
PROGRAM REKOLEKCJI – 
Zembrzyce: 3-6 kwietnia 2022

Prowadzi ks. dr hab. Grzegorz Godawa – wykładowca na Uniwersytecie Papieskim
św. Jana Pawła II w Krakowie

Niedziela, 3 kwietnia: Msze z kazaniem ogólnym o 7.00, 9.00,  10.15 (Marcówka), 11.30
(z udziałem dzieci; próba scholi w salce o 10.30) i 16.00. Ponadto kazanie na Gorzkich
Żalach o 15.00

Poniedziałek, 4 kwietnia
ZEMBRZYCE:
7.00  - Msza  św. z kazaniem 
9.00 – Msza św. dla osób w podeszłym wieku, chorych.

ZS Zembrzyce:
11.00 katecheza rekolekcyjna kl. 1-4
12.00 – katecheza rekolekcyjna kl. 5-8

Możliwość indywidualnego spotkania z ks. Rekolekcjonistą 
w salce katechetycznej w godz.  15.00  - 16.30

18.30 - Msza  św. z kazaniem   /po Mszy konferencja dla małżeństw/

MARCÓWKA 
 17.00  - Msza św. z kazaniem 

***
Wtorek, 5 kwietnia /dzień spowiedzi w Zembrzycach/
ZEMBRZYCE:

*Spowiedź od 6.30 do 8.00 z przerwą na kazanie (7.10-7.40)

7.00 – Msza św.  z kazaniem
ZS Zembrzyce:

11.00 - katecheza dla kl. 1-4 i pod koniec spowiedź dla klasy 4
12.00 - nabożeństwo przed spowiedzią dla kl. 5-8 i spowiedź

Możliwość indywidualnego spotkania z ks. Rekolekcjonistą 
w salce katechetycznej w godz.  15.00  - 16.30

*Spowiedź po południu: 16.00-17.30; potem 18.00-18.40 
oraz 19.10-19.30
18.30 - Msza św. z kazaniem 
20.00- Konferencja dla młodzieży zakończona adoracją oraz  spowiedź także dla tych, co
nie zdążyli wcześniej /do ok. 20.45/
MARCÓWKA - 
ok. 9.00-10.30 - szkolne rekolekcje
17.00  - Msza św. z kazaniem 

***



Środa, 6 kwietnia
ZEMBRZYCE:
7.00- Msza św. z kazaniem o  na zakończenie rekolekcji
ZS Zembrzyce: 

11.00 - Msza św. z nauką dla kl. 1-4
12.00 - Msza św. dla kl. 5-8

18.30 - Msza św. z kazaniem o  na zakończenie rekolekcji
19.30 spotkanie dla młodzieży

MARCÓWKA 
ok. 9.00 -  spowiedź dla kl.  4-8 i Msza na zakończenie
16.15  - spowiedź w Marcówce  
17.00 - Msza na zakończenie rekolekcji w Marcówce

***

MODLITWA  PRZED I W CZASIE REKOLEKCJI:
Duchu Święty,  Boże,  pomóż nam z uwagą przeżyć czas rekolekcji;  wzbudź w nas

zainteresowanie głoszonym Słowem Bożym; odsłoń przed nami tajemnice ukryte w każdej
Mszy świętej i nabożeństwie; szczególną łaską dotknij młodych by Ewangelia przeniknęła
ich wybory życiowe a świątynia była miejscem, do którego zawsze się  wraca.  Daj nam
poczuć, że jesteś bliski i  z dziecięcą prostotą wołać do Boga  «Ojcze» oraz  «Jezu, ufam
Tobie».


