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Czy Ty też popełniasz
te błędy?

MODLITWA

5

6

Być człowiekiem modlitwy
Historia Pawła jest dowodem na to, jak bardzo można
zmienić swoje życie dzięki Bożemu działaniu. Zapraszamy
do rozmowy z Pawłem Mętrakiem.
Historia jego życia z całą pewnością mogłaby posłużyć jako scenariusz na film sensacyjny. Ale przede wszystkim niech posłuży naprawie ludzkich, zbolałych serc a co ważniejsze sumień.
Zapraszamy do rozmowy z Arturem Meyerem.
Artur, odkąd poznałem Twoje życie, jestem pod wrażeniem
tego, jak wiele musiałeś przejść. Może podzielisz się swoją
historią z Czytelnikami?
Urodziłem się w 1977 roku w Brzegu Dolnym w normalnej rodzinie
z korzeniami katolickimi. Rok po moich narodzinach mój ojciec
podczas meczu piłkarskiego został pobity przez kibiców i niestety
zmarł. Cały trud mojego wychowania spadł na moją mamę. O ile
na początku wychowywała mnie sama, to później w naszym życiu pojawił się mój ojczym. Moje relacje z nim były bardzo dziwne
i nie należały do najlepszych.
Co masz na myśli?
To, że jako dziecko nie odczuwałem ojcowskiej miłości, a zamiast
tego było odczucie odrzucenia. Gdy dojrzewałem, potrzebowałem
ideału mężczyzny, który pokaże mi świat, opowie jak przez niego iść.
Mi tego wzorca zabrakło. To moja mama starała się pełnić dla mnie
prawdziwą rolę ojca, jakim powinien być wówczas mój ojczym.
Jak to przeżyłeś?
Zamykałem się w sobie i szukałem różnych zajęć. Czytanie książek
stało się jedną z moich ucieczek. Chociaż może, nie tyle ich czytanie,
co oglądanie, gdyż wychowałem się na komiksach typu: ,,Kajko i Kokosz”, ,,Tytus, Romek i Atomek”. Kontemplowałem je.

Mając 8 lat, poczułem w sercu pragnienie służenia Bogu.
Obok mojego miejsca zamieszkania znajdował się kościół
pw. Szymona i Tadeusza Judy. Przebywałem w nim bardzo
często. W środku było tak wiele obrazów, przyciągały mnie
one, np. Stacje Drogi Krzyżowej - zamykałem wówczas oczy
i wpatrywałem się w sceny męki Chrystusa. A gdy stałem
przy ołtarzu czułem, jak Bóg woła do mnie. Jednak to pragnienie służenia Bogu w pewnym momencie zostało stłumione innymi pragnieniami.
Czy możesz zdefiniować te pragnienia?
Koledzy, znajomi i mnóstwo innych zajęć nie związanych
z Kościołem, czy Bogiem. Doszły papierosy, młodzieńcze
wyskoki. Moment bierzmowania, stał się ostatnim okresem mojego spotkania z Bogiem - mój czas w Kościele
zakończył się.
Co wtedy myślałeś?
Że dla mnie Chrystus przybity do krzyża, to był Chrystus,
który już nie istniał. O innych ważniejszych wtedy dla mnie
sprawach myślałem, takich zwykłych, przyziemnych, ale jakże wtedy dla mnie ważnych.
O czym?
O karate kyokushin. W ósmej klasie szkoły podstawowej
kuzyn zainteresował mnie karate. Teraz wiem, że to jest niecd. na str. 2
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Zostałam uzdrowiona...
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cd. ze str. 1
odpowiednie dla duszy chrześcijanina.
Oddałem się temu bez reszty. Codziennie
miałem trzygodzinne treningi. Na sam trening biegłem 5 km, aby wziąć tylko w nim
udział. Każdego dnia dodatkowo oprócz
treningów trenowałem w domu jeszcze
przez 1,5 godziny.
Jak zareagowano na to w Twoim domu?
Mój ojczym mówił, że jestem do niczego,
nic nie potrafię, nic nie zyskam tym sportem i że nic z tego nie będę miał. Mówił, żebym wziął się do roboty. Dobijał mnie tym.
Przygotowywałem się do Mistrzostw Europy w karate kyokushin na Dolnym Śląsku.
To właśnie wtedy, w całej tej mojej złości i
chyba takiego bólu rozczarowania powiedziałem słowa, które zmieniły moje życie.
Jakie to były słowa?
Że jeżeli nie chcecie, abym trenował sport
i się nim zajmował, to ”ja wam pokażę...”
To był przełomowy moment w moim młodzieńczym życiu - zapragnąłem zostać
gangsterem. Z czego to wynikało - z buntu. Stwierdziłem, że jak nie chcą, abym
zajmował się sportem i był normalnym
chłopakiem, który nie pali, nie pije i nie
chodzi po mieście oraz nie robi głupot, to
taka decyzja w sercu jest najlepsza – odwrót o 180 stopni i słowa: „To ja wam teraz pokażę”. Nastał we mnie niesamowity
bunt, a tym samym przemiana myślenia.
Zacząłem szukać znajomych w Głogowie,
którzy mają kontakt z gangsterami. Dotarłem do jednego z nich, ten wprowadził
mnie w grupę zorganizowaną i od razu
zaprowadził do szefa grupy w Głogowie,
który spytał się mnie co potrafię.
Rozumiem, że byłeś wtedy niesamowicie
zdesperowany, żeby załapać się do grupy?
Tak! Odpowiedziałem mu, że wszystko
mogę i jestem pojętnym chłopakiem.
Chciałem zarabiać ,,kupę siana”. To był
cel mojego życia. Nie chciałem normalnie
pracować, chciałem „leżeć” i mieć pieniądze, na wszystko, czego tylko zapragnąłem. Powiedział, że ma dla mnie robotę, w
której nic nie muszę robić. Miałem tylko z
nim jeździć i podpisywać kartki. Nazajutrz
spakowałem plecak, jednak nie na lekcje,
ale żeby jechać z nim w trasę. Nie pojechaliśmy daleko, raptem kilkadziesiąt kilometrów za Głogowem. Spotkaliśmy się
w domu pewnej rodziny. Okazało się, że
sprowadzaliśmy samochody, których w
rzeczywistości nie było. Podpisałem dokumenty, porozmawialiśmy z tymi ludźmi,
wypiliśmy herbatę i...ich oszukaliśmy. Zarobiłem wówczas 1000 marek.
Co wtedy poczułeś?
Nie wiedziałem co się dzieje. Na drugi dzień
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też zarobiłem tysiące. Dla mnie w tym momencie szkoła już nie istniała. Przestałem
się uczyć. Poza tym byłem tak pyszny i
perfidny, że gdy nauczyciele mówili mi, że
nie skończę szkoły, to pytałem się ich, ile
muszę zapłacić aby ją skończyć. Miałem
,,zawaloną” matematykę, historię i fizykę.
Wpadłem na pomysł, że pójdę do nauczycieli z tych przedmiotów i spytam się ich,
ile chcą pieniędzy. Oni zwierzali się ze swoich problemów. Jedna z nauczycielek powiedziała mi, że ma problemy finansowe i
dla syna chciałaby kupić buty, na co nie ma
pieniędzy.

że chcę wynająć ten lokal i żeby wszyscy
wyszli. Uważał, że nie mam tyle pieniędzy.
Gdy przyszedł szef lokalu, od razu rzuciłem
pieniądze mówiąc, że chcę dzisiaj mieć ten
lokal na własność.

zostałem wypuszczony. Dostałem karę 12
lat pozbawienia wolności. Świat mi się załamał i zawalił. Ale o dziwo podczas wyroku sądu usłyszałem, że obniżono mi karę o
8 lat i na podstawie konkretnego artykułu,
zostaję wypuszczony do czasu jego uprawomocnienia. Nie wierzyłem, że z takim
wyrokiem można wyjść z zakładu karnego.
Opuściłem ostatecznie mury po 2,5 roku.
Spędziłem w zakładzie karnym ogółem 8
lat. Na oddziale dla recydywistów. Straciłem żonę i kolegów. Wszyscy, którzy niegdyś klepali mnie po ramieniu mówiąc, że
jestem fajnym facetem, odeszli.

Myślałeś, że cały świat należy do Ciebie?
Żyłem tak, jak chciałem. Niestety nie wiedziałem wówczas, że to droga donikąd.
Kupowałem najnowsze samochody, obwieszałem się złotem. Moje życie było, jak
rollercoaster. Kupowaliśmy samochód za
samochodem, wymienialiśmy je. W sobotę
po pijaku ścigaliśmy się z policją. Kupiłem
sobie nawet pistolet. Miałem koguta policyjDomyślam się, że byłeś wówczas na tyle nego, jeździliśmy wokoło ronda lewą stroną Jaki miałeś na siebie plan po wyjściu z
bezwzględny, że postanowiłeś wykorzy- i strzelaliśmy. Policjanci nie wiedzieli co zro- więzienia?
stać tą sytuację.
bić. Powiedzieli, że sami się wykończymy.
Stwierdziłem, że muszę zacząć wszystko
Tak. Pojechałem do Wrocławia, kupiłem
od nowa. Że z moimi zdolnościami mogę
buty i dałem tej kobiecie. Pani z mate- Ty pewnie niczego złego w tym nie wi- otworzyć firmę, przyjąć ludzi do pracy, zamatyki powiedziałem, że dam tyle i tyle. działeś...
rabiać normalne pieniądze. Tak też się stało.
Wychodziło mi to. Potrafiłem manipulo- Wszystko zalewaliśmy dużą ilością alko- Zrobiłem rezonans firm, które prosperują w
wać innymi. Pieniądze wygrały wszystko. holu. Były imprezy i dziewczyny. Krzywdzi- mieście i stwierdziłem, że najbardziej doWtedy przynajmniej tak mi się wydawało. łem, przebierałem w nich, jak w kwiatkach. chodowe będzie brukarstwo. Nic jednak w
Zacząłem jeździć z miasta do miasta, z wo- Teraz bardzo tego żałuję. Szukałem miło- tym temacie nie potrafiłem. Pojeździłem po
jewództwa do województwa. Zarabialiśmy ści, tego czego nie byłem w stanie znaleźć największych firmach, zebrałem najbardziej
tak wielkie pieniądze, że nie wiedziałem za żadne pieniądze. Gdy przychodził okres ,,kumatych” pracowników i otworzyłem
co z nimi zrobić. Chowałem je dosłownie Świąt Bożego Narodzenia i był czas rozmy- swoją firmę. Oni mnie wszystkiego uczyli.
wszędzie, w głośniki czy też pod podłogę. ślań, mnie od wewnątrz rozrywało. Czułem Szybko zacząłem zarabiać. Ze swoim darem
Kupowałem złoto, tyle ile chciałem.
się taki pusty. Mogłem kupić każdy ciuch, mówienia i przekonywania nabywałem cosamochód, wynająć każdy lokal, opłacić raz to nowych klientów. Robiliśmy wykonaJak reagowali na to najbliżsi w domu?
wycieczkę dla kumpli, ale nie czułem zado- nia, były fajne. Ludzie byli zadowoleni. NieGdy moja matka spytała się, skąd mam wolenia. Zacząłem pić i brać narkotyki i to stety, z tego zadowolenia znowu zacząłem
pieniądze, to odpowiedziałem jej, żeby się w wielkich ilościach.
pić, brać narkotyki i kupować samochody.
nie interesowała. Dodałem przy tym, że
Znowu popadłem w ten sam problem, któskoro nie interesowali się mną, jak treno- Powoli zaczynasz mieć również proble- ry był lekko wyciszony. Uderzył mnie brak
wałem sport, to teraz niech nie interesują my z prawem...
akceptacji i miłości. Nie mogłem jej kupić za
się tym, skąd mam pieniądze. Po pewnym Przez ludzi których oszukałem. Moich ofiar pieniądze, które miałem.
wyjeździe przyjechałem najnowszym sa- były setki. Byli to sędziowie, prokuratorzy,
mochodem Opel Calibra. Samochód zrobił policjanci czy nawet kapłani. Zaczęły się Wynika z tego, że chciałeś być Panem
w mojej miejscowości takie wrażenie, że robić problemy z policją, bo ci ludzie do- swojego życia! Niestety, byłeś pogubiony
ludzie odwracali głowy na jego widok.
magali się swoich pieniędzy. Każda jed- i tego nie widziałeś. Chwytałeś się wszystnostka policji miała moje zdjęcia, puszczo- kiego, aby mieć nad nim kontrolę.
Jak dalej potoczyło się Twoje życie?
no o mnie i moich wspólnikach materiały Opowiem teraz o pewnej historii. Wróćmy
W 1997 roku pojechałem do Berlina na w programie 997 u Michała Fajbusiewicza. do mojego pobytu w zakładzie karnym.
Love Parade. Pojechaliśmy pociągiem, Doszło także do tego, że zaczęli przyjeż- Poznałem tam paru ludzi, którzy zajmożeby imprezować podczas podróży. Wtedy dżać do mnie ludzie, którzy dali mi pie- wali się okultyzmem. Trafiłem do celi z
w pociągu, pierwszy raz wziąłem amfeta- niądze. Także uzbrojeni w broń, wynajęci mężczyzną, który wróżył z kart, z fusów
minę. Niestety, jak to bywa w takich przy- gangsterzy. Gangstera szukali gangsterzy. czy z kamieni, przepowiadał przyszłość i
padkach, przerodziło się to w konkretne A my się bawiliśmy. Złapano mnie jednak zajmował się astrologią. Miał czarną księuzależnienie. Na początku traktowałem ją bardzo szybko.
gę czarów. Pokazał mi pewne rzeczy. Niejako odskocznię, dawała mi uspokojenie.
świadomie wkręciłem się w to. Czytałem
Gdy ją brałem, to wszystkich kochałem, ale Jak wyglądał Twój pobyt w więzieniu?
księgę czarów, wymawiałem różne zaklęsam czułem się niekochany. Myślałem: "Co Miałem 24 lata, gdy do niego trafiłem. cia. Siłą woli potrafiłem gasić światła na
jest grane"? Potem już było tylko gorzej, bo Grypsowałem w nim i szukałem kontak- ulicach, lampy przez okno. Zresztą w celi
doszło LSD, marihuana, alkohol i zabawa tów, aby bardziej jeszcze rozbudować też działy się dziwne rzeczy. Wydawało się
na całego. Zacząłem jeździć i imprezować swoją gangsterską szajkę. Po pół roku mi, że dzięki temu przejmę kontrolę nad
po całej Polsce w największych lokalach, wyszedłem na wolność. Zawdzięczam to swoim losem. Dodatkowo umocniłem się
które wynajmowałem. Na moje urodziny mojemu adwokatowi. Po wyjściu z wię- w tym, gdy pewien astrolog - morderca
w największej dyskotece we Wrocławiu o zienia ponownie szybko zacząłem działać. przewidział mi momenty z mojego życia.
nazwie Millenium (już nie istnieje) wraz z Znalazłem chłopaków z podwórka, którzy To mnie tak dotknęło, że powiedziałem
moim wspólnikiem wpadliśmy na pomysł, pracowali dla mnie. Znowu jednak szybko mu, żeby to mi pokazał, bo chcę w to
że wygonimy wszystkich bawiących się. mnie złapano. Moi współosadzeni w zakła- wejść. Wprowadzał mnie w to zło, gdy zaś
Chcieliśmy bawić się sami. Podszedłem du karnego nawet nie zorientowali się, że
cd. na str. 3
do jednego z bramkarzy i powiedziałem,
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cd. ze str. 2

Był to krzyk duszy będącej na samym dnie.
wyszedłem z więzienia w ten dzień, w któ- "Jeżeli On rzeczywiście jest to mi pomoże.
ry on mi przepowiedział, było to dla mnie A jak Go nie ma, to kończę z sobą". Następnie w piękny niedzielny poranek obudziwielkim zaskoczeniem.
łem się z niesamowitym pragnieniem pójścia do Kościoła. Nie zastanawiałem się
Zapewne zachłysnąłeś się tym?
Niestety. Tak to działa na zgubę człowieka, nawet pięciu sekund. Będąc już w Kościele
który w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. zadawałem sobie pytanie: "Artur co ty tu roZamiast tego, spadałem na dno rozpaczy. bisz? Nie wierzysz w Boga, wczoraj ćpałeś,
Już na wolności zacząłem szukać po necie piłeś, przepuszczałeś pieniądze…" Przesiaczarów. Wchodzić w to, podpisywać pak- dywałem w tym kościele godzinami. Gdy
ty. We wspomnianym już zakładzie kar- nadszedł piąty dzień, był to pierwszy piąnym zapragnąłem mieć tatuaż. Na pra- tek miesiąca usłyszałem głos: "Idź, to jest
wej nodze zrobiłem smoka celtyckiego. twój czas, twoja chwila, idź do spowiedzi"!!
Tzw. pakt, nie wiedziałem że to jest pakt Siedziałem w ostatniej ławce, konfesjonakrwi. Oddałem się szatanowi dosłownie, ły były po bokach, zakrystia na wprost. W
przez ten tatuaż. Któregoś razu, podczas pewnym momencie wyszedł z niej kapłan z
picia w domu, będąc nietrzeźwym pod- niesamowitą twarzą. Wstałem, jak ze sprępisałem własną krwią cyrograf. Niestety żyny. Poszedłem w kierunku konfesjonału.
przyszło mi za to zapłacić ogromną cenę! Na Spowiedzi Świętej dosłownie wywaliKiedyś podczas etapu nawracania, zoba- łem największe armaty. Były to tak potężczyłem szatana. Uwierzcie mi, przybiera ne grzechy z 30 lat, że kapłan który siedział
on postać bardzo przystojnego bruneta, na początku spowiedzi bokiem, już tak nie
ubranego bardzo elegancko i oczywiście siedział, tylko patrzył się na mnie przez
w czerń!! Powiedział, że przychodzi oso- kraty konfesjonału w cztery oczy. Zadał mi
biście, ponieważ jego słudzy nie potrafią wówczas konkretne pytanie: "W kogo wiesobie ze mną poradzić. Ludzie naprawdę rzyłeś?" To było pytanie, które pamiętam
nie zdają sobie sprawy z płynącego z tego do dziś. I tą odpowiedz: "W szatana". Nie
zagrożenia. A za wszystko co czynimy wiedziałem wtedy co to jest łaska Boża.
musimy zapłacić cenę. Niestety ja także Kapłan udzielił mi rozgrzeszenia, a jako
otrzymałem rachunek do zapłaty. Na wol- pokutę otrzymałem dziewięć pierwszych
ności zaczęły przychodzić do mnie różne piątków miesiąca. Przez miesiąc chodziszare postacie. Dochodziło do tego, że w łem do kościoła, łaska spływała na mnie. W
nocy coś ściągało mnie za nogę z łóżka i momencie wyjścia z konfesjonału, jakbym
został oddzielony od wielkiej maszyny,
nie dawało mi zasnąć.
którą sam ciągnąłem. Byłem cały mokry.
Czułem się, jakby ktoś wlał we mnie wodę
Co masz na myśli?
To, że np. coś siadało mi na klatce pier- i bym schnął. Ale nie czułem tego ciężaru.
siowej, dusiło mnie i ściągało z łóżka. Nie Było mi lekko, czułem się podniesiony i pomogłem wstać, ruszyć się, słyszałem jak czułem, że Bóg mnie kocha. Otrzymałem
panele trzeszczą. Dodatkowo czułem, jak od niego płytę DVD Johna Bashabory ,,Jecoś we mnie w środku wiruje. Pewnego zus na stadionie”. Usłyszałem słowa: ''Jeżednia w szpitalu prześwietlono mi klatkę li słuchasz tego nagrania, uklęknij i rozłóż
piersiową. Gdy w domu włączyłem kliszę ręce, jak Chrystus na krzyżu i przywołaj Duna komputerze i przerzuciłem na telewi- cha Świętego''. Nie znałem Go wcześniej.
zor, to przeraziło mnie to, co zobaczyłem. Czułem niesamowitą obecność jakiejś siły.
Na zdjęciu, na wysokości odcinka szyjne- Ale tym razem nie takiej, która robi szkodę,
go a dolnej klatki ujrzałem trupią czaszkę ale miłość, uczucie łagodności. Wielką miw środku. Obok niej jedna, druga, trzecia, łość, która rozpuszcza się na mnie. Szybko
czwarta i piąta. Było tych czaszek bardzo przez internet kupiłem krzyż, obraz Jezusa
Miłosiernego. Okazało się, że gdy przyszedł
wiele, a jedna z nich była ogromna.
obraz, to pasował do ramy,w której miało
być lustro. Dodatkowo za obraz miałem
Byłeś opętany.
Doszło do mnie, że mam demona w sobie. zapłacić za pobraniem, a przyszedł za darZresztą, niekiedy jak rozmawiałem z ko- mo. Któregoś razu siedząc w Kościele zolegami, to mój głos zmieniał się. Znajomi baczyłem kobiety odmawiające różaniec.
mówili mi, że mam przez telefon dziwny Tak sobie w sercu pomyślałem, że muszę
głos. Zadzwoniłem do egzorcysty. Gdy nauczyć się w ten sposób modlić. Kupiłem
wysłuchał tego, co mu powiedziałem, to sobie różaniec z onyksu, a gdy poświęcił mi
stwierdził, że najpierw muszę iść do psy- go ksiądz, przyszedłem do domu, wziąłem
chiatry. Nie wiedziałem, że takie są koleje go w rękę, a on rozsypał się, krzyż pękł na
rzeczy. Nie zrozumiałem tego. Znowu po- pół – a był z kamienia.
czułem się odtrącony. Pomyślałem, że znowu ktoś mnie zlekceważył. Doszło do tego, Nie zaskoczyło to Ciebie?
że któregoś dnia powiedziałem w ogrom- Pomyślałem: "Co jest grane?" Teraz wiem,
że była to wielka walka o moją duszę, lecz
nym smutku, że strzelę sobie w głowę.
wówczas stwierdziłem, że Boga nie ma
I tutaj wynika, że zaczęła się walka o Boże i nie chce mi pomóc. Kupiłem penCiebie, o Twoją duszę! Jak ona prze- tagram, powiesiłem go zamiast krzyża.
Ale było jeszcze gorzej. I było tak w kółko:
biegała?
Od trzydziestu lat nie chodziłem do kościo- kościół, pentagram, kościół, pentagram.
ła. Nie wierzyłem w Boga. Przeklinałem Go Wierzę, nie wierzę, wierzę, nie wierzę. Taka
i wyzywałem. Mówiłem takie słowa, że nie była to walka, byłem rozszarpywany. Podchcę ich powtarzać. Kiedyś, w takim sa- czas modlitwy nie potrafiłem powiedzieć:
motnym dniu sam z sobą, z tymi wszystki- ,,Jezu, zaprowadź wszystkie dusze do niemi problemami, kłopotami, powiedziałem ba”. Mówiłem do piekła. Coś mi wewnątrz
na głos: "Boże, jeżeli jesteś, to pomóż mi!!!." mówiło, żeby rozwalić krzyż w kościele, że

ja tutaj nie pasuję. Zapominałem także
modlitwy. Nie potrafiłem jej powtórzyć.
Któregoś razu, aby wyspowiadać się, pojechałem do miejscowości, w której wychowałem się. Powiedziałem kapłanowi co
przeżywam. Powiedział mi, że na ołtarzu
stoi Przenajświętszy Sakrament Jezusa.
Polecił mi pójść tam i oddać Mu wszystko.
Nie zrozumiałem wtedy, że miałem się oddać Jezusowi, jak małe dziecko. Ja, 40-letni
mężczyzna miałem tak zrobić? Powiedziałem wówczas słowa: ,,Jezu, jeśli możesz to
zrób ze mną co chcesz”. Klęcząc przed krzyżem z rozłożonymi dłońmi, wymawiając
słowa przyjdź Duchu Święty zapłonąłem
żywym ogniem.
Możesz wytłumaczyć co to było?
Całe moje ciało paliło się - ręce, palce, włosy, głowa - płonąłem, a nie spalałem się. I
ten płomień oczyszczał mnie - czułem każdy z nich. W pewnym momencie uświadomiłem sobie, jak Chrystus kocha każdego
grzesznika. Jak kocha mnie osobiście. Nikt
nie może takiej miłości przekazać. Tylko
sam Bóg. Po tym doświadczeniu zaczęły
lecieć mi łzy, mnóstwo ich było. Leciały, jakby ktoś wlewał mi do głowy wiadro
wody. Wiadro za wiadrem. Wychodziło ze
mnie całe zło, które miałem w sobie. Nade
mną była potężna szara chmura. Manifestacja złych duchów, które miałem w sobie.
Wychodziły one ze mnie z krzykiem i ten
ogień, który mnie palił, nie robił mi szkody,
ale z minuty na minutę był dla mnie przyjemniejszy. Bóg dotknął mnie również wywołując żal za grzechy. Płakałem jak małe
dziecko, gdy dostrzegłem, że to ja swoim
grzechem zabiłem Chrystusa. Swoją masturbacją, alkoholizmem, krzywdzeniem
kobiet, krzywdzeniem rodziny.

Po tym doświadczeniu otrzymałem następnie poczucie wielkiej miłości, jaką Bóg
ma dla mnie. Nie wiedziałem co się ze mną
dzieje. Zostałem uzdrowiony. Nie miałem
depresji, ciągu narkotykowego. Byłem wolny i było to niesamowite uczucie. Otrzymałem od Boga wielką miłość, która była wlana we mnie i wolność, którą otrzymałem.
Otrzymałeś także inną łaskę...
Następnie Bóg przez trzy dni dał mi wizje,
co może czekać każdego człowieka, jeżeli
nie zmieni swojego życia. W pierwszym
dniu zabrał mnie do czyśćca, w którym
pokazał mi dusze, które są zamknięte w
więzieniu czyśćcowym. To doświadczenie
pokazało mi, że naprawdę istnieje czyściec i dusza która wychodzi z ciała idzie
w miejsce oczyszczenia. Widziałem też
dusze, które odrzuciły Boga, które poznałem na swojej drodze życia i spadały do
piekła. Niesamowity krzyk rozpaczy z tego
powodu, bo dusza taka już wie, że nie ma
dla niej ratunku, że dokonała wyboru. Pamiętam, jak wtedy powiedziałem do tych
dusz: ,,A mogłem wam pomoc”. Ludzie nie
zdają sobie sprawy z tego, jak wiele Bóg
może uczynić, gdy modlimy się, pościmy
czy przyjmujemy Komunię Świętą w intencji nawrócenia grzeszników. Następnie na
drugi dzień Bóg zabrał mnie na pole walki. Pokazał mi, do czego mnie powołuje.
Zobaczyłem człowieka, który był bardzo
mocno dręczony przez złego ducha. Koło
niego stały dwa potężne demony, które
chciały go zabić. Przy mnie stał Święty Michał Archanioł. Pomagałem temu człowiekowi, obmywałem go wodą, która była w
misie koło niego i zaczynałem toczyć walkę
za tę duszę. Walczyłem z tymi demonami
o śmierć i życie. W momencie, gdy demon
cd. na str. 4
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rano, o szóstej godzinie na ogół unosi się
złapał mnie za głowę i chciał ją urwać, usły- jeszcze mgła. Czekało na nas już kilkanaście osób, a pomiędzy nimi stała niska koszałem dzwonek. I obudziłem się.
bieta, ubrana na szaro od głowy do stóp, z
rękoma złożonymi pobożnie i splecionymi
Brzmi niewiarygodnie...
Ale to nie wszystko. Otóż, gdy obudziłem się, w modlitwie. Unosiła się na (takie odniopoczułem, jak włosy spadają mi na twarz - słem wrażenie) pięciocentymetrowym
te wyrwane przez demona! Do tego doszedł obłoku. Coś kazało mi do niej podejść i
ból głowy. Trzeciego dnia Bóg pokazał mi ucałowałem ją w ręce, po czym zniknęła.
wizję Kościoła, częściowo zburzonego i w Gdy wróciłem do domu, myślałem o niej.
którym nie było ludzi. Pan Jezus w Przenaj- Zadzwoniłem do kapłana, pytając się czy ją
świętszym Sakramencie był zabezpieczony pamięta, lecz nie pamiętał. Stwierdziliśmy
taką jakby folią. Zobaczyłem kapłana, który razem, że była to Matka Boska. Wyszła mi
był przed kościołem i potężny głos z nieba, na przeciw tej drogi, którą wybrałem.
mówiący jakby z trąby: ,,Daje Ci ten Kościół,
daje Ci tego kapłana, odbuduj Go”. Znowu Właśnie, jaka jest to obecnie droga?
się obudziłem i płakałem. Jak przy poprzed- Jestem w trzecim Zakonie Franciszkańnich wizjach. Nie radziłem sobie z tym. My- skim. Złożyłem śluby wieczyste. Przyjąłem
ślałem, że zwariowałem. Zadzwoniłem do imię brat Franciszek. Wierzę, że Bóg chce,
kapłana, a on poprosił mnie, abym przyje- abym został świeckim ewangelizatorem.
Jestem dumny, że jestem w kościele, że
chał do niego następnego dnia.
poznałem Boga, Boga żywego. Jestem
cząstką Jego mistycznego ciała. Mogę
I co Tobie powiedział?
Zapytał się, czy byłem na pielgrzymce? Od- dzielić się tym, co Bóg chce mi dać. Bóg napowiedziałem, że nigdy. I poszedłem na prawdę posługuje się każdym człowiekiem
nią. Od tamtej pory moje życie zmieniło się. i tego pragnie. Jako małe dziecko służące
Poznałem prawdziwego, żywego Boga, On przed ołtarzem miałem wizje Jezusa, który
dał mi nowe serce. Ten Bóg, który zabrał mi stoi w lewej nawie i z Jego serca wychodzą
narkotyki, masturbację, pornografię, prze- promienie czerwony i biały, które były tak
potężne, że nie mogłem się utrzymać na
kleństwa, czy bluźnienie językiem.
nogach i zwalały mnie z nóg. Te wizje, któMasz jakieś historię odnośnie piel- re otrzymywałem były wizjami zapowiedzi
tego, co ma się wydarzyć w moim życiu.
grzymki?
Moja pielgrzymka była dla mnie katorgą. Nie mogłem wtedy tego odczytać. O tym
Założyłem nowe buty, niestety nierozcho- doświadczeniu nie mówiłem rodzicom, bo
dzone trapery. Myślałem, że nie dojdę - ta- by mnie wyśmiali. Obecnie jestem liderem
kie miałem rany. W trakcie drogi coś mnie Rycerstwa Świętego Michała Archanioła,
zatykało, nie mogłem odmówić różańca. posługuję modlitwą wstawienniczą, w caPielgrzymując wstaje się bardzo wcześnie łej Polsce. Dzwonią do mnie ludzie z róż-

nych rejonów naszego kraju. Przeważnie
są to osoby z wielkimi problemami duchowymi, najczęściej narkotykowymi, alkoholowymi, osoby chore. Bóg dotyka ich
przez takie marne narzędzie jak ja. Wierzę,
że Jezus dotyka teraz czytające ten wywiad
osoby, które brały narkotyki, które piły alkohol, które grzeszyły w ciemnościach, czy
mają inne uzależnienia. Jezus teraz Ciebie
wyzwala. Mocą, jaka wyzwolił mnie.
Widzę, że bardzo w to wierzysz.
Opowiem na koniec pewną historię. Któregoś razu dostałem telefon z prośbą o modlitwę za osobę leżącą w szpitalu w stanie
krytycznym. Lekarze stwierdzili, że tylko
cud może uratować życie tego człowieka.
Stan jego był wegetatywny. Pojechałem
wraz z kapłanem do szpitala pomodlić się
nad nim. Poprosiłem księdza Piotra, żebyśmy pomodlili się w intencji, aby jutro
wstał z łóżka. Ksiądz Piotr spytał się mnie,
czy jestem taki pyszny, czy mam taką wiarę. Ja Bogu ufam, bez względu jaki miałby
plan. Modliliśmy się i podczas modlitwy
powiedziałem choremu do ucha: ,,W imię
Jezusa Chrystusa Romualdzie wracaj. Oni
Cię kochają”. Przyjąłem w jego intencji
Komunię Świętą. Po tygodniu spotkałem
kobietę, która prosiła mnie o pomoc w tej
sprawie i okazało się, że Romuald następnego dnia otworzył oczy, wstał i na własne
życzenie wypisał się ze szpitala. Ale ta historia zawiera jeszcze jeden aspekt.
Jaki?
Powiedział coś bardzo ciekawego. Mianowicie, że spotkał mężczyznę ubranego na biało, który powiedział mu, że

musi wracać. Był to Jezus. Otrzymał łaskę zmiany swojego życia, ale to on decyduje co może zrobić.
Co powiesz osobom, które zapoznały się
z historią Twojego życia?
Żeby zaufali i powierzyli swój los Jezusowi. Na moim przykładzie widać, że Jezus
realnie istnieje, mimo że tak wiele osób
usilnie to neguje. Myślę, że historia mojego
życia udowadnia, że nie ma takiej sytuacji,
z której Bóg by człowieka nie wyprowadził. Żeby to jednak mógł uczynić, ważne
jest, aby Mu zaufać i dać się poprowadzić.
Człowiek ma wolną wolę, w którą Bóg nie
ingeruje. Jako młody człowiek wszedłem
w grupy przestępcze, zafascynowałem się
okultyzmem, bo myślałem, że odzyskam
kontrolę nad swoim losem. Wreszcie podpisałem własną krwią cyrograf z szatanem.
To spowodowało, że spadłem na samo
dno. Dodatkowo były alkohol, narkotyki, imprezy...Bóg z każdej, podkreślam z
każdej nawet najgorszej sytuacji pragnie
nas wyzwolić. Wystarczy tylko, że powiesz
Jemu ,,TAK”, a On zacznie działać. Jak pozwolisz na to, wejdzie z całą mocą swojego
majestatu, naprawi Twoje życie, a może
nawet w przyszłości posłuży się Tobą, aby
naprawiać życia innym osobom. Możemy
wspólnie stworzyć armię Chrystusa i walczyć za innych. Dla Boga nie ma rzeczy
niemożliwych! Dlatego, proszę Ciebie, nie
zmarnuj tego czasu. Wybierz ŻYCIE Z JEZUSEM. Ja tak uczyniłem. Czy Ty też tego
chcesz? Decyzja należy do Ciebie!!!
Dziękujemy za rozmowę.

Nawrócenie ...
Zawrócenie ze złej drogi i nawrócenie na drogę dobrą,
to Miłosierdzie Boże.
Krocząc złą drogą, człowiek sam ją wybiera i przez to
kłopoty zbiera.
Szatan podstępny z tego powodu się tylko cieszy, bo przyjmuje
następnych członków do swej rzeszy.
Nie wierzmy i zawracajmy na drogę do Pana Boga Naszego, który nam wszystkie grzechy wybaczy,
Bo Miłosierdzie Boże jest wielkim darem dla wszystkich ludzi dobrej woli i to ono nas ze złego wyzwoli.
Bo gdy przyciągamy Jego wzrok, On łaską swoją nas obdarzy.
Niech radością naszą jest nasz Król Szczytów.
Pan wylał na nas Łaskę swą. Cudowna Łaski moc obmyła z grzechów nas.
Choć będziemy tam tysiące lat, nie skróci się wspaniały czas, sławienia Bożych Łask.
Nawracajmy się i Pana Boga o Łaskę błagajmy, by nas w potrzebach naszych nie opuszczał i z nami był.
Podnieśmy głowy, nie lękając się patrzeć w wieczność.
Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest Miłością.
Dla tej Miłości warto żyć, mając odwagę z Panem Bogiem być.
Ryszard Wójcicki

5

TRAKTAT/RÓŻANIEC ŚWIĘTY
Każdy z nas boryka się na co dzień z różnymi przeciwnościami. Są one wszelakiej natury. W jaki sposób należy sobie z
nimi radzić? I czy sami jesteśmy w stanie
sobie z nimi poradzić?
Żeby móc odpowiedzieć sobie na te pytania, musimy wyjść z jednego, prostego
założenia. Człowiek sam z siebie tak naprawdę nie może nic. Choć czasami wydaje mu się zupełnie coś innego, szczególnie gdy w życiu układa się wszystko.
Może być zdrowy, mieć pieniądze, rozwijać się zawodowo. Łatwo wtedy o taką
myśl, że jest się panem własnego życia i
o nim się chce samemu decydować. Lecz
gdy tylko nastaje trudniejszy czas w życiu
(choroba, brak pieniędzy, pracy, rozterki
miłosne), wówczas zdajemy sobie sprawę z tego, że tak naprawdę sami NIC ale
to absolutnie NIC nie możemy uczynić!
Oddaj się Najświętszej Maryi Pannie –
Ona chce Twojego, mojego i każdego
dobra.
Na tą bezsilność jest jednak recepta. Najlepsza z możliwych. Jest nią Matka Najświętsza.
Ona nie tylko nas kocha, ale chce chronić i
pragnie prowadzić do swojego Syna.
Przez Jej ręce możemy wiele doświadczyć. To Ona może zmienić nasze serca,
wlewając w nas Swoje serce. To ona nas
kształtuje, chroni, troszczy się o nas. A
przede wszystkim kocha swoją piękną,
matczyną miłością. Wreszcie, to Matka Boża chce prowadzić nas do Jezusa
Chrystusa, jedynego Zbawiciela i Odkupiciela. Do tego zostaliśmy powołani i to
jest cel naszej ziemskiej pielgrzymki.

Dlaczego warto?
TRAKTAT

Żyjemy w trudnych czasach, w których jest dużo zła. Niepewność, której doświadczamy sprawia, że nie
możemy być pewni jutra. Co w takiej sytuacji powinniśmy uczynić, aby trwać w spokoju?
Traktat o Doskonałym Nabożeństwie do
Najświętszej Maryi Panny. Przygotowanie do panowania Jezusa Chrystusa.
Dlatego pomimo różnych prób losu i przeciwności, warto pomyśleć o tym, aby oddać się Jej i zawierzyć w pokorze. Stać się
niewolnikiem Najświętszej Maryi Panny.
Ale niewolnikiem dla naszego dobra. W
jaki sposób można to interpretować? Oddając się Maryi w niewolę zawierzamy Jej
swoje życie. De facto zawierzamy je Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi. To
oczywiste, że Matka Boża znacznie lepiej
pokieruje naszym życiem, niż my sami. Z
korzyścią przede wszystkim dla naszej duszy. Jest Ona bowiem doskonałą pośredniczką do swojego Syna. Droga do Jezusa
prowadzi przez Maryję. Ona troszczy się o
nasze zbawienie. Oddając się Jej jesteśmy
w dobrych, najlepszych rękach. To piękna
przygoda z Naszą Mamą, do której zachęcamy każdego i to bez wyjątku.
Kiedy Ją wychwalamy, miłujemy, oddajemy Jej cześć albo coś Jej dajemy, Bóg
jest wychwalany, miłowany, otaczany
czcią. Słowem: dajemy Bogu przez Maryję i w Maryi.
Rola Maryi w zbawieniu ludzkości jest
niepodważalna. Przypatrzmy się także
postawie Matki Bożej, abyśmy mogli le-

człowieka nie obwiniała o to Boga. Ta właśnie postawa uczy pokory, ale i umożliwia
wzrost duchowy nas samych.
Dzięki oddaniu się w niewolę Jezusowi przez ręce Maryi możemy być pewni
rozwoju duchowego, większej łączności
z Bogiem. Idziemy drogą do zbawienia.
Zapoznając się z Traktatem o Doskonałym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi
Panny dostrzec możemy te kwestie, na
które nie zwracaliśmy do tej pory zupełnie uwagi. Oddanie się w niewolę Matce
Bożej to także zaufanie Jej i wiara, że to
Ona w najlepszy z możliwych sposobów
poprowadzi nasze życie, do czego nie
piej zrozumieć sens tego wszystkiego, jesteśmy zdolni. Ta decyzja może zawarównież przez pryzmat naszego życia. żyć nie tylko na naszej przyszłości, ale
Także Maryja nosiła swoje krzyże. Cecho- przede wszystkim naszej wieczności!
wała Ją jednak w tym wszystkim postawa
pełna pokory. Zarówno, gdy zwiastował Jej
PP
Archanioł Gabriel, jak i gdy troszczyła się i
wychowywała małego Jezusa. Czy wresz- Oddaj się w najlepsze, najczulcie, gdy brała udział w Jego męce krzyżo- sze i najukochańsze ręce!
wej i ukrzyżowaniu. Zwróćmy uwagę, że
na każdą tą sytuację godziła się w pokorze
ale i z wielką wiarą. Nie buntowała się, jak Zachęcamy do odbycia 33-dniowych remy sami, bardzo często odsuwając się w kolekcji według św. Ludwika Marii de
takich sytuacjach od Boga, mając do Nie- Gringion de Montfort.
go pretensje, że coś ciężkiego nas spotkało Szczegóły znajdują się na stronie
(śmierć najbliższych, choroba, problemy https://niewolnicy.wordpress.com/33osobiste). Maryja w przeciwieństwie do dni-rekolekcje/

Czy Ty też popełniasz te błędy?
RÓŻANIEC ŚWIĘTY

W dzisiejszym zabieganym świecie, w którym ciągle gdzieś się śpieszymy, modlitwa różańcowa często jest przez
wielu z nas pomijana.
Wiadomo, że na odmówienie Różańca
Świętego trzeba poświęcić trochę swojego czasu, a my przecież tak bardzo cierpimy na jego brak. Pamiętajmy jednak,
że jeśli rzeczywiście brakuje nam czasu,
możemy odmawiać różaniec także wtedy, gdy gdzieś idziemy czy też podczas
podróży. Ważne, aby z serca chcieć skierować swoje myśli w stronę Boga. Różaniec jest modlitwą, która w tym szalonym
tempie życia zmusza nas do zatrzymania
się, do wyciszenia, do odwrócenia swej
uwagi od spraw tego świata. To piękna
modlitwa, która pogłębia naszą relację
z Bogiem i z której wypływa wielka moc.
Dlatego warto odmawiać ją regularnie.
Należy pamiętać jednak o tym, aby Różaniec Święty odmawiać z wiarą, pokorą i wytrwałością. Wielki czciciel Matki
Bożej i propagator Jej kultu, Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, autor
książki pt.: „Przedziwny sekret Różańca
Świętego”, zwraca uwagę na dwa po-

szybkiego zakończenia tej modlitwy.
Jakże wielu z nas, zaczynając różaniec,
myśli właśnie o tym, żeby jak najszybciej
dobrnąć do końca modlitwy... Zupełnie
tak, jakby odmówienie różańca było dla
nas przykrym obowiązkiem, który bez
większego zaangażowania chcielibyśmy
szybko wypełnić. Szczególnie wtedy, gdy
dostaliśmy go jako pokutę lub gdy zobowiązaliśmy się sami przed sobą do jego
odmawiania.
Dlatego też następnym razem, gdy będziemy odmawiać różaniec, uważajmy, aby nie
popełniać wyżej opisanych błędów. Pamiętajmy o tym, by modlić się bez pośpiechu i
w skupieniu oraz by mieć zawsze intencję,
wszechne błędy, które popełniamy, od- umieliby odpowiedzieć. Stąd tak ważne odmawiając modlitwę różańcową.
mawiając różaniec.
jest to, aby mieć zawsze intencję. Jak
KG
podkreśla Święty Ludwik: „(...) proś o łaPo pierwsze jest to brak intencji. Niestety ski, pragnij wzrastać w konkretnej cnocie
*Źródło: Św. Ludwik Maria Grignion de
wielu ludzi odmawia różaniec bez żadnej albo zniszczyć konkretne grzechy”.*
Montfort „Przedziwny sekret Różańca
intencji, do tego stopnia, że gdybyśmy
Świętego”, Kraków 2019, s. 152.
ich zapytali, dlaczego odmawiają go, nie Drugim powszechnym błędem jest chęć
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Być człowiekiem modlitwy
MODLITWA
Wertując myśli i szukając prawdziwie rozmodlonej sylwetki, nasuwa się natychmiast, w odruchu jakby bezwarunkowym - postać św. Jana Pawła II.
Zdawało się, że cały jest modlitwą, żyje
modlitwą, przesiąknięty modlitwą i
zaraża modlitwą! W swej wrażliwości,
czułości, charyzmatyczności i poczuciu
humoru był na wskroś autentyczny, co
budziło szacunek i podziw. Potrafił godzinami klęczeć na modlitwie, gotowy
spóźnić się na samolot, nie skończywszy
wcześniej rozważania treści brewiarza.
Modlitwa kontemplacyjna połączona
z czynem staje się istotą głoszenia Jezusa w sposób wiarygodny. Dla mnie
niesamowicie wymowną modlitwą był
gest trzymania w ramionach dzieci, które lgnęły do Niego, jak do ukochanego
dziadka. Modlitwa była okraszona przebaczeniem. Rozmowa z zamachowcem
Ali Agcą, przebaczenie, które dokonało
się zarówno słowem jak i sercem, było
niesamowicie wymowne.

rzeczy. W sposób szczególny modlitwą
był widok niemej sylwetki u schyłku
jego życia. Pełna pokory konfrontacja
z przyjmowanym cierpieniem nasuwa
wizerunek baranka, który milczy gdy go
strzygą. Niewątpliwie był mistykiem coModlitwą było wędrowanie po ukocha- dzienności, który oddychał świadomonych górach, jakby w towarzystwie św. ścią Bożej miłości.
Franciszka, który zdawał się udzielać
papieżowi korepetycji z piękna stworze- Często wspominał o modlitwie rodzinnej.
nia. Nawet kremówki cieszą, nasuwają W przestrzeń rozmowy z Bogiem wprowaradość i dziękczynienie za małe wielkie dziła go mama, po śmierci której modlił się

z ojcem. Kreowany swoim doświadczeniem
przekazywał rodzinom wagę tego skarbu.
Modlitwa rodziny, za rodziny i z rodzinami.
Jej wymiar wspólnotowy pobudza wyraz
czci dla Boga, ale również wzajemny szacunek dla siebie nawzajem, scala we wspólnie
przeżywanych trudach i radościach. „Tylko
modląc się wspólnie z dziećmi, wypełniając
swoje królewskie kapłaństwo, ojciec i matka zstępują w głąb serc dzieci, pozostawiając ślady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia życiowe”.

Zostałam uzdrowiona...
ŚWIADECTWO

Ulubioną modlitwą Jana Pawła II był
różaniec, będący esencją całego przesłania ewangelicznego. To być w szkole
Maryi, trzymać Jej matczyną dłoń i dać
się prowadzić w kto piękniej nauczy kochać Jezusa niż Niepokalana? Mawiał,
że różaniec pulsuje życiem ludzkim.
„Różaniec to moja ulubiona modlitwa,
modlitwa cudowna! To nasze codzienne
spotkanie, którego Najświętsza Maryja
Panna ani ja nigdy nie zaniedbujemy” mówił w Fatimie w 1991 roku. Ze słów
Totus Tuus uczynił motto swojego pontyfikatu i opatrywał nimi każdą stronę
swoich notatek. Ogłaszając Rok Różańca
Świętego od października 2002 do października 2003 roku ubogacił tajemnice o rozważania Tajemnic Światła.
Nie mam wątpliwości, że prosił za przyczyną Pośredniczki wszelkich łask, która
jest uważna na ludzkie braki jak nikt inny.
Myślę, że odtwarzał scenę z Kany Galilejskiej, prosząc Maryję by szepnęła swojemu Synowi do ucha: „Zobacz na puste
serca swoich dzieci. Nie mają już wiary,
nadziei, miłości…” Pomóż! Pomóżmy!
MP

dów w moim życiu. W całym tym doświadczeniu, potwierdziły się słowa,
że dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego! Chwała Panu i Mateńce!

Mam na imię Magdalena. Mieszkam i pracuję w Warszawie. Chciałabym podzielić się z Czytelnikami „Ziarna Nadziei” swoim świadectwem uzdrowienia.
Otóż w listopadzie 2019 r. wykryto
u mnie nowotwór złośliwy piersi.
W lutym 2020 r. przeszłam operację
mastektomii, a następnie chemioterapię i radioterapię. W sumie leczenie trwało ponad rok.

Sakrament Namaszczenia Chorych.
To dało mi wielką siłę.
Pewnego dnia, gdy byłam na Mszy Św.
u Ojców Franciszkanów na ulicy Zakroczymskiej w Warszawie, po nabożeństwie podszedł do mnie młody mężczyzna. Powiedział mi, abym zaczęła
odmawiać Nowennę Pompejańską w
intencji uzdrowienia z choroby nowotworowej i że wszystko będzie dobrze.
Tak też zrobiłam. Na efekty nie musiałam długo czekać. W trakcie odmawiania tej modlitwy zawierzyłam się całkowicie Matce Bożej i Panu Jezusowi.
Zdałam się na wolę Pana Boga.

Przez cały ten czas nigdy nie zwątpiłam w swoje uzdrowienie. Czułam
opiekę Matki Bożej i Pana Jezusa. Co
prawda, pojawiły się pytania: "Dlaczego Panie Boże ja!?", tym bardziej,
że od 15 lat zmagam się z inną poważną, przewlekłą dolegliwością. Potem
jednak przyszedł pokój serca i przekonanie, że wszystko będzie dobrze i
że wszystko jest po coś, jak powtarza
mój spowiednik. Najtrudniejszy był W październiku 2020 r. zlecono mi zromoment, gdy po pierwszej chemio- bienie badań tomografii komputeroterapii wypadły mi wszystkie włosy. wej, aby zobaczyć obraz kliniczny organizmu. Okazało się, że po raku nie ma
Od początku choroby zdecydowa- już śladu, a ja czuję się bardzo dobrze.
łam, że codziennie będę uczestniczyć we Mszy św. i będę przystępo- Wtedy zrozumiałam, jak skutecznie
wała do Komunii Św. Dzięki temu zadziałał Pan Bóg i Matka Boża! To
czułam się umocniona w walce z ONI doprowadzili mnie do całkowichorobą. Ponadto otrzymałam też tego uzdrowienia!!

Ufam, że moje świadectwo umocni
Waszą wiarę, a także doda sił do walki z tak ciężką chorobą lub innymi
Teraz, dzięki łasce Bożej funkcjonuję problemami w życiu. Bowiem siła i
już normalnie. Chodzę do pracy i zdo- moc modlitwy jest wielka, wystarczy
łałam już zapomnieć o całej chorobie. tylko w to uwierzyć.
Chciałabym jeszcze dodać jedną
rzecz, a mianowicie, że w tej całej
Magdalena
trudnej sytuacji nigdy nie poczułam
się osamotniona. Dużo się modliłam ”Cierpi ktoś wśród was? Niech
o wstawiennictwo i potrzebne łaski się modli. Raduje się ktoś?
do Świętego Jana Pawła II, Świętej
Niech śpiewa. Choruje ktoś
Matki Teresy, czy Świętego Ojca Pio.
Dobry Pan Bóg postawił na mojej wśród was? Niech przywoła
drodze wyjątkowych ludzi, którzy starszych kościoła i niech się
bardzo mi pomogli. Tak wielu ludzi modlą nad nim, namaszczamodliło się w mojej intencji. Moja jąc go olejem w imię Pana. A
Pani doktor jest nie tylko wybitną modlitwa wiary uzdrowi chospecjalistką, ale przede wszystkim
rego i Pan go podźwignie. Jeśli
jest bardzo dobrym człowiekiem.
Przez cały ten czas wspierała mnie zaś popełnił grzechy, będą mu
i powtarzała, że walczymy o pełne przebaczone. Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie
wyleczenie.
Doświadczyłam siły modlitwy. Przez
tę chorobę jeszcze bardziej zbliżyłam się do Pana Boga i lepiej rozumiem drugiego człowieka. Jestem
wypełniona głęboką wdzięcznością
do Pana Boga, że dokonał takich cu-

się jedni za drugich, abyście byli
uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.”
List św. Jakuba 5:13-16
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CICHY „BUNTOWNIK”
SŁUGA BOŻY

31 marca br. mineło 100 lat od śmierci ojca Wenantego Katarzyńca.
jego życie, chłonąć umysłem i sercem
jego proste słowa: „Nie bądźmy skąpi
dla Boga”, „Nie trać najmniejszej sposobności do dobrego”, „Ucz się czynić
dobrze, cokolwiek czynisz” albo te:
„Znośmy cierpliwie to, co i tak – mimo
niecierpliwości naszej – znosić musimy” i wiele innych? Czy możemy go
nazwać cichym „buntownikiem” naszych czasów, bo swoją cichą i pokorną postawą przeciwstawia się tym
wartościom, które dzisiejszy świat
chce narzucić współczesnemu człowiekowi?

Ojciec Wenanty Katarzyniec (18891921), franciszkanin, który zmarł,
mając niespełna 32 lata, w 7 roku kapłaństwa, w niewyjaśniony dla nas
sposób zachwyca i fascynuje swoją
osobowością człowieka XXI w.

W czym tkwi tajemnica jego, jakby nie
było krótkiego, a jednocześnie cichego i skromnego życia?Dlaczego dzisiaj, po przeszło 100 latach od jego
ziemskiego życia, chcemy wgłębić się
w tajniki jego duszy, przez uchylone drzwi klasztornej furty podglądać

Św. Maksymilian Kolbe, jego serdeczny
przyjaciel, chyba najtrafniej określił jego
duchowość: „Ojciec Wenanty nie silił się na
rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny”. Dzisiaj chyba o tym zapominamy. Chcemy osiągnąć
sukces teraz, natychmiast, od razu, chcemy
osiągnąć rzeczy nadzwyczajne, zapominając o tych codziennych, zwyczajnych, z których przecież składa się życie: „Byłeś wierny
w małych rzeczach, nad wieloma cię postawię” – przypomina Jezus.

I chyba tego dzisiaj brakuje współczesnemu człowiekowi. Może dlatego w głębi
serca pragniemy i poszukujemy właśnie
takiej prostej, cichej, bezkompromisowej i odważnej duchowości, którą żył, a
którą dzisiaj zachwyca Ojciec Wenanty
Katarzyniec, młody kapłan, franciszkanin z przełomu XIX i XX w., którego grób
znajduje się w Kalwarii Pacławskiej i nieustannie zasypywany jest małymi karteczkami, na których kreślone są prośby
we wszystkich ludzkich potrzebach.
Ojciec Wenanty Katarzyniec, cichy „buntownik” wobec zła, grzechu, nieodpowiedzialności, wobec braku miłości do
Boga i drugiego człowieka, które dostrzegał w swoim młodzieńczym, zakonnym,
a później kapłańskim życiu, czerpał siłę
i odwagę do swojego życia duchowego,
do odpowiedzialności za siebie i innych,
przede wszystkim z modlitwy i sakramentów świętych. Eucharystia była dla niego
najcenniejszym skarbem. Bardzo często
powtarzał: „Na chwałę Boga i dla dobra
dusz”. Nie rozstawał się także ze swoją ulubioną lekturą „O naśladowaniu Chrystusa”
Tomasza à Kempis. Dlatego potrafił realizować wartości w stopniu heroicznym.
o. Edward Staniukiewicz
franciszkanin

Modlitwa o uzdrowienie z choroby
Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, to uwolnij mnie od tej choroby. Niech Duch Święty, którego
otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech
On mnie prowadzi; niech mnie obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać Twój krzyż.
Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chce wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi twojego Syna, który cierpiał na krzyżu,
proszę Cię: obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy. Amen

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
Mój Panie i mój Boże, mój Początku i mój Celu!
Ty jesteś Panem historii i Panem historii mojego życia.
Proszę Cię teraz o Twojego Ducha Świętego,
ażebym w Jego mocy mógł spojrzeć na historię mojego życia
i na moje oczekiwania poprzez pryzmat Jego światła.
Dziękuję Ci za dar pamięci i proszę:
wzbudź wspomnienia wydarzeń w moim życiu,
które oddaliły mnie od Ciebie,
z których robię Ci potajemnie zarzuty
lub też te, które spycham do podświadomości.
Chcę w tym momencie otworzyć moje serce na Twoje miłosierdzie.
Chcę powrócić do Ciebie z daleka i na nowo przyjąć Twoją
bliskość jako dar.

Przyjmij mnie w swoje ramiona i odbierz ode mnie wszelki
brak zaufania do Ciebie.
Jesteś tak wielki, że mi pozwalasz wybaczyć Ci,
iż dopuściłeś tak wiele spraw, których nie rozumiem i nigdy
nie zrozumiem.
Nie anulujesz historii mojego życia,
lecz poprzez cierpienie Twojego Syna czynisz mój ból Twoim bólem.
Przez Ducha Świętego pojednaj mnie z Sobą,
z ludźmi, którzy mnie zranili i ze mną samym.
Modlitwa pochodzi z książki H. Mühlen, Nowe życie z Bogiem
*Modlitwa pochodzi z książki H. Mühlen: ,,Nowe życie z Bogiem”.
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POTĘŻNY EGZORCYZM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
błagam Cie i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi,
Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę
wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie.
Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa,
Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran,
Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki
i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy.
Prosimy Cię, Jezu Chryste, wyślij Swoich Aniołów,
aby strąciły złe moce do czeluści piekielnych,
aby na polskiej ziemi i na całym świecie nastało Boże Królestwo.
Aby łaska Boża mogła się rozlać na każde ludzkie serce, aby nasz
Naród i wszystkie narody całego świata mogły doświadczyć Bożego pokoju.
Nasza Pani i Królowo, błagamy Cię gorąco, poślij swoich Aniołów,
aby strąciły do czeluści piekielnych,
wszystkie te złe duchy, które mają być strącone.
A Ty Wodzu Niebieskich Zastępów dokonaj tego dzieła,
aby łaska Boża mogła nam nieustannie towarzyszyć.
Poprowadź wszystkie Zastępy Niebieskie,
aby złe moce zostały strącone do czeluści piekielnych.
Użyj całej Swej mocy, aby pokonać lucyfera i jego aniołów,
którzy się sprzeciwili Woli Bożej i teraz chcą niszczyć dusze ludzkie.
Pokonaj ich, albowiem masz taką władzę, a nam wyproś łaskę pokoju i Bożej Miłości,
abyśmy podążali za Chrystusem do Królestwa Niebieskiego.
Amen.*

Wesprzyj Ziarno Nadziei

Pragniemy pracować charytatywnie i rozwijać nasz projekt. Żyjemy w czasach, w których mamy
do czynienia z coraz większym odchodzeniem od wiary, spychaniem wiary na drugi plan i promowaniem nowoczesnego stylu życia, w którym nie ma już miejsca dla Boga. Tym bardziej pragniemy nieść Słowo Boże, szczególnie do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji, na tzw.
życiowym zakręcie. Chcemy mówić ludziom o Bogu, aby każdy mógł doświadczyć wielkiego
Miłosierdzia Bożego, niezależnie od sytuacji czy miejsca, w jakim się znajduje.
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Pomimo tych trudności była u Ciebie w rodzinie chęć
trwania przy Bogu?
Tak, ale nie do końca. Jedynie z bratem uczęszczaliśmy na
Msze. Mama nas wysyłała, sama nie chodziła. Nawet mój
starszy brat zabierał mnie ze sobą do kościoła, gdzie służyliśmy do Mszy Świętej. Obaj byliśmy ministrantami. Tak mijały
mi lata. Był lipiec/sierpień 1982 roku, gdy podczas pobytu u
cioci na Mazurach, podczas jedzenia ryby wbiła mi się ość w
gardło. Został jej kawałek, wokół którego zaczęła się zbierać
ropa. Po krótkim czasie wysięk ropny był tak rozległy, że zaczął się zbliżać do kory mózgowej. Traﬁłem do szpitala, nie
mogłem przyjmować antybiotyków, więc możliwość leczenia mnie była mocno ograniczona. Bóg ponownie wyciągnął
wtedy do mnie pomocną dłoń.

WIELKANOC
„Nie ma Go tu, bo
zmartwychwstał (...)”

ŻYCIE
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Na tym się jednak nie zakończyło?
Minął jakiś czas i poważnie się rozchorowałem. Zdecydowano o
wprowadzeniu leczenia antybiotykiem. W tamtym czasie dostępnym lekiem była penicylina. Co prawda próba wykazała, że mogę
ją przyjąć, lecz po jej podaniu dostałem zapaści. Ledwo zostałem
wówczas odratowany.

MARYJA

Wystarczy zaufać

To nie jedyne tego typu zdarzenia w Twoim życiu?
Dokładnie. Na przestrzeni lat dochodziło do wielu zdarzeń w moim
życiu, które mogły skończyć się tragicznie. Chociażby wypadek na
motorowerze, podczas którego rozciąłem sobie piętę, że miałem
poważny uraz wymagający interwencji chirurgicznej. Później zresztą miałem także wypadek rowerowy, podczas którego uderzyłem
głową w mur i doznałem potężnego wylewu.
Ktoś mógłby powiedzieć, że pech Ciebie nie omijał. Teraz wiesz
już, dlaczego tak było?
Wtedy o tym nie wiedziałem, ale teraz już wiem. Wiem już, dlaczego dotykały mnie te różne nieszczęścia. Tymczasem odpowiedź jest bardzo prosta. W moim domu gościło zło. Tata nadużywał alkoholu, wszczynał awantury. W domu panował strach,
obawa, czy tata nie przepije wszystkich pieniędzy i czy będziemy mieli za co żyć.

Opuszczasz koszary wojskowe. Co dalej się dzieje w Twoim życiu?
W czerwcu 1988 roku wychodzę z wojska ze względów zdrowotnych. Wychodzę do cywila wraz z kolegą. Oblewamy to
suto u niego w domu. Fakt, że nie wychodzę z całym swoim
rocznikiem to według mnie też była Boża interwencja. Jak
ktoś był w wojsku, to wie, jak się to odbywa. Ja już niestety
byłem zmieniony przez picie.
Co masz na myśli?
Stałem się agresywny. Wystarczyło jedno słowo, a mogło się
to dla kogoś źle skończyć. Po wyjściu z wojska piłem dalej.
Jak często? Bardzo często, częściej byłem „pod wpływem”
niż trzeźwy. W 1989 roku poznałem moją żonę. Bardzo szybko się pobraliśmy, ponieważ moja żona zaszła w ciążę. W niedługim czasie na świat przychodzi nasza córka.

cd. na str. 2

Od razu wiedzieliście także, jak będą miały na imię Wasze
dzieci.
Od razu wiedzieliśmy, że dzieci, które narodzą się, będą miały
na imię, w przypadku chłopca: Samuel, zaś dziewczynki: Jadwiga. Imię chłopca nawiązuje do proroka, syna wspomnianej
Anny, zaś córki do królowej Jadwigi, która była czysta i należała
do odważnych osób. Później została świętą.
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PRZEMIANA
Postaw na zmianę

BOHATERSTWO
Czy Ty wiesz ....?

5

Słyszałem, że Twój mąż jest obcokrajowcem.
Tak, jest Amerykaninem. Poznaliśmy się w Polsce, gdy miałam 25
lat. Szanse na to, że mój przyszły mąż będzie katolikiem były małe.
Zresztą ja też żyłam, jak chciałam i o Bogu zupełnie nie myślałam.

EUCHARYSTIA/ADORACJA

Uwierz w Jego realną
obecność

5

Co masz na myśli?
Wówczas byłam na takim etapie życia, że wydawało mi się, że Bóg
jest mi niepotrzebny. Podobnie myślał mój mąż. Byliśmy młodzi,
świetnie bawiliśmy się. Kochaliśmy się i postanowiliśmy się pobrać.
Tak po dwóch latach. Jednak po naszym ślubie zaczęły się dziać nieciekawe historie. Nagle, gdzieś po 2-3 latach nasze małżeństwo nie
było takie samo, jak kiedyś. Już nie byliśmy tak w sobie zakochani,
jak na początku. Dodatkowo pojawił się w naszym życiu problem.
Jaki?
Nie mogliśmy mieć dzieci. Po kilku latach małżeństwa nagle zaczęło
się psuć między nami. Wówczas okazało się, że zaczęliśmy mieć potrzebę poczucia bliskości z Bogiem. To niejako ukierunkowało nas
do tego, że powinniśmy szukać rozwiązania gdzie indziej, aniżeli do
tej pory.

Co masz na myśli?
To, że wydawało nam się, że wszystko mamy pod kontrolą. I nagle dowiadujemy się, że będziemy mieli kolejne dziecko. Niezapowiedziane. Na pierwszą dwójkę czekaliśmy bardzo długo, a
tu nagle nie wiadomo skąd taka wiadomość. Nie byliśmy przygotowani na taki obrót sprawy. Cieszyliśmy się dwójką naszych
dzieci – bliźniętami: Samuelem oraz Jadwigą. To były nasze
największe skarby. Byliśmy nasyceni radością i szczęściem, a
zupełnie nieprzygotowani na kolejne dziecko.
Jak zareagowaliście?
Hania, nasza córka nie była ani wymodlona ani wyczekiwana.
My naprawdę nie chcieliśmy więcej dzieci. Wydawało nam się,
że następne dziecko będzie ciężarem. Do tego mieliśmy ciężkie
warunki mieszkaniowe. Wynajmowane przez nas mieszkanie
było małe, zaś ﬁrma męża miała problemy ﬁnansowe.
O czym wtedy myśleliście?
O tym, że kolejne dziecko nie jest dobrym rozwiązaniem. Nie
mieliśmy odpowiednich warunków mieszkaniowych, sytuacja
ekonomiczna była niepewna, nie posiadaliśmy dużego auta,
środków ﬁnansowych, aby utrzymać kolejne dziecko. Uważaliśmy, że kolejne dziecko byłoby zbyt dużym problemem dla
nas. Nie byłam z tego powodu szczęśliwa. Tak wszystko już było
dobrze i znowu pojawił się kłopot. Jednak prawdziwy test miał
przyjść dopiero za jakiś czas.

cd. na str. 2
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która była mamą tego taty, którego zabił piorun – babcia
bardzo rozpaczała i serce jej pękło, a moja mama bardzo
ją kochała. Zrozumiałem, że mama miała też trudne dzieciństwo. Lecz wtedy nie byłem w stanie tego zrozumieć.
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Słowa mogą ranić
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Kolejnym, takim znaczącym okresem Twojego życia
był okres studiów. Jak go zapamiętałeś?
Co tu dużo mówić, gdy się na nie dostałem, to zachowywałem się jak pies, który urwał się z łańcucha. Cieszyłem
się, że nie muszę mieszkać w domu rodzinnym, za którym
nie tęskniłem. Miałem stypendium socjalne i otrzymywałem też pieniądze od rodziców, za które sporo imprezowałem w tym okresie – patrząc na to z perspektywy czasu to
muszę przyznać, że byłem uzależniony od alkoholu.

Nie jesteś sam

Dosyć wcześnie także założyłeś rodzinę.
Tak, stało się to na wakacjach po czwartym roku studiów.
Wówczas poślubiłem moją żonę Ewę. Niestety nie jest to
wydarzenie, które będę wspominać z dumą.
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PISMO ŚWIĘTE
Jeśli nie chcesz pobłądzić

MODLITWA

5

To nie jest czas stracony

BOŻE NARODZENIE
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„Gdy się Chrystus rodzi...”

Uzależnienie od alkoholu, depresja, kilka nieudanych prób
samobójczych, walka z chorobą, utrata pracy... Czy jest
jeszcze szansa na wyjście z trudnych sytuacji? O tym, że
warto zaufać Bogu i powierzyć Jemu wszystkie swoje problemy, a wtedy będzie On nas prowadził przez życie, prostując nasze ścieżki, rozmawiamy z Piotrem Bazanem.
Piotrze, jak kształtowała się Twoja wiara w okresie dzieciństwa?
Urodziłem się 15 września w dzień święta Matki Bożej Bolesnej
w Tomaszowie Lubelskim. Imię Piotr nadano mi na chrzcie
świętym w ósmym dniu po narodzeniu w Sanktuarium Matki
Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Większość mego
życia byłem zwyczajnym katolikiem, który starał się chodzić w
niedzielę do kościoła. Jednak Bóg był dla mnie bardziej tradycją niż żywym Bogiem. Zresztą okres dzieciństwa oraz dorastania był dla mnie ciężki.
Z czego to wynikało?
W dzieciństwie byłem osobą chorowitą i wylęknioną, natomiast
moja mama w tym okresie mojego życia była bardzo nerwową
osobą. Nie lubiła zmianowej pracy mojego świętej pamięci taty.
Gdy tato pracował na drugiej zmianie od 14.00 – 22.00, to wtedy
mama zostawała sama ze mną i z moim bratem i czasami biła nas
z byle powodu oraz krzyczała na nas.
Taka sytuacja w domu miała wpływ na Twój rozwój...
Niestety i cała sytuacja tak bardzo mnie przygnębiała, że pojawiła
się u mnie pierwsza próba samobójcza. Później po latach dopiero
to wszystko zrozumiałem, że moja mama utraciła swojego tatę,
którego zabił piorun, utraciła też w tamtym momencie babcię,

Dlaczego?
Ponieważ uroczystość weselna jest bardzo niechlubnym
wspomnieniem dla mnie. Upiłem się i po oczepinach poszedłem sobie i wyszedłem z wesela. Wróciłem nad ranem,
gdy wszyscy mnie szukali. Ciągnęło mnie do alkoholu. Myślałem, że dalej będę sobie popijał i imprezował, ale po jakiejś pijackiej imprezie, na której bardzo źle się zachowałem, postanowiłem już więcej nie pić. Stwierdziłem, że nie
idzie to w parze z małżeństwem. W tamtym momencie nie
wiedziałem jednak, że gdy Bóg będzie na pierwszym miejscu w życiu, to wszystko będzie na właściwym miejscu.
Rozumiem, że próbowałeś z przeciwnościami zmierzyć
się sam?
Niestety, nie wiedziałem wówczas, że wszystko, wszystkie
problemy w życiu należy oddać Bogu. Wówczas na swoje
nieszczęście próbowałem układać życie po swojemu, gdyż
w środowisku, w którym się obracałem to było naturalne
powiedzenie „jesteś kowalem swojego losu”.
Podążając za pracą, zawitałeś do Warszawy...
Tutaj muszę dodać, że pierwszy raz zetknąłem się z żywym
Bogiem gdzieś 25 lat temu. Jednak szara rzeczywistość i
kilkukrotna zmiana miejsca zamieszkania spowodowały odsunięcie się od wiary. Dodatkowo dużo działo się w
naszym życiu. Zmienialiśmy pracę, urodziły się dzieci. Ja
w tym czasie nie bardzo zwracałem uwagę na Boga i nie
zajmował On pierwszego miejsca w moim życiu. Przyjście
dzieci na świat kolejny już raz przewartościowało moje
życie. Czułem się odstawiony przez moją żonę na bok
- byłem zazdrosny. Moja miłość była nacechowana cielesnością, a nie uczuciami prawdziwej miłości. Pojawiła
się jakaś sytuacja, której już dokładnie nie pamiętam, ale
postanowiłem się targnąć na swoje życie – duch śmierci
mnie prześladował, ale nad tym wszystkim czuwał Bóg i
próba otrucia się nie udała.

NADZIEJA

ło” mnie. Do tego stopnia, że leżałem na ulicy. Było to moje
pierwsze zetknięcie się z alkoholem. Na pewno wpływ na to
miało także środowisko, w którym obracałem się. W szkole
średniej zaczęło się regularne picie. Były ku temu okazje, imprezy zdarzały się często, a alkohol zaczął się lać szerokim
strumieniem.
Alkohol to jednak nie wszystko...
Niestety, gdy miałem 16 lat, zacząłem brać sterydy. Warto
przy tym zaznaczyć, że jeszcze wcześniej, bowiem od piątej klasy szkoły podstawowej, trenowałem piłkę nożną.
Miałem nawet na tym polu osiągnięcia. Do tego stopnia,
że zdarzały się wyjazdy za granicę. Jak kumpel poszedł
na siłownię, to namówił mnie na nią. W efekcie zacząłem
brać sterydy w zastrzykach. Równolegle trenowałem zawodowo piłkę, ale zażywanie sterydów pociągnęło za
sobą zmianę sylwetki. Do tego często zdarzały się imprezy, dyskoteki, na których szpanowałem, że jestem większy. Ten świat zaczął mnie wciągać, podobnie jak sterydy.
W efekcie, rzuciłem piłkę, ponieważ okazało się, że przybyło mi 10 kg. Na piłkę byłem już za wolny. To był także
czas, w którym zacząłem zażywać narkotyki. To wszystko
w połączeniu, czyli sterydy, narkotyki oraz alkohol zaczęły
się niestety kumulować. W negatywnym tego słowa znaczeniu. Niewiele później, bowiem dwa lata później, ciężko
pobiłem chłopaka.
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Nie trać nadziei w przeciwnościach

ZBAWIENIE

4

Niewidzialny dar

CZYŚCIEC

5

Czas łaski

KOMUNIA ŚWIĘTA
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Poszukiwanie prawdziwego szczęścia...
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Co się stało, gdy to w końcu zrozumiałeś?
Wybaczyłem jej to wszystko, nawet to, że prawdopodobnie mnie nie chciała i próbowała wyskoczyć z okna, kiedy
była w ciąży ze mną. To jest niestety przykre, ale chciała
poronić, by nie mieć drugiego dziecka.

Współczesny świat zdaje się coraz bardziej o tym zapomi- Tak, tego nam było potrzeba do szczęścia. Mieliśmy pełną ronać. Czasami tak łatwo jest przekreślić czyjeś istnienie. Roz- dzinę, dzieci urodziły się zdrowe. Po 6 latach od ślubu pojawiły
mawiamy z Katarzyną Hutchinson, kobietą, która pomimo się wspaniałe dzieci. Bardzo długo na nie czekaliśmy. Wszystko
wielu przeciwności i strachu postawiła na najważniejszą wydawało się, że będzie już w jak najlepszym porządku. Życie
jednak potraﬁ zaskakiwać.
wartość, jaką jest życie.
Kasiu, Twoje życie doskonale pokazuje, jak wszystko w mgnieniu oka może ulec zmianie. Jak było w Twoim przypadku?
Byłam młodą, zakochaną dziewczyną. Poznałam wspaniałego mężczyznę. Jednak nasze życie nie wyglądało tak, jak powinno. Wówczas jednak nie zdawałam sobie z tego sprawy.

bezpłatna gazeta katolicka

On wyprostuje Twoje ścieżki

Po narodzinach dzieci wszystko wróciło do normy.

Twoje życie zaczyna się zmieniać...
Gdy kończę szkołę, w maju kolejnego roku, zostaję wcielony
do wojska i to już jest zwieńczenie sukcesu diabła.
Dlaczego?
Ponieważ warunki do picia są tam wymarzone. Pijemy rano,
wieczorem, w nocy, ile się tylko da. Szukamy ku temu okazji,
ale pije się także i bez okazji. Zaczynam pić bardzo często. W
czasie odbywania służby wojskowej pojawia się kolejny problem zdrowotny. Tym razem odzywa się chore kolano. Czeka
mnie operacja, po której kolano nie wraca do całkowitego
zdrowia i dokucza mi latami. Sprawa kolana będzie miała
swój ciąg dalszy, ale o tym jeszcze wspomnę...

- szpitale, hospicja,
- ośrodki pomocy społecznej,
- domy pogodnej starości,
- domy samotnej matki,
- domy dla bezdomnych,
- ośrodki terapii uzależnień,
- zakłady i schroniska dla nieletnich,
- zakłady karne i areszty śledcze
(cała Polska),
– oraz ulice Warszawy.

Bóg wysłuchał modlitwy.
Tak. I to z nawiązką, ponieważ nawet podwójnie. Przez 5 lat po
ślubie miałam problem z zajściem w ciąże. Aż tu nagle bliźnięta.
Byliśmy przeszczęśliwi.

Historia Pawła jest dowodem na to, jak bardzo można następnej klasy. Jest to dla mnie potężny cios, wiem już jak
zmienić swoje życie dzięki Bożemu działaniu. Zapraszamy działa alkohol, więc upijam się po raz pierwszy.
do rozmowy z Pawłem Mętrakiem.
Wydaje się, że Twoja historia jest zwyczajna, taka jak jedna z
wielu, jednak kryje się w niej pewna niezwykłość.
Już moje przyjście na świat odbyło się z komplikacjami. Urodziłem
się z wylewem na głowie, ze złamanym obojczykiem i złamaną stopą. Jednak dzięki Bożej interwencji wszystko się zagoiło.

Co się takiego stało?
Jedną z głównych zmian był fakt, że zaczęliśmy czytać Pismo
Święte. Kiedy przeczytałam historię Anny, matki Samuela
(Hannah – po hebrajsku ,,pełna łaski”, postać biblijna ze Starego Testamentu, matka proroka Samuela - przyp. red.), uderzyło
mnie, że sama mogę prosić Boga o potomstwo.
Zaczęłaś się zatem modlić.
Miałam prawie 30 lat, gdy zaczęliśmy się modlić. Ja po polsku,
mąż po angielsku. Zaczęłam codzienny maraton modlitewny
do Boga w intencji syna. Mówiłam Bogu, że On może go mieć,
niech tylko pozwoli mi go wychować. Powiedziałam wówczas,
że nazwę go Samuel, jak jest w Biblii. W 2012 roku urodziły się
nam bliźnięta. Obecnie mają 8,5 roku. Chłopiec i dziewczynka.
Teraz się śmiejemy, że musieliśmy się mocno modlić, dlatego
Bóg pobłogosławił nam podwójnie.
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Dostrzec to, co najważniejsze

To jednak nie koniec Twoich kłopotów.
Gdy wyszedłem ze szpitala na początku października, trwał
już rok szkolny. W szkole zacząłem mieć problemy. Mama
musiała mnie przenieść do innej szkoły, tam miałem problemy z częścią rówieśników oraz przez zmianę szkoły nie dawałem rady uczęszczać na lekcje religii.
W tym momencie zacząłeś odchodzić od Boga?
Niestety. Moje życie toczyło się według następującego schematu: tata pije, w domu są awantury. Ja zaś skończyłem
podstawówkę i zacząłem naukę w wymarzonej szkole zawodowej, chciałem zostać mechanikiem samochodowym.
Nowe środowisko to także „nowe problemy”. Jak łatwo się
domyślić, pojawia się alkohol. Zaczynam z kolegami popijać
w szkole, nauka idzie mi fatalnie i koniec końców nie zdaję do
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Życie to największy dar

WYWIAD

/Święty Michał Archanioł w dniu
29.09.2011r./

Dotarcie gazety:

Gazeta Ziarno Nadziei wydawana jest dzięki wpłatom osób tworzących ten projekt oraz dobrowolnym
wpłatom innych osób o otwartych sercach. Gazeta jest tworzona przez grupę młodych ludzi, którzy
pracują charytatywnie i nie są w żaden sposób wynagradzani.

W każdą trzecią sobotę miesiąca o godz 7.00 w Sanktuarium
Męki Pańskiej i Matki Bożej w
Kalwarii Pacławskiej odbywa się Msza Święta w intencji
wszystkich darczyńców.

*Każdorazowe odmówienie tej
modlitwy spowoduje strącenie
do czeluści piekielnych 50 tysięcy złych duchów. Oto wielki dar
od Boga przekazany przeze Mnie,
Świętego Michała Archanioła w
tym szczególnym dniu. Oto moce
piekielne będą drżały na tę modlitwę, albowiem wielka rzesza
złych duchów będzie musiała być
strącona do czeluści piekielnych.
To spowoduje wielkie uwolnienie
w całym Polskim Narodzie i w wielu miejscach na całym świecie.
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Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty!

Czasami tak niewiele potrzeba, aby pogubić się
w życiu. Tak było w przypadku naszego bohatera.
Jak wyglądały jego losy – które dziś mogą dla wielu stanowić przestrogę – opowie nam Tomasz Biegański.
Tomku, jak wspominasz swoje dzieciństwo?
Ogólnie było całkiem dobre. Miałem dwoje rodziców, którzy
zapewniali mi byt, oboje pracowali. Przez pryzmat dzieciństwa
wspominam jednak to, że tata nadużywał alkoholu. Jednak
wówczas całą sytuację przyjmowałem bardziej jako facet: ,,na
twardo”. Natomiast całą sytuację przeżywała moja siostra. W
domu, po alkoholu zdarzały się kłótnie czy przezwiska. Po alkoholu ojciec stawał się marudny. Pamiętam taki moment, że powiedziałem sobie i poczułem to w sercu, iż jak dorosnę i stanę
się mężczyzną, nie będę pił alkoholu. Miałem wówczas 7-8 lat.
Nie chciałem nigdy w życiu pić alkoholu, żeby nie zachowywać
się tak jak tata. Pomimo zachowań ojca, w naszym rodzinnym
domu zawsze był porządek, rodzice dbali o jedzenie i odkładali
pieniądze. Żyliśmy w komforcie ﬁnansowym, rodzice dbali o nas,
ale gdy tylko przychodził weekend, pojawiał się alkohol wraz z
gośćmi, którzy odwiedzali nas.
Nie udało Ci się jednak zachować w życiu abstynencji...
Paradoksalnie, niestety masz rację.
Kiedy zaczął się u Ciebie problem z alkoholem?
Pierwszy raz na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej. Zawsze
wyglądałem na starszego i kupiliśmy wówczas z kolegami wina, tzw.
,,jabole”. Każdy z nas wypił po butelce. Miałem wtedy 15 lat i ,,ścię-

Jak do tego doszło?
W wyniku zmieszania powyższych trzech środków. Mając 18
lat, zacząłem stać na bramkach dyskotek jako ochroniarz.
Wówczas, jak zdarzyło mi się wybrać na imprezę, to biłem,
kogo tylko popadło. Jednak całe zajście nie miało miejsce w
klubie, ale w szkole na lekcji WF-u. Pewien chłopak grał w piłkę. Był grubszy i wszyscy się z niego śmiali. Niestety on przy
wszystkich powiedział do mnie: ,,zamknij się”, co potraktowałem jako zniewagę. Wówczas podskoczyło mi ciśnienie,
niestety sterydy wpływają na układ nerwowy. Zacząłem go
bić. Widziałem tylko, jak mu ząb leci. Zaraz potem przyjechała karetka. Zawiesili mnie. Całe szczęście, że nic poważniejszego się nie stało i nie odniósł trwałego uszczerbku na
zdrowiu. Jednak z racji tego, że w wyniku pobicia odniósł
obrażenia i przebywał w szpitalu powyżej 7 dni, potraktowany zostałem jak przestępca i za powyższy czyn groziło mi od
roku do 10 lat. Miałem szczęście, ponieważ dostałem wyrok:
rok w zawieszeniu na 3 lata.
Czy ta sytuacja czegoś Cię wówczas nauczyła?
Niczego. Może przestraszyłem się, ale przede wszystkim
pomyślałem, że muszę uważać. Ale moje życie się nie
zmieniło. Jeszcze przed samym tym zajściem w szkole, w
sobotę i niedzielę pobiłem kilkunastu chłopaków. Założyli
mi gips na rękę. A ja nadal biłem. Tylko lewą ręką. Nadal
wzrastałem, zażywając narkotyki, pijąc i biorąc sterydy.
Zdarzały się sytuacje, że z kumplami próbowaliśmy coś
ukraść. Generalnie był to okres, w którym też raz pracowałem, raz traciłem pracę. Ale na pewno nie starałem się
siedzieć bezczynnie.
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W NUMERZE:
WIARA A SENS ŻYCIA

3

Buduj na trwałym fundamencie

ZAUFANIE

4

Uwierz w siebie

RELACJA

4

Poznawanie po Bożemu

CIERPIENIE

5

Nadać sens cierpieniu

ADORACJA

7

Z Nim warto „tracić” swój czas

I tak toczyło się Twoje życie, aż do czasu wyjazdu do Anglii. W wieku 24 lat wyjechałeś w poszukiwaniu lepszego życia za granicę. Jak ono tam wyglądało?
cd. na str. 2

cd. na str. 2

Jeśli chcesz nam pomóc, wesprzyj finansowo nasz projekt. Liczy się każda, nawet symboliczna wpłata! Po każdym wydaniu gazety publikujemy
sprawozdanie finansowe, zawierające informację o kosztach wydruku gazety, jak i komplet dokumentów finansowych (m.in. wyciąg konta bankowego) oraz
sumę wpłat dokonanych przez darczyńców. Wszystkie numery gazety są dostępne także w formie elektronicznej, do pobrania na portalu ziarnonadziei.pl.

Dowolną ofiarę płynącą z serca można także wpłacić na następujące konto:

Bank Millenium Paweł Pusz ul. Jana Husa 2, 03-153 Warszawa: 13 1470 0002 2023 7315 2000 0001 (w tytule: Darowizna na Ziarno Nadziei)

