
REKOLEKCJE ADWENTOWE -  PROGRAM 
 
 

Rozpoczyna się Adwent -  Zapraszamy Parafian, w tym dzieci 
i młodzież do licznego uczestnictwa w rekolekcjach, które 
wygłosi ks. Artur Traczewski - Zmartwychwstaniec. 
                                                                                                                                         
Prosimy dzieci o przynoszenie lampionów i podpisanych imieniem 
„czerwonych serduszek”. 
Wezmą one udział w losowaniu figurki Matki Bożej, którą dzieci zabiorą w 
odwiedziny do swojego domu. 
 
  
Niedziela (30.11.): 

Godz. 9.00  -  Msza św. z nauką dla wszystkich w kościele św. Willibalda (Zengerstr. 12) 

Godz.12.00  -  Msza św. z nauką dla wszystkich w kościele św. Józefa (Gießereistr. 2) 
  
Wtorek (02.12.):  
Godz. 17.30 (Harmoniestr. 28A)- Msza św. roratnia z nauką dla dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych (od 3 do 7 lat) oraz ich rodziców. 
  
Środa (03.12.): 

Godz. 17.00 (Harmoniestr. 28A)-Nauka dla dzieci przygotowujących się do I 
Komunii św., dzieci z pierwszej rocznicy Komunii oraz innych do lat 12. 
Kościół św. Willibalda - godz. 18.00 - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

                                    - godz. 18.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich.               
                                      Po Mszy św. nauka dla małżeństw. 
  
Czwartek (04.12.): 

Godz. 16.30 (Harmoniestr. 28A) - Na spotkaniu czwartkowym nauka dla rodziców 

Kościół św. Willibalda - godz.  18.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich. 
  
Piątek (05.12.):           
Godz. 17.00 (Harmoniestr. 28A) - nauka dla młodzieży młodszej uczącej się          
(od 13 do 15 lat) 

Kościół św. Willibalda - godz. 18.15 - Koronka do Miłosierdzia Bożego 
                                    - godz. 18.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich.                  
                                      Po Mszy św. nauka dla małżeństw niesakramentalnych 
  
Sobota (06.12.):  
Godz. 8.40 - 14.50 – w Szkole Polskiej nauki rekolekcyjne wg planu zajęć 

Kościół św. Willibalda - godz. 16.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich. 
Godz. 20.00 (Harmoniestr. 28A) - Harmoniestr. 28a - spotkanie dla młodzieży uczącej 
się i pracującej i tej z 10 rocznicy I Komunii św. 
  
Niedziela (07.12.)    -   Zakończenie rekolekcji 
                        Godz. 9.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich w kościele św. Willibalda 

                        Godz. 12.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich w kościele św. Józefa 

                        Godz. 16.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich w Lichtenau 

  

Okazja do Spowiedzi św. 
  



-  W niedziele od godz.  8.30 w kościele św. Willibalda i od godz. 
11.30 w kościele św. Józefa 
-  Od środy do piątku od godz. 18.00 w kościele św. Willibalda 
-  W sobotę od godz. 16.00 w kościele św. Willibalda 
  

        Marana tha    -    Przyjdź  Jezu, Panie    -    Marana tha 
  
 


