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21 Niedziela Zwykła
20 sierpnia 2021
Przypominam, że w okresie wakacyjnym, jeszcze do końca sierpnia, msze św. w niedzielę, w
naszej parafii o godz. 8.00, 11.00 i 18.00.
W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy 3 niedzielę miesiąca – dzień szczególnej modlitwy w
intencji dobroczyńców i ofiarodawców naszej parafialnej wspólnoty. Składka z tego dnia w całości
przeznaczona jest na cele remontowo – inwestycyjne. Tym razem zebraliśmy 3345 zł. Bardzo
serdecznie Wam wszystkim za ten szczególny wyraz troski o nasz kościół dziękuję oraz dziękuję tym
wszystkim, którzy dokonali indywidualnej wpłaty na konto parafialne.
Już dziś bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich i sympatyków naszej parafialnej
wspólnoty na IMIENINY NASZEJ PARAFII – ODPUST PARAFIALNY. Przypada on zawsze 14.09,
w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jednak już od kilku lat przeżywamy go w niedzielę przed
lub po 14.09. Dlatego zapraszam na uroczyste obchody 12.09, w niedzielę. O godz. 11.15 modlitwa
różańcowa w intencji parafii, a o godz. 12.00 suma odpustowa, której przewodniczyć będzie ks. Artur
Pukownik, prefekt Collegium Marianum – Liceum im. Jana Pawła II w Pelplinie oraz Diecezjalny
Moderator Ruchu Światło – Życie Diecezji Pelplińskiej. Po mszy św., wspólnej modlitwie w intencji
naszej parafii, zapraszam tradycyjnie na imieninowe spotkanie przy dobrym cieście i kawie oraz
herbacie. Jeśli ktoś z parafian chciałby podzielić się z nami swoimi cukierniczymi wyrobami
zapraszamy przede mszą św. do salki parafialnej.
Rodzinny Spływ Kajakowy – w sobotę, 11.09, przed naszym parafialnym odpustem
zapraszam do rodzinnych, wyjątkowych przeżyć przygody na wodzie. Wyjazd z parafii o godz.
9.00. Trasa spływu, to ok. 15 km rzeką: początek w miejscowości Konigort (obok miejscowości
Mylof), a zakończenie w Fojutowie. W przerwie polowa msza św. i czas na posiłek (będzie serwowany
przepyszny, świeży pstrąg z bułką). Na zakończenie zwiedzanie: akweduktu w Fojutowie, zabytku
architektury hydrotechnicznej, wzorowany na antycznych, rzymskich budowlach, będący
skrzyżowaniem dwóch cieków wodnych: Czerskiej Strugi i Wielkiego Kanału Brdy; drewnianej wieży
widokowej oraz ośrodka rekreacyjnego w Fojutowie. Przy zapisach wpłata 60 zł na cele
organizacyjne, które obejmują transport na miejsce spływu, wypożyczenie kajaka oraz
ubezpieczenie.
W najbliższy czwartek, 26.08, przeżywamy w Kościele Uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej. Zapraszam do szczególnej modlitwy tego dnia, podczas Mszy św. o godz. 18.00.
Duchowo łączyć się będziemy ze wszystkim pielgrzymami , obecnymi w kaplicy jasnogórskiego
klasztoru, przy obrazie Czarnej Madonny.
Zapraszam osoby dorosłe, do czytania Słowa Bożego przy ołtarzu w naszej parafii, podczas
Mszy świętych w niedziele lub dni powszednie. Odważnych i chętnych, proszę o zgłaszanie się w
zakrystii każdego dnia w tygodniu.
Diecezjalny Ośrodek Kultu św. Rity przy parafii św. Łukasza Ewangelisty i św. Rity w
Fordonie zaprasza do duchowego 9 - miesięcznego przygotowania, do ogłoszenia w przyszłym roku
SANKTUARIUM ŚW. RITY. Spotkania nowennowe odbywają się każdego 22 dnia każdego miesiąca.
Dziś pierwsze spotkanie. Szczegółowe informacje odnośnie tej modlitwy i spotkań nowennowych

znajdują się na plakacie.
Przypominam o tygodniowych, parafialnych nabożeństwach: w środę o godz. 7.00, Msza św.
przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza. Jest patronem od spraw trudnych i
beznadziejnych. Kartki z intencjami – prośbami do św. Judy Tadeusza można zostawić w koszyku
pod chórem. Będą odczytywane na początku mszy św. Intencje modlitewne do św. Judy Tadeusza,
można zamawiać również przez specjalny formularz na stronie internetowej Parafii. Również w środy
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 18.00 (kartki z intencjami można
wcześniej włożyć do koszyka pod chórem oraz wysłać przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej parafii); adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek, od godz. 16.00
do 18.00; Koronka do Bożego Miłosierdzia, w piątek po mszy św. o godz. 18.00. W niedzielę o godz.
7.30 Wymienianki Roczne za naszych bliskich zmarłych, a po nich Godzinki ku czci Matki Bożej.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach. Pamiętamy także o zmarłych
budowniczych i ofiarodawcach tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła
+ks. Prałacie Eugeniuszu Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

