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PROGRAM PARAFIALNYCH REKOLEKCJI 

ADWENTOWYCH 

09 – 12 GRUDNIA 2021 r. 

 

Rekolekcje poprowadzi Ojciec Redemptorysta z Gliwic. 

 

CZWARTEK (09 grudnia) 

Godz. 18:00 -  Msza św. z kazaniem wprowadzającym 

 

PIĄTEK (10 grudnia) 

Godz. 9:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym,  

Godz. 18:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym 

 

Franciszkańskie       
Źródło 



SOBOTA (11 grudnia) 

Godz. 9:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym, 

Godz. 10.00 -        Spowiedź i nauka rekolekcyjna dla 

młodzieży z klas VII, VIII – 

przygotowujących się do bierzmowania 

oraz szkół średnich. 

Godz. 11.00 -        Spowiedź (klasy IV, V i VI), a po 

spowiedzi nauka rekolekcyjna dla dzieci 

szkół podst. (kl. I – VI). 

Godz. 18:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym 

 

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA 

SOBOTA – GODZ. 8:00 – 11:30 i 17:00 – 19:00 

 

NIEDZIELA (12 grudnia) 

Godz. 8.00 -  Msza św. z nauką ogólną 

Godz. 10.00 -  Msza św. z nauką dla dzieci. 

Godz. 12:00 -  Msza św. z nauką ogólną 

Godz. 17:00 -  Msza św. z nauką ogólną i zakończenie 

rekolekcji. 

 



Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach Doby 

Eucharystycznej, która przypada w niedzielę kończącą 

rekolekcje adwentowe – 12 grudnia 

 

Do adoracji zapraszamy: 

godz. 13 - 14 Żywy Różaniec – Róża Św. Franciszka oraz mieszkańcy 

ulic: Gminna, Zakopiańska, Spartańska, Irysowa, Biała, 

Rybacka, Flisacka, Ks. Dzierżonia 

godz. 14 - 15 Żywy Różaniec – Róża Św. Anny oraz mieszkańcy ulic: 

Ikara, Kiepury, Beskidzka, Gruntowa, Jabłonowa, 

Średnia, Kalinowa 

godz. 15 - 16 Żywy Różaniec – Róża NMP Królowej Polski oraz 

mieszkańcy ulic: Skwerowa, Modra, Krzemienna, 

Kredowa, Luba, Św. Pawła, Pawia, Spartakusa, 

Winicjusza, Kosów 

godz. 16 – 

16.50 

mieszkańcy ulic: Kolarska, Wiolinowa, Św. Rocha, 

Odrodzenia, Zatokowa, Dawna 

godz. 16:50 Zakończenie adoracji i Msza św. o godz. 17:00 kończąca 

rekolekcje 

 



SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

"Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu" 

(Łk 2, 10) 

 

Ostatni miesiąc roku kalendarzowego obfituje w ważne wydarzenia. 

Są nimi między innymi przygotowanie do Narodzenia Pańskiego, 

uroczystość Bożego Narodzenia i czas w którym radośnie przeżywamy 

przyjście na świat Zbawiciela. Ważne jest aby dobrze się przygotować do 

epizodu którym jest, Narodzenie Chrystusa. Niech oczekiwanie, będzie 

przepełnione przemianą naszych serc i otwarciem się na potrzeby 

otaczających nas ludzi, a czas późniejszego świętowania przyjścia na świat 

Chrystusa wypełniony życzliwością i dobrocią 

 

EWANGELIA 05.12.2021 

(Łk 3, 1-6) - Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz 

Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip 

tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych 

kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna 

Zachariasza, na pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest 

nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów 

proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 



prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra 

i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami 

gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». 

 

EWANGELIA 08.12.2021 

(Łk 1, 26-38) - Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do 

Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 

było na imię Maryja. 

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, 

błogosławiona jesteś między niewiastami”. 

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. 

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie 

On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron 

Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego 

panowaniu nie będzie końca”. 

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” 

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego 

osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem 

Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna 



i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga 

bowiem nie ma nic niemożliwego”. 

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 

twego słowa!” 

Wtedy odszedł od Niej anioł. 

 

EWANGELIA 12.12.2021 

(Łk 3, 10-18) - Zapowiedź nowego chrztu 

Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy 

czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, 

który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». 

Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, 

co mamy czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, 

co wam wyznaczono». 

Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im 

odpowiedział: «Na nikim pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, 

lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie». 

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w 

swych sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do 

wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, 

któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie 

was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla 



oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w 

ogniu nieugaszonym». 

Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. 

 

EWANGELIA 19.12.2021 

(Łk 1, 39-45) - Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza 

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego 

miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej 

łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i 

powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony 

jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi 

do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich 

uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona 

jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana». 

 

EWANGELIA 26.12.2021 

(Łk 2, 41-52) - Rodzice znajdują Jezusa w świątyni 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał 

lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po 

skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie 

zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień 

drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, 

wrócili do Jeruzalem, szukając Go. 



Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy 

Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. 

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, 

czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy 

Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie 

wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni 

jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. 

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego 

chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy 

w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. 

opr. Marlena Przybylska 

 

W czasie adwentu roraty w dni powszednie o godz. 18.00. 

Zapraszamy dzieci z lampionami roratnimi, ich rodziców oraz 

młodzież z klas VII, VIII do udziału w roratach w każdy 

wtorek i czwartek. Dzieci przynoszą ze sobą kartkę z 

napisanym dobrym uczynkiem, podpisaną imieniem i 

nazwiskiem oraz klasą. Po Mszy św. będzie losowanie figurki 

Pana Jezusa. W ostatnim dniu rorat będą także nagrodzone 

najpiękniejsze lampiony. Dzieci oraz młodzież biorąca udział 

w roratach otrzymają pamiątki. 


