
„Sprawna inaczej” na rekolekcjach 
 

Od 8 lat choruję na chorobę autoimmunologiczną która objawia się zanikiem mięśni. 
Częste upadki i złamania spowodowały  moje ograniczenia ruchowe, a zwiększone dawki 
lekarstw ogólne osłabienie organizmu. Dzięki Jezusowi i mojemu zawierzeniu że On jest 
moim Panem i Lekarzem nie muszę jeszcze korzystać z wózka inwalidzkiego.  
W kwietniu podjęliśmy decyzję o uczestnictwie w rekolekcjach. Jako że od 29 lat jesteśmy 
członkami Domowego Kościoła temat rekolekcji – „Radość Zobowiązań” wydawał się na 
czasie. Dobrze jest wracać do „źródeł”.  

Niestety w czerwcu mój stan zdrowia się pogorszył na tyle że zaczęliśmy rozważać 
rezygnację z udziału. Doszły też moje lęki związane z funkcjonowaniem w nieznanym 
miejscu i że fizycznie nie dam rady. Jednak tutaj okazało się że Pan Bóg mnie prowadzi i 
daje siły. Razem z naszymi przyjaciółmi z kręgu przyjechaliśmy do Olsztyna. Na miejscu 
okazało się jak bardzo Bóg działa przez ludzi. Zarówno ksiądz Adam jak i para 
moderatorska  Ania i Marcin bardzo ciepło nas przyjęli i stworzyli takie warunki duchowe i 
bytowe, że zniknęły moje obawy i lęki.  

Przez cały czas rekolekcji doświadczałam stałej obecności Pana Boga w moim 
życiu. Rozmowa z mężem i modlitwa małżeńska doprowadziła do tego że przestałam bać 
się prosić ludzi o pomoc. Po czasie poczułam się pełnowartościowym uczestnikiem 
rekolekcji i mentalnie Jezus pokazał mi że nie jestem osobą niepełnosprawną lecz 
„sprawną inaczej”. 

Postanowieniem tych rekolekcji jest wprowadzenie w życie społeczne i zawodowe 
„nie wstydzić się prosić obcych ludzi o pomoc” gdy osłabnę. Niesamowite łaski umocnienia 
w wierze i jedności małżeńskiej otrzymałam od Boga podczas modlitwy wstawienniczej. 
Zrozumiałam, że mimo dużych różnic charakterologicznych moich i mojego męża pięknie 
nas Pan Bóg prowadzi przez życie w naszej duchowości. Jedność - mimo różnorodności 
dzięki czemu ubogacamy się wzajemnie. Sposób prowadzenia konferencji przez 
prowadzących poprzez dzielenie się swoim życiem sprawił że do zobowiązań podchodzę 
inaczej niż dotychczas. Bardziej skupiam się na tym jakie owoce daje mi dane 
zobowiązanie niż same działanie (realizacja). Powoduje to pogłębianie moich relacji z 
Bogiem i mężem.  

Jak ważne są dla nas zobowiązania niech świadczy fakt że zawsze nazywałam je 
„przyjemnościami” a nie zobowiązaniami. Bardzo mocnym świadectwem były też 
spotkania w grupach. Świadomość że inni też kroczą drogą którą wybrałam umacnia mnie 
i motywuje do głębszego kontaktu z Bogiem, pogłębiania relacji przyjacielskich z Nim, do 
pełnego zaufania. Jezus poprzez realizację przeze mnie zobowiązań pokazuje mi  jak 
bardzo mnie kocha i umacnia w moich postanowieniach i decyzjach.  
 
„Nie mów ludziom o Bogu kiedy nie pytają,  
ale żyj tak, by pytać zaczęli.” 
 - św. Jan Vianney 
 
 
Niech te słowa będą moim drogowskazem na dalsze moje życie. Amen. 
Ela K 
Wrocław 
 
 


