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Wielki Post, który rozpoczęliśmy w Środę Popielcową to 

okres, który warto przeżyć w wyjątkowy sposób, tak by jak najlepiej 

przygotować się na święta Zmartwychwstania Pańskiego. To czas, w 

którym swoją uwagę kierujemy na mękę i śmierć Pana Jezusa. 

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego okres Wielkiego Postu to 

czas specjalnej praktyki pokutnej, jaką są między innymi rekolekcje 

(KKK1438). 

Franciszkańskie       
Źródło 



Pojęcie rekolekcje wywodzi się z łacińskiego re-colligo 

oznaczającego „znowu zbierać, przyjmować, odzyskać”, w formie 

zwrotnej se recoligere oznacza „ochłonąć, opamiętać się” 

Uczestnictwo w tych szczególnych wydarzeniach wielkopostnych 

zagłębia w mękę Chrystusa i uświadamia prawdy, o których w 

codziennym zabieganiu zapominamy. Głoszone nauki często ukazują 

nasze niedoskonałości i dają wskazówki jak postępować, aby 

naprawić popełniane błędy, a przez to, by nasze życie stało się 

lepsze. W tym czasie możemy dowiedzieć się jakie wymagania 

powinniśmy stawiać sobie, aby wzrastać w wierze. 

Jest to szczególny moment przemyśleń, zwolnienia i 

wyciszenia, okazja do bliższego kontaktu z Bogiem, osobistego 

nawrócenia i przygotowania na przeżycie największej tajemnicy 

wiary. Dlatego warto, aby każdy z nas w tym czasie zwolnił bieg 

swojego życia, zastanowił się nad 

swoim postępowaniem, udziałem 

w rekolekcjach, pokazał, że jest 

świadkiem żywej wiary, a 

wydarzenia które miały miejsce 

dwa tysiące lat temu nie są mu 

obojętne. 

Marlena Przybylska 



PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 

18 – 21 marca 2018 r. 

NIEDZIELA (18 marca) 

Godz. 7:30 -  Msza św. z kazaniem ogólnym 

Godz. 9:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym 

Godz. 11:00 -  Msza św. z kazaniem dla dzieci szkół 

podstawowych. 

Godz. 12:30 -  Msza św. z kazaniem ogólnym 

Godz. 17:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym ( po Mszy św. 

nabożeństwo Gorzkie Żale) 

Uwaga! Podczas rekolekcji nie będzie spowiedzi w niedzielę 

i poniedziałek! Spowiedź wyłącznie we wtorek! 

PONIEDZIAŁEK (19 marca) 

Godz. 9:00 -   Msza św. z kazaniem ogólnym 

Godz. 10:45 - Nauka rekolekcyjna dla uczniów Szkoły 

Podstawowej – klasy VII oraz gimnazjum klasy 

II i III 

Godz. 18:00 -   Msza św. z kazaniem ogólnym 

 

 



WTOREK (20 marca) 

Godz. 9:00 -   Msza św. z kazaniem ogólnym 

Godz. 10:45 - Spowiedź i nauka rekolekcyjna  dla uczniów 

Szkoły Podstawowej – klasy VII oraz 

gimnazjum klasy II i III 

Godz. 18:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym 

 

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA 

(TYLKO WE WTOREK) 

GODZ. 8:00 – 12:00 i 17:00 – 19:30 

 

ŚRODA (21 marca) 

Godz. 9:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym  

Godz. 10:45 -  Msza św. i nauka rekolekcyjna dla uczniów 

Szkoły Podstawowej – klasy VII oraz 

gimnazjum klasy II i III 

Godz. 18:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym i zakończenie 

rekolekcji  

 

 

 



PIĄTEK (23 marca) 

Godz. 9:00 - Spowiedź i Komunia św. chorych w domach  

(prosimy o zgłaszanie chorych) 

Godz.16:00 - Droga Krzyżowa dla dzieci 

Godz. 16:45 -  Droga Krzyżowa dla starszych i młodzieży 

Uwaga: kancelaria w piątki w Wielkim Poście czynna 
będzie od godz. 18:30 do godz. 19:00. 

 
Uwaga !!! 

Dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Królowej Jadwigi 

rekolekcje wielkopostne dla klas I - VI odbędą się w dniach 

14 - 16 marca. Porządek rekolekcji: 

ŚRODA ( 14 marca)  

Godz. 11.00 –  Nauka rekolekcyjna – klasy I – III 

Godz. 12.30 –  Nauka rekolekcyjna – klasy IV – VI 

 

CZWARTEK ( 15 marca)  

Godz. 11.00 –  Nauka rekolekcyjna – klasy I – III 

Godz. 12.30 –  Spowiedź i nauka rekolekcyjna – klasy IV – VI 

 



PIĄTEK ( 16 marca )  

Godz. 11.00 –  Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie 

rekolekcji dla klas I – III 

Godz. 12.30 -  Msza św. z nauką rekolekcyjną i zakończenie 

rekolekcji dla klas IV – VI 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

W sprawie szczegółów 

życia św. Józefa musimy 

polegać na tym, co przekazały 

o nim Ewangelie. Poświęcają 

mu one łącznie 26 wierszy, a 

jego imię wymieniają 14 razy. 

Józef pochodził z rodu króla 

Dawida. Wykazuje to św. 

Mateusz w genealogii 

przodków św. Józefa. Mimo 

wysokiego pochodzenia Józef 

nie posiadał żadnego majątku. 

Na życie zarabiał stolarstwem i 

pracą jako cieśla. Zdaniem św. Justyna (ok. 100 - ok. 166), który żył 



bardzo blisko czasów Apostołów, Józef wykonywał sochy drewniane 

i jarzma na woły. Przygotowywał więc narzędzia gospodarcze i 

rolnicze. Autor Pseudoewangelii Filipa (w. III) nazywa Józefa 

stolarzem. 

Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego 

poczęcia. Nie był według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak 

według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi. 

Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak 

wobec prawa żydowskiego i otoczenia Józef był uważany za ojca 

Pana Jezusa. Tak go też nazywają Ewangelie. W takiej sytuacji 

trzeba było wykazać, że Józef pochodził w prostej linii od króla 

Dawida, jak to zapowiadali prorocy. 

Kiedy Józef dowiedział się, że Maryja oczekuje dziecka, 

wiedząc, że nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć 

się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zhańbienie i obmowy. 

Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do 

siebie, do domu (Mt 1-2; 13, 55; Łk 1-2). Podporządkowując się 

dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził 

się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w 

świątyni, w obliczu prześladowania, ucieka z Matką i Dzieckiem do 

Egiptu. Po śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni Józef 

pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z 

dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w 



roli Nauczyciela nie ma już żadnej wzmianki o Józefie. 

Prawdopodobnie wtedy już nie żył. Miał najpiękniejszą śmierć i 

pogrzeb, jaki sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy św. 

Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też 

urządzili mu pogrzeb. Może dlatego tradycja nazwała go patronem 

dobrej śmierci. 

Ikonografia zwykła przedstawiać Józefa jako starca. W 

rzeczywistości był on młodzieńcem w pełni męskiej urody i sił. 

Sztuka chrześcijańska zostawiła wiele tysięcy wizerunków Józefa w 

rzeźbie i w malarstwie. Św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem 

Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia 

ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; bukłak na wodę, kij 

wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, 

winorośl. 

W lutym z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności Pan Bóg 

odwołał ś.p. Aleksandrę Krzywańską z ul. Ikara. 

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 

Wszystkim wspierającym materialnie i duchowo prace 
remontowe w naszym kościele – składamy serdeczne „Bóg 

zapłać”! 

Msza święta w intencji wszystkich Ofiarodawców 
sprawowana jest w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 

12:30. 


