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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W dialogu miedzy ludźmi trzeba nie tylko umieć mówić, ale ważna jest
również umiejętność słuchania drugiej strony. „Słuchajcie mnie wszyscy i
zrozumiejcie.” – tymi słowami dziś Jezus chce nam pokazać jak ważne jest,
abyśmy liczyli się z Jego słowem. Nie jest to słowo ludzkie ale Boże. Dlatego tam
lepiej najpierw posłuchać co On nam chce powiedzieć zanim podejmiemy decyzje,
które mogą radykalnie zmienić nasze życie.
2. Ogarniamy dziś naszą modlitwą wszystkich uczniów, którzy jutro rozpoczną
pierwszy lub kolejny rok szkolny. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w naszej
kaplicy odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 w najbliższy piątek a od
godz. 17.00 będzie spowiedź. Na tę Mszę Świętą zapraszamy uczniów, rodziców,
nauczycieli i pracowników szkoły. Poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych
dla pierwszoklasistów odbędzie się w przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o
godz. 11.30.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
a o godz.18.00 Msza Święta w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszo piątkowa;
- w sobotę przypada święto Narodzenia NMP; tego dnia o godz. 17.15 wspólny
różaniec i Msza Święta w intencji wspólnoty Żywego Różańca a po niej wymiana
tajemnic różańcowych.
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam Małego Gościa.
5. Stowarzyszenie Dobro Wspólne zaprasza na spotkanie dotyczące naszej
gminy. Szczegóły na plakacie w gablocie.
6. W przyszłą niedzielę przy kościele św. Małgorzaty w Łomiankach
organizowana jest akcja krwiodawstwa. Szczegóły akcji na plakacie w gablocie.
7. Bóg zapłać za ofiary składane na budowę naszego kościoła. W minionym
tygodniu kontynuowano prace wykończeniowe w pomieszczeniach sanitarnych,
kotłowni oraz przy montażu osprzętu elektrycznego. Przyszła niedziela, 2-ga
miesiąca, jest szczególnym wsparciem budowy kościoła. Całą wspólnotę
powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.

