
OPŁATKI NA STÓŁ WIGILIJNY 
W kościele zostały już poświęcone opłatki na stoł wigilijny, dlatego można je już 

nabyć w zakrystii kościoła. W każdej paczce, oprócz opłatków, znajduje się obrzęd 

wigilijny i modlitwy, które odmawiamy zwykle rozpoczynając wigilijną wieczerzę. 

Ofiary z opłatków będą w całości przeznaczone na ogrzewanie w kościele w sezonie 

zimowym, a także na zakup nowych mikrofonów.  

 

OD NOWEGO ROKU ZMIANA PORZĄDKU  

MSZY ŚWIĘTYCH NIEDZIELNYCH. 
Godz.   8.00 (przed tą Mszą Świętą będą czytane Wypominki za zmarłych) 

Godz. 10.00 (Msza Święta z udziałem dzieci) 

Godz. 12.00 (Suma parafialna) 

Godz. 18.00 (Msza Święta z udziałem kandydatów do bierzmowania, młodzieży 

                      szkół średnich, studentów i młodzieży pracującej) 

 

NASZ KLERYK W SUTANNIE! 
8 grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,                           

w Wyższym Seminarium Duchownym będą miały miejsce OBŁÓCZYNY, podczas 

których klerycy III roku założą na siebie po raz pierwszy strój duchowny, sutannę. 

Wśród nich jest kleryk naszej parafii Karol Iwańczak. Gratulujemy mu, życzymy 

wytrwałości w powołaniu i obejmujemy go szczególną pamięcią i modlitwą.  

 

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW DO GRONA 

MINISTRANTÓW: 
22 grudnia, w niedzilę, grupa kandydatów do służby przy ołtarzu, zostanie włączona 

do grona ministrantów. Od dłuższego j czasu trwają ich przygotowania i próby przy 

ołtarzu. Gratulujemy im odwagi, gorliwości i zaangażowania. Zapraszamy wszystkich 

na Obrzęd włączenia do grona ministrantów, szczególnie rodziców kandydatów, 

rodzeństwo, dziadków i babcie: 22 grudnia, Msza Święta, godz. 10.00 

 

ADWENTOWA JAŁMUŻNA 
Choć przygotowanie do Uroczystości Bożego Narodzenia ma przede wszystkim 

wymiar duchowy, polegający na zatrzymaniu się w swojej codzienności, pogłębionej 

refleksji nad swoim życiem i relacją z Bogiem (szczególnie poprzez udział                                    

w Roratach, w Rekolekcjach parafialnych, spowiedź i osobistą modlitwę), to jednak 

nigdy nie możemy zapomnieć o wymiarze zewnętrznym, który jest wyrazem                               

i sprawdzianem naszej wiary. Podczas tegorocznego Adwentu nasze dzieci będą 

przygotowywały pocztówki świąteczne dla chorych z naszej parafii, my, duszpasterze 

postaramy się w tym czasie zatroszczyć o przybycie św. Mikołaja do dzieci w kościele 

i w zorganizowaniu święta ministrantów z racji przyjęcia nowych kandydatów.  

Wszystkich Was zaś zapraszamy do wspólnego zaangażowania w przygotowanie 

drobnych podarunków świątecznych dla osób najuboższych, biednych                                               

i potrzebujących w naszej parafii.  Słodycze, ozdoby świąteczne, żywność i inne 

produkty można składać do 20 grudnia w zakrystii kościoła. Z góry dziękujemy.  

 

 
REKOLEKCJE ADWENTOWE 
Nauki rekolekcyjne głosi ks. dr Grzegorz Szumera,                                                                           

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie 

 

NIEDZIELA 8 GRUDNIA 
7.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

8.30 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

10.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA DZIECI 

11.30 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ DLA MŁODZIEŻY 

 

PONIEDZIAŁEK 9 GRUDNIA 
9.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

16.30 – MSZA ŚWIĘTA RORATNIA Z NAUKĄ DLA DZIECI 

18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

19.00 – SPOTKANIE REKOLEKCYJNE DLA KANDYDATÓW DO 

BIERZMOWANIA, MŁODZIEŻY SZKÓŁ ŚREDNICH, STUDENTÓW                             

I MŁODZIEŻY PRACUJĄCEJ 

 

WTOREK 10 GRUDNIA 
9.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

16.30 – MSZA ŚWIĘTA RORATNIA Z NAUKĄ DLA DZIECI 

18.00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ OGÓLNĄ 

 

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA 
WTOREK: 8.30 – 10.00; 16.00 – 18.30 

 

 



RORATY DLA WSZYSTKICH  
 

RORATY to to pierwsza Msza Święta o wschodzie 

słońca w okresie Adwentu. Jest to Msza wotywna, 

co oznacza, że nie odprawia się jej zgodnie                                    

z formularzem przypisanym danemu dniu, ale 

według formularza, który odpowiada szczególnej okazji bądź też pobożności 

wiernych. Roraty to Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie. Nazwa “roraty” 

pochodzi od pieśni śpiewanej często na początku tej Mszy - „Rorate caeli desuper”, 

czyli „Spuśćcie rosę niebiosa”. Tradycyjnie była to Msza sprawowana o poranku                                             

i w wielu parafiach dalej tak jest. Jednak z powodu trudności w uczestniczeniu w tej 

Mszy wielu osób, które wcześnie rozpoczynają pracę, a szczególnie dzieci, które 

zaczynają niejednokrotnie zajęcia szkolne szybciej nż to było kiedyś, duszpasterze 

przenoszą często Roraty na wieczór albo późne popołudnie. Jednak to poranek jest 

właściwym znakiem Adwentu, który w Kościele przeżywany jest w sposób 

wyjątkowy i bardzo misteryjny, jako OCZEKIWANIE i przygotowanie do przeżycia 

Bożego Narodzenia.  

 

Msza roratnia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach - zapalają się one dopiero 

podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu". Jest to jeden z nielicznych 

przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia - wyłącznie 

podczas Rorat. W czasie Rorat razem z Maryją CZEKAMYna przyjście Chrystusa. 

Dlatego czytania liturgiczne, głoszone kazania mają nas do tego przygotować. 

Symbolika światła jest w chrześcijaństwie bardzo bogata. Chrystus, który narodził się 

w Betlejem jest przedstawiany jako Światło wschodzącego słońca, przychodzi jako 

Ten, który może wyciągnąć człowieka z każdej ciemności, a szczególnie z ciemności 

grzechu. "Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu 

śmierci mieszkają" (Łk 1,78-79). Dlatego przychodzimy rano, aby trzymając w ręku 

lampion stawać się świadkami światła Chrystusa, które nosimy w sercu.  

 

Na Roratach zapala się dodatkową  świecę - roratkę, która symbolizuje obecność 

czuwającej Maryi. Uczestnicy Rorat mają zapalone świece lub lampiony, które 

nawiązują do czuwania razem z Maryją. Ich znaczenie można też odnaleźć                                   

w Ewangelii o pannach głupich i rozsądnych, oczekujących z lampami w ręku. Te 

mądre zatroszczyły się, żeby nie zabrakło oliwy, a te które "poszły sobie kupić" 

przeoczyły najważniejszy moment. Dlatego mając w ręku lampion możemy 

wypracować w sobie tą piękną cechę - OCZEKIWANIE.  

 

Po Roratach niesie się zapalone lampiony do domu, na świadectwo światła Chrystusa, 

będącego w naszym sercu. Dzieci są szczególnie serdecznie zapraszane przez 

duszpasterzy. Księża z myślą o nich przygotowują cykl katechez, mających im 

przybliżyć istotę i tajemnicę Adwentu. Ale oczywiście nie tylko dzieci są jedynymi 

uczestnikami tych Mszy. Najpiękniejszym sposobem przeżycia Rorat jest przeżycie 

ich z całą rodziną. Znane są też miejsca i duszpasterstwa, które organizują Roraty np. 

dla studentów lub innych szczególnych grup, choć Roraty są Mszą DLA 

WSZYSTKICH!  

RORATY W NASZEJ PARAFII: 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU – GODZ. 18.00 

W SOBOTY – GODZ. 7.00 

 

DZIECI – ŚRODY i CZWARTKI 

MŁODZIEŻ – PIĄTKI 

 

NA SOBOTNIE RORATY MAMY DLA WAS  

SZCZEGÓLNE ZAPROSZENIE I PROPOZYCJE:  

 

 
 

7 XII godz. 7. 00 – RORATY DLA KOBIET  

ze szczególną modlitwą za nie…  

Indywidualne błogosławieństwo każdej kobiety.  

Prosimy przynieść swoją fotografię i „żywe” światło (świeczkę, lampion…),  

symbol mądrych kobiet, które potrafią czuwać i czekać… 

Na kolanach przed Ikoną Maryi wszystkie kobiety będą wołały  

o odbudowanie wewnętrznego piękna i poczucie bycia kochaną.  
  
14 XII godz. 7.00 – RORATY DLA MĘŻCZYZN  

ze szczególną modlitwą za nich…  

Indywidualne błogosławieństwo każdego mężczyzny.  

Prosimy przynieść Różaniec i „coś” na posadzkę kościoła,  

na której wszyscy mężczyźni uklękną lub położą się krzyżem  

i z Różańcem w ręku będą wołali o nowe, wolne i odważne męskie serca. 
 

21 XII godz. 7.00 – RORATY DLA CHORYCH  

żyjących z różnymi dolegliwościami i schorzeniami i problemami zdrowotnymi,  

zarówno fizycznymi, jak i dotyczącymi sfery psychicznej czy duchowej. 

Indywidualne błogosławieństwo każdego chorego,  

z możliwością przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.  

Prosimy przynieść kartkę z zapisaną chorobą i prośbą do Boga,  

w intencji której chorzy, wraz z kapłanami, będą wołali o cud uzdrowienia.  

 



 

 

 


