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   1. Wniebowstąpienie Jezusa  jest dla nas wskazówką, która pokazuje, że celem 
naszego życia jest niebo. Spełniając codzienne obowiązki w życiu rodzinnym  
i zawodowym warto pomyśleć o tym, czy przybliżają nas do nieba.  
   2. Zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych, podczas których 
oddajemy cześć Sercu Pana Jezusa, odprawianych w tygodniu o godz. 18.00  
i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. 
   3. W dniu wczorajszym odbył się V Festyn Parafialny „Zawsze Razem”. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji, ofiarodawcom: ciast, 
kiełbasek, napojów, fantów oraz tym, którzy zadbali o jego przeprowadzenie  
z serca płynące Bóg zapłać. Podziękowania kieruję również do wszystkich 
uczestników tego wspólnego świętowania Dnia Dziecka i święta Rodzin.   
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wiernych 
zmarłych, polecanych w modlitwie wypominkowej; 
- we czwartek o 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza 
Święta wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych i spowiedź pierwszopiątkowa od 
godz. 17.00; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej z rodzicami; Msza Święta 
wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni.  
Po długich poszukiwaniach znalazłem kamień, z którego można wykonać ołtarz, 
ambonę i chrzcielnicę do naszego kościoła. Koszt tego kamienia to prawie 20 
tysięcy zł. Zwracam się z prośbą o pomoc w jego zakupie a ofiary na ten cel będą 
zbierane w przyszłą, 2-gą niedzielę miesiąca. Całą wspólnotę powierzam naszej 
Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 
   7. Dziś z racji obchodzonego Dnia Dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II 
zbiórka do puszek na budowę świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 
   8. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok. 
   9. Domowy Kościół zapraszają rodziców dzieci w wieku przedszkolnym  
i szkolnym na czwartą konferencję z cyklu „W co się bawią nasze dzieci?”, która 
odbędzie się 7 czerwca (w sobotę) w ICDS’e przy ul. Staszica 2 w Łomiankach  
w godz. 16.00–19.30.Temat przewodni konferencji: „Wirtualna rzeczywistość  
a realne wychowanie”. Wstęp wolny. Bliższe informacje dostępne w kruchcie. 


