
INFORMACJE   
Redakcji Audycji Katolickich TVP 

dotyczące Rekolekcji wielkopostnych w TVP3 
 
Redakcja Audycji Katolickich wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych, przygotowuje 
cykl spotkań rekolekcyjnych wielkopostnych dla trzech grup: dla dzieci, młodzieży i 
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 doświadczeń 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 samotność i brak wsparcia – 
to tematy, które stały się szczególnie ważne dla młodzieży w okresie pandemii. Młody 
człowiek często nie wie, gdzie szukać wsparcia. Dlatego Redakcja katolicka przygotowuje 
rekolekcje właśnie dla młodzieży. Cykl trzech spotkań wielkopostnych, opartych na 
czytaniach z Pisma Świętego, poprowadzi o. Lech Dorobczyński OFM wraz z twórcami 
programu młodzieżowego „Studio Raban” – Pauliną Worożbit oraz 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 przygotować się do 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To właśnie podczas rekolekcji zgłębiamy mękę 
Chrystusa i uświadamiamy sobie prawdy, o których na co dzień często zapominamy, żyjąc w 
zamknięciu i codziennych trudnościach. Dzisiejszy świat staje się coraz bardziej obojętny i 
nieczuły na biedę, samotność i krzywdę innych. Człowiek zatroskany, człowiek znękany, 
samotny, często odpowiedź na dręczące go pytania, otrzymuje właśnie podczas rekolekcji. 
Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa dają nadzieję współczesnemu człowiekowi. 
Wychodząc naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu na Słowo Boże, Redakcja katolicka 
przygotowuje cykl trzech spotkań 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/  
 

 
Ks. Maciej Makuła SDB 

Kierownik Redakcji Audycji Katolickich TVP 
 

 
Warszawa, dnia 10 lutego 2021 r.  

https://www.facebook.com/ziemianiebotvp/
https://www.facebook.com/ziarnotvp/
https://www.facebook.com/StudioRabanTVP/


 

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ 

 

Zachęcamy duszpasterzy i wiernych świeckich do skorzystania z kilku propozycji  

     rekolekcji w formie online: 

a) wielkopostny projekt formacyjny w ramach platformy Holyweek.pl. – oparto go na  

     przesłaniu Ewangelii kolejnych niedziel Wielkiego Postu. Projekt polecamy dzieciom,  

     młodzieży, a także rodzinom. 

b) „O komunikacji, która zbliża" – to propozycja poświęcona budowaniu autentycznej  

     bliskości nie tylko z drugim człowiekiem, ale przede wszystkim z samym sobą i z  

     Bogiem. Aby ukazać różne aspekty międzyludzkiej komunikacji, perspektywę  

     psychologiczną połączono z wymiarem duchowym. Szczegółowe informacje w  

     załączniku nr 2 oraz na stronie internetowej: https://www.uslyszecslowo.pl/kurs- 

wielkopostny.html?fbclid=IwAR0LXnm7W9yAS0V1UuHnjHUoHdug_OKGDqQ_5ZbkpUY

S3MykzIgmS1YgbGE. 

c) „W drodze ku zmartwychwstaniu" – to propozycja trzydniowych rekolekcji  

     poświęconych Świętej Rodzinie w odniesieniu do zagadnień współczesności. Odbędą  

     się one w dn. 29–31 marca. Transmisja od godz. 19 na stronach Youtube  

     następujących wspólnot: SNE Chrystusa Króla w Katowicach, SNE Rafael w Rudzie  

     Śląskiej, SNE Zacheusz w Katowicach. 

  

Zachęcamy także do przeżywania Wielkiego Postu na antenie Radia eM. Redakcja 

proponuje następujące audycje: 

a) myśli na Wielki Post Sługi Bożego ks. Jana Machy. Będą to fragmenty wygłoszonych  

    przez niego kazań oraz listów do rodziców. Emisję zaplanowano w dni powszednie  

    o godz.  11.55, 17.55, 20.50. 

b) Wielki Post ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim. To cykl sześciu audycji  

     opartych na świadectwie życia i nauczaniu ks. Franciszka. Audycje będą składały się  

     także z rozmów z Księdzem Biskupem Bp. Adamem Wodarczykiem, postulatorem  

     procesu beatyfikacyjnego ks. Franciszka. Wiodące tematy audycji: nawrócenie,  

     modlitwa, świadectwo oraz istota Triduum Paschalnego. Przedłużeniem  

     wielkopostnego cyklu będą audycje z okazji przypadającej 24 marca br. 100. rocznicy  

     urodzin ks. Franciszka Blachnickiego. Emisja na antenie Radia eM w niedziele o godz.  

     15.20 (po emisji audycje będą udostępnione na stronie internetowej Radia eM). 
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