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Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży
W tym roku inaczej niż zwykle odbyły się rekolekcje dla młodzieży szkolnej. W godzinach wieczornych młodzi ludzie zostali zaproszeni na
wyjątkowe spotkania, których celem było przybliżenie im wielkiego skarbu Kościoła jakim jest Eucharystia. Mimo wielu treści jakie zostały
przekazane na temat Mszy świętej, niemożliwym było wyjaśnienie tej niezwykłej tajemnicy w 100%.
Tytuł rekolekcji był bardzo zagad
I dzień koncentrował się wokół Liturgii Słowa. Młodzi mogli usłyszeć o tym, że to sam Bóg mówi do każdego z nas w trakcie wykonywania
czytań, psalmu i Ewangelii. Czas jaki upłynął od napisania świętych tekstów, nie czyni ich nieaktualnymi, wręcz przeciwnie, Słowo Boże
jest zawsze aktualne. By to zrozumieć, każdy z uczestników otrzymał list od Boga, który odczytywali sobie nawzajem. Następnie każdy
otzymał czystą kartkę by odpowiedzieć na usłyszane Słowo i napisać list do Boga. Tego dnia swoim świadectwem podzielił się z nami kl.
Kamil Bielicki, który przybył do nas z Łodzi. Opowiedział nam jak w jego życiu ważne jest Słowo Boże, jak pomaga mu przechodzić przez
trudne momenty w życiu oraz dodaje mu nadziei i sił na każdy dzień.
II dzień rozpoczął się od dramy, którą przygotowały nasze siostry wraz z grupą teatralna Anastasis. Było to podsumowanie dnia
poprzedniego. Obraz zaprezentowany w tej dramie przypomniał nam prawdę o tym, że Jezus jest światłością, która rozprasza ciemności, że
będąc z Nim nie muszę się lękać mimo różnych przeciwności. Następnie usłyszeliśmy krótką katechezę na temat przygotowania darów i
momentu ofiarowania w czasie Eucharystii. Rekolekcjonista przypomniał nam, że moment kiedy ministranci przygotowują Ołtarz
(rozkładają kielich i patenę z hostią) jest momentem, w którym każdy z nas może złożyć na Ołtarzu swój dar, swoje problemy, swoje
życie... Chleb, nad którym kapłan odmawia modlitwę, nie jest tylko chlebem - pokarmem. Tym chlebem jak mówił św. Augustyn, jest każdy
z nas. Zostaliśmy z pytaniem, jakim chlebem ja jestem? Duga część sobotniego spotkania była przeznaczona na osobiste spotkanie z
Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Przyszedł do nas Jezus i razem trwaliśmy na modlitwie, na rozmowie z naszym najlepszym
przyjacielem. W tym czasie każdy mógł również oczyścić swoje serce w Sakramencie Pokuty i Pojednania.
III dzień to suma dwóch poprzednich dni czyli uroczysta Eucharystia wzbogacona o komentarze, piękną oprawę liturgiczną i muzyczną.
Poprzez zmysysły chcieliśmy doświadczyć tego największego cudu jakim jest Eucharystia. W czasie homilii rekolekcjonista uświadomił
nam, że nasze złe czyny, grzechy, uleganie pokusom, prowadzą nas do większego zła - do poważnych konsekwencji. Przypomniał, że
wojna, nienawiść i zło na świecie nie są karą Boga za grzechy ale są konsekwencją naszych grzechów. Zniszczona relacja z Bogiem,
zniszczone relacje międzyludzkie to konsekwencje naszych osobistych wyborów i decyzji. Jezus nie wchodził w dyskusje ze złym. Jezus nie
zmiękczał pokus, którymi diabeł póbował go zniszczyć. Nie dyskutował ze złem i bronił się Słowem Bożym przed zakusami złego.
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