OGŁOSZENIA PARAFIALNE
11 kwietnia 2021
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1. Gromadząc się dziś przy stole słowa i stole Ciała Chrystusa, chcemy
jeszcze bardziej uświadomić sobie prawdę, że Bóg jest miłością. Ta miłość
przewyższa każdą ludzką miłość. Miłość Boża ofiaruje wszystko co ma, nie
zostawia sobie niczego. Bóg przecież tak umiłował świat, że dał nam swojego
Syna Jednorodzonego, aby stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, ale nie
tylko za nasze, ale i całego świata.
Podczas sprawowania tej Eucharystii, Bóg Ojciec ponowi dla nas wielkie dzieło
swojej miłości, którego dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Niech ta
Ofiara, będzie dla nas wezwaniem, abyśmy na miłość Bożą odpowiedzieli
miłością z naszej strony.
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. Z racji na dzisiejsze święto zapraszam do nawiedzenia kościoła w godzinie
Męki Chrystusa o godz. 15.00 /kościół będzie otwarty cały dzień/ by ofiarować
swój czas i modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą Jezus pozostawił
nam przez Świętą Siostrę Faustynę.
4. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich troszczących się o naszą
świątynię;
- we środę 14 kwietnia przypada Święto Chrztu Polski;
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu
do godz. 19.30.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego który jest
wyłożony w kruchcie kościoła. Można również nabyć w cenie 9 zł Numer
Specjalny poświęcony Świętemu Józefowi, którego rok obchodzimy.
6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne – są wolne intencje
w nadchodzącym czasie. Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji
Wojtusia.
7. W przyszłą niedzielę podczas dodatkowej Mszy Świętej o godz. 13.00
spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.

8. 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.
9. 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.
10. 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Każda osoba mieszkająca w Polsce ma obowiązek wziąć w nim udział. Można to
zrealizować przez internet /strona: spis.gov.pl/ lub u rachmistrza spisowego.
Wszelkie pomocne informacje dotyczące tego Spisu można znaleźć na stronie
naszej Gminy /www.lomianki.pl/ i w gminnym biuletynie. W razie wątpliwości
można się kontaktować z Gminnym Biurem Spisowym w Łomiankach
pod nr tel: 666 834 559.

