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I NIEDZIELA ADWENTU
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent. Zanim jednak nastąpi okres
bezpośredniego przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, czytania podczas
Mszy św. będą nam przypominać o oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa.
Jezus zachęca nas dzisiaj słowami: „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie”.
To od nas zależy, czy przez modlitwę, uczestnictwo w sakramentach, a także
wypełnianie dobrych uczynków, trwanie w trzeźwości i umiarkowaniu będziemy
z pokojem i tęsknotą w sercu czekać na ostateczne przyjście Jezusa.
2. Dziś rozpoczyna się Adwent – radosny czas oczekiwania na przyjście Pana
Jezusa. Serdecznie zapraszam na specjalne Msze Święte Oczekiwania – Roraty,
które będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Tematem
przewodnim tegorocznych Rorat będzie rozważanie prawdy o chrzcie z racji na
1050 rocznicę chrztu Polski oraz tajemnicy miłosierdzia z racji na rozpoczynający
się 8 XII Rok Miłosierdzia. Rekolekcje adwentowe rozpoczną się w III niedzielę
adwentu 13 XII i głosił je będzie ks. Mirosław Jasiński, adiunkt z UKSW.
3. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek święto Świętego Andrzeja Apostoła;
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III
gimnazjum;
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Skramentu
i Msza Święta w intencji wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź
pierwszopiątkowa; o godz. 19.00 spotkanie dla młodzieży przed Światowymi
Dniami Młodzieży w Krakowie 2016r;
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej;
4. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.
5. W kruchcie kościoła można nabywać nasz kalendarz parafialny. Dochód ze
sprzedaży kalendarza jest wsparciem młodzieży udającej się na ŚDM do Krakowa.
6. Dziś wychodząc z kościoła zbiórka do puszek Caritas jako wsparcie rodzin
uboższych z naszej wspólnoty. Zachęcam również do nabywania świec Caritas
– ofiary przy nich składane pomogą przygotować paczki świąteczne dla dzieci
z rodzin objętych pomocą Caritasu.
7. W kruchcie kościoła jest kiermasz prac – ozdób świątecznych i nie tylko,
wykonanych przez dzieci ze szpitala w Dziekanowie z przeznaczeniem na
przygotowanie spotkania mikołajkowego dla dzieci przebywających w tym czasie
w szpitalu.
8. Serdeczne Bóg zapłać za udział w zbiórce makulatury. Zebrano 3680 kg za
kwotę 920.00 zł. Jest to początek na zakup dzwonów do naszego kościoła.

9. Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na pielgrzymkę z nocnym czuwaniem
na Jasnej Górze. Odbędzie się ona 12 XII, koszt to 60.00 zł. Jest to czas modlitwy
dziękczynnej za mijający rok oraz błagalny u progu rozpoczynającego się Roku
Miłosierdzia. Szczegóły na plakacie w gablocie.
10. Zgodnie z zapowiedzią od jutra rozpocznie się w naszej parafii wizyta
duszpasterska. Rozpocznie się ona od mieszkańców Sadowej. Początek kolędy od
ok. godz. 16.00 i ponawiam prośbę o zabezpieczenie czworonogów i sprawdzenie
widoczności numeru domu na budynku lub bramie. W nadchodzącym tygodniu
pragnę spotkać się z mieszkańcami następujących ulic:
Poniedziałek – ul. Turystyczna
Wtorek – ul. Jagodowa 1 do 19C włącznie
Środa – ul. Jagodowa 21 do 49 włącznie
Czwartek – ul. Borówkowa i Jagodowa 51 do końca i Środkowa
Piątek – ul. Biedronki, Sielanki, Zaciszna
11. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. W dniu
wczorajszym dokończono prace przy elewacji kościoła. W czasie jesienno-zimowym
prowadzone będą prace przy urządzaniu kaplicy Matki Bożej i ścian kościoła pod
Drogę Krzyżową. Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam
w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa
w nadchodzącym tygodniu.

