
Świadectwo o działaniu Boga w życiu 
 

W marcu 2012 roku, duszpasterz naszej wspólnoty zlecił mi przygotowanie konferencji na 

temat modlitwy "Ojcze nasz...".  

Modlitwa ta głęboko mnie poruszała od wczesnej młodości, dlatego zabrałem się do "dzieła" 

z wielkim zapałem. Dość szybko jednak mój zapał osłabł. Zacząłem myśleć, jak to możliwe, 

żebym to ja miał wygłaszać konferencję na taki temat, o tej tak ważnej modlitwie, ja z 

bagażem tylu grzechów, i to jakich grzechów. Miałem coraz silniejsze wewnętrzne 

przekonanie, że jest w tym jakiś błąd, że to niemożliwe, żeby tego chciał Bóg. Ta myśl 

"pokonała" mnie w końcu i... zarzuciłem temat. Mimo to, modlitwa "Ojcze nasz..." nie 

opuszczała mojej świadomości, wszystko zaczęło mi się z nią kojarzyć, teksty Pisma 

Świętego, zdarzenia, które obserwowałem, wszystko dla mnie było "o" tej modlitwie. Bóg 

dopominał się o konferencję, ale wtedy tak tego nie odczytywałem.  

 

We wrześniu miałem modlitwę wstawienniczą, na której otrzymałem bardzo trudne i bolesne 

dla mnie słowo, w którym nie potrafiłem się nijak odnaleźć: „Jeśli w zarządzie cudzym 

dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze?” (Łk 16, 12). Kilka dni męczyłem się i 

modliłem o właściwe zrozumienie tego słowa. Po tych dniach wiedziałem już, że chodzi o 

dobro duchowe; Pan wypomniał mi, że zachowuję jakieś dobro duchowe dla siebie, ale nie 

wiązałem tego z konferencją. Dopiero, kiedy zagadnięta przeze mnie w tym temacie żona 

powiedziała mi: "chodzi o niewygłoszoną konferencję", dopuściłem do siebie taką myśl.  

 

W tym czasie zacząłem też mieć problemy ze zdrowiem, lekarze zdiagnozowali u mnie 

zakrzepicę żył, zagrażającą życiu, a ja już wtedy nie miałem żadnych wątpliwości, że i w ten 

nietypowy sposób Bóg upomina się o konferencję. Wróciłem więc na poważnie do tematu. 

Moje problemy ze zdrowiem okazały się nie być aż tak poważne, jak to się początkowo 

wydawało i zaczęły szybko mijać.  

Konferencja powstała i przyszedł dzień wygłoszenia jej.  

Okazało się, że tego dnia spotkanie naszej wspólnoty nie odbywało się w salce, tylko w samej 

Bazylice, w związku z czym musiałem mówić do mikrofonu. To było dla mnie dużym 

problemem. Mikrofon bardzo mi przeszkadzał, mówiło mi się źle, w końcu zacząłem tracić 

głos, zaczęło mnie bardzo boleć gardło. Już myślałem, że będę musiał przerwać, ale na 

szczęście jeden z animatorów podszedł i odebrał mi mikrofon, mówiąc, że jest jakiś pogłos. 

Reszta poszła już łatwo.  

Ale natychmiast po konferencji zacząłem zastanawiać się, czy powiedziałem wszystko to, 

czego Pan oczekiwał ode mnie. Znów utraciłem spokój. Chodziłem i wewnętrznie cały czas o 

to pytałem Pana.  

Następnego dnia wracając z pracy wstąpiłem do Bazyliki na chwilę adoracji i znów pytałem 

Jezusa o to, czy podobała mu się moja konferencja. I gdy tak trwałem przed Panem z tym 

pytaniem w sercu wydarzyło się coś, co bardzo mnie wzruszyło. Pan odpowiedział mi, w taki 

oto sposób: do kaplicy wszedł zakonnik z grupą młodzieży, uklękli i zaczęli wspólnie, głośno 

odmawiać "Ojcze nasz...". Poczułem wtedy całkowity spokój, zrozumiałem, że Bóg jest ze 

mnie w pełni zadowolony, poczułem się zaakceptowany. Moje wątpliwości już nie wróciły.                                                                                              

Nikodem   

 


