OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 2 – 9 października A.D. 2016.
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.

Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się jutro, w poniedziałek, 3
października, o godzinie 19:00 w domu katechetycznym. Obecność obowiązkowa.

3.

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

4.

Młodych – począwszy od klasy 3. gimnazjum zapraszamy na Eucharystię w ich intencji
we wtorek o 19:00.

5.

Na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zapraszamy w środę o godzinie 19:00 do
domu katechetycznego.

6.

W tym tygodniu przypada 1. czwartek, 1. piątek miesiąca. Zachęcamy do włączenia się
w czwartek o godzinie 17:15 w Różaniec i Eucharystię za powołanych i o nowe powołania; w piątek o 6:30 w Mszę św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

7.

W czwartek o 20:00 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji członków Szkoły Nowej Ewangelizacji. O godzinie 19:00 – wspólna modlitwa i przygotowanie liturgii.

8.

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

9.

Przypominamy, że przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest prowadzone w cyklu trzyletnim i zasadniczo obejmuje młodzież gimnazjalną. Rodzice, których
dzieci uczęszczają do gimnazjum innego niż w Karbiu, a nie zgłosili dotychczas swoich
dzieci, proszeni są, aby uczynili to w kancelarii parafialnej.

10. Dorośli, którzy nie przyjęli dotychczas sakramentu bierzmowania, a mają takie pragnie-

nie, proszeni są o zgłoszenie się w kancelarii parafialnej do końca października.
11. Zapraszamy młodych do udziału w grupie oazowej, czyli w Ruchu Światło-Życie. Spotka-

nia będą się odbywały w piątki o 19:00 w domu katechetycznym. Zapraszamy młodzież
gimnazjalną i szkół ponadgimnazjalnych.
12. Caritas parafialna w tym roku będzie czynna tylko w środy od godziny 9:00 do 11:00. Je-

żeli ktoś byłby chętny do włączenia się w pomoc ubogim w ramach grupy Caritas, serdecznie zapraszamy.
13. Kancelaria jest czynna:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 17:00.
Sprawy przedmałżeńskie: w czwartek od 19:00 do 20:00.
14. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W aktualnym numerze

m. in.: Papież Franciszek wraca na Kaukaz Południowy, aby odwiedzić Gruzję i Azerbejdżan. To kontynuacja czerwcowej pielgrzymki do Armenii. Jedzie w region rozdzierany
konfliktami, gdzie ścierają się interesy wielkich mocarstw. | Do XIX w. Kościół wydał aż

457 dokumentów zachęcających do odmawiania Różańca. – Ta modlitwa jest potęgą,
która może zmienić świat. | Nikt nie przewidział, jakie konsekwencje może mieć wyizolowanie młodzieży w wieku buntu i zgrupowanie jej w jednym miejscu. Czy nowa reforma edukacji naprawi ten błąd?
15. 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.
16. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
17. Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na zakup opału na zimę. Polecamy

tę kolektę Waszej ofiarności.

