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III  NIEDZIELA  ADWENTU 

 
   1. Trzecia Niedziela Adwentu zwana jest Gaudete, ponieważ usłyszymy dziś 
wezwanie do radości. Zewsząd już dochodzą do nas świąteczne wystroje i kolędy.  
W tej przedświątecznej gorączce warto pamiętać, że będziemy obchodzić wielką 
tajemnicę naszego zbawienia. A św. Paweł wzywa nas dzisiaj: „Unikajcie 
wszystkiego, co ma choćby pozór zła”. Tylko z czystym sercem będziemy naprawdę 
przygotowani na przyjście Chrystusa. Obyśmy mogli z radością Go przyjąć. 
   2. W Adwencie serdecznie zapraszam na Msze Święte Roratnie, które są 
odprawiane codziennie o godz. 18.00. Na te Msze zachęcam do przychodzenia  
z lampionami.  
   3. Dziś rozpoczynają się rekolekcje adwentowe w naszej parafii - nauki będą 
głoszone podczas każdej Mszy Świętej a w poniedziałek, wtorek i we środę o godz. 
9.00 i 19.00. Spowiedź w dniach rekolekcji o godz. 9.00 i od godz. 18.30. Serdecznie 
zachęcam do wykorzystania tej szczególnej okazji, by przygotować na nadchodzące 
święta nie tylko dom zewnętrzny ale i nasze serce. 
   4. Dziś również podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   5. W nadchodzącym tygodniu: 
- we środę o godz. 20.00 spotkanie chóru; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych /adres można podać w zakrystii/  
po Mszy Świętej wieczornej do godz. 19.30 adoracja Najświętszego Sakramentu;  
- w sobotę nie będzie spotkania scholi. 
   6. W przyszłą niedzielę przypada Wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego. Msze 
Święte będą odprawiane do południa tj. o godz. 8.30, 10.00 i 11.30. Uroczysta Msza 
Narodzenia Pańskiego – Pasterka o godz. 24.00 /kościół będzie otworzony  
o godz. 23.30/. 
   7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej, którą można nabyć w zakrystii. 
Najmłodszym polecam nowy numer Małego Gościa.  
   8. W kruchcie można nabywać nasz jubileuszowy kalendarz na 2018r. Tam 
również można zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny oraz nabyć świece 
Caritasu – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Za każdą ofiarę serdeczne  
Bóg zapłać. 
   9. W kruchcie kościoła z racji na 3-cią niedzielę miesiąca zbiórka do puszki  
na posadzkę do naszej świątyni. Za każdy dar serdeczne Bóg zapłać. 
 10. 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. 
 11. Zachęcam do włączenia się w akcję zbierania nakrętek „Razem dla Wojtka”. 
Wojtuś Kasprzyk urodził się z poważną wadą rozwoju i wymaga specjalistycznego 
leczenia. Nakrętki można zostawiać w zakrystii a szczegóły na plakacie w gablocie. 


