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XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii zapraszają nas do wchodzenia „przez
ciasne drzwi”. Królestwo Boże jest blisko, ale uczestnictwo w nim dostępne jest
dla tych, którzy słuchają słowa Bożego i wprowadzają je w czyn. Prośmy o dar
przemiany serca, byśmy potrafili kształtować nasze życie zgodnie z zamiarami
Boga.
2. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek wspomnienie NMP Królowej; z racji na 22-gi dzień miesiąca
Msza Święta za wstawiennictwem Św. Rity w intencjach polecanych Jej
wstawiennictwu;
- we środę święto Św. Bartłomieja Apostoła;
- w piątek uroczystość NMP Częstochowskiej; podczas Mszy Świętej o godz.
18.00 polecać będziemy Bogu intencje za wstawiennictwem Matki Niebieskiej i
Jej gorliwego czciciela – Jana Pawła II;
3. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest
wyłożony w kruchcie kościoła.
4. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.
5. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.
6. Mając na względzie potrzeby duchowe i materialne Archidiecezji
Warszawskiej z dniem 26 08 br. J E Kazimierz kardynał Nycz mianuje
Ks. Dariusza Kosk proboszczem parafii Św. Małgorzaty w Łomiankach.
Składam serdeczne, z głębi serca płynące podziękowanie za wspólne
wędrowanie drogą Bożych przykazań budując Dom Boży pośród domów
ludzkich. Dziękuję za serce w czasie mojego duszpasterzowania pośród Was.
Przepraszam za wszystkie niedociągnięcia i błędy z mojej strony wypływające i
jeśli kogoś uraziłem proszę o wybaczenie. Proszę również o modlitwę na moją
nową drogę duszpasterskiej posługi, bym sprostał zadaniom, które Bóg w Swej
Opatrzności stawia przede mną.
7. Wszystkim życzę owocnego odpoczynku wakacyjno-urlopowego.
Parafianom i gościom życzę owocnego przeżywania nadchodzącego tygodnia,
solenizantom i jubilatom składam życzenia błogosławieństwa Bożego i opieki
płynącej od Matki Bożej Królowej Rodzin. Regenerując siły fizyczne i duchowe
nie zapominajmy o Bogu i pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach
dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu o pokój na
Ukrainie, 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.

