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Rekolekcje Wielkopostne 

Nasze dusze tak jak kwiatki, muszą być ciągle pielęgnowane. 

Z chwastów oczyszczane i podlewane. 

Dlatego zaprosił ks. prob. Józef Krakowski do nas  

Księdza Rekolekcjonistę - ”Ogrodnika”  

za co mu serdecznie dzięki składamy! 

 
Księdza Rekolekcjonistę w naszej parafii serdecznie witamy 

A My - postanawiamy zrosić nasze dusze w zdroju Miłosierdzia Bożego 

i prosić Ducha Świętego, 

aby nasze dusze skore były do słuchania Słowa Bożego. 

Chcemy Jezusa coraz bardziej kochać  

i często Go do naszych serc przyjmować.  

 

Czcigodny Księże Rekolekcjonisto! 

Za przybycie i trud głoszenia Słowa Bożego dziękujemy! 

Życzymy Ci dobrego zdrowia, darów Ducha Świętego, 

Błogosławieństwa Bożego, 

Byś nadal mógł czynić wiele dobrego! 

 

 

Podziękowanie 

Przewielebnemu Księdzu Proboszczowi Janowi Przybylokowi za odprawienie 

Mszy św. pogrzebowej,  p. organiście, służbie liturgicznej, krewnym, sąsiadom, 

znajomym za udział w pogrzebie + Jana Kurpanika, za modlitwy i kwiaty  

serdeczne podziękowanie  

składa rodzina. 

 



Dokończenie orędzia papieża Franciszka na Wielki Post 2018 
 Post, na koniec, odbiera siłę naszej przemocy, rozbraja nas i stanowi 
wielką okazję do wzrastania. Z jednej strony, pozwala nam doświadczyć tego, 
co odczuwają ludzie, którym brakuje nawet tego, co niezbędnie potrzebne,  
i których na co dzień dręczy głód; z drugiej strony, wyraża stan naszego du-
cha, złaknionego dobroci i spragnionego życia Bożego. Post nas przebudza, 
powoduje, że stajemy się bardziej wrażliwi na Boga i na bliźniego, budzi na 
nowo wolę posłuszeństwa Bogu, który jako jedyny zaspokaja nasz głód. 
 Chciałbym, aby mój głos dotarł poza granice Kościoła katolickiego, aby 
dosięgnął was wszystkich, mężczyzn i kobiety dobrej woli, otwartych na słu-
chanie Boga. Jeżeli tak jak my jesteście zasmuceni szerzeniem się niegodzi-
wości w świecie, jeżeli niepokoi was lodowacenie paraliżujące serca i działa-
nia, jeżeli widzicie, że słabnie poczucie wspólnego człowieczeństwa, przyłącz-
cie się do nas, byśmy razem błagali Boga, by razem z nami pościć i razem da-
wać, ile możecie, żeby pomóc braciom! 

Płomień Paschy 
 Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli 
drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli nie-
kiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu Boga! 
On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać. 
 Dobrą okazją będzie, również w tym roku, inicjatywa „24 godziny dla Pa-
na”, która jest zachętą do tego, by sakrament pojednania był sprawowany w 
kontekście adoracji eucharystycznej. W 2018 r. odbędzie się ona w piątek  
9 i w sobotę 10 marca, a inspiracją do niej będą słowa z Psalmu 130,4: „Ty 
udzielasz przebaczenia”. W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozo-
stanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy, co stworzy sposobność do mo-
dlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej. 
 W noc Zmartwychwstania Pańskiego będziemy na nowo przeżywać su-
gestywny rytuał zapalenia paschału: światło, odpalone od „nowego ognia”, 
stopniowo rozproszy mrok i oświetli zgromadzenie liturgiczne. „Niech światło 
Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych 
serc i umysłów” (7), abyśmy wszyscy mogli na nowo przeżyć doświadczenie 
uczniów z Emaus – słuchanie Słowa Pana i karmienie się Chlebem euchary-
stycznym sprawi, że nasze serce będzie mogło znów płonąć wiarą, nadzieją  
i miłością. 
 Błogosławię wam z serca i modlę się za was. Nie zapominajcie modlić 
się za mnie. 

Franciszek 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
• Dziś Niedziela Palmowa - Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pa-
na Jezusa do Jerozolimy. Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  

o godz.1630. 
• Młodzież gromadzi się dziś o godz. 1400 w Katedrze Chrystusa Króla w Kato-

wicach na 33. Światowym Dniu Młodzieży.  
• W naszej parafii rozpoczynają się dziś rekolekcje wielkopostne. Witamy ser-

decznie Księdza Rekolekcjonistę. Zapraszam wszystkich parafian do udziału. 
Plan rekolekcji w gablotce oraz Informatorze. Na zakończenie rekolekcji w śro-

dę w czasie każdej Mszy św. zebrana zostanie kolekta. 
• W poniedziałek odwiedziny chorych. Zgłoszenia przyjmowane są w Zakrystii. 

Można także zgłosić chorych, którzy chcą w czasie Świąt przyjąć Komunię św. 
z rąk Nadzwyczajnego Szafarza. 

• Od poniedziałku rozpoczynamy przeżywanie Wielkiego Tygodnia. Liturgia 
Wielkiego Tygodnia jest szczególnie wymowna i bogata. Święte Triduum Pas-

chalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku 
liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej i kończy nieszpo-

rami Niedzieli Zmartwychwstania. 
• W czasie Triduum możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami 

oraz wypełniając praktyki: 
- W Wielki Czwartek udział w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej i uroczyste odmó-

wienie „Przed tak wielkim Sakramentem…”. 
- W Wielki Piątek - pobożny udział w Adoracji Krzyża, ucałowanie Krzyża  

w czasie uroczystego obrzędu liturgicznego. 
- W Wielką Sobotę - udział w Wigilii Paschalnej i odnowienie Przyrzeczeń 

Chrztu św. 
• Plan Adoracji w Ciemnicy i przy Bożym Grobie znajduje się w gablotce i Infor-

matorze Parafialnym. 
• Droga Krzyżowa w Wielki Piątek o godz. 9.00. 

• W Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed 
Świętem Miłosierdzia Bożego.  

• W tym dniu obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Za-
chęcam do zachowania postu w Wielką Sobotę.  

• Na tradycyjne święcenie potraw wielkanocnych zapraszam w Wielką Sobotę  
o godz. 1500, 1600, 1700. 
• Liturgia Wielkiej Soboty o godz. 2000. Proszę o przyniesienie świec. 

• Okazja do Spowiedzi św.: 
- do Wielkiej Środy w czasie rekolekcji, 

- w Wielki Czwartek od godz. 1600 do Ceremonii. 



- w Wielki Piątek od godz. 800 do godz. 1000 i od godz. 1600 do Liturgii, i po za-
kończeniu ceremonii do 21.00. 

- w Wielką Sobotę od godz. 800 do godz. 1000 oraz od 1600 do 1800, 
• W Gościu Niedzielnym: 
Pascha. Przejdźmy to razem. 
- Co to jest Triduum Paschalne oraz jak je owocnie przeżyć? 
Ponadto w "Gościu": 
- dodatek – obrazek z wyjątkową modlitwą o. Pio, 
-  jaka lekcja płynie dla nas z postawy ojca Pio, który świadomie przyjął na siebie 
ogromne cierpienie? 
W najnowszym" Małym Gościu": 

PREZENT - kalendarz na Triduum Paschalne, oraz: 
- uczniowie jednej z podwarszawskich szkół wysłali mrówkę w kosmos, 
- jak się uczyć, żeby się nauczyć? 

• Ofiary na kwiaty do Bożego grobu można składać do skarbonki za ławkami.  

• Kolekty w Triduum i Wielkanoc: 
- w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę przeznaczona jest na Boży Grób w Jerozoli-

mie i chrześcijan w Ziemi Świętej.  
- w Wielkanoc – na potrzeby naszej parafii. 

- w Poniedziałek Wielkanocny - na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego  
i Katolicki Uniwersytet Lubelski.  

• Bóg zapłać za dzisiejsze ofiary. 
• W Wielki Piątek Kancelaria Parafialna nieczynna. 

• Z racji Wielkiego Tygodnia Uroczystość zwiastowania Pańskiego obchodzona 
będzie 9 kwietnia. 

PLAN ADORACJI W CIEMNICY I PRZY BOŻYM GROBIE 
g. 800   - JUTRZNIA - Młodzież męska i żeńska 

g. 900   - Parafianie po południu zajęci zawodowo 
g. 1000 - Młodzież gimnazjalna 

g. 1100 - Dzieci szkolne - klasy I do VII 
g. 1200 - Zespół Charytatywny 

g. 1300 - Czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
g. 1400 - Bractwo Żywego Różańca 

g. 1500 - Emeryci, chorzy i czciciele Miłosierdzia Bożego 
g. 1600 - Parafianie posiadający wolny czas po południu 
g. 1800 - CEREMONIE 

Po Ceremoniach w Wielki Czwartek adorują obecni w kościele. 
Po Ceremoniach w Wielki Piątek adorują członkowie Chóru Lutnia”. 

Adoracja w ciemnicy i przy Bożym Grobie do godz. 2100. 

. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 26 marca do 1 kwietnia 2018 r. 
WIELKI TYDZIEŃ 

26 III 

Wielki 

Poniedziałek 
 

g. 730 

g. 800 

 

g. 930 

g. 1100 

g. 1700 

 

g. 1800 

 

 

g. 1900 

Okazja do Spowiedzi Świętej 
Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
- Za + Elfrydę Borzucką w dniu urodzin  
Nauka dla dzieci kl. I-III 
Nauka dla dzieci kl. IV-VII 
Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowie-
dzi Świętej 
Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
- Za + Barbarę Gabriel od sąsiadów z ul. Kłosowej i Ro-
dzinnej 
Droga Krzyżowa i okazja do Spowiedzi Świętej (do godz. 
21.00) 

27 III 

Wielki 

Wtorek 

 

g. 730 

g. 800 

 

g. 930 

g. 1100 

 

g. 1700 

 

g. 1800 

 

g. 1900 

Okazja do Spowiedzi Świętej 
Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
- Za + parafian 
Nauka dla dzieci kl. I-III 
Nauka dla dzieci kl. IV-VII 
Okazja do Spowiedzi Świętej 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  
Okazja do Spowiedzi Świętej 
Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
- Za ++ rodziców Stanisława i Dorotę Jaskółka  
Nauka stanowa dla kobiet 

28 III 

Wielka 

Środa 

 

g. 730 

g. 800 

 

 

g. 1000 

 

g. 1500 

 

 

g. 1800 

 

 

 

Okazja do Spowiedzi Świętej 
Msza Święta z nauką rekolekcyjną z udzielaniem Sakra-
mentu Chorych 
- Za + Romualdę Wita 
Msza Święta dla dzieci kl. I-VII 
- Za wszystkie dzieci naszej parafii 
Koronka do Miłosierdzia Bożego 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spo-
wiedzi Świętej 
Msza Święta z nauką rekolekcyjną 
- W intencji Księdza Rekolekcjonisty oraz wszystkich bio-
rących udział w rekolekcjach 
Zakończenie rekolekcji 



29 III 

Wielki 

Czwartek 

Wieczerzy 

Pańskiej 

 

g. 1600 

g. 1800 

Okazja do Spowiedzi Świętej 
Liturgia Wielkiego Czwartku 
Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
- Ku czci Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza z po-
dziękowaniem za ustanowienie, za odebrane łaski, na 
wynagrodzenie za grzechy oraz za kapłanów - od ofia-
rodawców 
Procesja do Ciemnicy, obnażenie ołtarzy  
 Adoracja (do 2100) 

30 III 

Wielki 

Piątek 
MĘKI  

PAŃSKIEJ 

1. dzień Now. 

do Miłosierdzi. 

Bożego 

g. 800 

 

g. 900 
g. 1800 

 

Wznowienie Adoracji w Ciemnicy i okazja do Spowiedzi 
Świętej 
Droga krzyżowa 
Liturgia Wielkiego Piątku  
Adoracja przy Bożym Grobie (do 2100) 
 

 

31 III 
Wielka  

Sobota 
WIGILII  

WIELKANOC-

NEJ 

2. dzień Now. 

do Miłosierdzi. 

Bożego 

g. 800 

 
g. 1500 
g. 1600 
g. 1700 

g. 2000 
 

Wznowienie Adoracji przy Bożym Grobie i okazja do 
Spowiedzi Świętej 
Święcenie potraw 
Święcenie potraw 
Święcenie potraw 
Liturgia Wigilii Paschalnej 
- Za parafian 
 

1 IV 

NIEDZIELA 

WIELKA-

NOCNA  
ZMAR-

TWYCHWST

ANIA  

PAŃSKIEGO 

3. dzień Now. 

do Miłosierdzi. 

Bożego 

g. 630 

 

g. 1000 

g. 1630 
g. 1700 

 

 

 

 

Zmartwychwstanie - Procesja  
- Za parafian 
- Za parafian 
Uroczyste Nieszpory 
- Za parafian 


