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IV  NIEDZIELA  ADWENTU 

 
   1. Już niedługo będziemy obchodzić Święta Bożego Narodzenia. Lubimy ten czas 
ze względu na świąteczną atmosferę, dobre jedzenie, śpiewanie kolęd i spotkania  
w rodzinnym gronie. Warto jednak spojrzeć na ten czas głębiej. Patrząc na 
Dzieciątko w żłóbku, zobaczmy wszechmocnego Boga, który z miłości do nas  
uniżył się i przyjął postać człowieka. Popatrzmy na pochyloną nad małym Jezusem 
Maryję, która przyjmując wolę Bożą, wypowiedziała w chwili Zwiastowania:  
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. Powiedzmy 
Jezusowi, co kryją nasze serca. On jest tym, na którego czekamy. 
   2. Składam serdeczne podziękowanie za udział w tegorocznych rekolekcjach 
adwentowych. Bóg zapłać ks. prof. Romualdowi Jaworskiemu za głoszone nauki  
a wszystkim uczestnikom za wspólną modlitwę i skupienie. Dziękuję również 
wszystkim, którzy przyozdobili naszą świątynie na nadchodzące święta: państwu 
Regulskim za choinkę na zewnątrz, Kindze i Łukaszowi Kondraciukom za wsparcie 
w dekoracji kościoła wewnątrz w choinki, Rodzinom zaangażowanym  
w przystrojenie choinek, panom Zbigniewowi, Stanisławowi, Ireneuszowi, 
Dariuszowi i Krzysztofowi za ich ustawienie. 
   3. Dziś wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego. Przypominam o tradycji zachowania 
postu w dniu dzisiejszym. Msze Święte są odprawiane do południa tj. o godz. 8.30, 
10.00 i 11.30. Uroczysta Msza Narodzenia Pańskiego – Pasterka o godz. 24.00            
/kościół będzie otworzony o godz. 23.30/. 
Jutro przypada Uroczystość Narodzenia Pańskiego – składamy Bogu dziękczynienie 
za wcielenie Słowa Bożego, Jego Syna, który zamieszkał pośród nas. 
We wtorek wspomnienie pierwszego męczennika, Świętego Szczepana – drugi dzień 
Oktawy Narodzenia Pańskiego; Msze Święte wg porządku niedzielnego. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty; 
- we czwartek święto Świętych Młodzianków Męczenników; 
- w piątek piąty dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego; po Mszy Świętej wieczornej 
do godz. 19.30 adoracja Słowa, które stało się Ciałem.  
   5. Serdecznie zapraszam w czasie Oktawy Świąt Narodzenia Pańskiego  
do adoracji Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas. 
   6. W przyszłą niedzielę święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  
i ostatni dzień roku kalendarzowego. Msza Święta dziękczynna na zakończenie  
roku o godz. 18.00 
   7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.  
   8. W kruchcie można nabywać nasz kalendarz na 2018r. Tam również można 
zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny oraz nabyć świece Caritasu – Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom.Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać. 



    
  9. Duszpasterska wizyta – kolęda rozpocznie się po Nowym Roku od mieszkańców 
Dziekanowa Bajkowego. 
 10. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa i radości w nadchodzącym tygodniu. 
 11. 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. 


