1. Serdecznie zapraszam do wspólnego odmawiania różańca podczas nabożeństw różańcowych,
które są odprawiane: w niedzielę o godz. 17.15, a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.
2. W związku z nabożeństwami różańcowymi ponawiana jest inicjatywa modlitwy różańcowej
Rodziców za Dzieci. Wszystkich chętnych rodziców (również chrzestnych), jak i osoby, które
rozpoczęły już tę formę modlitwy i pragną ją kontynuować, serdecznie zapraszam po Mszy
Świętej do zakrystii celem zapisania się do Róży Różańcowej Różańca Rodziców za Dzieci.
3. W czwartek z racji na 13-ty dzień miesiąca w rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie zapraszam
na różaniec fatimski;
4. W piątek przypada Dzień Edukacji Narodowej – podczas różańca i Mszy Świętej polecać
będziemy Bogu wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły; po Mszy Świętej adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30 .
5. W niedzielę, 16 października, przypada 44 rocznica wyboru Papieża Św. Jana Pawła II
oraz 22 Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Blask Prawdy”. Modlitwą i ofiarami
do puszek będziemy mogli wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga w
edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.
6. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
7. W najbliższym tygodniu zapraszam serdecznie kandydatów, którzy chcą rozpocząć w
bieżącym roku szkolnym przygotowanie do bierzmowania na indywidualne spotkanie z ks.
Proboszczem. Na spotkanie kandydat przychodzi wraz z rodzicem. Spotkania będę odbywały się:
- dla kandydatów z klasy I szkoły średniej: w poniedziałek, wtorek i piątek po Mszy Świętej
(dzień i godzina do wyboru)
- dla kandydatów z klas 8: w czwartek i sobotę od godz. 15 do 18 (dzień i godzina do wyboru).
8. Dzisiaj z racji na drugą niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła odbywa się kwesta do
puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca Bóg zapłać.
9. Od piątku mamy w kościele nowe ławki. W związku z uroczystą Mszą święta z udzieleniem
sakramentu bierzmowania zostały zakupione nowe świece ołtarzowe, obrusy, Ewangeliarz wraz
z przepięknie zdobioną okładką, mosiężny trybularz i vasculum. W ostatnim miesiącu została
spłacona pierwsza rata w kwocie 4.000 zł w związku z zadłużeniem parafii. Wszystkim parafianom
dziękuję za okazywaną życzliwość i składane ofiary.
10. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i naszej gazetki parafialnej.
11. Urząd Miejski w Łomiankach zakupił szczepionki przeciwko grypie dla seniorów 65+.
Od 10 października br. od godz. 8.00 do godz. 19.00 można zapisywać się na szczepienie.
Szczepienia rozpoczną się tego samego dnia (do wyczerpania puli). Szczepienia będzie
realizowało Centrum Medyczne StartMed z siedzibą przy ul. Partyzantów 23 w Łomiankach.
Do Przychodni mogą Państwo dojechać bezpłatną linią 1 (przystanek Partyzantów), lub
linią L-7 (przystanek Młocińska).
Umowa z przychodnią zakłada kwalifikację pacjenta i jego szczepienie. Nie ma znaczenia czy mieszkaniec jest pacjentem tej przychodni czy nie. Zapisać można się osobiście lub
telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 571 550 950.

Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli pojechać do przychodni zaplanowaliśmy 3
terminy szczepień bez zapisów w punktach mobilnych:
 15 października br. (sobota) w godz. 9.00 – 14.00, ul. Staszica 2 (przy ICDS, w budynku
Urzędu Miejskiego obok lodowiska),
 22 października br. (sobota) w godz. 9.00 – 14.00, ul. Staszica 2 (przy ICDS, w budynku
Urzędu Miejskiego obok lodowiska),
 23 października br. (niedziela) w godz. 13.00 – 17.00, ul. Wiejska 12A (budynek Centrum
Kultury w Łomiankach) – przy okazji organizowanego Dnia Seniora.
Szczepienia przeznaczone są wyłącznie dla Seniorów 65+ zameldowanych na terenie
Gminy Łomianki..
12. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych informacje dotyczących
poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej poradnię pod nr telefonu 501 472 269.
13. W nadchodzącym tygodniu:
- w czwartek wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana;
- w sobotę wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła.
14. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia z darem modlitwy.

