
1. Dziś rozpoczyna się Adwent – radosny czas oczekiwania na pamiątkę przyjścia na świat Syna 
Bożego. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie o. Ekspedyta Osiadacza z zakonu ojców 
Bernardynów, kustosza sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Skępem, gwardiana 
klasztoru i proboszcza parafii, który poprowadzi parafialne rekolekcje adwentowe. Nauki będą 
głoszone dziś podczas każdej Mszy Świętej. W kolejne dni poniedziałek, wtorek i środę plan 
rekolekcji będzie wyglądał następująco: o godz. 9.00 Msza święta z nauką rekolekcyjną,  
o godz. 18.00 Msza święta roratnia z nauką rekolekcyjną i o godz. 19.30 nauka rekolekcyjna 
(bez Mszy świętej). Spowiedź w czasie rekolekcji podczas porannej Mszy Świętej o godz. 
9.00 i od godz. 17.30. 

2. Ofiary, które będziemy składać od poniedziałku do środy podczas nauk rekolekcyjnych 
będą darem naszych serc dla ojca rekolekcjonisty za trud głoszenia rekolekcji. 

3. Zapraszam na Roraty, które będą odprawiane w Adwencie od poniedziałku do piątku o 
godz. 18.00. W tym roku podczas Rorat będziemy prowadzeni przez postać wyjątkową: 
św. Joachima, ojca Maryi i dziadka Jezusa. Razem z nim będziemy poznawać bohaterów 
historii zbawienia – ludzi, którzy w ciągu wieków czekali na obiecanego przez Pana Boga 
Mesjasza i proroków, którzy zapowiadali Jego przyjście.  

8. W czwartek o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja wspólnoty 
Krwi Chrystusa. 

9. W piątek przed południem odwiedziny chorych, a od godz. 17.00 spowiedź pierwszopiątkowa; 
po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 19.30. 

10. Dziękuję za ofiary złożone na tacę, które przeznaczone będą na Wyższe Metropolitalne 
Seminarium Duchowne w Warszawie. W przyszłą niedzielę taca będzie tacą inwestycyjną 
przeznaczoną na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych przez parafię przeniesioną z 
dzisiejszej niedzieli.  

11. W kruchcie kościoła można już zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny, świece Caritasu– 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz sianko wigilijne.  

12. W związku z rozpoczynającym się adwentem w salce przy wyjściu z kościoła do nabycia są 
wieńce adwentowe. Wieńce adwentowe symbolizują zbliżanie się do prawdziwej światłości, 
Jezusa Chrystusa. Zarówno wieniec jak i każda z czterech świec zapalanych w kolejne 
niedziele Adwentu mają swoją symbolikę do zapoznania z którą wszystkich zachęcam. Część 
zysku ze sprzedaży przeznaczona zostanie na doposażenie salki młodzieżowej.  

13. W czasie Adwentu nasza parafia, podobnie jak w zeszłym roku, włącza się w świąteczną 
zbiórkę środków higieny i zabawek „Paczuszka dla maluszka” organizowaną przez Fundację 
Małych Stópek. W tym roku zebrane przez nas dary zostaną przekazane Ośrodkowi Wsparcia 
dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży ETEZJA w Warszawie. Przy wyjściu z Kościoła, na 
stoliku pod krzyżem, znajdują się losy z konkretnymi darami. Zachęcamy wszystkich Parafian 
do włączenia się w tę świąteczną pomoc. 

14. Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje wyjazd na nocne czuwanie na Jasną Górę z soboty 
na niedzielę z 10 na 11 listopada. Program czuwania i telefon pod którym są dokładniejsze 
informacje i możliwość zapisu wywieszony jest w gablocie ogłoszeniowej. Serdecznie na 
wyjazd zapraszam. 

15. W przyszłą niedzielę przypada Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. 
Przeprowadzona w tym dniu zbiórka do puszek przeznaczona będzie na potrzeby Kościoła na 
Wschodzie.  

16. W tym tygodniu są jeszcze wolne intencje Mszalne. Ofiarowanie Mszy świętej w  jakiejś 
intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.  

17. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego oraz naszej gazetki parafialnej.  
18. Wszystkim parafianom, gościom, zwłaszcza solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Królowej Rodzin, Patronki naszej parafii. 


