OGŁOSZENIA PARAFIALNE
22 maja 2022
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ponownie zabiera nas do Wieczernika.
W jego intymnej atmosferze Jezus zapewnia o miłości Ojca i obiecuje przyjście
Ducha Świętego, który przypomni uczniom Jego słowa. Oczekując z nadzieją
na spełnienie obietnic udzielonych Kościołowi, otwórzmy nasze serca na dar
przemieniającej obecności Chrystusa.
2. Do końca czerwca br. jest odprawiana Msze Święte w niedzielę
i uroczystości o godz. 13.00.
3. W dniu wczorajszym grupa dzieci ze szkoły w Łomiankach przeżywała
I Komunię Świętą. Dzieci te do czwartku będą miały Biały Tydzień. Polecamy
je i ich rodziców wspólnej modlitwie, by Chrystus był domownikiem w ich
sercach.
4. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 polecać będziemy Bogu intencje
polecane wstawiennictwu Świętej Rity a na zakończenie Mszy Świętej zostaną
pobłogosławione róże.
5. W ubiegłą niedzielę podczas Mszy Świętej Rocznicy I Komunii Świętej,
Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. Abp Salvatore Pennacchio, zainstalował
w naszym kościele relikwie błogosławionego Carla Akutisa, nastoletniego
patrona internautów. Niech ten, który umiłował Eucharystię, przyczynia się za
nami i wyprasza łaski dla dzieci i młodzieży. Intencje za dzieci i młodzież można
podawać w zakrystii i składać je będziemy na ołtarzu w każdą 1-szą niedzielę
miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 11.30.
6. Serdecznie zapraszam do uwielbienia Maryi litanią loretańską na
nabożeństwach majowych, które są odprawiane w niedzielę o godz. 17.15
a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.
7. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- we czwartek przypada dzień Matki i święto patronalne naszej parafii –
odpust; serdecznie zapraszam na uroczystą Mszę Świętą o godz. 18.00,
którą będzie celebrował ks. prałat Marek Przybylski, proboszcz parafii
w Józefosławiu; po Mszy Świętej odmówimy litanie loretańską i procesji
dziękczynnej dookoła kościoła podziękujemy Bogu za łaski, które na nas
spływają przez pośrednictwo Naszej Patronki; na tę Mszę zapraszam
wszystkich parafian i gości, ministrantów, lektorów, dzieci komunijne,
wspólnoty parafialne;
- w piątek rozpoczniemy nowennę do Ducha Świętego; po Mszy Świętej
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.
- w sobotę w rocznicę śmierci błogosławionego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego przypada Jego wspomnienie liturgiczne.
8. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest
wyłożony w kruchcie kościoła.
9. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.

10. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.
11. Wszystkim parafianom i gościom życzę owocnego przeżywania czasu
Wielkanocnego, solenizantom i jubilatom składam życzenia błogosławieństwa
Bożego i opieki płynącej od Matki Bożej Królowej Rodzin. Pamiętajmy
w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych
rodzin ale również o wezwaniu o pokój na Ukrainie, w intencji wszystkich
uchodźców i ludzi dobrej woli, którzy otworzyli przed nimi swoje serca i domy,
o chorych i cierpiących, pracownikach służby zdrowia i tych, z których pracy
każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas
Swoją opieką.
12. Ogłoszenie Gminne
Burmistrz Łomianek i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej zapraszają
mieszkańców Dziekanowa Leśnego na spotkanie w sprawie budowy świetlicy.
Spotkanie odbędzie się 25 maja o godz. 18.00 w szkole podstawowej przy
ul. Akinsa 6 w małej sali gimnastycznej.

