Z pielgrzymiego szlaku - Parafialne rekolekcje Kokoszyce

Ponad 3 m-ce czekaliśmy na kolejną pielgrzymkę - rekolekcje. Wyruszyliśmy dnia
8.06.2020 r do Kokoszyc.
Ze względu na pandemię, rekolekcje odbywały się pod zaostrzonym rygorem
sanitarnym, mieszkaliśmy w pokojach jednoosobowych. Zapewnione były bezpieczne
odległości w stołó wce i kaplicy, posiłki podawały siostry zakonne w przyłbicach i
rękawiczkach. Czuliśmy się bezpiecznie.
Był to piękny czas, bo rekolekcje to wyciszenie, skupienie, to czas gdy jesteśmy bliżej
Boga.
Powitał nas bardzo serdecznie ks. dr hab. Janusz Wilk – rekolekcjonista archidiecezjalny.
Rozpoczęliśmy modlitwą do Matki Bożej i hymnem do Ducha Św. Temat rekolekcji to
„Eucharystia daje życie”. W głoszonych konferencjach ks. Janusz podkreślał jak ważna jest
Eucharystia, że jest to dar Jezusa dla ludzi, z któ rego trzeba umieć się cieszyć. Jezus w
Eucharystii daje nam siebie „Oto Ciało moje, oto Krew moja”. Daje nam ukojenie, spokó j, a my
czujemy ten stan duszy, gdy bardzo pragniemy przyjąć Jezusa do serca. Naszym darem dla
Jezusa jest pobożne i świadome uczestnictwo we Mszy świętej. Od Jezusa otrzymujemy tyle,
ile chcemy. Z jakim sercem przyjdziemy do niego, tyle łask da nam Jezus. Pięknie powiedział
rekolekcjonista: ,,nasze kroki do kościoła są liczone przez Aniołó w, za każdy krok Bó g udzieli
nam nagrody na ziemi i w wieczności. Szczęśliwy jest ten Anioł, któ ry nam towarzyszy w
drodze i czuje, że idziemy z radością, że umiemy się cieszyć Mszą św. Szczegó lnie w chwilach
bezradności ,,Opierajmy naszą głową na Jego piersi” -odzyskamy wtedy siły i spokó j. Dbajmy o
Jezusa, jak św. Jó zef dbał o swojego Syna. Zabierał Go wszędzie ze sobą, dbał o Jego spokó j i
ciepło. My też dbajmy o Jezusa, zabierajmy Go ze sobą, aby czuł naszą miłość, aby nie marzł w
naszych sercach, by było Mu ciepło i dobrze.
Rekolekcje to ró wnież czas modlitwy: Ró żaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia,
okazja do spowiedzi, to czas na odpoczynek, spacery po pięknym parku przy śpiewie ptakó w,
oraz rozmowy. Był czas na dyskusje przy kominku, pytania do naszych księży, humor i żarty.
To był dobry czas.
Obejrzeliśmy ró wnież bardzo piękny film pt. ,,Ja jestem”. Film opowiada o cudzie
obecności Jezusa w Eucharystii, o tym jak Eucharystia zmienia ludzkie życie. Autorzy filmu
podążają śladami cudó w Eucharystycznych, któ re wydarzyły się w pięciu miejscach na pięciu
kontynentach. Rozmawiają z ludźmi któ rzy doznali przemiany w życiu po zetknięciu się z
tajemnicą Eucharystii. Wzruszające były sceny wiary i uwielbienia Jezusa w Eucharystii przez
dzieci i młodzież podczas procesji. Piękny to był czas – podziękowaliśmy ks. Januszowi za
głoszone Słowo Boże, za wyjątkową atmosferę spokoju, radości, miłości i dobra.
Trzeba wspomnieć o pysznym swojskim jedzeniu i domowych wypiekach
serwowanych przez siostry zakonne. Dziękujemy ró wnież ks. Grzegorzowi za zorganizowanie
nam tego wyjazdu, za troskę, dobre słowo, za to że był z nami. W drodze powrotnej zaprosił
nas do swych rodzicó w na pyszny kołocz i kawę. Dziękujemy ks. Grzegorzowi i jak to pięknie
powiedział „Jak Bó g da – pojedziemy na następną pielgrzymkę”.
W imieniu uczestników rekolekcji - Maria Deka.

