
W  Wielkim  Tygodniu  może-
my  osobiście  przekonać  się 
o  tym,  że  jesteśmy  napełnie-
ni Duchem Świętym.  Podczas 
modlitwy.  W  kolejnych  tygo-
dniach roku możemy utrwalić 
tą prawdę. Stąd malutka szko-
ła modlitwy.

 1. Bez podejmowania decyzji nie da 
się przejść do działania. Podejmij 

decyzję, że będziesz się modlił. Że będziesz pielęgno-
wał swoją relację z Bogiem. Zaplanuj: Będę sie modlił wtedy 

i wtedy.
Już teraz możesz wpisać do terminarza porę swej osobistej 
ado racji Najświętszego Sakramentu w Wielkim Tygodniu.

 2. Niech Wielki Tydzień rzutuje na pozostałe tygodnie 
roku. Wyznacz sobie stałą, krótką porę na modlitwę. 

Potrzeba Ci powtarzalności modlitwy, byś odpowiedział na 
pytanie ile powinieneś się modlić, jak często powinieneś to ro-
bić i które modlitwy są Twoimi ulubionymi. Nikt za Ciebie nie 
odpowie ostatecznie na te pytania.

 3. O ile to możliwe, wybieraj czas na modlitwę, w któ-
rym nie musisz się spieszyć. Tak, niestety, czy stety, 

na modlitwę nadaje się szczególnie wczesny poranek lub wie-
czór. W Wielkim Tygodniu nie omijaj pory nocnej adoracji.

 4. W czasie adoracji w Ciemnicy i przy Bożym Gro-
bie my zadbamy o szczegóły miejsca do modlitwy, 

zachęcające do niej (Biblia, płonące świece, obraz, święty pa-
tron). Zwróć uwagę przynajmniej na niektóre z nich, zawsze, 
ilekroć wybierasz własne miejsce do modlitwy.

 5. Animator modlitwy wspólnej zadba, by pozostawić 
dla Ciebie chwile ciszy. Ty zaś nie stroń od modli-

twy animowanej przez prowadzącego. Nauczysz się od niego 
przyjąć określony porządek w czasie swej osobistej modlitwy. 
Nie zawsze sprawdza się zupełna spontaniczność w modlitwie. 
Właśnie to, że byłbyś zmuszony w czasie każdej modlitwy za-
stanawiać się, jak ona powinna wyglądać, może stać się szcze-
gólnie trudne i zniechęcające. Potrzeba porządku modlitwy.

 6. W czasie modlitwy znajdź chwilę, by uważniej przyj-
rzeć się rozproszeniom. Właśnie one mogą Ci prze-

kazać ważny sygnał o tym, co Ciebie naprawdę zajmuje i po-
rusza. Co z Twego życia należy oddać Bogu, z czym naprawdę 
należy do Niego przyjść.
Włącz w modlitwę swoje postrzeganie wewnętrzne i zewnętrz-
ne, swoją wolę i uczucia, swoją pamięć...

Zanotuj sprawy do załatwienia, które przyszły Ci do głowy 
podczas modlitwy. Jednym z błogosławieństw modlitwy jest 
właśnie to, iż uświadamiasz sobie, że o nich nie możesz zapo-
mnieć. Zapisz spokojnie sprawy do załatwienia, a potem wróć 
do modlitwy.

 7. Nie mów, że nie smakuje Ci szpinak, albo flaczki, póki 
ich nie spróbowałeś. Podobnie jest z modlitwą.

Zakosztuj różnych rodzajów modlitwy... słowami znanymi dla 
każdego wierzącego, osobistej – improwizowanej, lektury Pisma 
św., milczenia – w którym całym sobą wewnętrznie i zewnętrz-
nie milczysz i słuchasz, równoczesnej, kiedy wszyscy w jednym 
czasie wypowiadają swe uwielbienie, stosując odpowiednie gesty, 
litanijnej, różańcowej...Zobaczysz, że sam masz różne oczekiwa-
nia i potrzeby modlitwy w zależności od samopoczucia i okolicz-
ności, w których się znalazłeś

 8. Pamiętasz rekolekcje Po co i jak czytać Biblię? Mo-
dlitwa jest słuchaniem głosu Boga. Bóg mówi najja-

śniej słowami Pisma Świętego. Dociera też w Tradycji Kościoła, 
w świadectwie świętych. Dopuść do głosu Boga szeptającego gło-
sem Twego sumienia, poruszającego twe wnętrze radością.

 9. W Wielkim Tygodniu włączymy się w wielką wspólno-
tę modlitewną wyznawców Chrystusa na całym świe-

cie. W innych tygodniach sam roku proś o modlitwę za Ciebie 
i z Tobą rodzinę, przyjaciół, członków grup parafialnych, świę-
tych...Jedności w modlitwie przed Bogiem nie ogranicza śmierć 
człowieka.

10. Jeśli nie wybrałeś jeszcze terminu modlitwy w Wielkim 
Tygodniu (p. 1) poczekamy z Tobą na okazję. Są tacy, 

którzy zaczęli modlić się z nudów...po kolonoskopii lub badaniu 
histopatologicznym... bo uciekł mu sprzed nosa autobus... z ra-
dości... nie wychodząc z podziwu. Bóg może zaprosić Ciebie do 
modlitwy przez przypadek. To Jego laickie imię.

Wielki Tydzień
i Wielkanoc

w Roku Duszpasterskim
Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym
u św. Jana Kantego w Krakowie

Duchu Święty,
dogoń minie, gdy uciekam,
zawróć mnie gdy błąkam się,
ożyw mnie, gdy opadam z sił,
wniknij we mnie, gdy jestem niezdecydowany,
oczyść mnie, gdy jestem kuszony
obejmij mnie, gdy jestem opuszczony,
gdy mam wrażenie, że staję się pusty – napełnij mnie.

25 marca – 2 kwietnia 2018



NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
25 marca 2018 r.

Msze Święte o godz.: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 
13.15, 17.00, 18.30, 20.00
Czytanie Pasji wg św. Marka przy udziale reprezentan-
tów grup według ustalonego harmonogramu
10.30 – Podczas Mszy św. procesja z palmami, po 
Mszy św. konkurs palm w kaplicy MBM
17.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Okazja do spowiedzi podczas każdej Mszy świętej

WIELKI PONIEDZIAŁEK
26 marca 2018 r.

6.40 – Jutrznia

Msze święte i spowiedź o godz.: 7.00, 7.30, 
18.30
16.30-18.00 – Kancelaria – jedyny dyżur w Wielkim 
Tygodniu

WIELKI WTOREK
27 marca 2018 r.

6.40 – Jutrznia

Msze święte i spowiedź o godz.: 7.00, 7.30, 
18.30
19.15 pouczenie chrzcielne w kancelarii parafialnej

WIELKA ŚRODA
28 marca 2018 r.

Dzień przedświątecznej spowiedzi św. w parafii
6.40 – Jutrznia

Msze Święte o godz.: 7.00, 7.30, 18.30
Spowiedź św. w godz. od 6.30 do 8.00 po południu 
od 17.00 do 20.00 z przerwą od 18.30 do 19.00

WIELKI CZWARTEK
29 marca 2018 r.

6.40 – Jutrznia – kapłani i chętni wierni
7.00-9.00 – Spowiedź św.

10.00 – Msza św. Krzyżma Pańskiego w bazylice 
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach dla kapła-
nów i młodzieży Liturgicznej Służby Ołtarza i Ruchu 
Światło – Życie
18.30 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Adoracja w Ciemnicy:
Bezpośrednio po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej śpiew 
chóru Amicus
20.00-20.30 – Adoracja lektorów
20.30-21.00 – Róże Różańcowe + Margaretki
21.00-21.30 – Odnowa w Duchu Świętym  
 Manus Domini
21.30-22.00 – Kapłani i siostry zakonne

WIELKI PIĄTEK
30 marca 2018 r.

7.00 – 9.00 – Spowiedź św.
Adoracja w Ciemnicy od godz. 7.00
7.00 – Jutrznia – OAZA
10.00-11.00 – Adoracja uczniów Szkoły Podstawowej
11.00-12.00 – Adoracja uczniów gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych
15.00 – Wspólna Droga Krzyżowa

18.30 – Liturgia Męki Pańskiej
Całonocna adoracja przy Grobie Pańskim:
21.00 – Gorzkie Żale (3 części)
22.00 – Droga Krzyżowa – Domowy Kościół
23.00 – Oaza młodzieżowa

WIELKA SOBOTA

31 marca 2018 r.

Całonocna adoracja przy Grobie Pańskim:
24.00 – Radio Maryja, Honorowa Straż NSPJ
 1.00 – mieszkańcy ulic z domami jednorodzinnymi
 2.00 – mieszkańcy ul. Na Błonie, bloki 9 i 9a
 3.00 – mieszkańcy ul. Na Błonie pozostałe bloki
 4.00 – mieszkańcy ul. Armii Krajowej
 5.00 –mieszkańcy ul. Balickiej i Jabłonkowskiej
 6.00 – Akcja Katolicka, Krąg biblijny
 7.00 – Jutrznia – OAZA
 9.30 pobłogosławienie pokarmów dla potrzebują-
cych i rozniesienie do ich mieszkań
10.00 do 15.00 – Święcenie Pokarmów co dwa-
dzieścia minut

19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

NIEDZIELA 
ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO

1 kwietnia 2018 r.

Procesja Rezurekcyjna i Msza Święta 
o godz. 6.00
Pozostałe Msze Święte: 9.00, 10.30, 12.00, 
13.15, 17.00, 18.30, 20.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

2 kwietnia 2018 r.

Msze Święte o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 
13.15, 17.00, 18.30 (nie odprawiamy Mszy św. 
o godz. 20.00)
Chrzest podczas Mszy Świętej o godz. 13.15

Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym por. Dz 2,4


