
Kochani! 

Posłuszni wezwaniu Księdza Adama do składania świadectwa, jakoby miałoby to pomnażać 

dary otrzymane, w Duchu wolności toteż czynimy.  

Do Glotowa na ORAR I st. prowadzony przez ks. Adama oraz Renatę i Bogdana jechaliśmy z 

entuzjazmem, świadomi, że będzie to dla nas Boży czas. Jednak nie przewidywaliśmy nawet, że tak 

hojnie zechce nas Bóg obdarzyć. Wydawało mi się, że my i tak właściwie to jakąś głębię relacji ze sobą 

i z Panem Bogiem mamy, a tu okazało się, że wszystko jeszcze przed nami.  

Pierwszym wielkim przeżyciem była modlitwa małżeńska w kościele przed Najświętszym 

Sakramentem, wtedy to Pan pozwolił nam otworzyć się przed sobą naprawdę, szczególnie trudne 

było to dla mojego męża, ale udało się… Gdy mieliśmy swoje 15 minut na modlitwę w kaplicy sami z 

Jezusem w Eucharystii pospadały nam następne maski i czas minął niezwykle szybko. Postanowiliśmy 

sobie, że chcemy to doświadczenie modlitwy małżeńskiej codziennie powtarzać i tak też czynimy. 

Dziś czekam na tę modlitwę zawsze z tęsknotą, nie jak kiedyś, kiedy myślałam „ojej jeszcze 

modlitwa”. Pan Bóg nagradza naszą wytrwałość błogosławiąc naszą codzienność, dając więcej aniżeli 

prosimy, i są to rzeczy naprawdę bardzo wymierne, a nawet materialne. Diabeł również nie 

odpuszcza i wkradł nam się raz do tej modlitwy z drobnym nieporozumieniem, które przerodziło się 

w poważną walkę duchową. Udało nam się z tego upadku podnieść i jesteśmy bogatsi o kolejne 

doświadczenie i świadomość jak wielka to jest rzecz, kiedy małżonkowie modlą się razem i zginają 

kolana przed Jezusem zawierzając Mu siebie… Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy , w dużej mierze dzięki 

słowom Bogdana, który po naszym narzekaniu na zbyt krótki czas na wspólną modlitwę przed Najśw. 

Sakramentem powiedział nam, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten czas wydłużyć sobie w domu, 

bo Jezus ten sam… Tak też czynimy. 

Dużym przełomem w naszym małżeństwie okazało się to, że mój mąż, który nigdy się nie 

odzywał w czasie dzielenia, zaczął mówić o sobie. I to właśnie jest łaska, którą otrzymaliśmy. Pan Bóg 

czyni niemożliwe możliwym i chwała Mu za to. Przeprowadziliśmy pierwszy prawdziwy dialog 

małżeński i trudno mi było dojść do słowa… No cóż…. Panie, otwórz wargi moje…(Modlił się Robert i 

wymodlił) 

 Jesteśmy wdzięczni Bogdanowi również za namiot spotkania, jaki pozwolił nam odkryć. Za 

wszystkie środki, które nam pokazał, aby dotrzeć do celu. To była naprawdę dobra robota 

rzemieślnicza. Myślałam, że od strony tzw. teoretycznej niewiele nowego się dowiem, bo jestem po 

studiach teologicznych, a tu wielkie zaskoczenie i szacunek dla prowadzących za prawdziwość i 

autentyczność, za to, że nie mówili nam jak mamy „to” robić, ale jak „to” robią. Te przykłady nas 

pociągnęły… Już po pierwszej konferencji wiedziałam, że będzie dobrze, że to jest nasz czas i miejsce. 

 Dziękujemy za doświadczenie modlitwy wstawienniczej, do której też nie planowaliśmy 

podchodzić, ale Duch Święty zadziałał i dał natychmiastowe jej owoce. Doświadczyliśmy wiele dobra 

od wspólnoty rekolekcyjnej. Nie można też nie wspomnieć o wspaniałej diakonii wychowawczej, 

która nie raz działała więcej niż powinna. 

 Z rekolekcji wróciliśmy jako nowi ludzie, jako nowa wspólnota. I piszę, to już po tym jak 

pierwsze emocje opadły. Trwamy w zobowiązaniach, inaczej wygląda nasza rodzina i nasz dom. Sami 

zaskakujemy się swoją otwartością i przemianą. Jesteśmy dla siebie przyjaciółmi i coraz większą 

jednością. Z tego czerpią nasze dzieci. Widzimy to w relacjach naszej pięcioosobowej trzódki. 

Uspokoiły się nasze emocje. Miłość kwitnie. Bóg daje nam nową świadomość małżeństwa. Cieszymy 

się małymi i dużymi cudami, jakich doświadczamy. Nabieramy wiatru w żagle, przygotowujemy się już 



do rekolekcji piętnastodniowych, na które pojedziemy za rok. Nie chcemy wiedzieć gdzie byśmy byli, 

gdyby nie ten święty i świetny czas przeżywany z Panem we wspólnocie żywej wiary. Tego, co 

przeżyliśmy, nikt nam nie odbierze. Chwała Panu! 

Ps. Kochani Księże Adamie, Renato, Bogdanie, jesteście wielcy! 

Sylwia i Robert 


