Warszawa, 4 kwietnia 2018 r.

Kochani Rodzice i Dzieci ze szkół i przedszkola naszej Fundacji!
W szybkim tempie zbliżają się wakacje, a na ich początku, jak co roku, wybieramy się na nasz
szkolno-rodzinny wyjazd rekolekcyjny do Lichajówek i Małego Cichego dla chętnych rodzin z naszych
placówek.
Chciałbym Was niniejszym listem serdecznie zaprosić na te rekolekcje i – dla rodzin, które
wybierają się pierwszy raz – przekazać podstawowe informacje.
Przebieg rekolekcji i warunki zamieszkania
Rekolekcje mają charakter bardzo rodzinny - mieszkamy w góralskich domach w dobrych
warunkach. Ceny są niskie  - można sprawdzić na formularzu. Rekolekcyjny plan dnia (sprawdzony –
działa dobrze!) to Msza ok 10.15 z kazaniem dla dzieci w miejscowym kościele (pięknym, drewnianym!), a
po Mszy konferencja i spotkanie dla rodziców - w tym czasie, aż do obiadu, nasze dzieci mają zajęcia z
animatorami w kilku w grupach wiekowych.
Niewątpliwym atutem naszych rekolekcji jest program – każdy dzień ma swój temat, kazanie na ten
temat jest skierowane do dzieci, a następnie animatorzy to samo zagadnienie na różne sposoby (przeważnie
zabawowe) rozważają w swoich grupach w czasie zajęć z dziećmi. Animatorzy to wypróbowani i
wykształceni lichajówkowi „profesjonaliści”  (część z nich to nauczyciele z naszych szkół). Spotkanie w
tym czasie dla dorosłych to konferencja, a potem różnego rodzaju możliwości porozmawiania o temacie –
od grup dzielenia po „dialog małżeński”. Każda rodzina otrzymuje też materiały do pracy ze swoimi
pociechami – propozycje modlitwy rannej, historię na wieczór wraz z pytaniami do dyskusji dla dzieci i
propozycją interpretacji.
W tym roku przewidujemy też różne spotkania integracyjne (ogniska czy „imprezy”), aby można
było jeszcze bardziej przeżyć doświadczenie wspólnoty.
Jeden z dni rekolekcji to dzień „rodzinny” – po Mszy Świętej jest przewidziany do końca dnia czas
do spędzenia w gronie własnej rodziny – jest to możliwość dalszej wyprawy czy wycieczki po Tatrach.
Codziennie też po obiedzie chętnym rodzinom (zwykle prawie wszyscy są chętni ) proponujemy
program turystyczny i duchowo – turystyczny (np. wycieczka z odwiedzinami u Matki Bożej Królowej
Tatr). W ten sposób rekolekcje to czas zarówno modlitwy i refleksji, ale też wspaniałego odpoczynku z
Panem Bogiem.
Podobnie jak w ubiegłym roku nasze gaździny przygotowują obiady, śniadania i kolacje tradycyjnie
przygotowujemy w ramach wspólnoty domu.
Przydział do domów jest dokonywany przez organizatora rekolekcji.

Tegoroczny temat rekolekcji
W tym roku tematem naszych rekolekcji w wersji dla rodziców będzie SZTUKA PRZYJAŹNI.
W tym temacie będziemy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, do czego mają zmierzać nasze
relacje, aby mogły być jak najbardziej głębokie i autentyczne. Zastanowimy się jak mogą przyjaźnić się
małżonkowie, a także rodzice z dziećmi i same dzieci. Spróbujemy zmierzyć się z pytaniem, co to znaczy,
że Jezus chce nazywać nas przyjaciółmi (por. J 15,15).
Ponieważ najważniejsze na rekolekcjach jest to, co dokonuje się w nas, oznaczać to będzie
dodatkowy czas przeznaczony na osobistą modlitwę i refleksję i możliwość podzielenia się przemyślanymi
treściami (w ramach bloku przedpołudniowego), oraz rodzinne przeżycie dwóch popołudniowych modlitw
przed Najświętszym Sakramentem.
Jak zwykle prosimy, aby każda rodzina wzięła ze sobą całe Pismo Święte (Stary i Nowy Testament).
Uwagi organizacyjne
Przypominam, że końcowy termin zgłoszenia udziału w rekolekcjach to piątek 25 maja.
Zgłoszenie to wypełnienie i zostawienie w sekretariacie karty zgłoszenia oraz karty
informacyjnej o dziecku (prosimy o oddzielne wypełnianie dla każdego dziecka – bardzo ułatwia nam to
potem pracę animatorów – każdemu dajemy po prostu karty dzieci z jego grupy), jak również wpłacenie
opłaty organizacyjnej. Karty zgłoszenia i informacyjne o dziecku są dostępne w Sekretariacie lub na
stronie internetowej szkoły.
W tym roku istnieje też możliwość zgłoszenia swoich dzieci (w wieku powyżej siódmej klasy
włącznie) jako pomocników animatorów dziecięcych, zamiast do grupy gimnazjalno-licealnej. Takie osoby
pomagałyby wówczas animatorom dziecięcym w czasie spotkań przedpołudniowych.
W sytuacjach losowych (np. trudności z uzyskaniem urlopu, niewiedza co do sytuacji w pracy) jest
możliwe późniejsze zgłoszenie, bardzo byśmy jednak prosili, aby zgłosić swój ewentualny udział – musimy
w pewnym momencie podjąć decyzję na ilu nas stać animatorów i jak rozlokować się po domach – zależy to
od ilości zgłoszeń.
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