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Parafialne i Szkolne Rekolekcje Wielkopostne, Parafia św. Pawła w Zabrzu 
 
 Sobota 25.03.2017 
18:00 Msza Święta z homilią 
18:45 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich: 
 „Boska cisza” z krótką okazją  
do adoracji Najświętszego Sakramentu. 
 
 
 
Poniedziałek 27.03.2017 
7:30 Okazja do spowiedzi św. 
8:00 Msza Święta z homilią 
10:00 Grupa młodsza: „Banan w Kościele” 
12:00 Grupa starsza: „Kościelne RPG” 
17:30 Okazja do spowiedzi św. 
18:00 Msza Święta z homilią 
18:45 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich: „Zbawienie zależy ode mnie” z krótką okazją 
do adoracji Najświętszego Sakramentu. 
  
Wtorek 28.03.2017 
7:30 Okazja do spowiedzi św. 
8:00 Msza Święta z homilią 
10:00 Grupa młodsza: „Drzewo, a gada” 
12:00 Grupa starsza: „Mój Bóg” 
17:30 Okazja do spowiedzi św. 
18:00 Msza Święta z homilią 
18:45 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich: „Wolność – trudnym zadaniem” z krótką okazją 
do adoracji Najświętszego Sakramentu. 
 
 Środa 29.03.2017 
7:30 Okazja do spowiedzi św. 
8:00 Msza Święta z homilią 
10:00 Msza Święta z homilią: „Pan Jezus jest blisko mnie”. 
12:00 Msza Święta dla chorych i osłabionych wiekiem parafian z udzieleniem sakramentu 
namaszczenia chorych. 
17:30 Okazja do spowiedzi św. 
18:00 Msza Święta z homilią 
18:45 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich: „Mane nobiscum Domine- Zostań z nami Pa-
nie” z krótką okazją do adoracji Najświętszego Sakramentu. 

 Niedziela 26.03.2017 
7:00 Msza Święta z homilią 
10:00 Msza Święta z homilią 
Po Mszy świętej spotkanie rekolekcyjne dla 
Dzieci Maryi, Ministrantów, Ruchu Światło-
Życie i innych młodych parafian. 
17:00 Msza Święta z odnowieniem  
              sakramentu chrztu świętego 
17:45 Nauka rekolekcyjna dla wszystkich:  
„Bo to dla nas” z krótką okazją do Najświęt-
szego Sakramentu. 



Jak co roku papież Franciszek przygotował orędzie na Wielki Post. 
Jest to wspaniały, przepełniony  duchem Bożym dokument. Jego 

myślą przewodnią jest motto:  
Słowo jest darem. Druga osoba jest darem.  

3. część orędzia.  
Słowo jest darem 

 Ewangelia o bogaczu i ubogim Łazarzu pomaga nam dobrze przygotować się 
na zbliżające się Święta Paschalne. Liturgia Środy Popielcowej zaprasza nas do 
przeżycia doświadczenia podobnego, do tego, jakie w sposób bardzo dramatyczny 
było udziałem bogacza. Kapłan, nakładając popiół na głowę, powtarza słowa: 
„Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Rzeczywiście zarówno bogacz 
jak i ubogi umierają, a zasadnicza część przypowieści ma miejsce w zaświatach. 
Obie postacie nagle odkrywają, że „nic nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie 
możemy [z niego] wynieść”. 
 Również nasze spojrzenie otwiera się na zaświaty, gdzie bogacz prowadzi dłu-
gi dialog z Abrahamem, którego nazywa „Ojcem”, wykazując, że należy do ludu Bo-
żego. Ten szczegół czyni jego życie jeszcze bardziej niespójnym, ponieważ do tej 
pory nic nie powiedziano na temat jego relacji z Bogiem. W istocie w jego życiu nie 
było miejsca dla Boga, bo jego jedynym bogiem był on sam. 
 Dopiero pośród udręk zaświatów bogacz rozpoznał Łazarza i chciałby, aby bie-
dak ulżył jego cierpieniom przez odrobinę wody. Gesty, o które prosi Łazarza są po-
dobne do tych, których bogacz sam mógł dokonać, ale których nigdy nie dopełnił. 
Abraham wyjaśnia mu: „za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, nie-
dolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz”. W zaświatach zostaje przy-
wrócona pewna sprawiedliwość i  cierpienia życiowe są równoważone przez dobro. 
 Przypowieść idzie dalej i tak przedstawia przesłanie dla wszystkich chrześci-
jan. Bogacz bowiem, który ma braci jeszcze żyjących, prosi Abrahama, aby posłał do 
nich Łazarza, aby ich przestrzec. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków; 
niechże ich słuchają”. A wobec sprzeciwów bogacza dodał: „Jeśli Mojżesza i Proro-
ków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”. 
 W ten sposób ukazuje się prawdziwy problem bogacza: źródłem jego nie-
szczęść jest nie słuchanie Słowa Bożego. To go doprowadziło do tego, że już nie ko-
chał Boga, a zatem gardził innymi. Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną do wzbudzenia 
nawrócenia ludzkiego serca i do ponownego ukierunkowania człowieka ku Bogu. 
Konsekwencją zamknięcia serca na dar przemawiającego Boga jest zamknięcie ser-
ca na dar brata. 
 Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest czasem sprzyjającym odnowieniu sie-
bie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim. 
Pan – który podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy ku-
siciela – wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść. Niech Duch Święty prowadzi nas 
do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Boże-
go, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi 
obecnemu w braciach potrzebujących. Zachęcam wszystkich wiernych do wyrażenia 
tej duchowej odnowy poprzez uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, promo-
wanych przez wiele organizacji kościelnych, w różnych częściach świata, aby rozwi-
jać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej. Módlmy się za siebie nawzajem, 
abyśmy uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa umieli otworzyć nasze drzwi dla osób 
słabych i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni żyć i świadczyć o radości pas-
chalnej. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
● Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 

1630. 

●Jutro obchodzić będziemy Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświęt-

szej Maryi Panny. 

● Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszam w piątek na godz. 1730.  

Z nabożeństwem Drogi Krzyżowej związany jest odpust zupełny pod wa-

runkiem spełnienia zwykłych warunków. 

● W najbliższą sobotę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to 

dzień świętości życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte, a nienaro-

dzone. 

● Rozpoczął się czas Spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Okazja do 

Spowiedzi Świętej przed każdą Mszą św. rano i wieczorem. 

● Zalecki na czas Drogi Krzyżowej przyjmuje się w zakrystii oraz w kance-

larii parafialnej. 

● Również w kancelarii przyjmowane są opłaty za miejsca w ławkach, wo-

dę na cmentarzu, wywóz śmieci, opłaty grobowe po upływie 20. lat od po-

grzebu. 

● Można zamawiać Msze św. na 2018 rok. 

● W dniach od 25 do 29 marca 2017 r. odbędą się w naszej parafii reko-

lekcje wielkopostne. Zaplanujmy już teraz czas, aby móc w nich uczestni-

czyć. Intencje o owocne przeżycie rekolekcji oraz za księdza rekolekcjoni-

stę włączmy do naszych modlitw. Plan rekolekcji w gablotce i Informato-

rze. 

● W najnowszym „Gościu Niedzielnym”: 

 

 

 

 

● Kolektę w przyszłą niedzielę na potrzeby archidiecezji. „Bóg zapłać” za 

dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 20 do 26 marca 2017 r. 

20 III 

Poniedziałek 

Uroczystość św. 

Józefa Obl N.M.P. 

g. 1800 - za + Edytę Duk w dniu urodzin 

21 III 

Wtorek 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za ++ rodziców Różę i Bernarda Wranik, dziadków  

z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące 

- Za + Mariusz Połap w dniu urodzin 

22 III 

Środa 

g. 700 

g. 800 

- Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Msza św. szkolna 

23 III 

Czwartek 

g. 700 

 

g. 1800 

- Za + Marię 
Po Mszy św. Adoracja Przenajświętszego Sakramentu 

- Za + Jerzego Morgała 

24 III 

 Piątek 

g. 700 

g. 1730 

g. 1800 

- Za parafian 

Droga krzyżowa 

- Za + Romualdę Wita 

25 III 
 Sobota 

Uroczystość  

Zwiastowania  

Pańskiego 

g. 700 

g. 1800 

 

g. 1845 

- Za + Reginę Kowalcze od Andrzeja i Teresy Kowalcze 

Msza św. z nauką rekolekcyjną 

- Za + Krystynę Orzyszek w 1. rocznicę śmierci 

Nauka rekolekcyjna dla wszystkich: „Boska cisza” 

z okazją do adoracji Najświętszego Sakramentu 

26 III 

NIEDZIELA 

4. NIEDZIELA 

WIELKIEGO 

POSTU  

g. 630 

g. 700 

 
 

g. 1000 

 

g. 1630 

g. 1700 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
Msza św. z nauką rekolekcyjną 

- Za + Jana Czopek w 16. rocznicę śmierci oraz ++ ro-

dziców Leokadię i Antoniego 

Msza św. z nauką rekolekcyjną 

- Za + Wandę Sobel w 4. rocznicę śmierci 

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym 

Msza św. z nauką rekolekcyjną 

- Za ++ Brunona i Łucję Pucka 


