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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Jezus podaje przykład modlitwy, która została wysłuchana: „Boże, miej
litość dla mnie, grzesznika!”. Przyznanie się do swojej słabości i grzechu jest
trudne, ale dzięki temu możemy stanąć w prawdzie przed przebaczającym
Ojcem w niebie. I właśnie taka postawa, a nie uważanie siebie za lepszego od
innych, przybliża nas Boga.
2. Serdecznie zapraszam na ostatnie w tym miesiącu nabożeństwa różańcowe.
Różaniec w naszej parafii jest odmawiany w tygodniu o godz. 18.00 i po nim
Msza Święta a w niedzielę o godz. 17.15.
3. W ostatnią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 modlić
się będziemy za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty Molli w intencji
wszystkich mam oczekujących narodzin dziecka, radujących się narodzinami
dziecka i wszystkich dzieci potrzebujących modlitewnej pomocy. Intencje
można zgłaszać z zakrystii i niech ostatnia niedziela każdego miesiąca będzie
w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza;
- w piątek Uroczystość Wszystkich Świętych – wspominamy tę rzeszę, która
po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki dostąpiła zbawienia; Msze Święte wg
porządku niedzielnego; o godz. 13.00 na cmentarzu parafialnym w Kiełpinie
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich zmarłych bliskich
naszemu sercu; tego dnia przypada 1-szy piątek miesiąca - spowiedź podczas
każdej Mszy Świętej; po Mszy Świętej o godz. 18.00 odprawionej w intencji
wszystkich wiernych zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej
adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.00; od 1 do 8 XI włącznie
można uzyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie cmentarza
i modlitwę za zmarłych; odwiedziny chorych będą w poniedziałek, 5 XI;
- w sobotę wspomnienie Wszystkich wiernych Zmarłych; Msze Święte będą
odprawiane o godz. 9.00 i 18.00 i po niej nabożeństwo żałobne z procesją
żałobną i modlitwą wypominkową; o godz. 16.00 sprzed kościoła Świętej
Małgorzaty w Łomiankach wyruszy XX Marsz do Palmir – można do niego
dołączyć ok godz. 17.00 pod figurką Matki Bożej przy ul. Konopnickiej;
tego dnia nie ma scholi.
5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok.
W kruchcie kościoła wyłożone są kartki, na których można wpisywać naszych
bliskich zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej za których modlić się
będziemy 1 i 2 XI podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 i w każdy 1-szy
poniedziałek miesiąca. Intencje wypominkowe są przyjmowane w zakrystii.
6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego.
7. Dziś, jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła do
puszki zbierane są ofiary na rzecz Caritas. Za każdy dar z serca Bóg zapłać.

8. W zakrystii można zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni
składaną szczególnie w dzisiejszą, 2-gą niedzielę miesiąca. Całą wspólnotę
naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.
10. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel: 501472269.
11. Dziś za sprawą wspólnoty Krwi Chrystusa o godz. 17.15 rozpocznie się
peregrynacja Obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. Wizerunek ten
został poświęcony w ubiegłym roku w sanktuarium Krwi Chrystusa
w Częstochowie z misją wędrówki po rodzinach celem osobistej modlitwy
i rozważania Pisma Świętego. Zachęcam i zapraszam do zapraszania tego
Wizerunku do swoich domów i wędrowania wraz z Maryją drogami
doczesności.
12. Dzięki zaangażowaniu i hojności także naszych parafian odsłonięto
przeszło 2 lata temu w naszym kościele „Serce dla Inki”, pamięci Danuty
Siedzikówny, sanitariuszki V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.
Było to wtedy 3 Serce w Polsce – dziś jest ich już 12. Poprzez tę akcję Inka
powraca do naszej pamięci, trafia do naszych serc. Akcja się rozwija, trwają
badania, odkrywane są nowe dokumenty. O tych odkryciach, o tym jak
naprawdę należy rozumieć słowa „Zachowałam się jak trzeba” opowie nam
dr Piotr Szubarczyk z gdańskiego Oddziału IPN na spotkaniu, które odbędzie
się w najbliższą środę, 30 października o godz. 19 w auli Instytutu Studiów
nad Rodziną przy ulicy Baczyńskiego 9 w Łomiankach. Serdecznie zapraszam.

