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1. Od wtorku rozpoczniemy okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia
Pańskiego. Od tego dnia cały tydzień o godz. 18.00 nowenna przed Uroczystością Narodzenia
Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na
korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą
spowiedź.

2. Dzisiaj rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Trosce o trudną
codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego
Kościoła.

3. W najbliższy wtorek przypadają 83. urodziny papieża Franciszka – w osobistych modlitwach
polecajmy jego osobę i posługę Bożej Opatrzności.

4. Przygotowując się do świąt pamiętajmy o naszych chrześcijańskich i narodowych tradycjach.
Niech nie zabraknie wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritas. Świece są do nabycia w
zakrystii. Opłatki roznoszą radni z naszej parafii, a gdyby gdzieś nie dotarły można je otrzymać
również w zakrystii.

5. Ks. Jacek Zieliński został proboszczem parafii Wojciechowice. Jeszcze raz dziękujemy mu za
posługę w naszej wspólnocie. Jego miejsce i obowiązki przejmie ks. Łukasz Kruk,
dotychczasowy wikariusz w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego serdecznie witamy. Obu
kapłanom życzymy Bożej pomocy i wielu sukcesów duszpasterskich.

6. Dzień spowiedzi przedświątecznej w Sanktuarium w środę od godz. 9.00 do 12.30 i od 14.30
do 18.00, a w naszej parafii w czwartek od godz. 9.00 do 12.00 oraz od 15.30 do 18.00. W
związku ze spowiedzią w środę i czwartek kancelaria będzie czynna od godz. 7.30 do 8.00.

7. Odwiedziny chorych w sobotę od godz. 9.00. Zgłoszenia w zakrystii.

8. Muzeum Regionalne zaprasza do udziału w konkursie na najpiękniejszą szopkę
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bożonarodzeniową. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych, a także rozwijanie
uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci i młodzieży. Prace należy dostarczyć do nowej
siedziby muzeum przy ul. Zamoyskiego 52 (II piętro) do 20 grudnia.

9. Burmistrz Janowa Lubelskiego, Starosta Janowski i Księża Proboszczowie obu parafii
serdecznie zapraszają na Janowską Wigilię na Rynku Starego Miasta w niedzielę, 22 grudnia o
godz. 13.10. W programie: dzielenie się opłatkiem, poczęstunek wigilijny, koncert i śpiewanie
kolęd oraz kiermasz świąteczny.

10. W niedzielę, 22 grudnia przed Msza Św. wieczorną, o godz. 18.20 harcerze uroczyście
wniosą „Betlejemskie Światło Pokoju”.

11. 23 grudnia całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Barbary.

12. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu kościoła i złożoną ofiarę Parafianom z ul. 8 września 6.
W najbliższym tygodniu nadal prosimy ich o opiekę nad naszą świątynią.

13. W minionym czasie do wieczności odeszła śp. Janina Drzazga. Polecając ją miłosierdziu
Bożemu wołajmy: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…
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