
1. Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Wykorzystajmy te kilka dni adwentowego oczeki-
wania na duchowe przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zewnętrzne oznaki 
przygotowań, takie jak czystość naszych domów i mieszkań, przygotowania do wieczerzy 
wigilijnej, są ważne, lecz ważniejsza jest troska o to, żeby Pan Jezus mógł spotkać się z nami 
w czystości naszych serc, uporządkowanych relacjach i pokoju wokół nas.  

2. W najbliższy 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. 

3. Pragnę zaprosić Parafian jak i wszystkich chętnych do pomocy w posprzątaniu i przystrojeniu 
naszej świątyni na Święta Bożego Narodzenia we wtorek i środę po Mszy Świętej wieczornej.  

4. Zapraszam na ostatnie Msze Święte Roratnie tegorocznego Adwentu, które są odprawiane od 
poniedziałku do piątku o godz. 18.00. Niech udział w nich pozwoli przygotować nasze serca 
na spotkanie przychodzącego Jezusa. W tych dniach również po Mszy Świętej będzie można 
skorzystać ze spowiedzi.  

5. W sobotę Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko 
o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, 
oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w 
naszym życiu. O północy uroczystą Mszą Świętą Narodzenia Pańskiego – Pasterką w naszym 
kościele rozpoczniemy świętowanie, że Bóg stał się człowiekiem. Kościół będzie otworzony 
o godz. 23.20 a o godz. 23.30 zapraszam do wspólnego kolędowania. 

6. W przyszłą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 11.30, modlić się będziemy za 
wstawiennictwem Świętej Joanny Beretty Molli. Intencje można zgłaszać w zakrystii.   

7. 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 Dziekanowie Leśnym.  

8. 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. 

9. Dzisiaj 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. 

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

11. 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. 

12. 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).  

13. Zachęcam do lektury nowego numeru Gościa Niedzielnego oraz naszej gazetki parafialnej.  
14. Wszystkich parafianom i gościom życzę wzrastania w miłości ku Bogu, który uczynił dla nas 

wielkie rzeczy, oraz opieki Matki Bożej Królowej Rodzin, patronki naszej parafii.  
15. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Adrianę Marię WOCIAL. Wieczny odpoczynek…  


