INFORMACJE
Redakcji Audycji Katolickich TVP
dotyczące Rekolekcji wielkopostnych w TVP3
Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje
cykl spotkao rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieżyi dorosłych.
Rekolekcje emitowane będą w TVP3 w następujących terminach i porach.
Rekolekcje dla dzieci 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 9:30, TVP3
W czasie pandemii, kiedy dzieci mają utrudniony kontakt nie tylko z rówieśnikami, ale
również mają trudności z uczestniczeniem w życiu Kościoła, szczególnie ważne dla
najmłodszych jest spotkanie z Panem Bogiem w telewizyjnych rekolekcjach wielkopostnych.
Rekolekcje dla dzieci poprowadzi ks. Adam Węgrzyn SDB.Konwencja nauk rekolekcyjnych dla
najmłodszych zostanie utrzymana w stylistyce programu „Ziarno”. Pojawi się w nich także
Ciocia Ewelina i s. Maria Trukan FMA, która przy pomocy doświadczeo naukowych zachęci
dzieci do szukania i rozpoznawania Pana Boga w świecie.
Rekolekcje dla młodzieży 22-24 marca (poniedziałek-środa), godz. 12:30, TVP3
Trudne sprawy dorastania, brak kontaktu z przyjaciółmi, często samotnośd i brak wsparcia –
to tematy, które stały się szczególnie ważne dla młodzieży w okresie pandemii. Młody
człowiek często nie wie, gdzie szukad wsparcia. Dlatego Redakcja katolicka przygotowuje
rekolekcje właśnie dla młodzieży. Cykl trzech spotkao wielkopostnych, opartych na
czytaniach z Pisma Świętego, poprowadzi o. Lech Dorobczyoski OFM wraz z twórcami
programu młodzieżowego „Studio Raban” – Pauliną Worożbitoraz Michałem „Paxem”
Bukowskim.
Rekolekcje dla dorosłych 26-28 marca (piątek-niedziela), godz. 20:30, TVP3
Rekolekcje wielkopostne to szczególny czas, który pozwala lepiej i głębiej przygotowad się do
świąt Zmartwychwstania Paoskiego. To właśnie podczas rekolekcji zgłębiamy mękę
Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzieoczęsto zapominamy, żyjąc w
zamknięciu i codziennych trudnościach. Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej obojętny i
nieczuły na biedę, samotnośd i krzywdę innych. Człowiek zatroskany, człowiek znękany,
samotny, często odpowiedź nadręczące go pytania, otrzymuje właśnie podczas rekolekcji.
Męka, Śmierd i Zmartwychwstanie Chrystusa dają nadzieję współczesnemu człowiekowi.
Wychodząc naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu na Słowo Boże, Redakcja katolicka
przygotowuje cykl trzech spotkao rekolekcyjnych, które poprowadzi ks. Wojciech
Węgrzyniak.
Każda seria rekolekcji (dzieci, dorośli, młodzież) odbędzie się w cyklu 3 odcinków, każdy
o czasie 23 minut.
Rekolekcje będą również dostępne na VOD (w odpowiednim czasie prześlemy link) oraz
w mediach społecznościowych:
Dla dorosłych – https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/
Dla dzieci –https://www.facebook.com/ziarnotvp/
Dla młodzieży –https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/
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