ORAR II° w Bardzie
W dniach od 17 do 21 stycznia w Bardzie Śląskim odbyły się rekolekcje formacyjne Oaza Rekolekcyjna
Animatorów Rodzin drugiego stopnia (ORAR II°). Miejscem rekolekcji był bardzo gościnny klasztor Sióstr
Marianek w Bardzie Śląskim. Oaza zgromadziła 76 uczestników, w tym 36 dzieci. Par małżeńskich było 14,
w tym jedna para z uczestników posługiwała jako animatorzy. Małżeństwa przybyły z : Jaworzyny, Lutomii
Górnej, Nowej Rudy, Jaszkowej Dolnej, Sobótki, Dzierżoniowa, Świdnicy, Opola, 5 par reprezentowało
Wrocław i okolice.
Moderował rekolekcje ks. Przemysław Pojasek wraz z parą moderatorską Haliną i Tadeuszem
Kuźniakami. Grupy rekolekcyjne animowali: Dorota i Piotr Bałandowie, Dorota i Damian Nowakowscy oraz
Ewa i Tomasz Sadkiewiczowie. Animację muzyczną prowadziła Marlena Boruszewska. Sporą gromadką
dzieci opiekowały się: Teresa Potuszyńska, Eżbieta Karpierz, Anna Starczewska, Aleksandra Kośny,
Weronika Sadkiewicz i Miłosz Nowakowski (który też wspierał diakonię muzyczną).

Oto świadectwo z rekolekcji jednego z małżeństw:

Dziękujemy za możliwość uczestniczenia z wami w tych rekolekcjach. Widzimy, że bardzo potrzebny był
nam ten czas przygotowania do posługi pary animatorów w naszym świeżo upieczonym kręgu. Dzięki tym
rekolekcjom uzyskaliśmy poczucie odpowiedzialności za powierzone nam małżeństwa. Zyskaliśmy poczucie
pewności, że Chrystus powołał nas do pełnienia tej służby i że On też da nam łaski i błogosławieństwo. Na
początku, po wyborze naszego małżeństwa do posługi animatorów, dużo było w nas niepokoju i znaków,
a rekolekcyjne konferencje i spotkania w grupach dały nam wiele odpowiedzi na nurtujące nas pytania oraz
zainspirowały do poszukiwania nowych jakości pracy w kręgu. Zrozumieliśmy też, jak ważne dla
prawidłowej formacji są rekolekcje, spotkania z parą rejonową i rejonowe dni wspólnoty. Mamy nadzieję,
że z Bożą pomocą uda nam się poprowadzić nasz krąg w stronę większej przyjaźni z Bogiem.
Chwała Panu i Bóg zapłać wszystkim,
Ania i Michał Podpora z diecezji opolskiej
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