
PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH 2018 
w Sanktuarium św. Brunona w Bartoszycach 

 
NIEDZIELA 9.12.2018 
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 10.12.2018 
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 11.12.2018 
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 12.12.2018 
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 12.00 
Prosimy o zapisy. 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: swietybrunon.eu 
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GRUDZIEŃ 2018 
 

 

CZEKANIE W WYCISZENIU 
 

Trzecie przykazanie mówi Tobie i mnie: 
Powinieneś sobie przerwać. 

Pomiędzy pracą a konsumpcją 
Powinno być wyciszenie i radość. 

Pomiędzy gotowaniem, sprzątaniem i zakupami 
Powinna śpiewać w Tobie 

Boża pieśń o dniu człowieka. 
Pomiędzy tym wszystkim, 

co konieczne, powinieneś sobie przypomnieć 
o tym pierwszym poranku, 

kiedy wstawało słońce dla czasu, który do 
nikogo nie należy, 

poza tym Wiecznym i poza Tobą. 
 

DAR ADWENTU 
 
Wyciszenie można osiągnąć jedynie wtedy, 
gdy przestanie się trzymać wszystko 
kurczowo w rękach, także czasu. Warto 
ćwiczyć w tych tygodniach to wypuszczanie 
wszystkiego z własnych rąk. ,, Proszę czekać 
na zgłoszenie się operatora…”- dobrze znany 
głos operatora telefonicznego. Jest wielka różnica między tym, że muszę 
na coś czekać, a tym, że potrafię czekać. To pierwsze dokonuje się w 
rosnącym zniecierpliwieniu, a następstwami są rozdrażnienie i większa 
skłonność do agresji. To drugie dokonuje się w wyciszeniu: wtedy cicho i 
niezauważalnie mogą rozwinąć się w nas nowe siły, bo siła leży w spokoju. 
Możemy dostrzec wiele osób i problemów, których nie widzimy, bo ciągle 
myślimy o sobie i swoich problemach. Ten błąd popełnili już kiedyś 
mieszkańcy Betlejem – nie rozpoznali Boga, który przyszedł … Adwent od 
2000 lat zachęca nas, byśmy czekali w wyciszeniu. Te Cztery adwentowe 



niedziele powinny tworzyć ramy naszego wspólnego programu uczenia się 
ciszy. To nie powinien być ciężki trening, ale konsekwentnie uprawiane 
ćwiczenie. Spróbujmy to zrobić – codziennie na parę minut odkładamy 
wszystko i wyciszamy się. To nasze postanowienie na ten adwent. Uczmy 
się, że dobrze jest pozostawić choć na chwilę to, co nas szczególnie 
zajmuje, a w każdą niedzielę spotkajmy się w kościele i napełnijmy się 
wyciszeniem, pozwalając w ten sposób obdarować się ADWENTEM 
 

OPOWIADANIE DLA DUCHA 

Żyła sobie  kiedyś stara kobieta, która zanosiła do Pana Boga pobożne 
modlitwy przez wiele godzin w ciągu dnia. Pewnego dnia usłyszała głos 

Boga mówiący do niej: „Dzisiaj przyjdę do 
ciebie.” Wielka  radość i duma zapanowała w 
sercu starszej kobiety.  Zaczęła od czyszczenia i 
polerowania mieszkania, postanowiła upiec 
ciasto. Potem położyła się na łóżku i zaczęła 
czekać na przybycie Boga. Naraz ktoś puka do jej 
drzwi. Pomyślała – to On.  Szybko otwiera i widzi 
przed sobą starego obdartego i brudnego 
mężczyznę. „Chleb, pani kochana, nawet 
czerstwy  jeśli możesz mi pani dać oraz pozwól 
mi odpocząć chwilę tutaj na schodach twego 
domu, „- powiedział słabym głosem.  „Ach, nie, 
zostaw mnie w spokoju! Czekam na Boga, który 
już  jest niedaleko od mojego domu!” 
powiedziała ze złością. Biedny poszedł sobie, a 

 starsza kobieta usiadła ponownie by czekać na Boga. Dzień minął, godzina 
po godzinie. Wieczór zapadł, a Bóg się starszej kobiecie nie pokazał. 
Staruszka była głęboko rozczarowana. Ostatecznie zdecydowała się iść do 
łóżka. Dziwnie natychmiast zasnęła i zaczęła śnić. Ukazał się jej we śnie, 
dobry Bóg, który powiedział: „Dzisiaj, byłem u ciebie, a ty Mnie 
odepchnęłaś.”  

 

 

 

ADWENTOWA DROGA  
                           DO BETLEJEM 2018 

I Tydzień Adwentu: NIEDZIELA 02.12.2018 

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 środę Roraty dla młodzieży, a 
w sobotę udział w Roratach biorą dzieci z lampionami.  
02 – 05.12.2018r - Rekolekcje w Parafii św. Jana Chrzciciela. 

II Tydzień Adwentu: NIEDZIELA 9.12.2018 
Rozpoczęcie rekolekcji adwentowych w naszej Parafii, które przeprowadzi 
Ks. Mgr  Marcin Suchanek - dyrektor Domu Księży Emerytów w Bielsku-
Białej. 
 13 – 14.12.2018r –  Rekolekcje w Wozławkach. 
 14 – 15.12.2018r-   Rekolekcje w Bezledach 
 14 – 15.12.2018r-  Rekolekcje w Żydowie 

III Tydzień Adwentu NIEDZIELA GAUDETE 16.12.2018 
 19 -  20.12.2018-  Rekolekcje w Galinach. 
 20 – 22.12.2018-  Rekolekcje w parafii św. Jana Ewangelisty. 

 Bezpośrednie przygotowanie do świąt Narodzin Zbawiciela. 

IV Tydzień Adwentu NIEDZIELA 23.12.2018  

„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 

 


