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IV  NIEDZIELA  ADWENTU  
   1. Zgromadzeni we wspólnocie oczekujących na narodzenie Zbawiciela 
poprzez Eucharystię stajemy się uczestnikami Bożych obietnic; szczególnego 
błogosławieństwa i dóbr duchowych przyobiecanych Dawidowi, wypełnionych 
w Chrystusie. Dziękujmy zatem Bogu za obietnicę zesłania władcy, którym 
będzie Jego Syn, i prośmy zarazem, abyśmy i my na wzór Maryi, pokornej 
służebnicy Pańskiej, byli zdolni przyjąć do naszych serc Jezusa, Syna 
Najwyższego. 
   2. Dziś podczas dodatkowej Mszy Świętej  o godz. 12.45 spotkanie dla dzieci  
i rodziców przed I Komunią Świętą. 
   3. Serdecznie  zapraszam na ostatnie Msze Święte Roratnie tegorocznego 
Adwentu, które są odprawiane od poniedziałku do środy o godz. 18.00. Niech 
udział w tych spotkaniach i refleksja nad moim/naszym Adwentem pozwoli 
przygotować nasze serca na spotkanie przychodzącego Jezusa. W tych dniach 
również po Mszy Świętej będzie można skorzystać ze spowiedzi. 
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we czwartek wigilia świąt Narodzenia Pańskiego – przypominam, że tego dnia 
powinniśmy zachować post; Uroczystą Mszą Świętą Narodzenia Pańskiego - 
Pasterką rozpoczniemy świętowanie, że Bóg stał się człowiekiem; kościół będzie 
otworzony od godz. 23.20 a o godz. 23.30 zapraszam do wspólnego 
kolędowania /mimo wielkiej radości proszę o przestrzeganie zaleceń 
sanitarnych: dystansu, dezynfekcji, zakrytych ust i nosa maseczką/; 
- w piątek uroczystość Narodzenia Pańskiego – dziękujemy Bogu, że Słowo 
przyszło do swojej własności; Msze Święte wg porządku niedzielnego; 
- w sobotę święto pierwszego męczennika – Świętego Szczepana – drugi dzień 
Oktawy świąt Narodzenia Pańskiego; Msze Święte wg porządku niedzielnego. 
   5. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy święto Świętej Rodziny. Tego dnia 
podczas Mszy Świętej odnowimy przysięgi małżeńskie więc prośbę kieruję do 
małżonków, by wspólnie przyszli uczestniczyć w Eucharystii. 
   6. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny i Mały Gość. Tam 
również można zaopatrywać się w opłatki i świece Caritasu na stół wigilijny  
i nabyć nasz kalendarz parafialny. 
   7. Od 8 XII br. do 8 XII 2021 r. decyzją papieża Franciszka dla uczczenia 
ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego obchodzimy Rok 
Świętego Józefa. Te obchody są związane z możliwością uzyskiwania odpustów 
zupełnych pod zwykłymi warunkami. Należą do nich spowiedź sakramentalna, 
komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni 
powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w 
wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób 
wskazany przez Penitencjarię Apostolską. Więcej o dekrecie w gablocie. 



  8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na przyszły rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.  
  9. Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady 
Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły 
chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania 
naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie 
choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy 
ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od 
wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
[…]”. Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na Apel serdecznie 
dziękujemy. 
   10. 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.


