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XXX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 
   1. Wołanie niewidomego żebraka Bartymeusza z dzisiejszej Ewangelii: „Jezusie, 
Synu Dawida, ulituj się nade mną!” możemy uczynić również naszą modlitwą do 
Boga. Bartymeusz po spotkaniu z Jezusem przejrzał  i „szedł za Nim drogą”. 
Wołajmy w czasie tej liturgii z wiarą do Jezusa, abyśmy odzyskali nasz duchowy 
wzrok i mogli podążać za Nim Jego drogą.    
   2. Serdecznie zapraszam na wspólną modlitwę różańcową w tygodniu                      
o godz. 18.00 i po niej Msza Święta a w niedzielę na godz. 17.15. 
   3. Od 17 X do 3 XI trwa w naszej Archidiecezji peregrynacja symboli SDM – 
Krzyża i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. We środę o godz. 9.00 przybędą 
one do Gimnazjum nr 2 w Dziekanowie Leśnym i po adoracji odprowadzone będą 
do kościoła Świętej Małgorzaty w Łomiankach. Tego samego dnia wieczorem od 
godz. 20.00 w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego przy ul. Broniewskiego 44 
będzie całonocne czuwanie przy tych znakach. Gorąco i serdecznie zapraszam na  
to czuwanie, szczególnie w godz. 22.00–23.00, gdy adorację będzie prowadziła 
młodzież z naszej parafii. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek z racji na 26 dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem 
Świętego Jana Pawła II w intencji naszych rodzin i powierzonych na kartkach  
do puszki z adoracją Jego relikwii;  
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania; 
- we środę święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza; o godz. 19.15  
spotkanie chóru dorosłych; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej;   
   5. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych – wspominamy tę 
rzeszę, która po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki zasiada w gronie zbawionych.  
O godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza Święta na cmentarzu w Kiełpinie  
i odprawiona procesja z modlitwą za zmarłych. Od 1 do 8 XI włącznie za pobożne 
nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, 
który można ofiarować za zmarłych. Tego dnia Msza Święta o godz. 18.00  
w intencjach wypominkowych za bliskich zmarłych. 
   6. W przyszły poniedziałek, Dzień Zaduszny. Msze Święte o godz. 9.00  
i w intencjach wypominkowych o godz. 18.00. Tego dnia o godz. 16.00 spod  
kościoła Św. Małgorzaty w Łomiankach wyruszy XVI Marsz Młodzieży do  
Palmir. Można dołączyć do tego marszu pamięci ok godz. 17.00 pod figurką Matki 
Bożej przy ul. Miłej/Konopnickiej. Więcej informacji na plakacie w gablocie.                
   7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   8. Dziś w ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki Caritas jako wsparcie 
uboższych rodzin. Za każdy dar serca serdeczne Bóg zapłać. 
   



 
 
   9. Przyjmowane są intencje modlitwy za zmarłych – wypominki. W kruchcie 
kościoła wyłożone są kartki, na których można wpisać imiona naszych bliskich 
powołanych do wieczności. Wypominki przyjmowane są w zakrystii. 
  10. 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”.  
  11. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 

 


