
Rzeszów, 6. sierpnia 2012 r. 
w święto Przemienienia Pańskiego 

Drodzy Katecheci!

Oddajemy  do  Waszych  rąk  płytę  DVD  z  zapisem  świadectwa  pt.  „Byłem  marionetką  diabła”, 
wygłoszonego przez Dobromira „Maka” Makowskiego w Bazylice OO. w Rzeszowie, w ramach tzw. „Katechez 
Audiowizualnych”.  Spośród  wielu  spotkań,  które  odbyły  się  w  naszym  kościele,  wspomniane  należało  do 
najbardziej  poruszających i  pouczających.  Dobromir opowiadał  o życiu w lęku,  cierpieniu i  grzechu, a także 
o nadziei, która doprowadziła go do przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa.

Uciekałem z domu. Były meliny, paserstwo, kradzieże. Wdepnąłem w niezłe bagno. Byłem 
marionetką diabła. Takim pędzelkiem, którym on malował sobie zły świat na ziemi. 
Wydawało mi się, że robię dobre rzeczy, a z każdym dniem umierałem. Ćpałem coraz więcej.  
Któregoś dnia, po kolejnym zatrzymaniu przez policję, dostałem ultimatum – albo z tym 
kończę, albo idę do kryminału. Załamał się mój świat, nie miałem nic. Stałem przyćpany na 
ulicy i płakałem: „Jezu, jeśli naprawdę jesteś, to zmień moje życie…”

Cierpienie,  którego  doświadczył  Dobromir  dotyka  obecnie  wielu  młodych  ludzi,  dlatego  świadectwo 
naszego gościa jest tak bardzo cenne i poruszające. Jest to świadectwo przebaczenia rodzicom, odwrócenia się od 
grzechu i postawienia na pierwszym miejscu w życiu Boga. Zachęcamy do prezentowania nagrania w czasie lekcji 
katechezy  w  szkołach,  a  także  do  wykorzystywania  jej  podczas  rekolekcji,  dni  skupienia  czy  spotkań 
formacyjnych. Płyta DVD, którą Wam przesyłamy jest darmowa. Z naszej strony prosimy o zaproszenie młodych 
ludzi na stronę internetową www.żywawiara.pl

Jeśli zaś – drodzy Katecheci – jesteście zainteresowani innymi nagraniami z „Katechez Audiowizualnych”, 
to ich wykaz pozwalamy sobie zamieścić na odwrocie niniejszego listu. Płytki można zamawiać pod adresem e-
mail  odnowa.bernardyni@gmail.com.  Sugerowana  ofiara za  jedną  płytkę  wynosi  5  zł  (na  pokrycie  kosztów 
produkcji i dystrybucji).

Mamy nadzieję, że materiał przekazany w Wasze ręce zostanie ciepło przyjęty przez młodych ludzi, którym 
go zaprezentujecie.
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