
30.06-03.07.2022

Rekolekcje Charyzmatyczne dla Małżeństw ,,Duch daje życie" 

W sanktuarium w Licheniu w dniach 30 czerwca - 3 lipca 2022 odbędą się 
kolejne REKOLEKCJE CHARYZMATYCZNE DLA MAŁŻEŃSTW.

Rejestracja przez formularz już dostępna:
https://odnowa.org/wydarzenia/rekolekcje-charyzmatyczne-dla-malzenstw-duch-
daje-zycie/individual-registration

Zapisy z udziałem dzieci 
tylko do 30 kwietnia lub do wyczerpania wolnych miejsc. 

Noclegi:
Dom Pielgrzyma Betlejem (https://betlejem.lichen.pl/)
Dom Pielgrzyma Arka (https://arka.lichen.pl/)

Hasłem przewodnim rekolekcji są słowa ,,Duch daje życie", które nawiązują do 
Ewangelii wg. św. Jana (J 6,63). Myśl tę rozwija św. Pawet w Liście do Galatów (5, 16-
24), pisząc: "Postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądań ciała" (Gal 5,17) i 
wymienia owoce ducha: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie. 

W tym roku rekolekcje będą połączone z rekolekcjami dla dzieci i młodzieży. Dzieci 
zostaną podzielone na 3 grupy: maluchy przedszkolne, dzieci starsze i młodzież. Będą 
uczestniczyć w programie rekolekcyjnym w swoim grupach wiekowych w innych 
salach (więcej informacji dot. dzieci można znaleźć po 20 stycznia 2022 tutaj: 
https://odnowa.org/blog-info/556-dzieci-i-mlodziez-informacje-i-zasady-rekolekcje-
charyzmatyczne-dla-malzenstw-lichen-2022. 

Noclegi i wyżywienie są możliwe w Domu Pielgrzyma Arka i Betlejem na terenie 
sanktuarium oraz w innych domach noclegowych poza sanktuarium. 
Szczegółowe informacje dot. zakwaterowania po 20 stycznia 2022 będzie można 
znaleźć się tutaj: 
https://odnowa.org/blog-info/557-noclegi-i-wyzywienie-informacje-i-zasady-
rekolekcje-charyzmatyczne-dla-malzenstw-lichen-2022

Istnieje możliwość skorzystania z BONÓW WAKACYJNYCH, należy wybrać 
odpowiednią opcję w formularzu zgłoszenia. 
Więcej szczegółów po 20 stycznia 2022 tutaj: https://odnowa.org/blog-info/558-bony-
wakacyjne-informacje-i-zasady-rekolekcje-charyzmatyczne-dla-malzenstw-lichen-
2022.

NOCNE ROZMOWY NIKODEMA
W czasie trwania rekolekcji małżeństwa będą mogły skorzystać z indywidualnych 
spotkań z małżeństwami zaangażowanymi w Służbę Odnowy Rodzinom, które podzielą
się doświadczeniem życia małżeńskiego oraz wiedzą na specjalistyczne tematy. 
Szczegóły wkrótce.



Program Rekolekcji Charyzmatycznych dla Małżeństw

CZWARTEK 30.06 Niech Imię Pańskie będzie błogosławione

14:00 - Rejestracja

BLOK POPOŁUDNIOWY

15:00 - Uwielbienie

15:30 - Katecheza 1 – Zaproszenie do wejścia z wiarą w rekolekcje: Rz 10:8-13 - Bp Andrzej 
Przybylski

16:45 - Katecheza 2 – Miłość małżeńska obrazem miłości Jezusa do Kościoła, ks. Piotr Kieniewicz
MIC

WIECZÓR

20:00 - Adoracja – uwielbienie – zaproszeni (przez) Pana, ks. Łukasz Plata

PIĄTEK 1.07 Światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła

BLOK PRZEDPOŁUDNIOWY

  9:00 - Uwielbienie

  9:30 - Katecheza 3 – Małżeństwo sakramentem Bożej miłości, ks. Łukasz Plata

10:15 - Katecheza 4 – Przebaczenie i uzdrowienie relacji, ks. Artur Potrapeluk

11:00 - Kawa i bułka

12:00 - Msza św., homilia Bp Andrzej Przybylski

BLOK POPOŁUDNIOWY

15:00 - Uwielbienie

15:30 - Katecheza 5 – Błogosławieństwo i przekleństwo, czyli inaczej o wypełnianiu przysięgi 
małżeńskiej, ks. Łukasz Plata

16:15 - Katecheza 6 – Uwielbienie Boga w życiu, czyli o modlitwie która jest światłem pośród 
ciemności, ks. Piotr Kieniewicz MIC

17:00 - Przerwa

WIECZÓR

20:00 - Adoracja – uwielbienie – czas pojednania, ks. Artur Potrapeluk



SOBOTA 2.07 Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami

BLOK PRZEDPOŁUDNIOWY

  9:00 - Uwielbienie

  9:15 - Katecheza 7 – Modlitwa rodzinna źródłem uzdrowienia, Tomasz i Katarzyna Węgrzyn

10:00 - Msza św., homilia - ks. Piotr Kieniewicz MIC

11:00 - Kawa i bułka

11:45 - Katecheza 8 – Przeżywanie sakramentów w rodzinie, ks. Piotr Kieniewicz MIC

BLOK POPOŁUDNIOWY

15:00 - Uwielbienie

15:30 - Katecheza 9 – Kerygmat w małżeństwie – od miłości Chrystusa do wspólnoty małżeńskiej, 
s. Tomasza Potrzebowska CSC

16:15 - Katecheza 10 – Wspólnota modlitwy, modlitwa wspólnoty - o wierze, która jednoczy, ks. 
Artur Potrapeluk

17:00 - Przerwa

WIECZÓR

20:00 - Adoracja – uwielbienie – czas miłości, ks. Piotr Kieniewicz MIC

NIEDZIELA 3.07
Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi 

BLOK PRZEDPOŁUDNIOWY

  9:00 - Uwielbienie

  9:15 - Katecheza 11 – Żyć w Duchu Świętym w małżeństwie i rodzinie, ks. Łukasz Plata

10:00 - Msza św., homilia - ks. Artur Potrapeluk

11:00 - Kawa i bułka

11:45 - Świadectwa uczestników, s. Tomasza Potrzebowska CSC

13:00 - Modlitwa końcowa – o wylanie Ducha Świętego, ks. Łukasz Plata
Błogosławieństwo


