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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Może jest w nas takie myślenie: „Gdybym tylko doświadczył cudu, albo gdyby
w moim życiu wydarzyło się coś niezwykłego, wtedy na pewno bym uwierzył
i zmienił swoje życie”. A tymczasem Jezus w dzisiejszej Ewangelii podkreśla: „Jeśli
Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.
Podczas Eucharystii Bóg do nas mówi przez swoje Słowo, przychodzi do nas
w komunii świętej. On jest tu prawdziwie obecny. Czy wierzysz w to?
2. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania, którzy we środę
otrzymają ten sakrament; obecność obowiązkowa;
- we środę na godz. 18.00 przybędzie do naszej parafii ks. bp Rafał Markowski, by
naszej młodzieży udzielić sakramentu bierzmowania; na tę uroczystość wszystkich
serdecznie zapraszam, by młodzież otoczona naszą modlitwą mogła dawać
świadectwo wiary w swoim otoczeniu; kandydaci przychodzą do kościoła
na godz. 17.30;
- we czwartek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;
- w piątek zapraszam do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu;
wystawienie po Mszy Świętej i modlitwa w intencjach własnych zakończona
błogosławieństwem o godz. 20.00;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; tego dnia rozpoczyna się
miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej; w naszej parafii nabożeństwa
różańcowe są odprawiane w dni powszednie o godz. 18.00 i po nim Msza Święta
a w niedzielę o godz. 17.15; serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy dzieci,
młodzież i dorosłych.
3. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.
4. Parafia św. Małgorzaty DM w Łomiankach organizuje 4-dniową autokarową
pielgrzymkę na Litwę Szlakiem Miłosierdzia Bożego. Termin: od czwartku 10.
listopada do niedzieli 13.11.2016 r. Koszt wyjazdu wynosi 770 zł. W programie
zwiedzanie Kowna, Trok i Wilna. Zapisy do końca września. Szczegółowe
informacje o programie w gablotach.
5. Zgodnie z zapowiedzią dziś przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszki
na posadzkę do naszego kościoła. Za każdy dar z serca płynące Bóg zapłać.
6. W nadchodzącym czasie są wolne intencje w tygodniu i w niedzielę:
pamiętajmy w naszych modlitwach o tych co zostali powołani do wieczności
ale również przedstawiajmy Bogu nasze sprawy noszone w sercu.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

