
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 
15  maja  2022 

V  NIEDZIELA  WIELKANOCNA   
    1. Ewangelia dzisiejszej niedzieli zabiera nas do Wieczernika. Jezus 
zapewnia uczniów o swojej gotowości oddania życia i pozostawia im 
zobowiązanie: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem”. Uczestnicząc w  uczcie eucharystycznej, prośmy  
o dar wewnętrznej przemiany, abyśmy potrafili realizować ewangeliczną miłość 
w naszym życiu. 
    2. Do końca czerwca br.  jest odprawiana Msze Święte w niedzielę  
i uroczystości o godz. 13.00. 
    3. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 grupa dzieci z naszej parafii 
przeżywać będzie uroczystość Rocznicy I Komunii Świętej. Na tę Mszę Świętą 
przybędzie Nuncjusz Apostolski w Polsce, ks. Abp Salvatore Pennacchio 
aby nie tylko z dziećmi i ich Rodzicami przeżywać Rocznicę ale także do naszej 
świątyni wprowadzić i zainstalować Relikwie Błogosławionego Carla Akutisa, 
nastoletniego patrona internautów.  
   4. Serdecznie zapraszam do uwielbienia Maryi litanią loretańską na 
nabożeństwach majowych, które są odprawiane w niedzielę o godz. 17.15  
a w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta. Przygotowując się na 
liturgiczne wspomnienie Świętej Rity przypadające w przyszłą niedzielę,  
22 maja, i Mszę Świętą o godz. 18.00 podczas której Jej wstawiennictwu polecać 
będziemy nasze intencje podczas nabożeństwa majowego odprawiamy nowennę 
Jej dedykowaną. Tradycją obchodzenia Jej wspomnienia jest błogosławieństwo 
róż, które na przyszłą niedzielę zachęcam przynieść do kościoła. 
    5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek przypada uroczystość Świętego Andrzeja Boboli, kapłana  
i męczennika, patrona Polski i metropolii; 
- w piątek po Mszy Świętej wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu 
do godz. 19.30. 
    6. W sobotę grupa dzieci z Dwujęzycznej Szkoły w Łomiankach w naszym 
kościele przystąpi do I Komunii Świętej. Polecajmy te dzieci i ich Rodziców  
w modlitwie Bogu, by Chrystus był domownikiem w ich sercach.   
    7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
    8. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje pielgrzymkę na odpust Matki  
i Królowej Przenajdroższej Krwi do sanktuarium Krwi Chrystusa do 
Częstochowy na dzień 22 maja. Szczegóły  w gablocie ogłoszeniowej. 
    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.


