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Tegoroczne Roraty 
„Cud  nad  cudami” – roratnie rozważania o Mszy Świętej 

 
Tegoroczne spotkania adwentowe w czasie Rorat dotyczyły tajemnicy Mszy 

Świętej. Każdego dnia wierni poznawali osoby, dla których Msza Święta jest ofiarą 
Jezusa Chrystusa, prawdziwie obecnego pod postacią Najświętszej Hostii. Mogli również 
zapoznać się z kolejnymi elementami Mszy Świętej. Dzieci tradycyjnie zbierały obrazki 
nawiązujące do omawianego tematu, a hasłem na dekoracji były słowa: „Cud nad 
cudami”. 

W pierwszym tygodniu Adwentu kapłan wyjaśniał znaczenie słowa „adwent” i 
symbole z nim związane. Szukał odpowiedzi na pytania: dlaczego trzeba chodzić do 
kościoła, dlaczego niedziela jest innym dniem tygodnia, niż pozostałe dni i należy ją 
celebrować? Przedstawił tu postać włoskiej lekarki – św. Joanny Beretty Molli, która 
codziennie uczestniczyła we Mszy Świętej, podczas której zawierzała Jezusowi całe swe 
życie i swoją rodzinę. Św. Joanna Beretta Molla ciężko zachorowała będąc w stanie 
błogosławionym i poświęciła swe życie, aby mogła się narodzić jej córeczka Gianna. 
Kolejną osobą, zakochaną w Eucharystii, był włoski chłopiec – Carlo Acutis, który już w 
wieku 7 lat przystąpił do Komunii Świętej, a Eucharystię nazywał „swoją autostradą do 
nieba”. Gdy jako nastolatek adorował Najświętszy Sakrament, zwracał się do Jezusa tymi 
słowami: „Jezu, rozgość się w moim sercu i potraktuj je, jako swój dom”. Carlo Acutis 
zmarł w wieku 15 lat na ostrą białaczkę. Był niezwykle uzdolnionym informatykiem, 
kochał zwierzęta i świetnie grał na saksofonie. Niedawno został ogłoszony przez papieża 
Franciszka błogosławionym. Tydzień zakończyły rozważania o początkach Mszy 
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Świętej, o Ostatniej Wieczerzy Jezusa, a także o przygotowaniach do najważniejszego 
spotkania z Panem Jezusem w Eucharystii. 

Drugi tydzień Adwentu był pełen wyjaśnień trudnych słów tj.: Hosanna, 
Ewangelia, Homilia, Eucharystia, Hostia, Liturgia, Alleluja, Amen. Często słyszymy je w 
kościele, choć pochodzą z języka łacińskiego, greckiego lub hebrajskiego, którym mówią 
ludzie w Ziemi Świętej, gdzie urodził się Pan Jezus. Poznając znaczenie tych słów, 
łatwiej nam zrozumieć sens modlitwy lub wezwania w czasie Mszy Świętej. Istotne jest 
też zapoznanie się z kolejnością obrzędów w czasie Mszy Świętej takimi jak: obrzędy 
wstępne (np. znak krzyża), akt pokuty czy liturgia słowa. Właśnie te Boże słowa miały 
ogromne znaczenie w życiu pewnego człowieka – błogosławionego Piotra Jerzego 
Frassati. On miał swoje ulubione fragmenty Pisma Świętego, ale również nie mógł się 
obejść bez codziennej modlitwy i Eucharystii. Pochodził z Włoch, był synem senatora i 
włoskiego ambasadora w Berlinie oraz właściciela dziennika „La Stampa”. Piotr Jerzy 
znany był z dobroci serca. Często pomagał biednym i potrzebującym. Uwielbiał się 
modlić na adoracji, czytając Psalmy, Kazanie na Górze i listy św. Pawła. Zmarł w wieku 
24 lat po krótkiej chorobie, a na jego pogrzeb przyszli niemal wszyscy mieszkańcy 
Turynu. 

Kolejny tydzień Adwentu również dotyczył rozważań o słowie Bożym, Ewangelii i 
adoracji Najświętszego Sakramentu. Przykładem człowieka miłującego Najświętszy 
Sakrament był sługa Boży ks. Jan Macha. Pochodził z Górnego Śląska. Jako młody 
kapłan, który żył zaledwie 28 lat, wygłaszał ciekawe homilie i kazania, w których pięknie 
mówił o Eucharystii. Zachęcał do adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 
Został zamęczony przez gestapowców więzieniu w Katowicach, w czasie drugiej wojny 
światowej. Do końca się nie poddawał, dodając odwagi współwięźniom. Nie rozstawał 
się z modlitwą różańcową i prosił Boga, aby wybaczył jego oprawcom. Choć był 
kapłanem tylko trzy lata, zachęcał wiernych do chodzenia do kościoła i oddawania czci 
Jezusowi w Najświętszym Sakramencie. W kolejnych dniach ksiądz proboszcz 
nawiązywał do następnych części Mszy Świętej czyli wyznania wiary i modlitwy 
wiernych. Omówił też dary ofiarne, czyli chleb i wino, które stają się Ciałem i Krwią 
Pana Jezusa oraz potrzebne naczynia liturgiczne. Ważnym momentem Mszy Świętej jest 
przeistoczenie, bo właśnie w tej chwili dokonuje się największy cud, ofiara i prawdziwa 
obecność Jezusa. Święty ojciec Pio w czasie każdej Mszy Świętej cierpiał razem z 
Jezusem, przeżywając Jego mękę i śmierć. Już jako mały Franek z włoskiej Pietrelciny 
bardzo kochał Pana Jezusa. Lubił Boże Narodzenie i zawsze budował szopkę dla Świętej 
Rodziny. Często rozmawiał z Bogiem siedząc samotnie w kościele. Gdy skończył 15 lat 
wstąpił do klasztoru, a niedługo po święceniach otrzymał od Jezusa stygmaty, czyli na 
rękach, nogach i boku miał takie same rany, jak Pan Jezus. Gdy odprawiał Mszę Świętą, 
czynił to z wielkim namaszczeniem, bardzo powoli, w wielkim skupieniu. Czasem Msza 
Św. z ojcem Pio trwała nawet trzy godziny, a on w tym czasie przeżywał to, co Pan Jezus 
– mękę i cierpienie na krzyżu. Bez codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu nie 
wyobrażała sobie życia także Święta Matka Teresa z Kalkuty. Agnieszka, bo takie było 
jej imię, pochodziła z Albanii, z zamożnej rodziny. Gdy miała 17 lat wyjechała do 
klasztoru w Irlandii. Stamtąd wysłano ją do Indii, do Kalkuty. Początkowo będąc 
zakonnicą, pracowała jako nauczycielka geografii i historii w zamożnych domach, jednak 
dostrzegła, że wokół niej jest wielu ludzi, którzy potrzebują jej pomocy. Wystąpiła z 
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klasztoru i założyła własne zgromadzenie Misjonarek Miłości. Szczególnie zajęła się 
pracą na rzecz trędowatych i śmiertelnie chorych, organizując miejsca, gdzie mogliby 
godnie odejść do Boga. Święta Matka Teresa mówiła, że „bez codziennej adoracji 
Najświętszego Sakramentu nie miałaby siły do pracy wśród najbiedniejszych. Gdyby 
każdy chociaż jedną godzinę dziennie poświęcał na adorację Najświętszego Sakramentu, 
byłby lepszym człowiekiem”. 

Ostatnie dni czwartego tygodnia Adwentu minęły na rozważaniu o obrzędach 
Komunii Świętej. Ksiądz wymienił dzieci, które bardzo pragnęły przyjąć Jezusa w 
Komunii Świętej. To była Imelda Lambertini i Staszek Kostka oraz dzieci z Fatimy – 
Łucja, Hiacynta i Franciszek. Mimo bardzo młodego wieku, otrzymali Komunię z nieba. 
Zaś Święta Faustyna Kowalska mówiła, że” gdyby aniołowie zazdrościć mogli, to 
zazdrościliby ludziom Komunii Świętej”. Św. Faustyna nazywana jest apostołką Bożego 
Miłosierdzia, bo ją właśnie wybrał Jezus, aby powiedzieć ludziom i światu o swej 
wielkiej do nas miłości. To jej Pan Jezus zlecił namalowanie obrazu Bożego Miłosierdzia 
i spisanie rozmów z Nim w „Dzienniczku”. Pan Jezus zachęca nas do przyjmowania 
Komunii Świętej i nie odrzucania Jego zaproszenia. Na zakończenie roratnych rozważań 
nadszedł czas na omówienie obrzędów związanych z błogosławieństwem i rozesłaniem 
wiernych do domów. Jezus pragnie, abyśmy adorowali Go w Najświętszym Sakramencie, 
systematycznie uczestniczyli we Mszy Świętej i często gościli Go w swych sercach, 
przyjmując Komunię Świętą, przeżywając w momencie przeistoczenia „Cud nad 
cudami”. 

                                                                                                          Donata Mróz 
Rekolekcje Adwentowe - Św. Józef 

W nowym roku kościelnym, który rozpoczęliśmy wraz z I Niedzielą Adwentu 
otrzymaliśmy św. Józefa jako szczególnego patrona i opiekuna. Papież Franciszek 
ustanowił Rok świętego Józefa nawiązując do decyzji bł. papieża Piusa IX, który przed 
150-cu  laty obdarzył Opiekuna Pana Jezusa tytułem Patrona Kościoła powszechnego. 
Postać św. Józefa, Jego cnoty stały się tematami naszych rekolekcyjnych rozważań.  
Papież Franciszek swój list apostolski ustanawiający Rok św. Józefa rozpoczął od 
pięknych słów: Ojcowskim sercem św. Józef 
ukochał Jezusa. A to nam przypomniało, że Jezus 
chce być kochany takim właśnie sercem przez 
nas ludzi. Ojcowskie serce, ojcowska miłość 
chroni, strzeże życia, troszczy się. Postać św. 
Józefa zachęca nas, by tak ukochać Jezusa, 
abyśmy też dawali mu schronienie, chronili Jego 
obecność. Przede wszystkich w naszych myślach 
i słowach. Byśmy nigdy Jezusa nie wygnali z 
naszych wypowiedzi, aby nasze słowa niosły 
zawsze błogosławieństwo, prawdę pełną miłości. 
Kochać Jezusa ojcowskim sercem, to znaczy także dla nas włączyć Go w naszą 
codzienność – nasze oczekiwania, plany, zamierzenia, decyzje. Pozwolić Jezusowi być 
domownikiem naszej codzienności. Czuć się tak jak św. Józef obdarowanym przez Boga. 
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Św. Józef przyszedł do nas w czasie tych rekolekcji jako człowiek i patron prawdziwej 
modlitwy, takiej, która jest wierna i połączona z zaangażowaniem. Modlitwa, to wielkie 
bogactwo chrześcijańskiego życia, którym nie można pogardzić we współczesnym 
świecie. Nasze Rodziny powinny być przez nas otoczone modlitwą. Nasze Rodziny są 
warte, godne, potrzebują tego, byśmy się za siebie nawzajem modlili. W tej modlitwie nie 
powinno zabraknąć zaufania wobec przemożnej opieki i orędownictwa świętego Józefa. 
Poznaliśmy św. Józefa jako zatroskanego o czystość naszych serc, myśli, uczynków. 
Dostrzegliśmy w Nim tego, który jest strażnikiem pięknej miłości. Przez swój codzienny 
trud i pracę uczy nas szacunku do zajęć w szarej codzienności, a zarazem jako patron 
dobrej śmieci przypomina nam o konieczności miłowania dóbr wiecznych i 
niewidzialnych. 
Witaj, opiekunie Odkupiciela, i oblubieńcze Maryi Dziewicy. Tobie Bóg powierzył 
swojego Syna; Tobie zaufała Maryja; z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty 
Józefie, okaż się ojcem także i nam, i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, 
miłosierdzie i odwagę, i broń nas od wszelkiego zła. Amen. 

Ks. Michał Będzieszak 
 

Dzieci i młodzież w służbie Bożej IX-XII 2020 

Przedszkole i „0” - Szkudlarz Wojciech (28p.), Luboński Stanisław (27p.), Frątczak 
Agata (18p.), Krawczyk Aleksandra (18p.), Biała Aleksandra (17p.), Kubiak Nikola 
(12p.) 

Klasa I - Tanaś Wojciech (46p.), Berkowska Maja (12p.) 

Klasa II - Krawczyk Jakub (18p.), Juszczak Hanna (11p.) 

Klasa III - Biała Amelia (48p.), Kokot Tymon (47p.), Szkudlarz Natalia (47p.), Sibera 
Tomasz (43p.), Frątczak Małgorzata (41p.), Osada Laura (39p.), Berkowski Filip (32p.), 
Jaszczyńska Iga (30p.), Juszczak Aleksander (30p.), Jusczak Aleksandra (27p.), Bilski 
Kacper (25p.), Banasiak Kamil (24p.), Pajda Damian (24p.), Urbaniak Kamil (24p.), 
Szombara Maria (18p.), Blaźniak Wiktoria (16p.), Piekarczyk Stanisław (16p.), Blaźniak 
Piotr (15p.), Andraszak Bartosz (14p.), Białowąs Antoni (13p.), Wnuk Agata (13p.), 
Brzezicha Lena (11p.), Nowacki Oliver (11p.), 

Klasa IV - Obst Marcin (61p.), Tanaś Patrycja (42p.), Jędraszczyk Lena (17p.), Duczmal 
Szymon (15p.), Stachowiak Hubert (15p.), Klejman Wiktor (14p.), Paprocka Dominika 
(14p.), Śliwka Daria (14p.), Łabuda Tomasz (11p.), Torba Martyna (11p.) 

Klasa V - Barcicka Antonina (16p.) 

Klasa VI - Tanaś Kinga (67p.), Leszczyńska Maja (37p.), Urbaniak Weronika (15p.), 
Andraszak Aleksandra (13p.), Robotnikowski Kacper (11p.), 

Klasa VII - Zawada Mateusz (40p.), Pietrzykowska Julia (39p.), Lewandowski Kacper 
(38p.), Łuczak Bartłomiej (29p.), Fabiś Iga (28p.), Barcicki Makary (24p.), Kałużna 
Magdalena (23p.), Walotka Natalia (22p.), Sibera Paulina (19p.), Pałatyński Karol (15p.), 
Gryglewska Amelia (14p.), Trzeciak Norbert (13p.), Krawczyk Kacper (10p.), 
Piekarczyk Aleksandra (10p.) 
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Klasa VIII - Kurzawa Adam (16p.), Szwarc Amelia (15p.), Biegańska Maja (12p.) 

Klasa I średnia - Walczak Hanna (22p.), Maląg Wiktoria (15p.), Kałużny Jakub (11p.), 
Gryglewski Marcel (10p.) 

Maryja rozważała to w swoim Niepokalanym Sercu 
(rozważania świąteczne) 

 

 Ewangelia przekazująca nam wydarzenia o Bożym Narodzeniu, czytana uroczyście 
na wieczerzy wigilijnej, jeszcze mocniej wybrzmiewa na Pasterce i Mszach św. 
świątecznych. Zwiastowanie Anielskie wobec pasterzy pobudza ich do działania -
 Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło. Dobra Nowina dodaje im 
skrzydeł, biegną z radością, są pierwszymi świadkami. Najubożsi spośród Izraela 
widzą na własne oczy uniżenie Boże i pełną pokory miłość Boga do człowieka -
 Znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę, widzą ubogą rodzinę, 
Boga, który stał się człowiekiem w rodzinie, widzą kochającą mamę i kochającego 
tatę i opowiadają o wszystkim, co im aniołowie oznajmili. Potem wracają wielbiąc 
i wysławiając Boga i rozważają tajemnice bliskości Boga w swoich sercach. 
Maryja zaś zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu - Sercu 
Niepokalanym. 

 
 Gdy upłynęły dni oczyszczenia przynieśli Dzieciątko do Świątyni Jerozolimskiej. 

Ich Pierworodny bowiem należał według Prawa do Świątyni, więc trzeba było 
złożyć ofiarę wykupu, by mógł zostać w domu i rodzinie. Maryja z Józefem 
wiedzieli doskonale, że Dziecię do nich nie należy, że nie jest ich własnością, jest 
im tylko powierzone przez Boga, aby pomogli Mu odkryć i zrealizować plan Boży. 
Spotykają w Świątyni starca Symeona i prorokinię Annę. Stare spotyka się z 
nowym, dziedzictwo sędziwych ludzi jest cenne i aktualne, a ich pobożność i 
otwarcie na natchnienia Boże, nadzieja i tęsknota oraz wierność tradycji są nauką 
dla młodego pokolenia, są testamentem, na którym trzeba oprzeć i z którego 
czerpać dojrzałość w stawaniu się człowiekiem według planu Bożego. To także 
Maryja rozważała w swoim Niepokalanym Sercu - Jego ojciec i Matka dziwili się 
temu. 

 
 Bóg się rodzi - to początek naszego zbawienia, ale już ta szczególna interwencja 

Boża zapowiada ostatnią godzinę, która teraz się staje, bo nadeszły w Jezusie czasy 
ostateczne. Dlatego potrzeba czujności czyli należy zważać na podstępy szatana i 
otwierać się na natchnienia Boże. Drogi Opatrzności są dla nas nieznane, ale 
wyrażamy wiarę, że Bóg jest Władcą świata i historii. Znając Boga można poznać 
czym jest grzech. Znajomość  Chrystusa pozwala nam demaskować Jego 
przeciwnika czyli antychrysta. On - antychryst - jest również przeciwnikiem natury 
ludzkiej, jest głosem uwodzicielskim wkradającym się w nasze sumienia, 
dotykającym wirusem nienawiści dla życia, deprawującym miłość. Ostatni dzień 
roku przypomina nam o tej ostatniej godzinie, o przemijalności czasu, 
nieuchronnym końcu, o odpowiedzialności przed Bogiem za cząstkę historii, którą 
sami stanowimy. Spotkanie historii ludzkiej z wiecznością Boga, które dokonało 
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się w Maryi i przez Maryję, niesie głęboką refleksję Jej Serca, że dla Boga 
wszystko jest możliwe. 

 
 Nowy Rok bieży, w jasełkach leży - Dzieciątko małe, dajcie Mu chwałę na 

ziemi. Pierwszy dzień roku przywołuje początek historii zbawienia, tę pełnię czasu, 
w której Bóg staje się człowiekiem. Maryja w tym szczytowym momencie dziejów 
zbawienia zajmuje szczególną rolę. Jest bowiem Matką Zbawiciela, jest Matką 
Boga, który przyjmuje na własność ludzką naturę, daje Mu człowieczeństwo rodząc 
Go jako Boga-Człowieka. Św. Paweł mówi: Zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z 
Niewiasty nawiązując przez to do proroka Micheasza, który pisze - aż porodzi, 
mająca porodzić (Mi 5,2) a o jej potomku - On sam będzie pokojem (5,4), podobnie 
jak Izajasz prorokując o dziecku narodzonym, które jest księciem pokoju (Iz 9,5) a 
św. Paweł - Chrystus naszym jest pokojem. Jezus powiedział Apostołom, że pokój, 
który On daje, jest nie taki, jaki otrzymujemy od świata, ale jest on pojednaniem z 
Bogiem we wnętrzu naszego człowieczeństwa. To jest moc błogosławieństwa, jakie 
otrzymujemy od Boga i jakie przekazujemy w życzliwości ludziom. Bogurodzica - 
Królowa Pokoju - ukazuje nam Chrystusa na początku roku jako prawdziwe 
błogosławieństwo ludzkości, jako wieczne szczęście człowieka. 

  Na początku było słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami (J 1-
18).  W Ewangelii św. Jana tak jest przekazana prawda o Bożym Narodzeniu. 
Słowo odwieczne jest Bogiem i w Nim wszystko się stało. Bóg swoją mądrością 
dokonuje działa stworzenia i przekazuje nam w momencie poczęcia swoje światło 
czyli sumienie, które daje nam zdolność rozróżniania dobra i zła oraz zdolność 
dobrego wyboru. Wielu jednak odrzuca współpracę z Bogiem - świat Go nie 
poznał, swoi Go nie przyjęli. Wolą własne koncepcje i mają własny plan na życie, 
kierują się pseudowartościami, które są niepodobne do dobra i prawdy. Ci jednak, 
którzy przyjęli Słowo Boże, otrzymali moc nadprzyrodzoną, by żyć według 
mądrości Bożej, by właściwie wartościować, by budować na prawdzie i dobru. 
Jesteśmy wybrani w Chrystusie na synów Bożych, na nowo narodzeni z wody i 
Ducha Świętego. Jesteśmy inni niż ci, którzy nadal żyją w ciemności własnego 
„JA” i skorumpowani własnym grzechem. Istotą naszej wiary jest świadectwo 
apostolskie - oglądaliśmy Jego chwałę. Ten apostolski przekaz wiary wyrasta też z 
tego, że Maryja rozważała i zachowywała te sprawy w swoim sercu i Jako Matka 
Słowa Wcielonego dzieliła się tym z apostołami i rodzącym się Kościołem. 
 

 Przez Narodzenie Pańskie Bóg objawia się światu - daje siebie poznać takim, jakim 
jest, w całej prawdzie o sobie. Ukazuje nam się subtelnie w delikatnym świetle 
gwiazdy, aby człowieka, który ma otwarte serce, przyciągnąć do siebie. Bóg 
stwarza nie ku zatraceniu, ale by zbawiać i ocalać. Chce dotrzeć do każdego, 
dlatego poganie też są ogarnięci Jego życzliwością i są  współdziedzicami nieba 
przez uczestnictwo w obietnicy Chrystusa. Światło Ewangelii w delikatny sposób 
chce wpływać na człowieka i kształtować w nim dobro i godność. Taka jest rola 
Kościoła i każdego chrześcijanina, aby emanować tym światłem i pomagać innym 
poznać prawdę własnego ocalenia. Idziemy za Chrystusem, który jest Światłością 
świata, omijając Herodów i zasadzki złego ducha, by uniknąć niebezpieczeństw, 
nie tracić czasu i by dojść do celu. Pokłon Mędrców głęboko zapadł w 
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Niepokalane Serce Maryi. Przeniknięta światłem objawienia, ukazuje nam Jezusa 
jako blask nowego życia. 

Ks. prob. Marcin Taisner 
 

Litania do Dzieciątka Jezus 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Dzieciątko Jezus - usłysz nas. 
Dzieciątko Jezus - wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 
Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami 
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny, 
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, 
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, 
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca, 
Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, 
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, 
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, 
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz, 
Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za 
kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli, 
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, 
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich, 
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości. 

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko. 
Od niewoli grzechowej, wybaw nas Boskie Dzieciątko 
Od złości światowej, 
Od pożądliwości ciała, 
Od pychy żywota, 
Przez pokorne narodzenie Twoje, 
Przez chwalebne objawienie się Twoje, 
Przez ofiarowanie się Twoje, 
Przez niewinność Twoją, 
Przez prostotę Twoją, 
Przez posłuszeństwo Twoje, 
Przez łagodność Twoją, 
Przez pokorę Twoją, 
Przez miłość Twoją. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus 
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Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus 
 

K. Będę się radował w Panu. 
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim. 
 

Módlmy się: Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, 
ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami 
ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze 
serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie  
służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen. 
 

 
Kolęda 2021 r. – w kościele  

g. 18.00 

 

· Msza św. za mieszkańców ulicy i zmarłych z konferencją kolędową 
· Po Mszy św. nabożeństwo kolędowe 
· Błogosławieństwo kolędowe relikwiami św. Jana Pawła II 
 

04 stycznia - Strugi, Osada Tarchalskie, PKP, ul. Wrocławska 1-39, 
05 stycznia -   ul. Szkolna, ul. Przedmieście, ul. Gospodarcza, ul. PTR, Pl. Powstańców Wlkp. 
07 stycznia - ul. Ludna, ul. Skryta, 
08 stycznia - ul. Mickiewicza, ul. Kochanowskiego, ul. Słowackiego, 
11 stycznia - ul. Nowe Osiedle, ul. Długa, 
12 stycznia - ul. Krótka, ul. Ślepa, ul. Mostowa, 
14 stycznia - ul. Wrocławska 47- 145, ul. Kolejowa, 
15 stycznia - ul. Wrocławska 170-84, Wspólna, ul. Północna, ul. Boczna, 
18 stycznia - ul. Ceglana, ul. Podgórna, ul. Rubinowa, ul. Bursztynowa, 
19 stycznia - ul. Wysocka 3, 5, 7, 
21 stycznia - ul. Wysocka 1-47, ul. Ogrodowa, ul. Ekologiczna, ul. Dolna, 
22 stycznia - ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Jesionowa, ul. Topolowa, 
25 stycznia - ul. Słoneczna, ul. Witosa, ul. Św. Marcina 
26 stycznia - ul. Jana Mertki, ul. Piwna 
28 stycznia - ul. Kasztanowa, ul. Baryczna, ul. Orzechowa, ul. Kwiatowa, ul. Zielona,  
                      ul. Krańcowa 
29  stycznia - ul. Wrocławska 4-68 

Ks. proboszcz Marcin Taisner 

 

 
 

 Redagują członkowie Rady Parafialnej 
 Oprawa graficzna i przygotowanie do druku Wacław Kieremkampt 


