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Zaskakujące rozwiązanie

WYWIAD

mszy i informacji o demonach. To mnie fascynowało. Nosiłam
symbole okultystyczne i satanistyczne. Gdy czytałam książki i
oglądałam filmy, które nie zawierały wystarczającej ilości brutalnych scen morderstw i krwi, to nie były dla mnie godnymi
uwagi. Imponowało mi, w jaki sposób patrzyli na mnie ludzie
z mojego miasteczka. Nie kryli lęku czy zgorszenia. Bunt we
mnie był coraz większy. Efektem tego było to, że jako jedyna w
szkole odmówiłam sakramentu bierzmowania. To powoduje,
że jestem wówczas z siebie niesamowicie dumna.
Co dzieje się dalej w Twoim życiu?
Później pojawia się wróżbiarstwo, tarot czy chiromancja. Zaczynam interesować się seansami spirytystycznymi. Także
mają miejsce wizyty u medium. Podczas jednej z takich wizyt
usłyszałam, że w poprzednim wcieleniu byłam czarownicą.
To mi bardzo imponuje. Tak bardzo chciałam posiąść wiedzę
tajemną, znać przyszłość, mieć władzę... Buszowałam także
w sklepach ezoterycznych.
Jaki ma to wpływ na Twoją osobę?
Taki, że jest we mnie coraz więcej złości. Miałam ogromną
satysfakcję, jeżeli udało mi się sprawić, że ktoś przeze mnie
płakał. Dodatkowo pojawiały się także dwa inne stany.
Co masz na myśli?
Agresję oraz depresję, które występowały naprzemiennie.
Zaczynam zażywać leki poprawiające nastrój, antydepresanty jedne, drugie, trzecie. Jednak poprawy nie było. Jak
nie pomagały lekarstwa, to zaczęłam zmieniać lekarzy. Pada
sugestia ze strony lekarza, że może oszukuję i wcale tych pigułek nie zażywam? Bo to niemożliwe, że nie ma poprawy.
Miałam także pierwsze myśli samobójcze. Czułam pustkę
oraz ogromną wewnętrzną ciemność, która mnie zalewała.
Miałam poczucie beznadziei.

ziarnonadziei.pl
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Historia, którą chcemy Wam przedstawić pokazuje wyraźnie, jak możemy zmienić sposób patrzenia na świat, otrzymując de facto nowe życie. Rozmawiamy z Martą Przybyłą,
autorką książki pt.: ,,I dam wam serce nowe”.
Ile miałaś lat, gdy pojawiły się pierwsze myśli samobójcze?
Marto, zanim zaczniesz opowiadać o tym, co przeszłaś, cofnijmy
się pamięcią do Twojego dzieciństwa.
Pochodzę z domu, w którym wiara nie była mocną stroną. Nawet
więcej, o Bogu się nie rozmawiało. W niedzielnych Eucharystiach się
nie uczestniczyło. Mój dom był bardzo antyklerykalny. Od dziecka
słyszałam, że Kościół i księża to samo zło. Zaś księża to czarna mafia. Często słyszałam również o kościelnych wykroczeniach i grzeszności Kościoła. W domu mówiono także, że jest on zaprzeczeniem
Dekalogu. Dlatego mój kontakt z Kościołem ograniczył się do Chrztu
i Pierwszej Komunii Świętej, po której przez 23 lata nie przekroczyłam progu świątyni. Pamiętam krzyż, który wisiał w domu, ale był on
dla mnie tylko kawałkiem drewna.
Byłaś buntowniczką?
Do tego łamiącą wszelkie konwenanse. Podczas lekcji religii w szkole podstawowej pokłóciłam się z katechetą, przytaczając zasłyszane w domu kościelne wykroczenia. Ludzie dobrzy, pokorni byli dla
mnie śmieszni.
Z tym buntem poszłaś do liceum?
Tak. W szkole średniej zaczęła się moja fascynacja ciężką muzyką
metalową, także satanistycznymi tekstami czy obrazoburczymi teledyskami. Im głośniej, tym lepiej; wulgaryzmy zamiast przecinków…
Poszerzyłam swoje zainteresowania o okultyzm, satanizm oraz spirytyzm. W ręce wpadły mi kolejne książki o tej tematyce. Ale to nie
wszystko... Wręcz z chorą fascynacją zgłębiałam przebieg czarnej

Kilkanaście lat. Czuję w tamtym czasie nienawiść do ludzi i
samej siebie. To był czas, gdy potrafiłam leżeć w łóżku przez
cały dzień. Nie miałam siły wstać. Płakałam także bez powodu. Za chwilę zaś potrafiłam rzucać o podłogę czym popadnie. Starałam odreagować się alkoholem, który coraz
częściej zaczyna gościć w moim domu (czasem kilka razy w
tygodniu), ale nie pomagał.
Jak teraz postrzegasz tą sytuację?
Bez dwóch zdań zdaję sobie sprawę, że nie była to kwestia
psychiki, ale mojego ducha. Otworzyłam te wszystkie furtki
dla złego ducha i ponosiłam konsekwencje swoich wyborów.
Stałam się w jego rękach marionetką. Dochodziło do tego, że
zaczynałam mieć myśli, co będzie dla mnie lepsze: „Podciąć
sobie żyły, czy wziąć garść tabletek uspokajających-nasennych?” A tak naprawdę nie miałam odwagi tego zrobić.
Jaką wówczas miałaś definicję szczęścia? Mam na myśli,
w jaki sposób żyłaś?
Karmię się różnymi substytutami szczęścia. Przede wszystkim chodzi mi o relacje damsko-męskie.
Podejrzewam, że jak większość młodych ludzi uciekałaś
w pornografię.
Do tego w coraz bardziej brutalną. Wszystko wykrzywione
jest w zwierciadle grzechu. Zaczęło się ze mną źle dziać tak-
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nie będą już dłużej cierpiały, a i najbliżsi nie
będą musieli zajmować się tak ciężką pomocą przy nich, która tyle ich kosztuje nie
tylko fizycznie, co psychicznie. Najbliższe
lata mocno zweryfikują moje poglądy.
Ponieważ aborcja oraz eutanazja jest
sprzeczna z przykazaniami Bożymi, to
przy okazji chciałaś dokonać apostazji.
Pewnego dnia usłyszałam o apostazji. Poczułam, że chcę to zrobić. Wynikało to z
faktu, że nie chciałam mieć nic wspólnego
z Bogiem, nic wspólnego z Kościołem. Mówiłam, że kiedy umrę, to chcę mieć świecki
pogrzeb bez księdza.
Zadziwiające, że to właśnie w tym momencie dochodzi do pewnego wydarzenia, które zadecyduje o Twoim życiu...
Kiedy byłam na etapie szukania informacji
o tym, jak oficjalnie wypisać się z Kościoła, usłyszałam o Mszy Świętej z modlitwą o
uzdrowienie duszy i ciała. Zareagowałam
śmiechem i zaskoczeniem, jak można wierzyć w coś takiego?

że na innych płaszczyznach. Chociażby w
kwestii stylu ubierania się. Ubierałam się
wówczas na czarno. Chciałam być buntowniczką łamiącą wszelkie konwenanse;
trzymać z odmieńcami o podobnych do
moich poglądach i zbliżonym wizerunku:
ostry makijaż, czarny strój, czarne włosy,
czarne serce…
Jak opisałabyś swój ówczesny charakter?
Zdecydowanie byłam zafascynowana
złem oraz całą otoczką tajemniczości. Dodatkowo pokora, dobro i łagodność były
dla mnie wyrazem słabości i głupoty. Wychodziłam z założenia: ,,oko za oko…”. Nie
trudno zatem zrozumieć, że byłam mściwa. Jeśli ktoś mnie w jakikolwiek sposób
skrzywdził, odpłacałam z nawiązką.

Dlaczego?
Było to związane z ówczesnym moim światopoglądem. Ludzie wierzący w Boga byli
dla mnie głupcami. Ludźmi oderwanymi
od rzeczywistości, którzy nie potrafią walczyć o swoje. Na swoich social mediach z
upodobaniem udostępniałam bluźniercze
i antyklerykalne treści. Czułam się z tym
bardzo dobrze. Zresztą Kościół był ostatnim miejscem, w którym postawiłabym
swoją stopę.

Co zatem spowodowało, że udałaś na tą
Mszę?
Przede wszystkim postanowiłam udowodnić tym naiwnym ludziom – jak wówczas
uważałam o wierzących – że to tylko gra na
emocjach. Dlatego pojechałam. Zresztą zastanawiałam się nad tym, dlaczego ludzie
wierzący są zaślepieni czymś, czego nie ma.
W jakich żyjemy czasach, żeby ktoś mówił o
To jest czas, w którym popierasz eutana- Bogu? Przecież Go nie ma. Nie istnieje.
zję oraz aborcję.
Tak, bardzo mocno popierałam eutanazję Co się wówczas wydarzyło?
i aborcję. Wielokrotnie deklarowałam, że Trafiłam do małego, drewnianego kościoła
w razie „wpadki” nie zawaham pozbyć się pw. Świętego Michała Archanioła. Patrzy„problemu” i go usunąć… Dziecko wów- łam z pogardą na ludzi znajdujących się
czas traktowałam w kategorii problemu. wokół mnie w kościele. Kapłan emanował
Odnośnie kwestii eutanazji, wychodziłam z podejrzaną radością, a ja miałam ochotę
założenia, że jak ktoś cierpi, należy dać mu kogoś uderzyć, szarpnąć, opluć. Zrobić
szansę umrzeć, zabierając mu w ten sposób cokolwiek, byle tylko dać upust wzbieracierpienie. Tłumaczyłam sobie to tym, że jącej we mnie wściekłości. Panował tłok.
jak starsze osoby mają się męczyć, a przy Chciało mi się wyjść. Było mi słabo i duszokazji wymagają tyle poświęcenia i opieki no. Zaczęła się adoracja. Co to właściwie
ze strony najbliższych czy lekarzy, to dlacze- jest? - pytałam się siebie. Nigdy wcześniej
go nie ulżyć ich cierpieniu i ich nie uśmier- nie brałam w niej udziału. Patrzę, a ciemcić? Przecież taka sytuacja spowoduje, że nogród znowu klęka. Ja siedziałam przez
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całe ,,przedstawienie”. Nawet nie myśla- Postanowiłaś uczęszczać na Msze Święte.
łam o tym, aby klęknąć. Nikt mnie do ni- Zaczęłam obserwować ludzi, jak się zachoczego nie mógł zmusić. I wtedy staje się... wują podczas mszy. Kiedy wstają, kiedy
klękają. Nie wiedziałam nic. Ale uczyłam
Bóg Ciebie dotknął...
się modlitw. Potrzebowałam ,,instrukcji
Patrząc na białą Hostię, ja – walcząca ate- obsługi różańca”. Wielka siła z niego płynie.
istka – nagle doświadczyłam fali gorąca, Uczestniczyłam w kolejnych Eucharystiach
która przeszyła moje ciało. Cała się trzę- z modlitwą o uzdrowienie, gdzie towarzysłam. W sercu czułam żywy ogień. Miłość… szyły mi łzy oczyszczenia i przejmująca miCzy to jest miłość…?
łość, której nie można wypowiedzieć słowami. Jednocześnie moje serce przestało
Bóg otoczył Cię swoją miłością. Ciebie, być zatwardziałe.
niewierzącą osobę, która tak naprawdę
cały czas z Nim walczyła.
Po czym to poznałaś?
Dotknął taką osobę jak ja, która szydząc z Zaczęłam pragnąć Boga bardziej niż czegowiary, tak naprawdę szydziła z Niego. Łzy kolwiek do tej pory. Duch Święty z ogrompłynęły po mojej twarzy strumieniami. Pła- ną czułością dotknął mojego serca, jego
kałam na głos, nie mogąc się uspokoić… ran i ciemności. Uzdrowił mnie, uwolnił i
Czułam na sobie spojrzenia tych, z których oczyścił. Zapragnęłam wyznać grzechy.
jeszcze przed chwilą drwiłam. Słyszałam
pieśni uwielbienia, jednak miałam wra- Powiedziałaś zatem Bogu ,,TAK”, dając
żenie, że jestem poza tym wszystkim. By- przyzwolenie na Jego działanie w Twoje
łam w bliskiej relacji ze Stwórcą, jakby nie życie. Odbyłaś spowiedź świętą.
było w świątyni nikogo innego. Tylko On Tak, po 23 latach. Jest to spowiedź genei ja. Wtłaczał do mojej duszy Swoją obec- ralna, do której gorąco zachęcam. Poproność, jak ocean czułości na suchą, spęka- siłam Ducha Świętego o światło i odwagę.
ną ziemię. Jeszcze… Jeszcze, proszę… Zapisałam kilka kartek moich grzechów,
Pragnęłam, aby to doświadczenie trwało poranień mojej osoby przez innych czy
w nieskończoność. Było bardziej realne i osób, które poraniłam. Umówiłam się z
przejmujące niż to wszystko, czego do tej kapłanem na spowiedź – rozmowę. Mópory doświadczyłam.
wiłam jednym tchem, przez prawie dwie
godziny, bez przygotowanych wcześniej
Patrzyłaś na krzyż na ołtarzu i już nie był notatek. Wyszłam lżejsza o nagromadzone
dla Ciebie kawałkiem drewna?
przez 23 lata grzechy. Doszła do mnie takDostrzegłam w nim coś znacznie ważniej- że myśl, że kraty w konfesjonale to jedyne,
szego. W Hostii jest dla mnie realny Bóg, które dają wolność. Bardzo przeżywam
Bóg, którego właśnie czuję. Zaczynam ro- drugą Pierwszą Komunię Świętą. Moje serzumieć to, z czego całe życie kpiłam i drwi- ce chciało wyskoczyć z piersi, miałam wrałam, że istnieje. Że Bóg tak umiłował świat, żenie, że się unoszę, czułam niesamowite
że dał Swojego Syna, by przez Jego śmierć i ciepło i miłość. Przyjęłam Ciało Chrystusa.
zmartwychwstanie zbawić świat. Również Nie symbol, nie opłatek, nie mąkę z wodą.
mnie…Osobę, która w takim bagnie żyła Prawdziwe Ciało Chrystusa. Boga żywego
dotychczas. Osobę, która walczyła z Bo- i prawdziwego. Wiele osób nie zdaje sogiem, a który tak mocno mnie umiłował, bie z tego sprawy, dlatego popularne jest
że poszedł za mnie na krzyż. Ja natomiast obecnie stwierdzenie: ,,Po co chodzić do
chciałam żyć po swojemu, nie dostrzega- kościoła, skoro Bóg jest wszędzie?” Ale czy
jąc Jego miłości do mnie. Teraz wiem, jak wszędzie możemy doświadczyć Boga żybardzo raniłam Jego i swoją duszę.
wego? Ludzie po prostu nie wierzą lub nie
chcą wierzyć, że jest to prawdziwy żywy
Musiałaś być mocno zdezorientowana Jezus, Którego możemy przyjąć. To jest
po tym wszystkim.
wielka łaska dla każdego człowieka.
Wyszłam z kościoła. Był grudzień, kilka dni
przed Bożym Narodzeniem. To, co mnie W jaki sposób doświadczyłaś spotkania
spotkało nadal było dla mnie wstrząsem. z Bogiem żywym?
Ale także dowodem na to, że On istnieje. Starałam się być delikatna i czuła. Nie
Nadal się trzęsłam. Ta cała sytuacja wywo- chciałam Go skaleczyć, zranić. Przecież to
łała we mnie taki szok, że nie byłam w stanie sam Jezus Chrystus. Nastąpiła konfrontacja
mówić. Nie wiedziałam jednak, jak bardzo Jego światła z moją ciemnością. Po kilku
się zmieni za chwilę moje życie i już nigdy tygodniach zaczęły się u mnie trudności z
nie będzie takie same, jak przedtem. To, przyjmowaniem Komunii św. Doświadczyco otrzymałam można nazwać jako łaskę. łam realnej walki. Tej zarówno duchowej,
Ogromną, niezasłużoną, wskrzeszającą.
jak i fizycznej. Dochodzi do takiej sytuacji,
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że kiedy przełykałam Hostię, to po chwili
poczułam, że wróciła mi Ona przez gardło.
Do tego czułam, że jej brzegi są ostre i mam
wrażenie, że kaleczą mój przełyk. Hamowałam odruch wymiotny. Odczucie to utrzymało się przez kilka godzin.
Często dochodziło do takich sytuacji?
Codziennie, za każdym razem zbliżałam
się po Najświętsze Ciało z lękiem, co się za
chwilę wydarzy, a jednocześnie z ogromną determinacją i pragnieniem. Jakbym
słyszała wewnętrzne: „Przetrzymaj to!”.
Ten wewnętrzny głos pochodził od Boga.
Do tego doszły dręczenia w nocy. W nocy
obudziłam się sparaliżowana. Nie mogłam
się ruszyć. Do tego czułam lęk i ogromny
ciężar, który mnie przygniatał. Byłam po
prostu przerażona. Duszenie powtarzało
się co jakiś czas. Spałam z różańcem oplecionym wokół dłoni. Czułam obecność
złego ducha, który stąpał po moim łóżku.
Doszło do tego, że zapalałam egzorcyzmowane świece i modliłam się. Płomień
na świecach falował, jakby ktoś chciał go
zdmuchnąć. Innego razu obudził mnie
huk. Nasłuchiwałam, bojąc się ruszyć. W
końcu wstałam w poszukiwaniu źródła
hałasu. To była duża drewniana miska z
jabłkami, która miała swoje stałe miejsce
na szafce w kuchni, a tymczasem leżała
teraz na podłodze w korytarzu. Podobnie
zresztą jak rozrzucone owoce…Innego
razu usłyszałam w mieszkaniu warczenie
psa. Choć go nie miałam. Innym razem
poczułam smród zgniłego mięsa. Towarzyszył mi przez kilka minut i znikł w jednym
momencie. Wreszcie, kiedy wsiadłam do
samochodu, roiło się w nim od zielonych
much, a kilka godzin wcześniej nie było ani
jednej… Wówczas pojawiły się u mnie napady niekontrolowanej złości.
To musiało się skończyć wizytą u
egzorcysty?
Tak. Na spotkaniu otrzymałam kartkę z
wypisanymi furtkami dla złego ducha.
Zaznaczyłam, z czym miałam styczność.

Prawie wszystko...Jednak po modlitwie
dowiedziałam się, że w moim przypadku
można mówić jedynie o dręczeniach demonicznych, a nie opętaniu. Kapłan coś mi
wówczas powiedział...
Co takiego?
Uznał, że ktoś otaczał mnie gorliwą modlitwą. Przecież nikt się za mnie nie modlił
– pomyślałam. Ale nagle przypominam
sobie czas, kiedy miałam cztery, może pięć
lat. Widziałam moją babcię Marię, leżącą w
łóżku u schyłku życia. Zawsze z różańcem.
„Módl się za nami grzesznymi”…Właśnie w
tym momencie dotarło do mnie, że moja
babcia modliła się za mnie... Obecnie zaczynam dostrzegać swoje życie i wnioski,
jakie się nasuwają, są zatrważające.
Co masz na myśli?
Dociera do mnie to, że przez tyle lat byłam
marionetką w rękach złego ducha. To dlatego próbował mnie zastraszyć, zniechęcić,
odzyskać. Dla wielu osób, które tego nie doświadczyły, dręczenia demoniczne to tylko
temat przerysowanych horrorów. Nie trzeba
wierzyć w istnienie i działanie szatana, by
mógł on mieć realny wpływ na nasze życie.
On walczy o każdą duszę. Także Twoją... A
ma nas niestety wtedy, gdy sprzeciwiamy
się prawu Bożemu. Wtedy odwracamy się
od Boga, chociażby tak jak ja, gdy byłam za
aborcją czy eutanazją. Chcemy żyć po swojemu i uważamy, że nic w tym złego nie ma.
Jak można być za aborcją czy eutanazją i
jednocześnie przyjmować Komunię Świętą?
Przecież to zaprzeczenie wszystkiego. Komunia Święta jest symbolem życia – i to wiecznego. Aborcja i eutanazja symbolem śmierci.
Życie tymczasem nie zna próżni. Nie można
być wierzącym w 50 procentach i wybierać
sobie to, czego będziemy przestrzegać, a
czego nie. W takich sytuacjach oddajemy nasze życie złemu. Dekalog przykazań Bożych
powstał nie po to, abyśmy wybierali sobie
z niego przykazania, które nam pasują, ale
aby ułatwić naszej duszy zbawienie. Sprzeciwiając się Bożym regułom, sprzeciwiamy się
Bogu. Pamiętajmy o tym.

Coraz popularniejsza jest apostazja. Co
mogłabyś powiedzieć z własnego doświadczenia tym osobom, które chcą
tego dokonać?
Swego czasu chciałam dokonać apostazji, czyli porzucenia wiary katolickiej. Jak
biedni są ludzie, którzy dokonują tego aktu.
Przykład mojego życia świadczy bowiem
o tym, że skoro nasze ciało jest świątynią
Ducha Świętego, to wyrzekając się Boga,
wyrzekam się Ducha Świętego z mojego
ciała, duszy. Daję tym samym pole do działania dla złego ducha. Osoby, które dokonały apostazji, z własnej woli wyrzekły się
obecności Boga w swoim życiu. Niestety dla
nich wiąże się to z konsekwencjami w życiu
wiecznym. Chyba że zawrócą z tej drogi zatracenia. Szkoda mi ich, może gdyby miały
takie doświadczenia jak moje, zrozumiałyby to, żeby iść z Bogiem, a nie z tłumem
ludzi, którzy prowadzą się nawzajem na zatracenie. I wiesz, co w tym jest najgorsze?
Co?
To, że człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, że cały czas jest przy nim Bóg, który
patrzy na to, jak człowiek decyzją własnej
woli odrzuca Jego miłość. To poświęcenie
Boga na krzyżu dotyczyło odkupienia naszych win, a człowiek taką postawą krzywdzi na wieczność nie tylko siebie, ale także Boga. Bóg kocha nas miłością piękną i
delikatną. On w przeciwieństwie do złego,
zawsze szanuje naszą wolę i wolność. To
jest niestety największa tragedia ludzka.
Bowiem tam, gdzie pojawia się wolność
i wolna wola, tam pojawiają się pokusy.
Dzięki którym ludzie się zatracają...
Bóg dał Ci doświadczenia, którymi możesz się teraz dzielić.
Mogłabym zapytać: dlaczego Bóg do tego
dopuścił? Miałam wolną wolę i wybór mój
był taki: ,,żyję z dala od Boga”. Tymczasem
On cały czas był przy mnie. Kochał mnie. Dał
mi łaskę nawrócenia. Zaczęłam się codziennie modlić, przyjmować Komunię Świętą.
Jezus dał mi silną wiarę. Umacniał ją. Pytał
się, jak bardzo Go pragnę. Pytał też o to, czy

NOWOŚĆ WYDAWNICZA
Na rynku wydawniczym możemy nabyć autorską książkę Marty Przybyły
,,I dam wam serce nowe”.
„Weszłam do małego, drewnianego kościoła. Ja – zdeklarowana, plująca jadem ateistka.
Od bliskich osób usłyszałam, że Bóg jest miłością. Na co liczą? Myślą, że się nawrócę? Patrzę
z pogardą na zginające się kolana i tańczące w modlitwie wargi ludzi wokół mnie. Ksiądz
wyciąga coś z małej, złotej szafy. Nie wstaję, a przede wszystkim nie klękam, bo niby przed
kim mam klękać. Białe, okrągłe „coś”. Nie wiem po co, ale się gapię. I właśnie wtedy… zalewa mnie nagła fala gorąca. Od czubka głowy aż po skostniałe z zimna palce stóp. Cała się
trzęsę. Nie mogę zapanować nad swoim ciałem. Co się dzieje?! Ogień rozlewa się we mnie z
coraz większą mocą, skupia się w klatce piersiowej i pulsuje. To uczucie jest bardzo realne.
Nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyłam. Czuję, jak spod moich powiek wydobywają się niekontrolowane potoki łez. Klękam. Jakby odruchowo, automatycznie. Klękam
przed Bogiem żywym i prawdziwym. Niagara czułości na suchą, spękaną ziemię. Miłość.
Czy to jest miłość? Jeszcze… Proszę, jeszcze… Wiem, że coś się zmieni. Nie wiem jeszcze,
że zmieni się wszystko”. ( fragment książki )
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będę wierna i kochająca tylko wtedy, gdy
będzie łatwo i przyjemnie, czy również wtedy, gdy przyjdzie mi cierpieć i walczyć o naszą relację. Bo tak naprawdę dopiero wtedy
zdajemy prawdziwy test wiary, gdy coś jest
nie po naszej myśli. Wówczas mamy dwa
wyjścia: albo zbuntować się, albo zaufać
Bogu. W moim życiu przechodziłam te dwa
stany. Nie ufałam Bogu, nie wierzyłam w
Jego istnienie. Mam zatem rozeznanie i ich
porównanie. Wybór jest dla mnie oczywisty.
Z Bogiem wszystko, bez Boga nic.
Jak przemieniło się Twoje życie?
Trafiłam do wspólnoty charyzmatycznej.
Modliłam się o charyzmaty. Pewnego dnia,
kiedy wzięłam do ręki Pismo Święte „Hymn
o miłości” krzyczał do mojego serca. To doświadczenie było tak silne i żywe… Słowo
Boże jest ostre jak miecz. Ale stało się coś
jeszcze. Byłam zawstydzona, pytając samą
siebie, jak mogę mówić, że kocham Boga,
którego nie widzę, nie kochając człowieka,
który jest tuż obok mnie? Modliłam się o
największy i najpiękniejszy z charyzmatów
– miłość. Kilkanaście, czasem kilkadziesiąt
razy dziennie powtarzałam: „Weź moje serce z kamienia, daj mi szlachetne serce”. Pragnę kochać, ale nie potrafię. Modliłam się
gorliwie w tej intencji, pościłam. Pewnego
dnia, klęcząc przed obrazem Jezusa Miłosiernego, ponowiłam swoją intencję: „Jezu,
tak bardzo chcę widzieć Ciebie w każdym
człowieku”. Bóg wysłuchał mojej modlitwy
i dał mi tę łaskę. W międzyczasie zatrudniłam się w kolejnym eleganckim sklepiku.
Ostrożnie układałam w gablotach drogie,
ekskluzywne zegarki. Pewnego dnia uświadomiłam sobie, że to nie jest moje miejsce,
nie moja droga. Odczytałam ten wewnętrzny stan jako zaproszenie do zmiany.
Poddałaś się temu?
Tak i po kilku tygodniach stałam pod klasztorem Sióstr Serafitek, prowadzących dom pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Muszę tutaj
wspomnieć, że dotychczas nigdy nie miałam
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dla osób umierających, które mogą się nią
z takimi ludźmi styczności. A co dopiero mó- modlić. Ale także jest wielką łaską dla osób
umierających, gdy nie mogą się nią modlić
wić o kierunkowym wykształceniu.
i ktoś czyni to w ich intencji. Mój przykład
pokazuje, każdego dnia trwa walka o każdą
Ale stało się. Dostałaś pracę.
Byłam zaskoczona. Zaczęłam pracować z ludzką duszę. Walka ta trwa do końca nadziećmi. Nigdy nie przewinęłam dziecka, szych dni. Zły duch aż do końca próbuje ją
mało tego, ja, która byłam za aborcją. Tak- wyrwać. Często podsuwa kłamstwa o braku
że odbywałam wolontariat w hospicjum Bożej troski, o obojętności Stwórcy wobec
ze starszymi ludźmi. I choć wszystko mnie cierpienia. Ludzie niestety tak łatwo ulegapoczątkowo brzydziło i zadawałam sobie ją tego typu sytuacjom, często nawet obpytanie: ,,Co ja tu robię?!”, to pierwszy raz winiając Boga za to, że gdyby istniał, to by
jednak kochałam swoją pracę. Oczywiście do tego nie dopuścił. Najgorzej mają osoby,
zdarzały się trudne dyżury, kiedy chciałam które odrzucają sakramenty.
wyjść i nie wracać. Ale wracałam, bo czułam, że Bóg mnie do tego uzdolnił. Zaczy- Co robisz w takich przypadkach?
Błagam Boga o litość, szczególnie dla tych,
nałam rozumieć także inne kwestie.
którzy do końca odrzucają sakramenty.
Czasem czuję przynaglenie, by podjąć post
Co masz na myśli?
Odkryłam, że na chwałę Bożą można zmie- w intencji konkretnej osoby, ofiarować za
niać podopiecznym pieluchy i wycierać im nią Komunię Świętą. Praca w hospicjum
kapiącą z ust ślinę, dziękować za fizyczne pozwoliła mi dostrzec to, jak cenne jest żyzmęczenie i ból kręgosłupa. Na chwałę ciowe doświadczenie i mądrość starszych
Bożą można być także śmiesznym dziwa- osób. Jak ważny jest szacunek dla tych
kiem w oczach świata, bez ambicji na lep- osób. Kilka razy doświadczyłam ogromnej łaski uchwycenia spojrzenia starszego
szy standard materialnego życia.
człowieka, odchodzącego z tego świata,
Zaczynasz myśleć bardziej duchowo niż które rejestruje rzeczywistość dla mnie
niewidzialną. Ten niesamowity, pełen zamaterialnie.
Tak. Ja, która kiedyś byłam poganką i bar- chwytu wyraz oczu i czasem podnoszące
dzo irytowały mnie starsze osoby. Tak jakby się ręce, jakby w geście odpowiedzi na czykilkadziesiąt lat temu nie były młode, pięk- jeś wyciągnięte ramiona… Teraz wiem, że
ne i sprawne. Jakbym, patrząc na nich, nie posługa w hospicjum to rekolekcje mojepatrzyła na siebie w przyszłości. Dlatego go życia. Najpiękniejsze i zarazem najtrudjeżeli ktoś uważa te osoby za gorsze, to tak niejsze. Uczą mnie pokory i wdzięczności
jak gdyby samego siebie za takiego uważał. za każdy dzień.
Ze mną było podobnie. Kiedy pojawiły się
pierwsze myśli o wolontariacie w hospi- Jaką rolę odgrywa dla Ciebie obecnie
cjum, odrzuciłam je daleko, ale pragnienie modlitwa?
towarzyszenia umierającym powróciło. W Fundamentalną, ponieważ tworzy ona
tym momencie muszę opowiedzieć pew- relację z Bogiem. Mówię Jemu, że jestem
ne zdarzenie, które miało miejsce w ho- Jego dzieckiem. Wszechmogący Bóg kospicjum podczas wolontariatu. Pierwszy cha nas czystą, miłosierną Miłością. Jest
pacjent, do którego podeszłam z wolonta- Bogiem, który tęskni za swoim stworzeriuszką pokazującą mi oddział, to był pół- niem. Skoro to On karmi podniebne ptaki i
przytomny mężczyzna. Przy jego łóżku stał przyodziewa kwiaty, to o ile bardziej troszplastikowy kubek z wodą, a w nim mała, czy się o nas?
zielona gąbka na patyczku. Kobieta obmyła jego spierzchnięte usta. Pamiętam, jak W jaki sposób doświadczasz Bożej
zaciskał wargi. Stanął mi wówczas przed Opatrzności?
Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy przestaoczyma pewien obraz.
ję się martwić o doczesne sprawy, a zaczyNiech zgadnę. Jezusa, który mówi „Pra- nam ufać. Kiedy nie pokładam nadziei w
sobie, a tylko w Nim. „Jezu, ufam Tobie!”.
gnę”, gdy zawisł na Drzewie Krzyża.
Dokładnie to miałam na myśli. Hizop, ocet, Obecnie nie wyobrażam już sobie dnia bez
gąbka… To wtedy zobaczyłam, że Bóg jest codziennej Eucharystii – jest ona dla mnie
w tym człowieku. Cierpiąc, upodabnia się prawdziwym Pokarmem. Umacnia mnie i
do Chrystusa. Dziękuję Jezusowi, że mogę przemienia moje serce. Uczę się, czym jest
przy Nim posiedzieć. Bo dociera do mnie, adoracja, kiedy to Chrystus bardziej patrzy
że siedząc i opiekując się mężczyzną, to tak na mnie niż ja na Niego. To czas, kiedy kładę
jakbym opiekowała się Chrystusem. Teraz u Jego stóp swój grzech i brak cierpliwości
rozumiem znaczenie słów, że Boga należy do samej siebie, wszystkie swoje słabości
szukać w każdym człowieku. Proszę Boga, i wszystkie ciemności. On pragnie dotykać
aby pozwolił mi w każdej z tych osób wi- tego, co najtrudniejsze. Przenika mnie i zna
dzieć Jego. Oprócz Jezusa bardzo ważna mnie. Do spowiedzi świętej chodzę co dwa
jest dla mnie także Maryja. Przed każdą tygodnie, czasem częściej. Duch Święty
posługą powierzam się Jej, prosząc, by uwrażliwia moje sumienie. Kiedy zrani się
wlewała we mnie czułość i dar modlitwy najważniejszą Osobę na świecie, pojawia
za umierających. „Teraz i w godzinę śmier- się pragnienie, by powiedzieć: „przepraci naszej” nabiera tu realnego znaczenia. szam”. A Matka Boża jest moją prawdziwą
„Dla Jego bolesnej męki…” przemyka w Mamą. Często spacerujemy wspólnie w
lesie, w parku albo ulicami miasta. Wtedy
moich myślach.
Koronka do miłosierdzia Bożego to potężna to między palcami przemykają kolejne pai piękna modlitwa, która pomaga przepra- ciorki różańca. Maryja z troską pochyla się
wić się na drugi brzeg. Jest to wielka łaska nad sprawami każdego z nas. Nawet nad

tymi najdrobniejszymi. Pamiętajmy o tym. sens. On potrzebuje naszego „tak”, by móc
działać. Nie zrobi niczego na siłę. Nie spoJak teraz spoglądasz na życie, które kie- tkałam większego dżentelmena.
dyś prowadziłaś?
Dostrzegam, że przez tyle lat żyłam z dala Wspomniałaś, że pragniesz ewangelizood Boga. Szukałam przez ten czas szczę- wać, ale chyba nie tylko?
ścia w kolejnych związkach. Niestety opar- Dwa lata temu dożywotnio podjęłam krute one były na seksualności, która bardzo cjatę wyzwolenia człowieka w intencji
ranią nasze dusze. Oparte na żądzach, a alkoholików. Ja, która jeszcze niewiele
nie na pięknie relacji. Na potrzebach, które wcześniej potrafiłam pić kilka razy w tywtedy były dla mnie podstawowe w tego godniu… Pragnę służyć chorym ludziom.
typu relacjach. Do tego dochodziły de- Tym, którzy umierają. Ja, osoba popierawiacje seksualne oraz pornografia. Sama jąca niegdyś eutanazję. Pomagam chorym
ubierałam się wyzywająco. Czułam się w dzieciom. Ja, która kiedyś byłam za aborten sposób atrakcyjna. Tylko to wszystko cją. Kiedyś nie zdawałam sobie sprawy
powodowało, że oddalałam się od Boga. z tego, jak to są złe sprawy i jak oddalają
człowieka od Boga. Teraz już wiem. MożUzależniałaś swoją wartość od mężczy- na powiedzieć, że nie doświadczyłam w
zny obok Ciebie?
rodzinie takiego przypadku. Może nie, ale
Niestety. Jak nie było jego przy mnie, to źle mam na co dzień styczność z takimi przysię czułam. Musiałam wówczas wchodzić z padkami i wiem, że Bóg nie po to daje nam
jednej relacji w drugą. Byłam rozpaczliwie życie, abyśmy sami decydowali o życiu czy
głodna miłości. Moje serce wołało: „ko- śmierci. Bóg jest Światłością, Życiem i tylchaj, przytul, bądź”…
ko On może zdecydować, kiedy jest początek i kres naszego życia.
Wyprowadziłaś się?
Tak, do sióstr zakonnych, u których pra- Co chciałabyś na koniec przekazać nacuję. Obok, bo zaledwie 20 kroków od szym Czytelnikom?
mojego pokoju, jest kaplica. Wcześniejsze Mam nadzieję, że moja historia wielu osopiękne, trzypokojowe mieszkanie z komin- bom coś uświadomiła i spowoduje reflekkiem zastąpił mi minimalizm. Mój malutki sję, której tak bardzo kiedyś mi brakowało.
pokój, w którym jest łóżko, szafa, regał z Pamiętajcie, że nawet jeżeli zmagacie się
książkami, biurko, umywalka i lustro.
z różnymi problemami czy trudnościami,
nie załamujcie się. Zawierzcie wszystko
Rozeznajesz swoje powołanie?
Bogu. Pamiętajcie także, że Bóg powieTak i widzę, że małżeństwo nie jest moją dział: ,,Jeśli kto chce iść za mną, niech
drogą. Nigdy nie czułam się bardziej ko- się zaprze samego siebie, niech weźmie
chana niż teraz, kiedy jestem „sama”. W swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,
zasadzie nie jestem, bo jest przy mnie Bóg. 23). Zatem każdy krzyż jest cierpieniem,
Widzę też, że nie mogę zatrzymać Bożej ale też i łaską. Zaufajmy Bogu, zawierzmy
miłości tylko dla siebie. Pragnę ewangeli- Mu nasze życie i dajmy się prowadzić, bez
zować, mówić o swoim doświadczeniu ży- względu, jak ciężkie by było nasze życie.
wego Boga, o tym jak zmienił moje życie, Nasz ziemska wędrówka szybko przemiaby każdy, kto to czyta, zastanowił się nad ja, a czeka na nas życie wieczne. Możemy
swoim. Pragnę służyć chorym ludziom. Wi- zatem wybrać: życie z Bogiem lub bez
dzę ogrom łaski, która mnie do tego uzdal- Niego. Tylko od nas zależy, jaką drogę
nia. A przede wszystkim pragnę budować wybierzemy. Ale pamiętajmy, że otrzyrelację ze swoim Oblubieńcem i wypraszać mamy wieczną zapłatę w zależności od
łaski dla innych. Modlę się za ludzi mija- drogi, jaką tutaj wybierzemy. Dlatego nie
nych na ulicy.
żyjmy w grzechu, ludzka wolność to iluzja
wolności, złudzenie, które prowadzi nas
Bóg tylko czeka na nasz znak, żeby za- do zguby. Żyjmy Bożymi przykazaniami.
czął przemieniać nasze serca.
On nigdy niczego nie robi wbrew naszej
Dziękujemy za rozmowę
woli. Jest cierpliwy i czeka na naszą zgodę, by wejść w życie człowieka i nadać mu

„Chrystus nie ma rąk, ma tylko nasze ręce”
Chrystus nie ma rąk, ma tylko nasze ręce,
aby dzisiaj pracować.
Nie ma nóg, ma tylko nasze nogi,
aby prowadzić ludzi Swoją drogą.
Chrystus nie ma ust, ma tylko nasze usta,
aby mówić o Sobie ludziom.
Nie ma pomocy, ma tylko naszą pomoc,
aby przyciągać ludzi do Siebie.
Jesteśmy jedyną Biblią,
jaką ludzie jeszcze czytają.
Jesteśmy ostatnim orędziem Boga
spisanym w czynach i słowach.
Modlitwa z XIV w.
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ZAUFANIE/RÓŻANIEC ŚWIĘTY
W takich trudnych, przykrych sytuacjach wielu z nas ogarnia zwątpienie.
Niekiedy zdarza się, że nawet te osoby,
których wiara wydawała się być silna,
tracą ją. Kluczowe znaczenie ma w
kryzysach z pewnością odpowiednie
nastawienie do naszego życia tu na
ziemi. Nierzadko chcemy żyć po swojemu, według własnego uznania, tak aby
było nam jak najwygodniej, najłatwiej
i żeby wszystkie problemy nas omijały.
Wówczas niewielki problem może zburzyć naszą wewnętrzną równowagę,
nierzadko doprowadzając nas do złego
samopoczucia, a nawet do depresji.

Nie zamartwiaj się
ZAUFANIE

Jeślibyśmy spojrzeli na swoje życie, to widzimy, że nie jest ono pasmem samych sukcesów, lecz zdarzają się również trudne chwile i porażki. Które czasami bardzo bolą. Jak poradzić sobie w takich sytuacjach i nie stracić wiary?

mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? (…) Przecież Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego
potrzebujecie. Starajcie się naprzód
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam
dodane. Nie troszczcie się więc zbytZupełnie inaczej jest wtedy, gdy pomi- nio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o
mo różnych problemów i przeciwno- siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma
ści, zawierzamy swoje trudności Bogu, dzień swojej biedy” (Mt 6, 31-34).
ufamy Mu, zachowując dzięki temu
wewnętrzny spokój. Taka postawa peł- Nie chodzi oczywiście o to, aby być
na pokory jest błogosławieństwem dla bezczynnym. Troska o potrzeby matenaszej duszy. Zbliżamy się wtedy do rialne, o zdrowie, o dobro bliskich, o
Jezusa, bo niosąc z pokorą i zaufaniem pracę czy finanse jest czymś naturaldo Niego nasz krzyż, naśladujemy Go. nym w życiu człowieka. Tymczasem jak
Jezus powiedział: „Jeśli kto chce iść wielu z nas zamartwia się na co dzień
za mną, niech się zaprze samego sie- z powodu różnych spraw. Jezus polecił
bie, niech weźmie swój krzyż i niech nam, żeby nigdy się nie zamartwiać.
Mnie naśladuje” (Łk 9, 23).
Wręcz unikać nadmiernego zatroskania, przesadnego lęku o jutro, bo ten
A więc nie zamartwiaj się o przyszłość. strach już dzisiaj może nam odebrać
Czy bowiem takie zamartwianie się radość. Pamiętajmy także, że taki stan
może cokolwiek zmienić? Warto przy- napięcia wpływa również negatywnie
toczyć w tym miejscu słowa Jezusa wy- na nasze zdrowie. Zamartwianie się
powiedziane podczas kazania na Górze: nie prowadzi więc do niczego dobre„Nie troszczcie się więc zbytnio i nie go. Nie mówiąc już o tym, że nierzadko

sytuacja okazuje się być lepsza od tej, tym zajmij. To modlitwa na sytuacje
która nam się wcześniej wydawała.
bez wyjścia. W trudnej sytuacji mamy
bowiem dwie możliwości: zamartwiać
A więc w trudnych sytuacjach warto albo zaufać Bogu i oddać Jemu nasz
zaufać Bogu, zamiast się zamartwiać. problem. On wie bardzo dobrze, czego
Możemy być wówczas pewni, że nie nam potrzeba i co jest dla nas najlepbędziemy pozostawieni sami sobie. sze. Zostawiając Bogu daną sprawę i
Znosząc swoje cierpienie w pokorze, obdarzając Go zaufaniem, możemy się
możemy ofiarować je na przykład za pozytywnie zdziwić, jakie może być
dusze w czyśćcu cierpiące czy za na- rozwiązanie naszych trudnych spraw.
wrócenie grzeszników.
Ale do tego trzeba zaufania do Boga, zamiast niepotrzebnego zamartwiania się.
Kiedy jest nam ciężko, powiedzmy z zaufaniem słowa modlitwy: Jezu, Ty się
PP

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
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 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
powszechne błędy, które popełniamy,
odmawiając Różaniec.

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, odmawiając modlitwę różańcową.
Po pierwsze jest to brak intencji. Niestety wielu ludzi odmawia Różaniec
bez żadnej intencji, do tego stopnia,
że gdybyśmy ich zapytali, dlaczego
odmawiają go, nie umieliby odpowiedzieć. Stąd tak ważne jest to, aby mieć
zawsze intencję. Jak podkreśla Święty

Ludwik: „(...) proś o łaski, pragnij wzrastać w konkretnej cnocie albo zniszczyć konkretne grzechy”.*
Drugim powszechnym błędem jest
chęć szybkiego zakończenia tej modlitwy. Jakże wielu z nas, zaczynając

KG
*Źródło: Św. Ludwik Maria Grignion de
Montfort „Przedziwny sekret Różańca
Świętego”, Kraków 2019, s. 152.
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Nigdy nie jest za późno
NAWRÓCENIE
Wydaje Ci się, że Twoje życie pozbawione jest sensu? Zdajesz sobie sprawę ze swojej
grzesznej natury i myślisz, że nie ma szansy na przemianę Twojego życia? Jak bardzo się mylisz...
Dzisiejsze czasy nie sprzyjają rozwojowi duchowemu. Gonitwa za pieniądzem, za dobrami materialnymi,
przesadne dbanie o wygląd, pycha,
egoizm, życie po swojemu, według
własnego uznania. To wszystko
przyczynia się do zaniku wartości
duchowych we współczesnym świecie. Dlatego tak łatwo się pogubić w
swoim życiu.
Wiele osób obiera sobie złą drogę.
Na tej drodze prowadzi zły, którego zadaniem jest człowieka zwieść
i zdobyć jego duszę. Bowiem nasza
ziemska pielgrzymka to walka o duszę. Warto, abyśmy zastanowili się bości i grzechy, prosząc w uniżeniu
o przemianę serca. Bóg wysłucha
nad tym, zanim będzie za późno.
naszych pokornych modlitw i próśb.
Bóg kocha każdego człowieka. Jezus Tak bardzo nas ukochał, że zesłał na
tak nas umiłował, że dla nas dał się ziemię Swojego Syna, aby nas wybaponiżyć, bić, opluwać, biczować, a w wił od śmierci wiecznej.
końcu ukrzyżować. Będąc Bogiem,
oddał Swoje życie za nas, za osoby Bóg wybrał na Swoich Apostołów
jakże niedoskonałe i grzeszne. Dlate- zwyczajnych, prostych ludzi. To oni
go to nas zobowiązuje. Zobowiązuje dawali świadectwo prawdy i wiary.
przed Bogiem, abyśmy z Jego po- Do Ciebie także Bóg przychodzi. Włamocą starali się wyprostować ścieżki śnie w tym momencie, kiedy czytasz
życia i żyć według Ewangelii. Bo do ten artykuł. Co zamierzasz zrobić?
takiego życia zostaliśmy powołani. Czy chcesz oddać Jemu swoje życie
i dać się poprowadzić? Tylko On jest
Dlatego tak ważne dla każdego z w stanie wyprostować Twoje ścieżnas jest to, aby zdać sobie sprawę z ki. Pamiętaj, że nawet jeżeli jesteś
własnej niedoskonałości i uniżyć się zatwardziałym grzesznikiem, masz
przed Jezusem Chrystusem jako na- szansę nawrócić się i zmienić swoszym Bogiem, oddać Mu nasze sła- je życie. To dla Ciebie Jezus przelał

Bóg nie potępia człowieka. To człowiek, czyniąc zło, sam skazuje się
na potępienie. W każdej chwili życia
możliwa jest jednak jego przemiana.
Znane są przypadki nawróceń osób,
które wyrządziły wiele krzywd i uczyniły w życiu wiele zła. Dlatego jeżeli
myślisz, że Twoje życie jest przegrane i jesteś osobą, która nie ma szans
się zmienić, bardzo się mylisz. Bo jak
mówi sam Jezus Chrystus: ,,(...) nie
przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9, 13).
Zatem zadbaj o swoją duszę i daj się
zaopiekować najlepszemu jej Lekarzowi - Jezusowi. Tylko On zna Twoje słabości i rany. Tylko z Nim masz
szansę na uzdrowienie i uwolnienie.
Oczyść swoją duszę w konfesjonale,
wyrzeknij się starego życia i zacznij
żyć na nowo. Bez względu na to, jakie ponosisz obecnie konsekwencje
Twoich czynów z przeszłości. Jezus
czeka na Ciebie i Twoją wolę zmiany.
Czy dasz sobie szansę?

Swoją krew. Dla przemiany Twojego
serca poniósł śmierć na krzyżu, zwy- ,,Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz
ciężając zło. Ale czy w Tobie zwycięży ci, którzy się źle mają” (Mt 9,12).
dobro nad złem, zależy tylko od Ciebie. Jezus chce Ci w tym pomóc.
PP

Panie Jezu,
proszę Cię o miłosierdzie dla grzeszników,
także dla mnie,
abym na nowo odkrył
uzdrawiający cud Twojej miłości
odmieniającej nasze życie,
abym mógł być Twoim wiarygodnym świadkiem.
Dziękuję Ci, Panie, za łaskę wiary, za Twój Kościół,
w którym mogę spotkać Ciebie w Eucharystii.
Amen *
*Źródło: „Żyć Ewangelią” 2021.

Cud Bożej obecności
MISTYCZKA

Przedstawiamy Wam historię życia portugalskiej mistyczki Alexandriny Maria da Costa.
Jest rok 1904. 30 marca na świat przychodzi Alexandrina. Pochodziła z religijnej i biednej rodziny. W wieku 14 lat
została napadnięta w domu. Trzech
mężczyzn usiłowało ją wówczas zgwałcić, czemu zapobiegła, wyskakując
przez okno z wysokości około czterech
metrów. Na skutek tego wydarzenia
złamała kręgosłup, co stało się przyczyną postępującego paraliżu i wpłynęło
na całe jej życie. Dziewczyna została
przykuta do łóżka. Na początku Alexandrina prosiła Boga o łaskę uzdrowienia.

Wierzyła, że odzyska sprawność. Złożyła nawet przyrzeczenie, że jeżeli Bóg
przywróci jej zdrowie, to całkowicie poświęci się pracy misyjnej. Minęło kilka
pierwszych lat choroby i zrozumiała, że
być może właśnie takie jest jej życiowe
powołanie, polegające na cierpieniu,
które może zjednoczyć z cierpieniem
Chrystusa. Całym sercem przyjęła to,
co otrzymała od Boga.

Alexandriny. Dokuczliwa choroba nie
przeszkadzała jej wstawać z łóżka i
przez trzy i pół godziny odprawiać
Drogę Krzyżową. Działo się to na przestrzeni 5 lat w każdy piątek (w sumie
182 razy). Niejednokrotnie mówiła
też, że słyszy głos Chrystusa. Bardzo
realistycznie przeżywała proces ukrzyżowania. Wyglądało to tak, jak gdyby
naprawdę była krzyżowana. Pewnego
razu podczas ekstazy, spadła z łóżka,
Pomimo choroby dochodziło do nie- a obecny w pokoju ksiądz nie mógł jej
wytłumaczalnych sytuacji w życiu udźwignąć i podnieść, mimo że ważyła

wówczas około czterdziestu kilogramów. Zapytana o wagę krzyża, który
dźwiga odpowiedziała: „Mój krzyż ma
wagę całego świata”.
Na polecenie swojego kierownika
duchowego o. Mariano Pinho SJ, spisywała wszystko to, co usłyszała od
Chrystusa podczas swoich wizji. Usłycd. na str. 7
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cd. ze str. 6

kapłan ten swoim zachowaniem coraz
bardziej oddala się od Boga i obraża
Go. Kolejne doświadczenia, wydawały się być coraz trudniejsze – błagała
zatem Boga o kolejne doświadczenia,
jeśli tylko one mogłyby w jakikolwiek
sposób przyczynić się do nawrócenia
kapłana z Lizbony. W jednej ze swoich
wizji poznała nawet jego imię i nazwisko. Jej ogromny trud i cierpienie zostało przyjęte. Ocaliła swoją modlitwą
duszę tego kapłana.

szała m.in., że papież powinien zawierzyć świat Niepokalanemu Sercu
Maryi. Papież zawierzył świat Maryi
31 października 1942 r. w przesłaniu
skierowanym do Fatimy. W 1941 roku
Alexandrina napisała do swojego kierownika duchowego, ponieważ Jezus
skierował do niej następujące słowa:
„Córko moja, w Lizbonie żyje pewien kapłan, któremu grozi wieczne potępienie;
obraża Mnie ciężkimi grzechami. Zawołaj swego ojca duchowego i poproś go
o pozwolenie, abyś w czasie mojej męki W trakcie Wielkiego Tygodnia 1942
mogła w szczególny sposób cierpieć za roku Pan Jezus powiedział do niej: ,,Od
tej pory nie będziesz się odżywiać potę duszę”.
karmem ziemskim, twoim pokarmem
To było ciężkie doświadczenie ducho- będzie Moje ciało. Twoja krew jest moją
we. Alexandrina wyjątkowo cierpiała, krwią, a Twoje życie - Moim”. Od tego
czuła na sobie ciężar grzechów po- czasu nie przyjmowała już pokarmów.
wierzonego jej kapłana. Wiedziała, że Podejrzewana o fałszerstwa była ob-

serwowana przez księży i lekarzy. Z
czasem obserwacja przyjęła postać
stałej i szczegółowej kontroli jej życia,
czemu się nie sprzeciwiała. Zamknięto
ją w szpitalu w separatce i obserwowano. Trwało to 40 dni. Pomimo nieprzyjmowania pokarmów i napojów zachowała niezmienioną wagę, temperaturę,
oddech, ciśnienie, puls. Zaś jej władze
umysłowe pozostawały najzupełniej
normalne. Badania krwi nie wykazały
także odchyleń od stanu sprzed zamknięcia w separatce.

nie przyjmowała natomiast Eucharystię, co pozwalało przeżyć jej kolejne
dni, miesiące i lata. Została uznana
za błogosławioną 25 kwietnia 2004
przez papieża Jana Pawła II.

Doświadczenie związane z Alexandriną Marią da Costa dowodzi czegoś
ważnego. Przyjmując Jezusa w Eucharystii, otrzymujemy życie. Dostajemy
największą z możliwych łask. Niestety, ludzie postępują zgodnie z własną
wolą, opuszczając udział we Mszach
Świętych i pozbawiając się możliwoZmarła 13 października 1955 roku, ści przyjęcia Boga żywego. Otwórzmy
w rocznicę ostatniego objawienia się więc na Jezusa, abyśmy zapragnęli
Matki Bożej w Fatimie. Miała 51 lat. Jego obecności w nas samych.
Jej ostatnie słowa brzmiały: „Jestem
PP
szczęśliwa, ponieważ idę do nieba”.
Przez 13 lat swojego życia nie przyjmowała żadnego pokarmu. CodzienŹródło: sekretariatfatimski.pl

Wenanty Katarzyniec – świadek Chrystusa
SŁUGA BOŻY

Zawsze dostrzegał drugiego człowieka. Widział go. Miał dla niego czas. Jeszcze przed zakonem pomagał innym
w nauce. A później? Później całował nogi swoim nowicjuszom. Chciał im pokazać, jak bardzo Bóg ich kocha. Tak,
że aż pochyla się nad ludzką nędzą, czasem aż do ludzkich nóg. Czy zatem człowiek nie może zrobić tego samego dla drugiego człowieka? Był chodzącym świadectwem prawdziwej miłości.
uczył, co tak naprawdę jest najważniejsze w życiu; i kiedy jako współbrat spieszył z pomocą i nigdy nie
odmawiał proszącemu, chociaż sam
nigdy o nic nie prosił, oprócz przyjęcia do zakonu.

31 marca 2021 r. minie 100 lat od
śmierci Wenantego Katarzyńca. Ale
w jego relacji do drugiego człowieka wciąż nic się nie zmienia. Dzisiaj,
tak jak i dawniej, o. Wenanty rozumie człowieka w jego biedzie, nędzy,
osamotnieniu, czasem może depresji i frustracji. Rozumiał człowieka
na każdym etapie jego życia – kiedy
jako kilkunastoletni uczeń pomagał
słabszym od siebie; kiedy jako młody
kapłan wskazywał zagubionym drogę do Boga; kiedy jako wychowawca

,,Nie bójmy się siebie"
Nie bójmy się siebie,
realizujmy swe marzenia.
Bóg nimi kieruje,
i wytycza do spełnienia.
Gdy ciężko w życiu mamy,
I perspektyw nam brak.

Zrozumienie człowieka
Wenanty Katarzyniec znał ludzką
biedę od dzieciństwa, bo sam jej doświadczał, i wiedział co to znaczy, że
brakuje chleba, czy drobnych pieniędzy na podróż do domu na spotkanie
z ukochanymi rodzicami i siostrą.
Znał ludzkie cierpienie, bo sam cierpiał i rozumiał co znaczy być pozostawionym samemu sobie. Już kiedy uczęszczał do szkoły w Kamionce
Strumiłowej jego charakter zaczął się
kształtować. Młody Józef Katarzyniec
stawał się coraz bardziej samodzielny
i odpowiedzialny. Każdego dnia wstawał bardzo wcześnie, pokonywał bez

Oddaj się Bogu,
On wytyczy Twój szlak.

względu na pogodę 4-kilometrową
drogę do szkoły (czasem wbrew
sprzeciwowi mamy), pełnił obowiązki ministranta, po czym pilnie wracał
do domu, żeby jeszcze pomóc rodzicom. Wykształtowało to w nim dyscyplinę i potrzebę wymagania od siebie
więcej niż od innych.

we utrzymanie się w szkole w Radziechowie, a następnie we Lwowie.
Już jako dziecko wiedział, że jego
miłość do Jezusa Eucharystycznego
przewyższyła jego miłość do rodziców
i krewnych, ale nie chciał im sprawiać
przykrości. Kiedy został przyjęty do
zakonu, z ogromną radością w sercu wracał do domu, by podzielić się
tą wiadomością. Jego decyzja nie
spodobała się jednak rodzicom. Wenanty pokłócił się z ojcem, oddając
mu wszystkie pieniądze, jakie wtedy
posiadał, ale swojej decyzji nie zmienił. Na pewno nie było mu łatwo postąpić wbrew rodzicom.

Józef Katarzyniec był jednym z najuboższych uczniów. Nie zawsze mógł
liczyć na finansowe wsparcie rodziców i często był zdany na siebie. Ale
miał jasno wytyczony cel: pragnął
zostać kapłanem. Musiał więc być zarówno pobożny, jak i dobrze wykształcony. Nigdy nie sprawiał problemów
wychowawczych, a jednocześnie był
bardzo wrażliwy na potrzeby innych. Jednak codziennie się za nich modlił,
Będąc bardzo zdolnym i pracowitym a jako kapłan, pamiętał o nich we
uczniem, często pomagał słabszym Mszy Świętej.
kolegom. Później także udzielał korepetycji, co pozwoliło mu na częścioo.Edward Staniukiewicz OFMConv

On jest naszym Panem,
U niego nigdy miłości brak.

Dlatego bracie czy siostro,
Ref: Nie bójmy się siebie,
Nie bój się zaufać.
realizujmy swe marzenia.
Z Bogiem są one wszystkie do
On jest Twą nadzieją,
spełnienia.
Twojej modlitwy zawsze wysłucha.
Bez Boga nic nie mamy,
Ref: Nie bójmy się siebie,
On największy nasz Skarb.

realizujmy swe marzenia.
Z Bogiem są one wszystkie do
spełnienia.
Modlitwa Twoją siłą,
i nadzieją jest na przyszłość.
Ona Cię z Bogiem jednoczy,
A On planuje Twą przyszłość.
Słowa: Paweł Pusz
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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.*

*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.
/Święty Michał Archanioł w dniu
29.09.2011r./

Wesprzyj Ziarno Nadziei

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.

- 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.

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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Życie to największy dar

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.

WYWIAD

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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Współczesny świat zdaje się coraz bardziej o tym zapominać. Czasami tak łatwo jest przekreślić czyjeś istnienie. Rozmawiamy z Katarzyną Hutchinson, kobietą, która pomimo
wielu przeciwności i strachu postawiła na najważniejszą
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.
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.
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

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.

5

PISMO ŚWIĘTE
Jeśli nie chcesz pobłądzić

MODLITWA

5

To nie jest czas stracony

BOŻE NARODZENIE

6

„Gdy się Chrystus rodzi...”

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.

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

Po narodzinach dzieci wszystko wróciło do normy.
Tak, tego nam było potrzeba do szczęścia. Mieliśmy pełną rodzinę, dzieci urodziły się zdrowe. Po 6 latach od ślubu pojawiły
się wspaniałe dzieci. Bardzo długo na nie czekaliśmy. Wszystko
wydawało się, że będzie już w jak najlepszym porządku. Życie
jednak potraﬁ zaskakiwać.
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Słowa mogą ranić
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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.

cd. na str. 2
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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...

WYWIAD

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.

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.
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.

bezpłatna gazeta katolicka

On wyprostuje Twoje ścieżki
WYWIAD
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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.
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
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Choroba mnie uzdrowiła
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Moc przebaczenia
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POPRAWA

Póki żyjesz, nie przegrałeś...

nej i zaczęła głośno płakać. Nagle wszystkie drzwi,
choć były pozamykane, pootwierały się. Uważam,
że to tata dał o sobie znać. Wówczas, po śmierci taty
byłem na niego zły i nie przebaczyłem mu w sercu.
Miałem ranę w sercu i pretensje do niego z powodu jego pijaństwa oraz przemocy domowej. W sercu
czułem żal i nieprzebaczenie.

ZAUFANIE

Z tymi emocjami wszedłeś w związek małżeński?
Dokładnie tak. Ponieważ nie byłem w stanie poradzić sobie z tym, co było we mnie, z tymi skrywanymi
emocjami. Zresztą alkoholu nadużywałem jeszcze
przed ślubem. Ale po ślubie zacząłem pić jeszcze
więcej. Byłem osobą bardzo zamkniętą, skrytą i z nikim nie rozmawiałem na te tematy.
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Uwierz w siebie

RELACJA

4

Poznawanie po Bożemu

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Można się o
tym przekonać, czytając wywiad z Robertem Pikułą,
prywatnie mężem Zuzanny i ojcem dwóch córek.

CIERPIENIE
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Nadać sens cierpieniu

ADORACJA
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Z Nim warto „tracić” swój czas

Robercie, sięgnijmy do czasów Twojej młodości. Jak ona
wyglądała?
Była bardzo trudna. Niestety, z domu wyniosłem ciągłe
kłótnie. Ojciec nadużywał alkoholu, do tego była ostra przemoc. Działo się tak odkąd pamiętam, do uzyskania przeze
mnie pełnoletniości.
Czy relacja z ojcem z czasem uległa poprawie?
Miałem 21 lat, jak zmarł mój ojciec. Można powiedzieć, że
cały czas czułem obecność Boga. Nie wiedziałem, jak to
opisać, ale czułem jakby płaszcz ochronny nad sobą. Czułem go nawet znacznie wcześniej. Pamiętam, jak miałem 7
lat, to kolega dźgnął mnie w głowę kijkiem od nart i byłem
dosłownie centymetr od śmierci. To zresztą są słowa lekarza, który tak stwierdził. Ale to nie jedyna taka sytuacja
w moim życiu. Mając 16-18 lat, przebywałem na wsi na
Roztoczu i pracowałem przy ściąganiu drzewa z lasu. Ściągając klocek drzewa z dołu, stałem za traktorem. Doszło
do wypadku, mało brakowało, aby dosłownie przejechał
po moich plecach. Po śmierci taty byłem z mamą na wsi.
Mama próbowała załatwić rentę rodzinną. Okazało się, że
zrobiła to tydzień za późno. Ale nie to jest tutaj najważniejsze... Miałem wówczas owczarka niemieckiego, który
był ostry i nie pozwalał nikomu wejść do domu. Mama
była załamana, że nie udało się jej załatwić renty rodzin-

Próbowałeś uzyskać pomoc?
Oczywiście, po ludzku próbowałem po prostu
wszystkiego. Chodziłem na terapię AA, ale ciężko
było przestać pić. Wówczas tego nie wiedziałem,
ale mój nałóg wynikał m.in. z nieprzebaczenia. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne jest
przebaczenie w sercu oraz że nieprzebaczenie może
przyczynić się do powstania tylu ran i chorób. Pracowałem wówczas w Ministerstwie Kultury przy finansach. Nie dawałem sobie jednak rady w pracy.
Doszedł stres w pracy, pojawiła się depresja oraz
oczywiście pogłębił się mój alkoholizm. Ten stan
utrzymywał się u mnie bardzo długo. Na samą depresję chorowałem 10 lat. To było znacznie dużo jak
na mnie. Był rok 2008, gdy otrzymałem wymówienie
z pracy. Spowodowało ono dodatkowo jeszcze bardziej pogłębienie się depresji. Nie dawałem sobie
rady. Do tego pogorszył mi się stan zdrowia.
Wówczas nawet nie byłeś w stanie przewidzieć,
jaki jest Boży plan na Twoje życie.
Człowiek tego nigdy nie wie. Często ma swoje plany,
które wydają się mu najdoskonalsze. Bożego planu
może nawet nie rozumieć, ale po czasie okazuje się,
że Bóg wie, co robi. W moim przypadku wyglądało to
tak, że zaczęło mi szwankować zdrowie. Nie minęło
trochę czasu, a nie mogłem chodzić do toalety. Już,
co prawda, nie piłem, ale osłabienie pozostało i depresja również. Byłem tak osłabiony, że żona któregoś razu wezwała karetkę. Wówczas jednak na swoją
odpowiedzialność odmówiłem pomocy. Jednak organizm odezwał się. Pewnego razu, idąc do toalety,upadłem i straciłem przytomność. Doznałem przezkrętarzowego złamania kości udowej. Przez tydzień
leżałem w domu i żona postawiła ultimatum: albo
idę do szpitala, albo leczę się sam. Wtedy wezwaliśmy karetkę i poddałem się leczeniu.
Wtedy oddałeś swoje życiu Bogu?
Najpierw, jak nie dawałem rady, upadłem na kolana
przed Bogiem i ugiąłem kark. Powiedziałem: ,,Panie
cd. na str. 2
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PRZEMIANA

DUSZA
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Złoczyńca, który się nawrócił

Walka z pokusami
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DUCHOWOŚĆ

Gdy sumienie nas gryzie...

Kto jest lepszy, a kto gorszy?
Spotkanie Marka Łagodzińskiego z Papieżem Janem Pawłem II.
Zapraszamy na rozmowę z Markiem Łagodzińskim, Prezesem Honorowym i współzałożycielem Fundacji Sławek,
laureatem nagrody Ashoka, nazywaną „społeczną nagrodą
Nobla” oraz odznaczonym medalem prymasowskim ,,Za zasługi dla Kościoła i Narodu”.

CZYŚCIEC
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Tylko my możemy iść im z pomocą!

CHOROBA
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Przekleństwo czy błogosławieństwo?

Ziarno Nadziei: Jesteś przykładem tego, że dla Boga nie ma
rzeczy niemożliwych.
Marek Łagodziński: Tak, moje życie stanowi tego najlepszy
dowód.
Marku, borykałeś się kiedyś z nałogiem alkoholowym. Jak to
się zaczęło?
Wychowałem się w Warszawie na Mariensztacie na Powiślu. Po
wojnie bawiliśmy się na powojennych gruzach, a tam znajdowaliśmy niebezpieczne rzeczy. Były to naboje, miny, pistolety. W piłkę graliśmy na odgruzowanym placu, gdy był wolny, obecnie jest
tam Podzamcze. Wino, przez nas nazywane „Patykiem pisane”
albo „Podpis Gomułki” zaczęło się, jak byłem młodzieńcem.
Jak wyglądało Twoje dzieciństwo?
Mieszkałem zaraz obok górki, na której ludzie latem spacerowali,
a zimą zjeżdżali na sankach. Zbieraliśmy placowe itp. Wówczas
była duża rywalizacja pomiędzy Powiślem a Pragą. Braliśmy
udział w różnego rodzaju potyczkach. Jak dorosłem, skończyłem
technikum i zacząłem pracę. W wolnych chwilach bardzo dużo
jeździłem na rowerze i pływałem. Wtedy alkohol przeszkadzał
mi, to nie piłem. Nie umiałem pić trochę, to w ogóle nie piłem.
Z czego to wynikało?
Ja mam charakter zero-jedynkowy. Przez długi czas nie piłem,
nawet jak poznałem małżonkę, to byłem abstynentem. Dodam,

że nawet na własnym ślubie nie napiłem się. Później urodziło się pierwsze dziecko, które niestety zmarło. Wówczas najpierw zapaliłem papierosa, a potem napiłem się
jeden koniaczek.
Rozumiem, że to mógł być punkt zwrotny?
Na pewno ciężkie przeżycie. Później zacząłem wyjeżdżać
za granicę do Szwecji. Tam pracowałem. Zaczęło mi się
lepiej powodzić. W Polsce wraz ze Szwedami założyłem
przedsiębiorstwo zagraniczne. Dodatkowo urodziły mi się
dzieci. Nie byłem do tego przyzwyczajony, zatem piłem,
bo to mnie przytłoczyło, przerastało. Gdy Szwedzi przyjeżdżali do Polski, to kazali mi kupować kartonami whisky,
przy której pracowaliśmy. Nie muszę dodawać, że sporo
wówczas piliśmy, bawiliśmy się na dancingach itp.
Jak na to reagowała Twoja żona?
Mojej żonie i dzieciom to przeszkadzało, a ja dziwiłem się,
czemu oni stawiają się i mają do mnie pretensje. Przecież
mieli w domu wszystko, a ja piłem lepsze trunki, paliłem lepsze papierosy. Wszystko pochodziło z Baltony lub z PEWEX-u.
Dodatkowo zapewniałem rodzinie byt lepszy od bytu przeciętnej rodziny. Mieliśmy najlepsze rzeczy, córka miała lalkę
Barbie. Później, jak dzieci chodziły do szkoły, córka przychodziła do domu z koleżankami. Gdy widziała mnie wówczas
siedzącego w fotelu z whisky i cygarem, to zamykała drzwi od
mojego pokoju. Także żona z tego powodu marudziła.

MATKA BOŻA
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Pośredniczko nasza...

WIECZNOŚĆ
Być gotowym
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Co wówczas pomyślałeś?
Że ma coś z głową. Przecież ja nie upijałem się, tylko

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.
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