Gliwice, dnia 28.09.2012 r.

Świadectwa
Mam na imię Grażyna, lat 48, mieszkam w Gliwicach. Doznałam łaski uzdrowienia
z przewlekłego bólu kręgosłupa lędźwiowego po Mszy Świętej Uzdrowienia Chorych, która
była odprawiona w tym kościele. Nie czuję bólu, jestem silniejsza i sprawniejsza. – Grażyna.

***
Mam na imię Helena (58 lat). Pochodzę z parafii p.w. św. A. Boboli w Leszczynach.
W styczniu bieżącego roku moja ciężko chora na raka siostrzenica dowiedziała się, że
w Bojkowie odbywają się Msze św. z modlitwą o uzdrowienie. Uczestniczyła w niej w styczniu
wraz ze swoim mężem i swoją mamą, czyli moją siostrą. Byli bardzo wzruszeni i głęboko to
przeżyli, więc w lutym ja również pojechałam na tą Mszę św., aby modlić się o zdrowie i ulgę
w cierpieniu dla siostrzenicy – mojej córki chrzestnej. Od kilku lat bolały mnie stawy,
szczególnie kolana, ciężko czasami było mi chodzić i klękać. Po uczestniczeniu W tej Mszy św.
do chwili obecnej, tzn. do września, kolana mnie nie bolą. Dzięki Ci Panie Jezu za
uzdrowienie moich kolan. Boli mnie jeszcze prawe biodro, ale dalej uczestniczę w tych
Mszach św., modlę się, dziękuję Bogu, wierzę i ufam, że Miłosierny Jezus pomoże mi znosić
mój ból. – Helena.

***
Po raz pierwszy pojechałam na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie do Gliwic
z zupełnie inną intencją dla siebie. W trakcie Mszy św. dwa razy zadrżała mi powieka lewego
oka – zdziwiłam się, bo dawno czegoś takiego nie miałam. Jeszcze pomyślałam, że mam za
mało magnezu. Pod koniec Mszy św. ojciec Teodor wywołał ludzi, którzy odczuwali różne
rzeczy, bardzo się zdziwiłam, gdy powiedział, prosi o podejście osoby, którym w trakcie Mszy
zadrżała powieka lewa, – więc podeszłam po błogosławieństwo. Nie wiedziałam, co w moim
życiu się zmieni, ale gdy po dwóch tygodniach ani razu nie miałam koszmaru w nocy typu, że
rozbija się samolot w moim ogródku, albo spadam z dachu, topie się, fala tsunami mnie
zalewa – pomyślałam, że chyba Pan Jezus uzdrowił mnie. Było to w czerwcu, teraz mamy
wrzesień może raz lub dwa śniło mi się coś strasznego, ale nie aż tak bardzo strasznego jak
zazwyczaj. Bałam się wchodzić do wież, latarni morskich – a w wakacje miałam okazję wejść
do starej wieży w zamku i nie czułam lęku. Wiem, że to dzięki tej Mszy świętej. Od tego czasu
regularnie, co miesiąc jeżdżę na Msze o uzdrowienie. Być może Pan Jezus uzdrowi mnie
jeszcze z tego, o co proszę. – Monika z Bytomia.

***
Szczęść Boże! Poproszono mnie, abym napisała swoje świadectwo z Mszy świętej
z modlitwą o uzdrowienie w Waszej parafii. Nie była to pierwsza taka moja modlitwa, ale
najbardziej odczułam jej działanie na ciele i duszy. Pięć lat walczę z ciężkim trądzikiem. Na
twarzy podskórne stany zapalne i kaszak, (którego można się pozbyć tylko chirurgicznie), a na

plecach blizny. Dermatolog rozłożyła nade mną ręce. Parę miesięcy temu dowiedziałam się,
że mam stan zapalny tarczycy (ogromne dziury na lewym i prawym płacie). Gdyby tego było
mało mam bardzo silną alergię. O Mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie dowiedziałam się
od mojej mamy, która bardzo się o mnie martwi - jestem jedynaczką. Z powodu tego, że
jestem osobą bardzo wierzącą, to podeszłam do tej propozycji z dystansem, aczkolwiek
zgodziłam się przyjechać. Po pierwszej takiej Mszy z udziałem o. Teodora Knapczyka objawy
alergii, które ostatniej nocy tak bardzo się nasiliły, że nie mogłam zasnąć i dusiłam się,
zmniejszyły się tylko do porannego kichania. Po wizycie u lekarza endokrynologa
powiedziano mi, że moja tarczyca jak na tak krótki okres leczenia zaczęła się szybko
regenerować (w prawym płacie dziury wypełniły się o połowę). Z kolei zauważyłam, że
trądzik jakby zaczynał się uspokajać, o wiele lepiej skóra wygląda. Podczas modlitwy przed
Najświętszym Sakramentem poczułam wszechogarniające ciepło w górnej części ciała. Kiedy
miałam podejść pod ołtarz byłam trochę wystraszona i nieśmiała, ale w tym samym momencie
moje serce zaczęło tak mocno uderzać, jakby chciało wyrwać się z klatki piersiowej.
Wiedziałam, że to znak. Podeszłam. I wtedy poczułam drgawki na nogach. Nie mogłam ich
uspokoić. Moją duszę ogarnęło nieopisane szczęście i pokój. Modliłam się również
o uzdrowienie dla bliskich mi osób. Po powrocie do domu moja przyjaciółka, wiecznie
zmartwiona i smutna odzyskała radość. Cieszę się, bo jestem wierną Rycerką Chrystusa teraz
i na zawsze. I za to wszystko chwała Panu! – Martyna.

***
Gliwice, dnia: 28.11.2012

Świadectwa
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Niepokalanie Poczęta. Chciałbym
dać świadectwo o wielkiej mocy Najwyższego Boga, której doświadczyłem podczas Mszy
świętych z modlitwą o uzdrowienie właśnie w tym kościele. Kilka miesięcy temu Jezus
natchnął Ojca prowadzącego słowami: Jest w Kościele osoba, która od dłuższego czasu czuje
niesmak w ustach, spowodowane jest to pogarszającymi się relacjami z bliskimi, Pan Jezus
usuwa ten niesmak i mówi odbudujesz swoje relacje. Tak też się stało. Relacja ta nie tylko
została oczyszczona z tego, iż pod przykrywką dobra czyniłem wszystko by osobę mi bardzo
bliską jak najbardziej wykorzystać. Zostało zrobione coś więcej miałem odwagę się przyznać
do wszystkiego i zostało to przyjęte. Nasze relacje pogłębiły się i nie ma w nich już zysku dla
siebie, a jedynie oddanie dla drugiej osoby są one bardziej nasiąknięte duchowym
pojednaniem. W zeszłym miesiącu Jezus znów zadziałał w moim życiu. Wypowiedziane słowa:
Osoba zostaje uzdrowiona z niepoukładanej psychiki seksualnej, były skierowane wprost w
moje serce. Jezus dał mi moc, w której Trwam. Uporządkował moje myśli, pozwolił mi inaczej
spojrzeć na świat. Dziś patrzę na niego inaczej, piękniej i bardziej duchowo. Za to, że Jezus
mnie uzdrowił i że na każdej Mszy z modlitwą o uzdrowienie wlewa w mnie tak głęboki pokój
i miłość, która mnie wypełnia a nawet przelewa. Chwała Panu. – Łukasz 25 lat.

***

