
Ten czas to intensywne umacnianie więzi z Bogiem, mężem i dziećmi. Ten czas to umacnianie siebie, 

budowanie więzi małżeńskiej i wychowanie dzieci. Spotkanie z ludźmi żyjącymi podobnymi 

problemami i radościami pomaga odnaleść się w rzeczywistości.  

Czas rekolekcji to sport ekstremalny, który wymaga odwagi i zaufania, któremu toważysza niezwykłe 

przeżycia i emocje. Działanie Ducha Świetego pozwala nam poruszać się wbrew powszechnym 

prawom i siłom. Jeszcze w trakcie wiesz, że chcesz; jeszcze raz, jeszcze głębiej, jeszcze wyżej, jeszcze 

szybciej… 

Samo miejsce to oaza radości i spokojnej sielanki. Nie brakuje niczego co jest potrzebne do spotkania 

z Bogiem, innym człowiekiem i samym sobą. Jest wszystko czego potrzeba dla ciała i ducha dla dzieci i 

dla dorozłych, dla każdego. 

Kasia E.   

d. elbląska  

 

W oczekiwaniu na rekolekcje zastanawiałem się jak to będzie i jakie będą oczekiwania. Byłem pełen 

obaw. Nie wiedziałęm czy będą to oczekiwania związane z mnustwem pytań, czy też chęć 

odpoczynku od zwiełku życia codziennego. Wszystko to było nie uzasadnione. Spotkałem tu wielu 

bardzo życzliwych ludzi dających pomoc i wsparcie na każdym kroku. 

Na rekolekcjach tych zrozumiałem czym jest Ewangelia i jak należy ją zrozumieć. Ruch Świątło – Życie 

zmienił moje małżeństwo na lepsze i dażenie do świętości stało się prostrze. Pomimo wieloletniej 

służby liturgicznej właśnie tutaj poprzez wspólne spotkania i moglitwy nauczyłem się rozmawiać z 

Bogiem. Powoli zaczynam zbierać owoce tych rekolekcji. Myśle że Pan tak kieruje moim życiem aby 

było lepsze i uczy mnie przekazywania Jego miłości dla innych ludzi, czego dowodem niech będzie 

świadectwo mojej wiary, chęć jego pogłębienia i stawanie się lepszym człowiekiem. 

Dialog małżeński odbył się w kościele i pozwolił mi bardziej otworzyć się i zrozumieć czym jest tak 

naprawdę miłość do drugiej osoby, która się bardzo kocha i codziennie się jej powtarza           

„Kocham Cię”. To wszystko zawdzięczam Panu i Domowemu Kościołowi. Za wszysko dziękuję Ci  

Panie Jezu. 

Adam   

d. elbląska  

 

 

Dziękuję Bogu, że tak pokierował naszymi sprawami, że mogliśmy całą rodziną uczestniczyć w 

rekolekcjach. Nigdy wcześniej tak mocno nie poczułąm działania Ducha świętego jak tutaj, a nawet 

powiedziała bym że nie doceniałam Jego działania. Na pewno będę się częściej zwracać do ducha 

świętego o natchnienie przy rozwiązywaniu swoich problemów. Uświadomiłam sobie też, że 

powinnam bardziej się liczyc ze zdaniem innych. Na rekolekcjach nauczyłam się głębszej modlitwy. 

Będę pamiętać że dzięki pokorze, modlitwie i miłości zbliżę się do jezusa. 



Wracam do domu jako „nowy człowiek” z wielka nadzieja i chęcią pogłębienia swojej głębi z Jezusem, 

a takrze mężem i dziećmi. 

Życzę też każdemu, aby choć raz w życiu przeżył takie rekolekcje. 

  Ania   

d. elbląska  

 

Pojechałem na rekolekcje do posługi w diakonii wychowawczej. Razem z klerykie Piotrem mieliśmy 

pod opieka 11 dzieci. Lęk który toważyszy mi przed nowymi sytuacjami szybko minał. Dzieci okazały 

się bardzo otwarte i sprawiły że z radoscią spełniłem posługę formacyjną, ale też z radoscią się z nimi 

bawiłem. Czas rekolekcji uczył mnie zaufania Panu Bogu i otwarcia się na Jego prowadzenie. 

Pierwszym zadaniem było poprowadzenie namiotu spotkania i jutrzni. Pojawił się lęk, czy dobrze 

zastąpię kapłana? Czy treści trafią do serc uczestników? Po chwili refleksji zawierzyłem Bogu i 

przestalem myśleć o skutku modlitwy i spełniłem posługę jak umiałem najlepiej. Drugim nowym 

zadaniem było poprowadzenie adoracji dla dzieci i młodzieży. Znowy pojawił się lęk przed nieznanym. 

Myślałem, co ja im zaprponuję?  W jakim kierunku poprowadzić modlitwę przed Najświętrzym 

Sakramentem? Długo myślałem i próbowałem wsłuchac się w natchnienie Ducha Świętego. Do 

momentu adoracji nie ułożyłem żadnego planu. Ponownie zdałem się na prowadzenie Boga. Czas 

adoracji minął szybko a ja czółem pokuj w sercu. 

Dziękuję Bogu że chciał się mną posłużyć. Dziękuję odpowiedzialnym za zaufanie jakim mnie obdażyli. 

Cieszę się że razem z grupą mężów dużo wynieśliśmy z rekolekcji. 

Kleryk Mirek  

 

Pragnienie pojechania na rekolekcje ORAR I st. było w nas od dawna. Pierwszy raz przeżywaliśmy 

takie rekolekcje w 1997r. Później jeździliśmy na inne rekolekcje formacyjne. Nie było roku bez 

rekolekcji. Najbardziej ukochaliśmy ONŻ II st. Była jednak w nas potrzeba ponownego przeżycia ORAR 

I st. I właśnie takie rekolekcje zorganizowane przez Hanię i Grzesia Oberland i ks. Józefa Micińskiego z 

djecezji elbląskiej przeżywaliśmy w dniach 4-8 lipca w urokliwej miejscowości Montowy Wielkie, w 

domu rekolekcyjnum u boku sanktuarium Św. Doroty.  

Ks. Józef wprowadzał nas w arkana wiary a Hania z Grzesiem przekazywali wiadomości i informacje 

na temat charyzmatu Ruchu. W czasie ćwiczeń rekolekcyjnych wzmagała się chęć odrzucenia :starego 

człowieka”, który ciągle jeszcze w nas jest. 

Przeżyte; modlitwa małżeńska, adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i wszystko co było 

w programie rekolekcji wpłynęło na umocnienie naszej wiary i pogłębienie naszej wiedzy. Dziękujemy 

Panu Bogu i wszystkim dzięku którym te rekolekcje się odbyły. 

Wracamy do domu pełni radości i pragnienia Bogu i ludziom. 

Zosia i Leszek Trzeszczyńscy  

archidjecezja gnieźnieńska  

 



Rekolekcje dla mnie przebiegły raczej spokojnie, nie było wydarzeń, kture by mnie bardzo zaskoczyły. 

Jak zwykle wiele dobrego przyniosła modlitwa małżeńska która choć znana, zawsze bardzo ożywia i 

odświerza relacje w naszym małżeństwie. Wielkim błogosławieństwem była wspaniała posługa 

djakonii opiekuńczej, zwłaszcza pań Anity i Mirki, dzięki którym mogliśmy, bez obaw o nasze dzieci, w 

pełni uczestniczyć we wszystkich zajęciach. Dla nas było to bardzo ważne bo nasz najmłodszy synek 

ma niecałem 2 lata i jechaliśmy na te rekolekcje z obawą że jedno z nas będzie musialło bez ustanku 

się nim zajmować. 

Wielkim darem i znakiem jest też dla mnie świadectwo życia naszej pary moderatorskiej (Hani i 

Grzesia) oraz pary animatorskiej (Marty i Arka). Spotkanie takich ludzi wjecej daje niż przeczytanie 

kilku dobrzych poradników. 

Bardzo ubogacajęce oczywiście były rozmowy w kręgu oraz konferencje dotyczące pracy w kręgu 

macieżystym. Znalazłem sporo odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Mam ogromny problem z 

rozproszeniami na modlitwie, więc ks. Józefa, jak sobie można z nii radzić będą dla mnei pewno 

bardzo pomocne. Na koniec kilka słów o nocnej adoracji Pana Jezusa w Najświętrzym Sakramencie. 

Dla nas był to piękny czas, gdy mogliśmy „tważą w tważ” uwielbiać Jezusa, dziękować mu, powieżać 

swoje największe troski i po prostu być z Nim. Nawet trochę pożartowaliśmy, przecież poczucie 

humoru także mamy od Niego. 

Spotkaliśmy Na tych rekolekcjach wspaniałych, życzliwych nam ludzi, którzy obdażyli nas dobrocią i 

miłością.  

Za wszystko co nas tu spotkało 

Chwała Panu 

Krzysztof (Szczecin) 


