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II NIEDZIELA ADWENTU
1. Adwent jest szczególnym czasem przygotowania na spotkanie z Panem Jezusem.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy wołanie Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę
Panu, Jemu prostujcie ścieżki”. Nie wiemy, kiedy Pan przybędzie, ale jesteśmy
wezwani do nawrócenia i radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa.
2. Dziś po Mszy Świętej o godz. 10.00 wystawienie i adoracja Najświętszego
Sakramentu z racji 1-szej niedzieli miesiąca.
3. Gorąco zapraszam do uczestnictwa w szczególnych Mszach Świętych
oczekiwania wraz z Maryją na przyjście Zbawiciela – Roratach. Tradycyjnie będą
one odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 18.00. Dzieci i dorosłych
zachęcam do przychodzenia z lampionami, by światło od nich bijące wskazywało
innym Chrystusa i oświetlało drogę na spotkanie z nim.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wspierających dzieło
wykańczania naszego kościoła; tego dnia przypada Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP – święto młodzieży żeńskiej; o godz.12.00 będzie otwarty kościół, by
w czasie Godziny Łaski choć na chwilę zatrzymać się i uwielbić Maryję; Matka
Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r.,
pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:
„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę
Łaski dla całego świata.
Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała.
Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą
łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się
modlić za bliźnich.
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.
Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.”
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej;
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni.
W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę są szczególnym wsparciem
prowadzonych prac wykończeniowych. W minionym tygodniu zostały uzbrojone
w niezbędny osprzęt rozdzielnie elektryczne w salach za prezbiterium. Całą
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
7. W kruchcie kościoła można nabywać nasz parafialny kalendarz na 2015 r.
Dochód z jego sprzedaży po odliczeniu kosztu druku tj. 12 zł jest wsparciem
prowadzonych prac wykończeniowych w kościele. Tam też można otrzymać opłatki
na stół wigilijny i świece Caritasu. Dochód ze sprzedaży świec jest pomocą
w przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci z rodzin objętych pomocą
Caritasu. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać.

8. Przyjmowane są intencje na 2015 rok.
9. Parafia Świętej Małgorzaty w Łomiankach zaprasza dziś na godz. 19.00 do
dolnego kościoła na spektakl teatru LOGOS p.t. "Czas odwiedzin". Spektakl
w reżyserii Roberta Wichrowskiego oparty jest na kanwie dwóch dramatów Felixa
Mitterera „Pszenica na autostradzie” i „Boczny tor”. Ten dramaturg, aktor i autor
scenariuszy filmów telewizyjnych w swoich utworach porusza tematykę ludzi
odrzuconych przez społeczeństwo. Bohaterowie jego sztuk to postacie tragiczne,
samotne i skazane na cierpienie. Pośród jednak bólu, jaki wyrządzali sobie
bohaterowie „Czasu odwiedzin”, przemyka wyraźnie potrzeba bliskości, której nie
jest w stanie zabić żadna zgryźliwość czy brak empatii. W spektaklu wybrzmiewa
zatem piękna prawda o sercu rwącym się do spotkania człowieka – jeśli nie tego
z dziś – to tego z przeszłości. Wstęp wolny.
10. Dom Kultury w Łomiankach zaprasza na wydarzenia nadchodzącego tygodnia
a są one wywieszone w gablocie ogłoszeniowej.

