OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30 września – 7 paźdzernika 2018
1.

Dziś gościmy ojców Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy rozprowadzają kalendarze misyjne na nowy rok. Jest to okazja do wsparcia przez nas dzieła misji świętych.

2.

Dziś o godzinie 17:00 zapraszamy na Nieszpory niedzielne.

3.

Zapraszamy do udziału w codziennych nabożeństwach różańcowych, w dni powszednie o godz. 17:15, natomiast w niedziele o godzinie 17:00. Pamiętajmy, że
modlitwa różańcowa odprawiana we wspólnocie rodziny czy Kościoła daje nam
możliwość zyskania odpustu zupełnego.

4.

W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na kolejna katechezę dla
dorosłych. Temat katechezy: Liturgia dawniej i dzisiaj. Jak zmieniały się obrzędy
i zwyczaje w Kościele.

5.

Dzieci szkolne zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek o godzinie 16:30.

6.

Przypominamy, że przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest
prowadzone w cyklu trzyletnim. Po wygaśnięciu gimnazjum bierzmowanie będzie zasadniczo udzielane młodzieży klas ósmych. Dlatego też przygotowanie
rozpoczyna się od klasy 6. szkoły podstawowej (albo później). Jest to pierwszy
rok formacji, a spotkania będą się odbywały zasadniczo w pierwszy wtorek miesiąca i będą się rozpoczynały od Mszy św. szkolnej o godz. 16:30. Natomiast drugi rok formacji (zasadniczo klasy 7.) będzie się spotykał w tym roku zasadniczo
w 2. wtorek miesiąca. Rodzice, których dzieci uczęszczają do szkoły innej, niż
w Karbiu, a nie zgłosili dotychczas swoich dzieci, proszeni są, aby uczynili to
w kancelarii parafialnej.

7.

Młodzi 1. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek na Mszy
św. szkolnej o godzinie 16:30, a następnie mają swoja katechezę w domu katechetycznym.

8.

Dorośli, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, a mają takie pragnienie, proszeni są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej do końca października br.

9.

Młodych – począwszy od klasy 8. zapraszamy na Eucharystię w ich intencji we
wtorek o 19:00.

10. W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zaprasza-

my do przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabożeństwach:
w czwartek o 18:00 Eucharystia za powołanych, 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.

11. W czwartek o 19:30 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji członków Szko-

ły Nowej Ewangelizacji. O godzinie 19:00 – wspólna modlitwa i przygotowanie liturgii.
12. W sobotę będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian z posługą sakramen-

talną. Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.
13. Zapraszamy na warsztaty muzyki gospel, które odbędą się 6 października

i zakończą się mszą św. i koncertem w niedzielę, 7 października o godz. 11.00.
Szczegóły – u ks. Konrada albo na stronie internetowej Parafii.
14. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych obędzie się w poniedziałek, 15

października o godzinie 19:00 w domu katechetycznym.
15. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświęt-

szego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.
16. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
17. W nowym numerze „Gościa Niedzielnego.: Pomiędzy złym człowiekiem Kościoła

i złym Kościołem nie da się postawić znaku równości. Tak samo jak nie należy
stawiać znaku równości pomiędzy dobrym księdzem i dobrym Kościołem. |
Przedsiębiorstwo Google założone 20 lat temu przez dwóch doktorantów operuje dziś taką bazą danych o naszej populacji, jaką nie dysponowały żadne służby
wywiadowcze w historii świata. | Sprawozdanie z tegorocznego Festiwalu
w Gdyni, który śmiało można byłoby nazwać „festiwalem złych emocji”..
18. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu po-

magali przy bieżących pracach, Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.
19. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych – zbiórka do puszek na potrzeby Caritas

Diecezjalnej. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

