MODLITWA W INTENCJI
REKOLEKCJI
Jezu Chryste, Zbawicielu dusz
naszych, dzięki Ci składamy całym sercem,
żeś wejrzał na naszą wspólnotę i chcesz ją
pociągnąć do Serca swego.
Wierzymy, że jak Ciebie posłał Ojciec
Niebieski na ziemię, tak Ty posyłasz do nas
kapłanów, aby nas uczyli kochać Ciebie.
Ale widzisz Jezu, że słabi jesteśmy,
więc udziel nam potrzebnej łaski i światła
Ducha Świętego, abyśmy tegoroczne
ćwiczenia
rekolekcyjne
przeżyli
jak
najgłębiej i najowocniej. Podźwignij
upadłych, nawróć błądzących, wspieraj
słabych, oświeć wątpiących, a trwających
przy Tobie broń przed pokusą pychy
i fałszywej doskonałości.
Nam wszystkim daj skuteczną łaskę,
byśmy Twojemu głosowi stali się posłuszni.
Nie dozwól, Boski Pasterzu, by bodaj jedna
owca z Twojej owczarni, a naszej wspólnoty
zginęła.
Błagamy Cię o żal za grzechy,
o siłę do poprawy, o szczerą spowiedź
rekolekcyjną, o gorącą miłość ku Tobie Jezu.
Matko Jezusa i nasza Matko! Prosimy,
wstaw się za nami u Syna swego, wyproś
nam żywą wiarę, niezachwianą nadzieję
i gorącą miłość do Twego Syna Jezusa
Chrystusa, naszego Zbawiciela.
Ucieczko grzeszników, módl się za
nami grzesznymi, byśmy nie zmarnowali
łask, jakie mogą spłynąć na nas w czasie tego
świętego czasu rekolekcji.

Święty Józefie,
Patronie
nasz
i orędowniku u Boga wstawiaj się także za
nami. Amen.

PROGRAM REKOLEKCJI
CZWARTEK – 28.03.2019
00

18 – Msza święta z nauką ogólną dla
wszystkich na rozpoczęcie
rekolekcji
Po Mszy świętej nauka stanowa
dla młodzieży szkół średnich
i młodzieży pracującej
PIĄTEK –29.03.2019
800 – Droga Krzyżowa
830 - Msza święta z nauką ogólną
1000 – Msza święta z nauką dla uczniów
klas VII, VIII Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum
00
11 – Droga Krzyżowa dla uczniów
Szkół Podstawowych i Gimnazjum
1130 – Msza święta z nauką dla uczniów
Szkół Podstawowych kl. 0 - 6
1730 – Rekolekcyjna Droga Krzyżowa
1800 - Msza święta z nauką ogólną
1900 - Droga Krzyżowa dla młodzieży
szkół średnich i młodzieży
pracującej i nauka stanowa
dla młodzieży

SOBOTA - 30.03.2019
DZIEŃ SPOWIEDZI
800 – Droga Krzyżowa dla chorych
i Seniorów
830 - Msza święta z nauką dla chorych
915 - Spowiedź
1030 –Nauka dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum
1100 – Spowiedź dla uczniów Szkół
Podstawowych, Gimnazjum
i dorosłych
1130 – Msza święta dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum
1200 – 1500 - Przerwa w spowiedzi
1500 – 1630 - Spowiedź
1630 - 1700 - Przerwa w spowiedzi
1700 – 1800 - Spowiedź
1800 - Msza święta z nauką
dla wszystkich
Po Mszy świętej nauka stanowa
dla małżonków i rodziców

NIEDZIELA - 31.03.2019
700 – Godzinki o Męce Pańskiej
730 - Msza święta z nauką
900 - Msza święta z nauką
1100 – Msza święta z nauką
1530 – Gorzkie Żale z nauką Pasyjną
1645 – Msza święta
Modlitwa – egzorcyzm
Potężna Niebios Królowo i Pani
Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga
posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę
Szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż
hufcom anielskim, aby ścigały szatanów,
stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich
wszędzie, strąciły do piekła. Święci
Aniołowie i Archaniołowie, brońcie nas
i strzeżcie nas. Amen.
Modlitwa papieża Leona XIII
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Książę
Najchwalebniejszy
wojska
niebieskiego, święty Michale Archaniele,
broń nas w walce przeciw księstwom
i mocom, przeciw władcom ciemności tego
świata oraz złym duchom, krążącym
w przestworzach.
Przybądź na pomoc ludziom, których
Bóg stworzył na obraz i podobieństwo swoje
oraz wykupił za wielką cenę z niewoli
szatańskiej. Ciebie czci Kościół jako stróża

i patrona; Tobie powierzył Pan odkupione
dusze, być je umieścił w niebieskiej
szczęśliwości.
Błagaj Boga pokoju, aby pod naszymi
stopami starł Szatana i nie pozwolił na
trzymanie ludzi w niewoli i szkodzenie
Kościołowi. Zanieś nasze prośby przed tron
Najwyższego, aby rychło uprzedziło nas
miłosierdzie Pańskie, i pochwyć smoka,
węża starodawnego, który jest Diabłem
i Szatanem, a związawszy go rzuć
w przepaść, aby więcej nie zwodził narodów.
Amen.
Modlitwa do św. Józefa
O, święty Józefie, którego opieka
przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna
i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie
moje sprawy i pragnienia.
O, święty Józefie, pomóż mi przez
Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi
u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe
błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej
niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje
dziękczynienie
i
hołd
najbardziej
kochającemu ze wszystkich ojców.
O, święty Józefie, nigdy nie zmęczę
się kontemplowaniem Ciebie. A w Twoich
ramionach zasypia Jezus. Nie ośmielę się
zbliżyć do Ciebie, kiedy On spoczywa na
Twoim sercu. Uściskaj Go mocno w moim
imieniu, ucałuj Jego drogocenną głowę
i poproś Go, by odwzajemnił ten pocałunek,
kiedy będę wydawał moje ostatnie tchnienie.
Święty Józefie, patronie odchodzących dusz,
módl się za mnie. Amen.
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