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II  NIEDZIELA  ADWENTU 
  1. Dziś usłyszymy wołanie Jana Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie 
ścieżki dla Niego!”. W Adwencie czekamy nie tylko na Święta Bożego Narodzenia, 
lecz także uświadamiamy sobie, że Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. I do 
tego wydarzenia mamy się dobrze przygotować. Wyprostować ścieżki, to zwrócić 
się do Boga, ukierunkować swoje dążenia na Niego. Tak, aby naszemu myśleniu  
o końcu świata nie towarzyszył lęk, ale radość na spotkanie z Chrystusem.  
   2. Składam serdeczne Bóg zapłać za udział w tegorocznych rekolekcjach 
adwentowych. Podziękowanie przekazuję raz jeszcze ks. Andrzejowi Bosowskiemu 
za poświęcony nam czas i przypomnienie o mocy Słowa oraz wszystkim 
uczestnikom. Niech Duch Święty nas prowadzi. 
   3. W czasie Adwencie serdecznie zapraszam na Msze Święte Roratnie, które są 
odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 18.00. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy 
naszym kościele; 
- we wtorek o godz. 19.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl III 
gimnazjum; 
- w piątek po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30;                                                                                                                                                           
- w sobotę o godz. 12.00  będzie spotkanie scholi dziecięcej. 
  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 zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.  
  7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.  
  8. W kruchcie kościoła już można nabyć nasz kalendarz parafialny. Koszt druku 
1 egzemplarza to 13.50zł. Można również nabywać świece Caritasu – Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom oraz opłatki na stół wigilijny. Za każdą ofiarę serdeczne 
Bóg zapłać. 
  9. 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. 
  10. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących  
w przyszłym roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań  
a spotkania odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu: 
- 11 02 2019 spotkania w parafii pw. Świętego Marka w Dąbrowie – zapisy osobiste 
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza


