1. Dziś przypada 44 rocznica wyboru papieża św. Jana Pawła II oraz XXII Dzień Papieski
obchodzony pod hasłem „Blask Prawdy”. Po Mszach świętych przeprowadzana jest
kwesta na stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pochodzących z niezamożnych
rodzin. Zachęcam, aby wesprzeć materialnie to "Dzieło Nowego Tysiąclecia" oraz wyjątkowy,
konsekwentnie budowany przez nas wszystkich pomnik wdzięczności św. Janowi Pawłowi II.
Za każdy dar z serca Bóg zapłać.
2. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa
różańcowe które są odprawiane:
- w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta;
- w niedzielę o godz. 17.15.
3. W przyszłą niedzielę rodzice, którzy podjęli modlitwę różańcową za dzieci będą mogli
odbierać w zakrystii tajemnice różańcowe im przynależne.
4. W kruchcie na stoliku wyłożone są kartki, na których można wpisywać imiona osób
polecanych Bogu w modlitwie wypominkowej. W ich intencji modlić się będziemy 1 i 2
listopada oraz w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.
Intencje wypominkowe przyjmowane są w zakrystii.
5. W piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30.
6. W przyszłą niedzielę przypada Światowy Dzień Misyjny. Taca w tym dniu będzie
przeznaczona na misje.
7. Kandydatów, którzy chcą rozpocząć w bieżącym roku szkolnym przygotowanie do
bierzmowania, a nie odbyli jeszcze indywidualnego spotkania z ks. Proboszczem
zapraszam w poniedziałek, środę lub piątek na dodatkowe spotkania, które będą odbywały
się w kancelarii parafialnej po Mszy świętej wieczornej. Na spotkanie kandydat przychodzi
wraz z rodzicem.
8. Urząd Miejski w Łomiankach zakupił szczepionki przeciwko grypie dla seniorów 65+. Na
szczepienia można zapisywać się od godz. 8.00 do godz. 19.00. 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 terminy szczepień bez zapisów w punktach mobilnych:
 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.
9. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i naszej gazetki parafialnej.

10. W naszej parafii powstaje grupa młodzieżowa. Jeśli jesteś nastolatkiem i chcesz spędzić
fajnie czas, poznać nowe osoby, posłuchać czegoś inspirującego, wspólnie się pomodlić i
oczywiście w tym wszystkim poznać ŻYWEGO BOGA to przyjdź na spotkania grupy
młodzieżowej, które odbędzie się w poniedziałek 24 października 2022 r. o godzinie 19.00
w salce św. Jana Pawła II.
11. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych informacje dotyczących
poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej poradnię pod nr telefonu 501 472 269.
12. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika;
- we wtorek święto św. Łukasza, ewangelisty
- w środę wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki Kapłana i Męczennika
- w czwartek wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana;
- w sobotę wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.
13. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia z darem modlitwy.

