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Przemiana jest możliwa
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Co masz na myśli?
Nie widziałem wówczas nic złego w tym, że wróżono mi z
kart tarota, z ręki czy z linii papilarnych. Doszedł do tego
wspomniany już okultyzm.

Michale, jak wyglądało Twoje dzieciństwo?
Pochodzę z Mławy, moi rodzice pracowali w oświacie, często nie
było ich w domu. Spędzałem więc dużo czasu sam. Gdy byłem
małym dzieckiem, siostra z koleżanką wywoływały duchy. Otwierałem się w ten sposób na coraz większe zniewolenie, nie zdając
sobie zupełnie z tego sprawy. Nie rozumiałem, że świat duchowy
istnieje, przecież jego nie widziałem. Dodatkowo będąc w drugiej
klasie podstawówki, otrzymałem od wujka grę komputerową i
zacząłem w nią grać bardzo często. Do tego stopnia, że całkowicie wyłączyłem się ze świata realnego. Moim światem były gry
komputerowe. Grając, używałem dużo agresji, wielokrotnie niszczyłem joysticki, które potem lutowałem. Nie umiałem przegrywać. Jak już to mi się zdarzyło, to złość i gniew wyładowywałem
na konsoli. Gdy chodziłem do 6 klasy podstawówki, tata zakupił
''satelitę''. Wówczas zacząłem oglądać pierwsze niemieckie i angielskie kanały pornograficzne. W coraz większym stopniu w nie
wchodziłem. Ponieważ tata był wice starostą w Mławie i rodzice
często wyjeżdżali, to gdy tylko byłem sam w mieszkaniu, oglądałem te programy.
Kiedy zdałeś do liceum, zacząłeś fascynować się coraz mroczniejszymi grami komputerowymi i muzyką metalową.
Zacząłem nosić dłuższe włosy i rockowy styl. Chodziłem w glanach
i ubierałem się na czarno. Fascynowałem się muzyką, cięższą muzyką. Na pewno nie wierzyłem w Boga. Moi rodzice kazali mi chodzić do kościoła, to chodziłem. Ale zabierałem ze sobą walkmana
i ze słuchawkami na uszach słuchałem ostrej muzyki metalowej
w kościele podczas mszy. W drugiej klasie liceum zacząłem się
zmieniać. Uciekałem wówczas z lekcji religii. Byłem już innym Mi-
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chałem. Schodziłem na ciemniejszą stronę i to było widać.
Grałem w mroczne gry i pamiętam, że zawsze wiązało się to
z grzechem nieczystości, który następował po samej grze.
Muzyka wciągała Cię w mrok?
Tak. Najpierw metalowa, potem okultystyczna i satanistyczna. Wprowadzała ona w moje wnętrze chaos. Przychodziłem na lekcje pod wpływem alkoholu, siadałem zawsze
z tyłu. Cały czas ze słuchawkami na uszach. Co do mojego
młodzieńczego buntu, to byłem zbuntowany do tego stopnia, że kłóciłem się z nawet nauczycielami. Spałem na lekcjach, piłem bardzo dużo alkoholu. Zacząłem wchodzić w
coraz większe zło. Jeszcze więcej pić, wagarować i uciekać.
Miałem bardzo duży problem z nieczystością. Z drugiej jednak strony doświadczałem w sercu bólu, który mi mówił,
że coś jest ze mną nie tak. Że to nie jest dobre zachowanie.
Niestety to nie jedyne moje ówczesne problemy.

Okazuje się, że droga do pogubienia się w życiu jest bardzo
łatwa. Jak poradzić sobie, gdy nas to spotka? Przedstawiamy
rozmowę z Michałem Markiewiczem, który opowiedział nam historię swojego życia.

ziarnonadziei.pl

Wspomniałeś o alkoholu. Życie z alkoholem w tle podobało się Tobie?
Uznałem, że warto się bawić i żyć w ten sposób. W liceum
trafiłem na środowisko bardzo mocno zbuntowane. Bardzo
dużo młodzieży pochodziło z domów dziecka. W szkole panowała agresja. Moi koledzy, którzy byli z domów dziecka,
wylądowali potem w poprawczakach. Do tego zakochałem
się w dziewczynie, która mnie nie chciała. Przez rok bezskutecznie o nią walczyłem. Gdy zrozumiałem, że nie mam u
niej szans, parę razy próbowałem popełnić samobójstwo.
Przez to, że poczułem się przez nią odtrącony, znienawidziłem Boga. Zacząłem mówić przeciwko Niemu. Choć Bóg
pokazał mi, że jeżeli ją kocham, to powinienem dać jej oddychać. Po prostu powinienem odejść.
Jakbyś miał powiedzieć, co przyniosło Ci obcowanie z
nieczystością i pornografią?
Uczyniły we mnie to, że poczułem, że jestem samowystarczalny. Niestety, człowiek zamyka się wówczas na relację z
drugą osobą. W tamtym czasie relacje, które miałem, były
nieczyste. Wynikały z tego, że z jednej strony wydawało mi
się, że kocham te dziewczyny, a z drugiej strony że krzywdziłem je. Zostałem typem samotnika. Zacząłem od gazet
pornograficznych, a skończyłem na nieczystości z dziewczynami.
Byłeś inteligentnym nastolatkiem, który się pogubił...
Byłem w mega wielkiej ciemności. Po pewnym czasie nawet znajomi zaczęli mnie unikać. Zostawałem sam i było to
widać na przerwach. Nie miałem się do kogo odezwać. Często siedziałem sam pod klasą i zamykałem się w sobie. To
wykorzystał tylko zły duch i w swoim stanie rozpaczy któregoś razu zwróciłem się do niego i podpisałem z nim pakt.
Pamiętasz kolejne stopnie eskalacji, które doprowadziły Cię do podpisania cyrografu? Skąd ten pomysł?
cd. na str. 2
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Gdybyśmy tylko wiedzieli...
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Nie trać nadziei w przeciwnościach
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Nie zamykaj swojego serca
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Śladami wielkich czcicieli Maryi
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Pojawił się wtedy, gdy zacząłem słuchać
muzyki metalowej. Bolało mnie wspomniane już odrzucenie przez dziewczynę.
Także to, że po ludzku zostałem odrzucony.
Kiedyś, gdy słuchałem kasety z muzyką w
mojej głowie, pojawiła się myśl: Podpisz
pakt. Podpisałem go w myślach, bo chciałem sobie coś zrobić.
Jakbyś miał wskazać, co Tobie odebrało wolność, to co byś wskazał?
Myślę, że było to właśnie zawarcie paktu z
szatanem. Obłuda, która okazała się przekleństwem.
Wszedłeś bardzo mocno w szatanizm.
Tak, gdy tylko podpisałem pakt, stałem
się bardziej agresywny i wulgarny. Nie tylko w stosunku do kościoła oraz kapłanów.
Także do siebie.
Wielu ludzi nie wierzy w szatana? Myślą
zapewne, że opowiadasz historię z literatury.
Domyślam się, że nie wierzą, ale stany depresyjne, lęki czy smutek pochodzą właśnie od złego. Zresztą potwierdzeniem
moich słów jest również opinia psychiatry, która się mną opiekowała. Ale o tym
jeszcze opowiem.
Mimo coraz większych problemów udało się Tobie zdać maturę i dostać się na
ichtiologię do Olsztyna.
W liceum brałem narkotyki. Na studiach
również było bardzo dużo alkoholu, były
dopalacze. Zacząłem głęboko wchodzić w tarota, muzykę satanistyczną. Nie
mogłem sobie z tym poradzić. Po tym
wszystkim ciężko było mi się pozbierać.
Wchodziłem także w szamanizm. To też
mocno działało na moją psychikę. Uważałem wtedy, że nikt nie byłby w stanie
mnie kochać, ani ja nie byłem w stanie
kochać samego siebie. Pamiętam, jak poszedłem do Olsztyna na studia i zostałem
sam. Znajomi porozjeżdżali się. Prosiłem
Boga, żeby mnie ratował. Brat koleżanki
mojej siostry jest księdzem w Płocku. Miał
kasetę Grzegorza Turnau. Pożyczył mi ją.
Były na niej piosenki uwielbienia Boga.
Był 2005 rok. Pierwszy raz świadomie wybrałem wówczas Boga jako swego Pana i
Zbawiciela.
Wcześniej będąc jeszcze dzieckiem, nie
lubiłeś chodzić do kościoła.
Jak byłem mały, rodzice kazali mi chodzić. Tymczasem msze mnie nudziły.
Nie rozumiałem ich wówczas. Tego,
czym są i co podczas nich się dokonuje.

WYWIAD
Będąc w totalnej ciemności, poszedłem dować i oglądanie porno silnie na niego
do kościoła.
oddziałuje. Działa to, jak narkotyk i to
bardzo mocno. Człowiek wyobraża sobie
Co się wówczas stało?
pewne rzeczy, chce i zatapia się w takiej
W kościele padłem na kolana, przebaczy- przyjemności, która ściąga go w ciężki
łem innym i zrozumiałem, że jestem total- grzech.
nym grzesznikiem. Poszedłem do konfesjonału, wyznałem swoje grzechy i Jezus Miałeś również problemy zdrowotne,
mnie po prostu uwolnił od nieczystości i na które chciałeś znaleźć lekarstwo.
innych rzeczy. Kiedy przyjąłem Komunię Nie wiedziałem, że to zło. Miałem książki
Świętą, doświadczyłem działania ognia z jogą, zacząłem to robić, gdyż miałem
miłości Jezusa. Poczułem, że mnie kocha duże problemy z kręgosłupem i uznałem,
pomimo tego, co robiłem. Jednak moje że mogę zostać uzdrowiony. Nie wiedzianawrócenie odbywało się w czasie. Była łem, że są to rzeczy, które będą we mnie
o mnie walka, która trwała przez kilka lat. bardzo mocno uderzać. Wszedłem w to,
Nie wiedziałem, że były przy mnie złe du- zacząłem medytować, uczyłem się techchy. Gdy wracałem do domu, włączałem nik koncentracyjnych. Gdy pewnego razu
grę komputerową, a tam był pentagram poszedłem do siostry, w pokoju był obraz
i od razu wracałem do nieczystości. Nie Jezu, ufam Tobie. Usłyszałem wówczas
zdawałem sobie sprawy, że ta gra tak wewnętrzny głos: Kim jest dla Ciebie Jemocno we mnie uderza. Zacząłem wcho- zus? Pojawił się również drugi głos: Jeśli
dzić w inne duchowości, w jogę, w medy- się Go zaprzesz, będziemy cię uzdrawiać.
tację trandescendentalną, w szamanizm, Zaparłem się wtedy Jezusa i zacząłem
paliłem marihuanę. Wszystkie relacje z płynąć w totalną ciemność. To była taka
kobietami były urywane, a jak je miałem ciemność, że traciłem kontrolę nad włato były nieczyste.
snym ciałem, ze wszystkim, co się ze mną
działo. Otworzyłem się na to i ciało zaczęło
Mimo to doświadczyłeś w kościele tak- mi się wyginać w różnych miejscach, niby
że działania Matki Bożej.
uzdrawiając. To było pseudo-uzdrowiePamiętam, jak poszedłem do kościoła, nie jak jakiś trans. Dodatkowo zły duch
to klęczałem i doświadczyłem obecno- podstawił kolegów, którzy bardzo dużo
ści Maryi. Miałem odczucie, że Maryja zażywali narkotyków. Chociaż już ich nie
przychodzi do mnie i przynosi mi w tym brałem, to zacząłem powracać do nich.
moim głębokim cierpieniu płatki róż.
Ofiarowałem Jej wówczas całe swoje ży- Ale pomimo tego czułeś, że Jezus walcie. Powiedziałem: Maryjo, Ty jesteś moją czy o Ciebie?
Królową, Panią i Moją Matką. Powierzy- Tak. Walczył, żeby mnie z wyrwać z mołem Jej całego siebie. Wówczas będąc u ich uzależnień. Zło jednak mnie trzymało.
Spowiedzi Świętej, doświadczyłem tego, Dlatego na widok Najświętszego Sakraże Jezus oddał swoje życie za mnie. Po- mentu podczas Adoracji moje gałki oczne
kazana mi była Jego męka. Było to w ko- wywróciły się do góry nogami, a moje ciaściele św. Franciszka z Asyżu w Kortowie. ło drgało. Tak, jakbym był przepełniony
Jego męka jest nie tylko dla mnie. Dla czymś złym. To było opętanie i potwierCiebie również. On nas zbawił. Uwielbia- dził to nie tylko egzorcysta, ale i lekarz
łem Go i dziękowałem. Podczas modlitw psychiatra.
uwielbienia czułem łzy. Były to łzy oczyszczające. Czułem obecność i opiekę Maryi To wszystko, co praktykowałeś wczenade mną. Wzięła mnie pod swój płaszcz śniej, było niejako zaproszeniem złego
matczynej miłości. Niestety, tak jak wspo- ducha.
mniałem, etap mojego nawrócenia trwał Teraz już to wiem. Wywołałem u siebie dulatami. Dlatego potem wróciłem do Olsz- chowe spustoszenie. Najpierw medytotyna i poznałem dziewczynę, którą zaczą- wałem, interesowałem się buddyzmem,
łem krzywdzić.
mahawirą i czytałem książki okultystyczne. Nie mogło to pozostać bez echa. PoChodzi o nieczystość?
dobnie, jak czytanie Paula Coelho, który
Tak, związałem się z dziewczyną, którą tworzy synchronizm religijny. Człowiek
poraniłem. Doszło do tego, że miałem to czyta i nawet nie wie, że otwiera się
nieczyste, pornograficzne sny i ogólną na działanie zła. Dodatkowo bardzo się
nieczystość. Myślę, że jeżeli człowiek pa- bałem, miałem ogromne lęki. Przeżyłem
trzy na rozebrane kobiety, a mężczyzna też coś na rodzaj wiru. Widziałem w nim
jest wzrokowcem oraz ma w sobie jakiś anioła jasności bijącego się z demonem
popęd seksualny, to chce go jakoś rozła- o mnie. W zasadzie o moją duszę. Widzia-

łem to doskonale. Usłyszałem również
słowo: Przebacz wszystkim, przebacz sobie. Zrobiłem to i zacząłem płakać.
Zaczęła się walka o Ciebie?
Tak. Zacząłem to robić i zacząłem płakać.
Wyszedłem stamtąd. Zbliżał się okres
Wielkiego Postu. Chodziłem na wszystkie
drogi krzyżowe w kościele w Olsztynie.
Nie mogłem chodzić do spowiedzi. Pamiętam jak po drodze krzyżowej w domu
leżałem na łóżku i wszedłem w trans i bardzo mocno oddychałem. Pootwierałem
się niestety duchowo na czakramy i rodzice mnie zobaczyli w tym stanie.
Udałeś się do egzorcysty. Jak przebiegła wizyta?
Miałem poczucie, jakbym nie był w sobie,
lecz poza sobą. Widziałem ciała astralne, miałem poczucie ogromnej pychy.
Przechodziłem przez te egzorcyzmy. Na
pierwszym z nich był szatan, na drugim
profesor psychiatrii. Ksiądz egzorcysta
rozkazywał w imieniu Jezusa Chrystusa,
aby wyszły ze mnie wszystkie złe duchy,
które we mnie były.
Wówczas podjąłeś decyzję o przemianie swojego życia?
Tak. Rozstałem się z dziewczyną nie chcąc
żyć w nieczystości. Chciałem się wyrwać
ze wszystkiego co złe. Nie mogłem patrzeć
na wystawionego Jezusa w Najświętszym
Sakramencie. Pani profesor psychiatrii,
która mnie widziała, zobaczyła, że był ze
mną problem duchowy, a nie psychiczny.
Stwierdziła, że to, co się ze mną dzieje to
nie jest choroba psychiczna, ale to coś, co
przekracza normalne pojęcie. To był dowód na istnienie duchów.
Co dalej zdarzyło się w Twoim życiu?
W trakcie przyjmowania Komunii Świętej doświadczyłem miłości Boga Ojca i
usłyszałem taki wewnętrzny głos: Michał,
wszystko będzie dobrze. Pewnego razu zadzwonił ksiądz egzorcysta i powiedział,
że przyjeżdża ojciec James Manjackal do
Niepokalanowa. Pojechałem tam. Ojciec
Manjackal powiedział, że Ci ludzie, którzy
mają wiarę, zostaną uzdrowieni. Jak to
powiedzial to zemdlałem, miałem zaśnięcie w Duchu Świętym. Potem podszedłem
do ojca i mu podziękowałem. Zaczęliśmy
rozmawiać, w pewnym momencie wziął
mnie za rękę i poczułem prąd, który płynął z jego ręki. Powiedział mi, że powinienem przyjechać do niego na rekolekcje.
Bóg dawał o sobie znać...
Pamiętam, byłem podczas rekolekcji na
cd. na str. 3

ADRES REDAKCJI:
ul. Jana Husa 2
03-153 Warszawa
e-mail: redakcja@ziarnonadziei.pl
tel. 501 783 593

WYDAWCA:
Paweł Pusz
ul. Jana Husa 2
03-153 Warszawa
REDAKTOR NACZELNY:
Paweł Pusz
e-mail: pawel@ziarnonadziei.pl
OPIEKUN DUCHOWY:
o. Edward Staniukiewicz

SKŁAD I ŁAMANIE:
NEO-PRESS POLSKA Paweł Więcław
oś. Willowe 21/1, 31-902 Kraków
Druk:
POLSKAPRESS Sp. Z O.O.
41-203 Sosnowiec Milowice
ul. Baczyńskiego 25a
nakład 10 000 egz.

Gazeta powstaje pod patronatem Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca.

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, a także zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania nadesłanych artykułów i listów.
Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reprodukowanie części lub całości tekstów bez
pisemnego zezwolenia jest zabronione.

WYWIAD/REKOLEKCJE
cd. ze str. 2
Mszy o uzdrowienie. W pewnym momencie przyszła do mnie dziewczyna i powiedziała: To Pismo Święte jest dla Ciebie. Nie
znała mnie. Potem Pan Jezus postawił mi
wspólnotę, do której należę. Tak trafiłem
na pierwsze spotkania REO (Rekolekcje
Ewangelizacyjne Odnowy).
Bóg przemienił Twoje serce?
Tak. Jeśli człowiek jest w łasce uświęcającej, to czuje pokój i radość. Nawet, gdy
spotyka go utrapienie, to ma to wszystko
sens. Dzisiaj kocham człowieka nie dlatego, że coś mi da, tylko dlatego że jest. Bóg
mi pokazał, że jak spotykamy człowieka
to on ma godność, bez względu na to, w
jakim byłby położeniu czy sytuacji. Bez
względu też czy jest alkoholikiem, narkomanem czy kimkolwiek. Bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, a Bóg każdego nieskończenie kocha. Wszystko przebacza,
jeśli będzie się Jego o to prosiło. Nigdy
mnie nie odrzuci, nawet jak ja sam siebie
odrzucę. Jeśli jestem przy nim, to On mnie
zbawi. Dlatego to jest mój wybór czy będę
zbawiony, czy też będę w stanie do Niego
wołać o ratunek. Jeśli tego nie robię, to
sam tracę z Nim relację. Modlitwa jest dla
mnie oddechem, czerpię z niej siłę i wiem,
że Bóg jest przy mnie, że mnie wspiera w
moich doświadczeniach życiowych.

Jesteś przykładem tego, że dla Boga
nie ma rzeczy niemożliwych. Z takiego
wraka człowieka, który dużo przeszedł
w życiu, stałeś się taką iskrą, która potrafi prowadzić innych ludzi.
Jako wolontariusz podjąłem się pracy z
osobami niepełnosprawnymi fizycznie.
Potem pracowałem jako opiekun osób
starszych. Lubiłem się opiekować.
Jesteś hodowcą ryb. Masz rodzinę.
Żonę poznałeś podczas ewangelizacyjnej podróży po Europie.
Tak, ruszyłem w taką podróż. Dwa miesiące wędrówki w ponad siedmiu krajach.
Pojechałeś bez przygotowania logistycznego i finansowego. Pomimo
tego, każdego dnia udawało się Tobie
zrealizować to wszystko, co sobie zaplanowaliście.
Żonę poznałem w Medjugorie. Byłem z
Nią w Panamie, Gwatemali, Meksyku. Trafialiśmy na naszej drodze na ludzi, którzy
kupowali nam jedzenie i bilety powrotne
z Ameryki do Europy. Prowadzę wraz z
żoną kanał ewangelizacyjny na YouTube:
Na koniec świata. Bóg bardzo mi pobłogosławił. Dał mi wspaniałą żonę i wspaniałego syna.

Czy czujesz się trzeźwym człowiekiem?
Tak, od 9 lat nie piję alkoholu. Mogę za to
Co dzisiaj zabiera Ci wolność? Czujesz Bogu podziękować. Jestem w Krucjacie
Wyzwolenia Człowieka. Nie piję w intencji
się w pełni wolnym człowiekiem?
Tak i myślę, że wolność to dla mnie także jednej osoby, która jest alkoholikiem.
to, że codziennie ofiarowuję się Jezusowi.
Przyjmuję Go jako swojego Pana i Zbawi- Krucjata Wyzwolenia Człowieka pociela. Ponieważ poświęcam się Jemu, to wołana przez Sługę Bożego Franciszka
wiem, że mnie chroni. Zdaję sobie sprawę Blachnickiego. Na czym ona polega?
z tego, że człowiek mógłby pomyśleć, że To, że przynajmniej przez rok nie będzie
to, co wydarzyło się w moim życiu, jest się piło alkoholu. Ja nie piję od 9 lat. Jak
niemożliwie. Ale wierzę, że jeżeli człowiek miałem wesele, u mnie nie było alkoholu.
zaczyna wierzyć w Boga i pragnie z Nim Było bardzo dużo radości, zamiast oczeiść, to nie ma rzeczy niemożliwych i Pan pin była ewangelizacja. Jedna z osób naBóg działa. I jeśli idzie się za nim, to On wróciła się i wraz z żoną pojechaliśmy na
na jej bierzmowanie.
dokonuje bardzo dużych rzeczy.
Żeby Jezus mógł zacząć działać, trzeba się na Niego otworzyć. Bóg szanuje
naszą wolę i wybór. Niestety na końcu
i tak przyjdzie nam za to zapłacić. Ty
zapłaciłeś wysoką cenę. Choć nawet
ta sytuacja pokazuje, jak Bóg kocha
grzeszników, nie skreślając nikogo.
Tak, przecież wcześniej się Jego wyparłem. Jak szkoda, że ludzie nie zdają sobie
sprawy z tego, że wiara tak naprawdę jest
wolnością i tylko w Jezusie i z Jezusem
możemy być wolni.
Wytrwale szukałeś uzdrowienia duchowego. Włączyłeś się w działania wolontariackie. Odnalazłeś też wspólnotę
duchową we wspólnocie Przymierze
Miłosierdzia. Wyszedłeś na prostą, jesteś szczęśliwy. Dajesz nadzieję innym
na poznanie Boga, na poznanie lepszej
cieplejszej strony Ciebie.
Byłem na terapii u ks. Jaworskiego. Układanie pewnych rzeczy w mojej głowie to
był długi proces. Od 9 lat nie biorę leków
psychotropowych. Czuję się dobrze.

Jak obecnie postrzegasz rolę ojca?
Uczę się nim być. Chociaż opiekowałem
się osobami starszymi, to na samym początku problematyczne było dla mnie
przebieranie dziecka. Codziennie modlę
się o to, aby w moim sercu była miłość do
niego oraz żebym był dla niego łagodny.
Co chciałbyś przekazać naszym czytelnikom?
Żeby nie załamywali się jak mają w życiu
ciężko, ale zaufali Jezusowi i oddali mu
wszelkie problemy. Ja to zrobiłem i nie
zawiodłem się. Nie zawsze efekt musi pojawić się od razu. Mnie Bóg zmieniał powoli. Ale zaufałem Jezusowi a On ukształtował mnie na swój obraz. Dał mi nowe
serce i inne postrzeganie świata — przez
Boży pryzmat. Czego życzę wszystkim
czytelnikom.
Dziękujemy za rozmowę.
RED
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Rekolekcje z Ojcem

Jamesem Manjackalem 10-12.06 2022 r.
Serdecznie zapraszamy na rekolekcje z Ojcem Jamesem Manjackalem
- Misjonarzem Miłosierdzia, które odbędą się w Warszawie w dniach
10-12 czerwca w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Poezji 5.
Rekolekcje organizowane są przez Parafię Matki Bożej Dobrej Rady oraz
Fundację Bądź Dobrej Myśli.
To niezwykłe wydarzenie odbywa się w atmosferze uwielbienia i radości,
ale też modlitewnego skupienia i refleksji.
Rekolekcje są znakomitą okazją do zbliżenia się do Boga, pogłębienia swojej wiary i wsłuchania się w treści mogące niejednokrotnie pomóc w podjęciu ważnych życiowych decyzji.
Zapraszamy serdecznie do udziału w tym niezwykłym spotkaniu.
Szczegóły dotyczące rekolekcji, w tym rejestracja, dostępne są na stronie
internetowej badzdobrejmysli.pl/rekolekcje-z-o-manjackalem
Ogólne informacje o rekolekcjach można także uzyskać pod numerem
tel: 517 375 976 (w godzinach wieczornych)
Zaproś przyjaciół i bliskich na rekolekcje z ojcem Jamesem !
Prosimy o gorącą modlitwę !
Organizatorzy
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NIECZYSTOŚĆ

Pogromca miłości

Żyć w pokoju

NIECZYSTOŚĆ

Pornifikacja wielu sfer życia postępuje. Żyjemy w czasach, w których 6-letnie dzieci mają dostęp do
smartfonów, które w mig mogą przenieść je do świata pornografii pełnego przemocy, obiektywizacji
zniewolonych grzechem ludzi, moralnej degeneracji i duchowej pustki.
"Ja wiem, jakie wiążę z wami
plany — oświadcza PAN. — To plany o pokoju, a nie o niedoli, by
dać wam szczęśliwą przyszłość
i uczynić was ludźmi nadziei"
(Księga Jeremiasza 29,11)

Badania pokazują, że mózg pod wpływem pornografii zachowuje się podobnie jak pod wpływem używek. Stałe
korzystanie z treści pornograficznych
może też prowadzić do anatomicznych
zmian w mózgu. Jak łatwo się domyślić
pornografia wpływa także na kreowanie oczekiwań wobec partnera. Zamraża ludzkie serca na dawanie i otrzymywanie miłości, propagując egoizm (do
którego sprowadza się w istocie każdy
grzech) oraz powierzchowne relacje
oparte na fizyczności i zaspokajaniu
własnych potrzeb podczas gdy tak naprawdę każdy człowiek jest niepowtarzalny i zasługuje na szacunek.
Słowem, pornografia zaślepia i zabija
miłość na jaką zasługujemy i do której jesteśmy stworzeni.

Komunię z Jezusem Eucharystycznym.
Tak jak Bóg ofiarował nam samego siebie pod postacią Eucharystii do której
mamy dostęp w stanie łaski uświęcającej (tzn. w stanie pojednania z Jezusem
w sakramencie pokuty), podobnie mąż
i żona - będąc ze sobą pojednanymi i
uwolnionymi od grzechu mocą krwi
Chrystusa (Baranka) - mogą prawdziwie
okazać sobie miłość w Komunii osób
(ciał i dusz) w sakramencie małżeństwa. Tutaj nie ma miejsca na pornografię i egoizm!
Zwróćmy teraz uwagę na połączenie
Księgi Rodzaju (Genezy opisującej jak
Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo - 17 Rdz 5,1) i ostatniej Księgi (Apokalipsy św. Jana) w 5 Liście do
Efezjan: ‘"Dlatego opuści człowiek ojca
i matkę, a połączy się z żoną swoją, i
będą dwoje jednym ciałem." (Ef 5,31-32).
Mianowicie, Chrystus opuścił swojego
Ojca w Niebie i dom swojej Matki na
Ziemi, a także oddał swoje ciało dla
swojej Oblubienicy (Kościoła) po to
abyśmy my, jako Oblubienica Chrystusa (Kościół), mogli stać się z Nim
jednym ciałem na 'Weselu Baranka'.
(Ap 19,6-9)

Prawdziwa Miłość pragnie dobra dla
drugiej osoby: jest wierna, wolna, czysta, całkowita i owocna ponieważ Bóg
taki jest i tak kocha. Jak św. Jan Paweł
II zaznaczył w teologii ciała, nasze wyrazy miłości wobec drugiego człowieka powinny być oparte na wymogach
Prawdy. Jednak nieraz zaakceptowanie
Prawdy może wiązać się z ludzką złością i buntem, ponieważ wymaga to od
nas porzucenia samych siebie, wyrzeknięcia się naszych grzechów oraz odnowy myślenia dla dobra innych i nas
"Błogosławieni, którzy są wesamych. Innymi słowy, wymaga pękzwani na ucztę Godów Baranka"
nięcia skorupy lodu pokrywającego
(Apokalipsa św. Jana 19,9)
nasze serca, tak aby Pan Jezus stopniowo mógł zacząć roztapiać i wypeł- Czymże jest zatem szukanie tymczasoniać je miłością.
wych cielesnych doznań, które tak naprawdę zostawiają i pogłębiają w nas
Pamiętasz swoją pierwszą Komunię pustkę i ranią nie tylko nas samych ale
Świętą? To ważne wydarzenie w życiu i innych (już nie mówiąc o wspieraniu
każdego człowieka kiedy to ubrani w przemysłu pornograficznego), w pouroczysty strój symbolizujący powagę równaniu z Bożym planem na życie każsytuacji i oczyszczenie z grzechów w dego z nas (Jer 29,11) oraz ucztą jaka
sakramencie spowiedzi świętej, młodzi czeka na wiernych w Niebie (Ap 19,9)?
wierni mogą po raz pierwszy wejść w

Jeśli tkwisz w pułapce pornografii i być
może nawet próbujesz zagłuszyć własne sumienie tłumacząc sobie że to nic
złego, miej świadomość, że tę pustkę w
Twoim sercu może wypełnić jedynie Jezus, który jest "cichy i pokornego Serca" (Mateusza 11,28). Jak św. Jan Paweł
II kiedyś powiedział: "Człowiek szuka
miłości, bo w głębi serca wie, że tylko
miłość może uczynić go szczęśliwym".
Nie trzeba jej jednak daleko szukać…
jest na wyciągnięcie ręki w Biblii - największej historii o miłości jaką świat
kiedykolwiek ujrzał. Otwierając ją Pan
Jezus powie Ci jak bardzo Ciebie kocha.
Możesz także doświadczyć Jego miłości podczas Adoracji, spowiedzi świętej
oraz jednocząc się z Nim w sakramencie
Eucharystii, a wtedy poczujesz jak On
stopniowo zaczyna przecinać łańcuchy,
które uniemożliwiają Ci stanie się wolnym człowiekiem. Szybko zauważysz,
że czystość jest drogą szczęścia, miłości i wolności.
"Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą"
(Mateusz 5,8)
"Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to
wszystko będzie wam dodane."
(Mateusz 6,33)

Każdy człowiek pokój w sercu posiadał i posiada,
od Niepokalanej Maryi go ma.
Maryi, której wszyscy ludzie, jak i
Twojemu Sercu Niepokalanemu,
zawierzają całych siebie.
A zawierzają wszystko,
kim są, swoje umysły,
serca, wolę, ciała, zmysły, emocje,
pamięć, zranienia, słabości.
I wszystko to, co od Pana Boga dostali.
Naszą przeszłość od chwili poczęcia,
Twojemu Niepokalanemu Sercu
zawierzamy.
Bo tylko w Tobie Miłość i Nadzieję
mamy.
Całą naszą rodzinę, którą posiadamy – Tobie w Twe ręce oddamy.
Módlmy się do Pana Boga Naszego,
który jest Ojcem Jezusa Chrystusa,
przez Ciebie dla nas stworzonego,
do którego się spowiadamy,
aby nam nasze grzechy odpuszczał i
do przyjmowania Świętej Komunii,
jako Ciało Swoje, nas dopuszczał.
Abyśmy ją brali i dzięki temu,
dobrymi ludźmi się stawali.
A kiedy już będzie po wszystkim,
świat się na chwilę zatrzyma,
serce wdzięczność otuli.
Bo już odeszła niedobra godzina i
przyszedł czas zrozumienia,
że zawsze obok był Człowiek z sercem zamiast kamienia.
Dlatego oddajmy się Panu Bogu
Naszemu jako dzieci,
z Sercem Jemu przypisanemu.

Polecamy także zapoznanie się z teologią
ciała św. Jana Pawła II na temat której
Christopher West, twórca Instytutu Teologii Ciała w Pensylwanii, powiedział: "Przygotujcie się! Jeśli weźmiemy pod uwagę
to, co Ojciec Święty [św. JP2] mówi w
teologii ciała, nigdy więcej nie spojrzymy
na siebie, innych, Kościół, sakramenty,
łaskę, Boga, Niebo, małżeństwo czy celibat… Nigdy więcej nie spojrzymy na nie
z tej samej perspektywy, co wcześniej".
Polecamy także "Teologię ciała dla początkujących. Podstawy rewolucji seksualnej Jana Pawła II" napisaną przez
Śp. Ryszard Wójcicki
Christopher West (tłum. M. i J. Kaniewscy,
Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa Módlmy się za duszę Śp. Ryszarda
2009) oraz "Miłość i Odpowiedzialność"
i za wszystkie dusze potrzebujące
napisaną przez św. Jana Pawła II.

modlitwy.

Życzymy owocnej lektury!
ML

Requiescat In Pace
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KAPŁAŃSTWO

Gdybyśmy tylko wiedzieli...
KAPŁAŃSTWO

Jak wytrwać w wierze i nie odsunąć się od kościoła, gdy widzimy, że pasterz błądzi?
Niewątpliwie kościół przechodzi w obecnych czasach duży kryzys. Kryzys powołań, ale także kryzys wiary. Jak funkcjonować w tym trudnym okresie?
Widać to doskonale choćby na przykładzie tego, co dzieje się na Zachodzie
gdzie kościoły są zamykane i desakralizowane po to aby zostały przekształcone
w puby, restauracje i kasyna. Niestety
kryzys wiary dotarł także do Polski. Choć
w porównaniu do tego, co dzieje się za
granicą, w naszym kraju kościoły nie są
zamykane, to jednak również można zaobserwować kryzys wiary, także wśród
duchowieństwa.
Niewątpliwie, zły duch chce wykorzystać
całą tę sytuację po to, aby odciągnąć ludzi
od kościoła i wiary. Nie raz spotkałem się
bowiem ze stwierdzeniem: ,,Nie będę chodził do kościoła. Pomodlić mogę się wszędzie, choćby w domu. Bóg jest wszędzie’’.
Wyobraźmy sobie pewną sytuację. Pośród osiedla składającego się z dziesięciu bloków znajduje się kościół. Aby
zrozumieć to, co zaraz zobrazujemy,
spójrzmy na tę sytuację pod kątem duchowym. Każdy człowiek jest grzesznikiem, ja, Ty drogi Czytelniku. Jest nim
również kapłan. Szatan walczy o każdą duszę ludzką. Każdego z nas. Dusze
kapłanów mają dla niego szczególne
znaczenie. Dlatego bądźmy pewni, że
kapłani mają swoje duchowe walki,
o których nikomu nie mówią. Złemu
bowiem zależy na tym, aby upadli.
Co się wówczas dzieje? Bardzo prosta
rzecz. Roznosi się informacja po całym
osiedlu (np. że ksiądz ma romans itp.)
i w ten sposób coraz więcej mieszkańców przestaje chodzić do kościoła. A
szatan, wykorzystując słabość kapłana,
jednocześnie zdobywa coraz większą
ilość dusz. On chce zwieść także i Ciebie.
Człowiek nieświadomy zagrożenia,
które na niego czyha, twierdzi, że nie
będzie chodził do kościoła, bo „przecież Bóg jest wszędzie’’. Zły chce abyś
w ten sposób myślał. Pamiętajmy, że to
najlepszy mistrz kłamstwa i manipulacji!
Poniżej prezentujemy jak wielkim kłamstwem jest taki tok myślenia.
Wracając do sytuacji z kapłanem, ludzie
często tłumaczą brak uczęszczania do
kościoła tym, że skoro mają ''takiego''
kapłana na parafii, to nie będą chodzili
na Msze Święte. Nieświadomi, dają się
wciągać w intrygę diabła, który w ten
sposób odciąga ich od wiary i co gorsze…
od Pana Jezusa. Mistyczka Maria Simma
powiedziała kiedyś, że jednym z największych kłamstw wszech czasów jest pogląd, że szatan i piekło nie istnieją. Osoby
nieświadome tego dają się szybko zwieść.

zatem uświadomić sobie, że kapłani są
ludźmi takimi jak my, i że potrzebują
zrozumienia, troski, uczucia i szacunku z
naszej strony. W końcu to oni ślubowali,
że poświęcą się i będą służyć Jezusowi i
tym samym jednocześnie nam/bliźnim.
Pan Jezus chce, aby ludzie z owczarni, która została kapłanowi polecona
przez Boga, modlili się i pomagali w
uświęceniu swego Pasterza. Któregoś
dnia, kiedy będziemy po drugiej stronie,
zrozumiemy cud, który Pan Bóg uczynił,
dając nam kapłanów, którzy pomagają
nam zbawić nasze dusze.
Polecamy przeczytać dwie książki:
''Największy cud. Tajemnica Eucharystii Świętej w mistycznych wizjach
Cataliny Rivas'' czy ''Tajemnicę Spowiedzi Świętej w mistycznych wizjach
Cataliny Rivas''. Ich autorką jest Catalina Rivas – stygmatyczka i mistyczka
z Cochabamba w Boliwii, która otrzymała od Boga niezwykłe objawienia
rzeczywistości duchowej. W jednej
ze swoich wizji, Catalina zobaczyła,
że na miejscu kapłana siedział Pan
Jezus: „Widziałam, jak młoda kobieta
siedziała podczas spowiedzi, jednak
nie przed księdzem, a przed samym Jezusem. Nie widziałam księdza; to Jezus
zajął Jego miejsce. Nasz Pan siedział
bokiem do mnie, opierając brodę na
dłoniach splecionych jak do modlitwy,
i słuchał uważnie”. Nie dajmy się zatem wciągnąć w kłamstwo dotyczące
tego, że nie ma sensu mówić księdzu
swoich grzechów. Klękając przed księdzem w konfesjonale, miejmy świadomość tego, że spotykamy się nie z kapłanem, ale z samym Jezusem, który
pragnie nas wysłuchać.
W sakramencie pokuty uzyskujemy pojednanie z Bogiem, otrzymujemy pokój
serca, radość, uwalniamy się od grzechów, zmywamy z siebie cały ten brud
pokrywający naszą duszę - grzechy. Jezus powiedział do Cataliny: „Gdybyście
tylko wiedzieli, jak przemienia się dusza
po dobrej spowiedzi, wszyscy będący w
pobliżu witaliby tę duszę na kolanach,
ponieważ dzięki mocy łaski uświęcającej dusza ta wypełniona jest Duchem
Świętym”. Na skutek wizji, widząc młodą kobietę odchodzącą od konfesjonału, mistyczka poczuła pragnienie, żeby
przed nią uklęknąć. Jednak zamiast
tego objęła ją z miłością, gdyż wiedziała, że w chwili, gdy Jezus udzielał tej
młodej kobiecie rozgrzeszenia, objął ją
i pocałował w policzek. Czy możemy
mieć wątpliwości co do tego, że Jezus patrzy na nas wzrokiem pełnym
miłości i pragnie nas oczyścić z grzechów, zamiast potępić?

Nawiązując do samej Mszy Świętej,
gdyby tylko ludzie widzieli to co dzieje się podczas Eucharystii... Są na
niej obecni nie tylko wszyscy Święci,
błogosławieni Nieba, ale także dusze
naszych zmarłych, którzy już cieszą
się obecnością Boga. Przed ołtarzem
pojawiają się także ciemne, szare postacie. Są to dusze czyśćcowe, które
tak bardzo czekają na nasze modlitwy,
aby doznać ochłody. Trzeba pamiętać
także o cudzie przeistoczenia. Chociaż
nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić to właśnie w tym momencie jesteśmy
obecni przy krzyżowaniu Jezusa – wtedy
kiedy prosi On swojego Ojca, aby wybaczył nam każdy nasz grzech. Wreszcie,
przyjmując Komunię Świętą, przyjmujemy duchowy pokarm w postaci żywego Boga, który pragnie nas przeniknąć. Zachęcamy aby przyjmować Pana
Jezusa jedynie w postawie uniżenia,
czyli na kolanach i do ust. Zauważmy,
że Pan Jezus uniżył się przed nami, całując i obmywając nogi swoim Apostołom, czy wreszcie idąc za nasze grzechy
na krzyż. Skoro On uniżył się przed nami
to tym bardziej my, grzesznicy, powinniśmy uniżyć się przed Nim. Co ciekawe,
Święta Matka Teresa z Kalkuty po swoich
prywatnych objawieniach stwierdziła, że
„Komunia Święta na rękę jest większym
złem niż aborcja”.
Gdy tylko uświadomimy sobie to
wszystko, o czym mówią mistycy, łatwiej będzie nam zrozumieć, dlaczego
kapłani są atakowani i dlaczego diabeł robi wszystko abyśmy zaprzestali
uczęszczać na Msze Święte.
Sam Pan Jezus tak mówi o kapłanach:
„Oczywiście, że oni również potrzebują
modlitwy. Oni także narażeni są na pokusy, rozproszenia, zmęczenie. Pamiętaj, że
są ludźmi.”
Często my, jako osoby świeckie, wiele
wymagamy od kapłanów, lecz nie modlimy się za nich i nie postrzegamy ich
jako grzesznych ludzi. Możemy także
nie dostrzegać tego, że kapłani często
zmagają się z samotnością. Powinniśmy

Dlatego starajmy się nie oceniać kapłanów. Spójrzmy na kapłana jak na
grzesznika. Jeśli wiemy, że któryś kapłan gdzieś się pogubił, to tym bardziej zdobądźmy się na modlitwę za
taką osobę. Bo kiedyś to być może i my,
będąc na łożu śmierci, tak bardzo będziemy potrzebować modlitwy, Spowiedzi Świętej i Eucharystii. Pismo Święte
wyraźnie mówi:
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo
takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam
odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w
oku swego brata, a belki we własnym oku
nie dostrzegasz?’’ (Mt 7,1-3)
Podobny wydźwięk mają także słowa o
powściągliwości w sądzeniu:
„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie
potępiajcie, a nie będziecie potępieni;
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę
dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą
wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie’’. (Łk 6,36-38) oraz „Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny.’’ (Łk 6, 36)
Pamiętajmy przede wszystkim, o tym,
że do kościoła nie chodzimy dla kapłanów, ale po to aby spotkać się z Żywym Jezusem w sakramencie Komunii
Świętej; po to aby Adorować Go, przebywać w Jego obecności, wyznać mu
wszystkie nasze grzechy i prosić Go o
przebaczenie. Z takim nastawieniem
jeszcze bardziej będziemy łaknąć Bożej
obecności w naszym życiu.
PP
Źródło:
„Największy cud. Tajemnica Eucharystii
Świętej w mistycznych wizjach Cataliny
Rivas'' (Wydawnictwo AA, 2013).
„Tajemnica Spowiedzi Świętej w mistycznych wizjach Cataliny Rivas’’ (Wydawnictwo AA, 2013).

6

NADZIEJA/ZBAWIENIE

Nie trać nadziei w przeciwnościach
NADZIEJA

Gdy przeżywamy trudności, często tracimy pokój serca i załamujemy się. Nierzadko nie widzimy też wyjścia z kłopotów...
Chcemy żyć po swojemu, według własnego „ja”. Pragniemy być panami sytuacji, mieć realny wpływ na wszystko,
co związane z naszym życiem. Jesteśmy niezadowoleni, gdy coś dzieje się
nie po naszej myśli. Często właśnie w
takich sytuacjach odwracamy się od
Boga, buntując się i twierdząc, że gdyby On istniał, to nie dopuściłby do takiej czy innej sytuacji. Nasza decyzja
odsunięcia się od wiary nierzadko wynika właśnie z przykrych doświadczeń
w naszym życiu.

„Za pełną radość poczytujcie to sobie,
bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co
wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi
wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być
dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków” (Jk 1, 2-4).

Każdy z nas chciałby, żeby czas tu na
ziemi upłynął mu lekko, łatwo i przyjemnie. Pragniemy uniknąć cierpienia
i wszelkich problemów. Wiadomo jednak, że prawdziwe wydarzenia potrafią
odbiegać od naszych wyobrażeń. Wcześniej czy później pojawią się jakieś trudne sytuacje, przyjdzie czas próby. Wówczas potrzeba wielkiej wytrwałości, siły, Tymczasem bunt człowieka w takich
wiary i zaufania, aby przetrwać przeciw- sytuacjach powoduje, że odwraca
się on od Boga. Wydaje nam się, że
ności, które spotykają nas w życiu.
możemy iść przez życie z dala od
“Cierpliwy do czasu dozna przy- Boga, sami sobie radząc i nie potrzekrości, ale później radość dla bując Go. W życiu duchowym nie ma
jednak pustki. Jeśli nie jesteśmy z
niego zakwitnie ” (Syr 1, 23).
Bogiem, to do naszego życia wkra-

„Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu
różnorodnych doświadczeń. Przez to
wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota,
które przecież próbuje się w ogniu, na
sławę, chwałę i cześć przy objawieniu
Jezusa Chrystusa” (1 P 1, 6-7).
PP
cza zły duch. Problem polega na
tym, że współczesny człowiek nie „Cierpienie, choroba i mroczjest w stanie tego dostrzec, lecz tę ne momenty ludzkiego życia,
prawdę odrzuca jako coś przestarzawidziane w tej perspektywie,
łego, niemodnego czy wręcz śmiesznego. Taki człowiek oddala się od zyskują głęboki wymiar i wręcz
Boga, żyje po swojemu, nie widzi stają się źródłem nadziei.
potrzeby chodzenia do kościoła ani Człowiek nigdy nie staje sam
przystępowania do spowiedzi świę- wobec tajemnicy cierpienia:
tej. Słowem, chociaż żyje fizycznie, staje z Chrystusem, który nato duchowo jest martwy...
Co robić w trudnych sytuacjach? Zaufać Bogu, powierzyć Jemu daną sprawę i nie polegać tylko na sobie i swoich
siłach. Choć nie jest to łatwe, to dzięki
doświadczeniom i próbom nasza wia-

Niewidzialny dar
ZBAWIENIE

Wiele osób nie przykłada zbytnio uwagi do trwania w stanie łaski uświęcającej.
Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak cenny jest to dar.
Żyjemy w czasach, w których
aspekty duchowe nie odgrywają
takiej roli, jaką powinny. Ludzie
koncentrują się na tym, co przyziemne. Żyje się według schematu:
tu i teraz. Czy jednak życie według
tego wzorca jest dla nas dobre?
Żeby móc odpowiedzieć na to pytanie, zastanówmy się i spróbujmy
znaleźć odpowiedź, dokąd może
nas zaprowadzić życie bez łaski
uświęcającej. Łaskę tą traci się
przez każdy grzech ciężki. W dzisiejszych czasach chcemy żyć według
przekonania, że jesteśmy panami
swojego losu. Żyjemy tak, jakby
wszystko zależało od nas. Tymczasem tak nie jest, bowiem nawet
nie wiemy, ile jeszcze czasu tu na
ziemi nam zostało i co może nas
spotkać następnego dnia. Zresztą
koncentrując się na tym, co tu i teraz, zapominamy o tym, co najważ-

właśnie dzięki niej przyznajemy
się do naszej słabości i grzesznej
natury. I to przed samym Bogiem.
Pragniemy poprawić się i przy okazji zawierzyć swoje życie Bogu, aby
nas prowadził drogą do zbawienia.
Bo to ono jest najważniejsze. Żyć
tak, aby trwać w stanie łaski uświęniejsze. Co nas czeka po śmierci... cającej.
Wtedy nie będziemy już mieli możliwości zmiany swojego życia. Nie Łaska uświęcająca jako dar, któbędziemy w stanie już nic zmienić. rą człowiek otrzymuje na Chrzcie
Póki żyjemy i nawet jeżeli popełni- Świętym, daje udział w życiu Boga.
liśmy najcięższe grzechy, to zawsze Dzięki niej możemy poczuć prawmamy możliwość zmiany swoje- dziwy pokój w sercu. Ona oczyszgo życia. Po śmierci tej szansy już cza naszą duszę z grzechów ciężbędzie. Tymczasem wielu z nas tą kich. Natomiast kiedy człowiek
popełnia grzech ciężki, nazywany
kwestię zupełnie lekceważy...
śmiertelnym, traci stan łaski uświęStąd tak często zapominamy o ra- cającej. Pamiętajmy, że każdy, kto
chunku sumienia oraz o konfesjo- świadomie i dobrowolnie łamie
nale. Spowiedź Święta jest znakiem przykazanie Boże lub kościelne
naszego pojednania z Bogiem. To w rzeczy ważnej, popełnia grzech

„Jeśli wyznajemy grzechy
swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej
nieprawości” (I List Jana 1, 9).

ra się umacnia, a dusza uświęca. Jeśli
zdamy sobie sprawę z tego, że zostaliśmy stworzeni do wieczności i do niej
zmierzamy każdego dnia, a każdy nasz
codzienny wybór będzie miał znaczenie w przyszłości, wtedy będzie nam
łatwiej spojrzeć na różne trudy, które
nas spotkają w czasie tej ziemskiej pielgrzymki. Pamiętajmy, że w trudnych
sytuacjach nigdy nie jesteśmy sami!
Bóg jest gotowy nam pomóc.

daje sens całemu życiu – chwilom radości i pokoju, ale także
chwilom cierpienia i utrapienia. Z Chrystusem wszystko
ma sens, nawet cierpienie i
śmierć...” (Św. Jan Paweł II).

ciężki. Trzeba się wówczas z tego
upadku podnieść, żałować za swój
grzech, odbyć spowiedź świętą,
aby na nowo otrzymać stan łaski.
Nie należy oczywiście zapominać o
pokucie za swój czyn.
Bóg daje nam w darze łaskę przebaczenia naszych grzechów i to od nas
zależy, na ile z tego daru skorzystamy, ale powinniśmy także pamiętać
o przebaczeniu wszystkim tym, którzy wyrządzili nam krzywdę. Przebaczenie jest bardzo ważne, ponieważ
tylko w ten sposób nasza postawa
upodabnia się do postawy Jezusa
i okazując miłosierdzie bliźniemu,
przebaczając naszym prześladowcom, przyczyniamy się do wzrastania
w wierze. A także kroczymy drogą do
zbawienia...
PP

„Bo jeśli odpuścicie ludziom
ich przewinienia, odpuści i
wam Ojciec wasz niebieski. A
jeśli nie odpuścicie ludziom, i
Ojciec wasz nie odpuści wam
przewinień waszych” (Ewangelia Mateusza 6, 14-15).
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POSTAWA/SŁUGA BOŻY

Nie zamykaj swojego serca
POSTAWA

Ewangelia opowiada o bogaczu i Łazarzu. To obraz jasności i mroku, dobra i zła, które są bardzo blisko siebie i
„stykają się” ze sobą.
lących wrzodów. Choroba i nędza zostały nagrodzone uzdrowieniem i bogactwem ducha. Natomiast bogacz to
człowiek zapatrzony w samego siebie,
ubierający się w najdroższe i najmodniejsze stroje, trwoniący czas na imprezowaniu. Beztroska bogatego, który
nie dostrzega potrzeb bliźnich, stanowi
podstawowy zarzut skierowany przeciw niemu.

Nawet nie wyobrażamy sobie, jak blisko siebie rosną pszenica i chwast! Nasze serce posiada te dwa rodzaje zasiewu: Boży i diabelski. Jesteśmy z jednej
strony bogaczami, którzy pragną się
bawić, ucztować, dogadzać zmysłom
i własnej pysze, a z drugiej Łazarzami,
którzy ciągle muszą wyciągać rękę po
jałmużnę ze strony bliźnich!
Bogacza, jak to wiemy z Ewangelii, w
konsekwencji popełnionych uczynków
spotkało cierpienie i beznadziejność.
Łazarz natomiast zdobył ukojenie i
trwałe dobra. Łazarz był żebrakiem,
który dodatkowo dźwigał cierpienie i
odrzucenie społeczne z powodu bo-

Jest jeszcze jeden element ważny w
tej Ewangelii, którym jest „przepaść”
pomiędzy szczęśliwymi i potępionymi
po śmierci. Oddzielenie to rozpoczyna
się jednak już tutaj, gdy sami budujemy mur oddzielający nas od drugiego człowieka. Odrzucenie biednych
i słabych, nade wszystko odrzucenie
grzeszników, którzy żebrzą o nasze
przebaczenie, zawsze zaowocuje tragedią! Jezus zniszczył w sobie samym
wszystkie mury i podziały. Nie pozwala
żadnemu ze swych uczniów odgradzać
się od bliźniego, który jest daleko od
bogactwa wiary! My musimy otworzyć
podwoje naszych domów i serc na dawanie, i to hojne dawanie świadectwa
wiary w Zmartwychwstałego wobec
każdego nędzarza – żebraka wiary!

pierwszym czytaniu o beztrosce bogatych mieszkańców Jerozolimy i Samarii. Dla nich ważniejsze było jedzenie i
picie oraz inne wygody od ratowania
„upadającego domu Józefa”! Z pewnością te słowa nas poruszyły, gdyż i
my często nie bierzemy sobie do serca tego, że Europa się wyludnia, jeśli
chodzi o chrześcijan. Ale to nas mało
obchodzi, my mamy „ważniejsze sprawy” na głowie: budowa luksusowego
domu „wyłożonego kością słoniową”,
„leżenie na dywanach” – fotelach z
masażem czy „jedzenie jagniąt i cieląt”
– wytwornych potraw i picie najdroższych napojów. A to, że za pięćdziesiąt
czy sto lat chrześcijanie w Europie będą
prześladowani jako wyznawcy Jezusa
mało kogokolwiek interesuje. To przecież sprawa papieża, biskupów... nie
moja, ja mam inne cele, moje prywatne, nieuwzględniające w żaden sposób
miejsca Jezusa w Europie!

Święty Paweł mówi o tym zagadnieniu
w taki sposób: „Ty, o człowiecze Boży,
podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością”. W żadnej religii nie
ma takiej łagodności wobec grzesznika
jak w naszej! Jeśli nie chrześcijaństwo
W podobnym duchu możemy odczytać będzie w Europie dominujące, strasłowa proroka Amosa, który mówi w cimy wolność i demokrację. Jeśli nie

Śladami wielkich czcicieli Maryi
SŁUGA BOŻY

Drugi rok studiów w Krakowie, który rozpoczął się 1 października 1910 r., młody kleryk Wenanty
przeżył pod niebywałym urokiem Matki Najświętszej.

W jego zapiskach, opracowaniach i referatach maryjnych z tego okresu można
dostrzec bardzo wyraźne elementy ducha maryjnego, który odkrywał na podstawie historii wielkich franciszkanów,
teologów maryjnych, m.in. św. Bonawentury czy Dunsa Szkota. Była to kontynuacja indywidualnego studium, które
rozpoczął podczas wakacji w Kalwarii Pacławskiej w 1910 r. W chwilach wolnych
od pracy i odpoczynku, rozczytywał się
i zgłębiał przeszłość franciszkańską na
podstawie książek, które były dostępne

w bogato wyposażonej bibliotece kalwa- samodzielnie naukę języka włoskiego,
aby rozczytywać się w opracowaniach o
ryjskiej.
Matce Bożej, które w tamtym czasie nie
Bardzo wyraźnym rysem u wielkich fran- były jeszcze dostępne w języku polskim,
ciszkanów w historii zakonu było wielkie jedynie w języku włoskim. I nie chodziło o
nabożeństwo do Matki Bożej. Maryja samo nabożeństwo do Bogarodzicy, gdyż
była zawsze punktem centralnym, wo- tego miał pełne serce, ale o zgłębianie i
kół którego skupiało się życie zakonu św. najwszechstronniejsze zapoznanie się z
Franciszka z Asyżu. Brat Wenanty zapra- całą teologią maryjną, z rolą, jaką Matka
gnął stanąć w jednym szeregu z tymi, na Boża spełnia w życiu poszczególnych dusz
których pracach i modlitwach, wiedzy i i całego Kościoła, a zwłaszcza o poznanie
życiu wyryte było świetlane znamię Nie- wielkiej służby uwielbienia, jaką zakon
pokalanej. Takie postanowienie nie wy- franciszkański pełnił poprzez wieki.
magało od Wenantego nadzwyczajnego
wysiłku, Maryja bowiem już od dawna Pierwszą książką, jaką przeczytał Wenanstała się dla niego najdroższą po Bogu ty po przybyciu z nowicjatu do Krakowa,
było dzieło św. Ludwika Marii Grignona
istotą, najserdeczniejszą Matka.
de Montfort: O zaofiarowaniu się JezuZainteresowanie postacią Matki Bożej sowi przez Maryję. „Być sługą Boga – zabyło wewnętrzną potrzebą i nieodpar- notował Wenanty za wielkim czcicielem
tym pragnieniem młodzieńczych zapa- Maryi św. Ludwikiem – jest największym
łów Wenantego. W tym też celu rozpoczął zaszczytem człowieka, a kto oddał się zu-

Jezus i Jego Dobra Nowina będą naszym modelem życia, „dobiją” nas w
podeszłym wieku ci, którzy nie respektują przykazania „nie zabijaj”. Trzeba
słuchać słów św. Pawła i zachowywać
„przykazanie nieskalane i bez zarzutu”. W naszych dążeniach zechciejmy
także uwzględnić Ewangelię i przekazać ją jako jeden z bezcennych skarbów następnym pokoleniom, aby i one
przechowały go i przekazały dar wiary
w Jezusa Chrystusa w sztafecie pokoleń ludzi Kościoła.
Od obrazu bogacza i Łazarza doszliśmy do odpowiedzialności wobec
naszej przyszłości. Zechciejmy naprawdę słuchać, czyli przyjmować
do serca i umysłu wskazania Bożej
mądrości. Zechciejmy popatrzeć
poza granice naszej działki i domu.
Zechciejmy analizować dziejące się
wokół wydarzenia i wpłynąć na bieg
historii, aby za kilkadziesiąt czy więcej lat nasi następcy powiedzieli, że
pierwszy raz chrześcijaństwo w Europie uratował Sobieski, a drugim
razem pokolenie Polaków XXI wieku.
Niech Jezus, który przychodzi do nas
w Eucharystii, da nam moc do wypełnienia tego zadania.
Śp. x. MK
Módlmy się za Śp. Księdza Marcina oraz
za innych świątobliwych kapłanów wiernych Jezusowi i Maryi Niepokalanej, zakonników, zakonnice i innych.
Requiescat In Pace
pełnie Panu Jezusowi przez ręce Maryi,
wypełnia obowiązek służby Bożej najdoskonalej”. I jeszcze w innym miejscu:
„Potrzebne jest nabożeństwo do Przenajświętszej Panny dla dostąpienia jakiegokolwiek stopnia doskonałości, a drogą do
zbliżenia się do Chrystusa Pana jest zbliżenie się do Przenajświętszej Panny”.
W taki to sposób młody student franciszkański Wenanty, rozpoczął zgłębiać
kolejne opracowania o Matce Bożej i
zgłębiać swoją maryjna duchowość z
najistotniejszym pragnieniem swego życia: zbliżeniem się do Boga.
o. Edward Staniukiewicz
franciszkanin
Zapraszamy na II Ogólnopolską Pielgrzymkę Czcicieli Ojca Wenantego
Katarzyńca oraz Nabożeństwo ,,Okryci
Płaszczem Maryi z Guadalupe”

KALWARIA PACŁAWSKA
16 lipca 2022 r. (sobota)
Możliwość rezerwacji noclegu i Posiłku
w Domie Pielgrzyma. Tel. 721 212 260
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Modlitwa zanurzenia we Krwi Chrystusa
www.ziarnonadziei.pl

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 pożytkowi 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.

Zostań naszym Patronem
Aby móc rozwĳać nasz projekt, pojawiliśmy się ostatnio na Patronite.pl.
Jeżeli podoba się Wam nasza posługa i chcielibyście ją wesprzeć,
dziękujemy z całego serca.
Wystarczy wejść na:
patronite.pl/ziarnonadziei

Ze swojej strony obiecujemy codzienną modlitwę na Różańcu Świętym
oraz przyjmowanie Komunii Świętej w intencji naszych wspomożycieli.
Dodatkowo raz w miesiącu w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej
w Kalwarii Pacławskiej odprawiana jest Msza Święta w intencji
wszystkich darczyńców.
Bóg zapłać
Redakcja ZiarnoNadziei

modlitwa autorstwa S. Gertrudy Bociąg MSC

Twórz z nami Ziarno Nadziei!

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 Nadziei 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 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.
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. My ze swojej strony obiecujemy codzienną modlitwę różańcową za naszych darczyńców.
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życia... 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, dlaczego, dlaczego... Z perspektywy lat poznając część historii mojego 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. Nawet tego, że mogła kochać mnie na swój
sposób. Ciężko mi było ułożyć życie czy stworzyć rodzinę.
Ciągle szukałam miłości 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”
mojego ojczyma i zapewne to było spowodowane rozbudzeniem mojej seksualności w wieku dziecięcym. Zostałam
okaleczona seksualnie i obnażona. Moja czystość została
zniszczona. I w tej sposób spostrzegałam miłość.

Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że pewne sytuacje z naszego życia mogą rzutować na nasze życie w przyszłości. Przedstawiamy historię Anety.

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

ISSN: 2654-8417

Zostałam uzdrowiona

Aneto, Twoja historia jest bardzo ciężka, ale i niezwykła. Jak
się ona zaczyna? Pamiętasz swoje dzieciństwo?
Było bardzo ciężkie. A czy niezwykła? Nie wiem. Moja mama urodziła mnie mając niespełna 17 lat. Poczęłam się w wyniku przemocy.
Mój biologiczny ojciec chciał, żeby moja mama dokonała aborcji
będąc w ciąży ze mną. Nie uległa tej presji, za co jestem jej bardzo
wdzięczna. Taty nie poznałam. Kiedy miałam 5 lat, moja mama
wyszła za mąż za ojczyma. Zamieszkalismy wspólnie w Warszawie.
Ojczym był alkoholikiem. Prawie każdego dnia miały miejsce libacje alkoholowe, przemoc ﬁzyczna, psychiczna, różne towarzystwo
przychodziło do domu. Ojczym potraﬁł na ulicy uderzać mamę
pięściami czy wyzywać przekleństwami. Bałam się każdego dnia.
Wychodziłam na balkon i obserwowałam, w jakim stanie wychodzi
z autobusu, czy się chwieje na nogach czy nie. Mama także zaczęła
nadużywać coraz więcej alkoholu. Każdego dnia jako mała dziewczynka modliłam się, żeby Pan Bóg zabrał tego człowieka, żeby to
piekło się skończyło. Ojczym odebrał sobie życie, gdy miałam 16
lat. Wychowywałam 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

Takie podejście do życia wynikające z poranień doprowadziło do wielu komplikacji w Twoim życiu. Bardzo
wcześnie zostajesz matką.
Poranienia w dzieciństwie mają bardzo duży wpływ na życie dorosłe. Chciałam się wyrwać z „piekła”. Będąc 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 decyzje 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.

ziarnonadziei.pl

cd. na str. 2
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Czy można kupić przyjaźń?

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA

(16) listopad - grudzień
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ŻYCIE
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Pokój serca

SŁUGA BOŻY

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

7

Czy modlitwa jest potrzebna?

7
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Słowa ranią...

Patron na trudne czasy ...

Byłaś w relacji z ojcem dziecka szczęśliwa?
Nie wiem czy byłam w tej relacji szczęśliwa. Tak jak wspominałam wcześniej, szczęście mi się kojarzyło ze spotkaniem ﬁzycznym z mężczyzną. Biegałam tylko za uczuciami i pragnieniem bycia kochaną i zauważaną. Miałam
inne wyobrażenie o miłości. To było chwila zauroczenia.
Byliśmy bardzo młodzi i niedojrzali do założenia rodziny.
MODLITWA O NAWRÓCENIE
Tata mojej córki a później mój sakramentalny mąż miał
19 lat. Więc byliśmy dziećmi, które postanowiły się poKrucjata Różańcowa
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 rodziny.
Z mężem sakramentalnym po 1,5 roku rozeszliśmy się. To
była moja decyzja. Nie próbowałam ratować naszego mał-

11-12/2021
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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 kryminale. Resztą mojego rodzeństwa, dużo starszą ode mnie zaopiekowała 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 traumatyczne 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, żebym sygnalizował mu jakąś przeszkodę naciskając jego rękę.
W ten sposób wiedział, że zbliża się przeszkoda. Gdy wracaliśmy 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 wyżej 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, kazał przynieść pasek żołnierski, którym bił potem mnie i mojego 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 postanowiłem 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.

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 kradłem, ale w głębi serca było mi przykro, że to robię. Podobnie, jak przykro mi było, że chodzę w dziurawych butach.
Koledzy śmiali się z mojego taty, że jest ,,ślepokiem”. Wyzywali 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 usłyszałem, 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 Sławku 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 bezpieczny. Zanim jednak traﬁłem do pogotowia opiekuńczego 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 dziecko. 4, 5-letnie dziecko słyszy. Każda negatywna informacja
wypowiedziana pod jego adresem może wydać tragiczny
owoc, zatem zanim coś się powie, należy dokładnie zastanowić się na tym, co chce się dziecku powiedzieć. Jeśli
mówi się do kogoś: Ty idioto, mówi się przekleństwa i niszczy to co dał Bóg. A dziecko jest błogosławieństwem, darem miłości. Błogosławieństwem jest wszystko to, co wychodzi 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 dorośli. 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
cd. na str. 2
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Nie jesteś sam

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA
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Nowe Życie na Nowy Rok

OPIEKA

6

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 kościoła spotkałem swoich rówieśników na ławce przed blokiem, 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 Ciebie. Na razie nie będę jednak chodził...”.

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 potraﬁł 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.

6

Narodziny Nowego Życia

SŁUGA BOŻY
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Mogła się do tego przyczynić także Twoja sytuacja w
domu?
Przestałem po prostu wierzyć, że życie może mieć jakiś happy end. Że rodzina może być szczęśliwa. Że ludzie mogą się
wzajemnie w niej kochać i być wsparciem dla siebie. Uważałem, 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. Widziałem w nich siłę. Której nie miałem.

Nadzieja

BOŻE NARODZENIE

bezpłatna gazeta katolicka

Zabiłem przyjaciela
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Życie zatopione w Eucharystii

Lata 90-te to czasy łatwych pieniędzy. Jak wtedy się
Tobie żyło?

Juma była charakterystycznym dla lat 90-tych zjawiskiem Upadek komunizmu otworzył przed Polakami nowe perzorganizowanej kradzieży za niemiecką granicą. Przed- spektywy. Także dla mnie, niestety...Wystarczyło tylko
stawiamy rozmowę z Markiem Sidło, osobą zajmującą się wziąć sprawy w swoje ręce. Zostałem królem jumy na Niebuszewie. Na rynku Manhattan, na którym handlowali Roniegdyś 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 swojego życia wyjechała za granicę.
Zostałeś zatem sam z ojcem alkoholikiem...
Tata wszystko przepijał. Bywały dni, że byliśmy głodni. Wtedy zaczęły się pierwsze kradzieże. Pączków, droźdżówek. Kiedyś przyszedłem 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 momencie przestałem jednak wierzyć w dobro,w to że Bóg jest dobry,
że można na Niego liczyć.

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.
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Dla każdego jest szansa

POSTAWA

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

(13) marzec - kwiecień
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Pomimo tych trudności była u Ciebie w rodzinie chęć
trwania przy Bogu?
Tak, ale nie do końca. Jedynie z bratem uczęszczaliśmy na
Msze. Mama nas wysyłała, sama nie chodziła. Nawet mój
starszy brat zabierał mnie ze sobą do kościoła, gdzie służyliśmy do Mszy Świętej. Obaj byliśmy ministrantami. Tak mijały
mi lata. Był lipiec/sierpień 1982 roku, gdy podczas pobytu u
cioci na Mazurach, podczas jedzenia ryby wbiła mi się ość w
gardło. Został jej kawałek, wokół którego zaczęła się zbierać
ropa. Po krótkim czasie wysięk ropny był tak rozległy, że zaczął się zbliżać do kory mózgowej. Traﬁłem do szpitala, nie
mogłem przyjmować antybiotyków, więc możliwość leczenia mnie była mocno ograniczona. Bóg ponownie wyciągnął
wtedy do mnie pomocną dłoń.

Prawdziwy mężczyzna

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

ŻYCIE

3

3

Dostrzec to, co najważniejsze

To jednak nie koniec Twoich kłopotów.
Gdy wyszedłem ze szpitala na początku października, trwał
już rok szkolny. W szkole zacząłem mieć problemy. Mama
musiała mnie przenieść do innej szkoły, tam miałem problemy z częścią rówieśników oraz przez zmianę szkoły nie dawałem rady uczęszczać na lekcje religii.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

W tym momencie zacząłeś odchodzić od Boga?
Niestety. Moje życie toczyło się według następującego schematu: tata pije, w domu są awantury. Ja zaś skończyłem
podstawówkę i zacząłem naukę w wymarzonej szkole zawodowej, chciałem zostać mechanikiem samochodowym.
Nowe środowisko to także „nowe problemy”. Jak łatwo się
domyślić, pojawia się alkohol. Zaczynam z kolegami popijać
w szkole, nauka idzie mi fatalnie i koniec końców nie zdaję do
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Dlaczego należy się spowiadać?

MARYJA

Wystarczy zaufać

4

Historia Pawła jest dowodem na to, jak bardzo można następnej klasy. Jest to dla mnie potężny cios, wiem już jak
zmienić swoje życie dzięki Bożemu działaniu. Zapraszamy działa alkohol, więc upijam się po raz pierwszy.
do rozmowy z Pawłem Mętrakiem.

ZADOŚĆUCZYNIENIE 6
Dlaczego należy wynagrodzić krzywdę?

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.
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PISMO ŚWIĘTE
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Żyjmy Słowem Bożym

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

Wydaje się, że Twoja historia jest zwyczajna, taka jak jedna z
wielu, jednak kryje się w niej pewna niezwykłość.
Już moje przyjście na świat odbyło się z komplikacjami. Urodziłem
się z wylewem na głowie, ze złamanym obojczykiem i złamaną stopą. Jednak dzięki Bożej interwencji wszystko się zagoiło.
Na tym się jednak nie zakończyło?
Minął jakiś czas i poważnie się rozchorowałem. Zdecydowano o
wprowadzeniu leczenia antybiotykiem. W tamtym czasie dostępnym lekiem była penicylina. Co prawda próba wykazała, że mogę
ją przyjąć, lecz po jej podaniu dostałem zapaści. Ledwo zostałem
wówczas odratowany.
To nie jedyne tego typu zdarzenia w Twoim życiu?
Dokładnie. Na przestrzeni lat dochodziło do wielu zdarzeń w moim
życiu, które mogły skończyć się tragicznie. Chociażby wypadek na
motorowerze, podczas którego rozciąłem sobie piętę, że miałem
poważny uraz wymagający interwencji chirurgicznej. Później zresztą miałem także wypadek rowerowy, podczas którego uderzyłem
głową w mur i doznałem potężnego wylewu.
Ktoś mógłby powiedzieć, że pech Ciebie nie omijał. Teraz wiesz
już, dlaczego tak było?
Wtedy o tym nie wiedziałem, ale teraz już wiem. Wiem już, dlaczego dotykały mnie te różne nieszczęścia. Tymczasem odpowiedź jest bardzo prosta. W moim domu gościło zło. Tata nadużywał alkoholu, wszczynał awantury. W domu panował strach,
obawa, czy tata nie przepije wszystkich pieniędzy i czy będziemy mieli za co żyć.

Twoje życie zaczyna się zmieniać...
Gdy kończę szkołę, w maju kolejnego roku, zostaję wcielony
do wojska i to już jest zwieńczenie sukcesu diabła.

Dlaczego?
Ponieważ warunki do picia są tam wymarzone. Pijemy rano,
wieczorem, w nocy, ile się tylko da. Szukamy ku temu okazji,
ale pije się także i bez okazji. Zaczynam pić bardzo często. W
czasie odbywania służby wojskowej pojawia się kolejny problem zdrowotny. Tym razem odzywa się chore kolano. Czeka
mnie operacja, po której kolano nie wraca do całkowitego
zdrowia i dokucza mi latami. Sprawa kolana będzie miała
swój ciąg dalszy, ale o tym jeszcze wspomnę...
Opuszczasz koszary wojskowe. Co dalej się dzieje w Twoim życiu?
W czerwcu 1988 roku wychodzę z wojska ze względów zdrowotnych. Wychodzę do cywila wraz z kolegą. Oblewamy to
suto u niego w domu. Fakt, że nie wychodzę z całym swoim
rocznikiem to według mnie też była Boża interwencja. Jak
ktoś był w wojsku, to wie, jak się to odbywa. Ja już niestety
byłem zmieniony przez picie.

BOHATERSTWO
Czy Ty wiesz ....?

EUCHARYSTIA/ADORACJA
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Uwierz w Jego realną
obecność

Co masz na myśli?
Stałem się agresywny. Wystarczyło jedno słowo, a mogło się
to dla kogoś źle skończyć. Po wyjściu z wojska piłem dalej.
Jak często? Bardzo często, częściej byłem „pod wpływem”
niż trzeźwy. W 1989 roku poznałem moją żonę. Bardzo szybko się pobraliśmy, ponieważ moja żona zaszła w ciążę. W niedługim czasie na świat przychodzi nasza córka.
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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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Bank Millenium Paweł Pusz ul. Jana Husa 2, 03-153 Warszawa: 13 1470 0002 2023 7315 2000 0001 (w tytule: Darowizna na Ziarno Nadziei)

