Nieuwsbrief
Vrijdag 4 mei 2018

Mededelingen
weekendvieringen

 Maandag 7 mei om 11.00 u. is er in de H. Bloedbasiliek een
feestelijke eucharistieviering ter ere van het H. Bloed.
 Maandag 7 mei om 19.00 u. is de vormselwake in de kerk van
Christus Koning. Alle vormelingen van Sint-Donatianus komen samen
met hun ouders, meters en peters om het even stil te maken net voor
hun vormsel. Iedereen is van harte welkom om de jongeren te
steunen bij deze keuze.
 Dinsdag 8 mei om 19.30 u. is er een bijbelavond in de kapel van de
Hospitaalzusters van Sint-Jan, Oude Oostendse Steenweg 45.
Prof. Stefaan Franco zal een inleiding geven over ‘Zacheüs of het
geschenk van het aangekeken worden.’. De bijdrage is 3 euro.
 Dinsdag 8 mei om 20.00 u. in de OLV-kerk geeft Ignace Bossuyt, prof.
em. musicologie, een lezing over de Brugse polyfonisten in de 15de
eeuw. Het onderzoek van Ignace Bossuyt is vooral gericht op de
polyfonie uit de renaissance. De toegang is gratis.
 Donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, is er om 11.00 u. in de SintSalvatorskathedraal een pontificale viering. Dus niet om 10.30 u.
Om 9.00 u. is er eucharistieviering in de Basiliek en om 10.30 u.
overbrenging van de Relikwie naar de kathedraal.
 Zondag 13 mei om 9.30 u. is er in de schatkamer van de SintSalvatorskathedraal ‘Rond het Woord’. Het vers 'Wie in de liefde
woont, woont in God’ (1 Joh. 16) vormt het vertrekpunt van de
uitwisseling. Om 10.30 u. is er eucharistieviering en na de viering
sluiten we af met een glaasje.
 Zondag 13 mei om 11.00 u. is er in de OLV-kerk een concertMis met
het ensemble ‘Currende’ o.l.v. Erik van Nevel.

Nieuws uit het decanaat

 Vanaf september start een nieuwe regeling voor de weekendvieringen binnen Sint-Donatianus. Momenteel is er een voorstel die je
kan navragen bij de leden van het pastoraal team.
 Zuster Caritas Van Houdt schreef een reeks gebeden als bezinning bij
het Weesgegroet. Maak hier kennis met dit bijzondere werkje.
Ook op onze meibedevaart op woe 30 mei staat dit in de kijker.
 Van zondag 6 mei tot 13 mei is er de jaarlijkse gebedsweek rond het
Heilig Bloed in Brugge.

Nieuws uit het bisdom

 Parochies en decanaten staan voor de uitdaging om de nieuwe
privacywet concreet te maken. Je leest er hier meer over.

Nieuws uit het team
Nieuws uit de werkgroepen

Activiteiten volgende week

 Ma 7.05: Vormselwake in de kerk van Christus Koning
 Di 8.05: Bijbelavond in de kapel van de Hospitaalzusters van St.-Jan.
 Zo 13.05: ‘Rond het Woord’ in de Sint-Salvatorskathedraal.

Verder op de agenda

 Ma 14.05: Het Babelatelier In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat.
 Za 19.05: Vormselviering in de Sint-Annakerk en de kerk van Christus
Koning.
 Zo 20.05: Vormselviering in de Sint-Salvatorskathedraal en de kerk van
Christus Koning.
 Zo 27.05: Zondagsontbijt in de Agapezaal, J. Boninstraat.
 Woe 30.05: Meibedevaart in de OLV-kerk.
 Zo 10.06: De 1ste dag in het bisschopshuis.
 Zo 10.06: Ontmoetingsnamiddag in PaCe7, Violierstraat 7.
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