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Nowicjat: Rekolekcje dla Rodziców sióstr nowicjuszek 
Chełmno, 25 – 26 kwietnia 2015 r. 

 
 

 
 

W dniach 25 – 26 kwietnia odbyły się w naszym domu w Chełmnie rekolekcje dla 

rodziców sióstr nowicjuszek. Niektórzy rodzice przyjechali jednak dzień wcześniej, a inni 

wyjechali dzień po rekolekcjach. 

Miło było popatrzeć jak w sobotę, przy śniadaniu, rodzice wszystkich sióstr nowicjuszek 

mogli pierwszy raz spotkać się razem, zapoznać i porozmawiać o swoich córkach, które oddali 

na służbę Panu Bogu.  

 Już od samego początku rodzice chcieli jak najwięcej skorzystać z tego czasu rekolekcji 

i każdy punkt zaplanowany na te dni był głęboko przez nich przeżywany.  

W sobotę rodzice z chęcią włączyli się w prowadzenie różańca św., czytali rozważania, 

odmawiali dziesiątki. Po czym przedstawiliśmy im misterium pt. „Syn Marnotrawny”. Historia 

dwóch synów, młodszego i starszego okazała się być bardzo bliska, szczególnie w nawiązaniu do 

rodzeństwa, które jeszcze pozostało z naszymi rodzicami w domu.  
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W samo południe modliliśmy się w kaplicy w czasie Eucharystii odprawianej przez ks. 

kapelana Edwina Millera. Po uczcie duchowej zjedliśmy wspólnie obiad. W czasie 

posiłków mogliśmy spróbować różnych pyszności przywiezionych przez nasze mamy, które 

chciały zrobić coś od siebie, np. ciasto czy też sałatkę. Po obiedzie wróciliśmy do kaplicy na 

Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP. Był też czas na spacer i wspólne rozmowy. Po 

południu, po Koronce do Miłosierdzia Bożego, Siostra Mistrzyni Paulina wygłosiła konferencję 

na temat modlitwy. Podawane przykłady z życia okazały się być pomocne dla naszych rodziców, 

którzy na co dzień pragną dzielić swój czas nie tylko na pracę, ale i również na modlitwę. Jest 

ona dla nich umocnieniem, szczególnie, że ich córki podjęły drogę życia zakonnego… 

Konferencja Siostry Mistrzyni miała swoje przedłużenie jeszcze po rekolekcjach, kiedy to jeden 

z rodziców zadzwonił i powiedział, że w trakcie koszenia trawy przypomniał sobie słowa na 

temat tego, że również praca, którą wykonujemy może stać się dla Pana Boga miłą modlitwą 

i w ten sposób możemy Go uwielbiać. I tak oto usłyszana nauka od razu została wcielona 

w życie…  

 

         

     Siostra mistrzyni wygłasza konferencję. 
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Po konferencji wyszliśmy do ogrodu na ognisko, śpiewaliśmy pieśni religijne 

i patriotyczne przy dźwięku gitary, rodzice z chęcią włączali się w śpiew ale i również w zabawę 

integracyjną pt. „Wyścigi konne” prowadzoną przez s. Brygidę. Po ognisku wróciliśmy do domu. 

Rodzice mogli zobaczyć przedstawianą przez nas humoreskę pt. „Kto jest najważniejszy?”, 

a także nasze zdjęcia „Z życia nowicjatu”. Pogodny wieczorek zakończyliśmy modlitwą 

w kaplicy - Adoracją Najświętszego Sakramentu. Po modlitwie wszyscy rodzice jeszcze zostali 

w kaplicy, by przygotować się na Mszę św., która miała być następnego dnia. Zrobiłyśmy wraz 

z rodzicami „próbę generalną”. Nie było osoby, która nie włączyłaby się czynnie w Eucharystię. 

Mama s. Józefy i mama s. Brygidy czytały czytania, tata s. Urszuli śpiewał psalm, tata s. Rity 

czytał modlitwę wiernych, zaś ojcowie s. Brygidy i s. Urszuli oraz brat s. Bakhity byli 

ministrantami. A mamy s. Anny, s. Rity, s. Urszuli i ojcowie s. Józefy i s. Bakhity nieśli dary do 

ołtarza.  

Na Mszy św. w niedzielę gościliśmy ks. biskupa Józefa Szamockiego – biskupa 

pomocniczego w diecezji toruńskiej. Ks. Biskup wygłosił kazanie na temat powołania. Docenił 

wartość rodziców osób konsekrowanych i zaznaczył jak bardzo są oni ważni na drodze rozwoju 

powołania ich dzieci oraz wytrwania w tej drodze. Modlitwa rodziców, przykład ich wiary są 

niezastąpione. Ks. Biskup zwrócił uwagę, iż współczesny świat dużą wagę przykłada do rozwoju 
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talentów, np. muzycznych, matematycznych itp. Już od najmłodszych lat inwestuje się 

w dziecko, aby jak najlepiej mogło rozwinąć w sobie naturalne dary, które zostały im dane przez 

Pana Boga. Ks. Biskup zauważył, że tak powinno inwestować się w rozwój życia duchowego 

dziecka. I to wszystko zależy od rodziców, w jaką sferę życia swoich pociech będą inwestować – 

czy tylko w tę zewnętrzną, czy też i duchową, bo już od najmłodszych lat można wychowywać 

dzieci do świętości. I tak jak dziecko już od dzieciństwa uczy się gry na instrumencie, tak też 

może wzrastać w wierze i miłości do Boga. 

 

Następnie po wspólnym śniadaniu Siostra Mistrzyni wygłosiła rodzicom w kaplicy 

konferencję na temat powołania do życia zakonnego. Było widać u rodziców duże 

zainteresowanie i wzruszenie, bo niektórym z nich nie jest łatwo zaakceptować w pełni 

powołanie córki. Treści te pomogły im spojrzeć na tę łaskę z wiarą i uszanować Boży plan, 

a nawet być wdzięcznymi. Po południu przedstawiłyśmy rodzicom kolejne misterium 

pt. „Miłosierdzie Boże”.  

Rodzice byli zadowoleni z rekolekcji, nie tylko dlatego, że mogli się z nami zobaczyć, ale 

również cieszyli się, ponieważ mogli poznać innych rodziców. Mogli także spędzić czas razem 

ze wszystkimi nowicjuszkami. Na zakończenie rekolekcji mówili nam, że widać po nas iż czas 

nowicjatu jest dla nas dobrym okresem w dojrzewaniu pod okiem Siostry Mistrzyni, która tak jak 

dobra mama troszczy się przede wszystkim o rozwój naszego życia duchowego i życia 

w zjednoczeniu z Panem Jezusem, byśmy mogły dojrzale odpowiedzieć na Jego wezwanie - do 

życia drogą rad ewangelicznych. Nasi rodzice są wdzięczni za ten wspólnie przeżyty czas i mają 

nadzieję, że to nie ostatnie takie spotkanie. 

 s. Anna Żurawska – nowicjuszka 

 



 5 

 

  

         Nabożeństwo Drogi Światła.                                   Rodzice oglądają przedstawienie. 

 

 

 

 

Podziękowanie Rodzicom. 


