
Szczęść Boże,

Chcielibyśmy podzielić się naszymi przeżyciami duchowymi z odbytych rekolekcji ORAR II 

Głotowo 4-8 Luty 2015. 

Długo nie mogliśmy wziąć udziału w rekolekcjach, ponieważ w naszej opinii nie byliśmy gotowi 

na tak dużą dawkę przeżyć religijnych w jednym miejscu przez wiele dni. Chociaż jesteśmy 

osobami głęboko wierzącymi wydawało nam się, że nie poradzimy sobie z zadaniami stawianymi 

uczestnikom rekolekcji niezależnie od ich tematu. Poza tym moje obowiązki zawodowe nie 

pomagały w zaplanowaniu takiego wyjazdu.

Pomimo obaw i trudności Pan Bóg pomógł nam podjąć decyzję. To On poprzez Ducha Świętego i 

Parę Diecezjalną sprawił, że trafiliśmy na ORAR II stopnia do Głotowa.

Skromny Dom Rekolekcyjny Pan Bóg zamienił na kilka dni we wspaniałe miejsce. Perfekcyjnie 

przygotowane i prowadzone zajęcia rekolekcyjne pozwoliły naszemu małżeństwu na pogłębienie 

wiedzy religijnej i przygotowanie do prowadzenia kręgu DK a także przyniosły głębokie przeżycia 

duchowe. 

Czuliśmy się na tych rekolekcjach bardzo potrzebni i już od pierwszego dnia wytworzyła się więź i

jedność z innymi małżeństwami biorącymi w nich udział. Wspólne modlitwy i pieśni a także 

czynne uczestnictwo w Mszach Świętych i Jutrzniach wzbogaciło naszą wiarę i dodało nam siły 

duchowej.

Pięknie przygotowane Misterium Modlitwy małżeńskiej, w obecności Pana Boga, było 

niezapomnianym przeżyciem umacniającym nasze małżeństwo a Duch Święty ułatwił nam 

rozmowę przynosząc nam słowa miłości i wsparcia.

Istotną częścią tych rekolekcji były konferencje dla animatorów kręgów DK, które ukierunkowały 

naszą wiedzę na temat prowadzenia kręgu z pomocą Ducha Świętego. Dowiedzieliśmy się jak 

ważne w życiu członków kręgu są zobowiązania i odpowiednie podejście do ich realizacji.

Na koniec chcielibyśmy także wspomnieć o spotkaniach w grupach. Dały nam one praktyczną 

wiedzę na temat sposobu przygotowywania się do spotkań i prowadzenia pracy w kręgu. Oprócz 

wiedzy dodały nam one odwagi w prowadzaniu kręgu i pracy na rzecz Wspólnoty na poziomie 

rejonu i diecezji.

Podsumowując nasze świadectwo chcielibyśmy zachęcić wszystkich niezdecydowanych do 

udziału w takich rekolekcjach, które są ogromną dawką wiedzy religijnej, zbliżenia pomiędzy 

małżonkami a także głębokiego duchowego przeżycia w jedności z Jezusem Chrystusem. 

Z Panem Bogiem,

Ula i Zbyszek



Witajcie!

To były piękne dni......

Jesteśmy po rekolekcjach i czujemy się cudownie. Na nowo odkryliśmy siłę modlitwy i radość z 

tego że jesteśmy w DK.

Do DK należymy już dość długo i  znamy zasady oraz zobowiązania naszego ruchu. Świetnie 

wiedzieliśmy o tym, że uczestnictwo w rekolekcjach to jedno ze zobowiązań a jednak nie 

robiliśmy nic aby na nie jechać,albo robiliśmy wszystko aby na nie nie jechać. Dzisiaj powiemy: 

rekolekcje to dar a nie zobowiązanie, a DOMOWY KOŚCIÓŁ to nasza droga którą obraliśmy 

dobrowolnie aby kroczyć do świętości. Aniu, Marcinie dziękujemy, że w prostych słowach 

potrafiliście przekazać sens i istotę bycia w DK. Dzięki tym rekolekcjom wiemy,że zobowiązania 

to nasze drogowskazy dzięki którym jest nam łatwiej miesiąc po miesiącu dążyć do obranego 

celu,że realizacja zobowiązań jest możliwa tylko wtedy gdy Przyjmiemy Pana Jezusa jako swego 

Pana i Zbawiciela.

Dziękujemy księdzu Adamowi Skrzyńskiemu który uświadomił nam jak ogromne znaczenie ma 

sakrament Pokuty i Pojednania oraz za możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w nocy.

Nie zwlekajcie jedźcie na rekolekcje.

Małgosia i Andrzej



To były dopiero drugie moje rekolekcje w Domowym Kościele - pierwsze miały miejsce 1,5 roku 

temu (ORAR I stopnia) w Mątowach Wielkich, a przeżyłem je wówczas niezwykle emocjonalnie. 

Zdecydowana większość treści była dla mnie zupełnie nowa, a Słowo głoszone przez moderatora 

diecezjalnego, ks. Józefa, chłonąłem całym sobą.

W ciągu tych kilkunastu miesięcy, które dzieliły obydwa stopnie rekolekcji, zdążyłem nieco 

„okrzepnąć” i wiele rzeczy poukładać według pewnych wartości i priorytetów. Teraz 

uzmysłowiłem sobie, ile czeka mnie pracy i trudu, ale też - i to przede wszystkim - radości w 

kroczeniu drogą, którą podjąłem dla rozwoju Ruchu, Kręgu, własnej rodziny i środowiska, w 

którym przebywam.

 W czasie trwania rekolekcji kolejny raz (na przykładzie własnej rodziny) doświadczyłem siły 

modlitwy przy całkowitym zawierzeniu woli naszego Pana.

  Podjąłem jeszcze większą chęć współpracy dla dobra Formacji; uświadomiłem też sobie, że (w 

zależności od  indywidualnie posiadanych talentów) mniej istotne jest, czy w stronę 

upragnionego celu biegniemy, idziemy, czy też pełzamy - najważniejsze, abyśmy CHCIELI i 

poruszali się do przodu.

 Obydwa stopnie przeżytych rekolekcji, pomimo różnorodnych tematycznie treści, tworzą 

nierozerwalną spójność. Podobnie, jak w Mątowach Wielkich, tak i teraz słowa

                ...  I chociaż upadek znów zdażyć się może-

                     Bo nie wiem, co jeszcze mnie czeka-

                     Mocniejszy powstanę, bo Chrystus pomoże

                     Iść drogą Nowego człowieka...

dają mi siłę do dalszego wzrostu duchowego i proszę Pana, aby użyźniał moją wewnętrzną glebę.

 Wracam z rekolekcji bez lęku o zmierzenie się z realiami życia tego świata, bo wiem, kto mnie 

umacnia, w razie potrzeby poda rękę, wyprostuje ścieżki i poprowadzi we właściwym kierunku.

         Chwała Panu.

Bogdan



Szczęść Boże!

Krótkie, bo krótkie świadectwo, ale może to być pomocne dla innych wybierających się na 

rekolekcje z dziećmi...

Nasz syn (12 lat) nie chciał jechać z nami na rekolekcje (a to już młodzież prawie, więc ma już 

swoje zdanie i poglądy), bo tam jest głupio, nic mu się tam nie będzie podobać, "ciocie" będą 

wszystkiego zabraniać, itd... 

Staraliśmy się Mu tłumaczyć, że to rodzinny wyjazd, że nie będzie tak źle jak myśli, takie 

rodzicielskie wskazówki.

Cały czas oddawaliśmy tą sprawę Duchowi Świętemu - westchnienia, intencje podczas modlitwy 

małżeńskiej. 

I Duch Święty działał w konkretnym czasie i miejscu...

Syn będąc cały czas na "nie" w momencie zaczęcia rodzinnego pakowania - sam się spakował. 

A potem dalej swoje, że zmarnujemy sobie ostatnie dni ferii, że on nie będzie chodził codziennie 

na Mszę Świętą, że on nie jedzie.

My na to, że to jest Jego walka ze złem. I tylko od niego zależy czy wygra czy nie.

I Duch Święty działał w konkretnym czasie i miejscu...

Pojechaliśmy bez problemu wyjścia z domu, zajęcia miejsc w aucie.

Po dojechaniu na miejsce, po kolacji czekaliśmy na księdza i na Eucharystię. Wreszcie ksiądz 

przyjechał...

I Duch Święty działał w konkretnym czasie i miejscu...

Postawa naszego syna z "nie" zmieniła się na "tak". 

W jednej chwili zapytał: gdzie jest moja komża?. Tato zaprowadź mnie tam, gdzie będzie Msza!

Potem, sam mówił, że "ciocie" nie są wcale takie złe, i że nie jest tak źle jak się spodziewał.

A podczas modlitwy rodzinnej sam dziękował za to, że wygrał walkę ze złem!

Warto, naprawdę warto oddać Duchowi Świętemu to w czym sami sobie rady nie dajemy, 

co dla nas jest czasami po ludzku nie wykonalne,

bo Duch Święty działa w konkretnym czasie i miejscu...

Kasia i Michał


