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Razem przez ?ycie, tak?e w czasie pandemii.

Ze wzgl?du na pandemi? pierwotny zamys? ugoszczenia uczestników rekolekcji w Trzciance k.
Wilgi zast?pili?my formu?? online. Pozwoli?o to wzi?? udzia? w rekolekcjach tak?e osobom,
które – z ró?nych przyczyn – nie mog?yby przyjecha? do Mariapoli Fiore, a charakter
mi?dzynarodowy nada? im udzia? par ??cz?cych si? z nami z ró?nych pa?stw, m. in. Wielkiej
Brytanii, USA, Danii, Norwegii czy Niemiec. Wiele par z ma?ymi dzie?mi doceni?o elastyczno??
czasow? przy zapoznawaniu si? z tre?ci? g?ównych konferencji i dodatkowych nagra?. Z kolei
sta?e godziny spotka? na platformie Zoom umo?liwi?y zawi?zanie wspólnoty i dzielenie si?
do?wiadczeniami z kolejnych dni rekolekcji. Ostatecznie w rekolekcjach wzi??o udzia? oko?o 80
ma??e?stw, przy czym zwykle oko?o po?owa z nich bra?a udzia? w spotkaniach na Zoomie.
Poszczególne konferencje odtworzy?o od 80 do ponad 120 unikalnych u?ytkowników.

G?ówne konferencje rekolekcyjne
g?osi?, wraz z ?on? Urszul?, Micha? Piekara. Jest on znanym psychoterapeut?, doradc?
ma??e?skim i liderem katolickich wspólnot. W poszczególnych cz??ciach konferencji – niczym
w wehikule czasu – przybli?ane by?y spojrzenia na ma??e?stwo widziane z perspektywy
przysz?o?ci (marzenia), przesz?o?ci (aspekt przebaczenia) i tera?niejszo?ci (budowanie wi?zi
ma??e?skiej). Po wys?uchaniu nagra? ka?de ma??e?stwo mog?o w zaciszu w?asnego domu
pracowa? w oparciu o przekazane materia?y, praktykuj?c dialog ma??e?ski.
Nagrania g?ówne uzupe?nili?my dodatkowymi, którymi by?y ?wiadectwa ma??e?stw, a tak?e
nagrania przybli?aj?ce temat „paktu mi?osierdzia” jako u?ytecznego narz?dzia budowania
ma??e?skiej jedno?ci i pog??bienie przysi?gi ma??e?skiej.
Byli?my poruszeni licznymi ?wiadectwami, zarówno wyg?oszonymi w trakcie ??cze? na Zoomie,
jak i przes?anymi drog? mailow? lub przekazanymi telefonicznie. Wiele osób wyra?a?o swoj?
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wdzi?czno?? za zorganizowanie tych rekolekcji, za form? online, za narz?dzia budowania
jedno?ci ma??e?skiej (pytania i zadania do dialogu, pakt mi?osierdzia, list? b?ogos?awie?stw,
modlitw? przebaczenia), za obecno?? kap?anów, za ?wiadectwa, za mo?liwo?? czatowania i
wyra?ania swoich my?li podczas naszych spotka?. By?y pro?by o organizacj? rekolekcji
stacjonarnych z mo?liwo?ci? transmisji internetowej. Wiele par cieszy?o si? wspólnym
dialogiem, powrotem do pocz?tków ich zwi?zku. Du?o osób bardzo g??boko prze?y?o drugi
dzie? rekolekcji, gdzie rozliczali?my si? z przesz?o?ci?, przebaczali?my sobie i zaczynali?my
patrze? na drugiego nowymi oczyma.
Rekolekcje okaza?y si? by? odpowiedzi? na modlitwy wielu ma??e?stw. Stanowi?y dla nich
skarbnic? wiedzy oraz lekarstwo na ich problemy. My jako organizatorzy do?wiadczyli?my
obecno?ci Jezusa, który nas jednoczy?, inspirowa? i dodawa? si?. Czuli?my, ?e to by? Bo?y
projekt, a my byli?my tylko narz?dziami.
I mo?na pomy?le?, ?e to ju? koniec. Micha? Piekara pokaza? nam jednak, ?e tak nie jest.
W?a?nie teraz zaczyna si? co? nowego dla ka?dego z nas. Wszyscy uczestnicy otrzymali plan
pracy na cztery najbli?sze tygodnie, obejmuj?cy: my?l do rozwa?enia na dany dzie?, zadanie
oraz pytanie do dialogu. Zabieramy si? wi?c do pracy, ufni ?e Pan Bóg pob?ogos?awi nasz trud
wi?ksz? jedno?ci?.
Organizatorzy
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