
REKOLEKCJE ORAR I – ŚWIADECTWO (JANINA i SŁAWEK) 

 

W Domowym Kościele jesteśmy dopiero drugi rok.  Mamy dwójkę dzieci, Madzia, lat 14 i Maximilian, lat 

13.  W tym roku zostaliśmy również powołani, aby służyć jako para animatorska w naszym kręgu i w 

związku z tym w miesiącu wrześniu braliśmy udział w rekolekcjach dla animatorów, ORAR II. 

W październiku wraz z całym naszym kręgiem uczestniczyliśmy w rekolekcjach ORAR I.  Rekolekcje miały 

miejsce w miasteczku Melrose, ośrodku księży Michalitow, oddalonym około dwóch godzin jazdy 

samochodem z Brampton.  Ośrodek jest pięknie położony wśród malowniczych drzew, na uboczu, w 

cichym miejscu, taka “Nasza Pustynia”, gdzie Pan Bóg dokonuje przemiany serc niejednego z nas. 

Zaraz po przyjeździe dało się zauważyć wielki trud i poświęcenie ze strony par, które przybyły ze swoimi 

maluszkami, bardzo aktywnymi i wymagającymi wiele uwagi.  Jesteśmy pełni podziwu dla ich postawy.  

Rekolekcjom przewodniczył ksiądz Mateusz, tutejszy Michalita, młody, pełen energii i stanowczości 

kapłan, za którego dziękujemy Panu Bogu i prosimy o wszelkie potrzebne dla niego łaski.  Bardzo miłą 

niespodzianką były również odwiedziny naszego opiekuna, o. Bogdana, który przybył, aby wspólnie 

trwać z nami na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. 

Dla nas, te rekolekcje były na pewno pogłębieniem wiedzy o Ruchu Światło-Życie, z którego rodzi się 

nowy człowiek, który żyjąc we wspólnocie, tworzy nową kulturę człowieka wolnego, świadomego swojej 

godności i wartości.  W szczególności, w naszych sercach zapisała się konferencja o duchowości 

małżeńskiej i o skarbcu łask i darów, z którego czerpać można tylko używając klucza w postaci modlitwy 

małżeńskiej.  Zrodziło to w nas pragnienie abyśmy usilnie dążyli do częstej i systematycznej modlitwy 

małżeńskiej.  Również bardzo nas dotknęły świadectwa małżonków z wieloletnim trwaniem we 

wspólnocie Domowego Kościoła. Ich świadectwa były żywym dowodem i potwierdzeniem, ile dobra i 

owoców doświadczają nieustannie trwając w Domowym Kościele.    

Te rekolekcje były również okazją formacji dla naszych dzieci, a w szczególności dla naszej córki, która 

pomagała w diakonii dziecięcej. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu za nasz nowy krąg w Brampton i za to, że powołał nas, aby być 

jego częścią.  Te rekolekcje utwierdziły nas jeszcze bardziej, że Domowy Kościół jest naszą drogą w 

radosnym wzrastaniu i pogłębianiu relacji z Panem jako małżonkowie i jako rodzina. 

Ubogaceni duchowo, z serca dziękujemy naszym organizatorom, Basi I Zenkowi, całej diakonii 

(kuchennej, dziecięcej i muzycznej), oraz wszystkim uczestnikom, którzy poprzez swój wkład, 

poświęcenie i trud, uczynili te rekolekcje pięknym czasem spędzonym wspólnie w otwartości i szczerości 

serc. 

Chwała Panu!  

Janina I Sławek z kręgu w Brampton 


