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15 marca 2020 roku miał się ukazać

kolejny numer naszego parafialnego

biuletynu "Głos Siostry Faustyny". Był

gotowy do druku, ale pamiętamy, że w

tamtą niedzielę rozpoczęła się

pandemiczna gehenna, która trwa do dziś.

Drastycznie ograniczona liczba

uczestników mszy świętych sprawiła, że

wspomniany numer biuletynu przeszedł

do historii jako zredagowany, ale nie

opublikowany. Zaistniałe okoliczności

wymusiły konieczność (co zresztą i tak

było już w trakcie realizacji) uaktualnienia

strony internetowej oraz pojawiła się

aplikacja telefoniczna "Przystań

Miłosierdzia". 

Tą drogą zaczeliśmy publikować wszystkie
aktualności i nowości życia parafialnego.
One też sprawiłī, że zrodziła się myśl o
jakby naturalnej śmierci biuletynu. I
pewnie tak by się stało, ale zaczęliśmy
otrzymywać pytania czy parafia zamierza
nadal go publikować. Najpierw były to
zapytania, ale z czasem pojawiło się ich
coraz więcej. Najczęściej były one
związane ze starszymi osobami, które z
nowinkami technicznymi sobie nie radzą.
Szanując więc ich przyzwiązanie do
tradycji, postanowiliśmy wznowić nasz
papierowy nośnik parafialnych aktualności.
I tak w nowej szacie graficznej, choć
okrojonej do 4 stron formie przekazujemy
najnowszy biuletyn. Będzie on zawierał
przede wszystkim ogłoszenia parafialne i
intencje mszalne, bo pewnie o to
najbardziej zainteresowanych osobom
chodzi. Póki co wrócimy także do myśli
Prymasa Tysiąclecia.



14.IX Ilekroć patrzymy na Krzyż
Chrystusa, mówimy: Umarł za ludzkość.
Tak, za ludzkość, ale na tę ludzkość
składa się każdy z nas
15.IX Gdy człowiek rozumie sens
cierpienia, które się dopełnia, wtedy
rzecz jasna, cierpi spokojnie. Tak
właśnie cierpiała Maryja pod krzyżem
Syna. 
16.IX Gdy patrzymy na wygodnictwo i
bezmyślne życie - coraz więcej
rozumiemy sens ofiary.

Prymas
Tysiąclecia

Rodzinna
Pielgrzymka 
na Podlasie

Przedstawiamy plan pielgrzymki na

Podlasie południowe w dnia od 21 do 24

października 2020r. Koszt 420,00 zł,

zaliczka do 20 września 120,00 zł, reszta

do 18 października.

Środa, 21 października 2020 - wyjazd z Pucka z parafii św. Faustyny godz. 22:00.
Czwartek, 22 października - przyjazd do Sanktuarium w Kodniu przed godz. 09:00 - śniadanie,
oprowadzanie po Sanktuarium, Msza św., obiad, czas wolny 14:00-16:00, wyjazd do Kostomłotów
(parafia katolicka obrządku wschodniego w Kostomłotach powstała w 1627 r. na fali wydarzeń
związanych z zawarciem tzw. Unii Brzeskiej. Kostomłoty leżą nad pięknym i malowniczym Bugiem w
odległości niespełna 15 km od Brześcia), powrót do Kodnia - kolacja,  spotkanie z misjonarzem
Oblatem, Apel Jasnogórski.
Piątek, 23 października 2020 - śniadanie, wyjazd do Pratulina Sanktuarium Męczenników
Podlaskich. Tutaj, dnia 24 stycznia 1874 r. w obronie wiary i jedności Kościoła zginęli unici,
beatyfikowani przez Jana Pawła II w Rzymie w dniu 06.10.1996 r., oprowadzanie, droga krzyżowa,
Msza św., obiad, wyjazd do Janowa Podlaskiego: zwiedzanie stadniny koni z przewodnikiem,
kolacja, apel Jasnogórski.
Sobota, 24 października 2020 - Msza św. w Kodniu, śniadanie, wyjazd do Pucka, Święta Góra
Grabarka – najważniejsze miejsce kultu religijnego Kościoła Prawosławnego w Polsce, Zuzela - 3
sierpnia 1901 r. urodził się w Zuzeli nad Bugiem na pograniczu Podlasia i Mazowsza Stefan
Wyszyński, późniejszy Prymas Tysiąclecia, powrót do Pucka koło godz. 23.00.

17.IX Tylko Bogu wolno urabiać wszystkich na obraz i podobieństwo swoje;
człowiekowi - nie wolno.
18.IX Tylko praca z miłości ku Bogu podejmowana, jest zasługująca i zbawcza; każda
ina, choćby najbardziej heroiczna, nie dokona odkupienia człowieka.
19.IX Nie od przedmiotu pracy zależy wartość czynu ludzkiego, ale od sposobu
wykonania, od stopnia miłości i uległości wobec Boga.
20.IX Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych 

      rzeczy dlatego, że czekało się na lepsze



Ogłoszenia parafialne
Dziś rozpoczynają się kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania.
Pamiętając, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i że wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o
młode pokolenie polecajmy ich w swoich modlitwach.
Także dziś przypada nasza kolekta budowlana. Za wszystkie ofiary serdecznie dziękujemy.
Jutro o godz. 18.00 zapraszamy rodziców dzieci, które będą przyjęte do I Komunii św. w roku 2021.
Również jutro o godz. 19.00 zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimski. Początek o godz. 19.00 Godzinkami
ku czci NMP, potem procesja i msza św., a po Eucharystii – modlitwa różańcowa.
Jutro, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są
krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w
szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. 
Z kolei we wtorek, 15 września, obchodzić będziemy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Z tej
okazji, na pierwsze powakacyjne spotkanie zapraszamy czcicieli Szkaplerza świętego. Zapraszamy do udziału
w  mszy św. wieczornej połączonej z konferencją, a poprzez łącza internetowe do modlitwy różańcowej o
godz. 20.30.
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
W czwartek, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach
pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
Również w czwartek po wieczornej Mszy świętej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. 
W sobotę o godz. 16.30 rozpocznie się kolejne nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie na duszy i na ciele.
Ponieważ nabiera coraz większego prawdopodobieństwa wyjazd na południowe Podlasie w dniach 22-24
października, dlatego podajemy, że jego koszt to 420 zł. Zaliczkę w wysokości 120 zł., należy uiścić do 20
września, a resztę do 18 października. W szczegółowy plan można otrzymać w zakrystii. Są jeszcze wolne
miejsca i chętnych zapraszamy.
Jak co tydzień serdecznie polecamy lekturę prasy katolickiej, która wyłożona jest na stoliku pod chórem.
Ofiary można składać do koszyka.
Wszystkich solenizantów, których w tym tygodniu jest 97 (najstarszy parafianin liczy sobie 96 lat, a dwie
najstarsze parafianki – 95 lat) i jubilatów, czyli 47 par (najdłuższy staż to 56 wspólnych lat) zapewniamy o
modlitewnej pamięci i składamy najlepsze życzenia.
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Intencje mszalne
14/09/2020 Poniedziałek Podwyższenia Krzyża Św.
08:30 Brunon i Elżbieta Ceynowa, Jan i Jadwiga Naczk
20:00 w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosł. Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie z okazji rocz.
ślubu
15/09/2020 Wtorek – Matki Bożej Bolesnej
08:30 + rodzice Paweł i Maria Busz oraz Maria Groen
18:00 rez. Mariola Kozak
16/09/2020 Środa – św. Korneliusza i Cypriana
08:30 + Anna i Narcyz Hoffmann  oraz brat Jan
18:00 + Jan Krzyżon
17/09/2020 Czwartek
08:30 + Anna Krukowska i zmalri z ul. Reja - int. od
mieszkańców z ul. Reja
18:00 + Mirosława i Jerzy
18/09/2020 Piątek – św. Stanisława Kostki
08:30    w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosł. Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie z okazji 43
rocz. ślubu Jadwigi i Andrzeja
18:00    w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze

 błogosł. Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie
19/09/2020 Sobota
08:30    w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosł. Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie
15:00 msza ślubna 
16:30 NABOŻEŃSTWO O UZDROWIENIE I
UWOLNIENIE NA DUSZY I NA CIELE
17:00 + Franciszek Kaczykowski w 22 rocz. śm.
20/09/2020 XXV Niedziela Zwykła
08:00 + mąż Józef Ciskowski
10:00    w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosł. Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie
z okazji 95 urodzin Władysławy i Jadwigi
10:00 + Halina Reschke oraz Gertruda, Waleria, Klara,
Julianna i August Piontke
11:30 + rodzice Leokadia i Władysław Jagiełło w rocz.
śm. Leokadii oraz dziadkowie z ob. stron
18:00    w podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
błogosł. Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie z okazji 30
rocz. ślubu oraz 4 urodzin Michałka


