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  IV  NIEDZIELA  ADWENTU 
  1. Św. Józef zaufał Bogu i uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański. Zwróćmy 
dzisiaj uwagę na tę postać, o której słyszymy w ostatnią niedzielę Adwentu. 
Niech przykład wiary św. Józefa i jego gotowości pełnienia woli Bożej pomaga 
nam w otwarciu się na obecność Jezusa w naszym życiu. Wołajmy dziś z wiarą, 
oczekując rychłego przyjścia naszego Zbawiciela: „Przybądź, o Panie, Tyś jest 
Królem chwały”. 
   2. Serdecznie zapraszam na ostatnią w czasie Adwentu Mszę Świętą Roratnią, 
która będzie odprawiana jutro o godz. 18.00. Od godz. 17.00 będzie można 
przygotować się do nadchodzących świąt przez sakrament pokuty. 
   3. W nadchodzącym tygodniu: 
- we wtorek 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 a o godz. 23.30 zapraszam do wspólnego 
kolędowania; 

- w środę uroczystość Narodzenia Pańskiego – składamy Bogu dziękczynienie, 
że Słowo przyszło do swojej własności; Msze Święte wg porządku niedzielnego;  
 - w czwartek święto pierwszego męczennika Świętego Szczepana – drugi dzień 
Oktawy Narodzenia Pańskiego; Msze Święte jak w niedzielę; 
- w piątek święto Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty; nie będzie adoracji; 
- w sobotę święto Świętych Młodzianków Męczenników. 
   4. Serdecznie zapraszam w czasie Oktawy Świąt Narodzenia Pańskiego  
do adoracji Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało pośród nas. Wizyta 
duszpasterska rozpocznie się 2 I 2020r od mieszkańców Dziekanowa Bajkowego 
a szczegółowy plan będzie w gablocie ogłoszeniowej i na stronie internetowej. 
   5. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na przyszły rok. Można też 
zostawiać nakrętki na rzecz rehabilitacji Wojtusia.    
   6. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego i Małego Gościa. 
   7. 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. 
   8. 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. 
   9. 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. 
    



   10. 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.


