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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1. Obchodzona dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem pełnym
radości i nadziei. Radości, ponieważ wspominamy całą rzeszę ludzi, którzy
poprzedzili nas w ziemskiej wędrówce, a przez swoją miłość do Boga, heroizm
wiary i przylgnięcie do Niego przebywają teraz w niebie i wstawiają się za nami.
Dzień nadziei, ponieważ również i my możemy, żyjąc w bliskiej obecności Boga,
osiągnąć pełnię miłości i stać się świętymi, o czym zapewnia nas Słowo Boże,
które usłyszymy podczas dzisiejszej Eucharystii.
2. Dziś o godz. 13.00 zostanie odprawiona Msza Święta a po niej wyruszy
procesja żałobna po obu cmentarzach. Od 1 do 8 XI włącznie za pobożne
nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny,
który można ofiarować za zmarłych. Dziś i jutro Msza Święta wieczorna
w intencji wszystkich polecanych w modlitwie wypominkowej.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny.
Msze Święte o godz. 9.00 i w intencjach wypominkowych o godz. 18.00. Tego dnia
o godz. 16.00 spod kościoła Św. Małgorzaty w Łomiankach wyruszy XVI Marsz
Młodzieży do Palmir. Można dołączyć do tego marszu pamięci ok. godz. 17.00 pod
figurką Matki Bożej przy ul. Miłej/Konopnickiej. Więcej informacji na plakacie;
- w środę o godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych;
- w czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
i Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; o godz. 19.00 spotkanie młodzieży przygotowujące do ŚDM;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi; Msza Święta wieczorna wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu NMP.
4. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim uczestnikom środowej adoracji
znaków ŚDM: młodzieży, ich rodzicom i wolontariuszom ŚDM z parafii.
Przypominam, że w VII 2016 na Światowe Dni Młodzieży do naszej parafii
przybędzie grupa młodych ludzi ze świata przygotowując się na spotkanie
z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Zachęcam rodziny do okazania gościnności
młodzieży a osoby chętne ich gościć mogą zapisać się w zakrystii.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać nasz kalendarz parafialny.
Koszt druku jednego egzemplarza to 13.25 zł.
7. Przyjmowane są intencje modlitwy za zmarłych – wypominki. W intencji
zmarłych modlić się będziemy podczas Mszy Świętej w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki
Bożej Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

