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    1. Adwentowe oczekiwanie, które przeżywamy, to dobra okazja do tego, aby na 
chwilę się zatrzymać pomimo natłoku codziennych obowiązków. Wszystko po to, 
aby przypadkiem coś nas nie ominęło. Ewangelia pokaże nam dzisiaj, że Jan 
Chrzciciel potrafił usłyszeć głos wołającego Boga dlatego, że był na pustyni poza 
zgiełkiem miasta. Chciejmy w swoim życiu odnaleźć czas pustyni, czyli chwilę na 
wsłuchiwanie się w głos wołającego nas Boga. 
    2. Dziś rozpoczynają się w naszej wspólnocie rekolekcje adwentowe. Witamy 
księdza Kazimierza Kurka, który będzie przypominał i wskazywał drogę do Boga 
podczas każdej Mszy Świętej a w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 i 19.00. 
W poniedziałek, wtorek i środę będzie możliwość pojednania się z Bogiem w 
sakramencie pokuty podczas porannej Mszy Świętej i po południu od godz. 18.30. 
    3. Zapraszam w czasie Adwentu dzieci, młodzież i dorosłych na Msze Święte 
Roratnie, które w naszej kaplicy są odprawiane w czasie rekolekcji o godz. 19.00 
a od czwartku o godz.18.00.  Na tę Mszę Świętą przychodzimy z lampionami . 
    4. Zachęcam do nabywania naszego Kalendarza Parafialnego. Ofiara z każdego 
kalendarza jest cegiełką na spłatę zaległości finansowych za wykonane prace 
instalacyjne. Przy stoliku można też zaopatrywać się w opłatki na stół wigilijny. 
Za każdy dar z serca płynące Bóg zapłać.  
    5. W imieniu dzieci ze szpitala w Dziekanowie Leśnym serdeczne Bóg zapłać za 
udział w kiermaszu. Zebrane ofiary będą przeznaczone na świąteczne prezenty 
dla tych dzieci, które święta spędzą w szpitalu. 
    6. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 19.00 spotkanie dla kandydatów do 
bierzmowania z kl. III gimnazjum; 
    7. Dziś podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przed uroczystością I Komunii Świętej. 
    8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej,  którą można nabyć w zakrystii.  
    9. Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 


