Nieuwsbrief
Vrijdag 30 maart 2018

Mededelingen
weekendvieringen

Nieuws uit het team

Nieuws uit de werkgroepen

Nieuws uit het decanaat

Nieuws uit het bisdom

Activiteiten volgende week
Verder op de agenda

 Dit weekend is er de 2de collecte voor Broederlijk Delen.
 Donderdag 5 april om 9.00 u. gaat het maandelijks gebedsuur rond
het evangelie van de volgende zondag door bij de Zusters van Maria
van Pittem, Carmerstraat 87a.
 Zondag 8 april om 9.30 u. is er in de schatkamer van de SintSalvatorskathedraal ‘Rond het Woord’. Het vers 'Zoals de Vader Mij
gezonden heeft, zo zend Ik u' (Joh. 20,21) vormt het vertrekpunt van
de uitwisseling. Om 10.30 u. is er eucharistieviering en na de viering
sluiten we af met een glaasje.
 Zondagnamiddag 8 april van 14.30 u. tot 16.30 u. is er in het
Parochiaal Centrum Pace 7 in de Violierstraat de maandelijkse
ontmoetingsnamiddag. Kom gerust langs voor een gezellige babbel
bij een kopje koffie of om een gezelschapsspel te spelen.
 Woe 4.04: bijeenkomst van het Pastoraal Team
 Met de opbrengst van de Soep op de Stoep-actie in de SintSalvatorskathedraal schenken de vormelingen luiers en
verzorgingsproducten aan de sociale winkel Potpourri van de SintMichielsbeweging. Een warm gebaar waarmee ze mensen in nood
een hart onder de riem steken!

 "God laat de mens niet in de steek, ook niet in zijn donkerste dagen."
Deze hoopvolle Paasboodschap van bisschop Lode Aerts kun je zien in
een videofilmpje van Kerknet en lezen in de Klapstoel in Kerk & leven
van deze week.
 Zo 8.04: ‘Rond het Woord’ in de Sint-Salvatorskathedraal.
 Zo 8.04: Ontmoetingsnamiddag in PaCe7, Violierstraat 7.
 Di 17.04: Roepingenavond in de kerk van Christus Koning.
 Zo 22.04: Dankviering Luc Gruwet in de Sint-Annakerk.
 Za 28.04: Aankomst Compostellatocht vormelingen in de St-Jakobskerk
 Zo 29.04: Zondagsontbijt in de Agapezaal, J. Boninstraat.
 Zo 6.05: De 1ste dag in het bisschopshuis
 Di 8.05: Bijbelavond in de kapel van de Hospitaalzusters van St.-Jan.
 Ma 14.05: Het Babelatelier In de Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat

Sint-Donatianus Brugge • Sint-Salvatorskoorstraat 8 • 8000 Brugge • www.sintdonatianusbrugge.be • sint-donatianus@decanaatbrugge.be

