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Rejestracja w parafii

www.linkd.pl/czrc Błogosławiony, który uwierzył.

19 grudnia 2021



Roraty
zapraszamy do codziennego uczestnictwa w porannych Mszach 
świętych roratnich, które odbywają się od poniedziałku do piątku 
o godz. 6:15 w kalicy (wejśćie przez parking i zakrystię). 

Czasem aż trudno uwierzyć, że czas zawsze płynie tak samo, że 
każda minuta ma 60 sekund, każda godzina 60 minut, a każdy 
dzień 24 godziny. Czy nie jest tak, że jak jesteśmy spóźnieni na 
ważne spotkanie to autobus nie przyjeżdża przez godzinę? Nato-
miast jak czekam na kilka dni wolnego to ostatnie dni przed odpo-
czynkiem trwają całą wieczność, a kilka dni wolnego mija w ciągu 
kilku chwil? Kiedy rozpoczynaliśmy tegoroczny adwent do świąt 
mieliśmy prawie cały miesiąc, aż nagle zostało zaledwie 5 dni. Być 
może w tym, jednak bardzo względnie, umykającym czasie leży 
tajemnica dzisiejszej ewangelii. 
Św. Łukasz mówi, że Maryja z pośpiechem ruszyła w góry aby od-
wiedzić Elżbietę. Cóż by się stało gdyby spokojnie przeszła drogę 
kilku kilometrów? Cóż by się stało gdyby odłożyła te odwiedziny 
na kilka dni? Po zwiastowaniu Maryja uświadamia sobie jak wiel-
kie rzeczy Bóg uczynił, a spotkanie z Elżbietą ma to potwierdzić. 
Macierzyństwo Elżbiety jest nie tylko cudem ale i znakiem, że to 
co Maryja przeżywa jest prawdziwe. Dlatego więc nie warto czekać 
nawet chwili. Uciekający czas dwóch młodych mam: nastoletniej 
Maryja i podstarzałej Elżbiety może być dla nas zaproszeniem by 
nie zwlekać, by pośpiesznie dzielić się radością z tego co się dzieje, 
by szukać potwierdzenia, że Bóg jest i działa. Nasze przeżywanie 
codzienności może się zmienić, kiedy na każde spotkanie, wiado-
mość w telefonie, mijaną osobą spojrzę przez pryzmat potwier-
dzenia, że Bóg jest i właśnie w ten sposób potwierdza swoją troskę 
o mnie. Niech porusza nas jak najwięcej spotkań, jak najwięcej 
rozmów. Niech nasze serca poruszają się z radości!

Umykający czas Wspólnota u Przyjaciela
zaprasza na spotkania modlitewne poniedziałek o godz. 19:30 w 
sali w domu parafilanym. Wejście na końcu parkingu przy kościele. 
Będzie to ostatnie spotkanie wspólnoty w bieżącym roku.  

Pomoc dla bezdomnych
Czas Adwentu jest wyjątkową okazają do okazania serca i czynienia 
dobra drugiemu człowiekowi. W ramach pomocy bezdomnym za-
chęcamy Wam do wsparcia ich przynosząc w okresie świątecznym 
słodyczy i kawy 3in1. Dziękujemy za okazaną pomoc.

24 grudnia (piątek) 
Wigilia Bożego Narodzenia

6:15 Roraty
21:00 Pastreka

w j. polskim
22:30 Pastreka

w j. angielskim

25 grudnia (sobota) 
Uroczystość Bożego Narodzenia

Msza święta tylko o godz. 12:30 

26 grudnia (niedziela) 
Święto Św. Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa

Msza Święta o godz. 12:30 i 19:30

W okresie światecznym nie będzie możliwości spowiedzi.


