
Wielki Post 2020 

po ogłoszeniu  

EPIDEMII KORONAWIRUSA 

 

Wszystko zmieniło się tak nagle, że trudno odnaleźć się w sytuacji zagrożenia najnowszym 

wirusem. 

 

Nabożeństwa wielkopostne, rekolekcje, spotkania w grupach, formacja sakramentalna, 

zbiórki ministrantów, grupy parafialne… zostały zawieszone do odwołania. 

 

Udział we mszach, nabożeństwach, adoracjach, nawiedzeniach kościoła został ograniczony 

tylko do 5 osób. 

 

Msze św. które zostały zamówione, będą odprawiane zgodnie z grafikiem w KAPLICY 

adoracyjnej, pw. Miłosierdzia Bożego, ale WYŁĄCZNIE DLA RODZINY / osób zamawiających 

intencje, zamawiających msze św. 

 

MSZE ZAMÓWIONE w czasie rekolekcji, generalnie zostaną odprawione wg. grafika 

(niektóre godziny ulegną zmianie w uzgodnieniu z ofiarodawcą). 

 

Ks. Biskup udzielił nam DYSPENSY od uczestniczenia we mszy św. niedzielnej i świątecznej. 

Pamiętajmy jednak, że dyspensa nie oznacza zaniedbania praktyk religijnych. Wręcz przeciwnie! 

ZOBOWIĄZUJE do uczestniczenia we mszy św. transmitowanej. Dopiero w takiej sytuacji 

nieobecność w kościele na Mszy niedzielnej i  świątecznej NIE JEST GRZECHEM. 

 
Transmisje Mszy świętych w radiu i telewizji:  
 
- godz. 7:00  - TVP1 msza święta z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
- godz. 9:00 - Polskie Radio 1 msza święta z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie 

- godz. 9:00 - PolsatNews msza święta ze Świątyni Opatrzności Bożej 

- godz. 9:30 - Telewizja TRWAM msza święta z kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze 
- godz. 11:00 - TVP1 msza święta z Jasnej Góry 
- godz. 11.00 - Radio dla Ciebie msza św. z archikatedry warszawskiej  
- godz. 13:00 - TVP POLONIA 
- godz. 19:00 - TVP1 msza święta z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie 
 

REKOLEKCJE internetowe 

Pomimo odwołania rekolekcji wielkopostnych w Parafii zachęcamy do nie dyspensowania się 

od Słuchania Słowa Bożego. W Internecie znajdziecie dużo rekolekcji audio i video. 

Ze swej strony polecamy wysłuchania katechez, zmarłego niedawno śp. Ks. Piotra 

PAWLUKIEWICZA (wieloletniego duszpasterza młodzieży i parlamentarzystów) 

Oto niektóre linki do jego katechez, spotkań i rekolekcji. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie 

coś dla siebie: 

 

 
 
 



 
 
 
 

Wielki Post 

Droga do Boga prowadzi 
nieraz przez ciemność 

https://www.youtube.com/watch?v=K6LhsqQz4wE 
 

O co chodzi w Wielkim Poście https://www.youtube.com/watch?v=F4VDanUf_54 

2 Niedziela wielkiego postu. https://www.youtube.com/watch?v=GY89D_uVHUU 

cierpienie https://www.youtube.com/watch?v=nXn5cMQyp1Y 

Czym są Środa Popielcowa i 
Wielki Post? 

https://www.youtube.com/watch?v=ITrYJsJU0V0 
 

 

 
powołanie 

Quo vadis? ...czyli o życiowym 
powołaniu  

https://www.youtube.com/watch?v=sXXR7USA3Tk 
 

 
 

męskość 
Jaki powinien być prawdziwy 
mężczyzna? 

https://www.youtube.com/watch?v=GTVdIqtCQRY 
 

 

kobiecość Kobieta w życiu mężczyzny https://www.youtube.com/watch?v=tWFU0HdceWU 

 

 
 
 

 
 
 

młodzież 

O młodzieży cz. 1 https://www.youtube.com/watch?v=f0iCaaeUW3w 

O młodzieży cz. 2 https://www.youtube.com/watch?v=w3BrmnotZSo 

O młodzieży cz. 3 https://www.youtube.com/watch?v=l58CufGjnsU 

O młodzieży cz. 4 https://www.youtube.com/watch?v=PHFr_vszJZU 

O młodzieży cz. 5 https://www.youtube.com/watch?v=ty7_xuWEUJo 

Wielkopostne Rekolekcje 
Akademickie - 10 marca 2015  

https://www.youtube.com/watch?v=KeB1JNyN05c 
 

rekolekcje dla studentów 
2011r. 

https://www.youtube.com/watch?v=YVxRI0c-f3Q 
 

Sposób na zranione serce. 1 https://www.youtube.com/watch?v=EMUNWTRSgok 

Sposób na zranione serce. 2 https://www.youtube.com/watch?v=6WN8GggIZwQ 

 

 
 
 
 
 
 

małżeństwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
małżeństwo 

 

Ślubuję Ci miłość, wierność i 
uczciwość małżeńską... 
przysięgam 

https://www.youtube.com/watch?v=LgHu7cM9M5s 
 

Jak kochać drugą połowę?. https://www.youtube.com/watch?v=qH8u4zHAgEA 

Kochaj swoją żonę!. https://www.youtube.com/watch?v=UocG_XnGVqk 

Małżeństwo, labirynt czy 
droga do nieba? 

https://www.youtube.com/watch?v=wFP0VX1pugE 
 

małżeństwo to służba https://www.youtube.com/watch?v=OX3BP4bAwtM 

Czego wymaga żona a czego 
wymaga mąż w małżeństwie / 
Ciągła walka o rodzinę 

https://www.youtube.com/watch?v=VeG8FK9rjss 
 

Egoizm w małżeństwie. https://www.youtube.com/watch?v=KH9_2vylZO0 

"Trąd" w małżeństwie -  https://www.youtube.com/watch?v=slCFRB5dr1Q 

Jak szatan chce niszczyć 
małżeństwa? 

https://www.youtube.com/watch?v=RQzqSXvUEV0 
 

Oficjalne wersje rozwodów... https://www.youtube.com/watch?v=vGxROni-EMk 

Życie po rozwodzie https://www.youtube.com/watch?v=x3F197xu4go 

Jak uleczyć małżeństwo i 
miłość ? 

https://www.youtube.com/watch?v=U7MX3lrOMc0 
 

Walcz o swoją rodzinę https://www.youtube.com/watch?v=zVYYvefWpGw 

Damsko-męski Mount 
Everest" 

https://www.youtube.com/watch?v=3B2O2PTiaF8 
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do rodziców Być ojcem, być matką we 
współczesnym świecie  

https://www.youtube.com/watch?v=rIehyMD8Cdw 
 

 

kazania różne Zmiażdż argumentami https://www.youtube.com/watch?v=uYQwH7siqGY 

 

sakramenty spowiedź https://www.youtube.com/watch?v=F2OVVUpdLOc 

 

 
 
 
 
 
 
 

do wszystkich 

Bóg kocha tych, którzy się z 
nim kłócą 

https://www.youtube.com/watch?v=Hej9KhkALTY 
 

Choroby katolickiej Polski https://www.youtube.com/watch?v=PJrMgvjYMTY 

Duchowa depresja z powodu 
nieakceptowania siebie. 

https://www.youtube.com/watch?v=TVi2SYaEk-s 
 

Możesz upaść nawet trzysta 
razy, a Bóg i tak będzie miał 
dla Ciebie plan 

https://www.youtube.com/watch?v=ZiQcACg2VHI 
 

Nie daj się depresji, czyli jak 
wyprzedzić smutek?. 

https://www.youtube.com/watch?v=E62XqWXBQJw 
 

Nuda i bezczynność uczą nas 
pokory..., 

https://www.youtube.com/watch?v=hxng3dOi9os 
 

pokora i pycha https://www.youtube.com/watch?v=gf0vbRIqPrM 

Przestań martwić się tym co 
myślą inni o Tobie... Strach 
przed samym sobą. 

https://www.youtube.com/watch?v=VCYeoIxvzw0 
 

Uzależnienie od drugiej 
osoby... 

https://www.youtube.com/watch?v=pn0_CmDjjS0 
 

Serce decyduje o wszystkim... https://www.youtube.com/watch?v=99VwCv5khyQ 

Jezus jest blisko. https://www.youtube.com/watch?v=j0thVXVYCgY 

Czas kryzysu jest najlepszym 
czasem dla wzrostu 

https://www.youtube.com/watch?v=QPszF0nYq7s 
 

Czym będzie śmierć? ścinaniem 
drzew. 

https://www.youtube.com/watch?v=PyUJkTOrSiA 
 

 
 

 

Triduum 
paschalne 
Wielkanoc 

Triduum paschalne, 
Wielkanoc... 

https://www.youtube.com/watch?v=u-4loHJhJMg 
 

Wielkanoc https://www.youtube.com/watch?v=6RoHI61XWBk 

Wielkanoc https://www.youtube.com/watch?v=R1NjTqgIXWY 

 
DROGA KRZYŻOWA  

Prosimy, by odprawiać ją RODZINNIE w domach. 

droga 
krzyżowa 

 

ks. Piotr Pawlukiewicz 
https://www.youtube.com/watch?v=FdvNC1xBzbI 

 

 

GORZKIE ŻALE 

Również możemy w nich uczestniczyć za pomocą radia i TV. 

 

Za udział nabożeństwach wielkopostnych  

możemy zyskać ODPUST ZUPEŁNY 

pod zwykłymi warunkami. 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE  

nauki rekolekcyjne przeżyjemy w jak najbardziej bezpiecznym i dogodnym terminie. 
 
SPOWIEDŹ wielkanocna 

trwa do 31 czerwca 2020. Możemy zatem spokojnie odbyć ją w dogodnym i bezpiecznym 

czasie. 

 
Msze w TRIDUUM oraz okresie WIELKANOCNYM będą nieznacznie ulegały zmianom (w 

sytuacjach, gdy biało być po 2 lub 3 intencje). Proszę o sprawdzanie aktualizowania godzin na 

stronie internetowej/INTENCJE 

 

Wielki POST  

w PRASIE katolickiej 

 
 
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 
https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-02/oredzie-papieza-franciszka-na-wielki-
post-calosc.html 
 
Wielki post 2020 
http://kalendarz.livecity.pl/wielki-post/2020 
 
Ja Katolik. Teologia zwykłego zjadacza chleba.  
http://www.jakatolik.com/artykuly/Wielki-Post-czas-duchowego-przygotowania-do-swiat-

wielkanocnych 

 

Symbole i znaki Wielkiego Postu 
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/rg-wpost2013-5.html 
 
Wszystko o Wielkim Poście 
http://liturgia.wiara.pl/doc/418990.Wszystko-o-Wielkim-Poscie 
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