
Program rekolekcji 

wielkopostnych 2023 r. 

Bielany Wrocławskie 

19 III – 22 III  
 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

19 marca  

 7:45  –  Msza Święta z nauką dla 
wszystkich 

 9:30  –  Msza Święta z nauką dla 

wszystkich 

 11:00  –  Msza Święta – suma z nauką dla 
wszystkich 

 12:30  –  Msza Święta z nauką dla dzieci  

 17:45  –  Gorzkie Żale z nauką 

 18:30  –  Msza Święta z nauką dla 

wszystkich 

 19:30  –  Nauka dla młodzieży szkół 
średnich i przygotowujących się do 
bierzmowania 

 
PONIEDZIAŁEK – 20 marca 
Uroczystość św. Józefa Opiekuna 

 9:00  –  Msza Święta z nauką ogólną i 
zawierzeniem św. Józefowi 

 16:30  –  Nauka rekolekcyjna dla dzieci 

klasy 1-3 

 17:30  –  Nauka rekolekcyjna dla dzieci i 
młodzieży klasy 4-8 

 18:30  –  Msza Święta z nauką ogólną i 
zawierzeniem św. Józefowi 

 19:30  –  Nauka dla młodzieży szkół 
średnich i przygotowujących się do 
bierzmowania 

 

 

WTOREK – 21 marca 
Dzień Spowiedzi Św. – Dzień Pokuty i 
małżeńskiej miłości 

 9:00  –  Msza Święta z nauką  
rekolekcyjną i odnowieniem 
przysięgi małżeńskiej  

 16:30  –  Nauka rekolekcyjna dla dzieci 

klasy 1-3 

 17:30  –  Nauka rekolekcyjna dla dzieci i 

młodzieży klasy 4-8 

 18:30  –  Msza Święta z nauką ogólną i 
odnowieniem przysięgi małżeńskiej 

 
Spowiedź rekolekcyjna - wtorek 

 8:00  –   9:00    rano 

 16:30  –  18:30   wieczorem 

 

 
ŚRODA – 22 marca 

Zakończenie rekolekcji 
Komunia Św. generalna 
Udzielenie odpustu zupełnego 

 9:00  –  Msza Święta z nauką ogólną i 

indywidualnym błogosławieństwem 

 17:00  –  Msza Święta z nauką dla dzieci i 
młodzieży klasy 1-8 

 18:30  –  Msza Święta z nauką ogólną i 
indywidualnym błogosławieństwem 
oraz Nowenna do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy 

  

 

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 

W dniach 19 III – 22 III 2023 roku w naszej Pa-

rafii odbędą się rekolekcje wielkopostne, które po-

prowadzi ks. Roman Tomaszczuk. Rekolekcje mają 

nas odnowić wewnętrznie. Nasze serce i umysł ubo-

gacić Bożą Prawdą i Miłością. Rekolekcje mają nam 

pomóc dobrze odprawić Wielkanocną Spowiedź 

i przygotować na przeżycie tegorocznej Paschy. 

Mają też wyznaczyć program naszego nawrócenia. 

 

Moi Kochani! 

 

Weźmy udział w Rekolekcjach każdego dnia 

i uczyńmy wszystko, aby z nich skorzystali również 

nasi najbliżsi. Niech wszystkie DZIECI z radością 

przychodzą na swoje nauki. Proszę o udział w Reko-

lekcjach MŁODZIEŻ, zarówno uczącą się jak i pra-

cującą. Młodzi Przyjaciele, otwórzcie się na Bożą 

Prawdę, Dobro i Miłość. Do udziału w Rekolekcjach 

wzajemnie się zachęcajmy i sobie w tym poma-

gajmy. Wszystkich chorych i cierpiących w naszej 

wspólnocie parafialnej proszę, aby łączyli swoje cier-

pienia z ofiarą Jezusa Chrystusa i ofiarowali je w róż-

nych intencjach własnych i Kościoła. Kościół nam 

podpowiada, abyśmy ten czas przeżyli w skupieniu. 

Krótsze niech będą nasze rozmowy, skromniejsze 

posiłki a więcej czuwania nad sobą. 

 

Ksiądz kan. Mirosław Dziegiński - proboszcz 

 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 

 



„Po co Kościół?” 
 

PAX! Tak pozdrawiają się benedyktyni, 

często dodają: ORDO – zatem: ład i 

pokój. Kto tego nie potrzebuje? Czy są 

czasy w naszym życiu, gdy możemy 

sobie powiedzieć: mam pod dostatkiem 

jednego i drugiego? Jeśli nawet wiem 

o czym jest to hasło, to raczej są to mo-

menty niż życiowe okresy. Nic więcej. 

 

Podczas zbliżających się rekolekcji, 

chciałbym Państwu i sobie zapro-

ponować drogę mało dzisiaj oczywistą, 

choć dla nas, wierzących, bliską, ważną 

i… trudną. Bardzo trudną. Bolesną 

wręcz. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na 

Kościół, jako dar Jezusa. Dar ot-

rzymany dla naszego zbawienia. Co to 

znaczy? Ano tyle, że jest to najbardziej 

oczywista więź, przez którą Bóg wcho-

dzi w naszą codzienność. W naszą  

 

 

ciemność, niepewność jutra, strach 

przed nieuniknionym, paraliż zdrady…  

 

Kościół – źródło ładu i pokoju w moim 

życiu! Brzmi jak prowokacja! Czy to 

może być prawda? Co zrobić z jego bru-

dem i zgorszeniem? Czym dzisiaj jest 

miłość do Kościoła? A jego świętość? – 

kogo to obchodzi… niech na chwilę 

zatrzyma się w biegu codzienności i 

dołączy do zaciekawionych, spra-

gnionych, ryzykantów, rozczarowanych 

i obojętniejących! Da szansę Duchowi 

Świętemu… my tę podróż zaczniemy, 

On ją dokończy! Jak zawsze, czyli przez 

dwa tysiące lat Kościoła – naszej Matki.   

 

Ks. Roman Tomaszczuk

Rekolekcje Wielkopostne 
19 III – 22 III 2023 

 

 
 

„Po co Kościół?”  

 
 

Rekolekcje poprowadzi 

Ks. Roman Tomaszczuk 
 
 

Duszpasterstwo Parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła 
w Bielanach Wrocławskich 

ul. Wrocławska 30A 
tel. (71) 3112782, kom. 603377734 

www.parafia-bielany.pl 


