
1. Dziś druga niedziela Adwentu. Trwamy w radosnym czasie oczekiwania na spotkanie z 
Panem. Jednocześnie już po raz 23. obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej 
Kościołowi na Wschodzie. Wpierajmy modlitwą chrześcijan mieszkających za naszą 
wschodnią granicą. Po Mszy Świętej możemy wesprzeć naszych braci i siostry na Wschodzie 
ofiarą do puszek. 

2. Dziękuję za ofiary złożone na tacę, które są przeznaczoną na spłatę zobowiązań finansowych 
zaciągniętych przez parafię. W intencji dobrodziejów, ofiarodawców i wszystkich troszczących 
się o naszą świątynię modlimy się w każdy drugi poniedziałek miesiąca podczas Mszy 
Świętej o godz. 18.00.  

3. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszam serdecznie wszystkich na  Msze Święte 
roratnie; szczególne zaproszenie kieruję do dzieci i młodzieży. W naszym kościele są one 
celebrowane od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.  

4. W poniedziałek będziemy modlić się za wszystkich polecanych w modlitwie wypominkowej 
o godzinie 17.15 koronką do Miłosierdzia Bożego oraz podczas Mszy świętej o godz. 18.00. 

5. We wtorek w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa. Za jego przykładem 
obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni. 

6. W czwartek obchodzić będziemy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. W tym dniu Kościół upamiętnia tajemnicę Maryi, która jako jedyna z ludzi została  
poczęta bez zmazy grzechu pierworodnego. Ta prawda wiary towarzyszy Kościołowi od 
samego początku. 

7. W sobotę o godz. 17.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólny różaniec, a po nim 
wymiana tajemnic różańcowych.  

8. W przyszłą niedzielę z racji na drugą niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła przeprowadzona 
zostanie kwesta do puszki Caritas na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Zapraszam 
również na  kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów i nauczycieli ze szkoły 
przyszpitalnej, który odbędzie się w salce w kruchcie kościoła. Dochód ze sprzedaży zostanie 
przeznaczony na przygotowanie prezentów mikołajkowo-świątecznych dla dzieci ze szpitala 
w Dziedzinie Leśnym. W tym dniu po  Mszy Świętej o godz. 11.30 odbędzie się także spotkanie 
dla dzieci i rodziców przygotowujących się do I Komunii Świętej.  

9. W kruchcie kościoła można zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny, świece Caritasu– 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, sianko wigilijne oraz wieńce, które symbolizują 
zbliżanie się do prawdziwej światłości, Jezusa Chrystusa.  

10. 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. 

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

12. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego oraz naszej gazetki parafialnej.  
13. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki 

Matki Bożej Królowej Rodzin na każdy dzień. 
14. Kancelaria w nadchodzącym tygodniu w poniedziałek i wtorek będzie nieczynna – wszelkie 

pilne sprawy proszę zgłaszać przed Mszą Świętą u ks. Mirosława. 
15. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Piotr Michał Sotomski oraz Teresa Danuta Suska. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 


