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◀ bierzmowanie ma wielką wartość, 
stwierdziłem, że muszę pójść do 
ks. Krzysztofa. Bałem się tego, po-
nieważ nie wiedziałem, co mi powie. 
Wychowywany byłem raczej w du-
chu: „oko za oko, ząb za ząb”, dlate-
go sądziłem, że nie będzie chciał mi 
pójść na rękę. Stojąc przed domem 
zakonnym, zastanawiałem się, co 
mam mu powiedzieć, jak zadzwonię 
domofonem, żeby, zanim nie skoń-
czę, nie rzucił słuchawki. Kiedy ode-
brał, przedstawiłem się, zapytałem, 
czy ksiądz mnie pamięta, powiedzia-
łem, że moja motywacja się zmieniła, 
chciałbym wrócić i się zaangażować, 
nie z poczucia powinności, ale z po-
trzeby serca. Jakie było moje zdzi-
wienie, kiedy ks. Krzysztof naprawdę 
się ucieszył. To podarowanie mi dru-
giej szansy było dla mnie czymś waż-
nym. Pozwoliło mi zobaczyć, że za-
wsze można się zmienić i żyć zgodnie 
z tym, do czego zaprasza nas Jezus, 
czyli przebaczeniem.

Co było dalej?
Zaangażowałem się, zostałem 

bierzmowany i następnie zaczą-
łem pomagać w przygotowaniu 
do bierzmowania kolejnych rocz-
ników. Coraz głębiej wchodziłem 
też w życie parafii, uczestniczyłem 
w spotkaniach wspólnoty przy 
niej powstałej i zaprzyjaźniłem się 
z ks. Krzysztofem. Zapragnąłem 

wówczas wstąpić do Zgromadzenia 
Księży Marianów, chociaż decyzja 
nie przyszła mi wcale łatwo. 

Dlaczego?
Byłem wówczas zakochany. Mia-

łem dziewczynę i z jej powodu kłóci-
łem się z Panem Bogiem. Pytałem Go, 
dlaczego postawił ją na mojej drodze, 
skoro chce, żebym poszedł za Nim. 
Dopiero z czasem zrozumiałem, że 
Bóg zrobił to dla mojego dobra, aby 
oczyścić moją motywację. To nie jest 
tak, że do zakonu idzie się, kiedy nie 
wychodzi nam w życiu i nie mamy 
żadnego pomysłu na siebie, po to, 
by być utrzymywanym przez zgro-
madzenie. Byłem bardzo szczęśliwy 
w momencie, kiedy odezwało się 
we mnie powołanie. Postanowiłem 
jednak wszystko porzucić dla Boga, 
wierząc, że szykuje dla mnie coś pięk-
niejszego, niż mogę sobie wyobrazić. 
Agnieszka jest teraz żoną i matką 
dwójki dzieci, więc i o nią Bóg zadbał. 

Czy od początku chciał Brat wyje-
chać na misje?

Nie myślałem o tym. Widzę, 
że Pan Bóg odkrywał przede mną 
powołanie etapami. Było mi to po-
trzebne, bo jestem przekorny. Jak 
mi ktoś coś narzuca, to na złość ro-
bię inaczej. Pan Bóg, właśnie swoją 
cierpliwością i miłością, potrafi do-
trzeć do mnie swoimi kanałami.

Czym się Brat zajmuje na misji 
w Kamerunie?

Jestem ekonomem w domu for-
macyjnym Zgromadzenia Księ-
ży Marianów znajdującym się 
w miejscowości Ngoya. Zajmuję się 
wszystkimi sprawami związanymi 
z funkcjonowaniem domu i z jego 
utrzymaniem. 

Co by Brat powiedział tym, któ-
rzy mają trudność z rozeznaniem 
powołania?

Powiedziałbym, aby byli otwar-
cie na głos Boga i pamiętali, że 
prowadzi On nas najlepszą dla nas 
drogą. ■

Jeśli chcesz wesprzeć młode 
kobiety z Kamerunu,
prosimy o wpłatę na 
powstającą szwalnię.

Ofiary prosimy przesyłać 
na konto Centrum 

Pomocników Mariańskich.

Bank Pekao S.A. VII O/Warszawa
60 1240 1109 1111 0010 7752 5847

Z dopiskiem:
SZWALNIA – KAMERUN
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Czego potrzebujemy każdego 
dnia, aby żyć? Kromki na-

dziei. Bez niej bowiem nie potrafi-
my podjąć wyzwań, które przynosi 
nasza codzienność. Kiedy ogarnie 
nas zniechęcenie czy beznadzieja, to 
wówczas wszystko zaczyna się w ży-
ciu rozsypywać jak domek z kart.

Wpatrujmy się w Maryję, któ-
ra jest „znakiem pociechy i nieza-
wodnej nadziei”. To w Niej widzimy 
spełnienie chrześcijańskiej tęsknoty.

 Nadzieja piękna

Często wyrażamy nadzieję, któ-
ra dotyczy „lepszego jutra”. Zwykle 
to pragnienie odnosimy do lep-
szych warunków życia pod wzglę-
dem materialnym. Czy jednak wy-
starczy poprzestać na czymś takim 
w życiu? Nie. Przede wszystkim 
stale musimy pamiętać o tym, że 
pragnienie lepszego życia powinno 
łączyć się z chęcią bycia lepszym 
człowiekiem.

Stąd też patrzymy na piękno ży- 
cia Maryi. To Ona umacnia w nas 
nadzieję piękna naszego życia. 
W Niej odnajdujemy przykład no-
wego człowieka, całkowicie zjed-
noczonego z Bogiem, a w tym tkwi 
piękno człowieczeństwa.

Nadzieja zgody

W codzienności życia rodzą się 
różne nadzieje. Jedną z nich jest na-
dzieja na zgodę i miłość w rodzinie. 
Bywa czasem, że bolesne podziały 
ranią nawet najbliższych. Wybu-
chają kłótnie, pojawiają się niepo-
rozumienia, słychać ostre słowa, 
padają oskarżenia… 

W takich okolicznościach za-
praszamy Maryję, Matkę pojed-
nania, aby pomogła nam uczynić 

pierwszy krok, to znaczy obudzić 
w sobie oczekiwanie na uzdrowie-
nie wzajemnych relacji w rodzinie. 
Opierając się na nim, będzie można 
podjąć trud poszukiwania pojed-
nania i zgody.

Nadzieja w cierpieniu

Szczególnym wyzwaniem dla 
nadziei jest doświadczenie cho-
roby i cierpienia. Każdy liczy na 
wyzdrowienie. Często nawet wa-
runkiem skuteczności procesu le- 
czenia jest chęć, pragnienie wy-
zdrowienia. Tego nikomu nie wol-
no zabierać. 

Trwając w nadziei, przyzywa-
my Maryję, Uzdrowienie chorych 
i Bolesną Matkę. Gdy na drodze 
krzyżowej Maryja spotkała Jezusa, 
nie mogła podejść do Niego i po-
móc Mu nieść krzyża. Spojrzała na 
Niego z miłością. Gdy zdzierano 
z Jezusa szatę, nie mogła zatrzymać 
żołnierzy. Okryła Syna miłością. 
Gdy przybijano Jej Syna do drzewa 
krzyża, nie mogła zatrzymać ręki 
oprawcy. Przyjmowała te uderzenia 
do własnego Serca, gdy stała pod 
krzyżem, na którym umierał Jezus 
i nie mogła nic dla Niego zrobić. 
Trwała przy Nim z miłością. Gdy 
zdjęto z krzyża Jego martwe Ciało, 
objęła Go ramionami i przytuliła 
do Serca. W tym dramatycznym 
doświadczeniu Maryja zachowała 
nadzieję. Wypełniło się wszystko, 
co Ojciec zamierzył wobec swoje-
go Syna. Po trzech dniach nadzieja 
Maryi też znalazła wypełnienie. Je-
zus Chrystus zmartwychwstał!

Nadzieje codzienności

W ludzkich relacjach łaska na-
dziei jest konieczna, bo rany, które 
sobie zadajemy, mogą być leczo-
ne tylko wtedy, kiedy towarzyszy 

temu nadzieja. To właśnie ona uczy 
nas, że zawsze jest szansa, że nigdy 
nic nie jest stracone, że wszystko 
jest możliwe, że potrzeba cierpli-
wości, że warto czekać… Dzięki 
temu rodzice czekają z oczeki-
waniem na powrót marnotraw-
nej córki czy syna; żona nie ustaje 
w staraniach, aby mąż podjął lecze-
nie z choroby alkoholowej; matka 
wyczekuje na przebaczenie ze stro-
ny córki; syn nie przestaje wracać 
do rodziców, którzy się go wyrzekli; 
synowa cierpliwie znosi złośliwo-
ści teściowej; brat wyciąga rękę do 
brata na pojednanie; ktoś próbuje 
rozmawiać z obrażonym sąsiadem. 
W tych i w wielu podobnych sytu-
acjach potrzeba mocnej nadziei, że 
w końcu zwycięży miłość. 

Maryja jest zawsze przy nas 
obecna. Wspiera nasze codzienne 
nadzieje, modli się za nas, uczy, 
wskazuje drogę, podpowiada roz-
wiązanie. Okazuje się dla nas czułą 
i kochającą Matką, która nieustan-
nie zabiega o nasze szczęście.

Codziennie też nośmy w sobie 
nadzieję życia wiecznego, szczęś-
cia w niebie z Bogiem. Ufajmy, że 
dzięki Bożej łasce osiągniemy ten 
cel. W naszej nadziei opieramy się 
na Bożych obietnicach, które nie 
zawodzą. A Maryja jest naszą Prze-
wodniczką do nieba. ■

Matka świętej nadziei
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