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II  NIEDZIELA  ADWENTU 
  1. Każdy z nas jest dzieckiem Boga i jest powołany do pełnienia uczynków 
miłości w chrześcijańskim życiu. Eucharystyczna Ofiara, w której pragniemy 
uczestniczyć przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym 
życiu, a przede wszystkim  oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie 
pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest 
powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która 
znalazła swe dopełnienie w Jezusie Chrystusie w Tajemnicy Wcielenia. 
   2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym kościele może przebywać 
58 osób w nawie głównej i na balkonach. Pamiętajmy o zasadach 
obowiązujących w przestrzeni publicznej dbając o zdrowie własne i bliźnich. 
   3. Serdecznie  zapraszam do ufnego i radosnego wejścia w czas tegorocznego 
Adwentu przeżywanego pod hasłem: Cud nad Cudami. Zapraszam na Msze 
Święte Roratnie, które tradycyjnie są odprawiane od poniedziałku do piątku  
o godz. 18.00 a podczas których spoglądamy na Eucharystię – największy Cud. 
Niech udział w spotkaniach roratnich i refleksja nad moim/naszym Adwentem 
pozwoli przygotować nasze serca na spotkanie przychodzącego Jezusa. 
  4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencjach wypominkowych, które będą 
odczytane o godz. 17.30; 
- we wtorek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – święto patronalne 
młodzieży żeńskiej; w czasie Godziny Łaski /12.00 – 13.00/ kościół będzie 
otwarty dla wszystkich, pragnących w modlitwie polecić Bogu przez ręce Maryi 
swoje intencje; 
- w piątek po Mszy Świętej wieczornej możliwość adoracji Najświętszego 
Sakramentu i spowiedzi do godz. 19.30; 
- w sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny 
różaniec a po Mszy Świętej wymiana tajemnic różańcowych. 
  5. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. Tam również można 
zaopatrywać się w opłatki i świece Caritasu na stół wigilijny i nabyć nasz 
kalendarz parafialny. 
  6. Młodzież z kl. I licealnej, która jeszcze nie włączyła się w przygotowanie do 
sakramentu bierzmowania proszę o kontakt mailowy na adres  

katechezaDzL@gmail.com 
  7. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok. 
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.  
  8. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o sprawach dotyczących 
nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji ustania 
epidemii, za chorych i pracowników służy zdrowia i tych, z których pracy 
każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas 
Swoją opieką.
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