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PROGRAM PARAFIALNYCH REKOLEKCJI 

ADWENTOWYCH 

08 – 11 GRUDNIA 2022 r. 

 

Rekolekcje poprowadzi Ojciec Redemptorysta z Gliwic. 

 

CZWARTEK (08 grudnia) 

Godz. 18:00 -  Msza św. z kazaniem 

wprowadzającym 

 

PIĄTEK (09 grudnia) 

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

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

Franciszkańskie       
Źródło 



SOBOTA (10 grudnia) 

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

Godz. 10.00 -  Spowiedź dla klas IV – VIII 

Godz. 10.15 -       Nauka rekolekcyjna dla uczniów 

szkoły podstawowej klas I - VIII 

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

 

 

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA 

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

 

 

NIEDZIELA (11 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 – 12 grudnia 

 

Do adoracji zapraszamy: 

godz. 8.00 Msza św. na rozpoczęcie adoracji 

godz. 9 - 10 Żywy Różaniec – św. Franciszka 

godz. 10 - 11 Żywy Różaniec – św. Anny 

godz. 11 - 12 Żywy Różaniec – NMP Królowej Polski 

godz. 12 - 13 Gminna, Zakopiańska, Spartakusa, Irysowa, Biała 

godz. 13 - 14 Rybacka, Flisacka, Ks. Dzierżonia, Ikara, Kiepury, 

Beskidzka, Gruntowa, Jabłonowa 

godz. 14 - 15 Kosów, Luba, Kolarska, Wiolinowa, Kredowa 

godz. 15 - 16 Chór Cantilena, Średnia, Kalinowa, Św. Rocha, 

Różaniec Rodziców za Dzieci 

godz. 16 - 17 Skwerowa, Modra, Krzemienna, Winicjusza 

godz. 17.00 Odrodzenia, Zatokowa, Św. Pawła, Dawna, 

Spartańska 

godz. 18.00 Msza św. i zakończenie adoracji 

 

 



SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

Marana tha - Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22,20) 

Adwent który obecnie przeżywamy jest niezwykłym czasem, w 

którym wspominamy oczekiwanie na powtórne Narodzenie Chrystusa. 

Niech ten okres będzie wypełniony radością z oczekiwania na dzień 

Narodzenia Pańskiego, ale również przepełniony refleksją tak by każdy 

z nas był jak najlepiej przygotowany na ten szczególny moment.  

 

EWANGELIA 4.12.2022 

(Mt 3, 1-12) - Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie 

W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni 

Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo 

niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: 

«Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego 

prostujcie ścieżki!» Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i 

pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód 

leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała 

okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, 

wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu 

wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię 

żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? 

Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie 

mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych 

kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest 

przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje 



dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę 

wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest 

ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić 

będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści 

swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu 

nieugaszonym». 

 

EWANGELIA 8.12.2022, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny 

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 11.12.2022 

(Mt 11, 2-11) - Na Chrystusie spełniają się proroctwa 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał 

swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, 

czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i 

oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok 

odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, 

umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony 

jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął 

mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę 

kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w 

miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy 



miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, 

powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym 

napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby 

przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między 

narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz 

najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on». 

 

 

EWANGELIA 18.12.2022 

(Mt 1, 18-24) - Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, 

potomkowi Dawida 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki 

Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się 

brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był 

człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, 

zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański 

ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć 

do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co 

się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On 

bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby 

się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto 

Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię 

Emmanuel», to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef 



uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do 

siebie. 

Opr. Marlena Sasuła 

 

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. 

 

 

W świątecznym numerze Biuletynu podamy informacje 

dotyczące wizyty duszpasterskiej – kolędy.  

Nowy numer Biuletynu otrzymamy 25 grudnia. 

 


