OGŁOSZENIA PARAFIALNE
18 kwietnia 2021
III NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Jak uczniowie idący do Emaus, nie zawsze rozpoznajemy Jezusa na
drogach naszego życia. Kiedy jednak widzimy Go łamiącego chleb, nasze oczy
zaczynają widzieć. Niech każda Eucharystia będzie dla nas okazją do
szczególnego spotkania z Jezusem, który jest Zmartwychwstaniem i Życiem.
2. Aktualna trudna sytuacja epidemiczna stawia przed nami konkretne
wyzwania. 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. Dziś podczas dodatkowej Mszy Świętej o godz. 13.00 spotkanie dla dzieci
i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
4. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w piątek przypada uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski; po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 19.30; tego dnia post nie obowiązuje.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego który jest
wyłożony w kruchcie kościoła.
6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne – są wolne intencje
w nadchodzącym czasie. Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji
Wojtusia.
7. Dziękując za odpowiedź Rodziców na moją prośbę o akces uczestnictwa
dzieci i rodziców w uroczystości Rocznicy I Komunii Świętej niniejszym
informuję że ta uroczystość zostaje przeniesiona na miesiąc wrzesień. Szczegóły
zostaną podane po wakacjach.
8. Trwa kurs przedmałżeński, który rozpoczął 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.

