Gliwice, dnia: 25.01.2013

Świadectwa
Niech będzie uwielbiony i pochwalony Jezus Chorych i Maryja zawsze Dziewica.
Jestem mężatką. Mam 50 lat. Dwóch synów. Wnuczkę 4 lata i wnuka 4 lata. Pragnę,
a wręcz muszę już dać świadectwo cudów, jakie Pan Jezus uczynił w moim grzesznym życiu
od maja 2012 r.
Na początku chcę przeprosić Pana Jezusa i Maryję, że tak długo zwlekałam
z oddaniem chwały, za wszystkie łaski, jakie otrzymałam.
Bądź uwielbiony Jezu i Maryjo!
Bo nasza Niebieska Mamusia w niebie cały czas wstawia się za nami i jej także należy się
chwała i cześć.
Na Msze o uzdrowienie, które prowadzi o. Teodor w Bojkowie, jeżdżę co miesiąc od
maja 2012 r.
Już na pierwszej Mszy, zostałam uzdrowiona z polipów w gardle, na które miałam od
dwóch lat skierowanie do szpitala na ich usunięcie. W tym dniu na tej Mszy św. Pan Jezus
własnoręcznie zrobił mi operację, czułam takie drapanie i skrobanie delikatne w gardle, i za
chwilę o. Teodor powiedział słowa poznania, o kobiecie, która ma polipy w gardle
i skierowanie na ich usunięcie do szpitala, ale boi się tego zabiegu. Te słowa były do mnie.
Polipów już nie mam, obyło się bez zabiegu. Byłam u laryngologa, ale tylko po to żeby
stwierdził, że nie ma czego usuwać!!!
Na następnej Mszy św. o. Teodor powiedział słowa poznania, że jest kobieta, która
nienawidzi swojej synowej, bo bardzo ją zraniła i skłóciła z nią przez to syna. Przez co dwa
lata nie widziała się z synem i wnukiem. Te słowa były do mnie. Byłam osobą, która nie
umiała przebaczać i całą nienawiść trzymałam w sercu, przez co bardzo cierpiałam, ale i tu
Pan Jezus wkroczył do akcji! W lał w me serce swoją miłość, spokój i przebaczenie. Uwolnił
mnie z tego braku przebaczenia i w ten sposób odwrócił moje życie nie o 360° ale o 720°.
W tej chwili nie ma we mnie żadnej nienawiści do synowej. Pokochałam ją taką miłością, jaką
kocha Pan Jezus, miłością bezwarunkową. Na każdej Mszy Pan Jezus mnie dotyka i leczy
moje rany, przez spoczynek w Duchu Świętym, który jest taka miłością, której się nie da
opisać.
Następnie Pan Jezus uwolnił mnie z nikotynizmu. Paliłam 35 lat!!! I byłam
nałogowcem. W tej chwili nie palę już od 6 miesięcy i wiem, że nie zapalę już, chociaż w domu
mam męża też palącego i pokusy są, ale w tym momencie się czuję tak jakbym nigdy w życiu
nie paliła.
Następnie Pan Jezus zabrał mi bardzo zły nawyk: „topienia smutków i problemów”
w alkoholu, Nie byłam nałogową pijaczką, która jest uzależniona, ale tak zabijałam wszystkie
moje problemy, których było niemało. Teraz Pan Jezus na miejsce alkoholu wstawił modlitwę
i w tej chwili, gdy ma problemy: „topię je w modlitwie”, która jest teraz moją mocą i siłą!!!
Pan Bóg wzmocnił moją wiarę, która była zerowa, Jestem na drodze nawrócenia, bo 20 lat
żyłam tak jakby Boga nie było. Ja się po prostu narodziłam drugi raz. Pan Jezus w swoim
miłosierdziu, podarował mi drugie życie.
Następnie zostałam uzdrowiona z nadciśnienia tętniczego, na które leczyłam się ponad
10 lat. Brałam sporo leków i często miałam skoki tego ciśnienia tak poważne, że groził mi
wylew i byłam parę razy w roku z tego powodu hospitalizowana. W tej chwili od paru

miesięcy leków nie biorę żadnych. Ciśnienie mam „książkowe”. Codziennie je kontroluję
i czuję się wspaniale.
Łaski, jakie otrzymałam od Boga są żywym świadectwem tego, że Jezus żyje, jest
wśród nas i działa z wielką mocą!!!
Jednym słowem Pan Jezus uzdrowił mnie duchowo i fizycznie. Dziękuję Ci mój Jezu za
moje uzdrowienia i uwolnienia z całego serca i tobie Maryjo, nasza Mamusiu i proszę jeszcze
o nawrócenie mojego męża i uwolnienie go z jego licznych nałogów i ze zła, które w nim
siedzi! (Ty znasz ten problem mój Jezu!). Chwała Panu!!! – Bożena.

***
Gliwice, dnia: 3.03.2013

Świadectwa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Piszę do Waszej parafii, aby dać świadectwo mojego uzdrowienia. Od roku
uczestniczę w Mszach o uzdrowienie, które odbywają się w Bojkowie. Otóż mam stwierdzone
skrzywienie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i przez wiele lat zmagałam się z bólami w tym
miejscu. Były okresy, że nie potrafiłam się dźwignąć z łóżka. Nie miałam żadnej rehabilitacji,
ani nie ćwiczyłam. Po kilku mszach, w jakich uczestniczyłam w Bojkowie bóle ustały i od
ponad pół roku już nigdy nie bolał mnie kręgosłup. Czuję i wiem, że to wszystko zasługa mojej
żarliwej modlitwy do Pana Boga o uzdrowienie i uwolnienie mnie od trapiących dolegliwości.
Czasami, gdy opowiadam innym osobom, które nigdy nie uczestniczyły w takiej Mszy,
o radości i spokoju jak człowiek czuje podczas modlitwy w Bojkowie, one patrzą
z niedowierzaniem i lekką dezaprobatą, ale ja wiem, że to wszystko dzieje się na prawdę, a ja
jestem tego niezbitym dowodem.
Z Panem Bogiem. – Beata.

***
Gliwice, dnia: 14.10.2013
Świadectwa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Pragnę złożyć świadectwo uzdrowienia.
Miałam problemy z jelitem i odbytem. Po Mszy św. w czerwcu moje kłopoty się skończyły. W
czasie Mszy św. czułam pieczenie policzków i ból z tyłu głowy. Kapłan prosił, żeby ludzie z
takimi odczuciami podeszli do ołtarza. Ja tego nie zrobiłam, za co pragnę Pana Boga
przeprosić. – Grażyna ze Świętochłowic.

***
Mam na imię Bogusia, 47 lat, pochodzę z Gliwic. Na Msze św. z Ojcem Teodorem
przyjeżdżam od sierpnia 2012 r. W moim życiu zraniło mnie bardzo dużo osób, przez co
jestem osobą zniewoloną. Byłam u egzorcysty i jestem właśnie po modlitwach o przebaczenie.
W moim życiu były sytuacje, w których nie radziłam sobie. Stawałam się „zła” coraz to
bardziej. Odbijało się to na moich dzieciach i mężu. Któregoś dnia postanowiłam się zabić
wraz z dwójką moich dzieci w wieku 5 lat. Poszłam na dworzec kolejowy wraz z dziećmi.
Pytały mnie, co tu robimy? Kiedy pójdziemy do domu? A ja chodziłam i do końca nie miałam
odwagi rzucić się pod ten pociąg. Nagle zatrzymałam się koło św. Katarzyny. Rozpłakałam się
i przytuliłam moje dzieci. Podziękowałam Panu Jezusowi za to, że właśnie w chwili załamania
zrozumiałam, że muszę żyć. Chwała Panu. Od tej pory zostaję, co jakiś czas wystawiana na
próby przez Pana Jezusa. Czy pójdę za nim, czy Go opuszczę? Naprawdę, czasami jest mi
ciężko, bo ciągle walczę ze „złym” i nie poddaję się. Zostałam uwolniona od papierosów –
nie palę pół roku, od ducha śmierci – nie mam myśli samobójczych. Mam nadzieję, że
wybaczyłam wszystkim, którzy mnie skrzywdzili. Bo mogę o nich mówić normalnie, bez
nerwów.
W czerwcu po Mszy św. w Bojkowie, w parafii Narodzenia NMP, zostałam uwolniona
z grzechu aborcji i nieprzebaczenia sobie. Modląc się w łasce doznałam łaski płaczu
i zaczęłam się trząść. Ojciec Teodor powiedział, że jest kobieta, która dokonała aborcji i Pan
Jezus dawno temu jej to wybaczył, tylko ona sama sobie nie może wybaczyć. W tym momencie
zaczęłam głośno płakać i krzyczeć. Czułam jak Pan Jezus zabiera ode mnie ten ciężar.
Zostałam również uwolniona od przekleństw międzypokoleniowych i głębokich ran zadanych
mi przez osoby bliskie. Przy nałożeniu rąk przez Ojca Teodora doznałam spoczynku w Duchu
Świętym. Ale wiem również, że jeszcze długa droga do mojego całkowitego uwolnienia.
Dziękuję Panu Jezusowi za wszystko, co robi ze mną i w moim życiu. Chwała Panu.

***
Gliwice, dnia: 5.12.2013

Świadectwa
Będąc na Mszy św. o uzdrowienie i uwolnienie w październiku br. Modliłam się
o uzdrowienie kilku osób, między innymi za mojego Tatę, który ma 89 lat i mieszka sam w
diecezji radomskiej. Martwiłam się Jego stanem zdrowia, ponieważ bardzo cierpi na bóle
kręgosłupa. W tym czasie był jeszcze przeziębiony i ataki kaszlu wzmagały bóle. Podczas
modlitwy usłyszałam słowa, iż „jest osoba, która odczuwała bóle z lewej strony głowy – Pan
ją dotyka”. Odczuwałam ból, lecz wtedy nie wiedziałam, że to mój Tato został uzdrowiony.
Dzwoniąc do Niego po kilku dniach, by zapytać się o stan zdrowia dowiedziałam się, że nie
ma już tych strasznych bóli kręgosłupa. Chwała Panu. – Helena.

***

