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Rekolekcje głosi
ks. Michał Jędrzejski
doktorant na kuL
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,,Gdzie Bós
jest na pierwszym miejscu,
tam wszystko jest,
na włuŚciwym miejscu".

wielkooostne Nawrócenie
Nawroccie

Ę do mnie

caĘm sercern

Wezrłanie do pokuĘ i nawrócenia przenika całą liturgię cńerdziestu
wielkopostlych dni. Jest ich cźerdzieści,gdyż Iiczba ta w Piśmie
świę5rmza,wsze oznacza czas przygotowania się do jakiegoś
przełomowego wydarzenia. Wystarczy przypomnieć sobie choćby
pobyt Pana Jezusa na pus§łri przez cńęrdzieści dni i nocy, przed
rozpoczęciem publicmej działalności,czy też wędrówkę Izraelitów
po pustyni przez cńerdzteści lat, zanim weszli do Ziemi Obiecanej

Nąwróćcie się do nnie cąbłn sercem (..,). Rozdzierajcie jednak
wąsze serca, a nie szaĘ! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On
bowiem.iest łaskavły, miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskav.y
(Jl 2, ]2-1r.
Tymi słowami samego Boga zachęca nas Pismo św.do nawrócenia
prawdziwej przemiaay Ęcia.
św.Paweł Apostol nalega:

A

i

W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem

(2

Kor

5, 20).

Teksty liturgicme, modlitwy mszalne zawieĄą konkretrre przesłanie
duchowe i niejako ,podpowiadają" określony styl postępowania:
modlitwę - (Gorzkie Żale,DrogaKrryżawa, Pasyjne Kazania,

-

Rekolekcje)
(cĄ Wielki Post nie są czasem zabawy, wszystkie
post
piątki są dniami wstrzemięźliwościod pokarmów
mięsnych ).
jałmużna- (osobiĘ wysiłek pokonyłvania własnych wad,
troski o wzrost duchowy, dzielenie się sercem,
dobrocią i miłościąz bliznim)

-

,,Gdzie Bóg
jest na pierwszym miejscu,
Tam wszystko
Jest na swoim miejscu".
Sw. AugusĘn

Pragniesz uporządkować swoje życie - zapraszamy wszystkich
drogich Parafian do udziafu w Rekolekcjach Wielkopostnych

18III do 21III2018r.

Z

Wielki Post 2018-02-15

czego zrezygnuję w

Wielkim Poście

Zrezygnujl,

znarzekania
Z pesymizmu

Z gorzkich sądów
Z nadmiernej troski
Ze zniechęcenia

Z zawziętości

z nienawiści
Z negatywizmu

Zgniewu

z

małostkowości

Ze smutku

z zazdrości
Z obgadywania

Zgrzechl
Zrezygnowania

skoncentruj się na wdzięczności
stawaj sie optymistq,
myślżyczliwie.
zaw iełz Opatr zno ści B o żej,
bqd.ź pełen nadziei

powróć

do

przebaczania"

odpłacaj doblem za zło.
bqdźpozytywny.
bqdź cieryliws4y.

stawaj sie dojrzalszy.

raduj się z piękna, któłe jest wokół ciebie
módl sic o ufność.
kontroluj jęąlk.

wracaj do cnoĘ.

wytrwaj!!!

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
18 III

-

III 2018

21

r.

NIEDZIELA, l8 III 2018 r.
Msza św.z naŃą dla kobiet
Msza św.z nauką dla młodzieży i gimnazjum
Msza św.z nauką dla dzieci starszych zrodzicami
Msza św.z n auką dla mężczyzn
Msza św.z nauką dla dzieci młodszych z rodzicami
l800 Gorzkie Zale z kazaniem pasyjnym
1900 Msza św.z nauką dla starszych
2l00 Apel Maryjny
800
930
11@ 1 200
1500

Poniedziałek, 19 III 2018 r.
Msza
św. z naŃą ogólną dla starszych
950-1035 Dzieci kl. I, iIII szkoła podstawowa i przedszkole
l0a5 ll]0 Młodzieżz gimnazjum i kl. VII szkoły podstawowej - Spowied]ź św.
l150 Dzieci kl, lV, V, VI - Spowiedź św.
1530 Dzj,ęci zę szkoĘ podstawowej (wszystkie)
1630 Młodzież gimnazjum i kl. V szkoĘ podstawowej
1800 Msza św.z nauką dla rodziców i starszych
l9'5 Nauka dla młodzieży
2100 - Apel Maryjny
830

Spowiedź św.od godz.
dla starszych od godz.

800

-

1ó00

1230

-

2000

Wtorek, 20 III 2018 r.
Msza
św.dla chorych i samotnych
1035
Dzieci
kl. I, [, III - szkoła podstawowa i przedszkole
950 l0a5 - 1130 Młodzież z gimnazjum i kl. VII szkoĘ podstawowej
1150 Dzięci ze szkoĘ podstawowej kl. IVVVI
l600 Gimnazjum i szkoła podstawowa (Droga Krzyżowa)
1800 - Msza św.dla małżonków
19'5 Msza św.dla młodziezy (zakończenie rekolekcji)
2100 Apel Maryjny
Spowiedź św. dla starszych od godz. 800 - 1000
830

i od godz.

1600

_ 2000

Środa, 21 III2018 r.
830 Msza św.za zmaĄch z naszych rodzin
l0a5 - Msza św.z nauką dla dzieci ze szkoĘ podstawowej i gimnazjum
l

l'0

1800

Msza św.z nauką dla gimnazjum

- Msza św.na zakończenie rekolekcji

