Wtorek – V tydzie WP
Nauka 35 – sama sobie poradz
Jak bardzo Bóg „ ciga” człowieka swoj miło ci , jak bardzo zale y mu na nim? A my? Czy my
aby nie uciekamy przed Bogiem, czy nie chcemy poradzi sobie w yciu sami? A przecie On
naprawd jest naszym Ojcem. On naprawd ma dla nas niewyczerpane skarby łask. Chocia
czasami trzeba dorosn
do tego, aby to dojrze , aby przyj
to, co Bóg ma nam do
zaofiarowania.
W grudniu 1992 roku uzdrowienie Maureen Digan zostało uznane przez Ko ciół za cud
dokonany za wstawiennictwem siostry Faustyny Kowalskiej. Maureen opowiada własnymi
słowami histori cudu.
***************************
Wielu z was b dzie pyta :
„Dlaczego przydarzyło si to wła nie jej, a nie mnie czy komu z moich ukochanych?”
Podobnie i ja pytałam:
„Dlaczego przydarzyło si to mnie, a nie mojemu małemu synowi? Jak jednak czytamy w
Ewangelii według w. Jana, „Pan wybiera tego, kogo sam chce.” (J 5,5-9)
Do pi tnastego roku ycia cieszyłam si normalnym, zdrowym i szcz liwym yciem. Potem
zapadłam na powa n chorob - obrz k limfatyczny ko czyn dolnych, zwan inaczej
słoniowacizn nóg. W ci gu nast pnych dziesi ciu lat przeszłam ponad pi dziesi t operacji.
Moje niezliczone pobyty w szpitalu ró niły si długo ci , od krótkich, tygodniowych, do
trwaj cych cały rok.
Rodzina i odwiedzaj cy mnie przyjaciele mówili:
„Módl si i ufaj Bogu.”
A ja my lałam:
„Chyba artujecie. Wiara? Ufno ? W Tego, który mnie powalił na ziemi ? W adnym wypadku!
Dzi ki, serdeczne dzi ki! To nie w moim stylu. Sama sobie poradz .”
Czasem troch si modliłam, ale tylko ustami, nigdy sercem.
„Super Maureen” nie potrzebowała niczyjej pomocy, a ju na pewno nie duchowej. Kiedy byłam
sama, płakałam, ale w obecno ci przyjaciół i obsługi szpitalnej miałam na twarzy u miech, tak
e nikt nie wiedział, co czułam naprawd .
Zbudowałam wokół siebie mur, nie zdaj c sobie w ogóle sprawy z tego, e moja choroba mogła
zbli y mnie do Pana. Byłam zbyt zaj ta yciem w swym własnym wiecie bólu...
W tamtym czasie „chodziłam” z Bobem. Był on ołnierzem piechoty morskiej i cz sto jechał
osiemna cie godzin samochodem, aby odwiedzi mnie w szpitalu i usi
przy mnie na kilka
chwil. Byłam w ciekła na cały wiat i tak wewn trznie rozchwiana, e raz cieszyłam si z jego
przyjazdu, innym razem zachowywałam si wobec niego okropnie. Uwa ałam, e jego uczucie
do mnie jest jedynie współczuciem, a nie miło ci .
Skoro Bóg mnie nie kocha, jak mo e mnie kocha ten przystojny ołnierz? W ko cu zerwałam z
nim, a win za to zrzuciłam na Boga. Wszystko to było Jego win , nie win „super Maureen”.
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Wynajdywałam wszelkie mo liwe powody, by nie chodzi na Msz wi t i do spowiedzi. Nie
potrzebowałam spowiedzi. Uwa ałam, e nie zrobiłam nic złego. To Bóg był zły, nie ja.
Wykorzystywałam swoj chorob , by robi to, co uwa ałam korzystne dla siebie. Och, jestem
zbyt chora, by i na Msz wi t . Za bardzo mnie boli. Nic dziwnego, e byłam nieszcz liwa!
W miar pogarszania si mojego stanu zdrowia operacje stawały si coraz powa niejsze.
Operacja przeprowadzona na kr gosłupie, która miała - jak spodziewali si lekarze - ocali moj
praw nog , sparali owała mnie na dwa lata. Potem i tak trzeba było amputowa nog , najpierw
powy ej kolana, a sze miesi cy pó niej - do biodra. Amputacje prze yłam bardzo ci ko,
szczególnie dlatego, e nie potrafiłam ani nie chciałam zwróci si do Boga o pociech i sił .
Z czasem szpital zacz ł mi stwarza poczucie bezpiecze stwa. Mogłam si tu ukry . Nie
musiałam spotyka si z prawdziwym wiatem i dawa ludziom pozna , co czuj . Toczyłam ze
sob wielk walk . Czułam w sercu, e powinnam zwróci si do Boga, nie chciałam jednak na
to pozwoli . Nie - mówiłam do siebie - nie zrobi tego. Sama sobie poradz . „Super Maureen”
nie potrzebuje Bo ej pomocy.
W ko cu zostałam zwolniona ze szpitala, a pó niej otrzymałam w nim prac . Wówczas w moje
ycie ponownie wkroczył Bob, a ja zrozumiałam, e jego uczucie było prawdziw miło ci , a nie
tylko współczuciem. W dzie moich urodzin Bob poprosił mnie o r k , a ja podj łam pierwsz
od wielu lat słuszn decyzj : powiedziałam „tak”.
Nie był to jednak koniec problemów. Cztery miesi ce po zawarciu mał e stwa poroniłam.
Powiedziano nam, e nasze szanse na posiadanie dziecka s nikłe.
O.K. Bo e, kolejna kara!
Bolesne leczenie? Oczywi cie, znios to. Wszystko, co pomo e mi zapomnie o psychicznym i
fizycznym bólu.
Niech Bóg błogosławi Bobowi! Nie wiem, jak on to robił. Był taki wierny i nigdy si na nic nie
uskar ał. Dzisiaj wiem, e ródłem takich jego postaw była jego silna wiara, jego zawierzenie
Bogu...
Po dwóch latach znowu zaszłam w ci
.
Pomy lałam: „Mo e Bóg oka e si dla mnie dobry.”
Dziewi miesi cy pó niej przyszedł na wiat nasz kochany Bobby .... z pora eniem mózgowym
!!!!
W dwudziestym pierwszym miesi cu ycia Bobby przeszedł pierwszy powa ny atak apopleksji.
Stracił mow i zdolno chodzenia, wiele razy musiał przebywa w szpitalu. W dzie swoich
szóstych urodzin został ponownie przyj ty do szpitala. Wa ył wówczas niecałe 8 kg. Wypisany
stamt d po pi ciu i pół miesi cach, wa ył cztery kilogramy i musiał by karmiony za pomoc
sondy.
Byłam z Bobbym przez cały czas jego pobytu w szpitalu i ani razu nie poszłam do domu, aby
ugotowa posiłek dla mego ci ko pracuj cego m a. Ale, jak zawsze, nie usłyszałam z jego
ust najmniejszej skargi.
Musiało mu by bardzo ci ko chodzi codziennie do pracy ze wiadomo ci , e Bobby jest tak
powa nie chory.
Nie widz c szans na popraw stanu zdrowia Bobby'ego, lekarze sugerowali umieszczenie go w
specjalnym zakładzie, my jednak chcieli my mie go w domu. Tak wi c wrócili my do domu...
Tymczasem moja choroba post powała i tego roku sama znalazłam si siedem razy w szpitalu.
Zacz łam miewa ataki spowodowane przez stresy i depresje. Rozpocz to kuracj , stosuj c
bardzo silne leki przeciwbólowe, antydepresyjne i zapobiegaj ce atakom apopleksji.
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Pewnego wieczoru Bob poszedł do znajomych obejrze pierwszy film, jaki został nakr cony na
temat Bo ego Miłosierdzia i siostry Faustyny. Wrócił do domu przekonany o prawdziwo ci
or dzia o Miłosierdziu Bo ym. Próbował dzieli si tym ze mn , ja jednak nie chciałam słucha ;
nie interesowało mnie to.
Bob nie nalegał. Po prostu wycofał si i zacz ł si modli . Otrzymał wówczas od Boga to, co
pó niej nazwał „collect call” (rozmowa telefoniczna na koszt osoby, do której si dzwoni, po
wyra eniu przez ni zgody na zapł cenie): miał zabra cała rodzin do znajduj cego si w
Polsce grobu siostry Faustyny.
Nawi zał kontakt z ks. Serafinem Michalenko MIC, vice-postulatorem do spraw beatyfikacji
siostry Faustyny, który niebawem uzyskał pozwolenie na towarzyszenie nam w podró y.
Nie chciałam jecha tak daleko, i to z ksi dzem, którego si bałam, i m em, który, jak
my lałam, popadł w fanatyzm religijny. W ko cu zdałam sobie jednak spraw z tego, e dla
dobra naszego mał e stwa powinnam przesta narzeka i zgodzi si na wyjazd.
Lekarz wyraził zgod na zwolnienie mnie ze szpitala, był bowiem przekonany, e wkrótce strac
drug nog , co bardzo utrudni mi jakiekolwiek podró owanie.
Przyjechali my do Polski 23 marca 1981 roku, w dniu urodzin Bobby'ego. 28 marca odbyłam
pierwsz od wczesnej młodo ci dobr spowied . Poczułam si wówczas blisko Pana i siostry
Faustyny, czułam jednak l k przed znalezieniem si zbyt blisko nich.
Tamtego wieczoru, sp dzonego przy grobie siostry Faustyny, odmawiali my wspólnie koronk
do Miłosierdzia Bo ego i inne modlitwy, prosz c przez jej wstawiennictwo o uzdrowienie
Bobby'ego i mnie.
Usłyszałam wtedy w swym sercu głos siostry Faustyny mówi cej:
„Pro o pomoc, a pomog ci.”
B d c wci w złym nastroju, odpowiedziałam w my lach:
„O.K., Faustyno, ci gn ła mnie tu z tak daleka, wi c zrób co !”
Wtedy nagle opu cił mnie ból. Nie wierzyłam w cuda, byłam wi c przekonana, e czuj si tak
na skutek załamania nerwowego. Nazajutrz zobaczyłam, e opuchlizna zeszła. Musiałam
wypcha swój but chustkami, by nie spadał mi z nogi i by ludzie nie zauwa yli, e zeszła z niej
opuchlizna. Dopiero trzy lub cztery dni pó niej byłam wreszcie w stanie przyj do wiadomo ci
fakt, e rzeczywi cie otrzymałam od Boga dar uzdrowienia.
Zacz łam odczuwa nowe uczucie b1isko ci Boga i sama stałam si nowym człowiekiem. Nie
byłam ju ow „Super Maureen”, zło yłam sw ufno w Bogu i Jego Miłosiernej Miło ci.
Słoniowacizna nóg jest chorob , której nie da si leczy farmakologicznie i która nie ulega
remisji. Odwiedziłam pi ciu niezale nych specjalistów i ka dy z nich stwierdził, e jestem w
100% wyleczona. Moi znajomi i członkowie rodziny zostali poproszeni na wiadków przez
komisj archidiecezji bosto skiej i wypytywano ich o wszystko, co wiedzieli o mojej chorobie i
uzdrowieniu. Zebrane w Bostonie wiadectwa i dokumenty zostały nast pnie wysłane do
zbadania przez specjalny trybunał w Polsce, gdzie miało miejsce uzdrowienie.
W ubiegłym (1992) roku Rzym uznał uzdrowienie za cud. Uczynił to na podstawie prac trzech
odr bnych zespołów s dziów przysi głych powołanych przez Kongregacj do Spraw
Kanonizacyjnych: zespołu lekarzy, zespołu teologów i w ko cu zespołu zło onego z kardynałów
i biskupów. Dzi ki temu Ojciec wi ty mógł ogłosi potwierdzenie cudu przez Ko ciół jako
dokonanego za wstawiennictwem siostry Faustyny.
Powołanie Bobby'ego było inne.
Jego udziałem stało si dramatyczne, ale niepełne uzdrowienie, które pozwoliło mu prowadzi
niemal normalne ycie przez cudowne trzy i pół roku. Odsuni to leki, chłopiec nauczył si
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je dzi na rowerze i zdobył złoty i srebrny medal na Specjalnych Igrzyskach Olimpijskich. Potem
jednak stan jego zdrowia zacz ł si pogarsza i Bobby odszedł do Pana w maju 1991 roku.
Przy mierci Bobby'ego byli z nami ks. Serafin i rektor Sanktuarium Bo ego Miłosierdzia, ks. Joe
Dicine, którzy znali go, kiedy był jeszcze małym chłopcem. Dzi ki ich obecno ci Bobby nie bał
si pój na spotkanie z Panem.
W Dniu Matki Bobbv obj ł mnie za szyj swymi chudymi ramionami i powiedział:
„Mamo, musz ci co powiedzie . Bóg przy le swego Syna, Jezusa, aby mnie zabra wkrótce
do nieba.
Nie bój si i nie b d smutna.”
Potem zawołał swego tat i powiedział mu to samo.
Bycie rodzicami upo ledzonego dziecka poci ga za sob wiele cierpie , ale jest to jednocze nie
tak wielkie błogosławie stwo, tak wspaniały dar od Boga! Tak wiele nauczyli my si od
Bobby'ego i nigdy nie b dziemy w stanie zmierzy tej miło ci, jak promieniował on na
wszystkich, którzy go znali.
Kiedy jest si blisko Pana, ycie jest zupełnie inne! Jeste my wdzi czni Bogu za moje
uzdrowienie i za czas, jaki pozwolił nam sp dzi z Bobbym. Wiemy e z tej bolesnej straty
wypłyn ło wiele dobra i nadal b dzie wypływa .
Wci jednak nie jest nam łatwo. Ka dego dnia musz stara si trwa blisko Pana. Ks. Joe nie
przestaje słu y Bobowi i mnie, pomagaj c nam w kroczeniu z Bogiem... Mam nadziej , e to
podzielenie si nasz drog
yciow b dzie dla innych ródłem pocieszenia i nadziei,
zwłaszcza mo e dla tych, którzy yj w cierpieniu.
Błagam was, nie upadajcie tak nisko, jak upadłam ja, zanim nawróciłam si do Pana. On jest
zawsze blisko nas. aden grzech, nawet grzech odwrócenia si od Niego całym yciem, nie jest
dla Niego zbyt wielki, by nie mógł go przebaczy .
A co do sakramentu spowiedzi wi tej, to musze powiedzie , e ... to wła nie tu dokonuje si
najwi kszy cud. Tu odnajdujemy pokój, miło , rado , przebaczenie i najgł bsze,
najwa niejsze uzdrowienie.
Super Maureen
***************************
Nie trzeba chyba dodawa , e nawrócenie Mureen dokonało si
m a, który nie był na pewno mi czakiem i bigotem.

dzi ki gł bokiej wierze jej

Poruszaj ce s tak e słowa Mureen: „Błagam was, nie upadajcie tak nisko, jak upadłam ja,
zanim nawróciłam si do Pana. On jest zawsze blisko nas. aden grzech, nawet grzech
odwrócenia si od Niego całym yciem, nie jest dla Niego zbyt wielki, by nie mógł go
przebaczy .”
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