OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 8 – 15 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.

Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych obędzie się w poniedziałek o godzinie
19:00 w domu katechetycznym.

3.

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

4.

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.

5.

Spotkanie dla młodych 1. roku formacji przed bierzmowaniem (7. klasa szkoły podstawowej) odbędzie się we wtorek i rozpoczyna się udziałem we mszy św. szkolnej o 16:30.

6. Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem mają spotkanie we wtorek o 19:00

w domu katechetycznym.
7.

Spotkanie grupy synodalnej odbędzie się w środę o godzinie 19:00 w domu katechetycznym.

8.

Spotkanie grup Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci odbędzie się w czwartek,
po Mszy św. wieczornej w domu katechetycznym.

9. W piątek przypada Dzień fatimski. Zapraszamy na godzinę 18:00 na Mszę świętą,

a następnie na nabożeństwo połączone z procesją wokół kościoła. Prosimy
o przyniesienie na nabożeństwo świec. Nie będzie w piątek nabożeństwa różańcowego
o godzinie 17:15.
10. W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego Sa-

kramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament
pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.
11. 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.

12. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. Co robić, gdy nasze dorastające dzieci

przestają chodzić do kościoła? | O świętej, którą bardzo cenił o. Pio i codziennie modlił
się za jej wstawiennictwem. | Od ścierniska do lotniska, czyli reportaż z miejsca, gdzie
ma powstać centralny port komunikacyjny.
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. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gliwickiej serdecznie zaprasza narzeczonych na week-

endowe przygotowanie do sakramentu małżeństwa, które odbędzie się 11-12 listopada 2017 r. w domu rekolekcyjnym w Zabrzu Biskupicach. Szczegółowe informacje oraz
formularz zgłoszeniowy pod adresem internetowym duszpasterstwa rodzin:
www.dorodzin.pl
15. Dziś po Mszach świętych – zbiórka na Dzieło Nowego Tysiąclecia – fundusz stypendialny

dla uzdolnionej młodzieży z biednych środowisk. Za tydzień – zbiórka do puszek na Ofiary trzęsienia ziemi w Meksyku.
Kolekta za tydzień będzie przeznaczona na pokrycie kosztów nowego kotła centralnego ogrzewania. Polecamy tę kolektę Waszej szczególnej ofiarności.
Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
16. We wtorek 10 października w przychodni Elavita przy ul. Konstytucji 93 będzie możli-

wość przeprowadzenia bezpłatnych badań wzroku. Zapisy – w przychodni.

