OGŁOSZENIA PARAFIALNE
04 kwietnia 2021
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
1. „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim w weselmy”. Pełni
radości i wesela stajemy wokół Chrystusowego ołtarza, by świętować w liturgii
Jego chwalebne Zmartwychwstanie. To szczytowy punkt nie tylko dziejów
zbawienia człowieka, ale całego wszechświata. Chrystus skruszywszy więzy
śmierci jako zwycięzca wyszedł z otchłani. W świętej liturgii możemy zaś nie
tylko to wspominać, ale poprzez sprawowane misterium w sposób rzeczywisty
jego uczestnikami.
Fakt ten zawsze winien budzić w nas radość i dawać nam siłę do wyznawania
naszej wiary. Jezus wjechał do Jerozolimy tylko po to, aby dokonać
paschalnego misterium. Tylko Chrystus jest naszym zbawieniem, w Nim jest
życie i zmartwychwstanie. Tylko ten dostąpi zbawienia, „kto pójdzie za Nim”
na serio – zaufa Jemu bezgranicznie, „bo godny zaufania jest Ten, który dał
obietnicę”.
2. Aktualna trudna sytuacja epidemiczna stawia nas wobec wyzwania
odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo nasze i przede wszystkim
innych. W związku z tym apeluję do wszystkich o wspólną troskę, by nikt
z uczestników nie był zagrożony. W związku z decyzją władz państwowych
ograniczających liczbę wiernych w kościołach (1 osoba na 20m2, dystans 1,5m,
noszenie maseczek i dezynfekcja), zwracamy się o bezwzględne przestrzeganie
tych zasad sanitarnych. W naszym kościele w liturgii może uczestniczyć łącznie
45 osób na dole i na balkonach. Jeśli wchodząc do kościoła zobaczycie Państwo,
że liczba ta jest wypełniona, proszę zostać na zewnątrz /są ławki i działa
nagłośnienie/ a wejść tylko wtedy, by przyjąć Komunię Świętą.
3. Serdecznie dziękuję za udział i wspólną modlitwę w czasie Triduum
Paschalnego. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Ciemnicy
i Grobu Pańskiego, za dekorację świątyni i za wspólną modlitwę. Bóg zapłać.
4. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte wg porządku niedzielnego i będzie
dodatkowa Msza Święta o godz. 13.00 dla wszystkich chętnych; przy wyjściu
z kościoła będzie kwesta do puszki na KUL;
- w czasie Oktawy świąt Zmartwychwstania Pańskiego zapraszam do
dziękczynienia Bogu za nasze zbawienie;
- w piątek z racji na Oktawę post nie obowiązuje;
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu, wspólny
różaniec i wymiana tajemnic różańcowych;
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego który jest
wyłożony w kruchcie kościoła.
6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne. Można też zostawiać
nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.

7. Nowy kurs przedmałżeński rozpocznie się w poniedziałek 12 kwietnia 2021
roku o godz. 19:00 w parafii Św. Marka na Dąbrowie. W naszej parafii działa
poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych informacje dotyczących poradni
można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej poradnię pod nr telefonu
501 472 269.
8. Składam serdeczne Bóg zapłać za pamięć o naszej wspólnocie w wymiarze
duchowym – za łączność na Mszach transmitowanych oraz w wymiarze
materialnym – za ofiary składane na konto. Pamiętajmy w codziennych
modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również
o wezwaniu w intencji ustania epidemii, za chorych i pracowników służby
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.
9. Pani Burmistrz Łomianek, Małgorzata Żebrowska-Piotrak informuje,
że rząd przekazał gminom jednorazowe maseczki do dystrybucji wśród
mieszkańców. W Łomiankach każdy z mieszkańców może odebrać swoje
4 maseczki w trzech punktach:
- siedziba OSP Łomianki, ul. Wiejska 12
- siedziba OSP Dziekanów Polski, ul. Rolnicza 427
- ICDS, ul. Staszica 2
O maseczki można również prosić Strażników Miejskich, którzy mają je ze
sobą w trakcie codziennych patroli w Gminie Łomianki.
Godziny wydawania maseczek w punktach stacjonarnych są różne i zmieniają
się, dlatego warto je zawsze sprawdzić na stronie Urzędu Miejskiego
www.lomianki.pl w aktualnościach.

