
R e k o l e k c j e  W i e l k o p o s t n e  1 4  –  1 8 .  l u t e g o  2 0 1 8  r .   
Parafia pw. św. Anny i św. Joachima w Gogolinie-Karłubcu 

 
 
 
  

 „„ CC zz aa ss   ss ii ęę   ww yy pp ee łł nn ii łł   ii   bb ll ii ss kk ii ee   jj ee ss tt   kk rr óó ll ee ss tt ww oo   BB oo żż ee ,,     
      nn aa ww rr aa cc aa jj cc ii ee   ss ii ęę   ii   ww ii ee rr zz cc ii ee   ww   EE ww aa nn gg ee ll ii ęę ”” ..   ((MMkk  11,,  1155))  

  
  
  

Rekolekcje będzie prowadził ks. prałat dr Grzegorz Kadzioch wieloletni wychowawca  
i Rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu,  

obecnie pracownik Kurii Biskupiej w Gliwicach.  
  

  
 

Czcigodni Bracia i Siostry! 
Ks. Proboszcz zaproponował mi w ubiegłym roku poprowadzenie i wygłoszenie rekolekcji  

w Waszej parafii. Na początku chciałbym się wytłumaczyć, czemu taki temat rekolekcji? «Czas się 
wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię». (Mk 1, 15) 

Te cztery krótkie zdania Jezusa, to Jego autentyczne słowa, którymi rozpoczął swoją publiczną 
działalność.  Czas Wielkiego Postu jest szczególnym czasem słuchania, albo lepiej wsłuchiwania się 
w głos Jezusa. A szukanie Jezusa oznacza gotowość wyjścia w Jego kierunku, wyjścia czasem poza 
swój świat, utarte schematy, aby zrezygnować ze swoich dróg i wejść na nowo na tę drogę 
Jezusowej Ewangelii. To czas, by na nowo Jezusa wpuścić do naszych domów z darem Jego Miłości, 
by na nowo i w pełni Jego miłość zagościła, zadomowiła się w naszych rodzinach. Czy nie po to jest 
Wielki Post i rekolekcje? 

Dlatego bardzo serdecznie chciałbym Was Wszystkich zaprosić na rekolekcje wielkopostne  
i życzyć błogosławionych owoców, odnowienia duchowego dla Wszystkich Parafian. 
                                               ks. Grzegorz Kadzioch 
 

 

ŚRODA POPIELCOWA – 14. lutego - 
„Czas się wypełnił” – wprowadzenie w rekolekcje 

«Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów 
pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie… Będziecie Mnie 

szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca». (Jr 29, 11.13) 
 

                     8.00 – 8.55: spowiedź św. i różaniec (od 8.30) 
   9.00 - Msza św. z nauką ogólną (1) – za ++ Jadwigę i Józefa Borys. 
 
 

                   15.30 – 16.25: spowiedź św. dla dzieci 
16.30 - Msza św. z nauką ogólną (1) – za + męża i ojca Józefa Mocza,  
                 ++ rodziców Jana i Katarzynę Oremek, Jadwigę Mocza, braci Jana i Ericha,     
                 szwagra Pawła, szwagierkę Ritę, ++ z pokrewieństwa Mocza i Oremek. 
                   17.30 – 17.55:  spowiedź św. i adoracja Pana Jezusa (w ciszy) 
18.00 - Msza św. z nauką ogólną (1) –  

1. int. - za ++ Pawła i Elfrydę Ciecior i dusze w czyśćcu cierpiące. 
2. int. - za + szwagra Józefa Reszel i + jego żonę Teresę oraz dusze w cz. c.  

             Nauka stanowa dla mężczyzn - «Odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny                    
                                                                        (…) nie bój się». 
              Spowiedź św. (po nauce stanowej) 
 
 

 
 

CZWARTEK – 15. lutego - ”Bliskie jest królestwo Boże” 
«Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami!  

Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to,  
aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania 

Otchłani na tej ziemi».  (Mdr 1, 12-14) 
 

                  8.00 – 8.55: spowiedź św. i różaniec (od 8.30) 
  9.00 - Msza św. z nauką ogólną (2) - ……………………………….…….… (intencja wolna). 
10.15 – Msza św. i nauka rekolekcyjna dla dzieci PSP nr 3 
                 



17.00 – 17.55:  spowiedź św. i adoracja Pana Jezusa (w ciszy) 
18.00 - Msza św. z nauką ogólną (2) – za + męża Pawła Torka, ++ rodziców z obu stron,  
                                                                  rodzeństwo z obu stron i ++ z pokrewieństwa. 
            Nauka stanowa dla kobiet - «Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:  
                                                                 Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie» (J 2, 5). 
              Spowiedź św. (po nauce stanowej) 
  
 

 
 

PIĄTEK – 16. lutego - „Nawracajcie się”  
«Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie,  

w ciszy i ufności leży wasza siła». (Iz 30, 15) 
 

                  8.00 – 8.55: spowiedź św. i różaniec (od 8.30) 
  9.00 - Msza św. z nauką ogólną (3) - …………………………………….… (intencja wolna).                   
10.15 – Droga krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla dzieci PSP nr 3 
               15.00 – koronka do Bożego Miłosierdzia 
               16.30 – 17.25:  spowiedź św. i adoracja Pana Jezusa (w ciszy) 
17.30 – Droga krzyżowa z udziałem młodzieży i dorosłych 
18.00 - Msza św. z nauką ogólną (3) – w int. Huberta (z okazji 60. r. urodzin)  
                                          z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.  (TD)     
             Nauka stanowa dla studentów i młodzieży pracującej – 
                                                    «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» (J 8, 10) 
             Spowiedź św. (po nauce stanowej) 
 
 

 
 

SOBOTA – 17. lutego - „i wierzcie w Ewangelię” 
«Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, 

dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy». (Hbr 11, 1) 
 

          8.00 – 8.55: spowiedź św. i różaniec (od 8.30) 
  9.00 - Msza św. z nauką ogólną (4) –  
             1. int. - za wszystkich chorych i tych którzy opiekują się chorymi. 
             2. int. – za parafian. 

 Nauka stanowa dla seniorów - «Naucz mnie Panie zestarzeć się jak chrześcijanin».       
 Namaszczenia chorych i błogosławieństwo lourdzkie. 
 
 

                     17.00 – 17.55:  spowiedź św. i adoracja Pana Jezusa (w ciszy) 
                     17.45 - koronka do Bożego Miłosierdzia 
                     17.55 – zakończenie adoracji.  

18.00 - Msza św. z nauką ogólną (4) –  
       1. int.: do Bożej Opatrzności z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. 
           i zdrowie w rodzinie Wojtala.  Za ++ rodziców Chudala i Wojtala. 
       2. int.: za + Zdzisława Żaczek (w 30. dzień po śmierci). 
 

 

 
 

NIEDZIELA – 18. lutego - ”i nie dozwól byśmy ulegli pokusie” 
«Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez Niego zbawiony» (J 3, 17). 
 

  8.00 - Msza św. z nauką ogólną (5) – w int. Adelajdy Nowak (z okazji 75. r. urodzin)  
                               z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej.  (TD) 

 

Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji 
 

10.30 - Msza św. z nauką ogólną (5), z udziałem dzieci komunijnych i ich rodzin – 
1. int.: w intencji rocznego dziecka Natalii Tomanek  
                  z podz. za o. łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę Anioła Stróża. 

            2. int.: za parafian. 
Błogosławieństwo na zakończenie rekolekcji 

*14.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym (1). 



Teksty do osobistej refleksji. 
 

 

Środa –  «Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Niechaj 
bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a Ten 

się nad nim zmiłuje, i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu». (Iz 55, 6-7) 
 

«Nasz Nauczyciel i Pan ustanawiając w Ewangelii przykazania miłości, z umiłowaniem 
poszczególnych osób związał jakąś określoną cechę i udzielił zrozumienia porządku tym, którzy 
potrafią słuchać słów Pisma: „Uporządkujcie miłość we mnie". „Będziesz miłował Pana Boga 
twego całym sercem swoim, całą duszą swoją, całą mocą swoją, całym umysłem swoim. Będziesz 
miłował bliźniego swego jak siebie samego". Nie mówi: „Będziesz miłował Boga jak siebie 
samego, a bliźniego całym sercem, całą duszą, całą mocą, całym umysłem". Mówi też dalej: 
„Miłujcie nieprzyjaciół waszych", ale nie dodaje: „całym sercem". Nauka Boża nie jest 
nieuporządkowana, nie daje niewykonalnych przykazań, nie mówi: „Miłujcie nieprzyjaciół 
waszych jak samych siebie", lecz tylko: „Miłujcie nieprzyjaciół waszych". Wystarczy im, że ich 
miłujemy i nie nienawidzimy; bliźniego zaś - „jak siebie samego", a Boga - „całym sercem, całą 
duszą, całym umysłem, całą mocą"». Orygenes 
 

 

Czwartek – «niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! 
A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!» (Ef 5, 33) 

«Jakże pięknym stadłem jest para wierzących, którzy mają jedną nadzieję, jeden cel swoich 
pragnień, jednakowy sposób życia i takiż sam zwyczaj posługi. Obydwoje są sobie braćmi, 
obydwoje współ-sługami; nie istnieje żadna różnica między duchem czy ciałem, jako że 
rzeczywiście dwoje są w jednym ciele. Gdzie jest jedno ciało, tam jest i jeden duch. Razem modlą 
się. rozmyślają, razem też odbywają posty; nawzajem się pouczają, nawzajem się zachęcają, 
nawzajem również siebie znoszą. Obydwoje jednako zachowują się w kościele Bożym, jednako na 
uczcie Bożej, jednako w trudnościach, prześladowaniach i chwilach wytchnienia. Żadne z nich nie 
ma przed drugim tajemnic, żadne nie unika drugiego, żadne nie jest ciężarem dla drugiego,  
a codzienne przestrzeganie zasad wiary nie napotyka trudności. Znak krzyża nie jest czyniony 
ukradkiem, gratulacje nie są trwożliwe, a błogosławieństwo nie jest wypowiadane jedynie  
w myśli».     Św. Ambroży 
 

 

Piątek – «Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem 
Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie 

uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe» (Ga 6, 1-2) 
 

«Związanych małżeństwem trzeba napominać, aby, gdy myślą o wzajemnych powinnościach, tak 
każde z nich starało się podobać drugiemu, by podobało się i Stwórcy; aby tak załatwiali rzeczy 
światowe, by jednak nie omieszkiwali dążyć do rzeczy boskich, aby tak cieszyli się dobrami 
obecnymi, by jednak ze skrzętną uwagą lękali się nieszczęść wiekuistych; aby tak opłakiwali 
nieszczęścia doczesne, by jednak z nieskazitelną pociechą zakładali nadzieję w dobrach wiecznych; 
aby, gdy widzą, że przemijającym jest to, co czynią, w dążeniu do dóbr trwałych, nawet nie-
szczęścia światowe nie łamały serca, gdy umacnia nadzieja dóbr niebieskich; i żeby dobra obecnego 
żywota nie zwodziły, gdy zasmucają przypuszczalne nieszczęścia przyszłego sądu. 

Św. Grzegorz Wielki 
 

 

Sobota – «Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy,  
dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy». (Hbr 11, 1) 

«Jak malarze nad obrazem i rzeźbiarze nad posągiem pracują z wielkim wysiłkiem, tak i wy - ojcze 
i matko - musicie włożyć wiele starania w wychowanie swych dzieci, tych podziwu godnych 
obrazów. Malarze ustawiają tablicę i dzień za dniem wodzą pędzlem według potrzeby, podobnie 
gorliwie pracują rzeźbiarze, usuwając to, co zbyteczne, uzupełniając braki. Tak i wy rodzice, jak 
wykonawcy pięknych posągów, musicie wkładać wszystek trud, aby swe dzieci wychować na 
piękne obrazy Boga. Usuwajcie to, co niepotrzebne, uzupełniajcie braki; z dnia na dzień baczcie na 
skłonności swych dzieci; na dobre, by je rozwijać, na złe, by je wykorzeniać». 

Św. Jan Chryzostom 
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