DWUDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
Rozpoczął się Nowy Rok Szkolny. Kościół kieruje w tych dniach do rodziców, wychowawców
i katechetów serdeczny apel o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży
w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania.
Zapraszamy do kościoła - w poniedziałek:
* o godzinie 800 - młodzież z Gimnazjum im. Nr 2 i młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.
* o godzinie 1000 - dzieci ze Szkoły Podstawowej z Pępowa, klasy IV-VII
* o godz. 1700 wszystkie dzieci z klas podstawowych ze Szkół w Żukowie
Dzisiaj w naszej wspólnocie gościmy S. Mirosławę, która od wielu lat pracuje na misjach
w Rwandzie. Po Mszy św. będzie można złożyć ofiarę dla dzieci z terenów misyjnych.
W piątek, Święto Narodzenia NMP zapraszamy na Msze św. o 800 i 1700 , gdzie poświęcimy ziarno
pod przyszłoroczne plony. Także 8 września we wszystkich kościołach zostanie ponowiony
Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.
Schola ,,Armia Pana” w tym roku przeżywa 25 lecie swego istnienia. Zapraszamy wszystkich,
którzy należeli i należą do tej wspaniałej, radosnej i śpiewającej Wspólnoty, wraz z ich rodzinami
i bliskimi do udziału we Mszy św. 9 września o godz. 1200. Po Mszy św. zabawy i inne
niespodzianki na placu przy kościele.
Gratulujemy Zespołowi Agape zdobycia Głównej
na XVIII Festiwalu Piosenki Religijnej w Jastarni.

nagrody,

Pierwszego

miejsca

Za tydzień w niedzielę o godzinie 1530 dziękować będziemy Panu Bogu za tegoroczne plony.
Po Mszy św. – poczęstunek, konkursy i zabawy na placu przy kościele. Sołectwo Żukowo
serdecznie zaprasza do wspólnego dziękczynienia.
Za tydzień rozpoczynamy nauki sakramentalne w naszym kościele: młodzież klas trzecich
gimnazjalnych i ich rodziców przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy
11 września, w poniedziałek o 1700.
Dzieci klas trzecich przed I Komunią we wtorek, 12 września o godz. 1600 lub o 1800.
Harmonogram spotkań parafialnych - Grup dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych podamy
za tydzień w biuletynie.
Wieczór Modlitwy Młodych Archidiecezji Gdańskiej odbędzie się 15 września w naszej
wspólnocie parafialnej. Już dziś serdecznie zapraszamy
Dziękujemy za prace i ofiary składane na budowę naszego kościoła. Zawsze w drugą niedzielę
miesiąca kolekta budowlana.
W naszym parafialnym sklepiku, który znajduje się w bocznej kruchcie kościoła, można zakupić
katechizmy i indeksy, obowiązujące w naszej Archidiecezji. Zapraszamy.
Serdecznie dziękujemy panu Sebastianowi za sprzątnięcie kościoła. W sobotę na godz. 830 prosimy
o posługę porządkowania naszej świątyni mieszkańców Żukowa ul. Jabłoniowa, domy wolno
stojące W czwartek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu

Żukowo, dnia 2 września 2017 roku.
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