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Z Nią wsZystko jest możliwe

Przez maryję Chrystus przyszedł do nas, my też mamy 
pójść do Niego przez maryję. 

św. bernard

są takie osoby w naszym życiu, które swoją obecnością zmieniają 
wszystko. Powoli zauważamy nieznane dotąd piękno otaczają-
cego nas świata — ale może i pierwszy raz odkrywamy piękno sa-
mych siebie. są takie osoby, które raz poznane, łączą nas więzami 
przyjaźni na całe życie, przyjaźni, której piękno poznaje się w sile 
dobra tej osoby, pomagającej nam odkryć wartość nas samych. 
są takie osoby, które zapominając o sobie, ubogacają nas swoją 
mądrością i wiedzą, kochają nas i są przy nas obecne, nie za to, 
co możemy im dać, ale za to, że jesteśmy.

wierzę, że nasz Bóg ojciec, nasz kochający tata, pokierował 
losami ludzkiego życia, aby stworzyć właśnie taką historię, która 
niczym scenariusz zbawienia została zapisana na kartach Biblii 
palcem obecności Ducha Świętego. Co więcej, uczynił to właśnie 
po to, aby każdy człowiek mógł nie tyle odtworzyć zapisaną w nim 
rolę, co zobaczyć i doświadczyć, że ta księga została zapisana 
właśnie ze względu na niego samego — i stać się jej głównym 
bohaterem. 

właśnie o takich zwykłych ludziach, których przez maryję  
Bóg powołuje do niezwykłej miłości i przyjaźni, jest księga Rut. jej 
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opowieść, pisana tchnieniem Ducha Świętego, jest wydarzeniem 
ciągle realizującym się w naszym życiu, proroctwem, które swoje 
wypełnienie znajduje w osobie maryi — Noemi, mojej słodyczy, 
posłanej do ziemi moabu, ziemi naszego zagubienia, aby ukazać 
każdemu z nas drogę naszego powołania, jaką jest zjednocze-
nie, czyli przeżywanie swojego życia w komunii z Chrystusem- 

-odkupicielem, oblubieńcem duszy człowieka. to dlatego św. Au-
gustyn odważył się powiedzieć: „obowiązkiem chrześcijanina jest 
spotkać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim”. A kto nas do tego 
najszybciej doprowadzi, jak nie matka samego Boga?

od jej jednego słowa „tak”, wypowiedzianego Archaniołowi 
Gabrielowi w momencie zwiastowania, Bóg uzależnił los świata. 
Pomyśl, tylko jedno słowo, które dało początek wszystkiemu, jak 
przy stworzeniu. tylko jedno słowo jej przyzwolenia, które miało 
moc sprowadzenia Boga na ziemię. jedno słowo, które zmieniło 
wszystko. jakże wyraźnie widać to w osobie Rut, która w posłu-
szeństwie wiary i słowa pozwala się poprowadzić Noemi do ziemi 
Betlejem, podążając za Nią w nieznane, aby ujrzeć nieodkryte 
horyzonty Bożej dobroci. 

Bo czy nie inaczej dzieje się w naszym chodzeniu z maryją? 
Z tą, z którą wszystko jest możliwe?! Historia życia Rut ukazuje 
tę prawdę w bardzo konkretny sposób, mówiąc, iż jedno słowo 
przyzwolenia wypowiedziane do tej, której sam Bóg niczego od-
mówić nie zdoła, staje się miejscem wyrażenia, wypowiedzenia 
swojej zgody na jej obecność w moim życiu, aby w Niej zyskać 
więcej niż wszystko. jedno słowo, które zostało wypowiedziane 
do Noemi — mojej słodyczy — którą znajdujesz w maryi, może 
umożliwić ci tą najpiękniejszą z dróg do Boga i siebie, jaka wiedzie 
przez jej Niepokalane serce.
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Pragnąłbym, abyś czytając tę medytację nad księgą Rut, za-
chwycił się tą, którą Bóg nieustannie zachwycać się nie przestaje; 
abyś zrozumiał, że każdy z nas posiada wyjątkowe imię, które 
stawia go w uprzywilejowanym miejscu w życiu najbliższej mu 
osoby, do której poznawania jest nieustannie zaproszony. 

Pragnąłbym, abyś dostrzegł 
obok siebie konieczną obecność 
tej, którą Bóg ojciec, twój tata, 
posyła w twoje życie w nadziei 
odnalezienia ciebie; abyś do-
świadczył wyjątkowego spotka-
nia z jej ożywiającą miłością po-
słaną w twoje bezpłodne życie, 
przypominające ziemię moabu, 
ziemię niczyją, w której doświadczasz zagubienia i rozpaczy, du-
chowej śmierci, spowodowanej odejściem od swego ojca w nie-
bie — nieuniknionego spotkania z tą, która potrafi postrzegać 
cię od najpiękniejszej strony, która zostaje przy tobie do końca, 
nawet wtedy, gdy nie masz już nikogo, kto by jeszcze ucieszył się 
z twojego istnienia. 

Pragnąłbym, abyś po tym spotkaniu z Nią wrócił do siebie 
i Boga już inną drogą, byś zrozumiał, że jest taka miłość, która 
potrafi ukochać cię nawet wtedy, gdy nie potrafisz już znosić sie-
bie samego, że ona jedna zga-
dza się na przyjaźń z tobą, bez 
względu na to, jaki cień grzechu 
czy przekleństwa kładzie się za 
tobą. Abyś zrozumiał, że tylko 
jej miłość jest miłością, która 

Jedno słowo, które zostało wy-
powiedziane do Noemi — mojej 
słodyczy — którą znajdujesz 
w Maryi, może umożliwić ci tą 
najpiękniejszą z dróg do Boga 
i siebie, jaka wiedzie przez Jej 
Niepokalane Serce.

(…) jest taka miłość, która po-
trafi ukochać cię nawet wtedy, 
gdy nie potrafisz już znosić 
siebie samego (…).
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pozwoli ci przyjąć siebie w zgodzie i akceptacji na to, co do tej 
pory bez miłosierdzia w sobie odrzucałeś. 

jest bowiem tylko jedna taka miłość — odblask natury sa-
mego Boga — która potrafi ocalać tych, co w oczach świata i ludzi 
skazani są na zapomnienie. miłość przez duże „m”, której na 
imię maryja, niepozwalająca ci zginąć w rozpaczy zapomnienia. 
Pragnąłbym, abyś spotkał się z Nią osobiście, z tą, która jako po-
korna służebnica Pana uczyni dla ciebie wszystko ze względu na 
miłość Boga ojca, która została posłana do ciebie — jako najwięk-
sza słodycz Boga — aby przemieniać „marę” goryczy zagubienia 
w szczęście odnalezienia się w sercu jej syna, tego, który stał się 
dla nas codziennym Betlejem, miejscem rodzenia się Boga w nas. 

jest tylko jedna taka przyjaźń, w której niemożliwe staje się 
możliwym, tylko jedna taka przyjaźń, która wyprowadza czło-
wieka z ziemi przekleństwa do ziemi błogosławieństw obietnic 
Boga jahwe – tego, który jest. 

jej miłość i przyjaźń nie są zwykłą miłością, emocjonalnym 
wzruszeniem czy też ckliwym sentymentem. w Niej każda przy-
jaźń w sposób szczególny ukierunkowana jest na odnalezienie 
siebie w Bogu i staje się trwałym zamieszkaniem w Nim już tu, 
na ziemi, która dotyka nieba tam, gdzie pozwalasz Bogu uszczę-
śliwiać cię sobą. Bo ziemia dotyka nieba w tym miejscu najświęt-
szym, niczym serce dziecka bijące pod sercem matki, pod którym 
rodzisz się do życia. w miejscu wybranym, które było i jest ciągle 
na wyciągniecie ręki samego Boga, podającego ci swe nieśmier-
telne życie w darze eucharystii. w miejscu, w którym pokora Boga 
zawstydza naszą wyniosłość i pychę, gdzie Bóg staje się chlebem, 
który bierzesz do ręki, gdzie syn Człowieczy wydaje się w ręce 
ludzi w nadziei bycia przyjętym. w miejscu pierwszego spotka-
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nia Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem, Arce Przymierza, 
pierwszym tabernakulum świata — sercu maryi. tej, dzięki której 
słowo stało się Ciałem, spotkaniem naszego serca z sercem Boga 
żywego, przychodzącego do nas w eucharystii. 

Pragnąłbym, abyś pozwolił nowej Noemi — maryi, słodyczy 
ojca w niebie, poprowadzić cię nie tylko w czasie tej medytacji, 
pochylenia się nad słowem Bożym, w którym to nie ty czytasz 
Biblię, ale raczej pozwalasz Duchowi Świętemu na nowo odczytać 
twoje życie. Aby to ona, Noemi — maryja, moja słodycz, stała 
się dla ciebie początkiem drogi na nowo odkrytej w Niej i przez 
Nią, przez którą Bóg wcielony, Boży syn przychodzi do Ciebie 
i pragnie, aby każdy z nas również tą drogą powrócił do Niego. 

ona pierwsza stała się Betlejem, miejscem zamieszkania 
w Niej odwiecznego słowa ojca — Bożego syna. wszystko bo-
wiem zostało stworzone przez wzgląd na maryję i jej przyszłe 
macierzyństwo, obejmujące matczyną miłością i współczuciem 
ludzi wszystkich wieków i pokoleń. 

Ci, którzy o Niej nie słyszeli, poznają ją; ci, którzy nie znali jej 
imienia, odkryją jej słodycz w przyjaźni, której dopełnienie od-
najdą w progach wieczności. w przyjaźni, która nie zniewala, ale 
przynosi prawdziwą wolność i odnalezienie upodobania w oczach 
Najwyższego. od przyjaźni bowiem do upodobania prowadzi 
najkrótsza droga, której na imię maryja. wielkie rzeczy uczynił 
jej wszechmocny ze względu na nas, ze względu na ciebie i na 
mnie, ponieważ pragnie, aby w Niej każdy mógł poznawać Nie-
poznawalnego.

Zawierzam maryi każdego, kto podobnie jak Rut w ziemi 
moabu i podobnie jak ja, doświadczył bądź doświadcza zagubie-
nia. kto poczuł się choć raz w życiu kimś obcym Bogu i samemu  



sobie, kto nie widzi już sensu 
życia i trwa w rozpaczy zapo-
mnienia, kto nie widzi w swoim 
życiu już nic poza wypaleniem 
i doświadczeniem bycia spusto-
szonym obecnością zła, w któ-

rym przyszło mu żyć i mieszkać. kto stracił w życiu wszystko, co 
kochał i dla kogo sam był skarbem utraconym wraz z odejściem 
ukochanych mu osób, kto nie potrafi już kochać samego, myśląc, że 
dłużej nie może tak żyć. kto choć raz zderzył się z pokusą depresji 
i niechęci do samego już życia, kto myślał, że nawet już Bogu nie 
zależy na nim, kto przeżył dramat odrzucenia i zdrady. kto po-
czuł się przeklęty przez najbliższą mu rodzinę, potraktowany jak 
niechciane istnienie przychodzące na świat, kto doświadczył znie-
wolenia w ziemi moabu, związania ze światem demonów i magii, 
aniołów ciemności obiecujących szczęście w życiu bez Boga, kto 
nie poznał jeszcze miłości Chrystusa i jego Najświętszej matki.

Zawierzam maryi — mojej słodyczy — każdego, kto w tej histo-
rii czuje się moim bratem i siostrą, naznaczonym bliźniaczą histo-
rią ran przekleństwa i odrzucenia, znajdujących jednak nadzieję 
ocalenia, której nigdy się nie utraci oraz słodycz uzdrowienia 
w ramionach miłości, której na imię maryja.

Ufam, że po lekturze tej medytacji może po raz pierwszy spoj-
rzysz na swoje życie w inny niż dotąd sposób i zobaczysz, że to 
wszystko, co przeżyłeś, stało się właśnie po to, aby zacząć podążać 
nową drogą — abyś doświadczył, że z Nią niemożliwe staje się 
możliwym, że z Nią wszystko jest możliwe. 

Proszę maryję, aby jej obecność i miłość przemieniała twoje 
życie, otwierając ci drogę powrotu do Chrystusa i uzdrowienia 
zranionej przeszłości.

Ci, którzy o Niej nie słyszeli, 
poznają Ją; ci, którzy nie znali 
Jej imienia, odkryją Jej słodycz 
w przyjaźni, której dopełnienie 
odnajdą w progach wieczności.
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PRZeklęte koRZeNie RoDZiNNe

wychowanie młodego człowieka za pośrednictwem 
maryi ma trwały wpływ na jego życie. maryja będzie 
dla niego prawdziwym bodźcem do wychodzenia ze 
zła. imię maryi w jego sercu będzie zawsze wywoły-
wać drżenie miłości. 

św. g. eymard

Czytamy o dalszych losach elimeleka i Noemi: 

Przybyli na ziemię moabu i tam zamieszkali. elimelek, mąż Noemi, 
zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami. oni wzięli sobie 
za żony moabitki: jedna nazywała się orpa, druga nazywała się Rut. 
mieszkali tam około dziesięciu lat. obaj — tak machlon, jak i kilion — 
również zmarli, a kobieta pozostała, przeżywszy obu swych synów 
i swego męża. wyruszyła więc Noemi i z nią jej synowe, aby wrócić 
z ziemi moabu, ponieważ usłyszała w ziemi moabu, że Pan nawie-
dził swój lud, dając mu chleb. wyszła z tej miejscowości, którą tam 
zamieszkiwała, obie jej synowe z nią, i wyruszyły w drogę powrotną 
do ziemi judy (Rt 1,2–7).

Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co teraz napiszę, może być dla 
ciebie bardzo trudne. wiele treści tutaj zawartych może dotykać 
również twojej przeszłości i historii życia, miejsc, o których chciał-
byś zapomnieć i nigdy więcej do nich nie wracać. tych pustynnych 
miejsc, wypalonych żarem gniewu, złości, nieprzebaczenia, miejsc, 
do których nie dotarła jeszcze łaska Bożego uzdrowienia. miejsc, 



Przeklęte korzenie rodzinne 67

w których zakazaliśmy sobie oka-
zywania słabości, w których nikt 
nad nami nie zapłakał, a sami 
w poczuciu gniewu nie chcieli-
śmy tego zrobić. Pozwól jednak, 
aby Duch Święty, przychodząc w prawdzie, uwalniał cię i otwierał 
na uzdrowienie tego, co może długimi latami tłumiłeś w sobie, ob-
winiając siebie i innych w poczuciu zmarnowanego życia. Pozwól, 
aby Duch Święty przychodził w miłości maryi, która zawsze była 
obecna przy tobie, gdy byłeś sam. Pozwól, aby jej macierzyńska 
miłość leczyła rany twego samoodrzucenia. jeśli coś cię zatrzyma 
w trakcie lektury, przerwij czytanie i przekuj swój ból i gniew w oręż 
modlitwy. wołaj do tej, w której każde przekleństwo śmierci traci 
nad tobą siłę panowania. Aby pójść dalej, czasem trzeba wrócić 
do miejsc, w których zagubiliśmy bliskość z Bogiem, aby razem 
z maryją móc wyjść z ziemi przekleństwa moabu.

Święty Gabriel Possenti od matki Bolesnej zachęcał:

kochaj maryję! […] ona jest godna miłości, wierna, stała. […] jeżeli 
zagraża ci jakieś niebezpieczeństwo, ona pospieszy, by cię wyba-
wić. jeśli masz kłopoty, pocieszy ciebie. jeśli chorujesz, przyniesie 
ci ulgę. jeśli jesteś w potrzebie, pomoże ci. Nie ogląda się wstecz, 
by ujrzeć, jakim byłeś. Przychodzi do każdego serca, które chce ją 
pokochać. Przychodzi szybko i otwiera przed tobą swe litościwe 
serce, obejmuje ciebie, pociesza i służy ci. Będzie ci towarzyszyć 
nawet podczas wędrówki ku wieczności.

jest taki fragment w księdze mądrości syracha, który mówi: 
Albowiem błogosławieństwo ojca podpiera domy dzieci, a przekleństwo 

Wołaj do Tej, w której każde 
przekleństwo śmierci traci nad 
tobą siłę panowania.



matki wywraca fundamenty (syr 3,9). Parafrazując tekst, można 
rzec, że zarówno przekleństwo matki, jak i ojca sprawia, że w przy-
szłym życiu rodzinnym, którego symbolem jest dom, zbudowanie 
zdrowych relacji rodzinnych nie ma prawie żadnej szansy. i od-
wrotnie, tak jak błogosławieństwo ojca podpiera dom dziecka, tak 
i błogosławieństwo matki umacnia fundament — a fundament 
w budowie konstrukcji domu jest przecież czymś najważniejszym, 
stanowiącym jego podstawę, trwałość i wytrzymałość. takim 
fundamentem jest miłość maryi. 

Historia wyjścia — a może i ucieczki — elimeleka z Betlejem 
do ziemi moabu będzie miała tragiczne konsekwencje w życiu 
całej jego rodziny. Nie można żyć przecież obok Boga, być wierzą-
cym, ale niepraktykującym. Nie można posiadać imienia chrze-
ścijanina, które mówi „mój Bóg jest królem” i żyć w taki sposób, 
jakby w ogóle nie miało się z Nim nic wspólnego. Chociaż Biblia 
nie podaje przyczyny śmierci elimeleka i jego synów, zauważmy, 
iż jest ona konsekwencją grzechu, który sprowadził przekleństwo 
na całą rodzinę, grzechu, o którym jednak Biblia dosłownie nie 
mówi, a nawet milczy. Czym zatem jest ten grzech? Czy samo 
zamieszkanie w ziemi moabu mogło sprowadzić śmierć na ojca 
oraz jego synów? 

Grzech elimeleka i jego synów (w przeciwieństwie do Noemi, 
która pragnęła Boga i powrotu do ziemi Betlejem) polegał na upo-
rze serca, niechęci do nawrócenia, do zmiany swojego życia bez 
obecności Boga. ich grzechem stało się zamknięte serce, które 
przestało słuchać głosu Boga i było nieczułe na wołanie Ducha 
Świętego, przychodzącego w powiewie miłości. Mówi Duch Święty: 
Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak 
w buncie (Hbr 3,7–8).
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Upór serca prowadzi do jego zatwardziałości. Bóg stawia go 
na równi z grzechem wróżbiarstwa, a więc z grzechem przeciw 
pierwszemu przykazaniu, ściągającym gniew Boży i przekleństwo. 
to jedna z najniebezpieczniejszych sytuacji w życiu duchowym, 
sprawiająca, że człowiek może rozminąć się z darem zbawienia. 
to grzech graniczący z grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, 
gdy ktoś mówi: „dla mnie to nie jest grzech”, kiedy tak naprawdę 
nie uznaje zła za zło, czyli grzechu nie uważa za grzech. Człowiek, 
który tak okłamuje sam siebie, staje się przewrotny w swoim po-
stępowaniu. jakże trafnie oddaje to Psalm 36: 

Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca; bojaźni Boga 
nie ma przed jego oczyma. Bo jego własne oczy [zbyt] mu schlebiają, 
by znaleźć swą winę i ją znienawidzić. słowa jego ust to nieprawość 
i podstęp, zaniechał mądrości i czynienia dobrze. Na swoim łożu 
zamyśla nieprawość, wkracza na niedobrą drogę, nie stroni od złego 
(Ps 36,2–4).

jest też taki fragment w 1 księdze samuela, mówiący o odrzu-
ceniu saula przez Boga z powodu uporu jego serca i nieposłuszeń-
stwa okazanego Bogu. w konsekwencji, jego upór prowadzi go do 
grzechu wróżbiarstwa i okultyzmu, zwracania się do demonów 
oraz świata umarłych: 

samuel odrzekł: «Czyż milsze są dla Pana całopalenia i ofiary krwawe 
od posłuszeństwa głosowi Pana? właśnie, lepsze jest posłuszeństwo od 
ofiary, uległość — od tłuszczu baranów. Bo upór jest jak grzech wróż-
biarstwa, a krnąbrność jak złość bałwochwalstwa. Ponieważ wzgar-
dziłeś nakazem Pana, odrzucił cię on, jako króla» (1 sam 15,22–23). 
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Brzmi to przerażająco, kiedy trwanie w uporze serca jest w Bi-
blii uznane za równoznaczne z uprawianiem bałwochwalstwa.

 
Nie będziecie uprawiać wróżbiarstwa. Nie będziecie uprawiać cza-
rów. […] Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do 
wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się 
przez nich. ja jestem Pan, Bóg wasz! […] jeżeli jaki mężczyzna albo, 
jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani 
śmiercią. kamieniami zabijecie ich. sami ściągnęli śmierć na siebie 
(kpł 19:26; 19:31; 20:27). 

Czy niewiara w Boga, współczesny ateizm, ma coś wspólnego 
z grzechem przeciw pierwszemu przykazaniu? oczywiście, że 
ma. księga mądrości syracha w 18,13 mówi tak: Ci, którzy wskutek 
czarów w nic nie wierzyli.

Bardzo wiele razy spotykałem różne osoby — rodziców, mę-
żów, żony — które z ogromnym bólem i cierpieniem przeżywały 
w swojej rodzinie brak wiary i odejście swoich najbliższych od 
Boga i kościoła, jakby wiara w tej rodzinie całkowicie umarła, 
a nikt nie potrafił wyjaśnić przyczyny, z jakiego powodu to się stało. 
Niejednokrotnie w takich rodzinach pojawiało się doświadcze-
nie zniewolenia grzechem, w większości przypadków grzechem 
nieczystym i zdradą małżeńską. Dopiero po dłuższej rozmowie 
i modlitwie odkrywaliśmy, że w rodzinie istniał grzech bałwo-
chwalstwa, czyli najbardziej obrażający Boga, odrzucający jego 
miłość i łaskę, grzech zlekceważenia Go. Nikt się nigdy z niego nie 
spowiadał, nie przepraszał Boga za tzw. „zabawę” magią, wywoły-
wanie duchów, wizyty u szamanów, uzdrowicieli, bioenergotera-
peutów czy wróżek określanych mianem jasnowidzów. Najbardziej 
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jednak przeraża fakt, że tak prowadzony sposób życia nikomu nie 
przeszkadzał. Nie widziano nic złego w tym, aby łączyć sacrum 
z profanum, obrażać Boga i przyjmować Go w komunii Świętej bez 
spowiedzi. to jest właśnie grzech świętokradztwa, czyli zatajenie 
grzechu, przemilczenie go. 

Święty Paweł Apostoł w 1 liście do koryntian napisał, że zata-
jenie grzechu i przyjmowanie komunii Świętej prowadzi do chorób, 
a nawet śmierci: 

Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb 
i pijąc z tego kielicha. kto bowiem spożywa i pije nie zważając na 
Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije. Dlatego to właśnie wielu 
wśród was słabych i chorych i wielu też umarło (1 kor 11,28–30). 

wiele razy osoby, które zataiły grzechy w sakramencie spowie-
dzi, doświadczały duchowego zniewolenia, prowadzącego nawet 
do chorób psychicznych, depresji, dręczących koszmarów nocnych, 
życia w ciągłym poczuciu niepokoju i lęku. można zapytać, czy nie 
jest to przesada, nadinterpretacja wydarzeń, zbieg okoliczności? Co 
to ma wspólnego z chorobami, zniewoleniami, tragedią rozbitych 
małżeństw lub rodzin?

Przyjrzyjmy się zatem, co mówi o tym Biblia. księga Powtó-
rzonego Prawa w rozdziale 28, bądź 2 list św. Pawła do koryntian 
wymieniają przypadki, które mogą być związane z przekleń-
stwem takie, jak np. problemy emocjonalno-psychiczne, po-
wtarzające się choroby (szczególnie dziedziczne), niepłodność, 
skłonność do poronień, choroby kobiece, rozbicie małżeństw 
i zdrady, skrajne ubóstwo i kłopoty finansowe, wypadki, skłon-
ność do okaleczania siebie, tendencje samobójcze, samobójstwa, 

Przeklęte korzenie rodzinne 71



przedwczesne zgony. są mi znane takie przypadki. jeden z nich 
to przykład krzywoprzysięstwa, przysięgi składanej podczas 
rozprawy sądowej, w której ktoś ze świadków powołał się na 
Boga, kłamliwie zatajając prawdę lub zmieniając ją w kłamstwo. 
w konsekwencji dochodziło w tej rodzinie do tragicznych śmierci 
i powikłań związanych z chorobą. 

Nie chcę w tym miejscu rozwodzić się nad tak szerokim za-
gadnieniem, jakim jest przekleństwo grzechu oraz jego skutki, 
a jedynie wskazać na prawdopodobną przyczynę śmierci fizycz-
nej elimeleka oraz jego synów, spowodowaną zagubieniem bli-
skości z Bogiem oraz notorycznym łamaniem jego przykazań. 
Faktem jest, że elimelek sprowadza skutki swego nieposłuszeń-
stwa Bogu nie tylko na siebie, staje się to również udziałem jego 
synów. jego wyjście z Betlejem jest zewnętrznym wyrazem we-
wnętrznego bólu oraz niepogodzenia się z rzeczywistością, w ja-
kiej przyszło mu żyć, niezgody na obecność Boga. Uzewnętrz-
nieniem tego wewnętrznego buntu jest nadanie swoim synom 
bardzo specyficznych imion. w rzeczywistości imiona, które im 
nadał, są tak naprawdę przekleństwem ojca, które jako rodzic 
rzucił na swoje dzieci: machlon (hebr. chory; smutek, żal, ból) 
i kilion (hebr. być skończonym; koniec, zginąć, wyniszczenie, 
niepowodzenie).

w izraelu istniała tradycja polegająca na tym, że to ojciec 
dziecka nadawał swojemu synowi imię, które mówiło, kim to 
dziecko się stanie. imię było wręcz tożsame z osobą, która je 
nosiła. elimelek nadał swoim synom imiona stanowiące uze-
wnętrznienie jego niezgody na osobisty brak przeżywania relacji 
z ojcem Niebieskim — imiona, które bardziej przeklinają, niż 
udzielają błogosławieństwa i wsparcia. 
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Przekleństwo jest przede wszystkim wynikiem braku wiary 
ojca rodziny w moc błogosławieństwa ojca w niebie. Codziennie 
stajemy przed wyborem życia lub śmierci, błogosławieństwa lub 
przekleństwa, po co sięgniemy, to będzie nam dane. jakie słowa 
wychodzą z naszych ust, taki owoc będziemy w przyszłości zbie-
rali. Bóg jednak nieustannie zaprasza nas do błogosławienia siebie 
nawzajem. w Biblijnym rozumieniu, słowo błogosławić znaczyło 
tyle co ‘obdarować kogoś życzliwością, wsparciem, życzyć mu 
szczęścia’. Było nie tylko wyrazem nieustannego wspierania, 
ale i udzieleniem wiary we własne siły — w taki sposób można 
przetłumaczyć z hebrajskiego słowo błogosławić. Znaczy to, że 
kiedy Bóg nas błogosławi, wypowiada w naszą stronę te właśnie 
słowa: „wierzę w ciebie, nie poddawaj się, obdarowuję cię moją 
łaskawą dobrocią, a w znaku krzyża daję ci moc chroniącą cię od 
złego”. (Na marginesie: kto wie, być może właśnie dlatego krzyż 
jest z taką wściekłością usuwany z przestrzeni życia społecznego, 
szkół, miejsc pracy?) Bóg pragnie, abyśmy żyli w przestrzeni jego 
miłości, w granicach jego błogosławieństwa, ale aby tak się stało, 
musimy również sami tego pragnąć, otworzyć dla Niego serce 
i odciąć się od wszystkiego, co nas od Niego oddziela.

jeśli ktoś nie odkryje w swoim życiu, że jest synem, córką Boga 
ojca, jakże będzie potrafił przekazać swoim dzieciom błogosła-
wieństwo miłości, bezpieczeństwa, jednym słowem to, czego sam 
nie doświadcza? Bez błogosławieństwa Boga ojca, elimelek stra-
cił wiarę i tym samym uległ jednej z największych pokus złego du-
cha, która mówi: „Zobacz, Bóg nie troszczy się o twoje życie, nie 
zależy mu na tobie! Gdyby tak było, nie zostawiłby ciebie samego 
z rodziną, której nie możesz dać poczucia bezpieczeństwa, on 
zapomniał o tobie, skoro dopuszcza do takich sytuacji, w których 

Przeklęte korzenie rodzinne 73



wychodzi twój gniew, złość, wulgaryzm, ucieczka w nałogi! wi-
dzisz? już nawet sam Bóg ci nic nie pomoże, nic nie jest w stanie 
zmienić w twoim życiu ani w życiu twojej rodziny, nie masz nawet 
po co się modlić, bo kto by słuchał modlitwy takiego nieudacz-
nika! Zresztą, ty nawet nie umiesz się modlić, nie umiesz zadbać 
o siebie, więc jak będziesz potrafił zadbać o własną rodzinę? Bóg 
ci tego nie wybaczy, nie masz już odwrotu! Nigdy w życiu nic ci 
dobrze nie wychodziło, ani praca, ani rodzina. Nikt cię nie kocha 
i nikt cię nie potrzebuje! ty już się nie zmienisz, dla ciebie nie 
ma przebaczenia! Zobacz: obiecałeś coś Bogu, innym — i znowu 
to samo, ty nawet sobie nic nie możesz obiecać, znów zawiodłeś, 
zdradziłeś”. to jest kłamstwo, które chce zapisać w tobie zły duch, 
koncentrując cię na wyszukiwaniu zła wokół siebie i w sobie. to 
jest znamię tego, który chce, aby ci, którzy mu ulegli, zachowywali 
się tak samo jak on, czyli oskarżali. 

w tym miejscu przychodzi na myśl żona Hioba, która kusi, 
namawiając go, aby przeklinał swoje życie i oskarżał Boga za do-
świadczenie choroby: 

odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego i obsypał Hioba trądem 
złośliwym, od palca stopy aż do wierzchu głowy. [Hiob] wziął więc 
skorupę, by się nią drapać siedząc na gnoju. Rzekła mu żona: «jesz-
cze trwasz mocno w swej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj!». Hiob 
jej odpowiedział: «mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy 
z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?». w tym wszystkim 
Hiob nie zgrzeszył swymi ustami (Hi 2,7–10).

w słowach i myślach zawarta jest ogromna moc „stwarzania” 
przez nas rzeczywistości, w której żyjemy nie tylko my sami, ale 
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również osoby, które Bóg nam powierzył. jakie słowa wypływają 
z naszych ust, taki owoc zbieramy w naszym życiu — my, oraz ci 
wszyscy, których tymi owocami karmimy.

europejska konferencja Posługi Uwolnienia, organizowana 
w większości przez kapłanów egzorcystów, jednogłośnie stwier-
dziła, że: 

Przekleństwo w złości jest nie tylko grzechem, ale wejściem w świat 
złego, który czuje się upoważniony do wyrządzania szkody — nawet, 
gdy nie został przez człowieka wyraźnie wezwany. Złe słowa i myśli 
skierowane ku komuś lub czemuś dają mu przestrzeń do działania. 
osoby, którym zdarzyło się źle życzyć innym, nie zdają sobie sprawy 
z ogromnego niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą przekleństwo. 
inaczej nigdy by tego nie zrobiły. 

elimelek, który sam doświadczał skutków przekleństwa od-
dalenia się od Boga, życia w gniewie i nienawiści, właśnie w taki 
sposób odnosił się do swoich synów, wypowiadając „zatrute” słowa, 
które i niejeden z nas mógł w usłyszeć życiu: „ty jesteś chory, twoje 
życie sprawia mi tylko smutek i ból, jesteś rozczarowaniem swoich 
rodziców, nic dobrego w życiu nigdy nie osiągniesz, żałuję, że cię 
urodziłam, nie byłeś w naszych planach, za drogo nas kosztujesz, 
zrujnujesz nas swoim życiem, do grobu nas doprowadzisz, do ni-
czego w życiu nie dojdziesz, jesteś nieudacznikiem jak twój ojciec, 
jak twoja matka, wszystko, czego się dotkniesz to psujesz, masz dwie 
lewe ręce, jesteś głupi, dzieci sąsiadów są mądrzejsze niż ty, jesteś 
brzydki, brzydka, idź do diabła, jesteś bękartem, zakałą rodziny, 
wstyd się do ciebie przyznawać, jesteś zwyrodniałym synem, córką, 
zejdź mi z oczu, jesteś skończonym głupkiem, żebyś zdechł jak pies”. 
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Czy słyszałeś w życiu takie przekleństwo, czy ktoś z rodziców 
nadał ci kiedyś takie imię? Czy rozumiesz teraz słowa rodzica, które 
odebrały dzieciom ostatnią iskierkę nadziei na miłość, na szczę-
śliwe, czyli błogosławione życie? Czy ktoś, kto usłyszał takie słowa 
jak synowie elimeleka, ma szansę na normalne życie, poznanie nie 
tylko miłości ludzkiej, ale przede wszystkim miłości Boga ojca? 
Czy znajdzie w sobie siłę, aby wrócić do relacji z Nim? ośmielę 
się stwierdzić, że możliwe staje się to tylko z maryją, bez Niej nie 
jesteśmy w stanie ruszyć do przodu. Błądzimy bowiem w poszu-
kiwaniu prawdy, jak dzieci zagubione we mgle. stare przysłowie 
mówi: „jaki ojciec taki syn, jaka córka taka matka”. Niestety, w wy-
daniu synów elimeleka, grzech ojca został niejako „skopiowany” 
przez synów, którzy, naśladując ojca, uznali, że nie muszą starać 
się o przyjaźń z Bogiem. 

ochozjasz, syn Achaba, objął władzę w samarii w siedemnastym 
roku [panowania] jozafata, króla judzkiego, i królował w izraelu 
dwa lata. Czynił to, co jest złe w oczach Pańskich, bo poszedł drogą 
swego ojca i drogą swej matki oraz drogą jeroboama, syna Nebata, 
który doprowadził izraela do grzechu. Poszedł, bowiem na służbę 
Baala i oddawał mu pokłon, czym rozdrażnił Pana, Boga izraela, 
zupełnie tak, jak uczynił jego ojciec (1 krl, 22,52–54). 

myślę, że to wszystko wydarzyło się właśnie w rodzinie elime-
leka. ojciec przeklął swoich synów, powodując ich duchową, a w kon-
sekwencji także i fizyczną śmierć. we fragmencie księgi Rut czytamy: 

Przybyli na ziemię moabu i tam zamieszkali. elimelek, mąż Noemi, 
zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami. oni wzięli 
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sobie za żony moabitki: jedna nazywała się orpa, druga nazywała 
się Rut. mieszkali tam około dziesięciu lat. obaj — tak machlon, 
jak i kilion — również zmarli, a kobieta pozostała, przeżywszy obu 
swych synów i swego męża (Rt 1,2–5).

Przekleństwo to życie poza przestrzenią błogosławieństwa, 
brak schronienia się w cieniu skrzydeł Najwyższego. Na określenie 
słowa „zmarł” język hebrajski używa tutaj słowa mamot, które 
oznacza nie tyle samą śmierć, lecz: ‘umrzeć przedwcześnie przez 
lekceważenie zasad moralnych’. Umiera ten, kto żyje poza granicą 
Bożych przykazań, jak i również ten, kto innych sprowadza na bez-
droża nieprawości życia, poza miłującą obecnością Boga. Podobnie 
jak to stało się w historii życia niejednego z nas (świadectwo 2).

Zobacz, ta historia — jak wiele innych — pokazuje, co takiego wy-
darzyło się w rodzinie, w której Bóg nie zajmuje pierwszego miejsca, 
kiedy poprzez wejście do ziemi moabu — grzechu magii, okultyzmu, 
bioenergoterapii i wielu innych praktyk wróżbiarskich — sprowa-
dzasz na siebie oraz innych obecność zła niszczącego życie i zdrowie.

Być może będzie to zaskoczeniem, co teraz napiszę, ale nie 
tylko Bóg ma plan na nasze życie. taki plan posiada również sza-
tan — ojciec kłamstwa. on na przestrzeni długości naszego życia, 
od momentu poczęcia aż do śmierci, w długoplanowych etapach 
zrobi wszystko, by udaremnić wobec nas dzieło zbawienia, aby-
śmy nie poznali miłości Boga ojca i maryi matki. Zatruwa nasze 
umysły kłamstwem, aby wzbudzić w nas lęk i nieufność; abyśmy 
oczekiwali od Boga jedynie gniewu, pogardy i odrzucenia. 

Co czeka twoich bliskich, jeśli nie przekażesz im wiary, nie 
nauczysz ich miłości do eucharystii, która jest zadatkiem nieśmier-
telności? Co czeka twoją rodzinę, gdy nie nauczysz ich rozmawiać 
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z Bogiem i maryją? Gdy nie nauczysz ich słuchać głosu Ducha 
Świętego, przemawiającego w Biblii i na modlitwie? jeśli nie na-
uczysz tego swoich dzieci, jaki start im zapewniasz? jakie wy-
czekiwane spełnienie pragnień? Czeka ich tylko jedno: duchowa 
śmierć wiary.

jak umarł elimelek, żyjący poza Betlejem, tak samo umiera 
każdy pozostający poza eucharystią i życiem Nią. Umierają w nim 
wiara, miłość, życie modlitwy, zdolność przyjęcia i ofiarowania 
przebaczenia, każda relacja. 

Prawda, której nie chcemy uznać, mówi nam jedno: bez 
obecności jezusa nikt nie ma najmniejszych szans na starcie ze 
światem, gniewem, nieprzebaczeniem i grzechem. Albowiem 
na ziemi moabu żyjesz tak naprawdę, przebywając na terenie 
swojego największego wroga. 

Biada ci, Moabie! Zgubiony jesteś, o ludu Kemosza! — czytamy 
w biblijnej księdze liczb 21,29a. Na ziemiach moabu czczono 
kemosza, boga wojny, który uznawany był jako plemienne bó-
stwo moabitów. Co takiego Biblia chce nam przez to powie-
dzieć? może to, że kiedy Bóg nie jest dla nas na pierwszym 
miejscu, kiedy nie znajdujemy czasu, aby na eucharystii oddać 
mu chwałę, aby podczas czytania Biblii spojrzeć mu w oczy 
i posłuchać jego słów, wówczas całe rodziny, a nawet państwa 
doświadczają działania demona wojny, podziału, kłótni, morder-
czej zawiści i nieprzebaczenia. Całe rodziny pokoleniowo stają 
się skonfliktowane. Znamy to przecież z własnego podwórka, 
kiedy to jedni nie lubią drugich, choć sami nie potrafią wyjaśnić 
przyczyny nienawiści do siebie — wiedzą tylko, że tak było już 

„od zawsze”, od czasów dziadka i pradziadka, prapradziadka… 
ot, taka rodzinna tradycja. 
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kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu, całe rodziny nazna-
czone są stygmatem nienawiści i pogardy do siebie, wyrażającej 
się w braku miłości, w przekleństwach, złowrogich spojrzeniach, 
przemocy, odrzuceniu, nieumiejętności nawiązywania relacji 
czy wyrażania pozytywnych uczuć. takie rodziny stają się pełne 
złości, gniewu, smutku, przekleństwa, karania siebie i innych 
obojętnością czy milczeniem. 

jak mówią egzorcyści, zły duch potrafi wpleść się niejako 
w osobowość człowieka tak, że ten człowiek nie potrafi już oddzie-
lić w sobie dobra od zła, grzechu od tożsamości bycia dzieckiem 
Bożym. i to stało się właśnie w rodzinie elimeleka.

Czy to nie dziwne? Zauważ, że w tej rodzinie nikt ze sobą nie 
rozmawia, żyją tak, jakby za życia stali się milczącymi grobami 
ziejącymi pustką, chłodem i przerażeniem. Nikt z nich nie wypo-
wiada do siebie żadnego słowa, relacja w tej rodzinie to karanie 
siebie milczeniem i przekleństwem, zamknięciem i zimną obo-
jętnością. elimelek nie starał się budować relacji z Bogiem ojcem, 
dlatego również nie potrafił odbudować relacji z synami, nie mó-
wiąc już o relacji małżeńskiej. Być może wszyscy pełnili tam tylko 
jakieś funkcje. Głowa rodziny, która mówi: „skoro mój Bóg jest 
królem, to ja też mam swoją godność królewską, ja się nie mylę, ja 
zawsze mam rację, mam pierwsze i ostatnie słowo, wszyscy mają 
mnie słuchać, mnie się nie przerywa, mnie się słucha!”. żona to 
tylko ktoś, kto jest cieniem swojego męża, kto nie staje w obronie 
synów. jest kobietą, którą mąż nazywa „moja słodycz” — może 
to taka osoba, która nie potrafi mówić trudnej prawdy, a tylko 
wszystkim wokół „słodzi”? taki syndrom współuzależnienia 
i współudziału w grzechu męża. może jest jej obojętne życie 
bez Boga i modlitwy, stoi obok, zachowuje się biernie, tak, aby  
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nikomu się nie narażać… jakby zapomniała, że w sakramentalnym 
„tak” oboje zaprosili Boga do swego życia i rodziny. teraz nawet 
nie protestuje, kiedy mąż przeklina, wyzywa dzieci, bije. Boi się 
odrzucenia, bycia samą, więc jest tylko słodką, uśmiechającą się 
kobietką, która na siłę chce wszystkich pocieszać i uszczęśliwiać, 
a zapytana: „Co u ciebie?” — z pomadką miodu na ustach zawsze 
odpowiada słodko: „Świetnie, wspaniale, wszystko dobrze”. w jej 
postawie nie ma sprzeciwu wobec grzechu, nie mówi nic na sytu-
ację, kiedy synowie żyją bez sakramentalnego ślubu, w konkubi-
nacie, nie protestuje, kiedy ojciec rodziny, mąż, wyprowadza ją do 
życia bez Boga, bez Betlejem-eucharystii. A może nawet czasem 
bywa i odwrotnie: to ta druga strona wprowadza nas w nieczystość 
grzechu ziemi moabu? to tak, jakby wziąć ślub i jeszcze w tym 
samym dniu, z kwiatami w ręku, pogrzebać przyjaźń z Chrystu-
sem i kościołem, śpiewając: „Niech odpoczywa w pokoju”, bo 
dla Niego w naszych planach nie ma miejsca.

Przypomina mi się w tym momencie świadectwo opowie-
dziane przez jednego z kapłanów. otóż, jest to historia pięciu 
młodych ludzi, którzy tankowali paliwo na stacji benzynowej. Po 
zatankowaniu, gdy zapłacili rachunek, sprzedawca powiedział do 
nich: „No to jedźcie teraz z Bogiem w dalszą podróż”. jeden z nich 
odezwał się na te słowa: „Dla Pana Boga to już miejsca nie ma, 
chyba że w bagażniku”. Zaledwie chwilę po tym, jak odjechali ze 
stacji paliw, niecałe sto metrów od tego miejsca, doszło do czoło-
wego zderzenia i zapalenia samochodu. Nikt nie przeżył wypadku. 
ocalał tylko bagażnik, do którego odesłano Boga. Policja, prze-
prowadzając dochodzenie całej sprawy, wysłuchując wyjaśnień 
rozmowy i opisu zdarzeń przedstawionych przez pracowników 
stacji benzynowej, nie mogła pojąć, jak to się stało, że wszystko 
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zostało zniszczone, a nietknięty pozostał tylko bagażnik…? Przy-
padek, czy też dowód na to, że Bóg poważnie traktuje nasze słowa?

warto uzmysłowić sobie, że nie tylko oddana krew może ura-
tować czyjeś życie, ale o wiele bardziej modlitwa, która ratuje nie 
tylko to życie, ale i życie wieczne. odpowiedz sobie na pytanie: 
w jaki sposób Bóg ma ochronić człowieka, który przestał już z Nim 
rozmawiać? Zobacz, w rodzinie elimeleka nikt się już nie modli, 
nie oddaje chwały Bogu, dlaczego? Bo być może miejsce Boga zajął 
człowiek? wszyscy są podzieleni, nikt się nie uśmiecha i nikt nie 
smuci. Zobojętnienie na grzech i brak relacji z Bogiem sprawiają, 
że członkowie tej rodziny funkcjonują jak gdyby nic się nie stało. 

to jak życie na cmentarzu, gdzie wszyscy już umarli. Nawet 
po śmierci ojca nie ma żałoby, lamentu, smutku. Nikt też nie 
myśli o powrocie do Boga, do Betlejem, nikt nie wspomina nawet 
jego imienia, jakby to Bóg umarł w tej rodzinie. księga koheleta 
mówi: Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu 
wesela (koh 7,4).

Bóg przemawia do człowieka, jeśli można to tak obrazowo 
wyrazić, na trzy sposoby: przez swoje słowa, ludzi — a kiedy nikt 
nie chce słuchać jego słów — mówi też przez wydarzenia: „Zwol-
nij, zatrzymaj się, nie jedź po omacku, włącz światła, uważaj, bo 
przed tobą ostry zakręt i przepaść”. ileż to razy nawet śmierć ko-
goś bliskiego z rodziny nie zmieniła czyjegoś serca? ile jest takich 
rodzin, które tylko w momencie pogrzebu kogoś z najbliższych 
są w kościele? ilu tylko wtedy chodzi smutnych, przygnębionych, 
być może i prawdziwie dotkniętych tragedią śmierci — jednak 
tydzień później jakby o wszystkim zapominali. Nawet śmierć 
kogoś bliskiego nie sprawiła, aby pojawiło się w nich pragnie-
nie uczestniczenia w eucharystii czy skorzystania z sakramentu 
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spowiedzi. w iluż rodzinach jest tak, że w najbardziej uroczy-
stym dniu, jak pierwsza komunia Święta, przyjęcie sakramentu 
bierzmowania czy nawet ślub dziecka, przychodzi na eucharystię, 
a później traktuje Boga jak kogoś, kogo się już więcej nie odwiedza, 
nie rozmawia się z Nim? jakby Bóg, o którym w tym uroczystym 
dniu mówię, że jest moim królem, nazajutrz umarł. i czyż to imię 
elimelek nie mówi nam właśnie o tym? A może ci wszyscy ludzie 
wyczekują na odpowiedni moment, by ktoś po królewsku, jak 
elimeleka, zaprosił ich do powrotu do Boga, a może czekają, aż 
ktoś ich tam zaniesie…? 

w jednym z kościołów zobaczyłem plakat, który przedstawiał 
sześciu mężczyzn wchodzących z trumną przez otwarte drzwi do 
kościoła. Pod plakatem widniał napis: „idź do kościoła, nie czekaj, 
aż cię zaniosą”. Czyż nie ma w tym odrobiny prawdy? Przeszłości 
nie da się zmienić, ale przyszłość ciągle należy do nas. 

wracając do treści księgi Rut, czytamy dalej, że po pewnym 
czasie — może klika miesięcy, może lat — po tym, jak umiera 
elimelek, odbywa się wesele synów. Nowe nadzieje, początki, 
ulga od trudnej relacji, nowy start w jutro. jednak i tutaj synowie 
powielają wyuczone przez ojca zachowanie. Nie tylko żyją w ziemi 
obcej, ale sami stają się wyobcowani dla siebie nawzajem, w re-
lacjach małżeńskich i rodzinnych — więc tak naprawdę nic się 
nie zmieniło. Zatrute korzenie rodzinne wydały owoce śmierci. 

Bardzo często spotykałem osoby, w których żył „duch ojca 
lub matki” — ich słowa, wyuczone gesty, czyny, sposób myślenia 
o sobie oraz innych (pamiętasz, co znaczy moab? ‘Z mojego ojca’). 
Chociaż fizycznie byli może daleko, ciągłe wewnętrzne wracanie 
do przeszłości sprawiało, że nie potrafili żyć tym, co dzisiaj stwa-
rzał dla nich Pan Bóg.
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w Biblii jezus mówi o tym, że kto wstecz się ogląda, nie jest 
Go godzien:

A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za tobą, dokąd-
kolwiek się udasz! jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki 
powietrzne — gniazda, lecz syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie 
by głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za mną! ten zaś od-
powiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego 
ojca! odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty 
idź i głoś królestwo Boże! jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za 
tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! jezus 
mu odpowiedział: ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się 
ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego (Łk 9,57–62).

jezus mówi o kimś, kto pragnie za Nim pójść, wyraża taką 
gotowość, ale… ciągle coś go powstrzymuje. „ale” to ulubione 
słowo złego ducha: „tak, ale… jeszcze nie dziś, jeszcze nie teraz, 
może później, jutro, pogrzebię tylko moją przeszłość, zapomnę 
i wtedy mogę iść”. owo „ale” wyraża się w ciągłym wracaniu 
do nieprzebaczenia, rozdrapywaniu ran przeszłości. sprawia, że 

„duch ojca” i jego słowa żyją w nas, nie pozwalając zrobić kroku do 
przodu, stają się duchową blokadą, która powoduje, że zakazujemy 
sobie szczęścia, miłości, nie potrafimy uwierzyć w miłość Boga do 
nas, ani w ogóle w czyjąkolwiek miłość; we wszystkim doszuku-
jemy się podstępu: ktoś jest dla nas dobry, miły, ale tylko dlatego, 
aby nas ponownie wykorzystać… tracimy wiarę w siebie, która 
niejako uniemożliwia nam rozpoczęcie nowego rozdziału życia.

Być może tak się stało w życiu synów elimeleka. Zbyt często 
słyszeli słowa złorzeczenia i przekleństwa, słowa warunkowej 
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„miłości” — będę cię kochał, ale… może tym niewypowiedzia-
nym przekleństwem było złorzeczenie sobie nawzajem lub synów 
względem ojca, przekleństwem, które mówi: „życzę ci śmierci, 
obyś zdechł jak pies, jak mam mieć takiego ojca — matkę, męża, 
dzieci… — lepiej w ogóle, abym ich nie miał, nienawidzę cię”.

Albowiem Bóg przykazał, mówiąc: Czcij ojca twego i matkę; i kto 
by złorzeczył ojcu albo matce, śmiercią niechaj umrze (mt 15,4). w ję-
zyku greckim na określenie słowa „złorzeczyć” użyte jest tutaj 
słowo kakologōn, które oznacza nie tylko ‘złorzeczący’, ale i ‘źle 
mówiący’. Złe słowa i myśli dały przestrzeń działania w tej rodzi-
nie demonowi śmierci. Nic dziwnego, że synowie nie potrafią do-
strzec innej perspektywy życia dla siebie, a wypowiedziane słowa 
przekleństw wracają jak bumerang do tego, kto je wypowiedział. 

Czy po takich słowach (ojca, matki), które potrafią odebrać 
dziecku miłość i nadzieję, możliwa jest jeszcze wiara w siebie? 
Czy może dziwić, że ktoś, kto wyrastał w przeklętych korzeniach 
rodzinnej nienawiści, nie widzi w sobie dobra, nie postrzega Boga 
jako kochającego bezwarunkowo ojca? Natomiast sama rela-
cja z Bogiem, używanie jego imienia, kojarzy mu się tylko ze 
wspomnieniem krzyku matki lub ojca, stosowania przez nich 
przemocy psychicznej lub fizycznej agresji. Czy nie dziwi to, że 
w sercu rodzi się nienawiść do Boga, która w rzeczywistości jest 
przerzuceniem na Niego niewypowiedzianej nienawiści i braku 
przebaczenia do własnych rodziców? jak w takim przypadku wo-
łać do ojca w niebie: „ojcze nasz”, albo do maryi zwracać się: 

„mamo”, skoro został zniszczony w nas obraz bycia dzieckiem 
w ogóle? skoro jedyne, co kojarzy nam się z dzieciństwem, to 
poczucie ogromnego odrzucenia i bólu, z którym nie potrafiliśmy 
sobie poradzić, samotności i lęku, ponieważ nie było nikogo, kto 
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by stanął w naszej obronie, przytulił, pocieszył, powiedział, że 
wszystko będzie dobrze... Czy takie sytuacje nie prowadzą do 
wniosku: „ja już nie mam po co żyć, nie mam dla kogo żyć, nikt 
mnie nie chce, więc ja również nie chcę nikogo, nie potrzebuję 
drugiego człowieka, a nawet Boga”?

ktoś nazwany imieniem, które niesie przekleństwo rodzica, 
zostaje naznaczony znamieniem przekleństwa, a to bardzo czę-
sto uniemożliwia mu rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu.  
i, o zgrozo, często robią to rodzice, którzy jak elimelek szczycą się 
i są dumni z faktu, że są osobami ochrzczonymi! kiedy rodzice 
tracą wiarę, odchodzą od życia sakramentami, pozostaje tylko 
kwestią czasu, aż pociągną za sobą całą rodzinę ku zagładzie ży-
cia — w atmosferze osądów, oskarżeń i wzajemnych przekleństw. 
wtedy w rodzinę wchodzi demon śmierci, który zaczyna wszystko 
niszczyć, począwszy od relacji z Bogiem, poprzez życie modli-
twy, relacji małżeńskich, rodzinnych, do zabicia ducha wiary, ale 
i nierzadko dotykając przekleństwem zdrowie, majątek, a nawet 
samo życie.

Co więcej, przekleństwo sprawia, że demon śmierci potrafi 
wejść w całą generację ludzkich pokoleń, wywołując piętrzące się 
zło, powtarzające się w formie zniewoleń tymi samymi grzechami. 
Złamanie pierwszego przykazania jest najcięższym grzechem, 
sprowadzającym przekleństwo na życie człowieka i jego rodziny. 

w niejednej historii życia skutki grzechu i przekleństwa są 
przerażające, jednakże nawet w takiej ciemności zawsze pozo-
staje światło nadziei, której na imię maryja (świadectwo 3).

to nie Bóg ojciec zostawia swe dziecko, to ono samo w poku-
sie samowystarczalności ucieka od Niego. Co może zrobić ojciec, 
kiedy samo dziecko od Niego odchodzi, jak ma je uratować przed 
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skutkiem przekleństwa? jak ocalić więź, gdy ojciec i syn stoją po 
przeciwnej strony barykady? jak obdarować syna ojcowskim 
błogosławieństwem, gdy on je odrzuca? wtedy Bóg daje nam 
kolejną szansę, posyła jeszcze jedno błogosławieństwo: posyła 
nam maryję, matkę swojego syna. 

Piotr Czcigodny, opat Cluny, tak modlił się do Niej: 

witaj, błogosławiona Dziewico, któraś przegnała przekleństwo. 
witaj, matko Najwyższego, oblubienico łagodnego Baranka. Poko-
nałaś węża, zmiażdżyłaś mu głowę, kiedy z Ciebie zrodzony Bóg go 
unicestwił… olśniewająca Gwiazdo wschodu, która odpierasz cienie 
zachodu. jesteś jutrzenką, która poprzedza słońce, dniem, który nie 
zna nocy… Proś Boga, który się z Ciebie narodził, by odpuścił nam 
grzech, a kiedy nam przebaczy, dał łaskę i chwałę. 



który w konsekwencji prowadzi do pychy i braku pokory. idąc 
drogą samorealizacji, szłam drogą ciemności, nie drogą jezusa. 
sama sobie zgotowałam piekło, którego nie życzę największemu 
wrogowi. Dziś spłacam dług wobec innych za dobro, jakie mi jezus 
okazał. Chcę być świadkiem ukrzyżowanego, zmartwychwstałego 
Chrystusa, córką maryi pełnej miłości, która zawsze stoi przy 
swoim dziecku, nawet wtedy, kiedy idzie ono na zatracenie. jej 
delikatna dłoń dźwiga upadłe przez grzech dziecko, ratuje i po-
maga wyjść z sytuacji bez wyjścia, przyprowadzając do swojego 
syna jezusa, który jest nieskończoną miłością i miłosierdziem. 
Dziękuję Ci, Panie, za wspólnotę kościoła, za każdego kapłana, 
którego postawiłeś na mojej drodze życia, za kierownika ducho-
wego …, który jako pokorny twój sługa wykazał się wielką cierpli-
wością, ucząc mnie w posłuszeństwie, wprowadził mnie w życie 
duchowe i wskazał mi drogę, którą mam podążać ku lepszemu 
poznaniu Ciebie w wieczności…

Świadectwo 9. 

Chciałabym podzielić się z wami świadectwem działania Bożej 
łaski i obecności maryi w moim życiu. Poprzez trudne sytuacje, 
z którymi przyszło mi się zmagać, mogłam dostrzec, że Bóg miał 
i ma wspaniały plan dla mojego życia. Pochodzę z wielodzietnej 
rodziny, mam dziesięcioro rodzeństwa. Dla moich rodziców byłam 
zaskoczeniem, urodziłam się przed ślubem rodziców. tata bardzo 
ciężko pracował, a mama zajmowała się domem. Było skromnie, 
ale nigdy nam niczego nie brakowało, choć bardzo brakowało 
miłości okazywanej przez przytulanie czy nawiązywanie rozmów. 
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Nie pamiętam dobrych chwil, było ich bardzo mało, w domu były 
ciągłe kłótnie i nieporozumienia. żyłam w ciągłym strachu, bardzo 
bałam się, gdy tata po kłótni wychodził z domu. mama wpadała 
w rozpacz i szał, straszne krzyki, wyzwiska i szantażowania bardzo 
mnie upokarzały. Ciągłe ataki ze strony mamy doprowadzały mnie 
do myślenia o sobie, że jestem beznadziejna. Bardzo wiele sytuacji 
beznadziejnych, które doprowadziły mnie do myśli samobójczych. 

Pamiętam jedną sytuację, kiedy nie wróciłam do domu na czas, 
ponieważ skończyłam wcześniej lekcje i poszłam do mojej babci, 
mamy mojej mamy, by posprzątać i pomyć okna. mama wpadła 
w szał, tak bardzo mnie biła, kopała mnie leżącą na podłodze i za-
krwawioną, że nie miałam już siły wstać. Było wiele takich sytuacji. 
musiałam ukrywać sińce i pręgi na plecach. to, co przydarzało 
się, cały czas myślałam, że mi się należy, że wszystkie kłótnie są 
z mojej winy, oskarżenia moich rodziców pogrążały mnie w ciągły 
lęk i zniechęcenie. Brak relacji z mamą bardzo mnie ranił, czułam 
się wszystkiemu winna. Dużo płakałam, byłam zamknięta w sobie, 
jąkałam się, bałam się nawiązywać nowe relacje. Upokorzenia ze 
strony mamy doprowadziły mnie do tego, że nie czułam się godna, 
aby żyć. wyzwiska i przekleństwa powodowały koszmary nocne, 
bardzo bałam się ciemności, byłam odrzucona i czułam się zalęk-
niona. Bałam się przyszłości, że gdy dorosnę, będę taka sama jak 
mama. Ciągłe porównywanie do innych rówieśników sprawiło to, 
że czułam się niechcianym dzieckiem, ukrywałam wszystko przed 
rodziną. starałam się, by mimo wszystko pomagać rodzicom i być 
posłuszną, nie dokładać im jeszcze zmartwień. szanowałam ro-
dziców i bardzo ich kochałam, tłumaczyłam to wszystko tym, że 
jest im trudno, ze względu na to, że było nas dużo. w sercu czułam, 
że to wszystko po coś jest, czułam, że Bóg czuwa nad nami, że ma 
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nas w swojej opiece i będzie dobrze. wybaczyłam mimo tego, że 
ciągle mnie ranili. 

od najmłodszych lat bardzo chciałam uczestniczyć w eucha-
rystii, pokonywałam pieszo wiele kilometrów, by dotrzeć na mszę 
Świętą, tam czułam się bezpieczna i szczęśliwa. ofiarowałam Bogu 
całą sytuację, mówiłam mu o bólach, łzach i lęku. moim pragnie-
niem w sercu było to, by moi rodzice byli razem i żyli w zgodzie. 
Zawsze po mszy stawałam się silniejsza, szczęśliwsza i pełna sił. 
Nadzieja na lepsze jutro — co tydzień czekałam na tę chwilę, by 
spotkać się z Bogiem. Nie rozumiałam wielu sytuacji w domu, ale 
w głębi serca ufałam, że to się kiedyś wszystko skończy dobrze. 
Pamiętam jeszcze szczególną sytuację, a mianowicie, po kolejnej 
awanturze rodziców było mi bardzo smutno. Znalazłam w ksią-
żeczce obrazek, był to piękny wizerunek maryi, która przytula 
jezusa w swych ramionach, a pod nim napis „trzykroć Przedziwna 
matka i Zwycięska królowa”, bardzo zrobiło na mnie wrażenie 
to ciepłe spojrzenie maryi. jej oblicze sprawiło w jednej chwili, 
że poczułam się potrzebna i kochana, i pełna nadziei, że dzięki 
Niej wszystko jest możliwe. już nigdy nie rozstawałam się z tym 
obliczem maryi, bardzo urzekła mnie, była taka subtelna, pokorna 
i cicha, kochająca i cierpliwa. Gorąco zapragnęłam, by maryja 
zaopiekowała się moją zmęczoną i smutną mamą. Uczyłam się 
wszystko ofiarować maryi, cały ból i rozpacz, odrzucenie bycia 
niekochanym. 

wtedy zawierzyłam swoje życie maryi i od tamtej chwili ona 
jest ze mną. Bardzo obecność maryi zmieniła sytuacje życiowe, 
moje życie stawało się radośniejsze. to maryja uczyła mnie w ci-
chości serca wszystko przyjmować i jej ofiarować. to przy Niej, 
maryi, odnalazłam godność dziecka, uczyła mnie jeszcze bardziej 
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kochać i odkrywać plan Boży wobec mnie. Bardzo mnie zachwy-
cała modlitwa różańcowa, uczyłam się rozważać tajemnice Boże, 
ta modlitwa stała się dla mnie jak balsam dla duszy. Dla mnie 
maryja jest piękną, nadzwyczajną drogą prowadzącą w pełnym 
zaufaniu do poznania Boga. to maryja, jako ta, która wskazuje 
nam swego syna, pokorna i ufna we wsłuchaniu się w słowo Boga 
jest dla mnie wzorem wiary i całkowitego otwarcia się na plan 
Boży. maryja zachwyca mnie, gdyż jest pełna łaski, czyli łask, 
jakimi mnie obdarowuje. to przy maryi uczyłam się akceptacji 
przyjęcia samej siebie takiej, jaką byłam, jej obecność dawała mi 
poczucie bezpieczeństwa i kochania. 

wyszłam za mąż, piękny i zarazem owocny czas dany przez 
Boga. obecność męża sprawiła, że stawałam się coraz bardziej 
wartościowym człowiekiem. to przez mojego męża Bóg daje mi 
poczucie piękna i godności kobiecej. to małżeństwo dane mi przez 
Boga jest piękną drogą kroczenia ku Bogu i świętości. wspólna 
droga wspierania się w codzienności sprawia, że uczymy się cią-
gle na nowo kochać i szanować. Nasze wspólne krzyże dnia co-
dziennego pragniemy znosić na wzór józefa i maryi. oddaliśmy 
wspólnie nasze życie maryi przez jej ręce. to wielka łaska, by 
wspólnie kroczyć i oddawać swe życie, to jakby ofiarować swe życie 
na ołtarzu. i tak też jest z naszym codziennym krzyżem, spośród 
wielu jest zmaganie się z niemożnością poczęcia dziecka. wiele 
lat leczenia i pobytu w szpitalach, bezowocnych rezultatów. ta 
sytuacja bardzo nas buduje i daje mimo wszystko nadzieję, by 
przetrwać ten czas. trzeba dbać o związek, tak jak dba się o no-
worodka. Nadzieja na dziecko pozwalała mi przemyśleć moje 
życie, było trudno, ale nauczyłam się odbierać mojego męża jako 
prawdziwy dar, podarunek od Boga. 
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Po kilku latach małżeństwa wspólnie wstąpiliśmy do wspól-
noty, gdzie na nowo uczyliśmy się rozmawiać, do czego Bóg nas 
konkretnie powołuje. Po wielu rekolekcjach, na których otrzyma-
liśmy od Boga wiele łask i darów pogłębiliśmy wiarę, pragnęliśmy 
na wzór świętej Rodziny żyć i ofiarować Bogu nasze życie i pra-
gnienia. Bardzo dobrze pamiętam rekolekcje, gdzie na jednym  
z wieczorów uwielbienia, głoszone było proroctwo dane od Boga. 
Zadziwiał mnie jeden fakt, a mianowicie postawa mojego męża 
w czasie mszy Świętej. Bardzo mnie zdziwiło, że zwróciłam uwagę 
pośród wielu obecnych, że mój mąż, jako jedyny, całą eucharystię 
miał ręce złożone w geście modlitewnym, pięknie złożone. trochę 
pomyślałam, że to jest dziwne, przecież nikt tak nie trzyma rąk. 
ta sytuacja powtórzyła się również w proroctwie: Bóg posługuje 
się bardzo drobnymi sytuacjami lub znakami. i to proroctwo 
brzmiało tak, że maryja trzyma małe dziecko w ramionach i Bóg 
składa obietnicę, że to dziecko będzie dane mężczyźnie, który ma 
ręce złożone w geście modlitewnym. i w jednej chwili poczułam 
ciepło na ciele i ogromną radość w sercu. Bardzo byliśmy wzru-
szeni tym słowem, jakie Bóg do nas skierował. 

wspólne trwanie i wzrastanie w bliskości z Bogiem bardzo 
nas umacnia. Nasza wspólna droga oparta na jedności, wierności 
i miłości bardzo nas łączy i umacnia. owocem wspólnej modlitwy 
jest to, że przeżywamy nasze doświadczenie w jedności, wierności 
i pokoju. Nasze życie na co dzień jest radosne i proste, i wierzę, że 
jest to prawdziwy dar od Boga. Ufam, że modlitwa niesie wiele 
błogosławieństw i łask, jakimi nas Bóg obdarza. A jest ich mnó-
stwo. wśród nich, w naszym domu przyjmujemy kapliczkę matki 
Bożej w wizerunku trzykroć Przedziwną, tę samą, co w dzie-
ciństwie z obrazka znalazłam. wiem, że obecność matki Bożej 
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nie jest przypadkiem, lecz działaniem Ducha Świętego. jest ona 
zawsze obecna w mym sercu. 

miłość matki Bożej nauczyła mnie dostrzec w mojej mamie 
osobę, której serce mimo wielu zranień, jakie również miała 
w dzieciństwie, kochało i kocha mnie na swój sposób. Dziś mamy 
dobre relacje, wiem, że bardzo mnie kocha i że jest szczęśliwa 
i zadowolona z mojego małżeństwa. Bardzo ceni i szanuje mo-
jego męża, mają bardzo dobre relacje. to wszystko zawdzięczam 
mojej Niebiańskiej mamie, która czuwa i chroni nas. Codziennie 
powierzam moją mamę mojej Niebiańskiej mamie, codziennie 
uczę się i staram się rozpoznawać i współpracować z łaską Bożą. 
Przez liczne uzdrowienia z ran doznanych przez brak miłości oraz 
mych grzechów, doświadczam ogromnej miłości Bożej, doświad-
czam tego, jak pięknym jestem darem wobec Boga, jak bardzo 
jestem wartościowym i umiłowanym dzieckiem ojca. minęło 
trochę czasu jak wypełniła się obietnica, były to bardzo bolesne 
i bardzo trudne chwile, ale jestem przekonana, że wypełniła się 
wola Boża, mianowicie, moja ukochana siostrzyczka — mama, 
zachorowała, bardzo ciężko, nowotwór złośliwy. Był to szok dla 
mnie, właśnie urodziła trzecie dziecko, a tu taka wiadomość. Po 
ludzku nie do przyjęcia, rozpacz, ból, strach. i w tym trudnym 
czasie wypełniło się dane nam proroctwo. Gdy siostra jechała 
do szpitala, miała niemowlę przy sobie, widziałam taki obraz jak 
maryja staje przy siostrze i daje mi to dziecko w moje ręce i powie-
rza mojemu sercu to maleństwo. Było to trudne doświadczenie, 
po roku siostra odeszła, a ja musiałam jej obiecać, że wychowam 
jej dziecko jak swoją córkę. wiem, że maryja jest i wspiera nas, 
do wszystkiego nas przygotowała. Dla mnie ten rok był wielkim 
doświadczeniem miłości i cierpienia. tak wiele Bóg nas uczył, jak 
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stawać się pokornym i ufnym w jego miłosierdzie. Piękna ofiara ży-
cia siostry bardzo mnie umocniła, że dla Boga nie ma nic niemożli-
wego, nawet, gdy nie rozumiem, dlaczego tak, to w sercu rodzi się 
przekonanie, że taka jest wola i trzeba dać się poprowadzić, nawet, 
gdy nie widzę końca tej drogi. Nauczyłam się uwielbiać Boga we 
wszystkim, a przede wszystkim w chorobie siostry. Cała sytuacja 
bardzo nas umocniła i przybliżyła jeszcze bardziej do Boga. 

Dziś spełniamy się jako rodzice, a jeszcze z mężem jesteśmy 
rodzicami chrzestnymi. tak siostra postanowiła jeszcze przed 
chorobą. wypełniamy się w tym powołaniu macierzyństwa i ojco-
stwa. jesteśmy przekonani, że to dziecko jest nam dane na ten czas. 
Nie wiem, co będzie dalej. teraz wiem, że ono mnie potrzebuje. 
Pomagamy wzrastać i rozwijać się maleństwu. Codziennie Bogu 
dziękujemy za wszystko, jak również za trudne chwile. jestem 
przekonana, że maryja uczestniczy codziennie w moim życiu, uczy 
mnie jak być kochającą mamą, mamą, która w cichości serca ofia-
ruje każdą chwilę Bogu. tak jak józef i maryja, których wzięliśmy 
za orędowników naszego małżeństwa, pragniemy kroczyć drogą 
wskazaną przez Boga na wzór świętej Rodziny, pragniemy przyj-
mować i dawać miłość, bo każdy jest pięknym darem od Boga. Bo 
miłość to nie tylko uczucie czy uniesienie, miłość to czyn, odważne 
wybory i wierność podjętym decyzjom. Codziennie pragniemy 
przyjmować miłość i tą miłością się dzielić. 

Chwała Panu, że mogłam podzielić się z wami moim życiem. 
Na koniec chcę się jeszcze podzielić refleksją: jeśli chcesz zmienić 
swoje życie, jeśli chcesz doświadczyć prawdziwej wolności, to bez 
względu na to jak trudna i niezrozumiała jest sytuacja, w której 
się znalazłeś, musisz uwierzyć, że jest wpisana w część Bożego 
planu dla twojego życia. Zaufaj Bogu i daj się poprowadzić.
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wciągałem amfę i paliłem marychę, a moja żona była w domu 
z dziećmi. wtedy poczułem, że jestem w piekle. ogromnie poczu-
cie winy, żal i bezsilność były tak wielkie, że modliłem się o śmierć. 
właśnie wtedy zaczął się proces mojego uzdrowienia, odeszła 
amfa, trawka, a z czasem papierosy, ale mocno jeszcze tkwiłem 
w nałogu picia alkoholu. w chwilach względnej trzeźwości modli-
łem się koronką do Bożego miłosierdzia. kiedy znowu stanąłem 
na krawędzi życia, wiedziałem, że albo umrę, bo nie miałem już sił 
walczyć, albo wydarzy się cud. Poszedłem na spotkanie miting aa 
i szok! Cudowne uzdrowienie, odeszła obsesja picia. i tak zaczęło 
się moje życie w wolności, a miałem już 39 lat. Razem z żoną 
zaczęliśmy chodzić do kościoła i jeździć na msze o uzdrowienie. 
odkryłem, ile było w moim życiu kłamstw, cierpienia, obietnic 
niespełnionych i wylanych łez… i doświadczyłem, że tylko Bóg 
ze swoją mocą i łaską może mnie wyrwać z tego błotnistego dna 
i uzdrowić historię życia, połatać i naprawić złamane życie. on 
jest Bogiem wielkim i potężnym. Znalazł sposób na ból życia… oto 
maryja przywołała nas do swojego sanktuarium, do wspólnoty 
odnowy w Duchu Świętym w Biechowie, tutaj doświadczam tego 
jak przytula, pociesza i prowadzi do swojego syna. Dziękuję dziś 
Bogu i maryi za wszelkie łaski, ojcu … za przyjaźń i prowadzenie 
oraz mojej żonie za miłość i niezłomną wytrwałość.

Świadectwo 12.

wychowywałam się w rodzinie katolickiej. Było nas troje. ja, jako 
najmłodsza, już w łonie mojej mamy, byłam Bożym darem i pla-
nem Bożym. Choć kiedy przyszedł czas rozwiązania mojej mamy, 
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ku zdziwieniu moich rodziców i lekarzy przyszło nas dwoje na 
świat, to było ogromne zaskoczenie, ale i szok moich rodziców 
i lekarzy, gdyż w ogóle nie byli na to przygotowani. Z tą myślą, że 
było nas dwoje, a nie jedno, rodzice musieli się zmierzyć, tak jak 
z wychowywaniem starszej siostry. 

Byłam chorowitym dzieckiem, przez pierwsze miesiące długo 
po urodzeniu leżałam w inkubatorze dla noworodków, miałam 
przetaczaną krew, lekarze nie dawali mi szans życia. Chciałam 
żyć, a plan Boży i słowo ludzkie, to dwa różne znaczenia, mówiąc 
prostymi słowami. wtedy to mama zawierzyła nas maryi, to był 
jedyny ratunek i wołanie do nieba, jakie im zostało… i tak dzień 
po dniu było coraz to lepiej, wzrastałam ku chwale Bożej. Rodzice 
wychowywali nas w duchu religijności, pobożności oraz pokory. 
Dziadkowie również starali się przekazać nam wiarę, za co też 
jestem ogromnie im wdzięczna. mieszkaliśmy razem w naszym 
domu, wspólnie, gdzie wydawałoby się wychowywanie w tak zwa-
nym dobrym domu było czymś naturalnym.

Niestety tak nie było, od zawsze pamiętam ciągłe kłótnie, 
awantury z moimi dziadkami i rodzicami. Przekleństwa i szantaże 
babci, że się powiesi, jej ucieczki z domu i szukanie jej… Bogu 
dzięki, że tego nigdy nie zrobiła. Poniekąd rozumiałam jej lęki, 
które wynikały też z tego, że dużo przeszła w swoim życiu. już 
jako mała dziewczynka została wywieziona na sybir, gdzie straciła 
mamę, a w krótkim czasie też ojca. Dopiero po długich latach, 
po wojnie, wróciła do Polski, gdzie musiała od nowa budować 
swoje życie. tak wyglądało moje dzieciństwo. życie w ciągłych 
awanturach, lękach, braku miłości, braku zwyczajnych, szcze-
rych rozmów z rodzicami. wzrastałam i zamykałam się w sobie. 
Bardzo przeżywałam upokarzanie mnie ze strony rówieśników, 
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krzywdzono mnie słowem, przezwiskami, a ja nie umiałam się 
obronić, nie potrafiłam się „odgryźć”, twierdząc, że trzeba być 
pokornym, tak jak mnie uczono tego w domu. Najbezpieczniej 
czułam się, gdy uciekałam się do maryi. Dużo się do Niej mo-
dliłam i jak dziecko wtulałam się w jej ramiona, czułam się tam 
bezpieczna, kochana przez Boga. 

Dorastałam. jako nastolatka lubiłam spacerować i biegać, 
więc często latem, kiedy były długie wieczory, chodziłam sobie 
zwyczajnie w pole, usiąść na miedzy, przy zachodzie słońca i po-
być z Bogiem sam na sam. Porozmawiać, wyżalić się do maryi, 
tak jak do matki, gdzie nigdy nie miałam odwagi porozmawiać 
z moją mamą o tym, co mnie boli i z czym sobie nie radzę. Po-
mimo że po ludzku niczego nam nie brakowało, zabrakło tego 
jednego, najważniejszego — miłości i okazywania sobie uczuć. 
jako nastolatka, chodząc na religię dostałam obrazek serca jezusa 
od księdza, który nas uczył. Nie potrafię opisać tego słowami, ale 
jezus zauroczył mnie sobą, zakochałam się w Nim. Pamiętam, 
że na jego odwrocie była modlitwa o powołania kapłańskie i za-
konne, tą modlitwą codziennie się modliłam, stała się ona dla 
mnie codziennością i pokarmem. Nie wiedziałam, jaki plan Bóg 
ma na moje życie. w codziennym zwierzaniu się maryi czułam 
jak moja relacja z Nią się umacniała, w skrytości serca zawie-
rzałam jej wszystko, tak jak przyjaciółce. Czując bliską relację 
z maryją, traciłam bliską relację z moją mamą. Powód był jeden: 
rodzice nigdy nie mieli czasu dla mnie, zawsze było coś ważniej-
szego: a to praca, inne obowiązki, wyjazdy taty w delegacje. to 
bardzo trudne przeżycie, gdy oczekujesz miłości i nie czujesz się 
kochanym. Przypominam sobie taki dzień… któregoś wieczoru 
szłam od koleżanki, modliłam się patrząc w gwiazdy, była noc. 
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Prosiłam jezusa, aby nigdy, ale to nigdy nie zostawił mnie samą, 
abym nigdy nie odeszła od Boga bez względu na wszystko, co się 
wydarzy, aby zawsze był częścią mojego życia, że nie chcę żyć 
bez Niego… Przez długie miesiące się modliłam tymi słowami, 
pomimo osamotnienia, które przezywałam, ta modlitwa dawała 
mi siłę i wiarę. 

Rodzice mało się mną interesowali, mało rozmawiali i nie 
potrafili okazać uczuć, tego, że jestem dla nich kimś ważnym i po-
trzebnym. Nie interesowali się szkołą. Często nie rozumiałam nic 
z lekcji, dawało się to szybko odczuć i zobaczyć, kiedy zbliżała się 
wywiadówka. Czułam się wtedy taka mała, zawstydzona, bezsilna, 
że nikt mi nie pomógł. Rodzice mówili mi, że jestem do niczego, 
nic nie umiałam, a nauczycielka powiedziała, że jestem „noga” 
i „dno wklęsłe”. wtedy to całkowicie zamknęłam się w sobie, 
przestałam wierzyć w siebie, a nawet gdy coś wiedziałam na lekcji, 
to bałam się odezwać, że powiem coś źle i zrobię z siebie pośmie-
wisko. siedziałam więc cicho, udając, że mnie nie ma. Radziłam 
sobie sama na ile mogłam, trwając w dobrym. Przy swoim uporze 
i zawzięciu, skończyłam szkołę średnią i zrobiłam maturę. Gdzieś 
wewnątrz mnie wzrastało pragnienie, aby przylgnąć na stałe do 
maryi. oddać się jej bez reszty, skoro świat mnie nie chce, ona na 
pewno mnie przyjmie. Zapragnęłam pójść do zakonu karmelita-
nek w krakowie, poinformowałam swoich rodziców o tym, jednak 
oni nie rozumieli w ogóle tego, co przeżywam. Pytali mnie, skąd 
u mnie takie powołanie? A ja? Byłam utwierdzona w przekonaniu, 
że jednak pójdę do zakonu. miałam jednak chłopaka. Pewnego 
wieczoru pochwaliłam się o tym postanowieniu swojej drugiej 

„połowie”, pamiętam to jak dziś, staliśmy jak wryci, wpatrzeni 
w siebie i usłyszałam te słowa: „jeżeli ty pójdziesz do zakonu, to 
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ja pójdę za tobą”. te słowa utkwiły mi tak bardzo, że do dziś je 
pamiętam. Zalaliśmy się łzami, przytuleni do siebie, tak jakby 
matka przytulała swoje dzieci do siebie. 

Plan Boży jednak był inny. Po szkole średniej szukałam róż-
nych prac dorywczych, czegoś na stałe, aby nie siedzieć u ro-
dziców i nie być dla nich ciężarem. Chciałam być niezależna, 
szybko wyrwać się z domu, gdyż wiedziałam, że nie mogę liczyć 
na rodziców, aby mi pomogli w usamodzielnieniu się. Postanowi-
łam więc wyjechać w poszukiwaniu pracy na Śląsk, gdzie szybko 
udało mi się ją znaleźć. Cieszyłam się swobodą i niezależnością, 
nowymi znajomymi, którzy jednak nie mieli nic wspólnego z Bo-
giem. Powoli wpadałam w rutynę moich obowiązków, gdzie praca 
i odsypianie zmęczenia po niej było moim priorytetem. szybko 
wygasło moje uczucie i chęci pójścia do zakonu, choć zawsze co 
niedzielę uczestniczyłam we mszy Świętej. Rodzicie oczywiście 
cieszyli się, że sobie dobrze radzę, choć bardzo często brakowało 
mi zwyczajnie na czynsz za mieszkanie, na swoje potrzeby. Nie 
chciałam ich jednak prosić, aby mi pomogli, ale tylko dlatego, 
aby ich nie zawieść, aby znowu nie poczuć się jak nic niewarta 
osoba. Nie chciałam tego przeżywać po raz kolejny, nie chciałam 
ich martwić, ani żalić się i prosić o pomoc, musiałam radzić sobie 
sama, być niezależna. 

Pewnego dnia, kiedy wracałam z pracy, poznałam chłopaka, 
który wydał mi się bardzo miły i był zainteresowany mną, moją 
osobą. szybko staliśmy się parą, on nalegał, że się wprowadzi do 
mnie i że będzie dorzucał się do czynszu na mieszkanie. ja oczy-
wiście przy mojej nieśmiałości i uległości zgodziłam się, popełnia-
jąc świadomy grzech, żyjąc bez ślubu kościelnego z mężczyzną, 
którego tak naprawdę mało znałam. Był ode mnie starszy o 9 lat, 
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mówił mi tylko piękne słowa, przynosił kwiaty, potrafił mnie kupić 
pięknymi słowami i zawsze przekonywał w taki sposób, aby wy-
szło na jego. Na początku naszego związku wszystko się układało 
dobrze, był dobry dla mnie, a ja? jak mała, bezradna dziewczynka 
uwierzyłam w każde jego słowo i zaufałam. Z dala od rodziców 
i rodziny, bliskich, byłam skazana sama na jego osobę. Chciałam 
z nim spędzić całe życie na dobre i na złe. Czas mijał. Z każdym 
dniem naciskałam, aby wziąć ślub kościelny, bo życie w związku 
niesakramentalnym nie było zgodnie z moim przekonaniem re-
ligijnym. modliłam się codziennie, prosząc maryję, aby się tym 
zajęła i rozwiązała to jakoś. Patrząc z perspektywy czasu, widzę, 
że jednak sama żyłam w ciągłej naiwności. Nie wiedziałam, jaki 
koszmar przejdę, jakie piekło na ziemi sobie szykuję. Z każdym 
dniem ten człowiek, z którym chciałam spędzić resztę mego ży-
cia, stawał się coraz bardziej agresywny w stosunku do mnie. Był 
chorobliwie zazdrosny o wszystko: rodzinę, przyjaciół, znajomych, 
aż w końcu doszło do tego, że kazał mi się zwolnić z pracy, że on 
sam będzie nas utrzymywał. Uległam mu, bojąc się o siebie. wie-
działam, jak jest agresywny w stosunku do mnie i nie potrafiłam 
się obronić. Dochodziło do tego, że zamykał mnie w domu, jak 
w więzieniu na klucz. Zabraniał wychodzenia i kontaktowania 
się z kimkolwiek. to był prawdziwy koszmar. Z rodziną już nie 
miałam kontaktu, z przyjaciółmi też, informowałam ich raz na 
parę miesięcy, tylko tyle, że żyję i mam się dobrze. Byłam zagu-
biona, ulegałam mu na każde jedno skinienie palcem, czułam się 
jak służąca, jak ktoś, kto musi wykonywać każdy jeden rozkaz. 
Dochodziło do tego, że byłam poniżana, zastraszana szantażem, 
że jak tylko wyjdę z domu to mnie zgwałcą. wielokrotnie ten 
koszmar przechodziłam, podporządkowując się mu tak, jak on 
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tego chce. Zniewolił mnie lękiem i przemocą do tego stopnia, że 
byłam mu całkowicie poddana. 

stawałam się coraz to bardziej zamknięta w sobie, bałam 
się nawet z kimkolwiek rozmawiać, już nie umiałam, nie potra-
fiłam. Byłam stale zastraszana, gnębiona psychicznie i fizycznie, 
stałam się ofiarą przemocy domowej. kiedy wychodził z domu, 
twierdząc, że idzie do pracy, odczuwałam na chwilę ulgę, to były 
momenty, gdy mogłam się wyciszyć i pomodlić się. Pobyć sam 
na sam z maryją, wypłakać się jej, wyżalić się jej, jak do matki. 
Brałam różaniec do ręki i modliłam się całe dnie na różańcu, od 
rana aż do wieczora. Dzisiaj już wiem, że ta modlitwa, różaniec, 
mnie uratowała, to była jedyna ucieczka, jedyna moja ucieczka 
z piekła do nieba, jedyna moja deska ratunku, której mogłam się 
uchwycić. żyjąc w zamknięciu, wiedziałam wtedy jedno: moje 
życie to jeden wielki koszmar, z którego nie umiałam uciec, wyjść, 
poradzić sobie, poprosić o pomoc. Coraz bardziej tonęłam… Pa-
miętam, że często wychodził z domu na całe dnie, a nawet noce, 
wracał dopiero po paru dobach. Dochodziło do tego, że nie mia-
łam nawet co jeść, mój organizm był już bardzo wycieńczony, 
byłam bardzo chuda. 

wtedy jednak coraz częściej przychodziły momenty przebły-
sku i oświecenia. w mojej głowie zaświeciła się czerwona lampka: 
tak dłużej nie mogę żyć i muszę to skończyć, przerwać, uciec, 
jak najdalej od niego, tego człowieka, tego koszmaru. Przyszedł 
dzień, kiedy mu to oznajmiłam, i nagle on dostał szału, napadu 
agresji, wściekał się na mnie, krzyczał, rzucał wszystkim, co miał 
pod ręką. krzesła, talerze, latały po pokoju, w końcu bił głową 
w ścianę i szantażował, że jeśli to zrobię, on się powiesi, albo rzuci 
pod pociąg. to był szantaż, któremu uległam, myśląc, że nie chce 
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mieć śmierci człowieka na sumieniu. Ulegałam po raz kolejny, 
prosząc go, aby to się więcej nie wydarzyło, a on mi obiecywał 
mi, że tym razem będzie inaczej. spokój ten jednak nie trwał 
długo, zaledwie dwa dni. Po dwóch dniach znowu rozgrywał 
się koszmar w czterech ścianach mojego więzienia. Przemoc 
psychiczna i fizyczna, do tego szantaż emocjonalny. wzbudzał 
we mnie litość, manipulował. kiedy znikał na całe długie dnie 
i noce, wiedziałam, że mnie zdradza. Nawet nie zaprzeczał, tylko 
się śmiał się w oczy. 

ten koszmar trwał pięć lat, tuż przed końcem postawiłam 
go przed faktem dokonanym, że chcę wziąć ślub kościelny, czy 
tego chce czy nie. jedziemy do księdza, stwierdziłam, i ma się 
temu podporządkować. ku mojemu zdziwieniu, wsiadł ze mną 
do samochodu i pojechaliśmy, nic nie protestował, ale przed sa-
mym wejściem do kancelarii parafialnej uciekł. Zwyczajnie uciekł, 
tłumacząc się tym, że to jest dla niego duży stres i boi się księ-
dza. tłumaczył się, że był bardzo dawno u spowiedzi, lata temu, 
dodając, że zwyczajnie się boi. Byłam wściekła i rozgoryczona, 
usiłując oczywiście go rozumieć, że nie radzi sobie z emocjami. 
Czułam się winna, że go naciskałam. i znowu — zagrał na moich 
uczuciach, na mojej naiwności, okłamując i wymyślając historyjki 
na poczekaniu. Dałam mu kolejną szansę i czas do namysłu, czy 
chce być ze mną, czy nie. Byłam głupio naiwna, tłumacząc sobie, 
że to jest miłość na całe życie, na dobre i na złe. tylko tyle, że my 
nie mieliśmy jeszcze wtedy ślubu kościelnego, a ja byłam tak 
zaślepiona nim. 

Zaszłam w ciążę, małe dziecko, pieluchy, ja odcięta od jakich-
kolwiek środków do życia. Zdana tylko na niego, na jego łaskę 
i niełaskę. koszmar trwał nadal. Pogodzona z myślą, że musi tak 
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być po prostu, że inni mają gorzej, zaakceptowałam to. w niedłu-
gim czasie przyszło kolejne dziecko na świat, byłam załamana, 
zrozpaczona całą tą sytuacją i wiedząc już, że nie pójdzie do księ-
dza, nalegałam mimo to, żebyśmy wzięli ten ślub. jednak bez 
rezultatu. wzięliśmy ślub cywilny. Chciałam od zawsze mieć 
normalnego męża, być żoną, matką, żyć w normalnym związku 
małżeńskim. Prosiłam go i o dziwo zgodził się, ale musiał zała-
twić dokumenty potrzebne do ślubu, pojechać do swojego miasta 
rodzinnego. Znowu go nie było dwa dni, pojechał samochodem, 
wiedziałam wtedy, że kłamie. Zaczął się kolejny koszmar, przyła-
pałam go na zdradzie. Nie mogłam się pozbierać, byłam załamana, 
modliłam się do maryi, aby mnie stąd zabrała, bo już nie chcę tak 
żyć, nie mam siły. kiedy patrzyłam na moje dzieci, bezbronne 
i niewinne, coś dodawało mi sił i wiary w to, że jeszcze będzie 
dobrze, że wszystko się ułoży. wrócił. w krótkim czasie wzięliśmy 
ślub cywilny, ciesząc się chwilą i papierkiem podpisanym w urzę-
dzie. Poczułam się ważna i może trochę dowartościowana tym,  
że udało mi się nakłonić go do małżeństwa. 

minął miesiąc od ślubu, szłam kolejny raz do urzędu stanu 
cywilnego, tym razem po zmianę dowodu osobistego, zadowo-
lona i taka dumna z nowego życia. jednak to zadowolenie bardzo 
szybko zgasło we mnie, przeżyłam kolejny koszmar. Pani, która 
mnie obsługiwała, spojrzała na mnie surowym wzrokiem i z po-
gardą w głosie powiedziała do mnie: „Pani jest trzecią żoną tego 
pana i ten pan popełnił bigamię”. Z braku sił osunęłam się na 
krzesło, na którym siedziałam jak wryta. odjęło mi mowę, a serce 
uderzało jak szalone. Zalałam się cała łzami, szlochałam jak mała 
dziewczynka, znowu oszukana, znowu skrzywdzona, nie wierzy-
łam na własne oczy i uszy, nie wierzyłam, temu, co usłyszałam. 
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Pani zapytała mnie ponownie: „Czy wiedziała pani o tym, że 
ten mężczyzna był już w związku z tymi kobietami i jeszcze ma 
dzieci?”. Był to dla mnie kolejny dramat, koszmar, szok. Nie wie-
działam już czy to jest prawda, czy jakieś kłamstwo, czy jest to jakiś 
film, a może coś ze mną jest nie tak, może to choroba psychiczna? 
wyszłam stamtąd jak w jakimś letargu, jak w hipnozie, w głowie 
i uszach mi szumiało i słyszałam tylko te słowa: „Pani jest trzecią 
żoną tego pana”. Całą drogę wracając do domu, przepłakałam 
i nie wierzyłam, czy to prawda? Cały świat zawalił mi się w jednej 
chwili, znikąd pomocy i wparcia. Chciałam ze sobą skończyć, ja 
już nie mam po co żyć — myślałam, już mam dosyć, ja już nie 
mam po co wracać, po tych upokorzeniach, zawstydzeniu. ja już 
dłużej tego nie zniosę... kiedy wróciłam do domu, patrzyłam na 
moje dzieci i na obrazek maryi wiszący na ścianie, wiedziałam, że 
ona wie, co przeżywam, mówiłam sobie wtedy w sercu: „ja mu-
szę żyć, muszę być silna, dla moich dzieci. maryjo trzymaj mnie 
przy życiu”. spotkałam się z nim… kiedy pytałam go, oczekując 
jakichkolwiek wyjaśnień, odpowiedzi, usłyszałam tylko te słowa: 

„już jesteś moją żoną”, żadnych wyjaśnień, skruchy i ten śmiech… 
każdy kolejny dzień był wielkim koszmarem, niczym film 

z Hollywood, w którym ja grałam główną rolę. on znowu znikał na 
całe dnie i noce, nie przynosząc żadnych pieniędzy. Dochodziło 
do tego, że nie miałam co dać jeść dzieciom, nie mówiąc o sobie. 
miałam tylko to, gdy go nie było, że mogłam spokojnie się zająć 
dziećmi. Całe dnie i noce spędzałam przy dzieciach, modląc się 
do maryi, aby coś zrobiła, aby wyrwała mnie z tego koszmaru. 
w końcu przyszedł taki dzień… Zebrałam się na odwagę i zdecy-
dowałam, że powiem mu, że to koniec, że ma się wynieść z tego 
domu i z mojego życia raz na zawsze. Bałam się, tak. Bałam się 
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jego reakcji, że mnie pobije, że będzie znowu awantura, że będzie 
szantażował mnie, że rzuci się pod pociąg, tak jak przez tyle lat 
zatruwał mnie swoim kłamstwem. Ale tym razem było inaczej, 
ku mojemu zaskoczeniu, nic się takiego nie wydarzyło. spakował 
swoje rzeczy i nie mówiąc wiele wyszedł niemal bez słów. widocz-
nie już miał swój plan, znajdzie sobie kolejną ofiarę przemocy. 
Gdy wyszedł, poczułam ulgę i radość w sercu, ale też rozpacz. 

obwiniałam siebie, czułam się winna, że to z mojego powodu 
wszystko się stało, i to ja dopuściłam do tej tragedii, do sytuacji, 
w której zostałam samotną matką z dwójką dzieci. to był koszmar, 
wstydziłam się sama przed sobą, przed rodziną, ludźmi, co o mnie 
powiedzą, jakie upokorzenie, zawstydzenie, będę musiała znowu 
przeżyć. sytuacja zmusiła mnie, abym wróciła do rodzinnego domu. 
Rodzice byli załamani, wymawiali mi na każdym kroku moje błędy. 
wytykana przez ludzi i osądzana, poczułam się jak Pan jezus ska-
zany i osądzony przez Piłata. skazana na osądy i pośmiewisko 
byłam załamana, bałam się wychodzić z domu, wstydziłam się. 
okryłam całą rodzinę hańbą, taka czarna owca, wpadłam w de-
presję. Nie wychodziłam już nigdzie z domu, całe dnie, tygodnie, 
miesiące spędzałam w domu, przemieszczając się tylko z pokoju 
do pokoju, tam, gdzie mieszkałam z dziećmi. wracając do domu 
rodzinnego, do domu rodziców nie liczyłam na dobre słowo i zro-
zumienie, na miłość. w przeciwieństwie do syna marnotrawnego, 
który wraca, ja nie usłyszałam nic dobrego, a tylko same osądy. 
kiedy tak siedziałam w pokoju, za ścianą kolejny raz dobiegały do 
mnie słowa rodziców narzekających na mnie. to jeszcze bardziej 
wywoływało we mnie poczucie smutku, bezradności i rozpaczy. 

kiedy tak siedziałam w domu, gdy już było późno, pewnej 
nocy, gdy dzieci już spały, a ja sama w środku pokoju siedziałam  
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zapłakana, biłam się z myślami, dlaczego tak się stało i dlaczego to 
mnie spotkało, dlaczego byłam taka naiwna i łatwowierna, wtedy 
usłyszałam słowa moich rodziców: że to przeze mnie, z mojej winy 
mnie zostawił, że powinnam ich słuchać. Poczułam się wtedy 
zmieszana z błotem, jak nic niewarta osoba. że jestem dla nich 
z dziećmi ciężarem i wstydem, co oni zrobią ze mną, te słowa usły-
szałam zza ściany moich rodziców. te przykre słowa słyszałam 
w swojej głowie niemal codziennie. Nie chciałam żyć, chciałam 
umrzeć. Nie chciałam być dla nich ciężarem, oni wstydzili się 
mnie, własnego dziecka, tej całej sytuacji. Zawiodłam rodziców 
i stałam się pośmiewiskiem sąsiadów oraz całej okolicy. ludzie 
żyli plotkami i znaleźli nowy temat rozmowy. Nie potrafiłam już 
nic dla siebie uczynić. siedziałam więc w ciemnym pokoju, pła-
kałam przez całe noce i prosiłam Boga o jedno: o wybaczenie. 
mówiłam mu, jak bardzo żałuję i jak chciałabym naprawić tą 
sytuację. mówiłam: „już nie mam siły żyć maryjo, ja nie chcę 
już żyć”. i wtedy poczułam, doświadczyłam czegoś, czego nie 
zapomnę do końca życia: wszechogarniającą obecność maryi, 
która jest przy mnie i przytula mnie w swoich ramionach, maryi, 
przy której czułam się bezpieczna, przy której wszystkie złe myśli 
odchodziły, znikały, przy której czuję się znowu kochana i rozu-
miana, dla której warto żyć! Usłyszałam wtedy w sercu te słowa: 

„Dziecko moje, nie martw się, wszystko będzie dobrze”. tylko 
kilka słów, tylko kilka słów, które dały mi skrzydła i nadzieję życia. 
Powróciła radość i siła do życia. Powróciło pragnienie modlitwy 
i uwolnienie od depresyjnych myśli. 

od tamtej chwili obecność maryi jest przy mnie, umacnia 
mnie każdego dnia, czuję jej matczyną troskę i spojrzenie. ona 
przywróciła mi nadzieję także przez bliską mi osobę, telefon  
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mojego brata, słowa, które pozostały głęboko w moim sercu, które 
dawały mi siłę i oparcie: „Nie jesteś sama”. w bracie miałam 
ogromne wsparcie, on mnie rozumiał, nie osądzał, czułam, że 
jestem przez niego kochana i potrzebna, taka, jaka jestem. Po-
mógł mi na nowo poukładać moje życie. Z czasem moi rodzice 
również przyzwyczaili się do tej sytuacji, w której ich Bóg postawił. 
Pomagali mi w wychowaniu moich dzieci, w zdobyciu środków 
do życia. maryja zmieniała serca nas wszystkich. leczyła nas 
swoją obecnością, doprowadzając do pojednania i przebaczenia 
w rodzinie. Dzięki Niej i zaufaniu do Niej, całkowitym oddaniu się 
i zawierzeniu, dziś jestem tutaj, jako żona, która ma kochającego 
męża i dzieci, wspaniałą rodzinę, dom, przyjaciół, i mogę o tym 
pisać w tym świadectwie. 

maryja na nowo pomogła mi poukładać moje życie. Nauczyła 
mnie, jak z wiarą przyjmować każdą trudność i krzyż. Z Nią wiem, 
że wszystko można przezwyciężyć, z Nią wszystko jest możliwe, 
wystarczy się jej bezgranicznie oddać, zaufać. ona przeprowadzi 
nas przez każdą trudność. ona jest moją pocieszycielką. moją 
nadzieją, kiedy jest mi źle i siłą w słabości. jej miłość nigdy mnie 
nie zawiodła. Codziennie powierzam jej moją rodzinę, przyja-
ciół, znajomych, moje miejsce pracy, ludzi, których Bóg stawia 
na mojej drodze życia. Bez niej — wiem to na pewno — nic bym 
nie mogła sama uczynić. Powierzam jej moje sprawy, myśli, kło-
poty, marzenia, moje wady i zalety. to ona sprawia, że uczę się 
coraz to większej relacji z Bogiem i człowiekiem przez modlitwę 
i przebaczenie. każdego dnia mogę odczuwać ją na nowo, a przy 
tym naśladować jej pokorę i bezgraniczną miłość. ona uczy mnie 
kochać i przebaczać, nawet tym, którzy mnie tak bardzo zranili. 
wierzę i wiem, że z maryją naprawdę wszystko jest możliwe.
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