
Jak zorganizować rodzinne rekolekcje podczas wyjazdu z rodziną lub w domu?  

 

 
 
1) Jeżeli wyjeżdżacie poza miejsce zamieszkania, warto się  wcześniej upewnić, czy będzie możliwości:   

• codziennego wspólnego z dziećmi uczestniczenia w Eucharystii; 

• wspólnej modlitwy rodzinnej; 

• rodzinnego spożywania posiłków i spokojnej rozmowy przy stole.  

2) Warto ustalić z dziećmi i poinformować o tym rodzinę, że w czasie 7 dni rekolekcji nie korzystamy 

z żadnych ekranów (komputer, smartfon, telewizor) z wyjątkiem czasu np. wspólnie oglądanego 

filmu (jeśli ustalicie taką formę spędzenia wolnego czasu w danym dniu). Jeśli okaże się to zbyt 

trudne – warto ustalić w harmonogramie dnia, kiedy będzie „ekranowy” czas i jak długo będzie 
trwał.  

3) Dzień przed rekolekcjami warto także ustalić  wspólnie:  

• harmonogram pierwszego dnia, którego będziecie wszyscy przestrzegać (harmonogram kolejnego 

dnia można przygotowywać zawsze dzień wcześniej na wieczornym spotkaniu – może się on 

zmieniać w zależności od waszych planów (np. wyjścia w góry),  

 

• podział obowiązków na danych dzień. 

Podział obowiązków ma zaangażować wszystkie osoby w rodzinie do wzajemnego dbania o siebie. Już 

2 – letnie dziecko może mieć przydzieloną najprostszą funkcję (może ją też wykonywać razem z inną 
osobą). Poniżej zamieszony jest:   

− przykładowy plan dnia ,  

− opis obowiązków domowych,  

− przykładowa tabela podziału funkcji poszczególnych członków rodziny w danym dniu.  

Wydruki tabel można powiesić w domu w widocznym dla wszystkich miejscu.  
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Przykładowy plan dnia 

Eucharystia – godz. …. 
 

Godzina Zadania Kto jest 
odpowiedzialny? 

Uwagi 

 Przygotowanie 
śniadania 

np. mama z 
Jankiem   

tato - medytacja dla dorosłych  

 Modlitwa 
poranna 

tato  

 Śniadanie   

 Sprzątanie po 
śniadaniu  

tato z Kasią mama - medytacja dla dorosłych 

 Spotkanie 
poranne   

tato  

 Czas  wolny1   formę spędzenia czasu wolnego  
ustalamy na spotkaniu porannym 
lub wieczornym dzień wcześniej  
(w tym czasie rodzice mogą  
odsłuchać konferencji rekolekcyjnej)  

 Przygotowanie 
obiadu 

tato z Kasią  

 Obiad    

 Sprzątanie po 
obiedzie 

mama z Jankiem  

 Czas wolny 
 

 j. w 

 Przygotowanie 
kolacji  

Kasia z Jankiem  Grupa dzielenia rodziców  

 Kolacja 
 

  

 Sprzątanie po 
kolacji  

Rodzice  

 
 

1 Jeśli spędzacie rekolekcje we wspólnocie z innymi rodzinami i planujecie razem spędzić czas wolny, to do organizacji 
np. ogniska można zaprosić konkretną rodzinę.  
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 Spotkanie 
wieczorne  

  

 Modlitwa 
wieczorna  

Janek   

 Film, książka   Dla starszych dzieci 

 
W zależności od planu rekolekcji dla dorosłych uwzględniamy w harmonogramie czas na medytację 

rodziców, konferencję, grupy dzielenia i ustalamy z dziećmi, jak będzie możliwe skorzystanie z nich, np. 

starsze dzieci zaopiekują się w tym czasie młodszymi, poprosimy o opiekę dziadków itp. 
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 Przykładowy spis obowiązków domowych  

 
PODZIAŁ FUNKCJI W DANYM DNIU 

 
Dzień rekolekcji 1 2 3 4 5 6 7 

Mama 
OK  + 
Ż + M 

      

Tato  
OC + 
Zk+ 
K 

      

Dziecko: 
N + 
Sł 
 

      

Dziecko: 
Z 
 

      

Dziecko: 
Ś +Ż 
 

      

Dziecko: 
Z +Sd 
 

      

Dziecko: 
P 
 

      

 

OK  - osoba odpowiedzialna 
za kuchnię 

• planuje posiłki razem z kucharzem  
• pilnuje pracy w kuchni   
 

Z - osoba zmywająca 
• zmywa po posiłkach, myje zlew,  
• włącza i wypakowuje  zmywarkę  
 

N - osoba nakrywająca 
• wyciera stół, 
• nakrywa talerze, sztućce, kubki do 

wspólnych posiłków, 
• podaje do stołu posiłki 
• znosi  ze stołu talerze, sztućce, kubki  
 

Zk - osoba robiąca zakupy 
• robi zakupy wg wskazówek 

kucharza 
• wypakowuje zakupy   
 

K - kucharz 
• planuje, przygotowuje posiłki na 

dany dzień  
• pilnuje  pracy w kuchni i utrzymania 

porządku w kuchni 

Sł - osoba sprzątająca 
łazienkę 

• sprząta łazienkę  
(umywalkę, ubikację 
podłogę, prysznic, 
czyści lustro, suszy 
ręczniki, przynosi 
papier toaletowy)  

 
Sd - osoba 

sprzątająca dom 
• dba o czystość  

podłóg, schodów 
 
Ś - osoba wyrzucająca 

śmieci 
• segreguje i wyrzuca 

śmieci 
 

P - osoba 
odpowiedzialna 

za pranie 
• segreguje pranie 
• pierze  
• wiesza pranie 
 

Ż -  osoba 
odpowiedzialna 
za prasowanie 

 
 

M - osoba 
odpowiedzialna 

za modlitwę 
• prowadzi  modlitwę  

w danym dniu  
 

OC - osoba 
odpowiedzialna za 

całość 
• ustala z innymi plan 

dnia (w tym 
organizację czasu  
wolnego) 

• ustala z innymi na 
spotkaniu 
wieczornym  funkcje 
i wpisuje do tabeli  

• pilnuje, by inni robili 
to, co powinni 

• podejmuje  decyzje 
w razie problemów 

• prowadzi spotkanie 
wieczorne 

 
Inne funkcje (wg 

potrzeb) np.: 
O – ogrodnik 

 
• plewi w ogrodzie  
• podlewa kwiaty 
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Jak spędzać razem wolny czas?  

 
Jeżeli potrzebujecie podpowiedzi, jak spędzić z dziećmi czas wolny, możecie skorzystać z 

przygotowanego na czas rekolekcji e-poradnika, zawierającego opis różnego  typu  aktywności 

(sport,  muzyka, gry planszowe, zabawy plastyczne itd.) dostosowanych do wieku dzieci, liczby 

dzieci w rodzinie oraz miejsca (dom, podwórko). Poradnik zamieszczony jest na stronie: 
http://wzrastacrazem.pl/dla-dzieci/. 

 

Jak prowadzić modlitwę poranną? 

 
Forma modlitwy 

 
Forma modlitwy zależeć będzie od waszych ustaleń, które podejmiecie drugiego dnia rekolekcji 

podczas spotkania porannego. Może modlitwa poranna pozostanie taka sama jak do tej pory, może 

zdecydujecie po rozmowie z dziećmi, że wprowadzacie jakieś zmiany – np. poranną medytację czy 

jutrznię  lub dziesiątkę różańca. Proponujemy,  by przynajmniej pierwszego i drugiego dnia 

skorzystać z przygotowanej medytacji, by dzieci  mogły doświadczyć jej jako rodzinnej formy 

modlitwy (zob. Teksty do medytacji  dla rodziców i dzieci oraz Schemat medytacji – zobacz przesłane 

materiały lub  pobierz  do wydruku z folderu Materiały pomocnicze zamieszczonego na stronie: 

http://wzrastacrazem.pl/dla-dzieci/). Warto też pozwolić im innego dnia doświadczyć modlitwy 

brewiarzem.   

Dobrze jest  podczas modlitwy obserwować  dzieci i zastanawiać się, co mówi nam ich zachowanie i 

jakiej postawy uczą się na modlitwie. Pod koniec modlitwy można zapytać dzieci, jakie uczucia 

towarzyszyły im, kiedy się razem modliliście – można o tym porozmawiać  później podczas 

porannego spotkania.  

 
Miejsce modlitwy 

 
W domu dobrze jest zadbać o stałe miejsce rodzinnej modlitwy i dobry klimat tego miejsca.  

Przygotujcie to miejsca razem z dziećmi (jeśli jesteście poza domem lub nie macie jeszcze takiego 
miejsca w domu):   

• obraz/krzyż,  przed którym się najczęściej modlicie (warto wziąć ze sobą, jeśli wyjeżdżacie), 

• świecę,  

• odpowiednią ilość krzeseł/klęczników. 

 

Czas modlitwy 
 
Czas modlitwy dopasowujemy do wieku dzieci i ich temperamentu. Dlatego ważne jest, by obserwować 
pierwsze oznaki  zniecierpliwienia. Nie znaczą one, że należy od razu skończyć modlitwę, czasami 
wystarczy na moment zmienić jej formę i np. wprowadzić krótki  śpiew połączony z  gestem itp. 
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 Jak prowadzić spotkania poranne? 

 
Po śniadaniu, przy stole zbierzcie się całą rodziną. Powiedzcie dzieciom, że celem tych spotkań 

będzie:   

• wspólna rozmowa na wyznaczony w danym dniu temat rekolekcji;  

• ustalenie formy spędzenia wolnego czasu w tym dniu. 

Żeby dzieci chętnie uczestniczyły w tych spotkaniach, ważne jest stworzenie odpowiedniej atmosfery. 
W tym celu:  

• przygotujcie wcześniej mały słodki poczęstunek + herbatę, kawę,  

• zadbajcie, by spotkania nie były zbyt długie (szczególnie na początku), 

• połączcie poważną rozmowę z elementami humoru, żartów, 

• raczej słuchajcie niż mówcie – kluczem do słuchania jest  okazanie zaciekawienia  tym, co dzieci mają  

nam do powiedzenia w danej sprawie, 

• unikajcie pouczania, wypytywania, 

• nie narzucajcie swoich pomysłów, ale przedstawiajcie je jako propozycje, 

• mówcie o swoich potrzebach i pragnieniach, ale i wysłuchajcie, jakie potrzeby i pragnienia mają 

dzieci, 

• doceniajcie pomysły dzieci, chwalcie je za nie, 

• nie bójcie się próbować czegoś nowego – nic się nie stanie, jeśli pod  koniec dnia stwierdzicie, że coś 

nie było dobrym pomysłem – spróbujecie wtedy kolejnego dnia zrobić coś inaczej. 

Do każdego dnia przygotowana jest propozycja pytań do porannych rozmów  (zob. Program 
szczegółowy kolejnych dni rekolekcji). 

 W ramach przygotowania się do rozmów z dziećmi warto zaopatrzyć się w wybrany katechizm:   

• YOUCAT dla dzieci. Katolicki katechizm dla dzieci i rodziców,  Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 

2019. 

• YOUCAT polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych,  Edycja Świętego Pawła, 

Częstochowa 2011.  

Nie jest to jednak niezbędne - wybrane fragmenty tekstów o modlitwie z tych katechizmów 

znajdziecie w Materiale pomocniczym do rozmów z dziećmi zamieszczonym na 

stronie: http://wzrastacrazem.pl/dla-dzieci/. Proponujemy tę lekturę rodzicom, którzy czują, że 
mogą potrzebować pomocy w odpowiedzi na ewentualne pytania dzieci.  

 

 Jak przygotować się do wspólnej z dziećmi Eucharystii? 

 
Wspólna Eucharystia z małym/małymi dzieckiem/dziećmi to duże wyzwanie. Dobrze, jeśli przed 

Mszą Św. dzieci mają czas, by się wybiegać. Można  przygotować wcześniej książeczkę, którą małe 

dziecko dostanie  jedynie w czasie Mszy św.  i która  na jakiś czas przyciągnie jego uwagę.  Może to 

być Biblia dla maluchów, ewentualnie jakaś zabawka, którą dziecko będzie się bawiło w ciszy. 

Starsze dzieci mogą mieć mszalik, który pozwoli im śledzić przebieg Eucharystii. Warto z nimi też 

wcześniej przeczytać czytania na dany dzień i w prostych słowach je wyjaśnić,  odpowiadając na 
ewentualne pytania. 
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Jeśli rekolekcje spędzacie we wspólnocie z innymi rodzinami, warto wyznaczyć rodzinę 

odpowiedzialną w danym dniu za przygotowanie oprawy Mszy św. (mama może zaśpiewać psalm z 

dzieckiem, tato z drugim dzieckiem przeczytać modlitwę wiernych, druga rodzina może ponieść 

dary). 

 

 Jak prowadzić modlitwę  wieczorną? 

 
Forma modlitwy wieczornej zależeć będzie od waszych ustaleń  podczas spotkania porannego 

trzeciego dnia rekolekcji. Do tej pory módlcie się jak dotychczas. Może po rozmowie z dziećmi 

trzeciego dnia wprowadzicie do waszej wieczornej modlitwy jakieś zmiany, a może nie. Dobrze 

jednak, żeby dzieci poznały wartość wieczornego  rachunku  sumienia, dlatego proponujemy, by 

pierwszego i drugiego dnia skorzystać z przygotowanego wzoru rachunku sumienia (Schemat 

rachunku sumienie zobacz przesłane materiały lub  pobierz  do wydruku z folderu Materiały 

pomocnicze zamieszczonego na stronie: http://wzrastacrazem.pl/dla-dzieci/), by dzieci mogły 

doświadczyć tej  formy modlitwy. Warto też pozwolić im innego dnia doświadczyć modlitwy 
kompletą.   

 

Jak prowadzić spotkania wieczorne? 

 
Spotkania wieczorne od strony organizacyjnej prowadzimy podobnie jak poranne.  

Zapytajmy dzieci, jaki im minął dzień, co najbardziej z niego zapamiętały, co było miłe, co je 

zasmuciło, czy/w jaki sposób modliły się w tym dniu. Opowiedzmy sobie nawzajem, jak nam ten 

dzień minął. Ufamy, że Bóg sam zaplanuje każdy dzień tych   rekolekcji  i poprzez różne wydarzenia  

będzie mówił do nas i nas formował.  

Dlatego  starajmy się z uwagą i wiarą patrzeć na różne doświadczenia, które nas spotkają i 

porozmawiajmy o nich z dziećmi.  Do każdego dnia przygotowana jest propozycja pytań do 

wieczornych rozmów (zob. Program szczegółowy kolejnych dni rekolekcji). 

Jeśli spędzimy czas rekolekcji  we wspólnocie z innymi rodzinami, można rozważyć spotkanie w 

kręgu kilku rodzin i podzielenie się z nimi swoimi doświadczeniami czy trudnościami dotyczącymi  

tematu danego dnia.   

Rodziny przeżywające rekolekcje podczas wyjazdu rodzinnego lub w domu mogą podzielić się ze 

wspólnotą RRN doświadczeniami duchowymi z danego dnia, pisząc krótkie  świadectwo. 

Świadectwa można  przygotować razem z dziećmi podczas wieczornego spotkania w formie listu, 

obrazka, a zdjęcie/skan przesłać na adres:  wzrastacrazem@outlook.com.  

Wybrane przez redakcję świadectwa będą udostępnione na stronie: http://wzrastacrazem.pl/dla-

dzieci/.   

 

 

 

  

 

mailto:wzrastacrazem@outlook.com
http://wzrastacrazem.pl/dla-dzieci/
http://wzrastacrazem.pl/dla-dzieci/
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Jakie tematy poruszać podczas spotkań rodzinnych? 

 
Poniżej umieszczamy spis tematów do rozmów podczas spotkań rodzinnych i propozycje pytań. 

Dzień 1.  OJCZE NASZ!  

W tym dniu  porozmawiamy  z dziećmi o:  

a) relacjach  w naszej  rodzinie (o wartości bycia razem, o wspólnych rozmowach, o ulubionych 

formach  spędzania razem wolnego czasu), 

b) relacji między nami a Bogiem i  wartości modlitwy  w naszym codziennym życiu.  

Dzień 2. UWIELBIAM CIĘ I DZIĘKUJĘ 

W tym dniu  porozmawiamy  z dziećmi o:  

a) modlitwie porannej w naszej rodzinie, 

b)  modlitwie sercem aktami strzelistymi, a w szczególności o modlitwie uwielbienia 

i wdzięczności.  

Dzień 3. PRZEPRASZAM…  

W tym dniu  porozmawiamy z dziećmi o: 

a) modlitwie wieczornej  i rachunku sumienia w naszej rodzinie,  

b) modlitwie sercem aktami strzelistymi, a w szczególności o modlitwie żalu i przebłagania.  

Dzień 4. UFAM TOBIE!  

W tym dniu  porozmawiamy z dziećmi o  modlitwie sercem aktami strzelistymi, a w szczególności o 
modlitwie zawierzenia i ufności.  

Dzień 5. PROSZĘ… 

W tym dniu  porozmawiamy z dziećmi o  modlitwie sercem aktami strzelistymi, a w szczególności o 
modlitwie prośby.  

Dzień 6. JESTEM PRZY TOBIE!  

W tym dniu  porozmawiamy z dziećmi o przeżywaniu dnia w dialogu z Bogiem przez  modlitwę 
milczenia i gestu. 

Dzień 7.  ZDROWAŚ MARYJO   

Przeżywanie dnia w dialogu z  Maryją – modlitwa różańcowa. 

W tym dniu  porozmawiamy z dziećmi o modlitwie różańcowej i wartości rozważania tajemnic 
różańcowych.  


