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IV  NIEDZIELA  ADWENTU 
   1. Cztery zapalone świece na wieńcu adwentowym uświadamiają nam, że kończy 
się czas naszego przygotowania na obchody świąt Bożego Narodzenia. Niezależnie 
od tego, czy mamy umyte wszystkie okna i zrobione zakupy, Chrystus przychodzi 
w swej prostocie. Maryja usłyszała od św. Elżbiety: „Błogosławiona jesteś, któraś 
uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Niech to zdanie będzie dla 
nas zachętą do głębokiej wiary, że Bóg wypełni swoją obietnicę naszego zbawienia. 
   2. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim zaangażowanym  
w przygotowanie naszej świątyni na nadchodzące święta. Bóg zapłać Państwu 
Malitek za choinkę przed kościołem i Panom Dąbrowskim za jej ozdobienie, Pani 
Skarbek za ozdobę wnętrza kościoła a przede wszystkim uczestnikom Rorat za 
przygotowanie wewnętrzne i wspólną modlitwę. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- w poniedziałek wigilia świąt Narodzenia Pańskiego – przypominam, że tego dnia 
w tradycji obowiązuje post; uroczystą Mszą Świętą Narodzenia Pańskiego – 
Pasterką rozpoczniemy świętowanie, że Bóg stał się człowiekiem; kościół będzie 
otworzony o godz. 23.20 i zapraszam od godz. 23.30 do wspólnego kolędowania; 
- we wtorek Uroczystość Narodzenia Pańskiego – składamy Bogu dziękczynienie, 
że Słowo przyszło do swojej własności; Msze Święte wg. porządku niedzielnego; 
- w środę święto pierwszego męczennika, Świętego Szczepana – drugi dzień 
Oktawy Narodzenia Pańskiego; Msze Święte wg. porządku niedzielnego; 
- w czwartek święto Świętego Jana Apostoła; 
- w piątek święto Świętych Młodzianków Męczenników; zapraszam do adoracji 
Dzieciątka w żłóbku  nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu. 
  4. Serdecznie zapraszam w czasie Oktawy Świąt Narodzenia Pańskiego  
do adoracji Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas.                                                                                                                                                          
  5. W zakrystii przyjmowane są intencje na 2019 rok.  
  6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.  
  7. W kruchcie kościoła można nabyć nasz kalendarz parafialny. Zachęcam 
również do wsparcia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom poprzez nabycie świecy 
Caritasu i do zabrania do domu Światełka Betlejemskiego oraz opłatków na stół 
wigilijnych. Za każdą ofiarę serdeczne Bóg zapłać. 
  8. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni 
składaną. Jest wystawiona nowa ławka – projekt do oceny wygody korzystania  
z niej a kolor do uzgodnienia z architekt kościoła. Całą wspólnotę naszej parafii  
i sympatyków powierzam w modlitwie opiece Matki Bożej Królowej Rodzin życząc 
błogosławieństwa w nadchodzącym tygodniu. 
  9. Wizyta duszpasterska – kolęda rozpocznie się  2 I 2019r od mieszkańców 
Dziekanowa Bajkowego. Szczegółowy program zostanie wywieszony w przyszłą 
niedzielę i będzie na stronie internetowej. 
  10. Organizowana jest zbiórka elektrośmieci. Zużyte przedmioty można  
zostawiać na palecie za tujami pod plebanią do 16 I. 
   



  11. Organizowany jest kurs przedmałżeński dla narzeczonych planujących  
w przyszłym roku zawrzeć sakrament małżeństwa. Kurs obejmuje 10 spotkań  
a spotkania odbywać się będą w poniedziałki i piątki o godz. 19.00. Terminy kursu: 
- 11 02 2019 spotkania w parafii pw. Świętego Marka w Dąbrowie – zapisy osobiste 
- 06 05 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. proboszcza 
- 23 09 2019 spotkania w naszej parafii – zapisy u ks. Proboszcza 
  12. Informacja dla wszystkich podróżujących komunikacją łomiankowską –                       
od 16 XII autobusy z Sadowej jadące w kierunku Łomianek maja na żądanie 
przystanek na trasie gdańskiej na wysokości kościoła. 

    


