
Chciałam podzielić się moim doświadczeniem działania Pana Boga podczas rekolekcji 

ewangelizacyjnych Kurs Nowe Życie, w których uczestniczyłam wraz z mężem w Kościele Bożego 

Ciała w dniach 1-3.04.2016 r.  

Po raz kolejny, już przed tymi rekolekcjami jak i od samego ich początku, Pan pokazywał mi, że 

Jego plan jest lepszy niż moje wyobrażenie na temat sposobu Jego działania w naszym życiu i we 

wspólnocie. Gdy zrodziło się pragnienie zorganizowania dla wspólnoty DK rekolekcji 

ewangelizacyjnych miały to być rekolekcje dla małżeństw. Pan miał jednak swój pomysł na ten czas 

dla nas i ostatecznie postawił nas w grupie rekolektantów i posługujących złożonych z osób, a nie 

tylko z małżeństw i to z kilku różnych wspólnot, co z drżeniem serca, ale w zaufaniu Bożemu 

planowi przyjęłam, jako znak, że Pan na tę chwilę chce jednoczyć swój Kościół rozproszony po 

różnych wspólnotach i działać w jednym czasie w swym ludzie tak różnorodnym, aby pokazać, że 

wszyscy stanowimy jedno ciało w Chrystusie. I tak też się działo podczas całego kursu. Odczuwałam 

ogromną siłę płynącą ze wspólnotowej modlitwy ludzi z pozoru obcych sobie i nieznanych, ale w 

głębi serc zjednoczonych przy Chrystusie Jego bezinteresowną i bezwarunkową miłością, którą Pan 

chciał obdarzyć każdego uczestnika bez wyjątku, ale każdego we właściwy tylko dla niego sposób. I 

tak Pan przychodził też do mnie w każdym punkcie tego kursu mimo, że na te rekolekcje pragnęłam 

pójść głównie ze względu na mojego męża i z nim, aby on doświadczył ewangelicznej miłości i 

mocy Zmartwychwstałego Chrystusa i aby się otworzył w pełni na Jego Ducha. Sama zaś uważałam, 

że Pan Bóg dużo „poukładał” już w moim sercu podczas rekolekcji REO rok temu i prowadzi 

codziennie na modlitwie osobistej w Namiocie spotkania. Jednak jak wielka jest obfitość Jego łask, 

których Pan chce nam udzielać i jak wiele jest jeszcze obszarów w sobie, które trzeba 

uporządkować, a które Jezus chce przenikać dając Nowe życie, przekonałam się m.in. w chwili, gdy 

Pan przyszedł z darem głębokiego przebaczenia bliskiej mi osobie i kiedy podczas modlitwy o 

wylanie darów Ducha Świętego, Jezus przyszedł do mnie z ogromem swej miłości, wlewając we 

mnie czystą, czułą i piękną miłość jako kobiety i matki, obdarowując darem miłości, przyjaźni, rady, 

łagodności, jak również z łaską odnowienia naszych relacji małżeńskich oraz nowego spojrzenia na 

wspólnotę oczami miłości Chrystusowej. Długo by jeszcze można było opowiadać, ale 

najważniejsza jest chwała Pana, która wybrzmiewała podczas tych rekolekcji i radość, która 

wypełnia moje serce z tego jak Bóg jest wielki i działa wielkie rzeczy w nas, kiedy się tylko na to 

otwieramy i dajemy Mu zgodę, aby to On działał po swojemu w mocy swego Ducha, o czym miałam 

się znów niedługo przekonać, a o czym już w innym miejscu.  

A tu zakończę słowami z księgi Izajasza: „Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują 

skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.” (Iz. 40,31). 

Chwała Panu.  Monika 


