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XXIX  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
  1. Gromadzimy się, by wysławiać Boga Stwórcę świata i głosić chwałę 
Chrystusa, który świat zbawił. Powołani jako chrześcijanie mamy swym życiem 
przyczyniać się do uświęcania świata, w którym nieustannie dokonuje się 
zbawienie. Jesteśmy narzędziem w ręku Boga dla dobra świata, by przyspieszyć 
odnowienie wszystkiego w Chrystusie. 
   2. Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego 
W związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem oraz z faktem, iż 
parafie Warszawy znalazły się w czerwonej strefie, przypominam wiernym o 
wszystkich dotychczasowych zaleceniach dotyczących przestrzegania zasad 
sanitarnych w czasach pandemii: o zachowaniu dystansu, obowiązku 
zakrywania ust i nosa, o zasadzie dezynfekcji rąk oraz rozłącznego udzielania 
Komunii św. do ust i na rękę. Zgodnie z ujednoliconą na poziomie Episkopatu 
Polski formułą, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w 
niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej. 
Przypominam wiernym, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na 
Mszy św. nie jest grzechem. 
    3. Z bólem serca obserwujemy wzrost zakażeń koronawirusem i cierpienie 
wielu osób dotkniętym tym bądź innym schorzeniem. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami w naszym kościele może przebywać 220 osób w 
nawie głównej i na balkonach. Troszczmy się i pomagajmy sobie wzajemnie 
przejść ten trudny /wierzę że chwilowy/ czas. 
   4. Mimo ograniczeń pandemicznych /może przede wszystkim/ zapraszam do 
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.  
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek przypada 36 rocznica męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki; 
- we czwartek wspomnienie Świętego Jana Pawła II. 
   6. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i Mały Gość. Wyłożone 
są również kartki, na które można wpisać intencje modlitwy wypominkowej.  
   7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok. 
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.  
   8. Dziś zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego tygodnia przy wyjściu z kościoła 
zbiórka do puszki na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia jako wsparcie 
studiującej młodzieży stanowiącej żywy pomnik Świętego Jana Pawła II. 
   9. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
    



   10. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o sprawach dotyczących 
nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji ustania 
epidemii, za chorych i pracowników służy zdrowia i tych, z których pracy 
każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas 
Swoją opieką.


