
Zagórze Śląskie 7 – 8 marca 2014 

świadectwa  

Mail z 17.03.2014 

Szczęśd Boże, 

 

Bardzo dziękuje za spotkania w Zagórzu Śl. 

 

Niesamowitym doświadczeniem było Słowo Boże na nieszporach w piątek, Jk 5  16-19 

oraz czas porannego spotkania ze Słowem Bożym. 

Nie spodziewałem się, że w takim gronie, typowo męskim będzie tak można duchowo nabrad sił. 

Już wiemy, że takie spotkania są nam potrzebne. 

Dziękuję i 

pozdrawiam Was serdecznie 

Z Panem Bogiem 

Sławko 

Świadectwo 1 

Najcenniejszą wartością takich Spotkao jest sam fakt nieskrępowanej modlitwy, śpiewu i grania grupy facetów, 

których ekspresja nie jest niczym nie skrępowana i wszyscy czują się jak u siebie, wśród znanych sobie os 

dawna braci – czują wsparcieod innych w tym co robią 

Świadectwo 2 

- spotkanie z mężczyznami, zwłaszcza starszymi, szukającymi Boga i żyjącymi z Nim – ich świadectwo 

- okazja do modlitwy 

- czas na wyciszenie się, oderwanie od trosk codziennego życia, żeby spojrzed na nie razem z Panem 

Świadectwo 3 

Spotkanie pomogło mi się otworzyd na BOGA oraz poznałem drogę, jaką mam zmierzad do domu Pana 

Świadectwo 4 

Dlaczego przyjechałem na spotkanie 

1. Bardzo cenię sobie spotkania MśwJ a to wydawało mi się szczególnie ważne, 

2. Obserwuję, że staję się lepszym mężem, ojcem, w ogóle mężczyzną przez wspólne wielbienie Boga, 

przez rozważanie Pisma oraz /szczególnie/ przez dzielenie się wzajemne. 

3. Dziękuję organizatorom a przede wszystkim Panu Bogu. 

Świadectwo 5 

Dzieo Odnowy Duchowej warty był aby wziąd w nim udział, ponieważ: 

- jest to okazja do głębszego wejścia w życie wspólnoty MśJ i lepszego poznania się 

- kontakt z innymi wierzącymi i praktykującymi mężczyznami umacnia gdyż daje świadomośd,  że nie jesteśmy 

sami z naszymi trudnościami, które są podobne 

- taki dzieo pomaga odpocząd w sposób, który jest ubogacający i pomagający umocnid relację z Bogiem 

Świadectwo 6 

1. Czuję, że miałem tu byd, by stawad  się  bardziej mężczyzną 

2. Ciekawe konferencje dały mi drogowskaz na dalsze życie. 


