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REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE 
 

Dziś rekolekcje Wielkopostne rozpoczynamy, 
Ciebie Czcigodny Kapłanie serdecznie w naszej Wspólnocie witamy 

I się ośmielamy prosić o Słowo Boże, 
Które nam z pewnością wiele w życiu pomoże. 

 
Rekolekcje Wielkopostne to czas na opamiętanie, 

Zareagujmy przeto na Boże wołanie. 
My wiele słabości mamy, dlatego często upadamy. 
W naszych rodzinach wiele trudności przeżywamy, 

A jednak od Boga stronimy i mało Go kochamy. 
Każdy z nas wzmocnienia potrzebuje, 

Przeto nam czynić trzeba, co Bóg nakazuje. 
 

Walczyć musimy z duszy wrogiem., 
Słuchając Słowa Bożego, przyjmując Eucharystię, 

Dusza jest złączona z Bogiem. 
Przeto w rekolekcjach uczestniczyć będziemy, 
Usłyszane Słowo Boże w życie wcielić chcemy. 

Ufamy, że z Łaską Bożą wytrwamy. 
Święty Paweł niech się stale naszą parafią opiekuje wiele łask nam wyjednuje. 

Czcigodny Księże Rekolekcjonisto! 
Za umocnienie nas w wierze dzięki składamy i Bożej opiece Cię powierzamy. 

Wobec Ciebie - Przewielebny Ks. Proboszczu 
Mamy także dług wdzięczności i zobowiązanie  

Modlitwa to najlepsze podziękowanie.  
Małgorzata Niemiec 

 
 
 
 



10 marca zmarł śp. ks. Kanonik Tadeusz Jaskółka, emerytowany Proboszcz parafii 
Załęska Hałda. Ostatnio mieszkał w Zabrzu - Makoszowach. Śp. Ks. Tadeusz Jaskół-
ka w latach 1951 - 1954 był pierwszym wikarym w naszej parafii. (w Pawłowie). Prze-
żył 90 lat, z czego 64 w Chrystusowym Kapłaństwie. Jego pogrzeb odbędzie się w po-
niedziałek, 16 marca w kościele Świętych Jana i Pawła Męczenników w Zabrzu-
Makoszowach. godz. 9.00 - Modlitwa Różańcowa godz. 10.00 - Msza św.  
 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie… 
 

Po co nam Wielki Post? 
Przeważnie to, co zewnętrzne, łatwiejsze jest do dostrzeżenia i łatwiej też to wypełnić. 
Świątynie w Polsce wypełniają się w Środę Popielcową wiernymi, którzy pragną posy-
pać głowę popiołem. Łatwo też zauważyć zmianę nastroju liturgicznego: pokutny kolor 
fioletowy, brak „Alleluja”, śpiewy pobudzające do żalu i refleksji. Nabożeństwa — takie, 
jak Gorzkie Żale czy Droga Krzyżowa, rekolekcje wielkopostne — to wszystko w spo-
sób oczywisty kojarzy się z tym okresem. I wszystko to może być pomocą w dobrym 
jego przeżyciu, jednak może być i tak, że wszystkie te pomoce zostaną niejako „na ze-
wnątrz nas”. Może się tak stać, jeśli nie zrozumiemy, jaka jest istota Wielkiego Postu  
i nie nastawimy się na trwałą przemianę w życiu. To, czego powinna dotyczyć ta prze-
miana, każdy musi odkryć osobiście. Być może powinna ona dotyczyć zerwania z uza-
leżnieniami czy nałogami. Być może — odkrycia głębi Słowa Bożego. Może relacji  
z innymi ludźmi — często zbyt szorstkich, naznaczonych urazą, zawiścią czy gnie-
wem. Tak, to także jest ważny wymiar pokuty: post nie dotyczy tylko mojej relacji do 
Boga. Ważnym aspektem postu jest jego wymiar społeczny. Nie jest to jakaś nowocze-
sna interpretacja postu, ale tak właśnie rozumiano post już w starożytności i średnio-
wieczu. Odmawiając sobie pokarmu (a także innych dóbr doczesnych, które nie są 
niezbędne do życia), po pierwsze staję się bardziej wrażliwy na potrzeby innych, po 
drugie zaś — z pieniędzy, których nie wydam na te dobra, mogę te potrzeby drugich 
zaspokoić. Jeśli nawet nie mam pieniędzy, mogę poświęcić innym czas. Zamiast sku-
piać się na zaspokajaniu swoich własnych potrzeb, powinienem dostrzec potrzeby 
tych, którzy są wokół mnie. Chodzi zarówno o osoby z najbliższego kręgu — moją ro-
dzinę i znajomych, jak i o te, których może na co dzień nie dostrzegam. Może są to 
osoby ubogie, potrzebujące bezpośredniej pomocy materialnej? Może są to osoby 
chore, którym potrzebna jest pomoc i opieka? Często niedostrzeganym problemem 
jest „zwykła” samotność. Tak wiele osób nie ma nikogo, z kim mogłaby porozmawiać  
o swoich sprawach — mogą to być osoby starsze, opuszczone przez rodzinę, ale tak-
że osoby w każdym wieku, których więzi społeczne zostały z jakichś względów zerwa-
ne. „Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała”, których uczymy się na pamięć pod-
czas lekcji religii mogą brzmieć staromodnie, jednak ludzkie potrzeby, kryjące się za 
tymi „uczynkami” bynajmniej staromodne nie są.       

Maciej Górnicki 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
● Dziś rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Witam serdecznie wśród nas Reko-
lekcjonistę - ks. Krzysztofa Bielę, który poprowadzi nasze rekolekcje. Wszystkich Pa-
rafian zapraszam do udziału w rekolekcjach.  
● Plan rekolekcji podany jest w gablotce. 
• Dziś przeżywamy 4. Niedzielę Wielkiego Postu zwaną niedzielą Radości (Laetare). 
Kościół święty, Nowa Jerozolima cieszy się obfitością dóbr nadprzyrodzonych, łask 
płynących z Chrztu i Eucharystii, którymi obdarza swe dzieci. W tradycji rzymskiej 
jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami 
zakwitających róż, a Ojciec Święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie za-
służonej dla Kościoła. Stąd w liturgii dzisiejszej różowy kolor szat.  
● Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
● W środę - w dniu zakończenia Rekolekcji - w czasie Mszy św. zebrana zostanie 
Kolekta. „Bóg zapłać” za ofiary. 
● W czwartek przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.  
● W czwartek po Mszy św. porannej Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
● Droga Krzyżowa w piątek o godz. 1730. Zalecki przyjmowane są w Zakrystii oraz 
Kancelarii Parafialnej. 
● Okazja do Spowiedzi Świętej podczas rekolekcji zgodnie z podanym harmonogra-
mem  oraz przed każdą Mszą św. 
● Parafialny Zespół Charytatywny Caritas zwraca się z prośbą o Wielkanocny Dar 
Miłosierdzia dla parafian potrzebujących wsparcia materialnego. Prosimy o składa-
nie darów do koszyka z tyłu kościoła – mogą to być artykuły spożywcze o długim ter-
minie przydatności do spożycia. Również z tyłu kościoła umieszczona jest skarbon-
ka na datki na działalność charytatywną. 
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
- Dodatek specjalny z tweetami papieża Franciszka. Przez dwa lata, jakie minęły od 
wyboru Franciszka, wysłał on w świat dziesiątki krótkich informacji, które są czytane 
przez miliony odbiorców. W dodatku znalazły się najbardziej charakterystyczne twe-
ety. Wśród różnych mediów społecznościowych papież upodobał sobie Twitter. Jego 
tweety to pełne prostoty i bezpośredniości komunikaty o Bogu. Franciszek tweetuje 
o Nim w kontekście miłości, radości, modlitwy i świętości. 
Ponadto w Gościu 
- ostatni nawraca się portfel – rozmowa o tym, czy przy oddawaniu dziesięciny, czyli 
dziesiątej części swoich zarobków, drży człowiekowi ręka; 
- to oni zbudowali biblijną Niniwę, a potem pierwsze kościoły i klasztory – dziś giną 
na oczach świata. Tragiczna historia Asyryjczyków, jednych z najstarszych chrześci-
jan, o których świat nie chce pamiętać. 
● W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji. Bóg 
zapłać za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 16 do 22 marca 2015 r. 
16 III 

Poniedzia-
łek 

7 dzień  
Nowenny do 
św. Józefa 

g. 800 
 
g. 1000 
g. 1200 
g. 1800 

 

g. 1900 

Msza św. z nauką ogólną  
- Za + Romualdę Wita w dniu urodzin 
Nauka dla dzieci klas I-III 
Nauka dla dzieci klas IV-VI,  Spowiedź święta dla IV i V 
Msza św. z nauką ogólną   
- Za + Gertrudę Cygan w dniu urodzin                                                                                       
Wieczernik modlitwy - spotkanie dla małżonków 

17 III 
Wtorek 
8 dzień  

Nowenny do 
św. Józefa 

g. 800 
 
 
g. 1000 

g. 1200 
g. 1800 

 
g. 1900 

Msza św. z nauką ogólną 
- O łaski Miłosierdzia Bożego i zbawienie dla  ++ rodziców, siostry, 
nauczycieli, za dar życia, wychowanie i przekazanie wiary 
Nauka dla dzieci klas I-III, Spowiedź święta dla III 
Nauka dla dzieci klas IV-VI, Spowiedź święta dla VI 
Msza św. z nauką ogólną 
- Za + Helenę Cudok w dniu urodzin                                                                                      
Wieczernik modlitwy - spotkanie dla wszystkich parafian 
Wieczór konfesjonałów 

18 III 
Środa 
9 dzień  

Nowenny do 
św. Józefa 

g. 800 

 

 

 

 

g. 1000 

g. 1800 

Msza św. z nauką ogólną 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Częstochowskiej, do św. 
Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o Opiekę Bo-
żą i zdrowie dla Józefa Widery z okazji urodzin   
Udzielanie Sakramentu Chorych 
- Za wszystkie dzieci naszej parafii I - VI 
- W intencji Księdza Rekolekcjonisty oraz wszystkich biorących 
udział w rekolekcjach 

19 III 
Czwartek 
Uroczystość 

św. Józefa Ob-
l. NMP 

g. 700 

 
 
 
g. 1800 

- Ku czci św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą 
o Opiekę Bożą i zdrowie dla Księdza Proboszcza Józefa Krakow-
skiego z okazji imienin od Związku Emerytów i Rencistów 
po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu 
Koncelebra 
- Za + Franciszkę Bubała w 3. rocznicę śmierci 
- Za ++ Rozalię i Jana Juraszczyk oraz pokrewieństwo 

20 III 
Piątek 

 

g. 700 

 

g. 1730 

g. 1800 

- Za + Jana Czopek w 14. rocznicę śmierci oraz rodziców Leokadię  
i Antoniego  
Droga krzyżowa 
- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

21 III 
Sobota 

g. 700 

g. 1800 
- Za + syna Antoniego w 3. rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny 
- Za + Małgorzatę Kałuża w 1. rocznicę śmierci 

22 III 
5. NIEDZIELA 
WIELKIEGO 

POSTU  
PASYJNA 

g. 630 

g. 700 
g. 1000 

g. 1630 
g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Za ++ rodziców Ludwika i Irenę Rak oraz Huberta Sparwasser 
- Za parafian 
- Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 
-  Za + Edytę Duk w dniu urodzin 


