UROCZYSTOŚĆ CHRYSRUSA KRÓLA
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W odnowionej liturgii Kościoła
uroczystość tę obchodzi się w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia,
że wszystko, co rodzaj ludzki w porządku przyrodzonym i nadprzyrodzonym posiada
i czego się spodziewa, ma swój początek i swoje ukoronowanie w Jezusie Chrystusie.
W życiu liturgicznym Kościoła kończy się kolejny rok. Za tydzień Adwent, którym
rozpoczniemy Nowy Rok Liturgiczny pod hasłem ,,Duch, który umacnia miłość”.
Już dziś zapraszamy na Msze św. roratnie, które sprawować będziemy o godzinie 650,
aby uczniowie mogli zdążyć do szkoły.
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 tygodniu Pierwszy piątek miesiąca. Zapraszamy na Msze św. które odprawimy o 8 00,
1700 i 1900. Okazja do spowiedzi świętej od godz. 1600 i 1830. Adoracja od 1740 do 1900.
W pierwszy piątek odwiedzimy chorych z sakramentami świętymi.
W tygodniu został poświęcony i pobłogosławiony Opłatek na stół wigilijny.
W tym tygodniu młodzież z Caritasu roznosić będzie po domach opłatek. Młodzież
posiada imienne pozwolenie z parafii. W razie wątpliwości proszę pytać i być
wyczulonym
na oszustów. Opłatek pochodzący z parafii świadczy o
łączności wszystkich wiernych
we wspólnym pielgrzymowaniu jako jedna
rodzina. Za złożone ofiary na potrzeby kościoła składamy: Bóg zapłać!
Za tydzień w niedzielę, 3 grudnia zapraszamy na piękny film pt ,,Sprawa Chrystusa”
Wyjazd z parkingu przy kościele o godz. 1630 powrót około godziny 2000.
Cena biletu i przejazdu autokarem 25 zł.

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.
Dziękujemy wiernym z Żukowa, ul. Gdyńska od Nr 26 do 71 za sprzątnięcie kościoła.
W najbliższą sobotę, na godz. 830 do tej posługi zapraszamy mieszkańców Żukowa,
ul. Gdyńska od Nr 72-113. W czwartek zapraszamy na Adorację Najświętszego
Sakramentu.

Żukowo, dnia 25 listopada 2017 roku.

Ks. Czesław Las

