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REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE 

 

Tyle razy żeśmy Rekolekcje Wielkopostne przeżywali, 

czyśmy się jednak lepszymi stali? 

Na to pytanie jesteśmy na siebie zdani, 

odpowiedzieć musimy sami. 

 

Dobrze gdy przy Bogu trwamy  

i z jego łask korzystamy, 

gdy jesteśmy jednak w grzech uwikłani, 

zawróćmy zawczasu z tej bez Boga drogi, 

na której pokusy kładą się jak kłody pod nogi. 

 

Teraz mamy okazję do tego, 

by skorzystać z Miłosierdzia Bożego. 

Spróbujmy jeszcze raz zmienić życie swoje, 

zacznijmy od nowa, 

z Bożą pomocą jest pewne, że się uda. 
 

Małgorzata Niemiec 

 

 

CZCIGODNY KSIĘŻE REKOLEKCJONISTO 
 

Serdecznie Cię witamy  

i Ducha Świętego o Dary błagamy, 

Byśmy wiele łask otrzymali  

I odtąd Boga bardziej kochali. 



Dziękujemy Ci Czcigodny Kapłanie za podjęcie  

tego trudu nauczania, 

przybliżenia nam Boga, 

za posługi kapłańskie. 

Prosimy o zdrowie, siły i opiekę w dalszej pracy,  

zapewniając o pamięci w modlitwie. 

 

Wobec Ciebie, Przewielebny Księże Proboszczu 

mamy także zobowiązanie, 

 za twe trudy, składamy serdeczne podziękowanie! 

Ty, stale troskę o nasze dusze masz, 

bo nas dobrze znasz. 

Dlatego chcesz, byśmy na codzień z Bogiem żyli  

i wiernie Mu służyli. 

Przeto Miłosierdzie Boże, Matkę Najświętszą,  

św. Józefa i św. Pawła  

będziemy błagali, 

 byśmy się nie zniechęcali  

i w postanowieniach wytrwali. 
Małgorzata Niemiec 

 

 

Po co są rekolekcje? 

Rekolekcje są okazją do wyciszenia się oraz zastanowienia nad sobą  
i swoim życiem przed Bogiem i wraz z Nim.  

To szansa, by spotkać Jezusa, poznać Go, pokochać; 

- doświadczyć miłości Boga i na niej budować swe życie; 

- poznać siebie w świetle Słowa Bożego: swoje życiowe zranienia, zagubie-
nia, zakłamania - pokonać to, co odbiera radość życia; 

- skonfrontować swoją przeszłość i teraźniejszość z Bogiem oraz pojednać 
się z Nim, by żyć w wolności; 

- odczytać właściwie Boży plan w odniesieniu do swego życia. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
● Dziś rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Witam serdecznie wśród nas Księ-
dza Rekolekcjonistę. Wszystkich Parafian zapraszam do udziału w rekolekcjach. 
Plan rekolekcji podany jest w gablotce. 
● Zapraszam również na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 1630. 
● Dziś obchodzimy rocznicę wyboru papieża Franciszka. Pamiętajmy o nim w na-
szych modlitwach. 
● W czwartek po Mszy św. porannej Adoracja Najświętszego Sakramentu.  
● Droga Krzyżowa w piątek o godz. 1730. Zalecki przyjmowane są w Zakrystii oraz 
Kancelarii Parafialnej. 
● Trwa nowenna do św. Józefa przed Uroczystością św. Józefa - Oblubieńca Naj-
świętszej Maryi Panny obchodzoną 19 marca. 
● W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca poświęcony Miłosierdziu Bożemu. 
Msza św. w intencji czcicieli o godz. 1800. 
● Okazja do Spowiedzi Świętej podczas rekolekcji zgodnie z podanym harmonogra-
mem oraz przed każdą Mszą św. 
● Zbliżają się dni Świętego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Ofiary na 
kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbony za ławkami. 
● Za tydzień Niedziela Palmowa. W sobotę wieczorem oraz w niedzielę podczas 
każdej Mszy św. święcenie palm. 
● W Niedzielę Palmową młodzież gromadzi się w Katedrze w Katowicach o godz. 
1400 na Światowym Dniu Młodzieży. 
● W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym”:  
- nawrócony z in vitro – niezwykła rozmowa z lekarzem, który spotkał Boga i rzucił 
pracę w jednej z największych klinik in vitro w Warszawie. 
Ponadto w Gościu 
- czym różnią się pokuta i zadośćuczynienie po spowiedzi – o piątym warunku dobrej 
spowiedzi świętej. 
- nie musimy umieć wielbić Boga, lecz tylko zdecydować, że chcemy to robić.  
O książce „Moc uwielbienia”, która zmienia ludzi. 
● W przyszłą niedzielę kolekta przeznaczona będzie na potrzeby naszej parafii. Bóg 
zapłać za dzisiejsze ofiary na potrzeby archidiecezji. 
● W środę - w dniu zakończenia Rekolekcji - w czasie Mszy św. zebrana zostanie 
kolekta. „Bóg zapłać” za ofiary. 
 

Nie byłeś jeszcze w Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza?  
Zachęć sąsiada, by podłączył posesję do kanalizacji  

i poznaj turystyczne perły Zabrza!  
Krok po kroku. Masz znajomego lub sąsiada, który nie podłączył jeszcze swojej po-
sesji do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej? Zachęć go, by to zrobił i był EKO. 
Poproś osobę, którą zachęciłeś do wykonania przyłącza, by składając w Biurze Ob-
sługi Klienta ZPWiK wniosek o dokonanie jego odbioru, podała Twoje dane. Zarów-
no dla mieszkańca, który w terminie do końca czerwca 2016 roku dokonał podłącze-
nia, jak i osoby, która go do tego zachęciła, czekają zaproszenia do Kopalni Guido 
oraz do Sztolni Królowa Luiza. 

Nie zwlekaj! Zadbaj o środowisko i poznaj zabrzański szlak  
turystyki przemysłowej!  

Więcej informacji:  
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Jednostka Realizująca Projekt  
ul. Targowa 2 41-800 Zabrza 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 14 do 21 marca 2016 r. 

14 III 
Poniedzia-

łek 
5 dzień  

Nowenny do 

św. Józefa 

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

 

g. 1900 

Msza św. z nauką ogólną  
- Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebrane łaski  
z prośbą o opiekę Bożą i zdrowie dla Rity Labus z okazji 80. roczni-
cy urodzin 
Nauka dla dzieci klas I-III 
Nauka dla dzieci klas IV-VI, Spowiedź święta dla klas IV i V 
Msza św. z nauką ogólną  
- Za żyjących (intencje w gablotce)  
Nauka stanowa dla kobiet 

15 III 
Wtorek 
6 dzień  

Nowenny do 

św. Józefa 

g. 800 
 
g. 1000 

g. 1200 
g. 1800 

 
g. 1900 

Msza św. z nauką ogólną 
- Za + Teresę Griner zamiast wieńca od rodziny Kujon i Widera 
Nauka dla dzieci klas I-III, Spowiedź święta dla klas III 
Nauka dla dzieci klas IV-VI, Spowiedź święta dla klas VI 
Msza św. z nauką ogólną 
- Za + Gertrudę Cygan w dniu urodzin 
Nauka stanowa dla mężczyzn 

16 III 
Środa 
7 dzień  

Nowenny do 

św. Józefa 

g. 800 

 

 

g. 1000 

g. 1800 

Msza św. z nauką ogólną 
- Za chorych naszej parafii 
Udzielenie Sakramentu Chorych 
- Za wszystkie dzieci naszej parafii 
- W intencji Księdza Rekolekcjonisty oraz wszystkich biorących 
udział w rekolekcjach 

17 III 
Czwartek 

8 dzień  

Nowenny do 

św. Józefa 

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 
- Za + Helenę Cudok  

18 III 
Piątek 
9 dzień  

Nowenny do 

św. Józefa 

g. 700 

 

 

g. 1730 

g. 1800 

- 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 75. rocz. urodzin Te Deum 
Droga krzyżowa 
- Ku czci Miłosierdzia Bożego w intencji czcicieli 

19 III 
Sobota 

Urocz.św. Józefa  

g. 700 

g. 1800 
- Za + Antoniego Fulczyk w rocznicę śmierci  
- Za + Franciszkę Bubała w 4. rocznicę śmierci      Święcenie palm 

20 III 
6. NIEDZIELA 

WIELKIEGO 
POSTU  

PALMOWA 
ŚWIATOWY 

DZIEŃ  
MŁODZIEŻY 

  

g. 630 

g. 700 

 

 
g. 1000 

g. 1630 
g. 1700

 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
- Do Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  
z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o Opiekę Bożą i 
zdrowie z okazji urodzin                                          Święcenie palm 
- Za parafian                                      .    Święcenie palm i procesja 
- Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 
- Za + Anielę Copik w 1. rocznicę śmierci               Święcenie palm 


