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  III  NIEDZIELA  ADWENTU 
  1. Kolejna zapalona świeca na wieńcu adwentowym pokazuje, że jesteśmy 
coraz bliżej świąt Narodzenia Pańskiego. Niech nasze oczekiwanie na ten czas 
ma również wymiar duchowego przygotowania na ostateczne przyjście 
Chrystusa, abyśmy z czystym sercem stanęli przed Nim z radością. Bądźmy 
wytrwali i ufni. Czekamy na Tego, który przyniesie nam zbawienie. 
   2. Serdecznie zapraszam w trwającym czasie Adwentu na Msze Święte 
Oczekiwania – Roraty, które są odprawiane codziennie o godz. 18.00. Tematem 
przewodnim jest życie Sługi Bożego a za chwile Błogosławionego Stefana 
kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 
   3. Dziś podczas i po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców 
przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
   4. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. I; 
- w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30;  
 - w sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi dziecięcej; przed południem 
odwiedziny chorych z sakramentem pokuty i Eucharystii – adresy chorych 
leżących, którzy pragnęliby spotkania można podać w zakrystii. 
   5. Dziś, z racji na 3-cią niedzielę miesiąca, przy wyjściu z kościoła kwesta do 
puszki na ławki do kościoła. Za każdy dar z serca Bóg zapłać. 
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na bieżący i przyszły rok. 
Można też zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.    
   7. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego. 
   8. Przy wyjściu z kościoła można zaopatrywać się w opłatki na stół wigilijny  
i świece Caritasu – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Jest również do 
nabycia nasz kalendarz parafialny. 
   9. Serdeczne Bóg zapłać za każdą ofiarę na rzecz prac przy naszej świątyni. 
Całą wspólnotę naszej parafii i sympatyków powierzam w modlitwie opiece 
Matki Bożej Królowej Rodzin życząc błogosławieństwa w nadchodzącym 
tygodniu. 
   10. Kandydatów do małżeństwa zapraszam do skorzystania z Poradni 
Małżeńskiej do której można się zapisać u pani Marzeny tel: 501472269. 
Następny kurs przedmałżeński rozpocznie się 24 II 2020r w parafii Św. Marka 
w Dąbrowie Zachodniej. 
   11. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30, 
modlić się będziemy za wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty Molli  
w intencji wszystkich mam oczekujących narodzin dziecka, radujących się 
narodzinami dziecka i wszystkich dzieci potrzebujących modlitewnej pomocy. 
Intencje można zgłaszać z zakrystii i niech ostatnia niedziela każdego miesiąca 
będzie w naszej parafii dniem szczególnej modlitwy w tych intencjach.


