
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

17  kwietnia  2016 
    IV  NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 
   1. Jezus mówi o sobie, że jest dobrym Pasterzem. A dobry pasterz troszczy się  
o swoje stado, prowadzi owce, broni je i chroni. Pasterz nawołuje owce, a one 
rozpoznają jego głos. Będąc w Kościele, jesteśmy jak owce, o które troszczy się 
najlepszy Pasterz. Jezus do nas mówi, kiedy potrzeba wyciąga z opresji, pociesza,  
a przede wszystkim jest blisko i nawet, kiedy Go nie widzimy i nie słyszymy, czuwa 
nad nami, żeby nas zaprowadzić do życia wiecznego. Czy chcę iść za Jezusem-
Pasterzem? 
   2. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dzieci i rodziców przed  
I Komunią Świętą.  
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę spotkanie chóru dorosłych o godz. 19.00;   
- w piątek po Mszy Świętej wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godz. 20.00;  
- w sobotę przypada uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika,  
głównego patrona Polski; już dziś składamy serdeczne życzenia wszystkim, którzy 
mają tego Świętego za swojego patrona;   
    4. Terminy prób dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej: 
19 IV, 21 IV, 25 IV / obowiązkowa obecność jednego rodzica/ - godz. 18.45. 
Terminy prób przed rocznicą I Komunii Świętej: 18 IV, 26 IV godz. 19.00 
/obowiązkowa obecność dzieci i przynajmniej jednego rodzica/. 
    5. Zapraszam do zatrzymania się przy wystawie „ Jan Paweł II w obronie życia”.  
    6. Dziś przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszki na posadzkę do naszego 
kościoła. Za każdy dar z serca płynące Bóg zapłać. 
    7. 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 
    8. W przyszłą niedzielę z katedry warszawskiej po Mszy Świętej o godz. 11.00 
wyruszy „Marsz Świętości Życia”. Organizatorzy przy tej okazji organizują zbiórkę 
artykułów potrzebnych w Domu Samotnej Matki w Chyliczkach /szczegóły na 
plakacie w gablocie/. 
    9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.  
    10. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. 
Rozpoczęliśmy prace przy wykańczaniu cokołu kościoła oraz odwodnieniu  
i podbudowie parkingu. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam  
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa 
wypływającego od Zmartwychwstałego Jezusa w nadchodzącym tygodniu. 


