Wyjazd warsztatowo rekolekcyjny - KONSTANCIN
„Poznanie, oczyszczenie, pojednanie, ugruntowanie, apostołowanie”
W ramach projektu „Senior mentorem 2”, w dniach 10 - 14.12.2017r. odbyły się warsztaty
integracyjno – rekolekcyjne. W Centrum Animacji Misyjnej Księży Pallotynów
w Konstancinie-Jeziornej spotkały się trzy pokolenia – młodzież, rodzice i seniorzy
z „karanowskiej rodziny”, aby wspólnie pracować, wzmacniać więzi, rozwijać się duchowo,
cieszyć się sobą, dzielić swoim doświadczeniem.

Dzięki wspólnej pracy uczestnicy mogli spojrzeć na siebie nawzajem z większą otwartością,
wrażliwością i tolerancją oraz uwolnić się od stereotypów.
Codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej w tutejszej kaplicy, słuchanie Słowa Bożego i kazań
Księdza Pawła ubogacało wewnętrznie. Każdy mógł dobrze przygotować się do świąt.

Każdy dzień był okazją do poznania siebie, do budowania relacji z drugim człowiekiem.
Dzień pierwszy - niedziela
Słowo: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki”
Spotkanie integracyjne, zapoznanie się, zaprezentowanie się seniorów, rodziców i młodzieży,
wspólne śpiewy.

Po pysznym domowym obiedzie, młodzież z seniorami powędrowali do tężni, po drodze
integrując się i podejmując dyskusję w tandemach na temat – dlaczego młodzi ludzie mają
trudność w przyjmowaniu wartości. Dopełnieniem dnia, w myśl zasady „w zdrowym ciele,
zdrowy duch” grupa udała się na basen.
W tym czasie rodzice rozpracowywali temat „Czego potrzeba do zmiany?”.
Po kolacji podsumowanie dnia i oczekiwany przez rodziców odpoczynek w „jakuzzi”.
Dzień drugi – poniedziałek
Słowo: „Mówię ci, wstań …”
Zwiedzanie Muzeum Papiernictwa w Dawnej Królewskiej Fabryce Papieru w Konstancinie-Jeziornie.
Po zapoznaniu się z krótką historią papiernictwa, a także współczesnej technologii, dzięki którym
możliwa jest dziś produkcja papieru. Każdy miał możliwość wyprodukowania kartki papieru wg
własnej kompozycji.

Dzień trzeci – wtorek
Słowo: „Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie
zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka?
A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż
dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały.”
Niespodzianka. Przyjechał Pan Łukasz i poprowadził zajęcia z tańca, radości było co niemiara.
Wystarczyło zaangażowanie się i proszę bardzo… międzypokoleniowy taniec gotowy .

Dzień czwarty – środa
Słowo: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię.”
Święta tuż, tuż… Cała grupa zaangażowała się w robienie stroików. Okazało się,
że każdy ma w sobie wiele talentów, umiejętności, niezależnie od wieku.

Dzień piąty – czwartek
Słowo: „Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą”
To był czas na na chwilę zadumy, aby zastanowić się nad tym:
Kim jestem?
Kim chcę być?
Dokąd zmierzam?

Dziękujemy za dar bycia razem 
„Bardzo dobrym był pomysł połączenia w czasie tego pobytu trzech grup: seniorów, rodziców
i pacjentów. Organizowane spotkania umożliwiały nawiązanie bliższych wzajemnych relacji,
a z naszej strony jako seniorów, bardziej wnikliwe poznanie problemów dotyczących
młodzieży”. (Bolesław)
„Będąc na wyjeździe z Karanem, z rodzicami, seniorami i pacjentami czułam więź
rodzinną ...” (Danuta)

