REO- Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy
Słowo REO pochodzi od łacińskiego recolligere, co oznacza zbierać na nowo, powtórnie.
Podczas rekolekcji chcemy zatrzymać się przy Bogu, aby odnowić, pozbierać i uporządkować wszystko
to, co w biegu życia zatraciliśmy.
To zaproszenie, ale i wielka szansa na odnowienie relacji z Bogiem.
Rekolekcje REO skierowane są do wszystkich, którzy chcą żyć pełnią Życia, czyli z Bogiem.
W swoim sercu przeżywasz tęsknotę za Bogiem? Wydaje Ci się, że Go nie znasz lub znasz Go zbyt
mało? Pogubiłeś się w życiu lub straciłeś jego sens?
Daj Bogu szansę by podarował Ci nowe życie
Celem rekolekcji jest osobiste spotkanie z Bogiem, doświadczenie Jego miłości, której naturalną
konsekwencją jest podjęcie pogłębionej relacji i decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu oraz
podjęcie nowego życia w Duchu św.
W grupach Odnowy w Duchu św. rekolekcje te są traktowane jako przygotowujące do modlitwy o
nowe wylanie Ducha Świętego i od nich rozpoczyna się droga formacji.
Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości. Udział w nich mogą wziąć osoby, które
ukończyły 17 lat.
Co jest istotą REO?
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy są jedną z form ewangelizacji, które Bóg pragnie szczególnie
dzisiaj kierować do Kościoła i która będzie zawarta w poszczególnych katechezach. Będziemy stawiali
pytania o wolę pójścia za Chrystusem, która wyraża się w decyzji: „Panie chcę iść przez życie Twoimi
drogami pełniąc Twoją wolę, a nie swoją”
REO ma do takiej decyzji prowadzić. Konsekwencją pójścia za Chrystusem jest przyjęcie Jezusa jako
jedynego Pana i Zbawiciela i otrzymanie od Niego mocy Ducha Świętego.
Uczestnicy REO mają możliwość wyrażenia swojej decyzji podczas specjalnego nabożeństwa przyjęcia
Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
Ważnym elementem w poszczególnych etapach rekolekcji jest katecheza „nawrócenie uzdrowieniem
człowieka”, która ma przygotować nas na przyjęcie daru uzdrowienia wewnętrznego. Katecheza ta
będzie połączona z nabożeństwem o uzdrowienie duchowe prowadzące do coraz głębszego
nawracania się, przyjęcia łaski przebaczenia i całkowitego oddania życia Jezusowi wg słów św. Jana
Pawła II „Jak się oddać Chrystusowi to na przepadek”.
Końcowym etapem rekolekcji będzie głębsze przyjęcie Ducha Świętego i dokona się to przez
modlitwę o odrodzenie w Duchu Świętym, a uroczystość ta odbędzie się w katedrze św. Floriana w
Warszawie.

