WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKIE
PARAFII WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZUCHOWIE

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
20 maja 2018 r.
• Zesłanie Ducha Świętego to pamiątka narodzin wspólnoty Kościoła. Apostołowie, umocnieni mocą z wysoka,
wyszli z Wieczernika, aby dawać świadectwo o zmartwychwstałym Zbawicielu. Ich misja wciąż trwa i jest
kontynuowana w Kościele.
• Na nabożeństwo majowe zapraszamy o 15:00.
• Dzisiaj kolekta na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać” za wszystkie ofiary.
• Dzisiaj kończy się liturgiczny okres wielkanocny. Przypominamy, że zgodnie z zaleceniami Konferencji Episkopatu Polski czas Komunii św. wielkanocnej jest liczony od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Zachęcamy tych, którzy z różnych powodów w tym czasie jeszcze nie wypełnili trzeciego przykazania kościelnego, aby skorzystali z zaproszenia i przygotowani przez sakrament pokuty zjednoczyli się z Chrystusem
w Eucharystii.
• Zachęcamy także, aby radosny obchód dzisiejszej uroczystości rozszerzyć na jutro. W poniedziałek, 21 maja
czcimy Maryję jako Matkę Kościoła.
• W środę zapraszamy na całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Adoracja rozpocznie się
rano po Mszy św., a zakończy o 16:30 nabożeństwem majowym i Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.
• W tym tygodniu, w czwartek, 24 maja, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego
i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu.
• Dzieci zapraszamy na Mszę św. szkolną w czwartek o 17:00. Wcześniej okazja do Spowiedzi św.
• W sobotę, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach,
tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Zapraszamy na wspólną Eucharystię i modlitwę
w sobotę o 7:00. Będziemy dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić
o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.
• W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
• Tegoroczna Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej odbędzie się w niedzielę, 27 maja. Ponieważ w tym roku obchodzimy 700 lat kultu Bożego w tym miejscu, gościem specjalnym będzie kard. Zenon
GROCHOLEWSKI, legat papieski. Uroczystości rozpoczną się o 8:00. Gorąco zapraszamy mężczyzn i młodzieńców do udziału w tym wielkim spotkaniu u Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej! Przed pielgrzymką,
w sobotę o 16:00 okazja do spowiedzi św. w naszym kościele.
• W tym roku procesja w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wyruszy w czwartek 31 maja tradycyjnie po Mszy św. o 8:30. Pierwszy ołtarz będzie przy kościele, drugi przy ul.Topolowej 2, trzeci przy Topolowej 16, a czwarty przy ulicy Waryńskiego 1A. Już dzisiaj serdecznie zachęcamy do udziału w procesji i wspólnej
modlitwy.
• Pielgrzymka do Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich „Studzionka” odbędzie
się w niedzielę 3 czerwca br. Msza św. o 14:00, następnie festyn w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny
i Dnia Dziecka
• W niedzielę, 10 czerwca o 13:00 wyruszy ulicami Rybnika „Marsz dla Życia i Rodziny”. Wcześniej, o 12:00 w
tej intencji będzie odprawiona Msza św. w bazylice św. Antoniego. Udziałem w Marszu stajemy po stronie
życia; życia, którego dawcą jest Bóg.
• Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do podjęcia studiów, oferując nowoczesne kształcenie na interesujących kierunkach. Rozpoczęła się rekrutacja na teologię oraz na nauki o rodzinie, zarówno w trybie dziennym jak i zaocznym. Absolwenci Wydziału podejmują pracę między innymi
w szkole jako nauczyciele religii oraz w instytucjach profesjonalnie pomagających rodzinie. Studiować mogą
także osoby doświadczone życiowo, określane jako „30+”. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na
stronie internetowej Wydziału (www.wtl.us.edu.pl).

