OGŁOSZENIA PARAFIALNE
01 maja 2016
VI NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
1. Pan Jezus dzisiaj mówi do każdego z nas: „Niech się nie trwoży serce wasze
ani się lęka”. To zdanie nie spowoduje, że znikną wszelkie trudności z naszego życia,
a problemy się rozwiążą. Słysząc to zapewnienie, możemy mieć pewność, że w tych
ciężkich sytuacjach nie jesteśmy sami. Jezus daje nam siłę i pokój. Niech nadzieja,
a nie lęk towarzyszy nam w naszej codzienności i kontakcie z Panem Bogiem.
2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej parafii po raz
pierwszy przystąpi do stołu Eucharystii. Dzieci i ich rodziny powierzamy modlitwie,
aby Chrystus w darze Eucharystii był ich radością. Dzieci w Białym Tygodniu
przychodzą na godz. 18.00.
3. W przyszłą niedzielę dzieci z naszej parafii podczas Mszy Świętej o godz. 11.30
będą przeżywały Rocznicę I Komunii Świętej. Próba dla tych dzieci i przynajmniej
jednego rodzica 5 maja o godz. 19.15.
4. Dziś rozpoczyna się miesiąc maj tradycyjnie poświęcony Matce Bożej.
Serdecznie zapraszam do wspólnego wyśpiewywania Jej chwały w litanii
loretańskiej podczas nabożeństw majowych, które będą odprawiane w niedzielę
o godz. 17.15 a w dni powszednie o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.
5. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych
w modlitwie wypominkowej; intencje wypominkowe będą odczytane przed Mszą
Świętą o godz. 17.40;
- we wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki Polski i rocznica
uchwalenia Konstytucji 3 maja; Msze Święta o godz. 9.00 i 18.15; nabożeństwo
majowe o godz. 18.00;
- we środę spotkanie chóru dorosłych o godz. 19.00;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
i Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba; przed południem odwiedziny
chorych a od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej wieczornej
wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00;
- w sobotę o godz. 9.00 spowiedź dzieci i rodziców przed rocznicą I Komunii
Świętej; dzieci komunijne na godz. 12.00 jadą do sanktuarium Matki Bożej
Radosnej Opiekunki Przyrody do Secymina na zakończenie Białego Tygodnia;
Msza Święta wieczorna w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP.
6. Biuro Radia Maryja przy par św. Małgorzaty w Łomiankach zaprasza na
pielgrzymkę do Torunia, na konsekrację Świątyni Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
i Św. Jana Pawła II, 18 maja (środa) 2016 r. Koszt 60 zł.
Kontakt Wanda - 22 751 68 48 Teresa - 501 690 241
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.

8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Ofiary
składane w przyszłą niedzielę, 2-gą miesiąca, są przeznaczone na prace
wykończeniowe przy cokole kościoła. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków
powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę
błogosławieństwa wypływającego od Zmartwychwstałego Jezusa w nadchodzącym
tygodniu.

