
T ak by ło ze mną. Przez dłu gi czas ży łam
ukry ta przed Bo giem w za ro ślach świa ta,
a je dy ne ta jem ni ce, ja kie chcia łam od kryć,

do ty czy ły mo jej przy szło ści. I by naj mniej nie
 szu ka łam od po wie dzi u Bo ga, ale u Je go nie przy ja -
cie la. Mo ja nie świa do mość nie by ła uspra wie dli wie -
niem, ale wie rzę, że pro wo ko wa ła li tość Bo ga.
Bab cia przez la ta spo koj nie prze su wa ła pa cior ki
ró żań ca, na co pa trzy łam z bra kiem zro zu mie nia.
Te raz my ślę, że to jej mo dli twy, złą czo ne z mo dli -
twa mi Ma ryi, spro wa dzi ły na mnie wiel kie Bo że mi -
ło sier dzie i… na wró ce nie. 

Dar oczysz cze nia ser ca

Nad szedł syl we ster. O pół no cy wy szli śmy z mę -
żem przed dom. Zo sta li śmy za pro sze ni przez no -
wych są sia dów na kie li szek szam pa na. Po zna li śmy
tam pew ne mał żeń stwo. Ko bie ta mia ła na imię
Ma ria. Wi zy ta trwa ła kil ka mi nut. Nie ro zu mia łam

dla cze go, ale mia łam sil ne pra gnie nie, aby po pro -
sić ją o nu mer te le fo nu i umó wić się z nią na spo -
tka nie. Tak zro bi łam. By ło mnó stwo prze szkód,
ale w koń cu się uda ło. Usły sza łam jej świa dec two.
W nim by ło dla mnie świa tło, kie run kow skaz, ma -
pa. Mi nę ło kil ka ty go dni. Pra gnę łam, aby śmy spo -
tka ły się ra zem z na szy mi mę ża mi. Ter min, któ ry
wszyst kim pa so wał, wy pa dał w czwar tek – dzień
wspól nej mo dli twy ich gru py. Po je cha li śmy. Spo -
tka nie za czę ło się od wzy wa nia Du cha Świę te go.
Na gle za czę łam za le wać się łza mi. By ło mi nie -
zręcz nie wo bec wszyst kich nie zna nych mi osób,
ale nie mo głam prze stać pła kać. Pła ka łam jesz cze
ko lej ne dwa dni. Nie ro zu mia łam, dla cze go. Nie
zda wa łam so bie spra wy z da ru, ja ki otrzy ma łam,
da ru łez, da ru oczysz cze nia ser ca. I ru szy ło…

Mo dli twa w do mu, wspól ne czy ta nie Pi sma
Świę te go, mo dli twa we wspól no cie. I wresz cie po -
je cha li śmy na pierw sze re ko lek cje – Kurs Fi lip.
Z tych re ko lek cji pa mię tam dwie rze czy: od da łam
ży cie Je zu so wi i za chwy ci łam się iko ną Ma ryi, któ -
ra trzy ma na swych pier siach Du cha Świę te go. 

No we ży cie w Bo gu

Mie siąc póź niej zdia gno zo wa no u mnie du że go
gu za w na rzą dach rod nych. W tym sa mym cza sie
roz pa li ła mnie wy so ka, 40-stop nio wa go rącz ka,
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któ ra tra wi ła mnie przez ko lej nych sześć dni. An -
ty bio ty ki nie dzia ła ły. Mo dli łam się ca ły czas
o uzdro wie nie. By łam już bar dzo sła ba, wy cień czo -
na. Prze czu wa łam, że to są już ostat nie chwi le ży -
cia. Mó wi łam: „Bo że, czy chcesz mnie już za brać?
Do brze, zga dzam się na Two ją wo lę. Je śli
chcesz, weź mnie! Pro szę Cię tyl ko o jed -
no: za opie kuj się mo ją ro dzi ną, mo im
mę żem i dzieć mi”. Wy bi ła go dzi -
na 15.00, od mó wi łam Ko ron kę
do Bo że go mi ło sier dzia za ko na ją ce -
go – tym ra zem we wła snej in ten cji. 

W tym cza sie Ma ria z mę żem
do wie dzie li się o mo jej sy tu acji,
upa dli na ko la na z ró żań cem w rę -
ku. Gdy od ma wia li dru gi dzie sią -
tek, roz wa ża jąc ta jem ni cę cu du
w Ka nie Ga li lej skiej, go rącz ka z 40
stop ni spa dła do 36,6. Wsta łam
z łóż ka. Wró cił ape tyt. Zmy łam z sie -
bie po ty i peł na ener gii po je cha łam ze
zdez o rien to wa nym mę żem na czwart ko -
we spo tka nie mo dli tew ne. Wszy scy by li zdzi -
wie ni, z wy jąt kiem mał żeń stwa, któ re te go dnia
żar li wie mo dli ło się za mnie na ró żań cu. Na za jutrz
ra no, na wspól nej mo dli twie, mąż otwo rzył Pi smo
Świę te i prze czy tał: „A kie dy był jesz cze w dro dze,
słu dzy wy szli mu na prze ciw, mó wiąc, że syn je go
ży je. Za py tał ich o go dzi nę, o któ rej mu się po lep -
szy ło. Rze kli mu: «Wczo raj oko ło go dzi ny siód mej
opu ści ła go go rącz ka». Po znał więc oj ciec, że by -
ło to o tej go dzi nie, o któ rej Je zus rzekł do nie go:
«Syn twój ży je». I uwie rzył on sam i ca ła je go ro -
dzi na” (J 4, 51-53). 

Czyż by Bóg po twier dził uzdro wie nie? Po je cha -
łam na ba da nie. Oka za ło się, że nie ma śla du po gu -
zie. Uwie rzył mój mąż, uwie rzy łam ja i ca ła na sza
ro dzi na. Tak oto, w wi gi lię 39. uro dzin, do sta łam
no we ży cie. Ży cie w Bo gu!

Pod płasz czem Ma ryi

Po sta no wi łam ra dy kal nie zmie nić swo je ży cie
i przy stą pić do sa kra men tu po ku ty i po jed na nia.
Po wie lu la tach od ostat niej spo wie dzi przy szłam
do kon fe sjo na łu w ka pli cy ob ja wień Mat ki Bo żej
w War sza wie na Sie kier kach. Wy spo wia da łam ser -
ce… pod płasz czem Ma ryi. Dwa dni póź niej po je -
cha li śmy z mę żem na Ja sną Gó rę, by za wie rzyć
sie bie i na sze mał żeń stwo Mat ce Bo żej. 

Wdzięcz nym ser cem wy śpie wu ję Bo gu Ma gni -
fi cat. Chło nę Bo ga. Stał się mo ją pa sją. Du żo
do Nie go mó wię, a On mi od po wia da. Przez Sło -
wo Bo że, przez wy da rze nia, przez dru gie go czło -
wie ka. Do ty ka ser ca. Wska zu je na ja kiś te mat
i da je pra gnie nie, by go po głę biać. 

Ja kiś czas te mu jed nym z ta kich te ma tów by ła
Fa ti ma. Ochot nym ser cem za pra gnę łam od po -
wie dzieć na we zwa nie do po ku ty, od po wie dzieć
na apel Ma ryi pro szą cej o co dzien ną mo dli twę
na ró żań cu. Pod ję łam na bo żeń stwo pię ciu pierw -

szych so bót. Mój en tu zjazm udzie lał się in -
nym. Ktoś dał mi Trak tat o do sko na łym

na bo żeń stwie do Naj święt szej Ma ryi
Pan ny św. Lu dwi ka Ma rii de Mont for -
ta. Za chwy ci łam się tą książ ką,
a ona mnie… za wsty dzi ła. 

Do tam tej chwi li dzie li łam wier -
nych na tych, któ rzy ma ją po boż -
ność ma ryj ną, oraz tych, któ rzy są
„bar dziej” Je zu sa. Sie bie za li cza łam
do tej dru giej gru py. Dla Ma ryi mia -
łam wdzięcz ność za Jej fiat, mia łam

wdzięcz ność za Owoc Jej Ło na, mia -
łam sza cu nek, mia łam wia rę w Jej po -

tęż ne orę dow nic two. Nie mia łam dla
Niej je dy nie ta kiej czu ło ści, jak dla Jej

Sy na. Bóg nie chciał, by tak by ło. Zro zu -
mia łam, że Ser ce Je zu sa jest ści śle złą czo ne

z Ser cem Ma ryi, że to Ko mu nia Mi ło ści, w któ rą
mo je ser ce pra gnie się włą czyć. Za czę łam pro sić Je -
zu sa, by dał mi Swo ją mi łość do Ma ryi, abym Ją po -
ko cha ła tak jak On. Abym się z Nią za przy jaź ni ła,
zbu do wa ła praw dzi wą re la cję. Abym Ją le piej po -
zna ła. 

W Ser cu Ma ryi naj bez piecz niej

W orę dziu z Fa ti my czy ta my m. in.: „Je zus chce –
mó wi Ma ry ja – abym by ła bar dziej po zna na i mi ło -
wa na”. Duch Świę ty w nie praw do po dob ny spo sób
za czął ob ja wiać mi Ma ry ję, Jej mat czy ną mi łość, Jej
czu łość, Jej pięk no, Jej dzia ła nie w mo im ży ciu.
Sta ło się dla mnie ja sne, że to Ma ry ja za pro wa dzi -
ła mnie do Je zu sa, że to Ona jest Tą, któ ra wi dzi
mo je bra ki i zwra ca się do Sy na, by je uzu peł nił. To
Ona wy cho wu je mnie do mi ło ści. Po ję łam też, że
wszyst kie ła ski, któ rych Bóg nie szczę dził mi i na -
szej ro dzi nie, otrzy ma li śmy w od po wie dzi na Jej
mo dli twy, przez Jej mi łość, przez Jej rę ce, przez Jej
Nie po ka la ne Ser ce. 

Pod Jej płasz czem za czę łam kryć się przed złym,
w Jej dło nie wkła dać wszyst kie mo dli tew ne in ten -
cje, w Jej Nie po ka la nym Ser cu skła dać wszyst ko,
co mam, jak w bez piecz nym sej fie. U Niej wszyst ko
jest bez piecz ne. Przy ję łam, że Ma ry ja – nie świę ta,
ale Naj święt sza Mat ka – dba o mnie do sko na le
i wy po sa ży mnie w każ dą po trzeb ną ła skę do kład -
nie wte dy, kie dy bę dzie mi ona po trzeb na. Za ufa -
łam Jej w peł ni i od da łam się pod Jej opie kę.

An na Ko zi kow ska
Dal szą część świa dec twa opu bli ku je my w nu me rze ma jo wym
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Cud w Kanie nad Wisłą
Każdy z nas jest tajemnicą. Bóg jest pełen
tajemnic. Odsłania je wybranym i dla
wybranych. Każde ochrzczone serce jest
wybrane, choć nie zawsze zainteresowa-
ne zgłębianiem Bożych tajemnic.
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