
Świadectwo o przebaczeniu i miłości do ojca.  
 

Wraz z rodzeństwem zostałam wychowana tylko przez mamę. Ojciec nas zostawił, gdy byłam 

mała i zapomniał o nas. Pamiętam tylko tyle, że taty nie było, nie było go przy mojej rodzinie 

i przy mnie, wtedy kiedy najbardziej go potrzebowałam.  

Przez całe życie bardzo pragnęłam mieć kochającego ojca, który dałby mi miłość i poczucie 

bezpieczeństwa, bliskości, ciepła.  

Modliłam się, żeby Bóg mi dał łaskę, bym mogła mu wybaczyć. Miałam pragnienie by 

wybaczyć mu jego nieobecność, opuszczenie mnie, odrzucenie, nieinteresowanie się mną i 

moim życiem, jego rozwiązłe i hulaszcze życie. 

W trakcie Mszy Św. o uzdrowienie w Jarosławiu, Bóg sprawił, że przebaczyłam mojemu ojcu. 

Kapłan przekazał mi wtedy Słowo, że Bóg uzdrowił mnie z mojego zranienia. Wydawało mi 

się, że przebaczyłam i zakończyłam tę sprawę. Jednak aranżując w myślach nasze spotkanie, 

wyobrażałam sobie, że kiedy go spotkam, to mu powiem o moim przebaczeniu, ale 

zamierzałam powiedzieć mu też, żeby sobie poszedł i mnie zostawił, szedł swoją drogą. 

W czasie rekolekcji z o. Josephem Vaddekelem z Indii w Boguchwale 9-10 września 2012 r. 

głęboko zapadły mi w serce słowa o. Józefa, który mówił, żeby uwierzyć samemu w Boga, a 

On uzdrowi całą rodzinę i zajmie się jej sprawami. Oddałam więc Bogu po raz kolejny samą 

siebie i całą moją rodzinę: mamę, ojca, siostrę, brata, bratową, moje siostrzenice. 

Dwa dni po zakończeniu rekolekcji, w pracy poczułam w okolicy serca ogromne ciepło. Takie 

maleńkie coś, coś pięknego. Nie od razu wiedziałam co to jest, ale po chwili uświadamiałam 

sobie co się dzieje... to przyszła Miłość. Miłość do mojego taty, bardzo maleńka, ale bardzo 

gorąca, miałam ją w sercu. Mam ją w sercu! Mam ją w sobie. Czułam jak ona mnie ogarniała.  

Po pracy poszłam do kościoła. Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem z radości nie 

potrafiłam nic powiedzieć Panu Jezusowi, zupełnie nic... nie potrafiłam, byłam jakby 

"sparaliżowana". Jezus wtedy przypomniał mi jedyne dobre słowa mojej mamy o moim ojcu, 

że gdy się urodziłam wybrał dla mnie imię. Przypomniałam sobie wtedy też, że jeden raz w 

życiu w dzieciństwie, dostałyśmy z siostrą prezent od naszego taty – sukienki, dokładnie 

przypomniałam sobie jak wyglądały.   

To był dzień kiedy pokochałam mojego ojca. Zmieniło się moje nastawienie do niego. Jeśli 

dziś czy jutro spotkałabym go na ulicy, już nie kazałabym mu iść w swoją stronę, ale 

powiedziałabym mu  „Tato, ja Cię kocham. Tato, ja Ci wybaczam!”  

 

Dziś dziękuję Bogu za to, że dał mi życie i dziękuję też że wybrał dla mnie takich, a nie 

innych rodziców! Chwała Panu! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


