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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Przychodzimy do Boga, by wychwalać Go, dziękować Mu i prosić
o przebaczenie. Bóg hojnie obdarza nas przebaczeniem, gdyż posłał swe
go Syna, by zmazał dług naszych win. Otrzymując darowanie sami musimy
przebaczać naszym bliźnim i do tego wzywa nas chrześcijańskie powołanie
i nasza obecność na tej najświętszej ofierze. Pomyślmy, czy umiemy przebaczać,
czy przyszliśmy tutaj wolni od nienawiści i pojednani z bliźnimi?
2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 poświęcenie tornistrów
i przyborów szkolnych dla uczniów rozpoczynających lub kontynuujących
przygodę ze szkołą.
3. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża Świętego; Msza Święta w intencji
wszystkich ofiarodawców i fundatorów naszego kościoła;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. II;
- w piątek święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski i dzieci i
młodzieży; tego dnia o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza Święta w 76
rocznicę zestrzelenia alianckiego samolotu niosącego pomoc walczącej
Warszawie w Powstaniu Warszawskim a po niej dalsze uroczystości pod tablicą
upamiętniającą poległych lotników przy Szkole Podstawowej przy ul. Akinsa;
po Mszy Świętej do godz. 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu;
4. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. Można również zabrać
do domu wodę święconą.
5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok.
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
6. We wrześniu przeżywać będziemy przesunięte z racji pandemii uroczystości
I Komunii Świętej i Rocznicy I Komunii Świętej. W dniu wczorajszym 2 grupy
dzieci przystąpiły już do I Komunii Świętej. Wszystkie dzieci i ich rodziny
polecam wspólnej modlitwie. Oto terminy kolejnych uroczystości I Komunii
Świętej:
- 19 IX godz. 10.00 dzieci ze szkoły społecznej w Łomiankach – spowiedź dla
dzieci i rodziców w piątek o godz. 16.00;
- 19 IX godz. 12.00 dzieci z kl. IV B ze szkoły w Dziekanowie Leśnym –
spowiedź dla dzieci i rodziców w piątek o godz. 19.00;
Rocznica I Komunii Świętej:
- 20 IX godz. 13.00 – spowiedź dla dzieci i rodziców we czwartek 17 09
o godz. 18.30;
7. W poniedziałek 14 IX o godz. 19.00 rozpocznie się w naszej parafii kurs
przedmałżeński dla narzeczonych planujących zawarcie sakramentu
małżeństwa w przyszłym roku. Spotkania będą odbywały się w poniedziałki
i piątki w sali Jana Pawła za prezbiterium. Zapisy w kancelarii u ks.
proboszcza.

8. Ofiary dziś składane na tacę są przeznaczone na Grób Pański w Jerozolimie
natomiast taca tzw. budowlana będzie w 3-cią niedzielę września tj. 20 IX.
9. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o sprawach dotyczących
nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji ustania
epidemii, za chorych i pracowników służy zdrowia i tych, z których pracy
każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas
Swoją opieką.
10. Zachęcam i zapraszam do zatrzymania się przy wystawie opisującej
historię naszej Gminy. Jest ona rozwieszona na ogrodzeniu kościoła.

