SIEDEMNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Zapraszamy na Msze święte, które sprawujemy:
- w dni powszednie w miesiącu sierpniu – tylko o godz. 1700.
- w niedziele – o godz. 730, 900, 1030, 1200 i 1900.
- dzisiaj dodatkowa Msza św. o 1400 częściowo w j. kaszubskim
Dzisiaj w niedzielę 30 lipca, gości w naszej wspólnocie parafialnej ambulans poboru
krwi. Można będzie podarować dar swojej krwi bliźnim naszym. Zapraszamy.
W tygodniu Pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 1600
i od godz. 1830. Msze św. w I piątek o 1700 i 1900. Adoracja do godz. 2400
Chorych ks. Proboszcz odwiedzi w I piątek , a ks. Sylwester 18 sierpnia.
W niedziele sierpnia, w naszym kościele parafialnym, odbywać się będzie II Letni
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Zapraszamy bardzo serdecznie na
Koncerty w każdą niedzielę sierpnia o godzinie 1730.
Pierwszy już za tydzień!
6 sierpnia, w pierwszą niedzielę miesiąca, będzie można skorzystać z fachowej porady
z zakresu prawa rodzinnego, karnego i cywilnego. W salce domu parafialnego,
od godz. 1300 do 1500, rad udzielać będzie bezinteresownie adwokat, Pan Piotr Pawlak.
Zapraszamy!
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.
Dzisiaj przed kościołem zbiórka do puszek na wypoczynek dla dzieci.
Również tym roku nasza parafia pragnie włączyć się w akcję „TORNISTER PEŁEN
UŚMIECHÓW” polegającą na podarowaniu plecaka z wyprawką szkolną dzieciom
z rodzin z naszej parafii. Osoby wyrażające wolę pomocy, prosimy o podejście
do zakrystii, gdzie otrzymają plecak, który należy wypełnić przyborami szkolnymi.
W plecaku znajduje się lista potrzeb oraz imię i wiek dziecka. Prosimy,
aby wypełnione plecaki przynieść do zakrystii do niedzieli, 20 sierpnia br.
Następnie wolontariusze Caritas przekażą plecaki dzieciom.
Serdecznie dziękujemy parafianom zamieszkałym w Żukowie ul. A. Krajowej, Bok 19
za sprzątnięcie kościoła. W sobotę na godz. 900 prosimy o tę posługę mieszkańców
Żukowa ul. A. Krajowej, Blok 19A.
Żukowo, dnia 29 lipca 2017 r.

Ks. Czesław Las

