Ogłoszenia duszpasterskie 28 maja – 4 czerwca 2017.
1.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych: dziś o godzinie 17:00, od poniedziałku do środy – o godzinie 17:30.

2.

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

3.

W czerwcu codziennie po Mszy św. wieczornej (w sobotę – ok. 17:30) odprawiamy
krótkie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

4.

W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. Zapraszamy do
przyjęcia sakramentów świętych, a także do udziału w nabożeństwach:
w czwartek o 17:30 – Godzina Święta i 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.

5.

W czwartek o godzinie 19:30 – Eucharystia dla Szkoły Nowej Ewangelizacji. Od 19:00
– adoracja Najświętszego Sakramentu i przygotowanie liturgii.

6.

W sobotę będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian z posługą sakramentalną. Prosimy, aby chorych zgłosić w zakrystii.

7.

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.

8.

Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.

9.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Tematem tego numeru są święte
dzieci z Fatimy i przesłanie ich życia.
Czy Islam jest religią pokoju? Co mówi Koran?

10.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w Karbiowską Grę
Miejską w sobotę 3 czerwca o godzinie 13:00. 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 będą objawienia Matki Bożej w Fatimie. 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.

11.

Doroczna pielgrzymka osób chorych i starszych na Górę św. Anny odbędzie się
w sobotę 10 czerwca. Wyjazd – o godzinie 7:30. Koszt – 35,- zł. Można się zapisywać
w zakrystii.

12.

W sobotę 24 czerwca będzie zorganizowany rodzinny spływ kajakowy rzeką Mała
Panew. Chętni mogą się zapisywać w zakrystii. Koszt będzie wynosił ok. 50,- zł od
osoby. Prosimy, aby dokonywać zgłoszeń jak najprędzej, żeby było wiadomo, dla ilu
osób mamy przygotować to wydarzenie.

13.

Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00.

14.

Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

