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NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO 
    1. „Weselcie się, zastępy aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga”. 
Wezwanie do radości jest nieodłączne od prawdy, którą wspominamy wraz  
z całym Kościołem. Chrystus zmartwychwstał, zwyciężając panowanie śmierci  
i zła. Niech ta nowina otworzy nasze serca na obecność Tego, który przychodzi, 
aby nas zbawić. 
    2. Do końca czerwca br.  jest odprawiana Msze Święte w niedzielę  
i uroczystości o godz. 13.00. 
    3. Składam serdeczne podziękowanie za udział w tegorocznym Triduum 
Paschalnym. Dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę, wszystkim 
zaangażowanym w czynności liturgiczne za poprowadzenie, ministrantom, 
lektorom, chórowi z panią Karoliną, paniom Agnieszce i Joannie z rodzinami , 
które przygotowały grób i ciemnicę, pani Agnieszce za dekoracje. Dziękuję 
wszystkim za wspaniały, budujący serce przykład modlitwy i zadumy. 
    4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte wg porządku niedzielnego; jutro 
kwesta do puszki na potrzeby KUL; 
- w czasie Oktawy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego zapraszam do 
dziękczynienia Bogu za dar zbawienia wypływający z pustego grobu; 
- w piątek z racji na oktawę post nie obowiązuje; 
    5. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 18.00 serdecznie zapraszam 
na koncert Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej.   
    6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
    7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący rok.  
    8. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269.  
    9. Wszystkim parafianom i gościom życzę owocnego przeżywania czasu 
Zmartwychwstania Pańskiego, solenizantom i jubilatom składam życzenia 
błogosławieństwa Bożego i opieki płynącej od Matki Bożej Królowej Rodzin. 
Pamiętajmy w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas  
i naszych rodzin ale również o wezwaniu o pokój na Ukrainie,  w intencji 
wszystkich uchodźców i ludzi dobrej woli, którzy otworzyli przed nimi swoje 
serca i domy, o chorych i cierpiących, pracownikach służby zdrowia i tych,  
z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za 
nami i otacza nas Swoją opieką. 



   10. Parafia św. Małgorzaty i Fundacja Świętej Małgorzaty nadal prowadzą 
Centrum Pomocy Ukrainie.  Każdego dnia wolontariusze pomagają setkom 
matek i dzieci z Ukrainy. 
   W imieniu ks. Jacka Siekierskiego dziękujemy wszystkim osobom, także  
z naszej parafii, za udzieloną pomoc rzeczową i finansową. Dzięki temu każdego 
dnia dzieje się tam wiele cudów miłosierdzia, miłości bliźniego i solidarności.   
Jednak nadal jest potrzebna pomoc wolontariuszy. Dlatego zwracamy się 
prośbą do naszych parafian o włączenie się w działania Centrum. Potrzebne  
są różne formy pomocy: na przykład wydawanie paczek żywnościowych, 
wydawanie ubrań, pomoc w zakupach, działania w internecie i inne. 
Można włączyć się w pomoc na kilka godzin albo na kilka dni w tygodniu. 
Potrzeba wielu rąk do pracy, każdy się przyda! 
Jeśli ktoś z naszych parafian chce się włączyć, zapraszamy do parafii                     
św. Małgorzaty na spotkanie informacyjne. Odbędzie się ono 21 kwietnia  
w Centrum Pomocy Ukrainie o 19.00.


