
Symboliczny Gest
Zachęcamy wszystkich wiernych, by w dniu  

20 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla, podjęli akt 
ofiarowania swego życia Chrystusowi, ci którzy niebędą 
mogli być na liturgii w kościele taki gest mogą uczynić  

w domu podczas swojej modlitwy.
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Chrystus Wodzem, Królem, 
Władcą nam!

Gest Wydarzenia 
Nasze wydarzenie przeżywamy 20 listopada w Uroczystość Chrystusa Króla. Tego 
dnia liturgię Mszy Świętych przygotowują poszczególne rejony.
Dlaczego taki gest?

 Święty Paweł w liście do Rzymian pisze:  Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że 
JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych 
– osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwości, a 
wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Kończący się Rok Jubileuszu 1050 lat chrześ-
cijaństwa w Polsce, jest szczególnym zaproszeniem dla każdego z nas, aby wyznać 
swoją wiarę i przynależność do Chrystusa.

 Zachęcamy wszystkich, by podjęli akt oddania swego życia Jezusowi. Można to 
uczynić słowami Poniższej modlitwy: 

Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz!
Wierzę, że umarłeś dla mnie na krzyżu, aby pokonać mój grzech i dać 

mi wolność, która przynosi pokój. Chcę jeszcze bardziej poznać Ciebie. 
Wybieram dziś życie z Tobą, by pójść drogą, którą mi wskażesz. Pragnę żyć 
dla Ciebie i bardziej niż swoją -Twoją wolę wypełniać. Oddaję Ci swoje ży-
cie, plany, marzenia, to co we mnie dobre i to, z czym sobie nie radzę. Jezu, 
proszę,zostań już na zawsze moim jedynym i wyłącznym Panem. Prowadź 
mnie, bo nie chcę błądzić, chodzić bez celu, ale chcę żyć tak, jak Ty chcesz 
abym żył. Ogłaszam Cię dziś Panem i Królem mojego życia. Amen.

Zaproszenie na Rekolekcje
Rekolekcje dla Posłańców i wszystkich chętnych z Grup Sąsiedzkich 

odbędą się w dniach: 14-16 listopada od godz. 1700 i 18 -19 Listopada.



Plan Rekolekcji Adwentowych
Czwartek 8 XII – Początek rekolekcji

600 - Msza św. z nauką 
830 - Msza św. z nauką dla dorosłych
1000 - Msza św. z nauką dla dorosłych
1430 - Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej 
1600 - Msza św. z nauką dla młodzieży z gimnazjum
1800 - Msza św. z nauką dla dorosłych 
1930 - Msza św. z nauką dla młodzieży

Piątek 9 XII – Drugi dzień rekolekcji
830 - Msza św. z nauką dla dorosłych
1000 - Msza św. z nauką dla dorosłych
1430 - Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej 
1600 - Msza św. z nauką dla młodzieży z gimnazjum
1800 - Msza św. z nauką dla dorosłych 
1930 - Msza św. z nauką dla młodzieży

Sobota 10 XII – Trzeci dzień rekolekcji dzień spowiedzi
600 - Roraty z nauką                       
830 - Nabożeństwo pokutne z nauką dla dorosłych
1000 - Nabożeństwo pokutne z nauką dla dorosłych
1130 - Nabożeństwo pokutne z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum
1600 - Nabożeństwo pokutne z nauką dla dorosłych
1800 - Msza św. z nauką dla dorosłych
1930 - Nabożeństwo pokutne z nauką dla młodzieży

Niedziela 11 XII – Zakończenie rekolekcji
700 - Msza św. z nauką dla dorosłych
830 - Msza św. z nauką dla dorosłych
1000 - Msza św. z nauką dla młodzieży starszej i gimnazjalnej
1130 - Msza św. z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej
1245 - Msza św. z nauką dla dorosłych
1600 - Msza św. z nauką dla dorosłych
1800 - Msza św. z nauką dla dorosłych

Świadectwa 
Pamiętam, że na rekolekcjach dla Kręgów Domowego Kościoła był taki 
moment, w którym oddawaliśmy nasze życie Jezusowi Chrystusowi.  Sama 
nie spodziewałam się, że ten moment będzie dla mnie tak ważny.  Po wa-
kacjach znalazłam pracę, poprawiła się nasza sytuacja materialna, popra-
wiły się nasze relacje, w domu i z teściami. Wszystko układało się dobrze.  
A tu niespodziewanie zaszłam w ciążę. Wydawało mi się, że obecny spokój 
prysnął. Pytałam się Boga i co teraz? I otrzymałam odpowiedź, jakiś głos 
mi powiedział: Przecież oddałaś mi swoje życie, czego się boisz? Skoro tak, 
to dobrze, jeszcze raz oddaję się pod Twoją opiekę. Chwile troski jeszcze 
wracały, ale dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że Jezus ofiarował mi 
znacznie więcej. Miałam o wiele mniej zmartwień,  zastanawiania się nad 
tym jak sobie poradzimy. W rodzinie było więcej spokoju, miłości i życz-
liwości. To wspaniałe dary, które budują szczęście rodzinne i za to jestem 
dzisiaj Bogu wdzięczna.            Parafianka
Echo minionych wydarzeń 
To wydarzenie zmobilizowało mnie do przypomnienia sobie jakiego mam patrona 
od sakramentu bierzmowania. Okazało się, że muszę udać sie do parafii, gdzie 
byłam chrzczona i bierzmowana. Kiedy odwiedziłam moją rodzinę, poszłam do 
kancelarii w parafii. Ksiądz odszukał moje dane i powiedział, że moją patronką 
jest św. Agnieszka. Przy okazji zapytał, dlaczego mi to teraz jest potrzebne. 
Opowiedziałam mu o wydarzeniu w naszej parafii i zaproponowanej modlitwie. 
Ucieszył się pomysłem i powiedział, że go wykorzysta. A ja wracałam do domu 
radosna, że odnalazłam moją zapomnianą patronkę. Od tamtej pory codziennie 
ją wspominam w modlitwie.

Parafianka
Duże wrażenie na mnie zrobiło hasło wydarzenia: Kto z Kim przystaje takim 
się staje. Pomyślałam sobie, że warto pamiętać o świętych patronach i z nimi 
być, bo wtedy i ja łatwiej mogę dość do nieba. Cieszę  się z tego wydarzenia 
i przypomnienia, że święci towarzyszą nam w drodze do nieba. Bóg potrafi 
ciągle nas zaskakiwać. Chwała Panu.            Posłanka
Myślałam, że nie mam patronki, bo bierzmowanie przyjęłam w czwartej 
klasie, imię jakie wybrałam, to była Krystyna. Nie wiem dlaczego, ale byłam 
przekonana, że nie ma św. Krystyny. To wydarzenie zmobilizowało mnie do 
poszukania czy tak jest naprawdę. Zaczęłam szukać w Internecie i z radością 
odkryłam, że jest św. Krystyna męczennica z III wieku. Przeczytałam o niej 
wszystko co mogłam. Teraz codziennie powierzam jej moje prośby. 

Grażyna

Wy mówicie:
Dlaczego mam podejmować taki akt, czy nie wystarczy, że wie-
rzę w Boga?
A Ja wam powiadam: 
Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, 
i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – 
osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do sprawiedliwo-
ści, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. Świętymi bądźcie, bo Ja jestem 
święty. Rz 10, 9-10 


