Parafialne Rekolekcje Kokoszyce 2019r.
W dniach 17 do 19 czerwca 2019 wierni z naszej parafii, z parafii Sucha Gó ra oraz kilka
osó b z Gliwic Trynku uczestniczyli w rekolekcjach w Kokoszycach. Rekolekcje
zorganizował ks. Grzegorz, któ ry wraz z nami brał w nich udział, a prowadził je ks. dr
hab. Janusz Wilk – rekolekcjonista archidiecezji Katowickiej. Po przyjeździe do domu
rekolekcyjnego otrzymaliśmy plan pobytu, zostały podane numery pokoi. W południe
powitał nas ks. Janusz Wilk i pieśnią prosiliśmy Ducha Świętego o łaskę Jego daró w.
Rekolekcje to szczegó lny czas – czas modlitwy, skupienia, odpoczynku, nabierania mocy
do życia wiarą. Czas rekolekcji był pięknym źró dłem wielu inspiracji duchowych. Czas
rekolekcji to modlitwa, codzienna Eucharystia z kazaniem, adoracja Najświętszego
Sakramentu, Apel Jasnogó rski, konferencje, możliwość skorzystania z sakramentu
pokuty i pojednania. Naszych serc szczegó lnie dotykały konferencje, któ rych ks. Janusz
wygłosił pięć – charakteryzowały się one tym, że były bardzo głębokie, ale głoszone w
sposó b prosty, zrozumiały, za pomocą przykładó w z życia. Z ust kaznodziei padały
słowa łagodne, pełne miłości. Mó wił m. i. – nie wracajmy do przeszłości. Pan Bó g
przebaczył nam przeszłość, nie dręczmy się przeszłością, żyjmy dobrze, ufając Bożej
łasce. Ksiądz kaznodzieja akcentował dostępność łaski Bożej w naszym życiu. Staraj się
bardziej zmieniać siebie, a mniej innych. Bądź wytrwały, unikaj pokus, któ re mogą
prowadzić do lawiny grzechó w. Nie przyzwyczajaj się do grzechó w powszednich.
W czasie naszego pobytu w Kokoszycach nawiedziliśmy także „kośció łek”, któ ry
znajduje się kilkadziesiąt metró w od pałacu, na obrzeżach parku. „Kośció łek” został
zbudowany w 1902 roku przez Gustawa von Ruffen, jako wotum swojego przejścia z
protestantyzmu na katolicyzm. „Kośció łek” pełni także rolę mniejszego domu
rekolekcyjnego, gdzie odbywają się rekolekcje dla grup do 20 osó b.
Pałac w Kokoszycach został wzniesiony w 1783 roku. Od roku 1923 roku pełni funkcję
Domu Rekolekcyjnego. W jego otoczeniu rozciąga się ponad 30 hektarowy piękny park z
unikatowymi drzewami i krzewami. W tym parku wokó ł kaplicy Matki Bożej codziennie
odmawialiśmy ró żaniec. W domu rekolekcyjnym panuje bardzo serdeczna atmosfera,
idealne warunki mieszkaniowe, pyszne posiłki, „swojskie wyroby” (obok domu
rekolekcyjnego znajduje się gospodarstwo rolne archidiecezji Katowickiej), codzienne
podwieczorki z domowymi wypiekami.
W czasie naszego pobytu towarzyszył nam swoją obecnością ks. abp senior Metropolita
Gó rnośląski Damian Zimoń , któ ry w ostatnim dniu rekolekcji spotkał się z nami oraz
celebrował dla nas Eucharystię w pałacowej kaplicy.
W ostatnim dniu naszego pobytu zjedliśmy na pożegnanie obiad „przy świecach” iście
pałacowy.
Serdecznie dziękujemy ks. Januszowi, ks. Grzegorzowi, siostrom Jadwiżankom,
personelowi świeckiemu, za ich dyspozycyjność, cudowną atmosferę. Na koniec
obiecaliśmy sobie – jak Bó g da znó w się spotkamy na rekolekcjach w Kokoszycach w
dniach 08 do 10 czerwca 2020r.
Parafianie z Helenki oraz Suchej Gó ry.

