
 
OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

06  grudnia  2015 
II  NIEDZIELA  ADWENTU 

 
   1. Trwając w czasie oczekiwania na przyjście Chrystusa, słyszymy dziś wołanie: 
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!”. Adwent jest nie tylko 
czasem czekania na Boże Narodzenie, ale przede wszystkim przygotowania  
swojego serca na spotkanie z Panem Jezusem. Modlimy się dzisiaj o to, aby nasza 
codzienność i dobra materialne nie przesłoniły nam celu, do którego dążymy – do 
zjednoczenia z Bogiem. 
   2. Przeżywamy czas Adwentu – radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 
Serdecznie zapraszam na specjalne Msze Święte Oczekiwania – Roraty, które są 
odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 18.00. Tematem przewodnim Rorat 
jest rozważanie prawdy o chrzcie z racji na 1050 rocznicę chrztu Polski oraz 
tajemnicy miłosierdzia z racji na rozpoczynający się 8 XII Rok Miłosierdzia.           
  3. W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje adwentowe. 
Nauki rekolekcyjne będzie głosił ks. Mirosław Jasiński, adiunkt z UKSW,  
wg porządku: w niedzielę nauki podczas każdej Mszy Świętej a w poniedziałek, 
wtorek i środę o godz. 9.00 i 19.00. Spowiedź w tygodniu podczas porannej Mszy 
Świętej i po południu od godz. 18.00. Serdecznie zapraszam do adwentowej  
refleksji nad miejscem Jezusa w naszej codzienności. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek Msza Święta w intencji wszystkich wiernych zmarłych polecanych 
w modlitwie wypominkowej, które zostaną odczytane o godz. 17.45; 
- we wtorek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP; zapraszam do nawiedzenia 
świątyni w „godzinie łaski’ od 12.00 do 13.00; podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 
zostanie poświęcona kaplica i nowy wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy; 
- we środę o godz. 19.00 spotkanie chóru dorosłych; 
- w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej; o godz. 17.15 wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec a po Mszy Świętej w intencji 
wspólnoty Żywego Różańca wymiana tajemnic różańcowych. 
   5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
   6. W kruchcie kościoła  można nabywać nasz kalendarz parafialny. Dochód ze 
sprzedaży kalendarza jest wsparciem młodzieży udającej się na ŚDM do Krakowa. 
   7. Zachęcam również do nabywania świec Caritas  –  ofiary przy nich składane 
pomogą przygotować paczki świąteczne dla dzieci z rodzin objętych pomocą 
Caritasu. Niech świeca Caritasu zapalona podczas wieczerzy wigilijnej symbolizuje 
naszą gotowość na spotkanie z Jezusem w drugim człowieku. W kruchcie można 
także zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny. 
   8. W przyszłą niedzielę podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla 
dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
    
 



    
    
  9. Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska. Początek kolędy od ok. godz. 16.00 
i ponawiam prośbę o zabezpieczenie czworonogów, sprawdzenie widoczności 
numeru domu na budynku lub bramie oraz działania dzwonków domofonowych      
/miłym zwyczajem jest uchylona furtka na znak oczekiwania/. Serdeczne Bóg  
zapłać za ofiary składane na budowę naszego kościoła /ułożenie kostki i ekokratki 
na parkingach/. W nadchodzącym tygodniu w posłudze kolędowej wspierał mnie 
będzie ks. Karol Lipczyński, student misjologii,  i pragniemy spotkać się  
z mieszkańcami następujących ulic: 

Poniedziałek – ul. Wakacyjna, Władcy Pierścieni, Odysei, Piękna,  
Wrzosowa, Zagórze; 

Wtorek – ul. Strzelecka i Lipińskiego; 
Środa – ul. Miła od 1 do 43 włącznie 
Czwartek – ul.  Miła od 44A do końca i Szymczaka 
Piątek – ul. Asnyka i Reymonta 

  10. Serdeczne Bóg zapłać za każdy dar na budowę naszego kościoła. Całą 
wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej 
Królowej Rodzin i życzę błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
  11. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Dziekanowa Leśnego na wieczór 
wigilijny 10 grudnia 2015 roku o godz. 19:00 w Zespole Szkół w Dziekanowie 
Leśnym – sołtys z radą sołecką. 


