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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jezusie, ulituj się nade mną! – tak woła człowiek, który wie, że tylko w Bogu
jest jego ocalenie. Jeśli czujemy się samotni, nie widzimy rozwiązania naszych
problemów, możemy błagać Boga, napraszać się, nalegać, aby przystanął
i powiedział: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Jezus przechodzi drogą naszego
życia. Jest teraz wśród nas.
2. Kończy się 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. W nadchodzącym tygodniu:
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum wraz z rodzicami;
- we czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych – wspominamy tę rzeszę, która po
zakończeniu ziemskiej pielgrzymki dostąpiła zbawienia; Msze Święte wg porządku
niedzielnego; o godz. 12.00 procesja żałobna po parafialnym cmentarzu w
Kiełpinie a o godz. 13 Msza Święta na cmentarzu komunalnym; od 1 do 8 XI
włącznie można uzyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie cmentarza,
modlitwę za zmarłych; Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych;
- w piątek wspomnienie Wszystkich wiernych zmarłych; Msze Święta o godz. 9.00
i 18.00; wieczorna będzie odprawiona za polecanych w wypominkach i po niej
procesja żałobna a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00;
z racji na 1-szy piątek miesiąca przed południem odwiedziny chorych
a od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa;
- w sobotę nie ma spotkania scholi dziecięcej; sprzed kościoła Św. Małgorzaty
w Łomiankach wyruszy XIX Marsz Młodzieży do Palmir. Można dołączyć do
niego przy figurce Matki Bożej przy ul. Konopnickiej.
4. W zakrystii można zostawiać nakrętki i baterie na rzecz rehabilitacji Wojtka.
5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego.
6. Dziś obchodzimy X Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod
hasłem Pakistan.Przerwać milczenie. Ogarniamy modlitwą prześladowanych
chrześcijan w Pakistanie stanowiących niewielki procent w muzułmańskiej
społeczności w kraju. Doświadczają ciągłych prześladowań i represji. Atakami
zagrożone są ich domy i kościoły, żyjąc często w bardzo trudnych warunkach.
Dzięki ofiarom składanym do puszki Caritas Papieski Stowarzyszenie Pomoc
Kościołowi w potrzebie może zrealizować projekty pomocy dla chrześcijan
żyjących w tym kraju. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.
7. 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.

8. 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.

