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W MOCY BOŻEGO DUCHA 
 

W dniu pięćdziesiątnicy Pan Jezus zesłał na Apostołów obiecanego Ducha i od tego momentu 

zaczęło odmieniać się oblicze - nie tylko uczniów Chrystusa, ale także całego świata. Apostołowie 

odczuli głęboką pewność i radość w wierze, otrzymali też charyzmaty, nagle zaczęli prorokować, 

uzdrawiać i czynić cuda. Jednak Duch Święty i Jego dzieło to nie tylko pięćdziesiątnica. On żyje w 

kościele i prowadzi go, żyje w każdym ochrzczonym, który otworzył się na rzeczywistość Boga.  

 Współczesny człowiek, nawet ten ochrzczony, w którym jest owo „ziarno Ducha Boże-

go” niejednokrotnie jest inspirowany przez „ducha świata”, który zachęca do życia chwilą obec-

ną, brania od życia wszystkiego, do nieustannej zabawy i tym samym prowadzi człowieka nad 

duchową przepaść, której nie jesteśmy w stanie pokonać.  Jednak ani nawet największa ludzka 

siła, ani „duch świata” nie pozwolą człowiekowi żyć w pełni. Do tego potrzebne jest na nowo 

odkrycie Ducha Świętego, który został nam dany już w sakramencie chrztu, a którym tak wielu 

zostało umocnionych w sakramencie bierzmowania. Zechciejmy poznać na nowo Ducha Święte-

go w Kościele, we wspólnotach parafialnych, zwłaszcza we wspólnotach pochylających się nad 

Biblią, aby tam odkrywać i doświadczać prawdy o Bogu, który jest Miłością.  

 Zaufajmy uświęcającemu działaniu Ducha Świętego, który jest w nas!



Na nowy rok liturgiczny: Adwent,  
Święta Bożego Narodzenia i pozostałe 

dni roku z najlepszymi życzeniami  
Bożego błogosławieństwa  

 
Proboszcz ks. Kazimierz Sroka, 

wikariusze: ks. Rafał, ks. Bartosz, ks. Stefan, 
 oraz ks. Bolesław, ks. Michał,  

Siostry Adoratorki i Rada Parafialna 

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 1 – 5.XII.2018 

 

Sobota 1 grudnia 
godz. 1830 – Msza Św. z nauką wstępną 

Niedziela 2 grudnia 
godz. 700, 830,1000, 1130, 1300,1830, 2030  –  Msza Św. z nauką 

godz. 1730 – Nieszpory z homilią 

Poniedziałek 3 grudnia 
godz. 830, 1830 – Msza Św. z nauką dla dorosłych 

godz. 1700 – Msza Św. roratnia z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej 
godz. 2000 – Nabożeństwo Słowa z nauką dla młodzieży gimnazjalnej, 
szkół średnich, studiującej i pracującej  

Wtorek, 4 grudnia 

godz. 830, 1830 – Msza Św. z nauką dla dorosłych 

godz. 1700 – Msza Św. roratnia z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej 
godz. 2000 – Nabożeństwo Słowa z nauką dla młodzieży gimnazjalnej, 
szkół średnich, studiującej i pracującej  

Środa 5. grudnia 

godz. 830, 1830 – Msza Św. z nauką dla dorosłych 

godz. 1700 – Msza Św. roratnia z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej 
godz. 2000 – Msza Św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej, szkół śred-
nich, studiującej i pracującej  

Spowiedź Rekolekcyjna: 

Środa – 5 grudnia – godz. 800 – 900 oraz 1600 – 2000 
 

 

Posługę Słowa w czasie rekolekcji będą pełnili o. Janusz Jezusek MSF – misjonarz 
św. Rodziny, który w maju 2017 roku prowadził w naszej parafii misje święte. 

 

W Nowonarodzonym uznaj swego Króla! 
  



PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY 2019 
 
 

27.12. 
2018 

czwartek ul. Borowska (niep.), Borowska (parz. 86-96) 

28.12. 
2018 

piątek 
ul. Borowska (parz. 98-156), Kuronia,  

Żegiestowska 
29.12. 
2018 

sobota ul. Borowska (parz. 182-270) 

02.01. 
2019 

środa ul. Strońska (niep.) 

03.01. 
2019 

czwartek ul. Strońska (parz.) 

04.01. 
2019 

piątek ul. Długopolska, Kudowska, Radkowska 

05.01. 
2019 

sobota ul. Działkowa 

07.01. 
2019 

poniedziałek ul. Srebrnogórska (niep.) 

08.01. 
2019 

wtorek ul. Srebrnogórska (parz.), Kłodzka 

09.01. 
2019 

środa ul. Piławska (niep. 1-21), Piławska (parz. 2-4) 

10.01. 
2019 

czwartek ul. Piławska (parz. 6-28) 

11.01. 
2019 

piątek ul. Świeradowska (niep. 1-61) 

12.01. 
2019 

sobota ul. Świeradowska (niep. 63-73), Himalajska 

14.01. 
2019 

poniedziałek ul. Świeradowska (parz.), Uznańskiego 

15.01. 
2019 

wtorek ul. Brossa, Spiska 

16.01. 
2019 

środa 
ul. Bielawska, Dzierżoniowska, Pieszycka,  

Pietrzykowicka 
  



17.01. 
2019 

czwartek 
ul. Dusznicka, Lądecka, Niemczańska,  

Puszczykowska, Pirenejska 
18.01. 
2019 

piątek ul. Czerniawska, Wambierzycka 

19.01. 
2019 

sobota ul. Kukuczki, Alpejska 

21.01. 
2019 

poniedziałek ul. Rutkiewicz 

22.01. 
2019 

wtorek ul. Orzechowa (parz. 18-34) 

23.01. 
2019 

środa ul. Orzechowa (parz. 36-54) 

24.01. 
2019 

czwartek 
ul. Orzechowa (parz. 56-60),  

Orzechowa (niep. 13-19) 
25.01. 
2019 

piątek ul. Orzechowa (niep. 21-31) 

26.01. 
2019 

sobota ul. Orzechowa (niep. 33-47) 

28.01. 
2019 

poniedziałek ul. Orzechowa (niep. 47-59) 

29.01. 
2019 

wtorek ul. Jabłeczna (parz. 8-24) 

30.01. 
2019 

środa ul. Jabłeczna (parz. 26-38) 

31.01. 
2019 

czwartek ul. Jabłeczna (niep. 7-19) 

01.02. 
2019 

piątek ul. Jabłeczna (niep. 21-29) 

02.02. 
2019 

sobota OFIAROWANIE PAŃSKIE 

04.02. 
2019 

poniedziałek ul. Brzoskwiniowa, na zaproszenie 

 

Wizytę duszpasterską od poniedziałku do piątku rozpoczynamy o godzinie 16
00

,  
w soboty o godzinie 14

00
. W danym dniu kolęda powinna się zakończyć przed godz. 22

00
. 

 
Rodziny, które w danym dniu nie mogą przyjąć Wizyty Duszpasterskiej, powinny zaprosić 

kapłana z modlitwą błogosławieństwa, w możliwym dla nich terminie. 


