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Bądźcie czujni i gotowi

Liturgia słowa
Pierwsze czytanie: Iz 2, 1-5
Psalm: Idźmy z radością na spotkanie Pana
Drugie czytanie: Rz 13, 11-14
Aklamacja: Okaż nam, Panie, łaskę swoją
                     i daj nam swoje zbawienie.
Ewangelia: Mt 24, 37-44
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak 
będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie 
przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, 
kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop 
i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna 
Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, 
drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, 
druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu 
Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o 
jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie po-
zwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, 
bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Nadszedł czas oczekiwania na narodzenie Chrystusa. Czas przebu-
dzenia się ze snu, czas wypatrywania światła i odrzucenia ciemno-
ści, czas czuwania i modlitwy. Chcemy być gotowi na spotkanie  z 
Jezusem, na spotkanie z Miłością, która nie ma granic.
Czy potrafimy zatrzymać swoje życie i w codziennym pędzie zna-
leźć czas na czuwanie, na zaprozenie Boga do tego czym żyję tu i 
teraz?
Niech ten adwent dla każdego z nas będzie czasem spotkania z 
Bogiem, Bogiem który nas kocha, który lubi naszą codzienność i 
chce w niej uczestniczyć, który z miłości do każdego z nas chciał 
narodzić się jako człowiek.



Spowiedź
Spowiedź odbywa się w każdy piątek (oprócz czwartego piątku 
miesiąca) w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu od 19:00 do 
20:00. Po adoracji możliwość przyjęcia Komunii św. 

Pomoc bezdomnym
Podobnie jak od 14 lat, wspieramy z Apostolatem Społecznym oso-
by ubogie i bezdomne. W tym roku prosimy o: rękawiczki, czapki, 
skarpetki i slipy męskie. Wszystkie te rzeczy będzie można składać 
do pojemników przed i po Mszach do 4 grudnia. 
Nadto potrzebne ubogim rzeczy można przyznieść do domu para-
fialnego w reklamówkach z dopiskiem Apostolat Społeczny.
Z góry dziękujemy w imieniu potrzebujących.

Wspólnota u Przyjaciela
Zapraszamy w najblższy poniedziałek, 28 listopada o godz. 19:30 na 
adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie sie w koście-
le. W czasie adoracji będzie możliwość skorzystania z sakramentu 
spowiedzi.

Rekolekcje adwentowe
W dniach od 11 do 13 grudnia zapraszamy na rekolekcje adwentowe, 
które poprowadzi dla nas o. Tomasz Klin.
Czas rekolekcji to doskonały moment na duchowe przygotowanie się 
do przyjęcia Jezusa do naszego życia, poprzez wsłuchanie w Słowo 
Boże i pojednanie się z Nim w sakramencie spowiedzi.

Niedzielna Msza św.
Msze św. w języku polskim odbywają się w każdą niedzielę o godz. 
12:30 i 19:30. Od 1 stycznia 2023 roku nastąpi zmiana godziny 
mszy wieczornej na 18:30.

Roraty
Zapraszamy do uczestnictwa w porannych Mszach św. roratnich, 
które będą odbywały się w czasie adwentu w każdą środę o godz. 
6:15 w kalicy (wejśćie przez parking i zakrystię), oraz w soboty o 
7:00 w kościele. W soboty po roratnich Mszach św. zapraszamy 
na wspólne śniadanie do domu parafialnego. Można rezerwować 
intencje na poranne Msze. 

Kalendarze, sianko, opłatki
Po Mszy św. z tyłu kościoła przy wyjściu, jest możliwość zakupu 
ciekawych kalendarzy na rok 2023. 
Opłatki i sianko na stół wigilijny, będą do nabycia od następnej 
niedzieli.

Nagroda Westminster
Bardzo miło nam pounformować, że zespół Apostolatu Społecz-
nego naszego duszpasterstwa, został zwyciezcą i otrzymał nagrodę 
Diecezji Westminsterskiej „Love in Action 2022”. Gratulujemy! 


