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02. grudnia – I Niedziela Adwentu 
03.grudnia – św. Franciszka Ksawerego właśc. Francisco de Jaso y Azpilicueta 
(ur. 7 kwietnia 1506 na zamku Xavier wówczas w Królestwie Nawarry, obecnie 
w Hiszpanii, zm. z 2 na 3 grudnia 1552 na wyspie Sancian koło Kantonu u 
wybrzeży Chin) – prezbiter i wyznawca, jeden z założycieli zakonu jezuitów, 
misjonarz, święty katolicki zwany apostołem Indii. Mówi się o nim, że od 
czasów św. Pawła nikt nie nawrócił większej liczby ludzi. 
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04.grudnia – św. Barbary, dziewicy, męczennicy; żyła w III/IV w.; przyjęła 
chrześcijaństwo i ślubowała dozgonną czystość, odrzucając wszystkie 
propozycje małżeńskie; oskarżona przez ojca została skazana na śmierć przez 
ścięcie – wyrok wykonał ojciec; zaliczana do 14 Orędowników, „mających stały 
dyżur ratowniczy nad światem”: budowano łodzie, każda z wizerunkiem św. 
Barbary, czczą Świętą także górnicy; istniało w Polsce bractwo Św. Barbary jako 
patronki dobrej śmierci;  
06.grudnia – św. Mikołaja z Miry, biskupa; żył w III/IV w.; z grecka Mikołaj 
znaczy „zwycięski lud”; pochodził z Azji Mniejszej, wyróżniał się pobożnością i 
wyczuleniem na niedolę bliźnich; po śmierci rodziców swoim majątkiem chętnie 
dzielił się z potrzebującymi – tak ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego 
szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze na posag – stąd jest orędownikiem 
dziewcząt na wydaniu; uprosił ułaskawienie dla trzech młodzieńców Miry 
skazanych na śmierć, uratował swą modlitwą rybaków w czasie gwałtownej 
burzy – jest patronem marynarzy i rybaków; w Polsce czczony również jako 
opiekun pasterzy, chroniących trzody przed drapieżnym zwierzęciem;  
08.grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny  
09.grudnia – II Niedziela Adwentu  
13.grudnia – św. Łucji – dziewicy, męczennicy, żyła w III/IV w., zginęła w 
czasach prześladowania chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana; 
14.grudnia – św. Jana od Krzyża, kapłana, doktora Kościoła, zył w XVI w. w 
Hiszpanii; miał trudne warunki w dzieciństwie- był oddany nawet do przytułku 
po śmierci ojca; po ukończeniu kolegium jezuickiego, wstąpił do zakonu 
karmelitów; podjął wysiłek reformy zakonu za co ponosił ze strony 
przełożonych surowe kary;  
16.grudnia – III Niedziela Adwentu; REKOLEKCJE  
17.grudnia – REKOLEKCJE  
18.grudnia - REKOLEKCJE  
20.grudnia – św. Dominika z Silos, opata; żył w XI w., benedyktyna;  
23.grudnia – IV Niedziela Adwentu;  
24.grudnia – świętych  Adama i Ewy – prarodziców rodzaju ludzkiego;  
25.grudnia – Boże Narodzenie  
26.grudnia – św. Szczepana, diakona, pierwszego męczennika; „pełen łaski i 
mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu”; ukamienowany przez prozelitów 
żydowskich (nawróconych na judaizm pogan); na pamiątkę tego wydarzenia w 
czasie Mszy św. rzucano w kościele zboże; wieczór 26 grudnia nazywano 
„szczodrym”, gdyż służba dworska składała panom życzenia i otrzymywała 
poczęstunek, a po przyjęciu smarowano miodem pułap i rzucano ziarna, by było 
szczęsną wróżbą pomyślnych zbiorów na przyszły rok;  
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27.grudnia – św. Jana Apostoła, Ewangelisty; Ewangelię napisał św. Jan 
prawdopodobnie po roku 70; miał w ręku Ewangelie synoptyków (Mateusz, 
Marka i Łukasza), dlatego nie powtarza co już napisano ale jako naoczny 
świadek nauk Pana Jezusa i wydarzeń z Nim związanych uzupełnia fakty i 
szczegóły;  
28.grudnia – świętych Młodzianków, męczenników;  
31.grudnia – Świętej Rodziny Jezusa, Maryi, Józefa. 
 
 
Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Oczekiwać to 
znaczy również czuwać, by dobrze przygotować się na Boże Narodzenie. Tego 
czasu nie można zmarnować. Adwent więc to czas czuwania, by Bóg nie 
przyszedł do mnie nadaremno. Czuwać adwentowo – to uczyć się modlić, 
myśleć i kochać na wzór Syna Bożego. Jest to czas dany po to, by odważnie 
przyglądać się temu, co robię ze skarbem mojego życia i z moim własnym 
powołaniem do świętości. Modlić się to znaczy mówić Bogu o tym, co dla mnie 
ważne, co mi wyszło, co nie, dziękować za każdy dzień życia i ludzi, którzy są 
przy mnie. Modlić się to również znaczy słuchać Boga. Słuchać Boga to też 
poznawać Słowo Boże poprzez czytanie Pisma Świętego, bo ono jest najlepszym 
drogowskazem dla człowieka. Biblia ukazuje mi prawdę o mojej wielkości i o 
mojej słabości. Czuwać adwentowo – to troszczyć się o swoje sumienie, 
podejmować odważny rachunek sumienia, korzystać z sakramentu pokuty. 
Czuwać – to karmić się nie tylko słowem, ale też Ciałem Boga. To zatem 
korzystać z daru Eucharystii, z daru Roratów. Czuwać – to już dzisiaj postawić 
sobie pytanie, które Bóg zada mi na końcu mojej ziemskiej drogi: Czy kochasz? 
Czy kochasz dzisiaj bardziej niż wczoraj? Naprawdę czuwać – to znaczy 
naprawdę kochać. Naprawdę kochać to znaczy czynić dobro. 
Dlaczego Roraty? 
Roraty to Msza święta odprawiana ku czci Maryi. Nazwa "roraty" pochodzi od 
pierwszych słów pieśni towarzyszącej rozpoczęciu Mszy św. w okresie 
Adwentu: "Rorate coeli de super... (niebiosa rosę spuśćcie nam z góry...)". W 
Polsce najstarsze ślady Mszy św. Roratniej sięgają XIII w. Podczas śpiewania tej 
pieśni w Kościele jest zupełnie ciemno, a jedyne światło pochodzi ze świec i 
lampionów przyniesionych przez wiernych na tę właśnie Mszę św. Świeca 
roratnia (zwana też roratką) jest jeszcze jednym ważnym symbolem w naszej 
liturgii. Ta płonąca świeca, ozdobiona często niebieską wstęgą, przypomina nam 
postać Maryi, Matki Jezusa, która jest dla nas najlepszym przykładem gotowości 
na przyjęcie oczekiwanego Mesjasza. W naszym kościele Roraty odprawiane są 
o godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci. Koniecznie weźcie ze 
sobą lampiony. 

ADWENT - CZAS CZUWANIA 
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1 grudzień - godzina16.30. Zumba dla dzieci. 
4 grudzień - godzina 16.00.Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dzieci. Robimy 
świąteczne dekoracje. 
4 grudzień - godzina 16.00.Spotkanie dla wszystkich mieszkańców prowadzone 
przez Fundację Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego w 
Podlesicach. Temat spotkania: „W głąb Jurajskiej Ziemi – o geologii i 
paleontologii słów kilka”. Geologia zawsze fascynowała swoim ogromem. Jest 
na każdym naszym kroku, otaczając nas na co dzień. W prelekcji przedstawione 
zostaną zagadnienia związane z etapami powstawania skał, nauką o minerałach i 
skamieniałościach. 
7 grudzień - godzina 17.00.Nauka języka angielskiego dla początkujących. 
7 grudzień - godzina 18.00.Nauka języka angielskiego dla zaawansowanych. 
11 grudzień - godzina 16.00. Warsztaty Bożonarodzeniowe dla dorosłych. 
Robimy świąteczne dekoracje. 
14 grudzień - godzina 17.00.Nauka języka angielskiego dla początkujących . 
14 grudzień – godzina 18.00. Nauka języka angielskiego dla zaawansowanych. 
15 grudzień - godzina 16.30.Zumba dla dzieci. 
15 grudzień - godzina 17.00.Kolejne spotkanie z cyklu: „Książkowo, lecz 
filmowo”. Przeniesiemy się trochę w czasie wracając do barwnej epoki ” dzieci 
kwiatów”, gdy człowiek stawiał pierwsze kroki na Księżycu, na ulicach stały 
saturatory, a szczytem marzeń był Fiat 125p.Z „Biletem na Księżyc” przy dobrej 
muzyce zapraszamy do  czasów PRL-u. 
18 grudzień - godzina 16.00. Spotkanie dla wszystkich mieszkańców 
prowadzone przez Fundację Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i 
Kulturowego w Podlesicach. Temat spotkania: ”Pierwsi ludzie na Ziemi”. Jak i 
gdzie ludzie wymyślili ogień? Jak opracowano pierwsze prymitywne narzędzia? 
Gdzie powstały pierwsze dzieła artystyczne? Na takie i rożne inne pytania 
dotyczące pierwszych ludzi na Ziemi będziemy szukać odpowiedzi 
                            

Wszystkie zajęcia i spotkania są bezpłatne 
 

OFERTA GOK-u 


