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     OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Coraz bliżej do naszego festynu parafialnego, który odbędzie się w sobotę  

29 czerwca. Nadal proszę o wspomaganie jego organizacji, w szczególności  

o ufundowanie gadżetów i nagród dla dzieci biorących udział w konkursach oraz 

przekazanie oryginalnych przedmiotów na aukcję (otrzymaliśmy już kajak). Proszę 

także, aby jak najwięcej Pań upiekło ciasta lub zrobiło smalec i ogórki, które tak, jak 

co roku będą dostępne przy stoisku parafialnym. W trakcie festynu, poza wieloma 

różnymi atrakcjami, które wymienione są na plakacie, odbędzie się aukcja i loteria 

fantowa. Każdy los wygrywa, a na zakończenie odbędzie się losowanie nagród 

głównych, których w tym roku jest wiele. Całkowity dochód przeznaczony będzie na 

wymianę nagłośnienia. 

2. W niedzielę 30 czerwca podczas Mszy Św. o godz. 11.30 dziękujemy Panu Bogu za 

30 lat istnienia naszej parafii. Mszy Św. przewodniczył będzie ks. biskup Krzysztof 

Wętkowski z Gniezna. Bardzo gorąco zapraszam do udziału we wspólnej modlitwie 

dziękczynnej. 

3. W piątek 21 czerwca ostatni wykład ks. prof. Bogdana Czyżewskiego w ramach 

trzyletniej katechezy pn. „Co to znaczy dzisiaj wierzyć”. Po wykładzie nastąpi 

promocja książki drugiej serii wykładów pt. „Wierzyć w Jezusa Chrystusa”. Książka 

będzie także do nabycia w niedzielę 23 czerwca po każdej Mszy Św.  

4. W dniach od 9 do 13 września odbędzie się parafialna pielgrzymka „Z wizytą na 

Podlasiu”. W programie m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Sanktuarium 

Matki Bożej Kodeńskiej, Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie, 

Grabarka, Sokółka, Supraśl, Puszcza Białowieska, Hajnówka, Tykocin. Szczegółowy 

program w gablocie parafialnej. Spotkanie organizacyjne odbędzie się pod koniec 

czerwca. 

5. Zapraszam na Mszę Śa.. w dni powszednie o godz. 18..0. Po każdej Mszy Św. w 

czerwcu litania do Serca Pana Jezusa. Zachęcam do zamawiania intencji mszalnych. 

6. Parafia Św. Łukasza Ewangelisty w Fordonie zaprasza 22 czerwca, tj. w sobotę o 

godz. 16.30 na modlitwę przy relikwiach Św. Rity- patronki od spraw trudnych i 

beznadziejnych. Szczegóły na plakacie w gablocie parafialnej.  



 

 

 
 


