
Zaproszenie na rekolekcje 
„Skąd brać siłę do życia 

w codzienności?”

Podobnie  jak  w  w  ubiegłych  latach  chcielibyśmy  zaprosić  Was  na  jesienne  rekolekcje
organizowane w naszej parafii.  Odbędą się one w dniach 18-20 października 2013 roku (piątek-
niedziela).  Chcielibyśmy naszą jesienną zadumę skierować na źródło naszej siły – naszego Pana.
W codziennym życiu bowiem zmagamy się często z trudnościami, które zdają się nas przerastać.
Nierozumiani przez innych ludzi, także – co szczególnie bolesne - tych najbliższych, pogrążamy się
w samotności, gubimy sens życia i jesteśmy o krok od utraty nadziei... Skąd  zatem wziąć siły?

„Pan jest mocą swojego ludu”  śpiewamy za psalmistą w pięknej pieśni.  „Wszystkie moje
źródła są w Tobie” zwraca się do Boga inny autor Psalmu.  A więc spróbujmy i my zaczerpnąć
z tego Źródła... 

W  tych  poszukiwaniach  poprowadzi  nas  ksiądz  dr  Wiesław  Błaszczak,  doświadczony
duszpasterz, rekolekcjonista,  a także terapeuta, z którym przygotowywaliśmy się w rekolekcjach
do Świąt Wielkiej Nocy. Ksiądz Wiesław prowadził też w naszej parafii warsztaty „Jak przebaczyć,
a nie zapomnieć”, które pomogły wielu z nas poradzić sobie ze zranieniami i poczuciem krzywdy.

„Tylko  decyzje  zmieniają  życie” –  na  razie  zacznijmy  może  od  tej  niewielkiej:
wygospodarowania czasu na zbliżające się spotkanie i skorzystania z obecności księdza Wiesława
w naszej parafii. Jak zawsze liczymy, że wspólne odkrywanie tego jaki jest Bóg, zbliży nas także
do siebie, pozwoli lepiej się poznać i umocni naszą wspólnotę parafialną..

Wspólnota Domowego Kościoła w Gołąbkach

Skąd brać siłę do życia w codzienności?
Dobrym tropem jest  modlitwa:  "Boże,  daj  mi cierpliwość,  bym pogodził  się  z tym,  czego

zmienić nie jestem w stanie. Daj mi siłę, bym zmieniał to co zmienić mogę. I daj mi mądrość, bym
odróżnił  jedno  od  drugiego."  Na  tę  modlitwę  Marka  Aureliusza  Bóg  odpowiada  w  Jezusie
Chrystusie. Zapraszam do posłuchania tej odpowiedzi. 

Co, a raczej kto odbiera nam siły?
Najczęściej  ci,  którzy  nas  oceniają,  osądzają,  odrzucają,  ci  którzy  skłaniają  nas  do

podążania  ku  nieosiągalnym  ideałom.  Tracimy  siły,  jeśli  nie  znajdujemy  życia  tu  i  teraz,  jeśli
spodziewamy się go dopiero tam i potem.

Zaprośmy  więc  małżonków  na  spotkanie  z  Jezusem,  który  mówi  o  życiu  tu  i teraz.
Z Jezusem, który dodaje nam sił, pomagającym zmieniać to, co zmienić się da i akceptować to,
na co  nie  mamy  wpływu.  Z  Jezusem,  który  nie  ocenia,  nie  osądza,  nie  stawia  przed  nami
niedościgłych ideałów. Spróbujmy spotkać w czasie tych rekolekcji Jezusa, który jest kochającym
realistą.

O czym warto porozmawiać? Proponuję następujące tematy:
1. Sakrament małżeństwa - znak skuteczniejszy niż nam się wydaje.
2. Dzieci - ważne, ale nie najważniejsze.
3. Praca i finanse - przestrzeń spotykania Boga w codzienności. 

Ksiądz Wiesław Błaszczak

Miejsce rekolekcji: 
Parafia Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty, Warszawa-Gołąbki, ul. Kazimierza Jagiellończyka 3
Program rekolekcji:
18 października 2013 roku (piątek) 
19 października 2013 roku (sobota)
20 października 2013 (niedziela) 

Rekolekcje będą się rozpoczynały o godz. 18:00 od Mszy Świętej z nauką rekolekcyjną w
Kościele Parafialnym. Po Mszy zapraszamy  wszystkich do Kawiarenki Parafialnej,  gdzie będzie
miała  miejsce  krótka  konferencja,  rozwijająca  tematy  poruszane  w  czasie  nauki  i  spotkanie  z
księdzem Wiesławem przy kawie, herbacie i może czymś jeszcze :-) .
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