
CZYLI PÓŁ DNIA DLA ZABIEGANYCH 
 
 
 

26 stycznia 2019, 11.00 - 17.00 
  

 

 

 

● Prowadzący: o. Henryk Droździel SJ ● Czas trwania: 11.00 - 17.00. ● Warunki 

uczestnictwa: podjąć decyzje, aby się zatrzymać (zaciągnąć hamulec);  zadzwonić i 

zarezerwować sobie miejsce (liczba miejsc jest ograniczona); zabrać swoje Pismo św. 

ST i NT; wziąć ze sobą kanapki na obiad (jedną dla bliźniego, herbata na miejscu).        

● Program: konferencja; medytacja; posiłek; medytacja, Msza św., podsumowanie.  

 

 

 
 

WIĘCEJ INFORMACJI 
 

tel. 505 895 216 ●  hendro@wa.onet  ● wzchbialystok.pl 

Dom Jezuitów ● ul. Południowa 31 ● Białystok 

mailto:hendro@wa.onet


Domu Jezuitów, ul. Południowa 31, Białystok, Osiedle Kawaleryjskie. 

 

PUSTELNIA W MIEŚCIE TO:   
 
– pół dnia w ciszy i skupieniu w środku zabieganego miasta, 
– okazja do spotkania z Bogiem na modlitwie, 

– możliwość spojrzenia na ostatnie wydarzenia w świetle Pisma Świętego, 

– czas i miejsce, gdzie na modlitwie czynimy się obecni przed Tym Który Jest.  

 

Owocem tego spotkania będzie z pewnością głębsze poznanie Pana Boga, uwol-

nienie się od „zamulenia” duchem świata, głębsze poznanie siebie, wzrost wia-

ry, rozwój osobisty, pokój serca, autentyczne odnowienie entuzjazmu i radość.  

Zaletą tej propozycji jest to, że nie trzeba wyjeżdżać z Białegostoku, a więc łat-

wiej „znaleźć” czas. Środek dnia pozwala wykorzystać poranek i wieczór.  

Warunkiem uczestnictwa jest zarezerwowanie sobie miejsca (liczba miejsc jest 

ograniczona). Należy zabrać swoje Pismo św. oraz kanapki na obiad dla siebie i 

jednej dodatkowo dla bliźniego. Herbata będzie dostępna na miejscu. 

Zapraszamy. Będzie Msza św. Obowiązuje punktualność. 

W przypadku niemożności przybycia (po otrzymaniu potwierdzenia o 

przyjęciu) proszę o szybką informację SMS-em lub mailem. Być może będzie 

można przyjąć inną osobę, której bardzo na tym zależy. 

Organizacja: Jezuici i Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku. 

Zgłoszenia i szczegółowe informacje można uzyskać u prowadzącego skupienie 
o. Henryka Droździela SJ, ul. Południowa 31, Białystok, 505 895 216, 
hendro@wa.onet.pl oraz na stronie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego: 
www.wzchbialystok.pl. 


