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I NIEDZIELA ADWENTU
1. Rozpoczynamy dzisiaj okres Adwentu, który jest czasem oczekiwania
i przygotowania na przyjście Chrystusa. Za kilka 'tygodni uroczyście będziemy
obchodzić pamiątkę Jego pierwszego przyjścia na ziemię, a nasze serca i myśli
będą pełne oczekiwania na Jego powtórne przyjście w chwale. Dzisiejsza
liturgia na to przyjście kieruje naszą uwagę. Czuwajmy więc na modlitwie
i ufnie oczekujmy.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w naszym kościele może przebywać
58 osób w nawie głównej i na balkonach. Pamiętajmy o zasadach
obowiązujących w przestrzeni publicznej dbając o zdrowie własne i bliźnich.
3. Serdecznie zapraszam do ufnego i radosnego wejścia w czas tegorocznego
Adwentu przeżywanego pod hasłem: Cud nad Cudami. Zapraszam na Msze
Święte Roratnie, które tradycyjnie będą odprawiane od poniedziałku do piątku
o godz. 18.00 a podczas których ponownie spojrzymy na dar Eucharystii –
największy Cud. W związku z trudnym czasem pandemii w tym roku nie będzie
rekolekcji adwentowych. Proszę o podejście do Adwentu – czasu oczekiwania
jako czasu mojego oczekiwania i dostrzegania mojego czasu nawiedzenia przez
drugiego człowieka.
4. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek Święto Świętego Andrzeja Apostoła;
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu
wspólnoty Krwi Chrystusa;
- w piątek nie będzie przed południem odwiedzin chorych natomiast
od godz. 17.00 możliwość spowiedzi pierwszopiątkowej.
5. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. Tam również można
zaopatrywać się w opłatki na stół wigilijny i nabyć nasz kalendarz parafialny.
6. Dziś z racji na ostatnią niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła zbiórka
do puszki Caritas jako wsparcie osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar
z serca Bóg zapłać.
7. Młodzież z kl. I licealnej, która jeszcze nie włączyła się w przygotowanie do
sakramentu bierzmowania proszę o kontakt mailowy na adres
katechezaDzL@gmail.com
8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok.
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.
9. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o sprawach dotyczących
nie tylko nas i naszych rodzin ale również o wezwaniu w intencji ustania
epidemii, za chorych i pracowników służy zdrowia i tych, z których pracy
każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka oręduje za nami i otacza nas
Swoją opieką.

