
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

03  maja  2015 
V  NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO 

 
  1. W dzisiejszej Ewangelii niedzieli usłyszymy pokrzepiające słowa: „Ja jestem 
prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia”. Jesteśmy 
zatem wszczepieni w Kościół Jezusa Chrystusa. Niech udział w tej Eucharystii 
potwierdzi naszą wiarę w tę prawdę.    
  2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej parafii po raz 
pierwszy przyjmie Chrystusa w darze Eucharystii do swojego serca. Dzieci oraz ich 
rodziców i rodziny polecamy wspólnej modlitwie. W nadchodzącym tygodniu będą 
one przeżywały swój Biały Tydzień a w sobotę udadzą się do sanktuarium Matki 
Bożej w Secyminie.  
   3. Zapraszam do wspólnego wyśpiewywania chwały Maryi podczas nabożeństw 
majowych, które są odprawiane w tygodniu o godz. 18.00 i po nim Msza Święta  
a w niedzielę o godz. 17.15. Pięknym zwyczajem jest również śpiew litanii 
loretańskiej przy kapliczkach poświęconych Matce Bożej znajdujących się na 
terenie naszej parafii.  
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wiernych zmarłych 
polecanych w modlitwie wypominkowej; 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum; 
- we środę święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba; tego dnia o godz. 19.15 próba 
dla dzieci przystępujących w przyszłą niedzielę do rocznicy I Komunii Świętej;       
w parafii św. Małgorzaty w Łomiankach tego dnia rozpoczyna się Nawiedzenie 
Figurą Św. Michała Archanioła z cudownej Groty Objawień na Górze Gargano – 
szczegóły w gablocie ogłoszeniowej; 
- we czwartek Msza Święta po nabożeństwie majowym w intencji wspólnoty Krwi 
Chrystusa; 
- w piątek uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski; tego dnia z racji na uroczystość post nie obowiązuje; 
- w sobotę  o godz. 9.30 spowiedź dla dzieci i rodziców przed uroczystością Rocznicy 
I Komunii Świętej; tego dnia o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza Święta  
w intencji wspólnoty Żywego Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych. 
   5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej 
parafii przystąpi do Rocznicy I Komunii Świętej. Te dzieci i ich rodziny polecany 
naszym modlitwom i opiece Matki Bożej Królowej Rodzin. 
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   7. Składam z serca płynące Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. 
Wszystkie rodziny naszej parafii oraz sympatyków polecam w modlitwie opiece 
Matki Bożej Królowej Rodzin. 


