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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Pragnienie władzy, chęć bycia najważniejszym jest w nas tak silna, że może
doprowadzić do kłótni z najbliższymi. Tak stało się w przypadku Apostołów,
o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. A tymczasem Jezus mówi: „Jeśli kto
chce być pierwszym, niech będzie ostatni ze wszystkich i sługą wszystkich”.
Trudna jest to nauka, ale Pan Jezus pokazał nam, jak w praktyce życia
codziennego ją realizować. Wsłuchajmy się uważnie w Jego słowa, prosząc
o mądrość serca i pokorę.
2. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania
z kl. I ponadgimnazjalnej;
- w piątek o godz. 18.00 spotkanie ministrantów, kandydatów i lektorów;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej;
3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
4. W kruchcie kościoła i przy wyjściu z racji na 3-cią niedzielę miesiąca
do puszki można złożyć ofiarę na posadzkę do naszego kościoła. Ułożenie
kamiennej posadzki z granitu jest dużym wyzwaniem dla naszej wspólnoty
i ogromnym obciążeniem materialnym (koszt kamienia z robocizną to
ok. 350 zł/m2 x 700 m2). Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.
5. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.
6. Również w przyszłą niedzielę, ostatnią miesiąca, zbiórka do puszki Caritas
z przeznaczeniem na pomoc rodzinom objętym opieką Caritasu. Za dar serca
Bóg zapłać.
7. Są wolne intencje mszalne w tygodniu i w niedzielę: pamiętajmy o modlitwie
za żywych (obchodzących rocznice lub w innych intencjach) i powołanych
do wieczności. „Gdzie dwóch albo trzech się modli tam Ja jestem wśród nich”.
8. Zarząd osiedla Buraków i Stowarzyszenie Nasze Łomianki zapraszają na
inaugurację Tygodnia Burakowa w dniach 26.–27.09. Szczegóły na plakacie
w gablocie ogłoszeniowej.
9. Stowarzyszenie Dobro Wspólne zapraszają rodziców, dziadków i nauczycieli
na konferencję „Uratujmy nasze dzieci”. Odbędzie się ona 27.09. o godz. 16.00
w ICDS. Organizatorzy przed kościołem rozdają ulotki o w/w konferencji a więcej
informacji na plakacie w gablocie ogłoszeniowej.
10. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece
Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

