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Nie przegap:

Świadectwa

Spotkanie z Bogiem

Wakacje, na które wszyscy zawsze czekają
z niecierpliwością, to czas odpoczynku i beztroski, najczęściej
kojarzony z dzieciństwem, słońcem oraz mnóstwem przygód.
Ale odpoczynek nie jest równy lenistwu, a beztroska to nie synonim
wstawania w południe i siedzenia cały czas przed komputerem.
Wakacje to czas, kiedy można nabrać sił na kolejny rok pracy.
Wakacje można bardzo dobrze wykorzystać.

Dla mnie osobiście najważniejszy na każdych wakacjach jest czas
spędzony na rekolekcjach oazowych. Ktoś mógłby powiedzieć, że
to prawie jak szkoła, trzeba dostosować się do planu dnia, ma się
swoje obowiązki, ale jest w tym coś więcej, taka dobra magiczna
moc – po powrocie, jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
nie odczuwa się zmęczenia, lecz niesamowite szczęście.

To wszystko dlatego, że w czasie siedemnastodniowego turnusu
nasza uwaga cały czas skupia się na Chrystusie obecnym
w Eucharystii, drugim człowieku czy też w prostych czynnościach
naszego życia. To nie magiczna różdżka Cię dotyka, ale Chrystus.
To nie czary, tylko autentyczne spotkanie z Bogiem. Ciężko opisać
słowami „ten stan”, to trzeba poczuć na własnej skórze, dlatego
też nie czekaj, sam przekonaj się, że warto.
Natalia

Naładować akumulatory.

Jedziemy na rekolekcje – zdecydowaliśmy parę miesięcy temu…
Po co? Żeby na chwilę się zatrzymać… Odłożyć na bok troski dnia
codziennego, zostawić zmaganie się o zapewnienie rodzinie
warunkówmaterialnych. Spotkać się z Bogiem i ludźmi… ORAR
I stopnia? Może być!

I udało się. Mimo przeciwności wyjechaliśmy. Bez wielkich
oczekiwań na „duchowe przeżycia”, bardziej z poczucia,
że „przydałoby się”, „może będzie fajnie”, „spotkamy się”.
Początkowo nie jest nam wcale łatwo otworzyć się, skupić się
na rozważaniu Słowa Bożego. Prosimy Boga o łaskę…

Pan Bóg nam nie odmawia, pokonuje nasze słabości, pozwala
„zbliżyć się ku Światłu”, daje wszystko za darmo. Czujemy, że
wszystko dzieje się zgodnie z Bożym planem. Dziękujemy Bogu za
łaskę bycia tam, za błogosławieństwo i wszystkie łaski dane naszej
rodzinie. Za to, że w naszym życiu widzimy Światło, że odkrywamy
charyzmat Ruchu Światło-Życie, za to także, że pokazał nam,
jak daleko jeszcze jesteśmy od prawdziwej jedności małżeńskiej.
Dziękujemy za rodzinę i wspólnotę, za którą jesteśmy przecież
współodpowiedzialni.

Pan otworzył kolejne drzwi przed nami, wlał Ducha Miłości
i Ufności, dał poczuć, że jest obecny w naszym małżeństwie.
Czujemy, że co jakiś czas trzeba „naładować akumulatory”,
by naszych relacji z Panem Bogiem i ze sobą nawzajem nie
zdominowały problemy dnia codziennego, poczucie
„nie chce mi się”, by w naszej rodzinie po prostu było lepiej.
O to też prosimy Pana Boga z całego serca.Ula i Marcin
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Triduum
w rodzinie

Szczyt l iturgii całego roku kościelnego stanowią trzy święte dni
Wielkiego Tygodnia. To bogactwo treści l iturgicznych przeżywane
jest przez chrześcijan tak we wspólnocie parafialnej, jak
i we wspólnocie rodzinnej.

W wielkoczwartkowy wieczór w pewnym sensie cała ziemia staje
się ogromnym Wieczernikiem przykrytym kopułą nieba, a Msza
Wieczerzy Pańskiej w sposób szczególny uświadamia nam, że
bierzemy udział, jako rodzina wraz ze wspólnotą parafialną
i wspólnotą Kościoła całego świata, w wydarzeniach
z Wieczernika, gdzie sprawowana jest przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa pierwsza Eucharystia.

Jest to również najstosowniejsza chwila rodzinnej Komunii świętej.

Wielki Piątek to Misterium Męki i Śmierci Chrystusa. Przyozdabiamy
krzyż w naszym domu i razem, o ile to możliwe, bierzemy udział
w nabożeństwie Drogi Krzyżowej i Liturgii Wielkiego Piątku oraz
razem adorujemy Krzyż Święty przez ucałowanie.

W trzecim dniu Triduum staramy się, by w Liturgii Wigil ii Paschalnej
wzięli udział wszyscy członkowie rodziny z wyjątkiem małych
dzieci. Pamiętając o odnowieniu przyrzeczeń Chrztu Świętego,
które dokonuje się podczas Wigil ii Paschalnej, do kościoła
przynosimy przystrojone świece (najlepiej swoje chrzcielne) ,
które są „świadkami” naszego życia wiary i modlitwy.
W niedzielę rano, po procesji rezurekcyjnej, rodzina zasiada
do świątecznej agapy.

Andrzej Kędzior

Uroczystość Niedzieli
Palmowej w Katedrze

Rekolekcje wakacyjne

w Kątach

Zmartwychwstanie Pańskie

Alleluja!
W imieniu Ruchu ŚwiatłoŻycie naszej
diecezji, życzę wszystkim by ten święty
czas Triduum Paschalnego był osobistym
doświadczeniem miłosierdzia Boga, który
dla nas umarł na Krzyżu i zmartwychwstał.

Niech stale błogosławi każdemu z Was!
Moderator diecezjalny,

ks. Marek Kotwa




