OGŁOSZENIA PARAFIALNE
05 stycznia 2014
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
1. Słowo Boga jest wieczne. Ono było na początku i przekazywane przez
proroków przygotowywało świat na narodziny Jezusa Chrystusa. Warto dziś
pomyśleć, czy liczę się ze Słowem Boga, które zostawione na kartach Biblii ma
być drogowskazem pokazującym najlepszą drogę przez życie.
2. Jutro przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte wg
porządku niedzielnego. Podczas każdej Mszy Świętej będzie poświęcone kadzidło
i kreda na oznaczenie drzwi naszych domów. Tradycją jest Orszak Trzech Króli,
który wyrusza z Placu Zamkowego. W tym roku taki Orszak przejdzie również
ulicami Łomianek. Początek tych uroczystości ok godz. 12.15 i rozpocznie się pod
kościołem Św. Małgorzaty. Serdecznie zapraszamy.
3. Dziś z racji na I niedzielę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 10.00
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wypominkowa o godz. 18.00
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi; o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza
Święta wspólnoty Żywego Różańca a po niej spotkanie opłatkowe w sali za
prezbiterium.
5. Rozpoczęła się wizyta duszpasterska w naszej parafii. W tym roku nie będzie
zmieniana godzina Mszy Świętej – pozostaje godz. 18.00. Kolęda rozpoczyna się
o godz. 16.00 i na czas jej trwania proszę o stosowne zabezpieczenie
czworonogów. Miłym zwyczajem jest uchylona furtka i sprawdzenie widoczności
numeru domu i działania dzwonka przy furtce. Nowe rodziny proszę o kontakt
w celu umówieniu się na kolędę. Plan kolędy:
Poniedziałek 6 I – Objawienie Pańskie – nie ma kolędy
Wtorek 7 I – ul. Jagodowa 1–26
Środa 8 I – ul. Jagodowa 27 do końca, Borówkowa
Czwartek 9 I – ul. Strzelecka, Środkowa
Piątek 10 I – ul. Zagórze, Wakacyjna, Sielanki, Biedronki
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. Całą
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
8. W zakrystii można nabywać nasz parafialny kalendarz.
9. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.

