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VIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. „Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we 
własnym oku?” – pyta Jezus swoich uczniów, chcąc skierować ich uwagę na 
konieczność wewnętrznej odnowy. Zbliżający się Wielki Post to kolejna okazja 
do tego, by wejść na drogę pokuty i nawrócenia. 
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 30% miejsc/powierzchni     
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu  
i obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.  
   3. Do końca czerwca 2022 r. będą odprawiane dodatkowe Msze Święte w 
niedzielę i uroczystości o godz. 13.00 abyśmy wybierając godzinę Mszy Świętej 
czuli się bezpiecznie przy zachowaniu dystansu i nosząc maseczki na twarzy. 
   4. Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci informacjami o wydarzeniach na Ukrainie. 
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. To 
słowa Chrystusa, które wobec dramatu narodu Ukraińskiego, winny nas 
pobudzić do działania. Mamy możliwość okazania wsparcia naszym braciom 
poprzez konkretny czyn w zależności od możliwości: 
-  zaprosić do swoich domów zgłaszając się poprzez: 
*formularz online* – https://forms.gle/WZJBHJ18iXmkMKey5 
*skrzynkę mailową* – pomoc.lomiankiparafia@gmail.com 
- podzielić żywnością, środkami czystości by wspierać materialnie Rodziny, 
które przyjmą pod swój dach gości z Ukrainy; 
- złożyć dziś lub we środę popielcową dar materialny do puszki Caritas, jako 
odpowiedź na apel przewodniczącego Episkopatu, który przekazany Caritas 
Ukrainy pomoże ludziom, którzy nie mogli opuścić swoich domów przetrwać 
ten straszny czas. Za każdy dar serca Bóg zapłać. 
   5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu; Msze Święte z obrzędem 
posypania głów popiołem będą odprawione o godz. 9.00, 17.00 i 19.00; tego dnia 
obowiązuje post ścisły polegający nie tylko na ograniczeniu spożywania mięsa 
ale również na ilości spożywanych posiłków; serdecznie zapraszam na 
nabożeństwa pomagające przeżyć czas Wielkiego Postu:- 
- Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 dla dzieci i 18.30 dla dorosłych; 
- Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 17.15. 
Za udział w nabożeństwach wielkopostnych można uzyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami. 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Drodze Krzyżowej adoracja Najświętszego Sakramentu 
do godz. 19.30; 
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   6. W przyszłą niedzielę, I-szą niedzielę Wielkiego Postu, rozpoczną się  
w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które będzie prowadził ks. Mateusz 
Adamski. Nauki w niedzielę będą głoszone podczas każdej Mszy Świętej  
a w poniedziałek, wtorek i we środę wg planu: 
- dzieci i młodzież będą miały spotkania rekolekcyjne w szkole; 
- dorośli podczas Mszy Świętej o godz. 9.00, 17.00 i 19.00; spowiedź w te dni 
podczas Mszy Świętej. 
   7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa, 
które są wyłożone w kruchcie kościoła.  
   8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na 2022 rok.  
   9. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.  
   10. Wszystkim parafianom i gościom życzę wspaniałego i radosnego 
nadchodzącego tygodnia, 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 w intencji chorych i pracowników 
służby zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza 
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


