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1. Nie jest prawdziwym chrześcijaninem ten, kto nie umie kochać. Bóg więc
nieustannie kieruje do nas apel miłości, a największym Jego przykazaniem jest
obowiązek miłości Boga i bliźniego. Udział w Eucharystii ma być więc znakiem
naszej miłości do Boga, który oddał się nam w słowie i Chlebie życia. Ma być
także znakiem naszej miłości do bliźnich, którzy nas otaczają, potrzebują
naszej modlitwy i materialnego wsparcia.
2. Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem przypominam wiernym
o wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad
sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku
zakrywania ust i nosa, o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania
Komunii św. do ust i na rękę. Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu
Polski formułą, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.
w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej.
3. Z bólem serca obserwujemy wzrost zakażeń koronawirusem i cierpienie
wielu osób dotkniętym tym bądź innym schorzeniem. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami w naszym kościele może przebywać 125 osób
w nawie głównej i na balkonach. Troszczmy się i pomagajmy sobie wzajemnie
przejść ten trudny /wierzę, że chwilowy/ czas.
4. Mimo ograniczeń pandemicznych /może przede wszystkim/ zapraszam do
odmawiania różańca podczas nabożeństw różańcowych, które są odprawiane:
w niedzielę o godz. 17.15 a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.
5. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek z racji na 26-ty dzień miesiąca Msza Święta
za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II w intencji naszych rodzin
i złożonych do puszki przy Jego kaplicy;
- we środę święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza; tego dnia
modlić się będziemy o szybką beatyfikację Sługi Bożego Stefana kardynała
Wyszyńskiego.
6. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Z racji
na pandemię nie będzie tradycyjnie odprawianej Mszy Świętej na cmentarzu
w Kiełpinie. Zachęcamy, by zatrzymać się nad grobami zmarłych w innym
terminie, w ich intencji przyjąć Komunię Świętą w kościele, ofiarować im swoją
modlitwę wraz z odpustem zupełnym za nich ofiarowanym. Zgodnie z dekretem
wydanym na polecenie papieża Franciszka przez Penitencjarię Apostolską,
w tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać nie przez pierwsze
osiem dni listopada, ale przez cały miesiąc.
7. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i Mały Gość. Wyłożone
są również kartki, na które można wpisać intencje modlitwy wypominkowej.
8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok.
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.

9. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka
do puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar Bóg
zapłać.
10. 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.

