
ŚWIADECTWO GRAŻYNY

Mam  na  imię  Grażyna.  Pragnę  złożyć  świadectwo  mojego
uzdrowienia i tym samym oddać chwałę Panu. 
Chorowałam na nadciśnienie, miażdżycę naczyń i inne przewlekłe
schorzenia.27.10  byłam  poddana  badaniu  tomografem
komputerowym z kontrastem, które wykazało zwężenie 80-90%
na odcinku 28 mm w żyle doprowadzającej krew do lewej komory
serca. Zaplanowano dla mnie koronografię. 
23.08.2018  r.  na  modlitwie  osobistej  Słowem  Bożym z  danego
dnia  otrzymałam obietnicę:  Ez  36,26 „I  dam wam serca  nowe
i  ducha  nowego  tchnę  do  waszego  wnętrza,  zabiorę  serca
kamienne, a dam wam serca z ciała”. Ucieszyłam się tym Słowem,
bowiem  tego  dnia  planowałam  udać  się  na  Eucharystię
z  modlitwą  o  uzdrowienie.  W  czasie  uwielbienia  padło  słowo
poznania:  „Pan  uzdrawia  serce  cielesne  i  duchowe”.  Po
zakończeniu  nabożeństwa  Paweł  zaprosił  na  środek  osoby,
których dotyczyły słowa poznania. Oczywiście skorzystałam.
Na  dzień  22.09.2018  miałam  zaplanowaną  koronografię.  Dwa
dni  wcześniej  znów  udałam  się  na  Eucharystię  z  modlitwą
o uzdrowienie. Tegoż dnia Pan kierował do mnie słowa: Ps 118
„Pan jest ze mną, mój wspomożyciel. Ja zaś będę mógł patrzeć
z góry na mych wrogów”, Mt 11,28 „Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Łk 7,50
„Twoja wiara Cię ocaliła, idź w pokoju”. Tego dnia przystąpiłam
do  sakramentu  pojednania,  a  następnie  przyjęłam  sakrament
namaszczenia chorych. 
Dzień  22.09.2018  –  dzień,  w  którym  poddałam  się  zleconemu
badaniu koronografii.  Bóg w tym dniu posyłał  Słowo (czytania
z dnia): Ps 56 12-13: „Uciśniony ufa Bogu. Bogu ufam, nie będę się
lękał,  cóż  może  uczynić  mi  człowiek?  Tobie  oddam  ofiary
pochwalne, bo ocaliłeś moje życie od śmierci, abym chodził przed
Bogiem  w  światłości  życia”.  Te  słowa  bardzo  mnie  umocniły
i pokrzepiły.
W czasie zabiegu Duch Święty przypomniał mi słowa z Ps 56 „Pan
ocala moje życie od śmierci”. Towarzyszyły mi one przez cały czas
trwania badania. Uchwyciłam się ich, jak kotwicy i uwielbiałam
Boga, który ratuje mi życie. Nie skupiałam się na tym, co dzieje
się  wokół,  ale  całą  uwagę  koncentrowałam  na  Bogu,  Jego
dobroci,  miłości  i  miłosierdziu.  I  tak  trwałam  60  minut
w  uwielbieniu  ducha.  Tyle  bowiem  trwała  koronografia.  Po
skończonym  zabiegu  lekarz  z  zadziwieniem  na  twarzy  –
tłumacząc, że sprzęt, którym się posługuje jest, bardzo precyzyjny
– stwierdził, że nie potwierdza wyniku badania TK z kontrastem.
Jest  jedynie  50-60%  blaszki  miażdżycowej  do  leczenia
farmakologicznego.  Nie  potrzeba  żadnych  stendów,  a  ja
wiedziałam, że to Boża interwencja. Mam przekonanie, że jak Bóg
zaczął,  to  i  dokończy  dzieła  uzdrowienia,  gdyż  jest  Bogiem
wiernym  i  obiecał.  Amen.  Alleluja.  Niech  Imię  Pańskie  będzie
błogosławione. Amen.
Chwała  Panu  i  dzięki  Wam,  bracia  i  siostry,  za  wsparcie
modlitewne. Niech dobry Bóg dozwoli Wam żyć w Jego chwale.
Amen. 

Grażyna Dębska

               
           Z  CYKLU BOŻE OBIETNICE

„Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj
się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek

pójdziesz.” (Księga Jozuego 1;9) 

Modlitwa do sw. Michała
Archanioła

Święty  Michale  Archaniele,
wspomagaj  nas  w  walce,
a przeciw niegodziwości
i  zasadzkom  złego  ducha  bądź
naszą  obroną.  Niech  go  Bóg
pogromić  raczy,  pokornie  o  to
prosimy, a Ty, Wodzu zastępów
anielskich,  szatana    i  inne  złe
duchy,  które  na  zgubę  dusz
ludzkich  po  tym  świecie  krążą,
mocą  Bożą  strąć  do  piekła.
Amen.

Jeżeli  chcesz  doświadczyć
miłości  Boga  i  bliźniego,
zapraszamy  Cię  w  każdy
czwartek  o  godz.19.00,
na  spotkanie  modlitewne
wspólnoty  Szkoły  Nowej
Ewangelizacji  Jezusa
Zmartwychwstałego,

do kościoła p.w. św. Kamila
w Zabrzu.
W  każdy  trzeci  czwartek
miesiąca  Msza  Święta
z modlitwą o uzdrowienie.
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