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II NIEDZIELA ADWENTU
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
1. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej dostrzegamy jak
bardzo Bóg ceni ludzi, którzy liczą się z Jego słowami. Maryja była zwykłym
człowiekiem jednak Bóg był dla niej najważniejszy. Jeszcze zanim się urodziła
Pan Bóg wiedział, że zawsze będzie posłuszna jego woli. Dlatego zachował ją od
zmazy grzechu pierworodnego, aby w ten sposób przygotować godne miejsce dla
Jezusa, który miał przyjść na świat z jej łona. Choć może się zdarzyć, że tego
dogmatu naszej wiary nie rozumiemy, to jednak życie Maryi pokazuje nam jak
bardzo docenił ją Bóg. Niech postawa Matki Bożej pomoże nam w trwającym
Adwencie dobrze przygotować serca na spotkanie z Jezusem Chrystusem.
2. Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę podczas rekolekcji
adwentowych. Dla tych, którzy nie mogli w nich uczestniczyć na stronie parafii
w aktualnościach istnieje możliwość odsłuchania nauk rekolekcyjnych.
3. Zapraszam w czasie Adwentu dzieci, młodzież i dorosłych na Msze Święte
Roratnie, które są odprawiane o godz. 18.00. Na tę Mszę Świętą przynosimy
lampiony (najlepiej samodzielnie wykonane).
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wspierających
budowę kościoła;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania
z kl. III gimnazjum ;
- w sobotę o godz. 12.00 próba scholi dziecięcej; o godz. 17.15 wspólny różaniec
i Msza Święta wspólnoty Żywego Różańca a po niej wymiana tajemnic
różańcowych.
5. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 i po niej spotkanie
dla dzieci i rodziców przed I Komunią Świętą.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę 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.

