
W sierpniu 2017 roku  uczestniczyliśmy w 7-dniowych rekolekcjach tematycznych „Radość

zobowiązań”. Odbyły się one w Olsztynie, a prowadzone były przez Anię i Marcina Bukowskich

oraz ks. Adama.

Jesteśmy małżeństwem z 7-letnim stażem, tyle samo czasu jesteśmy w DK. Pojechaliśmy na

rekolekcje w trudnym dla naszego małżeństwie momencie. Byliśmy mocno wzajemnie poranieni i

zamknięci  na  siebie.  Od  kilku  miesięcy  prawie  w  ogóle  nie  realizowaliśmy  zobowiązań.

Pojechaliśmy bez większych oczekiwań, choć z nadzieją spotkania się głębiej ze sobą i z Panem

Bogiem.

Każdy  rekolekcyjny  dzień  poświęcony  był  jednemu  z  zobowiązań,  poczynając  od

regularnego kontaktu ze Słowem Bożym, kończąc na rekolekcjach. Każde zobowiązanie zostało

dokładnie,  od strony praktycznej  i  technicznej  omówione.  Otrzymaliśmy mnóstwo konkretnych

wskazówek jak je wcielać i realizować w życiu. Ale przede wszystkim zostały one omówione od

strony duchowej. Para prowadząca oraz Ksiądz bardzo głęboko pokazywali duchowy sens i wymiar

każdego z zobowiązań. Ukazali zakorzenienie każdego z nich w Piśmie Świętym. Dla nas było

swego rodzaju odkryciem, że droga zobowiązań to droga głęboko wynikająca właśnie z Biblii. Że

proponuje ją nam sam Pan Bóg, bo przetestował ją na wielu pokoleniach narodu wybranego i nie

tylko.  Że  one  mogą  nas  prowadzić  do  wzajemnej   głębokiej  małżeńskiej  relacji,  której  tak

pragniemy. 

Na  rekolekcjach  przeżyliśmy  dialogi  małżeńskie,  których  tak  długo  już  nie

praktykowaliśmy.  A pozwoliły  nam  one  w  końcu  ze  sobą  szczerze  i  głęboko  porozmawiać.

Doświadczyliśmy bardzo intymnej, bliskiej i czułej modlitwy małżeńskiej w obecności Pana Jezusa

w  Najświętszym  Sakramencie.  Uczestniczyliśmy  w  małżeńskiej  modlitwie  wstawienniczej,  w

czasie której Pan Bóg niezwykle czule i konkretnie mówił nam, że bardzo Mu zależy na naszym

małżeństwie, że jesteśmy dla Niego skarbem, aby którego zdobyć, wydał swojego Syna na śmierć.

Na koniec usłyszeliśmy, że odwaga dania świadectwa po rekolekcyjnego daje pewność, że owoc

jest prawdziwy i trwały. A my w tym świętym czasie rekolekcji naprawdę niepowtarzalnie i bardzo

konkretnie spotkaliśmy się z Panem Bogiem i sobą nawzajem. Chwała Panu!

Ania i Marcin


