OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 1 – 8 października, A.D. 2017.
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.

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

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 18:00 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 20:00 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji członków Szkoły Nowej Ewangelizacji. O godzinie 19:00 – wspólna modlitwa i przygotowanie liturgii.

6.

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

7.

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

8.

Przypominamy, że przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest prowadzone w cyklu trzyletnim. Po wygaśnięciu gimnazjum bierzmowanie będzie zasadniczo
udzielane młodzieży klas ósmych. Dlatego też od tego roku przygotowanie rozpocznie
się od klasy 6. szkoły podstawowej. Będzie 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. Obecne klasy 7. również rozpoczną w tym roku pierwszy rok
formacji i przystąpią do bierzmowania w 8. klasie – wyjątkowo po dwuletnim przygotowaniu. Spotkania klas 7. będą się odbywały zasadniczo w drugi wtorek miesiąca. Natomiast drugi rok formacji (zasadniczo klasy 2. gimnazjum) będzie się spotykał w tym roku
zasadniczo w 3. 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.

9.

Spotkanie dla młodych 1. roku formacji przed bierzmowaniem (6. klasa szkoły podstawowej) odbędzie się we wtorek i rozpoczyna się udziałem we mszy św. szkolnej o 16:30.

10. W sobotę, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, od godziny 16:00 zapraszamy do

włączenia się w szczególne nabożeństwo różańcowe – w ramach akcji Różaniec do Granic. Chcemy w tej modlitwie przepraszać i wynagradzać za wszelkie bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragniemy błagać przez
wstawiennictwo Matki Bożej o ratunek dla Polski i świata, wypraszać wstawiennictwo
Najświętszej Maryi Panny dla świata, Ojczyzny, Kościoła, rodzin, wspólnot i dla nas samych. Będziemy się modlić wszystkimi czterema częściami różańca świętego.

11. W sobotę od 16:00 będzie tez możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament po-

kuty 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;
- środa i piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
13. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Matka Boża prosiła kilkakrotnie

o Różaniec. W Lourdes, Fatimie i w innych miejscach. Papież Leon XIII napisał aż 12 encyklik o tej modlitwie. | O tym, czy mamy płakać nad kościołami zamienianymi na puby,
i o Bogu, który ma prawo zmienić prawo. | Wina – wysłanie wiadomości obrażającej
Mahometa. Wyrok – śmierć. 35-letni Nadeem James jest jednym z wielu Pakistańczyków skazanych na mocy prawa o bluźnierstwie.
14. 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.
15. Dziś po Mszach świętych – zbiórka do puszek na potrzeby Caritas Diecezjalnej. Za ty-

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

