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01 grudnia 2013
I NIEDZIELA ADWENTU
1. Podczas adwentu nasze myśli szybko biegną do świąt Bożego Narodzenia.
Warto jednak pamiętać, że adwent przygotowuje nas do powtórnego przyjścia
Jezusa na końcu czasów. Choć ma to być radosne oczekiwanie wymaga od nas
odważnego spojrzenia na swoje życie. Mamy dostrzec dokąd w nim zmierzamy
i czy zawsze liczymy się z Bogiem.
2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent – radosny czas oczekiwania na
Uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz na powtórne przyjście Chrystusa na
końcu czasów. W dobrym przygotowaniu się do nadchodzących świąt
w wymiarze duchowym pomoże nam ks. Dominik Chmielewski, salezjanin,
który będzie głosił mam nauki rekolekcyjne. Serdecznie zapraszam
w poniedziałek, wtorek i we środę ma Msze Święte z naukami na godz. 9.00
lub 19.00. Spowiedź będzie podczas porannej Mszy Świętej i po południu
od godz. 18.30.
3. Zapraszam w czasie Adwentu dzieci, młodzież i dorosłych na Msze Święte
Roratnie, które będą odprawiane w czasie rekolekcji o godz. 19.00 a od czwartku
o godz. 18.00. Na tę Mszę Świętą przynosimy lampiony (najlepiej samodzielnie
wykonane ).
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek, wtorek i środę rekolekcje z naukami o godz. 9.00 i 19.00;
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencjach wypominkowych;
- we czwartek o godz. 17.15 adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych i spowiedź pierwszopiątkowa od
godz. 17.00;
- w sobotę o godz.12.00 próba scholi dziecięcej; Msza Święta wieczorna
w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Przyjmowane są intencje mszalne na 2014 rok.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. Ofiary
na tacę w przyszłą niedzielę są szczególnym wsparciem dzieła budowy naszej
świątyni. Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej
Rodzin.
8. W kruchcie kościoła można nabywać nasz parafialny kalendarz. Jest on
cegiełką na dokończenie ogrodzenia - zakup metalowych przęseł. W kruchcie
można zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny i świece Caritasu – Wigilijnego
Dzieła Pomocy Dzieciom.

