II TYDZIEŃ WIELKANOCNY
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dzisiejsza Niedziela Bożego Miłosierdzia rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Zbiórką do skarbonek możemy wesprzeć Caritas diecezji i parafii. W zakrystii do nabycia „Gość Niedzielny” podejmujący temat nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.
Na godz. 16.15 zapraszamy na nieszpory z pieśniami wielkanocnymi i Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Za udział w tym nabożeństwie można dzisiaj uzyskać odpust zupełny.
W poniedziałek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. O godz. 18.00
zapraszamy na Eucharystię w intencji osób rozpoczynających modlitwę Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Serdecznie zachęcamy do tej trwającej dziewięć miesięcy modlitwy w intencji rodzin oczekujących potomstwa i dzieci nienarodzonych.
W poniedziałek po wieczornej Mszy Św. ok. godz. 18.40 w salce parafialnej – nieobowiązkowe spotkanie
podsumowujące przed wyjazdem na Pielgrzymkę do Ziemi Św. Informacje znajdują się również na
stronie internetowej. Pielgrzymkę rozpoczynamy w środę Mszą Św. o godz. 11.00. Na Mszę Św. należy
przybyć już w pełni gotowym do wyjazdu. Zapraszamy nie tylko wyjeżdżających, ale i tych, którzy chcą
nas pożegnać. Istnieje możliwość przekazania intencji do odprawienia przy Grobie Pańskim lub w innym
szczególnym miejscu na Mszy Św. zbiorowej.
W środę o 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prośby i podziękowania można wkładać do skarbonki przy ikonie MB Nieustającej Pomocy.
W środę po Mszy Św. wieczornej, ok. godz. 18.30 w kościele – spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z klas 6 i 7.
W czwartek zapraszamy dzieci na próbę przed Pierwszą Komunią Św. O godz. 16.30 – dziewczynki,
o 17.00 – chłopcy.
W piątek 13 kwietnia o godz. 18.00 – Msza Św. zbiorowa i nabożeństwo o jedność naszej parafii. Intencje można przynosić do kancelarii lub bezpośrednio przed Mszą Św.
W piątek o godz. 19.00 – spotkanie Młodzieżowe.
W sobotę o godz. 11.00 – drugie spotkanie z p. krawcową szyjącą szatki komunijne. Można będzie już
nabyć szatki gotowe i pasujące.
W przyszłą niedzielę – kolekta na szczególne inwestycje parafialne. Prosimy o poważne potraktowanie
sprawy, ponieważ zbliża się szybkimi krokami malowanie naszej świątyni.
Kancelaria Parafialna w tym tygodniu czynna normalnie, tzn. w poniedziałek i środę od godz. 16.00 do
17.00 i w piątek od 8.00 do 9.00. W czwartek o godz. 18.30 – sprawy małżeńskie.
Dyrekcja Szkoły i Komendant Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej zapraszają na Uroczysty Apel Poległych
wraz z modlitwą za pomordowanych na Wschodzie w czwartek 12 kwietnia o godz. 19.00 przy Dębie
Katyńskim na Placu Zwycięstwa. W uroczystościach wezmą udział pododdziały reprezentacyjne wraz z
Orkiestrą Wojska Polskiego.
Obfitości Łask
wypływających z Miłosiernego Serca Jezusowego

