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ŚWIADESTWO

Dziękując Panu Bogu za Łaskę  uczestnictwa w 15-dniowych rekolekcjach 

Domowego Kościoła OAZY Rodzin II st. W Mątowach Wielkich o temacie 

„ Tajemnica Wyjścia”, pragnę podzielić się swoimi osobistymi przeżyciami, które 

w tym czasie bardzo głęboko poruszyło moje serce. Wspaniali  i serdeczni ludzie , 

radosne dzieci, pokorny kapłan moderator , pozwoliły mi na bliskie spotkanie z 

Panem Bogiem w liturgii sakramentów. Począwszy od pierwszego tematu 

rekolekcji „Niewola” poprzez następne mówiące o Bogu wybawicielu pełnym 

bezgranicznej miłości do mnie ,jego ciągłej obecności przy mnie oraz walczącym 

o moje pełne nawrócenie, narastała we mnie coraz większa świadomość moich  

nieprawości i zniewolenia swoimi grzechami. W XI dniu rekolekcji w czasie 

wspaniałego nabożeństwa pokutnego, w cudowny sposób przeżyłem sakrament 

pojednania . W głębokim żalu i pokorze oraz pełnej wolności  wyznałem wszystkie

swoje nieprawości i zniewolenia. Błagałem Pana Jezusa o przebaczenie i 

miłosierdzie dla mnie , o pomoc  w powstawaniu z moich upadków, o łaskę 

rozeznania i wyzwolenia z niewoli grzechu. Postanowiłem z pełną wiarą odmienić 

moje życie, wyjść ze swoich uzależnień starego człowieka, a skierować się na 

drogę pokoju prowadzącą do ziemi obiecanej. Po sakramencie pojednania 

poczułem radość w moim sercu, uczucie pełnej miłości i pokoju  Chrystusowego. 

W XII dniu rekolekcji w czasie porannej Eucharystii po przyjęciu  Pana Jezusa  do 

swojego serca, poczułem wspaniały i cudowny stan szczęścia. Punktem 

kulminacyjnym było wieczorne nabożeństwo wigilii  przed zesłaniem Ducha 

Świętego. W czasie modlitwy dziękczynnej i uwielbienia Pana Boga, poczułem 

Jego cudowną obecność tak blisko jak nigdy dotąd w moim życiu. Dziękuję Ci 

Panie Jezu za to co osobiście spotkało mnie podczas tych rekolekcji. Otoczony 

obecnością wspaniałych ludzi  i pełnych energią dzieci, pełnego wiary  i spokoju 

księdza Józefa oraz najważniejszą osobą w moim życiu tj .ukochaną żoną, 

zapaliłeś Panie we mnie ogień miłości.

Postanowiłem stać się nowym człowiekiem, idącym z pełną ufnością za Tobą.

Ryszard (diec . elbląska )


