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 3 x RODZINA 
Tegoroczne rekolekcje pasyjne dla uczniów 

szkół w Jaworzu poświęcone były tematowi 
bardzo ważnemu – RODZINIE.

Przez trzy dni przyglądaliśmy się różnym ro-
dzinom, które uczyły nas wzajemnej miłości do 
siebie, posłuszeństwa i pokazały jak ważna jest 
wiara w Boga. Jednak nie tylko pozytywne przy-
kłady rodziny mamy opisane w Biblii. Usłysze-
liśmy też o problemach w rodzinie, gdzie bracia 
zazdrościli sobie, co powodowało ich nienawiść 
oraz brak zrozumienia. 

Te starotestamentowe przykłady rodziny No-
ego i Jakuba pomogły nam zrozumieć, czym jest 
rodzina i jak jest bardzo ważna. 

Jezus też pokazał nam, jak mamy odnosić 

Rekolekcje pasyjne się do swojego taty.  
W ogrodzie Getse-
mane, modląc się do 
swojego Ojca, prosił, 
aby nie musiał umie-
rać, ale jednocześnie 
powtarzał: 
Ojcze, niech będzie 

Twoja wola.
Trzeciego dnia zo-

baczyliśmy współcze-
sną rodzinę miesz-
kająca w RPA, gdzie 
dbająca o dzieci 
mama, starająca się 
przychylić im nieba, 
jednocześnie nie ro-
zumiała ich pasji. Trzynastoletni bohater filmu 
pokazał, że można realizować swoje pasje, choć 
nie jest to proste. Bywa, że trzeba odważnie sta-
nąć w ich obronie i dążyć do celu, korzystając  
z pomocy przyjaciół.  

Każdy uczestnik rekolekcji wykonał też prace 
plastyczne – arkę Noego i Golgotę. 

Dla dzieci z klas 1-6 zajęcia prowadziły Ewa 
Below i Małgorzata Cholewik, a dla klas 7-8 
oraz 3 klasy gimnazjum  ks. Marek Jerzy Uglorz. 
Śpiew przy akompaniamencie gitary prowadził 
ks. Andrzej Krzykowski

Uczestnik 

W dniach 1-3 kwietnia br. odbyły się wspól-
ne rekolekcje pasyjne dla dzieci z Jasienicy  
i Świętoszówki. W związku z dużą ilością dzie-
ci skorzystaliśmy z gościnności szkoły w Jasie-
nicy i spotykaliśmy się w sali gimnastycznej  
i jednej z sal lekcyjnych. Zajęcia prowadzili: dla 
kl. 1-5 – Anna Wantulok i ks. Władysław Wan-
tulok. W pierwszym dniu odbyliśmy drogę  
z Jezusem przez ostatnie dni Jego życia przed 

ukrzyżowaniem. W drugim dniu mówiliśmy  
o radości wielkanocnego poranka i spotka-
niach ze Zmartwychwstałym Panem. Zajęcia  
w grupie starszej kl. 6-8 i 3 gimn. prowadził ks. 
prof. Marek Jerzy Uglorz, dotyczyły one emo-
cji. W trzecim dniu uczniowie wszystkich klas 
spotkali się razem, oglądając film.


