
AN
STRo

:z

;]rtś

--F

,v ,.. - ,_ #,sd*"Rx;: t" ,ąŁt ,I|_Ł
.-i '

1Ę*,

?łF- -
--€

t''$|P' l
'',t*, ?

*-.;{n{

i{" 
-J

ji

d

6
B

ą
i
a
@

o
;.N
!
.9z
o
o
oó
,d
q
EN

NasuaMada
wstafilasię

i'.ł :

- ' * _';"|" _- +

,,c n'F Sffi-.,, -Jtf ,

l §_.,
ilpu,"
*,-+. q,

na chciala. b1, tł,szvsct,
ludzie cieszvli się z tego.
ze Bóg ich kocha,
Bo rłtedy,Bóg może

im okaz\rvać sr,loją moc
- to zdalrie szczególnie uthł,iło
rrlaiej Kasi rł,glor,l.ie, gdv rv ro-
dzirurrn domu rł,BrzeziLr pod
Raciborzem sluchala oporvicści
o jca tl rir 1ątkorvej załonllicr.
która z1,|a tu przed lI wojną
śrviatową. Dzicrł,czt,nka dowie-
dziala się rłleclr. że za rł,starł,lctl-
nicnł,enr siostry Mańi Dulcissi-
mv kilkuletni chlopiec oda,skal
wzrclk. pervtla kobieta zostala
u|eczona ze śnliertelnej chorobr.
a kolc.ina. którll przc;/ lala nic
mogła zajść rł,ciązę. urodzila
zclrowego svna. 5-Iatka jeszcze
wted1,,ne rł,iedziala. ze juz jako
dorosla osoba sama zr,łróci się
do zakonnicl,z prośbą o ratunek
dla srł,oiej rodztnr,...

Zwykte marzenie
C'zas pl_r nąl. a l(asia dorastala
w domu rł1,,pelruonlłn gwaren
i śmiechem wraz czterenla sio-
strami i bratem. uwielbiala
z nimi się bawić i psocić figle,
Czula się szczególnie szczęślirva
podczas spotkań. na które zjez-
dzala się dalsza rodzina. Roz-
Inowolrl i zartoIrr nie br4o rłtccl1,
końca. Fami]ia dzierł,czvnki bvla
głęboko wierząca. dlatego nala
Kasia juź jako dziecko poznala
rnoc nrodlituł: szczególnytn
kultenl w jcj domu otaczana
brla Maria Dulcissirna ze Zgro-
lnadzenia Siostr Marvi Niepoka-
lanej. która otrn,mala dar jaslro-
widzenia oraz stvgma§1 we-
wnętrzne. Zmaia 1,1,u,ieku zale-
dwie 26 lat. Jej procesem bea§-
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t tnct§
naNat
fikacyjnlrn zajmuje się obecnle
Watykan. - Jako uczennica Węd
trudnymi sprawdzianami wraz
z gromadĘ uczńów zbięrałam
się wokól grobu siostry Dulcissi-
my. Prosiłam ją o pomoc. Za-
konnica zawsze mi pomagala.
chociaż nie tak, jakja jej to pod-
powiadałam - wspomina czas
dzieciństwa KataI4rna Swier_

czek. Dodaje iakże. że jej marze-

niem od zaw szę było zńożeńe
Masnej. szczęśliwej rodzinv.
o co także prosila w modlit-
wach zakonnicę. Po skończonej
szkole Kasia zatrudniła się jako

sprzedawczyni w sklepie z prasą.

Tam jej uwagę zvlrócił wy,soki

sza§/n, który codziennię przry,

chodzil po gaze§. Okazalo się,

że jest od niej starszy o 5 lat
i że chodzili do tej samej podsta-
rvówki, Petnego dnia Waldemar
zaproponował, by wyszli razem_

na zabawę, - S4Łko odkryliśmy,
że czujemy się ze sobą dobrze

- opowiada pani Katarz_vna.

- Cenilam jego cieplo i czułość,
Byl głęboko wieruący. co było
dla mnie ważne. Pracując jako

przedstawiciel handlowy w dru-
kami, pomagńtakżę rv paraf,i
i zaimował się drukowaniem ob-
razków oraz modlitw do siosr1
Dulcissimy- dodaje. Pobrali się
póltora roku później i zańesz,
kali w domu jego rodziców. Byli
szczęśliwi. gdy na śńecie zaczęiy
się pojawiać ich upragnione
dzieci: Natalia, Paulina i Karoli-
na. - Wiedliśnry zw.vczajne Ącte,

oiakim zawszę marzfam.
W ciągu dnia zytiśm,v w pędzie:

szliśmy do pracy, odwoziliśmy
dzieci na zajęcia. Zawsze jednak

dbaliśmy o to. by wspólnie spo-
tkać się przy stole i w ten sposób
budować rodzirrną atmosferę

- mówi kobieta. ku ich radości
okazało się, że wszystkie córki
odziedziczy|y po ojcu talent
muz}czny. - Bylam spelrriona.

ale czas próby mial dopiero
nadejść - dodaje pani Katar4na.

pelne zaufanie
- To bl wtorek. Mąż był Medy
w delegacji, a ja mialam dzień
pełen zajęć. ..Co się dzieje

z Natalią? Nie mogę się do niej

dodzwonić", zap;,tal wieczorem
teść, a mnie coś tknęlo - wspo-
mina kobieta. Pani Katarzyna
zabtńazę sobą Paulinę i poje-

chała do najstarszej córki.
Zapukńado drzwi. ale Natalia

nie otwierała. pzęz
balkon zobaczyla,
że jejdzieckoleży
na podłodze. Szybko
węzwala l.aretĘ.

od 12 godzin. Miała rozbitą
głowę. - ,.Musimy się modlió",
pomyślałam t zaczęlam zapr a,

szać bliskich do modlinły przez
wstawiennicNvo sfug Bożej sio-

stry Dulcissimv - mówi pani
Katarz}na. Natalia pozostawała
w śpiączce. Musiała być dialŁo-
wana, poniewaz nerki odmówĘ
pracy. Pojawito się niebezpiecz-
ned|azy-ctazerkżęnie.

- Od dokora usfuszałam,
ze moja córka ma jeden procent

szans na to"że z tego wyjdzie.
B.vĘam zr ozp aczona. Równocze-
śnię modliłam się i staralam się

w pelni zaufać Bogu. żebędzte
dobze - dodaje zę lzami
w oczach mama. Pani Katarzy-
na codziennie odwiedzala córĘ.
Ptzy jęj kroplówce zawiesiła
paciorek z osobistego rózańca
siostry Dulcissimy, który dostała
od l,uzynki, i codziennie prosiła,

by Bóg zachowałjej dziecko
ptzy żltciu. - Natalio. pamiętaj,
siostra Dulcissima jest tutaj

z tobą i pomoże ci w_lzdrowieć

- szeptńado córki zńatą.
Po chwilowej poprawie stan

zdrowia Natalii znów się pogor-

szył. Miała niedowład kończyn,
doszło do zatrzymania akcji
serca, zŃażeńa sepsą i zapale-
nia opon mózgowych. -Wjed-
nej chwili do mnie dotarło,
żeBógmoże mieó inny plan
nż to, o co Go proszę - mówi
pani Katarzyna. - Zaufńam
w głębi serca i pozwoliłam
Mu dzialać tak, jak On tego

chce - clodaie. I wtedy wszystko
zaczęlo się układać. - Natalia
wybuclzila się po 7 tygodniach
ze śptączk|4 dni przed Bożyn
Narodzeniem. Dzięki Bogu
nie ma zadnych wewnętrznych
uszkodzeń. To prawdziwy cud

- opowiada kobieta. Jej córka
wróciła do zdrowia. alekarze
wciąż nie dowierzają żepo ta-
kich pzejściach organżm moze
ponownie normalnie fu nkcjono-
wać. 26łatka wspomina cza-
s€m, ze ltldzińapewn4 dziew-
czlłnę. która stała obokjej szpi-
talnego łóżka, Pani Katatzyna
jest przekonan a, że byla
to siostra Dulcissima.

! Dorota Niedźwiecka
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szaĘ od lekarzy z po-j
gotowia, później oka- §,ńry. c,Ęl,nl leśli ktoś z Wasmial kontakt ze swolm
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