
Świadectwo z Rekolekcji Oaza Rodzin II w Mątowach Wielkich od 26 .06-12.07.15 r.

Na Oazę Rodzin II  wybieraliśmy z mężem miejsce już zimą . Podczas  każdej modlitwy prosiliśmy 
Pana Boga o  rekolekcje zgodne z jego wolą. . Mając na uwadze przebytą chorobę   męża , mój 
obecny stan zdrowia   oraz kwestie finansowe , postanowiliśmy znaleźć rekolekcje blisko naszego 
miejsca zamieszkania. 
 Po kolejnej wieczornej rozmowie  zadzwoniliśmy  do Hani i Grzegorza , którzy organizowali 
rekolekcje w Mątowach Wielkich .
Dowiedzieliśmy się . że jest  miejsce w małym pokoiku bez okna dla jednego małżeństwa  .
Pomyśleliśmy , że to dla nas  i podjęliśmy decyzję o uczestnictwie w tych rekolekcjach.
Gdy przyjechaliśmy w dniu rozpoczęcia rekolekcji jako jej uczestnicy  dowiedzieliśmy się od  Hani i 
Grzegorza  , że mamy inny pokój i będziemy animatorami kręgu.

Pomimo ,że byliśmy zaskoczeni informacją  , przyjęliśmy ją z pokorą , ale pełni obaw.
Słowa które podczas Mszy św. powiedział Ksiądz Józef , że  Pan nie wybiera zdolnych tylko 
uzdalnia wybranych    bardzo nas  umocniły i zaufaliśmy  PANU . 

Podczas tych  rekolekcji  przeżyłam  wiele niesamowitych chwil , ale trudno w krótkim świadectwie 
wymienić wszystkie. 
Już drugiego dnia  rekolekcji podczas Eucharystii uświadomiłam sobie , jak często Pan Bóg pomaga 
mi i  jest obecny w moim życiu .  Kilka razy  w swoim życiu doznałam namacalnego cudu 
uzdrowienia fizycznego.  Nie miałam jednak odwagi   mówić innym , że jest  to ingerencja Pana 
Boga . Obawiałam się  , że zostanę wyśmiana , albo postrzegana  jako osoba nawiedzona.
 O niektórych  wydarzeniach powiedziałam dopiero  tu  na tych rekolekcjach  podczas spotkania 
kręgu i poczułam niesamowitą radość i ulgę .
Do czasu tych rekolekcji nie miałam także odwagi  czytać Słowa Bożego w czasie  Mszy św. 
Jestem ogromnie wdzięczna , że  Duch Święty  uzdolnił mnie i dodał mi pewności siebie .
Najbardziej   niesamowitym  przeżyciem , było czytanie słowa Bożego podczas EXODUSU . 
Kiedy dotarliśmy do  wody  było już  bardzo ciemno . Staliśmy  wszyscy w ogromnym skupieniu . 
Jedynym oświetleniem były   latarki  . Czytając słowa  Pisma św. z księgi Wyjścia poczułam  
ogromne poruszenie w moim sercu i  niewyobrażalną radość . Przeczytany fragment uzmysłowił mi 
ogromną moc i siłę Boga  kiedy Mu się w pełni zaufa. Postanowiłam z pełną wiarą odmienić swoje 
życie  idąc za Panem do Ziemi Obiecanej.

 - Dziękuje BOGU   za wszystkie  osoby  , które  spotkałam tu w Mątowach Wielkich.
Wdzięczna jestem  Hani i  Grzegorzowi , że byli tak odważni i powierzyli nam prowadzenie  kręgu.  .
Postawa  księdza Józefa pełna głębokiej modlitwy , pokory i spokoju oraz jego  homilie w znacznym 
stopniu przyczyniła się do wspaniałego przeżycia rekolekcji .
Składam BOGU podziękowanie ,  za małżeństwa z naszego kręgu za ich pomoc , wyrozumiałość , 
serdeczność ,wspaniałą współpracę , zaangażowanie , za wspólne przygotowania  podczas dnia 
liturgicznego i gospodarczego  .
Jestem pewna , że przeżyte rekolekcje  w Mątowach Wielkich  oraz Błogosławiona Dorota 
pozostaną w moim sercu na zawsze.
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