
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

21  maja  2017 
   VI  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 

 
   1. Chrystus dziś mówi, że nie zostawi nas sierotami. Oczekujemy na Pocieszyciela, 
na Ducha Świętego. Nie widzimy rzeczywistości, w którą wierzymy, ale ona istnieje 
naprawdę. Wyrazem naszej wiary jest zachowywanie przykazań otrzymanych od 
Boga. W ten sposób także mówimy Bogu: Kocham Cię. 
   2. Wczoraj podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 grupa dzieci ze Szkoły 
Dwujęzycznej w Łomiankach przeżywała I Komunię Świętą. W tygodniu będą 
uczestniczyły w nabożeństwach majowych i Mszy Świętej po nim odprawianej. 
Otoczmy te dzieci i ich rodziców naszą modlitwą, by Chrystus ubogacał ich życie 
wewnętrzne.  
   3. Trwa miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Zapraszam do wspólnego 
wyśpiewywania Jej chwały podczas nabożeństw majowych odprawianych  
w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych; 
- w piątek przypada Dzień Matki – dzień naszego odpustu parafialnego; uroczysta 
Msza Święta odpustowa w intencji wszystkich Mam i naszej parafii będzie 
odprawiona o godz. 18.00, po niej odmówiona zostanie litania loretańska i nowenna 
do Ducha Świętego a następnie wyruszy procesja dziękczynna dookoła kościoła,  
na którą serdecznie zapraszam dzieci komunijne, młodzież, służbę liturgiczną, 
panie ze wspólnot oraz mężczyzn do baldachimu i chorągwi; tego dnia wyjątkowo 
nie będzie wieczornej adoracji;  
- w sobotę 2-gi dzień odpustu – VII Parafialny Festyn Rodzinny, który się 
rozpocznie o godz. 12.00 i trwał będzie do godz. 17.30; serdecznie zapraszam  
do wspólnego świętowania w gronie rodziny i przyjaciół; zachęcam również  
do pochwalenia się talentami kulinarnymi w formie słodkich wypieków i nie tylko  
np. pierogi /można je przynosić od rana/; mężczyzn proszę o pomoc w ustawieniu 
stołów i namiotów od godz. 9.00; jeśli ktoś chciałby wesprzeć tradycyjną zabawę  
w „szczęśliwy numerek” to przedmioty można w tygodniu składać w zakrystii. 
   5. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do 
puszki na posadzkę do naszej świątyni. Za każdy dar z serca płynące Bóg zapłać. 
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   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. 


