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W NUMERZE:Zostałam uzdrowiona

Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że pewne sytuacje z nasze-
go życia mogą rzutować na nasze życie w przyszłości. Przedsta-
wiamy historię Anety.

Aneto, Twoja historia jest bardzo ciężka, ale i niezwykła. Jak 
się ona zaczyna? Pamiętasz swoje dzieciństwo?
Pan Bóg zabrał tego człowieka, żeby to piekło się skończyło. 
Ojczym odebrał sobie życie, gdy miałam 16 lat. Wychowywa-
łam się zatem bez miłości ojca i matki. Na tamten czas tak to 
odbierałam.

To musiało być traumatyczne dzieciństwo?
Było bardzo bolące i straszne. Z takimi cierpieniami weszłam 
w dorosłe życie. Całe życie miałam wielką pretensję do swojej 
mamy, dlaczego zgotowała mi taki los. Dlaczego nie chciała 
odejść od tego człowieka. Dlaczego nie mam szczęśliwego ży-
cia... Dlaczego nie mam kochającej mamy, dlaczego nie bierze 
mnie na kolana, nie przytula mnie. Dlaczego musiałam uciekać 
z domu, jak były awantury. Ciągle te pytania: dlaczego, dlacze-
go, dlaczego... Z perspektywy lat poznając część historii mo-
jego poczęcia i życia mojej mamy, rozumiem dlaczego pewne 
sytuacje miały miejsce w jej życiu i dlaczego ona takich a nie 
innych wyborów dokonała.

Jaki miałaś stosunek do swojej mamy?
Brzydziłam i wstydziłam się jej. Często zamykałam przed nią 
drzwi. Byłam skupiona na swoim nieszczęściu, nie widziałam w 
życiu dobrych chwil, które mi dała. Nic nie przyjmowałam. Na-
wet tego, że mogła kochać mnie na swój sposób. Ciężko mi było 
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ułożyć życie czy stworzyć rodzinę. Ciągle szukałam miło-
ści i szukałam jej wśród mężczyzn. Myślałam, że każdy 
mężczyzna w moim życiu to będzie już ten. Że ożeni się 
ze mną i będzie mnie kochał, że każde fizyczne zbliżenie 
spowoduje, że to będzie właśnie ten mężczyzna. Ale to 
nieprawda, to wszystko było złudne. Tak jak pragnęłam 
ojca, matki, tak też szukałam miłości ludzkiej. W czasie 
dzieciństwa byłam molestowana przez „przyjaciół” mo-
jego ojczyma i zapewne to było spowodowane rozbudze-
niem mojej seksualności w wieku dziecięcym. Zostałam 
okaleczona seksualnie i obnażona. Moja czystość została 
zniszczona. I w tej sposób spostrzegałam miłość.

Takie podejście do życia wynikające z poranień do-
prowadziło do wielu komplikacji w Twoim życiu. Bar-
dzo wcześnie zostajesz matką.
Poranienia w dzieciństwie mają bardzo duży wpływ 
na życie dorosłe. Chciałam się wyrwać z „piekła”. Bę-
dąc małą dziewczynką obiecałam sobie, że będę miała 
szczęśliwą rodzinę, że nigdy nie będę piła alkoholu, że 
żaden mężczyżna nie będzie mnie bił. Ale niestety nie 
mając wzorca z domu rodzinnego moje niektóry decy-
zje już w życiu dorosłym nie były trafne. Ale nie żałuję 
niektórych wyborów. Urodziłam córkę mając zaledwie 
20 lat. Wówczas  pomimo młodego wieku byłam bardzo 
szczęśliwa, że zostanę mamą. Zanim zaszłam w ciążę 
wiedziałam, że jak będzie córeczka to dam jej na imię 
Ania i tak się stało.

Byłaś w relacji z ojcem dziecka szczęśliwa?
Nie wiem czy byłam w tej relacji szczęśliwa. Tak jak wspo-
minałam wcześniej, szczęście mi się kojarzyło ze spotka-
niem fizycznym z mężczyzną. Biegałam tylko za uczucia-
mi i pragnieniem bycia kochaną i zauważaną. Miałam 
inne wyobrażenie o miłości. To było chwila zauroczenia. 
Byliśmy bardzo młodzi i niedojrzali do założenia rodziny. 
Tata mojej córki a później mój sakramentalny mąż miał 
19 lat. Więc byliśmy dziećmi, które postanowiły się po-
brać. On też wychowywal się w rodzinie, gdzie było dużo 
alkoholu i przemocy fizycznej. Ale bardzo pragnęliśmy 
żeby nasza córka Ania się urodziła.

Na tym jednak nie kończy się Twoja historia, a wręcz 
zaczyna.
To dopiero początek mojej traumy i traumy mojej rodzi-
ny. Z mężem sakramentalnym po 1,5 roku rozeszliśmy 
się. To była moja decyzja. Nie próbowałam ratować na-
szego małżeństwa, nie potrafiłam. Wybrałam najłatwiej-
sze wyjście, żeby się rozejść i szukać dalej szczęścia. Po 
co stare naprawiać, jak można nowe kupić a stare wyrzu-
cić. Związałam się z kolejnym mężczyzną. Nawet się za-
ręczyliśmy. Ale do ślubu nie doszło. Zauroczenie minęło. 
Dalej szukałam szczęścia. Ale „zapomniałam” o tym, że 
jak się z kimś współżyje to wcześniej czy później można 
zajść w ciąże. I tak się stało w moim przypadku.

Co wówczas poczułaś?
Strach i lęk? Nie pamiętam co wtedy poczułam. Nie wiem 
czy w ogóle coś czułam.

Pokój serca
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Przed Tobą było podjęcie niezwykle 
trudnej decyzji, która mogła zaważyć 
na  dalszym Twoim życiu. Podejmu-
jesz ją może nie zdając sobie sprawy 
z tego, że będziesz musiała z nią żyć 
do ostatnich chwil swojego życia. Dla-
czego myślałaś w ten sposób?
Wiedziałam że nie mogę tego dziecka 
urodzić, ono było niechciane i nie było 
dla niego miejsca w moim życiu. Na 
tamtą chwilę to dziecko by mnie za-
pewne związało z tym mężczyzną. A ja z 
nim już nie chciałam być. Nie znalazłam 
przy nim szczęścia.

Nie żałowałaś tego, co zrobiłaś?
Bardzo długo nie żałowałam tego, pomi-
mo że wiedziałam, iż od strony ducho-
wej to była bardzo zła decyzja. Że to jest 
wielki grzech i że mogę za ten czyn pójść 
do piekła. Pomimo tego sama podjęłam 
decyzję o aborcji. Zanim jednak do tego 
doszło, przeprowadziłam wiele rozmów 
z ojcem dziecka oraz z jego rodzicami. 
On chciał żeby to dziecko się urodziło, 
ale ostatecznie to ja decydowałam.

Myślisz, że mogłabyś wtedy postapić 
inaczej?
Nie wiem.

Obecnie aborcję nazywasz po imieniu 
morderstwem. Wtedy, gdy ją dokona-
łaś ile lat miała Twoja córka?
Tak, aborcję nazywam morderstwem. 
Dziecko jest dzieckiem od momentu po-
częcia. Moja córka miała wówczas 4 lata.

Dlatego spytałem się, bo chciałem 
dowiedzieć się, jak to jest patrzeć na 
swoją córeczkę, przytulać ją, głaskać 
po głowie, a jednocześnie mieć świa-
domość, że zabiło się niewinne dziec-
ko, które się w sobie nosiło?
Nie myślałam wówczas w ten sposób. 
Chociaż bardzo kochałam i kocham 
moją córkę. Dziękuję Bogu za nią. Kiedy 
dokonywałam kolejnej (drugiej) aborcji, 
wówczas miałam większą świadomość 
tego co robię. Wtedy miałam wrażenie, 
jakbym szła na ścięcie. Kiedy było po 
wszystkim, lekarz przyszedł do mnie i 
powiedział, że dobrze że tak się stało, 
bo ono /nie powiedział, że dziecko/ nie 
chciało się odkleić. Dopiero po wielu la-
tach uświadomiłam sobie, że to dziecko 
chciało po prostu żyć! Tak byłam winna 
zabójstwa tego dziecka. Nie dałam mu 
życia, ale wtedy przy tej drugiej abor-
cji niestety albo stety  przyszła większa 
świadomość tego, co ja zrobiłam.

Kiedy dokonujesz pierwszej aborcji, 
wspominasz że ojciec dziecka nie jest 
dla Ciebie wsparciem. Czy nie jest też 
tak, że kobieta z tym wszystkim zostaje 
sama? Może gdyby taka kobieta usły-
szałaby, że nie będzie z tym osamotnio-
na, inaczej postąpiłaby...? Czy to wła-
śnie miało wpływ na Twoją decyzję?
Kiedy zostało przeze mnie zabite pierw-
sze dziecko, nawet jego ojciec był za 
tym, abym je urodziła. Już wspomina-
łam o tym, że była niestety moja de-
cyzja, uwarunkowana tym, że ja z tym 
człowiekiem nie chciałam być. Dlatego 
nie brałam pod uwagę życia tego dziec-
ka. Ono się w tym momencie nie liczyło. 
Przez moje własne ,,Ja” pozbawiłam ży-
cia niewinnej istoty.

To nie była jedyna aborcja, której do-
konałaś w swoim życiu. Dlaczego do-
szło do drugiej i trzeciej aborcji?
Niestety tak, były kolejne aborcje. Kie-
dy rozstałam się z drugim mężczyzną 
poznałam tatę mojego syna. I znowu 
tylko szłam za uczuciem, rozum mia-
łam całkowicie odcięty. Szukałam da-
lej szczęścia i miłości. Bałam się być 
sama. Zaszłam w kolejną ciążę. Niespo-
dziewanie. I  tutaj role się odwracają. 
Ja bardzo pragnęłam tego dziecka. Ale 
strach, że zostanę sama z tym dziec-
kiem był silniejszy. Także nie miałam 
wsparcia od taty dziecka. Nie mogę 
nikogo obwiniać za to co zrobiłam, bo 
sama dokonałam wyboru i uczyniłam 
zło. Idąc dokonać aborcji szłam jak na 
ścięcie i bardzo to przeżyłam fizycznie 
oraz psychicznie i zapewne duchowo, 
ale wtedy nie zdawałam sobie z tego 
sprawy, że świat duchowy ma wpływ 
na nasze życie ziemskie.

Jak wyglądała sama aborcja?
Często przejeżdżam koło tego miejsca, 
w którym były dokonywane morder-
stwa na niewinnych dzieciach. To była 
po prostu rzeź niewiniątek. Przychodzi-
ły tam kobiety, które były umówione na 
konkretną godzinę. Wszystkie czekały na 
swoją kolej. Nie było żadnych rozmów w 
poczekalni. Wchodziło się do gabinetu, 
jak do rzeźni. W gabinecie czekał lekarz 
ginekolog, pielęgniarska i anastezjolog i  
wiadro na szczątki zabitego dziecka. Po 
„zabiegu” przeprowadzano kobietę na 
pól przytomną do pokoju obok w samej 
bieliźnie żeby doszła do siebie. Kobieta 
przechodziła przez poczekalnię, gdzie 
czekały kolejne kobiety na swoją umó-
wiona wizytę. Z perspektywy czasu było 
to straszne, przerażające.

Gazeta powstaje pod patronatem Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca.

Nie bałaś się dokonać kolejnej aborcji?
Nie pamiętam czy się bałam czy nie.

Nie wracały wspomnienia?
Wracały, ale zagłuszałam je. W momen-
cie, kiedy przyszło nawrócenie, wtedy 
to wszystko wróciło. Zaczęła przycho-
dzić świadomość, co zrobiłam. Chociaż 
przy drugiej czy trzeciej aborcji wiedzia-
łam, że popełniam wielki grzech.

Kto Tobie w tym towarzyszył?
Koleżanka. Towarzyszyła mi przy każ-
dej aborcji. Można powiedzieć, że mnie 
„wspierała”. Ona była osobą, która po-
kazała mi, gdzie to można zrobić. Każ-
dego dnia modlę się za nią, żeby spłynę-
ło na nią Boże Miłosierdzie.

Jak już wspomniałaś aborcja to dla 
Ciebie morderstwo, a nie wybór czy 
decyzja.
Dokładnie. Bo jak możemy nazwać zabi-
cie nienarodzonego dziecka i pozbawie-
nie go życia, które dał mu Bóg? Prawda 
jest taka, że to morderstwo i człowiek 
nie ma prawa odbierać dziecku życia.  
Ja to życie przerwałam. Nie wiem, może 
teraz te moje nienarodzone dzieci by-
łyby wspaniałymi ludźmi, lekarzami, 
może księdzem, może siostrą zakonną? 
A może wspaniałymi mężami i żoną?

Świat mówi, że aborcja to wybór. A 
to po prostu jest jedno wielkie kłam-
stwo szatana.
Zgadza się.-Jest to kłamstwo szatana. 
Współczuję tym kobietom, które uwierzą 
szatanowi. Dopóki człowiek nie znajdzie 
się w takiej sytuacji to łatwo się mówi, 
ale też sobie myślę że wiele kobiet zosta-
je z tym same. Boją się o swoje życie, lęk 
strach co powiedzą inni, że nie poradzą 
sobie z wychowaniem dziecka. Można 
wiele argumentów tutaj przytaczać. Ja 
wielokrotnie miałam wstyd i wrażenie jak-
bym na czole miała napisane, że zabiłam 
dziecko. A to była moja tajemnica. Oprócz 
mnie wiedziała o tym tylko moja koleżan-
ka, lekarz, który tego dokonał oraz ojciec 
dziecka. To był wielki wstyd dla mnie.

Żyłaś wtedy daleko od Boga.
Gdybym była blisko, to może bym nie 
popełniła tego grzechu. Trudno teraz po-
wiedzieć co by było gdyby. Bóg jest daw-
cą życia, a ja swoje dzieci tego pozbawi-
łam. Był to taki czas w moim życiu, że nie 
chodziłam do kościoła, nie spowiadałam 
się, nie żyłam w łasce uświęcającej. Do 
tego imprezowałam i żyłam w grzechach 
wołających o pomstę do nieba.
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Gdy tak myślałaś o dokonanych abor-
cjach, to nie przychodziły Tobie myśli 
o datach, kiedy dokonałaś aborcji, 
czy kiedy urodziłyby się?
O tym nie myślę, bo o tym nie pamiętam. 
Może i świadomie, że mam taką łaskę, 
że tego nie pamiętam. Ostatnio przy-
pominałam sobie, kiedy mogło to być. 
Pamiętam pewne okoliczności, np. przy 
drugiej aborcji bałam się o tym powie-
dzieć swojej mamie. Moja mama wtedy 
jeszcze żyła. Może gdybym powiedzia-
ła jej o moich planach aborcji dziecka, 
to usłyszałabym od niej dobre słowo? 
Może uratowałaby swojego wnuka? Nie 
wiem, to są tylko moje przypuszczenia. 
Bardzo się bałam jej o tym powiedzieć.

Skąd to pochodziło?
Zapewne od szatana. On nienawidzi ży-
cia, nie chce aby dzieci się rodziły.

Twoja mama poczęła Ciebie w wyni-
ku przemocy. Mimo tego nie zabiła 
Ciebie.

Gdyby to zrobiła to by mnie nie było. 
Nie wyrzuciła mnie na kubeł do śmie-
ci. Mimo wszystko podjęła taką a nie 
inną decyzję, za którą jestem jej bardzo 
wdzięczna. Moja mama jest wielką bo-
haterką. Dała mi życie. Trzeba dodać, 
że czasów nie miała łatwych. Wszystko 
działo się na wsi, a ciążę musiała ukry-
wać. Mimo tych trudności, które miała, 
z którymi borykała się to mnie urodziła. 
Postanowiła uczynić inaczej, na przekór 
tego co świat jej wmawiał. Dziękuję jej 
za to i każdego dnia jestem jej wdzięcz-
na za dar życia Piękne życie, jestem 
mamą, babcią. Bogu za to dziękuję.

Był taki moment, że byłaś osobą wie-
rzącą?
Jako mała dziewczynka chodziłam do 
kościoła. Modliłam się prawie codzien-
nie, chodziłam nawet w tygodniu  na 
Mszę Świętą. Wiarę przekazywali mi 
moi dziadkowie. Wierzę, że moja bab-
cia, która modliła się na Różańcu Świę-
tym wyprosiła mi łaskę wiary. Czasa-
mi były chwile, że nie miałam co jeść. 
Ostoją moją był kościół. Ale tak praw-
dziwie wierzącą osobą to jestem obec-
nie. Każdego dnia chodzę do kościoła, 
modlę się. Staram się być przy Bogu, 
żyć w łasce uświęcającej. Dla mnie naj-
ważniejsza jest codzienna Msza Świę-
ta, przyjęcie Komunii Świętej. To jest 
priorytet mojego dnia. Staram się tak 
ułożyć swój dzień, aby znaleźć czas na 
codzienną Mszę Świętą. Poza tym moja 
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praca mi na to pozwala, za co też Panu 
Bogu dziękuję. Wychowałam się w ro-
dzinie katolickiej, w której wiara była 
przekazywana z pokolenia na pokole-
nie. Jednak  dokonanie aborcji związa-
ne było z moim odejściem od kościoła. 
Przestałam żyć w łasce uświęcającej 
i popełniałam bardzo dużo grzechów 
nieczystości. Zaczął się alkohol, życie po 
swojemu, imprezy. Byłam młodą dziew-
czyną i gdzieś o tym nie myślałam, ale 
znowu przy kolejnych aborcjach, które 
także dokonałam byłam świadoma, że 
jest to ciężki grzech śmiertelny. Mimo 
wszystko nie zawahałam się i poszłam 
w to. Szatan mnie oszukał. Nie zawa-
hałam się pierwszy, drugi i trzeci raz. 
Za każdym razem była coraz większa 
odwaga, ale wtedy przychodził także 
większy żal.

Na tym jednak nie kończy się Two-
ja historia. Po tym, jak wspomniałaś 
urodziłaś córkę. Później po aborcji ro-
dzi się syn.
Tak. Właśnie to jest w ogóle niesamo-
wite, dziękuję Bogu, że urodził się syn, 
ponieważ jest to dziecko poaborcyjne. 
Może to zabrzmi drastycznie, ale kobie-
ta która dokonuje aborcji, która zabija 
dziecko, to jej łono jest cmentarzyskiem. 
Dopóki nie będzie uzdrowione łono ko-
biety, to dzieci rodzą się na „cmenta-
rzu”. Więc naprawdę dziękuję Bogu za 
to, że to dziecko się urodziło, do tego 
zdrowe. Uważam to za wielką łaskę. Ale 
to dopiero świadomość tego przyszła w 
momencie mojego nawrócenia.

Jak wyglądało Twoje nawrócenie?
Momentem mojego nawrócenia był 
czas, kiedy mój syn przygotowywał 
się do sakramentu Pierwszej Komu-
nii Świętej. Po 15 latach nieobecności 
w Kościele, przychodziłam z synem 
na niedzielne Msze Święte, zaczęłam 
uczęszczać na różaniec w miesiącu 
październiku. Ale takim kulminacyjnym 
momentem Bożej łaski, były roraty, 
moment pragnienia przyjęcia Komunii 
Świętej. Kiedy osoby wracały do swo-
ich ławek po przyjęciu do swojego ser-
ca Pana Jezusa, patrząc na nich bardzo 
płakałam i za każdym razem tęskniłam 
za Eucharystycznym Panem Jezusem. 
Moja dusza i moje serce łaknęło Chleba 
Życia. Kolejny etap nawrócenia to prze-
baczenia mojej mamie i pojednanie się 
z nią duchowo. Ten czas, który kiedyś 
wydawał mi się kiedyś przekleństwem, 
stał się obecnie błogosławieństwem. 
Kiedy to zobaczyłam, przyszła wolność 
i przebaczenie sercem. Dlatego należy 
modlić się czystym sercem za drugie-
go człowieka. Taka modlitwa nie ma w 
sobie nienawiści, cierpienia, wyrzutów 
sumienia. Ponownie mogłam poko-
chać mamę, tym razem po 16 latach. 
Ta sytuacja pokazała mi jeszcze jeden 
ważny temat.

Co masz na myśli?
Że nie mam prawa nikogo osądzać. Po-
nieważ tylko Pan Bóg znał serce mojej 
mamy i wiedział dlaczego dokonywała 

takich a nie innych wyborów. Może nie 
miała na tyle szczęścia, może nie wi-
działa ludzi chcących jej pomóc. Ja nie 
mam prawa jej oceniać, ludzie widzą 
wierzchołek góry, nie widząc tego co 
jest w środku tej góry Nie znamy serc 
ludzkich. Tylko Bóg je zna. Mam na-
dzieję, że kiedyś spotkamy się w niebie 
i przytulimy.

Słyszałem, że Twoja koleżanka miała 
sen związany z Twoją mamą, mimo że 
jej nie znała.
Tak to prawda. Śniła jej się moja mama i 
prosiła żeby mi przekazała, że mnie bar-
dzo kocha. Ta koleżanka nie znała mojej 
mamy, nigdy jej nie widziała. Nie pa-
miętam za dziecka, żeby mi moja mama 
kiedyś powiedziała, że mnie kocha. A 
może mówiła tylko nie pamiętam? Ja 
też ją kocham. Przez modlitwę różańco-
wą otworzyłam się na łaskę przebacze-
nia. Za tym wszystkim stoi Maryja. Ona 
wie co to przebaczenie i cierpienie, bo 
sama stała pod krzyżem.

Co powiesz tym wszystkim, którzy nie 
wybaczyli, mają ciężką sytuację?
Przebaczenie jest bardzo długim proce-
sem. Ważna jest decyzja, że chcę przeba-
czyć. Bóg resztą się zajmie. Brak przeba-
czenie zamyka człowieka na wiele łask 
Bożych, które Bóg chce wlać w nasze 
poranione serca. Nie umiesz przebaczyć 
sercem to przebacz wpierw rozumem. Z 
czasem przebaczenie z rozumu zejdzie 
do serca. Moja rada, powierz to wszyst-
ko Maryi. Ona stała pod Krzyżem i wie 
co to cierpienie i ból.

Podczas Twojego nawrócenia musia-
łaś zmierzyć się z jeszcze innym po-
ważnym problemem.
Gdy przyszedł moment nawrócenia, 
wróciła historia zabicia moich dzieci. 
Oczywiście wyspowiadałam się z tego 
bardzo ciężkiego grzechu, także tego ża-
łowałam ale rozumem. Przepraszałam 
Boga za wszystko. Ale po jakimś czasie 
żal z rozumu spłynął do serca. Doświad-
czyłam wielkiego żalu za grzech abor-
cji. Wylałam morze łez i prosiłam Pana 
Boga, żeby zabrał mi ten żal,bo inaczej 
by mi pękło serce. Kolejnym etapem 
oczyszczenia mojej duszy z tego grzechu 
był pobyt w Medziugorie. Pan Bóg ob-
darzył mnie łaską zobaczenia, ile osób 
zostało wplątanych w grzech aborcji, 
ojcowie, dziadkowie dzieci, koleżanka 
itd. Została mi za nich tylko modlitwa. 
Wracając stamtąd postanowiłam, że ko-
niec kłamstw. Postanowiłam, że moje 
dzieci dowiedzą się, że mają rodzeń-
stwo. Nie mogły się dowiedzieć o tym 
od osób trzecich, po prostu musiałam 
wyznać im prawdę i przerwać ten kosz-
mar kłamstw.

To niewiarygodnie trudny moment 
dla mamy, aby o tym powiedzieć 
dzieciom.
Tak zgadza się. To był trudny moment 
i bardzo się jego bałam. Obawiałam 
się w jaki sposób moje dzieci zareagu-
ją na tę wiadomość. Ale postanowiłam 
wszystko zawierzyć Maryi. I to Ona wy-

brała czas i miejsce. Już nic nie chcia-
łam robić po swojemu. To było piękne 
spotkanie. Były łzy, pojednanie. Dostali-
śmy wszyscy nowe życie. Nienarodzone 
dzieci przyjęliśmy duchowo do naszej 
rodziny.

Nie miały do Ciebie żalu?
Nie, wszystko ułożyła Maryja.

Jak to się odbywało?
Tylko Ona mogła w ten sposób  napisać 
scenariusz. Maryja wybrała konkretny 
dzień i miejsce spotkania. Wiedziała 
kiedy dzieci będą gotowe, aby przyjąć 
tajemnicę, którą skrywałam przez całe 
swoje życie. Wtedy, kiedy wyjawiłam 
im prawdę, to prawda zmartwychwsta-
ła. Wyszła na światło dzienne, a ja sta-
nęłam w prawdzie przyznając się, że 
zabiłam ich rodzeństwo. Zanim jeszcze 
spotkałam się z moimi dziećmi, prosi-
łam swoje abortowane dzieci, aby wsta-
wiały się za mną z nieba. Jednocześnie 
prosiłam je o przebaczenie. Wiem, że 
przebaczyły mi. Modliły się za mną i mo-
dlą się za naszą całą rodzinę. Przy okazji 
uświadomiłam sobie pewną rzecz.

Jaką?
Może zabrzmi to zbyt drastycznie, ale 
dla mnie jest to bardzo wymowne co 
teraz powiem. Zrozumiałam ile musia-
ło się przelać krwi w mojej rodzinie, 
aby ich mama się nawróciła. Dzieci, 
które zabiłam umarły śmiercią męczeń-
ską. Do tego zostały zabite przez swoją 

matkę. Dziękuję Bogu za tą łaskę, za to 
uzdrowienie, za to że mogłam te dzie-
ci odzyskać, że one żyją. Wcześniej czy 
później kobiety, które dokonały aborcji 
spotkają się ze swoimi nienarodzonymi 
dziećmi. Spotkają się w momencie, kie-
dy będą przechodziły na drugą stronę. 
Jestem szczęśliwa, bo pojednałam się z 
moimi dziećmi. Zamówiłam na dzień 25 
grudnia Mszę Świętą dziękczynną i ofia-
rowałam ją Bogu Ojcu za dar narodzenia 
dzieci nienarodzonych w mojej rodzi-
nie. Dla mnie to była data niezwykła, bo 
to Boże Narodzenie i wiem, że te dzieci 
są bardzo blisko Pana Boga i że już jakaś 
moja cząstka jest w niebie. Modlą się za 
mnie i za naszą rodzinę. One wyprasza-
ją wiele Bożych łask dla naszej rodziny. 
Wierzę i ufam, że tak się dzieje.

Jest w Tobie tęsknota za nimi?
Oczywiście że jest tęsknota, jestem cie-
kawa, jak wyglądają. Znam moje dzie-
ci. Pierwszy to chłopczyk, Staś. Mój 
nieżyjący już dziadek miał tak na imię. 
Bardzo go kochałam. Woził mnie na ro-
werze do kościoła. Był bardzo dobrym 
człowiekiem. Drugie dziecko to, dziew-
czynka - Konstancja. Bardzo podobało 
mi się to imię. Trzecie dziecko to chłop-
czyk - Antoni. Kiedy moja córka zaszła 
w ciążę z drugim dzieckiem okazało 
się, że tak dała na imię swojemu dziec-
ku. Nie wiedziała o mojej dramatycznej 
przeszłości. W tym wszystkim wzrusza-

cd. na str. 4
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jąca rzeczą jest dla mnie to, że zabiłam 
trójkę swoich dzieci, a córka troje uro-
dziła. Ostatnio prawie rok temu urodzi-
ła Franciszka.

Dzięki rozmowie z Twoimi dziećmi 
przyszło uzdrowienie dla Ciebie.
Nie tylko, także dla mojej rodziny. Stało 
się to w momencie, kiedy stanęłam w 
prawdzie przed nimi, kiedy moja tajem-
nica ujrzała światło dzienne. Przyszło 
uzdrowienie, nawrócenia, zmartwych-
wstanie  i widzę jak wielkie błogosła-
wieństwo i łaski spływają na moją rodzi-
nę, oczywiście wszystko przez Maryję, 
przez wstawiennictwo Jej Niepokala-
nego Serca. Dziękuję Bogu za wielkie 
Boże Miłosierdzie. Jest ono jak głębia 
oceanu.

Teraz zdarza się Tobie dzielić swoim 
świadectwem. Słyszałem o Twojej wi-
zycie w więzieniu.
W samym budynku więziennym nie by-
łam, mówiłam swoje świadectwo ko-
bietom, więźniarkom, z którymi byłam 
na pielgrzymce do Niepokalanowa. 
Pierwsze moje słowa były takie, że to 
ja powinnam być na ich miejscu, bo ja 
dokonałam morderstwa. One nikogo 
nie zabiły. Bóg jest wielki, miłosierny i 
w momencie kiedy człowiek stanie w 
prawdzie ze sobą i otoczeniem, kiedy 
zobaczy tą swoją słabość i kiedy zawoła 

Boże przebacz, wówczas wylewają się 
na człowieka zdroje Bożych Łask i Boże-
go Miłosierdzia

Chciałbym Ciebie zapytać, co powie-
działabyś młodym kobietom przy któ-
rych nie ma bliskich osób, które zosta-
ły zostawione same sobie i wydaje im 
się, że aborcja to jedyne rozwiązanie.
Co powiedziałabym? Trudne pytanie. Na 
ten moment przychodzą mi słowa, że z 
każdej sytuacji jest wyjście. Zanim po-
dejmiesz decyzję to zastanów się przez 
moment, czy chcesz zostać zabójczynią 
swojego nienarodzonego dziecka czy 
szczęśliwą mamą narodzonego dziec-
ka? To dziecko ma uczucia, kocha Cię, 
przytula się do Ciebie w Twoim łonie, i 
ono już słyszy czy ty je chcesz urodzić 
czy zabić. Pamiętaj, że każde dziecko 
pragnie żyć.

A co powiedziałaby Pani wszystkim 
kobietom, które dokonały aborcji?
Że nie jest jeszcze wszystko stracone. 
Jest jeszcze Boże Miłosierdzie. Ono jest 
Ogromne, Kochające, Przebaczające. 
Pan Bóg bardzo Cię kocha i czeka na 
Ciebie kiedy do niego wrócisz. I kolejna 
cudowna wiadomość, że Twoje dzieci, 
które zabiłaś czekają na Ciebie w nie-
bie, czekają, żebyś się z nimi pojednała, 
poprosiła je o przebaczenie i przyjęła do 
rodziny.

Dziękujemy za rozmowę.

Pierwsza odpowiedź, jaka przychodzi na myśl, to oczywiście nie. Podobnie jak nie można kupić 
czasu, rodziny czy zbawienia. Zresztą, wszystko to ostatecznie można sprowadzić do wspólnego 
mianownika, jakim jest miłość.

RELACJA

Czy można kupić przyjaźń?

A jednak Pan Jezus mówi nam: „Pozyskuj-
cie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną”. 
Nie dlatego, że można ją kupić, ale można 
nią czynić dobro. Pozwólcie, że przytoczę 
pewne opowiadanie:
Kobieta wraca po ciężkim dniu z pracy, 
zmęczona i podenerwowana. 
Jej kilkuletni synek czeka przy drzwiach i 
od progu pyta:
– Mamusiu, mogę zadać Ci pytanie?
– Jasne, o co chodzi?
– Mamusiu, ile zarabiasz na godzinę?
– To nie twoja sprawa, dlaczego w ogóle 
pytasz o takie rzeczy?
– Ja po prostu chcę wiedzieć. Proszę po-
wiedz mi, ile zarabiasz na godzinę.
– Jeżeli chcesz tak bardzo wiedzieć, to proszę 
bardzo: na godzinę zarabiam 10 złotych.
Synek cicho pyta:
– Aha. Mamusiu, a pożyczysz mi 3 złote?
Matka się wścieka.
– Jeżeli jedyny powód, dla którego zapy-
tałeś ile zarabiam jest taki, że chciałeś ku-
pić sobie jakąś zabawkę albo jakąś inna 
bzdurę, to idź natychmiast do swojego 
pokoju i kładź się spać! Jak możesz być 
taki samolubny?
Mały chłopiec idzie cichutko do swojego po-
koju i zamyka drzwi. Kobieta siada i myśli:

– Jak on mógł zadać mi takie pytanie tyl-
ko po to, aby dostać trochę pieniędzy?
Jednak potem uspokaja się i zastanawia:
– Może rzeczywiście jest coś, co mój syn 
bardzo chce kupić za te 3 złote. W sumie 
rzadko prosi o pieniądze.
Kobieta wchodzi do pokoju synka.
– Śpisz synku? – Pyta.
– Nie mamusiu, nie śpię. – Odpowiada 
chłopiec.
– Pomyślałam, że może byłam za ostra dla 
Ciebie. Miałam ciężki dzień 
i wszystko skupiło się na tobie. Proszę, 
oto 3 złote o które prosiłeś.
Mały chłopiec natychmiast się podnosi:
– O, dziękuję mamusiu!
…I spod poduszki wyciąga parę innych 
monet. Kobieta widząc, że chłopiec ma 
już jakieś pieniądze, znów się denerwuje:
– Dlaczego prosisz o pieniądze, skoro już 
je masz?
Chłopiec przelicza całą kwotę i spogląda 
na matkę.
– Bo miałem za mało. Ale teraz już mi 
starczy. Teraz mam całe 10 złotych. 
Teraz mogę kupić godzinę Twojego 
czasu. Czy mogę? Przyjdź proszę jutro 
godzinę wcześniej. Chciałbym się z 
Tobą pobawić.

dotykają bezpośrednio tego, co nasze. Ła-
twiej być wiernym w tym, co wielkie. Ła-
twiej być wiernym będąc na świeczniku. 
O wiele trudniej jest zadbać o drobnostki, 
które wydają się być mało ważne. A jed-
nak to one świadczą o naszej wielkości. 

Talmud Babiloński zawiera piękne zdanie: 
„jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest 
tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli 
człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak 
gdyby uratował cały świat”.
A my, jak wykorzystujemy niegodziwą 
mamonę: by budować, czy burzyć? Życie 
ocalić, czy zniszczyć?

Śp. x. MK 

Módlmy się za Śp. Księdza Marcina oraz za 
innych świątobliwych kapłanów wiernych 
Jezusowi i Maryi Niepokalanej, zakonni-
ków, zakonnice i innych. 

Możesz sobie pomóc...
Jest to instytucja, zrzeszająca psychologów, psychoterapeutów oraz studentów 
kierunków zorganizowanych wokół zdrowia psychicznego oraz pomocy psycholo-
gicznej. Pracownicy Telefonu szkoleni są w kierunku interwencji kryzysowych oraz 
tematyki, na której skupia się dany Telefon. Dzwoniąc na Telefon Zaufania jest się 
całkowicie anonimowym, nie wymagamy podawania żadnych danych osobowych, 
a rozmowy nie są w żaden sposób nagrywane.

Zapraszamy do telefonowania wszystkie osoby, które chciałyby z kimś porozma-
wiać, o czymś, co leży im na sercu lub z czym same sobie nie potrafią poradzić. 
Oferujemy wsparcie, zrozumienie oraz porady.
Telefon do nas: 791-800-780
Działamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-20:00.

Na czym polega idea Telefonów Zaufania?

Możemy traktować to jako smutną histo-
ryjkę, ale ostatnie badania wykazały, że 
statystycznie matka poświęca swojemu 
dziecku pół godziny dziennie. A ojciec? 
Też pół godziny, ale… w tygodniu.
Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wy-
szyński stwierdził: „Powszechnie mówi się, 
że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas 
to miłość!”. Może niejednokrotnie łatwiej 
jest nam dać jałmużnę, aniżeli spotkać się 
z człowiekiem i ofiarować mu swój czas.

A Pan Jezus mówi: „Pozyskujcie sobie 
przyjaciół niegodziwą mamoną”. Naj-
pierw zastanówmy się, czym jest niego-
dziwa momona?  
W proroctwie Izajasza czytamy: „jeśli 
podasz twój chleb zgłodniałemu i na-
karmisz duszę przygnębioną, wówczas 
twe światło zabłyśnie w ciemnościach, 
a twoja ciemność stanie się południem”. 
Człowiek, który otrzyma przekazane do-
bra, stanie się orędownikiem u Boga za 
mnie. Z kolei czyny ofiarodawcy pójdą za 
nim do wieczności. Dobre wykorzystanie 
niegodziwej mamony to pierwszy sto-
pień wierności Bogu. Otwiera nam drogę 
do uczciwości w rzeczach wielkich, które 
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W tym ciężkim czasie módlmy się za nasz 
kraj za wstawiennictwem św. Andrzeja 
Boboli modląc się o to, aby wstawiał się 
za naszą Ojczyzną. Jest to patron Polski 
od 2002 roku. Św. Andrzej Bobola żył w 
latach 1591-1657. Żyjąc wyróżniał się 
gorliwością w walce o zbawienie dusz. 
Dlatego był niezmordowany w głoszeniu 
kazań i w spowiadaniu. Zginął śmiercią 
męczeńską. Kozacy potraktowali go jako 
wroga, ponieważ nawracał ruską lud-
ność z prawosławia na katolicyzm. Kiedy 
go zatrzymano, zdarto z niego suknię ka-
płańską, przywiązano do słupa i bito na-
hajami. Jednak nawet takie tortury nie 
były w stanie spowodować, aby wyrzekł 
się wiary. Wówczas oprawcy ucięli świe-
że gałęzie wierzbowe, upletli z niej ko-
ronę na wzór Chrystusowej i nałożyli ją 
na jego głowę. Był policzkowany, wybito 
mu zęby, wyrwano mu paznokcie i zdar-
to skórę z górnej części ręki. Następnie 
oprawcy okręcili go sznurem, a dwa jego 
końce przymocowali do siodeł zmuszając 
go, aby biegł za końmi. popędzany kłu-
ciem lanc. To nie koniec męczarni tego 
świętego. Rozłożono go na stole i zaczę-
to przypalać ogniem. Na miejscu tonsury 
wycięto mu ciało do kości na głowie, na 
plecach wycięto mu skórę w formie or-

natu, rany posypywano sieczką, odcięto 
mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. 
Wyjąc z bólu i jęku wzywał stale imienia 
Jezus. Wyrwano mu także język u nasady 
i potem powieszono twarzą do dołu. Na-
stępnie w tej pozycji ścięto. W tej sposób 
św. Andrzej Bobola zakończył swój żywot 
dając jednocześnie świadectwo wiary.

Ciało Męczennika zostało przeniesione 
do miejscowego kościoła. Po pewnym 

Patron na trudne czasy...
Ten świety męczennik znany jest z tego, że zawsze przychodzi Ojczyźnie z pomocą w różnych trudnych momentach jej dziejów. Także obecnie 
przechodzimy taki okres. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna, w której dzielny ukraiński naród walczy z okupantem. Tym bardziej jest to 
czas refleksji, ale przede wszystkim pokuty i pokory. TO CZAS NAWRÓCENIA...

PATRON POLSKI/MODLITWA

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

1

czasie zapomniano jednak o miejscu 
pochówku. 16 kwietnia 1702 roku św. 
Andrzej Bobola ukazał się rektorowi ko-
legium pińskiego wskazując, gdzie w 
krypcie kościoła pod ołtarzem głównym 
znajduje się jego grób. Tutaj stał się ko-
lejny cud. Okazało się, że jego ciało było 
nietknięte, mimo że spoczywało w wil-
gotnej ziemi. Było nawet giętkie, jakby 
niedawno zmarłego człowieka. Po tym 
zaczęły się mnożyć łaski i cuda. Dziesięć 
lat później podjęto starania o beatyfika-
cję. Kolejnym razem ukazał się w Wilnie 
w 1819 r. dominikaninowi, o. Korzeniec-
kiemu. Przepowiedział mu wówczas 
odrodzenie niepodległości Polski po za-
kończeniu I wojny światowej (będącej 
wówczas pod zaborami) oraz to, że zo-
stanie jej patronem.

Znane jest także inne wydarzenie z Jego 
udziałem. Po I wojnie światowej, gdy So-
wieci planowali rewolucję proletariatu 
na Zachodzie, a młode polskie państwo 
dopiero co zaczęło się umacniać i rozwi-
jać, bolszewicy ruszyli na nasz kraj, który 
miał być tylko przedsionkiem drogi na 
Zachód. Przed naszą Ojczyzną pojawiło 
się widmo zagłady. Wtedy arcybiskup 
warszawski zarządził odprawienie no-

wenny za wstawiennictwem Andrzeja 
Boboli. Po jej zakończeniu, 15 sierpnia 
polska armia odniosła zwycięstwo nad 
bolszewikami. Zwycięstwo to zwane 
jest popularnie „Cudem nad Wisłą”. Z 
różnych źródeł wiadomo, że bolszewicy 
uciekli, ponieważ widzieli po stronie pol-
skiej Matkę Bożą. Wycofujący się w roz-
sypce bolszewicy mówili, że do Warsza-
wy szło im się dobrze, jednak miasta nie 
zdobyli, ponieważ zobaczyli nad stolicą 
Matkę Bożą i nie mogli z nią walczyć.

Jest to czas, gdy każdy z nas powinien 
odmawiać krótką Litanie do św. An-
drzeja Boboli. Zachęcamy, aby na na-
szych parafiach przekazywać tą infor-
mację proboszczom, tak aby po każdej 
niedzielnej Mszy Świętej była odma-
wiana ta krótka litania. Dzięki temu 
coraz więcej osób pozna tą modlitwę 
ochronną i włączy się w nią. Zachęcamy 
także do odmawiania jej codziennie.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za 
nami!

pp
          

Litania do św. Andrzeja Boboli
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo,
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym,
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Św. Andrzeju, Apostole Polesia,
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych 
sióstr i braci,
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole,

Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Św: Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,Św. Andrzeju, 
chlubo naszej Ojczyzny,
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie,
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chcia-
łeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpra-
cowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, 
Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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ŻYCIE
Pokój serca
Jak żyć w niepewnych czasach, mając przy tym zaufanie do Boga?

Rzeczywistość, w której przyszło 
nam żyć nie nastraja optymizmem. 
Za naszą wschodnią granicą toczy 
się wojna, która jeszcze nie dawno 
byłaby nie do pomyślenia. Tym bar-
dziej, że żyjemy przecież w XXI wieku 
i mamy doświadczenia historyczne 
związane z podobnymi konfliktami, 
gdy agresor napada na drugi kraj. 
Sami przecież doświadczyliśmy ta-
kiej sytuacji w ubiegłym wieku. Mogą 
pojawić się wówczas myśli: Dokąd 
zmierza ten świat i czy w naszym kraju 
można czuć się bezpiecznie? Jednak 
nie tylko takimi problemami żyjemy. 
Martwimy się kwestiami zdrowotny-
mi, zawodowymi, sercowymi itp. Co 
można zrobić, aby przetrwać cięż-
ki okres w którym znajdujemy się? 
Odpowiedź jest prosta. Trzeba umieć 
odnaleźć w sobie spokój w serca. Ale 
jak to zrobić? Aby go odnaleźć, nale-
ży zaufać i udać się do Jezusa zawie-
rzając nasze życie. Rozpatrując tą sy-
tuację, można zacytatować fragment 
z Ewangelii:,,Przyjdźcie do Mnie wszy-
scy, którzy utrudzeni i obciążeni jeste-
ście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). 
Jak te słowa odnoszą się do nas? 
Pan Jezus pragnie dać wytchnienie 
ludziom zmęczonym i utrudzonym. 
Takim, którzy cierpią nie tylko ciele-
śnie i duchowo. Którzy się boją czy 
lękają.  Jezus Chrystus jest Bogiem i 
może każdego grzesznika, ubogiego, 
prostego, będącego na marginesie 
społeczeństwa podnieść. A podnie-
sie wtedy, gdy zaufamy całym sercem 

przylegając do Niego. Można to zro-
bić podczas Adoracji w kaplicy.  

Przede wszystkim ważne jest żyć w 
łasce uświęcającej dzięki Spowie-
dzi Świętej. Należy modlić się na 
różańcu oraz Adorować Pana Jezu-
sa w Najświętszym Sakramencie. 
Przyjęcie ciała Chrystusa w Komu-
nii Świętej zapewnia pokój w sercu. 
Każdy z nas jest przecież dzieckiem 
Bożym, a w oczyszczonej z grzechów 
duszy mieszka Duch Święty. ,,Wszyst-
ko mogę w tym który mnie umacnia”. 
To Jezus Chrystus umacnia Ciebie w 
sakramencie spowiedzi oraz Komunii 
Świętej.

Oczywiście, do Komunii Świętej czy 
Spowiedzi Świętej nie należy iść po 
to, aby opuściły nas problemy. Ale 
dlatego, aby poczuć spokój i móc 
dostrzec, że nie jesteśmy sami. Że 

jest Ktoś, kto nami opiekuje się i 
prowadzi. Nie oznacza to jednak, że 
przylegając do Chrystusa nagle na-
sze problemy znikną, a życie stanie 
się bezproblemowe. Każdy kto chce 
iść za Jezusem musi bowiem nieść 
swój krzyż. Powiedział on bowiem: 
,,Jeśli ktoś chce iść za Mną, nie zaprze 
się samego siebie, niech co dnia bie-
rze krzyż swój i niech mnie naśladuje. 
Bo kto chce zachować życie straci je, 
a kto straci swe życie z mego powodu, 
ten je zachowa. (Łk 9,22-24) Jak mo-
żemy rozumieć te słowa?

Przede wszystkim nie należy trakto-
wać Chrystusa jako kogoś, kto speł-
nia nasze życzenia, jak w koncercie 
życzeń. Tu nie chodzi tyle o poprawę 
naszego losu (choć można doświad-
czyć tej łaski), ale przede wszystkim 
o wymiar duchowy. A spokój ducha 
uzyskamy tylko poprzez przylgnięcie 

do Niego. Jezus pokazuje nam drogę 
do zbawienia, która nie jest łatwa, 
ale warto nią iść. Jednak zyskamy 
rzecz najważniejszą - pokój serca. 
To dlatego wielu świętych oddawało 
życie za Chrystusa. Zaufali z serca a 
Bóg wlewał w ich serca pokój. Jest 
wiele rzeczy w naszym życiu, na któ-
re nie mamy wpływu. Ale oddając 
je Bogu możemy mieć pewność, że 
On się nimi zajmie, przemieni na-
sze życie, a także będzie nas przez 
nie prowadził. Dlatego powinniśmy 
skoncentrować się nie na rzeczach 
ziemskich i materialnych, ale na 
zbudowaniu takiej relacji z Jezusem, 
którą można nazwać bezwarunko-
wą. To jest relacja dziecka do rodzi-
ca. Relacja oparta na całkowitym 
oddaniu i zaufaniu. Tylko mając taką 
postawę Bóg będzie w nas działał na 
całego. My zaś we wszystkim będzie-
my doświadczać pokoju. Bo nagle 
dostrzeżemy to, co niewidoczne jest 
dla oczu – wymiar duchowy naszego 
życia i niewidzialną więż z Jezusem 
Chrystusem, który nas będzie pro-
wadzić każdego dnia bez względu na 
wszystko, co nas spotka.

Dlatego chcąc oddać się Jezusowi 
Chrystusowi, módlmy się codzien-
nie Modlitwą zanurzenia we Krwi 
Chrystusa ze str 8.  Wówczas Bóg 
będzie nas strzegł i prowadził.

pp

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i 
nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pój-
dzie z tobą. Nie porzuci i nie opuści cię.
(V Mojż 31,6)
Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach 
najpewniejszą.
Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry za-
chwiały się w głębi mórz.
(Ps 46,2-3)
Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za 
dnia, Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, 
który poraża w południe. Chociaż padnie u boku twe-
go tysiąc, A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie 
to jednak nie dotknie.
(Ps 91,5-7)

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego du-
cha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. 
A Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz 
ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Święci Aniołowie i Archaniołowie,
brońce nas i strzeżcie nas. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem 
św. Michała Archanioła
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SŁUGA BOŻY
Czy modlitwa jest potrzebna?

Niestety zdrowie już nie wróciło, a 
przedwczesna śmierć przerwała mło-
de, kapłańskie życie. Prawdopodobnie 
jednak w zaciszu klasztoru w Kalwarii 
Pacławskiej, gdzie Ojciec Wenanty spę-
dził ostatnie miesiące swojego życia, 

zadośćuczynił prośbie swojego przyja-
ciela i napisał, nie tylko wstęp, ale ob-
szerniejszy artykuł zatytułowany: „Czy 
modlitwa jest potrzebna?”. Ojciec Mak-
symilian, już po śmierci Ojca Wenante-
go, zamieścił go w pierwszym numerze 

Rycerza Niepokalanej, w styczniu 1922 
r. Czy Ojciec Maksymilian chciał w ten 
sposób spłacić dług wdzięczności swo-
jemu przyjacielowi, tego nie wiemy? 
Jedno jest pewne, że nie tylko w obli-
czu cierpienia, jakie przeżywał Ojciec 
Wenanty, ale we wszystkich okoliczno-
ściach życia, w modlitwie szukał Sługa 
Boży ukojenia i ratunku.

We wspomnianym artykule pisał: 
„Człowiek jest taki słaby, tak potrze-
bujący pomocy Bożej – a w jaki spo-
sób uzyska tę pomoc, jeśli nie przez 
modlitwę. Słabość ludzka i skłonność 
miłosierdzia Bożego do wysłuchania 
próśb ludzkich są dość jasne same w 
sobie, lecz bardziej przemówią za po-
trzebą modlitwy, kiedy się je rozważy 
w oświetleniu krzyża Chrystusowego. 
Przenieśmy się zatem duchem do stóp 
krzyża Zbawiciela, na Kalwarię. Kogo 
tam widzimy? Matkę Jego Najświętszą. 
Boleść, która przenikała serce Maryi, 

28 czerwca 1920 r., kilka miesięcy przed swoją śmiercią, Ojciec Wenanty Katarzyniec, w liście do Ojca Maksymi-
liana Kolbego, który prosił go o skreślenie kilku słów do rodzącego się pisemka Rycerz Niepokalanej, odpisał: 
„Słowa wstępnego do pisemka MI (Rycerz Niepokalanej), jeszcze nie napisałem, ale napiszę o ile będę zdrów”.

czyż nie przechodziła Jej sił? A jednak 
modlitwa Jej sprowadziła na Nią łaskę 
i moc, iż to najstraszniejsze cierpienie 
mężnie zniosła. Powierzała Najświętsza 
Panna wyrzeczone już niegdyś przez 
siebie słowa: Oto ja służebnica Pańska, 
niech mi się stanie według słowa Twe-
go. Bóg modlitw naszych chce wysłu-
chać. Jeżeli czujemy, że nam potrzeba 
pomocy Bożej na każdym kroku, czyż 
nie powinniśmy uciekać się do modli-
twy jak najczęściej, czy nie powinniśmy 
używać tego środka najlepszego do za-
pobieżenia każdej naszej potrzebie?”

Dla Ojca Wenantego Katarzyńca mo-
dlitwa była centrum jego duchowo-
ści, a modlitwa różańcowa odgry-
wała najważniejszą rolę. Z różańcem 
nie rozstawał się od najmłodszych 
lat swojego życia. Już jako czterolet-
nie dziecko odmawiał różaniec, jako 
uczeń seminarium nauczycielskiego 
założył wśród swoich kolegów stu-
dentów koło żywego różańca, jako 
nowo wyświęcony kapłan, w dniu 
swoich prymicji, rozdawał różańce 
swoim rodakom w Kamionce Strumi-
łowej, i zmarł z różańcem w ręku 31 
marca 1921 r. w Kalwarii Pacławskiej.

o. Edward Staniukiewicz
franciszkanin

Krucjata Różańcowa Matki Bożej Fatimskiej

Celem Krucjaty jest odmawia-
nie codziennie Różańca Święte-
go, przyjmowanie i przeżywanie 
przesłania Matki Bożej Fatimskiej 
zapowiadającego triumf Niepo-
kalanego Serca Matki Bożej.
O Niepokalane Serce Maryi,
jesteś świętą Matką Boga i naszą czułą Matką.
Spójrz na cierpienie, w jakim żyje Kościół i cała ludzkość z powodu rozprze-
strzeniania się materializmu i prześladowań Kościoła. W Fatimie ostrzega-
łaś przed tymi błędami, mówiąc o błędach Rosji.
Jesteś Pośredniczką wszystkich łask. Uproś swego Boskiego Syna, aby 
udzielił tej szczególnej łaski Papieżowi: aby poświęcił Rosję Twojemu Nie-
pokalanemu Sercu, aby Rosja się nawróciła, aby okres pokoju został przy-
znany światu, aby Twoje Niepokalane Serce zatriumfowało poprzez au-
tentyczną odnowę Kościoła w blasku czystości wiary katolickiej, świętości 
kultu Bożego i świętości życia chrześcijańskiego.
O Królowo Różańca Świętego i nasza słodka Matko, skieruj na nas swoje 
miłosierne oczy i łaskawie wysłuchaj tej naszej ufnej modlitwy. Amen.

MODLITWA O NAWRÓCENIE ROSJI
„Jeżeli Rosja 

nawróci się, to 
nastanie po-

kój. Jeżeli nie, 
rozpowszechni 
ona swe błędy 
po świecie, wy-
wołując wojny i 
prześladowania 
Kościoła Święte-
go. Ojciec Święty 
będzie cierpiał, 
wiele narodów 
zostanie znisz-

czonych”.

Źródło: Stacja7
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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)

Twórz z nami Ziarno Nadziei! Dotarcie gazety:

- 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.

Gazeta Ziarno Nadziei wydawana jest dzięki wpłatom osób tworzących ten projekt oraz dobrowolnym 
wpłatom innych osób o otwartych sercach. Ty również możesz zostać współtwórcą gazety Ziarno Na-
dziei i pomóc nam dotrzeć do osób najbardziej potrzebujących pomocy duchowej. Gazeta tworzona 
jest przez grupę osób, które pracują charytatywnie i nie są w żaden sposób wynagradzane. 

Pragniemy pracować charytatywnie i rozwijać nasz projekt. Żyjemy w czasach, w których mamy do czy-
nienia z coraz większym odchodzeniem od wiary, spychaniem wiary na drugi plan i promowaniem nowo-
czesnego 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.

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.

W każdą trzecią sobotę miesiąca o godz 
7.00 w Sanktuarium Męki Pańskiej i Mat-
ki Bożej w Kalwarii Pacławskiej odbywa 
się Msza Święta w intencji wszystkich 
darczyńców. My ze swojej strony obie-
cujemy codzienną modlitwę różańco-
wą za naszych darczyńców.

Wejdż na:
 www.ziarnonadziei.pl/archiwum
i pobierz za darmo nasze wydania.

WYWIAD

W NUMERZE:Pod ochroną

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 sto-
pą. Jednak dzięki Bożej interwencji wszystko się zagoiło.

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

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 zresz-
tą 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, dla-
czego dotykały mnie te różne nieszczęścia. Tymczasem odpo-
wiedź jest bardzo prosta. W moim domu gościło zło. Tata nad-
używał alkoholu, wszczynał awantury. W domu panował strach, 
obawa, czy tata nie przepije wszystkich pieniędzy i czy będzie-
my mieli za co żyć.

cd. na str. 2

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

Dostrzec to, co najważniejsze

Wystarczy zaufać

Czy Ty wiesz ....? 
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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 służyli-
śmy 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 za-
czął się zbliżać do kory mózgowej. Trafiłem do szpitala, nie 
mogłem przyjmować antybiotyków, więc możliwość lecze-
nia mnie była mocno ograniczona. Bóg ponownie wyciągnął 
wtedy do mnie pomocną dłoń.

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 proble-
my z częścią rówieśników oraz przez zmianę szkoły nie da-
wałem rady uczęszczać na lekcje religii.

W tym momencie zacząłeś odchodzić od Boga?
Niestety. Moje życie toczyło się według następującego sche-
matu: tata pije, w domu są awantury. Ja zaś skończyłem 
podstawówkę i zacząłem naukę w wymarzonej szkole za-
wodowej, 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 
następnej klasy. Jest to dla mnie potężny cios, wiem już jak 
działa alkohol, więc upijam się po raz pierwszy.

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 pro-
blem 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...

Opuszczasz koszary wojskowe. Co dalej się dzieje w Two-
im życiu?
W czerwcu 1988 roku wychodzę z wojska ze względów zdro-
wotnych. 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 szyb-
ko się pobraliśmy, ponieważ moja żona zaszła w ciążę. W nie-
długim czasie na świat przychodzi nasza córka.

Historia Pawła jest dowodem na to, jak bardzo można 
zmienić swoje życie dzięki Bożemu działaniu. Zapraszamy 
do rozmowy z Pawłem Mętrakiem.

WYWIAD

W NUMERZE:Zabiłem przyjaciela

Juma była charakterystycznym dla lat 90-tych zjawiskiem 
zorganizowanej kradzieży za niemiecką granicą. Przed-
stawiamy rozmowę z Markiem Sidło, osobą zajmującą się 
niegdyś tym procederem.

Marku, pochodzisz ze Szczecina. Wychowałeś się w ówczesnej 
najniebezpieczniejszej dzielnicy Niebuszewo. Jak wyglądało 
Twoje dzieciństwo?
Jaki był mój dom? Miałem ciężkie dzieciństwo. Było ciężko, tata 
był uzaleźniony od alkoholu. Moja mama chciała ratować budźet 
domowy i wobec braku perspektyw w pewnym momencie swoje-
go życia wyjechała za granicę. 

Zostałeś zatem sam z ojcem alkoholikiem...
Tata wszystko przepijał. Bywały dni, że byliśmy głodni. Wtedy za-
częły się pierwsze kradzieże. Pączków, droźdżówek. Kiedyś przy-
szedłem do domu i powiedziałem:,, Panie Boże, złamię tylko jedno 
przykazanie – nie kradnij. Przecież wiesz, jaka jest sytuacja. Masz 
zrozumienie dla mnie.

Jako dziecko byłeś osobą wierzącą?
Był taki czas, że byłem dosyć blisko Pana Boga. Modliłem się na 
Rożańcu Świętym. To był naprawdę dobry okres. W pewnym mo-
mencie przestałem jednak wierzyć w dobro,w to że Bóg jest dobry, 
że można na Niego liczyć.

Dla każdego jest szansa

Prawdziwy mężczyzna

Dlaczego należy wyna-
grodzić krzywdę?

ŚWIĘTY ŁOTR DYZMA
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Trudno uwierzyć, że tak zaczyna się historia człowieka, 
którego bało się całe Niebuszewo. 
Uwielbiałem w ogóle chodzić do kościoła. Nie za bardzo 
wiedziałem o co chodzi na mszy. Ale ołtarz kojarzył mi się 
z poczuciem bezpieczeństwa. Pewnego razu wracając z ko-
ścioła spotkałem swoich rówieśników na ławce przed blo-
kiem, którzy spytali się, gdzie byłem.  Odpowiedziałem im, 
że gdzie mogę być w niedzielę, że byłem w kościele. 
Byli zdziwieni: ,,Co Ty do kościoła chodzisz?” Zawstydziłem się 
wówczas Pana Boga. Ale w pewien sposób także wyparłem. 
Wszedłem do domu, zacząłem się modlić: ,,Nie jesteś tu 
modny. Później zacznę chodzić do kościoła i wrócę do Cie-
bie. Na razie nie będę jednak chodził...”.

Mogła się do tego przyczynić także Twoja sytuacja w 
domu?
Przestałem po prostu wierzyć, że życie może mieć jakiś hap-
py end. Że rodzina może być szczęśliwa. Że ludzie mogą się 
wzajemnie w niej kochać i być wsparciem dla siebie. Uwa-
żałem, że to jakaś bzdura jest. Nie mogłem na tego typu 
filmy patrzeć. Coraz bardziej podobały mi się za to obrazy 
typu Ojciec chrzestny czy inne filmy gangsterskie. Widzia-
łem w nich siłę. Której nie miałem.

Zbiegło się to w czasie z pogarszającą się sytuacją w 
Twoim domu.
Mój tata bardzo dużo pił, wtedy był nieobliczalny. Raz miał 
bardzo dobry humor, dawał pieniądze, innym razem potra-
fił uderzyć. Tatę pobiłem jak miałem 18 lat. Jak przyszedł i 
powiedział, że zupa była za słona. Od dzieciństwa nosiłem 
w sobie całą nienawiść do niego. Uderzyłem go, jednym 
ciosem przewróciłem.
 
Lata 90-te to czasy łatwych pieniędzy. Jak wtedy się 
Tobie żyło?
Upadek komunizmu otworzył przed Polakami nowe per-
spektywy. Także dla mnie, niestety...Wystarczyło tylko 
wziąć sprawy w swoje ręce. Zostałem królem jumy na Nie-
buszewie. Na rynku Manhattan, na którym handlowali Ro-
sjanie miałem kilka stanowisk i sprzedawałem te rzeczy, 
którzy pozyskiwali dla mnie ludzie w Niemczech. Byłem dla 
wielu autorytetem. 

Powodziło się Tobie finansowo?
Oczywiście, kupiłem sobie samochodód, na tamten czas to 
była Honda Civic. Auto nieosiągalne. Oprócz tego mialem 
do dyspozycji osobistego kierowcę. Znałem go z zabaw. A 
zabawy dla mnie to były narkotyki i bójki.

Od kogo otrzymywałeś towar pochodzący z jumy?
Towar przywozili mi różni ludzie. Nawet kierowniczka skle-
pu. Był również taki kolega, który rzucił pracę w stoczni. Po-
wiedziałem mu: ,,Słuchaj, tutaj zarobisz w jeden dzień tyle, 
co tam w miesiąc”. Tylko, że zapomniałem mu powiedzieć, 
że w razie wpadki pójdzie siedzieć... 

Co wtedy czułeś?
Na dobrą sprawę te moje życie to była wtedy jedna wielka 
pustka. Było ucieczką jakby od samego siebie. Sam miałem 

Dlaczego należy się spowiadać?

cd. na str. 2

Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa

Jezu, 
zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, 
który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego.
Wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek 
sposób czegokolwiek o nich się dowiem.
Zanurzam moich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, 
wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, 
prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek.
Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według 
Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie.
Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożyt-
kowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to 
wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję siebie samego do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją 
przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. 

Amen. modlitwa autorstwa S. Gertrudy Bociąg MSC

Modlitwa ochrony przed złem do codzien-
nego odmawiania

Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, Dzie-
wico Niepokalana, Archaniołowie, Aniołowie i Święci, 
zstąpcie na mnie. Przemień mnie Panie, ukształtuj mnie, 
napełnij mnie sobą, posługuj się mną. Przepraszam Cię 
za każdy mój najmniejszy grzech i wyrzekam się każdego 
z nich w Imię Jezusa! Uwolnij mnie Jezu od każdej złej 
mocy, zniszcz ją, abym był zdrowy i mógł dobrze praco-
wać. Oddal ode mnie czary, czarną magię, czarne msze, 
przedmioty zaczarowane, przekleństwa, uroki, napa-
dy złego ducha, opętanie diabelskie, obsesje diabelską, 
wszystko, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, 
przewrotnością, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, 
duchową, pochodzącą od złego ducha!

Rozkazuję Mocą Boga Wszechmogącego, w Imię Jezusa 
Chrystusa Zbawiciela, przez wstawiennictwo Niepokalanej 
Dziewicy, wszystkim duchom nieczystym, wszystkim ich 
objawom, które mnie niepokoją, aby mnie opuściły natych-
miast! Aby mnie opuściły raz na zawsze! I by poszły do pie-
kła wieczystego, związane przez Św. Michała Archanioła, Św. 
Gabriela, Św. Rafała, przez naszych aniołów stróżów, zmiaż-
dżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej. Amen!

źródło: debno.salezjanie.pl

WYWIAD

W NUMERZE:Słowa ranią...

Doświadczenia życiowe, które przechodzimy potrafią załamać 
niejednego człowieka. Zapraszamy do rozmowy z Dobromirem 
Makowskim, który przez przyjaciół nazywany jest ,,Makiem”.

Zacznijmy Dobromirze od początku. Opowiedz nam o swoim 
dzieciństwie. Jak ono wyglądało?
Bardzo ciężko. Rodzice nadużywali alkoholu do tego stopnia, 
że w trakcie jednej z libacji alkoholowej pokłócili się i przyszedł 
interweniować milicjant. Rodzice pobili go i wylądowali w kry-
minale. Resztą mojego rodzeństwa, dużo starszą ode mnie za-
opiekowała się babcia. Ja i mój brat Radek trafiliśmy do domu 
dziecka dla małych dzieci. Mieliśmy zaledwie 1,5 roku. Byliśmy 
tam 5,5 roku, skąd zabrał nas tato. Dzeciństwo było trauma-
tyczne także z tego powodu, że zostawiła nas mama, a do tego 
rodzice rozeszli się ze sobą.

Utkwił Tobie jakiś obraz z tamtego okresu?
Pamiętam, jak tata zabierał mnie w piątek wieczorem do domu. 
Był niewidomy. Szliśmy ulicami Łodzi, a on mnie prosił, że-
bym sygnalizował mu jakąś przeszkodę naciskając jego rękę. 
W ten sposób wiedział, że zbliża się przeszkoda. Gdy wracali-
śmy do domu, włączał stary magnetofon Kasprzak, grał ciężki 
metal Black Sabat, a sam kupował wódkę wyborową czystą i 
zaczynał pić. Potem zaczynał nas bić. Dochodziło do awantur, 
rzucał nami po ścianach Działy się straszne rzeczy. Piętro wy-
żej mieszkała babcia, jak już przepił pieniądze to brał siekierę, 
szedł do niej i grożąc jej zabierał jej rentę, ostatnie pieniądze. 
Bywały także sytuacje, gdy tata zamykał wszystkie drzwi, ka-
zał przynieść pasek żołnierski, którym bił potem mnie i mo-
jego brata. Pamiętam sytuację, kiedy mama przyszła do nas 
do domu. Była podpita. Brała nas za włosy i uderzała mnie 
twarzą w stół, kiedy nie potrafiłem odpowiedzieć na rachunek 
matematyczny. W ten sposób złamała mi nos. Przez stresową 
sytuację trudno było mi się skupić na nauce. Wtedy postano-
wiłem uciec. Pierwszy raz uciekam z domu z moim bratem, 
potem drugi raz. Rodzice byli bardzo uzależnieni od alkoholu, 
a mieszkając z tatą widziałem przykre sceny.

Nie jesteś sam

Nowe Życie na Nowy Rok

Narodziny Nowego Życia

NADZIEJA

BOŻE NARODZENIE

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

OPIEKA

Życie zatopione w Eucharystii  
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Wysyłał Was ojciec po alkohol?
Tak, w nocy. Obok, gdzie mieszkaliśmy znajdował się sklep 
nocny. Ekspedientka nas znała i mówiła, że skoro przyszły 
dzieci Makowskiego, to pewnie Sławek pije. Wracaliśmy z 
alkoholem. Ślepota taty powodowała, że jak miałem  7-8 
lat i szedłem z nim ulicą, to niejednokrotnie wywracał się. 
Nienawidziłem Boga i pytałem się Go dlaczego tak jest. 
Ubliżałem Jemu i wyzywałem Go, wręcz kłóciłem się z 
Nim. Mieszkaliśmy razem do 11 roku życia. Przez ten czas 
w domu odbywały się imprezy. W domu było biednie, a ja 
zacząłem w szkole kraść. Wchodziłem do szatni i grzebałem 
kolegom po kieszeniach w kurtkach. Coraz częściej kra-
dłem, ale w głębi serca było mi przykro, że to robię. Podob-
nie, jak przykro mi było, że chodzę w dziurawych butach. 
Koledzy śmiali się z mojego taty, że jest ,,ślepokiem”. Wyzy-
wali go często. Dookoła byli koledzy, którzy mieli poprawne 
rodziny. Śmiali się ze mnie, że idzie Makowski i jego ojciec. 
Kiedyś poszedłem z tatą do kościoła, potknął się i usłysza-
łem, że Makowski znowu jest pijany. Nienawidziłem ludzi w 
kościołach, którzy tak łatwo oceniali bliźniego z boku, a tak 
trudno przychodziło im podejść i powiedzieć: Panie Sław-
ku jest Pan niewidomy, może Pan czegoś potrzebuje? Może 
możemy jakoś pomóc? Ja tego nie rozumiałem, bolało mnie 
to w moim sercu. Prowadziło to do mojej zgorzchniałości. 
Tata pił, mama miała problem z emocjami. Uciekałem do 
szkoły, a panie sprzątaczki dawały mi kanapki. Pedagodzy 
nie interweniowali co się dzieje w rodzinie, zrzucali to na 
kuratorów sądowych. Kiedyś tata pod wpływem alkoholu 
zagroził mi, że mnie zabije. Bardzo się wystraszyłem. Jak 
był pijany to do wszystkiego był zdolny. Uciekłem, spałem 
w budynku. Ponieważ było Święto Zmarłych, naznosiłem 
tam mnóstwo zniczy, a właściciel złapał nas następnego 
dnia rano w tym domu. Przyjechała policja i pojechałem 
do pogotowia opiekuńczego. Myślałem, że będę tam bez-
pieczny. Zanim jednak trafiłem do pogotowia opiekuńcze-
go usłyszałem jednak słowa, który odcisnęły bardzo mocne 
piętno na moim dalszym życiu.

Jakie to były słowa?
Że jestem zerem, nikim i nic ze mnie nie będzie. Słowa te 
pracowały we mnie, ale niestety w negatywnym tego słowa 
znaczeniu. Wyrastałem w przekonaniu, ze jestem zerem. 
Trzeba tutaj dodać, że najbardziej chłonną istotą jest dziec-
ko. 4, 5-letnie dziecko słyszy. Każda negatywna informacja 
wypowiedziana pod jego adresem może wydać tragiczny 
owoc, zatem zanim coś się powie, należy dokładnie za-
stanowić się na tym, co chce się dziecku powiedzieć. Jeśli 
mówi się do kogoś: Ty idioto, mówi się przekleństwa i nisz-
czy to co dał Bóg. A dziecko jest błogosławieństwem, da-
rem miłości. Błogosławieństwem jest wszystko to, co wy-
chodzi z łona matki. Żyć należy takim błogosławieństwem, 
a będzie błogosławiony dom i błogosławione dzieci. Skąd 
narkotyki, dlaczego młodzież ucieka w alkohol? Najwięcej 
przypadków narkomanii u młodzieży spowodowali doro-
śli. My daliśmy im youtube, gry komputerowe, w których 
się zabija. To my pokazujemy im jak spożywa się alkohol, 
pali papierosy. To my pokazujemy im filmy, w których jest 
brudny seks. A potem mamy do nich żal, że mają problemy 
ze sobą czy z prawem. Jedyną opcją, żeby to zatrzymać jest 
owoc miłości. Relacja z młodym człowiekiem, mówienie do 

Nadzieja

cd. na str. 2


