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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

14 – 18 marca 2015 r. 
 

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ ! Mk 1, 15 

 

SOBOTA 14 marca 2015 r.  

 

1800 Msza święta wieczorna z nauką rekolekcyjną  

 

NIEDZIELA 15 marca 2015 r.  

 

Msza święta z nauką rekolekcyjną:  

700  1000 1700  NAWRÓCENIE – TO JEST MOŻLIWE!  

1630  Gorzkie Żale i Kazanie Pasyjne 

1800  Wieczernik Modlitwy: Effatha – otwórz się! Modlitwa otwarcia i uwielbienia.  

Kapłani nakładają ręce na wiernych w geście modlitwy wstawienniczej!  

Modlitwę prowadzi ks. Krzysztof razem ze wspólnotą modlitewną.  

 

PONIEDZIAŁEK 16 marca 2015 r.  

 

Okazja do spowiedzi świętej: codziennie do 7. 00 do 8. 00 oraz od 17. 00 do 18. 00 w 

tym czasie Adoracja Najświętszego Sakramentu.  

Msza święta z nauką rekolekcyjną: 800 oraz 1800 Nawrócić się jak SYN MARNO-

TRAWNY  

1000    Nauka dla Dzieci kl. od I do III  

1200    Nauka dla Dzieci kl. od IV do VI /spowiedź kl. IV i V/ 

1900 Wieczernik Modlitwy: I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską.  

Spotkanie dla małżonków: katecheza, świadectwa małżonków, odnowienie przysięgi 

małżeńskiej oraz modlitwa i błogosławieństwo małżonków. Spotkanie prowadzi ks. 

Krzysztof wraz z diakonią ewangelizacji rodzin.  

 



WTOREK 17 marca 2015 r.  

 

Okazja do spowiedzi świętej: codziennie do 7. 00 do 8. 00 oraz od 17. 00 do 18. 00 w 

tym czasie Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Msza święta z nauką rekolekcyjną: 800 oraz 1800 NAWRÓCIĆ SIĘ JAK ZACHEUSZ 

1000      Nauka dla Dzieci kl. od I do III /spowiedź kl. III/ 

1200 Nauka dla Dzieci kl. od IV do VI /spowiedź kl. VI/ 

1900 Wieczernik Modlitwy: Dotknij MIŁOSIERDZIA ! Spotkanie dla wszystkich para-

fian w którym chcemy przez konferencję i wspólną modlitwę skosztować Miłosierdzia 

Bożego. Po modlitwie będzie Wieczór Konfesjonałów.  

 

ŚRODA 18 marca 2015 r.  

 

Okazja do spowiedzi świętej: codziennie do 7. 00 do 8. 00 oraz od 17. 00 do 18. 00 w 

tym czasie Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Msza święta z nauką rekolekcyjną: NAWRÓCIĆ SIĘ JAK ŚW. PAWEŁ  

800 Msza święta z udzielenie sakramentu chorych 

1000 Msza św. dla dzieci kl. od I do VI 

1800 Msza święta na zakończenie rekolekcji 

 

Przeżywaniu rekolekcji będzie towarzyszyła wystawa Drogi Krzyżowej Męczenni-

ków XXI wieku: Prześladowani Chrześcijanie.  

Rekolekcje dla dzieci pt. Jak być uczniem Chrystusa?  

Dzień - Poznać,  

Dzień pokochać,  

Dzień naśladować!  

 
 

"Bądź odważny! Bądź wolny!” 
  
Zapraszamy na bezpłatne spotkania-rekolekcje osoby, które zbyt często sięgają po 
alkohol lub inne używki, co negatywnie wpływa na ich rodzinę i na nich samych. 
Spotkania odbędą się w dniach od 13-15 III w salkach przy parafii św. Wawrzyńca w 
Rudzie Śląskiej - Wirku. Zapraszamy także współuzależnionych. Z tyłu kościoła 
można zabrać ulotkę ze szczegółowymi informacjami, które są też na plakacie. War-
to przyjść, bo nic się nie straci, a można zyskać wiele, dla siebie i dla swojej rodzi-
ny". Na spotkania nie ma zapisów; mogą w nich uczestniczyć oczywiście też osoby 
niewierzące. Będą one prowadzone we współpracy z grupą ewangelizacyjną Dobra 

Nowina działającą przy parafii św. Herberta biskupa w Wodzisławiu Śląskim, a pro-
wadzącą od 20 lat tego typu spotkania w Wojewódzkim Ośrodku dla Uzależnionych 
w Gorzycach.  



· Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1630.  
· We wtorek rozpoczyna się Nowenna do św. Józefa przed jego świętem 19 
marca. 
· Dzieci szkolne zapraszam w środę na godz. 800 na Mszę św. szkolną. 
· W czwartek po Mszy św. porannej Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
· W piątek przypada Dzień Wyboru papieża Franciszka. Pamiętajmy o Nim w 
naszych modlitwach.  
· Zapraszam na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 1730. Zalecki przyjmowane 
są w Zakrystii oraz Kancelarii Parafialnej. 
· W przyszłą niedzielę 15 marca 2014 r. rozpoczynają się w naszej parafii Re-
kolekcje Wielkopostne. Plan rekolekcji w gablotce i Informatorze. 
· Okazja do Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św.  
· W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
O siostrach zakonnych, które mimo że są na celowniku mediów, dają skrzyw-
dzonym dzieciom prawdziwy dom. 
W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Katowicach Szopienicach prowa-
dzonym przez siostry boromeuszki mieszkają dzieci skrzywdzone przez los. 
Często trafiają do niego półnagie, wygłodzone, zziębnięte i głodne. Siostry 
przyjmują dzieci z otwartym sercem i tworzą dla nich namiastkę domu. Przyj-
rzeliśmy się, jak wygląda codzienne życie w takim domu, szczególnie w obliczu 
tendencyjnych artykułów, w których takie ośrodki nazywa się „strasznymi do-
mami”. Specjalnych Ośrodków Wychowawczych podległych Ministerstwu Edu-
kacji Narodowej jest w Polsce 43, z czego 29 prowadzonych jest przez zakony 
żeńskie. 
Ponadto w Gościu 
- kolejne pięć argumentów teologicznych, dlaczego Kościół nie może udzielać 
Komunii św. osobom rozwiedzionym, żyjącym w powtórnym związku; 
- o zwykłym zeszycie w kratkę, który miał ogromny wpływ na rozwój światowej 
matematyki, gdyż najwybitniejsi polscy matematycy zapisywali w nim swoje od-
krycia. 
·  Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona będzie  na potrzeby związane z 
pokryciem kosztów remontu wieży kościelnej. „Bóg zapłać” za dzisiejsze ofiary 
na potrzeby archidiecezji. 
· W gablotce podane są terminy wolnych intencji mszalnych. Pamiętajmy o ży-
jących i zmarłych czekających na nasze modlitwy. 
 

Podatek od nieruchomości za rok 2015 będzie pobierany w dniu 12 marca 2015 
r. od godz. 15.30 do godz. 17.30 w Domu Kultury przy ul. Sikorskiego. 
 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 5 do 15 marca 2015 r. 

9 III 

Poniedziałek 
 

g. 1800 Koncelebra 

- Wspólna za żyjących (intencje w gablotce) 

Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z prośbą 

o opiekę Bożą i zdrowie dla dobrodziejów naszej parafii, dla cho-

rych naszej parafii, dla duszpasterzy naszej parafii 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie 

dla Emy Hibszer z okazji urodzin oraz dla córki Krystyny 

10 III 

Wtorek 
1. dzień Nowenny 

do św. Józefa 

g. 700 

g. 1800 

- Za + Różę Włoczek 

- Za ++ rodziców Marcelinę i Józefa Fojt, 4 siostry, 3 braci oraz 

Zygmunta Połap 

11 III 

Środa 
2. dzień Nowenny 

do św. Józefa 

g. 700 

g. 800 

- Za + Joachima Durynek w rocznicę śmierci 

Msza św. szkolna 

- Za + Stanisławę Kozłowską w 9. rocznicę śmierci 

12 III 

Czwartek 

3. dzień Nowenny 

do św. Józefa 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Józefa Duk w 5. rocznicę śmierci 

po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za + Jadwigę Górecko w dniu urodzin 

13 III 

Piątek 
4. dzień Nowenny 

do św. Józefa 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej z po-

dziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie  

Droga krzyżowa 

- W intencji młodzieży  

14 III 

Sobota 

5. dzień Nowenny 

do św. Józefa 

g. 700 

g. 1800 

 

- Za + Stefanię Sawicką 

Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym  

- Za ++ rodziców Eryka i Reginę Duda, siostrę Ludgardę, brata Ta-

deusza oraz męża Kazimierza Pieńkowskiego 

15 III 
 

4. NIEDZIELA 

WIELKIEGO  

POSTU 

LAETARE 

6. dzień Nowenny 

do św. Józefa 

 
 

 

g. 630 

g. 700 

 

g. 1000 

 

 

g. 1630 

g. 1700 

 

 

g. 1800 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym 

- Za parafian 

Msza św. chrzcielna z kazaniem rekolekcyjnym: Laura Zawiasa, 

Wirginia Kapkowska i za 1.roczne dziecko - Amelię Bereś, za ro-

dziców i chrzestnych 

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

- Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym 
Za + Bolesława Gniździa w rocznicę śmierci, rodziców oraz ro-
dzeństwo 
Wieczernik modlitwy 


