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 UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO 

 
   1. Zesłanie Ducha Świętego jest spełnieniem obietnic jakie Jezus zostawił 
uczniom. Duch Święty działa nieustannie także w naszych sercach. Dzisiejsza 
uroczystość jest doskonałą okazją, aby przypomnieć sobie o darach Ducha 
Świętego, które otrzymaliśmy podczas bierzmowania. Módlmy się dziś z mocą, 
abyśmy zawsze potrafili je wykorzystać w naszym codziennym życiu. 
   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: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wspierających 
budowę naszego kościoła; 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum; 
- we czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana; 
- w sobotę o godz. 17.15 wspólny różaniec i Msza Święta wspólnoty Żywego 
Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych.  
   4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   5. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni, 
szczególnie w dzisiejszą niedzielę, gdy zbieramy fundusze na zakup kamienia na 
ołtarz, ambonkę i chrzcielnicę do naszego kościoła. Cena tego kamienia, z którego 
można wykonać te elementy wyposażenia to prawie 20 tysięcy zł. Całą wspólnotę 
powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 
   6. We czwartek 19 czerwca przypada Uroczystość Bożego Ciała. W tym roku 
wyruszymy w tradycyjną procesję ulicami naszej parafii po Dziekanowie Leśnym. 
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. 
   7. W kruchcie kościoła można oglądać prace naszych dzieci, które uczestniczyły 
w konkursie „Otwórz serce dla Afryki”. Treścią tych prac była m in zbiórka 
makulatury na studnię w Sudanie. 
   8. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok. 
   9.Parafia Świętej Małgorzaty w Łomiankach organizuje pielgrzymkę dzieci na 
Jasną Górę w dniu 22 Czerwca br. Szczegóły na plakacie w gablocie.  


