
Zawierzyć Bożej Opatrzności 
 
Ja i Boża Opatrzność 
 
 
Nazywam się Aneta. Mam 15 lat. Jestem uczennicą drugiej klasy 
gimnazjum. Chcę zostać lekarzem. Należę do Oazy i jestem 
praktykującą chrześcijanką. Postanowiłam napisać tę pracę, aby 
podziękować Bogu, że jestem, że to On mnie wybrał. Bo to On powołał 
mnie do życia, do służby, do bycia 13-apostołem. W swojej wierze 
jestem bardzo szczęśliwa i spełniona. I chociaż wiem, że nie zawsze 
będzie cudownie i pięknie, żyję nadzieją, bo przecież do czegoś jestem 
powołana i potrzebna. Czasami mam chwile zwątpienia. Chcę to 
wszystko rzucić i czuć nicość. Ale podnoszę się. Pan Jezus mnie 
podnosi. 
Pomaga nieść ciężki krzyż, który nieraz mnie „przerasta”. Podnosi go i 
dodaje nowych sił do walki. Dlatego chrześcijaństwo jest piękne. Bóg tak 
nas kocha, że wspiera nas, wie i zna, co to cierpienie, ból, łzy. I jeszcze 
jedna rzecz: MIŁOŚĆ, poczucie Wspólnoty. Źle mi z tym, ale mam 
czasami myśli: ‘’Czy na pewno Pan Bóg istnieje’’? ‘’Czy po śmierci jest 
życie’’? Wstyd mi, ale miewam takie kryzysy. Nie doznałam w życiu aż 
tak namacalnego cudu, aby zupełnie, bez wątpliwości wierzyć. Wiem, 
całe moje życie, to ogromny cud i te maleńkie, codzienne cuda, ale 
jednak pojawiają się wątpliwości. Cóż, chyba na tym polega wiara. Bo 
nie jesteśmy pewni w 100%, co do istnienia Pana Boga, nie jesteśmy. 
Gdybyśmy byli, to byłaby wiedza. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego 
i pięknego. A moje życie chrześcijańskie? Rozwija się prężnie. 
Właściwie, od kiedy przyszłam na Oazę, zaczęło się zmieniać moje 
podejście do KOŚCIOŁA. Zawsze byłam blisko Boga, a rodzice nie 
musieli mnie prosić, ani ciągnąć do Kościoła. Jednak naprawdę dwa lata 
temu, zaczęłam być prawdziwą chrześcijanką. Taką nie z przypadku. 
 
 
Na Oazie zaczęłam prawdziwie przeżywać każdą Mszę Świętą. Byłam 
na swoich pierwszych rekolekcjach i na pewno tego nie żałuję, bo 
miałam trochę wątpliwości. A rekolekcje nie działają tak: pobudka-
modlitwa-śniadanie-modlitwa-obiad-modlitwa-kolacja-modlitwa-sen. To 
są ‘’wakacje’’, w których punktem kulminacyjnym jest Pan Bóg, ale 
uczestnicy rekolekcji nie modlą się tam w kółko. Wszystko ‘’kręci się’’ 
wokół Boga, ale tańczymy, śmiejemy się, modlimy i poznajemy siebie. W 
tym roku również pojadę na rekolekcje. 
Kolejną rzeczą jest czytanie Pisma Świętego, z czego jestem bardzo 
szczęśliwa, bo od czasu minionych rekolekcji, codziennie je czytam. 



Odkrywam w nim Boga. Kiedy jestem wykończona, a ‘’zaczerpnę’’ Słowa 
Bożego, Bóg ‘’zarzuca’’ mi taki fragment, że mam ochotę góry przenosić! 
Nie ukrywam, początki były trudne… 
 
Całe moje życie się zmieniło. I spowiedź, i modlitwa. Bardzo się cieszę, 
że Bóg wziął mnie w obroty… Chwała Mu za to! 
 
 
 
Sedno sprawy 
 
 
Tematem tej pracy jest Boża Opatrzność. Propozycja uczestnictwa w 
tym konkursie dała mi wiele do myślenia. Nie zastanawiałam się nad 
BOŻĄ opieką nade mną. Jakże wiele ominęłam! Dziękuję Bogu za 
wszystko, za istnienie, a nie jestem wdzięczna za opiekę! A bez opieki, 
ani rusz! Jakże mogłam zapomnieć, że Bóg mnie strzeże!?  
 „ Pan mnie strzeże, Pan mnie strzeże, 
  czuwa nade mną Bóg, On jest moim cieniem”. 
 
Gdyby nie Boża Opatrzność, nie mogłabym realizować powierzonych mi 
przez Boga i ludzi zadań. Gdyby nie Boża Opatrzność, nie byłoby 
pontyfikatu Jana Pawła II… Tak sobie myślę, że już kilka razy uniknęłam 
cudem śmierci. Tyle niebezpieczeństw czyha na tym świecie. 
Przypominam sobie sytuację, kiedy jechałam z tatą na nartach. Stok był 
stromy. Zjeżdżało się bardzo szybko. Chciałam skręcić w lewo, kiedy zza 
moich pleców wyjechał narciarz. Był centymetr ode mnie. Prawie 
zderzyłby się ze mną. To był niewątpliwie cud. Zaraz potem, przeszła 
mnie fala gorąca. Pomyślałam: Szkaplerz. Od tego momentu nadzwyczaj 
szanuję i wierzę w jego moc. Następną sytuacją była wycieczka szkolna 
do Warszawy. Miesiąc temu, szliśmy ulicą do restauracji, ja z koleżanką 
podążałyśmy z tyłu. Przechodziłyśmy jeszcze na zielonym świetle, a 
kilkadziesiąt centymetrów przed końcem pasów, światło zmieniło kolor 
na czerwony. Nie zważając na nic, pewien motocyklista ruszył i prawie 
potrącił moją koleżankę. W ostatniej chwili obróciłam się i widząc, co się 
dzieje, gwałtownie pociągnęłam ją do siebie. Znów wielka moc 
Szkaplerza. Maryja podpowiedziała, co mam robić. 
I jeszcze jedna sytuacja: w zeszłe wakacje, pojechałyśmy z przyjaciółką 
do Katowic. Szłyśmy do centrum handlowego, kiedy w pewnym 
momencie, usłyszałyśmy trąbienie samochodów. Obróciłyśmy się. Obok 
nas zatrzymał się samochód, z którego wychodzili 4 dobrze zbudowani 
mężczyźni. Byli ubrani na czarno. Zmierzali w naszą stronę. Szybko 
podjęłyśmy decyzję o natychmiastowej ucieczce. Gdy biegłyśmy, naraz 



poczułyśmy ogromną siłę w nogach, jakby ktoś nas niósł i popychał… 
Anioł Stróż… Udało nam się uciec. 
Te sytuacje umacniają mnie przekonaniu, że Pan Bóg istnieje i do 
czegoś mnie powołał. Przecież tylu ludzi ginie, zostaje porwanych, 
zgwałconych. A ja tego uniknęłam, bo wierzę. Mam swojego Przywódcę, 
któremu jestem i będę wierna do końca. 
On mnie prowadzi. 
 
Tak bardzo Bóg mnie strzeże. Tak bardzo kocha. Chce, abym 
świadczyła o Nim. Ja się nie lękam. On mi dodaje odwagi. Opatrzność 
Boża działa też tak: głoszę Dobrą Nowinę moim kolegom, znajomym i 
nie wstydzę się tego.  A oni mnie znają i spodziewają się ode mnie słów 
na temat Boga. W ten sposób Bóg mnie strzeże, gdyż nikt na mój temat i 
temat mojej wiary, nie powiedział ani jednego złego słowa, żadnej obelgi. 
Bardzo mnie to cieszy. Jestem pod ochroną! Taką ścisłą… 
Cieszę się, że Boża Opatrzność mnie chroni i nie mam zamiaru tego 
wykorzystywać… To jest takie pozytywne, że ktoś nad tą moją wędrówką 
czuwa i kieruje mnie na właściwie ścieżki życia. J jeszcze jedno: 

Nie jestem w tym wszystkim sama! 
 
 
Kiedy się potknę, Bóg wyciąga rękę, kiedy upadam, podnosi. Bóg nie 
tylko nade mną czuwa, bo także nad tymi wszystkimi sprawami, 
zadaniami, nad całym światem. I każdego chroni, bo kocha nas 
bezgranicznie. Jesteśmy Jego dziećmi i Bóg chce, abyśmy unikali zła, 
abyśmy zwyciężali je dobrem. 
 
Ja, Aneta, zawierzam moje całe życie, siebie i moją rodzinę, moje 
radości i smutki, Bożej Opatrzności. Niech mnie prowadzi przez całe 
życie i pomaga nieść krzyż, który Jezus dla mnie przygotował… 
 
Na myśl przychodzą mi jeszcze słowa genialnego filozofa- świętego 
Augustyna z Hippony i świętego Tomasza More. 
 
„ Ten, który cię stworzył, wie również, co ma z tobą zrobić”. 
św. Augustyn 
 
„Nic nie może się zdarzyć, jeśli nie chciałby tego Bóg. A wszystko, czego 
a On chce, chociaż mogłoby wydawać się nam najgorsze, jest dla nas 
najlepsze”. 
św. Thomas More 
 

Chwała Panu za wszystko! 


