
PROGRAM REKOLEKCJI 

Piątek – 23.03.2018

18.00 – Kolacja
19.00 – Wprowadzenie do rekolekcji
19.15 – Droga Krzyżowa 
20.30 – Konferencja: „Żyć mądrze, czyli czuwać”
21.00 – Apel Jasnogórski

Sobota – 24.03.2018

7.30   – Modlitwy poranne
7.50   – Śniadanie 
8.45   – Konferencja: „Rozum to nie wielki mózg”
10.15  –  Przygotowanie  do  spowiedzi.  Wystawienie  Najświętszego

Sakramentu. Spowiedź. 
12.00 – Zakończenie Adoracji. Anioł Pański. 
12.15 – Obiad 
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia. Konferencja: „Dar rady –

duchowy kompas.
17.00 – Msza Święta z kazaniem: „Męstwo czy agresja?”
18.00 – Kolacja 
19.00 – Spotkanie organizacyjne
20.30 – Konferencja: „Pobożność – coś co jest «po Bogu»”. Apel Jasnogórski

Niedziela – 25.03.2018  

7.30   – Modlitwy poranne 
7.50   – Śniadanie
8.45   – Konferencja: „Umiejętność dostrzegania dobra i bycia dobrym”
10.30 – Msza Święta z kazaniem: „Święty niepokój – bojaźń Boża” 
11.45 – Obiad 

Podczas rekolekcji obowiązuje święte milczenie 
od godz. 19.00 w piątek do godz. 18.00 w sobotę.

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Mądrość

Rozum Umiejętność 

Rada Pobożność 

Męstwo Bojaźń Boża 

PROGRAM REKOLEKCJI AKCJI KATOLICKIEJ
DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ 

Kęszyca Leśna – 23-25.03.2018



Podczas  wybranych  środowych  audiencji  generalnych  w
okresie  od  9  kwietnia  do  11  czerwca  2014  roku  papież
Franciszek  wygłosił  cykl  katechez,  który  poświęcił  darom
Ducha Świętego.

Duch Święty czyni chrześcijanina mądrym  
09.04.2014
Pierwszym  darem  Ducha  Świętego  według  tego  tradycyjnego
wykazu jest  dar  mądrości.  Nie chodzi tylko o ludzką mądrość,
będącą owocem poznania i  doświadczenia.  W Piśmie  Świętym
mowa jest o tym, że Salomon w chwili koronacji na króla Izraela
prosił  Boga  o  dar  mądrości.  Mądrość  jest  właśnie  tym:  łaską
umiejętności  postrzegania wszystkiego oczyma Boga. Jest  to po
prostu widzenie świata, sytuacji, okoliczności, problemów oczyma
Boga.
»  
Dar rozumu czyni nas prawdziwie wierzącymi  
30.04.2014
Po rozpatrzeniu mądrości, jako pierwszego z siedmiu darów Ducha
Świętego, chciałbym dziś zwrócić uwagę na drugi dar, to znaczy dar
rozumu. Nie  chodzi  tutaj  o  ludzką  inteligencję,  zdolności
intelektualne, którymi możemy być obdarowani mniej lub bardziej.
Jest to natomiast łaska, którą może tchnąć jedynie Duch Święty.
 »  
Zawsze proście o dar rady  
07.05.2014
"Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek" - Pan mówi do mego
wnętrza. Jest to dar Ducha Świętego: dar rady. (...) Otóż, poprzez dar
rady, to sam Bóg, przez swego Ducha oświeca nasze serce, abyśmy
pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą
należy pójść.

 »  
Męstwo zasadniczą cechą życia  
14.05.2014
Zastanawialiśmy  się  już  nad trzema  pierwszymi  darami  Ducha
Świętego: mądrości, rozumu i rady. Dzisiaj myślimy o tym, co czyni
Pan. Nieustannie przychodzi On do nas, aby nas wspierać w naszej
słabości i czyni to za pomocą specjalnego daru: daru męstwa.
 »  
Wszystko mówi nam o Bogu  
21.05.2014
Dzisiaj pragniemy zwrócić uwagę na kolejny dar Ducha Świętego,
dar umiejętności. Kiedy mówimy o umiejętności, myśl natychmiast
biegnie  ku  zdolności  człowieka  do  coraz  lepszego  poznania
otaczającej go rzeczywistości i odkrycia praw rządzących przyrodą i
wszechświatem.
 »  
Pobożność synonimem zażyłości z Bogiem  
04.06.2014
Dziś chcemy zastanowić się nad takim darem Ducha Świętego,
który często jest źle rozumiany lub traktowany powierzchownie, ale
dotyka istoty naszej tożsamości i naszego życia chrześcijańskiego:
chodzi o dar pobożności.
 »  
Bojaźń Boża nie czyni nas zalęknionymi  
11.06.2014
Dar bojaźni Bożej, o którym dziś mówimy, zamyka serię katechez o
siedmiu darach Ducha Świętego. Nie oznacza on lękania się Boga:
wiemy dobrze, że Bóg jest Ojcem, że nas miłuje i pragnie naszego
zbawienia i zawsze przebacza, zawsze!
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