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X NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jeśli czasami w życiu zdarzy się nam wątpić, to szczególnie dziś trzeba wziąć
sobie do serca słowa pierwszego czytania: ”To bowiem, co widzialne, przemija, to
zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie”. Nawet jeśli wiara domaga się od nas jakiegoś
niezrozumiałego w chwili obecnej wysiłku, to mamy zapewnienie, że nie jest on
daremny. Dlatego nie poddajmy się zwątpieniu, abyśmy mogli być nazwani
braćmi i siostrami Jezusa.
2. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do
wspaniałego uczczenia Ciała i Krwi Chrystusa. Podziękowania kieruję do osób
zaangażowanych w przygotowanie poszczególnych ołtarzy, do osób aktywnie
uczestniczących w procesji: dzieci sypiących kwiatki i niosących szarfy i poduszki,
ministrantów, skautów, młodzieży, pań z Kółka Różańcowego, panów niosących
krzyż, chorągwie i baldachim, strażaków, Straży Miejskiej i Policji, pań
podtrzymujących śpiew i wszystkich uczestników dających świadectwo wiary.
Szczególne podziękowanie kieruję do państwa Renaty i Grzegorza Filipek z firmy
Adverto za przygotowanie tła do ołtarzy.
3. Zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych, które są odprawiane w
niedzielę o godz. 17.15 a w dni powszednie o godz. 18.00 i po nim Msza Święta.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek w modlitwie pamiętamy o wszystkich wspierających budowę
naszej świątyni;
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania;
- we czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.30 poświęcenie wianków;
- w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; tego dnia w 1 szą
rocznicę Aktu Zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa Miasta i Gminy
Łomianki uroczyste nabożeństwo przy kapliczce przy ul. Warszawskiej o godz.
17.30 i Msza Święta w kościele Św. Małgorzaty o godz. 18.30; z racji na
uroczystość tego dnia post nie obowiązuje;
- w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam Małego Gościa. Składam również serdeczne bóg zapłać za
ofiary do puszki „Studnia dla Bomadi” – zebrano w grosikach 300 zł.
6. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę naszego kościoła. W minionym
tygodniu zakończono prace malarskie na parterze kościoła. Całą wspólnotę
powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.

