SZESNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
W najbliższy wtorek, w XVIII rocznicę ustanowienia naszej wspólnoty parafialnej pw.
Miłosierdzia Bożego, podczas Mszy św. o godz. 1700 dziękować będziemy Panu Bogu
za wszelkie dobro, którego doświadczyliśmy w minionym czasie oraz pragniemy
wypraszać wszelkie łaski dla fundatorów i budowniczych naszego kościoła.
Po Mszy św. o godz. 1700 we wtorek wspominając również, św. Krzysztofa, patrona
kierowców, modlić się będziemy w intencji wszystkich kierowców i podróżujących oraz
poświęcimy pojazdy mechaniczne.
W niedzielę 30 lipca, gościł będzie w naszej wspólnocie parafialnej Ambulans. Można
będzie podarować dar swojej krwi bliźnim naszym. Zapraszamy.
W celach organizacyjnych prosimy o zapisanie się w zakrystii.
Za tydzień, w piątą niedzielę dodatkowa Msza św. o godz. 1400 częściowo w języku
kaszubskim.
Tradycją lat ubiegłych organizujemy trzydniowe Wakacje z Panem Bogiem dla dzieci
szkolnych z naszej parafii w dniach od 31 lipca do 2 sierpnia br. Pierwszego dnia
w poniedziałek 31 lipca w godz. od 900 do 1600 zapraszamy do kościoła na wspólną
modlitwę i śpiew, a następnie spacer , gry, zabawy i konkursy. Wszystkie dzieci
i młodzież, którzy pragną spędzić czas na wesoło z Panem Bogiem i drugim człowiekiem
zapraszamy do uczestnictwa już od pierwszego dnia – czyli od poniedziałku, 31 lipca,
gdzie podany zostanie program na następne dwa dni.
Za tydzień zbiórka do puszek na wypoczynek dla dzieci.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z Uroczystości I Komunii św. w Kongo, gdzie 250 dzieci
po raz I. przyjęło Pana Jezusa do serca w podarowanych przez naszą parafię albach. Bóg
zapłać!
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.
Serdecznie dziękujemy parafianom zamieszkałym w Żukowie, ul. A. Krajowej, Blok 17A
za sprzątnięcie kościoła. W sobotę na godz. 900 prosimy o posługę porządkowania
naszej świątyni mieszkańców Żukowa ul. A. Krajowej , Blok 19 W czwartek zapraszamy
na Adorację. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Żukowo, dnia 22 lipca 2017 r.
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