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XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Pewno nie jest nam obce wołanie z dzisiejszego pierwszego czytania: „Dokądże,
Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz?”. Może się zniechęcamy, obrażamy
na Pana Boga, że nie wypełnia natychmiast naszych próśb i żądań. A przecież
jesteśmy sługami nieużytecznymi, którym niekiedy brak wiary w dobroć Pana
Boga. Apostołowie proszą Jezusa o przymnożenie wiary. Niech to będzie i nasza
modlitwa, kiedy gromadzimy się przed ołtarzem Pana.
2. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Serdecznie wszystkich zapraszam
do wspólnego rozważania tajemnic różańcowych w tygodniu na godz. 18.00
a w niedzielę na godz. 17.15. Dla dzieci organizowany jest konkurs na najładniejszy
różaniec /można je przynieść do kościoła lub oddać katechetce do 16 X/. Wszyscy
natomiast na banerze różańcowym mogą umieszczać swoje zdjęcie z wpisaną
na odwrocie intencją modlitewną. W czasie apelu jasnogórskiego 13 XI wszyscy
uczestnicy akcji różańcowej zostaną zawierzeni Maryi.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek różaniec i Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych polecanych
w modlitwie wypominkowej;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; zapraszam do indywidualnej adoracji Najświętszego
Sakramentu; wystawienie po Mszy Świętej i modlitwa w intencjach własnych
zakończona błogosławieństwem o godz. 20.00; po adoracji spotkanie młodzieży
uczestniczącej w ŚDM;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholii dziecięcej; o godz. 18.00 różaniec
wspólnoty Żywego Różańca a po Mszy Świętej wymiana tajemnic różańcowych;
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.
5. 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.
6. W związku z ogłoszonym Dniem Pokuty Narodowej na Jasnej Górze 15 X
organizowana jest pielgrzymka pokutna na Jasną Górę. Wyjazd 15 X o godz. 7.30
z kościoła Św. Małgorzaty, powrót ok godz. 22.00, koszt 55 zł., zapisy w zakrystii,
więcej informacji pod nr 787 638 895.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Ofiary
składane w przyszłą niedzielę są szczególnym wsparciem prowadzonych prac. Całą
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

