INFORMACJE DUSZPASTERSKIE

IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

Dzisiejsza IV Niedziela Wielkanocna, to tzw. Niedziela Dobrego Pasterza i Dzień Modlitw o Powołania.
Pamiętajmy o tej intencji w naszych modlitwach osobistych.
Z tyłu kościoła znajduje się „Dzień Pański” z omówieniem dzisiejszej liturgii. W zakrystii do nabycia
„Gość Niedzielny” z artykułem o tajemnicach fatimskich. Czy wszystkie zawarte w nich zapowiedzi się
spełniły?
Dzisiaj o godz. 16.15 – Nabożeństwo Majowe z modlitwą o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Jutro o godz. 19.30 zapraszamy na pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie, które poprowadzą Dzieci
Maryi.
Przez cały maj nadal serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych o godz. 18.00.
Ostatnia próba przed Bierzmowaniem w środę o godz. 19.15.
W piątek o godz. 7.00 – Msza Św. w intencji ks. Proboszcza z okazji 22. rocznicy święceń kapłańskich.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W przyszłą niedzielę o godz. 10.30 – uroczystość Pierwszej Komunii Św. Ze względu na małą ilość dzieci
przystępujących w tym roku do Komunii Św. istnieje okazja uczestnictwa w uroczystości także osób niezwiązanych bezpośrednio z dziećmi.
Pierwsza Spowiedź Św. dla dzieci w sobotę o godz. 10.00. Po niej do Sakramentu Pokuty zapraszamy także
dorosłych.
W tym tygodniu kancelaria parafialna w piątek będzie nieczynna.
Osoby wybierające się na Pielgrzymkę do Fatimy i Portugalii proszone są o dostarczenie w tym tygodniu
do Biura Podróży w Kuźni Raciborskiej lub do zakrystii albo na parafialnego maila: kserokopii, skanów lub
zdjęć swoich paszportów lub dowodów osobistych.
Wczoraj rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Dar na Stulecie” dla uczczenia stulecia urodzin Karola Wojtyły. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków poprzez różnorodne inicjatywy modlitewne i charytatywne, artystyczne, edukacyjne i wychowawcze. Gorąco zachęcamy do włączenia
się w ten projekt. Szczegółowe informacje na plakacie i na stronie internetowej.
W sobotę o godz. 15.00 Zarząd Osiedla Stara Kuźnia zaprasza do wspólnego roboczo-integracyjnego spędzenia czasu świeżym powietrzu przy ul. Topolowej, gdzie może powstać park. W programie wspólna praca,
grill, ciasto i kawa.
Również w sobotę zapraszamy na SENIORALIA 2019. O godz. 16.00 – przemarsz ulicami miasta spod
Szkoły. Ok. godz. 17.00 – program artystyczny „Na szkocką nutę” w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu
i Rekreacji. Wstęp wolny.

Obfitości Bożych Łask od Chrystusa Dobrego Pasterza!

