
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

03  stycznia  2016 
  DRUGA  NIEDZIELA  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM 

   1. Trwamy w świątecznej radości, ponieważ „Słowo stało się ciałem i zamieszkało 
wśród nas”. Bóg jest blisko nas, jest z nami. Spełniły się przepowiednie proroków, 
nie zawiodła tęsknota za Bogiem wpisana w nasze serca. Cieszmy się z bliskiej 
obecności Jezusa i prośmy, abyśmy potrafili Go rozpoznawać w naszej 
codzienności.    
   2. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych 
w modlitwie wypominkowej; 
- we środę Uroczystość Objawienia Pańskiego; Msze Święte wg porządku 
niedzielnego a po każdej Mszy Świętej błogosławieństwo kadzidła i kredy dla 
oznaczenia drzwi naszych domów – ofiary przy tej okazji składane są przeznaczone 
na misje; tego dnia również o godz. 12.30 sprzed kościoła Świętej Małgorzaty  
w Łomiankach wyruszy Orszak Trzech Króli – serdecznie zapraszamy do 
wspólnego kolędowania i adorowania Dzieciątka Jezus; 
- we czwartek Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; o godz. 17.15 wystawienie  
i adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec a po Mszy Świętej  
w intencji Żywego Różańca wymiana tajemnic różańcowych i spotkanie opłatkowe. 
   3. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.30 dzieci ze szkoły w Sadowej 
zaprezentują nam jasełka. Serdecznie zapraszamy. 
   4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   5. W zakrystii można nabywać nasz kalendarz parafialny oraz zamawiać intencje 
mszalne – pamiętajmy o modlitwie za powołanych do wieczności ale również 
polecajmy miłosierdziu Boga sprawy, które nam leżą na sercu. 
   6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
   7. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii. Początek kolędy od ok. godz. 15.30 
i ponawiam prośbę o zabezpieczenie czworonogów, miłym zwyczajem jest uchylona 
furtka na znak oczekiwania. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary składane przy tej 
okazji na budowę naszego kościoła Nowe rodziny oraz te, które były nieobecne 
podczas kolędy, jeśli mają życzenie spotkania kolędowego proszę o kontakt  
w zakrystii. W tym  tygodniu pragnę spotkać się z mieszkańcami następujących 
ulic: 
poniedziałek  4 I – ul. Miodowa, Wierzbowa 
wtorek  5 I – ul. Pogodna 
środa 6 I – Uroczystość Objawienia Pańskiego – nie ma kolędy 
czwartek  7 I – ul. Mickiewicza, Słowackiego, Lutza  
piątek  8 I – ul. Lotników Alianckich, Norwida i osiedle PAN 

 


