
Wspomnienia wakacyjne !!!! – duchowo napełnieni  

i wypoczęci !!! 
 

Minął tydzień od 

naszego powrotu, 

wreszcie jest czas na 

podsumowanie :)  - 15 

dni nad morzem, 

piękna pogoda, wspaniała okolica, cudowni ludzie. Do 

tego codzienna ogromna dawka duchowej strawy - 

przepis na idealny urlop :) 

P.S. Jeszcze kilka lat temu spędzenie całego 

wakacyjnego urlopu na rekolekcjach z małym 

dzieckiem było dla mnie totalnym 

nieporozumieniem :P ale to tak jak mój Karol, 

kiedy mówi, że nie lubi tej czy tamtej zupy 

nawet jej nie próbując :D 
 

 

15 dni nad morzem, w pobliżu jezioro, cisza, dobre jedzenie, 

wspaniałe krajobrazy, piękna pogoda,  fantastyczni ludzie – opis 

idealnego urlopu. Dodając do tego głębokie przeżycia duchowe, 

codzienny udział w Eucharystii, doświadczenie wspólnoty, ciekawe 

konferencje otrzymujemy obraz rekolekcji Domowego Kościoła. 



W tym roku udało nam się doświadczyć tego 

osobiście - w dniach 30.07-15.08.2018 r. nasza 

rodzina wraz z rodziną Andrzeja i Marioli Pałków 

uczestniczyła w Oazie 

Rodzin I stopnia w Łącku 

k.Jarosławca.  

Mimo, że program dnia na 

rekolekcjach był dość 

napięty, to mieliśmy sporo 

czasu na odpoczynek i 

czas poświęcony rodzinie.  

Modlitwa liturgiczna oraz 

celebracje w Oazie 

Rodzin opierają się na 

cyklu roku liturgicznego połączonym z cyklem 

różańcowym, dlatego też rekolekcje te trwają aż 

15 dni. Tak więc codziennie rozważaliśmy jedną 

tajemnicę różańca. I tak każdy dzień zaczynaliśmy modlitwą – rodzice Jutrznią w kościele, dzieci 

pacierzem przy przydrożnej kapliczce. Następnie po śniadaniu był czas na konferencje (Szkoła Życia), 

spotkania w kręgach, szkołę modlitwy i Namiot 

Spotkania – czyli osobisty dialog z Bogiem przed 

Najświętszym Sakramentem. Dzieciaki w tym czasie 

pod opieką super „cioć” z diakoni wychowawczej 

brały udział w zajęciach sportowych, plastycznych, 

muzycznych, zagłebiały swoją wiedzę o Bogu. Potem 

wspólna Msza Święta, obiad i czas wolny 13.00-

18.00, który każda rodzina mogła rozplanować sobie 

po swojemu – było więc plażowanie i kąpiele w 

morzu, spacery, pikniki nad jeziorem, zwiedzanie 

okolic, krótkie wycieczki. Po 7kolacji „pogodny 

wieczór” dla wszystkich rodzin– czyli wspólne 

wygłupy dzieci i rodziców na świeżym powietrzu, 



kino familijne, ogniska. Później czas na bajki 

dla dzieciaków a my – szkoła śpiewu a po niej 

nabożeństwo wieczorne w przeróżnych 

formach, m.in. Wieczór Uwielbienia, adoracja 

w ciszy, Adoracja Krzyża, nabożeństwo Światła 

i Wody nad jeziorem, odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych itd. - a po nich Apel Jasnogórski 

na zakończenie dnia.   

W dniu rozważania III Tajemnicy Radosnej 

przeżywaliśmy wspólnie Boże Narodzenie – 

była Wieczerza Wigilijna z dzieleniem się opłatkiem, choinka i prezenty, śpiewanie kolęd a 

dzieci przygotowały dla nas Jasełka. Przy IV Tajemnicy Bolesnej szliśmy Drogą Krzyżową 

ulicami Łącka – każda z rodzin miała możliwość ponieść krzyż i przygotować rozważanie 

jednej ze stacji – było to dla nas głębokim przeżyciem.   

W Dzień Zmartwychwstania 

witaliśmy się pozdrowieniem 

Chrystus Zmartwychwstał – 

Prawdziwie zmartwychwstał! Było 

uroczyste śniadanie Wielkanocne z 

dzieleniem się jajkiem, 

rzeżuchą wychodowaną 

przez nasze dzieci i pyszną 

babką. Był też oczywiście 

tradycyjny „zajączek”. 

Wieczorem przed 

uroczystością Zesłania 

Ducha Świętego 

prosiliśmy na czuwaniu o 

wylanie łask a następnego 

dnia mieliśmy możliwość 

wzięcia udziału w modlitwie wstawienniczej.   

 



Bardzo przeżyliśmy wieczór z modlitwą małżeńską, kiedy to 

przed Najświętszym Sakramentem, na głos w obecności 

pozostałych rodzin mówiliśmy,  za co chcemy podziękować 

swojemu współmałżonkowi, mówiąc za co go kochamy, oraz 

Dialog Małżeński – przygotowany przez naszych animatorów w 

formie randki z uroczystą oprawą, romantyczną muzyką i 

wspaniałym menu :). Ostatniego dnia Oazy wzięliśmy udział w 

uroczystym Nabożeństwie z indywidualnym błogosławieństwem 

rodzin, gdzie otrzymaliśmy pamiątkowe Ikony Św. Rodziny z 

wypisaną rocznicą ślubu oraz świece oazowe. Można by jeszcze 

dużo pisać, gdyż program tych rekolekcji był naprawdę bardzo, 

bardzo bogaty, ale najlepszą rekomendacją jest komentarz 

naszych dzieci, które ostatniego dnia stwierdziły, że już na żadne 

inne wakacje nie chcą jechać i za rok spędzamy urlop w ten sam sposób. 

Na koniec chcielibyśmy podziękować  Anicie i Andrzejowi Kaszuba, odpowiedzialnym za 

organizację rekolekcji; Reni i Jasiowi Brańczyk – kochanym animatorom naszego kręgu 

Oazowego; ks. Krzysztofowi Jarczyk i ks. Arturowi Sroga – za Słowo Boże i porywające, 

interesujące i trafiające w sedno homilie; ciociom i wujkowi z diakoni wychowawczej; 

Januszowi i „smyczkom” z diakoni muzycznej oraz Andrzejowi i Marioli – że dzięki wam 

tam trafiliśmy. To był dla nas piękny i owocny czas, wróciliśmy wypoczęci, pełni energii i radości, doładowani duchowo. Bóg Wam 

zapłać! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło :Tekst i zdjęcia za zgodą  

Dominika i Jarek Kosider z dziećmi . 


