
„Abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie”  

(2 Tm, 1, 6) 

 

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 

Parafia św. Marii Magdaleny w Bielszowicach 

29 marca - 2 kwietnia 2014 
 

SOBOTA – 29.03.2014 

Wprowadzenie w rekolekcje 
 

 godz. 1800 - nauka ogólna na Mszy św. (wprowadzenie w rekolekcje) 

 

NIEDZIELA  -  30.03.2014 

Wprowadzenie w rekolekcje 

 

 Nauki ogólne (wprowadzenie w rekolekcje) na wszystkich Mszach św. (630; 800; 1000; 1130; 1600) 

 po Mszy św. o godz. 1600 - spotkanie dla wiernych żyjących w związkach niesakramentalnych 

 

  PONIEDZIAŁEK  - 31.03.2014  

SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO  

(chrzest, bierzmowanie, eucharystia) 

 

 godz. 700 – okazja do spowiedzi św.  

 godz. 730 – Msza św. z nauką ogólną (Duchowość chrzcielna) 

 godz. 830 – Nauka dla seniorów „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz w niebie” 

 godz. 1730 – Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św.,                      

 godz. 1800 – Msza św. z nauką ogólną (Duchowość chrzcielna) 

 godz. 1900 – aktualizacja: konferencja Odpowiedzialność za wiarę 

 

WTOREK  - 1.04.2014 

 SAKRAMENTY UZDROWIENIA  

(pokuta, namaszczenie chorych) 

 

 godz. 700 – okazja do spowiedzi św.  

 godz. 730 – Msza św. z nauką ogólną (Jak się dobrze spowiadać?) 

 godz. 1730 – Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św., 

 godz. 1800 – Msza św. z nauką ogólną (Jak się dobrze spowiadać?) 

 godz. 1900 – aktualizacja: konferencja Odpowiedzialność za bliskich 

 

ŚRODA – 2.04.2014 

SAKRAMENTY SŁUŻBY  

(małżeństwo, kapłaństwo) 

 

             godz. 700 – okazja do spowiedzi św.  

             godz. 730 – Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji (uzyskanie odpustu i błogosławieństwo na zakończenie  

rekolekcji). 

 godz. 1730 – Cicha adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św., 

 godz. 1800 – Msza św. z nauką na zakończenie rekolekcji. (uzyskanie odpustu i błogosławieństwo na zakończenie  

                    rekolekcji). 

 

 

 

 

 

Nie odkładajmy pojednania z Bogiem i Bliźnimi do ostatnich dni Wielkiego Tygodnia! 

DLA UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO NA ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI  

KONIECZNA JEST SPOWIEDŹ SAKRAMENTALNA! 

Dlatego też zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania podczas rekolekcji. 

 

Rekolekcje będzie prowadził ks. Arkadiusz Wuwer 


