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Dziesięć lat temu napisałam modlitwę. To moje serdeczne zwrócenie się do 
Boga zapisałam jak każdą myśl, która przychodziła do mnie – nie wiem skąd – 
choć mogła wydawać się moja. Tę modlitwę zapamiętałam. Okoliczności były 
niezwykłe. W roku 2011 uroczyście obchodzono 70. rocznicę zamordowania i 
męczeńskiej śmierci o. Maksymiliana Marii Kolbego. Zakon Franciszkanów 
znajdujący się w Warszawie na ul. Zakroczymskiej zorganizował rekolekcje z 
udziałem ks. prof. Tadeusza Guza. Ich zwieńczeniem było spotkanie na 
Pawiaku, wystawiono sztukę Kazimierza Brauna poświęconą o. Maksymilianowi. 
W tym samym roku 1 stycznia w Telewizji Trwam i Radiu Maryja wyemitowana 
została audycja pt. „Maksymilian Maria Kolbe jako wzorzec komunii człowieka z 
Bogiem i Niepokalaną” z udziałem ks. prof. Guza. Audycję odsłuchałam 
dwukrotnie – 2 razy po 6 godzin. Doszłam do przekonania, że „Rozmowy 
niedokończone” z ks. prof. Tadeuszem Guzem trzeba spisać. Dziś Wydawnictwo 
Sióstr Loretanek wydało już cztery tomy tych „Rozmów” i szykuje się do 
wydania kolejnych. Podjęłam się spisania tych rozmów z przekonaniem, że 
myśl księdza profesora dopomoże w ratowaniu dusz, stanowiąc kontynuację 
misji o. Maksymiliana i ks. Jerzego Popiełuszki. Od tamtej pory wiele spraw 
zaczęło się w moim życiu porządkować. Zrozumiałam, że ratunek dusz jest 
misją każdego katolika i że powołanie katolika polega na osobistym dążeniu i 
dopomaganiu innym w dążeniu do świętości. Zrozumiałam, że czystość 
intelektualna, wyzbycie się deformacji w myśleniu jest celem katolika – stąd 
fundamentalne znaczenie odzyskania zarówno metod, jak i treści edukacji 
katolickiej w Polsce, by można wychowywać dzieci do świętości, a nie do 
ideologii zrównoważonego rozwoju. 
Również w roku św. o. Maksymiliana – 2011, wdzięczna za dar życia i 
nawrócenia, napisałam taki list do Boga: 
„Biegnę do Ciebie, bo moje imię pamiętasz. Na łąkach Nieba wianki dla 
mnie splatasz. Po tęczy zdarzeń wspinam się do Ciebie – Ty jesteś 
Początek i Koniec Wszechświata. Dziś to wiem, kto cierń z miłości raz 
przyjął na głowę, nie powie: ’precz’, nie odrzuci w ogień. Pokochałam 
Ciebie – Boże Mój, Hostio Biała, Prosta jak Oddech Twój w życiu mego 
ciała. Bóg Mój i Pan – berło dobra trzyma. Myślałam kiedyś, że to On, 
lecz to grzech mnie obwinia. Prawdą jest Zgodność i Sobą przemawia. 
Bóg jest Miłością. Miłość Duchem Prawa”. 
Przed 57 laty zostałam ocalona przez Mamę Alinę. Ktoś mówił jej: 
„tego dziecka nie powinno być”. 
A jednak – jestem. 
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