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Drogi uczestniku rekolekcji! 

 
 
Na samym początku składamy wielkie dzięki Bogu, za to, że jesteś obecny na rekolekcjach. 
Dziękujemy, też i Tobie, że odpowiedziałeś „tak”  na zaproszenie, aby właśnie z Bogiem 
przeżyć ten czas. 
 
Człowiek w swoim życiu wiele razy doświadcza tego, że się czegoś boi.  Strach ten nie raz 
tak bardzo daje o sobie znać, że wielokrotnie myślimy o tym, co nas dręczy, zadajemy 
wtedy wiele pytań: Co zrobić? Co teraz? Szukamy recepty i sami często chcemy 
rozwiązywać nasze problemy jednocześnie zapominając, że nigdy nie jesteśmy sami. 
Wielokrotnie obecność Boga jest na drugim, trzecim planie, zajmujemy się problemem, 
stając sie „panami swego losu.”  
Jednak rola „boga” nie należy do mnie! Bogiem jest Jezus, nie ja! I to właśnie On ma moc, 
aby dodać siły, aby rozwiązać nasze problemy.   
 
Zatem pozwólmy, aby On nas prowadził, tak jak przewodnik, który prowadzi osobę, która 
się zagubiła. On nas bardzo kocha i chce dla nas jak najlepiej, wie, czego nam potrzeba. 
Dlatego otwórzmy się na Jego Miłość, słuchajmy tego, co mówi do nas.  
 
Przez te dni będziemy wspólnie próbowali się zająć tematem lęku. Postaramy się 
zdefiniować czym on jest, jaki może mieć wpływ na człowieka. Będziemy wracać do 
Źródła, jakim jest Bóg  i w Nim będziemy szukać pomocy. 
  
Wiemy jednak, że przeżycie takowych rekolekcji nie będzie cudowną pigułką na wszelkie 
problemy. One nie znikną z naszego życia.  Te rekolekcje mają stać się zaczynem, dzięki 
któremu nasze życie duchowe będzie mogło wzrastać. 
 

Zaprośmy też na te rekolekcje Maryję, naszą Matkę, która jest wzorem prostoty 
i zawierzenia. Prośmy, aby miała nas w swej opiece i wstawiała się za nami do kochającego 
Boga. 

 



 

Jak lęki wpływają na codzienne życie?

- blokują rozwój człowieka 

- powodują kłopoty z samym sobą

- prowadzą do agresji 

- utrudniają nawiązywanie więzi z innymi

- burzą poczucie bezpieczeństwa

- mogą prowadzić do izolacji i samotności

- utrudniają podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów

- często paraliżują w działaniu 

- utrudniają rozwój miłości siebie i drugiego człowieka

- ujawniają brak miłości i zaufania do Boga

- prowadzą do ucieczek od rzeczywistości, problemów

- prowadzą do rezygnacji, bierności

- prowadzą do bezsenności 

Co się dzieje z ciałem, k

Lękowi towarzyszą najczęściej objawy, takie jak:

pocenie się 

drżenie 

tężenie mięśni 

kołatanie serca 

objawy napięciowe ze strony obręczy barkowej, kręgosłupa 

bóle brzucha 

zawroty głowy 

mrowienie 

ból serca 

zakłócenia oddychania 

biegunka 

moczenie się 

omdlenia 

 

lęki wpływają na codzienne życie?

powodują kłopoty z samym sobą 

utrudniają nawiązywanie więzi z innymi  

burzą poczucie bezpieczeństwa 

mogą prowadzić do izolacji i samotności 

utrudniają podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów 

utrudniają rozwój miłości siebie i drugiego człowieka 

ujawniają brak miłości i zaufania do Boga 

prowadzą do ucieczek od rzeczywistości, problemów 

prowadzą do rezygnacji, bierności 

Co się dzieje z ciałem, kiedy się boję?

Lękowi towarzyszą najczęściej objawy, takie jak: 

objawy napięciowe ze strony obręczy barkowej, kręgosłupa  

lęki wpływają na codzienne życie? 

iedy się boję? 


