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Kiedy się nawróciłeś i co było tego 
przyczyną?

 Nawróciłem  się  ponad  4  lata  temu.
O  wspólnocie  Szkoły  Nowej  Ewangelizacji
dowiedziałem  się  podczas  czytania  ogłoszeń
w moim kościele. Pomyślałem, że może warto
by  się  tam  wybrać.  Poszedłem  na  pierwsze
spotkanie.  Po  15  minutach  chciałem  wyjść.
Pierwszy  raz  w  życiu  widziałem  taki  rodzaj
duchowości: śpiew, wyciąganie rąk, modlitwy
w  językach.  Czułem  się  nieswojo.
Zdecydowałem, jednak,  że zostanę do końca.
Po  modlitwie  ksiądz  Artur  Sepioło  zaczął
prowadzić nauczanie. Jego słowa wywarły na
mnie  głębokie  wrażenie.  Po  spotkaniu
poprosiłem go o rozmowę, której owocem była
spowiedź  generalna.  Od  tego  momentu
wszystko zaczęło się przemieniać.
 

Jak odczuwasz  Bożą obecność                 
na co dzień?

  Na co dzień odczuwam duchowe wsparcie. 
W  razie  problemów  zawsze  zwracam  się
o pomoc do Boga. Sytuacje, które po ludzku,
wydają się nie do rozwiązania, prostują się.

Czy  doświadczyłeś uzdrowienia        
fizycznego bądź duchowego?

 Spotkania  we  wspólnocie  odmieniły  mnie.
Stałem się dużo spokojniejszy i radośniejszy.

 

Co daje Ci uczestnictwo                             
we wspólnocie?

 We wspólnocie daję dużo od siebie,  ale  też
dużo otrzymuję od innych. Lubię służyć Bogu.
Czuję  się  potrzebny.  Nawiązałem  wiele
wspaniałych  relacji.  W  razie  różnych
problemów, również osobistych, mam się do
kogo  zwrócić.  Na  jednym  z  kursów,
organizowanych  w  ramach  Szkoły  nowej
Ewangelizacji, poznałem również moją obecną
żonę.  

Jaki fragment Pisma Świętego jest 
dla Ciebie szczególnie ważny?

 „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”
(Flp 4, 13). Te słowa towarzyszą mi od początku
mojego  nawrócenia.  Są  podporą  w  trudnych
sytuacjach. 

Świadectwa z kursu Nowe Życie
W ubiegły weekend miał miejsce Kurs Nowe Życie, który bardzo poruszył uczestników. 
Poniżej prezentujemy świadectwa z tego czasu:

„Poczułem, że Bóg mnie kocha. Zrozumiałem, że umarł za mnie i moje grzechy na krzyżu, 
dla mojego zbawienia. Jezus zmartwychwstał. Uwierzyłem i czuję, że się nawracam. 
Wybaczyłem sobie i innym. Dzięki temu poczułem pokój Ducha Świętego. Poczułem się 
częścią wspólnoty. Jezus Chrystus jest moim Panem” Rafał.

„Podczas kursu Duch Święty obdarzył mnie wszystkim, czego potrzebowałam. Pragnę nie 
zaprzepaszczać światełka Ducha Świętego i iść z Bogiem i Duchem Świętym przez życie” 
Jadwiga.


