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I  NIEDZIELA  ADWENTU 

 
   1. Rozpoczynamy dziś Adwent. To już kolejny okres poprzedzający Święta 
Bożego Narodzenia, który przeżywamy. A tymczasem całe nasze życie jest 
Adwentem, czyli oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Jezus mówi w dzisiejszej 
Ewangelii: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie”.  
Warto o tym pamiętać w szale przedświątecznych zakupów i podczas tworzenia 
miłej świątecznej atmosfery. Nie zapominajmy, że nasze serce również wymaga 
przygotowania. 
   2. W rozpoczętym Adwencie serdecznie zapraszam na Msze Święte Roratnie, 
które będą odprawiane codziennie o godz. 18.00. Na te Msze zachęcam do 
przychodzenia z lampionami. Rekolekcje rozpoczną się w 3-cią niedzielę i będzie  
je głosił ks. prof. Romuald Jaworski. 
   3. Dziś po Mszy Świętej o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu  
i adoracja z racji na 1-szą niedzielę miesiąca. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych 
w modlitwach wypominkowych a będą one odczytane o godz. 17.40; 
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP: zachęcam do nawiedzenia 
świątyni w „Godzinie Łaski” od 12 do 13; po Mszy Świętej wieczornej  
do godz. 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu;  
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.  
   6. W kruchcie można nabywać nasz jubileuszowy kalendarz na 2018r.  
Tam również można zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny oraz nabyć świece 
Caritasu. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Trwa 
układanie posadzki i proszę o wyrozumiałość ze względu na utrudnienia związane  
z miejscami siedzącymi. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam  
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa  
w nadchodzącym tygodniu. 
   8. Zachęcam do włączenia się w akcję zbierania nakrętek „Razem dla Wojtka”. 
Wojtuś Kasprzyk urodził się z poważną wadą rozwoju i wymaga specjalistycznego 
leczenia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii a szczegóły na plakacie w gablocie. 
   9. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje wyjazd na nocne czuwanie na Jasną 
Górę 9/10 XII br. Program czuwania i telefon do zapisów w gablocie ogłoszeniowej. 


