Wakacje z Panem Bogiem
30 czerwca-6 lipca 2019

www.wakacjezbogiem.com

Ja………………………………………
jestem uczniem Jezusa
chcę Go słuchać, poznawać, wielbić
i rozmawiać z Nim każdego dnia
………………………………..
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1.Bielen Anthony
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6.Ochalik Conrad
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10.Skrodzki Adam
11.Slabuszewska Zuzanna
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14.Stankiewicz Daniel
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16.Trzaska Zuzanna
17.Wojnar Natalia
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MAŁGOSIA ŁUCZAJ,
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1.Bielen Adam
2.Boksz Andrew
3.Burdzy Patryk
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5.Citkowski Kamil
6.Kania Eva
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8.Kraśnicka Maria
9.Król Arkadiusz
10.Lapinska Alexandra
11.Łuczaj Łukasz
12.Łuczaj Marcin
13.Nierwinski Damian
14.Ostrowski Simon
15.Pawka Marta
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21.Pula Zuzanna
22.Skrodzki Gabriela
23.Wielgat Anna
24.Wojnar Gabriela
25.Wolman Victoria
26.Wichowski Zuzanna

PROGRAM CAMPU
NIEDZIELA 30 czerwca
opiekunowie
JEZUS BÓG I CZŁOWIEK
4:00 rozdzielenie pokoi
5:00 Msza św
6:00 kolacja
7:00 spotkanie organizacyjne i podział na grupy
9:00 modlitwa i cisza nocna
10:00 spotkanie opiekunów

PONIEDZIAŁEK 1 LIPCA
grupa niebieska

Jezus Nauczyciel
“Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego,
gdyż Jemu zależy na was.”
1 P 5, 7
7:30 modlitwa poranna
8:00 śniadanie
9:00 czas sprzątania i przygotowania do zajęć́
9:15 – 10:45 praca w grupach/ podział na dwie grupy
11:00 Msza św.
12:15 lunch
1:30-4:00 zajęcia sportowe, pływanie/wyjście w góry
4:30-5:00 przebaczenie
5:00-5:45 śpiew/spotkanie opiekunów z o. Proboszczem
6:00 kolacja
6:30 wieczór humoru i ognisko/niespodzianka
9:30 modlitwa i cisza nocna
9:30-10:30 spotkanie dla młodzieży z o.proboszczem

WTOREK 2 LIPCA
grupa żółta
Jezus Uzdrowiciel
“Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.”
Ps 145, 15
7:30 modlitwa poranna
8:00 śniadanie
8:45-9:00 czas sprzątania i przygotowania do zajęć
9:00-10:45 praca w grupach
11:00 Msza św
12:15 lunch
1:30-4:00 pływanie/ścianka
4:30-5:00 przebaczenie
5:00-5:45 śpiew/spotkanie opiekunów z o. Proboszczem
6:00 kolacja
6:30 kaplica
9:30 modlitwa i cisza nocna
10:00 spotkanie opiekunów

ŚRODA 3 LIPCA
grupa fioletowa
Jezus Głosiciel
“Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!”
J 14,1

7:30 modlitwa poranna
8:00 śniadanie
8:45-9:00 czas sprzątania i przygotowania do zajęć
9:00 - 10:45 praca w grupach
11:00 Msza św.(kaplica)
12:15 lunch
1:15-4:45 pływanie/ścianka
4:30-5:00 przebaczenie
6:00 kolacja
7:00 spotkanie
8:30-10:00 kaplica/adoracja
9:30 modlitwa i cisza nocna
10:00 spotkanie dla opiekunów

CZWARTEK 4 LIPCA
grupa zielona
Jezus Przyjaciel
„Jest jeden Wasz Mistrz i jeden Wasz nauczyciel: jest nim Jezus.”
[Mt,23,8-10]
7:30 modlitwa poranna
8:00 śniadanie
8:45-9:00 czas sprzątania i przygotowania do zajęć
9:00 - 10:45 praca w grupach
11:15 parada
12:15 lunch
1:00-4:00 zajęcia sportowe, pływanie
5:00 Msza św.(kaplica)
6:00 kolacja
6:30 pokaz talentów
9:30 modlitwa i cisza nocna
9:30-10:30 godzina dla młodzieży

PIĄTEK 5 LIPCA
grupa czerwona
Jezus Zbawiciel
· „Zaprawdę powiadam Wam, coście uczynili jednemu z tych braci najmniejszych,
mnieście uczynili.”[Mt,25,40]
7:30 modlitwa poranna
8:00 śniadanie
9:00 czas sprzątania i przygotowania do zajęć
9:30 - 11:00 praca w grupach
11:15 Msza św
12:15 lunch
1:00-5:00 sala gimnastyczna/plaża/wyjście w góry
6:00 kolacja
6:30 Audytorium-podsumowanie- przedstawienie
9:30 modlitwa i cisza
10-11 konferencja dla rodziców

SOBOTA 6 LIPCA/opiekunowie
JEZU UFAM TOBIE
8:00 śniadanie
8:30 czas sprzątania i pakowania
9:00 Msza św./rozdanie nagród i dyplomów
11:00 Opuszczenie pokoi i wyjazd do domu

Od 2007 roku “Wakacje z Panem Bogiem” organizuje o. Waldemar Łątkowski – redemptorysta - proboszcz parafii
św. Jana Pawła II w Perth Amboy NJ. Od wielu lat wspólnie z panią Kasią Pawką- nauczycielem-dyrektorem PSD im.
Aleksandra Janty-Połczyńskiego w Lakewood NJ zabierają nasze dzieci na tydzień wyjątkowych wakacji z dala od zgiełku
miasta, wakacji bez telefonów, telewizorów, komputerów, ale za to blisko Boga, natury i drugiego człowieka.
Tegoroczny wyjazd odbył się również w Silver Bay, było nas więcej, niż rok temu i był to wyjazd o tyle wyjątkowy, że
poinformowano nas, iż ojciec Waldemar Łątkowski zostaje proboszczem parafii w Chicago i niestety opuszcza parafię św. Jana
Pawła II już w lipcu. Uspokojeni jednak informacją, że “Wakacje z Panem Bogiem” będą kontynuowane, że ojciec Waldemar
będzie docierał na kolejne campy z Chicago i nie zaprzestaje dzieła, które wraz z panią Kasią zaczęli lata temu, prosimy
wszystkich o modlitwę w tej intencji. Niech to niesamowite przedsięwzięcie trwa jak najdłużej, służąc naszym dzieciom i nam
samym, ale przede wszystkim niech trwa na chwałę Pana Boga. Co do tego, że wyjazdy te są potrzebne nie mamy wątpliwości,
zapraszamy do przeczytania kilku wspomnień i wrażeń na gorąco po powrocie.
Mój siedmioletni syn Franciszek zapytany o wrażenia z wakacyjnego wyjazdu odpowiedział: „Wakacje z Panem Bogiem są
najlepsze na świecie! ”. Brał w nich udział po raz pierwszy, kontynuując przygodę z Wakacjami z Panem Bogiem, którą od
kilku lat przeżywały już jego starsze siostry. Dla mnie był to drugi wyjazd jako opiekuna. Chcę napisać, że Wakacje z Panem
Bogiem to czas bardzo dobrze zaplanowany, każdy dzień wypełniony od początku dnia aż do wieczora. Od samego rana działy
się tam niesamowite rzeczy, nad którymi czuwali Ojciec Waldemar, Siostry Służebniczki: S.Bogusia i S.Anna, pani Kasia
Pawka oraz opiekunowie napełnieni Duchem Świętym; czułem, że we wszystkie działania włożone było bardzo dużo serca
i miłości.
Dzień zaczynał się od pobudki o 7:00 rano i o 7:30 mieliśmy już gimnastykę, następnie był czas na modlitwę, wprowadzenie do
czytania Słowa Bożego na dany dzień, po czym udawaliśmy się na śniadanie, a po nim odbywała się praca w grupach.
O godzinie 11:00 spotykaliśmy się na Mszy Świętej, a następnie po obiedzie, w zależności od dnia i pogody, były wyjścia na
plażę nad pięknym jeziorem, wyjście w góry lub na salę sportową, gry i zabawy, wspinaczka na ściance pod okiem instruktorów,
a wieczorem po kolacji był czas na zabawy na boisku i ognisko.
Uczestnicy wakacji mieli również szansę na naukę piosenek religijnych i Adoracje Pana Jezusa.
Był też czas poświęcony dla nas rodziców, to znaczy opiekunów. Ojciec Waldemar gromadził nas dorosłych na spotkania
i poruszał tematy bardzo na czasie i budujące. Muszę przyznać, że miejsce, w którym spędziliśmy ten tydzień wakacji jest
naprawdę bardzo dobre i piękne, woda w jeziorze tak czysta, że aż żal było z niej wychodzić.
Również wyposażenie ośrodka robi wrażenie - naprawdę super obsługa, za którą odpowiada około 250 osób w sezonie. Ośrodek
czysty, zadbany i w pięknej okolicy.
To były moje drugie już Wakacje z Panem Bogiem w Silver Bay, które spędziłem razem z moimi dziećmi, bardzo się cieszę,
że byłem ich uczestnikiem.
Starsza córka Violetka (13 lat) była na tych wakacjach po raz szósty z kolei.
Jestem wdzięczny, że mogłem wziąć udział w Wakacjach z Panem Bogiem i za szansę bycia bliżej Pana Boga i innych ludzi.
Doceniam, że dzieci mają szansę przeżycia tego tygodnia razem z innymi polskimi dziećmi z katolickich domów, co jest bardzo
cenne - szczególnie tu, w Ameryce.
Jeszcze raz Bóg zapłać wszystkim za współpracę, życzliwość i możliwość odkrycia drugiej rodziny.
Z uszanowaniem
Andrzej Rząca
W sobotę 6 lipca dobiegły końca “Wakacje z Panem Bogiem 2019”. Tydzień spędzony w pięknej okolicy Silver Bay był pełen
ciekawych wydarzeń i dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Po raz pierwszy miałam możliwość przebywać i pracować
z tak dużą grupą dzieci i młodzieży. Był to bardzo owocny tydzień dla wszystkich uczestników i opiekunów. Wakacje z Panem
Bogiem to bardzo wyjątkowy obóz letni, podczas którego dzieci i młodzież mają możliwość pogłębić swoją wiedzę religijną,
przybliżyć się do Pana Boga, spędzić ze sobą czas, nawiązać przyjaźnie, które trwają latami. W bogatym programie obozu jest
czas na modlitwę, śpiew, zabawę i rozrywkę. Są codzienne wyjścia na plażę i kąpiel w jeziorze, gry i zabawy sportowe na
świeżym powietrzu, mecze siatkówki i koszykówki na sali gimnastycznej, wędrówki po górach, ogniska z pieczeniem kiełbasek,
zajęcia katechetyczne w grupach wiekowych, różnego rodzaju turnieje i oczywiście dyskoteka. W czasie wieczornych rozmów
z ojcem Waldemarem przy ognisku, młodzież zadaje pytania na nurtujące je problemy. Te chwile pozostaną na długo w ich
pamięci. Również opiekunowie mają podobne spotkania, na których mają możliwość wspólnej dyskusji na tematy związane
z wiarą, wychowaniem dzieci, życiem rodzinnym i małżeńskim. Tydzień spędzony w Silver Bay był dla mnie w pewnym sensie
rodzajem rodzinnych rekolekcji. Miałam możliwość obserwować swoje dzieci w relacjach z innymi ludźmi, mogłam dowiedzieć
się i nauczyć wielu nowych rzeczy. Zachęcam innych rodziców do wzięcia udziału w obozie w roli opiekunów. Zapewniam,
że będzie to bardzo owocny czas dla wszystkich, którzy zdecydują się dołączyć do tej wakacyjnej wspólnoty.
Gosia Łuczaj

Wspomnienia z “Wakacji z Panem Bogiem 2019” pozostaną w naszej pamięci na zawsze.
Był to dla mnie i mego męża Andrzeja pierwszy wspólny wyjazd na camp w roli opiekunów. W tym roku wybraliśmy się wraz
z młodszą córką Claudią, która na WzPB jeździ już od lat. Starsza córka Dominika jest już studentką, więc z racji swoich
obowiązków nie mogła już pojechać z nami, ale przez wiele lat była uczestnikiem tych letnich wyjazdów i nigdy nie przestała
myśleć o campie i z zachwytem o nim opowiadać. Często wspominała swoje wyjazdy, tym samym zachęcając nas, abyśmy
wreszcie i my zdecydowali się na wyjazd i pomoc Ojcu Waldemarowi i Pani Kasi Pawce. I stało się, decyzja zapadła,
postanowiliśmy, że jedziemy.
Wakacyjny ośrodek w Silver Bay YMCA położony jest w malowniczej okolicy nad jeziorem Lake George. Otaczająca ośrodek
przyroda, cisza i piękna okolica wzbudzają zachwyt, a Ojciec Waldemar i Pani Kasia Pawka dokładają wszelkich starań, aby
przygotować camp w najmniejszych detalach. Mam wrażenie, że pod uwagę wzięte jest wszystko, chociaż każdy kto jest
rodzicem wie, że z dziećmi bywa to ciężkie. Tu jednak przygotowane jest to bardzo starannie. Już pierwszego dnia dzieci
otrzymały mnóstwo prezentów od organizatorów oraz sponsorów, z których największymi byli Polsko – Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa, United Poles FCU, PNC Bank oraz Lowell Foods. Uczestnicy otrzymali plecaki, foldery, długopisy, kredki,
butelki na wodę, a w ciągu całego tygodnia mnóstwo słodyczy i soki. Pani Kasia i ojciec Waldemar zadbali, aby
niespodziankom nie było końca.
W tym roku na Wakacjach z Panem Bogiem było ponad 130 uczestników, a podział na grupy wiekowe umożliwiał
prowadzenie zajęć odpowiednio do wieku i potrzeb każdego dziecka. Nasi najstarsi podopieczni, czyli już młodzież licealna,
mogli wykazać się jako bratnie duszyczki dla najmłodszych. Byliśmy razem z mężem pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo
dzieci i młodzież dbają o siebie nawzajem, jak odnoszą się do siebie z szacunkiem. Miło było patrzeć, jak się wspólnie modlą,
bawią, spożywają posiłki, wędrują po szlakach, pływają w pięknym, czystym jeziorze pod okiem ratowników. Starają się też
dbać o porządek, tak w swoich pokojach, jak i wokół siebie. Dało się też zauważyć starania, aby nikomu nie było smutno. Na
Wakacjach z Panem Bogiem nikt nie zostaje pozostawiony sam sobie.
Każdy dzień przyniósł coś nowego, to czas wykorzystany maksymalnie, wypełniony po brzegi.
Temat przewodnim w tym roku to “Jezus”. Na zajęciach w grupach rozwijaliśmy zagadnienia: Jezus-Nauczyciel, JezusUzdrowiciel, Jezus-Głosiciel, Jezus-Przyjaciel oraz Jezus-Zbawiciel. Ogromną radość przyniosły nam opiekunom owoce tych
zajęć, kiedy to w piątek na ostatnim spotkaniu w grupach podopieczni pisali, kim dla nich jest Jezus. Wypowiedzi są piękne,
niektóre bardzo głębokie, a wszystkie razem wzruszające. Oprócz tego również my dorośli mogliśmy nauczyć się bardzo dużo,
chociażby spojrzenia okiem dziecka na pewnie problemy i ich potrzeby, które niekiedy wyglądają zupełnie inaczej aniżeli z naszej
perspektywy.
Konferencje z Ojcem Waldemarem dla opiekunów były najcenniejszą dla nas nagrodą. Wspólne rozważania, rady i wskazówki
przyjmujemy do serca i zaczynamy wdrażanie tego w życie.
Czas spędzony na “Wakacjach z Panem Bogiem” był dla nas wyjątkowy, zabieramy ze sobą do domu niezapomniane przeżycia
z dziećmi i młodzieżą, z którymi się bardzo zaprzyjaźniliśmy i polubiliśmy. Przed wyjazdem mieliśmy obawy czy damy radę?
Czy spełnimy oczekiwania organizatorów i uczestników? Czy sprawdzimy się jako opiekunowie cudzych dzieci. Odpowiedzią
były pytania, czy będziemy znów za rok, a radosne uśmiechy dzieci i ciepłe słowa utwierdziły nas, że daliśmy radę i że było
warto podzielić się swoim czasem, uśmiechem i sercem. Czuliśmy się, jak w rodzinie i staraliśmy się wszystkie dzieci traktować
jak swoje własne. Myślę, że się to udało, skoro mój mąż nazywany był przez niektórych tatusiem Andrzejem:)
Pragniemy podziękować wszystkim za wspólnie spędzony czas, za współpracę i modlitwę. Ojcu Waldemarowi Łątkowskiemu
i Pani Kasi Pawce dziękujemy za zaufanie, ciepłe słowa i wsparcie.
Katarzyna Zaguła
Wszystkich zainteresowanych wyjazdem na kolejne Wakacje z Panem Bogiem już dziś zapraszamy do odwiedzenia naszej
nowej strony internetowej, pod której wrażeniem są wszyscy, którzy na nią zajrzeli. www.wakacjezbogiem.com .
Znajdziecie tu Państwo wszystkie niezbędne informacje, deklaracje, ale przede wszystkim mnóstwo pięknych zdjęć i wspomnień
z tego, co już za nami. Do tego, co jeszcze przed nami zapraszamy wszystkich chętnych.
Wakacje z Panem Bogiem są otwarte dla wszystkich, w szczególności zapraszamy całe rodziny.
Działa też strona na Facebook, która powstała z myślą o rodzicach. Mogli na bieżąco oglądać zdjęcia swoich pociech i śledzić
relacje z każdego dnia naszego campu. Zapraszamy.
Zebrała : Małgorzata Skrodzki

Moje pierwsze „Wakacje z Panem Bogiem” na
amerykańskiej ziemi
08.07.2019 Redakcja Ze Świata

Od dnia 30 czerwca do 6 lipca 2019 uczestniczyłam w organizowanych przez o. Waldemara
Łątkowskiego- redemptorystę (proboszcza parafii św. Jana Pawła II w Perth Amboy NJ)
tygodniowym wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które noszą szczególną nazwę “Wakacje z
Panem Bogiem”. Wakacje odbyły się w przepięknej scenerii YMCA ośrodka w Silver Bay, NY.
Jest tu wszystko czego młodym ludziom potrzeba do dobrego odpoczynku: jezioro, góry,
boiska sportowe. Dlaczego ten turnus różni się od innych tak często organizowanych w tym
wakacyjnym czasie, postaram się w tych moich krótkich wspomnieniach pokazać.

„Wakacje z Panem Bogiem” są już organizowane trzynasty rok. Każde z nich mają inną tematykę,
mającą na celu pogłębienia relacji z Panem Bogiem. Tegoroczne wakacje noszą nazwę: Pan Jezus
Bóg i Człowiek w których uczestniczyło 120 osób podzielonych na 5 rocznikowych grup.
Niedziela była dniem zjazdu. Dla niektórych uczestników było to nie lada wydarzenie pozostawienie
telefonów komórkowych, gier i TV. „Wakacje z Panem Bogiem” rozpoczęły się wspólną Eucharystią.
Następnie odbyło się spotkanie organizacyjne w którym uczestnicy zapoznali się ze swoimi
opiekunami i innymi członkami grupy. Rozdano na tym spotkaniu plecaki z materiałami do katechez,
koszulki i identyfikatory by spokojnie poruszać się po terenie ośrodka. W tym dniu miałam okazje po
raz pierwszy zapoznać grupę, w której byłam opiekunem grupy liczącej 19 osób młodzieży w
roczniku 2003-2005. Tematem poniedziałku był Jezus Nauczyciel. W czasie Eucharystii i katechez
pogłębialiśmy ten temat. Popołudnie spędziliśmy aktywnie pływając i grając nad jeziorem.
Natomiast po kolacji spędziliśmy czas przy ognisku na: tradycyjnych polskich kiełbaskach i
amerykańskich “smores”, grach i zabawach sportowych oraz tańcząc przy pięknej polskiej muzyce.
Wtorek był dniem z Jezusem Uzdrowicielem. Swoją obecnością obdarzył nas ks. Paweł
Dziatkiewicz SDB dzieląc się swoim doświadczeniem misyjnym i córki pani Kasi Pawki
(współorganizatorki campu): Kamila, Ula i Marta – byłe uczestniczki „Wakacji z Panem Bogiem”.
Przygotowały one konkurs trivia dla grup starszych, a dla młodszych różne projekty. Popołudnie
spędziliśmy na wyprawie górskiej wspinając się po pobliskim szlaku. Korzystając z pięknej pogody i
z niespożytych młodzieńczych sił, wieczór spędziliśmy na aktywnościach sportowych na świeżym
powietrzu. Środa była dniem z Jezusem Głosicielem, na koniec dnia odbyło się nabożeństwo w
czasie, którego uczestnicy składali swoje deklaracje chęci przynależenia do Chrystusa. W czwartek
zgłębialiśmy tematykę Jezusa Przyjaciela. W tym dniu również świętowaliśmy Dzień Niepodległości
uczestnicząc w paradzie. Wieczorem odbył się pokaz talentów. Młodzi uczestnicy prezentowali:
wiersz po francusku, grę na wiolonczeli, fortepianie i gitarze, taniec z kijkiem, breakdance i sambę.
Był też śpiew i prace plastyczne. Piątek był dniem poświęconym Jezusowi Zbawicielowi. Uczestnicy
w czasie spotkania katechetycznego napisali listy dziękczynne dla swoich rodziców za możliwość
uczestnictwa w tegorocznych “Wakacjach z Panem Bogiem”. Na koniec dnia odbyło się spotkanie
podsumowujące w czasie, którego uczestnicy otrzymali różne upominki i pamiątki. Sobota była
dniem zakończenia i rozstania. Na kolejne „Wakacje z Panem Bogiem” trzeba czekać kolejne 51
tygodni.
W tym wielkim skrócie starałam się pokazać wyjątkowość „Wakacji z Panem Bogiem”. W czasie
katechez zauważyłam jak wielkim zapotrzebowaniem jest nauczanie młodych ludzi o Panu Bogu.
Cieszę się, że mogłam być częścią grupy opiekunów. Była to ciężka i odpowiedzialna praca, ale
uśmiech na twarzach uczestników był tego wart. Ufam, że ziarno Słowa Bożego zasianego w serca
tych młodych ludzi wyda owoc w przyszłości.
s. Anna Lic /służebniczka NMP/
www.wakacjezbogiem.com

Pan jest moim pasterzem,
nie brak mi niczego.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
(Psalm 23)
Moje pierwsze Wakacje z Panem Bogiem.
,,Wakacje z Panem Bogiem” to niezwykła forma wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży polonijnej. Od 13 Lat organizowane są
przez proboszcza z parafii św. Jana Pawła II z Perth Amboy, NJ ojca redemptorystę Waldemara Łątkowskiego. Dużym wsparciem, ale też
i ,,sercem” “Wakacji z Panem Bogiem “jest Pani Kasia Pawka, dyrektorka Polskiej Szkoły Dokształcającej w Lakewood NJ, która przez cały
rok razem z ojcem, pracują nad tym, aby ten wakacyjny czas spędzony razem był niezapomnianym duchowym przeżyciem dla każdego
uczestnika.
Jako nauczycielka pracująca w polskiej szkole, bardzo często słyszałam wiele dobrego na temat tych niesamowitych wakacji. Nie tylko
moi uczniowie, ale przede wszystkim ich rodzice, przedstawiali ,,Wakacje z Panem Bogiem” w samych superlatywach. Wiele moich
znajomych posyłało na nie swoje dzieci, dlatego też, gdy mój starszy syn osiągnął wiek, kiedy mógł być uczestnikiem, nie zastanawiając się
dłużej, również go wysłałam na tę formę wypoczynku. To była jedna z najlepszych decyzji. Przyjechał wypoczęty, radosny, szczęśliwy i taki
samodzielny. Oboje z mężem nie mogliśmy się nadziwić z jaką pasją i wypiekami na twarzy, opowiadał o wszystkim co wydarzyło się na
campie, wspominał swoich kolegów, opowiadał o Bogu i ciągle śpiewał piosenki, których się tam nauczył. I mimo tego, że dopiero co wrócił,
wciąż pytał, kiedy pojedzie tam znowu.
To było 3 lata temu……. a w tym roku BÓG sprawił, że cała moja rodzina miała okazję doświadczyć niesamowitej atmosfery tych
Wakacyjnych Rekolekcji. Któregoś dnia zadzwoniła do mnie Pani Kasia Pawka i powiedziała, że potrzebuje opiekunów oraz animatorki
muzycznej i zapytała, czy nie chcemy do nich dołączyć. Byłam wzruszona propozycją, razem z mężem zaczęliśmy wspominać czasy, kiedy
jako nastolatkowie sami jeździliśmy na oazę w Polsce, w sercu ożyły piękne wspomnienia.
Zdecydowaliśmy się pojechać całą rodziną. Trochę obawiałam się czy mój młodszy syn (5 lat) tam się odnajdzie, czy będę mogła bez
problemu wykonywać swoje muzyczne obowiązki. Mój lęk okazał się jednak niepotrzebny, mały zaaklimatyzował się świetnie, brał czynny
udział w spotkaniach, bawił się z innymi. Miło było patrzeć też na młodzież, która pomagała opiekować się młodszymi, kiedy była taka
potrzeba. Myślę, że każdy kto tam przebywał czuł tą ciepłą, niesamowitą, rodzinną atmosferę. To był naprawdę owocny czas, a przyroda
tylko nam w tym pomagała.
Od kilku lat ,,Wakacje z Panem Bogiem “organizowane są w ośrodku YMCA w Silver Bay obok Lake George. Jest to cudowne miejsce
nad jeziorem otoczone ze wszystkich stron górami i lasami. Malownicza okolica i cisza jaka tam panowała od pierwszego dnia nastrajała do
głębokiej refleksji.
Tematem przewodnim tegorocznych ,,Wakacji z Panem Bogiem” był: Pan Jezus Bóg i Człowiek. W czasie Eucharystii i katechez
pogłębialiśmy ten temat. Na wspaniałą przygodę z JEZUSEM zgłosiło się ponad 130 uczestników, którzy podzieleni zostali na 5 grup. Dzień
zaczynał się od pobudki o 7:00 rano. W myśl zasady, że ,,w zdrowym ciele zdrowy duch” już o 7:30 mieliśmy gimnastykę, następnie był czas
na modlitwę i wprowadzenie do czytań. Nad tym żebyśmy jak najwięcej zrozumieli, co Bóg chce każdego dnia do nas powiedzieć, czuwały
Siostry Służebniczki: S. Bogusia i S.Anna. Przez cały camp były One zawsze gotowe służyć nam pomocą i radą. Po modlitwie udawaliśmy
się na śniadanie, a po nim odbywały się spotkania w grupach. O godzinie 11:00 spotykaliśmy się na Mszy Świętej, w czasie której mogliśmy
usłyszeć wiele mądrych nauk i przeżyć osobiste spotkanie z Panem Jezusem, naszym najlepszym przyjacielem. Podczas Eucharystii
panował niesamowity klimat, młodzież chętnie dołączyła się do grania i śpiewu. Z 6 gitar i bębenka powstał całkiem dobry zespół muzyczny,
który umilał nam codzienne spotkanie z Panem. Byłam pod wrażeniem jak młodzież chętnie dzieli się swoimi talentami. Po Mszy Św. był
obiad a później w zależności od dnia i pogody, były wyjścia na plażę, wyjście w góry lub na salę gimnastyczną, gry i zabawy na świeżym
powietrzu, wspinaczka na ściance pod okiem instruktorów, a wieczorem po kolacji był czas na zabawę, wspólne tańce i ognisko. Każdy dzień
był dobrze zaplanowany. Wielkim świadectwem dla młodych był Ks. Paweł Dziatkiewicz - salezjanin przez wiele lat pracujący w Afryce. Jego
barwne opowieści o radościach i trudach posługi misjonarskiej budziły wielkie zainteresowanie wśród młodzieży i dzieci. Myślę, że spotkanie
z księdzem zostanie głęboko w każdym z nas.
Świadectwo swojej wiary dały na campie córki Pani Kasi Pawki, Kamila, Ula i Marta - byłe uczestniczki ,,Wakacji z Panem Bogiem”.
Przygotowały one konkurs trivia dla grup starszych, a dla młodszych różne ciekawe zadania do wykonania. Był też czas poświęcony dla nas
rodziców, to znaczy opiekunów. Ojciec Waldemar gromadził dorosłych na spotkaniach i poruszał różne tematy. Mówił o wartości rodziny w
dzisiejszych czasach, o odpowiedzialności w wychowaniu dzieci. Zachęcał rodziców do bycia ,,liderem’’ i dobrym przykładem dla swoich
pociech. Jeszcze długo przed zaśnięciem, razem z mężem dzieliliśmy się tym jakie wrażenie zrobiło na nas dane spotkanie. Na podobne
spotkania ojciec Waldemar zapraszał również młodzież. Było to bardzo potrzebne. W dzisiejszym świecie wielu młodych ludzi szuka swojego
miejsca, odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań, wielu brakuje radości życia, wewnętrznego entuzjazmu. Kiedy czyją się zagubieni i
osamotnieni, takie spotkania sprawiają, że wielu z nich, poznając żywego Boga, zaczyna uporządkowywać swój system wartości,
odnajdywać prawdziwą radość, zaczyna rozumieć co jest w życiu ważne. Przy okazji nawiązują się przyjaźnie, które trwają przez wiele lat.
Na Wakacjach z Panem Bogiem obowiązuje zakaz używania telefonów i innych gadżetów elektronicznych. Myślałam, że będzie to duży
problem, ponieważ ogólnie wiadomo, że młodzież i dzieci nie potrafią już żyć bez elektronicznych zabawek. Okazało się jednak, że dzieci
mogą żyć bez iPod i telefonu. Nawet mój młodszy synek ani razu nie powiedział, że chce oglądać bajkę. Za to godzinami mógł grać w gry
planszowe, rysować i bawić się z innymi. To pokazuje nam dorosłym, że jednak można odciągnąć nasze dzieci od elektroniki wystarczy,
spędzać razem czas, grając w gry, chodząc po górach, czy robiąc wiele innych ciekawych rzeczy. W czasie tych kilku dni uświadomiłam
sobie, jak cenny jest czas, który poświęcamy drugiej osobie i ile dobrego może te parę chwil zrobić. Pozytywnie zaskoczyło mnie to, że dzieci
i młodzież w czasie campu rozmawiały między sobą w języku polskim, co jest ogromną radością dla każdego polonijnego rodzica. To była
“muzyka dla naszych uszu”, a dla rodziców polonijnych nagroda, za wysiłek jaki wkładamy w to, aby język polski był żywy w naszych
domach. Dzieci również pięknie czytały i śpiewały po polsku, było to widoczne na codziennych mszach, na spotkaniach w grupach czy
lekcjach śpiewu.
Tydzień minął bardzo szybko, ale pozostawił wiele radości i wspaniałych wspomnień. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, którzy swoim
świadectwem i mądrością pomagali mi każdego dnia i ubogacali moją rzeczywistość. Kiedy piszę o moich wspomnieniach w tle słyszę jak
moi synowie śpiewają przebój campu ,,Zrzuć ciężary na Jezusa”. Uśmiecham się w sercu i jestem pewna, że ,,Wakacje z Panem Bogiem”
przyniosą piękne owoce. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie refleksje zachęcą innych poszukujących ciekawych form wypoczynku
wakacyjnego do przyłączenia się do nas w przyszłym roku.
Pragnę razem z mężem podziękować Ojcu Waldemarowi Łątkowskiemu i Pani Kasi Pawce za ich świadectwo wiary i za to piękne
dzieło, dzięki któremu my rodzice i nasze dzieci poznawać możemy Boga. Mam nadzieję, że starczy im sił i zdrowia na długie lata, aby
jeszcze długo mogli organizować te niesamowite, rodzinne ,,WAKACJE Z PANEM BOGIEM”.
DOBRZE, ŻE JESTEŚCIE!
Małgorzata Dziekońska

A my zapraszamy Was młodzi Przyjaciele
na niezapomnianą przygodę z Panem Bogiem
i z drugim człowiekiem.
Czas bardzo szybko biegnie
a pamiętajcie, że w życiu
najpiękniejsze są tylko chwile!
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