
Rekolekcyjne refleksje 

„Podczas rekolekcji zrozumiałam, że aby dojść do nieba nie trzeba być człowiekiem idealnym. 

Wystarczy widzieć swoje grzechy, żałować za nie, chodzić do kościoła i robić wiele dobrych 

uczynków.” 

Marta Czerniawska kl.3d 

„Najbardziej na rekolekcjach podobała mi się droga krzyżowa i przedstawienie o krajach misyjnych. 

Nawróciłam się – stałam się lepsza dla innych.” 

Aleksandra Szymańska kl.3d 

„Tegoroczne rekolekcje w parafii św. Bogumiła przebiegały pod hasłem: „Kościół naszym domem”. 

Rekolekcje były bardzo dobrze przygotowane i myślę, że nauki trafiły nie tylko do mnie, ale do 

wszystkich młodych uczestników, którzy chcą w przyszłości razem z Bogiem i na Nim opierać swoje 
życie. 

 Rekolekcje zakończyła msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Pietrzak, a ja 

przeczytałem komentarz na wejście. Wyjątkowym dniem dla mnie była właśnie środa, ponieważ 

siedziałem w prezbiterium obok ks. Stefana 

Rekolekcje uświadomiły mi jak stać się lepszym dla bliźnich i czy jest dla mnie Kościół.” 

Damian Zajączkowski kl.4a 

„Rekolekcje były bardzo ciekawe. Ksiądz Stefan opowiadał jak dobry jest Pan Bóg, który wszystkim 

przebacza grzechy. Był to dla mnie czas wyciszenia i refleksji. Mogłam przyjrzeć się własnemu życiu i 

zrozumiałam, że jak najszybciej muszę się zmienić. Postanowiłam być lepsza i mniej uparta. 

Brałam aktywny udział w przedstawieniu misyjnym i inscenizowanej drodze krzyżowej. Będąc 

przebrana za Maryję zrozumiałam jak wielki ból czuła mama Jezusa i jak bardzo musiała nas kochać, 

abyśmy mieli otwartą drogę do nieba. Nasza przyszłość zależy już tylko od nas, w zależności od tego 

czy w życiu będziemy wybierać dobro czy opowiadać się za złem.” 

Klaudia Cieślicka kl.6d 

„Przeżyte tegoroczne rekolekcje wielkopostne wniosły w moje życie wiele nowych przemyśleń, co do 

dalszego życia. 

Były to trzy dni okresu Wielkiego Postu, które napełnione były modlitewnymi spotkaniami w kościele, 

wysłuchanymi naukami i nowymi religijnymi przeżyciami. Bardzo mocnym przeżyciem była droga 

krzyżowa przygotowana i przeprowadzona przez nas samych. Miałam możliwość prowadzenia tego 

nabożeństwa i rozważania VI stacji. Urzekła mnie postawa św. Weroniki, która nie zważając na 

okoliczności podbiegła do umęczonego Pana Jezusa i otarła mu twarz swoją chustą. Nie bała się, że ją 

odpędzą, czy też będą się z niej naśmiewali. Miłość do Jezusa i chęć pomocy udręczonemu 

człowiekowi były silniejsze. Też chciałabym zawsze mieć taką silną wiarę i serce wyczulone na 

potrzeby innych ludzi. 

Ciekawym doświadczeniem było spotkanie z afrykańskim biskupem i nauczenie się nowych piosenek 

religijnych – także nigeryjskiej. 

Myśląc sobie o głoszonych nam naukach, postanowiłam, aby zdobywać nieustannie takie cnoty, które 

pozwolą mi w dorosłym życiu być odpowiedzialnym i wierzącym człowiekiem.” 

Dominika Pluta kl.5b 


