TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiaj gościmy w naszej wspólnocie parafialnej diakona Francesko, który wygłosi
kazanie i zbierze ofiary na rzecz Seminarium Duchownego w Gdańsku. Za złożone
ofiary Bóg zapłać.
Zapraszamy na Msze święte, które sprawujemy:
- w dni powszednie w tym tygodniu o godz. 800 i 1700.
- w niedziele o godz. 730, 900, 1030, 1200 i 1530.
W środę wspominamy, św. Cecylię patronkę muzyki kościelnej. Pani Ewie, panom
Mariuszowi i Pawłowi, naszym organistom, scholi Armia Pana, zespołowi Agapé, i Fides;
dzieciom, młodzieży i dorosłym, grającym i śpiewającym w naszym kościele życzymy dużo
wewnętrznej radości, wypraszając wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla nich przez
wstawiennictwo św. Cecylii.

Zapraszamy wiernych parafian do przygotowania świątecznego daru – kosmetyczki
ze środkami toaletowymi dla osób bezdomnych w Trójmieście. Przygotowany prezent
prosimy przynieść do zakrystii lub biura parafialnego do niedzieli, 3 grudnia
Za tydzień przeżywać będziemy ostatnią niedzielę Roku Kościelnego - Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata
O czasie liturgicznym w Katechizmie Kościoła katolickiego czytamy: ,,Święta Matka
Kościół uważa za swój obowiązek obchodzić w czcigodnym wspomnieniu zbawcze dzieło
swego Boskiego Oblubieńca przez cały rok w ustalonych dniach. Każdego tygodnia Kościół
obchodzi pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego w dniu, który nazwał Pańskim, a raz
w roku czci je razem z Jego błogosławioną Męką na Wielkanoc, w to swoje największe
święto ... Z biegiem roku Kościół odsłania całe misterium Chrystusa ... W ten sposób
obchodząc misteria Odkupienia, Kościół otwiera bogactwa zbawczych czynów i zasług
swojego Pana, tak że one uobecniają się niejako w każdym czasie, aby wierni zetknęli się
z nimi i dostąpili łaski zbawienia”. Na ile my świadomie przeżywamy rok liturgiczny
i czynnie włączamy się w jego przeżywanie w łączności z naszą parafialną wspólnotą?
Osobom, które zapisały się na wyjazd do kina na film o św. Maksymilianie Maria Kolbe
pt. „Dwie korony”, przypominamy, że wyjeżdżamy dzisiaj o godz. 1630 z parkingu przy
kościele, powrót ok. 2015.
Dziękujemy parafianom zamieszkałym w Żukowie, ul Fredry i Matejki za sprzątnięcie
kościoła. W najbliższą sobotę, na godz. 830 do tej posługi zapraszamy mieszkańców Żukowa,
ul Gdyńska od Nr 26 do 71. W czwartek zapraszamy na Adorację Najświętszego
Sakramentu.

Żukowo, dnia 18 listopada 2017 roku.

Ks. Czesław Las

