INFORMACJE DUSZPASTERSKIE
III TYDZIEŃ WIELKANOCNY
TY D Z I E Ń B I B L I J N Y
Dzisiejszą Niedzielą Biblijną rozpoczynamy Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do jeszcze uważniejszego wsłuchiwania się w Słowo Boże i do osobistej lektury Pisma Świętego.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia „Gość Niedzielny” oraz „Dzień Pański” z liturgią z dzisiejszej
niedzieli. Są również inne czasopisma i książki. Książeczkę o Bożym Miłosierdziu zawierającą rozmowy św. Faustyny z Panem Jezusem, historię objawień i kult Miłosierdzia Bożego prosimy wziąć
gratisowo dla siebie lub dla innych. Ważne, aby w jak największej ilości domów znalazło się to niezwykłe przesłanie o Bożym Miłosierdziu.
„Bóg zapłać” za złożone dzisiaj ofiary przeznaczone na szczególne inwestycje parafialne. Kończymy prace związane z kotłownią. Renowacji poddajemy kościelne ławki.
Dzisiaj o godz. 16.15 – Nieszpory z pieśniami wielkanocnymi.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – w środę o godz. 17.30.
W przyszłą niedzielę gościć będziemy ks. Marcina Pasia Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży.
Wygłosi do nas Słowo Boże i poprosi o wsparcie materialne dla inicjatyw Duszpasterstwa Młodzieży i tworzącego się Domu dla Młodych w Gliwicach.
Po rozeznaniu sugestii rodziców informujemy, że Pierwsza Komunia Św. w tym roku w naszej parafii odbędzie się w zaplanowanym terminie, czyli 16 maja w trzech osobnych grupach. W najbliższą niedzielę po Mszach św. można nabyć w zakrystii poświęcone modlitewniki „Droga do Nieba”.
Sakramentu Bierzmowania uczniom klas 8 udzieli w tym roku ks. Proboszcz. Grupie dziewcząt –
1 czerwca o godz. 16.00, grupie chłopców – 2 czerwca o godz. 16.00. Kandydatów zapraszamy na
Mszę św. odprawianą specjalnie dla nich w sobotę 24 kwietnia o godz. 16.00. Prosimy, aby młodzież
wyspowiadała się wcześniej i przyjęła Komunię św. podczas Eucharystii. Okazja do spowiedzi w sobotę od 15.30.
Spotkanie z rodzicami kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w niedzielę 25 kwietnia o godz.
15.15. Prosimy o obecność przynajmniej jednego z rodziców.
Spotkania formacyjne związane z bezpośrednim przygotowaniem do Bierzmowania będą odbywać
się w małych grupach w kościele, z zachowaniem zaleceń sanitarnych.
Szczegółowy program przygotowania do Bierzmowania zostanie umieszczony na parafialnej stronie
internetowej oraz przekazany młodzieży na pierwszym spotkaniu.
Życzymy szczególnego wzrastania
w mocy Bożego Słowa
w Tygodniu Biblijnym!

