
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

24  kwietnia  2016 
    V  NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 
   1. Miłować się wzajemnie, jak Jezus nas umiłował – o tym dziś słyszymy  
w Ewangelii. Bożej miłości doświadczamy podczas Eucharystii, a także w naszym 
codziennym życiu, w każdym nowym dniu, w przyrodzie, w życzliwości innych osób. 
Cieszymy się także z zapowiedzi naszego zmartwychwstania. Nasze życie, w którym 
Bóg jest tak bardzo obecny, choć może my nie zawsze to odczuwamy, powinno być 
odpowiedzią na tę podarowaną nam miłość. Wzajemna miłość, czyli odnoszenie się  
z dobrocią do innych, chęć służenia pomocą potrzebującym i modlitwa, to nasza 
najlepsza odpowiedź na Bożą miłość.  
   2. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 grupa dzieci z naszej 
parafii po raz pierwszy przystąpi do stołu Eucharystii. Próba generalna dla dzieci  
i przynajmniej jednego rodzica w poniedziałek o godz. 18.45 a spowiedź dla dzieci  
i rodziców w sobotę o godz. 10.00. Składam również serdeczne podziękowanie 
rodzicom za przygotowanie kościoła na tę podniosłą uroczystość. Bóg zapłać. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek święto Świętego Marka, Ewangelisty; 
- we środę spotkanie chóru dorosłych o godz. 19.00;   
- w piątek przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny 
światowej; po Mszy Świętej wieczornej wystawienie i adoracja Najświętszego 
Sakramentu do godz. 20.00;  
    4. Terminy prób przed rocznicą I Komunii Świętej: 26 IV godz. 19.00 
/obowiązkowa obecność dzieci i przynajmniej jednego rodzica/. 
    5. W przyszłą niedzielę 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.  
    6. Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy Świętej odprawionej na placu           
Św. Piotra w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, ogłosił zbiórkę pieniędzy na rzecz ofiar 
konfliktu na Ukrainie, która ma się odbyć we wszystkich kościołach katolickich 
Europy w niedzielę, 24 kwietnia br. Przychylając się do prośby papieża Franciszka, 
w naszej archidiecezji, dziś, po każdej Mszy świętej w kruchcie odbędzie się zbiórka 
do puszek na rzecz ofiar konfliktu na Ukrainie. 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. Apel Policji w gablocie ogłoszeniowej. 
    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. 


