
Gdy zastanawiałem się nad tematem konferencji na ten inny niż zwykle Wielki 

Post z racji epidemii koronawirusa, pomyślałem, że zawsze aktualne i ważne jest 

przesłanie kerygmatyczne.  Co to znaczy, może ktoś zapyta?  Słowo „kerygma” 

pochodzi z języka greckiego i znaczy: „ogłaszać”, „przepowiadać”, co w naszym 

przypadku oznacza głoszenie podstawowego przesłania Ewangelii.  

Chodzi tutaj o cztery prawa życia duchowego, które są u fundamentów 

ewangelizacji. Bóg jest Miłością i mnie kocha (I prawo duchowe) będzie 

przedmiotem modlitwy i konferencji piątkowej. Nasza niewierność Bogu, czyli 

grzech człowieka (II prawo duchowe) oraz możliwość wybawienia z tego 

grzechu, które dokonuje się przez Jezusa - Jego ofiarę krzyża (III prawo 

duchowe) będą tematem sobotnim, a w niedzielę będziemy prowadzić rozważania 

o potrzebie osobistego wyboru Zbawiciela i gotowości wzrastania w mocy 

Ducha Świętego w wierze we wspólnocie Kościoła (IV prawo duchowe).    

Celem tych rekolekcji jest ożywienie naszej wiary i wewnętrzne uzdrowienie - a 

to ma prowadzić do wyboru Jezusa jako mojego Zbawiciela i Pana mojego życia, 

czego konsekwencją ma być moje zaangażowanie jako ucznia Chrystusa w życie 

Kościoła i konkretnej parafii, czyli wspólnoty polskiej, jeśli do niej należę.  

Każdy dzień będzie składał się z kilku etapów modlitwy lub refleksji, które można 

modyfikować czy skracać w zależności od waszych możliwości osobistych i 

rodzinnych.  

Oto proponowane etapy na każdy dzień 

• Modlitwy poranne i czytanie oraz rozważanie Słowa Bożego  

• Godz. 12.00 Anioł Pański, Litania Loretańska, Salve Regina i Słowo Boże 

• Godz.15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Godzina Miłosierdzia, w 

ramach której będą podane konkretne propozycje na każdy dzień  

• Godziny wieczorne: różaniec i Komunia św. duchowa   

 



(w niedzielę, najlepiej wieczorem, gorąco polecam obejrzenie filmu 

ewangelizacyjnego „Jezus” na podstawie Ewangelii według św. Łukasza - 

reżyseria John Krisc i Peter Sykes, 1979 r.)  

• Modlitwa na zakończenie dnia 

Zachęcam, abyście przekazali swoim znajomym powyższą propozycję i 

zachęcili do jednoczenia się we wspólnej modlitwie.  

Materiały rekolekcyjne będą publikowane sukcesywnie od czwartku do 

soboty (na każdy kolejny dzień).  

Przypominam o modlitwie, w łączności z Kościołem we Francji, w Uroczystość 

Zwiastowania Pańskiego 25 marca (środa) o godz. 19.30, którą możemy 

połączyć z podjęciem „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”. Odpowiednie 

materiały zostały już zamieszczone na naszej stronie internetowej.  


