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I  NIEDZIELA  ADWENTU 
  1. Jezus mówi do nas o mającym nastąpić końcu świata: „Uważajcie na siebie, 
aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, 
żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask”. Mogą nas zdziwić takie 
słowa w rozpoczynający się dziś Adwent, kiedy wokół odczuwalna już jest 
świąteczna atmosfera, a my myślimy o kupowaniu prezentów. Jednak tym bardziej 
ta przestroga jest do nas skierowana, abyśmy nie koncentrowali się wyłącznie na 
zakupach i porządkach. Nie one są najważniejsze. Ważne, żebyśmy się dobrze 
przygotowali na spotkanie z Chrystusem. 
   2. Dziś pierwsza niedziela nowego roku liturgicznego przeżywanego pod hasłem  
„W mocy Bożego Ducha”. W pierwszą niedzielę Adwentu – radosnego czasu 
oczekiwania na pamiątką przyjścia na świat Zbawiciela rozpoczynamy rekolekcje 
adwentowe. Witamy w naszej parafii ks. prof. Andrzeja Bosowskiego, który będzie 
nam przybliżał prawdę o Bożej Miłości. Dziś nauki będą głoszone na każdej Mszy 
Świętej a w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy Świętych o godz. 9.00  
i 19.00. Skorzystać będzie można z sakramentu pokuty w poniedziałek od godz. 
18.30 a we wtorek i we środę podczas Mszy Świętej o godz. 9.00 i od godz. 18.30 
/nie będzie Mszy Świętej o godz. 18.00/. 
   3. W czasie Adwentu serdecznie zapraszam na Msze Święte Roratnie, które będą 
odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 18.00. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencjach wypominkowych o godz. 19.00  

a wypominki będą odczytane o godz. 18.30;   
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Msza Święta 
wspólnoty Krwi Chrystusa; tego dnia przypada wspomnienie Świętego Mikołaja;                                                                                                       
 - w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu  
do godz. 19.30;                                                                                                                                                           
- w sobotę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – święto młodzieży żeńskiej; 
w Godzinie Łaski /12.00 – 13.00/ kościół będzie otwarty dla wszystkich, 
pragnących w modlitwie polecić Bogu przez ręce Maryi swoje intencje;  
nie będzie spotkania scholi dziecięcej. 
  5. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.  
  6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.  
  7. W kruchcie kościoła już można nabyć nasz kalendarz parafialny. Koszt druku 
1 egzemplarza to 13.50 zł. Można również nabywać świece Caritasu – Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom oraz opłatki na stół wigilijny. Za każdą ofiarę serdeczne 
Bóg zapłać. 
  8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie 
opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu.


