Narodzeni na nowo
11.10.2013
Rekolekcje ewangelizacyjne Domowego Kościoła, które odbywały się od 4 do 6
października 2013 roku w malowniczo położonym ośrodku Caritas w Ostrowcu,
przeżywało 20 małżeństw - uczestników, 4 małżeństwa animatorskie i czworo
opiekunów dla 17 dzieci. Wszyscy pod czujnym okiem moderatora - ks.
Tomasza Tomaszewskiego.
Naszemu odkrywaniu Boga towarzyszyły znaki czasu: Rok Wiary, który przeżywamy w
Kościele, temat obecnego roku pracy Ruchu Światło-Życie "Narodzić się na nowo" oraz
sobotnie wspomnienie liturgiczne świętej Faustyny. Odkrywane przez nas kolejne punkty
kerygmatu i tematyka konferencji prowadziły nas do Jezusa Chrystusa jako naszego Pana
i Zbawiciela, a niedzielne uroczyste odnowienie sakramentu chrztu pozwoliło nam
narodzić się na nowo w naszych małżeństwach i rodzinach. Duch Święty sprawił, że
modlitwa wstawiennicza przeżywana w sobotni wieczór umacniała małżonków i
budowała jedność małżeńską. Czas na modlitwę przeplatany był spacerami, wspólną
zabawą i śpiewami, w których z ogromną radością towarzyszyły nam dzieci. Był też czas
na rozmowy i pogawędki, poprzez które, jak się okazało w świadectwach, także z wielką
mocą działał Bóg.
Dziękujemy Panu Bogu za dar służenia małżonkom podczas tych rekolekcji ze
wspaniałymi parami animatorskimi: Alą i Robertem Broniszami, Jolą i Michałem
Rogaczewskimi, Elą i Arkiem Drozdowskimi oraz z tak spokojnym i pełnym
wyrozumiałości ks. Tomaszem. Posługa tych osób oraz postawa uczestników była dla nas
świadectwem wiary i zaufania Bogu. Każdy z nich przeżywał trudy rekolekcyjne z wielka
pokorą, radością i, mimo burz wewnętrznych, z wielkim pokojem zewnętrznym. Według
nas, każdy uczestnik wyjeżdżał z tych rekolekcji, emanując światłem Jezusa Chrystusa.
Sami doświadczyliśmy, jak Bóg nas kocha, jak nas prowadzi, mimo naszych własnych
niemocy, ale tylko wtedy, gdy staniemy w prawdzie o sobie przed innymi. I właśnie to
działo się na tych rekolekcjach. Otwarte serca i umysły sprawiły, że nikt nie odjechał bez
przeżyć i przemiany wewnętrznej, za co jesteśmy wdzięczni naszemu Panu Jezusowi
Chrystusowi.
Viola i Mirek Latkowscy
para prowadząca
Świadectwo Małgorzaty
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