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   1. Rozpoczynając Adwent, śpiewamy w psalmie: „Idźmy z radością na spotkanie 
Pana”. Przed nami czas radosnego oczekiwania. Pan jest blisko. Nie wiemy, kiedy 
nastąpi koniec. Jeśli żyjemy przyzwoicie jak w jasny dzień i nie poddajemy się 
ciemności grzechu, jesteśmy gotowi na przyjście Chrystusa i nie musimy się 
obawiać tego dnia. Postępujmy w światłości Pańskiej! 
    2. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa i wspólnej modlitwy oczekując wraz  
z Maryją na przyjście Zbawiciela w Msza Świętych – Roratach. W naszej parafii 
będą one odprawiane od poniedziałku do soboty o godz. 18.00. Na Roraty 
przynosimy lampiony (najlepiej własnoręcznie wykonany). Zapraszam również  
do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą, rodzinnie wykonaną szopkę. 
Rekolekcje adwentowe rozpoczną się w przyszłą niedzielę i nauki będzie głosił        
ks. Michał Turkowski – notariusz z sądu metropolitalnego. Od przyszłej niedzieli 
będzie można zaopatrzyć się w świece Caritasu – Wigilijnego Dzieła pomocy 
Dzieciom.  
    3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę święto Świętego Andrzeja Apostoła; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu  
i Msza Święta wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; zapraszam do indywidualnej adoracji Najświętszego 
Sakramentu po Mszy Świętej wieczornej do godz. 20.00;  
- w sobotę spotkanie scholii dziecięcej o godz. 12.00; Msza Święta wieczorna  
w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP;  
    4. W kruchcie kościoła można nabywać nasz kalendarz parafialny i zaopatrzyć 
się w opłatki na stół wigilijny. Koszt druku 1 egzemplarza kalendarza to 13.50 zł.  
W kruchcie również z racji na ostatnią niedzielę miesiąca zbierane do puszki są 
ofiary dla potrzebujących wsparcia Caritasu. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać. 
    5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii.  
    6. W nadchodzących tygodniach są wolne intencje mszalne oraz przyjmowane są 
intencje na 2017r. 
    7. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na budowę naszego kościoła.   
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki 
Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 


