
„Trwajcie w Panu, umiłowani!” 
Drodzy Parafianie! Zacni Goście! 

Przed nami czas budzenia sumień… Czas pogłębionej formacji…  
Czas wielkopostnych Rekolekcji parafialnych. Cieszymy się na wspólne 
spotkania. Zapraszamy na rekolekcyjną drogę! Wspólnym mianownikiem 
tego rekolekcyjnego czasu będzie umocnienie naszej wiary.  

Rekolekcje są zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia się 
do Pana, jedynego Zbawiciela świata. Mimo różnych trudności dnia  
codziennego, mimo przeróżnych obostrzeń i społecznego dystansu  
nie możemy ustawać w pogłębianiu i ożywianiu naszej wiary. Trzeba 
nam wracać do naszych korzeni, do chrztu świętego, który uczynił nas 
dziećmi Bożymi i dał nam nowe życie w Chrystusie. Zatem Rekolekcje 
parafialne to okazja, by trwać przy Bogu. Temat zaczerpnęliśmy z listu 
św. Pawła do Filipian (4,1) – „trwajcie w Panu, umiłowani”. Można to ująć  
także nieco inaczej: trwajcie mocni w wierze, a nasza wiara wzmacnia  
się życiem sakramentalnym.  

W pierwszy dzień chcemy powiedzieć sobie, że wierzyć to znaczy być 
w przyjacielskiej relacji z Jezusem. Posłuży nam tu piękny obraz ikony 
przyjaźni. Kolejne dni to trzy sakramenty: chrzest i co z niego wynika  
dla naszej codzienności, sakrament pokuty i pojednania z uwzględnie-
niem tematyki odpustów zupełnych i trzeci dzień to zagadnienie  
związane z darem Eucharystii. Plan rekolekcji raczej klasyczny, z naukami 
online dla dzieci i wieczornymi katechezami dla wszystkich. Ze względu  
na maryjny charakter parafii każdego dnia chcemy gromadzić się  
na modlitwie różańcowej o godz. 20:30. Będą także okolicznościowe  
nabożeństwa.  

Zapraszamy do budowania wspólnoty i wielkopostnego wysiłku! 
 

Wasi Duszpasterze  
 

Rekolekcje prowadzą: 

Homilie: ks. Grzegorz 
Katechezy dla dzieci: ks. Rafał, ks. Dorian i Towarzysze 

Katechezy dla młodzieży i dorosłych: ks. Dorian, ks. Łukasz 



13 marca - sobota 
Wierzyć to znaczy przyjaźnić się z Jezusem. 

od godz. 16:00  okazja do spowiedzi i Adoracja Najświętszego  
   Sakramentu w ciszy                                                                               
godz. 17:00   Msza Święta z nauką ogólną 
 

14 marca - niedziela  

Wierzyć to znaczy przyjaźnić się z Jezusem. 

godz. 7:00, 8:30, 10:00 (TRANSMISJA), 11:30, 15:00, 17:00 
   Msze Święte z nauką ogólną 
godz. 16:00  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym (TRANSMISJA) 
 

15 marca - poniedziałek 

Jaka jest moja wiara? Czy pamiętam, że jestem ochrzczony? 

od godz. 6:30  okazja do spowiedzi 
godz. 7:00   Msza Święta z nauką ogólną 
   Po Mszy internetowa katecheza dla młodzieży  
   i dorosłych cz. 1 (wideokonferencja w kościele) 
godz. 16:00   Internetowa nauka rekolekcyjna dla dzieci (YouTube) 
od godz. 17:00  okazja do spowiedzi i Adoracja Najświętszego 
   Sakramentu w ciszy 
godz. 17:30   Nabożeństwo eucharystyczne (TRANSMISJA) 
godz. 18:00   Msza Święta z nauką ogólną 
   Po Mszy internetowa katecheza dla młodzieży  
   i dorosłych cz. 1 (wideokonferencja w kościele) 
godz. 19:30   Internetowa katecheza dla młodzieży i dorosłych cz. 1 
   (YouTube) 
godz. 20:30   Różaniec w kościele i Apel Jasnogórski  

 

Trwajcie w Panu, Umiłowani… 
trwajcie mocni w wierze! 



16 marca - wtorek 
Sakrament Pokuty drogą przemiany.  
Co to jest odpust zupełny? 

godz. 6:30   Nabożeństwo pokutne 
godz. 7:00   Msza Święta z nauką ogólną 
   Po Mszy internetowa katecheza dla młodzieży  
   i dorosłych cz. 2 (wideokonferencja w kościele) 
godz. 16:00   Internetowa nauka rekolekcyjna dla dzieci (YouTube) 
od godz. 17:00  okazja do spowiedzi i Adoracja Najświętszego  
   Sakramentu w ciszy 
godz. 17:30   Nabożeństwo pokutne (TRANSMISJA) 
godz. 18:00   Msza Święta z nauką ogólną (TRANSMISJA) 
   Po Mszy internetowa katecheza dla młodzieży  
   i dorosłych cz. 2 (wideokonferencja w kościele) 
godz. 19:30   Internetowa katecheza dla młodzieży i dorosłych cz. 2 
   (YouTube) 
godz. 20:30   Różaniec w kościele i Apel Jasnogórski  
 

17 marca - środa 
Eucharystia – wielką tajemnicą wiary. 

od godz. 6:30  okazja do spowiedzi 
godz. 7:00   Msza Święta z nauką ogólną 
   Po Mszy internetowa katecheza dla młodzieży  
   i dorosłych cz. 3 (wideokonferencja w kościele) 
godz. 16:00   Internetowa nauka rekolekcyjna dla dzieci (YouTube) 
od godz. 17:00  okazja do spowiedzi i Adoracja Najświętszego  
   Sakramentu w ciszy 
godz. 17:30   Nabożeństwo ku czci Patronki (TRANSMISJA) 
godz. 18:00  Msza Święta z nauką ogólną (TRANSMISJA) 
   Po Mszy internetowa katecheza dla młodzieży  
   i dorosłych cz. 3 (wideokonferencja w kościele) 
   Adoracja Najświętszego Sakramentu do 21:00 
godz. 19:30   Internetowa katecheza dla młodzieży i dorosłych cz. 3 
   (YouTube) 
godz. 20:30   Różaniec w kościele i Apel Jasnogórski  



Pieśń towarzysząca:  
 

Otwórzcie drzwi Chrystusowi 
w swych sercach postawcie Mu tron. 

Niech On się w nas zadomowi, 
wszak Królem wszechświata jest On. 

Refren: 
Niech Jezus Chrystus sam, 

nadzieją będzie nam. 
Gdy z Nim pójdziemy wraz, 

zwycięstwo czeka nas. 

On kupił sobie na własność 
ten świat Swoją Najdroższą Krwią, 

by wszystkich wieźć w Swoją jasność, 
co Jego uczniami być chcą. 

Ref: Niech Jezus Chrystus... 

O Jezu, Ty odkupiłeś 
swych braci od grzechów i win. 

Wytrwania w wierze daj siłę, 
a wiarę przemienić daj w czyn. 

Ref: Niech Jezus Chrystus... 


