Losy Rodziny Wolańczyków
Krótka historia Polski, Polaków, Kościoła Rzymskokatolickiego, Jego wrogów i Kościołów
Chrześcijańskich. Ostateczne wyjaśnienie tajemnicy istnienia Pana Boga.

Część 1
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Krótka recenzja książki
Ludwiku, Twoja niesamowita książka o tematyce osobistej oraz związana z dziejami
Twojej szlachetnej, pięknej rodziny przeczytałem już dwa razy. Pierwszy raz przeczytałem
tego samego dnia, gdy otrzymałem ją od Ciebie w formie elektronicznej (e-mail) Gdy
zacząłem czytać, przestałem (do-czytałem do końca) dokładnie po 7.5 godzinach, było to
wczesnym wieczorem a ukończyłem nad ranem następnego dnia! Tak bardzo była ona
interesująca! Jesteś świetnym narratorem wydarzeń! Jesteś wspaniałym chronologiem
dziejów! Jesteś osobą bardzo utalentowaną i masz” lekką” rękę do trzymania pióra!
Masz olbrzymi talent literacki! Nie tylko dzieje Twojej zacnej Rodziny, począwszy od
Twoich dziadków, lecz także od początków twojego wczesnego dzieciństwa, historia Drugiej
Wojny Światowej, Czasy Powojenne, Ciągłe Walki ze Wschodem, Rosją Sowiecką, a potem
Czas Okupacji Niemieckiej, Czasy tzw. Polski Socjalistycznej pod ramionami” bratniego”
Związku Radzieckiego, Polski Współczesnej, Dzisiejszej, Nasz Polski Patriotyzm, Kościół,
Bóg, Wiara i Ojczyzna! Twoje refleksje osobiste, czystej duszy.
Książka Ta jest niesamowita. Zachęcam gorąco do przeczytania tej bardzo
interesującej książki dla każdego! Przykład w niej, nowo odrodzenia duszy naszej sprawie
to, że piszesz o czymś co jest tak bardzo aktualne w naszym codziennym życiu teraz i na
pozostanie na zawsze! Składam dla Ciebie Ludwiku swój osobisty wielki hołd i wielkie
uznanie! Książka i słowa te łączą nas wszystkich Katolików, Polaków, wierzących
i niewierzących. Sumując, twoja książka nie tylko potrafi ”ocalić od zapomnienia” to
wszystko co minęło, lecz pobudziłeś w niej refleksje dla tych którzy będą czytać tą książkę,
ci którzy ciebie też nigdy nie spotkali i nie znają ciebie, po przeczytaniu tej książki, spojrzą
w głąb dna swojej duszy, aby odnaleźć swojego Boga właśnie teraz, a nie na łożu śmierci,
lecz teraz, póki nie jest za późno, póki żyją, aby odnaleźć Pana Boga naszego Amen!
Wes Wacław R. Kukieła. Krytyk Literacki. Autor ”Living the Dream” Windsor, Kanada.
Październik 09,2019 wes@kukiela.com
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Charakterystyki osób określone przez chińskich i greckich filozofów w oparciu o daty urodzin.
Charakterystyka pisarza znajduje się pod numerem dziewiątym – urodzony 26.03.1951

Pokazuje otwartość na potrzeby drugiego człowieka. Chętnie udziela pomocy, jest
osobą godną zaufania, na którą bliscy zawsze mogą liczyć. Umie nawiązywać przyjaźnie
i szanować innych. Posiada dużo wrodzonej dobroci i współczucia. Z prawdziwą troską
pochyla się nad innymi, którzy potrzebują wsparcia w życiowych trudnościach. Czasami
ciągnie za sobą kłopoty innych ludzi, którzy traktują numerologiczną Dziewiątkę jak
adwokata straconych spraw. Inteligencja, aktywna, wrażliwa, o bardzo bogatej wyobraźni,
ma mnóstwo pomysłów i znajduje rozwiązanie w najtrudniejszej sytuacji.
Przenikliwy umysł i dar obserwacji stawiają tę wibrację w rzędzie najzdolniejszych
intelektualnie. Często może pochwalić się wyjątkowym talentem pisarskim, aktorskim,
dziennikarskim lub krasomówczym. Czasem pojawia się charyzma, która przyciąga
słuchaczy i przyjaciół. Symbolizując uniwersalną miłość, chce kierować ludźmi oraz
instytucjami, które mają wpływ na losy człowieka. Jest to wibracja otwarta na wiedzę, lubi
zajmować się tym, co pogłębia wewnętrzną mądrość. Interesuje ją duchowość, dostrzega
inne wymiary naszego istnienia. Ale jest też i mocny charakterek oraz umiejętność mówienia
prawdy prosto w oczy. Numerologiczna Dziewiątka daje dużą życiową niezależność. Nie
znosi więzów czy presji, ponad wszystko ceni sobie wolność, w tym również wolność słowa
i myśli.
Przede wszystkim pełnia duchowa i bardzo rozwinięta intuicja. Osoba uczuciowa,
wrażliwa. Bezgranicznie szeroki umysł, niezwykłe predyspozycje psychiczne i dar
przewidywania. Wydaje się być zawsze w kontakcie i bezpośredniej więzi z siłami Kosmosu
i ludzką Duszą. Ofiarna, altruistyczna, hojna i szlachetna. Skłonna dawać z siebie wszystko,
ponieważ trwa w Miłości Uniwersalnej. Nigdy nie pozostaje obojętna wobec cierpienia czy
ludzkiej biedy. Dopinguje, pociesza i przydaje wartość innym. Stara się dzielić swoją
mądrością i miłością z każdym napotkanym bliźnim. Dziewiątka czuje się spełniona
i szczęśliwa tylko wtedy, gdy służy innym i uczestniczy w przeobrażeniu świata, sprawiając,
że staje się on dla ludzi miejscem lepszym i bardziej szczęśliwym. Intuicyjnie wyczuwa, że
tak postępując wzbogaca swoje wnętrze i rozwija się duchowo.
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Charakter silny, władczy i czasem wybuchowy. Ta wibracja należy do najbardziej
niezależnych i indywidualistycznych. Nie uznaje poddaństwa ani żadnych ograniczeń.
Osoba o tej wibracji urodzenia wybrała tę cyfrę, ponieważ ich kosmicznym
zobowiązaniem jest uczyć innych własnym przykładem akceptacji i wypełniania naszych
zobowiązań miłości i służby bliźnim; nade wszystko podkreślenie wagi moralnych
i duchowych wartości, które czynią nas wyjątkowymi istotami świetlistymi. Natomiast ich
osobistym wyzwaniem jest nauka wyciszenia i zrównoważenia swojej ognistej i pełnej
temperamentu osobowości tak, by nie zniweczyły ich rozwoju i nie straciły kosmicznego
połączenia z Kosmosem.
#
Serdecznie witam rodzinę, Kuzynów, Przyjaciół, Znajomych, Osoby Duchowne, Świeckie,
Szanownych Czytelników. To wszystko, co Kochani Kuzyni i Drodzy Państwo przeczytacie,
jest prawdą. Mogą się zdarzyć niewielkie nieścisłości w datach wydarzeń, ale wszystko o czym
będzie tu mowa, jest oparte na prawdziwych przeżyciach drogich mi osób. Losy rodziny
Wolańczyków: Szczepana i Marii z domu Wicijowskiej z Narola /k. Lubaczowa.
Rozdział 1
Rozstanie
Historia losów Szczepana i Marii Wolańczyków zaczęła się od ich wielkiej miłości. Po
dłuższej znajomości zaplanowali oni ślub na święta Bożego Narodzenia 1914 roku.
Tymczasem w sierpniu tegoż roku wybuchła I wojna światowa i Austro–Węgry ogłosiły
mobilizację dla Polaków mieszkających na terenie Galicji Wschodniej. W dniu wybuchu
wojny 24–letni Szczepan i jego 20–letnia narzeczona Maria z Wicijowskich zwana Marynią
(z wielkiego szacunku dla Imienia Matki Bożej Maryi), poszli na miejscowy cmentarz i na
grobie śp. ojca Maryni – Michała, złożyli sobie przysięgę wierności, postanawiając, że kiedy
tylko Pan Bóg pozwoli Szczepanowi szczęśliwie wrócić z wojny, natychmiast się pobiorą.
Żegnając się z idącym na wojnę narzeczonym, Marynia uczyniła na nim znak Krzyża z
życzeniem, aby dobry Bóg błogosławił mu w szczęśliwym przeżyciu wojny i powrocie do niej.
Kilka miesięcy później otrzymała pierwszy list od Szczepana. Narzeczony przysłał jej swoje
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zdjęcie w mundurze wojskowym i pełen serdeczności list. W sercu dziewczyny, a także
rodzinach obojga stron zapanowała wielka radość.

Szczepan Wolańczyk, żołnierz armii austriackiej
listopad, 1914 rok

Na drugi list przyszło czekać bardzo długo. Minął rok, mijały kolejne miesiące, a list
nie nadchodził. Zmartwiona, ale od czasu wyjazdu Szczepana wierna w modlitwach Panu
Bogu i Matce Bożej, Marynia prosiła o łaskę, aby dobry Bóg zachował jej narzeczonego przy
życiu. Dopiero w połowie 1916 roku otrzymała drugi list. W imieniu Szczepana pisał jego
kolega, donosząc, że narzeczony jest ciężko chorych na tyfus, a nie będąc pewnym dalszego
swego losu zwalnia ją z danej przysięgi. Owszem jako wierzący w Pana Boga modli się o
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łaskę uzdrowienia i o powrót do ukochanej Maryni. Pisze dalej, że ich pułk został rozbity przez
wojska rosyjskie i około 4 tysiące austro-węgierskich żołnierzy (wśród nich i oni) wzięto do
niewoli i wywieziono na południowy wschód Rosji.
Był to ostatni wojenny list od Szczepana. Brak nadziei na powrót narzeczonego napełnił
wielkim smutkiem zarówno serce Maryni jak i członków obydwu rodzin. Jednakże wszyscy
oni byli ludźmi głęboko wierzącymi w dobroć i miłosierdzie Syna Bożego Jezusa Chrystusa i
opiekę Jego Matki Maryi. Dlatego nie załamali się pod ciężarem przykrej wiadomości, lecz
nadal modlili się gorąco o szczęśliwy powrót Szczepana z wojny. Marynia wiernie każdego
dnia, rano, w południe i wieczorem, odmawiała różaniec i Litanię Loretańską do Najświętszej
Maryi Panny, błagając Boga o ocalenie jej ukochanego.
Rozdział 2
Boże Miłosierdzie
Modlitwa jest wzniesieniem duszy do nieba, jest aktem dobrej woli.
Dzięki wymodlonej przez Marynię i Szczepana Bożej łasce, po kilku miesiącach
Szczepan doszedł do zdrowia. Przebywając 4 lata w rosyjskiej niewoli, pracował z kolegami
w kamieniołomach. Wiosną 1918 roku wraz z kolegami zaproponował komendantowi obozu,
że więźniowie wymurują wysoki mur wokół obozu, w którym mieszkali. Otrzymawszy jego
zgodę przystąpili do pracy. Jednak pomiędzy kamienie wznoszonego muru kładli zaprawę
słabej jakości. Jesienią mur był gotowy i dlatego komendant odesłał około 60% strażników do
sąsiedniego obozu lub garnizonu. Po kolejnej mroźnej zimie wiosną 1919 roku mur zaczął się
rozpadać w miejscach, które doskonale znali budujący. Na początku kwietnia, którejś
księżycowej nocy, austro-węgierscy żołnierze wraz ze Szczepanem siłą swoich mięśni
rozepchali mur na niewielkiej przestrzeni i uciekli z niewoli. Idąc z rodakami przez
Kazachstan, Ukrainę, Rumunię i Czechosłowację, Szczepan musiał pracować dorywczo, aby
zarobić na posiłek, ubranie i obuwie. W połowie października 1919 roku wychudzony
Szczepan szczęśliwie powrócił do Narola, do swojej rodziny i ukochanej narzeczonej Maryni.
Płaczowi radości i dziękczynnym modlitwom za jego szczęśliwy powrót nie było końca. W
miesiąc po powrocie otrzymał pracę w narolskim Urzędzie Gminy. W drugi dzień Świąt
Bożego Narodzenia 1919 roku (Święto św. Szczepana) we Lwowie w Kościele Trójcy
6

Przenajświętszej odbył się wymarzony i tak długo oczekiwany ślub 29–letniego kawalera
Szczepana i 25–letniej panny Maryni Wiciejowskiej.

Portret ślubny Marii i Szczepana Wolańczyków
Lwów, 26.12.1919 rok

Jak wiadomo, wiosną 1920 roku sowiecka armia zaatakowała Polskę. Po ogłoszeniu
dodatkowej mobilizacji na początku kwietnia przez Naczelnika Państwa, Szczepan wraz
z pięcioma braćmi, w tym z najmłodszym dwudziestoletnim Klemensem (który w czasie
drugiej wojny światowej okrył się bohaterstwem i został męczennikiem), poszli bronić naszej
ukochanej Ojczyzny. Jako że mieszkali w powiecie tomaszowskim – 16 kilometrów od
Tomaszowa Lubelskiego – gdzie znajdował się ośrodek mobilizacyjny, tam się zameldowali
i po ćwiczeniach przysposobienia obronnego w utworzonej jednostce, zostali wysłani na
południowo – wschodni front, gdzie m.in. w miesiącu sierpniu brali czynny udział w ciężkich
walkach z Bolszewikami w Bitwie pod Komarowem. Po rozbiciu Armii Czerwonej przez
polskie wojska nad rzeką Wieprz i w Bitwie Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, wszyscy
bracia żywi, cali i zdrowi, powrócili w rodzinne strony.
Czuję się w obowiązku dodać chwalebne zdanie na temat bohaterskiego polskiego
wojska, które jako jedyne w świecie pokonało niezwyciężoną do tej pory Armię Czerwoną,
zorganizowaną na początku powstania ZSRR, od 1918 roku do jej rozwiązania w latach
dziewięćdziesiątych. Ja, jak i wielu Polaków kochających Ojczyznę, popieram pomysł
polskiego patrioty, znanego artysty, pana Jana Pietrzaka budowy kolumny zwycięstwa, Łuku
Triumfalnego w Warszawie w setną rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Wszystkie
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wielkie stolice Europy posiadają kolumny zwycięstwa, a w Polsce, w Warszawie, dotychczas,
nie wolno było budować kolumny zwycięstwa nad – jak ich nazywano – Bolszewikami.
Jak wszyscy Polacy dobrze wiemy, o przysłanych przez Stalina do Polski
komunistycznych agentach w liczbie ponad 350 tysięcy po drugiej wojnie światowej, ich
drugie i trzecie pokolenie pełniło i pełni ważne funkcje w polskim parlamencie i w stolicy, nie
wyrażając zgody na budowę kolumny zwycięstwa. We wrześniu 1920 roku Szczepan otrzymał
pracę w Policji Granatowej na ówczesnym wschodzie Polski w mieście Tłumacz, woj.
Kołomyja. Tam z żoną Marynią rozpoczęli rodzinne życie. W marcu 1921 roku dobry Bóg
obdarzył ich córeczką. Rodzice nadali jej imię Julia. Było to imię, jakie nosiła ukochana siostra
Szczepana. W lecie 1921 roku Szczepan, zapoznawszy się z wpływowymi obywatelami miasta,
uległ ich namowom i przystąpił wraz ze swoim szwagrem Janem – bratem Maryni – do
tamtejszej organizacji masońskiej, czyli wolnomularzy. Obaj przestali chodzić do Kościoła.
Szczepan zaprzestał codziennych modlitw porannych i wieczornych, które od czasu ich ślubu,
zawsze z żoną Marynią, zanosili do Pana Boga. Marynia, osoba głęboko wierząca, ostrzegała
Szczepana, że jego odstąpienie od Boga i Kościoła rzymskokatolickiego może sprowadzić na
ich rodzinę karę Bożą. Jednak Szczepan nie dawał tym ostrzeżeniom posłuchu i któregoś dnia,
przyniósł do domu biblię masońską i inne książki, które studiował. Pod nieobecność
Szczepana w domu, żona, chcąc zapoznać się z przyniesionymi przez męża książkami,
uważnie prześledziła ich treść. Autor jednej z nich pisał, że Boga nie ma, że człowiek sam jest
bóstwem dążącym do tego, by być Bogiem na ziemi, że człowiek nie posiada duszy i przez to,
nie ma nieba ani piekła, gdyż po śmierci nie ma życia pozagrobowego. Marynia, wierząca w
Pana Boga i życie wieczne, oburzyła się i spaliła w piecu przyniesione przez męża książki, co
oczywiście Szczepanowi ogromnie się nie podobało. Obaj stali się ateistami i od tego czasu
Marynia nazywała męża i swojego brata Janka heretykami. Tak od wieków nazywano osoby,
które będąc wiernymi Kościoła-Rzymsko katolickiego, porzucili Go i wiarę Chrystusową oraz
ci, jak czytamy, którzy są wyznawcami Chrystusa, ale nie należą do Kościoła
rzymskokatolickiego Dla przypomnienia podaję słowo heretyk, które występuje pod
postaciami

synonimów:

odstępca

od

wiary,

apostata,

dysydent,

nonkonformista,

odszczepieniec i zbłąkana owieczka. Heretykami też nazywani są: ateiści, komuniści, masoni
i innowiercy.
Rozdział 3
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Boże łaski i powrót w rodzinne strony
Bez modlitwy gaśnie wiara
W lipcu 1923 roku, Marynia i Szczepan oczekując narodzin pierwszego syna, zostali
obdarzeni przez Pana Boga, drugą córeczką. Na chrzcie świętym otrzymała imię Jadwiga.
Chociaż Szczepan w dalszym ciągu nie praktykował wiary katolickiej, to jednak nie
sprzeciwiał się ochrzczeniu dzieci i ich religijnemu wychowaniu. Marynia w dalszym ciągu
napominała męża, aby jednak powrócił do Boga i Kościoła, lecz jej mowa była daremna, jak
mówi przysłowie: jak grochem o ścianę. Marynia, mieszkając z rodziną w dużym domu
z ogrodem, mając dwoje – czteroletnie i dwuletnie dzieci – i będąc z trzecim w ciąży, wynajęła
potrzebną jej pomoc domową. W 1925 roku małżeństwo spodziewało się narodzin pierwszego
syna, lecz dobry Bóg, ponownie obdarzył ich córeczką. Na imię dano jej Janina, pochodzące
od ukochanego brata Maryni, Jana. Od pięciu już lat, Marynia nie ustawała w codziennej
gorącej modlitwie o nawrócenie męża i brata, jak i o narodzenie się im wymarzonego syna,
który jak myślała, spowoduje dziękowanie Panu Bogu przez Szczepana, za otrzymaną łaskę
narodzenia się, wytęsknionego męskiego potomka. Jednak przez ten czas, nie było widać
żadnych oznak czy chęci powrotu męża i brata na łono Kościoła.
W grudniu 1926 roku małżonkowie doczekali się czwartego dziecka. Tym razem Bóg
wysłuchał prośby Maryni i urodził się im chłopiec. Na chrzcie świętym nadano mu imię
Czesław. Wreszcie, można powiedzieć: niewierny Bogu i Chrystusowi, Szczepan, jak każdy
ojciec, gdy czeka na narodziny pierwszego syna, został nim przez Pana Boga obdarowany. Był
z synka bardzo dumny i zamarzył, aby mógł doczekać narodzin kolejnego syna. Jednak wtedy
nastąpiła pierwsza Boża próba, przywrócenia Szczepana Kościołowi Chrystusowemu. I tak
wiosną 1927 roku, tę wielką radość przyćmiło nieszczęście, jakie przydarzyło się dwuletniej
Janince. Doszło do jej nieszczęśliwego wypadku. Dziecko w zabawie z niewiele starszym
rodzeństwem, doznało poważnego urazu kręgosłupa i od tego czasu maleńka Janinka, leżała
w łóżeczku i usychała. Była to dla Maryni i jej męża ciężka próba wiary. Marynia rozumiejąc
wiarę w Boga, rozpoznała to nieszczęście jako karę, za odstąpienie Szczepana od Chrystusa i
wiary w Niego. Prosiła męża, aby zaczął się z nią modlić o powrót dziecka do zdrowia i aby
powrócił do prawdziwej wiary a wtedy dzieciątko wyzdrowieje. Jednak Szczepan ignorował
tłumaczenie żony, mówiąc, że był to zwykły wypadek, a odrzucenie wiary nie ma z tym nic
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wspólnego. Jednak Marynia była przekonana do swojego przeczucia jednak mąż się z nią nie
zgadzał.
Szczepan, zachęcony przez awanse na wyższe stopnie w hierarchii loży masońskiej
swojej osoby, jak i szwagra Jana, tłumaczyły jego lojalność wobec zakonu i przez to dalszą
niechęć do powrotu do Boga i Kościoła. Powołując się na treści zawarte w masońskiej biblii
mówił: że „Boga nikt nie widział, więc Go nie ma”. Jednak w rok po nieszczęśliwym wypadku
córeczki Janinki, w maju 1928 roku, urodziło się małżeństwu piąte dziecko.
I w tym narodzeniu Pan Bóg pobłogosławił małżonkom, szczególnie Szczepanowi,
gdyż urodził się im wyczekiwany drugi chłopiec. Nadano mu imię Władysław. Szczepan
cieszył się z tego powodu, lecz jednak cierpienie córeczki nie dawało mu przeżywać pełnej
radości narodzin drugiego synka. I tak cierpiąca Janinka przeżyła jeszcze dwa lata. Zmarła w
lecie 1930 roku. Rodzice ciężko przeżyli śmierć córeczki. Po tragicznej śmierci ich dziecka,
Marynia była przekonana, że może wreszcie Szczepan powróci do wiary, lecz się myliła, bo
masońskie wypranie mózgu Szczepana, nie pozwoliło mu na powrót do Boga i Kościoła.
Szanowni Czytelnicy, w dalszej części książki przekonacie się, czy naprawdę występują
właśnie takie lub inne kary Boże za odstąpienie od wiary w Chrystusa, jak i umyślne
powodowanie krzywd, nieszczęść swoim bliźnim, przez wielką zazdrość i nienawiść oraz
zadawanie im cierpień, przez to doprowadzanie ich do śmierci. I co Pan Bóg czyni za to złym
ludziom?
Którejś sierpniowej niedzieli Marynia będąc w kościele na Mszy Świętej, usłyszała
ogłoszenie, że w pobliskim klasztorze Ojców Paulinów można nabyć cudowne obrazy
Najmiłosierniejszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Jednocześnie
dowiedziała się, że za wiernych którzy nabędą takie obrazy oraz za ich potomków z rodzinami,
przez 300 lat odprawiane będą Msze Święte dziękczynne z modlitwami o łaski i
błogosławieństwo dla nich. Następnego więc dnia wynajęła furmankę i z przyjaciółką, krótszą,
wiodącą przez wąwóz drogą pojechała do oddalonego o kilkanaście kilometrów klasztoru, by
kupić owe święte obrazy. Trzeba tu zwrócić uwagę, że były one oszklone i solidnie
zapakowane. Kiedy późnym popołudniem panie wracały tą samą drogą do domu, rozszalała
się burza z piorunami. Wąwóz szybko napełniał się wodą i po chwili furmanka zaczęła płynąć.
Woźnica robił, co mógł, aby skierować konie na twardy grunt i wyjechać z płynącej szybkim
nurtem wzburzonej wody. Marynia, przyjaciółka i furman zanosili gorące modlitwy do
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Najświętszego Serca Pana Jezusa i do Niepokalanego Serca Maryi o łaskę ocalenia życia z tej
bardzo niebezpiecznej sytuacji w jakiej niespodziewanie się znaleźli. W niedługim czasie
konie szczęśliwie natrafiły na twardy grunt i wyciągnęły furmankę z szalejącego żywiołu.
Marynia, jak później wspominała, wierzyła niezłomnie, że Pan Jezus i Matka Boża
z cudownych obrazów które przewozili, czuwają nad nimi i dlatego żadna poważna szkoda ze
strony trzaskających piorunów i wzburzonej wody nie może się im przytrafić. Istotnie, chociaż
przemoknięci do ostatniej nitki, to przecież szczęśliwie dotarli do swoich domów. Po
zawieszeniu świętych obrazów w izbie, Marynia wraz z dziećmi z jeszcze większą gorliwością
podjęła modlitwę o nawrócenie męża i brata na drogę Ewangelii i ich powrót do Kościoła
Rzymskokatolickiego.

Obraz Najmiłosierniejszego Serca Pana Jezusa
Obraz Niepokalanego Serca Maryi

W rok po śmierci córeczki Janinki, w lipcu 1931 roku jako szóste dziecko Maryni
i Szczepana, dzięki Bożej łasce, przyszedł na świat kolejny upragniony przez Szczepana syn
Henryk. Zauważyłem z opowiadanych mi i opisywanych wydarzeń, że jednak Szczepan
bardzo kochał swoją żonę Marynię, która urodziła mu sześcioro uroczych dzieci, w tym trzech
synów i która ciągle modliła się o jego nawrócenie i chciała zadbać o jego szczęśliwe życie
wieczne. On to widział i doceniał, był też uczciwym człowiekiem i nie chciał dwóm panom
służyć, gdyż uwierzył wysoko postawionym przywódcom w hierarchii masonerii, że
doprowadzą go do szczęścia na ziemi. (Więcej szczegółów na ten temat, bardzo ważnych i
ciekawych, czy warto być członkiem masonerii, dowiecie się Szanowni Czytelnicy w jednym
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z następnych rozdziałów). Można powiedzieć, że jego serce było złamane na dwie połowy.
Pierwsza to kochająca rodzina, o którą musiał zadbać, aby niczego jej nie brakowało, a druga
to ciężka praca wśród różnej maści niebezpiecznych osób, która psychicznie dobijała
Szczepana, oraz szczególnie przynależność do organizacji masońskiej, której był lojalny
członkiem, a solą w oku żony Maryni. Między innymi z tego rozdarcia nabawił się kłopotów,
które doprowadziły go do choroby serca.

Szczepan Wolańczyk z ojcem i braćmi w policyjnym mundurze
lato 1928 roku

Dlatego w 1936 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Wyjechał z rodziną do
Lwowa i tam się osiedlił. Przez 2 lata jeszcze pracował w Urzędzie Skarbowym. Jednak
w 1938 roku kierowany łaską Bożą powrócił ostatecznie do swojego ukochanego miasteczka
Narol. O kolejnej Bożej łasce zesłanej dla niego po pamiętnym 17-tym września dowiedział
się dopiero w maju 1943 roku. O niej dowiecie się Państwo pod koniec rozdziału siódmego.
Marynia nie ustawała w modlitwach o nawrócenie brata Jana i męża z nadzieją, że w Narolu
powróci on na łono Kościoła. Jednak Szczepan niezmiennie trzymał się daleko od Pana Boga.
Po pewnym czasie podjął pracę w Urzędzie Gminy w Narolu na stanowisku sekretarza.

Rozdział 4
Kolejny Boży ratunek
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Wszyscy ludzie powinni wiedzieć, że: „Nie ma w życiu przypadków,
są tylko znaki działania Bożej Opatrzności”. Pan Bóg tchnie, kędy chce.
Pierwszego września 1939 roku jak wiadomo Niemcy rozpoczęli II wojnę światową,
podstępnie napadając na Polskę. W Narolu agresorzy pojawili się 12 września. W dniu 18
września około godziny 8 rano batalion 12 pułku piechoty ppłk. Romana Warta przejął
kontrolę na miasteczkiem o czym niemiecki sztab w Tomaszowie Lubelskim nie został jeszcze
poinformowany. Dlatego niemiecki sztabowy samochód z generałem przyjechał około
godziny 10 rano do Narola, będąc pewnym, że miasteczko jest w rękach niemieckich. Polscy
żołnierze przebywający na terenie miasteczka wezwali kierowcę do zatrzymania samochodu,
jednak ten się nie zatrzymał i przyspieszając, kontynuował dalszą jazdę. Wówczas posypały
się serie z karabinów maszynowych i w ostrzelanym przez polskich żołnierzy samochodzie
zginął ów generał. Był to pierwszy z dowódców Hitlera, który zginął już na początku wojny i
to jeszcze w dalekim od Niemiec miasteczku Narol. Jego kierowca został ciężko ranny. Polscy
obrońcy przenieśli go do Domu Polskiego, gdzie przebywali ranni żołnierze. Następnego dnia
duże siły niemieckie zmusiły naszych bohaterskich żołnierzy do wycofania się z Narola i
przejęły nad nim kontrolę. Z samego rana Niemcy zatrzymali napotkanych przypadkowo
siedmiu obywateli Narola i ich rozstrzelali. Rozwścieczony pułkownik, dowódca wojska
niemieckiego na terenie Narola, rozkazał zgromadzić całą ludność miasteczka na rynku, aby
ich rozstrzelać, a domy rozkazał spalić. Niemieccy żołdacy wpadali do domów i wyganiali ich
mieszkańców na rynek, a sami ściągali pościel z łóżek, rzucając ją na środek mieszkania
i polewając benzyną, podpalali. Zabronili Straży Pożarnej gaszenia palących się domów, pod
karą rozstrzelania.
Szczepan nie był wyjątkiem. On również ze swoją rodziną został wygnany na rynek,
pozostawiając podpalony dom na Bożą łaskę. Jako sekretarz Gminy, wraz z doktorem
Adolfem Kelerem, swoim najlepszym przyjacielem, obaj biegle znający język niemiecki, w
rozmowie z pułkownikiem stanęli w obronie obywateli Narola, starając się nie dopuścić do
rozstrzelania mieszkańców, uzasadniając, że większość z nich to potomkowie austriackich
kolonistów (jakim też był doktor Keler). Obydwaj tłumaczyli pułkownikowi, że generała
zabiło polskie wojsko, które w dniu wczorajszym wycofywało się na wschód. Mieszkańcy
Narola nie posiadają broni palnej, jedynie oddziały wojska polskiego. Po rzeczowej rozmowie,
która przekonała pułkownika, wstrzymał on rozkaz egzekucji. Doktor Keler powrócił do
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rannych żołnierzy. Najeźdźcy jednak zagrozili mieszkańcom miasteczka, że jeśli ponownie
Polacy zabiją niemieckiego żołnierza, za każdym razem stu mieszkańców Narola zostanie
rozstrzelanych. Owładnięty wielką złością niemiecki dowódca rozkazał ponadto spalić stojący
na rynku miasteczka Polski Dom, na którego wieżyczce był zainstalowany duży polski orzeł.
Szczepan jako sekretarz Gminy, powiedział mu jednak, że tego Domu nie można palić.
Niemiec był ogromnie zdumiony i zaskoczony, że jakiś tam Polak ma czelność podważać jego
rozkaz. Mimo to grzecznie zapytał o powód. Szczepan zatem zgodnie z prawdą oznajmił, że
w Polskim Domu leżą ranni polscy i niemieccy żołnierze z kampanii wrześniowej, których to
polscy lekarze ratują od śmierci i przywracają do zdrowia. Oficer, chociaż nie dowierzał
słowom dziadka, udał się wraz z nim do Domu Polskiego, aby przekonać się osobiście czy jest
faktycznie tak jak mówi Szczepan. Wszedłszy do środka zobaczył pośród zakrwawionych
rannych polskich żołnierzy, leżących żołnierzy w niemieckich mundurach, m.in. kierowcę
generała. Wziąwszy głęboki oddech pułkownik zasalutował, dziękując za opiekę nad
niemieckimi żołnierzami polskim lekarzom, wśród których był dr Keler. Kilka dni później
Niemcy przewieźli swoich rannych do własnych szpitali. Uratowany przez Szczepana Polski
Dom do dziś stoi na rynku uroczego miasteczka Narola.

Dom Polski, Ratusz Miasta Narola
2012 rok

Tego dnia dopiero późnym popołudniem Niemcy pozwolili mieszkańcom rozejść się do
domów. Wracający z rynku Szczepan i jego rodzina widzieli spalone domy sąsiadów
i zastanawiali się, czy mają jeszcze do czego wrócić. Stojąc na rynku, Marynia z pięciorgiem
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swoich dzieci, cały czas modliła się do Boga i Matki Najświętszej, prosząc o częściowe
przynajmniej, ocalenie ich domu. „Pan Bóg tchnie, kędy chce”.
Gdy zbliżyli się do własnego drewnianego domostwa, zobaczyli komin, dach, ściany
i ganek, które się nie spaliły. Dzieci zaczęły biec i wszyscy z wielką radością weszli do wnętrza.
W głównej izbie, gdzie rzucona była oblana benzyną i podpalona pościel, zobaczyli tylko
wypaloną w podłodze dużą dziurę. To w tej właśnie izbie wisiały cudowne obrazy
„Najświętszego Serca Pana Jezusa” i „Niepokalanego Serca Maryi”. Dla Maryni był to więc
widzialny i niezaprzeczalny znak Bożej opieki i łaski. Dlatego powiedziała do Szczepana:
„Widzisz heretyku, że to są naprawdę cudowne obrazy. Wokół domy popalone, a nasz dom
ocalał. Uklęknij mężu i podziękuj Panu Bogu i Jego Przenajświętszej Matce za tak wielką
łaskę”. Szczepan jednak stanowczo odmówił. Wtedy Marynia uklękła, by razem z dziećmi
w gorącej i szczerej modlitwie dziękować Bożej Opatrzności za ocalenie ich domu.
Wydarzenie, o którym teraz opowiem, może się Państwu wydawać nic nie znaczącym
epizodem dla rodziny Szczepana, a jednak jest inaczej. „Pan Bóg tchnie, kiedy chce”. Otóż
któregoś sobotniego wieczoru w miesiącu październiku w domu Szczepana odbywała się
potańcówka przy patefonie. Brali w niej udział zaproszeni koledzy i koleżanki Julii i Jadwigi.

Jadwiga Wolańczyk, lat 16
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sierpień 1939 rok

W czasie zabawy do drzwi zapukali niemieccy żołnierze. Szczepan dowiedział się od
nich, że chcą rozmawiać z osiemnastoletnim jednym z kolegów jego córek. Razem weszli do
izby, w której przebywał chłopak. Szczepan wyłączył patefon, Niemcy rozkazali wszystkim
opuścić pokój. Po krótkiej rozmowie z poszukiwanym zaczęli go bić. Chłopak krzyczał z bólu.
Szczepan nie wytrzymał i wszedł do pokoju. Niemcy przestali katować młodzieńca i pobitego,
zakrwawionego, wyprowadzili na zewnątrz. Później okazało się, że jego matka była
reichsdeutsche, czyli rodowitą Niemką mieszkającą w Lipsku koło Narola. Jej syn nie chciał
wstąpić do niemieckiego wojska, gdyż po ojcu czuł się Polakiem. Matka, wiedząc, gdzie on
obecnie przebywa, skierowała Niemców do domu Państwa Wolańczyków w Narolu. Niedługo
po tym incydencie wyjechała z Lipska w obawie przed polskimi partyzantami. Na początku
1940 roku siostra Maryni – Michalina i córka Szczepana i Maryni – Julia, zostały zatrzymane
w łapance z innymi mieszkańcami Narola i wywiezione na przymusowe roboty do Niemiec.
Rozdział 5
Aresztowanie
W połowie stycznia 1941 roku Gestapo aresztowało brata Szczepana – Klemensa. Był
on żonaty i miał dwie córki. Pracował jako Naczelnik Poczty Polskiej w Tomaszowie
Lubelskim. Jako członek kontrwywiadu II RP, od początku II wojny światowej bronił ludności
polskiej i walczył z niemieckim okupantem, niszcząc albo zmieniając treść donosów jakie
mniejszości narodowe oraz volksdeutsche mieszkający w Tomaszowie Lubelskim i okolicach
wysyłali na Polaków do Gestapo. Ponadto Klemens, powiadamiał poprzez swoje kontakty z
tamtejszym kontrwywiadem Polskie Organizacje Podziemne o adresach osób, szczególnie
niebezpiecznych dla ludności z Tomaszowa, które listownie kontaktowały się z Gestapo,
donosząc o antyniemieckiej działalności polskich sąsiadów. Byli oni aresztowani, katowani i
niektórzy z nich nie powrócili z Gestapo. Tym osobom, którym udowodniono agenturalną
współpracę z Gestapo, tomaszowskie podziemie, wymierzało sprawiedliwość.
Powrócę na moment do wybuchu II wojny światowej. W miesiąc po inwazji Niemiec
na Polskę w 1939 roku Naczelnik Klemens, przyjął do pracy Polaka, który mieszkał od
dłuższego czasu z rodziną w Tomaszowie. Złożył on podanie na posadę listonosza, których
w tamtym czasie brakowało. W 1941 roku ten właśnie pracownik, wydał swojego szefa
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Niemcom. Okazało się, że jest on volksdeutschem i był agentem Gestapo. Po aresztowaniu
Klemensa ten podły człowiek wraz z rodziną uciekł do Warszawy z obawy przed karą śmierci,
która groziła zdrajcom narodu za współpracę z okupantem. Klemensa natomiast przewieziono
na zamek w Lublinie. Po kilku dniach ciężkich przesłuchań wraz z grupa więźniów
z województwa lubelskiego, został przewieziony do niemieckiego obozu zagłady w
Oświęcimiu (niemiecka nazwa tego obozu zagłady to Auschwitz). Na jego lewym
przedramieniu Niemcy wytatuowali numer obozowy 14130.

Stryj Klemens Wolańczyk, Oświęcim
styczeń 1941 rok

Stryj znający bardzo dobrze funkcjonowanie poczty i znający biegle język niemiecki,
został przez nich skierowany do pracy na poczcie obozowej. Wysyłane listy polskich więźniów
do rodzin, były pisane tylko w języku niemieckim. I w tej sytuacji Klemens był przydatny
wielu braciom Polakom nie znającym tego języka. W każdej wolnej chwili pisał listy
współwięźniom, którzy go o to prosili. Trwało to 7 miesięcy. Dnia 13-go sierpnia 1941 roku
podczas apelu, niemiecki oficer, posługując się swoim ojczystym językiem, w brutalny sposób
przesłuchiwał polskiego więźnia. Więzień nie znał języka niemieckiego i miał trudności z
wytłumaczeniem się. Klemens jako Polak – katolik, nie mogąc bezczynnie patrzeć na
cierpienia brata, zgłosił się na tłumacza. Oficer wyraził zgodę. Klemens tłumaczył
wypowiedzi współwięźnia na jego korzyść. Okazało się jednak, że Niemiec zna język polski.
Po kilku słowach skierowanych do Klemensa po polsku, z wyrzutem, dlaczego zmienia
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wypowiedzi współwięźnia, rozwścieczony wrzeszcząc „ty polska świnio”, uderzył go pięścią
w twarz. Klemens upadł na ziemię. Oficer gestem ręki przywołał stojących w pobliżu
esesmanów z psami, aby rozprawili się z więźniem. Oprawcy kopali stryja po całym ciele
okutymi żelazem butami i bili kolbami karabinów, bili go po głowie, a rozwścieczone psy,
rozszarpywały jego ciało.
Kiedy skatowany Klemens nie dawał już oznak życia, Niemiec rozkazał więźniom
wywieźć ciało na wózku do krematorium, gdzie je natychmiast spalono. W miejscu katowania
Klemensa przez niemieckich oprawców, pozostała tylko duża plama krwi. Po wojnie naoczni
świadkowie i współwięźniowie opowiedzieli rodzinie Klemensa, w jaki sposób został on
zamordowany. Do dziś jednak nie wiemy z całą pewnością, czy śp. stryj Klemens żył jeszcze,
kiedy wrzucano go do pieca krematorium, czy jego ciało było już martwe. Zwróćmy, wszakże
uwagę, że jego śmierć, która dokonała się w wielkich męczarniach, miała miejsce w dniu
Objawień Maryjnych – 13 sierpnia.
Tym którzy nie są zorientowani o czym teraz piszę, pragnę wyjaśnić, że w 1917 roku w
Fatimie, w Portugalii, Matka Boża ukazywała się trojgu pastuszkom: Łucji, Hiacyncie
i Franciszkowi, przekazując im bardzo ważne przesłanie dla ludzi. Pierwsze objawienie miało
miejsce 13 maja. Przez kolejne miesiące Matka Boża ukazywała się 13-tego dnia miesiąca aż
do października, do wybuchu rewolucji w Rosji w 1917 roku. Śp. Klemens Wolańczyk jest
kolejnym polskim męczennikiem, zginął śmiercią męczeńską za brata Polaka. Jego prochy jak
i milionów pomordowanych przez niemieckich zbrodniarzy w Oświęcimiu, pozostały tam na
wieki. Cześć Jego i Ich pamięci! Niech z Bogiem spoczywają w pokoju.
Śp. stryj Klemens otrzymał na chrzcie świętym imię św. Klemensa, trzeciego Biskupa
Rzymu, który był głową Kościoła po papieżu Linusie. Klemens I Rzymski według tradycji
został okrutnie zamordowany kilka lat po objęciu tronu Piotrowego. Po jego śmierci, było
jeszcze wielu Biskupów Rzymu, którzy obierali sobie to sławne imię. I tak jeden z nich papież
Klemens XI – w XVII wieku – wpisał się pięknie w losy polskiego Kościoła. Po ogłoszeniu
przez króla Kazimierza Matki Boskiej Częstochowskiej Królową Polski, przysłał złote korony
dla Cudownego Obrazu, którymi postacie Dzieciątka Jezus i Matki Bożej zostały
ukoronowane. Śp. stryj Klemens jako męczennik za brata Polaka jest w białym Orszaku
Męczenników w niebie. Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego przez znanych nam
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polskich męczenników i nie tylko, możemy za ich wstawiennictwem wypraszać u Pana Boga
wszelkie łaski i błogosławieństwo dla siebie i innych drogich nam osób.
Szczególnie przez nowo ogłoszonego świętego ojca Maksymiliana Maria Kolbego,
którego aresztowało Gestapo 17 lutego 1941 roku za udzielenie schronienia ponad dwóm
tysiącom Żydów na terenie kilku franciszkańskich zakonów w okolicach Warszawy. (Ojciec
Kolbe, będąc dwunastoletnim chłopcem, miał taki sen: Przyśniła mu się Matka Boża, Maryja,
trzymająca w dłoniach dwie korony, jedną białą a drugą czerwoną. Zapytała młodego
Rajmunda, bo takie imię nadano mu na chrzcie świętym – którą koronę chciałby otrzymać.
Chłopak zapytał, co oznacza biała korona, a co czerwona. Najświętsza Panienka
odpowiedziała, że biała oznacza czystość i niewinność, a czerwona oznacza cierpienie. Młody
Kolbe bez namysłu poprosił Matkę Bożą o dwie korony i je otrzymał). Po aresztowaniu ojciec
Maksymilian przewieziony został na Pawiak i tam był przesłuchiwany. Następnie odesłano go
do niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu. Był to równy miesiąc po aresztowaniu stryja
Klemensa. Zakonnikowi wytatuowano numer obozowy 16670.

Święty Maksymilian Maria Kolbe

Proszę zwrócić uwagę na zbieżność dat, które łączą te dwie bohaterskie osoby i niemal
w tym samym czasie oddają życie za współwięźniów, braci Polaków. Być może znali się
osobiście, jako że Klemens pracował na poczcie obozowej.
Poznaliście Szanowni Czytelnicy kulisy śmierci śp. stryja Klemensa i przypomnieliście
sobie kulisy śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbego, a tym, którzy nie znają faktów, jakie
doprowadziły ojca Maksymiliana do męczeńskiej śmierci wyjaśniam. Podczas porannego
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apelu w obozie 29 lipca 1941 roku hitlerowski oprawca Karl Fritsch, który był komendantem
niemieckiego obozu zagłady, w wielkiej złości, wrzeszczał, że za ucieczkę jednego z więźniów
dziesięciu zakładników zostanie wysłanych do bunkra na śmierć głodową. Chodził wzdłuż
szeregu i wskazywał palcem, który więzień ma wystąpić. Pomiędzy wyznaczonymi na pewną
śmierć był więzień o nazwisku Franciszek Gajowniczek, który usłyszawszy wyrok, rozpłakał
się, tłumacząc, że jest żonaty, że ma dzieci i chce po wojnie wrócić do domu, do rodziny, bo
ma dla kogo żyć. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, nie wahając się ani chwili zdjął z głowy
obozową czapkę i trzymając ją w ręce wystąpił z szeregu. Stanął przed komendantem,
zwracając się do niego po niemiecku: „Ja polski katolicki ksiądz, chcę zająć miejsce
zrozpaczonego, wskazanego więźnia, bo on chce żyć dla żony i dzieci”. W tym momencie
złożył dłonie i w geście braterstwa zwrócił je w kierunku skazanego Franciszka Gajowniczka.
Kamienną twarz zbrodniarza rozjaśnił ironiczny uśmiech i powiedział: „Co ta polska
świnia chce ode mnie?”. Ojciec Kolbe ponownie oświadczył: „Ja polski katolicki ksiądz chcę
zająć miejsce zrozpaczonego skazanego więźnia, bo on ma żonę i dzieci, ja pójdę za niego na
śmierć”. Jak później mówili polscy więźniowie stojący w kilku szeregach, przeżywali horror,
bo myśleli, że pośle ich obu na śmierć. Po drugiej prośbie ojca Kolbego Niemiec zamilkł,
twarz mu spoważniała i po dłuższej chwili namysłu wyraził zgodę na zamianę wyznaczonego
wcześniej skazańca na osobę ojca Kolbe. Domyślam się, że w chwili dłuższego milczenia,
hitlerowiec pomyślał sobie: „Ja też mam żonę i dzieci w Niemczech i też chciałbym do nich
powrócić, więc muszę się zgodzić na zamianę więźnia, bo o to prosi mnie bohaterski polski
ksiądz”. Po tej zamianie skazaniec Gajowniczek powrócił do poprzedniego szeregu, a ojciec
Kolbe zajął jego miejsce wśród skazańców.
Pan Gajowniczek opowiadał później, że dziękował ojcu Kolbe łzami radości i myślał,
iż to dobry sen, że się ktoś ofiarował za niego, aby uratować mu życie. Całe życie modlił się
wraz z rodziną za duszę ojca Maksymiliana Marii Kolbego. Dożył sędziwego wieku 94 lat.
Zmarł w dzień maryjny 13 marca. Skazańcy, pozbawieni ubrań, trafili na blok 11 do bunkra
numer 13. Ojciec Kolbe głosił współwięźniom Słowo Boże, wspólnie śpiewali pieśni,
rozważali Mękę Pańską. Udzielił wszystkim sakramentu pokuty, podtrzymywał ich na duchu.
Jednak wycieńczeni skazańcy bez jedzenia i picia, po ośmiu dniach zaczęli kolejno odchodzić
do Pana. Przedostatni więzień zmarł 13 sierpnia, a ojciec Kolbe nadal modlił się i pozostawał
przy życiu. Następnego dnia niemieccy oprawcy, widząc go żywego zdecydowali
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o ostatecznym unicestwieniu. Kierownik izby chorych Hans Block wstrzyknął mu truciznę –
fenol, po której z modlitwą na ustach, zakonnik oddał swoją duszę Panu Bogu. Było to w
wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 14 sierpnia 1941 roku o godz.1230. Po
śmierci ciało męczennika przewieziono do pieca krematoryjnego i tam spalono, jak i setki
tysięcy innych polskich więźniów, m.in. poprzedniego dnia ciało męczennika, śp. stryja
Klemensa.
Zauważyłem, że obozowe numery wytatuowane na przedramionach naszych drogich
bohaterów, śp. stryja Klemensa 14130 i św. Maksymiliana Marii Kolbego 16670, łączą się
w jeden numer, jest nią liczba 30800. Wspominałem, że wszyscy Męczennicy powiększają
grono Świętych w Białym Orszaku w niebie. Są oni w oczach Pana Boga automatycznie
świętymi, po nieznacznym skarceniu, oczyszczeniu ich dusz w czyśćcu, po krótkim czasie tam
przebywania, przechodzą do nieba – krainy wiecznej szczęśliwości, czyli do Królestwa
Bożego.
Może ktoś z Szanownych Czytelników powie, że zabójstwa dwóch Polaków, nazwę to:
„W świątecznym okresie Maryjny”, które w jakiś sposób się łączą, to zwykły przypadek. Ja
jednak uważam, iż prawdziwe jest stwierdzenie polskiego duchownego, ks. Brzozowskiego,
że w życiu nie ma przypadków, są tylko Boże znaki i należy je odczytywać. Wymienieni tu
polscy bohaterowie są też przykładem dla wielu z nas, aby każdy człowiek bezinteresownie
ratował innego człowieka, bliźniego, z zagrożenia utraty życia czy od innych szkód, które
mogą się przydarzyć każdemu. Nie są to sytuacje przypadkowe, ot tak sobie, bez powodu, ale
mówiące o Bożych działaniach wobec wybranych sobie ludzi i świadectwo ich bohaterstwa
dla wielu.
Może być też tak, że Pan Bóg daje pewnej osobie szansę na nawrócenie się lub
pogłębienie swojej wiary, przez dokonanie dobrego uczynku dla bliźniego i natychmiast
stwarza odpowiednią sytuację i wtedy bliźni takiej pomocy potrzebuje. A ta osoba może jej
udzielić pomocy lub też nie. Jeśli udzieli, to uczyni coś wspaniałego, za co Pan Bóg na pewno
dobroczyńcę w zaplanowany sposób wynagrodzi. Wydarzyło się też wielu osobom
niewierzącym, które były blisko śmierci a dobry Bóg, sprawił, że osoby o ludzkim sercu
znalazły się w tym miejscu i czasie, gdzie poszkodowane osoby potrzebowały
natychmiastowej pomocy i ją otrzymały. Przez co Bóg pozostawił ich przy życiu dla zmiany
ich dotychczasowego bezbożnego życia. Aby zaczęli żyć po Bożemu, według dziesięciu
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przykazań i dokonali natychmiastowego powrotu na drogę wiary w Syna Bożego Jezusa
Chrystusa.
Pan Jezus każe, m.in. nam – swoim wyznawcom – kochać swoich bliźnich, tym samym
bezinteresownie poświęcać się jeden dla drugiego w każdy możliwy sposób, czego
przykładem byli tu wymienieni śp. stryj Klemens i św. Maksymilian Maria Kolbe oraz około
jednego miliona Polaków – Katolików, którzy w czasie II wojny światowej ratowali braci
Żydów od niechybnej śmierci i przez to wielu z nich wraz z rodzinami poniosło śmierć z rąk
hitlerowskich okupantów.
Po opublikowaniu heroicznej śmierci, śp. stryja Klemensa, jego 97-letnia córka Janina
Szopa z rodziną ani ja, nie będziemy domagać się od Kościoła uznania naszego bohatera,
błogosławionym. Chyba że polscy hierarchowie kościelni, zapoznawszy się z faktami, sami
zadecydują, że zamordowany w okrutny sposób śp. stryj Klemens w obronie brata Polaka,
powinien zostać wyniesiony na ołtarze, jako kolejny polski męczennik, za wstawiennictwem
którego, dokonało by się cudowne uzdrowienie ciężko chorej osoby, lub jakiś inny cud,
potrzebny do beatyfikacji, ogłoszenia śp. stryja Klemensa – Błogosławionym. O tym,
musiałby dobrowolnie zadecydować Polski Kościół i ogłosić tę wiadomość wśród wiernych.
Być może, któryś lub któraś z chorych Polaków, Polek, w cudowny sposób odzyska zdrowie,
lub otrzyma inne potrzebne łaski Boże, za wstawiennictwem kolejnego polskiego męczennika?
Dodatkowo chciałbym Szanownym Czytelnikom zadać pytanie: czy śp. stryj Klemens
powinien zostać uhonorowany przez nadanie jego nazwiska i imienia szkole lub ulicy w jego
mieście, za jego dwa bohaterskie czyny? Jeśli Państwo tak uważają, proszę o telefony do
Urzędu Miasta Tomaszowa Lubelskiego z poparciem tego pomysłu, za co z góry serdecznie
wszystkim Państwu dziękujemy. Po wydaniu książki i zapoznaniu się z tematem przez Pana
Burmistrza i Radnych Miasta, rodzina i ja, osobiście zwrócimy się do tego gremium,
o uczczenie i uhonorowanie jego osoby.
Rozdział 6
Niemiecki patrol
Córka Szczepana i Maryni – Julia, zatrzymana w łapance i wywieziona wiosną 1940
roku na przymusowe roboty do Niemiec, z powodu choroby, na którą zapadła podczas dwóch
lat ciężkiej, niewolniczej pracy i słabego odżywiania się, powróciła do Polski. Latem 1942
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roku, przyjechała do Bełżca pociągiem. Stamtąd udała się pieszo do Narola z walizką w ręku.
Jest to odległość10 km. Idąc ulicami Bełżca, spotkała gospodarza z żoną, podróżujących
furmanką w stronę Narola. Wskazała ręką, aby się zatrzymali, gospodarz jednak „poczęstował”
konia batem i jechał dalej.
„Pan Bóg tchnie, kędy chce”
Po przejechaniu około 200 metrów gospodarz zatrzymał furmankę. Julia doszła do nich,
a ten zaprosił ją, aby usiadła obok. Zaczęła się rozmowa, kim jest i dokąd zmierza. Po kilku
minutach podróży z naprzeciwka nadjechał niemiecki patrol na motocyklu. Niemcy zatrzymali
furmankę i zapytali gospodarza, skąd i gdzie jadą? Gospodarz zbladł, bo nie rozumiał
niemieckiego i zaczął się jąkać. Wtedy Julia po niemiecku odpowiedziała, że wracają z placu,
dokąd dostarczyli kontyngent - trzodę chlewną. Niemcy odpowiedzieli ,,gut, gut polnische
chlop” i nawet nie zażądali dokumentów. Po ich odjeździe gospodarz usiłował powiedzieć coś
do Julii, ale nie mógł wykrztusić z siebie ani jednego słowa. Jego żona powiedziała ,,wielkie
dzięki Panu Bogu, że zesłał nam panią”. Julia rzekła zdziwiona: Co takiego uczyniłam, że
Panu Bogu dziękujecie? To ja dziękuję Państwu, żeście mnie chorą zabrali”.
Gospodyni odpowiedziała, że kupili na własną potrzebę tucznik od innego gospodarza
i wiozą go do domu pod słomą. Gdyby pani nie było, Niemcy skontrolowaliby furmankę, czy
nie przewozimy broni. Gdyby znaleźli tucznika też by nas zabili za szmugiel. Gospodarze
zajechali do domu, tucznika umieścili w chlewie i z wielkiej wdzięczności podwieźli Julię
znaczną część drogi w kierunku Narola. Ostatnie dwa kilometry Julia spokojnie przeszła
piechotą i dotarła do rodzinnego domu. Radości nie było końca. Rodzina gorąco dziękowała
Bogu, Chrystusowi i Jego Matce za jej szczęśliwy powrót.
Rozdział 7
Wywózka do niemieckiego obozu zagłady na Majdanek
Wiosną i latem 1943 roku w okolicach Narola partyzanci Armii Krajowej dali się we
znaki niemieckiemu okupantowi. Między innymi dziadek Szczepan miał w tym swój mały
udział. Jako sekretarz Gminy Narol miał wgląd do przychodzących i wychodzących
korespondencji, dokumentów i obowiązek ich podpisywania oraz przekazywanie do
odpowiednich działów, władz miasta i niemieckiego okupanta, gdy ten zażąda, szczególnie
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ważnych dla nich dokumentów. Pewnego letniego dnia, okupant z Tomaszowa zażądał listy
gospodarzy Gminy Narol, którzy na czas nie oddali obowiązkowego kontyngentu żywca. Tym
samym, Gmina została zmuszona do przygotowania w szybkim tempie listy nazwisk na dzień
następny. Dziadek Szczepan po zakończeniu pracy w Gminie, udał się do brata Józefa, którego
dwóch synów – starszy Edward i młodszy Tadeusz, – byli w narolskim oddziale Armii
Krajowej. Po powrocie do domu z jakiejś akcji, dowiedzieli się z ust swojego ojca, że w dniu
jutrzejszym około godziny 11-tej, Niemcy będą przewozili w/w listy do Tomaszowa. Oddział
Edwarda i Tadeusza Wolańczyków, którzy byli jego żołnierzami, przygotował na agentów
Gestapo zasadzkę pod Wysoką Górką, w pobliżu Gminy Bełżec, osiem kilometrów od Narola.
I tam nasi partyzanci dokonali zamachu na transportujących listy. Wszyscy oni zostali zabici
bez strat własnych, a teczka z dokumentami została im odebrana. Niemcy, m.in. za ten zamach,
w odwecie, wysiedlili mieszkańców Narola i samochodami ciężarowymi wywozili ich do
niemieckiego obozu zagłady w Lublinie na Majdanku.
Pośród wielu obywateli miasteczka na ciężarówkę została załadowana rodzina
Szczepana, to znaczy on sam, jego żona Marynia, córka Jadwiga oraz synowie: Czesław,
Władysław i Henryk.

Szczepan Wolańczyk
lato 1943 rok

Brat Szczepana Józef i dwóch jego synów, również zostali aresztowani i wywiezieni do
pracy przy budowie rakiet V2, na niemieckiej wyspie Uznam. Józefa żonie i córce Janinie
udało się uniknąć aresztowania.
Marynia jak zawsze gorąco modliła się do Boga o łaskę szczęśliwego powrotu całej rodziny
do domu. Kolumna ciężarówek z obstawą zmierzała do stacji kolejowej w Bełżcu. W ostatnim
samochodzie jechała rodzina Szczepana oraz ich sąsiedzi. Po przejechaniu około pięciu
kilometrów z tylnego koła zeszło powietrze. Kierowca zatrzymał więc pojazd i powiadomił
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obstawę, że nie może dalej jechać. Niemcy zdecydowali, że konwój jedzie dalej, a jedynie
uszkodzona ciężarówka ochraniana przez dwóch żołnierzy zaczeka wraz z aresztowanymi na
wymianę koła. Po jakimś czasie oczekiwania do Szczepana podszedł niemiecki żołnierz i po
polsku powiedział: „Niech Jadwiga ucieka z transportu, jedziecie do obozu na Majdanku”.
Szczepan mu podziękował i rozpoznał młodzieńca, którego niemieccy żandarmi pobili w jego
domu w październiku 1939 roku.
Ów polski Niemiec wszczął pogawędkę ze swoim kolegą ustawiając go plecami do
ciężarówki i obaj zapalili po papierosie. W tym czasie Jadwiga bezszelestnie zeszła z
samochodu i weszła do lasu, który był przy samej drodze. Po mniej więcej trzech godzinach
Niemcy przywieźli dobre koło i założyli je w miejsce uszkodzonego. Przed podjęciem dalszej
podróży niemiecki żołnierz sprawdził stan aresztowanych i spostrzegł, że brakuje Jadwigi.
Zapytał:
- Gdzie jest ta ładna dziewczyna, która była między wami?
Starsza pani przy tuszy, jadąca z pierzynami, powiedziała:
- A byliby se panowie ją pilnowali.
Dopiero następnego dnia aresztowani z tej ciężarówki dotarli do Zamościa. Zastali
w barakach sąsiadów z Narola i polskie rodziny przywiezione z innych miejscowości. Kobiety
umieszczono w oddzielnych barakach. Tu dokonywała się wstępna selekcja, to znaczy od
rodziców oddzielano dzieci, które zabierano do innych baraków z przeznaczeniem wywozu
ich do Niemiec celem zniemczenia. Młodych mężczyzn i młode kobiety wywożono do pracy
w Niemczech.
„Pan Bóg tchnie, kędy chce”
Pewnego dnia przyszła kolej na dzieci Szczepana. Niemiecki oficer w randze kapitana
wywołał ich polecając, aby stanęli po drugiej stronie pokoju. Szczepan jednak powiedział im:
„stójcie przy mnie”. Oficer oburzony ich nieposłuszeństwem kolejny raz zawołał głośno:
„Chodźcie tu, psie syny!” Szczepan po niemiecku odpowiedział mu: „Oni nie są psie syny, oni
są ludźmi, mają matkę i ojca, ja jestem ich ojcem”. Jeszcze bardziej zdenerwowany niemiecki
oficer podszedł do Szczepana i uderzył go pięścią w twarz. Szczepan upadł na podłogę. Zrobił
się wielki harmider, chłopcy zaczęli głośno płakać. W tym czasie z sąsiedniego pokoju
wyszedł pułkownik i zapytał co to za wrzaski. Zakrwawiony Szczepan podniósł się z podłogi
i po niemiecku powiedział, jak jest traktowany przez niemieckiego oficera, przytaczając treść
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konwencji o więźniach wojennych podpisaną przez niemieckie państwo po I wojnie światowej.
I dodał: „Pana podwładny chce rozdzielić mnie i moich synów, a ja, ich ojciec się na to nie
zgadzam, razem chcemy zginąć”. Pułkownik niewiele myśląc wziął ze stołu dokumenty
Szczepana i wpisał, że razem z synami jedzie on na Majdanek.
Po dwóch tygodniach pobytu w Zamościu, rodzina Szczepana została przewieziona do
Lublina, do przepełnionego przejściowego obozu przy ulicy Krochmalnej. Tam odbywała się
ostateczna selekcja aresztowanych Polaków do niemieckiego hitlerowskiego obozu zagłady
na Majdanku, według kolejności ich przybycia. Czekając na swój dzień wywozu na Majdanek,
Marynia wraz z dziećmi, każdego dnia rano, w południe i wieczorem, w dalszym ciągu gorąco
modliła się o łaskę Bożą, o opiekę nad jej rodziną i o szczęśliwy powrót wszystkich do domu.
I faktycznie, po czterech tygodniach pobytu w tym obozie niemieccy cywilni urzędnicy
wezwali całą rodzinę i oświadczyli, że tym razem wracają do domu. Dzięki Bożej łasce
(z Zamościa przybyli jako ostatni więźniowie) oni i inne rodziny przywiezione razem z nimi,
zostali odesłani do domów.
W ten sposób jeszcze kilkanaście innych rodzin powróciło do Narola. Czy jednak splot
tych wydarzeń nie był dziełem Bożej Opatrzności? Marynia była pewna, że tak, dlatego po
powrocie do domu, jak nietrudno się domyślić, razem z dziećmi uklękła przed cudownymi
obrazami, aby podziękować Panu Jezusowi i Jego Matce Maryi za łaskę ocalenia od zagłady
i szczęśliwego powrotu do domu. Szczepan, jako że w dalszym ciągu nie wierzył w Boga, nie
brał udziału w tej dziękczynnej modlitwie. Wtedy jeszcze nie wiedział, że dobry Bóg po raz
kolejny uchronił go od śmierci, która czyhała na niego już na początku wojny, bowiem po
podpisaniu paktu Ribbentrop – Mołotow w sierpniu 1939 roku, Sowieci po 17-tym września
zajęli Polskę od Wschodu. Zatrzymali się w miejscowości Paary 7 kilometrów od Narola. Tam
została ustalona granica niemiecko - sowiecka. Gdyby weszli do Narola, Szczepan zostałby
aresztowany jako funkcjonariusz policji państwowej i przewieziony do Katynia, gdzie Sowieci
wymordowali ponad 22 tysiące polskich oficerów.
O mordzie na polskich oficerach Szczepan dowiedział się dopiero w maju 1943 roku
przed wywózką do obozu. Pod nieobecność rodziny Szczepana ich domem opiekowały się
siostra Maryni – Franciszka i córka Julia, które w czasie wysiedlania mieszkańców Narola do
obozu, od wczesnego poranka przebywały na polu oddalonym o 2 kilometry od miasta. Po
powrocie do domu rodzice nie zastali w nim córki Jadwigi.
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Rozdział 8

Kolejne łaski Boże
Po ucieczce z transportu Jadwiga późnym popołudniem udała się przez las do Narola
do pałacu hrabiny Łoś–Puzyny, na pocztę, gdzie przyjaciel Szczepana pracował jako kierowca
samochodu poczty pałacowej. Opowiedziała mu o wszystkim co spotkało ją i jej rodzinę,
przyznając, że w sytuacji w jakiej się znalazła, boi się wracać do domu. Jeszcze tego samego
wieczoru przewiózł on ją do Rawy Ruskiej oddalonej od Narola o około 35 kilometrów
i umieścił ją w domu swoich krewnych. Jadwiga pomagała w bawieniu gromadki ich dzieci,
gotowała, pracowała w gospodarstwie i chodziła po zakupy.
Któregoś dnia, wracając z zakupami do domu w pewnej chwili spostrzegła po
przeciwnej stronie ulicy idącego w jej kierunku, uśmiechniętego od ucha do ucha mężczyznę.
Ów mężczyzna, przeszedł przez jezdnię na chodnik, po którym szła i się jej ukłonił. Jadwiga
zatrzymała się i odpowiedziała ukłonem. Mężczyzna ucałował jej dłoń i przedstawił się: „Mam
na imię Mietek, jestem kawalerem lat 24, katolikiem, a z zawodu ślusarzem, tokarzem,
mechanikiem, maszynistą kolejowym.

Mieczysław Pyszniak lat 20
wiosna 1939 rok
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„Mieszkam w Rawie Ruskiej, bardzo mi się pani podoba i chciałbym pojąć panią za
żonę. Zabiorę panią do domu, przedstawię mamie i pani zamieszka razem z nami”.
Zaskoczona ofertą małżeństwa z nieznajomym Jadwiga odpowiedziała „Ależ proszę pana, my
się wcale nie znamy”. Mietek zaś na to: „Jest wojna, ja dużo pracuję, nie mam czasu na
poszukiwanie dziewczyny do małżeństwa. Jak się Pani podobam, to proszę się zgodzić na
małżeństwo, chciałbym założyć rodzinę. Stać mnie na to, dobrze zarabiam i buduję nowy dom.
Pani mi się bardzo podoba. Jak pani ma na imię i skąd się pani tu wzięła?” Na to młoda i
urocza kobieta odpowiedziała: „Na imię mam Jadwiga, jestem panną, mam 20 lat i też jestem
katoliczką” i opowiedziała pokrótce swoje dzieje aż do przyjazdu do Rawy Ruskiej.

Jadwiga Wolańczyk
lato 1943 rok

Umówili się na spotkanie za kilka dni, jako że tego wieczoru Mietek miał kurs
pociągiem towarowym do Lublina. Podczas umówionego spotkania zaprosił ją do domu i
przedstawił matce oraz rodzeństwu. Ojciec Tomasz nie był obecny, gdyż jakiś czas wcześniej
został aresztowany za podziemną działalność przeciw niemieckiemu okupantowi i
wywieziony do obozu. Kilka tygodni później, za zgodą matki Mietka, Jadwiga zamieszkała w
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ich domu, pomagając w gospodarstwie i opiekując się jego młodszym rodzeństwem. Mietek,
wraz z młodszym bratem Edwardem, byli członkami Armii Krajowej na terenach
Biłgorajszczyzny, od czasu jej powstania, tj. od zimy 1941 roku. Mietek po odbyciu służby
wojskowej, z początkiem 1939 roku podjął pracę jako maszynista kolejowy i po wybuchu II
wojny światowej, był bardzo przydatny dla oddziałów partyzanckich ze względu na częste i
bezpieczne przemieszczanie się po regionie Zamojszczyzny, Lubelszczyzny i przewożenie
łączników, broni i rozkazów. Partyzanci działali na tyłach wroga w lasach koło Zamościa i
Biłgoraja, rozbijając transporty niemieckie i niszcząc ich sprzęt wojskowy. Latem 1942 roku
Niemieckie wojska przeprowadziły wiele akcji przeciwko partyzantom i prawie doszczętnie
rozbili kilka oddziałów, w tym oddział AK majora Kaliny, którego partyzantami byli Mietek i
jego młodszy brat Edward. W tych walkach połowie partyzantów udało się ujść z życiem, w
tym Mietkowi i jego bratu, za co gorąco dziękowali Opatrzności Bożej. Po rozbiciu oddziału
majora Kaliny dowództwo rejonu biłgorajskiego zadecydowało, że pozostali przy życiu
partyzanci przyłączą się do Batalionów Chłopskich. Mietek często przybywał na zebrania
partyzantów, aby otrzymywać od dowództwa różne instrukcje związane z transportem broni i
ludzi, którzy po zatrzymaniu pociągu w odpowiednich miejscach w lasach biłgorajskich,
zamojskich, opuszczali go.
Któregoś jesiennego dnia 1943 roku, po powrocie pociągiem towarowym z Lublina do
Rawy Ruskiej, Mietek został aresztowany przez Gestapo. Usłużni szpiedzy poinformowali
bowiem Niemców, że pod węglem przewozi on broń i że przewiózł radiotelegrafistkę z
radiostacją, którą wysadził w lasach koło Józefowa biłgorajskiego oraz że niebawem ma się
odbyć zaprzysiężenie nowych partyzantów. Gestapowcy kazali Mietkowi odrzucić węgiel
i wyjąć broń. Faktycznie było tam 8 karabinów maszynowych. Musiał dźwigać je na własnych
barkach a część z nich ciągnął po ziemi do siedziby gestapo. Tam bito go po głowie, po całym
ciele i poddano wielu torturom. Niemieccy oprawcy podłączali prąd elektryczny do jego
poranionych kończyn, rąk i nóg, aby zmusić go do przyznania się. Kilkanaście razy w ciągu
doby prąd wstrząsnął ciałem Mietka. Gestapowcy chcieli złamać jego psychikę i przez kilka
dni i nocy nie dawali jemu zasnąć, dodatkowo głodzili go, aby opadł z sił i przyznał się do
winy. On jednak ciągle odpowiadał, że nie jest prawdą, iż przewoził radiotelegrafistkę i nic
nie wie o przysiędze partyzantów. Być może inny maszynista lub pomocnik maszynisty
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przewoził karabiny i radiotelegrafistkę, a on został ofiarą. Pomocnikiem Mietka nie był Polak.
Torturowany przez dwa tygodnie Mietek nie przyznał się do niczego.
„Pan Bóg tchnie, kędy chce”
Matka Mietka – Emilia, osoba głęboko wierząca, gorąco modliła się wraz z dziećmi
i Jadwigą, prosząc Boga o łaskę uwolnienia syna z Gestapo, aby żywy i cały powrócił do domu.

Babcia Emilia
zdjęcie z 1938 roku

Codziennie przychodziła na Gestapo, przynosiła jedzenie synowi i pytała sekretarkę
Ukrainkę, czy syn jeszcze żyje. Sekretarka kiwała głową i odpowiadała, że żyje i się nie
przyznał do stawianych mu zarzutów. Kiedy stało się wiadome, że sekretarka jest narzeczoną
szefa Gestapo, zrozpaczona Emilia upadła przed nią na kolana i błagała, aby ratowała jej syna.
Ukrainka powiedziała:” Niech pani wstanie, ja nie jestem Matką Boską, żeby pani klękała
przede mną”. Emilia włożyła jej na szyję gruby złoty łańcuch z dużym złotym krzyżem
i błagała ją, aby przekonała szefa Gestapo, że Mietek jest niewinny. Ta obiecała, że postara się
zrobić wszystko, by go przekonać o jego niewinności i żeby szef wypuścił jej syna na wolność.
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W międzyczasie do Gestapo dotarły listy od dyrekcji Polskich Kolei z Lublina, iż
brakuje maszynistów kolejowych, a niewinni ludzie są aresztowani. Po dwóch dniach od
rozmowy matki Emilii z sekretarką wycieńczony, poraniony i obolały Mietek został
wypuszczony na wolność. Zaraz też, przezornie po opuszczeniu Gestapo, razem z Jadwigą i
pomocą napotkanych dobrych ludzi, z trudem poszedł piechotą przez lasy do Narola, do domu
rodziców Jadwigi i pozostali tam pół roku. Tymczasem zaledwie w dwa dni po ich odejściu,
gestapowcy przyszli do domu Emilii i pytali, gdzie jest syn Mietek. Odpowiedziała im, że
aresztowało go Gestapo i nie powrócił. Sprawdzali też w drugim domu położonym w
Siedliskach koło Józefowa, ale i tam go nie było. Kiedy później Mietek opowiadał o swoich
przeżyciach na Gestapo, mówił: „Coś się we mnie zacięło i choćby mnie nawet kroili, nie
przyznałbym się do niczego. Byłem zakochany w Jadwidze i miałbym na sumieniu wielu
moich kolegów partyzantów”. Mietek, były ministrant, wierzący w Pana Boga, żarliwie modlił
się do Niego prosząc o siłę przetrwania tortur. I niewątpliwie to dzięki Bożemu wsparciu i
łasce nie uległ przemocy niemieckich oprawców. Emilia z dziećmi modliła się też wytrwale o
szczęśliwy powrót męża, Tomasza, który za działalność antyniemiecką zaraz na początku
wojny, został aresztowany przez Niemców i osadzony w jenieckim obozie. Od tamtej pory nie
było od niego żadnej wiadomości.
Wczesną wiosną 1944 roku Mieczysław i Jadwiga wrócili z Narola do domu Emilii
w Kolonii Siedliska k/Józefowa. Rozpoczęto przygotowania do ślubu Mieczysława i Jadwigi.
W poniedziałek wielkanocny w 1944 roku, Mieczysław i Jadwiga zawarli związek małżeński
w Kościele Rzymskokatolickim pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Józefowie k. Biłgoraja.

Ślub Jadwigi i Mieczysława Pyszniak
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kwiecień 1944 rok

Na początku maja na rozkaz dowódcy Batalionów Chłopskich powiatu biłgorajskiego –
Bartoszewskiego pseudonim „Wir”, do którego należał Mietek pseudonim „Ryś” i jego
młodszy brat Edward pseudonim „Żbik”, udali się do lasu w Puszczy Solskiej, gdzie
partyzanci mieli przeprowadzić wiele akcji dywersyjnych przeciwko Niemcom. Matka Emilia
z dziećmi i synowa Jadwiga gorącą modlitwą do Chrystusa i Jego Matki Maryi, pożegnały
swoich mężczyzn błagając, aby po walkach z Niemcami dane im było szczęśliwie wrócić do
domu. Niemcy boleśnie odczuli dywersję partyzantów na tych terenach. Partyzanci działali na
zapleczu Frontu Wschodniego Niemieckiej Grupy Armii Północna Ukraina.
1 czerwca 1944 roku wojska niemieckie dużymi siłami – 3 tysięcy żołnierzy, wielu
czołgów i samolotów – zaatakowały 2500 partyzantów, przebywających w Lasach Janowskich
i Puszczy Solskiej obok wsi Osuchy k/Łukowej, powiat Biłgoraj. Partyzanci ponieśli ogromne
straty. Mietek z bratem i ich przerzedzonym oddziałem wycofywali się przez bagna w
kierunku Aleksandrowa i Górecka Kościelnego. Przeprawa przez wodę w pobliżu młyna omal
nie kosztowała Mietka utratę życia. Nieumiejący pływać zaczął się topić, ale jego były
nauczyciel pan Pyter chwyciwszy go za włosy, wyciągnął go spod wody i przyholował do
brzegu. Mietek dziękował swojemu nauczycielowi i Bożemu Miłosierdziu za to, że kolejny
raz uniknął śmierci. Ludność Aleksandrowa i Górecka Kościelnego dobrze ukryła swoich
obrońców. (Jeśli ktoś jest zainteresowany i chce dowiedzieć się więcej o walkach partyzantów
na tych terenach, polecam książkę pod tytułem „Paprocie zakwitły krwią Partyzantów”).
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Po powrocie Mietka i Edwarda do domu, dziękowania Panu Bogu i radości nie było
końca. Jadwiga mówiła, że przez miesiąc obaj pachnieli lasem. W lipcu 1944 roku tereny
wschodniej Polski zostały wyzwolone. Z obozu powrócił do domu wycieńczony i schorowany
mąż Emilii – Tomasz. Cała rodzina dziękowała Panu Bogu i za tę wielką łaskę.
„Pan Bóg tchnie, kędy chce”
W miesiąc po zakończeniu wojny do Narola powróciła siostra Maryni – Michalina,
która po łapance w 1940 roku została wywieziona na przymusowe roboty do Niemiec. Piszę
o niej, dlatego, aby Szanownym Czytelnikom przedstawić jej szczególną osobę, która to
poświęciła się Panu Bogu i Jego Matce, Maryi. Jak domyślacie się Szanowni Państwo, ciocia
Michalina przez cały okres pobytu w Hamburgu gorąco modliła się o szczęśliwe przeżycie
wojny i powrót do rodziny w Narolu. Przeżyła wielokrotne zagrożenie utraty życia,
szczególnie pod koniec wojny, gdy alianci zbombardowali Hamburg i z samolotów zrzucali
na miasto palący się asfalt. Wszystko się paliło wokół. Przymusowi robotnicy z Polski i z
innych krajów skryli się w piwnicach zakładu pracy, który został zbombardowany i palił się
jak i inne budynki. Szczególnie dokuczał im przez długi czas brak świeżego powietrza.
Większość robotników przeżyła piekło na ziemi, m.in. ciocia Michalina. Po powrocie do domu
cała rodzina dziękowała Bożej Opatrzności za szczęśliwy jej powrót. Ciocia Michalina była
osobą głęboko wierzącą i praktykującą. Nigdy nie wyszła za mąż. Poświęciła się licznej
rodzinie siostrzenicy. Poświęcała się też ludziom głodującym, których po wojnie było dość
dużo i otaczała ich różnoraką opieką. Zawsze mówiła, że umrze 15 sierpnia w dniu
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, bo prosi Pana Boga o śmierć w tym dniu. I tak się
stało. Zmarła w czystości i cnocie tego dnia w 1962 roku, przeżywszy 73 lata. Najpewniej jest
w niebie, bo zasłużyła sobie na nie swoją wielką miłością napotkanych na swojej drodze życia
bliźnich będących w potrzebie. Teraz można powiedzieć, że była to „Polska Matka Teresa”, o
której czynach, obok najbliższej rodziny, niewiele osób wiedziało. Cześć Jej Pamięci.
W maju 1945 roku Mieczysławowi i Jadwidze urodził się pierwszy syn. W tym czasie
Mieczysław pracował w Zwierzyńcu na nocną zmianę jako ochrona browaru przed
szabrownikami. Któregoś wieczoru, ze względu na zły stan zdrowia dziecka, nie pojechał do
pracy i pozostał przy nim w domu. Następnego dnia wieczorem udał się ze stacji Długi Kąt,
koleją do Zwierzyńca do pracy na nocną zmianę. Kiedy przybył do browaru, okoliczni ludzie
zebrani w pobliżu powiedzieli mu, że ubiegłej nocy duża grupa szabrowników zaatakowała
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ochronę browaru, że wszyscy ochroniarze zginęli, a browar został rozszabrowany. Tak więc
Mieczysław otrzymał od Boga kolejną łaskę życia, za którą Mu gorąco i szczerze dziękował.
Po wojnie, ze względu na uszkodzony podczas tortur na Gestapo słuch, Mieczysław nie
wrócił już do pracy na kolei. Postanowił jednak naprawić uszkodzony i przestrzelony parowóz
wąskotorówki, który stał na stacji w Nowinach oddalonych o 7 km od jego domu, aby z lasu
wozić gospodarzom drzewo na budowę zniszczonych zabudowań. Któregoś dnia sprawdzając
pracę kół parowozu, jadąc do tyłu, nadmiernie wychylił się z okna maszyny i uderzył głową o
słup semafora. Skutkiem tej kolizji było zdarcie skóry z tylnej części czaszki, aż do połowy
głowy. Mieczysław nie stracił jednak zimnej krwi i szybkim ruchem ręki przesunął dźwignię
hamulców w dół, zatrzymując parowóz, równocześnie włączając syrenę. Słysząc jej sygnał
alarmowy, pracownicy będący w pobliżu natychmiast przybiegli do Mieczysława i udzielili
mu pierwszej pomocy, przede wszystkim naciągając skalp na głowę. Zaraz też zawieźli
Mieczysława furmanką do najbliższego felczera, który udzielił mu fachowej pomocy. Boża
łaska i w tym wypadku nie opuściła Mieczysława, za co w gorącej modlitwie
Wszechmocnemu Bogu dziękowała cała rodzina.
Kilka miesięcy później komuniści zabronili Mieczysławowi wożenia drewna z lasu dla
gospodarzy, pomimo że wąskotorówka nie miała połączenia z jakąkolwiek inną stacją
kolejową. Po zakończeniu pracy na wąskotorówce, Mieczysław znalazł zajęcie w swoim
zawodzie ślusarza, tokarza, mechanika. Pracował w sąsiedniej miejscowości i wraz z kolegą
wynajmował pokój u znajomego. Po skończonej popołudniowej zmianie, wraz z kolegą o
północy powrócił do domu na odpoczynek. Podczas nocnej zmiany, z powodu braku fachowca
do wykonania pewnej usługi, kierownik zakładu natychmiast potrzebował w pracy
Mieczysława. Właściciel domu, w którym Mieczysław wynajmował pokój, pracował w tym
samym zakładzie i kierownik wysłał go po Mieczysława. Właściciel ów wrócił więc do
swojego domu i znalazł tam Mietka i jego kolegę podtrutych czadem, który ulatniał się z
nieszczelnego piecyka. Natychmiast wyprowadził ich na świeże powietrze. Sam natomiast był
zaskoczony, że piecyk okazał się nieszczelny i emitował czad na zewnątrz. I w ten oto sposób,
dzięki łasce Boga i Jego Miłosierdziu, Mieczysław po raz kolejny został ocalony od śmierci
wraz z kolegą. Rodzina Mieczysława i Jadwigi z biegiem czasu się powiększała. W Wielkanoc
1951 roku urodziłem się ja – Ludwik jako piąte dziecko.

34

Jadwiga Pyszniak, lat 28
maj 1951 rok

Mieczysław Pyszniak, lat 32
maj 1951 rok
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Ludwik Pyszniak
czerwiec 1952 rok

Kolejne mrożące krew w żyłach zagrożenie utraty życia przez tatę, Mieczysława, miało
miejsce jesienią 1964 roku, gdy tato prowadził zakład betoniarski w sąsiedniej miejscowości
i wtedy jeszcze nie posiadał własnego samochodu, a korzystał z transportu PKP, aby dojechać
do swojego miasta, gdzie zamieszkiwał. Pewnego dnia, będąc po pracy, gdy już było ciemno,
poszedł na dworzec PKP i podszedł do kasy, aby kupić bilet na ostatni pociąg tego wieczoru,
bo następny przyjazd był około północy. W kasie nie zastał kasjerki, więc cierpliwie czekał,
kiedy kasjerka wróci. W tym momencie wjechał na peron pociąg osobowy i wsiadło do niego
kilka osób. Kasjerka wreszcie wróciła, tato nabył bilet i usłyszał sygnał gwizdka zawiadowcy
stacji, który widział, że nie ma już żadnego pasażera na peronie, więc dał sygnał do odjazdu
pociągu. Tato wybiegł z budynku dworca i zbiegł po schodach na peron do powoli ruszającego
pociągu. Musiał jednak pokonać pewien dystans, aby dobiec do niego. Gdy przybiegł do
trzeciego wagonu od końca pociągu, złapał lewą dłonią za rączkę przy drzwiach wagonu, bo
w prawej ręce trzymał teczkę, ale szybkość pociągu była już znaczna i musiał biec z
prędkością jadącego pociągu, aby wskoczyć na stopień wagonu. Uchwycenie się rączki było
słabe w stosunku do wagi ciała taty i zwiększającej się szybkości pociągu. Jednak w ostatnim
momencie, wskoczył na stopień wagonu połową lewej stopy, prawej stopy nie zdążył postawić,
bo ciało taty w takim pędzie pociągu zawirowało, więc nie utrzymał się na stopniu wagonu.
But się ześlizgnął ze stopnia, ręka odmówiła posłuszeństwa i nie utrzymała ciężaru ciała na
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rączce wagonu. Wypuścił teczkę z prawej ręki na peron i spadł na ziemię pomiędzy wagony
pędzącego ze znaczną już prędkością pociągu. Zawiadowca stacji, widząc co się stało, zaczął
gwizdać na maszynistę pociągu i użył lampki z czerwonym światłem, aby go zatrzymać.
Pociąg się zatrzymał. Tato leżał na ziemi obok toru przyklejony do peronu. Był trochę
poobijany, ale cały i żywy. Mówił później, że zna tajniki kolei. Gdy się upadnie na ziemię pod
jadący pociąg, nie należy się próbować podnosić, bo ciężkie metalowe części pociągu nisko
wiszące, mogą pociągnąć za ubranie ofiarę na tor, gdzie może człowiek zostać przejechany
przez pociąg lub roztrzaskają głowę ofierze wypadku. I w tej niebezpiecznej sytuacji
możliwości utraty życia przez tatę lub spowodowania stałego kalectwa, jego Anioł Stróż
uchronił go od kolejnej, już chyba siódmej śmierci, która groziła tacie Mieczysławowi.
Jednak w dalszym ciągu wielka łaska Boża czuwała nad nim, aby za jego życia, nigdy
mu się nic złego nie stało. Jak zawsze rodzina dziękowała Panu Bogu za tę łaskę i za opiekę
Matki Bożej, Maryi nad tatą Mieczysławem. Z powodu wolnej woli, którą każdy człowiek
otrzymuje od Pana Boga w dniu urodzenia, tata zgodnie z przysięgą pierwszo-komunijną, po
ukończeniu osiemnastu lat zaczął palić papierosy, jak czyniła to większość młodych Polaków
i przez to wyhodował w sobie raka płuc, co było powodem jego śmierci w wieku 59 lat.
Rozdział 9
Czy to naprawdę cud?
Człowiek, który się nie modli do Boga – Zbawiciela Świata i nie przystępuje do
sakramentów świętych, nie będzie zbawiony. W piekle są dusze ludzi, może i nie najgorszych,
ale w niebie są tylko dusze zbawione. Więc co każdy człowiek, który chce być zbawiony
powinien czynić? Odpowiedź zawiera się w pierwszym zdaniu tego rozdziału. Zdarza się
niekiedy spotkać z opinią, że łatwo być wierzącym człowiekowi, który zetknął się w swoim
życiu z wydarzeniami, których nie można wytłumaczyć naukowo, to znaczy z cudami. Jest to
opinia częściowo prawdziwa, jako że bywają ludzie, którzy uparcie twierdzą, iż choćby nawet
byli świadkami zjawisk, które inni określają mianem cudów i tak by nie uwierzyli, lecz
szukaliby innego, to znaczy naturalnego wytłumaczenia zjawiska. Cud jest wydarzeniem albo
zjawiskiem, w którym zwyczajne prawa natury wskutek szczególnej ingerencji Stwórcy
zostają zawieszone. Pan Bóg jest Osobą zbyt wielką i poważną, żeby kupować czyjąś wiarę w
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niego za cenę cudu, natomiast bardzo często cudem nagradza wiarę tych, którzy oddają się
Jemu w prostocie i szczerości serca, gorąco prosząc o cud przemiany heretyka. Teraz, bez
względu na to, jak kto to wydarzenie określi, opowiem o czymś, czego raczej rzadko zdarza
się ludziom doświadczyć, a co miało miejsce w rodzinie Wolańczyków.
Dotyczy to dziadka Szczepana i babci Maryni. Dziadek, jak już wcześniej wspominałem,
od czasu przystąpienia do masonerii, wolnomularzy, przestał wierzyć w Pana Boga. Do
sąsiadów mówił: „Nie opowiadajcie głupot o piekle i nie straszcie nim moich dzieci”. Do
wnuczki mówił: „Nie bój się, Marysiu, nie ma żadnego piekła. Człowiek nie ma duszy, a kiedy
umrze, zakopią jego ciało w ziemi i tak kończy się jego życie. I nie wierzę w życie
pozagrobowe, bo go nie ma”. Kuzynka Marysia wiele razy przypominała nam słowa dziadka.
Potwierdziła je także na zjeździe rodzinnym Wolańczyków w 2015 roku. Jednakże gorąca
wiara babci Maryni i jej dzieci w Miłosierdzie Boże i dobroć Jego Matki, Maryi nie gasła.
Babcia Marynia modliła się przez 33 lata, w tym 23 lata przed cudownymi obrazami, które
kupiła w tym celu, aby wyprosić łaskę nawrócenia swego męża – Szczepana oraz brata – Janka.
Mówiła im: „Jeśli ja umrę pierwsza, to się wam pokażę, żebyście uwierzyli, że jest
w człowieku nieśmiertelna dusza”. „Pan Bóg tchnie, kędy chce”.
W 1953 roku, w lecie, wczesnym przedpołudniem, dziadek Szczepan siedział w pokoju
przy stole i czytał gazetę. W pewnej chwili otworzyły się drzwi i bez pukania do pokoju wszedł
brat babci Maryni – Janek, przeszedł obok dziadka i bez słowa wyszedł na korytarz. Dziadek
w tym momencie siedział jak zamurowany i nie mógł wydusić z siebie ani jednego słowa. Po
wyjściu szwagra wstał i też wyszedł do korytarza, wołając: „Jasiu, Jasiu!” Ale odzewu nie
było. Wtedy dziadek zawołał do ogrodu, gdzie była jego żona: „Maryniu, Maryniu, twój brat,
Jasio, przyjechał do nas”. Marynia weszła do korytarza i pyta: „Gdzie jest Jasio”? Dziadek
opowiedział, co się wydarzyło i razem wyszli, żeby zobaczyć jeszcze z frontu domu. Ale tam
też nie było Jasia. Szczepan dłuższy czas stał na ganku i zastanawiał się, co takie wydarzenie
może znaczyć. Kilka godzin później listonosz przyniósł telegram. Jego treść była następująca:
„Zawiadamiamy Was Kochani, że przed paroma godzinami zmarł nasz ukochany mąż, ojciec
i dziadek, Jan Wiciejowski. Pogrzeb odbędzie się itd.”. Potem się okazało, że brat babci
Maryni jakiś czas chorował i przed śmiercią natchniony Bożą łaską, zapragnął pojednać się z
Panem Bogiem. Poprosił o spowiedź świętą, przyjął Ciało Chrystusa w Komunii Świętej,
otrzymał namaszczenie chorych i w niedługim czasie odszedł do Boga.
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Była to ogromna łaska Boża dla Janka i Szczepana wymodlona przez siostrę i żonę,
Marynię oraz jej dzieci. Jezus Chrystus, jak widać, nie chciał stracić na zawsze dobrych,
uczciwych i sprawiedliwych ludzi, jakimi z natury oni obaj byli, a którym pozbawieni wiary i
Bożej miłości masoni, w imię bezbożnej ideologii, wyprali podstępnie mózgi. Dobry i
nieskończenie miłosierny Bóg wysłuchał szczerych, ufnych i pokornych modlitw przez wiele
lat wytrwale do Niego zanoszonych przez Marynię i jej dzieci. Dał przed śmiercią łaskę
opamiętania i nawrócenia Jankowi i sprawił, że w chwili zejścia z tego świata jego dusza stała
się widzialna Szczepanowi, wskutek czego i on się nawrócił i uwierzył, że Jezus Chrystus
prawdziwie jest Synem Bożym, posłanym dla zbawienia wszystkich ludzi, którzy w Niego
uwierzą. Że faktycznie istnieje niebo, czyściec, piekło i życie pozagrobowe w wieczności oraz
że każdy człowiek ma duszę nieśmiertelną, która po śmierci jego ciała otrzyma sprawiedliwą
zapłatę za czyny dokonane za życia na ziemi. „Gdyby Pana Boga nie było, wtedy nie byłoby
też Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który prawdziwie chodził po palestyńskiej ziemi i miał
władzę nad żywymi ludźmi, których cudownie uzdrawiał, a z opętanych wypędzał złe duchy.
Miał też władzę nad duszami umarłych, których wskrzeszał, przez co ich dusze, powracały do
zmarłych ciał i zmarli ożywali.
Pan Jezus, gdy chodził ze swoimi apostołami w czasie nauczania narodu izraelskiego,
przez trzy lata, dokonał trzech wskrzeszeń, na świadectwo Swojej Boskości. Pierwsze, gdy
napotkał na swojej drodze w miejscowości Nain, niesione na marach ciało zmarłego
młodzieńca, jedynego syna wdowy. Wtedy zdjęła Go litość i kazał zatrzymać się konduktowi
żałobnemu. Podszedł i dotkną się mar mówiąc zmarłemu: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań”.
Wtedy młodzieniec usiadł na marach i Pan Jezus, oddał go jego matce.
Drugim wskrzeszeniem było przywrócenie do życia córki Jaira, znajomego Pana Jezusa,
który z płaczem przybiegł do Chrystusa, pożalić się, że jego dwunastoletnia córeczka zmarła.
Gdy Pan Jezus przybył do domu Jaira, zobaczył martwe dziecko i powiedział: „Dziewczynka
nie umarła tylko śpi”. Wziął ją za rękę i powiedział „Dziewczynko mówię ci wstań”. Wtedy
dziewczynka ożyła, otworzyła oczy i podniosła się z łoża.
Trzecim ożywieniem zmarłego, było wskrzeszenie Łazarza. Po powrocie Pana Jezusa
do miasta, siostra zmarłego Łazarza, Marta, gdy się o tym dowiedziała, przybiegła do Jezusa
z płaczem i mówiła: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg
da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”. Rzekł do niej Jezus: „Brat twój
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zmartwychwstanie”. Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że zmartwychwstanie w czasie
zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie,
nie umrze na wieki. Wierzysz w to?” Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś
Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat”. Gdy to powiedziała, odeszła i
przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc: „Nauczyciel jest i woła cię”. Skoro zaś tamta
to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego.
Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła
Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko
wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria
przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego:
„Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi,
którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzieście go
położyli?” Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz!”. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto
jak go miłował!” Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu,
nie mógł sprawić, by on nie umarł?” A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie,
przyszedł do grobu.
Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: „Usuńcie kamień!” Siostra
zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w
grobie”. Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę
Bożą?” Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś
mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający
Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”. To powiedziawszy zawołał
donośnym głosem: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!” I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce
powiązane opaskami, a twarz jego była zawiniętą chustą. Rzekł do nich Jezus: „Rozwiążcie
go i pozwólcie mu chodzić!”.
Po tych cudach, jeszcze bardziej uwierzyli w Niego Jego uczniowie i zaświadczyli
o prawdziwej Boskości Chrystusa w Ewangeliach. Tak samo wielu Żydów – świadków owych
cudów, dokonanych przez Jezusa, przyjęło chrzest z rak Jana Chrzciciela i stali się pierwszymi
Chrześcijanami. Gdyby Boga nie było, nigdy by nie doszło do spotkania duszy zmarłego
szwagra Janka z żyjącym Szczepanem, bo nikt by go nie posłał do Szczepana, bo nie byłoby
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mocy Bożej i Szczepan, jak i każdy inny człowiek, zmarliby w swoim czasie, że swoimi
grzechami, jakie popełnili, z których by nikt nie rozliczył ich dusz po śmierci.
Dodatkowo powiem, że gdyby Pana Boga nie było, nie byłoby świata, ludzi, zwierząt
i wszystkiego, co nas otacza. Tego wszystkiego nie dokonała jakaś czarna dziura, jak mówią
niewierzący w Pana Boga. Ich celem jest odciągnięcie wiernych od Kościoła Katolickiego,
aby stali się ateistami, jak uczynili masoni ze śp. Szczepanem, śp. Jasiem i milionami innych
ludzi, którzy im zawierzyli. Doskonale pamiętam, gdy mając cztery, pięć i sześć lat, a także
będąc starszym chłopcem, przebywającym na wakacjach u dziadków, osobiście widziałem,
jak dziadek Szczepan brał udział w nabożeństwach w niedzielę i w święta, jak również
uczestniczył w wieczornych nabożeństwach i nieszporach odprawianych w tygodniu w
kościele, w których i ja wraz z babcią Marynią brałem udział.
Świętej pamięci dziadek czując się winnym zdrady Boga, uważał, że nie jest godzien
siedzieć w ławkach bliżej ołtarza. Zawsze siedział w ostatniej ławce po lewej stronie kościoła,
która w tamtych czasach przeznaczona była dla mężczyzn i młodzieńców, a kobiety z dziećmi
siedziały po prawej stronie kościoła. Ten stary zwyczaj, oddawał męski szacunek dla kobiet,
żon, matek i córek. Dziś rodziny wolą siedzieć razem, bez różnicy, po której stronie kościoła.
Śp. dziadek modlił się również w domu. Dziadek Szczepan po tym jak ujrzał zmarłego
szwagra Janka, który w momencie śmierci przyszedł do niego, aby mu się ukazać, zrozumiał,
że gdy umrze, los jego duszy będzie marny, jeżeli się nie nawróci i nie uwierzy w Boga.
Pamiętał z Ewangelii znamienne słowa Pana Jezusa, kiedy był jeszcze młodym i gorąco
wierzącym człowiekiem. Pan Jezus mówił: „Ci ludzie, którzy słyszeli o mnie, o Synu Bożym,
Zbawicielu Świata, a się nie nawrócą, gorzej mieć będą niż ci, którzy o mnie nie słyszeli”. Jak
mówi polskie przysłowie: „Mądrej głowie – dość po słowie”. Wtedy dziadek Szczepan
pomyślał sobie, że jego życie się niedługo zakończy, a wieczność czeka na jego duszę i na
duszę każdego człowieka. Więc poszedł do kościoła i się wyspowiadał. Przeprosił Pana Jezusa
za porzucenie wiary na rzecz wymyślonej ideologii. Żałował za ten czyn, za popełnione
grzechy i przyjął Ciało Chrystusa w Komunii Świętej, tym samym nawrócił się i trwał
w głębokiej wierze do końca swojego życia. Mówił, że gdy został członkiem masonerii,
zarówno on jak i jego szwagier, uwierzyli, że ich organizacja prowadzi członków do boskości
i to człowiek staje się bogiem na ziemi. Przez 15 lat pobytu w zakonie masońskim doszli oni
do 7-go (szwagier Jan) i do 9-go stopnia wtajemniczenia (Szczepan). Trzymało go to
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w przekonaniu przez 33 lata, do czasu ukazania mu się zmarłego szwagra Jasia. Później
opowiadał, że była to zabawa starszych panów w fartuszkach w bycie bogami na ziemi.
Z opowiadań dziadka o masonerii, wynika, że najwyżsi członkowie masonerii
umieszczeni na szczeblach władzy państwowej w stolicy, w województwach i powiatach,
nadawali młodym członkom masońskie stopnie i odpowiednie stanowiska we władzach
sądowniczych, wojskowych, w policji i dla innych osób pełniących ważne funkcje państwowe
na terenie kraju, aby mieć swoich zaufanych ludzi do wykonania wszelkich poleceń, np. na
szkodę państwa lub niewygodnego polityka patrioty z innej partii, w odpowiednim czasie
nadanych im z góry. Dziadek mówił: że masońskie stopnie nadawane dawniej i obecnie były
i są nic nie warte naprzeciw potężnego i zarazem miłosiernego Boga, który dał dziadkowi
łaskę nawrócenia. Członkowie masonów, nawet z najwyższymi stopniami wtajemniczenia, nie
będą oglądać Królestwa Chrystusowego i nie będą w Nim nigdy przebywać, jeśli się nie
nawrócą do Syna Bożego, jak to uczynili, śp. wujek Jan Wiciejowski i śp. dziadek Szczepan.
Mam taką cichą nadzieję, że może któryś starszy wiekiem członek masonerii, może
nawet z najwyższym stopniem wtajemniczenia przeczyta tę książkę opartą na faktach, że Jezus
jest prawdziwie Synem Bożym i ciekawi mnie czy zechce się wtedy do Niego nawrócić. Bo
po śmierci dusza każdego człowieka, a każdy człowiek ją posiada, otrzyma zapłatę,
powiedzmy umownie, piekło albo niebo. A jeżeli się nie zechce nawrócić, ciekawi mnie,
jakiego argumentu wtedy użyje? Jak się nie nawróci, będzie to dla tej duszy utrata radości
w życiu wiecznym. Ta osoba po śmierci będzie miała do czynienia z Panem Bogiem. Tak
naprawdę gorąco pragnę, aby wszyscy innowiercy i niewierzący na całym świecie jak
najrychlej nawrócili się do Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Ja i tak o tym
nie będę wiedział, chyba, że mnie któraś z nawróconych osób powiadomi i w modlitwie
podziękuje Panu Bogu za tę łaskę, że ta książka dotarła do jej rąk i że ją przeczytała.
Prawdziwie będzie to wielka łaska Boża, bo ci z innowierców i niewierzących, do rąk których
ta książka dotrze i ją przeczytają, niech wiedzą, że Pan Bóg ich wybrał, aby się nawrócili do
Niego i po śmierci będą przebywali z Nim w niebie. Domyślam się, że młodzi wiekiem masoni,
innowiercy lub niewierzący w Jezusa, nawet po przeczytaniu tej książki mogą się nie nawrócić
ze względu na posiadanie poważnych stanowisk i wysokich uposażeń, które dają im wysoką
pozycję w otoczeniu, w którym się znajdują, w kraju i w świecie. Jednak jest w tym niby
mądrym rozumowaniu pewne zagrożenie, o którym starsi i młodzi masoni na pewno nie
42

wiedzą. Gdy nadejdzie czas i Pan Bóg zechce odwołać tę czy inną osobę z tego świata, nie
pojednaną z Nim, to co wtedy? Po śmierci otrzymuje ona wieczną karę. Jak wiemy, „Polak
potrafi”. Jest i z tego problemu dodatkowe wyjście. Jeśli jakaś osoba chce się nawrócić,
ochrzcić, wziąć ślub kościelny, ochrzcić dziecko, posłać dzieci do Pierwszej Komunii Świętej
i do Bierzmowania, a nie może ze względów przynależności do tego lub innego
antychrystowego zakonu i z obawy przed utratą intratnego stanowiska, pozycji, niech uczyni
tak, jak to czyniła większa część komunistów, zwanych rzodkiewkami, za czasów komuny w
Polsce. Byli oni komunistami, ale tak na niby i jednak dbali o wiarę w rodzinach, którą
przekazali im rodzice i dziadkowie. Więc jeździli do małych miasteczek, wiosek i tam z
rodzinami, dołączali do wiernych. Każdy kapłan Kościoła Rzymskokatolickiego udzieli tym
osobom Świętych Sakramentów, proszących go o nie i zachowa to w tajemnicy.
Świętej pamięci mason Szczepan, otrzymał od Pana Jezusa łaskę oglądania w swoim
domu zmarłego szwagra Jasia w momencie jego zejścia z tego świata. Można powiedzieć, iż
otrzymał szczególną łaskę nawrócenia, w odpowiednim dla niego czasie. Pan Jezus, dał mu
jeszcze dziesięć lat życia, aby przez ten czas oczyścił swoją duszę z grzechów. Szczerze
mówiąc, śp. dziadek Szczepan był człowiekiem prawym, często niósł pomoc potrzebującym,
jak nazywali go sąsiedzi „człowiek dusza”, jak wyżej napisałem. Jedynym jego grzechem było
odstąpienie od wiary w Boga, od Kościoła i od Sakramentów Świętych. Śp. dziadek
skrupulatnie skorzystał z tej łaski i nie obawiał się wyśmiewania przez ludzi, którzy go znali,
że tyle lat nie chodził do Kościoła, a tu nagle pewnego dnia, zaczął regularnie chodzić i się
modlić.
W latach pięćdziesiątych nikt z nikogo się nie naśmiewał, jak ma to miejsce w obecnych
czasach. Wtedy Polacy byli narodem głęboko religijnym, do czasu przemian, po 1989 roku,
które zapoczątkowały demoralizację młodych Polaków, wyśmiewanie wiary w Chrystusa,
Kościoła i Jego duchownych. Pomimo tego zgorszenia, widać, że nadal ogromne rzesze, dzieci,
młodzieży i starszych Polaków – Katolików i nie tylko oni, bo wielu obcokrajowców, którzy
przyjeżdżają w celach turystycznych, do naszego pięknego kraju, do Polski, nawiedzają
kościoły, bazyliki, katedry, święte miejsca i Sanktuaria Maryjne, gdzie słychać modlitwę w
różnych językach. Śp. dziadek uznał tę łaskę za cud Boży dla swojej osoby i wystarczyło mu
dane jeszcze10 lat życia, aby się zbawił przez głęboką wiarę w Miłosiernego Syna Bożego. Z
tego wynika, że Bóg ma też upatrzone osoby pośród grzeszników, którzy tak naprawdę wg
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Pana Jezusa nie są złymi ludźmi, a jedynie zagubionymi owieczkami, które dały się ponieść
fali dzisiejszego rozwydrzonego, głośnego i zdemoralizowanego świata, promowanego w
pewnych mediach, w prasie, telewizji i w Internecie, w Polsce i na świecie. Więc Chrystus
chce, aby i oni się nawrócili, aby po śmierci zabrać ich dusze do nieba. Dlatego daje im znaki,
czyni wobec nich różne cuda, doświadcza je w rożny sposób, nawet zsyła na nich lub na
członków ich rodzin, ciężkie choroby, dopuszcza wypadki, aby przez doznane cierpienia, ci
co odeszli od Boga i od Kościoła jednak się nawróciły i zasłużyły na szczęśliwe życie wieczne
w niebie.
Tak samo łaskę zbawienia mogą otrzymać członkowie masonerii, ateiści, komuniści,
liberałowie, innowiercy, niewierzący w Boga, którzy zechcą się ochrzcić i staną się
praktykującymi katolikami. Być może lektura tej książki sprawi, że wszyscy wymienieni, a
szczególnie osoby niewierzące, nawrócą się dla ich własnego szczęścia wiecznego.
Drodzy Czytelnicy, poniżej przeczytacie o jeszcze jednym wielkim cudzie, który każdy
słabo wierzący lub niewierzący człowiek chciałby przeżyć i z pełną świadomością uwierzyć
w Boga i się nawrócić. Pan Bóg sam wybiera sobie ludzi, których chce mieć w niebie,
oszczędza ich i przeznacza do pewnych misji, jakie dla nich zaplanował. I należy z tego
skorzystać. A nowo nawróceni, też mogą na swoim przykładzie w jakiś sposób nawracać inne
osoby im podobne. Jak mówi polskie przysłowie: „Pan Bóg tchnie, kędy chce”.
Rozdział 10
O moim dzieciństwie
Pierwsze chwile mojej świadomości utrwaliły mi się we mnie wskutek klapsów, które
zaliczyłem w wieku pięciu lat i trzech miesięcy. Dzięki nim, otworzył się świadomy etap
mojego życia, w którym powoli, ale coraz jaśniej i skuteczniej zaczęło do mnie docierać, że
żyję, że mam mamę i tatę, babcię, dziadka, rodzeństwo i że wokoło istnieje piękny świat, który
został stworzony przez Pana Boga. Pod koniec czerwca 1956 roku, kiedy bawiłem się
z dziećmi na szkolnym placu naprzeciw domu dziadków, starsi chłopcy włożyli mi do ręki
kamień i kazali, bym go rzucił w szkolne okno umieszczone dość nisko, ale znacznych
rozmiarów. Pamiętam, że rzuciłem zgodnie z poleceniem i natychmiast do moich uszu dobiegł
głośny brzęk rozbijającego się szkła. (Jak mówią ludzie, szkło tłucze się na szczęście. I od
takiego wydarzenia rozpocząłem moje świadome życie).
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Przestraszyłem się i chciałem uciec do domu dziadków na drugą stronę ulicy, ale w tej
właśnie chwili przyszła babcia Marynia i chłopcy jej powiedzieli, że to Ludwiczek zbił szybę.
Babcia Marynia widziała z daleka całe zajście, ale dała mi profilaktycznie parę klapsów
i zabrała mnie do domu. W późniejszym czasie dziadkowie pokryli koszty wstawienia nowej
szyby. Po tym zajściu, stałem przy oknie, patrząc na szkolną rozbitą szybę i płakałem. Na
szczęście w tym momencie do mieszkania dziadków weszli mama i tata, którzy przyjechali
zabrać mnie do rodzinnego domu.
W lipcu, w środku upalnego lata, z radości, że jestem wreszcie z rodzeństwem, dość
intensywnie bawiłem się ze wszystkimi, grałem w piłkę, spocony biegałem do rzeki ochłodzić
się i ponownie wracałem do gry. Wieczorem, idąc do domu, poprosiłem tatę, aby wziął mnie
na ręce, bo nie mam siły iść, powiedziałem, że coś mnie kłuje w boku. Późną nocą, kiedy
miałem 41. stopni gorączki, tata zadzwonił do kolegi, lekarza, by natychmiast przyjechał do
ciężko chorego syna. Okazało się, że zachorowałem na zapalenie płuc. Dzięki Bożej łasce
przyjaciel rodziców, lekarz, zdobył dla mnie penicylinę i po trzech tygodniach troskliwej
opieki mamy, która dwa razy dziennie nosiła mnie na rękach do stacji pogotowia ratunkowego
na bolesne zastrzyki i gorzkim fioletowym płynem smarowała mi gardło, z Bożą pomocą
szczęśliwie doszedłem do zdrowia i dorastałem razem z rodzeństwem.
We wrześniu 1958 roku podjąłem naukę w szkole podstawowej w Hrubieszowie. W
1959 roku pojechałem do dziadków do Narola na wakacje i zostałem na drugi rok szkolny,
gdyż mama spodziewała się ósmego dziecka. Pewnego jesiennego popołudnia 1959 roku, gdy
już się ściemniało, wracałem od kuzynów do domu dziadków. Po przejściu na drugą stronę
jezdni, gdy byłem jeszcze na chodniku, obok nagle zatrzymała się czarna wołga, z której
wysiadł dość wysoki otyły mężczyzna w średnim wieku w kapeluszu na głowie. Cofając się
w kierunku domu dziadków obserwowałem bacznie człowieka, który zbliżył się do mnie i
zapytał, czy wiem, gdzie mieszka taki a taki obywatel Narola (nazwiska nie pamiętam).
Następnie poprosił mnie, abym z nim poszedł i pokazał jego dom. Pamiętałem przestrogę
rodziców o czarnych wołgach jeżdżących po Polsce, o tym, że ich pasażerowie porywają
dzieci i ślad po nich ginie. (Tak było faktycznie, wiele dzieci zostało porwanych, a mówili o
tym świadkowie, którzy widzieli takie porwania. Wtedy nie było telefonów komórkowych, aby
można było zadzwonić na milicję i natychmiast zawiadomić o porwaniu dziecka oraz opisać
porywacza i samochód). Ja, dalej idąc tyłem w odległości pięciu, sześciu metrów przed
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mężczyzną z wołgi, mając go na oku, odpowiedziałem mu, że nie wiem, gdzie taki człowiek
mieszka. Chciałem dojść do pierwszego zabudowania sąsiadów dziadków, których dom był
pierwszy od jezdni po lewej mojej ręce. Między jezdnią a ich domem znajdował się mały park.
Po prawej stronie wznosiły się gminne budynki o tej porze już zamknięte i nikogo z
miejscowej ludności nie było w pobliżu. Idąc, zbliżyłem się do furtki sąsiadów i wszedłem na
ich podwórko patrząc wciąż na owego pana, który nagle odwrócił się w stronę jezdni i poszedł
do wołgi. W tym momencie wyszedł z mieszkania sąsiad i zapytał mnie, czy czegoś nie
potrzebuję od niego. W skrócie opowiedziałem mu to wydarzenie. On popatrzył przez płot, bo
był wysoki i widział, jak nieznany mężczyzna w kapeluszu wsiadł do wołgi i samochód
odjechał. Wtedy podziękowałem sąsiadowi za troskę i spokojnie poszedłem do domu
dziadków, oddalonego od jego domu o pięćdziesiąt metrów.
W domu opowiedziałem dziadkom o tym wydarzeniu i babcia Marynia nakazała mi,
abym zawsze wcześniej wracał do domu, kiedy jest jeszcze jasno na dworze, a nie wieczorem,
bo jako mały chłopiec, jestem narażony na różne niebezpieczeństwa. W maju 1960 roku,
przyjąłem Pierwszą Komunię Świętą.

Ludwik Pyszniak w dniu Pierwszej Komunii Świętej
maj 1960 rok
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W tym miejscu na moment odejdę od lat dziecięcych, aby Szanownym Czytelnikom
przekazać pewne wiadomości, bo niektórzy z Państwa mogą o tym nie wiedzieć. Osoby, które
dawno odeszły od Pana Boga i Kościoła oraz nie były u spowiedzi przez długie lata lub osoby
niewierzące, a chcące się natychmiast nawrócić – modlę się za nie – aby po przeczytaniu
Losów Wolańczyków, choć jedna osoba zechciała nawrócić się i wejść do Chrystusowego
Kościoła. I dla niej jednej warto było napisać tę książkę. Bo większa jest radość w niebie
z jednego nawracającego się grzesznika niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych,
którzy nawrócenia nie potrzebują. Najczęściej po takim nawróceniu, gdy osoba zacznie się
modlić i prosić Pana Boga o łaski, o których marzyła będąc niewierzącą, lub będącą z dala od
Pana Boga – OTRZYMUJE JE. Wiara Chrystusowa nie jest wiarą łatwą, bo jest w niej sporo
nakazów – aby uformować człowieka prawego i miłosiernego, oraz zakazów – aby
pohamować człowieka od złych uczynków, które najczęściej przynoszą opłakane
konsekwencje. Wiara Chrystusowa jest jedyną wiarą ze wszystkich religii świata, która głosi
miłość, miłosierdzie i przebaczenie względem każdego człowieka, nawet tego z którym nam
nie po drodze. Wiara w Chrystusa nie pozwala nikogo krzywdzić ani fizycznie, ani psychicznie.
Każdy chrześcijanin ma obowiązek mówić: „Tak tak, nie nie ” – a co nadto jest, od złego
pochodzi. Fałszywe zeznania względem bliźniego mogą spowodować więzienie i cierpienie
tej osoby i jej rodziny. Jednak wielokrotnie ściągają na kłamcę lub jego rodzinę gniew Boży,
który nie musi go ukarać w momencie kłamstwa, a zapewne ukarze go w odpowiednim czasie.
Być może będzie on żył długo, dostatnio i szczęśliwie wraz ze swoją rodziną i nie będzie się
spodziewał gniewu Bożego, który wcześniej czy później dotknie jego samego lub jego rodzinę.
Jeżeli kłamca szybko naprawi szkodę, jaką wyrządził swojemu bliźniemu, może uniknąć
surowej kary Bożej. Prawdopodobnie może przyjść na sprawcę kara za kłamstwo, bo jednak
poszkodowany człowiek poniósł jakieś cierpienie, czy to więzienie, czy utratę części majątku
lub inne szkody, jak poniżenie, ośmieszenie przed społeczeństwem danego miasta, wioski i
tym samym przechodzi on cierpienie psychiczne. Według powiedzenia: „Jak Kuba Bogu, tak
Bóg Kubie”. Bóg jest Miłosiernym Ojcem, ale i Sprawiedliwym Sędzią i patrzy na cierpienie
niewinnego człowieka oraz jego rodziny. Patrzy również na bogate i szczęśliwe życie bandyty,
łobuza, kłamcy, złodzieja i oszusta, który odniósł swoim nie uczciwym działaniem jakieś
korzyści, a poszkodowany bliźni cierpi z tego powodu. Dlatego nie można budować swojego
szczęścia na ludzkiej krzywdzie, bo ono długo nie potrwa i zawsze wychodzi bokiem. Gdy
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złoczyńca natychmiast nie naprawi wyrządzonej szkody bliźniemu, to nie zmaże swojego
grzechu, nawet po przez wpłacanie dużych kwot pieniężnych na cele charytatywne lub
fundowanie budynków sakralnych, kaplic, czy cennych wotów do Kościołów.
Na pewno znacie Szanowni Czytelnicy takie przykłady z otoczenia. Pan Bóg się takimi
ludźmi brzydzi. Jednak za przestrzeganie nakazów i zakazów Bożych, Pan Jezus błogosławi
swoim wyznawcom za życia, a po śmierci dusze takich ludzi osiągną szczęście wieczne w
niebie. Obecnie ponad dwa miliardy ludzi wierzy w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, więc i
osoby nowo nawrócone dadzą sobie radę i będą dobrymi katolikami. Dlatego chcę osobom
nawracającym się udzielić z życzliwości kilku rad, aby im łatwiej było powrócić do wiary w
Chrystusa i wejść do wspólnoty Kościoła katolickiego. Należy zapamiętać niektóre modlitwy,
bo są łatwe i kilka razy odmówione, zapadną w pamięć na zawsze. Więc podpowiadam, co
należy czynić.
Osoby nieochrzczone powinny zgłosić się do Pasterzy Kościoła i poprosić o
przygotowanie i udzielenie chrztu. Proszę zauważyć jaką wielką łaskę otrzymają przez chrzest.
Ten sakrament gładzi grzech pierworodny, czyni nas Bożymi dziećmi, włącza do wspólnoty
Kościoła oraz jest bramą do innych sakramentów świętych. Pamiętam żyjących na emigracji
byłych komunistów, pełniących wysokie funkcje w PZPR, byłych sekretarzy, wojewodów,
milicjantów, osób z ministerstwa szkolnictwa i inne osoby, służące systemowi
komunistycznemu, które nie chodziły w Polsce do Kościoła. Natomiast na emigracji były
bardzo aktywne w posłudze w kościele, były kantorami, czytały Słowo Boże, śpiewały w
chórze kościelnym, przystępowały do sakramentów świętych. Można powiedzieć, że
emigracja ich odmieniła. Zobaczyli, jak żyje tu Polonia, że twardo stoi przy Panu Bogu, więc
i oni powrócili na łono Kościoła, czując, że Pan Jezus dał im szansę nawrócenia podobnie, jak
tę szansę dał i mi: „Chwała Ci Chryste”. I z tego się bardzo cieszyłem i nadal się cieszę.
Dobrze pamiętam, jak byłem przygotowywany do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej
przez księdza Józefa Kornagę. Uczył nas, dzieci pierwszokomunijne, że gdy wejdziemy do
kościoła, należy uklęknąć, przeżegnać się i wypowiedzieć trzy razy słowa: „Niechaj będzie
pochwalony Przenajświętszy Sakrament – Prawdziwe Ciało i Krew Pana Naszego Jezusa
Chrystusa. Amen”. I tak samo należy uczynić po zakończonej Eucharystii, gdy wychodzimy
z Kościoła. W czasie podniesienia, czyli w momencie konsekracji Ciała i Krwi Pańskiej,
klęcząc, bijemy się w pierś i mówimy przy podniesieniu chleba, który przeistacza się w Ciało
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Chrystusa: „Pan mój i Bóg mój. Niech będzie błogosławione Najdroższe Ciało Jezusowe, na
wieki wieków. Amen”. I przy podniesieniu kielicha z winem, które przeistacza się w Krew
Chrystusa, ponownie bijemy się w pierś i mówimy: „Pan mój i Bóg mój. Niech będzie
błogosławiona Najdroższa Krew Jezusowa, na wieki wieków. Amen”. I wtedy w krótkich
słowach można poprosić Pana Jezusa o łaski, jakie są nam potrzebne.
Następnie, gdy jesteśmy po spowiedzi, którą odbyliśmy wczoraj lub wcześniej, przed
samą Komunią Świętą, klęcząc bijemy się trzy razy w pierś, razem z wiernymi mówiąc lub
śpiewając: „Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie”, „Baranku
Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie”, „Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, zmiłuj się nad nami”. Po tych słowach kapłan, unosząc do góry kielich z Krwią
Chrystusa i Jego Ciało, mówi: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni,
którzy zostali wezwani na ucztę Baranka”. Po tych słowach, bijemy się w pierś i mówimy:
„Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie
uzdrowiona dusza moja”. W tym momencie należy się przeżegnać i modlić się tymi słowami:
„Panie Jezu! przebacz mi moje winy, które uczyniłem/-łam z ludzkiej słabości, myślą, mową,
uczynkiem i zaniedbaniem. Bijąc się trzy razy w pierś, mówimy: „Moja wina, moja wina, moja
bardzo wielka wina” i dalej prosimy: „Dobry Jezu, oczyść me serce, abym mógł Cię przyjąć
do czystego serca swego. Amen”. I wtedy należy się ponownie przeżegnać. Będzie to
dopełnieniem spowiedzi świętej, gdybyśmy zapomnieli o jakimś grzechu, aby Pan Bóg nam
przebaczył. Ufając Panu Jezusowi, że przebaczył nam nasze winy podczas spowiedzi świętej
i w tej modlitwie, podchodzimy do kapłana, aby otrzymać Ciało Chrystusa pod postacią chleba.
Powinno się przyjąć Je z wielkim szacunkiem tylko do ust
i w postawie klęczącej, (z wyjątkiem starszych wiernych, którzy mają problem z klękaniem.)
Po spożyciu Ciała Chrystusowego, należy się ponownie przeżegnać i podziękować
Miłosiernemu Jezusowi za łaskę posilenia się Jego Ciałem na życie wieczne. Można też
poprosić Jezusa o szczególne łaski, potrzebne dla siebie lub dla swoich bliskich. Tego
wszystkiego nauczył mnie ksiądz Józef, który przygotowując mnie wraz z rówieśnikami do
pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, rozbudził we mnie wielką miłość do Chrystusa
Eucharystycznego, która trwa do dziś i mam nadzieję trwać będzie zawsze. Modlitwy, postawy,
gesty, o których wspomniałem pomagają mi lepiej i owocniej przeżywać każdą mszę świętą i
są obowiązkiem każdego uczciwego uczestnika Eucharystii.
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To przypomnienie dedykuję tym z Państwa, którzy może powrócili dopiero co, lub
powrócą w najbliższym czasie na łono Kościoła Chrystusowego, aby znali kolejność modlitw
i treści z fragmentów Mszy Świętej. Pomoże ono Państwu prawidłowo uczestniczyć
w Eucharystii, czyli dziękczynieniu Panu Bogu za wszelkie łaski i błogosławieństwa, jakimi
nas Najsłodszy Jezus obdarzył od urodzenia do czasów obecnych. I ponownie prosimy Pana
Jezusa dla siebie, rodziny i naszych bliskich o dalsze potrzebne nam łaski i błogosławieństwo.
Może ktoś z Szanownych Czytelników powiedzieć, że piszący te słowa chce być
bardziej papieski niż sam papież. Odpowiadam: Dzieci i młodzież są prowadzone przez
naszych pasterzy, więc nie mają kłopotów z modlitwami podczas Eucharystii, bo dopiero byli
pouczeni, jak i kiedy mają się modlić. Również wierni praktykujący dobrze pamiętają
o wszystkich częściach Mszy Świętej, więc też nie potrzebują przypomnienia. A osoby, które
lata temu odeszły od kościoła i wiary w Chrystusa, być może nie pamiętają kolejności modlitw
i ich treści. Jestem osobą świecką, ale z radością przychodzę tym osobom z pomocą.
Zapytacie Drodzy Państwo; Dlaczego? Tego dowiecie się w rozdziale szesnastym.
Dodam jeszcze bardzo ważną informację, dla tych Szanownych Czytelników, którzy nie
wiedzą, że w kościołach rzymskokatolickich, w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 15tej, o której to godzinie Pan Jezus umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, jest wystawienie
Przenajświętszego Sakramentu, czyli Ciała Pana Jezusa, Żywego Chleba w monstrancji. Jest
to czas wielkiej łaski, czas Bożego Miłosierdzia dla nas grzeszników, które rozlało się na cały
świat. I w tym właśnie czasie wierni wypraszają szczególne łaski dla siebie i swoich bliskich,
szczególnie dla chorych i tych, którzy potrzebują Bożego wsparcia, powinno się odmówić
Koronkę do Bożego Miłosierdzia – modlitwę, którą przekazał nam Chrystus przez świętą
Siostrę Faustynę Kowalską – polską zakonnicę ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia. Jest to szczególny czas, aby wyprosić przebaczenie i darowanie kar dla naszych
kochanych zmarłych. Szczęść Boże wszystkim chętnym, którzy się zechcą nawrócić do Jezusa
Chrystusa. Jest to jedyny ratunek na życie wieczne w niebie. Dodam jeszcze, że w każdą
pierwszą sobotę miesiąca odbywa się piękne nabożeństwo do Matki Bożej z Fatimy, które
kończy procesja wokół kościoła i modlitwa różańcowa o łaskę opieki w nowym miesiącu nad
nami wszystkimi.
Powracam do dalszych losów moich i mojej rodziny. Z roku na rok doroślałem i
przeżywałem różne ,,przygody”, które się mi przydarzały. W czerwcu 1962 roku, mając 11 lat,
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razem z kolegami poszedłem nad rzekę, gdzie uczyłem się pływać. Kiedy doszedłem do
wniosku, że już w dostatecznym stopniu posiadłem tę sztukę, popłynąłem dalej od miejsca,
gdzie nabierałem umiejętności pływackich i tam dopadło mnie zmęczenie. Chciałem więc
chwilę odpocząć, stając na dnie rzeki. Jednakże woda w tym miejscu okazała się być dość
głęboka. Poszedłem pod wodę. Odbiłem się nogami od dna i wypłynąłem na powierzchnię.
Nabrałem powietrza i ponownie poszedłem pod wodę. Jeszcze raz odbiłem się od dna i
wypłynąłem na powierzchnię. Krzyknąłem do kolegi, że się topię i poprosiłem, aby mi pomógł.
Starszy kolega Romek, podpłynął do mnie, podał mi rękę i odholował mnie na płytszą wodę.
Podziękowałem mu i Panu Bogu za łaskę ponownego ocalenia mojego życia.
W miesiąc później 26 lipca, w liturgiczne wspomnienie świętej Anny, mój starszy
siedemnastoletni brat, posiadający prawo jazdy zapragnął przejechać się motocyklem z dużą
szybkością. Wsiadł na motocykl marki MZ bez kasku i jadąc prostą drogą około dwóch
kilometrów, rozwinął szybkość ponad 130 km/godz. Wtedy motocykl uniósł się lekko w
powietrze, brat spadł z niego szczupakiem na jezdnię i znaczny odcinek drogi sunął brzuchem
po asfalcie. Motor w tym samym czasie będąc po prawej stronie jezdni, sunął się na przednim
błotniku i siedzeniu, kołami do góry przed nim. Później przekoziołkował i upadł na bok.
Jednak dzięki Bożej łasce i opiece Matki Najświętszej, poza licznymi, głębokimi otarciami
skóry na całym ciele, nie doznał on większych obrażeń. Wierni wracający z odpustu z Kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Józefowie widzieli wypadek i
przerażeni dziwili się, że poszkodowany młodzieniec o własnych siłach wstał z jezdni,
podniósł motocykl, który cały czas pracował, wsiadł na niego i odjechał. Pojazd miał starty do
sinego koloru przedni błotnik, otartą plastikową rączkę na kierownicy, podnóżek, rozdarte
siedzenie i podrapaną lampę.
Rozdział 11
Moje młodzieńcze i dorosłe życie
Niespodziewane i najważniejsze wydarzenie w moim dotychczasowym życiu
22-go marca 1963 roku, dziesięć lat od czasu swego nawrócenia, zmarł dziadek
Szczepan. Ja, każdego roku, po zakończeniu nauki w szkole przyjeżdżałem do dziadków na
dwa miesiące wakacji i na dwa tygodnie ferii w czasie świąt Bożego Narodzenia. Tego roku
w czerwcu również przyjechałem po zakończeniu zajęć szkolnych. Wiedziałem, że dziadek
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Szczepan nie żyje, razem więc z babcią Marynią poszliśmy na cmentarz, by zapalić świeczki
na grobie i pomodlić się za jego duszę. Często chodziliśmy z babcią na cmentarz, by modlić
się za dusze śp. dziadka i innych zmarłych z naszej rodziny. Jednak ,,Pan Bóg tchnie, kiedy
chce”.
Kilka dni później, którejś jasnej księżycowej nocy, spałem jak zawsze na prawym boku,
twarzą do pokoju. W pewnej chwili przebudziłem się, ale nie otwierałem oczu. Miałem
wrażenie, że ktoś przy mnie stoi. Kiedy wreszcie otworzyłem oczy, zobaczyłem stojącego nade
mną dziadka Szczepana. Uprzytomniłem sobie, że trzy miesiące temu został pochowany, że
byliśmy z babcią na jego grobie i pomyślałem, jak to możliwe, że teraz stoi przy mnie. Dziadek
wyglądał jak za życia. Miał tak samo uczesane siwe włosy, wąski siwy wąsik, ubrany był w
czarny garnitur, białą koszulę i krawat, czyli był taki sam, jak widziałem go żywego pięć
miesięcy wcześniej. Jako dwunastoletni chłopiec, będący w stanie łaski uświęcającej,
widziałem dziadka, o którym wiedziałem, że nie żyje, a jego ciało spoczywa na cmentarzu.
Patrzyłem na śp. dziadka przez dłuższą chwilę, on nie odezwał się do mnie a ja nie odezwałem
się do niego. Dzisiaj wiem, o co miałbym zapytać zmarłego dziadka. „Wszelki duch Pana
Boga chwali – czego dusza żąda?”. Na te słowa dusza odpowie, czego pragnie od
odwiedzanego. Wtedy byłem jeszcze dzieckiem i zwyczajnie poczułem się nieswojo. Dlatego
odwróciłem się twarzą do ściany, plecami do pokoju i po jakimś czasie zasnąłem.
Gdy się rano obudziłem, powiedziałem babci, że dziadek Szczepan przyszedł do mnie
w nocy, stał nade mną, ale się nie odezwał, a wyglądał tak, jak pamiętam go za życia. Babcia
odpowiedziała, że dziadek bardzo mnie kochał, uczył mnie, bawił się ze mną, że ja jako jedyny
z wielu wnuków każdego roku przebywałem w jego domu, sprawiając mu wielką radość, więc
przyszedł mnie odwiedzić, bo nie byłem na jego pogrzebie. W dalszym ciągu modliłem się z
babcią za duszę śp. dziadka, ale już nigdy więcej mi się nie pokazał ani nie przyśnił. Jednak
po śmierci dziadka, babcia i nasza rodzina modliliśmy się za jego duszę. I dalej się modlę dwa
razy dziennie za dusze śp. dziadka i wszystkich naszych zmarłych, jak również każdego roku
zamawiam msze święte za ich dusze. Obecnie wnioskuję, że Pan Jezus chciał umocnić moją
wiarę na zawsze, szczególnie gdy będę dorosłym człowiekiem i w ten sposób udowodnił
swoje prawdziwe Boskie pochodzenie kolejnemu potomkowi Wolańczyków, marnemu
człowiekowi, jakim ja jestem. Wtedy w swoim Bożym Miłosierdziu, drugi raz w ciągu
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dziesięciu lat, okazał mi swoją łaskę, posyłając do mnie, zmarłego trzy miesiące wcześniej śp.
dziadka Szczepana, abym bezdyskusyjnie uwierzył w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.
Dzisiaj, gdy piszę tę książkę, rozumiem wolę Bożą i muszę mówić wszystkim o tym
cudzie, bo tak nakazuje mi łaska Boża, która spłynęła na mnie pięćdziesiąt sześć lat temu.
Można powiedzieć, że rodzice już wcześniej kierowani Bożą wolą, wysłali właśnie mnie do
dziadków do Narola, abym tam wzrastał w ich głębokiej wierze i aby ich przykład wiary utkwił
w moim sercu na zawsze. Mogłem też być wysłany do babci Emilii, która też była głęboko
wierzącą osobą, ale u niej przebywało rodzeństwo, siostra i dwóch starszych braci i babcia nie
miałaby wiele czasu na ewangelizowanie, bo dodatkowo we wspólnym domu zamieszkiwał
jej najmłodszy syn z rodziną. Moi rodzice, po rozmowie z babcią Marynią, postanowili
zostawić mnie po wakacjach owego roku u niej, aby jej było raźniej i weselej mieszkać z
wnuczkiem.
W roku szkolnym 1963-64 poszedłem do VI klasy tej samej szkoły, w której 8 lat
wcześniej wybiłem szybę w oknie. Na rok szkolny 1964-65 ponownie pozostałem u babci. W
czasie wakacji w 1964 roku, będąc nad rzeką Tanew, kąpałem się z kolegami ze szkoły. Często
skakaliśmy z brzegu do rzeki. Znając pobieżnie głębokość rzeki w tym miejscu, pozwoliłem
sobie skoczyć do wody na głowę. Okazało się jednak, że w tym miejscu rzeka była niezbyt
głęboka, jak wcześniej myślałem pływając po powierzchni wody. Skoczyłem i uderzyłem
głową w dno rzeki. Poczułem ból w karku oraz ból głowy, na moment straciłem orientację i
wartka woda zaczęła przekręcać pozycję mojego ciała w różne strony i nieść mnie z prądem.
Nie wiedziałem, gdzie jestem i co się ze mną dzieje. Na szczęście wystarczyło mi powietrza
w płucach. Woda zaniosła mnie na niedaleką płyciznę, tam dopiero wstałem na chwiejne nogi.
Uderzenie z impetem głową w dno rzeki spowodowało, że miałem później dużą ilość piasku
w ustach, w uszach, w nosie i we włosach, ale na szczęście nic więcej mi się nie stało. I tak
oto kolejny raz dzięki Bożej łasce, zostałem uchroniony przed kalectwem lub śmiercią. We
wrześniu 1964 roku rozpocząłem naukę w klasie VII.
Drodzy Czytelnicy, jakkolwiek może to zakrawać na samochwalstwo, muszę się Wam
przyznać, że będąc czternastoletnim wówczas chłopcem wypowiedziałem prorocze słowa na
jednej z lekcji historii, którą prowadził kierownik szkoły. Tematem był Watykan i osoba Ojca
Świętego Pawła VI, który dwa lata wcześniej został wybrany na papieża. Będąc ministrantem
często służyłem do mszy świętej, a jako chłopak głęboko wierzący, dumny ze swego narodu i
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szczerze go kochający, bardzo często z ogromną tęsknotą powtarzałem sobie w sercu, że tak
bardzo bym chciał, aby polski kardynał został papieżem na chwałę Matki Bożej
Częstochowskiej i chlubę naszej Ojczyzny. Chcąc się utwierdzić w swoich marzeniach,
zapytałem pana kierownika: Dlaczego polski kardynał nigdy nie został wybrany na papieża i
czy ma jakiekolwiek szanse? Powiedziałem mu, że przecież polski naród jest najbardziej
wierzącym narodem w Europie i w świecie. On zaś mi odpowiedział, że Polska jest krajem
komunistycznym i dopóki takim będzie, żaden z polskich kardynałów nie zostanie wybrany
na Tron Piotrowy. Zdziwiła mnie ta odpowiedź. I na przekór wszystkiemu i wszystkim z
silnym przekonaniem kilkakrotnie powtórzyłem do klasy i do pana kierownika: „A zobaczy
pan kierownik, że Polak zostanie papieżem”. Po czternastu latach od moich proroczych słów,
kardynała Karola Wojtyłę wybrano na Ojca Świętego. Juliusz Słowacki przepowiedział, że w
przyszłości widzi na Tronie Piotrowym Słowianina. Ja przepowiedziałem, że na papieża
zostanie wybrany Polak. Jestem więc drugim człowiekiem, który to przewidział, chociaż zdaję
sobie sprawę, że moja przepowiednia nie ma tej rangi co proroctwa biblijne i w żadnej
encyklopedii nie będzie o niej wzmianki.
Ukończywszy pomyślnie szkołę podstawową, poszedłem po dalsze nauki do szkoły
elektronicznej. Kiedy i tę miałem poza sobą, byłem już dziewiętnastoletnim młodzieńcem.
Wtedy upomniało się o mnie wojsko. I tak 27 października 1970 roku, zgodnie z
wykształceniem, trafiłem do Jednostki Wojskowej nr 1607, 25 Pułku Zmechanizowanego w
Opolu Śląskim, do kompanii łączności. Tam miałem pod sobą różnego rodzaju radiostacje, na
których też ćwiczyłem naukę alfabetu Morse'a. W półtora roku służby zdobyłem pierwszą
klasę radiotelegrafisty. W zawodach dywizyjnych uplasowałem się na czwartym miejscu w
jednej ze śląskich dywizji wojsk pancernych. Z powodu moich umiejętności proponowano mi,
abym pozostał wojsku w służbie zawodowej i szkolił rekrutów. Miałem też propozycje pracy
na statkach rybackich. Nie odpowiadała mi ani pierwsza, ani druga oferta. Padła też
propozycja wyjazdu do Wietnamu, w którym toczyła się wojna, oficjalnie pomiędzy
południową częścią – kapitalistyczną, a północną – komunistyczną. Naprawdę była to próba
sił pomiędzy Związkiem Radzieckim – wspierającym wietnamskich komunistów, a Stanami
Zjednoczonymi – wspierającymi wietnamskich kapitalistów. (Jeśli czyta tę książkę któryś z
kolegów z tego poboru, proszę o kontakt mailowy, będzie mi bardzo miło spotkać się w
wirtualnej sieci, za co z góry dziękuję). Na miesiąc przed zakończeniem mojej służby
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wojskowej, wydarzyło się tak, że miała nastąpić czyjaś śmierć. „Pan Bóg tchnie, kędy chce.”
Pewnego późnego popołudnia, gdy przechodziłem korytarzem, przybiegł do naszej kompanii
młody żołnierz z innej kompanii położonej piętro niżej z prośbą o udzielenie szybkiej pomocy
dla umierającego wyższego oficera. Natychmiast zbiegłem na niższe piętro i zastałem tam
leżącego w telewizyjnej sali na podłodze oficera ok. pięćdziesięciu lat, bez oznak życia, nad
którym w rozkroku klęczał zziajany żołnierz, wykonując sztuczne oddychanie. Wtedy nie była
jeszcze stosowana metoda usta, usta i ugniatanie klatki piersiowej 30 razy i ponownie usta,
usta. Dawniej wyglądało ono tak: klęcząc nad osobą, trzymało się poszkodowanego w
nadgarstkach i energicznie rozchylało się równocześnie ręce na obie strony i się je powracało
na klatkę piersiową w okolicach mostka, silnie go uciskając, aby pobudzić pracę serca.
Żołnierz podniósł się z kolan i powiedział, że dłuższy czas przeprowadza sztuczne oddychanie
bez efektu i że opadł już z sił i nie może już więcej udzielać pomocy poszkodowanemu. Więc
uklęknąłem i energicznie rozpocząłem ratowanie człowieka. Ratunek trwał ok. 10-12 minut,
aż wreszcie oficer zaczął oddychać. Otworzył oczy i skarżył się, że bardzo boli go klatka
piersiowa i żebra. Zaraz po powrocie oficera do życia, przybyło pogotowie ratunkowe.
Tłumacząc to wydarzenie w/g naszej wiary, można powiedzieć, że w/w oficer otrzymał od
Pana Boga łaskę dalszego życia. Nie wiem, czy dziękował Panu Bogu za to, (być może tak lub
nie), ale wiem, że oni wszyscy należeli do PZPR-u. Oficer podziękował mi za udzieloną
pomoc i to samo uczynił lekarz, który przybył na ratunek. Okazało się, że z jakiejś okazji,
oficerowie dość obficie popijali sobie alkohol. Po zakończeniu libacji i ich odejściu do swoich
kompanii, owemu oficerowi zatrzymała się akcja serca. Wszystko odbyło się w ciszy, tzn. nikt
mi uroczyście nie dziękował za uratowanie życia oficera, bo za taki czyn, zazwyczaj żołnierze
są w jakiś sposób nagradzani medalem lub awansem. (Wcale mi na tym nie zależało, cieszyłem
się, że pomogłem człowiekowi powrócić do życia i to się dla mnie liczyło najbardziej). Nie
długo po tym wydarzeniu wychodziłem do cywila i zaraz o tym zapomniałem, aż
przypomniałem sobie dziś pisząc tę książkę. Dlaczego nie zostałem nagrodzony? Otóż
wiadomość o pijaństwie, które odbyło się na terenie jednostki, nie mogła dotrzeć do dowódcy
pułku. Jeżeli by się o nim dowiedział, wszystkim uczestnikom tej libacji, groziły by ostre
konsekwencje z degradacją wyższych oficerów. A co by było, gdyby nie daj Panie Boże oficer
zmarł, wtedy dowódca został by odwołany z pełniącej funkcji, a oficerowie z libacji
zakrapianej alkoholem, ponieśli by ciężkie konsekwencje. Dzięki Panu Bogu, że dla oficera
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wszystko ułożyło się pomyślnie. Po spełnieniu obywatelskiego obowiązku uznałem, że
zostanę w cywilu.

żołnierz Ludwik Pyszniak
pierwszy miesiąc służby wojskowej
listopad 1970 rok
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żołnierz Ludwik Pyszniak
ostatni miesiąc służby wojskowej

wrzesień 1972 rok

Szczęśliwie odsłużyłem w wojsku dwa lata ku chwale Ojczyzny i po powrocie do cywila,
podjąłem pracę jako naprawiacz sprzętu radiowo – telewizyjnego. Założyłem rodzinę i
kupiłem Fiata 126p. Nie przypuszczałem jednak, że kiedyś przeżyję z nim pewną przygodę.
„Pan Bóg tchnie, kędy chce.” Otóż w lecie 1978 roku, jadąc z żoną i dwoma synami w
odwiedziny do mojej siostry, znalazłem się w północno – wschodnim regionie Polski, w
którym nigdy wcześniej nie byłem. Było to około godz. 930 rano. Dwupasmową jezdnię
osnuwała lekka mgła. Przez dłuższy czas przede mną nie było żadnych pojazdów. Trasę
pokonywałem z szybkością 100 – 110 km/godz. Dojechałem do tira, poruszającego się z
prędkością około 90 km/ godz. Jakiś czas jechałem za nim. W pewnej chwili postanowiłem
wyprzedzić kolosa. Przyspieszyłem do 120 km/godz. Zjechałem na lewy pas jezdni używając
sygnalizacji świetlnej i sygnału dźwiękowego ze względu na mgłę. Okazało się bowiem, że w
pobliżu płynie rzeka Bug. W czasie wyprzedzania znalazłem się na długim moście. Kiedy
byłem na nim w połowie tira spostrzegłem nagle, że z naprzeciwka zbliża się z dużą
szybkością Fiat 125p. Kierowca zaczął migać światłami, abym zjechał z jego pasa jezdni.
Dusiłem pedał gazu do podłogi, a kierowca tira nie zmniejszył szybkości. Bardzo możliwe, że
nie widział mojego auta. Przy końcu mostu jakimś cudem wyprzedziłem go i zjechałem na
prawy pas. Kierowca Fiata 125p otrąbił mnie i mijając się ze mną już bardzo blisko mostu,
swoim wolnym pasem szczęśliwie nań wjechał. Odsapnąłem i zmniejszyłem szybkość do 60
km/godz. Przeżegnałem się i w kilku słowach podziękowałem Panu Jezusowi i Jego Matce za
łaskę ocalenia nas jadących naprzeciw siebie, że nie doszło do tragicznego wypadku.
W momencie zmiany biegów, dźwignia całkiem się poluzowała. Miałem kłopot
z przełożeniem na niższy bieg, a później na wyższy. I tak z szybkością 30 km/godz. jechałem
dalej do pierwszej miejscowości, oddalonej o kilka kilometrów. Szczęśliwie wjechałem na
rynek miasteczka i zatrzymałem samochód na parkingu. Odwróciłem się z uśmiechem do tyłu,
by popatrzeć na żonę i dzieci, aby ich pocieszyć. Jeszcze nie zdążyłem otworzyć ust, gdy
niespodziewanie do uszu nas wszystkich dobiegł głośny trzask rozbijającej się szyby od strony
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pasażera. Dzieci w krzyk, żona w płacz, a ja mówię, że to jest znak, że mieliśmy wielkie
szczęście, że Bóg cudownie uratował nas wszystkich od tragicznego wypadku. Polskie
przysłowie mówi, że, szkło tłucze się na szczęście”. Pomodliliśmy się zatem, dziękując Panu
Jezusowi i Matce Najświętszej za uratowanie nas od śmierci. Nastąpiła krótka chwila
odpoczynku po tym wielkim stresie.
Wyszedłem z samochodu szukać mechanika. Idąc ulicą, spostrzegłem na jednym z
podwórek mężczyznę. Przeprosiłem go i zapytałem, gdzie mieści się zakład naprawy
samochodów osobowych, bo potrzebuję narzędzi do naprawy Fiata. Gospodarz odpowiedział,
że ma rozmaite narzędzia, bo też posiada samochód. Zaprosił, bym przyjechał na jego
podwórko. Po powrocie do auta włożyłem dźwignię biegów w otwór i powoli tam dojechałem.
Szybko naprawiliśmy mocowanie dźwigni, a na okno w drzwiach pasażera założyłem folię i
dzięki Bożej łasce, szczęśliwie dotarliśmy do siostry. Muszę stwierdzić, a ludzie wierzący
zgadzali się ze mną, że to była wielka Boża łaska, iż nie doszło do tragicznego w skutkach
wypadku i był to znak od Pana Boga, odnośnie samoczynnego rozbicia się szyby w
samochodzie, której nikt nie dotykał. Dobry Bóg daje ludziom różne znaki i trzeba z głęboką
wiarą je odczytywać. Ja odczytałem, że Bóg, miał nas podróżujących małym fiatem i
pasażerów dużego fiata w swojej opiece i nie pozwolił, aby nam się cokolwiek złego stało.
Widać wyraźnie, że Pan Bóg miał w tym jakiś cel. Może tym celem było, abym
w przyszłości właśnie w tym czasie wielkiego bezbożnictwa i demoralizacji, szczególnie
wśród młodych ludzi w Polsce i na świecie, napisał tę książkę na świadectwo istnienia Pana
Boga i Jego ogromnego Bożego Miłosierdzia zesłanego, m.in. dla nas potomków rodziny
Wolańczyków. Muszę przyznać, że mi dany był długi czas nawracania się i dojrzewania do
napisania książki, choć nigdy nie przypuszczałem, że kiedykolwiek, jakąkolwiek książkę
napiszę. Przeszedłem przez różne sytuacje w moim życiu, począwszy od lat dziecięcych, przez
życie młodzieńcze, służbę wojskową, życie dorosłe, małżeńskie, cywilny rozwód i częściowe
samotne życie na emigracji oraz czas przejścia na emeryturę. Czerpałem też wiadomości z
obserwacji życia ludzi w Polsce, emigracji i na świecie, z opowiadań naocznych świadków, z
rozmaitych wydarzeń które opisuję oraz informacje z książek i z Internetu. Najbardziej
zmobilizował mnie do napisania książki cudowny obraz Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego, o
którym w szczegółach dowiecie się, Drodzy Czytelnicy, w następnych rozdziałach.
Rozdział 12
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Życie na emigracji
Pan Bóg tchnie, kędy chce
W lecie 1984 roku, dzięki Bożej łasce nastąpiła wielka zmiana w moim życiu.
Zarysowała się możliwość wyjazdu za granicę. Bóg mi pobłogosławił i w ciągu miesiąca
załatwiłem paszport. Dzięki pomocy serdecznej mi osoby (daj Jej, Panie Boże, sto lat życia
i wszystko, czego potrzebuje), otrzymałem wizę do Kanady, do której przyleciałam pod koniec
listopada. Życie w Kanadzie rozpocząłem od Kościoła i powrotu do gorącej i żywej wiary,
której przez wiele lat brakowało mi w Ojczyźnie. Po prostu, dokonało się we mnie nawrócenie.
Powodem utraty wiary było opluwanie i wyśmiewanie Kościoła, jego duchownych i wiernych
przez komunistyczne media. Jako młody człowiek, dałem posłuch tym oszczerstwom i moim
wielkim błędem było to, że dałem sobie wyprać przez nie mózg. (Obecnie po 1989 roku,
niektóre wolne media ponownie czynią to samo i walczą z kościołem i polskim
duchowieństwem). Dopiero na obcej ziemi zrozumiałem, co to znaczy być wierzącym w Boga
i kochać Kościół. Widocznie Panu Bogu tak się spodobało, że wysłał mnie grzesznika do
Kanady, dając mi łaskę nawrócenia i zrozumienia tego, co się wydarzyło w rodzinie
Wolańczyków i ich potomków oraz opowiedzenia tutaj wszystkim ludziom napotykanym na
swojej drodze życia, o Bożej łasce i nieskończonym Bożym Miłosierdziu. Niezbadane są Boże
plany i wyroki wobec człowieka o których już była mowa. O wielu ciekawych wydarzeniach
jeszcze opowiem.
Osobiście nigdy nie miałem zastrzeżeń do Kościoła i jego pasterzy, bo pochodzę z
katolickiej rodziny. W wielu antykościelnych dyskusjach stawałem w obronie Kościoła i
duchownych, ale nie byłem katolikiem praktykującym. Tu, na obcej ziemi, nastąpiło we mnie,
prawdziwe nawrócenie się do Boga, do wiary w Chrystusa i powrót do Kościoła
rzymskokatolickiego. Dzięki Bożej łasce poznałem rodaków, dobrych ludzi, którzy przybyli
na uroczystość weselną swojego przyjaciela, gdzie i ja byłem zaproszony. Oni mi pomogli
zatrudnić się w Urzędzie Miasta i zostałem wysłany do pracy w budynku Miejskiej Policji.
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Dyplom z okazji setnej rocznicy
powstania Miejskiej Policji w Edmonton.

Najważniejszym zadaniem dla mnie, było znalezienie jakiejkolwiek pracy, zarobienie
pieniędzy i sprowadzenie rodziny. Bardzo możliwe, że to dzięki mojej głębokiej wierze dał mi
Pan Bóg łaskę, iż zacząłem w kubłach na śmieci znajdować medaliki, krzyżyki i święte obrazki.
Przynosiłem je do kościoła lub rozdawałem wiernym. Któregoś dnia się zdenerwowałem, że
policjanci odbierają aresztowanym dewocjonalia i wyrzucają je do śmieci. Następnego dnia
powtórzyło się to samo: znowu zebrałem kilka dewocjonaliów. Zaniosłem je do kapelana
policji i poprosiłem, aby szef policji zabronił wyrzucania przedmiotów kultu Bożego do
śmietników, bo to rani moje uczucia religijne. Powiedziałem, by odkładali je do specjalnego
pudełka. Po kilku dniach od momentu zgłoszenia tej sytuacji kapelanowi, już nigdy nie
znalazłem w kubłach na śmieci żadnych dewocjonaliów.
Kilka lat po tych wydarzeniach, wracając kiedyś do domu, przechodziłem obok
kontenera na śmieci. Coś mnie tknęło, abym podszedł do niego i podniósł klapę. Oczywiście
zrobiłem to i zobaczyłem trzy piękne, święte obrazy: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie
Chrystusa i Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Według
mego rozeznania, pochodziły one z kontynentu azjatyckiego. Ucieszyłem się, że Pan Bóg
natchnął mnie dobrą myślą zabrania ich z miejsca dla nich niestosownego. Kiedy je niosłem
do domu, spotkał mnie młody człowiek mieszkający z kolegą w tym samym budynku co ja
tylko piętro niżej. Przybyli rok wcześniej do Kanady, pochodzą z Afganistanu i są
muzułmanami. Zobaczył je, uśmiechnął się i powiedział: „Jakie piękne obrazy”. Zapytałem
go, czy chciałby je otrzymać? Odpowiedział, że tak, więc mu je dałem. Bardzo się ucieszył i
zaniósł je do swojego apartamentu. Jest obecnie żonaty i do dziś są one u niego w mieszkaniu.
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W ubiegłym roku po przylocie do Polski miałem podobną przygodę. Będąc w domu
moich przyjaciół, pani domu poprosiła mnie, abym zerknął do odkurzacza, bo źle odkurza. Po
odłączeniu przewodu ssącego, okazało się, że przewód jest zatkany. Odetkałem go i zaczął
dobrze działać. W miejscu, gdzie stał nowy odkurzacz zobaczyłem, stojący tam i drugi, ale
bardzo stary. Zainteresowałem się nim i zapytałem panią domu, czy ten też mam sprawdzić?
Gospodyni odpowiedziała, że ostatnio odkurzała nim kilkanaście lat temu i nie pamięta czy
jest dobry, ale jak chcę, to mogę sprawdzić, czy działa. Więc sprawdziłem. Silnik pracował,
ale nie wciągał powietrza, gdyż miał zatkaną ssawkę powyżej szczotki napędzanej
elektrycznie. Odetkałem ssawkę i opróżniłem worek odkurzacza, w którym nie było wiele
śmieci, ale za to znalazłem w nim srebrny krzyżyk, który lata temu zaginął dziecku
właścicielki. Ponownie potwierdzam otrzymaną Bożą łaskę, abym mógł interweniować w
Bożej sprawie. Śmiało mogę powiedzieć, że wychodzi na to, iż musiałem przylecieć aż z
Kanady, aby wyjąć z niestosownego miejsca poświęcony krzyżyk, który nie chciał już dłużej
leżeć w worku odkurzacza, o którym nikt nie wiedział.
Nie wiem, jak Szanowni Czytelnicy i osoby duchowne odbiorą moją opinię na ten temat,
czy pochwalą, czy zganią. Jednak po takich wydarzeniach domyśliłem się, że gdy Dobry Bóg,
podsyła nam różne myśli, by tak a nie inaczej postąpić, aby było to dla naszego dobra lub
dobra naszych bliskich. Pan Bóg też podsyła nam różne osoby, aby zrobiły dla nas coś dobrego
i pozytywnego. Zauważyłem, że gdy zrodzi się w mojej głowie jakaś myśl, trwająca nieraz
bardzo krótko, natychmiast muszę ją zrealizować. Jeśli jej nie zrealizowałem natychmiast, a
tak mi się wydarzyło wiele razy, myśląc, że nie jest to w tej chwili taka ważna sprawa, że
zrealizuję ją później, a później o niej zapomniałem, tym samym straciłem pewien sukces,
mogący być moim udziałem.
Więc radzę Szanownym Państwu, żeby zawsze najważniejszą pierwszą myśl
kontynuować. Jeżeli tego nie zrobimy, to diabeł będzie podsuwał nam inne myśli, jak mówi
polskie przysłowie: „Jak Pan Bóg daje kupca, to diabeł daje faktora”, aby człowiek nie
osiągnął zamierzonego sukcesu i wtedy nie będzie dziękował Panu Bogu za niego. I nie należy
zmieniać treści myśli, bo nie osiągniemy sukcesu. Za to słaby człowiek w wierze, niewierzący
lub osoba innej wiary będzie później złorzeczyć, obrażać Pana Boga i przez to cieszyć diabła,
bo o to diabłu chodzi. Gdy więc Szanowni Czytelnicy przeczytacie rozdział 13, dowiecie się,
że przez zmianę pierwszej myśli straciłem ogromną sumę pieniędzy.
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Rozdział 13
Prawie milioner
Oto jeszcze jedna przygoda z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, która chciała
uczynić mnie bardzo bogatym człowiekiem. Prawdopodobnie wielu Czytelników na te słowa
uśmiechnęło się pod nosem, ale faktycznie tak było, mam na to dokumenty. Otóż w 1992 roku
w naszej parafii, pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Edmonton, przez kilkanaście
miesięcy wędrował obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, nawiedzając domy parafian.
Każdej niedzieli ustalona rodzina odbierała na tydzień obraz z kościoła do domu, aby
dziękować Najświętszej Panience z Dzieciątkiem Jezus i wypraszać kolejne potrzebne łaski
dla siebie i swoich bliskich, a w następną niedzielę go zwracała. Moja kolej wypadła od 10ego do 16-ego czerwca. Przygotowałem mały ołtarzyk, na którym ustawiłem obraz Królowej
Polski.

Kopia Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej,
Królowej Polski w moim domu, 13.06.1992 rok

Cała moja rodzina otoczyła naszą Matkę i Królową w kopii Jej Jasnogórskiego
wizerunku wielką czcią, zanosząc poranną, popołudniową i wieczorną modlitwę dziękczynną
i przedstawiając prośby o Jej dalsze Matczyne łaski i opiekę nad nami wszystkimi. W środę
13-ego czerwca po popołudniowej modlitwie, krótko przed godziną osiemnastą udałem się na
stację paliw Shell, aby zdążyć kupić kupon totolotka 6/49. Idąc tam, myślałem, jakie skreślić
numery, aby trafić szóstkę. Mówiłem sobie w duchu, że skreślę od najmniejszej do największej
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liczby. Na kuponie totolotka skreśliłem bez głębszego zastanowienia 5 numerów, ale nad
szóstym numerem, którym miał być numer 49, zacząłem się zastanawiać, bo zaczęły mi
przychodzić do głowy inne numery. Ostatecznie jednak zdecydowałem, że może ten numer
nie będzie wylosowany i skreśliłem numer 34, który agresywnie zakotwiczył w mojej głowie.
Na drugi dzień sprawdziłem w gazecie i okazało się, że pięć moich numerów było trafnych, a
ostatnim wylosowanym był niestety numer 49.

Kupon Totolotka i wyniki z gazety, 13.06.1992 rok

I tak milion dolarów przeleciał mi koło nosa. Nawet się nie zdenerwowałem. Owszem,
pomyślałem: „Szkoda, że nie wygrałem, będę musiał nadal ciężko pracować, ale mówi się
trudno”. Miałem wtedy 41 lat i widocznie nie byłem jeszcze gotowy do dysponowania tak
dużą sumą pieniędzy. Dziękuję jednak Matce Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski, bo Ona
chciała mi pomóc w wygraniu tego miliona dolarów. Może kiedyś ponownie mi pobłogosławi
i wreszcie wygram, choć z drugiej strony jest bardzo możliwe, że materialne bogactwo nie jest
dla mnie przeznaczone. Jednak czekajmy cierpliwie na rozwój wydarzeń.
Pragnę dodać, że gdybym w tamtym czasie został milionerem, nie wiadomo co by się
ze mną działo, gdzie bym dziś przebywał, z kim i co bym robił? Tego się nigdy nie dowiem.
Jednak Pan Bóg wiedział lepiej ode mnie i zaplanował moje życie inaczej. W momencie
skreślania ostatniej szóstej liczby w totolotku popełniłem błąd, skreślając numer 34 zamiast
kolejny numer 49, który jest następny po numerze 48. Numer 49 dawał główną wygraną.
Wtedy były to ogromne pieniądze. Dam przykład. W tamtym czasie domy kosztowały
50-70 tyś. dolarów, a w 2019 roku te same domy kosztują 320-380 tyś. dolarów. Gdybym
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wygrał te pieniądze, być może sprowadziłyby mnie na manowce. Wiadomo, że miałbym
wtedy wielu przyjaciół, którzy by lgnęli do mnie jak pszczoły do miodu. Jednak dobrze znam
swój charakter, nie posiadam szkodliwych nałogów i mimo niewygrania miliona dolarów, nie
obraziłem się na Pana Boga i na Jego Mateczkę. Dalej głęboko wierzę w Boga i czczę Jego
Matkę Maryję i to jeszcze goręcej za tak wielką okazaną mi łaskę, dania mi szansy wygrania
jednego miliona dolarów. Dalej chodzę do kościoła i niełatwo dam się komuś zwieść, ale
gdybym wygrał te pieniądze i częściowo odszedłbym od wiary, zawsze mógłby szatan sprawić
mi jakiegoś psikusa, bo jest przebieglejszy od najmądrzejszego człowieka na ziemi i mógłby
namieszać także w moim życiu.
Jednak trzeba wiedzieć, że do wierzących i modlących się ludzi, szatan nie ma łatwego
dojścia. Z tego wszystkiego najważniejsze jest to, że nie zostałem milionerem i nie
prowadziłem bogatego życia, ale za to przeszedłem na ziemi kanadyjskiej, drogę trudną, która
całkowicie nawróciła mnie do Boga, bo uznałem, że jednak życie wieczne dla duszy człowieka
jest najważniejsze. Z wiarą w Boga żyje się spokojniej, łatwiej i szczęśliwiej, choć jak pisałem
wyżej, zacząłem się nawracać dopiero po przybyciu na kanadyjską ziemię w 1984 roku.
Wtedy nie byłem jeszcze w pełni praktykującym katolikiem, byłem co prawda po ślubie
kościelnym, ale miałem tylko cywilny rozwód z żoną. Dlatego nie mogłem przystępować do
sakramentu pokuty i przyjmować Komunii Świętej. Jednak z każdym rokiem poznawałem
lepiej Ewangelie Święte i uważam, że bardziej zrozumiałem sens wiary.
Efektem jest moja wiara w Boga, sercem i szczególnie rozumem, bo rozum jest dla
człowieka najważniejszy. Wtedy człowiek wie, czego wiara w Pana Boga od niego wymaga i
każdego dnia, chętnie i z radością tak czyni, unikając grzechów. Jeśli wierny chce się zbawić,
musi przestrzegać w swoim życiu codziennym 10 Bożych Przykazań. Gdy człowiek wierzący
rozumie wiarę, to sercu się to podoba i wtedy serce staje się posłuszne i otwiera się na Boga i
na bliźnich, bo rozum nim kieruje i człowiek nie ma żadnych oporów bycia dobrym i całym
sobą, z całą swoją mocą, prawdziwie wierzy i kocha Pana Boga. Tym samym, człowiek
prawdziwie wierzący, jest wartościową osobą, zawsze dającą dobry przykład rodzinie oraz
pożyteczną w życiu codziennym dla społeczeństwa, w którym żyje.
Do takich osób zaliczamy m.in. osoby duchowne i zakonne, które poświęcają się dla
rodaków w hospicjach i posługują w wielu domach dla nieuleczalnie chorych,
niedorozwiniętych dzieci oraz w rożnych katolickich i świeckich organizacjach. Do takich
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osób należą misjonarki i misjonarze, którzy posługują w wielu krajach, nawet w krajach
muzułmańskich i gdzie nieraz za swoją bezinteresowną pomoc obcym narodom, płacą swoim
życiem. Takimi osobami są też pielęgniarki i pielęgniarze. Mają oni wrodzone miłosierdzie,
które skłania ich do poświęceń dla cierpiącego człowieka. Można jeszcze do takich ludzi
zaliczyć panie przedszkolanki, które też dzielą się swoją miłością z obcymi, małymi dziećmi,
nauczycieli i wychowawców oraz inne podobne zawody.
Dobrze by było, gdyby wszystkie osoby od małego dziecka, uczyły się bycia miłosiernymi,
bo przecież rodzą się z bardzo różnymi charakterami. Wśród spokojnych dzieci, są też
agresywne. Jest ich mała ilość, ale zawsze jest i one też potrzebują wychowania w Bożym
Miłosierdziu, aby w szkole szanowały nauczycieli, katechetów, własność prywatną i wspólną
oraz by były grzeczne wobec rówieśników, a w przyszłości nie miały do czynienia z prawem.
Dlatego rodzice powinni jak najczęściej swoje dzieci prowadzić do Kościoła, aby poznały
Pana Boga i aby nabyły do swoich serc bojaźni Bożej. Jeżeli nie będą się bały Pana Boga, to i
Was – rodziców oraz innych ludzi nie będą szanowały. Rodzice powinni w domu, klękać wraz
z dziećmi przed świętym obrazem, do codziennej modlitwy, porannej i wieczornej, od
najmłodszych lat. W środę odmawiać litanię do Matki Bożej Loretańskiej, a w piątek różaniec.
Wtedy w sercu takiego dziecka, mocno zakotwiczy się wiara. Dobrze jest też zachęcić dziecko,
do zostania ministrantem czy lektorem.
Poświęcenie dodatkowego czasu na dobre wychowanie dziecka, wyda właściwe owoce.
W dziecku zanikną agresywne cechy charakteru, gdy będzie nauczone modlitwy i będzie
regularnie je odmawiać wraz z rodzicami, oraz gdy będzie uczestniczyło w niedzielnych i
świątecznych Mszach świętych słuchając Ewangelii, przez co w nim będzie się pogłębiała
wiara w Pana Boga i powoli będzie zaczynało rozumieć wiarę. Gdy dojdzie do pełnoletności,
będzie wtedy wartościowym człowiekiem. Dodatkowo, nie powinno się pozwalać dzieciom
na gry komputerowe, których treścią jest strzelanie i zabijanie występujących tam osób i
zwierząt. Są to poważne sprawy, bo choć jest to tylko gra, to takie właśnie gry, uzdolniły wiele
młodych osób do zabijania swoich rówieśników oraz nauczycieli w wielu amerykańskich
szkołach.
Dlatego powinni Państwo chronić swoje pociechy przed takimi i podobnymi grami,
które rodzą w dzieciach agresję. Dobrze jest rozmawiać z dziećmi o cierpieniu w rodzinie,
jeżeli takie występuje (oby takich przypadków było jak najmniej), o osobach cierpiących wśród
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znajomych, wówczas wyrabia się w dziecku nawyk współczucia, który w przyszłości
przerodzi się w czułość, zrozumienie i pomoc względem was rodziców, dziadków i obcych
osób potrzebujących. Dobrze jest też, aby dziecko miało kotka lub pieska i uczyło się dbania
o niego a przez to, przekazywania swojej miłości względem ulubionych stworzeń, co
spowoduje, że będzie ono czułe zarówno dla rodziny jak i dla obcych ludzi. Od dłuższego już
czasu, wielu rodziców z dziećmi odwiedza gabinety psychologów, bo mają kłopoty ze swoimi
pociechami. Moim zdaniem, za bardzo są rozpuszczone i nie mają one obowiązków
domowych, czyli udzielania pomocy, dziewczynki mamom i babciom, a chłopcy ojcom i
dziadkom, przez co nauczą się pracy i przy okazji pomogą w gospodarstwie, w domu,
odciążając starszych. Dziś dzieci mają wszystko czego zapragną, wtedy nie wiedzą czego
jeszcze chcieć i właśnie tak się z nimi dzieje. A tu wystarczy pogłębienie wiary dziecka w
Pana Boga. Wielu dorosłych ludzi, ma płytką wiarę i dlatego jej nie rozumie. Człowiek, który
nie rozumie wiary, mimo, że chodzi do kościoła jest ciężarem dla swojej rodziny i otoczenia.
Myśli, że wszystko mu wolno i że pokona każdego swojego wroga. Tak właśnie myśli
człowiek, który nie rozumie wiary w Chrystusa, bo prawdziwie wierzący i modlący się
człowiek, nie ma wrogów, bo ich mieć nie może, ponieważ ma w swoim sercu Pana Boga i
jest dla wszystkich wokół dobry jak chleb.
Natomiast człowiek pełen pychy, ma zawsze jakieś problemy, które stwarza sobie
i innym, przez co nie jest lubiany. Z powodu niezrozumienia wiary, zarówno w rodzinach,
w narodzie oraz w społecznościach które tworzymy jest wiele zła, pychy, zazdrości,
nienawiści, mściwości i gniewu. Jest bardzo dużo rozpraw sądowych, których sądy nie
nadążają rozpatrywać i procesów ciągnących się latami. Dodatkowo, trzeba przez długi czas
płacić duże pieniądze adwokatom. Jak mówią i piszą ludzie w Internecie, adwokaci dzielą się
pieniędzmi klientów z sędziami, aby przedłużali rozprawy i nie kończyli ich szybko, bo jest
z kogo ,,doić”.
Niektórzy prawnicy budują sobie nowe domy, opłacają dzieciom studia, kupują drogie
samochody, właśnie za pieniądze pysznych i mściwych ludzi. Przypomnę tu scenę z pięknego
filmu dla dzieci i młodzieży z lat sześćdziesiątych pt. „Panienka z okienka”. Grają w nim role
piękne aktorki i przystojni aktorzy. Rzecz się dzieje pod koniec XVI wieku. Odbywa się w
sądzie sprawa o głupotę sąsiadów, szlachciców. Sprawa rozpoczęła się, kiedy ich dzieci były
w wieku 5-6 lat. Trwała do czasu ich pełnoletniości. Podczas rozprawy adwokaci rozmawiali
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ze sobą. Jeden z nich powiedział, że jeszcze jedna rozprawa, a będzie miał pełny posag dla
swojej córeczki, a drugi odpowiada: „ja już chałupkę pod dach podciągam”.
Więc zważajcie, Drodzy Rodacy, na jaki koszt się narażacie, idąc do sądu. Lepiej się
osobiście porozumieć i jeden drugiemu ustąpić, wypracować wspólny kompromis, przebaczyć
sobie nawzajem, bo adwokaci wyciągną z Was ostatni grosz. W ciągu kilku lat wpłynęło do
ministerstwa sprawiedliwości wiele skarg na opieszałość sądów w wydawaniu postanowień
czy wyroków. Właśnie niedawno słyszeliśmy w mediach o chęci przyśpieszenia przez
ministerstwo sprawiedliwości pracy sądów, które do obecnego czasu przeciągają rozprawy i
nie zamykają ich w krótkim czasie, choć mogą, a trwają one latami. Dochodzi nawet do
przekupstwa sędziów, o których również donosiły media. Gdyby sędziowie nie otrzymywali
korzyści finansowych od adwokatów, to nie przeciągaliby spraw latami. W miesiącu marcu
2019 roku, opinia publiczna, usłyszała nagranie w mediach, jak jeden z najsławniejszych
adwokatów w Polsce, mówił do klienta, że będzie sprawę przeciągał i odraczał przez następne
szesnaście lat, jak będzie trzeba. I to jest uczciwa praca sędziego? Taki sędzia, powinien być,
jak najszybciej usunięty z zawodu.
Pisze wielu internautów i pokazują różne gangsterskie filmy, że dziś nie nosi się w
neseserku tysięcy dolarów do niektórych przekupnych polityków, sędziów, prokuratorów czy
innych ważnych osobistości w państwie, aby osiągnąć nieuczciwie zamierzone cele w
załatwianych sprawach, bo jest to niebezpieczna forma wynagradzania w/w nieuczciwych
funkcjonariuszy w państwie, swoich sługusów. Od wielu już lat, przekupujący przelewają
łapówki w gotówce na szwajcarskie konta w/w, które nie posiadają nazwisk tych osób, a kryją
się one pod numerami jednych i drugich.
Wtedy prokuratura ma kłopot ze znalezieniem dowodów przestępstw, otrzymanych
łapówek

przez

nieuczciwych

urzędników

państwowych,

choć

podobno

istnieje

międzynarodowe prawo nakazujące szwajcarskim bankom udostępnianie kont klientów, w
sprawach których toczą się postępowania karne w ich krajach. Ale jak pokazują obecne czasy,
wielu łapówkarzy zostało wykrytych, aresztowanych i zakończyli swoje piękne kariery w
niechlubny sposób. Bo wszystko pięknie wygląda na początku, lecz w późniejszym czasie,
często wychodzą na jaw fakty, o skorumpowanych politykach i innych w/w urzędnikach
państwowych. I tak ma wyglądać sprawiedliwość? O czym my tu mówimy, gdzie jest ta
sprawiedliwość w polskich sądach?!
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Należy też dodać i chylić czoła przed tymi osobami, politykami, sędziami, urzędnikami
państwowymi, którzy nie są skorumpowani i uczciwie wykonują swoje obowiązki wobec
państwa i obywateli. Na szczęście te osoby są w większości i mogą spać spokojnie. Muszę tu
wspomnieć wydarzenie, o którym często opowiadano za rządów komuny. Podczas orzeczenia
niesprawiedliwego wyroku, oskarżony w ostatnim słowie poprosił, aby Wysoki Sąd otworzył
okna w sali rozpraw. Sędzia zapytał, dlaczego oskarżony tego chce, na co ten odpowiedział,
że po to, aby wreszcie na salę weszło trochę sprawiedliwości.
I tak to w życiu jest, że dużo różnych osób sprawujących władzę w Polsce, dla
osiągnięcia korzyści materialnych nie postępuje uczciwie. Najgorsze, jak są nimi stróże prawa,
bo od nich zależy dalsze życie obywatela, czy zostanie mu ono zrujnowane przez widzimisię
funkcjonariusza państwowego lub poprzez jego przekupstwo, przez konkurencję, poprzez
nieuczciwe wyroki, m.in. za łapówki i przez przeciąganie spraw latami. Aby człowiek nie
mógł prowadzić swojego biznesu i nie mieć finansów na utrzymanie rodziny, który
wielokrotnie wszystko traci i ma jeszcze do spłacenia zaciągnięte kredyty z ogromnymi
odsetkami. Nieraz trafia do więzienia, a jego majątek zostaje zlicytowany, za zaniżoną cenę
przez nieuczciwych komorników, jak wielokrotnie słyszeliśmy w telewizji, że m.in. komornik
zlicytował ciągnik sąsiada, dłużnika, który ten nie miał żadnego długu wobec kogokolwiek.
Tak się działo i dalej się dzieje w Polsce po 1989 roku, o czym słyszeliśmy w mediach
o zniszczeniu tysięcy polskich biznesów, dlatego że prowadzili je Polacy i nie chcieli dawać
łapówek tym, którzy ich kontrolowali. Wiec zostali w podstępny sposób, bez rozpoczęcia
procesów i wydanych wyroków winy, pozbawieni własnych interesów, tym samym utraty
dochodów potrzebnych na życie i utrzymanie swoich rodzin. Na ich miejsce wchodziły
biznesy z obcych państw, które po przekupieniu urzędników państwowych, spokojnie
prowadzą swoją działalność, na terenie polskiego państwa i nikt ich nie kontroluje i nie
zamyka do więzień, jak to czyniono z polskimi biznesmenami.
Choćby wspomnieć polskiego biznesmena, pana Romana Kluskę. Cała Polska słyszała
o wielkiej niesprawiedliwości, jaka spotkała go ze strony organów polskiego państwa. W jaki
sposób powinien postąpić organ państwowy, który uważa, że Polak, biznesmen, działa na
rynku nieuczciwie? Powinien postąpić tak, jak postępują organy państw na zachodzie. Na
przykład w biznesie, na który przyszedł anonim do Urzędu Skarbowego, przeprowadzana jest
kontrola w czasie działalności biznesu, a jego właściciel nie jest zamykany do więzienia, aż
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do czasu wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości lub faktycznych oszustw. Dzieje się tak
po ich wykryciu, ale nie zawsze kończy się to dla właściciela biznesu więzieniem, lecz
odpowiednią karą z odsetkami, którą nakłada odpowiedni urząd. Tamte kraje uważają, że
wystarczy kara finansowa, aby nie zamykać usług dla społeczeństwa. Co się wtedy dzieje
z osobami, które poprzez przekupstwa, oszustwa i inne nieuczciwe manipulacje osiągnęły
materialny sukces, dorobiły się majątku na ludzkiej krzywdzie itd.? Nieuczciwość, a także
zadawanie komuś różnych cierpień, śmierci itp., będą pomszczone przez los. Wiedzą o tym
i mówią ludzie wierzący w Boga, że ci, którzy krzywdzą bliźnich: „POWINNI BAĆ SIĘ
LUDZKICH ŁEZ I GNIEWU BOŻEGO”. Ludzka krzywda zawsze wychodzi bokiem dla
tych, którzy skrzywdzą innych.
Na całym świecie, za jakiekolwiek cierpienia zadane bliźnim, w/w osoby ponoszą kary,
zemsty losu, ale niewierzący w Boga, o tym nie wiedzą. Myślą sobie, stało się takie lub inne
nieszczęście w rodzinie, to się stało, nie wiedząc o tym, że była to zemsta losu, za zadane
wcześniej cierpienia innym ludziom. Jedynie katolicy dobrze wiedzą, że Pan Bóg któregoś
dnia, ujmie się za pokrzywdzoną osobą i wtedy taki oszust, bandyta, jeden z drugim, będzie
musiał ponieść ciężką karę osobiście, lub poniesie ją osoba lub osoby, jego najukochańszych
członków rodziny, aby posmakował cierpienia jakie zadał swoim bliźnim. A to zaś, przypomni
mu lub grupie krzywdzących, uczynione zło względem innych, poprzez niesprawiedliwość,
która spowoduje utratę majątku, wyrzucenie z pracy, zamkniecie biznesu, więzienie,
uszkodzenie ciała lub odebranie komuś życia. Więcej świadectw Bożej Sprawiedliwości w
obronie poszkodowanych osób, przeczytacie Drodzy Czytelnicy w kolejnym z rozdziałów.
Jeżeli można uniknąć sądów, namawiam Rodaków do pogodzenia się jak najszybciej,
aby nie ponosić strat materialnych, nie tracić zdrowia przez zszarpane nerwy, które skracają
życie i pogłębiają nienawiść między ludźmi. Ci, którzy pałają nienawiścią do innych, żyją
w ciągłym stresie, który najczęściej powoduje choroby psychiczne i zapadanie na choroby
nowotworowe narządów wewnętrznych. Dlatego lepiej nie być wrogiem jeden dla drugiego,
Polak dla Polaka. Mieszkającym ze sobą pod jednym dachem zwaśnionym osobom lub po
sąsiedzku, „PROPONUJĘ OD DZIŚ - PAX MIĘDZY CHRZEŚCIJANY”.
Wystarczy tylko zrozumieć wiarę w Chrystusa i wtedy nie będzie dochodziło do takich
sytuacji. Trzeba nad tym mocno pracować i wiele złych nawyków się wyrzec. Choć wiem, że
nie jest to łatwe, to trzeba być silnym miłością Boga. „Osiągają to ludzie o miłosiernych
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sercach i prawdziwie wierzący w Boga”. Trzeba się starać być zawsze dobrym człowiekiem.
Gdyby wśród ludzi na ziemi panowała Boża miłość, o jakiej mówi nam nasz Zbawiciel, Jezus
Chrystus, niepotrzebne byłyby sądy i adwokaci, nie panowałyby żadne wojny, a życie ludzi
byłoby naprawdę szczęśliwe. My, katolicy, dobrze wiemy, co mówi pierwsze i najważniejsze
Przykazanie Miłości: „Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całym
swoim umysłem i całą swoją duszą, a bliźniego swego jak siebie samego”. U tak wierzących
ludzi, nie będzie dochodziło do nieporozumień, do bijatyk, do obrzucania się obelgami, czy
spraw sądowych. Będą się kierowali głęboką wiarą w Boga i miłością bliźniego. Dla wielu
wiernych, chodzenie do kościoła sprawia im przyjemność, bo są widoczni dla innych, że
przychodzą, że się modlą. Ale nierozumne przeżywanie wiary jest bezowocne dla osób, które
w taki sposób postępują. Myślą, że gdy chodzą do kościoła, to znają się dobrze z Panem
Jezusem i to już im wystarczy.
Piszę to wszystko z obserwacji własnych i z obserwacji innych wiernych, którzy dzielili
się swoimi spostrzeżeniami przez niezadowolenie z grzesznych i przykrych zachowań
wiernych po wyjściu z kościoła, po zakończonej Eucharystii wśród niewielkiej Polonii,
a w większej części rodaków w kraju. Po powrocie do domów niektórzy wierni dopuszczali
się karygodnego traktowania członków swoich rodzin i sąsiadów. W kościele są aniołkami,
a w domu lub wśród sąsiadów stają się tyranami. Naprawdę przykro było tego słuchać i na to
patrzeć. Jednak tacy ludzie są i chodzą do kościoła, ale muszą zrozumieć, że takim
postępowaniem obrażają Pana Boga i swoich bliźnich i muszą się zmienić, bo ich modlitwy
nie są wysłuchiwane. Proszę nie traktować tych informacji jako pomówienie wiernych, bo nie
jest moją intencją obrażanie kogokolwiek, a obmowa jest grzechem. Proszę przyjąć te uwagi
jako podpowiedź dla tych, którzy będą się identyfikowali z podanymi zachowaniami, aby
wreszcie, prawdziwie uwierzyli w Boga i się poprawili.
Czy nie lepiej zawsze być uśmiechniętym i odzywać się miłym głosem do rodziny,
sąsiadów, znajomych, współpracowników i innych bliźnich? To zaowocuje w przyszłości
i o takiej osobie wszyscy będą mówić, jaka ta babcia, dziadek, mama, tato, ciocia, wujek, syn,
córka, sąsiad, sąsiadka, współpracownik jest miły i serdeczny. Mówi o tym radosny i pogodny
wyraz jego twarzy. Wiara w Chrystusa jest wiarą, która zapewnia wieczne szczęście. Aby je
zdobyć, musimy spełniać jej warunki, które zapewnią nam wierzącym niebo. To nie jest wcale
takie trudne być uczciwym i sprawiedliwym człowiekiem, bez względu na stan materialny,
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pozycję społeczną itd., których ogromna większość Polaków, mieszka w naszej pięknej
ojczyźnie. Wyżej wymienionym rodakom, którzy zasypiają każdego wieczoru, jest bardzo
przyjemnie i radośnie mieć świadomość, że danego dnia nie nagrzeszyli, to ich napędza i
motywuje, aby taki stan serca zawsze im towarzyszył. Szczęść Boże pozostałym rodakom, aby
również dołączyli do wyżej wymienionych sprawiedliwych.
Dużo ludzi przychodzi do kościoła, ale czy przestrzegają oni wszystkich Bożych
Przykazań? Tego nie wiemy – Bóg to wie, On ich będzie sądził i rozliczał. Każdy ma prawo
przyjść do Domu Bożego i się modlić. Przychodzą nawet niewierzący, gdy słyszą, że dzięki
modlitwie Pan Bóg im pobłogosławi i będą żyć długo i szczęśliwie. Dlatego, dla wielu osób
wiara staje się okazjonalna lub emocjonalna, która w momentach uniesień, nastraja do
świętowania nawet niewierzących. Wtedy i oni idą wraz z rodzinami czy przyjaciółmi na
Pasterkę lub na Rezurekcję, jak wielokrotnie miało to miejsce wśród znanych mi osób, dawniej
i obecnie, które w naszym środowisku uchodziły za niewierzące ze względu na pełnione
ważne funkcje w organach państwa i były członkami PZPR-u.
Jak mówi Przykazanie Miłości: „Każdy powinien kochać Pana Boga całym swoim
sercem, całym swoim umysłem i całą swoją duszą, a bliźniego swego jak siebie samego”,
wtedy jest to prawdziwy i silny Chrześcijanin, który stałością swojej głębokiej wiary trwa przy
Jezusie Chrystusie i nic nim nie zachwieje. „Chwała wielu milionom polskich wiernych,
którzy prawdziwie kochają Pana Boga i swoich Bliźnich”. Jak widać z życia naszego
katolickiego społeczeństwa, każdy wierny jest „PRZEKONANY” że kocha Pana Boga tak,
jak mówi pierwsza część przykazania miłości. Czy tak faktycznie jest u wszystkich wiernych?
A co z drugą częścią przykazania? Pokazuje ona co innego. Wśród naszego społeczeństwa jest
część wiernych, którzy nie kochają bliźniego swego jak siebie samego i przez to nie kochają
Pana Boga, tym samym łamiąc przykazanie miłości. Jak to się objawia? Zacznijmy od rodzin
i krewnych, bo są to dla siebie najbliższe osoby, zaczynając od dziadków, rodziców, dzieci,
wnuków, rodzeństwa. Teściów, synowych, zięciów oraz wśród obcych ludzi w pracy, w kraju
i na świecie. Często wielu poszkodowanych przez bliskie im osoby, opowiada swoim
przyjaciołom zaistniałe przykre sytuacje życiowe jakich doznali, aby się wyżalić, oczekując
mądrej porady i współczucia. Jak wynika z tych opowiadań, jest między w/w wiele nienawiści,
zazdrości i czynienia podłości jedni drugim, pomimo że te osoby chodzą do Kościoła.
Dlaczego się tak dzieje? Odpowiedź jest bardzo prosta: „BRAK PANA BOGA W SERCACH
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TYCH LUDZI”. Jeszcze często występuje w małych miasteczkach i na wsiach nienawiść
wśród swatów z jednej ze stron. Najczęściej jest spowodowana ich skąpstwem, bo nie dali dla
córki jej należnego wiana, posagu, będąc bogatymi ludźmi. Np. zasłyszany dawnymi laty
przypadek z miasteczka na Lubelszczyźnie. Gdy pewnych państwa córka wyszła za maż, po
ślubie przyszła mieszkać do męża do domu teściów. Ci państwo z własnej kieszeni finansowali
budowę domu dla syna i jego przyszłej rodziny. Więc każda oczekiwana złotówka z jej posagu,
przyśpieszyłaby zakończenie budowy i nowożeńcy mogliby się wcześniej przenieść do
swojego domu. Lecz panna młoda nie otrzymała w posagu nawet złamanego grosza od swoich
rodziców, co wydłużyło budowę domu o kilka lat. W międzyczasie urodziło się młodemu
małżeństwu dwoje dzieci. Musieli dalej mieszkać z teściami pod jednym dachem, co
powodowało różne werbalne konflikty między teściową a synową. Jednak po pewnym czasie
się zakończyły, gdyż teściowa się przekonała, że synowa kocha jej syna, jest spokojną,
pracowitą, posłuszną i religijną osobą, za co teściowa pokochała ją jak własna córkę.
A teraz zapytajmy się siebie czy była to prawdziwa miłość rodziców do swojej córki
i uszanowanie zięcia, dobrego, pracowitego człowieka, kochającego ich córkę? Jak się później
okazało, ojciec był chętny przekazania córce posagu, lecz matka była ostrą osobą i trzymała
męża pod butem. Wnuki są już duże, niedługo będą się żenić i do dziś rodzice córki nie
odzywają się do swoich swatów, za uczynione dobro dla ich dziecka, które obecnie z dwojgiem
własnych dzieci mieszka w dużej i ładnej kamienicy w centrum miasteczka. Jest mnóstwo
podobnych sytuacji wśród niektórych rodzin, sąsiadów i nieraz dochodziło między nimi do
rękoczynów. Co w tym jest najgorsze? To, że w każdą niedzielę i święta takie osoby
przystępują do Komunii świętej, jakby z ich strony nic złego nie zaszło w stosunku do swoich
najbliższych czy obcych ludzi. W opisanym przypadku, w/w państwo, dalej nienawidzą
uczciwych swatów, którzy wspomogli i nadal wspomagają ich dziecko, oraz ich wnuków,
karmiąc i opiekując się nimi od urodzenia. Mieszkają wspólnie na jednym placu i nadal je
żywią, bo babcia i dziadek nie odmówią pożywienia swoim kochanym wnuczkom, które
codziennie ich odwiedzają pod nieobecność rodziców. Często wykazują ochotę na wspólne
spożycie śniadania, obiadu czy kolacji i wspaniałych wypieków babci. Dodatkowo dziadkowie
odbierają od życia nagrodę w postaci codziennych kontaktów z wnukami, począwszy od dnia
ich urodzenia. Przez to przeżywają radosne chwile, wylewając na nie dziadkową miłość, za
którą wnuczęta odwzajemniają się im swoją gorącą miłością. Tamci dziadkowie odwiedzają
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je kilka razy w roku, lecz spotkania odbywają się w chłodnym przyjęciu ze strony wnuków.
Wielokrotnie będąc na placu swatów, nigdy nie zapukali do ich drzwi, aby się z nimi przywitać
i wreszcie ich przeprosić. Według naszej wiary, już dawno tak powinni postąpić i oczyścić
swoje sumienia wobec Pana Boga, swoich swatów, córki, której wstyd za rodziców, zięcia i
rozpocząć normalne, zgodne życie między swatami jak Pan Bóg przykazał, ciesząc się
wspólnie szczęściem córki i wnuczkami.
Szanowni Czytelnicy, spróbujcie sobie sami odpowiedzieć, dlaczego tamci swaci nadal
postępują z nienawiścią wobec tych? Moja odpowiedź: To jest faktyczny brak Pana Boga w
ich sercach. Wspominam o tym, że tak postępująca niewielka część wiernych, mimo że się
wyspowiadali, a nadal nienawidzą bliźnich, to prawdziwie są po świętokradzkiej spowiedzi.
Powinni się nad tym poważnie zastanowić przed pójściem do spowiedzi i nie ryzykować
gniewu Bożego, przez dodatkowe świętokradzkie przyjmowanie Ciała Chrystusa do swoich
nieoczyszczonych serc. Wszystkie takie osoby bez pogodzenia się z bliźnimi, będą
odpowiadać przed Panem Bogiem. Osoby te przyjmując Komunię świętą, chcą pokazać
swoim sąsiadom i znajomym, że są uczciwymi Katolikami, ale nie wiedzą, lub może udają, że
nie wiedzą, że czeka ich kara piekła za nieuprawnione przyjmowanie Ciała Chrystusa Pana do
grzesznych serc. Każda osoba, która się gniewa na bliźniego swego, a chce przystępować do
Sakramentów Świętych, powinna pogodzić się z nim jak najszybciej. Nie brnąć w kolejne
grzechy największego świętokradztwa, jakim jest przyjmowanie przez dziesiątki lat Komunii
świętej. Po śmierci tych osób, to świętokradztwo będzie wielkim obciążeniem dla ich dusz.
Dlatego nie wiadomo czy po tych dwóch najcięższych grzechach, ich dusze trafią do czyśćca.
Ich właściciele nie przestrzegali przykazania miłości do Pana Boga i do swoich bliźnich, a jest
to największe i najważniejsze z przykazań Bożych. Jak i te osoby, które hańbiły Święte Ciało
Chrystusa, przyjmując Je świętokradzko do swoich brudnych i nieoczyszczonych serc, przez
nieuczciwą, świętokradzką spowiedź.
Powracam do dalszego opisywania o moim życiu:
Od czasu, gdy głęboko uwierzyłem w Syna Bożego Jezusa Chrystusa, gorąco modliłem się
przez długi czas i nadal się modlę o różne łaski, tak że, o to, abym stał się skutecznym
narzędziem w Bożych rękach. Śpiewałem i śpiewam Panu Bogu i Jego Mateczce Maryi, różne
pieśni i piosenki religijne. Moją ulubioną pieśnią jest „Barka”, ukochana pieśń św. Jana Pawła
II, której słowa nawiązują do powołania go przez Pana Boga na swojego apostoła i tak
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faktycznie się stało. Śpiewałem też piosenkę, zatytułowaną: „Wiele jest serc, które czekają na
Ewangelię”. Dalsze jej słowa mówią: „Napełnij serce swoje tym kosztownym Nasieniem
(czyli Ewangelią), a zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi, a zobaczysz, że Bóg,
poprowadzi cię do ludzi” i ponownie refren: „Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię”.
Jest to piosenka, którą napisał, skomponował i wykonał ks. Stefan Ceberek, przepiękna
piosenka, jedna z wielu w repertuarze sławnego ks. Ceberka.
Tych z Państwa, którzy nie znają jego twórczości, gorąco namawiam do wysłuchania
choć jednej z nich, a uwierzcie – wysłuchacie wszystkich. Szanowni Państwo, wszystkie jego
pieśni i piosenki, są dedykowane Jezusowi Chrystusowi, Jego Mateczce Maryi i naszej
ukochanej ojczyźnie Polsce. Przepiękne. Można ich wysłuchać na YouTube lub na
zakupionych dyskach. Po długich modlitwach i śpiewie tych pieśni, jak i wielu innych każdego
dnia, (myślę, że to nic dziwnego, ani śmiesznego, że człowiek wierny Bogu, śpiewa swojemu
Panu pieśni, nie tylko w kościele, ale jeżeli ma ku temu warunki także w pracy, w domu oraz
w podróży. Bowiem kto śpiewa, dwa razy się modli). Dobry Bóg zesłał mi łaskę, że jesienią
2013 roku otrzymałem od moich przyjaciół cudowny obraz, który odmienił moje życie i
natchnął mnie, abym opisał losy mojej rodziny, które obecnie, Szanowni Państwo, czytacie.
Dzięki zanoszonym modlitwom przed tym obrazem, otrzymałem m.in. trzy wielkie łaski, o
których Szanowni Czytelnicy dowiecie się w dalszej części „Losów Wolańczyków”.

Rozdział 14
Wdzięczność
Wszyscy wiemy, że chwalebną rzeczą jest wdzięczność za doznane dobro i w należyty
sposób należy tę wdzięczność dobroczyńcy okazać. Niejednokrotnie otrzymuje się w zamian
jeszcze więcej. Pewnego wrześniowego wieczoru 2013 roku przyszedłem do domu państwa
Stanisławy i Zygmunta, moich serdecznych przyjaciół, aby im podziękować za okazaną mi
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pomoc. Gdy wszedłem do pokoju gościnnego, zobaczyłem kilka obrazów stojących obok ławy.
Były to kopie, które przedstawiam Państwu na załączonych zdjęciach:

Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski
z Dzieciątkiem Jezus na ręku
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Cudowny Obraz Chrystusa. Widzimy prawdziwą twarz Pana Jezusa,
jak faktycznie nasz Zbawiciel wyglądał

Przeuroczy Obraz Miłosiernego Serca Pana Jezusa

Powiedziałem: „Jakie piękne obrazy, czy mógłbym otrzymać choć jeden?” Pani Stasia
odpowiedziała: „Proszę sobie wybrać, który się panu podoba”. Powiedziałem, że wszystkie.
Zapytałem, czy mógłbym je zabrać dla siebie. Oczywiście – odrzekła pani Stasia – proszę
wziąć, bo mieliśmy oddać je do kościoła. Ci państwo opiekowali się domem przyjaciółki, która
76

zmarła i pomogli kuzynce owej przyjaciółki sprzedać jej dom, a w związku z tym trzeba było
wynieść z niego wszystkie rzeczy. W ten sposób wszedłem w posiadanie obrazów wraz z
cudownym wizerunkiem Chrystusa z Całunu Turyńskiego, przed którym zanoszę do Pana
Boga moje poranne i wieczorne modlitwy.
Dlaczego ten obraz nazywam cudownym? Dlatego, że gdy modliłem przed nim rano
i wieczorem, wpatrując się w twarz Jezusa, zaczęły mi się przypominać, oczywiście nie
chronologicznie, wydarzenia z moich dziecięcych, młodzieńczych i dorosłych lat, wydarzenia
z życia na emigracji i z życia mojego rodzeństwa, a także wszystkie niesamowite przeżycia
rodziców i dziadków, które w tej książce opisałem i niżej opiszę. Trwało to przez ponad 2 lata.
Pomyślałem więc sobie, że skoro od wielu lat modliłem się do Boga przed innymi obrazami i
otrzymywałem potrzebne łaski – ale nigdy nie przypominały mi się te wydarzenia, natomiast
teraz wszystko to wraca w pamięci – to najwidoczniej Pan Jezus żąda ode mnie, abym podzielił
się tymi wydarzeniami z rodziną, przyjaciółmi, wierzącymi i niewierzącymi w Boga rodakami,
Szanownymi Czytelnikami. Aby w ten sposób dotarła do Was Drodzy Państwo prawda, że
Boże Miłosierdzie, Jego błogosławieństwo i łaski, spływają obficie na dzieci Boże i aby
wszyscy wreszcie uwierzyli, że Jezus Chrystus, zrodzony z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha
Świętego, naprawdę jest Synem Bożym, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i
trzeciego dnia zmartwychwstał.
Muszę zwrócić Szanownym Czytelnikom i wszystkim wierzącym w Chrystusa
szczególną uwagę, iż my wierzymy, że prawdziwie dokonało się zmartwychwstanie Pana
Jezusa, ale w tym samym czasie dokonało się coś jeszcze bardzo ważnego o czym mało kto
wspomina. Otóż w momencie zmartwychwstania, w niedzielny poranek, Pan Jezus uczynił
jeszcze jeden cud dla swoich wyznawców – ludzi żyjących w XX i XXI wieku oraz dla tych,
którzy przyjdą po nas, bo dobrze wiedział, że znajdą się i tacy, którzy będą negować Jego
Boskość i zechcą odciągać wiernych, słabych w wierze, od Jego Kościoła katolickiego. Cud
ten został odkryty dopiero wówczas, gdy wynaleziono aparat fotograficzny. Był to kolejny cud
Pana Jezusa, który jeszcze wtedy przebywał na ziemi. Poza Zmartwychwstaniem,
Wniebowstąpieniem i Zesłaniem Ducha Świętego na Apostołów, Chrystus pozostawił nam
swój cudowny wizerunek na Całunie Turyńskim, czyli na szacie, w którą zawinięte było Jego
święte Ciało. On sam był kreatorem, twórcą, swojego wizerunku.
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Żadna ludzka ręka nie brała w tym udziału. Dzięki temu Pan Jezus pokazał nam, swoim
wyznawcom, własne, prawdziwe oblicze, jak i niewiernym, którzy zobaczą, twarz Boga –
Człowieka, jak naprawdę wyglądał i być może się nawrócą i razem z wszystkimi wiernymi
będą się modlić bezpośrednio do Pana Jezusa, patrząc na prawdziwą twarz Zbawiciela oraz
cieszyć się tak wielką łaską i szczęściem. A teraz uwaga! Żadne inne religie na świecie, nie
posiadały i nie posiadają takiej łaski, których wyznawcy mogliby oglądać prawdziwe twarze
swoich bogów, do których się modlą. Jedynie mogą według swoich wyobraźni namalować je
sobie lub wyrzeźbić. Wszyscy wpatrując się w płótno Całunu Turyńskiego możemy zobaczyć,
jak wyglądał Chrystus i jak bardzo w czasie męki skatowano Jego ciało, które zostawiło wiele
zakrwawionych miejsc.
Dlatego ten obraz nazywam cudownym, bo powstał w cudowny sposób. Ponadto uczeni
odkryli, że Pan Jezus posiadał grupę krwi AB -. Wrogowie Chrystusa po wielu latach badań
owego płótna, oznajmili światu, że pochodzi ono z XII, najpóźniej z XIV wieku. Inni uczeni
udowadniali, że to płótno pochodzi z czasów Chrystusa, bo wtedy w taki sposób tkano płótna
i inne tkaniny. Ponadto cudem jest, że owo płótno, przetrwało niemal 2 tysiące lat i nic złego
się z nim nie stało. Dlaczego? Już odpowiadam: dlatego, że Pan Jezus pozostawił je na kolejne
tysiące lat, dla następnych pokoleń Jego wyznawców i tych, którzy w przyszłości uwierzą w
Syna Bożego. Uważam, że Boże dzieła są wieczne. Wielu niedowiarków i mądrych tego
świata chciało stworzyć podobne kopie twarzy na płótnach, zawijając zmarłe osoby w
prześcieradła, zwane całunami i przez to dowieść wierzącym w Jezusa, że płótno pochodzi z
XIV wieku. Lecz ponieśli całkowitą klęskę w swoich działaniach. Chcieli zrównać ciała
zwykłych grzeszników, które w chwili śmierci podlegają rozkładowi, że Świętym Ciałem Syna
Bożego, ale nic im z tego nie wyszło.
Ty Jezu, prawdziwie jesteś Synem Bożym. Ja jako jeden z wielu czcicieli wizerunku
Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego, od którego otrzymałem wiele łask i błogosławieństw przez
zanoszone modlitwy i prośby, w zawołaniu „Modlisz się i masz”, zachęcam wszystkich
potrzebujących Bożych łask – do modlitwy o nie. Musimy nadal się modlić i prosić Pana
Jezusa o łaski, szczególnie w obecnym XXI wieku, w czasie tak wielkiego kultu szatana
i zgnilizny moralnej w całym zachodnim świecie. W chrześcijańskich krajach na zachodzie
Europy, następuje szybka sekularyzacja narodów, burzenie i palenie kościołów i katedr oraz
zaglądająca w/w zaraza do naszej Ojczyzny. Dlatego uważam, że nastał już najwyższy czas,
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aby zadośćuczynić Panu Jezusowi za zniewagi i grzechy świata. Aby nasz jeden, święty,
powszechny i apostolski Kościół, rozpoczął wreszcie kult wizerunku Syna Bożego z Całunu
Turyńskiego, który dla nas ludzi, marnych sług, niegodnych oglądania za życia Bożej twarzy,
mimo wszystko Pan Jezus nam pozostawił.
Przecież to jedyny, prawdziwy i niezaprzeczalny portret, wizerunek naszego Zbawiciela,
który oglądamy. Został on cudownie stworzony przez Pana Jezusa. Czy potrzeba nam
dodatkowych świadectw na potwierdzenie Boskości Chrystusa? Dla mnie oraz wielu
wierzących, wizerunek naszego Pana, jest wystarczającym świadectwem. I niech będzie
świadectwem dla tych, którzy po raz pierwszy zobaczą twarz Pana Jezusa. Daj Boże, aby jak
najrychlej uwierzyli. A dla ludzi słabej wiary to dodatkowe umocnienie, wielka łaska i radość,
oglądać twarz Zbawiciela. My, dzieci polskiego narodu, mamy za co dziękować Panu
Jezusowi, choćby za to, że żyjemy w wolnej i niepodległej Ojczyźnie – Polsce. „Króluj nam
Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w naszym narodzie…” – o to Cię gorąco proszę.
Jak wcześniej pisałem i piszę poniżej oraz w następnych rozdziałach, miałem wiele
natchnień od momentu, gdy przyniosłem do domu cudowny obraz Pana Jezusa i zacząłem się
przed nim modlić. Kolejnym otrzymanym od Boga natchnieniem – i muszę to wyznać przed
Wami wszystkimi Szanowni Czytelnicy – jest to, aby Syn Boży, Jezus Chrystus został
uwielbiony w swoim świętym wizerunku z Całunu Turyńskiego przez cały chrześcijański
świat, w drugą niedzielę po Zmartwychwstaniu Pańskim. Jak wiemy, pierwsza niedziela po
zmartwychwstaniu to Niedziela Bożego Miłosierdzia. Święta siostra Faustyna w swoim
Dzienniczku zapisała słowa Chrystusa: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była
świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką
i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym
otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą
do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi
zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które
płyną łaski (Dz. 699). Czyniąc temu zadość, Ojciec Święty Jan Paweł II, 30 kwietnia 2000
roku, podczas kanonizacji świętej siostry Faustyny, ogłosił Niedzielę po Zmartwychwstaniu
Pańskim – Świętem Miłosierdzia Bożego.
Ktoś przekorny lub słabo wierzący, może zapytać: po co? dlaczego? w drugą niedzielę
wielkanocną, uwielbiać Święty wizerunek Pana Jezusa, z Całunu Turyńskiego? Przecież
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zmartwychwstałego widziały niewiasty, widzieli uczniowie. Odpowiadam. Tak, to prawda, ale
nie widzieli Go wszyscy i ci, którzy żyją dwa tysiące lat później. Dopiero dzięki wynalazcy
aparatu fotograficznego, mamy tę łaskę, że zrobiono zdjęcie kopii twarzy Pana Jezusa
pozostawionej w cudowny sposób na Całunie Turyńskim. Wreszcie mamy możliwość,
oglądania, prawdziwej i świętej twarzy naszego Zbawiciela.

Cudowny Wizerunek Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego widziany w negatywie

Szanowni Czytelnicy, Drodzy Państwo, chcę, aby Państwo zobaczyli na własne oczy,
co dobry Bóg dał mi zobaczyć za życia. Jak wyżej pisałem, otrzymałem ten obraz od przyjaciół.
Zawiera on dwa wizerunki twarzy Pana Jezusa. Aby Państwu udowodnić, wróciłem do
Kanady w grudniu ubiegłego roku i sfotografowałem obraz ośmiokrotnie, aby ukazać, jak on
wygląda i kogo przedstawia. Patrząc z lewej strony, widzimy negatyw twarzy Pana Jezusa,
przesuwając wzrok do centrum obrazu, negatyw przemienia się w pozytyw i widzimy
prawdziwą twarz naszego Zbawiciela. I gdy ponownie przesuwamy wzrok w prawym
kierunku obrazu, twarz Pana Jezusa wraca do negatywu z Całunu Turyńskiego. I taka wielka
Boża łaska mnie spotkała, którą dzielę się z Szanownymi Czytelnikami. Nowoczesne techniki
spowodowały odtworzenie prawdziwej twarzy Jezusa. Chwała Ci, Chryste!
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Żyjemy obecnie w trudnych czasach dla Kościoła i Jego wiernych, w czasach zgnilizny
moralnej i przychodzącej do Polski, dużymi krokami, demoralizacji dzieci i młodzieży. Być
może, dlatego w drugą Niedzielę Wielkanocną, Bóg żąda od swojego Kościoła i jego wiernych,
zadośćuczynienia, za dawne i obecne zniewagi, bluźnierstwa i obrazę Bożego Majestatu. Ja
jako marny sługa Pana Jezusa, chcę wykonać Boże polecenie, jak najlepiej i jak najszybciej.
Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Polski, JE ks. abpa Stanisława Gądeckiego i całego Episkopatu Polski, aby z polskiego
Kościoła wyszła kolejna iskra gorącej wiary Polek i Polaków. Aby został ogłoszony w
pierwszej kolejności w polskim Kościele i w naszej ojczyźnie „KULT I UWIELBIENIE
WIZERUNKU PANA JEZUSA Z CAŁUNU TURYŃSKIEGO”. Aby w każdą niedzielę
podczas mszy świętej odbywała się krótka adoracja obrazu z najświętszym wizerunkiem Pana
Jezusa. „Jezu Chryste, Zbawicielu, Synu Boga Żywego, Najwyższy Kapłanie, Jesteś godzien
tego. Amen”.
W Kościele katolickim, czcimy wiele namalowanych, świętych obrazów i
wyrzeźbionych figur. To, dlaczego my, wierni Chrystusowi, nie mielibyśmy czcić Jego
cudownego wizerunku z Całunu Turyńskiego? Ten wizerunek jest pierwszym obrazem,
relikwią, która ukazuje prawdziwą twarz Pana Jezusa po Jego Zmartwychwstaniu o której
prawie wcale nie mówi się w Kościele. Takim samym skarbem Kościoła jest „Całun Turyński”,
którego wierni z wiadomych powodów nie mogą czcić w każdą niedzielę i święta.
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Taka jest prawda Siostry i Bracia. Ja i zapewne polscy wierni, którzy poznali tajemnicę
cudownego obrazu, relikwii Chrystusa, gorąco prosimy Episkopat Polski, aby jak najszybciej
uczynił to, aby w jak najkrótszym czasie, Kościół rozpoczął „Kult i Adorację, cudownego
wizerunku, Jezusa Chrystusa z Całunu Turyńskiego”. Każdy wyznawca Chrystusa ma prawo,
publicznie opowiedzieć o otrzymanych łaskach i błogosławieństwach oraz podzielić się z
duchowieństwem i wiernymi Kościoła swoimi natchnieniami i przeczuciem dotyczącym
spełnienia żądanej woli przez Pana Boga.
Myślę, że gdy jest to inicjatywa oddolna, a działająca w zbożnym celu, nie powinna być
pominięta przez polskie duchowieństwo, z tego tylko powodu, że nie pochodzi od ważnego i
znaczącego hierarchy Kościoła. Od dłuższego już czasu odczuwam takie natchnienie i mam
przeczucie, że Pan Jezus, szczególnie w obecnym czasie, pragnie być adorowany w swoim
świętym wizerunku. Aby wierzący modląc się przy wystawionym Najświętszym Sakramencie,
równocześnie patrzyli na umieszczony obok wizerunek twarzy Jezusa Chrystusa. Będzie to
zapewne odbierane przez wiernych z wielką radością, jako wielka łaska, że wreszcie mogą
oglądać prawdziwe oblicze Mistrza z Nazaretu.
My wyznawcy Syna Bożego, pozostajemy z nadzieją, że nasi Pasterze pozytywnie
zadecydują o rozpoczęciu Kultu Zbawiciela Pana, wtedy z Polski wyjdzie iskra na cały
katolicki świat. Muszę się przyznać, że naprawdę odczuwając Boże natchnienie, od marca
2019 roku, do lipca 2020 roku, ufundowałem 24 obrazy Chrystusa z Całunu Turyńskiego w
poczet Jego Kultu. Tymi obrazami obdarowałem Kościoły w Kanadzie, w USA oraz w Polsce.
Archidiecezji w Edmonton przekazałem na ręce ks. abpa Richarda Smytha 1 obraz.
Na świadectwo dla Szanownych Państwa, poniżej prezentuję jego podziękowanie.
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OFFICE OF THE ARCHBISHOP

May 1, 2019

Mr. Ludwik Pyszniak
State Route.
Jefferson, NY

Dear Mr. Pyszniak,
Thank you for the beautiful picture of our Lord Jesus. It is a most kind and thoughtful
gesture, one which is greatly appreciated.
May the peace of the Risen Lord fill your heart and that of your loved ones.
Be assured of my prayers for you and your family.
Yours sincerely in Christ,

 Richard W. Smith
Archbishop of Edmonton

8421 – 101 Avenue, Edmonton, Alberta T6A 0L1  T 780.469.1010  F 780.465.3003  www.caedm.ca
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Pozostałe 7 obrazów, przekazałem do katolickich Kościołów edmontońskiej archidiecezji, do
dwóch polskich Kościołów w Edmonton, pw. Matki Bożej Różańca Świętego i pw. Matki
Bożej Królowej Polski. Pozostałe 5 obrazów przekazałem do Kościołów, gdzie posługują
polscy ojcowie Oblaci Maryi Niepokalanej. Do archidiecezji w Toronto 1 obraz, archidiecezji
Nowy Jork 1 obraz, archidiecezji w Bostonie 1 obraz. Dla archidiecezji przemyskiej
ufundowałem 2 obrazy, a dla diecezji zamojsko-lubaczowskiej 11. Są to Kościoły, które w
jakiś sposób zapadły mi w sercu, w których modliłem się będąc dzieckiem, młodzieńcem i
osobą dorosłą, w których modlili się też moi dziadkowie, rodzice i moje rodzeństwo. To
Kościoły odwiedzane przeze mnie w czasie, gdy spędzałem urlop w Polsce, w których
dziękowałem Panu Bogu za otrzymane łaski i prosiłem o kolejne. Drugie tyle obrazów,
ufundowałem dla rodzeństwa, Kuzynów i Przyjaciół, mieszkających w Polsce i na emigracji.
Mam taką cichą nadzieję, że parafie i Kościoły, które jeszcze nie posiadają świętego wizerunku
Chrystusa z Całunu Turyńskiego, nabędą go w najbliższym czasie i wreszcie cała katolicka
Polska, uwielbi Syna Bożego, w Jego świętym wizerunku. A Jezus, który tak bardzo ukochał
nasz katolicki naród, dodatkowo ześle Polakom, mieszkającym w kraju i na emigracji,
potrzebne łaski i błogosławieństwo, oraz szczególną obronę Polski przed zakusami wrogów.
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Na świadectwo Szanownym Czytelnikom, przedstawiam zdjęcie z archidiecezji Nowy
Jork, z amerykańskiej parafii Stamford. Obraz Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego,
umieszczony przy tabernakulum.

Kaplica Najświętszego Sakramentu, parafia Stamford, NY. USA.

Proszę się dokładnie przyjrzeć portretowi Pana Jezusa, a zobaczycie Szanowni
Czytelnicy, można powiedzieć coś bardzo ciekawego. W czasie fotografowania w bocznej
kaplicy, widzimy dwie świece, które jakimś cudem, znalazły się na obrazie po lewej i po
prawej stronie świętej głowy Chrystusa z Całunu Turyńskiego.
Kiedy przekazywałem obraz Chrystusa z Całunu Turyńskiego parafii, pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa, powiedziałem miejscowemu proboszczowi, księdzu
Michaelowi – który całkowicie się ze mną zgodził w tej kwestii – że gdy wierni będą się
modlić przed Najświętszym Sakramentem Ołtarza, widząc jak naprawdę wyglądał Syn Boży,
Jezus Chrystus, będą się modlić z jeszcze większą gorliwością. A słabi i wątpiący, będą się
umacniać i utwierdzać w wierze. Dlatego ksiądz proboszcz, umieścił święty wizerunek
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Chrystusa tuż obok tabernakulum. Zarówno według mnie jak i ks. Michaela,
w najodpowiedniejszym miejscu Kościoła. Bo to jest najważniejsze miejsce w świątyni i tylko
tam wizerunek Pana Jezusa, powinien być umieszczony.

Ks. Proboszcz Michael

Więcej szczegółów poznacie, Drodzy Czytelnicy, w jednym z kolejnych z rozdziałów.
Jak już pisałem, w czasie modlitw przed cudownym obrazem, nasilały się we mnie
wspomnienia z życia mojej rodziny. Pewnego dnia opowiedziałem o tym, ojcu Pawłowi,
posługującemu w naszej parafii pw. Matki Bożej Różańcowej, było to na początku marca 2015
roku. Przyznał mi ojciec, że losy mojej rodziny są wielce ciekawe. Pod koniec rozmowy
zapytałem, czy mam je opisać i wydać książkę, czy zatrzymać tylko dla siebie i rodziny?
Ojciec Paweł odpowiedział mi: „Jeśli otrzyma pan jakiś znak od Boga, wtedy należy je opisać
i upowszechnić”. Trochę zastanowiła mnie ta odpowiedź i ciekaw byłem, jak będzie wyglądał
ów znak dany mi przez Boga i jak długo będę musiał na niego czekać. Od rozmowy z ojcem
minęło około trzech tygodni. I ponownie przeżyłem coś, co nigdy wcześniej w życiu mi się
nie przydarzyło.
Było już po północy, nastał nowy dzień 25 marca 2015 roku, gdy się przebudziłem
i odwróciłem z lewego na prawy bok, zobaczyłem na ścianie, obok okna, cudowny obraz Pana
Jezusa z Całunu Turyńskiego, który wisi w gościnnym pokoju. Aby się upewnić, czy to nie
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jest chwilowa i przelotna wyobraźnia mojego umysłu, zamknąłem oczy na kilka sekund
i ponownie je otworzyłem. Obraz był tak samo wyraźnie widoczny jak za pierwszym razem,
postanowiłem więc kolejny raz zamknąć oczy na dłuższą chwilę i ponownie je otworzyłem,
lecz obraz dalej niezmiennie był w tym samym miejscu. I czwarty raz zamknąłem oczy na
chwilę i ciekaw byłem, czy ponownie zobaczę obraz, ale po otworzeniu oczu obrazu już nie
było, była tylko biała ściana. Wyraźnie widziałem obraz trzy razy. Gdy obraz znikł, zaraz się
pomodliłem, dziękując Bogu za taki znak i przypomniałem sobie, że dziś jest Święto
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i dzień imienin śp. babci Marii – zwanej Marynią.
Dopiero rano, po przebudzeniu, zdałem sobie sprawę, że otrzymałem od Pana Boga
znak, o którym mówił ojciec Paweł, że gdy go otrzymam, powinienem przelać na papier losy
mojej rodziny i je upowszechnić. Dziękuję dobremu Bogu za tę wielką łaskę. Jeszcze tego
samego wieczoru postanowiłem w wolnej chwili, rozpocząć pisanie losów mojej rodziny,
które prezentuję Szanownym Czytelnikom. Życie w naszej rodzinie toczyło się dalej, jak
w każdej innej rodzinie, ale z czasem zawsze coś niespodziewanego się zdarza.
Rozdział 15
Ciężkie wypadki
Pięknego jesiennego przedpołudnia, 25 października 2015 roku, mój bratanek uległ
ciężkiemu wypadkowi. Doszło do tego na ulicy miasta. Kiedy bowiem jadąc motocyklem
z przepisową szybkością – 60km/godz. – bez kasku na głowie (kask nie obowiązuje w tym
mieście), niespodziewanie na zielonym świetle, samochód starszego pana nagle skręcił w lewo
przed jadącym na wprost bratankiem. Skutkiem tego, bratanek uderzył swoim Harley’em
Davidsonem w auto staruszka, po czym przekoziołkował nad samochodami i spadł na chodnik.
Dobrzy ludzie natychmiast zadzwonili po ambulans i policję. Ambulans zabrał ofiarę wypadku
do szpitala, na oddział intensywnej terapii. Szpital zawiadomił żonę o miejscu przebywania
poszkodowanego męża. Tomografia komputerowa wykazała zmiażdżenie czaszki, złamanie
lewej ręki i prawej nogi oraz zmiażdżenie lewej stopy, z której pozostały tylko ścięgna i kości.
Lekarze natychmiast dokonali usunięcia zmiażdżonych kości czaszki, która była tak
spuchnięta, że wyglądała jak duży balon oraz założyli gips na złamane kończyny. Po trwającej
wiele godzin operacji, lekarz powiedział żonie bratanka, że rokuje mu dwa albo trzy dni życia.
Poszkodowany zapadł w śpiączkę. Zaraz po wypadku, bratanica zawiadomiła całą naszą
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rodzinę rozrzuconą po świecie i prosiła o natychmiastową gorącą modlitwę o łaskę życia i
powrót do zdrowia jej brata.
Chrystus raczył wysłuchać wielu sprawowanych w tej intencji mszy świętych oraz
indywidualnych modlitw wszystkich członków rodziny. Dzięki Jego wielkiemu miłosierdziu
bratanek przeżył trzy dni, kolejny tydzień, miesiąc i dwa, po których się przebudził. Od
wypadku minęły już trzy lata. W szpitalu przebywał przez siedem miesięcy. Amputowano mu
lewą stopę. Miejsce ubytku znacznej powierzchni czaszki lekarze uzupełnili platyną.
Następnym zabiegiem będzie operacja plastyczna twarzy w okolicach lewego oka.
Dodatkowym pocieszeniem jest to, że rekonwalescent wszystko sprzed wypadku pamięta.
Cała nasza rodzina podziękowała Panu Bogu i nadal dziękuje za łaskę ocalenia jego życia.
Bratanek urodził się 13 sierpnia, w dniu Objawień Maryjnych, jak wyżej wspomniałem
i w dniu bohaterskiej śmierci, śp. stryja Klemensa w obozie w Oświęcimiu. Czyli Matka Boża
Fatimska czuwała nad bratankiem, aby nie zginął. Kolejna więc łaska Boża spłynęła na
potomka Wolańczyków.
Kolejny wypadek

Osiem miesięcy po wypadku bratanka, 25 czerwca 2016 roku, w rocznicę urodzin śp.
dziadka Szczepana, wyrwanego jak pamiętamy z masońskiego zakonu i nawróconego do Boga,
wydarzył się kolejny ciężki wypadek motocyklowy innemu naszemu bratankowi. W podobny
sposób jak poprzednio, na zielonym świetle, starszy mężczyzna kierując autem, skręcił w lewo,
przed jadącym z przepisową prędkością bratankiem. Jego motocykl zderzył się z samochodem,
a on sam przekoziołkował nad samochodami i spadł na chodnik. Świadkowie wypadku zaraz
zadzwonili po ambulans i policję. Odwieziony na intensywną terapię bratanek, przeszedł kilka
operacji rozerwanych jelit i pękniętego pęcherza. Miał też zmiażdżoną lewą stopę, którą
lekarze planowali amputować, rozbitą głowę, wstrząs mózgu i złamaną lewą rękę.
O tym wypadku również zostaliśmy powiadomieni przez rodzinę i ponownie gorącą
modlitwą zanoszoną do Chrystusa i Jego Matki, Maryi, prosiliśmy dla niego o łaskę życia
i zdrowia. Dzięki Bożej łasce, lekarze uratowali bratankowi zmiażdżoną stopę. Po trzech
miesiącach pobytu w szpitalu, bratanek wrócił do domu. Kolejny raz dziękowaliśmy i nadal
dziękujemy Miłosiernemu Panu, za zdrowie i życie bratanka.
Następny wypadek
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W piękne majowe popołudnie, 2017 roku, jedenastoletnia wnuczka mojego brata, po
upewnieniu się z lewej, prawej i ponownie z lewej strony jezdni, że nic nie nadjeżdża, zaczęła
przechodzić przez jezdnię na przejściu dla pieszych, prowadząc rower. Gdy minęła oś jezdni
i była już na prawym pasie, mając dwa metry do chodnika, nagle z dużą prędkością nadjechał
samochód osobowy. Wtedy doszło do ciężkiego wypadku. Samochód uderzył w dziewczynkę,
która wpadając na przednią szybę auta, rozbiła ją głową. Zaś rower, który prowadziła, został
odrzucony na odległość trzydziestu metrów od miejsca wypadku. Świadkowie zadzwonili po
pogotowie i policję. Pogotowie zabrało nieprzytomną wnuczkę do szpitala, ale ze względu na
ciężkie obrażenia ciała, szczególnie głowy, szpital wezwał helikopter, aby przetransportować
ją do Kliniki Dziecięcej w Lublinie, na Oddział Intensywnej Terapii, gdzie poddano ją badaniu
tomografem komputerowym.
Lekarze stwierdzili stłuczenie pnia mózgu, krwiak, wgniecenie czaszki, głęboką ciętą
ranę przy lewym oku, złamanie miednicy, prawego biodra oraz ręki. Głowa była spuchnięta
i powiększyła się do sporych rozmiarów. Pierwszą operacją było usunięcie krwiaka z mózgu.
Po operacji nastąpił wyciek płynu mózgowego i pojawiły się drgawki. Zaraz po wypadku brat
zawiadomił rodzinę i poprosił o modlitwę w intencji ukochanej wnuczki. Ten wypadek, jak i
poprzednie, głęboko poruszył nas wszystkich. Następnego dnia po wypadku, rodzina
i przyjaciele, zamówili msze święte w intencji życia i zdrowia ciężko rannej wnuczki.
Koleżanki i koledzy z klasy wraz z nauczycielami i rodziną codziennie rano o godz. 700,
przychodzili na msze święte sprawowane w tych intencjach.
Rodzina mieszkająca w kraju i na emigracji rozpoczęła gorące modlitwy do Boga oraz
modlitwę różańcową do Jego Matki, Maryi o zachowanie wnuczki przy życiu i szybki powrót
do zdrowia. Mijały dni i tygodnie, lekarze specjaliści obawiali się najgorszego ze względu na
przedłużający się wyciek płynu mózgowego i śpiączkę. Osiemnaście dni po wypadku, dzięki
Bogu, zatrzymał się wyciek płynu mózgowego, ale nadal poszkodowana przebywała w
śpiączce. Zaraz rodzice poczynili starania, aby ukochaną córeczkę oddać pod fachową opiekę
w miejsce, gdzie będzie miała odpowiednie warunki do wybudzenia się.
Po miesięcznym pobycie w szpitalu w Lublinie, z Bożą pomocą udało się umieścić
ciężko ranną dziewczynkę w Klinice Budzik pani Ewy Błaszczyk w Warszawie. Dzięki Bożej
łasce, że akurat w tym czasie, w Klinice, było jedno wolne miejsce i wnuczka została przyjęta
do niej tylko na sześć miesięcy. Po zakończeniu odprawianych codziennie mszy świętych,
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dodatkowo postanowiłem modlić się przed figurą Najmiłosierniejszego Serca Pana Jezusa.
Zanosiłem modlitwy o jak najszybsze wybudzenie się wnuczki mego brata ze śpiączki i jej
całkowite uzdrowienie. Mijały kolejne dni, tygodnie i miesiące, nadzieja na wybudzenie nie
gasła. Aż wreszcie 31 sierpnia, w dniu urodzin brata, dziadka poszkodowanej w wypadku, u
którego przebywaliśmy na urodzinach, otrzymaliśmy wiadomość, że jego i nasza ukochana
wnuczka wreszcie wybudziła się ze śpiączki.
W domu brata zapanowała wielka radość. Wszyscy dziękowaliśmy Panu Bogu za łaskę
jej wybudzenia. To był pierwszy krok do zdrowia. Najważniejsze, że powróciła jej pamięć i
po kilku dniach wnuczka rozpoznała wszystkich członków swojej rodziny. Nie mówiła jeszcze,
a jedynie odpowiadała na pytania skinieniem lub kręceniem głowy. Po tygodniu rodzice podali
jej tablet, na którym zadawała pytania i pisała odpowiedzi. Powoli uczyła się mówić i chodzić.
Dalej trwaliśmy na gorącej modlitwie o całkowite uzdrowienie naszej wnuczki. Każdy tydzień
przynosił nowe postępy, jej zdrowie się polepszało. Ćwiczyła wymowę słów pod okiem
logopedy i rozpoczęła rehabilitację uszkodzonych stawów

z fizjoterapeutą. Musiała

nosić specjalne medyczne obuwie ze względu na osłabienie mięśni nóg oraz ciężarki u rąk.
Dzięki Bożej łasce wnuczka powoli wracała do zdrowia. Z miesiąca na miesiąc było coraz
lepiej.
Po sześciu miesiącach wnuczka opuściła Klinikę Budzik i czternastego grudnia wróciła
do rodzinnego domu. Zaskoczył ją tam wielki tłum ludzi czekających przed jej domem –
rodzina, przyjaciele, sąsiedzi – a najbardziej jej nauczyciele i rówieśnicy ze szkoły. Było
mnóstwo kwiatów, balonów, cukierków, czekoladek, tortów, napojów, którymi częstowano
wszystkich uczestników powitania. My, rodzina i nasi przyjaciele, dziękowaliśmy dobremu
Bogu, Panu Jezusowi i Matce Bożej Nieustającej Pomocy za łaskę ocalenia jej od śmierci, za
łaskę powrotu do zdrowia i do rodzinnego domu.
Z pewnością Dobry Bóg wysłuchał naszych kolejnych próśb o wyzdrowienie
rekonwalescentki i wiosną powróciła w szkolne mury do swoich rówieśników.
Szcześć Boże kochana Wnuczko.
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Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Obecnie wydaje mi się, że wypadki, które wydarzyły się w naszej rodzinie, choć
zakończyły się szczęśliwie, za co gorąco dziękujemy Panu Bogu i Jego Matce, Maryi, były
przestrogą i napomnieniem dla niektórych członków rodziny, aby powrócili na drogę wiary w
Chrystusa, drogę, z której jakiś czas temu zeszli. Z tych wypadków wynika specjalne Boże
działanie. Dziadek Szczepan, nawrócił się dopiero wówczas, gdy ukazał mu się szwagier Jan
w godzinie swojej śmierci. Chrystus widząc, że to dobrzy ludzie – choć z wypranymi przez
masonerię mózgami – dał im łaskę nawrócenia, aby ich ocalić od potępienia.
Na świadectwo dla nas, potomków Wolańczyków, szczególnie dla mnie, bo jestem
świadkiem przyjścia do mnie zmarłego dziadka Szczepana. Abym opowiadał wszystkim o tak
wielkim cudzie, który mi nie pozwala nie wierzyć, a jeszcze bardziej mobilizuje mnie do wiary
w Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Ktoś mi może powiedzieć, że po tym cudzie w młodym
wieku jednak odszedłem na kilkanaście lat od Kościoła i od Boga. Tak było.
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Jak wcześniej pisałem, gdy miałem dwanaście lat, ukazał mi się zmarły dziadek,
Szczepan, więc babcia Marynia mi wytłumaczyła: „że śp. dziadek bardzo mnie kochał
i przyszedł mnie zobaczyć i pożegnać się ze mną, bo już nigdy za swojego życia na ziemi go
nie zobaczę”. Dzisiaj wiem, że wtedy to tłumaczenie mnie uspokoiło, bo dotyczyło mojego
chłopięcego okresu życia i po prostu wyleciało mi z głowy, nie spodziewając się, że będzie mi
ono potrzebne do czegokolwiek w przyszłości. Więc nie przypuszczałem, że kiedykolwiek
przypomnę sobie o tym cudzie, że on uczyni mnie praktykującym katolikiem

i nieugiętym

świadkiem Jezusa Chrystusa, który prawdziwie jest Synem Bożym, poczętym za sprawą
Ducha Świętego w łonie Panny Maryi w momencie Jej Zwiastowania przez archanioła
Gabriela.
Dlatego twardo stoję przy kościele, bo tylko w nim człowiek się zbawia, poprzez
wierność Bożym Przykazaniom, poprzez sakrament pokuty oraz udział w Eucharystii. Dopiero
na emigracji się nawróciłem i powróciłem do kościoła. Zacząłem też modlić się rano
i wieczorem, szczególnie za dusze naszych zmarłych. Podarowany mi cudowny obraz
wizerunek Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego, przypomniał mi o widzeniu zmarłego dziadka
i otworzył mi oczy na losy mojej rodziny i niejako „spowiedź” przed Szanownymi
Czytelnikami. Na świadectwo mocy modlitwy, komunii świętej i zesłanego miłosierdzia przez
Pana Jezusa, muszę opisać sytuację, która miała swoje następstwa.
W dwutysięcznym roku, gdy mieszkałem sam, na początku marca, przyśnił mi się mój
śp. tato, Mieczysław. Wyglądał jak za życia. Miał na sobie przybrudzoną od prac
mechanicznych koszulę z podwiniętymi do łokci rękawami oraz spodnie całe upaćkane w
smarach. Tato nie był ogolony, miał zasmolone policzki, nos i nieuczesane włosy. Wyglądał
jak większość zapracowanych mechaników, którzy nie mieli czasu, aby w pracy zadbać o swój
wygląd. Po przebudzeniu, natychmiast pomodliłem się za duszę śp. taty, bo wiele lat temu
słyszałem od starszych osób, że gdy się śni ktoś ze zmarłych i jego wygląd pozostawia wiele
do życzenia, należy się pomodlić i za tę duszę zamówić msze święte, bo potrzebuje ona
wsparcia żywych członków rodziny lub znajomyc Akurat był to okres Wielkiego Postu. W
kilka dni po tym śnie, przybył do naszej parafii ojciec Misjonarz z zakonu Oblatów Maryi
Niepokalanej z Obry w Polsce, aby głosić rekolekcje wielkopostne, które trwały od soboty do
piątku włącznie. Każdego dnia brałem w nich udział. W czwartek odbyła się ogólna spowiedź
całej parafii. W ostatnim dniu rekolekcji, ojciec Misjonarz przypomniał, że: „każdy wierny,
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który uczestniczył w nabożeństwach rekolekcyjnych i się wyspowiadał, przyjął Ciało
Chrystusa w komunii świętej i spełnił nakazane warunki, otrzymuje tę wielką łaskę, – odpust
zupełny”. Jest to całkowite darowanie wszelkich win i kar za popełnione grzechy, które kasują
się automatycznie poprzez Boże Miłosierdzie, jakie Jezus Chrystus ofiarował na krzyżu dla
naszego zbawienia. Po uzyskaniu odpustu zupełnego, każda nieskalana grzechem dusza, zaraz
po śmierci idzie prosto do nieba.
Po przyjęciu komunii świętej i spełnieniu nakazanych warunków, bez dłuższego
zastanowienia, z wielką radością, ofiarowałem odpust zupełny za duszę mojego śp. taty,
Mieczysława, który moim zdaniem, potrzebował wsparcia od nas żyjących. Wywnioskowałem
to ze snu, w którym widziałem tatę w roboczym i brudnym ubraniu. Z tego snu wynika, że
dobry Bóg, pozwolił śp. tatusiowi mi się przyśnić, abym wspomógł jego duszę w szybszym
zbawieniu. Tato był człowiekiem prawym, lecz w jego życiu był okres, że na pewien czas
odszedł od kościoła i sakramentów świętych. Być może to było przyczyną, że przebywając w
czyśćcu w czasie czterdziestu lat od swojej śmierci, nie mógł całkowicie oczyścić swojej duszy
i na pewno musiałby jeszcze długo czekać na zbawienie. Dlatego tatusiowi potrzebna była
wielka pomoc od nas, żyjących, jaką jest ofiarowanie dla jego duszy odpustu zupełnego.
Byłem bardzo szczęśliwy, że tak uczyniłem dla mojego kochanego rodzica.
Pod koniec Wielkiego Postu, tato ponownie mi się przyśnił. Był elegancko ubrany, tak
jak w niedziele i święta. Miał na sobie garnitur, białą koszulę i krawat. Był ogolony i miał
uczesane włosy, a jego twarz była uśmiechnięta. Nic nie mówił. Po pewnym czasie sen się
zakończył. Gdy się przebudziłem, pomyślałem sobie, że tato nareszcie został zbawiony
i przyśnił mi się, aby mi podziękować i pokazać, jaki jest elegancki. Mniemam i wierzę, że
jego dusza osiągnęła szczęście wieczne. Od tamtej pory minęło już dwadzieścia lat i tato nigdy
mi się ponownie nie przyśnił. Widocznie osiągnął już życie wieczne w niebie. Bogu niech
będą dzięki.
Chciałbym przedstawić Szanownym Czytelnikom, jeszcze jedno, nieprawdopodobne
wydarzenie, jakiego dokonała dusza zmarłego człowieka, która moim zdaniem, przyszła do
swoich przyjaciół, aby dokonać nawrócenia jednego z nich i przypomnieć im, że jest życie
pozagrobowe oraz zachęcić ich do uczciwego życia i bycia praktykującymi katolikami. Pani
Wioletta z województwa lubelskiego opowiedziała nam, swoim przyjaciołom, jak wyglądała
ta wizyta.
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Historia wydarzyła się wiele lat temu. Pan Adam zmarł w wieku pięćdziesięciu lat. Był
ich wieloletnim przyjacielem, człowiekiem uczciwym, mieszkającym samotnie, często ich
odwiedzał. Podczas letniego dnia, około rok po jego śmierci, pani Wioletta usłyszała dzwonek
do drzwi. Zaciekawiona, kto ją odwiedza, podeszła, aby otworzyć i zobaczyła przez małą
szybę twarz zmarłego rok wcześniej ich przyjaciela Adama, który wyglądał jak za życia. Pani
Wioletta, kobieta o stalowych nerwach, pracowała w szpitalu jako pielęgniarka i przez lata
swojej pracy widziała wielu umierających i zmarłych pacjentów.
Jak mówiła, otworzyła pukającemu gościowi drzwi i zaprosiła do mieszkania, mówiąc:
proszę, wejdź Adasiu”. Skierowała go do gościnnego pokoju, gdzie zazwyczaj przyjmowała
gości. „Ożywiony” zmarły wszedł do mieszkania i poszedł do wskazanego pokoju. Był ubrany
jak zawsze i miał tą samą torbę na ramieniu, z którą przychodził za życia w odwiedziny do
tych państwa. Pani Wioletta poprosiła go, aby usiadł na wersalce, gdzie zawsze siadał i usiadła
nieopodal niego. Niespodziewany gość dalej trzymał swoją torbę na ramieniu i zaczął
rozglądać się po mieszkaniu, więc mu powiedziała, że trochę zmienili wystrój pokoju, zapytała
go, czy mu się podoba. Gość nie odezwał się, pokiwał tylko głową. Powiedziała do niego, że
poczęstuje go kawą lub herbatą oraz ciastem, ale gość pokręcił odmownie głową. Po chwili, z
ludzkiej ciekawości, pani Wioletta zapytała go o tajemnice życia w zaświatach tymi słowami:
jak ci Adasiu tam na drugim świecie jest?”, po zadaniu tego pytania, ów gość natychmiast
znikł.
Jak później mówiła, oboje z mężem zaczęli się modlić za niego i zamawiać w jego
intencji msze święte. Minęło już wiele lat od jego wizyty i nigdy więcej im się nie przyśnił,
ani ponownie nie przyszedł do nich w odwiedziny.
Moim zdaniem, wizyta zmarłego lub sen o nim, daje podwójne korzyści. Po pierwsze
dla żyjących a niewierzących jest to łaska Boża, aby uwierzyli, że człowiek naprawdę ma
duszę i musi się on nawrócić do Pana Boga lub powrócić na łono Kościoła Chrystusowego
i stać się katolikiem praktykującym. Jak wiem jest to znak od Boga, że przyszedł czas dla tej
osoby, aby się wreszcie nawróciła, bo przyszłość jest wielką niewiadomą. Po drugie łaska
Boża dla zmarłego, którą dał mu Pan Jezus, bo odwiedzany człowiek na jawie lub we śnie,
powinien zacząć się wreszcie modlić za dusze tego zmarłego. Dlatego Pan Jezus wybrał tę
osobę i chce, aby ona miała udział w pomocy zbawienia zmarłej osoby, która zamówi intencje
mszalne, czym przybliży szybsze tej duszy zbawienie. Dlaczego? wydaje mi się, że Pan Jezus
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wie, gdy obecnie modląca się za zmarłego osoba zejdzie z tego świata, to ktoś z jej bliskich,
też będzie się modlił za nią, będzie zamawiał intencje mszalne, czym przyśpieszy jej szybsze
zbawienie się. Czyli będzie to odpłata za uczynione dobro dla duszy będącej

w potrzebie

tego zmarłego. I w ten sposób, żyjący wierni, będą wspomagać zmarłych wiernych
Chrystusowi, aż do skończenia świata, aby ich jak najwięcej uzyskało niebo. Pan Jezus przez
swoją śmierć, zbawił świat i chce, aby dusze wszystkich ludzi, dotarły do nieba. Ale jest w tym
jedno, ale?
Nie wszystkie dusze otrzymują można powiedzieć pozwolenie, tę łaskę od Zbawiciela,
aby mogły udać się osobiście do świata żywych z wizytą lub we śnie po pomoc dla siebie lub
jak Bóg zechce kogoś nawrócić. Wtedy wysyła dusze zmarłych z rodzin lub przyjaciół, jak to
miało miejsce ze śp. dziadkiem Szczepanem, któremu pokazał się zmarły śp. szwagier Jan i
dziadek się nawrócił. Drugi przypadek, gdy mnie 12 – letniemu chłopcu pokazał się zmarły
śp. dziadek Szczepan, abym w dorosłym życiu się nawrócił i świadczył obecnie Szanownym
Czytelnikom o wielkiej łasce Bożej oraz obecnie przytoczony trzeci przypadek zmarłego
przyjaciela pewnych państwa, z których jedno potrzebowało całkowitego nawrócenia i aby
umocnili się w wierze i obecnie są praktykującymi katolikami. Jest też wielu różnych ludzi na
świecie, którzy nie wierzą, w Chrystusa i Bóg nie posyła do nich dusz zmarłych bliskich im
osób, aby ich nawrócić. Jak i nie posyła do tych ludzi ochrzczonych, którzy będąc dorosłymi,
umyślnie porzucili wiarę i nie chcą znać Pana Jezusa, Zbawiciela Świata, Jego wiary i
Kościoła. Dlaczego? Odpowiadam: Bóg dobrze wszystko wie, że ci ludzie słyszeli

o Nim,

o Synu Bożym i nie chcą się sami nawrócić i widzi, że w ich sercach już się nie palą lampki
wiary, więc oni są już straceni na zawsze i po śmierci skazani będą na wieczne męki.
Są też niektórzy ludzie, różnych stanów, piastujący poważne stanowiska w świecie, w
państwach, w miastach, którzy mówią, że wierzą w Boga. Od czasu do czasu chodzą do
Kościoła, nie spowiadając się, przyjmują świętokradzko Komunię św., aby pokazać narodom,
społeczeństwom, że są osobami wierzącymi i można im zaufać, aby przez nich zostali wybrani
w następnych wyborach. I jedni i drudzy, tak naprawdę to sobie wierzą lelum polelum i do
nich też Pan Jezus nie wysyła dusz ich bliskich zmarłych, bo wie, że nie nadają się do
Królestwa Niebieskiego. Jednak Dobry Bóg robi wyjątki i nawraca, niektórych z nich.
Dlaczego? Odpowiadam: Bo zna ludzkie serca i widzi, że w sercach, niektórych w/w osób,
„jeszcze się tli światełko wiary”, pomimo, że te osoby mają się za ateistów, jak byli nimi przez
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długie lata śp. dziadek Szczepan i jego śp. szwagier Jan. Pan Bóg dobrze wie, że te osoby
powrócą do wiary i Kościoła, dlatego zsyła im łaski pod różnymi postaciami, radosnymi,
czasami przykrymi i bolesnymi, aby im przypomnieć o nawróceniu się do Niego.
M.in. łaskę spotkania z osoba zmarłą podczas snu lub gdy zmarły osobiście przyjdzie
do jego domu, aby się wybranemu człowiekowi pokazać. Ten człowiek, otrzymał wielką łaskę
Bożą, aby się nawrócić i zaraz powinien podziękować Panu Bogu za nią. Podziękowaniem
tego szczęśliwca, powinno być natychmiastowe nawrócenie się do Pana Boga i stanie się
praktykującym katolikiem, po to, aby po śmierci, po oczyszczeniu swojej duszy w czyśćcu,
osiągnął zbawienie wieczne.

Bardzo ważna uwaga dla tych osób, które nie będąc w stanie łaski uświęcającej, czyli nie
przystąpiły do spowiedzi świętej i się nie wyspowiadały i kiedykolwiek świętokradzko
przyjmowały Komunię świętą, z duszami pełnymi różnych grzechów, poczynając od lekkich,
na ciężkich lub śmiertelnych skończywszy. Z duszami czarnymi jak bezksiężycowe,
listopadowe noce, bo nabawiły się grzechów śmiertelnych i nigdy się nie zbawią. Pomyślmy,
jak się czuje Pan Jezus, w sercu człowieka, którego dusza jest pełna grzechów? Na pewno
będzie pamiętał o tej osobie, gdy jej dusza przyjdzie w zaświaty po odbiór nagrody. Po takim
czynie, nagrody nie będzie, lecz jak wszyscy wierni wiemy, będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Wygląda to tak, jakby podstawowy pokarm dla człowieka, chleb, dodatkowo posmarowany
masłem i miodem, jakiś nieodpowiedzialny człowiek, umyślnie wrzuciłby do szamba. Myślę,
że każdy uczciwy człowiek, wierzący lub niewierzący, widząc takie postępowanie tego
człowieka, na pewno by go zganił werbalnie, mówiąc mu parę przykrych słów. Przez tak
nieodpowiedzialne postępowanie człowieka w stosunku do Pana Boga, on sam, sobie
zgotował ogromną krzywdę, spożywając Święte Ciało, Pana Jezusa bez spowiedzi świętej.
Jeśli, któryś z Szanownych Czytelników, dokonał świętokradzkiego przyjęcia Ciała
Chrystusowego?, dlatego powinien Pan-Pani, jak najszybciej przystąpić do spowiedzi świętej
i oczyścić swoją duszę, że śmiertelnego grzechu/ów. Dlaczego zalecam szybkość działania?
Im szybciej ten ktoś oczyści swoją duszę, tym lepiej dla niego. Bo do tej pory ten ktoś, mógł
nie wiedzieć o czekającej, jego-ją, tak straszliwej karze, jaką jest wieczne piekło. Gdy
potencjalny sprawca przeczytał tę uwagę, to, nie ma, już wyjścia, musi jak najszybciej dla
swojego dobra, pojednać się z Panem Bogiem. Panu Bogu nie śpieszy się natychmiast karać
człowieka, bo żyje w wieczności, do której trafią dusze wszystkich zmarłych ludzi, dobrych i
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złych. Wtedy sprawiedliwie rozliczy się z nimi. Jak wyżej czytaliśmy, Pan Bóg czasami ucieka
się do radykalnych działań i karze złych ludzi za żywota, nagłą śmiercią, aby więcej nie
grzeszyli. Na, niektórych z nich zsyła długie cierpienie, które częściowo oczyszcza dusze
ludzkie. Albo obdarza wyżej wymienionymi karami kogoś ukochanego,

z rodziny

grzesznika. Dlaczego Pan Bóg tak czyni? Odpowiadam: Bo tak się Panu Bogu podoba. On jest
najlepszym Ojcem i najlepiej wie, co komu ma uczynić, aby tego lub innego zatwardziałego
grzesznika, którego sobie Pan Bóg upodobał, mógł ocalić od śmierci wiecznej. Dlatego
wybiera takie a nie inne możliwości karania. Ktoś z Szanownych Czytelników lub
Czytelniczek pomyśli, dlaczego Pan Bóg wybiera i zbawia zatwardziałych grzeszników?
Odpowiadam: Dlatego, że, są, to, Dzieci Boże i być może ich przodkowie byli bogobojnymi
ludźmi i przez długie wieki modlili się, o łaski i błogosławieństwa dla swoich rodzin i
przyszłych pokoleń. O tym pisali prorocy, że Pan Bóg jeszcze przed wiekami obiecał swoim
wiernym wyznawcom, że ci, którzy się Go boją, Jego łaska w ich rody dalekie.
Jak widzimy, Pan Bóg dotrzymuje danego słowa.
Chwała Ci Boże w Trójcy Jedyny. Amen.
#
Po zmianach ustrojowych, po 1989 roku, wrogowie Polski, Polaków i Kościoła
Rzymskokatolickiego, zapoczątkowali jego agresywne niszczenie na różne sposoby.
Szczególnie przez opluwanie duchowieństwa i wyśmiewanie wiary naszych praojców

w

wielu mediach. Użyto tzw. czwartej władzy w kraju, przez którą słabi w wierze Polacy, dali
się omamić. Wtedy nastało wśród wielu Polaków rozluźnienie wiary w Boga. Dodatkowo
rozpoczęła się w szkołach demoralizacja dzieci i młodzieży; młodzi chłopcy w wieku ośmiu,
dziewięciu lat, byli namawiani do masturbacji. Na własne uszy słyszałem, mieszkając
w Edmonton, już w 1987 roku, w cotygodniowej audycji radiowej o seksie, jak pani psycholog
pouczała dzwoniące do radiostacji dziewczynki w wieku dziesięciu, dwunastu lat, aby im
wytłumaczyła jak będąc same, mogą osiągnąć orgazm w ich młodym wieku. Pani psycholog,
dwoiła się i troiła, z powodu nawału telefonów do niej, aby jak najlepiej wytłumaczyć
dzieciom, co i jak mają robić, aby mogły osiągnąć zamierzony cel. Pod koniec audycji, która
trwała godzinę, wiele dziewczynek, ponownie dzwoniło, że nie mogą osiągnąć orgazmu.
Odpowiadała im, próbujcie aż do skutku. I ta sama zgnilizna moralna od wielu już lat, trafia
do polskich szkół, do naszych dzieci.
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Szanowni rodzice i opiekunowie, chrońcie swoje dzieci, aby rozwijały się normalnie jak
za dawnych lat i zachowały wstyd wobec demoralizacji. Ale do tego potrzebni są rodzice,
którzy nie pozwolą, aby wszystkie szkoły w Polsce, podstępnie przyzwalały na demoralizację
dzieci. Jak wiemy z życia, są w Polsce i na świecie osoby, które bogacą się na ludzkiej ciężkiej
pracy, płacąc im marne grosze i są tacy, którzy całe życie wykorzystują inne osoby np.
zmuszając je do nierządu. Są tacy, którzy czynią oszustwa na wielką skalę, oszukują
pojedynczych obywateli i liczne grupy podwykonawców, którzy zaciągnęli wysokie pożyczki
i nie mając z czego spłacić, tracą swoje majątki i środki materialne do życia. Niech więc ci
oszuści wiedzą, że nieuczciwie zdobyte pieniądze wyjdą im któregoś dnia bokiem. Wtedy
dowiedzą się, jak smakuje cierpienie tych, którym je zadali. Jest takie niepisane prawo, o
którym wiedzą i mówią wyznawcy Chrystusa, że wszyscy źli ludzie, mafiozi, wyzyskiwacze,
oszuści, bandyci i im podobni, powinni bać się ludzkich łez,

gniewu Bożego. Pan Bóg

jest sprawiedliwy i płaci złym ludziom za zło, uczynione bliźnim po śmierci i często za ich
życia. Złoczyńca może przez jakiś czas żyć z rodziną jak król, lecz któregoś dnia przyjdzie
sprawiedliwość, dzień zapłaty za wyrzadzone zło i nastanie rozpacz.
Są też osoby, które całe życie z premedytacją ciężko grzeszą tłumacząc sobie: wierzę w
Boga, więc przed śmiercią ponownie zacznę chodzić do Kościoła, wyspowiadam się
a Chrystus mi przebaczy i będę miał/miała odpuszczone grzechy. A Pan Jezus to wszystko
widzi i jak mi się wydaje powie im wówczas: „O nie, marnotrawni i niepoprawni synowie
i córy, nie tędy droga”. Grzeszyszycie ciągle z premedytacją i zechcecie się tylko
wyspowiadać. Owszem, może zdążycie przed śmiercią się wyspowiadać, żałować za
popełnione grzechy, zadośćuczynić osobom przez was poszkodowanym, to wasze dusze wejdą
do czyśćca, ale jak długo tam pozostaną? Może nawet przez długie wieki. Święty Piotr w
swoim 2 Liście napisał: „jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień” (2
P 3,8). A jeżeli za życia nie zdążysz się wyspowiadać, jeżeli nie naprawisz wyrządzonego
bliźnim zła to twoją duszę czeka potępienie i wieczna kara ognia piekielnego.
Niech każdy człowiek pamięta, że Pan Bóg jest niewyobrażalną miłością. Każdemu
grzesznikowi, który zechce się zbawić, daje szansę dla jego duszy zbrukanej grzechami.
Ochrzczonym, gdy powrócą do wiary, Kościoła katolickiego i staną się Katolikami
praktykującymi. Ateistom i innowiercom, poprzez chrzest święty, czyli nawrócenie się
i przystąpienie do Świętego Kościoła Chrystusowego.
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Przedstawiam fragmenty orędzia Pana Jezusa „Eucharystia daje życie”, wypowiedziane do
siostry Marii Natalii z Węgier (1936-1988). W godzinie twojej śmierci będziesz miał
największe pocieszenie za uczestnictwo w licznych Mszach św., ponieważ każdą Mszę św.
Zabierasz ze sobą na sąd. One będą wstawiać się za tobą. Proporcjonalnie do gorliwości, z jaką
w nich uczestniczyłeś, twoja doczesna kara w czyśćcu będzie zmniejszona. Msza św. gładzi
grzechy lekkie, których nigdy nie wyznałeś-łaś na spowiedzi i szatan w ten sposób będzie
osłabiony wobec ciebie.
Uczestnicząc we Mszach św. przyczyniasz się do najbardziej skutecznej pomocy dla swojej
duszy, jak i duszom czyśćcowym, za które się modlisz. Jedna Msza św., w której
uczestniczyłeś-łaś w czasie życia ma większe znaczenie niż wiele innych ofiarowanych za
ciebie po śmierci. Uczestnicząc we Mszy św. zostaniesz uwolniony-na od wielu
niebezpieczeństw, nieszczęść, których w przeciwnym wypadku nie mógł-mogłabyś uniknąć.
Każda Msza św. przyczynia się do twojej chwały w niebie. Przez każdą Mszę św. będziesz
mógł-mogła skrócić cierpienia dusz czyśćcowych, które czekają, byś za nie się modlił/modliła.
Uczestnicząc we Mszy św. otrzymasz błogosławieństwo kapłana, a zatem błogosławieństwo
Boga, który jest w niebie. Podczas Mszy św. klękasz pośród legionów aniołów, którzy z
uszanowaniem obecni są na Mszy św. Błogosławieństwo Boga zabierasz z Mszy św., również
dla twoich spraw ziemskich. Opisane po wyżej słowa, są kolejnymi tajemnicami wiary,
ratującymi od śmierci wiecznej wszystkich grzeszników, którzy dobrowolnie zechcą się
nawrócić. Chwała Ci Chryste.
#
Witam Szanownych Czytelników !
Dziekuję serdecznie za Państwa czas spędzony nad pierwszą częścią książki.
Uprzejmie proszę o Państwa opinie, (recenzje), z góry dziękuję, będę wdzięczny.
Mój adres int.

rejtan@yahoo.com

Ps. Każdy z Państwa, kto ma życzenie podzielić się książką z kim kolwiek formą
mail, lub papierową, proszę rozsyłać i drukowć bez ograniczeń.
Serdecznie Państwa pozdrawiam Ludwik Rej.
Szczęść Boże.
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