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IV NIEDZIELA ADWENTU
1. Dzisiejsza liturgia słowa ukazuje niezwykłe spotkanie i kieruje naszą uwagę
na rozpoznanie przychodzącego Chrystusa. „Błogosławiona jesteś między
niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” – wyznaje Elżbieta, a jej
radosny okrzyk stanowi dla nas zaproszenie, abyśmy otworzyli oczy serca,
rozpoznali przychodzącego Boga i przygotowali nasze serca na nadchodzące
święta Narodzenia Pańskiego.
2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 30% miejsc/powierzchni
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu
i obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.
3. Rozpoczynając ostatni tydzień Adwentu serdecznie zapraszam na Msze
Święte oczekiwania – Roraty, które są odprawiane od poniedziałku do piątku
o godz. 18.00. Niech przewodnictwo Archanioła Gabriela pomoże nam odkryć
radość z Narodzenia Pana.
4. Dziś o godz. 13.00 Msza Święta dla dzieci i rodziców przygotowujących się
do I Komunii Świętej.
5. W liturgii nadchodzącego tygodnia:
- w poniedziałek, wtorek, środę i we czwartek po Roratach możliwość
skorzystania z sakramentu pokuty;
- we wtorek przed południem odwiedziny chorych z możliwością spowiedzi
i Komunią Świętą – adres osób, które duchowo chcą się przygotować na
nadchodzące święta można podać w zakrystii;
- w piątek wigilia świąt Narodzenia Pańskiego; przypominam, że tego dnia
winniśmy zachować post; uroczyste Msze Święte Narodzenia Pańskiego będą
sprawowane o godz. 22.00 i 24.00 /kościół będzie otworzony o 21.30/;
- w sobotę uroczystość Narodzenia Pańskiego - dziękujemy Bogu, że Słowo stało
się Ciałem przychodząc do swojej własności; Msze Święte wg porządku
niedzielnego z dodatkową Mszą Świętą o godz. 13.00;
- dodatkowe Msze Święte w niedziele i święta będą odprawiane do święta
Chrztu Pańskiego tj. 9 I / chyba, że okoliczności pokażą dalszą potrzebę /.
6. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Świętej Rodziny i podczas
każdej Mszy Świętej odnowimy przysięgi małżeńskie.
7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa,
które są wyłożone w kruchcie kościoła.
8. W kruchcie kościoła można również zaopatrzyć się w opłatki na stół
wigilijny, świece Caritasu – wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz nasz
kalendarz parafialny (koszt druku to 15.00 zł).

9. Serdecznie zapraszam do udziału w świątecznej akcji „ Paczuszka dla
Maluszka”. Pomagając domowi Samotnej Matki (dyrektorem jest ks. Marcin)
możemy przekazać artykuły higieniczne tj. pieluchy, chusteczki nawilżane,
kosmetyki do pielęgnacji niemowląt i artykuły dla mam. W kruchcie jest
wystawiony kosz z losami na których jest wypisany konkretny dar i tam
również zostawić możemy konkretny dar, za który składam Bóg zapłać.
10. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na przyszły rok.
11. Duszpasterska wizyta – kolęda rozpocznie się po Nowym Roku
i przebiegać będzie tak, jak w minionym roku tj. spotykać się będziemy na
wspólnej Mszy Świętej o godz. 19.00 w kościele wg plany podanego w przyszłą
niedzielę. Będzie również możliwość indywidualnych spotkań w domu przy
zachowaniu reżimu sanitarnego po uprzednim umówieniu się w zakrystii.
12. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej
poradnię pod nr telefonu 501 472 269 a nowy kurs przedmałżeński rozpocznie
się 14 lutego w parafii Św. Marka na Dąbrowie.
13. Wszystkim życzę wspaniałego i radosnego tygodnia. Pamiętajmy
w codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych
rodzin ale również o wezwaniu w intencji chorych i pracowników służby
zdrowia i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza
Patronka oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.

