
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
19  maja  2019 

V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 
    1. Jezus dziś do nas mówi: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Okazywanie miłości, zwłaszcza  
w codzienności, może nie być łatwe. Nieporozumienia, monotonia, trudności 
życiowe czasem przesłaniają piękno drugiego człowieka, wdzięczność za jego 
obecność i pragnienie dobra dla niego. Tymczasem Jezus chce, abyśmy mimo 
wszystko się wzajemnie miłowali. W Nim jest źródło miłości, nie w nas. Prośmy 
Jezusa, aby uzdalniał nasze serca do kochania. 
    2. Dziś do naszej parafii przybędą relikwie Świętej Joanny Beretty Molli. Kim 
Ona była można przeczytać na tablicy Jej poświęconej. Uroczysta  instalacja 
Relikwii odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 i dokona tego arcybiskup 
Salvatore Pennaccchio, nuncjusz Stolicy Apostolskiej w Polsce. 
    3. Wczoraj grupa dzieci ze Szkoły Dwujęzycznej w Łomiankach przeżywała         
I Komunię Świętą. Przez cały tydzień dzieci będą uczestniczyły w nabożeństwie 
majowym i Mszy Świętej. Polecamy te dzieci i rodziców naszej modlitwie.    
    4. Trwa miesiąc maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej. Serdecznie zapraszam 
do wyśpiewywania chwały Maryi w litanii loretańskiej podczas nabożeństw 
majowych, które są odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta  
a w niedzielę o godz. 17.15; 
    5. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania;  
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. 
    6. W najbliższą sobotę serdecznie zapraszam na X Parafialny Festyn Rodzinny 
pod hasłem „Czas dla Rodziny”. Festyn rozpocznie się o godz. 13.00 i wszystkich 
gorąco zapraszam do wspólnego świętowania. Zwracam się również tradycyjnie  
z prośbą o pomoc w przygotowaniu: zachęcam do pochwalenia się domowymi 
słodkimi i konkretnymi /np. pierogi/ wypiekami, podzieleniem się przedmiotami, 
które innym mogą sprawić radość i ustawieniu stołów /apel do młodzieży/. 
Natomiast w niedzielę, 26 maja, w Dzień Matki – dzień odpustu parafialnego, 
zapraszam na uroczystą Mszę Świętą w intencji wszystkich Mam na godz. 11.30. 
    7. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do 
puszki na ławki do naszego kościoła. Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
    8. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
    9. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
    10. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
    11. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani 
Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/. 
     



12. Trwa kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących zawrzeć sakrament 
małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania odbywają się w poniedziałki  
i piątki o godz. 19.00 w sali obok kruchty. Termin następnego kursu: 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 
    

     

    


