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Ruch Światło-Życie to po prostu moje życie, moja droga do Jezusa i z
Nim, droga do drugiego człowieka i z nim... Dziękuję za wszystko - od
pierwszego spotkania do dziś, gdy jako kapłan i moderator
diecezjalny uczę się, jak światło Boże wprowadzać w życie.

Ks. Ryszard

Ruch Światło-Życie ukształtował mnie. Ludzie żyjący według jego
zasad pokazali mi Boga obecnego zwłaszcza we wspólnocie. Dziękuję
Panu za ten wielki dar, za animatorów, ich świadectwo wiary, miłości
i dobra, którym się dzielili. Dziękuję za kapłanów, którzy nauczyli mnie
dostrzegać piękno w każdym człowieku. Dzięki Ruchowi zawsze
wracam do postawy, że to Bóg ma być w moim życiu na pierwszym
miejscu. Chwała Panu.

Basia

Od 17 lat jestem związany z Ruchem. To wielki dar dla mnie, że
trafiłem na niego trafiłem. Dziś jestem wdzięczny za wszystkich
animatorów, których spotkałem na swojej drodze, znajomych z
rekolekcji i kapłanów. To wszystko, co przeżyłem w Ruchu odcisnęło
znamię na tym, jakim dziś jestem człowiekiem. Za to wszystko:
Chwała Panu.

Jarek

Cóż innego można powiedzieć, jak nie to, że jestem wdzięczny. Za to,
że kiedy młody człowiek najbardziej potrzebował wsparcia, kierunku
na Pana Boga, pchnięcia w tą właściwą stronę pojawiła się Oaza.
Jest czas zasiewu i czas zbiorów. Cieszę się, że mogę teraz, posługując
dla Ruchu Światło Życie dawać plon; że mam taką możliwość; że
jestem przy Chrystusie, dzięki Oazie.
Chwała Panu!

Krzysztof

Oaza to miejsce, w którym się ode mnie wymaga. Dzięki temu
nauczyłam się budować relacje z Bogiem, innymi ludźmi i samą sobą.
W tym środowisku kształtuję swój system wartości, rozwijam się i
uczę się służyć. We wspólnocie odkrywam prawdziwą radość z wiary
oraz przeżywam wiele niesamowitych chwil. Ruch Światło-Życie to dar
od Pana Boga, za który niezmiernie Mu dziękuję.

Justyna

Dziękujemy Bogu za Ruch Światło-Życie, za Domowy Kościół, w
którym odkryliśmy, że Bóg nas kocha i ma dla nas wspaniały plan, że
chce naszego szczęścia już tu na ziemi. Formacja w Domowym
Kościele ma wpływ na nasze postępowanie i nasze decyzje, a to
sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, pełni radości i pokoju. Od kiedy Jezus
jest naszym Panem i Zbawicielem, życie z Nim jest inne: lepsze i
piękniejsze, co nie znaczy, że nie mamy problemów i kłopotów.
Doświadczamy, że wszystko co mamy pochodzi od Niego i wszystko
od Niego zależy. Chwała Panu

Teresa i Marek

Bogu niech będą dzięki za Ruch Światło-Życie. To dzięki niemu
obudziło się we mnie powołanie do życia oddanego Bogu w
zgromadzeniu zakonnym. Uczestnicząc w wakacyjnych rekolekcjach w
2000 roku zapragnęłam, aby tak wyglądało całe moje życie: by był
czas na codzienną Eucharystię, na wspólną modlitwę, wspólną pracę,
konferencje, pogodne wieczory, na bycie z innymi - i Bóg spełnił moje
pragnienie! Jestem wdzięczna wszystkim, którzy swoim życiem
ukazywali mi Boga, którzy w jakiś sposób "zapalili" mnie do życia we
wspólnocie. Niech Bóg będzie uwielbiony w całym dziele Ruchu i
niech wspomaga wszystkich Jego członków do wierności i dawania
świadectwa, że Jezus jest naszym Panem i Zbawicielem.

s.Barbara, FDC

Dziękuję za ludzi - oazowiczów, których poznałam i którzy do oazy
mnie przyciągnęli. Za ich świadectwo życia, którym się ze mną dzielą i
na którym mogłam się wzorować. Dziękuję, że chociaż dopiero
zaczynam formację w oazie dorosłych, to Ruch Światło-Życie już od
kilku lat mi towarzyszy :)

Sylwia

Ruch Światło-Życie, a może po prostu oaza w tym świecie pełnym
pustyni...Dzięki Oazie poznałam wspaniałych ludzi, odwiedziłam wiele
miejsc, zobaczyłam świat innymi oczami, rozwinęłam się pod wieloma
względami, odkryłam swoje talenty i marzenia, ale przede wszystkim
spotkałam żywego Boga. To dzieło jest częścią mojego życia, a mam
nadzieję, że ja jestem częścią tego dzieła. Chwała Panu!

Asia

Dzięki ruchowi oazowemu Jezus Chrystus mnie uzdrowił, dał ludzi,
którzy mnie podnosili i wspierali w ciężkich chwilach walki. Boże,
chwała Ci za Ruch Światło-Życie, dzięki któremu narodziłem się na
nowo! Ty tak bardzo kochasz nas, każdego z osobna.

Piotr

Ruch Światło-Życie jest dla mnie jak dobry prąd powietrza dla
lecącego ptaka. Gdyby nie on, dotarcie od różnorodnych celów byłoby
bardzo męczące.
Mam na myśli bardzo szeroki wymiar - od umiejętności towarzyskich,
przez zdolność samorozwoju do umiejętności nawiązywania relacji i
pragnienia życia w pełni planu Bożego. Te wszystkie sfery bardzo
rozwinął we mnie Pan Bóg, właśnie poprzez Oazę. Gdy teraz patrzę na
swoją drogę duchową, znamienny jest fakt, że nie spotkałem w Ruchu
doznań mistycznych, ale właśnie rzetelne i wymagające poznawanie
Boga przez Pismo, wspólnotę czy liturgię. Myślę, że ta właśnie forma
wymagającego zaangażowania dała mi bardzo wiele.
Więc za całe to dzieło, którego owocu w pełni na pewno jeszcze nie
widzę: chwała Panu!

Andrzej

Dzięki oazie jestem teraz w tym miejscu w życiu - dziękuję Bogu za
formację, wspólnotę i możliwość służby.

Magdalena

Dzięki oazie zrozumiałam, że w naszej opowieści życiowej
Bóg nie jest didaskaliami, tylko głównym bohaterem, bo bez niego nie
ma życia, nie ma naszej opowieści.
Nie ma szczęścia, nie ma smutku i miłości, jednak -co najważniejsze Bóg jest naszym przyjacielem, który jest przy nas zawsze, niezależnie
od tego jacy jesteśmy.

❤❤

Zuzia❤

Jestem wdzięczna za to, jak Ruch mnie wychował, jak ukształtował
mój charakter i umocnił moją więź z Bogiem, nauczył modlitwy, relacji
z drugim człowiekiem i postawił solidne fundamenty na budowanie
przyszłości. Za wszystko, co wydarzyło się do tej pory w moim życiu dziękuję… Chwała Panu!

Gabriela

Niech Bóg będzie uwielbiony! Za dar Ruchy Światło- Życie, za Sługę
Bożego ks. Franciszka...
Dziękuję, za to, co Bóg uczynił w moim życiu dzięki drodze w Ruchu w
czasie tych 25 lat. Za wszystkich kapłanów, moderatorów,
animatorów. Za czas wzrastania i czas służby. Za naukę
odpowiedzialności i prawdziwej miłości. Za umiłowanie liturgii. Za
KWC. I w końcu za Domowy Kościół. Chwała Panu!

Anna

Ruch Światło-Życie wniósł w moje życie wiele radości. Przychodząc na
Oazę (12 lat temu) zobaczyłam, że można mieć z kochającym mnie
Bogiem żywą, osobową relację i że On daje się nam poznawać. Pan
dał mi także poznać wiele wspaniałych osób i doświadczyć siły
chrześcijańskiej wspólnoty. To wielka radość móc dzielić się wiarą z
innymi w Oazie. Mogę się tu ciągle rozwijać jako chrześcijanin, jako
człowiek; uczyć pokory i poczucia odpowiedzialności. Chwała Panu!

Kasia

To tutaj, na oazie, rozpoczęłam swoją drogę z Jezusem. To tu
poznałam mojego męża, a teraz nasze dzieci również odnajdują w niej
swoje miejsce. Formacja w Ruchu Światło-Życie ukształtowała moją
dojrzałość chrześcijańską. Dziękuję!

Ewa

Już na Chrzcie Świętym Bóg pokazał, że ta droga będzie moją - przez
ręce mojego ojca chrzestnego.
I chociaż mój pierwszy, świadomy wybór Oazy został dokonany, bo
"fajnie śpiewają" to przez te 13 lat w Ruchu nauczyłam się co znaczy
"być dla" i nie oczekiwać niczego w zamian. Dzisiaj wiem także, że
Ruch to ludzie, na których mogę liczyć, kiedy to ja potrzebuję pomocy.
Taka wielka rodzina, w której najpierw jestem dzieckiem jako
uczestnik, następnie starszą siostrą - animatorką aż do momentu,
kiedy posługa staje się życiem i nie zastanawiam się już "czy warto?".
Boże bądź uwielbiony w każdym człowieku, którego postawiłeś na
mojej drodze w Ruchu Światło-Życie, błogosław każdemu, a ich życie
niech wydaje owoce mojego z nimi spotkania.

Agnieszka

Oaza ukształtowała mój charakter, przez co wyróżniam się w
środowisku rodzinnym, ale jestem szczęśliwa. Dzięki rekolekcjom
spotkałam Pana, a On uratował moje życie i choć nadal upadam to
zawsze jest Ktoś, Kto nie pozwala, abym tak leżała. Oaza dała mi
wielu znajomych, ale i męża oraz bliskich przyjaciół. Warto
inwestować w siebie, warto być w Oazie.

Agnieszka

Za co jestem wdzięczna Ruchowi? Na pewno za to, że dzięki niemu
odkryłam piękno wspólnoty. W ruchu poznałam ludzi, którzy pokazali
mi, że można żyć według Bożych zasad, które nie ograniczają, ale
pozwalają się rozwijać. Dziś szczególnie jestem wdzięczna za
animatorów, ponieważ uczyli wspaniałej relacji z Bogiem, dawali
świadectwo swojej wiary.

Basia

Oaza otwarła mi drzwi do Chrystusa. Tam poznałam, że nie trzeba
wstydzić się wiary w Niego. Do Oazy posłałam moje córki, bo
wiedziałam, że tam odnajdą sens życia; że gdy się pogubią, to Jezus
pomoże odnaleźć im właściwy kurs. Dziś dziękuję Bogu za to, że
pomógł mi w wychowywaniu moich dzieci. Dziś patrzę na ich
szczęśliwe rodziny, na moje wnuki i radość mnie rozpiera! Chwała
Panu!

Barbara

Dziękujemy, że powołałeś nas Panie do Domowego Kościoła, dzięki
czemu bardziej zbliżyliśmy się do Ciebie. Nasze małżeństwo stało się
pełniejsze, nasza miłość głębsza. Za wszystkie łaski: chwała Panu!

Maria i Jerzy

Ruch ukształtował mnie duchowo i społecznie, pomógł mi umieścić
moje "ja" na właściwym miejscu w moim życiu.

Tomasz

Dzięki Ruchowi Światło-Życie poznałam Boga, który jest Miłością. Nic
piękniejszego nie mogło mi się przytrafić. Dzięki temu kocham i czuję
się kochana. Mogę być lepszą żoną, matką, podwładnym i
przełożonym. Pragnę, aby każdy mógł doświadczać Bożej Miłości!
Za wszystko chwała Panu!

Grażyna

PAN BÓG naprawdę DZIAŁA, przemienia nasze życie i kroczy z nami po
naszych ścieżkach! Właśnie tę pewność dał mi RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE i
za to wielkie Bóg zapłać! Nie znam lepszego miejsca, w którym
mogłabym się znaleźć kilkanaście lat temu. To właśnie wspólnota
oazowa ukształtowała moją relację z Jezusem, przyniosła przyjaźnie
na całe życie oraz pozwoliła stawać się lepszą wersją samej siebie :)
CHWAŁA PANU!

Marta

Ruch Światło-Życie nauczył mnie kontaktu z Bogiem i innymi ludźmi.
Pokazał, co to znaczy prawdziwa miłość i służba bliźniemu. Nie
wyobrażam sobie mojego życia bez tej wspólnoty.

Agata

Oaza Ruchu Światło-Życie stała się dla mnie środowiskiem, w którym
Pan Bóg ukazał mi swoją Miłość i zaczął mnie przemieniać. Jestem
Bogu szczególnie wdzięczny, że przez tą wspólnotę mogłem
przełamywać nieśmiałość, spotkać ludzi pełnych Ducha Świętego,
którzy przez ostatnie lata wpływali na mnie, pomagali mi, dając
przykład odważnej wiary. Owocną współpracę i podejmowanie
różnych inicjatyw w Oazie odbieram jako wielką łaskę Bożą i piękną
możliwość stałego rozwoju duchowego. Jestem również wdzięczny za
doświadczenia trudne, za sytuacje, w których Pan Bóg wskazywał mi
moje błędy i dawał pomoc przez drugiego człowieka, bym mógł
zmieniać się na lepsze. Za wszelkie łaski, których doświadczyłem chwała Panu! :)

Marcin

Dzięki Oazie nauczyłem się rozmawiać z Bogiem jak z przyjacielem. To
miejsce pozwoliło mi cieszyć się Chrystusem we wspólnocie, przyjąć
Go jako osobistego Pana i Zbawiciela oraz starać się żyć zgodnie z
Drogowskazami Nowego Człowieka.
Chwała Panu za cały Ruch Światło-Życie!!! :)

Patryk

Ruch dał mi światło i pozwolił bliżej poznawać Boga. Dzięki Oazie
mogłam uczyć się życia we wspólnocie oraz jak rozwijać dobre cechy
charakteru. Dziękuję!

Mariola

Za to że jest droga do Boga i są ludzie, którzy ją znają. Za to, że Bóg
wybrał drogę Ruchu Światło-Życie dla mnie.

Mateusz

Ruch ukształtował moje życie, pokazał mi jak budować relację z
Bogiem, nauczył modlitwy. Dzięki niemu poznałam wiele wspaniałych
osób. Chwała Panu!

Marzena

Dzięki Ruchowi doświadczyłem obecności żywego Boga, obecnego w
Kościele, w liturgii, we wspólnocie i Słowie Bożym. Zawdzięczam Oazie
- jeżeli nie wszystko, to na pewno prawie wszystko - co otrzymałem (a
teraz otrzymuje razem ze mną cała moja rodzina) od dobrego Boga
na drodze do dojrzałości chrześcijańskiej.
Chwała Panu!

Daniel

Ruch Światło-Życie zmienił całkowicie moje postrzeganie świata. To
właśnie dzięki niemu stałam się może nie idealnym człowiekiem, ale
na pewno lepszym niż byłam.

Ania

Oaza to wspaniałe miejsce. Pokazała mi, co to znaczy naprawdę
kochać Pana Boga. Dzięki niej pogłębiła się moja wiara, za co jestem
naprawdę wdzięczna.

Iwona

Ruch Światło-Życie dał mi życie bogatsze i bardziej wartościowe.
Dzięki Oazie odkrywam kim jestem i do czego zostałem powołany:
"(...) opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie." (Dz 8, 35b)

Filip

Ruch Światło-Życie jest dla mnie naturalnym środowiskiem życia,
gdzie mogę służyć innym na miarę swoich możliwości. Dzięki niemu
poznaję wspaniałych ludzi, przeżywam nieoceniony czas rekolekcji,
podejmuję stały wysiłek rozwoju siebie, swojego małżeństwa, rodziny,
kręgu, diakonii. Jest też miejscem realizacji mojego powołania do
bycia mężem i ojcem. Dzięki niemu trwałm w Kościele, jestem blisko
Pana Boga i nieustannie się nawracam. Chwała Panu!

Tomasz

Jestem członkiem Ruchu Światło-Życie, pragnę służyć Bogu po przez
posługę we wspólnocie oazowej. Widzę, jak ważne w życiu człowieka
jest 10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej, które przyjmuje się na
końcu rekolekcji oazowych 2 stopnia. Trzeba się modlić, żeby w naszej
diecezji bielsko-żywieckiej rozwijały się wspólnoty Ruchu ŚwiatłoŻycie, wielu ludziom słowa "oaza" kojarzy się z młodzieżą, a przecież
w Ruchu Światło-Życie można być do końca życia. Módlmy się też,
żeby w naszej diecezji rozwijały się Oazy Dorosłych i Domowy Kościół.
Prośmy Ducha Świętego, aby oświecał członków Ruchu Światło-Życie,
księży moderatorów i żeby przyciągał do wspólnot nowych ludzi.
Widzę, że Pan Bóg powołał mnie, abym trwał w Ruchu Światło-Życie,
gdzie można poznawać Boga, Jego słowo i nowych ludzi. Chwała
Panu, że jestem w Oazie!

Krzysztof

Podczas mojego pierwszego zetknięcia z Oazą moja wiara dopiero
raczkowała. Z każdym kolejnym rokiem formacyjnym coraz bardziej
się rozwijała, by później zacząć pomagać rozwijać się i innym. To
właśnie Ruch Światło-Życie pozwala mi zbliżać się do Boga i stawać
się Jego świadomym wyznawcą. To ogromny dar i błogosławieństwo,
za które nieustannie chcę składać ogromne Bóg zapłać! :D

Martyna

Jestem wdzięczny Ruchowi za to, że dzięki niemu podążam właściwą
ścieżką do Boga, mam z kim dzielić się wiarą i od kogo uczyć się niej.
To megałaska od Jedynego należeć do tak pięknej wspólnoty.
Chwała Panu!

Krzysztof

Zasady życia Ruchu Światło-Życie, ludzie, których spotkałem przez te
wszystkie lata oraz wszystkie wydarzenia, które składają się na moją
oazową drogę, ukształtowały w decydującym stopniu mój charakter,
pozwoliły sensownie przeżyć młodość oraz dały solidny fundament
życia małżeńskiego i co najważniejsze - przyprowadziły mnie do
Jezusa, pozwoliły Go spotkać, nie zatrzymały na sobie i dla siebie. To
największa mądrość naszego Ruchu, w której Pan Bóg niech będzie
uwielbiony!

Przemek

Bardzo się cieszę, że mogę już od pięciu lat uczestniczyć w
spotkaniach oazowych. Mam najlepszą animatorkę i najlepszą grupę,
ale przede wszystkim moja ukochana animatorka Kasia nauczyła
mnie wiele o Bogu i za to jestem jej wdzięczna. Mam nadzieje, że
tegoroczne pierwsze rekolekcje w moim życiu będą wyjątkowe i
jeszcze bardziej zbliżą mnie do Boga.

Patrycja

Gdyby nie Oaza moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Pomogła
mi ona przezwyciężyć moje słabości i lęki, otworzyć się na ludzi i Boga.
Nauczyłam się jak się modlić i żyć Słowem Bożym, a przy tym być
szczęśliwym. Pokazała mi ona, że wiara nie musi być nudna i
monotonna, lecz daje siłę i radość z bycia. Na spotkaniach
formacyjnych i rekolekcjach wakacyjnych spotkałam wielu ludzi, z
którymi mam kontakt do dziś i mogę na nich liczyć. Zobaczyłam na
czym polega wspólnota - gdy upadasz inni cię podtrzymują i
pomagają powstać. Dziękuję! :)

Marysia

Dzięki Ruchu Światło-Życie bliżej poznałam Boga. Jestem bardzo
szczęśliwa, że mogę chodzić na Oazę i uczyć się o Jezusie. Oaza jest
dla mnie drugim domem, czuję się tam bezpieczna i kochana. Chwała
Panu!

Karolina

Oaza to miejsce, które nauczyło mnie prawdziwej więzi z Bogiem;
wspólnota, która ode mnie wymaga; czas który tam poświęcam i
ludzie, z którymi pogłębiam swoją wiarę. Dziś dziękuję Bogu, że mogę
tam przybywać i poznawać nowe drogi, którymi On mnie prowadzi.

Ewelina

Oaza to nie tylko grupa przy kościele. Oaza to rodzina, która nauczyła
mnie życia. To dzięki niej idę swą drogą z Bogiem i jestem na niej w
pełni szczęśliwa. Codziennie dziękuje za to, że mogłam spotkać tych
wszystkich ludzi, którzy pokazali mi swoim świadectwem jak wielki
jest Bóg. Za to CHWAŁA PANU!

Martyna

Odkąd należę do wspólnoty Oazowej całe moje życie się zmieniło.
Podczas czytania Pisma Świętego coraz to głębiej pogłębiam swoją
wiarę, uczę się też kochać bliźniego i mu pomagać.

Patrycja

Dzięki Oazie trwam i wzrastam w wierze. Wspólnota pomaga mi
szukać żywego Boga, który jest wśród nas. Daje mi również wiele
radości i chęci do działania. Chwała Panu! :D

Justyna

Gdyby nie Ruch, nie byłbym tym, kim jestem. We wspólnocie
znalazłem więź z Chrystusem. Tutaj mogę się rozwijać i kroczyć z
Bogiem ludźmi do wieczności. DZIĘKUJĘ! <3

Baca

To kim jestem, to jak żyję, to jakie są moje wybor, to jakich mam
przyjaciół, to, że stawiam sobie i innym wysokie wymagania, to, że
potrafię iść pod prąd, to że potrafię uczyć się powstawać, to, że chcę
uczyć się na błędach, to, że potrafię cieszyć się z małych rzeczy, to, że
jestem abstynentem, to, że potrafię wykazać się odwagą… to
wszystko dzięki NIEMU, który pokazał mi i pozwolił odkrywać żywy
Kościół poprzez Ruch Światło-Życie. Chwała Panu za to dzieło!

Agnieszka

Jestem wdzięczny gdyż wspólnota oazowa rozwinęła we mnie miłość
do bliźniego i uratowała moje życie przed zatraceniem. Dzięki Oazie
mogę wzrastać w wierze i uczyć się żyć dla drugiego człowieka.
Chwała Panu! :D

Dawid

Chwała Panu! Właśnie to miejsce - Oaza - dokonało we mnie
największego cudu - wskrzeszenia serca, które było umarłe na skutek
braku doceniania własnej wartości, grzechu oraz bycia wyśmianym i
lekceważonym na każdym kroku. Nie byłbym tym kim jestem, gdyby
nie ta wspólnota, nie żyłbym gdyby nie ona. To miejsca daję mi
nadzieję, to jest mój dom. W nim pierwszy raz usłyszałem „dobrze że
jesteś”. Pierwszy raz ktoś cieszył się, że jestem. Za wspólnotę, za ludzi
których posyłasz - chwała Ci Panie!

Marcin

Formacja pomogła mi nawiązać i pogłębiać kontakt z Bogiem. A
Bóg... cóż... Gdy nie wierzyłam, że działa w moim życiu, zburzył mój
"wspaniały" plan na nie, bym we współpracy z Nim zaczęła wszystko
od nowa - tym razem według Jego planu. Gdy nie wierzyłam, że
potrafię wziąć odpowiedzialności za drugą osobę, wysłał mnie na kurs
dla wychowawców i na liczne wyjazdy (w tym rekolekcje <3 ), gdzie
miałam pod opieką od 10 do 20 młodych ludzi (dla dociekliwych - nikt
nie zginął ;) ). Gdy nie wierzyłam, że będę potrafiła żyć samodzielnie,
rzucił mnie około 100 kilometrów od rodzinnego domu, bym
zobaczyła, że jednak umiem. Przez masę pozytywnie zakręconych,
szalonych, a przy tym odpowiedzialnych i serdecznych ludzi we
wspólnocie, pokazuje, że jest tuż obok i że warto z Nim iść przez życie.
Czy zdarzają się potknięcia? No jasne! Ale dzięki cierpliwym
tłumaczeniom i wbijanym mi do głowy przez lata zapewnieniu o Bożej
Miłości wiem, że zawsze Ktoś pomoże mi wstać.
Bóg jest wielki, a na Oazie dostałam szansę by to dostrzec i misję, by
to przekazywać dalej. Chwała Panu!

Sylwia

Dziękuję Bogu za dar wiary i za to, że dzięki Ruchowi przeżyłam w
swoim życiu niesamowite chwile. Chwała Panu! :)

Grażyna

Oaza pokazała mi nie tylko, że można na co dzień żyć z Bogiem i być
blisko Niego, ale także niesamowicie pomogła otworzyć się na ludzi.
Jestem ogromnie wdzięczna, że Bóg dał mi znaleźć to wspaniałe
miejsce!

Karolina

Oaza nauczyła mnie wytrwałości w wierze oraz pokazała właśnie tę
siłę, którą każdy ma w sobie, a mówię o sile modlitwy. Rozpaliła w
moim sercu płomień, który przeradzał się w coraz większy ogień.
Uwielbiam Cię Boże za to, że pomimo to, że nie jest nas za dużo i
jesteśmy tym małym płomykiem, to i tak nas kochasz i pomagasz nam
stawać się większym płomieniem, który kiedyś stanie się ogniskiem.
Dziękuję!

Janka

Dziękuję Ruchowi za to, że pomógł mi doświadczyć żywego Boga, dał
charyzmat i pozwolił spotkać ludzi będących autentycznymi
ŚWIADKAMI.

Karolina

Wspólnota Oazowa była dla mnie drogą do przyjęcia Chrystusa jako
Pana i Zbawiciela 11 lat temu: czas spotkania wielu wspaniałych
kapłanów, w tym księdza Miki, wielu życzliwych rówieśników
wyznających chrześcijańskie wartości, przyjaźnie , które trwają do
dziś, wiele radości z posługi animatorskiej, udziału w rekolekcjach
wakacyjnych, ewangelizacyjnych, dniach wspólnoty, ORA, w Szkole
Modlitwy, Sacrosongach, przedstawieniach jasełkowych,
wielkopostnych, studium liturgicznym, Krucjacie Wyzwolenia
Człowieka, a obecnie radość, bo we wspólnocie oazowej jest moja
córka. Za wiele zdobytych szczytów górskich (Turbacz, Babia ) i zabaw
(andrzejkowych, sylwestrowych ), wiele pielgrzymek do Kalwarii,
Częstochowy i na spotkania z papieżem Janem Pawłem II. Za poznanie
różnych miejscowości. Za poznanie świadectwa życia księdza Jerzego
Popiełuszki. Za wychowanie, że życie jest świętością i trzeba je chronić
na każdym etapie.
Za to wszystko i to co nie sposób wymienić: Chwała Panu!

Beata

Pan Bóg jest WIELKI! Dzięki Mu za dzieło Ruchu Światło-Życie i za
Sługę Bożego księdza Franciszka.
To Ruch mnie ukształtował, pokazał co jest w życiu najważniejsze, a
przede wszystkim wskazał drogę do świętości. Ruch wychował
mojego małżonka, nauczył nas dialogu i dzięki temu teraz jesteśmy
szczęśliwym małżeństwem.
W Ruchu spotkałam wielu wspaniałych kapłanów, którzy
ukształtowali moje sumienie oraz wielu wspaniałych ludzi, z którymi
trwamy w prawdziwej przyjaźni.
Chwała Panu za Ruch „Światło-Zycie”!

Kasia

Dzięki pełnej formacji w Domowym Kościele i podjęciu służby w
Diakonii Ewangelizacji, Bóg uczynił nasze życie radosne i szczęśliwe.
Za światło przekazane przez ks. F. Blachnickiego: BOGU NIECH BĘDĄ
DZIĘKI!

Stasia i Janusz

W młodości ukształtowała mnie Oaza. Ten czas zadecydował o całym
moim życiu. Cieszę się, że w dorosłym życiu, 30 lat później, mogę
powiedzieć: Jezus jest mym Panem i Zbawicielem i chwalić Go z
przyjaciółmi z młodych, oazowych lat.

Adam

Dzięki Ruchowi ukształtowało się moje człowieczeństwo, moje
spojrzenie na wiele spraw i wartości. Nie byłabym tym kim jestem dziś
gdyby Oaza <3
Chwała Panu :)

Basia

Jak wysłowić moją wdzięczność za tysiące łask. Ten fragment piosenki
mówi wszystko. Dziękuję!

Grzesiek

Dzięki oazie znalazłam wspaniały sposób na życie. Poznałam wielu
cudownych ludzi, nowe autorytety, wyzwania, a nawet siebie. Nigdy
nie przestanę dziękować za możliwość doświadczenia tego
niezwykłego daru, którym jest wspólnota; daru, który sprawia, że
służba daje radość i siłę. Chwała Panu!

Ada

Ruch Światło-Życie stał się moim środowiskiem wzrostu prawie 6 lat
temu. Znalazłam tutaj prawdziwą wspólnotę, spotkałam niezwykłych
ludzi, którzy zmienili moje życie i patrzenie na siebie samą. Niezwykle
cenię sobie to, jak bardzo ukształtowało mnie każde wydarzenie,
posługa czy rekolekcje. Jestem wdzięczna za wszystkich, którzy swoją
postawą ubogacili moje życie. Za to wszystko chwała Panu!

Dorota

Dzięki Ruchu Światło-Życie, poznałam wielu niesamowitych ludzi,
dowiedziałam się co to prawdziwa przyjaźń, zaczęłam pojmować
Boga jako kochanego ojca, nauczyciela i przyjaciela, a nie jako ,,coś",
czemu mamy oddawać hołd.
Od mojej pierwszej oazy, stałam się innym człowiekiem, lepszym
człowiekiem. Dziękuję!

Julia

Nie wiem, kim byłabym dzisiaj, gdyby nie Ruch Światło-Życie... i nie
chcę wiedzieć. Dziękuję, że Bóg tak pokierował moim życiem, że
trafiłam do Oazy.

Marta

Dziękuję za każde spotkanie z Bogiem, bo to On pokazał mi jak
pięknie żyć zgodnie z Jego wolą. Moi kochani wielki jubileusz 25 lat za
nami mam nadzieję, że dożyjemy kolejnego wielkiego jubileuszu.
Dzięki składam wszystkim animatorom i księżom, których spotkałem
na drodze, bo dzięki nim nawiązałem bliższą relację z Bogiem. Jeszcze
raz dziękuję.

Krzysiek

Ruch Światło-Życie nadał nową jakość mojemu życiu. To w nim
spotkałam żywego Boga, który uzdrowił mnie, uwolnił i krótko
mówiąc ocalił od zakłamanego obrazu samej siebie i mojego życia. To
w Ruchu - czerpiąc i dając - rozwinęłam i rozwijam się jako osoba,
odkrywam prawdę o sobie i kształtuję swoje życie. To właśnie w tym
środowisku spotkało mnie to co najlepsze w moim życiu: wspólnota,
dawanie siebie, KWC, Mąż, który także wyrósł w Ruchu i teraz razem
ze mną służy mu. Dziękuję Bogu za każdą spotkaną dzięki Ruchowi
osobę, za każdą perspektywę i drogę, za każde doświadczenie
zbliżające mnie do świętości.

Natalia

Gdyby nie Ruch Światło-Życie, nie byłbym tu, gdzie jestem teraz, w
takiej, a nie innej sytuacji. Moje życie poukładało by się zapewne
inaczej. Bóg zesłał na moją drogę ludzi z Oazy, którzy uformowali
mnie w odpowiedni sposób, którzy zostali moimi przyjaciółmi, na
których mogę polegać, a niektórzy zostali moją rodziną.
Za to Bogu dziękuję! Za dzieło Oazy, szczególnie w naszej diecezji, bo
tu najwięcej otrzymałem i najwięcej staram się dawać. Za tych
właśnie ludzi. Za zamiłowanie w Liturgii, którego nauczyłem się na
drogach Ruchu Światło-Życie. Aż wreszcie za to, że na pewnej
Centralnej Oazie Matce "kopnął" mnie Duch Święty i przez to mam
wspaniałą rodzinę oraz wspaniałe życie.

Sebastian

Ruch Światło-Życie pokazał mi co to jest prawdziwa wspólnota, jak
wspaniali ludzie ją tworzą, jak bardzo są różnorodni i ile każdy z
osobna do niej wnosi. Uświadomił mi, jak wiele darów na co dzień
otrzymujemy od Boga, jak starać się je jak najlepiej wykorzystywać i
jak budować swoją relację z Chrystusem, który jest jedynym Panem i
Zbawicielem. Chwała Panu za całe dzieło księdza Blachnickiego!

Dorota

Ruch Światło Życie ukształtował moją relacje z Bogiem. Nauczył mnie
modlitwy i dał mi odwagę do dawania świadectwa. Dzięki niemu
poznałam ludzi, którzy mają taki sam cel jak ja - życie wieczne. Razem
możemy się wspierać i wzrastać w wierze.

Paulina

Bądź uwielbiony Boże! Przez Domowy Kościół wszedłeś na stałe do
naszego małżeństwa i naszej rodziny. Stałeś się Domownikiem.
Uczyłeś, i uczysz nadal, jak mamy żyć, aby być nasza rodzina była
szczęśliwa. Stawiasz przed nami zadania, które choć czasem wydają
się trudne, jednak niosą radość i to jest piękne. Tego uczymy się służąc
w Ruchu Światło-Życie.

Katarzyna

Ruch Światło-Życie dał mi szczęście, tutaj nauczyłam się, co to tak
naprawdę znaczy być blisko Boga, a to w Nim odnajduję swój spokój i
bezpieczeństwo. Jestem wdzięczna za własną formację, za rekolekcje
wakacyjne, które wniosły w moje życie nie tylko bardzo dużo
wspaniałych wspomnień, ale też duchowych przeżyć, za możliwość
posługiwania i uczenia się, jak żyć i poświęcać się dla innych z miłości.
Za to wszystko chwała Panu!

Kasia

Prawie już cztery lata jestem związany z Ruchem Światło-Życie i dziś
chciałbym podziękować za 25 lat naszej kochanej diecezji. Ten ruch w
moim życiu zdziałał bardzo dużo dobrego, dzięki niemu poznałem
wspaniałych ludzi za których dziękuję Panu Bogu. Dziękuję za
kapłanów, za to że są naszymi przewodnikami Duchowymi. Ogólnie
dziękuję za cudowne dzieło Sługi Bożego Księdza Franciszka
Blachnickiego i nie wyobrażam sobie nie być w Ruchu, bo to dzięki tej
wspólnocie zmieniło się moje życie. Jeszcze raz dziękuję wam
wszystkim za wspólnie przeżyte chwile.

Krzysiek

Dziękuję Bogu za wszystkie osoby które spotkałem i pokochałem w
czasie mojego uczestnictwa w Oazie. Za ogrom łask, który
otrzymałem. Proszę Boga o błogosławieństwo dla tego wspaniałego
Ruchu, który kształtował moich rodziców, mnie i wiele innych osób.
Shallom!

Adam

Ruch Światło - Życie był cały czas obecny w moim życiu, od
przystąpienia moich rodziców do Oazy Rodzin, gdy miałem kilka lat,
przez moje 9 lat w oazie młodzieżowej, jako uczestnik, potem
animator, aż do teraz, gdy wraz z Żoną jesteśmy w Oazie Rodzin.
Oaza dała mi wspaniałych rodziców, przyjazne środowisko w trudnym
czasie dorastania, na oazie młodzieżowej odnalazłem moją ukochaną
Żonę. Moja wiara, charakter i osobowość rozwinęły się w Oazie.
Chwała Panu!

Piotr

Bądź uwielbiony Boże w drodze Ruchu Światło-Życie! To tu wzrastam
w wierze i miłości agape, której ciągle na nowo się uczę... to tu
odkrywam autentyczną radość, kiedy służę i daję coś od siebie, to na
tej drodze doświadczam życia w wolności dzieci Bożych - przez
przekreślanie swojego egoizmu i dar jakim jest dla mnie Krucjata
Wyzwolenia Człowieka. Dzięki Ruchowi, który uformował moje
młodzieńcze lata, dziś cieszę się pięknym małżeństwem, gdzie Jezus
jest na pierwszym miejscu. Bóg jest fundamentem mojego domu i
mojej rodziny. Chwalę Cię Boże i wywyższam, bo wielkie dzieła i cuda
uczyniłeś dla mnie na drodze Ruchu Światło-Życie. Amen.

Ania

Dzięki Ruchowi Światło-Życie zakochałem się w liturgii Kościoła
Świętego, wzmocniłem swoją wiarę oraz poznałem wielu wspaniałych
ludzi, do których można mieć pełne zaufanie i zawsze można na nich
polegać. Dzięki Oazie poznałem tradycyjną mszę świętą i
zapasjonowałem się tradycją Kościoła Rzymskiego oraz liturgią
Kościołów Wschodnich.
Za to wszystko Chwała Panu!

Adam

Cieszę się, że w przeszłości należałem do Oazy Młodzieżowej.
Wspólnota pozwoliła mi przezwyciężyć trudności, z jakimi wówczas
musiałem się zmierzyć. Zrozumiałem, że każdy człowiek może i
powinien dać coś od siebie. Warto podkreślić, że na Oazie spotykają
się różni ludzie, którzy wspólnie poszukują Boga. Dzięki przynależności
do Ruchu Światło-Życie poznałem wielu wartościowych ludzi. Do
dzisiaj jestem członkiem scholii liturgicznej, która została utworzona z
inicjatywy członków Oazy. Pomimo, iż nie należę już do Ruchu, mogę
nadal chwalić Boga śpiewem. Wspólnota stała się dla mnie impulsem
do rozwijania pasji.

Dawid

Dziękuję za ludzi, których mogłam poznać i spędzać z nimi wspaniale
chwilę. Dziękuję, że razem z nimi mogę tworzyć wspólnotę oraz
kształtować swoje życie, wychwalając i poznając Boga ❤

Elżbieta

Oaza dała mi tak wiele dobrego: świadomość, że Jezus jest moim
Panem i Zbawicielem; wspaniałego Męża; pokazała piękno liturgii,
śpiewu kościelnego i posługi animatora muzycznego; wiele pięknych
znajomości i radość bycia potrzebną wspólnocie; ubogaciła czas
dojrzewania i rozwija moje małżeństwo i rodzinę. Za to i wiele innego
dobra niech będzie Chwała Panu!

Agnieszka

„Błogosław, duszo moja Pana, pamiętaj o wszystkich Jego
dobrodziejstwach” (Ps. 103)
Dziękuję Bogu, Maryi Niepokalanej, Słudze Bożemu ks. Franciszkowi
Blachnickiemu za Ruch Światło-Życie, a szczególnie za jego rodzinną
gałąź - Domowy Kościół. Dziękuję za mojego męża, z którym możemy
razem kroczyć drogą do Boga. To dzięki Ruchowi odkryliśmy, że
poprzez sakrament małżeństwa On jest obecny wśród nas, pomaga
nam w naszych trudach, uzdrawia nasze wzajemne relacje,
przemienia nas swoja łaską. Dzięki praktyce Namiotu Spotkania uczę
się wsłuchiwać w Jego głos, uczę się ufności i zawierzania Bogu
swoich codziennych spraw, odkrywam Jego Miłość.
Dziękuję za Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, za kapłanów moderatorów posługujących w Ruchu, za wspólnotę, za rekolekcje, za
wszystkie dary - zobowiązania, które zbliżają nas – małżonków do
siebie i zarazem do Boga.
Dziękuję Panu za wszystkie łaski od Niego otrzymane w tym czasie i za
siłę do służby, by dzielić się nimi we wspólnocie.
Za dar powołania nas - małżonków na drogę wspólnego duchowego
wzrostu we wspólnocie Domowego Kościoła - chwała Panu!

Maria

Ruch stał się przez kilka lat moją rodziną, w której czułem się
potrzebny i ważny. Nauczył mnie systematyczności i porządku w
życiu. Pokazał jaki jest Bóg, że zawsze jest i będzie przy mnie; że
przyjmując Go jako osobistego Pana i Zbawiciela pokaże mi najlepszą
ścieżkę życia. Teraz, w dorosłym życiu, Ruch pozostawił w moim życiu
tę cząstkę, że nie wstydzę się wierzyć, otwarcie bronić i mówić o
wierze. Kościół to nie przykry obowiązek, a chwila radości, spokoju,
skupienia, rozmowy z Bogiem, który nas kocha, który zawsze będzie
przy nas.

Krzysztof

Dzięki Ruchowi Światło-Życie odkryłam moją ścieżkę życia, a na niej
prawdziwego i jedynego Boga. Ruch nauczył mnie jak bardzo można
kochać drugiego człowieka. Zobaczyłam również, że Jezus Chrystus
jest moim najlepszym przyjacielem, który będzie ze mną zawsze, a
jednocześnie jest moim Panem i Zbawicielem. Chwała Panu :-)

Katarzyna

Ruch Światło-Życie znalazł mnie 22 lata temu. To ta wspólnota dała
mi cel w życiu. To Ci ludzie pozwolili mi doświadczyć Boga, poznać go i
spotkać się z nim. Dzięki trwaniu wraz z nimi w Ruchu doświadczyłem
ogromnych zmian w moim życiu, zwłaszcza we mnie samym, w moim
charakterze. Bez tej wspólnoty nie byłbym sobą dziś i byłbym znacznie
uboższy, a przez to nie miałbym czym ubogacać innych. Za tę
wspólnotę, właśnie w naszej diecezji, jestem wdzięczny Bogu i
wychwalam go za to wspaniale dzieło!

Roman

Dziękuję Bogu za to, że jestem tu i teraz. Gdyby nie Ruch Światło-Życie
nie jestem pewna czy moje życie wyglądałoby tak jak dziś, nie wiem
czy nadal bym wierzyła. Dlatego dziękuje za moje życie, za moich
rodziców, wszystkich wspaniałych ludzi, których Bóg postawił na
drodze mojego życia. Niech im błogosławi w każdym dniu.

Anna

Dzięki Ruchowi Światło-Życie poznałam wiele wspaniałych i
wartościowych osób, które zbliżyły mnie do Boga, a także wiele
takich, dla których to ja byłam umocnieniem. Poznałam także mojego
przyszłego męża. Za to wszystko: chwała Panu!

Klaudia

Dziękuję za wszystkie wspólnoty Ruchu, w których mogłam wzrastać,
za formację, która jest bliska mojemu sercu, za konkret wiary. Dzisiaj
mogę powiedzieć, że gdyby nie Ruch nie byłabym tym kim jestem.

Wioleta

Ruch Światło-Życie stał się dla mnie początkiem nowego życia.
Spotkałam tu wielu wspaniałych ludzi i przyjaciół, ale przede
wszystkim żywego Boga, który wyprowadził mnie z ciemnych dolin.
Cieszę się, że moja droga ku dorosłości była naznaczona Oazą! :-)
Panie, dziękuję Ci!

Magdalena

Ruch Światło-Życie to najlepsze co mnie w życiu spotkało, bo dzięki tej
formacji mogłam pogłębić moją wiarę i być bardziej świadoma tego,
w co wierzę. Dzięki Oazie mam wiele fantastycznych wspomnień i
wspaniałych przyjaciół, z którymi rozwijam relacje, nawet pomimo
dzielącej nas odległości.
Chwała Panu!

Magdalena

Miałam ogromne szczęście, że za moich czasów w mojej rodzinnej
parafii była Oaza. Jestem Panu Bogu niesamowicie wdzięczna, że
mogłam tam trafić. Wspólnota stała się miejscem mojego
chrześcijańskiego wzrostu, pomogła mi otworzyć się na ludzi, odkryć
moje talenty, przyniosła cenne przyjaźnie. Rekolekcje wakacyjne stały
się szczególnym czasem, kiedy moja wiara mogła dojrzewać. Gdyby
nie Ruch Światło-Życie to na pewno nie byłabym tym kim jestem.

Marysia

Ruch Światło-Życie był gruntem, na którym mogłam spotkać się z
żywym Bogiem - poznać Go, nawiązać osobistą relację, nauczyć się
przebywania i życia w Jego ciągłej obecności. Jedną z głównych
konsekwencji tej znajomości w moim obecnym życiu jest szacunek i
miłość do drugiego człowieka.

Agnieszka

Ruch Światło-Życie kształtował mnie od dzieciństwa, to dzięki niemu
poznałem czym jest prawdziwa Miłość, że jest Nią Bóg - Mój Pan i
Zbawiciel. Niech imię Pańskie będzie błogosławione w całej Oazie!

Paweł

Dzięki wspólnocie Ruchu Światło-Życie doszło do mojego spotkania z
Bogiem - jest to największy dar jaki otrzymałam w życiu, który
determinuje to kim jestem dzisiaj. To właśnie w tej wspólnocie
przyjęłam Pana Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, co
na zawsze odmieniło moje życie. Oaza nauczyła mnie, że moje życie
nabiera sensu, gdy przeżywam je w postawie służby, wolności i
bezinteresownej miłości. Charyzmat Światło-Życie ukształtował mnie i
również dziś wpływa na każdą sferę mojego życia.

Gabriela

Dla mnie wspólnota oazowa Ruchu Światło-Życie jest środowiskiem,
które zaraz po rodzinie kształtowało moje człowieczeństwo i zgłębiało
sens mojego bycia chrześcijaninem. To podczas trwania jednych z
rekolekcji formacyjnych po raz pierwszy w pełni świadomie
powiedziałem Bogu: „tak” - i to ta decyzja przyjęcia Jezusa jako Pana i
Zbawiciela sprawia, że z dnia na dzień coraz głębiej odkrywam
działanie Ducha Świętego w moim życiu. :-)

Szymon

Dziękujemy Ci Panie za to, że postawiłeś na naszej drodze życia Ruch
Światło-Życie, dzięki któremu mogliśmy wzrastać w wierze i
kształtować nasze wartości i powołania. Za kapłanów, animatorów i
ludzi, którzy świadcząc, pokazali nam, że życie blisko Chrystusa jest
wspaniałe i szczęśliwe. Dzięki Oazie Młodzieżowej mogliśmy się
poznać, by później dzięki Twej łasce, udzielić sobie sakramentu
małżeństwa, by już razem trwać i wzrastać w Domowym Kościele oraz
przekazywać życie i wiarę naszym dzieciom. Chwała Panu!

Weronika i Bartek

Jestem wdzięczna za możliwość działania w Ruchu w mojej parafii, co
stało się początkiem całej formacji - pięknej przygody, która nadal
obfituje w spotkania ze wspaniałymi ludźmi, ale przede wszystkim w
spotkanie z Żywym Bogiem. :)

Jola

Wdzięczni za dar wspólnoty Domowego Kościoła, uwielbiamy Boga w
Trójcy Przenajświętszej, bo wielkie rzeczy nam Pan uczynił :-) Nasza
rodzina żyje zaszczepiona w Chrystusa, który jest alfą i omegą!

Joanna

Bogu niech będą dzięki, że postawił Oazę na mojej drodze. Dzięki niej
mogłem lepiej poznać moją wiarę i w niej wzrastać. Chwała Panu!

Grzegorz

Dziękuję Panu za wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Gdybym się w nich
nie znalazł, nigdy nie poczułbym się ważną częścią Kościoła i nie
poznałbym jego bogactwa i sensu, a także nie zrozumiał Jego
stanowiska względem spraw etycznych i moralnych. Najbardziej
jestem wdzięczny za dar Namiotu Spotkania, w którym Pan daje mi
przebywać z sobą, poznawać się i porządkować moje życie. Dzięki
temu czuję, że wszystko, co On zbudował jest trwałe. Czuję się wolny i
bezpieczny.

Sebastian

Dzięki Ruchowi zaczęło się moje świadome dojrzewanie w wierze,
budowanie relacji z Bogiem i poznawanie czym jest Kościół jako
wspólnota. Jestem wdzięczna Panu Bogu za to co uczynił!

Ola

Dzięki Ruchowi Światło-Życie odkryłam Boga, Jego miłość,
nawiązałam z Nim relację, odkryłam Jego najlepszy plan na moje
życie. Jestem pewna, że gdyby nie Oaza w diecezji bielsko-żywieckiej,
w której się wychowałam i formowałam jako dziecko i młoda
dziewczyna, nie byłabym tym kim jestem teraz. Całe swoje aktualne
życie, pracę, kochającego męża zawdzięczam Bogu, który działał
właśnie w bielsko-żywieckiej Oazie. Zawsze to powtarzam i będę
powtarzać jak wiele dał mi Ruch Światło-Życie. Myślę, że nigdy nie
zdołam spłacić długu, wyrazić wdzięczności za tyle darów i łask, za
tylu wspaniałych ludzi, którzy prowadzili do Boga... Bogu niech będą
dzięki za to wielkie dzieło!

Jadwiga

Ruch Światło Życie pozwolił mi poznać Pana Boga i niesamowitych
ludzi! Dobry Boże, bądź uwielbiony w darze wspólnoty, w której dane
mi było dorastać, nawiązać przyjaźnie trwające długie lata i rozwinąć
talenty, którymi mnie obdarowałeś!

Paulina

Bogu dziękuję za dar Ruchu Światło-Życie; za każdą posługę,
możliwość do dania świadectwa oraz czas rekolekcji.

Iwona

Dzięki Oazie poznałam Pana Boga jeszcze bardziej, odtąd potrafię Go
nazywać swoim przyjacielem. Odkryłam też radość w dawaniu siebie
w bezinteresownym darze z siebie. Chcę żyć dobrze - chcę żyć z
Bogiem. Dziękuję!

Karolina

Dziękuję Bogu za Ruch Światło-Życie. To tutaj nauczyłam się
otwartości na drugiego człowieka, pokonywania własnych słabości,
tego, że bez miłości do samego siebie nie można pokochać innych
oraz tego, że bez Jezusa moje życie nie będzie miało sensu. Za to i
jeszcze wiele innych doświadczeń Chwała Panu! Paulina
Dziękuje za dar OAZY i ludzi, którzy ją tworzą.

Piotr

Dziękuję Ci Boże za dar Ruchu Światło-Życie; za miejsce, w którym
mogłam lepiej Cię poznać i kształtować swoją wiarę. Oaza
Młodzieżowa pomogła mi nie zgubić się podczas ciężkiego okresu
dojrzewania. Dzięki niej poznałam wielu wspaniałych ludzi, a mała
wspólnota parafialna Ruchu stała się dla mnie drugim domem do
którego zawsze chce się wracać. Oaza jest też dla mnie miejscem w
którym uczę się miłości i służby. Za Ruchu Światło-Życie, za to że
mogłam przyjąć Jezusa jako mojego Pana i Zbawiciela oraz za całą
moją formację dziękuję Ci Boże. Chwała Panu!

Klaudia

Ruch Światło-Życie dał mi wiele, prawdopodobnie tak wiele, że
większości z tego nie dostrzegam, zbudował we mnie oraz ze mnie
nowego człowieka, ukształtował go. Dzięki niemu oprócz tego, że
poznaję wspaniałych ludzi, doświadczam Boga oraz patrzę na świat z
innej strony, z której wszystko jest piękniejsze.

Krzysiek

Dzięki Ruchu Światło-Życie stałam się bardziej otwarta na drugiego
człowieka, poznałam ludzi, którzy wyznają w życiu takie same
wartości jak ja i którzy swoim świadectwem pokazali mi, że z Bogiem
mogę osiągnąć wszystko!

Patrycja

Dziękuję Bogu za to, że mogłem trafić 10 lat temu do Oazy. To Oaza
zainteresowała mnie teologią. Dzięki niej jestem tym kim jestem. To
dzięki niej mogłem osiągnąć wszystkie sukcesy. Bogu niech będą
dzięki za wszystkich księży i animatorów, których spotkałem jako
uczestnik, ale też uczestników, których spotkałem jako animator.
Każde spotkanie z nimi było wielce ubogacające. Chwała Panu!

Mateusz

Ruch Światło-Życie pozwala mi odnaleźć moje miejsce w Kościele,
stale nadaje sens mojemu życiu, pokazuje mi jak powinnam służyć,
czego ode mnie wymaga Chrystus, pokazuje mi jak żyć według
prawdy, jak być dojrzałym chrześcijaninem...

Trudno w kilku zdaniach wyrazić czym jest dla mnie Oaza i co jej
zawdzięczam… Jest to rzeczywistość tak bardzo w moim życiu
zakorzeniona, że nie potrafię wyobrazić sobie siebie bez Oazy ;) Całym
moim życiem chcę składać Bogu dziękczynienie za ten wielki dar.

Aleksandra

Za dar wiary, czas wzrastania we wspólnocie, dojrzewania w wolności
jako chrześcijanin, metanoi w codzienności, za fundament jakim jest
Chrystus Pan i Zbawiciel. Dziękuję :) Chwała Panu!

Magdalena

