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Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium

Duchownym w Opolu organizowane będą rekolekcje powołaniowe dla maturzystów oraz
studentów wyższych uczelni. Celem tych rekolekcji jest pomoc w rozeznaniu powołania

i

ukazanie codziennego życia naszej wspólnoty. Przewodnim hasłem tych dni jest zwrot

zaczerpnięty

z

Psalmu 63: Szukam Ciebie, Wyrażenie to wskazuje na dwa kierunki

charakterystyczne dla każdego powołania, również powołania do życia kapłańskiego.
Pierwszy z nich wskazuje na Boga, który szuka człowieka, by wskazać mu powołanie,

w którym najpełniej zrealizuje przykazanie miłości.Drugi kierunek akcentuje nieustanne
poszukiwanie woli Bożej przez człowieka. Tematy te zostaną poruszone

w czasie

tych

rekolekcji przez naszych ojców duchownych: o. Daniela Leśniaka, o. Tomasza Przybyłę oraz
o. Krzysztofa Dulębę.

Oprócz tego, uczestnicy rekolekcji będą mieli możliwośćzobaczenia zwyczajnego
życia naszej wspólnoty. W planie dnia zawiera się zarówno modlitwa, spotkania formacyjne
jak również wspólne posiłki i czas wolny.

Tegoroczny plakat nawiązuje do kompasu magnetycznego. Jest

to

podstawowe

urządzenia słuzące do wyznaczania pozycji oraz kierunku poruszania się. Współczesny

człowiek stoi przed wieloma dylematami, dotyczącymi wyboru swojej drogi życiowej.
Potrzebuje pewnego punktu odniesienia. Dla nas jest nim Krzyż (którego można dopatrzeć

się na plakacie) oraz Jezus Chrystus (Który jest w centralnej części,symbolizującej Jezusa
Eucharystycznego w monstrancji). To On wskazuje nam na Boga Ojca i Jego wolę. To czy
człowiek podąży w tym kierunku zależy tylko od niego,
W związku z tym prosimy o pomoc. Zależy nam, by informacja o rekolekcjach dotarła

do wszystkich uczniów klas 2 i 3 liceum oraz 3 i 4 technikum. Do listu zostały załączone
ulotki, o których rozpowszechnienie prosimy Was Drodzy Katecheci.

Dodatkowe informacje oraz materiały promocyjne naszych rekolekcji zamieściliśmy

na stronie internetowej www.seminarium.opole.pl oraz na naszym profilu na facebook'u

(Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu|.Tam też znajduje się formularz

zgłoszeniowy dla ewentualnych rekolektantów. O ile to możliwe prosimy o przeprowadzenie
katechezy w oparciu o zamieszczone na naszej stronie materiały: zdjęcia, filmy.
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