Ogłoszenia duszpasterskie 14 – 21 maja 2017.
1.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych: w tygodniu o godzinie 17:30,
natomiast w niedziele o godzinie 17:00.

2.

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

3.

Kandydaci do bierzmowania 2. roku formacji spotykają się we wtorek na Mszy
świętej szkolnej o 16:30 w kościele, a następnie mają katechezę w domu katechetycznym.

4.

Mszę św. za zmarłych Parafian i za zmarłych zalecanych odprawimy w środę
o godzinie 18:00. Zalecki można składać w zakrystii.

5.

Msza św. do Miłosierdzia Bożego w intencji rodzin naszej Parafii zostanie odprawiona w piątek o godzinie 18:00.

6.

W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać w naszej Parafii Uroczystość Pierwszej
Komunii świętej. Bardzo prosimy, aby na Mszy św. o 9:15 pozostawić ławki wolne
dla dzieci i ich rodziców. Nabożeństwo popołudniowe dzieci odprawimy o godzinie
15:00.

7.

Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych będzie w sobotę o godzinie 9:00. Zaraz po
spowiedzi dzieci, zapraszamy do sakramentu pokuty rodziców.

8.

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.

9.

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.

10.

11.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Zamach na życie Jana Pawła II miał
miejsce dokładnie tego samego dnia maja i o tej samej porze, kiedy 64 lata wcześniej
po raz pierwszy Maryja objawiła się w Fatimie. Wymiar mistyczny wydarzeń, które
rozegrały się 13 maja 1981 r. na placu św. Piotra, jest nie mniej intrygujący aniżeli tło
polityczne oraz kulisy zamachu. | Czy Bóg chce uzdrawiać, a jeśli tak, to dlaczego nie
uzdrawia wszystkich
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. Szczegóły i regulamin
podane zostaną za tydzień.

12.

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.

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.

