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Modlitwa na rozpoczęcie Adwentu (z XIX wieku) 

 
Wiem, o Boże mój, jak szanowne i święte są dni które przez Kościół 
apostolski do tego przeznaczone zostały, aby nas przez zebranie 
ducha, przez pilną pobożność przysposobiły do godnego 
obchodzenia tej wielkiej uroczystości pamiątki, przez którą corocznie 
uwielbiamy chwile narodzenia się Jezusa Chrystusa, w którego 
imieniu zostaliśmy dziećmi Boga, dziedzicami wiecznego przybytku i 
chwały. Ze wszelką więc świątobliwością postanawiam sobie 
obchodzić ten święty Adwent, w którym w duchu wiary przyjścia 
Pana mojego oczekiwać będę, w którym często zastanawiać się będę 
nad zlitowaniem Boga, iż nam z powodu nieograniczonego 
miłosierdzia swego Zbawiciela świata zesłać raczył. To 
przysposobienie Boskie dla mego szczęścia i zbawienia 
przedsięwzięte, zająć powinno całą moją uwagę i pobudzić do 
najwyższej wdzięczności, do najgłębszych uwielbień dobroci Boga 
mojego. Chcę użyć tych dni na zbawienie duszy mojej, chcę przejąć 
serce moje najdotkliwszą miłością ku temu wszystkiemu, co z tego 
powodu w nieomylnem Piśmie Świętym wyrażono. 
Rozpamiętywanie to wleje radość do duszy mojej a pociechę do 
serca mego. Ciążyła na nas wina grzechu pierworodnego, a własnymi 
błędami i bezprawiami obarczeni odstąpiliśmy od wyznawania 
prawdziwego Boga i zapomnieliśmy o czci Jego. W ciemnościach 

świat był pogrążony, ludzie zhańbili godność natury swojej przez występki i bałwochwalstwa. Ty 
przyszedłeś, o Zbawicielu na świat, Ty Jezu, Synu odwieczny Ojca, prawdziwy Boże, Światło ze 
światłości! Przyszedłeś przyjąwszy na się naturę ludzką, abyś nas z Bogiem naszym pojednał i połączył. 
Ty upragniony Mesyaszu, o którym Patryarchowie i Prorocy przepowiadali, a którego obłąkany świat 
poznać nie chciał, daj przez szczególną łaskę Twoją, abym światłem prawdy objaśniony, poznał stan 
duszy mojej; abym szczerze za moje winy żałował; abym powrócił na drogę sprawiedliwości i cnoty; 
ażebym tym sposobem, obchodząc świątobliwie pamiątkę przyjścia Twego na ziemię w życiu 
doczesnem, mógł Cię z czystą duszą i z czystem sercem uwielbiać w niebieskiej ojczyźnie. Amen. 
 

 



 
Poniedziałek – 28.11.2022 

8.00 P 1. Za + Hannę Albrecht (Msza św. gregoriańska 28) 
 K 2. Za + Halinę Olszanecką (od Michała Olszaneckiego z rodziną) 

16.30 B Roraty dla dzieci: Za + Maksa Dyka (od Zakładu Pogrzebowego „Koziński”) 
18.00 M Za ++ siostrę Teresę, rodziców Jana i Hildegardę; szwagra Eugeniusza; krewnych, 

dobrodziejów, znajomych, przyjaciół; dusze w czyśćcu cierpiące 
19.00 B Msza św. Wspólnoty SNE 

 

Wtorek – 29.11.2022 

8.00 M Za + Hannę Albrecht (Msza św. gregoriańska 29) 
16.30 B Roraty dla dzieci: Za + Zofię Ruszel-Poloczek (2 rocz. +) 
18.00 P 1. Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. rodziny Hewig z ok. urodzin Justyny 
 K 2. Za ++ dziadków Mariannę i Waleriana Zawistowskich; dusze w czyśćcu cierpiące 

 

Środa – 30.11.2022 – święto św. Andrzeja Apostoła 
8.00 B Za + Hannę Albrecht (Msza św. gregoriańska 30) 

16.30 P Roraty dla dzieci: W int. przebłagania i zadośćuczynienia za niewierności i odstępstwa 
od Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego; odnowienie ślubów przez Powiat 
Tarnogórski oraz w int. naszej Ojczyzny 

18.00 M 1. Za + męża i ojca Andrzeja Dońca (pam. imienin) 
 K 2. Za + Zygmunta Kaczmarka (od sąsiadów) 

 

Czwartek – 01.12.2022 – I czwartek miesiąca 
8.00 K O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o uświęcenie duchowieństwa 
8.30  Nabożeństwo o powołania 

16.30 P Roraty dla dzieci: Za + Zbigniewa Gocyk (1 rocz. +) 
18.00 B Za ++ rodziców Franciszkę i Wacława Kopera 
19.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi) 
20.00 M Roraty dla dorosłych i młodzieży: Za + Szczepana Kruzel (Msza św. gregoriańska 1) 

 

Piątek – 02.12.2022 – I piątek miesiąca 
8.00 M Za + Szczepana Kruzel (Msza św. gregoriańska 2) 
8.30  Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

16.30 P Roraty dla dzieci: Za + męża Mariana Lorenckiego (13 rocz. +); rodziców Stanisława i 
Zenonę Merta; teściów Stefanię i Mieczysława; szwagrów Bogdana i Janusza; dziadków 

18.00 B 1. W int. czcicieli Serca Pana Jezusa oraz za dobrodziejów parafii 
 K 2. Za + męża Jerzego Ślązak (10 rocz. +) 

18.30  Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 
 

Sobota – 03.12.2022 – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera – I sobota miesiąca 
7.30  Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP 
8.00 M 1. W int. wynagradzających Sercu Maryi oraz za czcicieli Matki Bożej 

 K 2. W int. członków Żywego Różańca i Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 
8.30  Nabożeństwo „Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca” (różaniec – rozważanie) 

17.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu (okazja do spowiedzi) 
18.00 P 1. Za + matkę Stefanię Gacka (rocz. +) 

 B 2. Za + Szczepana Kruzel (Msza św. gregoriańska 3) 
 

 

 

 



Niedziela – 04.12.2022 – 2 niedziela Adwentu 
7.00 M Za + Szczepana Kruzel (Msza św. gregoriańska 4) 
9.00 M Za wstaw. św. Małgorzaty z Citta di Castello: w int. dzieci, nauczycieli i wychowawców 

Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Kamieńcu 
10.30 B Za wstaw. św. Barbary: w int. górników i ich rodzin; za emerytów i rencistów górniczych; 

za ++ pracowników kopalń 
12.00 P Za + Janusza Musiał (1 rocz. +) 
17.15  Nabożeństwo adwentowe z błogosławieństwem świec 
18.00 P Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i zdrowie w int. Katarzyny, Marka i Mikołaja 
20.00 B Do Opatrzności Bożej, za wstaw. MSiMS: z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 

o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego w int. Ireny i Andrzeja z ok. urodzin 
 

*************************************************************************** 
 

O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E  

 

1. Zapraszamy dziś na nabożeństwo adwentowe o godz. 17.15, w czasie którego pobłogosławimy 
wieńce adwentowe. Prosimy przynieść je do kościoła. 

2. W poniedziałek o godz. 19.00 Msza św. Wspólnoty SNE. 
3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie Grupy Biblijnej. 
4. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W sobotę od godz. 9.00 

odwiedziny chorych i starszych parafian (będą jeszcze odwiedziny przedświąteczne w środę 21 
grudnia; nie będzie odwiedzin w styczniu). 

5. W Adwencie nie będzie Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
6. Adoracja Najświętszego Sakramentu jest w czwartki od godz. 19.00 do 20.00 oraz w soboty od 

godz. 17.00 do 18.00 (w tym czasie okazja do spowiedzi). 
7. W kancelarii przyjmujemy intencje mszalne na przyszły rok. 
8. Przypominamy, że do środy 30 listopada w zakrystii i w kancelarii przyjmujemy zgłoszenia na 

kolędę. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisu. 
9. Zachęcamy do włączenia się w akcje misyjne: zbiórka nieaktualnych pieniędzy na dom dziecka w 

Boliwii oraz zbiórka srebrnej i złotej biżuterii na studnię w Czadzie. 
10. W środę Ks. Biskup Andrzej Iwanecki obchodzi imieniny. Pamiętajmy o nim w naszych 

modlitwach. 
11. Dziękujemy wszystkim, którzy w sobotę posprzątali kościół. Zapraszamy do dalszej pomocy 

znowu w sobotę po Mszy św. porannej. Zachęcamy do włączenia się w te prace. 
12. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na parafię. W przyszłą niedzielę kolekta również na parafię oraz 

ogólnopolska zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie (2 niedziela Adwentu). 
Dziękujemy wszystkim, którzy składają ofiary na parafię poprzez konto bankowe. 
 

Różańcowa intencja modlitewna: O pokój na Ukrainie. 

 
Święta Barbaro, która dla wiary w Chrystusa przyjęłaś prześladowania i wzgardę świata, a 
miłość do Niego ukoronowałaś męczeństwem, poprowadź nas drogą ufnego ofiarowania się 
Panu i wierności w codziennym szukaniu Jego woli. Naucz nas życia w czystości serca i 
wyproś siłę ducha dającą wolność od wszelkich pożądań i uzależnień. W trudnych chwilach 
cierpień, pokaż jak jednoczyć się z Ukrzyżowanym, aby czerpać Jego siłę. Święta 
Wspomożycielko, otaczaj nas opieką w niebezpiecznej pracy, chroń przed żywiołami i nie 
dopuść, abyśmy umarli bez sakramentów świętych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 
 

 



 A D W E N T             2 0 2 2 
Jak przygotujesz swoje serce na spotkanie z przychodzącym Jezusem? 

Wykorzystasz dobrze tegoroczny Adwent czy pozostaniesz na ten czas obojętny? 
 

„Adwent to czas na siłownię, ale nie po to by ćwiczyć nad tricepsem, ale nad ociężałością. 
Adwent to dobry czas, aby masę grzechu zamienić na rzeźbę duchową”. 

ks. Rafał Ochojski MSF 

 
 

RORATY DLA DZIECI (prowadzą Księża Wikarzy) 
 

Roraty dla dzieci odbywać się będą w: poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek o godz. 16.30. 
„Z narodzeniem Jezusa było tak…” 

Przewodnikiem rorat będzie Dziadek Pana Jezusa – św. Joachim. 
Zapraszamy z lampionami. Rorat nie będzie w soboty i w czwartek 08 grudnia. 

 

RORATY DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY (prowadzi Ks. Proboszcz) 
 

Spotykamy się raz w tygodniu na adwentowej Eucharystii, w każdy czwartek o godz. 20.00. 
Uczestników prosimy o przyniesienie świec. 

01 grudnia: bł. Albert Marvelli 
15 grudnia: bł. Carlo Acutis 

22 grudnia: św. José Sánchez del Río 
Ponadto w czwartek 08 grudnia poznamy Maryję jako Matkę Słowa (z objawień w Kibeho w Rwandzie) 

 

NABOŻEŃSTWA W NIEDZIELE ADWENTOWE – o godz. 17.15 
 

I niedziela Adwentu (27 listopada) – błogosławieństwo wieńców adwentowych 
II niedziela Adwentu (04 grudnia) – błogosławieństwo świec 

III niedziela Adwentu (11 grudnia) – błogosławieństwo figurek Dzieciątka z szopek 
IV niedziela Adwentu (18 grudnia) – błogosławieństwo opłatków 

 

MSZA O ŚWICIE 
 

Msza św. na rozpoczęcie Nowenny przed Bożym Narodzeniem 
piątek – 16 grudnia – godz. 05.38 

Mszę św. rozpoczniemy w godzinie świtu przypadającego na ten dzień. 
Zapraszamy do wspomnienia tego, jak dawniej wczesnym rankiem szło się na roraty. 

Uczestników prosimy o przyniesienie białych (niekolorowych) zniczy. 
 
 

ŚWIECE: 
Przy zakrystii i w kancelarii, do nabycia świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przygotowane przez 
„Caritas”: świeca mała – 7 zł; świeca duża – 15 zł; 
 
OPŁATKI: 
Przy zakrystii i w kancelarii, do nabycia opłatki wigilijne przygotowane w paczkach (2 opłatki duże i 3 małe). Za 
opłatki składamy dobrowolne ofiary. 
 
PRZEDŚWIĄTECZNE ODWIEDZINY CHORYCH I STARSZYCH PARAFIAN: 
21 grudnia – środa – od godz. 9.00. 


