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Poszli za Jego gwiazdą 
Historie niezwykłych nawróceń 

Beata Falkowska 

Ci, którzy przez lata żyli bez Boga, błądzący i wątpiący, osoby różnych wyznań 
i innych religii znajdują prawdę o Bogu w Kościele katolickim. Schodzą z 
areopagów świata, porzucają targowiska obojętności, próżności i zaczynają 
kosztować życia naprawdę, z Jezusem, który nie oskarża, nie zamyka nigdy 
drogi do przemiany, ale woła każdego z nas po imieniu. Nad chorymi miastami 
naszego świata, nad ich poranionymi domami i dziś świeci Jego gwiazda. 

Potrzebowałem świadka 
– Kiedy po raz pierwszy przyjąłem Komunię Świętą, nie miałem żadnych 
wątpliwości, że w tej Hostii jest Jezus – mówi nam Daniel, Anglik, szczęśliwy 
mąż i ojciec, kiedyś anglikanin, dziś katolik. Wychowywał się w obojętnej 
religijnie rodzinie, we wspólnocie anglikańskiej ochrzcił się dopiero jako dorosły 
mężczyzna. – Moje jedyne religijne wspomnienia z dzieciństwa wiążą się z 
uczęszczaniem wraz z kolegą do niedzielnej szkółki biblijnej. To dało mi 
podwaliny wiary anglikańskiej, ale potem w dojrzałym życiu o wierze zupełnie 
zapomniałem do momentu, aż wziąłem ślub z Polką – opowiada. Ceremonia 
odbyła się w Kościele katolickim, pan Daniel wciąż był anglikaninem. 
Przez ponad pięć lat po ślubie wraz z żoną Anną mieszkali w Polsce, nietrudno 
było mu zauważyć, że Polacy są bardziej otwarci na obecność Boga i religii w 
ich życiu. Zachwyciły go piękne polskie, katolickie tradycje religijne związane 
ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocą. Czuł, że są to prawdziwe święta 
religijne, nie tak skomercjalizowane jak w innych krajach, w których mieszkał. 



Choć sam nie był katolikiem, chodził z żoną na Mszę Świętą. Także po 
przeprowadzce do Anglii nadal uczęszczał z żoną do kościoła katolickiego. 
Zawierając małżeństwo mieszane w Kościele katolickim, pan Daniel zobowiązał 
się do wychowania dzieci w wierze katolickiej i na Mszą Świętą chodził m.in. ze 
względu na syna. 
– Jednak wtedy zaczęło do mnie także powoli docierać, że Kościół anglikański 
został tak naprawdę stworzony przez Henryka VIII, by mógł on wziąć rozwód i 
poślubić kolejną kobietę. Patrząc na Papieża, wówczas Jana Pawła II, 
widziałem, że on jest Głową Kościoła. Zacząłem żałować, że nie jestem 
katolikiem, tym bardziej że coraz bardziej nie akceptowałem nauczania 
wspólnoty anglikańskiej – tłumaczy nasz rozmówca. Zrozumiał, że wiele prawd 
katolickich, choć są trudne do wyznawania na co dzień, stanowi właściwe 
prawo, którym należy się kierować w życiu. Żona powiedziała mu wówczas, że 
nic nie stoi na przeszkodzie, by dołączył do Kościoła katolickiego. 
Zdecydował się uczestniczyć w kursie dla osób zainteresowanych przejściem na 
wiarę katolicką, który pomógł mu zrozumieć jej podwaliny. – Nigdy nie 
żałowałem decyzji o przejściu do Kościoła katolickiego, jestem bardzo 
szczęśliwy z tego powodu. Im dłużej praktykuję, tym bardziej czuję, że jestem 
w prawdziwym Kościele. Przyjmując Komunię Świętą, wiem, że Jezus 
zamieszkuje w moim sercu – wyznaje. 
Po konwersji na katolicyzm wielkie znaczenie zaczęła mieć dla niego Matka 
Boża, to, że jako katolicy możemy się modlić się do Niej, a Ona wstawia się za 
nami u Syna. – To jest wspaniała rzecz, dar z nieba, którego wcześniej nie 
miałem, daje mi to siłę, odwagę. Po przejściu na katolicyzm więcej myślę też o 
innych ludziach niż wcześniej, kiedy byłem raczej skoncentrowany na sobie. 
Próbuję nie osądzać innych – dzieli się pan Daniel. 
Patrząc z perspektywy czasu, wydaje mu się, że potrzebował jakiegoś 
przykładu, by przyjąć katolicyzm. I takim świadkiem wiary okazała się żona. – 
Znajomi myśleli pewnie, że zrobiłem to tylko dla żony, która była bardzo 
oddaną katoliczką, albo podejrzewali, że tak mnie kontroluje, że skłoniła mnie 
do takiego kroku, ale tak naprawdę to byli inni aniołowie, którzy kierowali mnie 
w tym kierunku – podsumowuje nasz rozmówca. 
Członkowie jego angielskiej rodziny, którzy na początku jedynie dziwili się jego 
przemianie, dziś są nią także zainteresowani – pytają o jego wiarę, a pan 
Daniel ostrożnie i nienachalnie daje im wskazówki, tak jak sam je kiedyś 
otrzymywał od żony, i modli się za nich. 

Zawierzona Maryi 
Pani Maria jest Ukrainką, dorastała w wierze prawosławnej, od 17 lat mieszka 
w Warszawie, sama wychowuje córkę. Jak mówi, tak naprawdę nie wierzyła w 
Boga, była grzesznicą. Kilka lat temu koleżanka zawierzyła ją i jej córkę Maryi 
na Jasnej Górze. – W moim życiu zaczęły dziać się cuda. Zaczęłam się dużo 
modlić. Wcześniej modliłam się w Warszawie w prawosławnej świątyni, a 
wówczas poszłam z koleżanką do kościoła katolickiego. Poznałam, czym jest 
Hostia, adoracja – opowiada pani Maria. 
Zrozumiała, że w Hostii jest żywy Jezus, zaczęła odczuwać Jego miłość. 
Zaczęło do niej docierać, że Jezus, Maryja, święci są obecni przy nas, choć 
ciężko nam w to uwierzyć, bo nie możemy ich zobaczyć. Sama pojechała na 
Jasną Górę, gdzie zachwyciła ją pobożność maryjna Polaków, odkryła moc 



Różańca, który daje jej siłę do mierzenia się z codziennością. – Prawosławie 
zna Różaniec, ale modlą się na nim może jedynie starsze panie w kościołach. 
W Kościele katolickim odkryłam adorację, leżenie krzyżem podczas modlitwy. 
Moja dusza pragnie przejść na wiarę katolików – wyznaje pani Maria, która 
obecnie pod opieką kapłana przygotowuje się do formalnego przejścia na 
katolicyzm. Będzie to najprawdopodobniej połączone z Pierwszą Komunią 
Świętą jej córki, która będzie miała miejsce w maju. 
Modlitwa, post, jałmużna – to droga nawrócenia i wyzwolenia ze wszystkiego, 
co szkodzi człowiekowi, którą Bóg prowadzi panią Marię. W Wielkim Poście 
pościła 53 dni o chlebie i wodzie. 
Ta cudowna duchowa przemiana to jeden z małych wielkich triumfów Maryi, 
której pragnieniem jest doprowadzenie każdego człowieka do życia w światłości 
Jej Syna. – Wiem, że nawrócenie zawdzięczam Maryi, Ona czuwa nade mną, 
nad moją córką, nad całą moją rodziną. Wszyscy, którzy Jej się zawierzają, 
doznają cudów. Ta koleżanka, która zawierzyła mnie Maryi na Jasnej Górze, 
zawierzyła wówczas także swojego brata i on również się nawrócił – wyznaje 
nasza rozmówczyni. Gdy pyta córkę, czy lepiej żyło się im wcześniej czy dziś, 
gdy odnalazły Boga, dziecko bez wahania odpowiada, że teraz. – Bez Boga nie 
miałyśmy nic, teraz mamy wszystko. Już wiem, że celem życia człowieka jest 
wieczność, a na ziemi jesteśmy tylko przechodniami – podsumowuje pani 
Maria. 

W lęku przed zemstą 
W Kościele katolickim we Francji byli muzułmanie stanowią już 10 proc. 
dorosłych proszących o chrzest, mimo że często wiąże się to z wyrokiem 
śmierci ze strony najbliższych. W książce „Wybrali Chrystusa – nawróceni z 
islamu, o których się nie mówi” Jean-François Chemain opisuje dramatyczne 
historie byłych wyznawców islamu. Niektórzy zrywają kontakty z rodziną, 
wyprowadzają się kilkaset kilometrów dalej, inni ukrywają fakt przejścia na 
katolicyzm. Jak 28-letnia Wahiba, która mieszka wciąż z rodzicami, ale – jak 
mówi – jest pewna, że gdyby jej ojciec dowiedział się, że już nie jest 
muzułmanką, wyrzuciłby ją z okna z 8. piętra. Inny młody muzułmanin usłyszał 
od krewnego: „Gdyby zależało to tylko ode mnie, już byłbyś martwy”. 
Fatima pochodzi z Algierii, wychowała się we Francji w religii muzułmańskiej. – 
Zasady i normy, zachowania i gesty islamu wydawały mi się bardzo niespójne i 
zniewalające – opowiada. Jako młoda dziewczyna otrzymała od swych 
znajomych chrześcijan Cudowny Medalik Niepokalanej. Przyjęła go, lecz nie 
poświęciła mu wówczas zbyt wiele uwagi. Jednak Pan Bóg miał wobec niej swój 
plan. – Wierzę, że to Cudowny Medalik dał początek mojemu późniejszemu 
zainteresowaniu wiarą katolicką. Do Kościoła katolickiego pociągnęła mnie 
przede wszystkim miłość Boga, Jego bliskość, której nie doświadczałam w 
islamie – mówi Fatima. Kilka lat temu przyjęła chrzest. Na początku żyła w 
strachu przed zemstą muzułmańskiej społeczności, część kontaktów zerwała 
całkowicie, ale dziś Pan Bóg wyzwolił ją z lęku o życie. – Żyję pełnią darów i 
łask, które otrzymałam na chrzcie świętym, w wielkim poczuciu Bożej 
obecności – opowiada. Te historie odnalezienia Jezusa na krętych drogach 
współczesności mogą mocą świadectwa zmieniać innych. Pokazują 
rzeczywistość nieustannej płodności Kościoła, której zaczyn wspominamy w 
tych dniach w osobach Mędrców ze Wschodu, adorujących objawionego im 



nowo narodzonego Jezusa. Kościół widzi w nich przedstawicieli wszystkich 
narodów powołanych do przyjęcia wiary w Chrystusa. Ale Jezus objawia się 
nieustannie i w życiu nam współczesnych, a każdy przykład nawrócenia ludzi – 
zarówno tych z odległych ziem, jak i tych żyjących blisko nas, ale dalekich nam 
sposobem życia, myślenia czy kulturą – jest jak zapowiedź spełnienia słów 
samego Boga zapisanych w Starym Testamencie: „Przybędę, by zebrać 
wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę” (Iz 66,18). 
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