
 REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2023
Parafia Mariacka, Katowice

25 – 29 marca

Sobota – 25.03.2023 r. 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

18.30 – Msza św. niedzielna z nauką ogólną
19.30 – 21.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi

Zakończenie Apelem Jasnogórskim i modlitwą do Matki Bożej

Niedziela 26.03.2023 r.

Nauki ogólne na wszystkich Mszach św.: 
8.00, 10.00, 11.30, (11.30 kaplica dla rodz. z dziećmi) 13,00, 18.30.

17.45 – Gorzkie żale z rekolekcyjnym kazaniem pasyjnym
19.30 – Nauka dla wszystkich małżonków starszych, mających już dorosłe dzieci

Poniedziałek 27.03.2023 r.

 7.00 – Msza św. bez nauki 
oraz modlitwa różańcowa w intencji dzieci i młodzieży

10.30 – Rekolekcje dla osób korzystających z kuchni charytatywnej 
11.00 – Msza św. z nauką ogólną

12.00 -  Nabożeństwo dla rodziców, babć i dziadków w intencji ich dzieci, wnuków i prawnuków o wierność wierze,
powrót do Kościoła i życie zgodne z wolą Bożą.

18.00 – Okazja do spowiedzi
18.30 – Msza św. z nauką ogólną

19.30 – Nauka dla osób, małżeństw i rodziców wychowujących dzieci i czynnych zawodowo – uczestników Mszy św.
niedzielnej w kaplicy (szczególnie rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św., rodziców młodzieży oraz

rodziców dzieci z ochronki parafialnej)

Wtorek – 28.03.2023 r.

7.00 Msza św. bez nauki 
oraz modlitwa różańcowa w intencji osób najbardziej potrzebujących pomocy duchowej i materialnej

10.30 – Rekolekcje dla osób korzystających z kuchni charytatywnej
11.00 – Msza św. wotywna do św. Józefa, z nauką ogólną dla chorych,starszych parafian 

z błogosławieństwem lourdzkim 
18.00 – Okazja do spowiedzi rekolekcyjnej

18.30 – Msza św. z nauką ogólną 
19.30 – Rekolekcyjna Droga Krzyżowa dla wszystkich parafian

Środa – 29.03.2023 r.

7.00 – Msza św. bez nauki misyjnej oraz modlitwa różańcowa 
w intencji chorych i cierpiących w mieszkaniach prywatnych i szpitalach

9.00 – Msza św. do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  w intencji seniorów i członków grup parafialnych 
– Żywy Różaniec, Wieczernik, Chór, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Zespół Charytatywny. 

Po Mszy spotkanie przy stole w sali Jana Pawła II w domu parafialnym 
10.30 – Rekolekcje dla osób korzystających z kuchni charytatywnej

16.00 – Parafialna pielgrzymka do Panteonu Śląskiego – uczczenie błogosławionego księdza Emila Szramka
18.00 – Okazja do spowiedzi

18.00 – Uroczyste nabożeństwo do NMP Nieustającej Pomocy
18.30 – Msza św. z nauką ogólną

Po wszystkich Mszach św. zakończenie rekolekcji specjalnym błogosławieństwem 
i zyskaniem odpustu zupełnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Rekolekcje poprowadzi: ks. Krzysztof Miera


