TRZYNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Trwają wakacje i urlopy. Wykorzystajmy ten piękny, letni czas dany nam przez Stwórcę
nie tylko dla wypoczynku i odnowy sił fizycznych. Niech na trasach naszych
wakacyjnych wędrówek nie zabraknie też i świątyń. W każdej z nich na spotkanie z
nami czeka nasz Zbawiciel – Jezus Chrystus. Nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania
niech będzie nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym
Sakramencie.
W minionym tygodniu, na terenie naszej parafii odbywał się 3-dniowy Dwunasty
„Piknik dla Niepełnosprawnych”, w którym uczestniczyło 50 osób niepełnosprawnych
i 90 wolontariuszy – wśród nich młodzież, dzieci i Nauczyciele. To piękne świadectwo
czynnej miłości i wspaniały przykład dla nas wszystkich, za który serdecznie
dziękujemy!
W imieniu uczestników „Pikniku” wyrażamy wdzięczność Dyrekcji Gimnazjum im.
Jana Heweliusza – za udostępnienie pomieszczeń; Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej i firmie „Miład” – za busa dla niepełnosprawnych. Dziękujemy za wszelkie
dobro okazane przez wiernych parafian.
Dziękujemy też wszystkim Artystom, którzy dzielili się swoimi talentami, a przede
wszystkim dziękujemy za wspólną modlitwę i uczestnictwo w codziennej Eucharystii,
co sprawiło, że wszyscy czuliśmy się jak jedna wielka RODZINA.
Zapraszamy na Msze święte, które sprawujemy:
- w dni powszednie w lipcu i sierpniu – tylko o godz. 1700.
- w niedziele, w lipcu i sierpniu – o godz. 730, 900, 1030, 1200 i 1900.
Zapraszamy na Msze św. w czwartki, gdzie udzielamy Komunii św. pod dwiema
Postaciami, a po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu.
W tygodniu I piątek miesiąca. Zapraszamy na Msze św. o 1700 lub 1900. okazja do
spowiedzi św. w pierwszy piątek od 1600 i od 1830. Po Mszy św. o 1900 Adoracja Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramencie do godz. 2400
Animatorzy Wspólnoty ,,Odnowa w Duchu Świętym” zapraszają w miesiącu lipcu
i sierpniu na wspólny śpiew Godzinek do Najświętszej Maryi Panny w każdą niedzielę
po Mszy św. o godzinie 730, a w każdy poniedziałek przed Mszą św. o godzinie 1730 –
na różaniec św.
Serdecznie dziękujemy wiernym zamieszkałym w Pępowie ul Staszica i Rejtana za
sprzątnięcie kościoła. W sobotę na godz. 900 prosimy o posługę porządkowania naszej
świątyni mieszkańców Żukowa ul. A. Krajowej Blok 2A. W czwartek Adoracja
W tygodniu odbył się pogrzeb sp. Urszuli Płotka, l. 82 z Żukowa, ul A. Krajowej
i śp. Henryka Formeli l. 56 pochodzącego z Małkowa. Dobry Jezu, a nasz Panie
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