Rekolekcje charyzmatyczne dla młodzieży
Kołobrzeg – Podczele , 21-23 lutego 2020 r
Cel: wejście w relację z Bogiem poprzez Słowo:
– jak Bóg może mówić do człowieka?
– Czy słyszysz? Co pozwala Ci usłyszeć?
– Gdzie szukać Słowa?
Prowadzący: ks. Tomasz Kędzierski, s. Beata Witerska SAC
Odbiorcy: 50 osób, w tym animatorzy (grupy z osobami
niepełnoletnimi z opiekunem)
Miejsce: Kołobrzeg – Podczele
Termin: 21-23.02.2020 r. (Pt - niedziela)
Zgłoszenia do 12.02.2020 r.: + 48 608 251 273.
Koszt: 110 zł (możliwe dofinansowanie 20 zł).
Każdy uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty rejestracyjnej: 40 zł.
Zaliczkę, do dnia 12 lutego 2020 r., należy wpłacić na konto:
Nr 47 8566 0003 0100 0622 2000 0001
Nazwa odbiorcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy
Adres odbiorcy: 76-150 Darłowo, ul. o. D. Tynieckiego 23
Tytuł wpłaty: CHRM Podczele, podać swoje nazwisko i imię.
Pozostałą kwotę należy uiścić w dniu rozpoczęcia rekolekcji.
Uczestnicy o rekolekcjach:
Organizatorzy przygotowali ciekawy program w którym oprócz konferencji, modlitwy w formach obecnych w
ruchach charyzmatycznych, pracy w grupach animowanych przez młodzież znalazła się również gra terenowa a nawet
taniec.
Pomimo wielu zniechęceń wzięłam udział w CHRM z czego bardzo jestem zadowolona. Największym przeżyciem
podczas rekolekcji był dla mnie sobotni wieczór, wspólna adoracja i modlitwa wstawiennicza, podczas której
poczułam, że Jezus żyje i jest obecny pośród nas, słyszy nas i przez inne osoby do nas przemawia. Dotarło do mnie, że
aby Bóg mógł w nas i przez nas działać powinniśmy otworzyć się na działanie Ducha Świętego. Nie zamykajmy się
przed Bogiem, bo "ON" chce żyć w Nas i z nami, daje nam wskazówki i rady, jest naszym Ojcem i Opiekunem i nas
prowadzi. W.
Rekolekcje otworzyły mi oczy na Boga. Na nich nauczyłem się jak Go kochać i jak go doświadczać. A organizatorzy i
animatorzy to wspaniali ludzie, z którymi można o wszystkim porozmawiać, zaufać im i zawsze tobie pomogą. Dzięki
tym rekolekcjom odkryłem TEN Sens i moja wiara bardzo mocno się pogłębiła i jeszcze bardziej pogłębia. M.
Te rekolekcje to krótki aczkolwiek potrzebny czas, gdzie spotkać było można Żywego Boga, który działa. Owocował
on w nowe znajomości, jaki niespodzianki - nie było nudy... Osobiście zakończyłem je pełen nadziei, pokoju. Mimo
burzliwego okresu w moim życiu i grafiku napiętego jak nigdy, bardzo się cieszę, iż mogłem wziąć w nich udział,
oraz wyczekuję kolejnych etapów tego cyklu. A.
Więcej informacji, świadectwa, regulamin, karta zgłoszeniowa na: http://koszalin.odnowa.org/

