OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 – 14 października 2018
1.

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.

2.

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

3.

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.

4.

Młodzi 2. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek na Mszy
św. szkolnej o godzinie 16:30, a następnie mają swoja katechezę w domu katechetycznym.

5.

Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem (grupa 1.) spotykają się we wtorek o godzinie 19:00 w domu katechetycznym.

6.

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

7.

Spotkanie grup Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się
w czwartek po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.

8.

Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym.

9.

W sobotę przypada dzień fatimski. Zapraszamy na mszę św. i różaniec fatimski
z procesją na godzinę 18:00. Prosimy o przeniesienie ze sobą świec. Nie będzie
w sobotę nabożeństwa różańcowego o godzinie 17:15.

10. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w poniedziałek,

15 października o godzinie 19:00 w domu katechetycznym.
11. 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.
12. 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.
13. W nowym numerze „Gościa Niedzielnego.: „Chciałem, abyście wy byli w cen-

trum uwagi, ponieważ zależy mi na was” – napisał Franciszek, zwołując Synod Biskupów poświęcony młodzieży. Po dwóch latach przygotowań wydarzenie to stało się faktem. | Na co dzień zabiegani, zapracowani, oddani swoim pasjom,
świadomie znajdują czas na „uczepienie się” Maryi. Dlaczego? | O problemach
Kościoła, oczyszczeniu z grzechu pedofilii i pontyfikacie Franciszka mówi prymas
Polski abp Wojciech Polak.
14. 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.
15. Dziś po Mszach świętych – zbiórka do puszek na potrzeby Caritas Diecezjalnej. Za

tydzień po Mszach świętych – zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia – fundusz
stypendialny dla uzdolnionej młodzieży z biednych środowisk. Bóg zapłać
za wszystkie składane ofiary.

