Ogłoszenia duszpasterskie 21 – 28 maja 2017.
1.

Dziś przeżywamy w naszej Parafii Uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Nabożeństwo popołudniowe dzieci odprawimy o godzinie 15:00.

2.

Od poniedziałku do środy przeżywamy w kościele tzw. Dni Krzyżowe, czyli czas modlitwy o urodzaje ziemskie. Tradycyjnie modlitwy te odbywają się przy przydrożnych
krzyżach i kapliczkach. W poniedziałek o godzinie 17:30 rozpoczniemy nabożeństwo
w kościele, a następnie przejdziemy pod krzyż misyjny na naszym placu kościelnym,
we wtorek o godzinie 17:00 zapraszamy do modlitwy przy krzyżu u zbiegu ulic św.
Marka i Tomasza, natomiast w środę o godzinie 17:00 zapraszamy do modlitwy
przy krzyżu na ulicy Worpie. We wtorek o 18:00 odprawimy Eucharystię z prośbą
o urodzaje ziemskie.

3.

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych: w tygodniu (czwartek, piątek
i sobotę) o godzinie 17:30, natomiast w niedziele o godzinie 17:00.

4.

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

5.

W piątek o godzinie 18:00 zapraszamy wszystkie mamy na Mszę świętą w ich intencji – z okazji Dnia Matki.

6.

Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich będzie miała
miejsce w przyszłą niedzielę, 28 maja. Serdecznie zachęcamy wszystkich mężczyzn
do włączenia się w to wielkie spotkanie w Piekarach. Wyjście grupy z naszego kościoła – o godzinie 7:00.

7.

Uroczystość rocznicy Pierwszej Komunii św. odprawimy w przyszłą niedzielę,
na Mszy św. o godzinie 11:00. Spowiedź dla dzieci klas czwartych – w sobotę
o godzinie 16:00. Zapraszamy do spowiedzi także rodziców dzieci obchodzących
rocznicę.

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.

W tym tygodniu osoby odpowiedzialne za przygotowanie ołtarzy Bożego Ciała będą
odwiedzać mieszkania naszych Parafian, prosząc o ofiary na kwiaty i dekoracje
do ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała. Wyznaczone osoby będą miały przy sobie
potwierdzenie z kancelarii parafialnej upoważniające do przeprowadzenia tej zbiórki.

10.

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.
W ŚRODĘ KANCELARIA BĘDZIE NIECZYNNA.

11.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”: Co maja robić katolicy w świecie, który, jak nigdy dotąd, odrzuca Boga?; | 30 lat temu doszło do przełomu w leczeniu zawału serca; | O matkach wielkich Polaków.

12.

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.

13.

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.

14.

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.

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.

