OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27 maja – 3 czerwca 2018
1. Dziś gości u nas i głosi kazania ks. Adam Kubasik, pracujący obecnie na misjach w Peru,
w diecezji Huancavelica. Po Mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary na cele misyjne.
2. Dzisiejsza Uroczystość Trójcy Świętej kończy okres Komunii świętej Wielkanocnej.
3. O godzinie 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory o Trójcy Przenajświętszej.
4. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych do środy włącznie o godzinie 17:30.
5. We wtorek na 16:30 zapraszamy dzieci na Mszę św. szkolną.
6. W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli Boże Ciało.
Ołtarze będą umiejscowione kolejno: przy ul. Braci Śniadeckich 2, przy ul. Konstytucji 84,
przy krzyżu na ul. Worpie oraz przy kościele. Mieszkańców prosimy, aby wcześniej pomóc w ustawieniu i udekorowaniu ołtarzy.
Zapraszamy w tym dniu do udziału w Eucharystii (obowiązek wynikający z przykazania
kościelnego) – o godzinie 8:00, 11:00 lub 18:00, a także już w środę o 18:00. Po Mszy św.
o godzinie 8:00 udamy się z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy.
7. W tym tygodniu przypada 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapraszamy do przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabożeństwach: w piątek o 7:00 Msza św. i
nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w sobotę – o 8:00 Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
8. W sobotę będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną.
Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.
9. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.
10. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek od 9:00 do 11:00;
W czwartek i piątek kancelaria będzie nieczynna.
11. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Święto Bożego Ciała jest po to, aby Eucharystia nam nie spowszedniała, ale była Najświętszym Sakramentem. Spór o Komunię św.
w niemieckim Kościele skłania do przemyślenia związku między Eucharystią a Kościołem.
| W świecie, który odrzucił Boga, chrześcijanie muszą znaleźć sposób nie tylko na przetrwanie, ale na wypełnianie Chrystusowego nakazu głoszenia Dobrej Nowiny.
12. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali
przy bieżących pracach, także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo
prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
13. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
14. Doroczna pielgrzymka osób chorych i starszych na Górę św. Anny odbędzie się w sobotę
9 czerwca. Wyjazd – o godzinie 7:30 sprzed klasztoru. Koszt – 35,- zł. Można się zapisywać w zakrystii.
15. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w 3. Karbiowską Grę Miejską w niedzielę, 10 czerwca o godzinie 14:00. Celem Gry jest budowanie więzi i jedności

między mieszkańcami naszej dzielnicy. Udział mogą wziąć 3-5 osobowe zespoły – rodzinne, bądź koleżeńskie, albo też pojedyncze osoby, z których takie drużyny zostaną utworzone. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Jednym z tematów tegorocznej Gry będzie 100. Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapisywać można się
w zakrystii lub w kancelarii, także poprzez wiadomość e-mail na adres parafii. Przy zapisie prosimy o podanie składu drużyny, jej kapitana, numeru telefonu i (ewentualnie) adresu e-mail.
16. Siostra Julianna organizuje w dniu 17 czerwca pielgrzymkę do pięknego opactwa w
Krzeszowie oraz do Legnicy, miejsca cudu eucharystycznego. W drodze powrotnej – pokaz fontanny multimedialnej we Wrocławiu. Wyjazd o godzinie 5:00, powrót ok. 23:00,
Koszt: 90,- zł (w tym bilet wstępu). Zapisy w zakrystii.
17. Na 24 czerwca planowany jest kolejny, rodzinny spływ kajakowy – w godzinach 11:30 –
19:00. Zapisy w zakrystii – do 3 czerwca włącznie (musimy wiedzieć, ile kajaków zamówić). Cena: 60,- zł od osoby. Szczegóły na stronie internetowej parafii oraz na ulotkach
pod chórem.

