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     XIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 
   1. Czy można bać się Boga, który do nas mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”? Boga, który bez 
wątpienia kocha każdego z nas. Jezus nie twierdzi, że nie będzie cierpienia  
w naszym życiu. Idąc za Nim, uczymy się, jak nie stawiać trudności na pierwszym 
miejscu i z prostotą serca widzieć dobroć Boga pomimo zła, którego doświadczamy. 
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wspierających prace 
przy naszej świątyni; 
- we wtorek święto Świętego Benedykta, patrona Europy;  
- we czwartek z racji na 13 dzień miesiąca na pamiątkę objawień Matki Bożej  
w Fatimie po Mszy Świętej wieczornej różaniec fatimski połączony z procesją 
dookoła kościoła; 
   3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   4. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła.  Wszystkim 
dzieciom, młodzieży i studentom oraz rodzinom wyruszającym na wakacyjno-
urlopowy odpoczynek życzę dużo słońca i radosnego odpoczynku. Całą wspólnotę 
naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej 
Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
    5. Zapraszam całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt można składać przy 1-szym garażu pod 
plebanią / za tujami / do 17 lipca br. Przychody z tej akcji wspomogą zakup 
inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce. 
    6. 15 lipca- w sobotę-  godz. 19.00 w Centrum Kultury w Łomiankach Grupa 
Teatralna z Pomorza zagra przedstawienie dla chorego na białaczkę ucznia 
Gimnazjum w Dziekanowie Leśnym i ministranta naszej parafii. Wstęp wolny.     
Po przedstawieniu będzie przeprowadzona zbiórka dobrowolnych ofiar do puszek 
fundacji "Zdążyć z pomocą" na wsparcie leczenia Kacpra. 
Wcześniej, od godz. 18:00 - aukcja obrazów, z której dochód również wesprze ten 
cel. Serdecznie zapraszamy do Domu Kultury i okazania solidarności Kacprowi  
i Rodzinie w tych trudnych chwilach.  

 


