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  W dniach 8-10 listopada odbyły się w ośrodku rekolekcyjnym księży Michalitów w Melrose 

16 rekolekcje KWC. Była to również okazja do celebrowania 15-lecia powstania Krucjaty 

Wyzwolenia Człowieka w Kanadzie. Rekolekcje poprowadził wraz z nami ks. Piotr 

Wojakiewicz CSMA, który jednocześnie pełni funkcję moderatora Krucjaty w Kanadzie. 

Rekolekcje były na podstawie obrazu „Gra szatana z człowiekiem o duszę”, którego autorem 

jest Maurycy Retzsch (1779-1857). W swoich homiliach i konferencjach, ks. Piotr nawiązując 

do bardzo bogatej symboliki obrazu, podejmował tematy: obecności szatana w życiu 

człowieka, aby nie zaczynać dyskusji z diabłem, gdzie zwrócił szczególną uwagę na pokusy, 

czym walczy diabeł i czego w szczególności chce nas pozbawić, czym się bronić w walce z 

szatanem oraz o roli Maryi w tej walce i w naszym życiu. Jest to temat, który bardzo 

konkretnie dotyka każdego z nas. Warto odnotować, że szatan nie jest sprawcą wszystkich 

naszych pokus, ale wszystkie je wykorzystuje i za wszelką cenę dąży do odebrania nam 

pokoju i jak widać to na obrazie trzyma go w swojej ręce. Podczas spotkań w małych 

grupach nawiązywaliśmy do treści konferencji jednocześnie starając się odpowiedzieć: jak 

Krucjata Wyzwolenia Człowieka pomagać nam może w walce z szatanem, pokusami i 

dlaczego całe to dzieło oddane jest w ręce Maryi. W naszych rekolekcjach brała również 

udział pani Maria, która ma 96 lat i podczas spotkania w małej grupie dała bardzo piękne i 

wzruszające świadectwo swojej wiary w Boga, którego nigdy się nie zaparła, pomimo 

wielkiego cierpienia i nienawiści, jakiego doświadczyła w swoim życiu. Dla niej Pan Bóg był, 

jest i zawsze będzie najważniejszy i tego nam wszystkim życzyła. Rekolekcje były także 

okazją do wspomnień minionych 15 lat Krucjaty na terenie Kanady. Wyświetlając zdjęcia z 

poprzednich lat, wspominaliśmy o najważniejszych wydarzeniach z życia Krucjaty w 

Kanadzie. Za te 15 lat jak również za 40 lat istnienia Krucjaty w Polsce, dziękowaliśmy 

podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas jej trwania, ks. Piotr poprowadził 

modlitwę o uwolnienie z naszych zniewoleń, słabości i grzechów. Jak już od paru lat czynimy 

podczas rekolekcji i tym razem czuwaliśmy przed Panem Jezusem wystawionym w 

Najświętszym Sakramencie, przez całą noc, po dwie osoby, wymieniając się co 30 minut, aż 

do modlitwy porannej (jutrzni). Podczas kończącej rekolekcje mszy świętej, do Krucjaty 

Wyzwolenia Człowieka przystąpiło 7 osób (6 kandydatów i jeden członek). 

Jesteśmy wdzięczni ks. Piotrowi za przygotowanie i poprowadzenie rekolekcji oraz Jego 5-cio 

letnią opiekę nad wspólnotą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w Kanadzie. 



Słowa podziękowania kierujemy do członków Domowego Kościoła, za ich służbę podczas 

rekolekcji i nieocenioną pomoc w ich przygotowaniu.  

 Rekolekcje to przepiękny czas, który mogliśmy spędzić w obecności Pana Jezusa, 

odrywając się od naszych codziennych obowiązków. Dziękujemy Bogu i Maryi 

Niepokalanej za Krucjatę Wyzwolenia Człowieka i za 15 lat jej istnienia na ziemi 

kanadyjskiej.  
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