
  

 ADWENT 2019 
1 – 24 grudnia 2019 

 

 

 
 

Parafia Św. Franciszka z Asyżu we Wrocławiu, ul. Borowska 174 
 

www.franciszek.archidiecezja.wroc.pl e-mail: sw. franciszek@archidiecezja.wroc.pl 

 

WIELKA TAJEMNICA WIARY 
 

Eucharystia jest centrum życia Kościoła. Jest szczytem, do którego zmierza jego działalność, i jed-

nocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Dlatego jesteśmy zaproszeni, aby w tym 

roku szczególnie pochylić się nad tajemnicą Eucharystii.  

Mszę świętą można przyrównać do najpiękniejszego klejnotu, kosztownej perły. Niestety dla 

wielu ludzi pozostaje ów skarb wciąż zakryty, gdyż nie zdają sobie sprawy z wartości tego drogo-

cennego dobra.  

W przypowieści o zakopanym skarbie (Mt 13,44) Pan Jezus przedstawił pewnego człowieka, który 

znalazłszy go w roli, rozradowany odchodzi, sprzedaje całą swoją majętność, po czym nabywa tę 

ziemię, aby zdobyć owe bogactwa. On zrozumiał wartość odkrytego przez siebie dobra. My nie 

musimy już szukać, ponieważ Kościół daje nam skarb, jakim jest Msza Święta, do rąk. Czy pojmu-

jemy jednak wielkość tego daru? A jeśli tak, czy umiemy go podjąć i przyswoić sobie, by następnie 

cieszyć się licznymi, z niego płynącymi owocami?  

Msza Święta ma ogromne znaczenie dla Kościoła, świata i pojedynczego człowieka. Nie istnieje 

żadna modlitwa czy ofiara, która by dawała człowiekowi więcej łask jak modlitwa, współofiaro-

wanie i komunia z Chrystusem podczas Mszy Świętej. To ona jest głównym i najdoskonalszym 

aktem kultu Bożego, sercem całego życia katolickiego, motywacją kultury chrześcijańskiej, siłą dla 

działalności apostolskiej. Jednym słowem: Na Mszy Świętej opiera się wiara katolicka. 



PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 31.11 – 4.XII.2018

Sobota 31 listopada 
godz. 1745 – I Nieszpory I Niedzieli Adwentu z modlitwą wypominkową 
godz. 1830 – Msza Św. z nauką wstępną 

Niedziela 1 grudnia 
godz. 700, 830,1000, 1130, 1300,1830, 2030  –  Msza Św. z nauką 

godz. 1730 – Nieszpory z homilią 

Poniedziałek 2 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 kandydatów do Sakramentu 
Bierzmowania (kl. 6–8), młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej

Wtorek 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 kandydatów do Sakramentu 
Bierzmowania (kl. 6–8), młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej

Środa 4 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 kandydatów do Sakramentu 
Bierzmowania (kl. 6–8), młodzieży szkół średnich, studiującej i pracującej

Spowiedź Rekolekcyjna: 

Środa – 4 grudnia – godz. 800 – 900 oraz 1600 – 2000 

Posługę Słowa w czasie rekolekcji będzie pełnił o. Paweł Tokarz OFMCap. – 
kapucyn, proboszcz parafii p.w. św. Augustyna we Wrocławiu przy ul Sudeckiej. 

W Nowonarodzonym uznaj swego Króla! 

 
Na nowy rok liturgiczny: Adwent, 

Święta Bożego Narodzenia i pozostałe 
dni roku z najlepszymi życzeniami 

Bożego błogosławieństwa 

Proboszcz ks. Kazimierz Sroka, 
wikariusze: ks. Bartosz, ks. Stefan, ks. Krzysztof, ks. Michał 

 oraz ks. Bolesław, ks. prof. Michał,  
Siostry Adoratorki i Rada Parafialna 



PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY 2020 
 
 

27.12. 
2019 

piątek ul. Orzechowa (parz. 18-34) 

28.12. 
2019 

sobota ul. Orzechowa (parz. 36-54) 

30.12. 
2019 

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

Orzechowa (niep. 13-19) 
02.01. 
2020 

czwartek ul. Orzechowa (niep. 21-31) 

03.01. 
2020 

piątek ul. Orzechowa (niep. 33-47) 

04.01. 
2020 

sobota ul. Orzechowa (niep. 47-59) 

06.01. 
2020 

poniedziałek OBJAWIENIE PAŃSKIE 

07.01. 
2020 

wtorek ul. Jabłeczna (parz. 8-24) 

08.01. 
2020 

środa ul. Jabłeczna (parz. 26-38) 

09.01. 
2020 

czwartek ul. Jabłeczna (niep. 7-19) 

10.01. 
2020 

piątek ul. Jabłeczna (niep. 21-29) 

11.01. 
2020 

sobota ul. Działkowa 

13.01. 
2020 

poniedziałek 
ul. Borowska (niep.),  

Borowska (parz. 86 – 96) 

14.01. 
2020 

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

Żegiestowska, Brzoskwiniowa 
15.01. 
2020 

środa ul. Borowska (parz. 176 – 270) 

16.01. 
2020 

czwartek ul. Strońska (niep.) 

  



17.01. 
2020 

piątek ul. Strońska (parz.) 

18.01. 
2020 

sobota ul. Czerniawska, Wambierzycka 

20.01. 
2020 

poniedziałek ul. Długopolska, Kudowska, Radkowska 

21.01. 
2020 

wtorek ul. Srebrnogórska (niep.) 

22.01. 
2020 

środa ul. Srebrnogórska (parz.), Kłodzka 

23.01. 
2020 

czwartek 
ul. Piławska (niep. 1 – 21), 

Piławska (parz. 2 – 4) 
24.01. 
2020 

piątek ul. Piławska (parz. 6 – 28) 

25.01. 
2020 

sobota ul. Brossa, Spiska 

27.01. 
2020 

poniedziałek ul. Świeradowska (niep.), Uznańskiego 

28.01. 
2020 

wtorek ul. Świeradowska (parz.), Himalajska 

29.01. 
2020 

środa ul. Rutkiewicz 

30.01. 
2020 

czwartek 
ul. Bielawska, Dzierżoniowska, Pieszycka, 

Pietrzykowicka 

31.01. 
2020 

piątek 
ul. Dusznicka, Lądecka, Niemczańska, 

Puszczykowska, Pirenejska 

01.02. 
2020 

sobota 
ul. Kukuczki, Alpejska 

oraz kolęda na zaproszenie 
 

Wizytę duszpasterską od poniedziałku do piątku rozpoczynamy o godzinie 1600,  
w soboty o godzinie 1400. W danym dniu kolęda powinna się zakończyć przed 

godz. 2200. 
 

Rodziny, które w danym dniu nie mogą przyjąć Wizyty Duszpasterskiej, powinny 
zaprosić kapłana z modlitwą błogosławieństwa, w możliwym dla nich terminie.  
Pamiętajmy, że przyjęcie Wizyty Duszpasterskiej jest wyznaniem wiary wobec 

sąsiadów i Kapłana. 




