
NIEBO JEST W NAS”  
rekolekcje dla każdego 
  
Organizator : wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat” wraz z 
opiekunami ks. Włodzimierzem Guzikiem i ks. Alfredem Berlakiem, Organizator 
Aktywnego Wypoczynku SUN SPORT 
Koordynator rekolekcji : Tomasz Nidzgorski (koordynator realizacji programu) 
Konferencje głosi: o. Józef Zborzil OP (dominikanin) – przeor, proboszcz, 
duszpasterz wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. 
 
TEMATYKA konferencji 
1. Jak moja osobista relacja z Jezusem formuje mnie, wpływa na mój rozwój, "odciska 
się" we mnie, jak jest istotna w akceptacji, zrozumieniu siebie i otaczającego świata 
(spójność wewnętrzna). Jak rozwijać się w wierze, w codzienności życia? Na co 
zwracać szczególną uwagę? Jak powinna wyglądać postawa uwielbienia w 
codzienności życia? 
 
2. Jak doświadczenie Bożego Miłosierdzia powinno przekładać się na moje relacje z 
innymi (doświadczenie przebaczenia, troski, akceptacji itp.) Jak przełożyć to na 
codzienne relacje w środowisku, w którym żyję, pracuję, wzrastam. O czym nie 
zapomnieć, czego nie zgubić, jak sobie nie komplikować? 
 
3. Jak odczytywać wolę Bożą w moim życiu, powołaniu? Jak Bóg chce się mną 
posługiwać w mojej codzienności wobec tych do których mnie posyła (rodzina, praca, 
szkoła, wspólnota)? Jak w tym radzić sobie z przyzwyczajeniami, schematami 
myślowymi, uprzedzeniami, 'bożkami życiowymi', wybierać większe dobro?  
 
Słowo: Psalm 91, Ef 4, 15 
  
PROGRAM REKOLEKCJI 
 
Piątek:  
od 16:00 – zakwaterowanie w ośrodku 
18:00 - kolacja 
18.45 - 19.30 – spotkanie organizacyjne, zapoznanie z ośrodkiem /Sun Sport, 
Magnificat 
19:30 - 20:45 – integracja 
20.45 – 21.15 -  modlitwa wieczorna 
/Całość programu przeznaczona jest dla dorosłych i młodzieży od 13 r. życia. W 
trakcie spotkania organizacyjnego, integracji, konferencji  dla dzieci poniżej 12 roku 
życia będą organizowane zajęcia z instruktorami Sun Sport, które rozpoczynają się 
krótką modlitwą./ 
  
Sobota: 
8:00 – Modlitwa poranna. Jutrznia 
8:30 - śniadanie 
9:30 - 11:00 Blok I: konferencja, dynamika, zajęcia dla dzieci 
12:00 - Msza święta w plenerze  
13:30 - Obiad + czas dla siebie 
15:00 - 15:15 - koronka do Bożego Miłosierdzia 
15:20 – 18.00 Blok II : zajęcia integracyjne dla wszystkich (dla chętnych możliwość 
rozmów indywidualnych z o. Józefem Zborzilem OP) lub czas wolny. 



18:30 - kolacja 
19:30 – 21:30: Blok III: konferencja, wieczór uwielbienia, zajęcia dla dzieci 
/Ewentualnie w zależności od nastroju od 21.30 do 23.00 ognisko, zabawa taneczna 
lub spotkanie przy kawie/ 
  
Niedziela: 
 
8:00 – Modlitwa poranna. Jutrznia 
8:30 - śniadanie 
9:30 - 10:30 – Msza święta (na terenie ośrodka) + czas na świadectwa 
11.30- 13.00 - Blok IV: konferencja, dynamika, zajęcia dla dzieci  
13.00 – 13.30 – uroczyste zakończenie 
13:30 - Obiad + czas dla siebie  
Opuszczenie ośrodka do godz. 16.00  
 
/Dla chętnych w trakcie rekolekcji będzie możliwość spowiedzi świętej. A w 
wyznaczonym czasie rozmów indywidualnych i modlitwy wstawienniczej./ 
 
Warto ze sobą zabrać Pismo Święte i sportowy strój :) 
 
 


