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W dniach 15 – 17 czerwca 2018 r. odbyły się  w Kutnie - Woźniakowie, w Domu Rekolekcyjnym u Księży
Salezjanów, IV Warsztaty rekolekcyjno-formacyjne dla wdów konsekrowanych i kandydatek do Stanu Wdów.
Uczestniczyło  37  pań  z  całej  Polski,  które  przyjechały  z  diecezji:  bydgoskiej,  elbląskiej,  gliwickiej,
gnieźnieńskiej, kieleckiej, lubelskiej, łowickiej, płockiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, świdnickiej,
toruńskiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej. 

Warsztaty dla wdów konsekrowanych odbywają się co dwa lata i prowadzone są przez Ojca Wiesława Łyko
OMI,  który zapoczątkował  je w  2010 roku,  w  trosce o  rozwój  duchowy wdów i  wdowców. Tegoroczne
Warsztaty pod hasłem:  „Otrzymaliśmy Ducha Świętego” – Wiara – Wierność – Wiarygodność  poruszały
temat:  „Duch  Święty  w  życiu  osoby  konsekrowanej  –  dynamika  konsekracji  życia  ze  szczególnym
uwzględnieniem konsekrowanego wdowieństwa”. 

 „Każdy z nas otrzymał Ducha Świętego na Chrzcie i w czasie Bierzmowania, ale czy Duch Święty otrzymał
nas…” – mówił O. Wiesław.  Czy jest w nas pragnienie Ducha Świętego, czy jest w nas ukryty lęk, że Duch
Święty zmieni nasze życie? Duch Święty jest sprawcą prawdziwej przemiany naszego życia, osłabia nas, żeby
mógł ON sam działać w nas i się nami posługiwać? – mówił dalej O. Łyko. Wyjaśniał też, że stan wdowy to
być wolną dla Boga, gdyż słowo wdowa – Vidua, znaczy właśnie wolna dla Boga.

Zaproszonym Gościem do Warsztatowego Wieczernika był Ks. Prof. Ireneusz Mroczkowski z diecezji płockiej,
który w trzecim dniu ich trwania wygłosił konferencję odwołując się do Encykliki Papieża Franciszka „Lumen
Fidei”, mówiącej o wierze – „myśmy uwierzyli miłości”.

Jednym  z  punktów  programu  było  też  spotkanie  w  grupach,  podczas  którego  wdowy  dzieliły  się
świadectwem działania Ducha Świętego i Jego owocem w trudach codziennego życia i w czasie służby dla
Kościoła i  bliźnich.  Całość warsztatów przebiegała w bardzo miłej  i  przyjaznej atmosferze,  w trwaniu na
modlitwie i Adoracji Najświętszego Serca Pana Jezusa, na wspólnych rozmowach i spacerach po pięknych
zakątkach parku przy klasztorze. 

Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas.


