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    1. Jezus mówił uczniom, że „zawsze powinni się modlić i nie ustawać”. Uczy tego 
również nas, zgromadzonych wokół ołtarza. Pan Bóg nie działa jak automatyczna 
skrzynka życzeń. Warto zadać sobie pytanie, ile jest wiary w naszych modlitwach. 
Bóg bierze w obronę zwracających się do Niego i powierzających Mu swoje życie. 
Ale pyta się także o naszą wiarę. 
    2. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
    3. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Serdecznie wszystkich zapraszam  
do wspólnego rozważania tajemnic różańcowych w tygodniu na godz. 18.00   
a w niedzielę na godz. 17.15. Dla dzieci organizowany jest konkurs na najładniejszy 
różaniec /można je przynieść do kościoła lub oddać katechetce do 16 X/. Wszyscy 
natomiast na banerze różańcowym mogą umieszczać swoje zdjęcie z wpisaną na 
odwrocie intencją modlitewną. W czasie apelu jasnogórskiego 13 XI wszyscy 
uczestnicy akcji różańcowej zostaną zawierzeni Maryi. 
    4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek święto Świętego Łukasza, Ewangelisty, dzień modlitwy za pracowników 
służby zdrowia; 
- we środę wspomnienie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana i męczennika;  
tego dnia przypada 32 rocznica Jego męczeńskiej śmierci; 
- w piątek zapraszam do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu; 
wystawienie po Mszy Świętej i modlitwa w intencjach własnych zakończona 
błogosławieństwem o godz. 20.00;  
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; tego dnia przypada liturgiczne 
wspomnienie Świętego Jana Pawła II; 
    5. W kruchcie kościoła są wyłożone kartki na które można wpisywać zmarłych 
polecanych w modlitwie wypominkowej, za których odprawiana jest Msza Święta  
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. 
    6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
    7. Dziś, w 3-cią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła zbieramy ofiary  
na posadzkę do naszego kościoła. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać. 
    8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
    9. Parafia św. Małgorzaty DM w Łomiankach organizuje 4-dniową autokarową 
pielgrzymkę na Litwę Szlakiem Miłosierdzia Bożego. Termin: od czwartku 10. 
listopada do niedzieli 13.11.2016r. Koszt wyjazdu wynosi 770 zł. W programie 
zwiedzanie Kowna, Trok i Wilna. Zapisy do końca września. Szczegółowe 
informacje o programie w gablotach. 


