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I NIEDZIELA ADWENTU 
   1. W pierwszą niedzielę Adwentu słyszymy słowa Jezusa, który mówi do nas: 
„Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie”. 
Na początku czasu świętego oczekiwania Chrystus wzywa nas do czujności. 
Eucharystia, w której uczestniczymy, to szczyt modlitwy i przestrzeń, w której 
uwrażliwiamy serce na Jego obecność. Pozwólmy Bogu, by nas przeniknął, 
obdarzył duchową czujnością i uzdolnił do odczytywania Jego znaków  
w codzienności. 
   2. W związku z decyzją władz państwowych zmieniających ograniczenia 
dotyczące liczby wiernych w kościołach na zajęcie w 75% miejsc/powierzchni     
/do limitu nie są włączane osoby zaszczepione/ proszę o zachowanie dystansu i 
obowiązku poprawnego noszenia maseczki /zakrycie ust i nosa maseczką/.  
   3. Dziś rozpoczyna się Adwent – radosny czas oczekiwania na pamiątkę 
przyjścia na świat Syna Bożego. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie  
ks. dr Piotra Wierzbickiego, wychowawcę Seminarium Warszawskiego, który 
poprowadzi rekolekcje adwentowe. Nauki będą głoszone dziś podczas każdej 
Mszy Świętej a w poniedziałek, wtorek i środę podczas Mszy Świętych o godz. 
9.00 i 19.00. Możliwość spowiedzi rano podczas Mszy Świętej i po południu od 
godz. 18.30. Zapraszam również na Msze Święte Roratnie, które będą 
odprawiane w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 19.00 a w następne dni  
o godz. 18.00. W tym roku podczas Rorat będziemy prowadzeni przez 
Archanioła Gabriela z Nazaretu do Betlejem.    
   4. W liturgii nadchodzącego tygodnia: 
- we wtorek święto Świętego Andrzeja, Apostoła; 
- we czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 
wspólnoty Krwi Chrystusa; 
- w piątek przed południem odwiedziny chorych a od godz. 17.00 spowiedź 
pierwszopiątkowa; po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godz. 19.30. 
   5. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego, który jest 
wyłożony w kruchcie kościoła.  
   6. W zakrystii przyjmowane są intencje mszalne na ten i przyszły rok. Można 
również zostawić intencje wypominkowe.  
   7. W kruchcie kościoła można już zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny, 
świece Caritasu – wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz nasz kalendarz 
parafialny (koszt druku to 15.00 zł).  
   



    8. Serdecznie zapraszam do udziału w świątecznej akcji „Paczuszka dla 
Maluszka”. Pomagając domowi Samotnej Matki (dyrektorem jest ks. Marcin) 
możemy przekazać artykuły higieniczne tj. pieluchy, chusteczki nawilżane, 
kosmetyki do pielęgnacji niemowląt i artykuły dla mam. W kruchcie jest 
wystawiony kosz z losami, na których jest wypisany konkretny dar i tam 
również zostawić możemy konkretny dar, za który składam Bóg zapłać. 
    9. W naszej parafii działa poradnia dla narzeczonych. Szczegółowych 
informacje dotyczących poradni można uzyskać u Pani Marzeny prowadzącej 
poradnię pod nr telefonu 501 472 269. 
   10. Wszystkim życzę wspaniałego i radosnego tygodnia. Pamiętajmyw 
codziennych modlitwach o sprawach dotyczących nie tylko nas i naszych rodzin 
ale również o wezwaniu w intencji chorych i pracowników służby zdrowia 
i tych, z których pracy każdego dnia korzystamy. Niech Nasza Patronka 
oręduje za nami i otacza nas Swoją opieką.


