
W dniach od 11 do 13 listopada br. przeżywaliśmy rekolekcje Oazy Modlitwy w Głotowie, pod 

hasłem: Przez modlitwę do lepszego małżeństwa. W rekolekcjach wzięło udział kilkanaście  par z 

różnym stażem małżeńskim i zarazem różnym bogactwem doświadczeń duchowych, którymi 

mogliśmy się wzajemnie ubogacać. W spotkaniu z Panem podczas tego pięknego czasu pomagali nam 

ksiądz Adam Skrzyński oraz para prowadząca Renata i Bogdan Pietrowscy. Wśród wielu wspaniałych 

konferencji wygłoszonych przez księdza Adama najbardziej utkwiła mi i poruszyła mnie ta o lękach, 

rzuciła zupełnie nowe spojrzenie na ten temat. Jak dotąd lęku się po prostu wstydziłam, zawsze 

próbowałam go od siebie odsunąć, bo wnosił w moje życie ciemność. Podczas tych rekolekcji Pan dał 

mi poznać i doświadczyć, że z lękiem można się zaprzyjaźnić a na pewno trzeba się starać go oswoić. 

Poprzez spotkania z samym sobą, a było wiele takich chwil podczas tych rekolekcji zrozumiałam, że 

moje lęki "wychodzą" najczęściej wtedy, gdy wydaje mi się, że coś ode mnie zależy i gdy zaczynam 

wówczas w pojedynkę kreować swoją rzeczywistość. Zwłaszcza wtedy, gdy staram się być doskonałą 

żoną, matką,  perfekcyjnym pracownikiem, chrześcijaninem, gdy nie potrafię przyznać się i 

zaakceptować swojej słabości i sama chcę zbawiać świat, który przecież od dawna już został 

zbawiony. Jezus na tych rekolekcjach przypomniał mi kolejny już raz, że przyjmuje mnie taką, jaką 

jestem z całą moją niedoskonałością, słabością, kruchością i że ja tego wszystkiego nie muszę 

się  wstydzić, bo przyznanie się do bezsilności zawsze prowadzi mnie do spotkania z Nim. On chce 

tylko abym w nim pokładała swoją ufność, wiarę, nadzieję i miłość, po raz kolejny utwierdzając mnie 

w tym, że naprawdę niewiele Mu mogę dać poza moim pragnieniem i głodem Jego obecności, 

wszystko inne jest łaską.  

Joasia 

Bardzo potrzebowałam przeżycia OM. Chciałam odpocząć od szybko pędzącej codzienności, 

nabrać dystansu do pewnych wydarzeń i naładować się mocą Bożą. Mimo, że na co dzień trwam w 

modlitwie i często korzystam z sakramentów, to OM ma szczególny charakter, gdzie w oderwaniu od 

rzeczywistości przeżywam wszystko z „podwójną mocą”. 

Najpiękniejszym, najbardziej budującym momentem była nasza modlitwa małżeńska. W takich 

właśnie momentach, kiedy stoję przed Panem ze swoim mężem, czuję w szczególny sposób Jego 

obecność, widzę Go w swoim mężu i bardzo mocno odczuwam naszą jedność małżeńską. I choć 

jestem, powiedzmy w połowie drogi do miłowania, to wiem, że można, trzeba, powinnam, potrzebuję 

otwierać kolejne drzwi do swojego serca. Życie, tak po ludzku trochę weryfikuje nasze pragnienia, ale 

ufam, że Pan pomoże. 

OM była dobrym czasem dla naszego małżeństwa, abyśmy jej owoce (systematyczna modlitwa 

małżeńska) zbierali jak najdłużej. 

Chwała Panu ! 

A.K. 

 

Effatha - tak mógł powiedzieć Pan Jezus do mnie i tak by się stało, ale On jest subtelny i 

delikatny zaprosił mnie wraz żoną do Głotowa na Oazę Modlitwy. Abym spotkał się ze wszystkimi, 

których tam przyprowadził. Abym usłyszał to, co zostało powiedziane przez każdego, kogo tam 

spotkałem. Otwierałem się na Ducha Świętego odkrywając poszczególne etapy przechodzenia do Jego 

świątyni. Najpierw technicznie potem duchowo przechodziłem tą drogę z wielkim wzruszeniem i 

emocjami  prosząc Ducha Świętego otrzymałem nie to, co chciałem, ale to, co było mi potrzebne. On 

nie chciał mnie ośmieszyć ani skrzywdzić tylko pokazać mi i innym, że jestem prawdziwym 

człowiekiem. 

Piotr 


