
Udział w Seminarium Odnowy Wiary był moim postanowieniem wielkanocnym. 

Potrzebowałam motywacji, zachęty, drogi do tego, by codziennie czytać Pismo Święte. Ta 

droga został mi ofiarowana. 

Wchodziłam w ten czas rekolekcji przepełniona cierpieniem, którego doświadczałam w 

pracy. Wskazówki co do właściwego rozeznawania i postępowania w tym trudnym dla mnie 

czasie dostałam szybko i konkretnie, choć nie od razu je wykorzystałam czy doceniłam. Były 

nimi tematy katechez i fragmenty Pisma Świętego do codziennej modlitwy. 

Dzięki nim zrozumiałam, że drogą do patrzenia z miłością na moich krzywdzicieli jest 

modlitwa-codzienna modlitwa za nich. Tak więc zaczęłam się modlić, choć nie przychodziło 

mi to z łatwością. Modliłam się tak jak modlił się Jezus do swojego Ojca. Ta modlitwa 

nauczyła mnie stopniowego przebaczania. Dwa razy na przełomie tych rekolekcji poczułam 

pragnienie przeproszenia swoich współpracowników. Teraz wiem, że było to działanie Ducha 

świętego. Stopniowo także regularna modlitwa wyciszała moje serce. 

Owszem nie wszystko się diametralnie zmieniło w tej zaognionej sytuacji w pracy. Nadal 

czułam się odrzucona, samotna. 

W tym moim poczuciu samotności usłyszałam w trakcie seminarium, że Bóg Ojciec mnie 

kocha-osobiście. Powiedział do mnie "Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz-On zbawi, 

uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości"(So 3,17), "<jak w 

dniu uroczystego święta>. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia 

zniewagi"(So 3,18). Zrozumiałam, że nie jestem w tym wszystkim sama, jak i to, że sama 

niczego nie podźwignę, że potrzebuję Boga, Jego pocieszenia. Przymykając oczy podczas 

modlitwy zobaczyłam jak Jezus spaceruje w mojej pracy, jak przechodzi z pomieszczenia do 

pomieszczenia w których pracują moje koleżanki. Zaczęłam wierzyć, że Pan mnie odbuduje, 

przywróci mi siłę by wytrwać w pracy. 

Przez kolejny cały tydzień, miałam przed oczyma zapewnienia Boga"...Pan pocieszył swój 

lud, zlitował się nad jego biednymi" (Iz 49,13), jak i "...Życie ich będzie podobne do 

zroszonego ogrodu i nigdy już sił im nie zbraknie"(Jr 31,12). To mnie "trzymało", choć 

wcześniej pojawiały się myśli by zwolnić się z pracy. 

Następny tydzień i kolejna katecheza pozwoliły mi zrozumieć, że osądzając innych wydaję 

wyrok na siebie, że Pan pragnie prowadzić mnie do dobra. Pojęłam, że czasami gdy chcę 

zrobić coś dobrego narzuca mi się zło, że nie jestem bez winy w konflikcie w pracy. 

Usłyszałam, co zresztą bardzo mnie poruszyło, iż nie muszę ciągle zasługiwać na miłość 

Boga, że Bóg kocha mnie bezwarunkowo. We wspomnianym tygodniu Bóg poprzez Słowo 

nawoływał mnie do cierpliwości i gorliwości, kształtował mnie. 

W trakcie seminarium była także możliwość skorzystania z modlitwy o uzdrowienie 

wewnętrzne. Pragnęłam tak wiele uzdrowić w swoim życiu, postępowaniu, myśleniu. 

Pomimo tego, że gdzieś we mnie czaiło się i powracało zwątpienie oraz poczucie tego, iż 

jestem małej wiary, Pan zapewniał mnie, że nie chce bym cierpiała, że potrzeba bym w pełni 

zaufała, przebaczyła innym i nadal wierzyła. Bóg przez to Słowo, które do mnie kierował na 

seminarium, zapewniał mnie także, że da mi wszystko. To było dla mnie pokrzepiające i 

budujące. W chwili obecnej, pisząc to świadectwo szczerze stwierdzam, że to zapewnienie i 

uzdrowienie ciągle we mnie pracuje, a umocnienie w wierze przynosi drobne owoce, które 

dostrzegam i za które jestem Bogu wdzięczna. 



W kolejnym tygodniu Pan ukazał mi ważną kwestie - jakość mojego rozeznawania woli Bożej 

jest zawsze zależna od jakości mojego życia duchowego. Pomyślałam, iż moja wiara nadal 

jest letnia. Pan, po raz kolejny dał mi wówczas wskazówki-bym służyła braciom, wypełniała 

wolę Boga, naśladowała Go, słuchała i bym z Nim współpracowała. Wtedy tak bardzo, po raz 

kolejny, zapragnęłam szukać Boga w swojej codzienności. Pragnęłam i nadal pragnę radości z 

bycia z Bogiem. Pan chciał bym poszła za Nim, bym Mu zawierzyła i oddała wszystko co 

smutne i radosne. Później pierwszy raz w swoim życiu zrodziła się we mnie potrzeba 

spotkania Boga w codziennej Eucharystii. Nigdy wcześniej nie przeżyłam tak Wielkiego 

Tygodnia i Tygodnia Wielkanocnego. Te dwa tygodnie umocniły mnie i ukazały piękno 

Boga. 

Rekolekcje pokazały mi, że wiara jest talentem i nie powinnam go marnować, mam z niego 

korzystać. Przez wiarę Chrystus w pełni zamieszka w mym sercu i wiem, że moje imię 

zapisane jest w niebie. Po raz kolejny Pan ujawnił mi, że stworzył mnie w Jezusie, dla 

czynienia dobrych uczynków. 

Na seminarium doceniłam także obecność Ducha Świętego w swoim życiu. Teraz wiem, że 

jest moją zbroją wobec podstępnego szatana, wiem, że mogę i powinnam(co zresztą zaczęłam 

czynić) modlić się do Ducha Świętego codziennie, przy każdej sposobności. Wówczas także 

rozpoczął się dla mnie czas życia ze świadomością, że Bóg jest sprawcą chcenia i działania. 

Otworzyłam się ponownie na działanie Ducha Świętego, a On po raz kolejny, w tym 

błogosławionym czasie rekolekcji, poprowadził mnie droga pełną miłości. Dzięki Duchowi 

Świętemu przebaczyłam, pojednałam się po raz drugi (i potrafiłam przytulić) osobę, która 

kilka lat temu wyrządziła mojej rodzinie wielką krzywdę. Duch Święty tego dnia na mszy 

posłał właśnie tę kobietę, choć ja szłam tam z zamiarem uzdrowienia czego innego, miałam 

wtedy inny plan na swoje uzdrowienie. To był i jest dla mnie wielki dar. 

W czasie Seminarium Odnowy Wiary dostrzegłam ogromną rolę Maryi jako Matki Kościoła 

jak i mojej Matki. Tak naprawdę nigdy nie doceniałam Maryi i była mi Ona daleka. Wtedy 

właśnie pokazała mi, jak bardzo pozwoliła prowadzić się Duchowi Świętemu przez całe 

swoje życie i że pragnie bym zdecydowała się na Jezusa i porzuciła wszystko co złe. Pojęłam 

wówczas, że Maryja i Jezus są jednością, jak i to, że warto dążyć za Maryją, by być radością 

dla Trójcy Świętej. 

W końcowym czasie rekolekcji utwierdziłam się w o przekonaniu iż kościół jest 

najbezpieczniejszym miejscem w moim życiu. Jak sięgam pamięcią wstecz, w trudnych 

chwilach swojego życia zawsze szłam do kościoła. Teraz wiem, że wielką łaską jest 

wzajemna obecność kościoła i Maryi, którzy są dla mnie a ja dla Nich. 

Nie mogę także pominąć w swoim świadectwie roli osób, z którymi trwałam na rekolekcjach. 

Wiele znaczyło dla mnie ich wsparcie i pomoc w trudnych dniach w pracy. Kierowały mnie 

poprzez Słowo Boże. Każdy gest, wiadomości, rozmowa z ich strony były dla mnie 

działaniem Boga. Panu Bogu dziękuję, że posługiwał się nimi, jak i za to że pozwolił mi 

uczestniczyć w Seminarium Odnowy Wiary. 

Wierzę, że w wytrwałości jak także będę przynosić owoce bliźnim jak i samemu Bogu. 

                                           Magda. 


