
Drodzy mieszkañcy Cieniawy!
Z dalekiego Wrocławia przesyłam Waszej Wspól-
nocie w Cieniawie swoje serdeczne pozdrowienie, 
a wraz z nim – gorące zaproszenie do wspólnego 
przeżywania wielkopostnych rekolekcji w dniach 
3-7 marca 2023 r. Bardzo zachęcam, aby znając już 
wcześniej plan tych duchowych ćwiczeń, zarezerwo-
wać sobie odpowiedni czas dla ich owocnego prze-
żywania.

Tegoroczna wizytacja kanoniczna w Waszej pa-
rafii, przewidziana na niedzielę 12 marca br. to 
dodatkowa okazja do świętego „remanentu” całej 
Wspólnoty, ale i każdego z osobna. Ten pogłębio-
ny rachunek sumienia postawi przed nami pytanie 
o miłość do Kościoła, który stanowimy.

PONIEDZIAŁEK  •  6 MARCA 2023 r.

Na drodze, na której Pan nas postawił, 
nie ma żadnego świętego bez przeszłości, 

ale także żadnego grzesznika bez przyszłości
 (papież Franciszek)

 7.00 EUCHARYSTIA z nauką dla wszystkich
 8.00-9.30  Okazja do spowiedzi św.
11.00 Odwiedziny chorych 
14.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Najśw. 
 Sakramentem ze wspólną adoracją (30 minut)
15.00-16.30  Okazja do spowiedzi św.
17.00-18.00  Okazja do spowiedzi św.
17.30 Różaniec w intencji parafii 
18.00 EUCHARYSTIA z nauką dla wszystkich
20.30 Apel Jasnogórski, bajka na dobranoc 

WTOREK  •  7 MARCA 2023 r.

O, Panie, spraw: 
abym nie tyle szukał pociechy, co pocieszał; 

nie tyle szukał zrozumienia, co rozumiał; 
nie tyle szukał miłości, co kochał 

(św. Franciszek z Asyżu)

 7.00 EUCHARYSTIA z nauką dla wszystkich
11.00  EUCHARYSTIA dla przedszkolaków i uczniów 

szkoły podstawowej
17.30 Via Matris – 7 boleści Matki Najświętszej
18.00 EUCHARYSTIA z nauką dla wszystkich
20.30 Apel Jasnogórski, bajka na dobranoc

„Głowa do góry! Choćby świat wywrócił się do góry 
nogami, choćby ciemność ogarnęła wszystko, 

a świat był w ogniu i chaosie – nic nie powinno 
napawać Twojej duszy niepokojem, 

gdyż Bóg jest z Tobą!”
(św. Ojciec Pio)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
i PRZED WIZYTACJ¥ BISKUPI¥

3-7 MARCA 2023 R.

ZAPROSZENIE

SERDECZNE ZAPRASZAM DO UDZIA£U

WIZYTACJA KANONICZNA –11-12 marca

Drodzy Parafianie!
Dla każdej Wspólnoty Parafialnej wizytacja kano-
niczna to bardzo ważne wydarzenie. Przybędzie do 
nas Bp Stanisław Salaterski, jako następca aposto-
łów, i jak niegdyś oni sami, odwiedzi naszą parafię, 
aby spotkać się z wiernymi wspólnie przeżywając 
radość chrześcijańskiej wiary.

Przybędzie jako gospodarz diecezji, by zapoznać 
się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą naszej 
wspólnoty. Dlatego pragnie spotkać się z wszystkimi 
parafianami. Pragnie ugruntować i ubogacić naszą 
wiarę oraz umocnić nadzieję w obecnie niełatwym 
okresie, który przeżywamy. Módlmy się o dobre 
owoce tej wizyty, a także czekających nas rekolekcji.

Ks. Wacław Barnaś

16.00 Spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską 
i Ekonomiczną

17.00 Msza św. połączona z udzieleniem sakramentu 
bierzmowania. Rozpoczęcie wizytacji

 7.00 Msza św. Po niej spotkanie z Różami Ojców 
i Matek. Chórem Accordare

 9.00 Msza św. Po niej spotkanie z Różami Rodzin-
nymi, Ministrantami, Lektorami, Dziewczęcą 
Służbą Maryjną,  przedszkolakami, dziećmi ze 
szkoły podstawowej, młodzieżą klas VII, VIII i 
szkół średnich

10.30 Nabożeństwo Gorzkich Żali
11.00 Msza św. Podsumowanie wizytacji

11 marca – SOBOTA

12 marca – NIEDZIELA



Mam świadomość odpowiedzialności, jaka spoczy-
wa na rekolekcjoniście i dlatego staram się do tych 
spotkań dobrze przygotować, prosząc o światło Ducha 
Świętego, ale i Was proszę także o modlitewne wsparcie 
dla mych wysiłków, by ziarno Słowa Bożego mogło wy-
dać obfite plony. Udane rekolekcje to takie, które wier-
nych zaangażują nie tylko w uważne słuchanie nauk 
i udział w zaplanowanych spotkaniach, ale doprowadzą 
do konkretnych decyzji i postanowień. W tych zmaga-
niach mamy wszyscy prawo liczyć na wstawiennictwo 
Patrona Waszej parafii – św. Franciszka z Asyżu.

To zaproszenie skierowane jest do WSZYSTKICH pa-
rafian. Doskonale jednak wiemy, że w wielu sytuacjach 
nie obejdzie się bez gorliwości apostol-skiej skierowanej 
w stronę osób, które pogubiły się na ścieżkach życia lub 
nawet utraciły skarb wiary. Zechciejcie takich ludzi za-
uważyć, otoczyć modlitwą i dobrych słowem zachęcić do 
rekolekcyjnych spotkań.

Dziękuję Waszemu Księdzu Proboszczowi za zapro-
szenie mnie do Cieniawy i zaufanie, jakim mnie obda-
rzył. Z radością czekam na nasze rekolekcyjne spotkania 
i Bogu w modlitwie całe to wydarzenie polecam.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2023 r.

ks. Aleksander Radecki

PIĄTEK  •  3 MARCA 2023 r.

„Są trzy rzeczy konieczne do zbawienia człowieka: 
znajomość tego, w co należy wierzyć, 

znajomość tego, czego należy pragnąć, 
i znajomość tego, co należy czynić”. 

(św. Tomasz z Akwinu)

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Najśw. 
 Sakramentem ze wspólną adoracją (30 minut)
16.30 Różaniec w intencji parafii 
17.00 Droga Krzyżowa dla wszystkich
17.45 EUCHARYSTIA
19.30 Nauka stanowa dla młodzieży (I)
20.30 Apel Jasnogórski, bajka na dobranoc 

SOBOTA  •  4 MARCA 2023 r.
Święto św. Kazimierza, królewicza

 W trosce o… „trzecie oko”
(prof. dr hab. n. med. Edward Wylęgała, okulista)

 6.30 Różaniec w intencji parafii 
 7.00 EUCHARYSTIA z nauką dla wszystkich
 9.00 Spotkanie dla przedszkolaków i uczniów szkoły 

podstawowej 
11.00 Spowiedź św. dla osób starszych i chorych

Kościół jest tak dynamiczny, tak aktywny, 
tak misyjny, tak otwarty, tak interesujący, 

tak przyjazny, tak święty, tak ofiarny, tak radosny, 
tak troskliwy, tak wrażliwy, tak serdeczny, 

tak kochający JAK TY.

12.00 EUCHARYSTIA z udziałem osób starszych 
i chorych, połączona z udzieleniem sakramentu 
namaszczenia chorych

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Najśw. 
 Sakramentem ze wspólną adoracją (30 minut)
17.00 EUCHARYSTIA z nauką dla wszystkich
18.00 Nauka stanowa dla małżonków, rodziców 
 i narzeczonych (I)
20.30 Apel Jasnogórski, bajka na dobranoc 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
5 MARCA 2023 r.

Jaki jest Twój dzień świąteczny, 
taki będzie ostateczny…

 7.00 EUCHARYSTIA z nauką dla wszystkich
 9.00 EUCHARYSTIA z nauką dla wszystkich
10.00 Nauka stanowa dla młodzieży (II)
11.00 EUCHARYSTIA z nauką dla wszystkich
14.00 Droga Krzyżowa dla wszystkich 
14.40 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
15.30 EUCHARYSTIA (bez kazania) 
16.00 Nauka stanowa dla małżonków, rodziców 
 i narzeczonych (II)
18.30 „Dobrze, że tu jesteśmy…” (Mt 17,4).
 Modlitwa uwielbienia prowadzona przez Alum-

nów WSD w Tarnowie
20.30 Apel Jasnogórski, bajka na dobranoc 

PROGRAM REKOLEKCJI


