
1.  W liturgii Kościoła Trzecia Niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą  Gaudete – 
„radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, 
czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.   

2. Trzecia niedziela Adwentu rozpoczyna Dni Kwartalne Modlitw o życie chrześcijańskie 
rodzin. W tych dniach w sposób szczególny pamiętajmy o rodzinach z naszej parafii, 
zwłaszcza tych, które przeżywają różnego rodzaju kryzysy. Niech nasza modlitwa będzie 
dla nich umocnieniem.  

3. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszam serdecznie wszystkich na  Msze Święte 
roratnie, które w naszym kościele są celebrowane od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.  

4. W poniedziałek zostanie odprawiona Msza Święta o godz. 18.00 w intencji wszystkich 
wiernych troszczących się o naszą świątynię. 

5. We wtorek 13 grudnia  o godz. 18.30 Sołtys i Rada Sołecka Dziekanowa Leśnego zapraszają 
do Sali Jana Pawła II w parafii w Dziekanowie Leśnym na Wigilię Sołecką. W programie 
m.in.. Degustacja wigilijnych potraw, wspólne kolędowanie oraz słodkiw upominki.  

6. W sobotę, 17 grudnia przypada 86. rocznica urodzin papieża Franciszka. Polecajmy opiece 
opatrzności Bożej naszego papieża i jego posługę Kościołowi oraz prośmy Ducha Świętego o 
towarzyszenie Ojcu Świętemu.  

7. W przyszłą niedzielę, 18 grudnia Harcerki, Skautki Europy stacjonujące u nas w Parafii 
zapraszają po Mszach o godzinie 10 i 11.30 do kupienia pierniczków, z których dochód 
przeznaczą na namiot i inny sprzęt obozowy.  

8. Również w przyszłą niedzielę o godz. 19.00 w naszym kościele odbędzie się koncert z 
udziałem artystów śpiewaków z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, 
którym towarzyszyć będzie pianista Grzegorz Prokopczuk. Podczas koncertu wybrzmią  
najpiękniejsze dzieła takich twórców, jak m.in. G. Caccini, F. Schubert, C. M. Weber, G. Verdi, 
C. Franck, G. Fauré czy M. Lorenc. Kierownictwo muzyczne i opiekę artystyczną objęła 
dr hab. Jolanta Janucik, prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 

9. W przyszłym tygodniu we wtorek, 20 grudnia odbędą się odwiedziny chorych, którzy sami nie 
mogą przyjść do kościoła, a którzy chcieliby przez spowiedź i Komunię Świętą przygotować 
się na nadchodzące święta – ich adresy można zgłaszać w zakrystii. 

10. Od 1 stycznia przyszłego roku ulega zmianie porządek niedzielnych Mszy Świętych, które 
będą odprawiane w następującym porządku: o godz. 8.00; 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.30 
(Msza święta zbiorowa z udzielaniem Chrztu świętego) i o godz. 18.00 (dla młodzieży).  

11. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 11.30 spotkanie dla dzieci i rodziców przygotowujących się 
do I-szej Komunii Świętej. 

12. Zapraszam po Mszach Świętych do salki w kruchcie kościoła na kiermasz ozdób świątecznych 
wykonanych przez uczniów i nauczycieli ze szkoły przyszpitalnej. Dochód ze sprzedaży 
zostanie przeznaczony na przygotowanie prezentów mikołajkowo-świątecznych dla dzieci 
ze szpitala w Dziedzinie Leśnym.  

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

14. Trwa świąteczna zbiórka środków higieny i zabawek „Paczuszka dla maluszka” organizowana 
przez Fundację Małych Stópek. Zebrane dary zostaną przekazane Ośrodkowi Wsparcia dla 
Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży ETEZJA w Warszawie. Przy wyjściu z Kościoła pod 
choinką znajdują się losy z konkretnymi darami. Zachęcamy wszystkich Parafian do włączenia 
się w tę świąteczną pomoc. 

15. Z racji na drugą niedzielę miesiąca przy wyjściu z kościoła odbywa się kwesta do puszki Caritas 
na rzecz osób objętych pomocą Caritasu. Za każdy dar z serca Bóg zapłać.  

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

Matki Bożej Królowej Rodzin na każdy dzień. 


