
19 XII godz. 7.00 – RORATY DLA OSÓB SAMOTNYCH. 

Modlitwa za osoby samotne, mieszkające same w swoich domach. Za osoby 

porzucone, opuszczone przez najbliższych. Za wdowy i wdowców. Za osoby 

bezżenne, które szukają swojej drogi życiowej i rozeznają powołanie. Za singli 

szukających swojej drugiej „połówki”. Za sieroty.    

Modlitwa o dar przyjaźni z Panem Jezusem. O dar drugiego człowieka, przyjaciela                      

i brata. O rozeznanie swojej życiowej drogi i powołania. O uzdrowienie ze zranień 

porzucenia i opuszczenia przez drugą osobę. O dobrego męża lub żonę. O łaskę 

doświadczenia wspólnoty parafialnej jako wspólnoty braterskiej, wspierającej                               

i włączającej każdego do duchowej rodziny Dzieci Bożych.  

     

OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY 
Opłatki na stoł wigilijny  można je nabywać w zakrystii kościoła. W każdej paczce, 

oprócz opłatków, znajduje się obrzęd wigilijny i modlitwy, które odmawiamy, 

rozpoczynając wigilijną wieczerzę. Ofiary z opłatków będą – jak w ubiegłym roku - 

przeznaczone na ogrzewanie kościoła.  
 

OGRZEWANIE KOŚCIOŁA ZIMĄ 
Nasz kościół jest już ogrzewany.  Dziękujemy za składane ofiary na ogrzewanie 

kościoła w sezonie zimowym. Ofiary można składać na niedzielną tacę, osobiście                       

w zakrystii lub kancelarii parafialnej, bądź wpłacając na konto parafialne: 42 1050 

1142 1000 0090 3192 6695  
 

ADWENTOWA JAŁMUŻNA 
Zapraszamy do wspólnej akcji i zaangażowania w przygotowanie podarunków 

świątecznych dla osób najuboższych,  najbardziej potrzebujących z naszej parafii. , 

Słodycze, ozdoby świąteczne, żywność i inne produkty można składać do 20 grudnia 

do wystawionego pudła z tyłu kościoła lub w zakrystii. Z gory dziękujemy.  
 

PARAFIALNE SEMINARIUM ODNOWY WIARY  
Z racji drugiej fali pandemii koronawirusa, musieliśmy na jakiś czas zawiesić (nie 

odwołać!!!) Seminarium Odnowy Wiary. Czekamy z niecierpliwością na 

kontynuowanie spotkań. Do udziału w Seminarium zgłoszonych zostało ponad 90 

osób (BRAWO!!!). Być może ktoś z Was odczyta ten znak zawieszenia spotkań jako 

ZNAK OD SAMEGO PANA, KTÓRY POSTANOWIŁ CZEKAĆ NA CIEBIE AŻ 

WRESZCIE I TY SIĘ ODWAŻYSZ I ZGŁOSISZ SWÓJ UDZIAŁ                                                 

W SEMINARIUM. Więc czekamy! Być może już w styczniu znowu ruszymy! 

Zgłaszać się można telefonicznie 798 684 720 oraz na adres: parafia@kostka.czest.pl 
 

ROZWAŻANIE EWANGELI W INTERNECIE  
KAŻDY PIĄTEK, GODZ. 19.00, YOUTUBE, KANAŁ: “kostka” 

LINKI DO TRANSMISJI NA ŻYWO: 

4 grudnia – https://youtu.be/3X7kl4hRCLI 

11 grudnia –  https://youtu.be/CJRlR1kbdwM 

18 grudnia – https://youtu.be/HcrGW-s4ojs 

 

 
“DZISIAJ WIECZOREM                                

BĘDĘ MIAŁ WIZYTĘ.                                                                             

MAM NADZIEJĘ,                                  

ŻE BĘDĘ W DOMU”… 
 

Jezus już dawno JEST!  Już dawno przyszedł!                                                                                                                                    

Tyle że ciągle chodzi po ulicy, zatrzymuje się przed 

moim domem, zagląda przez okno, uchyla furtkę, 

puka do drzwi… I czeka… Bo ON JEST, A MNIE 

NIE MA w moim domu. Gdzieś daleko z moimi 

myślami, sam nie jestem u siebie…                                                            

DOPIERO GDY SAM WEJDĘ DO SAMEGO SIEBIE,                                                          

BĘDZIE MÓGŁ PRZYJŚĆ DO MNIE CHRYSTUS…                                                                                                      

Najpierw muszę sam wrócić do domu. Czyli do siebie…                                                                                                                                        

A to nie jest wcale łatwe. Noszę w sobie strach przed byciem sobą…                                                                

Jestem emigrantem poza swoją osobą i często tak bardzo udaję kogoś innego,                                   

że nie mam już kontaktu ze sobą. JA nie jestem JA.                                                                                                                                                 

Żyję jak maszyna, która wszystko zrobi, ale nic nie czuje…                                                             

Nie odczuwam Boga, który przychodzi w delikatnych impulsach serca.                                           

Zajmuję się czymkolwiek, aby tylko nie przyjrzeć się tym wszystkim wewnętrznym 

procesom duchowym, uczuciowym, mentalnym, psychicznym, które we mnie się 

dokonują… A efektem jest jeszcze większą pustka i samotność.                                                                         



Więc tym usilniej jeszcze uciekam do czegoś lub kogoś, kto by zapewnił mi 

jednocześnie przyjemność i wybawienie z owej samotności i pustki…                                                                                                                          

Błędne koło. Codzienna emigracja od realności samego siebie                                                            

w jakieś marzenia, złudzenia, iluzje, roszczenia, uzależnienia.                                                                                                    

Tak właśne rodzą się niszczące skłonności do uzależnień, do nałogowych grzechów,                                   

dumy i narcyzmu, uciekania w świat wirtualny albo w marzenia, w alkohol                                 

lub niekończące się obmowy i krytykę, albo depresję lub nerwicę…                                                                    

Byleby tylko odciąć się od własnych uczuć i myśli…                                                          

KIEDY NIE JESTEM SOBĄ, NIE MOGĘ NAWIĄZAĆ PRAWDZIWEJ RELACJI 

Z BOGIEM ANI Z INNYMI LUDŹMI.  

Ten ADWENT to będzie prawdziwa WALKA Z SOBĄ O SIEBIE...                                                                     

O to, abym odważył się przyjrzeć i przyjąć swoje JA                                                                        

z przebogatą różnorodnością własnej nędzy.                                                                                                                                                     

I o to, abym tym razem nie uciekł z domu, ani nie zamknął się na klucz w sobie.                       

O to, abym nareszcie OTWORZYŁ DRZWI…                                                                                                           

Niech przyjdzie! Niech się narodzi! Niech odda mi MNIE! 

CZY W TYM ROKU JEZUS OSIĄGNIE SUKCES W PUKANIU DO TWOICH 

DRZWI? CZY NIE ZIGNORUJESZ JEGO NADEJŚCIA? CZY BĘDZIESZ                   

W DOMU GDY PRZYJDZIE?... 

 

ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA 
Nauki wygłosi ks. TOMASZ PODLEWSKI, doktorant UPJP II w Krakowie 

 

NIEDZIELA 8 GRUDNIA 

8.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

10.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA DZIECI.                                                                       

(Po Mszy Świętej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania I i II grupy) 

12.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ                                                                                 

(Po Mszy Świętej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania III grupy,                       

dla młodzieży szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej) 

 

SPOWIEDŹ ADWENTOWA 

KAŻDEGO DNIA ADWENTU: 17.30 – 18.00 

 

PARAFIALNY KALENDARZ ADWENTOWY: 
30 listopada,18.00 – Msza Święta z racji imienin wikariusza, ks. Andrzeja 

1 – 20 grudnia – Akcja przygotowywania podarunków świątecznych dla ubogich 

z naszej parafii (zbiórka słodyczy, żywności, ozdób choinkowych i innych prezentów) 

4 grudnia, 7.00 – Msza Święta z racji imienin zakrystianki, s. Barbary 

4 grudnia 19.00 – Live ze Słowem Bożym (YouTube, kanał “kostka”) 

5 grudnia 7.00 – Roraty dla małżeństw oczekujących potomstwa  

6 grudnia – Święty Mikołaj w naszej parafii (po Mszy św. o godz. 10.00) 

8 grudnia, 12.00 – Godzina łaski w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

10 grudnia, 18.00 – Dzieci, przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymają 

łańcuszki z medalikiem Niepokalanej 

11 grudnia, 19.00 – Live ze Słowem Bożym (YouTube, kanał “kostka”) 

12 grudnia, 7.00 – Roraty dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych i dla 

osób, które z różnych powodów nie mogą przystępować do sakramentów świętych. 

18 grudnia, 19.00 – Live ze Słowem Bożym (YouTube, kanał “kostka”) 

19 grudnia – Roraty dla osób samotnych, wdów i wdowców, singli itp.   

20 grudnia – Adwentowy Dzień Skupienia w parafii! 

 

RORATY W NASZEJ PARAFII: 
W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY, CZWARTKI i PIĄTKI – GODZ. 18.00 

WE WTORKI i W SOBOTY – GODZ. 7.00 

DZIECI – WTORKI (7.00) i CZWARTKI (18.00) 

MŁODZIEŻ – PIĄTKI (18.00) 

 

“RORATY W SOBOTY”  
 

5 XII godz. 7. 00 – RORATY DLA RODZIN OCZEKUJĄCYH 

POTOMSTWA. 

Indywidualne błogosławieństwo każdego małżeństwa i rodziny.  

Modlitwa o szczęśliwe rozwiązanie dla rodziców oczekujących potomstwa. O łaskę 

poczęcia dziecka, dla tych, którzy od wielu lat modlą się                                     i 

oczekują na potomstwo. O uzdrowienie i usunięcie wszelkich przeszkód i chorób                        

w poczęciu dziecka. Za małżonków i rodziny, które nie mogą mieć dzieci.   
  
12 XII godz. 7.00 – RORATY DLA OSÓB, KTÓRE Z RÓŻNYCH POWODÓW 

NIE MOGĄ PRZYSTĘPOWAĆ DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH.  

Szczególna modlitwa za osoby, które z różnych powodów nie mogą przystępować do 

sakramentów świętych. Za małżeństwa cywilne, niesakramentalne, osoby żyjące – z 

różnych przyczyn - w związkach nieformalnych. Za tych wszystkich, którzy z tego 

powodu cierpią, przeżywają zwątpienia w wierze. Za wszystkich, którzy poczuli się                  

z tego powodu w jakikolwiek sposób odrzuceni, osądzeni czy nawet w jakimś sensie 

wykluczeni z Kościoła. Za tych, którzy z powodu trudnych osobistych historii                              

i zawirowań życiowych, na które często nie mieli wpływu, oddalili się od Boga i od 

niedzielnej Mszy Świętej. Modlitwa o łaskę doświadczania Bożej Miłości przez dar 

Komunii Duchowej. O dar uzdrowienia wszelkich zranień, doznanych od innych 

ludzi. O doświadczenie akceptacji i przygarnięcia przez pozostałych członków 

Kościoła. O – jeśli to tylko możliwe – usunięcie wszelkich przeszkód na drodze 

przystępowania do sakramentów świętych. O łaskę życia w wierności Panu Bogu                       

i otwarcie się na relację z Bogiem i rozwój duchowy. Indywidualne błogosławieństwo 

każdego małżeństwa niesakramentalnego i pojedynczych osób, nie mogących 

przystępować do sakramentów świętych.  
 



 


