Podczas moich rekolekcji, wiele się nauczyłam.
Bardzo się zbliżyłam do Boga, częściej się modlę, mam
więcej chęci do wielu rzeczy, które kiedyś mnie
zniechęcały. Zaczęłam z Nim rozmawiać i opowiadać
o moich problemach, zmartwieniach ale też
o dobrych rzeczach.
Te rekolekcje pokazały mi co robię źle i co powinnam
zmienić w swoim życiu. Dzięki nim też poznałam wiele
nowych, bardzo fajnych osób, z którymi wciąż
utrzymuje kontakt. Było tam cudownie, wspaniała
atmosfera, wspaniali ludzie. Choć było krótko, z
wielką chęcią bym to powtórzyła. (Emilia)
Duch Święty w szczególności działa na nas podczas Sakramentu Bierzmowania. Udaliśmy się
na rekolekcje do Rzepedzi, aby lepiej przygotować się do tego Sakramentu. Mogliśmy odkryć
jak Duch Święty nam pomaga w życiu, że Bóg nas kocha i ma dla każdego z nas Boży Plan jest to plan Zbawienia. Uważam, że każdy powinien rozwijać swoje życie duchowe
i
udać się na rekolekcje, na których Bóg w szczególności na nas działa i możemy otworzyć
swoje serca na działania Ducha Świętego. Spędziłam na tych rekolekcjach bardzo miło czas
i bardzo umocniło mnie to w mojej wierze. (Natalia)
Dnia 8 marca pojechaliśmy na rekolekcje przed Bierzmowaniem do domu rekolekcyjnego w
Rzepedzi. Kiedy tam dotarliśmy zostały nam przydzielone pokoje. Wypakowaliśmy się
i poszliśmy na pyszną kolację. Po kolacji był wieczorek zapoznawczy na tzw. auli.
Po spotkaniu były przygotowywania do Eucharystii a potem przydzielono nas do grup.
Następnego dnia rozpoczęliśmy dzień modlitwą poranną, śpiewem oraz zdrowym
śniadaniem, przed południem było spotkanie w grupach, na których rozmawialiśmy bardzo
dużo o Bogu. W tym samym dniu była też możliwość Spowiedzi Świętej, a także wybraliśmy
się na spacer. (…) Wiele wspaniałych osób poznałam na tych rekolekcjach a także dużo się
nauczyłam od innych osób i myślę że na długo je zapamiętam. (Kinga)
Na rekolekcjach było naprawdę fajnie. Zapamiętałam z nich, że chociaż przytrafi mi się coś
nieszczęśliwego to Bóg nigdy o mnie nie zapomni. Gdy przydarzy nam się np. śmierć bliskiej
osoby nie rozumiemy dlaczego tak się stało, pytamy o to Boga, dlaczego? Wiemy, że Bóg
ma według nas pewien plan i będzie go realizował. Z rekolekcji zapamiętałam pewną pieśń
p.t. „Tak mnie skrusz” i nie mogę jej usunąć z pamięci. Ta pieśń mówi o tym, że Bóg chce być
człowiekiem który mnie przeprowadzi przez życie, nie zostawi mnie w trudnych chwilach.
Chce aby to Bóg był moim Zbawicielem!.. (Oliwia )
Niedawno z moją klasą uczestniczyłem w rekolekcjach szkolnych. Odbyły się one w dniach: 8
-10 marca 2019r w Rzepedzi. Pierwszego dnia spotkanie zaczęło się wspólnym śpiewem.
Ksiądz Janusz przybliżył nam historię kościoła i przydzielił nam pokoje. W pokoju byłem
z Kacprem, Kubą, Kubą, Sebastianem, Fabianem, Filipem i Rafałem. Ksiądz mówił o miłości
Boga do ludzi. Modliliśmy się w kaplicy. Drugiego dnia, spotkaliśmy się o godz. 7.25. Dzień
zaczął się wspólną modlitwą a później było śniadanie. Następnie około godziny 11.00 było
spotkanie w grupach z animatorką Wiktorią. O godzinie 12.00 spotkanie się zakończyło
i poszliśmy na obiad a następnie na spacer. Resztę dnia poświęciliśmy modlitwie.
W niedzielę, już w ostatnim dniu rekolekcji zaczęliśmy od modlitwy. Później ksiądz
opowiadał o sakramentach. Bardzo dużo osób przystąpiło do spowiedzi świętej, a podczas
Mszy do komunii świętej. Później było spotkanie w grupach i pobyt w Rzepedzi
zakończyliśmy obiadem. Moim zdaniem rekolekcje były ciekawe i dużo nas nauczyły,
przybliżyły nas do Boga i postanowień wielkopostnych. (Lauren)

Niech zatem owocuje łaska Ducha Świętego!
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Rekolekcje przed Sakramentem
Bierzmowania dla młodych
z parafii Wietrzno.
„Wierze”.

W dniach od 8.03.2019r. do 10.03.2019r. młodzież
naszej Parafii przeżywała swoje rekolekcje
przygotowujące ich do przyjęcia sakramentu
dojrzałości chrześcijańskiej.
Nie zawsze proste i zrozumiałe drogi życia
młodzieży z klas VI- VIII oraz gimnazjalistów mocą
Bożego Słowa prostował ks. Janusz Łuc, któremu
pomagała grupa kilku animatorek. Pochylając się
nad tematami trzech katechez: ,,Wierzę w Boga
Ojca”, ,,Wierzę w grzechów odpuszczenie”,
,,Wierzę w Ducha Świętego” próbowaliśmy
dostrzegać obecność Boga, Jezusa, Ducha Świętego a także grzechu - w naszym
codziennym życiu. Wspólny pobyt w Rzepedzi wypełniały różne wydarzenia,
wśród których na szczególną uwagę zasługują obok katechez spotkania w małych
grupach dzielenia, wspólne Eucharystie, Nabożeństwo Pojednania, Adoracje
Najświętszego Sakramentu, konferencje. Były też wspólne posiłki, spacer
i Pogodny Wieczór w Auli. Niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem tych
rekolekcji była Spowiedź święta i modlitwa. Pełni wdzięczności za dar
błogosławionych rekolekcji obejmujmy swoją modlitwą wszystkich kandydatów
do Bierzmowania i ich rodziny.

Oto niektóre świadectwa uczestników tych rekolekcji;

„Moja wiara bywa pod pewnym znakiem zapytania. Czasami wszystko wydaje się
niepewne i nie do końca zrozumiałe. Wewnątrz toczy się nieustannie walka
pomiędzy Bogiem a złem. Wiem, że tylko ode mnie zależy , kto tę walkę wygrywa.
Każdy dzień rekolekcji był inny, niesamowity i każdy pozwalał bliżej poznać
Jezusa Chrystusa”.

8.03 - 10.03.2019 r. uczniowie klas 6 - 3 G przebywali razem na
rekolekcjach w domu rekolekcyjnym w Rzepedzi.
Przygotowywały one nas do
sakramentu Bierzmowania.
Nasi Opiekunowie: P. Grzegorz
Rymek, P. Ewa Przystasz,
i P. Katarzyna Dziadowicz.
Zbiórka odbyła się w piątek 8.03.2019 r. po południu o
godzinie 16:00 pod Salą Domu
Ludowego w Wietrznie.
Pojechali z nami też uczniowie
z Bóbrki - 1 godzinę - gdy
dojechaliśmy na miejsce,
przeznaczono nam pokoje, a następnie po rozlokowaniu się,
zawołano nas na pyszną kolację. Później odbyło dla nas spotkanie zapoznawcze w auli,
w której ksiądz Janusz opowiadał nam o tym domu rekolekcyjnym. Poznaliśmy animatorów.
Po tym spotkaniu - Msza Święta - a następnie adoracja Pana Jezusa do 23:00. Na spoczynek
udaliśmy się o godzinie 24:00. Pobudka była o 7:15. Gdy wszyscy się pobudzili i przygotowali,
poszliśmy na poranną modlitwę i na śniadanie. Po śniadaniu była konferencja w auli, na
której ksiądz Janusz mówił nam o Bożej Miłości. Gdy konferencja się zakończyła mieliśmy się
przygotować na śpiew i na Mszę Świętą w kaplicy. Ksiądz Ireneusz Wójcik zrobił nam miłą
niespodziankę przyjeżdżając jako spowiednik. Obiad był o 12:45. Po obiedzie wyruszyliśmy na
wycieczkę do Komańczy na górki. Poszliśmy tez do bardzo starej cerkwi prawosławnej.
Odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Gdy wróciliśmy do ośrodka odbyły się
spotkania w grupach wyznaczonych w piątek po Mszy Świętej. W grupie było co najmniej po
10 osób. Potem animatorzy zaprosili nas na pogodny wieczorek, na którym tańczyliśmy
różne tańce współczesne. Później była adoracja, o 24:00 udaliśmy się na spoczynek.
W niedzielę wstaliśmy o 7:15 i była poranna modlitwa. Następnie przygotowywaliśmy się do
Mszy Świętej. Później był obiad, a po nim mieliśmy jechać w drogę powrotną. W autokarze
było bardzo wesoło. Według mnie było bardzo fajnie. Byli też super animatorzy, którzy
mimo swojego młodego wieku , pokazali nam jak kochać Pana Boga. Poznałam też fajnych
kolegów i koleżanki. Te rekolekcje wniosły mi do serca dużo dobra i radości, że mam taką
wiarę jaką jest chrześcijaństwo. (Lena)
Rekolekcje w Rzepedzi zostaną długo w mojej pamięci. Cały czas
prowadził je ks. Janusz Łuc i animatorzy. Ksiądz Janusz podzielił
wszystkich uczniów na grupy, do każdej grupy został przydzielony
jeden animator. Dzięki temu wyjazdowi zbliżyłem się bardziej do
Boga. Każdy dzień zaczynaliśmy od porannej modlitwy, w której
dziękowaliśmy Bogu za nowy dzień. Poznaliśmy wiele osób.
Na spacerze zwiedzaliśmy wioskę. Wieczorami Adorowaliśmy
Najświętszy Sakrament przez te spotkania mogliśmy być bliżej
z Bogiem. Podczas pobytu była możliwość skorzystania z łaski
spowiedzi, w tym czasie inne osoby mogły się modlić za osoby
spowiadające się. W drugi dzień pobytu mogliśmy wyszaleć się na
„pogodnym wieczorze". W drugi i trzeci dzień rano mieliśmy
nauczanie śpiewu. Pobyt na rekolekcjach w Rzepedzi przypomniał mi że Bóg jest ważny
i kocha nas bez względu jakimi jesteśmy. Dziękuje księdzu Januszowi i animatorom za
wspólnie przeżyte dni i zachęcam wszystkich do skorzystania z takich rekolekcji gdyż takie
rekolekcje zmieniają życie na lepsze. Osoby które twierdzą, że rekolekcje nic nie dają są
w wielkim błędzie. (Kamil).

Tegoroczne rekolekcje zaczęły się w pierwszym
tygodniu Wielkiego Postu. W pierwszy dzień
wysłuchaliśmy nauki wygłoszonej przez księdza
rekolekcjonistę o Bożej Miłości. W małych grupach
rozmawialiśmy o tym, że Bóg nas kocha i jak
wspaniała jest Jego miłość. W drugi dzień
rozmawialiśmy na temat grzechu. W tym dniu
także odbył się sakrament spowiedzi. Można było
pojednać się z Bogiem. A w ostatni dzień rekolekcji
rozważaliśmy dary dane przez Ducha Świętego.
W życiu ważna jest wiara, mądrość, roztropność
itd. Rekolekcje to wyjątkowy czas przemyśleń,
spotkania z Bogiem, które dodały mi duchowych sił. Czas spędzony na modlitwie przyniósł
mi wiele przeżyć duchowych, które będą owocowały w moim dalszym życiu.
(Marcelina).
Dnia 8.03. młodzież z klas od 6 do 3G
wyjechała na rekolekcje do Rzepedzi.
Gdy byliśmy już na miejscu zapoznaliśmy się
z księdzem, który przydzielił nam pokoje.
Następnie wyruszyliśmy na kolacje, a po
niej na krótką konferencję na której,
zapoznaliśmy się z programem rekolekcji.
Później poszliśmy na Msze Świętą, ksiądz
na koniec włączył ciekawą prezentacje
i podzielił nas na grupy, w których mieliśmy
spotkania. (…)Potem poszliśmy na adoracje,
a po niej udaliśmy się do swoich pokoi na
nocny wypoczynek. (…) Ostatniego dnia w niedzielę po porannej modlitwie i śniadaniu
poszliśmy do auli na śpiew i katechezę. Następnym punktem programu było uczestnictwo
w spotkaniu z animatorami, Msza Święta oraz wspólny pożegnalny obiad. Do domu
wróciliśmy około godziny 15.00 Z chęcią jeszcze raz wzięłabym udział w takich rekolekcjach.
(Ewa).
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Gdy byłem na Rekolekcjach wiele zrozumiałem. Nauczyłem się
żyć tak jak Bóg chce abym żył. Zrozumiałem, że nawet jeśli
grzeszę, popełniam błędy, Bóg nadal mnie kocha! Poznałem
wiele nowych osób. Nauczyłem się szanować i rozmawiać
z innymi i z Panem Bogiem poprzez spotkania w grupach
i poprzez spotkania z Bogiem w Kościele. Bóg pomaga mi
stawać się lepszym człowiekiem. Gdy byłem na Rekolekcjach,
potrafiłem pójść spotkać się z Bogiem w Kościele nawet 3 razy
dziennie nie tylko na Mszy św. ale też sam na sam z Bogiem po
Mszy, ponieważ chciałem porozmawiać z Bogiem, powiedzieć mu o swoich problemach,
prosić Pana Boga o pomoc. Dzięki Rekolekcjom stałem się nowym, lepszym człowiekiem,
stałem się bardziej mądrzejszym człowiekiem. Słuchałem Księdza Rekolekcjonisty, jego kazań
bo przez jego kazania można wiele zrozumieć i pozostawić po sobie dobry ślad. Zacząłem
pomagać innym, więcej się modlić. Bardziej poznałem Kościół oraz Boga, zaufałem Panu Bogu
i nauczyłem się więcej słuchać, mniej mówić bo przed Rekolekcjami mniej słuchałem ale po
Rekolekcjach nauczyłem się słuchać bardzo uważnie. Stałem się lepszym człowiekiem.
Nauczyłem się żyć tak jak Bóg chce abym żył ! (Mateusz)

