
REKOLEKCJE PARAFIALNE

Cieniawa, 26 - 29 września 2021

POKÓJ I DOBRO
Nazywam się ks. Łukasz Plata. Od 10 lat jestem 

kapłanem. 
Moją pasją jest ewangelizacja i  posługa w  Duchu 

Świętym, dlatego wszędzie dokąd jestem posłany 
głoszę, że Jezus Żyje i  leczy złamanych na duchu oraz, 
… że w  Jego imię podejmuję posługę uwolnienia 
i  uzdrowienia wobec sióstr i  braci, którzy tego 
potrzebują. 

Bardzo się cieszę, że już za kilkanaście dni będę mógł 
posługiwać dla Was, w CIENIAWIE, głosząc Słowo Boże 
i modląc się wstawienniczo. 

Jestem przekonany, że już Pan Bóg ma dla was 
przygotowane łaski. 

Widziałem to na własne oczy i  będę wam o  tym 
opowiadał w  czasie rekolekcji ewangelizacyjnych, że 
nasz Bóg wyprowadza mocną ręką z grzechu, z kryzysu 
finansowego, z  kryzysu małżeńskiego, z  depresji 
i różnorakich chorób. Jest tylko jeden warunek. 

Jaki? 
TRZEBA DO NIEGO PRZYJŚĆ I  WOŁAĆ – bo On Jest 

obecny w tabernakulum!

Rekolekcje, to będzie czas naszego wspólnego 
wołania o  jeszcze większe charyzmaty: wiary, nadziei 
i miłości. 

Dlatego zachęcam Cię…

JEŚLI CHCESZ? PRZYJDŹ, ABY DOŚWIADCZYĆ... 

Przyjdź przede wszystkim dla siebie, przyjdź dla 
swojego małżeństwa, dla swojej rodziny, dla swojego 
dziecka, a może dla osoby nieuleczalnie chorej. 

Przyjdź, bo będzie okazja do wysłuchania 
świadectw, wspólnej modlitwy i przyjęcia uzdrowienia 
dla siebie lub kogoś bliskiego. Pan Bóg wykorzystuje 
takie okazje zwłaszcza, gdy słuchamy Słowa Bożego, 
bowiem wtedy nasza wiara rośnie, a kiedy nasza wiara 
rośnie zaczynają się dziać znaki i cuda. 

W  imieniu Jezusa Chrystusa, zapraszam Was, 
drodzy bracia i siostry, do UDZIAŁU W REKOLEKCJACH. 
Jednocześnie bardzo proszę, zwłaszcza ludzi chorych 
i  cierpiących, aby modlitwą towarzyszyły w  tym 
wydarzeniu i  o� arowały swoje cierpienie w  intencji 
trwałych owoców rekolekcji, które będziemy 
przeżywali.

Pokornie proszę o  modlitwę, abym głosił wam 
Słowo Boże w mocy Ducha Świętego.

Ks. Łukasz Plata - Ewangelizator



PROGRAM REKOLEKCJI
 26-29.09.2021 

REKOLEKCJE PRZED ODPUSTEM ŚW. FRANCISZKA 
Z ASYŻU

„JA JESTEM w Eucharystii. Jeśli tylko chcesz… 
PRZYJDŹ !

26 września (niedziela)
„Aby zacząć wszystko OD NOWA”

 7.00 MSZA ŚW. z nauką dla wszystkich. Po Mszy św. 
ŚWIADECTWO Grzegorza

 9.00 MSZA ŚW. z nauką dla wszystkich. Po Mszy św. 
ŚWIADECTWO Grzegorza

11.00 MSZA ŚW. z nauką dla wszystkich. Po Mszy św. 
ŚWIADECTWO Grzegorza

15.00 Droga Krzyżowa na Wierchowinę
18.00 MSZA ŚW. dla MŁODZIEŻY I MŁODYCH DUCHEM

27 września (poniedziałek)
„Aby doświadczyć mocy PRZEBACZENIA”

 7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
 9.30 Nabożeństwo dla przedszkolaków i  uczniów 

szkoły podstawowej
11.00 Spowiedź dla osób starszych i chorych
12.00 Msza św. dla osób starszych i chorych połączona 

z  udzieleniem sakramentu namaszczenia cho-
rych

15.00 Odwiedziny chorych w domu
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
19.00 NABOŻEŃSTWO z  modlitwą o  PRZEBACZENIE 

i UZDROWIENIE relacji małżeńskich i rodzinnych

28 września (wtorek)
„Aby doświadczyć mocy UZDROWIENIA”

 7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich
 8.00-9.30 SPOWIEDŹ
 9.30 Nabożeństwo dla przedszkolaków i  uczniów 

szkoły podstawowej

10.30-11.00 SPOWIEDŹ DZIECI 
11.00-12.00 SPOWIEDŹ
15.00-16.30 SPOWIEDŹ
17.30-18.00 SPOWIEDŹ
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich 
19.00  NABOŻEŃSTWO z  modlitwą o  UZDROWIENIE 

DUSZY I CIAŁA

29 września (środa)
„Aby PRZYJĄĆ DARY Ducha Świętego 

i modlić się z mocą”. 

 7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich. Po niej modlitwa 
o WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO na całą para� ę

 9.30 Msza św. dla przedszkolaków i uczniów szkoły 
podstawowej. Po niej modlitwa o WYLANIE DU-
CHA ŚWIĘTEGO na całą para� ę

18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich. Po niej modlitwa 
o WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO na całą para� ę

Umiłowani Para� anie!
Serdecznie ZAPRASZAM wszystkich, a  zwłaszcza 

tych, którym TRUDNO dziś ŻYĆ. Niech wyrazem mojej 
duszpasterskiej troski i  zachęty będą słowa papieża 
Benedykta XVI: „Kto wpuszcza Chrystusa nie traci nic, 
absolutnie nic z  tego, co czyni życie wolnym, pięknym 
i  wielkim. Nie obawiajcie się Chrystusa! On niczego nie 
zabiera, a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje 
stokroć więcej”. 

Ks. Wacław Barnaś – proboszcz


