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IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 
   1. Jezus, Dobry Pasterz, mówi o nas, którzy za Nim idziemy, jako o swoich 
owcach: „Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”. Jezus zwyciężył, 
ma moc, żeby nas obronić przed złem. Podążajmy za Nim z radością, pamiętając  
o celu naszej ziemskiej wędrówki, jakim jest życie wieczne z Bogiem. 
    2. Dziś grupa dzieci z naszej parafii podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 
uroczyście będzie obchodziła Rocznicę I Komunii Świętej. Natomiast w sobotę 
podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 grupa dzieci ze Szkoły Dwujęzycznej  
w Łomiankach będzie przeżywała I Komunię Świętą. Spowiedź dla dzieci i 
rodziców w piątek od godz. 19.00 do 19.30. Polecamy te dzieci i rodziców naszej 
modlitwie.    
   3. Rozpoczął się maj – miesiąc poświęcony Matce Bożej. Serdecznie zapraszam 
do wyśpiewywania chwały Maryi w litanii loretańskiej podczas nabożeństw 
majowych, które są odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta  
a w niedzielę o godz. 17.15; 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy 

naszym kościele; tego dnia przypada rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie  
i zamachu na Papieża  Jana Pawła II; po Mszy Świętej zapraszam na różaniec 
fatimski połączony z procesją dookoła kościoła; 

- we wtorek święto Świętego Macieja Apostoła;  
- we czwartek uroczystość Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, 
patrona Polski 
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00. 
    5. W przyszłą niedzielę do naszej parafii przybędą relikwie Świętej Joanny 
Beretty Molli. Kim Ona była można przeczytać na tablicy Jej poświęconej. 
Uroczysta  instalacja Relikwii odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 11.30  
i dokona tego arcybiskup Salvatore Pennaccchio, nuncjusz Stolicy Apostolskiej  
w Polsce. 
    6. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok. 
    7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
    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. W kancelarii działa Poradnia Małżeńska dla narzeczonych. Zapisy u pani 
Marzeny tel: 501472269 /tylko w sprawie poradni/. 
    10. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących w 
tym roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań a spotkania 
odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu: 
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – spotkanie w poniedziałek i piątek               
o godz. 19.00 w sali obok kruchty; 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza


