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02 marca 2014
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Niedziela to dla chrześcijanina dzień szczególnego spotkania z Bogiem.
Udział w Eucharystii ma nam pomóc zrozumieć jak bardzo Bóg troszczy się o nas.
Przypomina o tym pierwsze czytanie w słowach: „Ja nie zapomnę o tobie”.
Bóg opiekuje się nami, dlatego nie musimy zamartwiać się sprawami dnia
codziennego. Trzeba z wiarą w sercu powierzyć je Bogu.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych;
- we wtorek w liturgii wspominamy Świętego Kazimierza, królewicza;
o godz. 18.30 próba chóru dla dorosłych;
- we środę rozpoczyna się okres Wielkiego Postu; tego dnia Msze Święte
z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 9.00, 17.00 dla dzieci i 19.00;
W środę popielcową obowiązuje post ścisły – nie tylko powstrzymanie się od
potraw mięsnych ale również ograniczenie ilości posiłków; rekolekcje
wielkopostne rozpoczną się w V niedzielę Wielkiego Postu;
- we czwartek Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 17.15 a dla
młodzieży i dorosłych o godz. 18.30;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; o godz. 17.15 wspólny
różaniec i Msza Święta wieczorna w intencji wspólnoty Żywego Różańca a po niej
wymiana tajemnic różańcowych.
3. W ramach tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Życia w Łomiankach,
w dniach 7-8 marca, zapraszamy na międzynarodową konferencję
„Rodzina i Rodzicielstwo między tradycją a współczesnością” która odbędzie się
na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach. Szczegóły na
plakacie. Wstęp bezpłatny.
4. W ramach obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w sobotę 8 marca na godz.
10.30 zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych do Domu Kultury na spotkanie
z książką, która uczy odwagi i charakteru, która zabiera w podróż do
prawdziwego świata. Szczegóły na plakacie. Dorosłych i młodzież zapraszamy na
spotkanie z cyklu„….jeszcze się Polska o nas upomni” również do Domu Kultury,
w niedzielę 9.03 na godz. 17.00. Szczegóły na plakacie.
5. Rodzice z Domowego Kościoła zapraszają na trzecią konferencję z cyklu
„W co się bawią nasze dzieci?”, która odbędzie się 15 marca (w sobotę) w ICDS
w Łomiankach w godz. 16.00-19.30. Wstęp wolny. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat
(po uprzednim zgłoszeniu) będą miały zapewnioną bezpłatną opiekę.
Przed kościołem organizatorzy rozdają dodatkowe informacje.

6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni.
Przystąpiliśmy do wykonywania deskowania pod pokrycie dachu blachą płaską
oraz ozdobnych murków dookoła kościoła. Całą wspólnotę powierzam naszej
Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
8. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.

