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 IV  NIEDZIELA  ADWENTU 
  1. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy Maryję, która mówi podczas Zwiastowania: „Oto 
Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Przypatrując się 
Maryi przyjmującą wolę Bożą i oczekującą na narodzenie Jezusa, starajmy się 
uczynić to zdanie naszą modlitwą w bezpośrednim przygotowaniu do Świąt Bożego 
Narodzenia. 
  2. Gorąco zapraszam do uczestnictwa w szczególnych Mszach Świętych 
oczekiwania wraz z Maryją na przyjście Zbawiciela – Roratach. W ostatnim 
tygodniu Adwentu będą one odprawiane tradycyjnie o godz. 18.00 a w poniedziałek 
i wtorek od godz. 17.00 będzie można skorzystać z sakramentu pokuty, by nie tylko 
zewnętrznie ale i duchowo przygotować się na nadchodzące Święta Narodzenia 
Pańskiego. Dzieci i dorosłych zachęcam do przychodzenia z lampionami, by światło 
od nich bijące wskazywało innym Chrystusa i oświetlało drogę na spotkanie z nim. 
  3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek przed południem odwiedziny chorych z sakramentem pokuty  
i Eucharystią; 
- we środę wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego – tego dnia zgodnie z tradycją 
obowiązuje post; uroczysta Msza Święta Narodzenia Pańskiego – Pasterka               
o godz. 24.00 a kościół będzie otworzony o godz. 23.30; 
- we czwartek Uroczystość Narodzenia Pańskiego – tego dnia składamy Bogu 
dziękczynienie za wcielenie Słowa Bożego, Jego Syna, który zamieszkał pośród nas; 
Msze Święte wg porządku niedzielnego ale bez Godzinek o godz. 8.00; 
- w piątek wspomnienie Świętego Szczepana, pierwszego męczennika, drugi dzień 
Oktawy Świąt Narodzenia Pańskiego; Msze Święte wg porządku niedzielnego  
a Msza Święta o godz. 18.00 będzie połączona z modlitwą wstawienniczą  do 
Świętego Jana Pawła II – intencje modlitw można składać do puszki przy Jego 
kaplicy; tego dnia post nie obowiązuje; 
- w sobotę Święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty; 
  4. Serdecznie zapraszam i zachęcam do uczestnictwa w Eucharystii i adoracji 
Dzieciątka Jezus w czasie oktawy Świąt Narodzenia Pańskiego. Niech nasza 
modlitwa będzie adoracją, uwielbieniem i dziękczynieniem za to, że Bóg przyjął 
ludzką naturę.   
  5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
  6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni. 
Szczególne podziękowania dla p. Dominika Burcickiego za kolejny element 
wystroju prezbiterium – za ambonkę. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, rozpoczniemy 
zbiórkę do puszki przy wyjściu z kościoła na zakup granitu na posadzkę w kościele.  
Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin. 
  7. W kruchcie kościoła można nabywać nasz parafialny kalendarz na 2015 r, 
można otrzymać opłatki na stół wigilijny i świece Caritasu. Dochód ze sprzedaży 
świec jest pomocą w przygotowaniu paczek świątecznych dla dzieci z rodzin 
objętych pomocą Caritasu. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać. 
  8. Przyjmowane są intencje na 2015 rok. 


