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XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Wszystko otrzymaliśmy od Boga. Warto na początku Mszy św., na którą
przychodzimy z różnymi prośbami i intencjami, zadać sobie pytanie, kiedy i za co
ostatnio podziękowaliśmy naszemu Stwórcy. Może wydaje nam się oczywiste,
że żyjemy, że mamy kogoś bliskiego, że coś posiadamy. Może nawet uważamy, że to
się nam bezsprzecznie należy. Zobaczymy dziś obraz dziesięciu trędowatych, którzy
zostali uzdrowieni, a przyszedł podziękować tylko jeden. Usłyszymy też wezwanie:
„Za wszystko dziękujcie Bogu”. Niech wdzięczność towarzyszy naszym modlitwom.
2. We wszystkich świątyniach przeżywany jest dziś XVI Dzień Papieski pod
hasłem „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Z tej racji odbywa się zbiórka do puszek
na rzecz Funduszu Stypendialnego dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin.
Za każdy dar wrzucony do puszki kwestującej młodzieży serdeczne Bóg zapłać.
3. 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.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek różaniec i Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace
przy naszym kościele;
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania
z kl. III gimnazjum; na spotkanie są również zaproszeni rodzice kandydatów;
- we czwartek w 13 dzień miesiąca – kolejny dzień Wielkiej Nowenny Fatimskiej
pod hasłem Bóg jest miłosierny;
- 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.
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. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. 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.

8. W związku z ogłoszonym Dniem Pokuty Narodowej na Jasnej Górze 15 X
organizowana jest pielgrzymka pokutna na Jasną Górę. Wyjazd 15 X o godz. 6.00
z kościoła Św. Małgorzaty, powrót ok godz. 22.00, koszt 55 zł., zapisy w zakrystii,
więcej informacji pod nr 787 638 895.
9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła, szczególnie
w dniu dzisiejszym. W przyszłą niedzielę, 3-cią miesiąca, tradycyjnie zbieramy
środki na posadzkę do naszego kościoła. Całą wspólnotę naszej parafii
i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

