
 
 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

04  października  2015 
XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 
   1. W dzisiejszych czytaniach mocno wybrzmią słowa o jedności męża i żony. 
Zdanie „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” słyszeliśmy nieraz, 
zwłaszcza w kontekście sakramentu małżeństwa. W codziennym życiu 
niejednokrotnie doświadczamy trudu tej prawdy. W ciężkich chwilach i kryzysach 
możemy przyjść do Boga i z dziecięcą ufnością prosić go o umocnienie wzajemnej 
miłości. Pamiętajmy również w tym czasie w naszych modlitwach  
o rozpoczynającym się dzisiaj w Rzymie Synodzie Biskupów o Rodzinie. 
   2. Składam serdeczne słowa wdzięczności wszystkim, którzy modlili się  
w minioną środę wraz z młodzieżą przyjmującą sakrament bierzmowania. Życzę 
młodzieży, by dary Ducha Świętego w ich życiu wydawały błogosławione owoce. 
Podziękowania kieruję również do rodziców i rodziny umocnionych sakramentem 
dojrzałości i tym, którzy ich przygotowywali: Dorocie Pawlak i Ani 
Hertmanowskiej.  
   3. Serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę różańcową w tygodniu                      
o godz. 18.00 i po niej Msza Święta a w niedzielę na godz. 17.15. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej; o godz. 18.00 wspólny  
różaniec wspólnoty Żywego Różańca i po Mszy Świętej wymiana tajemnic 
różańcowych.                   
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam Małego Gościa. 
   6. Przyjmowane są już intencje mszalne na 2016 r. W nadchodzących miesiącach 
są wolne intencje mszalne w tygodniu: 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. Parafia  Świętego Mikołaja w Łomnie organizuje pielgrzymkę do Włoch  
w terminie 21–30 kwietnia 2016r. Szczegóły w gablocie ogłoszeniowej a zapisy  
w zakrystii. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Ofiary  
w przyszłą niedzielę składane na tacę są szczególnym wsparciem prowadzonych 
prac przy elewacji (w ubiegłym tygodniu zakupiona została ostatnia partia tynku 
silikonowego na elewację). Dziękuję tym, którzy 2 tygodnie temu i wczoraj 
pomagali przy przestawianiu rusztowania – pozostała już ostatnia ściana do 
wykonania ocieplenia i wykończenia tynkiem . Całą wspólnotę naszej parafii  
i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin  
i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.  


