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15 października 2017
XXVIII Niedziela Zwykła
1. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy przypowieść o uczcie. Król wzywa
zaproszonych: „Przyjdźcie na ucztę!”. Oni jednak to zlekceważyli. Również nam
Bóg daje zapowiedź uczty: Niczego nam nie braknie, a On zaspokoi nasze potrzeby.
Mimo to i my wynajdujemy różne wymówki – bo praca, bo internet, bo telewizja,
bo brak czasu. Bóg kieruje swoje zaproszenie do nas każdego dnia. Obyśmy
odpowiadali Bogu na Jego miłość naszym zwróceniem serca ku Niemu, modlitwą
i czynieniem dobra.
2. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
3. Serdecznie zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które są odprawiane
w niedzielę o godz. 17.15 a w tygodniu o godz. 18.00 i po różańcu Msza Święta.
O tę modlitwę prosiła Matka Boża w Fatimie i Gietrzwałdzie – w tym roku mija
140 rocznica tych objawień.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie młodzieży z kl. III gimnazjum rozpoczynającej
przygotowanie do sakramentu bierzmowania; na to spotkanie zapraszam również
rodziców kandydatów;
- we środę święto Świętego Łukasza Ewangelisty; o godz. 19.00 spotkanie chóru;
- we czwartek przypada 33 rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionego
ks. Jerzego Popiełuszki;
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej do godz. 20.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu;
- w sobotę na godz. 12.00 serdecznie zapraszam dziewczynki i chłopców ze scholii.
5. Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Życia w Łomiankach
zaprasza na wykład z okazji nadchodzącego Dnia Karty Praw Rodziny
17 października o godz. 19.00 Instytut Studiów nad Rodziną, ul. Baczyńskiego 9
„Jestem szczęśliwa, że matka pozwoliła mi żyć” Irene van der Wende.
Zachęcam również do zatrzymania się przy wystawie o Bracie Albercie, która
ukazuje historię jego życie i dzieł przez niego podejmowanych.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na nadchodzące tygodnie
oraz można składać intencje modlitwy wypominkowej. Pamiętajmy o powołanych
do wieczności polecając również nasze sprawy dnia codziennego. Przyjmowane są
również intencje na przyszły rok.
8. Dziś, w 3-cią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszki
na posadzkę do naszego kościoła. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać.
9. 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.

