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II NIEDZIELA ADWENTU
1. Słyszymy dziś w Ewangelii wołanie: „Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo
niebieskie”. Czekamy na Święta Bożego Narodzenia, kupujemy prezenty, choinkę,
robimy generalne porządki w domu. Ale mówienie o nawróceniu? To chyba nie ten
czas. A jednak. Czekamy na przyjście Chrystusa, naszego wybawiciela. Ale żeby go
przyjąć do naszego życia, trzeba przygotować swoje serce, zwrócić się do Boga.
Niech atmosfera przedświąteczna nie przesłoni nam istoty przygotowania do tych
pięknych i głębokich świąt.
2. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i wspólnej modlitwy oczekując wraz
z Maryją na przyjście Zbawiciela w Msza Świętych – Roratach. W naszej parafii są
one odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 (w czasie rekolekcji
o godz. 19.00 ). Na Roraty przynosimy lampiony (najlepiej własnoręcznie
wykonany). Zapraszam również do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą,
rodzinnie wykonaną szopkę.
3. Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe i witamy w naszej wspólnocie
ks. Michała Turkowskiego – notariusza z sądu metropolitalnego. Msze Święte
z naukami będą odprawiane w poniedziałek, wtorek i we środę o godz. 9.00 i 19.00.
W czasie trwania rekolekcji zachęcam do skorzystania z okazji do spowiedzi: rano
podczas Mszy Świętej i po południu od godz. 18.00.
4. W nadchodzącym tygodniu:
- w poniedziałek Msza Święta o godz. 19.00 w intencjach wypominkowych, które
będą odczytane o godz. 18.30;
- we czwartek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – święto młodzieży
żeńskiej; o godz. 12.00 w czasie Godziny Łaski kościół będzie otwarty; pielęgniarka
Pierina Gilli z Włoch w 1947 roku usłyszała: "Życzę sobie, aby każdego roku
w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki
modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia.
Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się
wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli
dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina
była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli
ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu";
- w piątek zapraszam do indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu po
Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30;
- w sobotę spotkanie scholii dziecięcej o godz. 12.00; o godz. 17.15 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec a Msza Święta wieczorna w intencji
wspólnoty Żywego Różańca a po niej wymiana tajemnic różańcowych;
5. W kruchcie kościoła można nabywać nasz kalendarz parafialny i zaopatrzyć
się w opłatki na stół wigilijny. Koszt druku 1 egzemplarza kalendarza to 13.50 zł.
W kruchcie również można zaopatrzyć się w świece Caritasu – Wigilijnego Dzieła
pomocy Dzieciom. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać.
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.

7. W nadchodzących tygodniach są wolne intencje mszalne oraz przyjmowane są
intencje na 2017r.
8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła. Całą
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej
Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu.

