
Zapisałam się na warsztaty pod wpływem jednej bardzo cichej myśli: "a może by tak pójść", 

ale i nie bez wielu wahań, czy aby na pewno to czas dla mnie. Żeby od razu się nie rozmyślić, 

na wszelki wypadek wpłaciłam zaliczkę. Dwa dni przed warsztatami dopadły mnie jednak 

ostro szarpiące dylematy pt. "po co ci to", "szkoda czasu", "nie przesadzaj, jesteś już przecież 

ewangelizatorem". Żeby nie zwariować od tych drapieżnych myśli, zaczęłam szukać dobrych 

stron i racjonalnych argumentów przeciw rozwrzeszczanym emocjom;  m.in. zwróciłam się  

z pytaniem do Ojca duchowego naszej wspólnoty. Jego sms-owa odpowiedź była krótka, 

zwięzła i na temat: "Iść. +". Ten krzyżyk - to błogosławieństwo uciszyło z miejsca 

całą wewnętrzną burzę!  

W czasie  warsztatów. po adoracji Najświętszego Sakramentu zrozumiałam, dlaczego. Wśród 

wielu łask była i ta, że Pan Bóg podczas modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne pokazał mi 

rany, o których nie miałam pojęcia (a skoro On to tak wyraźnie pokazuje, to znaczy, że jest to 

ważne). Pierwsza - kiedy usłyszałam o odrzuceniu dziecka w łonie matki. Muszę tu dodać, że 

już na długo przed tymi warsztatami miałam raz, ale konkretnie, takie złe myśli i odczucia  

w stosunku do mojej mamy. Kiedy myślałam o tym, że byłam kiedyś w jej brzuchu robiło mi 

się niedobrze, widziałam tam tylko ciemność i samotność oraz czułam brzydki zapach, 

odczuwałam też wielką niewygodę tamtego miejsca. Wiedziałam od mamy, że tato nie 

zaakceptował tej ciąży od razu, dla niego była za szybko, a dla mnie (dla rodziców nie) była 

ona grzeszna, bo przed ślubem kościelnym. Mama twierdziła, że się cieszyła.  

Te wszystkie paskudne myśli wróciły mocno podczas modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne. 

Pytałam Boga, czemu mi tam tak niewygodnie w tym brzuchu, o co chodzi, dlaczego to 

odczucia tutaj wracają? Wtedy było poznanie o dziecku odrzuconym w łonie matki oraz  

o obrazie Matki Bożej z Guadelupe i to dziecko jest w łonie Maryi. O Boże, pomyślałam, 

przecież mam ten Jej obraz w swoim domu. I wtedy ryknęłam, nie tyle z bólu, ale też ze 

wzruszenia, że Ona, Matka, z którą miałam taki problem, żeby Ją godnie czcić i mieć z Nią 

relację (bo ciągle Ona i moja mama zlewały się w jedną i tę samą osobę) - Ona sama mnie 

nosiła. Tym obrazem jeszcze raz dostałam potwierdzenie, że Maryja zawsze była i jest obecna 

w moim życiu, a teraz wiem, że od samego poczęcia. Chciał mnie Bóg Ojciec (co już we 

mnie "przerobił"), chciała mnie i Matka - jestem dzieckiem Świętej Rodziny !!! 

Był też obraz łóżeczka z małym dzieckiem, a to łóżeczko ma jakby kraty i ono leży tam samo 

i płacze, nikt się nim nie interesuje. Jakie "jakby kraty"? Moje łóżeczko było metalowe  

i miało kratki ze sznurka - pamiętam go, bo potem spała w nim moja siostra, a następnie brat.  

Kiedy wcześniej usłyszałam o tzw. pamięci komórkowej, pomyślałam też, co oni pitolą, jaka 

do licha pamięć komórkowa ?! No i Bóg pokazał jaka. Czemu to zrobił - na pewno, żeby 

wejść jeszcze głębiej w moje uzdrawianie, które prowadzi do szczęścia, ale wyczuwam, że 

jeszcze po coś. Nie wszystko muszę widzieć od razu, ale wiem już teraz skąd czasem nagle 

pojawia się we mnie wręcz obsesyjna chęć dotyku - żeby ktoś przytulił, żebym się mogła 

schować w czyichś ramionach i czuć bezpieczna, kiedy mąż rzuca złymi słowami, jak ostrymi 

ośćmi z ryby, o których też była mowa w czasie tej adoracji.  

 W domu, kiedy już bez emocji rozmyślałam o tym, co się wydarzyło wiedziałam na pewno 

jedno - nikt mi już nie wmówi (a wmawiano !), że współżycie przed ślubem, nawet kiedy już 

wiadomo, że rodzice się pobiorą, nie jest grzechem, że to toś normalnego w tym świecie. 

Mam też świadomość, jakie skutki mają moje postawy i słowa, ba - nawet myśli - wobec 

moich dzieci. 

Dziękuję Bogu za to światło i za to, że mi zaufał pokazując tak mocne, bolesne i radosne 

równocześnie, obrazy.  
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