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III  NIEDZIELA  ADWENTU 
 
1. Ludziom często brakuje radości.  Niektórzy szukają jej w bogactwie, rozrywce, 
używaniu życia, ale to, co znajdują, okazuje się tylko pozorną radością. 
Prawdziwą radość może dać tylko Bóg. Tutaj w czasie Eucharystii  spotykamy się 
z Nim i On przychodzi do nas, obdarza swoją radością. Będziemy prosić w czasie 
tej niedzielnej Mszy świętej, aby wszyscy odkryli w niej źródło prawdziwej 
radości dźwigającej nas z naszych smutków.  
2. Serdecznie zapraszam na Msze święte roratnie, które są odprawiane codziennie 
o godz. 18.00. Tematem przewodnim tegorocznych spotkań adwentowych jest 
postać błogosławionego Jana Pawła II. 
3. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przygotowali 
ubiegłotygodniowy kiermasz i którzy wzięli w nim udział. Ofiary zebrane przy 
tym kiermaszu pozwolą zorganizować paczki świąteczna dla rodzin 
potrzebujących wsparcia. Za dar serca serdeczne Bóg zapłać.   
4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek pamiętamy w modlitwach o wszystkich wspierających budowę 
naszego kościoła; 
- we wtorek wspomnienie świętej Łucji; tego dnia również przypada 30 rocznica 
wprowadzenia stanu wojennego. 
5. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy parafialne rekolekcje adwentowe. Głosił je 
będzie ks. Sławomir Tykarski, student z UKSW. Tego dnia również  
o godz. 16.00 Msza Święta dla dzieci i rodziców przed I Komunią świętą. 
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.  
7. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni.  
W minionym tygodniu zakończono układanie izolacji przeciwwodnej na płycie 
kościoła,  wylano posadzkę betonową w prezbiterium oraz w dalszej części 
balkonów i na chórze i przystąpiono do układania ocieplenia posadzki pod 
ogrzewanie podłogowe. Składam serdeczne podziękowanie tym, którzy w 
minionym tygodniu pomogli przy wykonywanych pracach. Całą wspólnotę 
polecam opiece Matki Bożej Królowej Rodzin.  
8. Zachęcam do nabycia naszego kalendarza parafialnego. Przy stoliku można już 
zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny. 
9. Zapraszamy dzieci, młodzież i ich rodziców do udziału w konkursie na 
najpiękniejszą szopkę zbudowaną rodzinnie. Wszystkie prace proszę przynieść na 
niedzielę 1 stycznia 2012 roku i najpiękniejsza zostanie nagrodzona. 


