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XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
   1. Jezus zaprasza nas dzisiaj do właściwej oceny naszego miejsca w Kościele  
i w społeczeństwie. „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 
wywyższony”. Budowanie tożsamości chrześcijańskiej na czymkolwiek innym 
niż słowo Boga prowadzi na manowce. Prośmy o dar pokory i patrzenia na 
życie w świetle Ewangelii. 
   2. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek wspomnienie Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela; 
- we czwartek 83 rocznica wybuchu II wojny światowej – pamiętajmy  
w modlitwach o wszystkich ofiarach tej wojny; 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; z racji na nowy rok szkolny na Mszę Świętą o godz. 18.00 
serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, by 
prosić Boga o potrzebne dary na nowy rok pracy; po Mszy Świętej adoracja 
Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00; 
   3. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa,  
które są wyłożony w kruchcie kościoła.  
   4. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.  
   5. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.  
   6. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 liturgicznie 
obejmie tutejszą wspólnotę parafialną ks. Sławomir Hermanowicz. Prosić 
będziemy naszą Patronkę o potrzebne łaski dla nowego Proboszcza. 
Dotychczasowy Proboszcz tego samego dnia o godz. 13.00 obejmie liturgicznie 
wspólnotę parafii Św. Małgorzaty w Łomiankach. Składam serdeczne, z głębi 
serca płynące podziękowanie za wspólne budowanie Domu Bożego pośród 
domów ludzkich w wymiarze materialnym i duchowym. Przepraszam za 
wszystkie niedociągnięcia i błędy z mojej strony wypływające i jeśli kogoś 
uraziłem proszę o wybaczenie. Proszę również o modlitwę na moją nową drogę 
duszpasterskiej posługi, bym sprostał zadaniom, które Bóg w Swej Opatrzności 
stawia przede mną.  
   7. Wszystkim życzę owocnego przeżywania 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 o pokój na Ukrainie,  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.


