INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

VI TYDZIEŃ WIELKANOCNY
„Bóg zapłać” za wspólną modlitwę oraz złożone ofiary. O godz. 16.15 zapraszamy na Nabożeństwo
Majowe.
W tygodniu na Nabożeństwa Majowe zapraszamy całe rodziny codziennie o godz. 18.00. W środę zostanie połączone z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy. W związku z wieczornymi nabożeństwami do
Sakramentu Pokuty zapraszamy każdego dnia przed Mszą Św. poranną oraz w sobotę od godz. 17.00 do
17.30.
W zakrystii do nabycia „Gość Niedzielny”, który opisuje najsmutniejszy a jednocześnie oburzający wyrok ostatnich lat wydany na bezbronnym dziecku Alfiem, którego historia zjednoczyła w modlitwie ludzi
na całym świecie.
W tym tygodniu przeżywać będziemy tzw. DNI KRZYŻOWE. To szczególny czas modlitw o urodzaje. Kościół modli się o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy. W poniedziałek, wtorek i środę o godz. 6.30 –
procesja do krzyża przy ul. Strażackiej, następnie Topolowej i Raciborskiej. Bezpośrednio po procesji –
Msza Św. ze szczególną intencją modlitwy o urodzaje.
We wtorek o godz. 16.30 obowiązkowa dla wszystkich dzieci próba przed Pierwszą Komunią Św.
W środę o godz. 19.15 – spotkanie Kręgu Biblijnego.
W czwartek o godz. 16.30 zapraszamy dzieci komunijne i ich rodziców na Mszę Św. z odnowieniem
przyrzeczeń Chrztu Św. oraz pobłogosławieniem świecy. Świece można nabywać w zakrystii w czwartek
od godz. 16.00.
Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna normalnie: w poniedziałek i środę w godz. od 16.00 do
17.00, w piątek od 8.00 do 9.00; w czwartek od godz. 19.00 do 19.30 – sprawy małżeńskie.
W tym roku procesję w Uroczystość Bożego Ciała, która przypada w 31 maja, przeprowadzimy ulicą Kozielską, Czarnieckiego, Matejki i Sienkiewicza. Do włączenia się w przygotowanie ołtarzy polowych zapraszamy także mieszkańców sąsiednich ulic.
W sobotę 26 maja Caritas organizuje pielgrzymkę do Leśniowa i Gidel. Koszt 50 zł. obejmuje przejazd
autokarem i ubezpieczenie. Zapisy u p. Marii Przybyły.
Dzisiaj o godz. 17.00 na terenie parkingu przy Punkcie Informacji Turystycznej w Rudach odbędzie się
Koncert Majowy. Wystąpią: Natalia Tul, Zespół Echo, Jolanta Cwik. Zapraszamy!
Już dzisiaj zapraszamy w przyszłą niedzielę 13 maja o godz. 16.00 na pierwsze w tym roku Nabożeństwo
Fatimskie oraz Mszę Św. w intencjach zalecanych o godz. 17.00. Intencje można składać w kancelarii lub
bezpośrednio przed nabożeństwem w zakrystii.
Parafia w Turzu 17 i 18 maja organizuje pielgrzymkę do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i Matki Bożej Licheńskiej. Koszt 150 zł. Zapisy w kancelarii w Turzu do 9 maja.
Życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa
za wstawiennictwem Matki Bożej!

