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1. Zgromadzeni we wspólnocie oczekujących narodzin Zbawiciela poprzez 
Eucharystię stajemy się uczestnikami Bożych obietnic: szczególnego 
błogosławieństwa i dóbr duchowych przyobiecanych Dawidowi, wypełnionych w 
Chrystusie. Dziękujemy zatem Bogu za obietnicę zesłania władcy, którym będzie 
Jego Syn, i prosimy zarazem, abyśmy i my na wzór Maryi, pokornej służebnicy 
Pańskiej, byli zdolni przyjąć do naszych serc Jezusa, Syna Najwyższego. 
2. Serdecznie zapraszam na ostatni tydzień czuwania adwentowego wraz z 
Maryją. Msze święte roratnie są odprawiane w poniedziałek, wtorek i środę o 
godz. 19.00 a we czwartek i piątek o godz. 18.00. 
3. Dziś rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które prowadził będzie  
ks. Sławomir Tykarski. Msze święte z naukami rekolekcyjnymi będą w 
poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.00 i 19.00. Zachęcam do pojednania z 
Bogiem i ludźmi w sakramencie pokuty, który będzie sprawowany rano podczas 
Mszy Świętej i po południu od godz. 18.00. We środę proszę o przyniesienie świec 
na Mszę Świętą: będzie można do domów zanieść Światełko Betlejemskie, które 
do naszej parafii przynieśli harcerze. 
4. Dziś również o godz. 16.00 Msza Święta dla dzieci i rodziców przed  
I Komunią świętą. 
5. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek od godz. 10.30 odwiedziny chorych z sakramentem pokuty i 
Eucharystii; 
- w sobotę wigilia świąt Narodzenia Pańskiego – w tradycji tego dnia obowiązuje 
post ścisły;  
Mszą Świętą o godz. 24.00 – Pasterką - uroczyście rozpoczniemy świętowanie 
Narodzenia Pańskiego; serdecznie zapraszam na tę Mszę Świętą parafian i gości;  
w dzień Bożego Narodzenia porządek Mszy Świętych jak w niedzielę. 
6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Najmłodszym polecam Małego Gościa. 
7. Składam serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę świątyni.  
W minionym tygodniu zakończono układanie instalacji ogrzewania podłogowego i 
w poniedziałek wylana zostanie posadzka w nawie głównej i kaplicach bocznych. 
Wykonana została również instalacja przeciwpożarowa na zewnątrz kościoła. 
Składam serdeczne podziękowanie tym, którzy w minionym tygodniu pomogli 
przy wykonywanych pracach. Całą wspólnotę polecam opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin.  
8. Zachęcam do nabycia naszego kalendarza parafialnego. Przy stoliku można już 
zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny. 
9. Zapraszamy dzieci, młodzież i ich rodziców do udziału w konkursie na 
najpiękniejszą szopkę zbudowaną rodzinnie. Wszystkie prace proszę przynieść na 
niedzielę 1 stycznia 2012 roku i najpiękniejsza zostanie nagrodzona. 


