
”Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i 

roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania”; 2 Kor 2,14. 

 

Dziękuję Bogu za to, że właśnie od 1 do 3 kwietnia miałam możliwość uczestniczyć w kursie 

pn. „Nowe Życie”. Pan jest wielki, a jego miłość ogromna. Radość, która rozpiera moje serce 

otworzyła mi drogę do nowego poznania i utwierdziła w przeświadczeniu, że jestem 

najukochańszym, choć nie jedynym, dzieckiem Boga. Bezmiar łask, które było mi dane 

otrzymać w tym czasie od naszego Ojca trudno ująć w zlepek kilku słów. Jednak spróbuję. 

 

Kurs „Nowe Życie” traktuję obecnie jako pewną kulminację naszej, mojej i mojego męża - 

obecności w Domowym Kościele. W tej wspólnocie jesteśmy od ok. 1,5 roku. Wiedzieliśmy, 

że uczestnictwo w Kręgu nie może być tylko naszą zachcianką, ale deklaracją, z której należy 

się wywiązywać. Tak odpowiedzialne przyjęcie daru Domowego Kościoła wbrew ogólnemu 

przeświadczeniu, że może stanowić jakiś problem, kolejny obowiązek dało nam wolność i to 

wolność prawdziwą, i jedyną. Otworzyło nam oczy na siłę modlitwy oraz przyniosło odwagę 

do przyznawania się otwarcie, do Chrystusa. Wypełniło również nasze serca Bożą miłością i 

pokazało jak odróżniać dobro od zła.  Nie boję się już komentarzy ludzi, wręcz przeciwnie z 

wielką dumą mówię, że wierzę, że Chrystus jest moim jedynym Panem i zbawicielem. 

Rekolekcje, którym się poddaliśmy utwierdziły nas w dotychczasowym przeświadczeniu o 

wspaniałym działaniu Pana. Choć pierwszego dnia ogarnęło nas poczucie zniechęcenia i 

bezsensu prowadzonych zajęć to już trzeciego mogliśmy powiedzieć sobie z przekonaniem, 

że dzięki moderatorom, ich świadectwom, animacjom, modlitwie wstawienniczej, możliwości 

skorzystania z sakramentu pojednania i pokuty oraz uczestnictwa w Eucharystii, staliśmy się 

nowymi ludźmi. W trakcie tych trzech dni otrzymałam łaskę oczyszczenia, uzdrowienia i 

wypełnienia darami Ducha Świętego. Wiem, że Bóg ma wobec mnie swój Wielki Plan, że 

pomimo codziennych trosk nigdy o mnie zapomina. Stając wobec siebie w prawdzie i 

przyjmując Jego miłość otwierane są przed nami nowe drzwi. Dzięki kursowi jestem 

przekonana o tym, że to dopiero początek naszej drogi, początek „Nowego Życia” w 

Chrystusie. Życia pełnego dobrych choć niekoniecznie łatwych niespodzianek.  

Myślę, że nie bez znaczenia miały również okoliczności trwania rekolekcji. W ten weekend 

obchodziliśmy: 11 rocznicę śmierci Jana Pawła II, wigilię oraz niedzielę miłosierdzia Bożego. 

I właśnie ogromnego wstawiennictwa naszego Ojca Świętego oraz łask miłosierdzia od Boga 

otrzymaliśmy. 

 



Już teraz z wielką radością i drżącym sercem oczekuję na nowe działania Chrystusa. Niech 

On wytycza kurs i prowadzi tam gdzie chce byśmy poszli.   

 

Chwała Panu! 

Martyna 


