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   1. Jezus Chrystus zachęca nas dzisiaj, abyśmy zachowywali Jego przykazania. 
Obiecuje, że ześle nam dar wyjątkowy – Ducha Świętego. Prośmy w czasie tej 
Eucharystii, abyśmy każdego dnia potrafili dobrze wykorzystać dary, które daje 
nam Bóg. 
   2. Zapraszam do wspólnego wyśpiewywania chwały Maryi podczas nabożeństw 
majowych odprawianych w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta  
a w niedzielę o godz. 17.15. 
   3. W dniu wczorajszym kolejna grupa dzieci przystąpiła do I Komunii Świętej. 
Będą one uczestniczyły w Mszach Świętych w Białym Tygodniu a je oraz ich 
rodziny polecamy poprzez modlitwę Matce Bożej.  
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek przypada Dzień Matki – wszystkim Mamom składamy serdeczne 
życzenia; tego dnia jest również święto patronalne naszej parafii – Matki Bożej 
Królowej Rodzin – dzień odpustu; zapraszam całą wspólnotę parafialną na 
uroczystą Mszę Świętą o godz. 18.00 a po niej na procesję; szczególne zaproszenie 
kieruję do ministrantów, scholii, dziewczynek do sypania kwiatków, młodzieży, 
wspólnoty Żywego Różańca, panów do chorągwi i baldachimu; 
- we wtorek o 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III gimnazjum; 
- w piątek rozpoczyna się przygotowanie do uroczystości Zesłania Ducha Świętego 
w formie nowenny; 
- w sobotę przeżywać będziemy 2-gi dzień odpustu – V Festyn Parafialny pod 
hasłem „Zawsze Razem” początek o godz. 12.00; w związku z tym proszę o pomoc 
od godz. 8.00 w ustawieniu namiotów, ławek i itp.; fanty na loterię można 
przynosić do piątku do zakrystii lub kancelarii. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 
   7. Dziś z racji ostatniej niedzieli miesiąca zbiórka do puszek Caritas na 
przygotowanie wakacyjnego wyjazdu dzieci z rodzin objętych pomocą Caritasu. 
   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. 


