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 27.04.2017 
 „Bóg, który mnie kocha” to temat kolejnego 

spotkania. Był to temat zarówno wygłoszonego 

świadectwa, jak i konferencji. Ksiądz proboszcz 

Tadeusz Cudzik, mówił nam o Bożej miłości, podając 

także świadectwo swojego życia. Miłość Boga do nas, 

a raczej jej osobiste przeżycie, jest fundamentem 

naszej wiary i bez jej doświadczenia nie możemy 

pójść dalej. Często jednak tej miłości nie 

doświadczamy, co wynika z naszego wychowania albo 

z błędnego obrazu Boga. 

W grupkach dzieliliśmy się doświadczeniami Bożej 

miłości, ponieważ przez cały tydzień medytowaliśmy 

Słowo Boże, które miało nam tę miłość Boga do nas 

objawić. Została również utworzona dodatkowa 

grupka, ponieważ na zaproszenie Ducha Świętego 

odpowiedziało jeszcze 13 osób. 

4.05.2017 

               

4.05.2017 
       Gościliśmy księdza Denisa Żółteckiego, który 

wygłosił kolejną konferencję w czasie Seminarium 

Wiary, na temat: „Grzech, który jest we mnie.” Ten 

temat rozważaliśmy przez ostatni tydzień, pochylając 

się w domach nad Słowem Bożym. Każdy uczestnik 

seminarium miał czas, aby stanąć w prawdzie, 

zobaczyć swój grzech i zwrócić się ku nawróceniu. 

Ksiądz Denis wyjaśnił wszystkim, co to jest spowiedź 

generalna i zachęcał do skorzystania z niej w ciągu 

następnych dwóch tygodni. Podkreślał, że nie można 

iść z grzechem na kompromis, że sieje on ogromne 

spustoszenie w naszym życiu i prowadzi do 

poważnych konsekwencji. Bardzo się cieszymy, że 

mogliśmy wysłuchać konferencji byłego wikarego 

naszej parafii księdza Denisa i że mogliśmy się z nim 

zobaczyć. 

 Podczas trzeciego już spotkania mieliśmy 

okazję nie tylko posłuchać konferencji na temat 

grzechu, ale również wziąć udział w uwielbieniu. 

 

 

Dnia 20 kwietnia 2017 roku w parafii św. Michała 

Archanioła w Daleszycach rozpoczęło się Seminarium 

Żywej Wiary. Seminarium Odnowy Życia w Duchu 

Świętym to forma rekolekcji, poprzez którą Bóg wzbudził 

i nadal wzbudza wielu ludzi do żywej wiary, do otwartości 

na działanie Ducha Świętego. Seminarium będzie trwało 

osiem tygodni. Opiera się ono na: 

1. Codziennej modlitwie osobistej 

2. Cotygodniowym spotkaniu, które obejmuje: 

- konferencje, opartą na programie podstawowych prawd 

życia duchowego i głęboko zakorzenionej w tekstach 

Pisma Świętego; 

- modlitwę wspólnotową; 

- świadectwo złożone przez członka wspólnoty odnośnie 

działania Boga w jego życiu; 

- pracę w małej grupie dzielącej się doświadczeniem 

modlitwy osobistej z poprzedniego tygodnia. 

20.04.2017 
   Pierwsze spotkanie, poprzedzone mszą świętą, rozpoczął 

ksiądz Dominik Terczyński, opiekun wspólnoty Odnowy 

Życia w Duchu Świętym „Droga na Syjon”, która 

poprowadziła seminarium. Zaprosił wszystkich do 

uczestniczenia w 8 spotkaniach. 

  Seminarium polega na nawróceniu się. Należało zatem 

przez cały tydzień medytować Słowo Boże i słuchać, co 

Bóg pragnie nam powiedzieć na temat naszego życia. Po 

modlitwie uwielbienia ksiądz Dominik wygłosił 

konferencję na temat Seminarium Wiary: po co właściwie 

mamy uczestniczyć w seminarium, do czego zaprasza nas 

Bóg i jak wielkie dary oferuje każdemy uczestnikowi. 

Kolejnym punktem było świadectwo na temat: „Moje 

doświadczenie Seminarium Wiary”. 

  Ważnym elementem całego spotkanie jest praca w 

grupkach dzielenia. Po rozważaniu Słowa mogliśmy 

podzielić się tym, jak Bóg działa w naszym życiu, w jaki 

sposób do nas przemawia. Zostaliśmy podzieleni na 7 grup 

kobiecych i jedną męską. Animatorzy powiedzieli w 

swoich grupach o ogólnych zasadach pracy, wypowiadania 

się, tajemnicy, podarowali każdemu członkowi grupy 

książki, z których prowadziliśmy w kolejnych tygodniach 

medytacje oraz wyjaśnili, w jaki sposób medytować. 

                 Spotkanie zakończyliśmy apelem do Matki 

Przenajświętszej. Ks. Dominik udzielił nam 

błogosławieństwa. 

                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.05.2017 
 Naszym kolejnym gościem był ksiądz Piotr 

Białek, który przewodniczył mszy świętej, a po 

wygłoszonej przez siebie konferencji poprowadził 

modlitwę o uzdrowienie. Wysłuchaliśmy również 

świadectwa uzdrowienia. Na zakończenie spotkaliśmy 

się w grupkach dzielenia, aby porozmawiać o 

medytowanym przez cały tydzień Słowie Bożym. 

Ksiądz Piotr Białek podkreślił w swojej konferencji, 

że najważniejszym punktem Seminarium Wiary jest 

nasze nawrócenie, a następnie oddanie życia 

Jezusowi. Pan Jezus w swojej posłudze na ziemi 

mówił: „odpuszczają ci się twoje grzechy”, a dopiero 

potem następowało uzdrowienie. Czyli trzeba się 

najpierw nawrócić, zrezygnować z grzechu, wybaczyć 

drugiej osobie, aby uczciwie móc zwrócić się do Pana 

z prośbą o uzdrowienie. Ksiądz Piotr kładł również 

nacisk na przebaczenie. Nie tylko ważne jest, aby 

przebaczyć tu i teraz, komuś, kto mnie ostatnio 

skrzywdził, ale należy przeanalizować swoje życie i 

wybaczyć wszystkim, bezwarunkowo. 

Po modlitwie o uzdrowienie i spotkaniu w grupkach, 

odśpiewaliśmy apel jasogórski, a następnie ksiądz 

Dominik pobłogosławił wszystkich zebranych. 

      

 

 24.05.2017 
 W dniu chrztu w Duchu Świętym odwiedził 

nas ksiądz Andrzej Drapała. Przewodniczył on mszy 

świętej, a następnie prowadził całe spotkanie. 

Usłyszeliśmy kolejne już świadectwo podczas 

seminarium, które mówiło o doświadczeniu chrztu w 

Duchu Świętym. Po świadectwie ksiądz Andrzej 

wygłosił konferencję na temat darów i charyzmatów, 

jakich pragnie nam udzielić Duch Święty. Wymienił 

kilka z nich i w skrócie je omówił. Prosił, abyśmy się 

otwierali na wszelkie dary, abyśmy nie zamykali drogi 

Duchowi Świętemu i jednocześnie, żebyśmy działanie 

zostawili Jemu My jesteśmy jedynie narzędziami, to 

Duch Święty uzdrawia, uwalnia i przemienia nasze 

życie. To On decyduje, w którym momencie dokonuje 

się uzdrowienie. Ksiądz Andrzej proponował, abyśmy 

przede wszystkich prosili o dar proroctwa, którym 

moglibyśmy służyć we wspólnocie. Po konferencji 

podzieliliśmy zaproszonych animatorów i animatorów 

z naszej wspólnoty na grupki modlitwy. 

. Modlitwa płynęła wzdłuż i wszerz kościoła przy 

pieśniach. Czuliśmy unoszącego się Ducha, czuliśmy, 

że nas dotyka, że jest z nami, że ta modlitwa się Jemu 

podoba, że to Jego dzieło.           

 

 

Podczas trzeciego już spotkania mieliśmy okazję nie tylko 

posłuchać konferencji na temat grzechu, ale również wziąć 

udział w uwielbieniu. Pana uwielbiali tym razem nie tylko 

członkowie naszej wspólnoty, ale również osoby, które po 

raz pierwszy przyszły na seminarium wiary. Duch Święty 

dotykał nas wszystkich w sposób szczególny, co można 

było zobaczyć i usłyszeć w grupkach dzielenia. Większość 

ochoczo medytowała Słowo Boże, zapisywała w zeszytach 

swoje przemyślenia, a także chętnie się nimi dzieliła. 

Usłyszeliśmy również świadectwo nawrócenia jednego z 

uczestników seminarium. 

11.05.2017 
 Najważniejszym punktem czwartego spotkania 

było oddanie życia Jezusowi. Sednem tego 

ośmiotygodniowego czasu jest nasze nawrócenie, 

całkowite zwrócenie się do Boga, oddanie Jemu całego 

naszego życia, wszystkich dziedzin, które sami kurczowo 

trzymamy w swoich rękach i nie pozwalamy tam wkroczyć 

Jezusowi ze swoją uzdrawiającą miłością. Ksiądz Marcin 

Rej nawiązał w wygłaszanej przez siebie konferencji na 

temat: „Jezus, który mnie zbawił” do ogromnego 

miłosierdzia Bożego, które dotyka naszych serc i je 

przemienia. Przytoczył nam dwa świadectwa osób, które 

nagle się nawróciły, dotknięte łaską Bożą. Wyświetlił 

również wzruszający film, który obrazował ogromną, 

bezinteresowną miłość Boga do nas. Również świadectwo 

jednej z osób uczestniczących w seminarium pokazało jak 

wielką moc ma sakrament pokuty i pojednania, który za 

każdym razem prowadzi nas do nawrócenia i przemiany 

życia. Po świadectwie ksiądz Dominik zachęcił każdego 

uczestnika seminarium, aby podszedł do krzyża 

znajdującego się na schodach przed ołtarzem głównym i 

wyznał Bogu, że pragnie się Jemu całkowicie oddać, aby to 

Bóg teraz nas prowadził, aby to On był naszą Drogą. 

Podkreślił, że taki akt oddania się Bogu jest dobrowolny. 

Bóg nie chce nas do niczego przymuszać, obdarzył nas 

przecież wolną wolą. Ksiądz odczytał akt oddania swego 

życia Jezusowi, a wszyscy chętni powtarzali za nim 

czytane słowa. Patrząc na kościół, wydawać by się mogło, 

że nikt nie chce pozostawić dla siebie żadnego skrawka 

swojego życia. Wszyscy zgodnie ustawili się wzdłuż 

kościoła i przy dźwiękach śpiewanych pieśni każdy modlił 

się w duchu, wyznając Panu, co chce Mu oddać, czego się 

wyrzeka. 

 Nie zabrakło również uwielbienia, oddania czci 

Chrystusowi, wychwalania Go śpiewem. 

 Ostatnim punktem spotkania było dzielenie się 

rozważanym Słowem w grupkach dzielenia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

        

  

  

                         

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

. Przez 8 tygodni mieliśmy ogromną ucztę dla ducha, 

ale nie poprzestaliśmy na tym. 

 

 

 
.  

 

  Po spotkaniu ksiądz Dominik i wspólnota „Droga 

na Syjon” zaprosili wszystkich uczestników semina-

rium na Agape, czyli coś dla ciała. Mogliśmy wspól-

nie zjeść posiłek przygotowany przez członków 

wspólnoty, porozmawiać, zrobić sobie pamiątkowe 

zdjęcia w grupkach, w których dzieliliśmy się Sło-

wem Bożym i swoim życiem. Wszyscy radośni, na-

pełnieni Duchem Świętym, pełni nadziei na nowe 

życie z Bogiem opuścili mury naszego kościoła. 

Wierzymy, że będziemy się jeszcze spotykać na 

wspólnej modlitwie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiedy już wszyscy uczestnicy zostali ochrzczeni w Duchu 

Świętym, ksiądz Andrzej zainicjował modlitwę uwielbienia. 

Wzięliśmy się za ręce i wspólnie na głos uwielbialiśmy 

Pana. Z każdej strony słychać było również modlitwę w 

językach, a potem śpiew w językach. Do nieba płynął 

wielki hymn uwielbienia dla naszego Zbawcy. 

 
Ksiądz Edward, który przyjechał ze swoją wspólnotą ze 

Staszowa, udzielił nam po apelu jasnogórskim 

błogosławieństwa. I pełni Ducha udaliśmy się do naszych 

domów. 

1.06.2017 
 Gościliśmy również ojca Hieronima Tarłowskiego, 

naszego rodaka, który wygłosił piękną konferencję na 

temat: „Kościół, który jest moim domem”. Ze względu na 

jego posługę poza granicami naszego kraju miał możliwość 

zobaczyć jak funkcjonują różne kościoły, czasem nie było 

mu łatwo w ogóle znaleźć kościół katolicki w jakimś 

odległym kraju, jednak zawsze, jak już do niego wszedł, 

mógł się poczuć jak w domu, jak u siebie. 

Po mszy świętej rozpoczęliśmy uwielbienie dla całej 

wspólnoty kościoła. Uczestnicy seminarium chętnie się 

włączali w modlitwę. To pokazuje wielkie pragnienie Boga 

wśród ludzi, pragnienie, aby On był tuż obok, w moim 

sercu, w moim życiu. Po uwielbieniu wysłuchaliśmy 

świadectwa na temat kościoła. Ostatnim punktem spotkania 

były grupki dzielenia. Ponieważ nie spotykaliśmy się w 

grupkach od dwóch tygodni, ze względu na modlitwę o 

chrzest w Duchu Świętym, spotkanie sprawiło nam wielką 

radość. Mogliśmy się podzielić naszymi przeżyciami 

związanymi z modlitwą o Ducha Świętego, a także naszym 

przeżywaniem Seminarium Wiary. 

8.06.2017 
 Ostatnie spotkanie Seminarium Wiary zakończył 

ksiądz Dominik Terczyński, przekonując wszystkich, że nic 

tak naprawdę nie kończy się wraz z zakończeniem 

Seminarium. Podkreślił, że teraz każdy powinien znaleźć 

swoje miejsce, aby być blisko Boga, aby Go ciągle szukać i 

na nowo odkrywać. Dobrze jest zakorzenić się w jakiejś 

wspólnocie. U nas w parafii taką wspólnotą, która zaprasza 

wszystkich, jest wspólnota Odnowy w Duchu Świętym 

„Droga na Syjon”. Ksiądz Dominik zachęcał do 

odwiedzenia wspólnoty, gdzie każdy indywidualnie może 

się przekonać, czy to jego miejsce, czy powinien jednak 

szukać innego. 

Zgłosiło się również kilka osób, które pragnęły podzielić 

się swoim przeżyciem Seminarium Wiary i wszelkimi 

łaskami, jakimi Pan Bóg ich obdarował podczas tego 
ofiarowanego nam czasu.  

 



 

 

     

 

 

ZE  SPOTKAŃ  WSPÓŁNOTY... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


