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1. Dzisiaj rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawiciela w
podwójnym charakterze. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale
równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo Chrystus przyjdzie
powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedział.
2. Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać
pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Jest to drugi rok w cyklu poświęconym
sakramentowi bierzmowania. Będziemy zwracać szczególną uwagę na misję
chrześcijanina, jaka wypływa z przyjętego bierzmowania i na budowanie i
rozwijanie więzi z Kościołem.
3. Udział we Mszach Świętych roratnych ku czci Maryi Niepokalanej w dni
powszednie niech będzie naszą odpowiedzią na zachętę do ciągłego czuwania. W
tym celu zapraszam do uczestnictwa w roratach:
- dla dzieci we wtorek, czwartek i piątek o godz. 16:00,
- dla dorosłych w poniedziałek i środę o godz. 06:00.
Zapraszam do udziału w nich, w miarę możliwości, całymi rodzinami, z
zapalonymi lampionami, które niech będą znakiem naszego oczekiwania i
wychodzenia na drogę, aby przywitać Tego, który ma przyjść.
4. We wtorek przypada wspomnienie św. Barbary, otaczamy modlitwą
bezrobotnych i poszukujących pracy. Zapraszam na Mszę Świętą w ich intencjach o
godz. 16:00.
5. W czwartek wspominamy św. Mikołaja. Pamiętajmy o tych, którzy obdarują nas
upominkami.
6. W sobotę czcimy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Zapalona
świeca roratna symbolizuje Niepokalaną. Zachęcam do licznego udziału we Mszy
Świętej o godz. 18:00.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
Postarajmy się o chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji
nowych powołań kapłańskich, także z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek
to dzień Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa
Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego w naszym
kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej od godz. 15:00, a wieczorna
Msza Święta wynagradzająca z pierwszopiątkowym nabożeństwem o godz. 16:00.
Od godz. 15:00 okazja do adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Chorych z miesięczną posługą sakramentalną odwiedzę w piątek w godzinach
południowych.
8. W tym tygodniu patronuje nam również:
• 3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter,
• 7 XII – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup Mediolanu i jeden z czterech
wielkich doktorów Kościoła zachodniego, patron pszczelarzy.
9. Są do nabycia wigilijne Świece Caritasu.
10. W przyszłą niedzielę będziemy modlić się i zbierać ofiary na pomoc Kościołowi
na Wschodzie.
11. Kolekta przyszłej niedzieli – będzie naszą miesięczną zbiórką remontowo –
budowlaną.
12. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia niech Maryja Niepokalana oświeca każdą
chwilę życia.

