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XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Podczas Mszy św. wyznajemy wiarę w powtórne przyjście Chrystusa
w chwale, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Stojąc wokół ołtarza warto
zadać sobie pytanie, czy oczekujemy na to spotkanie z radością, czy też z lękiem.
A może jest nam to już obojętne?
2. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 i po niej spotkanie dla dzieci
i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie chóru dla dorosłych;
- w sobotę o godz.12.00 próba scholi dziecięcej.
4. W przyszłą niedzielę, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, na
zakończenie Roku Wiary, podczas każdej Mszy Świętej uroczyście odnowimy
przyrzeczenia chrzcielne, aby wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa dokonać
świadomego wyboru pójścia za Zbawicielem. Proszę o przyniesienie świec
chrzcielnych.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.
7. Rodzice z Domowego Kościoła zapraszają na drugą konferencję z cyklu
„W co się bawią nasze dzieci?”, która odbędzie się 23 listopada (w sobotę)
w ICDS w Łomiankach w godz. 16.00-19.00.W programie wykład Anny Bialik
o budowaniu trwałych więzi z dzieckiem, Jacka Weigla o rodzicach jako
najważniejszych osobach w życiu dziecka i warsztaty Marty Miłuńskiej – jak
animować zabawy z dzieckiem. Wstęp wolny. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat (po
uprzednim zgłoszeniu) będą miały zapewnioną bezpłatną opiekę. Przed
kościołem organizatorzy rozdają dodatkowe informacje.
8. W związku z tragicznymi wydarzeniami na Filipinach i w odpowiedzi na
apel papieża Franciszka w całej Polsce organizowana jest dziś zbiórka ofiar do
puszek jako wsparcie działań Caritas spieszącej z pomocą poszkodowanym. Za
każdy dar serdeczne Bóg zapłać.
9. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. W przyszłą
niedzielę, ostatnią miesiąca zbiórka do puszek Caritas w celu przygotowania
paczek świątecznych dla podopiecznych. Całą wspólnotę powierzam naszej
Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
10. W kruchcie kościoła można nabywać nasz parafialny kalendarz. Jest on
cegiełką na dokończenie ogrodzenia - zakup metalowych przęseł.

