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Moja rodzina, od kiedy tylko pa-
miętam, zawsze była bardzo 

pobożna. Mój pradziadek pojechał 
do Ziemi Świętej, choć zajęło mu 
to wtedy pół roku, uczestniczył tam 
w Niedzieli Palmowej i przywiózł 
do Polski poświęconą palmę. Słynął 
z anielskiej cierpliwości, nigdy nie 
używał wulgaryzmów. Nie rozstawał 
się z „Żywotami świętych”, które czy-
tał dzieciom i wnukom.

Zawsze jako rodzina spędza-
liśmy ze sobą wszystkie święta. 
W centralnym miejscu znajdowała 
się moja mama, która skupiała wokół 
siebie nas wszystkich. Nawet kiedy 
już była leżąca, dalej angażowała się 
w życie rodzinne i otaczała się dzieć-
mi i wnukami. Patrząc na jej przy-
kład, widzę, jak duża jest rola dziad-
ków w przekazywaniu wiary i sama 
staram się ją kontynuować.

Mam dwóch synów: Bartłomie-
ja i Tomasza. Założyli już swoje 
rodziny. Starszy syn Bartłomiej już 
jako młody chłopiec należał do Po-
mocników Matki Kościoła. Tam 
poznał swoją przyszłą żonę Moni-
kę. Jest to wspólnota zainicjowana 
przez kard. Stefana Wyszyńskiego, 
w którą oboje bardzo się angażo-
wali i która rozwinęła ich wiarę. 
Z kolei znajomość młodszego Syna 
z Kasią to niesamowita historia. 
Wierzę, że połączył ich św. Albert. 
Modliłam się gorąco za jego wsta-
wiennictwem modlitwą z obrazka, 
który znalazłam w domu rodzin-
nym. Na obrazku znajdowała się 
pieczęć biskupa kieleckiego. Kasia 
pochodziła właśnie z Kielc i choć 
poznali się z Tomaszem w Warsza-
wie, to w tym mieście wzięli ślub 
w katedrze. Bardzo za to Panu Bogu 
dziękuję.

Na każdym kroku życiu moich 
dzieci towarzyszyły zresztą cuda 

Pana Boga. Monika rodząc trzecie 
dziecko, była na krawędzi śmier-
ci. Trwał wówczas Wielki Tydzień. 
Niesamowita walka lekarzy i po-
moc Boża sprawiły, że urodziła 
i wyzdrowiała. W ramach podzię-
kowania Bogu razem z mężem 
zaadaptowali troje dzieci, w tym 
jedno niepełnosprawne, i stali się 
rodziną zastępczą. Mają też troje 
własnych. Około 40 innych dzieci 
przewinęło się w ich życiu w rodzi-
nie zastępczej. Do teraz zdarzają się 
telefony od tych dzieci, które pro-
szą o wsparcie.

Opiekowałam się mniej swoją 
mamą niż moje siostry, bo one z nią 
mieszkały. Angażowałam się nato-
miast bardziej w pomoc moim dzie-
ciom. Często rozmawiam z wnu- 
kami o Bogu. Pamiętam swoje za-
skoczenie, kiedy dwuletniemu Ma-
ciusiowi proponowałam, żeby za-
prosił Dzieciątko Jezus do zabawy. 
Odpowiedział wówczas: „Już to zro-
biłem. Dzieciątko jest tu ze mną”.

Teraz moja mama odeszła do 
Domu Ojca. Niestety, z powodu 
obostrzeń związanych z pande-
mią, nie mogliśmy jako rodzina 
spotkać się wszyscy razem. Jest to 
zauważalny brak. Mam poczucie, 

że umknęło nam coś ważnego, 
aby spotkać się, pobyć razem, po-
rozmawiać, powspominać. Było 
to bardzo smutne. Najważniejsze 
jednak, że mogliśmy uczestniczyć 
we Mszy świętej i modlić się za jej 
duszę. Po pogrzebie spotkałam się 
z wnukami i rozmawiałam o tym, 
co się wydarzyło. Modliłam się 
także razem z nimi słowami Pisma 
Świętego. 

Moi wnukowie codziennie wie-
czorem modlą się z rodzicami. 
Chętnie do nich wtedy przycho-
dzę i się dołączam. Dzieci należą 
też do kółka różańcowego, dlate-
go z radością odmawiają dziesiąt-
kę różańca przed snem. Modlą się 
jednak także takimi modlitwami, 
jak Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, 
Chwała Ojcu. Z mojego doświad-
czenia wynika, że choć rola rodzi-
ców jest niepodważalna, to wnuko-
wie bardzo dobrze odbierają to, co 
przekazują im dziadkowie i dlatego 
przekaz wiary w ten sposób odby-
wa się z dużymi sukcesami. Dzieci 
bardzo lubią modlić się pieśniami. 
Jedna z ich ulubionych modlitw to 
„O Maryjo, Matko droga/Proś za 
nami w Niebie Boga/Proś i czuwaj 
wciąż nad nami/Ze świętymi Anio-
łami”. Dzieci z ufnością uciekają się 
do pomocy Maryi.

Wiarę naszych dzieci i wnu-
ków staramy się budować przez 
codzienne i proste znaki. Jednym 
z nich jest wypowiadanie słów: 
„Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!” za każdym razem, kiedy 
wchodzimy do domu lub wycho-
dzimy z niego. Widzę, że właśnie 
w ten sposób staje się ona dla nich 
czymś naturalnym, elementem ży-
cia, a nie zwykłym zwyczajem. 

 Maria Baranowska

Rola dziadków w przekazywaniu 
wiary jest fundamentalna

15LATO 1I (106) 2021

T
E

M
A

T
 N

U
M

E
R

UJesteśmy małżeństwem od ponad 
14 lat. Pobraliśmy się 30 grudnia 

2006 r. Mamy dwójkę dzieci i czwór-
kę dzieci w niebie. Jestem kobietą 
po przejściach, tkwiłam w związku 
niesakramentalnym przez 12 lat, 
a potem się nawróciłam, nagle, z dnia 
na dzień. Mając 31 lat, stwierdziłam, 
że zaczynam nowe życie z Bogiem, 
wszystko od początku. Zakończy-
łam ten związek, a niedługo we-
szłam w nowy. Mój przyszły mąż 
był wówczas sam i modlił się, co nie 
jest przypadkiem, o kobietę po przej-
ściach. Poznaliśmy się w restauracji, 
tak po prostu, podszedł do mnie i za-
pytał o numer telefonu. Mimo, że nic 
nie wiedziałam o tym mężczyźnie, 
zdecydowałam się z nim umówić na 
randkę. W tym samym roku się po-
braliśmy. Poznaliśmy się w kwietniu, 
a wzięliśmy ślub w grudniu. Stwier-
dziliśmy, że mamy już tyle lat, że nie 
ma na co czekać. Po jakimś czasie 
zaszłam w ciążę, ale dziecko okazało 
się martwe. Potem poroniłam w szó-
stym miesiącu. Trzecią ciążę też po-
roniłam. Za czwartym razem urodził 
się Kuba, który ma obecnie 11 lat. 
Następnie urodziła się Tosia. Kolejny 
był Albert, który urodził się w 2016 r. 
i żył jedynie przez dziewięć dni. Le-
karze zachęcali mnie do aborcji, ale 
nie zgodziłam się na to. Powiedzia-
łam, że będę nosić ciążę do końca. 
Zrobiłabym to jeszcze raz.

Było nam bardzo trudno z tym 
wszystkim. W dodatku, jak wspo-
mniałam, byłam po przejściach 
i trudno mi było budować relację. 
Nawróciłam się jednak całym sercem 
do Pana Boga i wszystko starałam się 
od Niego brać. Mąż wyniósł wiarę 
z domu, zawsze chodził do kościoła, 
ale zaczęło mu przeszkadzać, że się 
tak bardzo angażuję w życie wspól-
noty. W pewnym momencie prze-

staliśmy się dogadywać. Szukaliśmy 
porozumienia na różne sposoby. Po-
szliśmy na terapię małżeńską, ale to 
nam nie pomogło. Poszłam więc na 
terapię indywidualną, bo musiałam 
sobie poukładać pewne rzeczy w gło-
wie, ale to też nie zadziałało.

Powiedziałam już, że się wypro-
wadzam z domu, bo nie dam rady. To 
wszystko było jednak w rękach Pana 
Boga i On nas prowadził. Jestem 
z Odnowy w Duchu Świętym. Czyta-
nie Pisma Świętego, długie rozmowy 
z Panem Bogiem, to moja codzien-
ność. Dla Niego zaangażowałam się 
w pracę dla fundacji Ruah, w której 
jestem wiceprezesem. Zajmujemy 
się szyciem przytulanek świętych, 
wspierających ewangelizację dzie-
ci. Pan Bóg zwraca się do nas przez 
Słowo Boże i poprzez ludzi. Bóg jest 
jak powietrze i bez Niego nie da się 
żyć. Odczytałam, co do mnie mówi 
i zrobiłam to, co mi polecił. Gdyby 
nie to, nie udałoby się. Pojechaliśmy 
na rekolekcje małżeńskie do jezui-
tów do Czechowic, będąc przekona-
ni, że bez Pana Boga, tak po ludzku, 
się nie uda. Wiele osób się za nas 

modliło. Pojechaliśmy bez dzieci. 
Są to rekolekcje weekendowe, pod-
czas których spędza się czas głównie 
z współmałżonkiem. Dzieją się tam 
niesamowite cuda. Polecam wszyst-
kim małżeństwom w kryzysie. Jak 
odbyliśmy małżeńskie rekolekcje, 
zrozumieliśmy, co jest naprawdę 
ważne w małżeństwie, dlaczego na-
sze drogi się rozchodziły. 

Możemy mieć dużo spraw na 
głowie, wiele obowiązków, i w pracy, 
i w domu, ale jeśli chcemy, aby mał-
żeństwo zgodnie żyło, to małżonko-
wie muszą mieć czas dla siebie i się 
nawzajem dostrzegać. Ważny jest 
dialog, ale rozmawiać mamy nie tyl-
ko o tym, co trzeba jeszcze zrobić, ale 
o nas samych. Liczy się, by wciąż 
chodzić na randki i wykonywać 
drobne gesty życzliwości. Bardzo lu-
bię np. jak mąż robi dla mnie kawę. 
Ważne jest, by sobie nawzajem za 
wszystko dziękować, jak chociażby 
za zrobienie obiadu. Znaczenie ma 
też uczynność i modlitwa za siebie, 
aby nie zapędzić się w tym szaleń-
stwie, w którym nagle zaczynamy 
wyłącznie szukać siebie i nie patrzeć 
na drugą stronę. Liczy się także wy-
baczanie drugiej stronie i wybacza-
nie samemu sobie. 

Już wchodząc w małżeństwo, wie- 
dzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale 
od początku zapraszaliśmy Pana 
Boga do niego. Wierzyliśmy, że 
jest, działa, a słowa przysięgi mał-
żeńskiej to nie tylko jakaś for-
muła. Widzieliśmy, jak wiele łask 
dostaliśmy od Pana Boga. Każde 
małżeństwo dostaje zresztą wiele 
prezentów od Pana Boga, ale nie 
każde je rozpakowuje, aby z nich 
korzystać i się nimi cieszyć. To jest 
siła sakramentu, która pomaga 
w trudnych chwilach. 

 Barbara i Sławomir Biegun
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Każde małżeństwo dostaje 
wiele prezentów od Pana Boga


