
 
  
 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
06  września  2015 

XXIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
 

   1. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o uzdrowieniu głuchoniemego. Pan Jezus 
podobnie jak dwa tysiące lat temu, również i dzisiaj staje pośród nas i uzdrawia. 
Czy przychodząc na Mszę św., wierzymy w Jego obecność i uzdrawiającą moc? 
Głuchoniemego do Pana Jezusa przyprowadzili inni ludzie i prosili za nim. 
Przynieśmy i my do Boga w naszych modlitwach chorych, cierpiących i samotnych, 
których nosimy w naszych sercach. Mówmy z ufnością Panu Jezusowi o tych 
osobach.  
   2. Dziś po Mszy Świętej o godz. 10.00 z racji 1-szej niedzieli miesiąca wystawienie  
i adoracja Najświętszego Sakramentu. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych 
w modlitwie wypominkowej; 
- we wtorek Święto Narodzenia NMP; o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do 
sakramentu bierzmowania  z kl. I ponadgimnazjalnej; 
- w sobotę o godz. 12.00 pierwsze spotkanie scholii dziecięcej w salce za 
prezbiterium; o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza Święta wieczorna w intencji 
wspólnoty Żywego Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych. 
   4. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 uczniom 
rozpoczynającym swoją przygodę ze szkołą zostaną poświęcone tornistry  
i przybory szkolne. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa. 
   6. Są wolne intencje mszalne w tygodniu i w niedzielę : pamiętajmy o modlitwie  
za żywych (obchodzących rocznice lub w innych intencjach) i powołanych do 
wieczności. „Gdzie dwóch albo trzech się modli tam Ja jestem wśród nich”.  
   7. Ofiary składane w przyszłą niedzielę na tacę są szczególnym wsparciem 
prowadzonych prac przy elewacji kościoła – za każdy dar z serca płynące Bóg 
zapłać. Wszystkie rodziny naszej parafii oraz sympatyków polecam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin. 
   8. Zapraszamy zakręconych filmowo gimnazjalistów i licealistów do udziału  
w projekcie filmowym „Tacy jesteśmy – społeczność Łomianek oczami młodych”.     
W programie warsztaty, prace realizacyjne w terenie i I Festiwal Filmów 
Młodzieżowych kończący całą inicjatywę. Spotkanie organizacyjne odbędzie się     
11.09. br o godz. 18.00 w Centrum Kultury w Łomiankach.  


