
 
 
 
 W tym roku rekolekcje będzie głosił ks. dr Stanisław Mieszczak - kapłan ze Zgromadzenia 
Księży Sercanów. Ks. Stanisław  urodził się w 1953 roku, śluby zakonne złożył 1973 roku w 
Pliszczynie k. Lublina, a sześć lat później przyjął święcenia kapłańskie. W zgromadzeniu za-
konnym na przestrzeni minionych lat pełnił różnorakie funkcje m. in. wychowawcy kleryków, 
wykładowcy, zastępcy prowincjała Polskiej Prowincji Księży Sercanów.  
 Odbył studia w Rzymie na Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma z zakresu teo-
logii liturgii. Posługiwał w sercańskej bazylice Najświętszego Serca Chrystusa Króla zwanej w 
skrócie Cristo Re. W Polsce wykłada teologię liturgii w Uniwersytecie  Papieskim w Krakowie i 
kilku seminariach zakonnych. Był odpowiedzialny za liturgię w czasie papieskich pielgrzymek 
do Polski w roku 2002, 2006 i 2016. Przez dwie kadencje był Asystentem Kościelnym Między-
narodowej Federacji Pueri Cantores. Jest autorem wielu publikacji zarówno naukowych, jak i 
duszpasterskich. Warto posłuchać Jego kazań pasyjnych, odwiedzić „Sercański portal ewan-
gelizacyjny” profeto.pl gdzie znajdziemy sporo rozważań autorstwa naszego Rekolekcjonisty. 
Obecnie jest zastępcą Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji ds. Liturgii i Duszpaster-
stwa Liturgicznego, jak również Diecezjalnym Cenzorem Ksiąg Religijnych. W Zgromadzeniu 
Księży Sercanów pełni funkcję przełożonego Domu Zakonnego przy ul. Saskie 2C w Krakowie. 
 
 
 
 Udział we Mszy Świętej jest wielką łaską, dowodem nieskończonej miłości Boga do nas. 
Przyjęcie Ciała Zbawiciela to cud sięgający samej istoty miłości. Wielu świętych umiało za-
chwycić się tym cudem. Wśród nich był Tomasz z Akwinu, wybitny myśliciel, filozof i teolog. 
Swoich uczniów zachęcał, aby przeżywali tajemnice Eucharystyczne z wielką pokorą, docenia-
jąc mądrość Boga. Zalecał, aby przed każdą Mszą Świętą modlić się w następujący sposób: 
 „Wszechmogący, wieczny Boże, oto zbliżam się do najświętszych tajemnic Twojego Syna 
Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Zbliżam się do nich jak chory do lekarza 
życia, jak nieczysty do źródła miłosierdzia, jak ślepy do światła wiecznej jasności, jak ubogi i 
nędzny do Pana nieba i ziemi. Błagam Cię, abyś dzięki swej nieskończonej hojności uleczył 
moją słabość, obmył moje grzechy, rozświetlił moje mroki, wzbogacił moje ubóstwo i okrył 
nagość, abym mógł przyjąć Chleb aniołów, Króla nad królami i Pana nad panami z taką czcią i 
pokorą, skruchą i pobożnością, z taką czystością i wiarą, z takim zamiarem i uwagą, jak tego 
wymaga moje zbawienie. Spraw łaskawie, abym przyjął nie tylko znak zewnętrzny sakramen-
tu Ciała i Krwi Pańskiej, lecz istotę i całą moc tego sakramentu. Najłaskawszy Boże, daj mi tak 
przyjąć Ciało Twego Syna Jednorodzonego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, które wziął z 
Maryi Dziewicy, abym mógł być wcielony w Jego ciało mistyczne i zaliczony między Jego 
członki. Ojcze najmilszy, pozwól mi wiecznie wpatrywać się bez zasłony w oblicze umiłowane-
go Syna Twojego, którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki pragnę przyjąć pod postacią 
Chleba. Amen.” 
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 W dniach od 17 do 21 lutego bieżącego roku w naszej parafialnej rodzinie będziemy prze-
żywać Rekolekcje Wielkopostne. W rozważaniach zatrzymamy się nad tajemnicą obecności 
naszego Zbawiciela wśród nas pod postaciami Chleba i Wina - hasłem przewodnim rozważań 
są słowa: „Cud Eucharystii dla nas”. Do udziału w tym wydarzeniu zaprasza nas Ksiądz Reko-
lekcjonista: 
 „Rekolekcje w parafii to czas odnowienia naszej wiary. Dokonujemy tego we wspólnocie, 
gromadząc się wokół ołtarza na modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego. Pogłębiamy w ten sposób 
nasze więzi ze Zbawicielem, który prowadzi nas do Ojca oraz odnawiamy nasze spojrzenie na 
bogactwo naszej wiary. Gdy stajemy razem przy ołtarzu łatwiej jest nam gorliwie modlić się, bo 
wtedy jeden drugiego wspiera duchowo w wołaniu do Ojca w niebie. Trwając wspólnie w ko-
ściele łatwiej jest nam także pogłębiać wiedzę religijną, bo jej pragnienie udziela się nam 
wszystkim, zgromadzonym przy Chrystusie, zarówno kapłanom jak i poszczególnym wiernym. 
Ten wymiar wspólnotowy jest bardzo ważny w naszym życiu chrześcijańskim. Przecież do nieba 
zdążamy we wspólnocie Kościoła Chrystusowego. Gdy Chrystus zostawiał nam swój skarb w 
Tajemnicy Eucharystii, zaprosił na tę uczę wszystkich (por. Mt 26,26; Mk 14,22n). Podejmuje-
my ten wspólny wysiłek na początku Wielkiego Postu, aby mądrze i owocnie go przeżyć. 
 W tym roku proponuję, byśmy wspólnie odkrywali na nowo cud Eucharystii, który Zbawi-
ciel przygotował dla nas. Przecież jakoś myślał również o nas, gdy wypowiadał słowa nad chle-
bem: „Bierzcie i jedzcie”. Słyszymy je w Kościele, ale czy zdajemy sobie sprawę co one napraw-
dę oznaczają? W rzeczywistym rozumieniu tego wydarzenia eucharystycznego przeszkadza 
nam często przyzwyczajenie. Dlatego nie bardzo dostrzegamy jego nadzwyczajną wspaniałość. 
Przeszkadza nam także traktowanie Mszy Świętej jedynie jako niedzielnego obowiązku lub jako 
jednego z wielu nabożeństw w kościele. A jednak to co jest prawdziwie święte wymaga nie-
ustannego pielęgnowania w naszej świadomości chrześcijańskiej. Wtedy odkryjemy, że jest to 
cud miłości Boga dla nas. Łatwo zrodzi się wtedy w naszej duszy zdumienie eucharystyczne, o 
którym tyle razy mówił nam św. Jana Paweł II. 
 Serdecznie zapraszam do wspólnego odkrywania wielkiego daru Eucharystii, który jest tak 
blisko nas. 
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Środa Popielcowa, 17.02.2021 
08.00  Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 
10.00 Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 
16.30 Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 
18.00 Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 
19.30 Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 
Na każdej Mszy św. posypanie głów popiołem 
 

Piątek, 19.02.2021 
10.00 Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 

Po Mszy Świętej sakrament Namaszczenia Chorych 
17:00 – Droga krzyżowa 
18.00 Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 

Po Mszy Świętej Nabożeństwo do Serca Jezusowego 
19.30 Nauka rekolekcyjna- zaproszenie dla ludzi młodych 
 

Sobota, 20.02.2021 
9.00 – 10.00      Spowiedź 
10.00  Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 
14.00 – 15.00   Spowiedź 
15.00 Godzina Miłosierdzia z nauką rekolekcyjną  
17.00 – 18.00   Spowiedź 
18.00  Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 
 

Niedziela, 21.02.2021 – zakończenie rekolekcji 
7.30  Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 
9.30 Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 
11.30 Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 

Po Mszy św. spotkanie rekolekcyjne dla dzieci z rodzicami 
17.00 Gorzkie Żale z nauką rekolekcyjną 
18.00  Msza Święta z kazaniem rekolekcyjnym 
 
  
 

 
 
  
 
 „Sakrament miłości, Najświętsza Eucharystia jest darem, jaki Jezus Chrystus czyni z same-
go siebie, objawiając nam nieskończoną miłość Boga wobec każdego człowieka. W tym prze-
dziwnym sakramencie objawia się miłość największa, ta, która przynagla,  by „życie swoje od-
dać za przyjaciół swoich” (J 15, 13). Istotnie, Jezus „do końca ich umiłował” (J 13, 1). Tymi sło-
wami zapowiada Ewangelista Jego gest nieskończonej pokory: zanim umarł na krzyżu za nas, 
przepasawszy się prześcieradłem, umył uczniom nogi. Tak też, w sakramencie Eucharystii Jezus 
nadal miłuje nas „aż do końca”, aż po dar ze swego ciała i swojej krwi. Jakież zdziwienie musia-
ło napełnić serca Apostołów wobec czynów i słów Pana podczas tej Wieczerzy! Jakiż zachwyt 
winna wzbudzić w naszym sercu tajemnica Eucharystii!”  
 
 „Ustanawiając sakrament Eucharystii, Jezus antycypuje i włącza w nią ofiarę krzyża i zwy-
cięstwo zmartwychwstania. Równocześnie objawia się jako prawdziwy baranek złożony w ofie-
rze i przewidziany w zamyśle Ojca przed założeniem świata, jak to jest podane w Pierwszym 
Liście św. Piotra (por. 1, 18-20). Umiejscawiając swój dar w tym kontekście, Jezus objawia 
zbawczy sens swojej śmierci i zmartwychwstania, tajemnicy, która staje się rzeczywistością 
odnawiającą historię oraz cały kosmos. Istotnie, ustanowienie Eucharystii pokazuje, jak ta 
śmierć, sama w sobie gwałtowna i absurdalna, w Jezusie stała się najwyższym aktem miłości 
oraz definitywnym wyzwoleniem ludzkości od zła.”  
 
 „W Eucharystii odsłania się zamysł miłości, który kieruje całą historią zbawienia (por. Ef 1, 
10; 3, 8-11). W niej Deus Trinitas, który sam jest miłością (por. 1 J 4, 7-8), w pełni angażuje się 
w naszą ludzką kondycję. W chlebie i winie, pod których postaciami Chrystus nam się daje w 
paschalnej uczcie, całe Boże życie dociera do nas i udziela się w formie sakramentu. Bóg jest 
doskonałą komunią miłości pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Już w stworzeniu 
człowiek został powołany do udziału, w jakiejś mierze, w ożywczym Bożym tchnieniu (por. Rdz 
2, 7). Ale w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym oraz w wylaniu Ducha Świętego, danym 
bez miary stajemy się uczestnikami Bożej zażyłości. Jezus Chrystus, który „przez Ducha wiecz-
nego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę” (Hbr 9, 14) w darze eucharystycznym 
udziela nam tego samego Bożego życia .” 
 
 „W sakramencie Ołtarza, Pan przychodzi do człowieka, stworzonego na obraz i podobień-
stwo Boże (por. Rdz 1, 27), stając się jego towarzyszem w drodze. W tym sakramencie, Pan 
staje się rzeczywiście pokarmem dla człowieka spragnionego prawdy i wolności. Skoro tylko 
prawda może nas uczynić wolnymi (por. J 8, 36), to Chrystus staje się dla nas pokarmem praw-
dy. W sakramencie Eucharystii, Jezus ukazuje w sposób szczególny prawdę o miłości, która jest 
samą istotą Boga. I to jest ta prawda ewangeliczna, która interesuje każdego człowieka i całe-
go człowieka. Dlatego Kościół, który znajduje w Eucharystii swoje życiowe centrum, ciągle po-
dejmuje wysiłek głoszenia w porę i nie w porę (por. 2 Tm 4, 2), że Bóg jest miłością. Właśnie 
dlatego, że Chrystus stał się dla nas pokarmem Prawdy, Kościół zwraca się do człowieka, zapra-
szając go, by dobrowolnie przyjął dar Boży.”  
(wszystkie cytaty pochodzą z Adhortacji Apostolskiej „Sacramentum Caritatis) 
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