
1. Dzisiaj przeżywamy ogłoszony przez papieża Franciszka VI Światowy Dzień Ubogich pod 

hasłem: „Chrystus dla was stał się ubogim” .  Po Mszach Świętych zbiórka do puszek na rzecz 

osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca Bóg zapłać.   

2. Również dzisiaj obchodzimy XIV Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym 

przeżywanym pod hasłem "Solidarni z Ukrainą". Na wsparcie chrześcijan w tym kraju zbiórka do 

puszek odbędzie się w przyszłym tygodniu po Mszach Świętych.  

3. Centrum Pomocy Ukrainie przy parafii św. Małgorzaty zwraca się z prośbą o czyste kołdry, 

poduszki, koce i ręczniki. Obecnie każdego tygodnia około 5 nowych rodzin zgłasza się po 

pomoc po raz pierwszy, często prosząc właśnie o ciepłe nakrycia i ręczniki. Zbieramy 

również zabawki, które chcemy przekazać w transporcie Caritas do Ukrainy. Dary można 

przynosić do Centrum w środy i czwartki od 9.00- 12.00 lub w innych godzinach po uzgodnieniu.  

4. W poniedziałek podczas Mszy świętej o godz. 18.00 będziemy polecali Panu Bogu Wszystkich 

Ofiarodawców i Dobrodziejów naszej parafii. 

5. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

Będzie to też ostatnia niedziela Roku Liturgicznego.  Po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla 

dzieci i rodziców przygotowujących się do I-szej Komunii Świętej.  

6. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii rozpoczną się za dwa tygodnie  pierwszą niedzielą 

Adwentu. W niedzielę nauki rekolekcyjne będą głoszone podczas każdej Mszy Świętej, zaś 

w poniedziałek, wtorek i środę plan rekolekcji będzie wyglądał następująco: o godz. 9.00 

Msza święta z nauką rekolekcyjną, o godz. 18.00 Msza święta roratnia z nauką rekolekcyjną 

i o godz. 19.30 nauka rekolekcyjna (bez Mszy świętej). Spowiedź w czasie rekolekcji 

podczas porannej Mszy Świętej o godz. 9.00 i od godz. 17.30. 

7. Rodzice, którzy podjęli modlitwę różańcową za dzieci proszeni są o odebranie w zakrystii 

tajemnic różańcowych im przynależnych. Brakuje jeszcze dwóch osób do drugiej Róży 

różańcowej Różańca Rodziców za Dzieci.  

8. W sobotę 19 listopada w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie odbędzie się Diecezjalne 

Spotkanie Młodych pod hasłem „Maryja wstała i poszła z pośpiechem”. Zapraszamy 

serdecznie młodzież z naszej parafii na to spotkanie w duchu jedności z papieżem Franciszkiem i 

młodzieżą chrześcijańską z całego świata. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00. 

9. Burmistrz Łomianek zaprasza seniorów 65 + na bezpłatne szczepienie przeciwko grypie. 

Szczepienia można zrobić codziennie w przychodni przy ul. Partyzantów 23, lub w następna 

sobotę (19 listopada) w budynku ICDS (wejście od lodowiska). Szczegóły w biuletynie i na 

www.lomianki.pl. 

10. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego oraz naszej gazetki parafialnej.  

11. Jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia z darem modlitwy.  


