"STOCZ BITWĘ"
Projekt Duszpasterstwa Młodzieży na Wielki Post 2021 dla młodych ciałem i duchem
Filmiki rekolekcyjne do 5 min z konferencją moderatorów / kapłanów i osób zakonnych.
Publikacja na YouTube przez cały Wielki Post w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz. 16:00

Data
15 lutego
17 lutego
19 lutego
22 lutego
24 lutego

Prowadzący
ks. Wilk Marcin
ks. Zakrzewski Bartłomiej
ks. Żyła Krzysztof
ks. Bieńczak Krzysztof
ks. Rutkowski Mateusz

Temat
Wprowadzenie w rekolekcje
Miej postanowienia, nie przekładaj niczego na jutro, bądź
wytrwały
Stań w prawdzie o sobie, popatrz w lustro, zagłębiaj się w
siebie, odpocznij, wycisz się
Czy masz pasje, czy rozwijasz talenty
"Znajdź Mnie w sobie" – jesteśmy stworzeni na podobieństwo
Boga, znajdź czas dla siebie i Boga

26 lutego
s. Klara M. Machulska
1 marca
3 marca
5 marca
8 marca
10 marca
12 marca

ks. Picur Sebastian
ks. Pystka Paweł
ks. Leja Piotr
ks. Staszewski Łukasz
ks. Fil Piotr
ks. Dziepak Bartłomiej

Cierpliwości, nie bądź narwany, ale też szybko nie rezygnuj
Czy akceptujesz swoją sytuację i czy jesteś świadomy co
możesz w niej zmienić?
Zdejmij różowe/czarne okulary, uwolnij sie od smutku,
pesymizmu, ale też nadmiernego optymizmu, patrz realnie
Egoizm a pokora (sami nic nie możemy, ale z Bogiem wszystko)
W co wierze, czy jestem temu wierny, a może jestem hipokryta
i mówię jedno, a robię drugie
Relacje z ludźmi (znajomi i rodzice)- jaki jestem względem
innych, co swoim zachowaniem wobez nich reprezentuję

29 marca

ks. Mendyk Łukasz

31 marca

ks. Prach Piotr

1 kwietnia

ks. Obłaski Piotr

Wpływ opinii innych ludzi na mnie i moje samopoczucie
Znaj umiar w ufności innym (nie zamykaj się w sobie, ale też
nie traktuj wszystkich ludzi jak najlepszego przyjaciela,
najpierw poznaj kogoś dobrze)
Wyrozumiałość wobec drugiego człowieka, postawienie się w
jego sytuacji
Czy czujesz się winny? Wtedy łatwo można Tobą manipulować,
nie daj się wykorzystywać, Miej szacunek do siebie i nie
obwiniaj się o wszystko
Czuję się niedowartościowany, w oczach innych jestem
dziwakiem. Dla Boga jestem ważny (Ja cię stworzyłem i
pokochałem Cię zanim zostałeś poczęty)
Dlaczego jest mi tak ciężko ? (Przez cierpienie do świętości na
podstawie męki Pana Jezusa) Pozbądź się żalu (przebacz) tym,
którzy Cię skrzywdzili. Może masz żal do rodziców, a może do
Boga?
Może powodem tego, że mi się nie udaje jest to, że działam sam
bez Boga i
realizuję swoje plany, a nie Jego. Czy wyciągam wnioski z tego
co się dzieje w moim życiu?
Być wdzięcznym, za to co mam. Wdzięczność lekiem na
zazdrość.
Starach mnie ogranicza, więc muszę być odważnym (nieraz
wyjść ze swojej strefy komfortu) i to przezwyciężyć.
Jak rozeznać powołanie i wszystkie znaki, które daje mi Bóg?

2 kwietnia

ks. Wilk Marcin

Miłość Boża objawia się przez krzyż i daje mi siłę.

Przemyscy Księża Biskupi

Życzenia na Wielkanoc

15 marca
17 marca
19 marca
22 marca

ks. Kotulski Dawid
o. Pawłowicz Tadeusz OFM
ks. Szykuła Rafał
ks. Florek Wiktor

24 marca
ks. Koperski Marcin
26 marca
ks. Dziob Tomasz

3-4kwietnia

