OGŁOSZENIA PARAFIALNE
15 czerwca 2014
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
1. Przeżywając Uroczystość Najświętszej Trójcy poznajemy Boga, który zawsze
troszczy się o nas. Choć zna nasze słabości nie odwraca się od nas. Wystarczy żyć
blisko Boga i pozwolić mu działać, aby dostrzec jak przemienia nasze serca.
Prośmy podczas tej Mszy św. o odwagę współpracowania z Bogiem, który
obdarza nas miłością bez końca.
2. Zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych, podczas których
oddajemy cześć Sercu Pana Jezusa, odprawianych w tygodniu o godz. 18.00
i po nim Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- we czwartek przypada Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku wyruszymy
w tradycyjną procesję ulicami naszej parafii po Dziekanowie Leśnym po Mszy
Świętej o godz. 11.30 tj. ok. 12.00. Zapraszam do udziału w procesji wszystkich
parafian, ministrantów, dzieci komunijne, młodzież, Żywy Różaniec, panów
do chorągwi i baldachimu. Zwracam się z prośbą o przygotowanie ołtarzy:
I – przy Krzyżu na Słowackiego – mieszkańcy Dziekanowa Bajkowego
II – na zakręcie ul. Konopnickiej – mieszkańcy ul od Lutza do Konopnickiej
i przyległe ulice
III – przy figurce przy ul. Miłej – mieszkańcy ul. Pogodnej i Miłej i przyległe ulice
IV – przy kościele – mieszkańcy Sadowej i Dziekanowa Polskiego;
Tego dnia Msze Święte wg porządku niedzielnego ale nie będzie popołudniowego
nabożeństwa czerwcowego;
- zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach czerwcowych i w procesji
w oktawie święta Bożego Ciała.
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
5. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni.
Zakupiony został kamień na ołtarz, ambonkę i chrzcielnicę do naszego kościoła
i przystępujemy do wykonywania tych elementów. Równocześnie rozpoczęto
ocieplanie kościoła od lewej strony. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce,
Matce Bożej Królowej Rodzin.
6. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.
7. Parafia Świętej Małgorzaty w Łomiankach organizuje pielgrzymkę dzieci
na Jasną Górę w dniu 22 Czerwca br. Szczegóły na plakacie w gablocie.

