
REKOLEKCJE   WIELKOPOSTNE W PARAFII  
ŚW. BRUNONA W BARTOSZYCACH 

3 – 6 kwietnia 2022 r. 
NIEDZIELA 
8.00                MSZA ŚW. 
10.00             MSZA ŚW. 
11.15             MSZA ŚW. (Młodzież) 
12.30             MSZA ŚW. (Dzieci pierwszokomunijne) 
17.30             Gorzkie Żale – Nauka pasyjna 
18.00             MSZA ŚW. 
 
 PONIEDZIAŁEK 
 7.00            MSZA ŚW. Nauka ogólna. 
 9.30            Różaniec  

10.00            MSZA ŚW.  Nauka ogólna . 
16.30            MSZA ŚW. -   Dzieci.  
17.30            Różaniec  
18.00            MSZA ŚW.  Nauka ogólna . 
 
WTOREK   
7.00.           MSZA ŚW.  Nauka ogólna. 
  9.30           Różaniec  
10.00           MSZA ŚW.  Nauka ogólna . 
16.30           MSZA ŚW. Dzieci 
17.30           Różaniec  
18.00           MSZA ŚW.  Nauka ogólna  
  
ŚRODA 
 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 . 
19.00          Katecheza –  dla kandydatów do bierzmowania 

Odwiedziny chorych poniedziałek od godz. 11.30.  
Prosimy zgłaszać chorych 

BBOONNAA  FFIIDDEE  
BBIIUULLEETTYYNN  

SSAANNKKTTUUAARRIIUUMM  ŚŚWW..  BBRRUUNNOONNAA    

WW  BBAARRTTOOSSZZYYCCAACCHH  

  
Marzec 2022 

                                WIZYTACJA KANONICZNA 
27 marca 2022 

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej 
wspólnoty parafialnej jest przewidziana w prawie 
Kościoła – wizytacja duszpasterska, która odbywa 
się w każdej parafii diecezji co 5 lat. W niedzielę 
27 marca w naszej parafii wizytację przeprowadzi  
Ks. Bp dr Janusz Ostrowski. Kanoniczna wizytacja 
biskupa w parafii jest czynnością apostolską, 
pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak 
niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się 
z wiernymi i wspólnie przeżywać radość 
chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża by słuchać o 
radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o 

błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa 
zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i 
gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas 
sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich 
wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi.  

PROGRAM WIZYTACJI: 
 
8.00   -  Uroczyste wejście Ks. Biskupa do świątyni. Msza święta.  
10.00 -  Msza święta – Witają przedstawiciele wspólnot 
modlitewnych, oraz chorzy i niepełnosprawni. 
11.15 -  Msza święta –  Ks. Biskupa wita młodzież. 
12.30 -  Msza święta -   witają dzieci pierwszokomunijne z 
rodzicami. 
15.00 – Godzina Miłosierdzia w Domu Opieki i poświęcenie Kaplicy. 
17.30 -  Gorzkie Żale. 
18.00 – Msza święta, pożegnanie Ks. Biskupa. 



„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”   
kolejny rok programu duszpasterskiego poświęconego 

Eucharystii 

Jesteśmy wszyscy posłani. Eucharystia 
nie kończy się błogosławieństwem 
końcowym. Powinno jej towarzyszyć 
odkrycie tego, że Pan Bóg nas do czegoś 
potrzebuje; posyła nas do czegoś lub do 
kogoś… Realizacja tego programu 
polegać ma na szukaniu odpowiedzi, 
jak żyć życiem Chrystusowym w 
codzienności, jak się nim dzielić i jak 
rozwijać eucharystyczny styl życia na 
co dzień. „Posłani w pokoju Chrystusa” 
- prowadzić ma do szukania 
odpowiedzi na pytania, jak żyć 
Eucharystią. Niejednokrotnie możemy 
spotkać się ze opinią: „Bóg jest 
wszędzie, więc można z Nim rozmawiać 
gdziekolwiek… Świątynia mnie 
rozprasza, zbyt wielu ludzi, a ja mam 
własny sposób kontaktu z Bogiem”. 

Trudno stawić czoła takim opiniom, bo oparte są na emocjach, a nie 
na racjonalnym myśleniu, a w ogóle są niezrozumiałe jeżeli nie 
towarzyszy im aspekt nadprzyrodzony związany  z tym, że 
świątynia katolicka to miejsce niezwykłe i uprzywilejowane, dlatego 
zamiennie używamy pojęcia Kościół. Tu jest rzeczywista obecność - 
Eucharystia o czym świadczy czerwona lampka i tabernakulum. Bez 
niej świątynia może być muzeum, domem spotkań, albo salą 
modlitw. Można mieć poczucie, że stoimy przed pustym grobem w 
wielkanocny poranek, a anioł mówi nam: „Nie ma Go tu”(Mk.16,6). 
Dzięki rzeczywistej obecności naszego Pana w Kościele, Eucharystia 
jest oknem pomiędzy niebem, a ziemią. Dzięki rzeczywistej 
obecności spoglądamy w niebo, a niebo patrzy w dół na nas. 
Możemy się  lepiej modlić przed naszym Panem, a przecież oto 
właśnie chodzi – o to lepiej, bardziej, pełniej. Tę intuicję trafnie 
wskazuje św. Augustyn: "Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych 

ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie 
spocznie". Świątynia – Kościół to NAMIOT SPOTKANIA. 
 
Ból obrażanego dziś Boga domaga się od nas pokuty! Wszelkie znaki 
na ziemi i niebie nam o tym mówią. Rekolekcje powinny być w tym 
roku dla nas gorącym wyzwaniem. Trzeba do nich zachęcać i mówić 
o nich każdemu, kogo spotkamy i z kim jesteśmy w naszych 
rodzinach. Anioł w Fatimie donośnym głosem wołał trzykrotnie: „ 
Pokuta, pokuta, pokuta”, a Maryja błagała, byśmy Boga nie obrażali. 
Dziś największą potrzebą wszystkich ludzi na świecie jest 
pojednanie się z Bogiem w sakramentalnej spowiedzi i pokuta za 
grzechy. 

MODLITWA ANIOŁA W FATIMIE 
 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, 
Synu i Duchu Święty. 

W najgłębszej pokorze cześć Ci 
oddaję i ofiaruję Tobie 

Przenajdroższe Ciało i Krew, 
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,  

obecnego na ołtarzach całego 
świata 

jako wynagrodzenie za zniewagi, 
świętokradztwa i obojętność, 

którymi jest On obrażany. 
Przez nieskończone zasługi Jego 

Najświętszego Serca 
i przez przyczynę Niepokalanego 

Serca Maryi, 
proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.  

______________________________________________________________________ 
 

 
 

Rekolekcje wielkopostne w tym roku w naszej 
Parafii poprowadzi ks. Grzegorz Szczygieł 

Misjonarz Matki Bożej Saletyńskiej, duszpasterz 
 i rekolekcjonista. 

 


