Moja droga do Boga
Urodziłem się w Laosie
i zostałem wychowany przez
rodziców w tradycyjnej religii
Buddyjskiej.
Po zetknięciu się z katolicyzmem,
poprzez związek małżeński z osobą
wierzącą, byłem pasywnym
obserwatorem i uczestnikiem
obrzędów katolickich, trwając
wiernie przy Buddyzmie.
Ten stan trwał do dnia w którym, dla towarzystwa żony, wziąłem udział
w 2015 roku w pielgrzymce do Włoch z Polską Misją Katolicką Neu-Ulm.
W ciągu intensywnych dziewięciu dni odwiedziłem sławne, święte miejsca
i poznałem wielu wspaniałych świętych, którzy zainspirowali mnie swoim
życiem. Szczególnie pobyt przy grobie św. Ojca Pio wywarł na mnie ogromne
wrażenie i odczułem poruszenie serca. Ten krótki czas wzbudził we mnie
zainteresowanie i pragnienie poznania więcej i głębiej wiary katolickiej.
Zacząłem regularnie uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii i własnymi słowami
modlić się do Boga. Przełom nastąpił na początku roku 2017, gdy zetknąłem się
z Szensztatem. Wówczas rozpoczęła się dla mnie prawdziwa, intensywna
przygoda w towarzystwie Maryi, Matki Bożej.

Aktywne uczestnictwo w spotkaniach wspólnotowych Ruchu
Szensztackiego i wprowadzanie do życia codziennego wskazówek i nauk
zawartych w myślach założyciela Ruchu Ojca Józefa Kentenicha, przemieniło
moje myślenie, moje spojrzenie na świat i na moje własne życie.
Pod opieką Matki Bożej rozpocząłem samowychowanie i kształtowanie silnego
charakteru, jak również - jak żyć na co dzień nauką Chrystusa, przemieniając
świat, rozpoczynając od siebie samego. Ta wewnętrzna przemiana
doprowadziła mnie do otwartości serca na przyjęcie łaski Bożej, na dar wiary
i podjąłem decyzję przyjęcia sakramentu Chrztu świętego.
Bóg prowadził mnie i stawiał na mojej drodze wspaniałych ludzi, którzy
niewątpliwie mieli znaczenie na mój wzrost duchowy, ale przede wszystkim dużą rolę i wpływ na moją decyzję miała i ma - wiara w Opatrzność Bożą oraz
posłannictwo, którym żyje Ruch Szensztacki.
Oddając się w ręce Trzykroć Przedziwnej Matki Bożej i ofiarując Jej swoją
codzienność, każdy może liczyć i być pewnym, że " sługa Maryi nigdy nie zginie"
i Maryja doprowadzi każdego do Swego Syna Jezusa, do Boga.
Somphavanh Akharath – Józef (imię od Bierzmowania), Neu-Ulm, 24.10.2020.

Chrzest święty zaplanowany
był na Wielką Sobotę
12 kwietnia 2020 roku,
czemu przeszkodziła
pandemia... A ponieważ
zmiana sytuacji postępowała
bardzo powoli i nie
koniecznie – w dobrą stronę,
dlatego została podjęta
decyzja, by Chrzest odbył się
19 lipca 2020 r. w
parafialnym kościele Misji
w Neu-Ulm. To wydarzenie
było głębokim i bardzo
poruszającym wydarzeniem dla całej wspólnoty!
Dopisek: s. M. Elwira, Szensztat, 19.03.2021.

