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Po co rekolekcje adwentowe?
¯eby zrozumieæ, czym s¹ rekolekcje
i jak je mamy prze¿ywaæ, najlepiej bêdzie
zacz¹æ od tego, sk¹d siê wziê³o
oznaczaj¹ce je s³owo. A wziê³o siê ono
z jêzyka ³aciñskiego: od re-colligo
oznaczaj¹cego „znowu zbieraæ,
przyjmowaæ, odzyskaæ” lub te¿ od re-colo
– „na nowo uprawiaæ, znowu siê czymœ
zajmowaæ, przywróciæ, jeszcze raz
rozwa¿yæ”. Chodzi³oby wiêc o powrót do czegoœ, powtórne rozwa¿enie, zajêcie siê
czymœ jeszcze raz. Czym? Naszym ¿yciem. W codziennym zabieganiu rzadko mamy
czas, by siê nad czymœ g³êbiej zastanowiæ. W ¿ycie (tak¿e duchowe) wkradaj¹ siê
pewnego rodzaju automatyzmy. Z jednej strony u³atwiaj¹ nam one ¿ycie, z drugiej
jednak strony automatyzmy te mog¹ powodowaæ sp³ycenie rozumienia treœci
religijnych, gdy¿ wiele rzeczy robimy bezmyœlnie. Nie zastanawiaj¹c siê g³êbiej nad
prawdami naszej wiary i przyjmuj¹c je mechanicznie „bo wszyscy tak wierz¹ i wszyscy
tak robi¹”, ryzykujemy, ¿e w momencie próby nie bêdziemy w stanie swojej wiary
obroniæ. Mówi¹c obrazowo: z nasz¹ religijnoœci¹ jest tak, jak z meblami – z czasem
pokrywaj¹ siê coraz grubsz¹ warstw¹ kurzu. Jeœli tego kurzu nie bêdziemy
przynajmniej raz na jakiœ czas œcieraæ, z czasem nie bêdziemy mogli rozpoznaæ
nie tylko koloru, ale nawet kszta³tu naszych stylowych „Ludwików”. Tak samo jest
z wiar¹ – jeœli nie bêdzie co jakiœ czas „odkurzana”, po pewnym czasie stanie siê szara
i bezkszta³tna. Doskona³¹ zachêt¹ do tak rozumianych rekolekcji mog¹ siê dla nas staæ
s³owa, które w Bo¿ym Imieniu skierowa³ sêdziwy œw. Jan Aposto³ do Koœcio³a w Efezie:
„Znam twoje czyny: trud i twoj¹ wytrwa³oœæ (…). Ale mam przeciw tobie to,
¿e odst¹pi³eœ od twej pierwotnej mi³oœci. Pamiêtaj wiêc, sk¹d spad³eœ, i nawróæ siê,
i pierwsze czyny podejmij!” (Ap 2, 2-5).

* * *
"Bracia i siostry, nie lêkajcie siê chcieæ œwiêtoœci!
Nie lêkajcie siê byæ œwiêtymi! Uczyñcie (...) nowe tysi¹clecie
er¹ ludzi œwiêtych!”
Jan Pawe³ II
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 1, 6-8. 19-28).
Pojawi³ siê cz³owiek pos³any przez Boga, Jan mu by³o na imiê. Przyszed³ on na
œwiadectwo, aby zaœwiadczyæ o Œwiat³oœci, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie by³ on
œwiat³oœci¹, lecz pos³anym, aby zaœwiadczyæ o Œwiat³oœci. Takie jest œwiadectwo Jana.
Gdy ¯ydzi wys³ali do niego z Jerozolimy kap³anów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteœ?»,
on wyzna³, a nie zaprzeczy³, oœwiadczaj¹c: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go:
«Có¿ zatem? Czy jesteœ Eliaszem?» Odrzek³: «Nie jestem». «Czy ty jesteœ prorokiem?»
Odpar³: «Nie!» Powiedzieli mu wiêc: «Kim jesteœ, abyœmy mogli daæ odpowiedŸ tym,
którzy nas wys³ali? Co mówisz sam o sobie?» Odpowiedzia³: «Jam g³os wo³aj¹cego na
pustyni: Prostujcie drogê Pañsk¹, jak powiedzia³ prorok Izajasz». A wys³annicy byli spoœród
faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówi¹c do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro
nie jesteœ ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedzia³:
«Ja chrzczê wod¹. Poœród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie,
a któremu ja nie jestem godzien odwi¹zaæ rzemyka u Jego sanda³a». Dzia³o siê to w Betanii,
po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udziela³ chrztu.
* * * * * * * * * * * *
ABY DZIÊKI MNIE KTOŒ UWIERZY£…
W dzisiejszej Ewangelii uderza nas pe³na pokory, a zarazem wielkiej
pasji, postawa Jana Chrzciciela. Zaprzecza on, jakoby mia³ byæ
Mesjaszem, zaprzecza, jakoby by³ wielkim prorokiem Eliaszem, i nawet
nie chce byæ poczytany w ogóle za proroka. Zgadza siê byæ jedynie
„g³osem” proroka: „Jam g³os wo³aj¹cego na pustyni: «prostujcie drogê
Pañsk¹»”. Oto jak uni¿a siê a¿ trzy razy wobec innych, a nastêpnie tak¿e
i wobec Tego, którego przyjœcie zapowiada, gdy wyznaje, i¿ „nie jest
godny odwi¹zaæ rzemyka u Jego sanda³a”, nie jest godny byæ Jego s³ug¹.
Owa skromnoœæ nie gasi jednak¿e w Janie jego pragnienia, „by wszyscy uwierzyli przez
niego” (J 1,7) w Jezusa, Zbawiciela. Podobnie jak Jan Chrzciciel, tak¿e i my otrzymaliœmy
Ducha Œwiêtego podczas chrztu œw., w sakramencie bierzmowania i otrzymujemy Go
ci¹gle, gdy modlimy siê o Niego. Trzecia Osoba Trójcy Œwiêtej uzdalnia nas do wyznawania,
¿e Jezus jest Panem i Zbawicielem (Rz 10,9). Chrystus udziela nam swego Ducha i posy³a
nas, abyœmy w³¹czyli siê aktywnie w dzie³o nowej ewangelizacji œwiata, do której tyle razy
wzywa³ b³. Jan Pawe³ II. Nikt z nas nie powinien gasiæ w sobie owego Ducha i ograniczyæ siê
jedynie do postawy odbiorcy œrodków zbawienia. Przeciwnie, ka¿dy jest wezwany,
aby okazaæ siê odpowiedzialnym za zbawienie braci i sióstr. Oby ktoœ uwierzy³ przeze mnie
w Chrystusa, oby ktoœ uwierzy³ przez nas – oto moje i nasze zadanie w tym adwencie.

* * * * * * * * * * * *
„Zadajæ sobie pytanie o pocieszenie dawane przez Koúcióù. O takie pocieszenie, ýe gdy ktoú
odczuje miùosierdzie i przebaczenie Pana, Koúcióù úwiætuje, jest szczæúliwy, kiedy wychodzi poza
siebie. W Ewangelii ten pasterz, który wychodzi na poszukiwanie zagubionej owcy, mógù przecieý
sobie policzyã, jak dobry handlowiec: jest przecieý 99, a stracona jest tylko jedna, wiæc nie ma
sprawy. Taki jest bilans zysków i strat... I tak teý moýna... Ale nie, ten ma serce pasterza: idzie szukaã
[zagubionej owcy], aý jà znajdzie, a wtedy cieszy siæ, raduje”.
papie¿ Franciszek
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Wspó³czesnoœæ to coraz szybsze tempo ¿ycia. Rekolekcje to dobry czas, by w tym ca³ym zabieganiu
„pozbieraæ siê”, a mo¿e te¿ „och³on¹æ, opamiêtaæ siê”. Najczêœciej staraj¹c siê oceniæ prze¿ycie
rekolekcji, pytamy o to, jakie by³y nauki rekolekcyjne i z jakim skupieniem ich wys³uchaliœmy.
Zapominamy jednak o tym, ¿e rekolekcje wyros³y nie z praktyki „s³uchania duchowego”, lecz
„æwiczeñ duchownych”, zak³adaj¹ wiêc nie tylko wys³uchanie nauk, ale w³asn¹ aktywnoœæ,
„æwiczenie siê” w ¿yciu chrzeœcijañskim. Rekolekcje w naszym ¿yciu bêd¹ na tyle owocne, na ile sami
siê w ich prze¿ycie zaanga¿ujemy, na ile bêdziemy sk³onni na nowo przemyœleæ swoj¹ wiarê i zgodnie
z zachêt¹ œw. Jana „pierwsze czyny podj¹æ” (por. Ap 2, 5). Rekolekcje wiêc to tak¿e osobista refleksja,
poœwiêcenie wiêcej czasu na modlitwê – zarówno indywidualn¹, jak i wspóln¹, w rodzinie.
Telewizor nie jest dobrym sprzymierzeñcem rekolekcji. On tylko „rozrywa”, powoduje, ¿e zamiast
wejœæ w siebie i w to, co dla mnie wa¿ne, pozostajê na powierzchni, „zabijam czas”, marnujê go.
Lepiej wiêc wy³¹czyæ go na czas rekolekcji. Nie sprzyja
te¿ dobremu prze¿ywaniu rekolekcji g³oœna muzyka,
wypêdzaj¹ca ciszê, tak bardzo potrzebn¹ do us³yszenia
tego, co Bóg ma do powiedzenia o moim ¿yciu. Czêsto
narzekamy, ¿e to ¿ycie jest ciê¿kie, ¿e stawia przed nami
takie trudne dylematy, ¿e nie potrafimy w³aœciwie
wybraæ i czêsto ¿a³ujemy naszych wczeœniejszych
decyzji, mówi¹c: gdybym wtedy wiedzia³! Rekolekcje s¹
dobrym czasem na to, ¿eby przyjrzeæ siê naszym
wyborom i zapytaæ Boga: co mam wybraæ? Jak rozwi¹zaæ
trudne sytuacje w moim ¿yciu? Co zrobi³em Ÿle i jak
mogê to naprawiæ? Dlatego wielcy chrzeœcijanie wa¿ne
decyzje podejmowali zawsze po rekolekcjach. Ale ¿eby us³yszeæ, co Bóg ma nam do powiedzenia,
trzeba wy³¹czyæ to, co zag³usza ciszê. Wtedy dopiero mo¿emy „och³on¹æ, opamiêtaæ siê”.
Rekolekcje to „æwiczenia”, a æwiczenia s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z czynem. I znów siêgnijmy
do œw. Jana Aposto³a, który mówi: „Jeœliby ktoœ mówi³: Mi³ujê Boga, a brata swego nienawidzi³,
jest k³amc¹, albowiem kto nie mi³uje brata swego, którego widzi, nie mo¿e mi³owaæ Boga, którego
nie widzi” (1 J 4, 20). Rekolekcje wiêc to tak¿e czas praktykowania mi³oœci bliŸniego. Wejœcie w siebie
musi ³¹czyæ siê z realizacj¹ tego przykazania np. poprzez pojednanie w rodzinie, ma³¿eñstwie,
z s¹siadami, kolegami w zak³adzie pracy. Czynem rekolekcyjnym mo¿e byæ tak¿e np. wspólna kolacja
przy œwiecach (a nie przy telewizorze), kiedy cz³onkowie rodziny wreszcie ze sob¹ porozmawiaj¹,
na co tak czêsto nie maj¹ czasu w codziennym zabieganiu. Trzeba tylko wygospodarowaæ ten czas,
aby „ponownie zaj¹æ siê” (re-colo!) swoj¹ rodzin¹, „podarowaæ sobie” czas nie tylko na wys³uchanie
nauk, ale na praktyczne „æwiczenia” w mi³oœci. I na koniec rzecz bardzo wa¿na: rekolekcje to tak¿e
czas, by „odzyskaæ” czystoœæ duszy w sakramencie pojednania. Dobrze wiedz¹ o tym
proboszczowie, skoro na ten w³aœnie czas zapraszaj¹ tylu spowiedników. Warto siê do tej
rekolekcyjnej spowiedzi dobrze przygotowaæ przez dobry szczegó³owy rachunek sumienia,
zadoœæuczynienie i pojednanie siê z tymi, których przez moje grzechy skrzywdzi³em oraz mocne
postanowienie poprawy. Spowiednik czasem (zw³aszcza wtedy, kiedy ju¿ d³u¿ej siedzi
w konfesjonale) mo¿e byæ zmêczony, ale muszê pamiêtaæ, ¿e za jego poœrednictwem spotykam siê
z Bogiem, który odpuszcza mi grzechy. A przy okazji – warto te¿ pomodliæ siê przed spowiedzi¹
za ksiêdza, który bêdzie mnie spowiada³, o potrzebne mu œwiat³o Ducha Œwiêtego, ¿eby móg³ mi
dobrze pomóc, rozeznaæ, doradziæ. Rozpoczynaj¹ siê dziœ u nas adwentowe rekolekcje.
Wykorzystajmy je dobrze, aby „och³on¹æ” „pozbieraæ siê” i „odzyskaæ” to, co w codziennym
zabieganiu zgubiliœmy.
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1. Dziœ przypada trzecia niedziela Adwentu, zwana niedziel¹ gaudete – „Radujcie siê” od pierwszych s³ów
antyfony na wejœcie dzisiejszej Mszy Œwiêtej, umieszczonej w mszale. W tê niedzielê rozpoczynaj¹ siê
kwartalne dni modlitw o ¿ycie chrzeœcijañskie rodzin, przypominaj¹ce nam o obowi¹zku ustawicznej
modlitwy i troski o rodzinê w³asn¹ i naszych bliŸnich.
2. Zachêcamy parafian do licznego udzia³u w „roratach” i rekolekcjach adwentowych, a tak¿e
do przyst¹pienia do sakramentu pokuty
3. W minionym miesi¹cu:
Przyjêli sakrament ma³¿eñstwa
Odeszli do Pana
Przyjêli Sakrament Chrztu œw.
Œlubowali sobie dozgonn¹ mi³oœæ, Niech odpoczywaj¹ w pokoju:
Staliœcie siê nowym stworzeniem
wiernoœæ i uczciwoœæ ma³¿eñsk¹:
i przyoblekliœcie siê w Chrystusa:
+ Krystyna D¹bkowska
Katarzyna Przestrzelska
Leonard Micha³ Butrynowicz
+ Teresa Parzych
i Pawe³ Karwowski;
Rafa³ Brzósko
+ Mieczys³aw Kuczyñski
Paulina Niecikowska
Lena Lutostañska
+ Zygmunt Wiski
i Arkadiusz Jesiotr
Adam Cwalina
+ Janina Chojnowska

Program rekolekcji Adwentowych
Niedziela- 14.XII
00
00
00
00
00
00
Msze œw. godz.: 7 , 9 , 11 , 13 (dla dzieci), 15 (dla m³odzie¿y), 18 .
Poniedzia³ek -15.XII
00
00
30
00
30
00
Msze œw. godz.: 7 , 9 , 11 , 16 (dla dzieci), 17 (dla m³odzie¿y), 19 .
Wtorek -16.XII
00
00
30
00
30
00
Msze œw. godz.: 7 , 9 , 11 (dla chorych), 16 (dla dzieci),17 (dla m³odzie¿y), 19 .
Œroda -17.XII
00
00
30
00
00
Msze œw. godz.: 7 , 9 , 11 , 16 (dla dzieci), 18 (dla m³odzie¿y i doros³ych).
00

00

Prosimy zg³aszaæ chorych, których odwiedzimy w œrodê w godzinach 13 -16 .
Rekolekcjom przewodniczyæ bêdzie o. Miros³aw Ferenc OFM Cap

Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
Msze œw.: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800
00
00
w dni powszednie: 7 , 18 .
30
00
Kancelaria czynna Pn. – Czw. 8 -10 ; Pt. i Sb. 1600 -1800

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. œw. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
ul. Wojska Polskiego 135, 18-400 £om¿a
Konto: Bank Pekao SA 57 1240 1532 1111 0000 2055 6732
Proboszcz i kancelaria tel. 86 216 39 55, wikariat tel. 86 216 94 50
E’mail: dariusz.nagorski@gmail.com
strona internetowa: www.brunon.lomza.pl

