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III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA   
    1. „Dzieci, macie coś do jedzenia?” – pyta zmartwychwstały Chrystus nad 
Jeziorem Galilejskim. Czuły sposób, w jaki Pan zwraca się do uczniów, jest 
wstępem do obfitego połowu ryb. W ewangelicznej scenie ujawniają się Boża 
hojność, a także wezwanie do wiary i misji. Prośmy podczas tej Eucharystii  
o dar zażyłości z Chrystusem Zmartwychwstałym i gotowość do wprowadzania 
Jego słów w życie. 
    2. Do końca czerwca br.  jest odprawiana Msze Święte w niedzielę  
i uroczystości o godz. 13.00. 
    3. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim zaangażowanym  
w przygotowanie i uczestnictwo w ubiegło niedzielnym koncercie 
Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej.  Dziękuję pani radnej Magdalenie 
Cłapińskiej i panu dyrektorowi Łomiankowskiego Domu Kultury Januszowi 
Zawadzkiemu.  
Módl się i pracuj oraz bądź otwarty na słuchanie Boga i innych. 
    4. Dziś rozpoczyna się miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Serdecznie 
zapraszam do uwielbienia Jej litanią loretańską na nabożeństwach majowych, 
które będą odprawiane w niedzielę o godz. 17.15 a w tygodniu o godz. 18.00  
i po nim Msza Święta. Dziś również przypada wspomnienie Świętego Józefa – 
patrona ludzi pracy: naszą modlitwą ogarniamy wszystkich pracujących  
/szczególnie tych z których pracy korzystamy/ i poszukujących pracy. 
    5. Dziś również rozpoczyna XIV Tydzień Biblijny Dniem Czytania Pisma 
Świętego pod hasłem: „ Posłani z darem pokoju Jezusa Zmartwychwstałego”. 
Zachęcam, by w nadchodzącym tygodniu podjąć lekturę Pisma Świętego. 
    6. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych polecanych  
w modlitwie wypominkowej; intencje zostaną odczytane o godz. 17.30; 
pamiętajmy również o tym, że tego dnia przypada Dzień Flagi; 
- we wtorek uroczystość NMP Królowej Polski – rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 maja; Msze Święte tego dnia będą odprawione o godz. 9.00  
i o 18.00 w intencji naszej Ojczyzny; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; po Mszy Świętej obowiązkowe spotkanie dzieci  
i rodziców przed Rocznicą I Komunii Świętej; 
- w piątek święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba; przed południem 
odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa; po Mszy 
Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. 
    7. W sobotę 7 maja o godz. 11.00 grupa dzieci z naszej parafii przeżywać 
będzie uroczystość I Komunii Świętej.  
    8. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  



     

    9. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.  
  10. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.  
  11. 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.


