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Moi Drodzy Para�anie,
Sympatycy Dzieła Salezjańskiego

 Coraz chudszy kalendarz, coraz krótsze dni, coraz zimniej i wietrzniej 
na dworze. Wydaje się, że wszystko co dobre się kończy. Tak by wyglądało czysto
 „po ludzku”, ale „po Bożemu” to początek czegoś nowego jako kolejna szansa.

 Rozpoczęliśmy Adwent czyli czas oczekiwania. A na co czekamy? 
Na Boże Narodzenie -  kolejną pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa.  Od Jego 
przyjścia na świat liczymy czas naszej ery odmierzanej kolejnym rokiem kalendarza.

 W klimat Adwentu wprowadza nas:

 Wieniec adwentowy

 Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. 
Następnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele 
adwentowe i cztery strony świata oczekujące przyjście Zbawiciela. Świece zapalane 
są podczas wspólnej modlitwy, w czasie Mszy św. W pierwszym tygodniu adwentu 
zapala się jedną świecę, w drugim dwie, w trzecim trzy, a w czwartym wszystkie 
cztery.

 Świeca roratnia

 Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, 
a płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka. Świeca roratnia 
jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat – Mszy porannej. 
Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa - 
Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok ołtarza 
lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest przepasana 
roratka mówi o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zielona gałązka 
przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego 
korzeni. I spocznie na niej Duch Pański..." (Iz 11, 1-2).
przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego 



 Lampion

 Jest symbolem Maryi oczekującej narodzin Jezusa. Tak jak pięknem wnętrza 
Maryi jest Jezus, tak pięknem lampionu, bogatego w symbole jest wewnętrzne 
światło – znak Jezusa – przenikające przez ściany lampionu na zewnątrz.

 Roraty

 W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. 
Nazwa ta pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... 
(Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. 
Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest życie i rozwój 
duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest najczęściej przed świtem jako 
znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł Chrystus - 
Światłość prawdziwa.

 Adwent ma potrójny wymiar. Ten pierwszy to pamiątka oczekiwania całej 
ludzkości -  od Adama i Ewy - na przyjście Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który – 
i my to wiemy – wyzwolił ludzkość z niewoli grzechu. Drugi wymiar to ten 
konkretny, przygotowujący nas do najbliższych Świąt Bożego Narodzenia. 
I trzeci wymiar –  całe życie ludzkie jest adwentem, a więc przygotowaniem do 
spotkania ze Zbawicielem w wieczności.

 Skoro zaczynamy Adwent to warto przeżyć go jak najlepiej.

 Co nam w tym pomoże?
Pomoże pamięć o powyższym, by wejść w klimat tego adwentowego aktywnego 
oczekiwania, bo przecież szykujemy się na przyjście najważniejszego Gościa. 
I tak jak sprzątamy w naszych domach na  Święta Bożego Narodzenia, tak trzeba 
posprzątać w naszych sercach przez udział w rekolekcjach i szczerą spowiedź,  
by każde  stało się piękną „stajenką betlejemską”, w której narodzi się przez 
przyjęcie Komunii Świętej Jezus Chrystus.

     Z prośbą zachęty i darem modlitwy,
                 ks. Józef - proboszcz 
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AKTUALNOŚCI

Adwentem  rozpoczynamy 
Nowy  Rok  Liturgiczny.  Powi-
nien  być  to  dla  nas  okres 
wspólnego przygotowania na 
przyjście  Jezusa  Chrystusa. 
Roraty w naszym kościele co-
dziennie  o  godz.  7:00,  dla 
dzieci we wtorki i  czwartki o 
godz.  16:30.  Zachęcamy  do 
uczestnictwa w tych Mszach. 
Prosimy o przynoszenie lam-
pionów na znak, że oczekuje-
my na przyjście Pana Jezusa.

8 grudnia obchodzimy Uro-
czystość  Niepokalanego  Po-
częcia Najświętszej Maryi Pan-
ny.  Msze  św.  o  godz.  7:00 
i 18:00. O godz. 12:00 – Go-
dzina  Łaski.  Zapraszamy  do 
kościoła  na  wspólną  modli-
twę.

Zapraszamy  na  Rekolekcje 
Adwentowe  w  dniach  13  – 
15.12.2015.  Przeprowadzi  je 
ks.  Paweł  Kacprzak  –  Pro-
boszcz z Łęcza. Szczegóły w 
załączonym Rozkładzie.

Tradycyjnie,  jak  co  roku, 
będą  rozprowadzane świecz-
ki Caritas. Dochód z ich sprze-
daży będzie przeznaczony na 
cele charytatywne. 

W  najbliższych  dniach  roz-
poczynamy  roznoszenie 
opłatków wigilijnych do rodzin 
naszej parafii. Prosimy więc o 
miłe przyjęcie osób, które ro-
bią to każdego roku bezintere-
sownie.

CECYLIADA
PRZEGLĄD PIOSENKI 
RELIGIJNEJ  22.11.2015

To już kolejny raz w naszej 
parafii  śpiewem  świętowali-
śmy Wspomnienie Św. Cecylii 
–  patronki  chórów.  Kościół 
wypełnił się tymi, którzy przy-
szli  śpiewać  i  tymi,  którzy 
przyszli  posłuchać  pięknych, 
religijnych piosenek.

Ogółem wystąpiło 80 osób 
z  Tolkmicka,  Pogrodzia  oraz 
Seniorzy z Elbląga i Kmiecina.

Wykonawcy wystąpili w ka-
tegoriach  solistów,  duetów, 
scholii i zespołów. 
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Najmłodsza  Klaudia  miała 
trzy i pół roku, najstarsze gru-
py  to  zespoły  „Radość” 
i „Fale”.

Cecyliada  miała  charakter 
Przeglądu  Piosenki  Religijnej, 
więc  wszyscy  zajęli  „I  miej-
sca”,  za  które  otrzymali  upo-
minki, ufundowane przez Pa-
rafię.

Organizatorami  tegorocznej 
Cecyliady była Parafia Św. Ja-
kuba  Apostoła  w  Tolkmicku, 
Oratorium im. Św. Jana Bosko 
i Caritas Parafialna w Tolkmic-
ku.  Współorganizatorem  był 
również  Miejsko  –  Gminny 
Ośrodek Kultury w Tolkmicku. 
Program prowadziła Pani Mag-
da Janowicz – Hofman.

Ksiądz  Proboszcz  serdecz-
nie  dziękuje  wszystkim orga-
nizatorom,  wykonawcom 
i tym,  którzy  przyszli  posłu-
chać wykonawców. 

Bóg zapłać i do zobaczenia 
za rok.

DEKRET
o ustanowieniu miejsc 
dla uzyskania odpustu 
zupełnego z okazji 
nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia

Z  okazji  nadzwyczajnego 
Jubileuszu  Miłosierdzia  usta-
nawiam  w  diecezji  elbląskiej 
12 kościołów, w których wier-
ni będą mogli uzyskać odpust 
zupełny pod zwykłymi warun-
kami:

1.  Elbląg – kościół  katedralny 
św. Mikołaja,
2. Elbląg –  kościół  parafialny 
Miłosierdzia Bożego,
3. Iława  –  kościół  parafialny 
Przemienienia Pańskiego,
4. Krynica  Morska  –  kościół 
parafialny św. Piotra Apostoła,
5. Kwidzyn – kościół współka-
tedralny św. Jana Ewangelisty,
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6. Malbork – kościół parafialny 
św. Jana Chrzciciela,
7. Miłomłyn – kościół parafial-
ny św. Bartłomieja,
8. Morąg – kościół  parafialny 
świętych Piotra i Pawła,
9. Nowy Staw – kościół kole-
giacki św. Mateusza Apostoła,
10. Prabuty  –  kościół  współ-
katedralny św. Wojciecha,
11.  Tolkmicko  –  kościół  para-
fialny św. Jakuba Apostoła,
12. Zielonka  Pasłęcka  –  ko-
ściół  parafialny  św.  Jana 
Chrzciciela.

Elbląg,
23 listopada 2015 roku

  792/2015№

+ Jacek Jezierski, Biskup Elbląski
 Ks. Zdzisław Bieg, Kanclerz Kurii

HUMOR O ŚW.  MIKOŁAJU

-  Byłeś  grzeczny?  Nie  kra-
dłeś? - pyta się Święty Mikołaj.

-  Nic  nie  kradłem,  byłem 
grzeczny -  odpowiada  dziec-
ko.

-  To  się  naucz  bo  ja  ci 
wiecznie prezentów nie będę 
przynosił!

-  Jasiu,  co  chcesz  dostać 
pod choinkę?

- Tę ciężarówkę, którą dzia-
dek trzyma pod poduszką.

Przed świętami  św. Mikołaj 
rozdaje prezenty na ulicy. Ja-
sio po otrzymaniu jednego z 
nich mówi:

- Święty Mikołaju, dziękuję ci 
za prezent.

-  Głupstwo  -  odpowiada 
święty Mikołaj. - Nie masz mi 
za co dziękować.

- Wiem, ale mama mi kaza-
ła.

Jasio pisze list do świętego 
Mikołaja:

-  "Chciałbym  narty,  łyżwy, 
sanki i  grypę  na zakończenie 
ferii świątecznych".

Mama strofuje Jasia:
- Kto Cię nauczył tak przekli-

nać?
- Święty Mikołaj - odpowiada 

chłopiec.
- Jak to?
- Podkładał mi prezent i wal-

nął kolanem o szafkę.

Fąfara tłumaczy pięcioletnie-
mu Jasiowi:

-  Jesteś  już  dostatecznie 
duży aby wiedzieć, że nie ma 
żadnego  świętego  Mikołaja. 
To ja dawałem ci prezenty.

-  Wiem,  wiem!  Bocian  to 
także ty.
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6 GRUDNIA
ŚWIĘTY MIKOŁAJ, BISKUP

Mikołaj urodził  się  w Patras 
w Grecji  ok.  270 r.  Był  jedy-
nym  dzieckiem  zamożnych 
rodziców, uproszonym ich go-
rącymi modłami. Od młodości 
wyróżniał się nie tylko poboż-
nością, ale także wrażliwością 
na niedolę bliźnich. Po śmierci 
rodziców  swoim  znacznym 
majątkiem chętnie dzielił się z 
potrzebującymi.  Miał  ułatwić 
zamążpójście  trzem  córkom 
zubożałego  szlachcica,  pod-
rzucając im skrycie pieniądze. 
Cuda,  które  czynił,  przyspa-
rzały  mu  jeszcze  większej 
chwały.

Kiedy  cesarz  Konstantyn  I 
Wielki skazał trzech młodzień-
ców z Miry na karę śmierci za 
jakieś wykroczenie, niepropor-
cjonalne do aż tak surowego 
wyroku,  św.  Mikołaj  udał  się 
osobiście  do  Konstantynopo-
la, by uprosić dla swoich wier-
nych  ułaskawienie.  Kiedy  in-
dziej  miał  swoją  modlitwą 
uratować  rybaków  od  nie-
chybnego utonięcia w czasie 
gwałtownej  burzy.  W  czasie 
zarazy,  jaka  nawiedziła  jego 
strony,  usługiwał  zarażonym 
z narażeniem własnego życia. 

Podanie  głosi,  że  wskrzesił 
trzech ludzi, zamordowanych 
w złości przez hotelarza za to, 
że nie mogli mu zapłacić na-
leżności.

Po  długich  latach  błogosła-
wionych  rządów  Mikołaj  od-
szedł  po nagrodę  do Pana 6 
grudnia  (stało  się  to  między 
rokiem 345 a 352). 

W  naszym  kościele  figura 
Świętego  znajduje  się  przy 
bocznym wejściu  do  świąty-
ni.

19 grudnia Imieniny obchodzi 
ks. Dariusz Machniak

Z  okazji  imienin  życzymy 
Księdzu  wiele  radości,  zdro-
wia,  niesłabnącego  żaru  du-
cha w trudnej kapłańskiej po-
słudze.

Niech  Najświętsza  Panna 
otacza Cię Matczyną miłością 
i  opieką,  szczególnie  w trud-
nych  chwilach  i  wyprasza  u 
Syna wszelkie  potrzebne Ła-
ski.
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Podejmowany  trud  zmaga-
nia się z codziennością niech 
Cię  uskrzydla  i  pozwoli  do-
strzegać piękno i głębię życia.

Szczęść Boże.

        Współbracia Salezjanie 
i Parafianie

Solenizant  odprawi  Mszę 
Św. 19 grudnia i godz. 18:00. 
Będzie to okazja do składania 
życzeń.

SYMBOLE ŚWIATOWYCH DNI 
MŁODZIEŻY
TOLKMICKO - KOŚCIÓŁ ŚW. JA-
KUBA APOSTOŁA 19.11.2015

W czwartek 19 listopada br. 
o godz.  9:00,  dotarły do na-
szej  parafii  Symbole  Świato-
wych  Dni  Młodzieży –  Krzyż 
Roku  Świętego  i  Ikona  Matki 
Bożej  Salus  Populi  Romani 
(Wybawicielki Ludu Rzymskie-
go).

Nie  wszystkie  parafie  mają 
możliwość gościć te symbole, 
dla tego nasza wspólnota czu-
je  się  zaszczycona ich obec-
nością.

Powitania  symboli  w obec-
ności  ks.  Dziekana  Dekanatu 
Elbląg Północ dokonał ks. Pro-
boszcz Józef Grochowski.  

Prowadzenia  tych  niezwy-
kłych  rekolekcji  podjęli  się 
księża:  Piotr  Wyszyński  i  Ja-
cek  Szewczyk,  pracujący  w 
Salezjańskim  Ośrodku  Powo-
łaniowym   EMAUS  w  Czer-
wińsku.

Na pierwsze spotkanie przy-
szły  dzieci  z  miejscowego 
przedszkola.  Każde  na  cza-
peczce miało symbol Świato-
wych Dni Młodzieży a na po-
liczku  namalowane  barwy 
narodowe.  Razem  z  nimi 
uczestniczyły  w  spotkaniu 
dzieci  klas  I-III  z  miejscowej 
Szkoły Podstawowej. 
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Wszystkie miały piękne cho-
rągiewki  o  barwach  narodo-
wych, kościelnych i krajów, w 
których Symbole już gościły. 

Dzieci  z  ogromnym zainte-
resowaniem  wysłuchały 
wprowadzenia,  przygotowa-
nego przez Księży Jacka i Pio-
tra obejrzały bajkę z morałem 
„O  trzech  drzewach”.  Bez-
błędnie odpowiadały na pyta-
nia dotyczące treści bajki. Na 
zakończenie,  wszystkie  do-
tknęły Krzyża.

Kolejną  grupę,  która przyje-
chała na spotkanie stanowiły 
dzieci  ze  Szkół  Podstawo-
wych  w  Łęczu,  Pogrodziu 
i Suchaczu. Obejrzały również 
wspomnianą wyżej bajkę, zło-
żyły przyrzeczenie chrzcielne, 
dotknęły krzyża  i  z  otrzyma-
nym  błogosławieństwem 
wracały do domów.

O  godz.  11:50  rozpoczęła 
się  Msza  Św.  koncelebrowa-
na,  pod przewodnictwem Bi-
skupa  Elbląskiego  ks.  Jacka 
Jezierskiego,  który  wygłosił 
też okolicznościową homilię.

 Uczestniczyła  w niej  mło-
dzież  z  miejscowego Gimna-
zjum,  kl.  IV  -  VI  tolkmickiej 
Szkoły  Podstawowej  oraz 
wiele  osób  dorosłych.  Wszy-
scy mogli  dotknąć  lub ucało-
wać Symbole.

Popołudniowa część dzisiej-
szego  spotkania  zgromadziła 
osoby  dorosłe  na  Różańcu, 
Drodze  Krzyżowej  i  Koronce 
do Bożego Miłosierdzia.

O  godz.  16:00  zakończyła 
się  peregrynacja  Symboli 
Światowych  Dni  Młodzieży, 
które odbędą się w przyszłym 
roku  w  Krakowie.  Pożegnała 
je duża grupa wiernych.
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Ks.  Proboszcz  Józef  Gro-
chowski składa serdeczne po-
dziękowanie  Dyrekcjom,  Na-
uczycielom,  Katechetom, 
opiekunom,  dzieciom  i  mło-
dzieży ze szkół, które uczest-
niczyły  w  spotkaniach.  Bóg 
zapłać ks. Biskupowi za prze-
wodnictwo  w  Mszy  Świętej, 
ks.  Dziekanowi,  księżom, 
uczestniczącym  w  koncele-
brze i  opiekującym się  dzieć-
mi  i  młodzieżą,  księżom  z 
EMAUS,  naszym  duszpaste-
rzom,  oraz  wszystkim  oso-
bom,  które  ubogaciły  soją 
obecnością  spotkania,  nabo-
żeństwa i Mszę Świętą.

SZLAKIEM 
BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI
PIELGRZYMKA  
DO BIAŁEGOSTOK 21.11.2015

21 listopada br. 35 – osobo-
wa  grupa  wyruszyła  z  Tolk-
micka na kolejną pielgrzymkę, 
do  Sanktuarium  Miłosierdzia 
Bożego w Białymstoku.  Miej-
sce to jest związane z bł. ks. 
Michałem Sopoćko – spowied-
nikiem  Siostry  Faustyny  Ko-
walskiej.  Mamy już  w naszej 
wspólnocie  relikwie  I  stopnia 
Św. Faustyny a od kilku tygo-
dni również bł. ks. Sopoćki – 
też I stopnia.

Po przybyciu do tej pięknej 
Świątyni  uczestniczyliśmy  w 
Mszy Św., odprawionej przez 
ks.  Wiesława Kanię  –  organi-
zatora i opiekuna duchowego 
pielgrzymki.

Wkrótce zostanie ogłoszony 
Rok Miłosierdzia Bożego. Bia-
łystok, to kolejne miejsce, któ-
re znalazło się na szlaku piel-
grzymkowym  ku  czci  Św. 
Siostry Faustyny i bł. Michała 
Sopoćki.  Byliśmy  już  w 
Wilnie,  Łagiewnikach,  Płocku 
i teraz w Białymstoku.
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Po Mszy Św. była okazja do 
zwiedzenia  Sanktuarium 
i osobistych  modlitw  dzięk-
czynno – błagalnych przy reli-
kwiach Błogosławionego. 

Z Sanktuarium udaliśmy się 
do  kaplicy  Sióstr  Miłosierdzia 
Bożego,  gdzie  odmówiliśmy 
Koronkę  i  zwiedziliśmy  miej-
sce, w którym przez ostatnie 
lata  życia  pracował  i  modlił 
się spowiednik Siostry Fausty-
ny Kowalskiej.

Kolejnym  etapem  naszego 
pielgrzymowania  była  Święta 
Woda – Góra Krzyży. Zostawili-
śmy  tam  też  krzyż  przywie-
ziony z Tolkmicka.

W pobliżu Góry Krzyży znaj-
dują się murowane kapliczki – 
stacje  Siedmiu  Boleści  Matki 
Bożej, oraz Sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej. Modliliśmy się 
indywidualnie  przed  cudow-
nym  obrazem  Maryi,  dzięku-
jąc  Jej  za  opiekę,  prosząc  o 
potrzebne łaski w życiu.

Po obiedzie udaliśmy się w 
drogę  powrotną  do  Tolkmic-
ka.

Pielgrzymi dziękują ks. Wie-
sławowi  za  zorganizowanie 
tej pielgrzymki i opiekę ducho-
wą,  a  Panu Robertowi  –  kie-
rowcy, za bezpieczną podróż.

Bóg zapłać.
 Wiesława Charyton – Kozioł

UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
2015

Tradycyjnie  już  w  Uroczy-
stość  Wszystkich  Świętych 
tłumy  wiernych  odwiedziły 
nasz cmentarz parafialny.

O godz.  13:00 część  wier-
nych  zebrała  się  w  kościele, 
skąd procesyjnie, odmawiając 
Różaniec,  wraz  z  ks.  Dariu-
szem Machniakiem i ks. Ada-
mem  Homoncikiem  przeszli 
na cmentarz. 

W tym czasie modlił się tam 
z wiernymi ks. proboszcz Jó-
zef Grochowski.
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Następnie  rozpoczęła  się 
Msza  Św.  koncelebrowana 
pod przewodnictwem ks. Pro-
boszcza. Słowo Boże wygło-
sił O. Gracjan z Kadyn.

Następnego  dnia,  w  Dzień 
Zaduszny  duża  grupa  wier-
nych zebrała się na Mszy Św. 
w kaplicy  cmentarnej,  odpra-
wionej  przez  ks.  Proboszcza 
w intencji naszych zmarłych.

W  Słowie  Bożym  zwrócił 
On m.in.  uwagę,  że każdy z 
nas  otrzymał  dar  zbawienia, 
bo Jezus Chrystus złożył ofia-
rę  za  wszystkich  ludzi.  Od 
nas  jednak  zależy,  w  jakim 
stopniu  przyjmiemy od Boga 
ten dar świętości.

Pamiętajmy o tym...

30 listopada Imieniny obchodzi 
Pan Andrzej Lemanowicz – 
Burmistrz Miasta 
i     Gminy Tolkmicko  

Panie Burmistrzu.
Z  okazji  Imienin  składamy 

Panu  wiązankę  najpiękniej-
szych życzeń:  długich lat  ży-
cia,szczęścia,  dobrego  zdro-
wia i sił, powodzenia w pracy 
i  całym życiu  spełnienia  naj-
skrytszych  marzeń,  realizacji 
dobrych  zamiarów  i  planów 
i nieustającej opieki  Matki  Bo-
żej.

Ks. Proboszcz
Józef Grochowski

 i wspólnota salezjańska
oraz życzliwi parafianie

strona 11

Zespół redakcyjny: 
ks. Józef Grochowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara

Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 13.00 i czwartek 14.00 – 16.00
Telefon: 055 231 66 34, 692 477 616 www.salezjanie-tolkmicko.pl

Konto parafii: PKO BP S.A. O/Elbląg 75 1020 1752 0000 0202 0069 7011

http://www.salezjanie-tolkmicko.pl/


Rekolekcje Adwentowe w Parafii św. Jakuba
Apostoła w Tolkmicku

13-15 grudnia 2015
Rozkład rekolekcji

Niedziela, 13 grudnia 

   7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna ogólną
   9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną
 10.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną
 12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
 17.30 – Nabożeństwo Eucharystyczne 
 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną

Poniedziałek, 14 grudnia

   7.00 – Msza św. Roratnia z nauką rekolekcyjną ogólną
   8.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
   9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
 15.00 – Rekolekcje Dom Opieki Społecznej  
 16.00 - Okazja do Spowiedzi Św. dla dzieci
 16.30 – Msza św. dla dzieci z nauką rekolekcyjną
 17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św. 
 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
 19.00 – Okazja do Spowiedzi Św.
 19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, okazja do spowiedzi

Wtorek, 15 grudnia (zakończenie rekolekcji)

   7.00 – Msza św. Roratnia z nauką rekolekcyjną ogólną
   8.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
   9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla Chorych
 16.00 – Okazja do Spowiedzi Św. dla dzieci
 16.30 – Msza św. Roratnia z nauką rekolekcyjna dla dzieci
 17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi Św.
 18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 19.00 – Okazja do Spowiedzi Św.
 19.30 – Msza św. dla młodzieży z nauką rekolekcyjna
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