
Ze Szkołą Nowej Ewangelizacji i Wspólnotą “Pieśń Nowa” po raz pierwszy spotkałam
się w Grudziądzu we wrześniu 2016 roku, kiedy to w parafii p.w. św. Józefa Oblubieńca
została zorganizowana pierwsza edycja kursu Alpha w prowadzenie, której były
zaangażowane m.in. osoby należące do Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej.
Udział w kursie Alpha pomógł mi w ugruntowaniu mojej wiary, jej przeżywaniu w życiu
codziennym oraz stał się początkiem mojej drogi ewangelizacyjnej, gdyż po zakończeniu
kursu Alpha zostałam zaproszona przez osoby prowadzące do tego abym w kolejnej edycji
kursu Alpha została animatorem oraz osobą głoszącą nauczania. Pomimo moich
wątpliwości i braku wiary w swoje możliwości oraz poczucia odpowiedzialności jaka wynikała
z powierzonego mi zadania zaufałam osobom ze Szkoły Nowej Ewangelizacji i ich
doświadczeniu w ewangelizacji a przede wszystkim Panu Jezusowi, że skoro taka jest Jego
wola to nie zostawi mnie samej i sam będzie działał przeze mnie. I rzeczywiście, tak się
stało, gdyż w kolejnych dwóch edycjach kursu Alpha w Grudziądzu pełniłam posługę
animatora małej grupy oraz osoby głoszącej. W międzyczasie Pan Jezus postanowił także
posłużyć się mną w pracy z młodzieżą, gdyż zostałam poproszona przez księdza
proboszcza o współprowadzenie kursu Alpha dla młodzieży jako animator małej grupy i
osoba głosząca, co w kolejnych latach zaowocowało moją posługą jako animator małej
grupy dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Marzec 2017 roku to czas w moim życiu kiedy po raz pierwszy wzięłam udział w
kursie “Nowe Życie” organizowanym przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej.
Był to wspaniały i owocny czas, który pozwolił mi na odnowienie, umocnienie mojej relacji z
Jezusem i uświadomienie sobie jego ogromnej miłości do mnie oraz poznanie wielu
wspaniałych ludzi, którzy dzięki swojej życzliwości sprawili, że poczułam się jak w rodzinie i
z wielką radością wracałam na kolejne kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji. I tak kolejne lata
przyniosły mój udział w kursach Emaus, Jezus w Czterech Ewangeliach, Jan (który okazał
się kluczowy dla mojej dalszej posługi w ewangelizacji) i Historia Zbawienia.

Jak już wspomniałam, kluczowy dla mojej dalszej posługi ewangelizacji okazał się
udział w kursie Jan w maju 2018 roku, podczas którego w trakcie modlitwy wstawienniczej
nade mną Pan Jezus skierował do mnie słowa powołania “Nie mów, jestem za młody, gdyż
pójdziesz, do kogokolwiek Cię poślę i będziesz mówił, cokolwiek ci polecę. Nie lękaj się ich,
bo ja jestem z tobą, by cię chronić” (Jr 1, 7 - 8). Po modlitwie wstawienniczej i konkretnych
słowach powołania, które skierował do mnie Pan Jezus, otrzymałam propozycję współpracy
ze Szkołą Nowej Ewangelizacji w organizowanych kursach jako osoba prowadząca. Niecałe
2 miesiące później wzięłam udział w kursie Jezus w Czterech Ewangeliach, jako osoba z
ekipy prowadzącej kurs. Kolejne lata przyniosły moją dalszą posługę jako osoba z ekipy
prowadzącej kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji zarówno w Toruniu jak i moim rodzinnym
Grudziądzu, gdzie zostały zorganizowane kursy Nowe Życie i Emaus, kierowane do
wszystkich mieszkańców Grudziądza a w szczególności członków wspólnoty modlitewno -
ewangelizacyjnej Emaus przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu, do której
należę.

Udział w kursach Szkoły Nowej Ewangelizacji jest dla mnie zawsze wyjątkowym
czasem, podczas którego spotykam się z żywym Jezusem, obecnym zarówno w codziennej
Eucharystii jak i każdym spotkanym człowieku, przez którego działa Pan Jezus i pokazuje mi
jak jestem dla Niego ważna, cenna, jak bardzo mnie kocha i ma konkretny plan na moje
życie. Jest to też zawsze czas, kiedy ja mogę w konkretny sposób służyć drugiemu
człowiekowi i nieść mu Bożą miłość, co jest dla mnie niezwykle ważne.
Moja posługa w Szkole Nowej Ewangelizacji pomogła mi nie tylko w sensie duchowym
poprzez ugruntowanie mojej wiary i jej właściwe przeżywaniu w codziennym życiu, zaufanie



Panu Jezusowi i powierzanie mojego życia w Jego ręce oraz budowanie z Nim
przyjacielskiej relacji. Dzięki posłudze w Szkole Nowej Ewangelizacji ujawniły się także
umiejętności, które Pan Jezus złożył we mnie i pragnie je wykorzystać do posługi innym
ludziom a ja uwierzyłam w swoje siły i to, że razem z Jezusem mogę naprawdę dużo a On
ma konkretny plan na moje życie, który jest najpiękniejszy i najlepszy dla mojego życia, bo
On zawsze chce naszego dobra.

Dzisiaj czas pandemii, nieco utrudnił a w niektórych okresach nawet uniemożliwia
prowadzenie kursów Szkoły Nowej Ewangelizacji, jednak cały czas szukamy nowych
sposobów dotarcia do ludzi z Dobrą Nowiną i z utęsknieniem czekam na czas, kiedy po raz
kolejny będziemy mogli spotkać się z salą pełną uczestników, którym będziemy mogli nieść
Jezusa, Jego Słowa i miłość.

Magda z Grudziądza


