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NIEDZIELA  BOŻEGO  MIŁOSIERDZIA 
    1. „Pan mój i Bóg mój!” – wyznajemy, patrząc na zmartwychwstałego 
Chrystusa wraz z apostołem Tomaszem. Jezus przygarnia każdego z nas  
z wyrozumiałością pomimo braków naszej wiary. Z ufnością przystępujemy  
do Niego w dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia, nie przestając powtarzać z całym 
światem: „Jezu, ufam Tobie”. 
    2. Do końca czerwca br.  jest odprawiana Msze Święte w niedzielę  
i uroczystości o godz. 13.00. 
    3. Dziś po Mszy Świętej o godz. 18.00 serdecznie zapraszam na koncert 
Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej.   
    4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek święto Świętego Marka Ewangelisty; 
- we wtorek z racji na 26-ty dzień miesiąca Msza Święta za wstawiennictwem 
Świętego Jana Pawła II w intencji naszych rodzin i poleconych Jego 
wstawiennictwu; 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania; 
- w piątek święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora kościoła; 
jest to również Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny 
światowej; po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30 
    5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
    6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.  
    7. Z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła kwesta do 
puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca 
Bóg zapłać. 
    8. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.  
    9. Wszystkim parafianom i gościom życzę owocnego przeżywania czasu 
Wielkanocnego, 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 o pokój na Ukrainie,  w intencji wszystkich 
uchodźców i ludzi dobrej woli, którzy otworzyli przed nimi swoje serca i domy, 
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. 
   10. Dziś przypada Wielkanoc w kościele prawosławnym. W związku z tym na 
godz. 13.20 wszyscy wierni kościoła prawosławnego są zaproszeni na uroczysty 
poczęstunek przy kościele Świętej Małgorzaty w Łomiankach. Proszę  
o przekazanie informacji wszystkim gościom, których przyjmujecie w domach.


