
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
16  grudnia  2018 

III  NIEDZIELA  ADWENTU 

  1. „Radujcie się zawsze w Panu” – zachęca nas św. Paweł – „Pan jest blisko!”. 
Wkrótce będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia. Teraz jest najwyższy 
czas, aby przygotować swoje serce na spotkanie z Panem Jezusem. Wtedy  
z radością i pokojem będziemy wyznawać prawdę, że Bóg jest naszym zbawieniem. 
   2. W ostatnim tygodniu tegorocznego Adwentu serdecznie zapraszam na Msze 
Święte Roratnie, które są odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 18.00. 
   3. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek do kancelarii zapraszam wszystkich, pragnących ochrzcić swoje 
dzieci w czasie nadchodzących świąt; 
- w piątek możliwość skorzystania z sakramentu pokuty od godz. 17.30;  
po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30;                                                                                                                                                           
- w sobotę możliwość skorzystania z sakramentu pokuty od godz. 17.30;  
nie będzie spotkanie scholi dziecięcej. 
  5. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.  
  6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.  
  7. W kruchcie kościoła można nabyć nasz kalendarz parafialny. Koszt druku  
1 egzemplarza to 13.50 zł. Zachęcam również do wsparcia Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom poprzez nabycie świecy Caritasu oraz opłatków na stół 
wigilijnych. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać. 
  8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
  9. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących  
w przyszłym roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań  
a spotkania odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00.  
Terminy kursu: 
- 11 02 2019 spotkania w parafii pw. Świętego Marka w Dąbrowie – zapisy osobiste 
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. Proboszcza 
  10. Informacja dla wszystkich podróżujących komunikacją łomiankowską – od 
dziś autobusy z Sadowej jadące w kierunku Łomianek maja na żądanie przystanek 
na trasie gdańskiej na wysokości kościoła.


