
PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 2017 
w Sanktuarium św. Brunona w Bartoszycach 

 
NIEDZIELA 10.12.2017 
8.00 - MSZA ŚW.- nauka rekolekcyjna ogólna 
10.00 - MSZA ŚW.- nauka rekolekcyjna ogólna 
11.15 - MSZA ŚW.- nauka rekolekcyjna dla młodzieży 
12.30 - MSZA ŚW.- nauka rekolekcyjna dla dzieci. 
18.00 - MSZA ŚW.- nauka rekolekcyjna ogólna. 
 
PONIEDZIAŁEK 11.12.2017 
7.00 - MSZA ŚW. - nauka ogólna 
9.30 - RÓŻANIEC  
10.00 - MSZA ŚW. - nauka ogólna 
16.30 - MSZA ŚW. - nauka dla dzieci. 
17.30 - RÓŻANIEC  
18.00 - MSZA ŚW - nauka ogólna. 

 
WTOREK 12.12.2017  
7.00 - MSZA ŚW. - nauka ogólna. 
9.30 - RÓŻANIEC  
10.00 - MSZA ŚW. - nauka ogólna 
16.30 - MSZA ŚW - nauka dla dzieci. 
17.30 - RÓŻANIEC  
18.00 - MSZA ŚW. - nauka ogólna. 
19.00 - KATECHEZA- dla młodzieży przygotowującej się  
do przyjęcia sakramentu bierzmowania.  
 

ŚRODA 13.12.2017. 
7.00 - MSZA ŚW. - nauka ogólna 
9.30 - RÓŻANIEC  
10.00 - MSZA ŚW. - nauka ogólna. 
15.00 - GODZINA MIŁOSIERDZIA 
16.30 - MSZA ŚW. - nauka dla dzieci. 
17.30 - RÓŻANIEC  
18.00 - MSZA ŚW. - nauka ogólna. 

SPOWIEDŹ W PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODĘ PÓŁ GODZINY  
PRZED KAŻDĄ MSZĄ ŚW. 

Spowiedź chorych w domu we wtorek od godziny 13.00. 
Prosimy o zapisy. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: swietybrunon.eu 
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GRUDZIEŃ 2017 
 

NOWY ROK LITURGICZNY 2017 - 2018 

Nowy rok kościelny, liturgiczny 
rozpoczyna się od pierwszej niedzieli 
Adwentu, ma on na celu głosić chwałę 
Bożą i uświęcać wiernych. Stąd też cała 
historia zbawienia, przekazana nam na 
kartach Biblii, wtłoczona zostaje  
w ramy jednego roku, byśmy mogli 
stopniowo odsłaniać całe Misterium 
Chrystusa: oczekiwanie, zwiastowanie, 
nadejście, działalność, śmierć, powrót, 
nowe życie. W pierwszą niedzielę 
Adwentu 2017 r. wejdzie w życie nowy 

Program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce pod 
hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Po czteroletnim cyklu 
poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby w następnych 
dwóch latach rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu 
chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie. 
Tematyka Programu duszpasterskiego nie dotyczy wyłącznie ludzi 
młodych, przygotowywanych w parafiach do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni: zarówno ci, 
którzy już byli bierzmowani, jak również ci, którzy ten sakrament 
dopiero otrzymają. Patronem najbliższego roku liturgicznego będzie 
Święty Stanisława Kostka. Jak wyjaśnia przewodniczący KEP abp 
Stanisław Gądecki, wybór św. Stanisława Kostki na patrona 
najbliższego roku liturgicznego, motywowana jest przypadającą  
w przyszłym roku 450. rocznicą śmierci młodego jezuity.  



 
ŚW. STANISŁAW KOSTKA 

Urodził się w Rostkowie pod 
Przasnyszem w końcu grudnia 
1550r. jako syn kasztelana 
zakroczymskiego Jana Kostki oraz 
Małgorzaty z Kryskich. W wieku 14 lat 
wyprawiony został razem ze starszym 
bratem, Pawłem i pedagogiem Bilińskim 
do Wiednia. Uczęszczał tam  
do gimnazjum cesarskiego, 
prowadzonego przez jezuitów.  
Był pilnym, pojętnym i myślącym 
uczniem, o czym świadczą zachowane 
po nim notatki. Czyniąc postępy  
w nauce, żył równocześnie 
intensywnym życiem religijnym, które 
wcześnie doszło u niego do swej 
dojrzałości i rozkwitu. Gdy w grudniu 

1565r. popadł w krótką lecz niebezpieczną chorobę, jego duchowość 
zaznaczyła się wielkimi przeżyciami wręcz doznaniami mistycznymi, 
związanymi z jego gorącym nabożeństwem do Matki Bożej. Wtedy odkrył 
swoje zakonne powołanie i zaczął zmierzać zdecydowanie do jego 
realizacji. Natrafił jednak na trudności ze strony rodziny. By ich uniknąć,  
w sierpniu 1567r. potajemnie wyruszył z Wiednia do Bawarii i zgłosił się 
w Dylindzie do św. Piotra Kanizego, który był wówczas prowincjałem 
jezuitów niemieckich. Prowincjał rozpoznał w nim te same wartości co 
wychowawcy w Wiedniu. Licząc się jednak z dalszymi protestami rodziny, 
skierował obiecującego młodzieńca do Rzymu. Wreszcie w październiku 
1567r. Stanisław został przyjęty do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów) 
przez generała zakonu św. Franciszka Borgiasza. Przeżył to głęboko. Ale  
w rzymskim nowicjacie przy kościele św. Andrzeja na Kwirynale nie miał 
przebywać długo. Zachwyciwszy wszystkich swoją duchową dojrzałością  
i rozmodleniem, w sierpniu następnego roku gwałtownie rozchorował się 
i po kilku zaledwie dniach zmarł. Było to późnym wieczorem w wigilie 
Wniebowzięcia, jakby śpiesząc się na tę uroczystość do nieba, do Tej, którą 
przez całe życie gorąco czcił i kochał. Otoczenie, a potem także ludność 
Rzymu, nie miało najmniejszej wątpliwości, że z ziemi odszedł święty. Kult 
zrodził się natychmiast i zupełnie spontanicznie. Na początku XX w.  
św. Stanisława ogłoszono patronem polskiej młodzieży. Następnie papież 
Jan XXIII w 1962r. ogłosił go jednym z głównych patronów Polski. 
Wspomnienie św. Stanisława Kostki obchodzimy w Kościele 18 września.  

 

ADWENTOWA DROGA  
                           DO BETLEJEM 2017 

I Tydzień Adwentu: NIEDZIELA 03.12.2017 

Poświęcenie opłatków wigilijnych. 
Poświęcenie wieńców adwentowych. 
Świece CARITAS. 

DNI POWSZEDNIE. 

Roraty: PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK I PIĄTEK o godzina 7.00.  
W ŚRODĘ I SOBOTĘ o godzinie 18.00.W sobotę udział biorą dzieci.  
Od 03 – 06.12.2017r - Rekolekcje w Parafii św. Jana Chrzciciela. 
Od 06 – 07. 12.2017r- Rekolekcje w Parafii w Galinach. 

II Tydzień Adwentu: NIEDZIELA 10.12.2017. 

Rozpoczęcie rekolekcji adwentowych w naszej Parafii, które 
przeprowadzi Ks. Mgr Piotr Hoffman Duszpasterz Młodzieży 
Diecezji Bielsko - Żywieckiej  

III Tydzień Adwentu NIEDZIELA 17.12.2017 

Rozpoczęcie rekolekcji w Parafii w Matki Boskiej Częstochowskiej 
 i św. Jana Ewangelisty. 
Bezpośrednie przygotowanie do świąt Narodzin Zbawiciela. 

IV Tydzień Adwentu NIEDZIELA 24.12.2017 – WIGILIA  

„Światło z Betlejem”- po każdej Mszy świętej można wziąć 
płomień, aby zapalić świecę na stole wigilijnym. 

PASTERKA DLA DZIECI O GODZINIE 22.00. 

PASTERKA DLA DOROSŁYCH O GODZINIE 24.00. 

 


