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IV NIEDZIELA ADWENTU
1.Słuchając słów dzisiejszej Ewangelii, jesteśmy świadkami tego, jak w
życiu Józefa i Maryi spełniają się zapowiedzi proroka Izajasza. Tak długo
wyczekiwany Mesjasz przychodzi na świat w ciszy Nazaretu, skromnie i
bez rozgłosu. Wielkie Rzeczy nadeszły niedostrzeżone przez świat, Bóg
zaufał tym, którzy Mu ufali.
2. Składam serdeczne Bóg zapłać za udział w tegorocznych rekolekcjach
adwentowych. Nasza reakcja na słowa ks. Mariusza i sakrament pokuty
pomogły nam wszystkim dostrzec Boże działanie w codzienności.
Dla tych, którzy nie zdążyli skorzystać ze spowiedzi adwentowej, istnieje
możliwość pojednania z Bogiem i bliźnimi we środę i czwartek od godz.
17.00
3. We środę od godz. 13.00 będę odwiedzał chorych z Komunią św. Jeśli
ktoś pragnie zgłosić osobę, która pragnie przed świętami przyjąć Komunię
św. proszę to uczynić po Mszy św. lub w kancelarii do wtorku włącznie.
4. Serdecznie zapraszam w ostatnim tygodniu Adwentu na Msze św.
Roratnie. Są one odprawiane codziennie o godz. 18.00.
5. W nadchodzącym tygodniu wkroczymy w okres Bożego Narodzenia.
Po dorocznym obchodzie misterium paschalnego nic nie jest Kościołowi
droższe jak obchód wspomnienia Narodzenia Pańskiego i Jego pierwszych
wystąpień.
- w piątek przeżywamy wigilię świąt Narodzenia Pańskiego. Msza św.
poranna o godz. 9.00; zachęcam do zachowania tradycyjnego postu;
uroczysta Msza św. Narodzenia Pańskiego – Pasterka o godz. 24.00.
Zapraszam wszystkich parafian i gości do wspólnego świętowania
Narodzenia Pańskiego;
- w sobotę Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msze św. wg porządku
niedzielnego
6. Wychodząc z kaplicy możemy zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny,
świece Caritasu a przy zakrystii nabyć kalendarz parafialny na 2011 rok. Za
każdy dar serca składam serdeczne Bóg zapłać.
7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dzieciom polecam nowy numer
Małego Gościa Niedzielnego.
8. Przypominam, że przyjmowane są intencje mszalne na nowy rok 2011.
9. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar składany na budowę naszej świątyni.
Matce Bożej Królowej Rodzin polecamy wszystkie rodziny naszej
wspólnoty.

