DWUDZIESTA CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA
Bardzo serdecznie dziękujemy społeczności Żukowa na czele z panem Sołtysem Stanisławem
za przygotowanie tegorocznych dożynek parafialnych, które przeżyliśmy w ubiegłą niedzielę.
Bóg zapłać za poczęstunek, konkursy, zabawy, piękny wieniec i wszelkie dobro.
Za rok o organizację dożynek prosimy sołectwo Małkowo.
W imieniu scholi „Armia Pana” i ich Rodziców serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
uczestniczyli w Uroczystości Srebrnego Jubileuszu scholi, która miała miejsce w ubiegłą sobotę.
Dziękujemy za miłe prezenty od Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Urzędu Gminy i OKIS-u w
Żukowie, Dyrekcji Szkół, Pana Stanisława, od Osiedli: „Norbertanki”, „Nowe” i „Dolne” oraz
Wspólnot Parafialnych. Dziękujemy przede wszystkim za obecność i dar modlitwy wielu kapłanów i
Gości. Bóg zapłać!
W piątek, 23 września, Kościół wspomina św. Ojca Pio. Jakże to wspaniała postać dana nam
przez Opatrzność. W sposób duchowy pielgrzymujemy do San Giovanni Rotondo, aby za
pośrednictwem Ojca Pio upraszać u Boga siłę i moc do pokonywania trudów i przeciwności
codziennego życia.
Za tydzień w niedzielę podczas Mszy świętych będzie możliwość odnowienia ślubów małżeńskich.
Prosimy zatem czcigodnych małżonków o wspólne przybycie na Eucharystię. Po Homilii stojąc
w ławkach, trzymając się za ręce, wspólnie odnowimy ślubowanie. Dziać się tak będzie
w Częstochowie na Jasnej Górze i w parafiach naszego kraju. Serdecznie zapraszamy wszystkie
małżeństwa z rodzinami.
Przypominamy, iż spotkania dla dzieci, przygotowujących się do I Komunii św. odbywają się
w kościele w dwóch grupach: we wtorki o 1600 lub o 1800, natomiast młodzież klas trzecich
gimnazjalnych przed Bierzmowaniem zapraszamy w poniedziałki o godzinie 1700.
W najbliższy poniedziałek Msza święta Uwielbienia z Modlitwą wstawienniczą.
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Ministrantów i kandydatów do służenia przy Ołtarzu Pana zapraszamy na spotkanie w środę
po Mszy św. wieczornej.
Rodziców dzieci przygotowujących się do Przyjęcia Pana Jezusa w Pierwszej Komunii św.
zapraszamy na spotkanie do kościoła dzisiaj po Mszy o godz. 1030.
Zapraszamy na Msze święte, które sprawujemy:
- w dni powszednie: o godz. 800 i 1700.
- w niedziele: o godz. 730, 900, 1030, 1200 i 1530.
W piątek w naszej świątyni odbył się Wieczór Modlitwy Młodych. Uczestniczyło w nim ok. 40
kapłanów i ponad 1 000 młodzieży z całej Archidiecezji Gdańskiej. Serdecznie dziękujemy Panu
Romanowi i Adamowi oraz młodzieży z Caritasu za słodki poczęstunek, a Paniom i Panom
Strażakom oraz Harcerzom – za zapewnienie bezpieczeństwa!
Serdecznie dziękujemy wiernym parafianom zamieszkałym w Żukowie ul. Kopernika
za sprzątnięcie kościoła. W sobotę na godz. 830 prosimy o posługę porządkowania naszej świątyni
mieszkańców Żukowa ul. Batorego i Księżycowa.
W czwartek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu.
W tygodniu odbył się pogrzeb śp. Patryka Wojtowicza l. 20 z Pępowa, ul Majkowskiego.
Dobry Jezu, a nasz Panie … .
Żukowo, dnia 16 września 2017 r.
Ks. Czesław Las

