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   1. Kolejna Msza św. kiedy stajemy przed ołtarzem Pana, aby słuchać Jego słowa, 
wypraszać łaski, jednoczyć się z Nim w Komunii św. Potrzebna nam jest 
wewnętrzna determinacja jak u Zacheusza, który nie zważając na przeszkody 
zewnętrzne i drwiny innych osób, chciał spotkać się z Jezusem. Czasem największą 
trudnością w osobistej relacji z Bogiem jest nasze zniechęcenie i obojętność.  
Jezus mówi: „Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.  
Dajmy się odnaleźć Bogu. 
    2. Serdecznie wszystkich zapraszam na ostatnie nabożeństwa różańcowe dziś  
na godz. 17.15 a w poniedziałek na godz. 18.00. W przyszłą niedzielę podczas  
Mszy Świętej o godz. 11.30 rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy różaniec. 
Wszyscy natomiast na banerze różańcowym mogą umieszczać swoje zdjęcie  
z wpisaną na odwrocie intencją modlitewną. W czasie apelu jasnogórskiego  
13 XI wszyscy uczestnicy akcji różańcowej zostaną zawierzeni Maryi. 
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych – wspominamy tę rzeszę, która  
po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki zasiada w gronie zbawionych;  
Msze Święte wg porządku niedzielnego;  
o godz. 13.00 na cmentarzu w Kiełpinie zostanie odprawiona Msza Święta 
połączona z procesją za zmarłych po obu cmentarzach;  
od 1 do 8 XI włącznie można uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować za 
zmarłych za nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych;  
Msza Święta wieczorna za zmarłych polecanych w modlitwach wypominkowych; 
- we środę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Msza Święta  
o godz. 18.00 w intencji wiernych zmarłych polecanych w modlitwie 
wypominkowej; tego dnia sprzed kościoła Świętej Małgorzaty w Łomiankach  
o godz. 16.00 wyruszy  XVII Marsz Młodzieży do Palmir; celem Marszu jest 
skupienie młodzieży wokół podstawowych  wartości chrześcijańskich poprzez  
lepsze zrozumienie uroczystości Wszystkich Świętych oraz oddanie czci Tym, 
którzy zostali zamordowani lub zginęli w Palmirach; do udziału w Marszu 
zapraszamy wszystkich chętnych - biorąc udział  dajemy przykład patriotyzmu  
i szacunku dla pomordowanych. Można również dołączyć do Marszu  
w Dziekanowie Leśnym przy figurce ok. godz. 16.30-16.45,  
oraz w Sadowej przy pętli autobusowej ok. godz. 17.30; szczegóły na plakacie; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Msza Święta 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; wystawienie po Mszy Świętej i modlitwa w intencjach własnych 
zakończona błogosławieństwem o godz. 20.00;  
- w sobotę spotkanie scholii dziecięcej o godz. 12.00; 



     
    4. W zakrystii i kancelarii przyjmowane są intencje modlitw za zmarłych – 
wypominki. W kruchcie kościoła są wyłożone kartki na które można wpisywać 
zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej, za których odprawiana jest 
Msza Święta w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. 
    5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
    6. Dziś, w ostatnią miesiąca, zbiórka do puszek Caritas jako wsparcie rodzin 
objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać. 
    7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
 
 
 
 
 
 

 


