
Opole, Parafia NSPJ w Opolu –  Adwent 2020 r.

Szczęść Boże! :) 

W tym roku wszystko jest inne niż zwykle, także Adwent i Roraty muszą w jakiś sposób poddać się 

reżimowi sanitarnemu. Nie chcąc jednak pozostawić Was, rodzin bez kontaktu z wspólnotą parafii i bez 

przeżycia tego wyjątkowego czasu proponujemy trochę inną jego formę.

1. Zapraszamy do udziału w Roratach od poniedziałku do piątku, o godz. 18.00. Można uczestniczyć 

osobiście lub poprzez transmisję z naszej strony parafialnej. Jeśli zdecydujecie się przyjść do 

kościoła prosimy oczywiście o dostosowanie się do obowiązujących zasad ale także o to, by w tym 

roku nie tylko dzieci ale także i dorośli mieli ze sobą lampiony.

2. Jak co roku chcielibyśmy pomóc Wam – rodzinom i dzieciom – w przeżyciu czasu Adwentu przez 

propozycje aktywności i zadań. Ponieważ część z Was może zdecydować się na udział w Roratach 

tylko w formie “zdalnej” i w związku z tym rzadko będzie odwiedzać nasz kościół, przygotowaliśmy 

“pakiety na cały tydzień”, który można wziąć raz w tygodniu (od niedzieli) i popracować z nimi w 

domu. Częściowo pakiet ten będzie można znaleźć na stronie parafii i samodzielnie wydrukować w

domu.

3. W pakiecie na dany tydzień znajdą się propozycje: 

◦ jednego wspólnego zadania dla całej rodziny 

◦ oraz trzy propozycje zadań dla dzieci. 

W pierwszym tygodniu zadania będzie skoncentrowane na modlitwie, 

w drugim - na wyrzeczeniu 

a w trzecim - na czynieniu dobra. 

4. Zachęcamy, żeby dostosować je do Waszego rodzinnego życia - możecie zrobić zadań mniej, lub 

zrobić dodatkowe, które będą bardziej pasować do Waszego życia. Najważniejsze by działo się 

dobro i by ten czas rzeczywiście zbliżył nas do Boga, do siebie i pomógł przygotować się na Boże 

Narodzenie :)

5. W każdym tygodniu w pakiecie będzie kartka urodzinowa dla Jezusa oraz kilka naklejek. W tym 

roku chcemy zachęcić Was, by czas Adwentu potraktować jak przygotowanie się do urodzin Jezusa

- i by spróbować w każdym tygodniu przygotować dla Niego kilka prezentów - właśnie przez 

wypełnianie proponowanych zadań. Jeśli wykonacie zadanie rodzinne lub dzieci wykonają któreś z 

swoich zadań, naklejcie jedną z  naklejek na kartce urodzinowej. Od drugiej niedzieli Adwentu w 

kościele wystawimy skrzynkę pocztową, do której będzie można co tydzień wrzucić urodzinową 

kartkę dla Jezusa pełną Waszych prezentów.

6. Obok tego zachęcamy też, by codziennie znaleźć choć jedną wspólną chwilę na modlitwę, czy to na

Roratach czy w domu przy świetle lampionu, aby Jezus mógł dawać nam w tym czasie dary które 

On dla nas przygotował  - swój pokój i miłość dla naszych rodzin.


