
 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
30 marca - 02 kwietnia 2023 

kościół św. Moniki 

 

30.03.2023 CZWARTEK 
 

18.30 – Nabożeństwo wielkopostne  

19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich  

20.00 – Nauka rekolekcyjna dla małżonków i rodziców  

 

31.03.2023 PIĄTEK 
 

18.30 – Droga Krzyżowa  

19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich  

 

01.04.2023 SOBOTA 

 
10.30 – Droga Krzyżowa i nauka rekolekcyjna dla dzieci (kl. 0 – III) 

18.30 – Różaniec  

19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich  

20.00 – Nauka rekolekcyjna dla małżonków i rodziców  

 

02.04.2023 NIEDZIELA PALMOWA 

 
8.30 – Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich  

10.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich  

Zakończenie rekolekcji  
 

 

 

Sakrament Pokuty i Pojednania w czasie rekolekcji wielkopostnych  
kościół św. Moniki 30.03 - 02.04.2023  

 
30.03 – 01.04.2023, czwartek-piątek-sobota: 18.00 - 20.00  
 

02.04.2023, niedziela: 8.00 - 11.00 
 

 

 

 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom życzymy owocnego przeżycia 

tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. 

 

Duszpasterze 
 

 

 

 
 

POLSKA PARAFIA KATOLICKA 
 

80799 München, Heßstr. 24, Tel. 089/ 2137 742 90 
81735 München, Max-Kolmsperger-Str. 9a 

e-mail: polnische-gemeinde.muenchen@eomuc.de 
www.pmk-muenchen.de 

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
26 - 29 marca 2023 

• kościół św. Józefa – Josephsplatz 1 

• kaplica - Heßstr. 24 

• kościół MB Królowej Pokoju – Werinherstr. 50 

 

30 marca - 02 kwietnia 2023 
• kościół św. Moniki – Max-Kolmsperger-Str. 7 

 

 

 
 

 

 

Rekolekcje prowadzi 
 

o. Mirosław Dawlewicz - redemptorysta 

 

 
 



 

 

 

Słowo o. Rekolekcjonisty 
 

 

Drodzy Parafianie! 

Serdecznie zapraszam Was do wzięcia udziału w rekolekcjach 

wielkopostnych. To zaproszenie kieruję do każdego, kto czyta te słowa, ale 

także i do tego, kto dowie się o tych rekolekcjach inną drogą.  

 

W czasie rekolekcji chcę mówić o szczęściu. Nie o takim, gdy ktoś 

chwilowo jest zadowolony, bo spełniły się jego osobiste plany. Także nie 

o takim, gdy ktoś jest po prostu optymistą i ma w miarę udane życie. Tak 

pojmowane szczęście prędzej czy później rozbije się o brutalną skałę życia. 

Chcę zatem mówić o prawdziwym szczęściu, jakie daje nasze 

„zakotwiczenie się” w Bogu. Będąc przyjacielem Boga możemy być 

szczęśliwi. 

 

Ewangelia, mówi nam, że człowiek może być szczęśliwy podążając drogą 

Ośmiu Błogosławieństw. Błogosławieństwa nie wypierają Przykazań, ale je 

wypełniają opisując i obiecując, co się stanie z kimś, kto Przykazania 

traktuje na serio i czyni postępy w świętości. Osiem Błogosławieństw to 

opis nieba, które otworzył nam Jezus Chrystus poprzez swoją Mękę, Śmierć 

i Zmartwychwstanie. A dzięki Jego Zbawczej obecności w Kościele mamy 

dostęp do prawdziwego szczęścia. 

 

Rekolekcje jak zwykle odbędą się w dwóch turach od 26-29.03 (niedziela – 

środa) i 30.03-02.04 (czwartek – niedziela). Można więc wybrać jedną 

z podanych serii i tradycyjnie przez kolejne cztery dni uczestniczyć  

w rekolekcjach. 

Ponieważ będę omawiał każdego dnia kolejne Błogosławieństwo, to może 

znajdą się tacy, którzy wezmą udział w ośmiodniowym „maratonie 

rekolekcyjnym”? Brzmi strasznie, ale do odważnych świat należy. 

 

Serdecznie zapraszam 

o. Mirosław Dawlewicz - redemptorysta 

 
 

 

 

 

 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 
26 - 29 marca 2023 

kościół św. Józefa; kaplica Heßstr. 24; kościół Matki Bożej Królowej Pokoju 
 

26.03.2023 NIEDZIELA 
 

 8.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich  
(kaplica Heßstr. 24) 

10.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci (kl. 0 – IV)  
(kaplica Heßstr. 24) 

11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla uczniów (kl. V – VIII) 

(kaplica Heßstr. 24) 

12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich  

(kościół św. Józefa, Josephsplatz 1) 

18.30 – Gorzkie Żale i Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

(kościół Matki Bożej Królowej Pokoju, Werinherstr. 50) 

19.45 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży 

(kościół Matki Bożej Królowej Pokoju, Werinherstr. 50) 
 

27.03.2023 PONIEDZIAŁEK 
kościół św. Józefa 

 

18.30 – Nabożeństwo wielkopostne 

19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

20.00 – Nauka rekolekcyjna dla małżonków i rodziców 

 

28.03.2023 WTOREK 
kościół św. Józefa 

 

18.30 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 

19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 
20.00 – Nauka rekolekcyjna dla małżeństw i rodziców 

 

29.03.2023 ŚRODA 
kościół św. Józefa 

 

18.30 – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

19.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich 

             Zakończenie rekolekcji 
 

Sakrament Pokuty i Pojednania w czasie rekolekcji wielkopostnych  

26-29.03.2023 
 

26.03.2023 niedziela: 10.00 - 11.00 (Ludwigsfeld); 12.00 - 13.30 (kościół św. Józefa);                       

18.00 – 20.00 (kościół MB Królowej Pokoju) 
 

27 - 29.03.2023 poniedziałek-wtorek-środa: 18.00 - 20.00 (kościół św. Józefa) 
 


