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1. 1.
Dzisiaj rozpoczynamy adwent, szczególny okres przygotowujący do uroczystości Bożego
Narodzenia i naszego spotkania ze Zbawicielem. Niech ten czas radosnego oczekiwania,
będzie czasem przygotowania na narodzenie Boga w naszym życiu osobistym, rodzinnym i
społecznym poprzez modlitwę, spowiedź, udział w roratach i rekolekcjach adwentowych.
2. 2.
Na Msze święte roratnie zapraszamy w dni powszednie na godz. 6.30. Dzieci i młodzież
zapraszamy na roraty we wtorki i czwartki. Dzieci otrzymają wycinanki z zadaniami dobrych
uczynków. Kandydaci do bierzmowania w zakrystii otrzymają podpisy w indeksach. Niestety po
raz pierwszy od siedemnastu lat z powodu epidemii nie możemy zaprosić dzieci i młodzieży na
tradycyjne śniadania.
3. 3.
W tym tygodniu w I Czwartek Miesiąca Godzina Święta połączona z adoracją
Najświętszego Sakramentu od 17.00. W I Piątek Miesiąca nabożeństwo ku czci Najświętszego
Serca Pana Jezusa o godz. 8.00, 16.00 i 18.00, od godziny 15.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu; w I Sobotę nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz.8.00 i 18.00
poprzedzone modlitwą różańcową. Z racji I niedzieli nabożeństwo adoracyjne po Mszy świętej
o godz. 10.00.
4. 4.
Wyjątkowo w tym roku ze względu na epidemię, panowie Organista i Kościelny nie
przyniosą opłatków do naszych mieszkań. Poświęcone opłatki możemy dzisiaj i w przyszłą
niedzielę nabyć przed kościołem (pod chórem). Zechciejmy zatroszczyć się także i przynieść
opłatek z parafii osobom chorym, starszym i przebywającym na kwarantannie. Opłatki będzie
można przez cały adwent nabyć także w zakrystii. Ofiary z tej racji, tradycyjnie w równych
częściach dzielone są dla pana Organisty, pana Kościelnego posługujących w parafii i na
potrzeby parafialne, i w pewnej części Siostrom Sakramentkom wypiekającym opłatki i
komunikanty. Opłatki możemy nabyć także w kaplicach.
5. 5.
Wigilijne świece Caritas są na balustradzie, ofiary składamy do koszyczka obok. Dochód
ze świec przeznaczony jest na pomoc chorym i ubogim dzieciom.
6. 6.
W piątek na Mszę świętą o godz. 18.00 i spotkanie formacyjne zapraszamy młodzież
oazową.
7. 7.
Dzisiaj rozpoczynają się ogólnopolskie internetowe 33 dniowe rekolekcje Zawierzenia
Jezusowi przez Maryję. Zachęcamy do udziału.
8. 8.
W tym roku grupa formacyjna kobiet „Umiłowana” zaprasza do akcji charytatywnej
„Paczuszka dla maluszka”, organizowanej przez Fundację Małych Stópek.
Po przez tę akcję możemy wesprzeć domy dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja dziecięce.
Ponadto owoce zbiórki trafiają również do mam w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących narodzin
dziecka.
Zebrane paczki w naszej parafii będą przekazane do dwóch Domów Dziecka w Krasnymstawie gdzie
posługują Siostry Zakonne . W placówkach przebywa 40 dzieci od urodzenia do 19 roku życia.
Informacja o tym, jak wziąć udział w tej akcji umieszczona jest na bombce choinkowej. Choinka stoi
w prawej bocznej nawie. Osoby, które są zainteresowane wsparciem tego Dzieła mogą zabrać
bombkę do domu, gdzie wspólnie z rodziną podejmą decyzję o formie wsparcia. Akcja trwa od 29
listopada do 21 grudnia. Informacja co powinno się znaleźć w paczce umieszczona jest w gablocie.

Spakowane paczki prosimy złożyć pod choinką lub przynieść do zakrystii.
9. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Kutnik Marcin, Ojcewicz Krzysztof, Głowacki Krzysztof,
Dzięgiel Wiesław, Kwiatkowski Zbigniew, Kusyk Zofia i Kot Kazimierz, za nich i za zmarłych
bliskich naszemu sercu módlmy się, Wieczny odpoczynek …

