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1. Człowiekowi dzisiejszemu brakuje radości. Sztuka jej w bogactwie,
rozrywce, używaniu życia, ale to co znajduje, okazuje się tylko pozorną
radością. Prawdziwą radość maże dać tylko Bóg. Tutaj w czasie Eucharystii
spotykamy się z Nim i On przychodzi do nas, obdarza nas swoją radością.
Będziemy .prosić w czasie tej niedzielnej Mszy św., aby wszyscy odkryli w niej
źródło prawdziwej radości dźwigającej nas z naszych smutków.
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 mimo różnych okoliczności zewnętrznych do
radosnego przeżywania tegorocznego Adwentu. Zapraszam na Msze Święte
Roratnie, które są odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 18.00
a podczas których spoglądamy na Eucharystię – największy Cud. Niech udział
w spotkaniach roratnich i refleksja nad moim/naszym Adwentem pozwoli
przygotować nasze serca na spotkanie przychodzącego Jezusa.
4. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wspierających prace przy
naszym kościele;
- w piątek przed południem odwiedziny chorych, którzy sami nie mogą przyjść
do kościoła a którzy chcieliby przez spowiedź i Komunię Świętą przygotować
się na nadchodzące święta – ich adresy można zgłaszać w zakrystii; po Mszy
Świętej wieczornej możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi
do godz. 19.30.
5. W przyszłą niedzielę podczas dodatkowej Mszy Świętej o godz. 12.45
spotkanie dla dzieci i rodziców przed I Komunią Świętą.
6. W kruchcie kościoła wyłożony jest Gość Niedzielny. Tam również można
zaopatrywać się w opłatki i świece Caritasu na stół wigilijny i nabyć nasz
kalendarz parafialny.
7. Serdecznie polecam wszystkim książkę zatytuowaną „Serce – drzwi, które
warto otworzyć”. Ta pozycja jest autorstwa ks. Romualda, naszego
duszpasterza i w czasie kryzysu pandemicznego, czasie problemów z otwarciem
się na drugiego człowieka ale też w ramach adwentowych rekolekcji serdecznie
zachęcam do nabycia w kruchcie i lektury /może być też dobrym prezentem
gwiazdkowym dla najbliższych/.
8. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na przyszły rok. Można też
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.

9. Za pośrednictwem Konferencji Episkopatu Polski, Prezes Naczelnej Rady
Lekarskiej, zwraca się z gorącym apelem do wszystkich osób, które przeszły
chorobę COVID-19 o oddawanie osocza. Jak czytamy w Apelu „Badania
naukowe potwierdzając, że osocze ozdrowieńców, podane we wczesnej fazie
choroby, może zmniejszyć ryzyko zgonu […]. Dawcą może być każdy
ozdrowieniec. Wystarczy zgłosić się – nie wcześniej niż po miesiącu od
wyzdrowienia – do regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
[…]”. Wszystkim, którzy pozytywnie odpowiedzą na Apel serdecznie
dziękujemy.
10. 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.

