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Przypominamy, że w okresie wakacyjnym, w lipcu i sierpniu, msze św. w niedzielę, w naszej
parafii o godz. 8.00, 11.00 i 18.00.
Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św., jak w każdą wakacyjną niedzielę, o
godz. 8.00, 11.00 i 18.00 z obrzędem pobłogosławienia przyniesionych ziół i kwiatów. Dziś także
101. rocznica zwycięskiej bitwy Polski nad bolszewikami z 1920 roku, tzw. „Cud nad Wisłą”. To
również dzień Wojska Polskiego.
W ubiegłą niedzielę przeżywaliśmy dobrowolna zbiórkę na rehabilitacje małej Nelly, z
zespołem Retta. Udało się zebrać 1421 zł. W imieniu jej rodziny i bliskich, wszystkim Wam kochani
za ten szczególny dar serca DZIĘKUJĘ!
W tym tygodniu zostały zdemontowane nasze witraże. Teraz znalazły się w pracowni witrażysty.
Choć z ogromnym trudem i niezwykłą precyzja udało się je wyciągnąć bez dodatkowych pęknięć.
Zostaną poddane misternej renowacji, aby przywrócić im pierwotne piękno. Na ten czas w
najbliższych dniach zostaną założone zastępcze okna.
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.
Bardzo serdecznie dziękuję naszej parafiance, za szczególny dar dla naszej wspólnoty.
Napisała ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podczas „pisania” ikony artysta zawsze modli
się w szczególnej intencji. Nasza parafialna artystka modliła się za naszą wspólnotę i jej proboszcza.
Dlatego za ten podwójny dar jesteśmy ogromnie wdzięczni.
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.
Za tydzień 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!

