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  I  NIEDZIELA  ADWENTU 
  1. Nadeszła godzina powstania ze snu. Odrzućmy uczynki ciemności - takie 
wezwanie słyszymy dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu. Jezus przyjdzie 
niebawem, choć nie wiemy, kiedy. Niech udział we Mszy św. wypełni nas 
pragnieniem spotkania z Chrystusem. Rozpoczynający się okres Adwentu ma 
nam pomóc w dobrym przygotowaniu na Jego przyjście. Czuwajmy zatem, aby 
ta chwila nas nie zaskoczyła. 
   2. Dziś, czasem Adwentu,  rozpoczęliśmy  nowy rok duszpasterski, który 
będzie realizowany pod hasłem Wielka tajemnica wiary. Dziś również 
rozpoczynają się nasze rekolekcje adwentowe: nauki będą głoszone w niedzielę 
podczas każdej Mszy Świętej a w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 i 
19.00. Spowiedź w czasie rekolekcji podczas porannej Mszy Świętej i od godz. 
18.30. Serdecznie witamy naszego rekolekcjonistę o. Wojciecha z zakonu oo. 
Kapucynów. Nabożeństwem charakterystycznym czasu Adwentu jest Msza 
Czuwania – Roraty – będą one odprawiane jak zwykle w czasie rekolekcji  
o godz. 19.00 a po nich o 18.00. Serdecznie zapraszam. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna o godz. 19.00 w intencjach 
wypominkowych, które będą odczytane o godz. 18.30; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych o od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30;  
 - w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej. 
   4. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 
święto patronalne młodzieży żeńskiej. 
   5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok. 
Można również wpisać się na listę celem zaproszenia obrazu Matki i Królowej 
Krwi Chrystusa na adorację tego Wizerunku w domu w gronie rodziny  
i sąsiadów. Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.    
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   7. Przy wyjściu z kościoła można już zaopatrywać się w opłatki na stół 
wigilijny i świece Caritasu – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Jest również 
do nabycia nasz kalendarz parafialny. 
   8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni. 
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece 
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
    



   9. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni 
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel: 501472269. 
Następny kurs przedmałżeński rozpocznie się 24 II 2020r w parafii  
Św. Marka w Dąbrowie. 
   10. Przy plebanii za tujami wzorem lat ubiegłych wraz ze Stowarzyszeniem 
Dobrych Inicjatyw Pro Missio prowadzona jest zbiórka elektrośmieci z 
przeznaczeniem na pomoc polskim misjonarzom pracującym w Kamerunie. 
  11. Dziś serdecznie zapraszam na kiermasz świąteczny przygotowany przez 
dzieci i nauczycieli ze szpitala w Dziekanowie Leśnym. Miejscem kiermaszu jest 
sklepik obok kruchty. 
  12. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30, 
modlić się będziemy za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty Molli  
w intencji wszystkich mam oczekujących narodzin dziecka, radujących się 
narodzinami dziecka i wszystkich dzieci potrzebujących modlitewnej pomocy. 
Intencje można zgłaszać z zakrystii i niech ostatnia niedziela każdego miesiąca 
będzie w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach.


