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21 października 2018
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W dzisiejszej antyfonie na wejście pojawia się wezwanie: „Wołam do Ciebie,
bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz”. U Boga możemy szukać pomocy i opowiadać Mu
o trudnych sprawach, a także o bliskich nam osobach. Jezus zna nasze słabości
i pojawiające się czasem wątpliwości, ale On nas nie odrzuca. Podczas Mszy św.
wołamy z ufnością do Boga, wierząc, że nas wysłucha.
2. Trwa miesiąc październik poświęcony modlitwie różańcowej. Serdecznie
zapraszam na nabożeństwa różańcowe, które są odprawiane w tygodniu
o godz. 18.00 i po różańcu Msza Święta a w niedzielę na godz. 17.15.
3. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek przypada liturgiczne wspomnienie Św. Jana Pawła II;
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej; Msza Święta wieczorna z racji
na 26-ty dzień miesiąca za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II w intencji rodzin
i podanych do puszki przy Jego kaplicy.
5. W zakrystii można zostawiać nakrętki i baterie na rzecz rehabilitacji Wojtka.
6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego.
7. Dziś z racji na 3-cią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka do
puszki na prace kamieniarskie w kościele. Za każdy dar z serca Bóg zapłać.
8. W kruchcie na stoliku wyłożone są kartki, na których można wpisywać imiona
osób polecanych Bogu w modlitwie wypominkowej. W ich intencji modlić się
będziemy podczas Mszy Świętych 1 i 2 XI oraz w każdy 1-szy poniedziałek
miesiąca. Kartki z intencją wypominkową są przyjmowane w zakrystii po Mszy
Świętej.
9. Dnia 3 XI sprzed kościoła Św. Małgorzaty w Łomiankach wyruszy XIX Marsz
Młodzieży do Palmir. Szczegóły na plakacie w gablocie ogłoszeniowej.
10. W zakrystii rodzice, którzy podjęli modlitwę różańcową za dzieci mogą
odbierać tajemnice różańcowe im przynależne.
11. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym
tygodniu.

