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IV NIEDZIELA  ADWENTU 

 
   1. W czwartą niedzielę adwentu nasze myśli coraz bardziej biegną w stronę 
wigilijnego wieczoru. Oczekujemy na przyjście Jezusa, którego prorok 
zapowiedział słowami: „Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie  
i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel”. Przygotowując się do świąt 
warto pamiętać, że centralną ich postacią jest Jezus Chrystus, który zbawi swój 
lud z grzechów. Spotkanie z Synem Bożym wymaga od nas przygotowania serc 
oraz pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem. 
   2. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przygotowali nasz kościół na 
nadchodzące święta: ofiarodawcom choinek oraz osobom zaangażowanym w ich 
przyozdobienie. 
   3. Zapraszam na ostatnią Msze Świętą Roratnią jutro na godz. 18.00. 
 Od godz. 17.00 będzie można przystąpić do sakramentu pokuty. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek ostatnie roraty; 
- we wtorek wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego – tego dnia zgodnie z tradycją 
obowiązuje post;  uroczysta Msza Święta Narodzenia Pańskiego – Pasterka –      
o godz. 24.00; kościół będzie otworzony o godz. 23.30; 
- we środę Uroczystość Narodzenia Pańskiego – tego dnia składamy Bogu 
dziękczynienie za wcielenie Słowa Bożego, Jego Syna, który zamieszkał pośród 
nas; Msze Święte wg porządku niedzielnego; 
- we czwartek wspomnienie Świętego Szczepana, pierwszego męczennika, drugi 
dzień Świąt Narodzenia Pańskiego; Msze Święte wg porządku niedzielnego; 
- w piątek Święto Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty; 
- w sobotę Święto Świętych Młodzianków Męczenników.  
   5. Serdeczne zachęcam i zapraszam do uczestnictwa w oktawie Świąt 
Narodzenia Pańskiego. Niech nasza modlitwa będzie adoracją, uwielbieniem  
i dziękczynieniem za to, że Bóg przyjął ludzką naturę. 
   6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
   7. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszej świątyni. Całą 
wspólnotę powierzam naszej Patronce, Matce Bożej Królowej Rodzin.  
   8. W kruchcie kościoła  można nabywać nasz parafialny kalendarz. Jest on 
cegiełką na dokończenie ogrodzenia -  zakup metalowych przęseł. W kruchcie  
można zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny i świece Caritasu – Wigilijnego 
Dzieła Pomocy Dzieciom. 


