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XXXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 
   1. Wdowy, o których usłyszymy w dzisiejszych czytaniach, oddały wszystko,  
co miały. Wszystko, to nie znaczy to samo co dużo. Każdy z nas ma swoją własną, 
indywidualną miarę. Nie ma zatem co się porównywać z innymi, że może więcej  
lub mniej od nas wspomagają biednych, że może bardziej od nas są zaangażowani  
w życie Kościoła, albo wręcz przeciwnie. Każdy z nas powinien uczciwie nazwać,  
co to jest to „wszystko” w jego życiu i ile przy tym zachowujemy dla siebie. Kiedy  
z ufnością oddajemy Bogu wszystko, co mamy, On nas nie zostawia samych. 
Opiekuje się nami i nas ochrania. Tylko czy my jesteśmy w stanie Bogu zaufać  
i to nasze „wszystko” oddać? 
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace 
wykończeniowe przy naszej świątyni; tego dnia obchodzone jest święto Rocznicy 
Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej; 
- we środę obchodzimy rocznicę odzyskania niepodległości – Święto Narodowe; 
Msza Święta w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona o godz. 18.00; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii; o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i wspólny różaniec a Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty 
Żywego Różańca i wymiana tajemnic różańcowych. 
   3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   4. Od dziś w kruchcie kościoła  można nabywać nasz kalendarz parafialny.  
Koszt druku jednego egzemplarza to 13.25 zł. Dochód ze sprzedaży parafialnego 
kalendarza jest wsparciem młodzieży udającej się w 2016 r na ŚDM do Krakowa. 
   5. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie  
dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   6. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszki na posadzkę do naszego kościoła. 
Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Bóg zapłać 
rodzinom, które w sobotę umyły okna w naszym kościele przed zimą. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
   8. Zuchy, harcerze, instruktorzy z 462 Szczepu Harcerskiego i Burmistrz 
Łomianek zapraszają na „Dzień dla Niepodległej”. Ten Piknik Rodzinny odbędzie 
się 11 XI w godz. 12.00–17.00 w Ogródku Jordanowskim przy ul. Partyzantów 15  
w Dąbrowie Leśnej. 


