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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 

26 – 29 MARCA 2023 r. 

 

NIEDZIELA (26 marca) 

Godz. 8:00 -  Msza św. z kazaniem ogólnym 

Godz. 10:00 -  Msza św. z kazaniem dla dzieci szkół 

podstawowych 

Godz. 12:00 -  Msza św. z kazaniem 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 (27 marca) 

Godz. 8:00 -   Msza św. z kazaniem ogólnym dla 

   dorosłych 

Godz. 9.50 – 12.30 Nauki rekolekcyjne dla uczniów Szkoły  

   Podstawowej Nr 29  

Franciszkańskie       
Źródło 



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

 

WTOREK (28 marca) 

Godz. 8:00 -   Msza św. z kazaniem ogólnym dla 

   dorosłych 

Godz. 9.50 – 12.30 Nauki rekolekcyjne dla uczniów Szkoły  

   Podstawowej Nr 29  

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

 

SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA  

DLA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY I DZIECI 

GODZ. 7:30 – 12:00 i 17:00 – 19:00 

 

ŚRODA (29 marca) 

Godz. 8:00 -   Msza św. z kazaniem ogólnym dla 

   dorosłych 

Godz. 9.50 – 12.30 Msze św. i nauki rekolekcyjne dla uczniów 

Szkoły Podstawowej Nr 29  

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

zakończenie rekolekcji  

 

Uwaga! Szczegółowy program dla poszczególnych klas szkoły 

podstawowej podamy po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły! 

 

 
 

SPOTKANIA ZE SŁOWEM 

"W czasie Wielkiego Postu wszyscy powinniśmy ze szczególną 

uwagą patrzeć na Krzyż, aby na nowo zrozumieć jego wymowę. Nie 

możemy widzieć : w nim jedynie pamiątki wydarzeń, jakie miały 



miejsce przed około dwoma tysiącami lat. Powinniśmy rozumieć naukę 

Krzyża tak, jak on przemawia do naszych czasów, do dzisiejszego 

człowieka: "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki" (Hbr 

13, 8). Przeżywać Wielki Post — znaczy nawrócić się do Boga za 

pośrednictwem Jezusa Chrystusa." 

Jan Paweł II, Orędzie na Wielki Post 1979 r. 

 

EWANGELIA 5.03.2023 

(Mt 17, 1-9) - Czystość duszy zapewnia oglądanie chwały Boga 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i 

zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec 

nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak 

światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, 

postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden 

dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z 

obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na 

twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: 

«Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, 

tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, 

mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn 

Człowieczy zmartwychwstanie». 

 

EWANGELIA 12.03.2023 - Wersja krótsza 



(J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42) - Jezus źródłem wody tryskającym ku 

życiu wiecznemu 

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w 

pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło 

Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 

szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć 

wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali 

się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego 

Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, 

bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się 

nawzajem. 

Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, 

kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby 

ci wody żywej». Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz 

czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? 

Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę 

studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?» W odpowiedzi 

na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie 

pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie 

pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem 

tryskającym ku życiu wiecznemu». 

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła 

i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi 

oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest 

miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, 



kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie 

nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy 

to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. 

Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele 

będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli 

szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali 

Mu cześć w Duchu i prawdzie». 

Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany 

Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział 

do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię». Wielu Samarytan z 

owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy 

więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. 

Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego 

słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu 

opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On 

prawdziwie jest Zbawicielem świata». 

 

EWANGELIA 19.03.2023 - Wersja krótsza 

(J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38) - Uzdrowienie niewidomego od urodzenia 

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od 

urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy 

niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – 

co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. 

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: 

«Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to 



jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś 

mówił: «To ja jestem». Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno 

jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus 

uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali 

go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto 

na oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy więc spośród faryzeuszów 

rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni 

powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie 

znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do 

niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» 

Odpowiedział: «To prorok». Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś 

się w grzechach, a nas pouczasz?» I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, 

że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty 

wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, 

Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim 

Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: 

«Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon. 

 

EWANGELIA 26.03.2023 - Wersja krótsza 

(J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45) - Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem 

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, 

którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie 

zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży 

został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. 

Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie 



przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy 

znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech 

dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że 

Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. 

Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 

umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił 

Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». 

Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie 

zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja 

jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby 

umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na 

wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno 

wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat». 

Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go 

położyliście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus 

zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z 

nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie 

mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus, ponownie okazując głębokie 

wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał 

kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, 

rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w 

grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli 

uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł 

oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja 

wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na 



otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie 

posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, 

wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane 

opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: 

«Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów 

przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w 

Niego. 

Opr. Marlena Sasuła 

 

 

JUBILEUSZ 50LECIA NASZEJ PARAFII 

 Parafię erygował 1 stycznia 1973 roku bp Stefan Bareła 

wydzielając jej terytorium z parafii Św. Krzyża i Św. Ap. Piotra i Pawła. 

Jednak samodzielne duszpasterstwo, w formie wikariatu terenowego, 

powstało już 17 października 1969 roku. Początkowo nabożeństwa były 

odprawiane w kaplicy Św. Anny. Organizatorem parafii, a potem jej 

proboszczem został ks. Henryk Marciniak. Następnym proboszczem był 

ks. Stanisław Kosowski. Dzieła wznoszenia nowej parafialnej świątyni 

podjął się kolejny proboszcz – ks. Józef Franelak. W roku 1993 

proboszczem został ks. Franciszek Dylus. Od roku 2014 urząd 

proboszcza sprawuje ks. Roman Szecówka.  

Do uroczystości jubileuszowej  pragniemy przygotować się nie 

tylko poprzez renowację świątyni, ale także poprzez przygotowanie 

duchowe, m.in. podczas zbliżających się rekolekcji wielkopostnych. 

Gorąco zachęcamy do udziału w rekolekcjach wszystkich parafian. 


