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I NIEDZIELA ADWENTU
1. Rozpoczynamy dzisiaj Adwent – czas oczekiwania na przyjście Chrystusa.
W Ewangelii Pan Jezus mówi do nas: „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy
czas ten nadejdzie”. I nie chodzi tu o to, czy zdążymy w ciągu Adwentu kupić
prezenty i ustroić choinkę. Warto wsłuchać się w dzisiejsze czytania, przez które
otrzymujemy zapewnienie, że Bóg powołał nas do wspólnoty z Jezusem i będzie nas
umacniał w czasie oczekiwania na Jego przyjście. Pozwólmy Bogu – zwłaszcza
w tym szczególnym czasie Adwentu – odnawiać nas i przygotować na spotkanie
z nadchodzącym Jezusem.
2. Od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016 w całym
Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod
hasłem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja - życie konsekrowane w Kościele dzisiaj".
Niech Rok Życia Konsekrowanego będzie okazją do modlitwy za tych, którzy
realizują swe powołanie w zakonach w Instytutach Świeckich, czy
w Indywidualnych Formach Życia Konsekrowanego. Niech będzie czasem modlitwy
o nowe, święte powołania do służby Bogu i ludziom we wspólnocie Kościoła.
3. Gorąco zapraszam do uczestnictwa w szczególnych Mszach Świętych
oczekiwania wraz z Maryją na przyjście Zbawiciela – Roratach. Tradycyjnie będą
one odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 18.00.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta wieczorna w intencji wszystkich wiernych zmarłych
polecanych w modlitwach wypominkowych; odczytanie intencji wypominkowych
o godz. 17.45;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
i Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; na godz. 19.00 zapraszamy młodzież z kl. III gimnazjum
i starszą na spotkanie modlitewno-organizacyjne przygotowujące do ŚDM;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej.
5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
6. Serdeczne Bóg zapłać za każdy złożony dar na budowę naszej świątyni.
W prezbiterium zostało przygotowane miejsce pod przyszłą ambonę i chrzcielnicę.
Całą wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.
7. W kruchcie kościoła można nabywać nasz parafialny kalendarz na 2015 r.
Dochód z jego sprzedaży po odliczeniu kosztu druku tj. 12 zł jest wsparciem
prowadzonych prac wykończeniowych w kościele. Tam też można otrzymać opłatki
na stół wigilijny.
8. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca zbiórka do puszek dla podopiecznych
Caritasu jako wsparcie w przygotowaniu paczek świątecznych. Za każdy dar serca
serdeczne Bóg zapłać.
9. Przyjmowane są intencje na 2015 rok.

