
SIŁA MODLITWY 

W Domowym Kościele jesteśmy już 4 rok. Byliśmy już niejednokrotnie na krótkich 

rekolekcjach tematycznych oraz na orarach, ale otrzymanie przeze mnie urlopu na 

jakikolwiek cel graniczyło z cudem…, tzn. zawsze był z tym problem, zawsze to nie był ten 

czas!  

W naszych modlitwach oddawaliśmy Panu Bogu nasz wyjazd na rekolekcje Oazy 1 stopnia, 

ale chyba zbyt słabo to czyniliśmy, a przede wszystkim ja. Na rozpoczęciu nowego roku 

formacyjnego w Zielonce Pasłęckiej w 2015 postanowiliśmy zamówić Mszę Świętą właśnie  

w tej intencji, w intencji naszego wyjazdu na rekolekcje. I…  zdarzył się cud, bo modlitwa  

ma wielką siłę i Pan Bóg nie kazał nam długo czekać na efekty tej modlitwy.  

Już w listopadzie 2015 roku sam Pan Dyrektor przyszedł do mnie z pytaniem: kiedy  

chce Pan iść na urlop?, - oniemiałem… ale odpowiedziałem pytaniem na pytanie:  

a na ile?, - a na ile Pan chce! – padła odpowiedź. Wiedząc, że żona zapisała nas już na te 

rekolekcje podałem termin i wniosek o urlop do podpisu. Ale to nie wszystko! Żeby było 

mało to okazało się, że jeszcze w wakacje otrzymam kolejne dwa tygodnie urlopu, które  

już zaplanowaliśmy spędzić rodzinnie, bo na rekolekcjach byliśmy bez dzieci. Pan Bóg jest 

Miłosierny, a w tym szczególnym roku jak sami się o tym przekonujemy obdarza podwójnie 

swoją łaską, wystarczy zaufać Mu tak do końca i Jemu się zawierzyć, bo dla Boga nie ma 

rzeczy niemożliwych! I jeżeli jest to tylko zgodne z wolą Bożą, otrzymamy to, o co prosimy.   

A sam czas rekolekcji był dla nas czasem błogosławionym. Będąc bez dzieci mogliśmy 

szczególniej zacieśnić więzy naszego małżeństwa, budować większą jedność, otwartość  

i zjednoczenie w modlitwie, choć tęsknota za dziećmi często wracała jak bumerang  

do naszych myśli. Poznaliśmy tam wielu wartościowych ludzi, którzy tak jak my patrzą w tym 

samym kierunku i mają te same cele i wartości w życiu. Dzięki naszym Animatorom nasz krąg 

rekolekcyjny stworzył na ten czas wspaniałą Wspólnotę, gdzie wzrastaliśmy w Wierze. Nasze 

dzieci przyjechały do nas na ostatni dzień naszych rekolekcji, na ten szczególny dzień 

odnowienia Przyrzeczeń Sakramentu Małżeństwa – to było dla naszej rodziny wielkie 

przeżycie. Codzienna praktyka Namiotu Spotkania, Modlitwa Małżeńska, Dialog Małżeński, 

Adoracje Najświętszego Sakramentu, Słowo Boże z ust naszego Kapłana, przyjęcie kolejny  



raz Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela oraz odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych 

odmieniło nas, wyciszyło i sprawiło, że z większą Wiarą i zawierzeniem Jezusowi patrzymy 

dziś na… jutro.  

 My wiemy, że Pan Bóg wszystkim doskonale kieruje i On już jest w jutrze naszego 

życia, mając dla nas wspaniały plan. My chcemy go realizować w pełnym zaufaniu i oddaniu 

się Bożemu kierownictwu. Zachęcamy Was do oddania Jezusowi wszystkich swoich radości 

ale i problemów w modlitwie. On to wszystko weźmie i poukłada po Bożemu, On wprowadzi 

spokój w nasze życie, ale nie zapominajmy również o planie Bożym dla nas i pełnym zaufaniu 

jakim musimy wykazać się w jego realizacji.  

Michał i Kasia Toczek 


