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III  NIEDZIELA  ADWENTU 
   1. Dzisiaj obchodzimy niedzielę Gaudete, czyli radości. Dlaczego tak bardzo 
akcentujemy radość w połowie Adwentu? Odpowiedź usłyszymy w dzisiejszych 
czytaniach, które mówią nam, że przyjście Pana jest już bliskie. Warto w tym czasie 
zadać sobie pytanie, co dla każdego z nas to oznacza. Chrystus przychodzi, aby nas 
wybawić, uzdrowić, wyzwolić. Cierpliwie i z radością oczekujmy na Tego, który ma 
przyjść.     
   2. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i wspólnej modlitwy oczekując wraz  
z Maryją na przyjście Zbawiciela w Msza Świętych – Roratach. W naszej parafii  
są one odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 18.00. Na Roraty przynosimy 
lampiony (najlepiej własnoręcznie wykonany). Zapraszam również do wzięcia 
udziału w konkursie na najładniejszą, rodzinnie wykonaną szopkę.  
   3. Składam serdeczne podziękowanie za udział w tegorocznych rekolekcjach 
adwentowych. Niech nauki głoszone przez ks. Michała o grzechach dotykających 
życia wspólnotowego oraz o różnej roli mężczyzny i kobiety w kształtowaniu życia 
rodzinnego przyczyniają się do naszego wzrostu wewnętrznego. Bóg zapłać.  
  4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III 
gimnazjum; 
- w piątek zapraszam na indywidualną adorację Najświętszego Sakramentu po 
Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30;  
- w sobotę spotkanie scholii dziecięcej o godz. 12.00;  
  5. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla 
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
  6. W kruchcie kościoła można nabywać nasz kalendarz parafialny i zaopatrzyć się 
w opłatki na stół wigilijny. Tam również można zaopatrzyć się w świece Caritasu – 
Wigilijnego Dzieła pomocy Dzieciom. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać. 
  7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
  8. W nadchodzących tygodniach są wolne intencje mszalne oraz przyjmowane są 
intencje na 2017r. 
  9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła – szczególnie 
w dzisiejszą niedzielę. W przyszłą niedzielę, 3-cią niedzielę miesiąca, zbiórka do 
puszki na posadzkę do naszego kościoła. Całą wspólnotę naszej parafii i 
sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc 
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
  10. Sołtys z Radą Sołecką serdecznie zapraszają  mieszkańców Dziekanowa 
Leśnego na wieczór wigilijny, który odbędzie się w środę 14 grudnia o godz. 19:00   
w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym.  
  11. Wychodząc z kościoła zachęcam do wzięcia udziału w kiermaszu ciast 
zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy  
i Mazowsza. Dochód przeznaczony jest dla rodziny, w której w kwietniu tego roku 
zmarła mama. Ojciec sam zajmuje się 9 dzieci w wieku od 8 miesięcy do 16 lat. 


