
Młodzi nie lękajcie się świętości, uwielbiajcie Boga waszym 

życiem, waszymi dobrymi uczynkami 

  Może na początku się przedstawię. Mam na imię Gabrysia, mam piętnaście lat, 

uczęszczam do trzeciej klasy gimnazjum. Jestem zwariowaną, energiczną osobą. Do 

niedawna byłam agnostykiem. Agnostyk różni się od ateisty tym, iż twierdzi, że nie można 

poznać, ani udowodnić istnienia Boga. Nie jest przekonany do Jego istnienia, ale też nie 

zaprzecza. Słowo „agnostyk” znaczy dokładnie „bez wiedzy”. Ateista natomiast nie wierzy 

i zaprzecza. Zastanawiacie się pewnie dlaczego stałam się katolikiem. Otóż moje życie 

odmieniło się o trzysta sześćdziesiąt stopni podczas jednego ze spotkań religijnych.  

 Jak wiecie jestem w trzeciej gimnazjum. W tym roku odbywa się u nas sakrament 

bierzmowania. Wszyscy z mojej rodziny są katolikami, nie chciałam im        

przysporzyć większych cierpień, już i tak rodzicom było przykro z powodu,               

że nie chodzę na lekcje religii, więc postanowiłam przystąpić do bierzmowania.      

Wtedy nie rozumiałam tego, myślałam, że ten cały sakrament jest bezwartościowy,     

do niczego nie prowadzi. Wiecie czasami naprawdę się zastanawiałam                

czy Bóg istnieje, ale nie dawał mi żadnych znaków co do swojego istnienia, więc wszystkie  

przemyślenia  kończyły  się na  tym, że i tak stwierdzałam, iż Boga nie ma. 

Na pierwszym spotkaniu bierzmowanych ksiądz mówił nam chyba                

o odpowiedzialności, świętych, sama nie wiem, bo go nie słuchałam, nie interesowało 

mnie to zbytnio. Cały czas spoglądałam na zegar wiszący na ścianie. Czas dłużył się 

nieubłagalnie. W końcu proboszcz rozdał nam książeczki, w których znajdowały się 

miejsca na podpisy m.in.: za msze święte, roraty oraz rekolekcje. To właśnie te ostatnie 

odmieniły moje  życie.  Bierzmowanie  zbliżało się wielkimi krokami. Zostały nam      

do zaliczenia tylko rekolekcje. W tym czasie  stało  się  coś, co mnie załamało 

psychicznie. Moja najlepsza przyjaciółka zachorowała na białaczkę. Choroba 

postępowała tak szybko, że już trzy dni później Zuzia leżała na łóżku szpitalnym, przypięta 

pod aparaturę podtrzymującą ją    przy życiu. To było straszne.  Oczekiwałam  

najgorszego. Jeszcze na dodatek następnego dnia miały się odbyć te „głupie” rekolekcje. 

Poszłam na nie wściekła jak osa. Nie spałam wtedy całą noc. Cały czas myślałam o mojej 

kochanej Zuzi. Boże jak ja się   o nią bałam. Przypominałam sobie nasze wspólne chwile. 

Bardzo płakałam. Nim się obejrzałam stałam już na sali, w której miało się odbyć 



spotkanie. Usiedliśmy w ławkach. Wszedł ksiądz, który wydał mi się bardzo sympatyczny. 

Posłał nam szczery uśmiech, szybko go odwzajemniliśmy. Zapytał nas czy wierzymy    

w Boga. Wszyscy odpowiedzieli, że tak, wszyscy oprócz mnie, Mateusza, Kamili i Elki.  

Ksiądz  Michał   (bo tak się nazywał) poprosił nas o  zajęcie  miejsc na krzesłach 

ustawionych wokół niego. Zgodziliśmy się. Od razu po zajęciu miejsca poczułam motylki 

w brzuchu. To było dziwne. Spojrzałam na Mateusza, miał przerażoną minę, tak samo 

dziewczyny. Pewnie oni też czuli te dziwne motylki. Rekolekcjonista położył ręce        

na głowie Kamili, to co się stało było zdumiewające. Zaczęła płakać jak małe dziecko, 

złapała się za głowę i osunęła na podłogę. To już nie było dziwne, a straszne. Wszyscy 

zamarli. Po chwili Kamila wstała i powiedziała, że uwierzyła. Popatrzyłam na nią jak na 

szaleńca. Ona dalej płakała. Ksiądz popatrzył na mnie. Zaczął iść w moją stronę. 

Przestraszyłam się,       nie wiedziałam czego się mam spodziewać. Poczułam ciepło 

ogarniające mnie od stóp   do głów. Myślałam, że serce wyskoczy mi z klatki piersiowej. 

Nagle wszystko minęło,    jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Serce i oddech 

uspokoiły się do tego stopnia, że prawie nie były wyczuwalne. Spojrzałam na księdza. 

Przymrużyłam oczy i zamarłam. Za nim stała jakaś biała, niewyraźna postać. Wokół głowy 

miała coś w rodzaju aureoli. Zemdlałam. Leżałam tak dobrych parę minut.            

Kiedy się ocknęłam zobaczyłam twarze moich przyjaciół pochylone nade mną. Szybko 

wstałam i wykrzyknęłam: „Ojcze wiem,  że istniejesz.  Boże ja naprawdę wierzę! ”   

Następnie  pobiegłam  do  szpitala, w którym leżała Zuźka. Stało się coś, czego nie 

dopuszczałam do myśli. Moja przyjaciółka zapadła w śpiączkę. Klęczałam obok niej,    

łzy wielkości grochu spływały mi po policzkach, brodzie i lądowały na złożonych rękach. 

Poprosiłam o pomoc Boga, wiedziałam, że jest wszechmogący.  Przypomniałam sobie 

też o wspaniałej osobie, która jest już w niebie, razem z Ojcem, mianowicie o Janie Pawle 

II. Modliłam się do niego o pomoc. I wiecie co? Zdałam sobie sprawę,                   

że on cały czas ze mną jest. Ten biały duch to był właśnie nasz kochany papież. Biłam 

się w myślach, że wcześniej tego nie zauważyłam, jaka ja byłam głupia. Nagle poczułam 

jak ktoś mnie ściska za rękę, podniosłam głowę z niedowierzaniem, to była Zuzia.     

Patrzyła na mnie z uśmiechem od ucha do ucha. Nie zważając na to,                    

że jesteśmy w szpitalu wskoczyła na jej łóżko i mocno przytuliłam.                                    

Na szczęcie Zuzol wyzdrowiał, wiem, że Bóg maczał w tym palce. To był prawdziwy cud. 



   

Pamiętam jak dziś to całe zajście. Tego nie da się zapomnieć. Warto uwielbiać 

Boga, wierzyć w Niego,  bo wiara czyni cuda. Sama tego doświadczyłam.  Czemu ja,  

były agnostyk poszłam na tego typu spotkanie? Sama nie wiem. Może ciekawość, może 

pod naciskiem innych, ale wiem jedno, to była najlepsza decyzja w moim życiu. Nigdy nie 

doświadczyłam czegoś tak pięknego. Nie potrafię opisać uczuć towarzyszących mi      

w tamtej chwili. Pamiętajcie, Bóg kocha nas wszystkich, może nie każdy widział go      w 

swoim życiu, ale mam pewność, że patrzy na każde swoje dziecko, mniejsze czy większe, 

kocha nas i dba o to, żebyśmy byli bezpieczni, bo w końcu to nasz miłosierny, 

najukochańszy Ojciec. 
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