
Siostry i Bracia - Umiłowani Parafianie 

Niech Imię Pańskie będzie błogosławione w Was i Waszym życiu. 

Wielki Post to szczególny czas w życiu Kościoła, czas pokuty, nawrócenia, poprawy 

a zarazem pogłębienia przyjaźni z Bogiem, który tak bardzo ukochał człowieka, że z miłości 

do każdego z nas poniósł śmierć na krzyżu. Obok tej Prawdy nie możemy przejść obojętnie, 

nie możemy zapomnieć i odrzucić tej Miłości. Jako ludzie wierzący nie możemy milczeć 

wobec faktu śmierci Boga dla nas, aby każdy mógł żyć. Do opowiedzenia się po stronie tej 

Prawdy wzywa nas również hasło obecnego roku duszpasterskiego: Idźcie i głoście. 

Nie czekajmy na jutro, już dzisiaj pozwólmy, aby dobry i Miłosierny Bóg mógł 

w nas działać i odnowić nas na swoje podobieństwo. Skorzystajmy z pobożnych ćwiczeń 

duchowych, które w czasie Wielkiego Postu są nam proponowane. Włączmy się w akcje 

charytatywne jak na przykład zbieranie makulatury na stypendia. Zapraszam do 

podejmowania abstynenckich i trzeźwościowych zobowiązań. Możemy je uzewnętrznić 

wpisując do Parafialnej Księgi Trzeźwości. Jest to ważne świadectwo, że życie bez alkoholu 

może być radosne i pełne. Bardzo pragnę zaprosić do postu o chlebie i wodzie w piątki jako 

szczególnej naszej ofiary i modlitwy za parafian niepraktykujących. 

Jeśli, czujesz się zagubiony, dotkliwie ranią cię grzechy, czujesz, że cały świat się 

wali. Przyjdź proszę tu do Sanktuarium i skorzystaj z łaski, która płynie z sakramentu 

pojednania i pokuty. Bóg ci niczego nie zabierze, a jedynie pokaże jak pięknym jesteś 

człowiekiem. 

Parafianie chorzy, cierpiący i w podeszłym wieku, którzy w szczególny sposób 

doświadczacie krzyża w swojej codzienności, proszę Boga, by Was umocnił w zmaganiu ze 

swoimi słabościami. Proszę również o modlitwę w intencji naszej rodziny parafialnej. Wy 

również możecie ofiarować swoje cierpienia za niepraktykujących parafian. Jednocześnie 

informuję, że każdej niedzieli może do waszego domu przynieść Komunię św. świecki 

szafarz Komunii Świętej. Wystarczy zgłosić takie pragnienie w parafii. 

Gorąco proszę, niech nikogo z Was nie zabraknie w czasie tegorocznych rekolekcji 

wielkopostnych, które odbędą się w dniach 26-29 marca. Poprowadzi je ks. Krzysztof 

Kralka, Dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie wraz z ekipą ewangelizatorów. 

Po rekolekcjach zapraszamy wszystkich na Seminarium Odnowy Wiary. 10 spotkań 

ewangelizacyjnych raz w tygodniu. Spotkania będą odbywały się w poniedziałki 

o godz.19.00 w bazylice. Pierwsze 3 kwietnia. Co to jest to seminarium? To katechezy, dla 

wszystkich. Dla tych którzy uważają się „daleko od Boga”, dla tych „ni zimnych ni 

gorących” i dla tych, którzy chcą pogłębić swe życie duchowe. Zapraszam wszystkich, 

młodzież, dorosłych i starszych. Seminarium ma na celu rozpalenie Twojej fascynacji wiarą 

chrześcijańską. 

Chrześcijaństwo nie jest zbiorem przykazań i zasad moralnych, które trzeba 

wypełnić, by osiągnąć życie wieczne. Chrześcijaństwo to spotkanie z żywą Osobą, 

z Bogiem, to zakochanie się w Bogu. Przeżycie tych katechez ma sprawić, byś poczuł smak 

kroczenia drogą Ewangelii, zapragnął być „cały dla Boga”, byś nie lękał się radykalizmu 

wiary. Jeśli to stanie się Twoim udziałem, możesz być tego pewien, że uzyskasz nową 

tożsamość chrześcijańską i znacznie piękniejszą niż dotąd, perspektywę życia. Zawierzenie 



Jezusowi sprawi, że staniesz się nowym człowiekiem, nauczysz się dostrzegać w Twoim 

życiu miłującą Obecność Boga, zaczniesz patrzeć na otaczającą Cię rzeczywistość nowymi 

oczyma. Bóg chce wzbudzić w każdym z nas pragnienie poznawania i głębokiego 

doświadczania wiary. Jeśli czujesz , że wciąż za mało w Tobie Boga to przyjdź! 

Serdecznie zapraszam wszystkich do katolickiego świętowania Zmartwychwstania 

Pańskiego – najważniejszych świąt w ciągu roku i na poprzedzające Triduum Sacrum, które 

rozpocznie się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem. To już jest 

świętowanie Wielkanocy. Niech Was nie zabraknie w kościele. Zaś w Niedzielę 

Miłosierdzia będzie wprowadzenie do naszego sanktuarium relikwii św. Faustyny. 

Zapraszamy. 

Wszyscy bliscy mojemu sercu Parafianie, Kochane Dzieci, Droga Młodzieży, 

Dorośli na czas świąt życzę Wam obfitości darów Zmartwychwstałego i Miłosiernego 

Boga. Byśmy się tak przygotowali do Świąt Wielkanocnych i tak je przeżyli doświadczając 

obecności i mocy Zmartwychwstałego. Byśmy poczuli w sobie pragnienie życia i dzielenia 

się wiarą. Byśmy szli i głosili, że Bóg prawdziwie Zmartwychwstał. 
 

 Wasz proboszcz 

 

 ks. Andrzej Sternik 

PROGRAM REKOLEKCJI 

Prowadzi ks. Krzysztof Kralka 

Niedziela 26 marca 
Msza św. z nauką dla dorosłych: 7.00; 8.00; 9.30; 12.30; 16.00 

Msza św. z nauką dla dzieci: 11.00 

Msza św. z nauka dla młodzieży: 18.00 

Poniedziałek 27 marca 

Msza św. z nauką dla dorosłych: 7.00; 10.00; 18.00; 19.30 

Konferencja dla uczniów gimnazjum: 8.00 

Konferencja dla dzieci szkół podstawowych kl. IV-VI: 9.00 

Konferencja dla młodzieży szkół średnich: 11.15 

Konferencja dla dzieci szkół podstawowych kl. 0-III: 12.00 

Konferencja dla środowisk AA: 17.00 

Wtorek –28 marca – I dzień spowiedzi 
Msza św. z nauką dla dorosłych: 7.00; 10.00; 18.00; 19.30 

Konferencja dla uczniów gimnazjum: 8.00 

Konferencja dla dzieci szkół podstawowych kl. IV-VI: 9.00 

Konferencja dla młodzieży szkół średnich: 11.15 

Konferencja dla dzieci szkół podstawowych kl. 0-III: 12.00 

Konferencja dla środowisk AA: 17.00 

Środa 29 marca – II dzień spowiedzi 

Msza św. z nauką dla dorosłych: 7.00; 10.00 

Msza św. z modlitwą o uzdrowienie: 18.00 

Msza św. dla uczniów gimnazjum i dzieci szkół podstawowych kl. IV-VI: 8.30 

Msza św. dla młodzieży szkół średnich: 11.15 

Msza św. dla dzieci szkół podstawowych kl. 0-III: 12.15 


