PRZEMIENIENIE PAŃSKIE
Zapraszamy na Msze święte, które sprawujemy w miesiącu sierpniu:
- w dni powszednie – tylko o godz. 1700.
- w niedziele o 730, 900, 1030, 1200 i 1900
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim wielkiego i gorącego serca za dar krwi
ofiarowany w ostatnią niedziele przy naszym kościele. Bóg zapłać
Dzisiaj w pierwszą niedzielę miesiąca, 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
W minionym tygodniu: w poniedziałek, wtorek i środę nasza parafia przeprowadziła
trzydniowe „Wakacje z Panem Bogiem”, w których wzięło udział 135 dzieci i 18
opiekunów. Wszystkim za udział i radości - Dziękujemy
W zakrystii pozostało jeszcze kilka plecaków akcji „TORNISTER PEŁEN
UŚMIECHÓW” polegającej na podarowaniu plecaka z wyprawką szkolną dzieciom
z rodzin z naszej parafii. Prosimy, aby wypełnione plecaki przynieść do zakrystii do
niedzieli, 20 sierpnia br. Następnie wolontariusze Caritas przekażą plecaki dzieciom.
W niedziele sierpnia w Naszym kościele parafialnym odbywać się będzie Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej. Zapraszamy bardzo serdecznie na koncerty w każdą
niedzielę sierpnia o godzinie 1730
W miesiącu sierpniu zapraszamy na wspólny śpiew Godzinek do Najświętszej Maryi
Panny w każdą niedzielę po Mszy św. o godzinie 730, a w każdy poniedziałek
o godzinie 1630 – na różaniec św.
Zapraszamy na Msze św. w czwartki, gdzie udzielamy Komunii św. pod dwiema
Postaciami, a po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 1830
z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na pieszą pielgrzymkę z Katedry
w Oliwie do Matemblewa w dniu 26 sierpnia. Przejazd z parkingu Miłosierdzia Bożego
o godz. 700, powrót po 1400 Zapisy pod nr tel. 667 411 567 i w zakrystii
Serdecznie dziękujemy parafianom zamieszkałym w Żukowie ul. A. Krajowej,
Blok 19A za sprzątnięcie kościoła. W sobotę na godz. 900 prosimy o posługę
porządkowania naszej świątyni mieszkańców Żukowa ul. A. Krajowej, domy wolno
stojące.
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