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Celem przyświecającym wydawanie 

naszego firmowego czasopisma 

Maranatha „ jest wychodzenie 

naprzeciw pragnieniom Boga Ojca, 

który chce być znany, kochany i 

otaczany szczególną czcią przez 

ludzi" 

 

Wczoraj, w ostatnią niedzielę adwentu na 

ołtarzach całego świata zapaliliśmy 4 

świecę. Gdy na nią spoglądaliśmy, to 

płomyk tej świecy wyglądał na nikły i 

wątły, bo wystarczyłby mały podmuch i 

mogła by ona zgasnąć, a zarazem wyglądał 

na bardzo silny, że od niej mogliśmy 

zapalić tysiące świec - tysiące ludzkich 

serc możemy obudzić do zdrowego i 

Bożego życia. Taka jest wiara! 

Maranatha - przyjdź Boże Ojcze do 

naszych rodzin, szkół i urzędów. Tęsknimy 

i czekamy na Ciebie. Przyjdź! 

Spełniając prośby naszych klientów, w 

okresie adwentu biegłego 2018 roku 

zwróciliśmy się do Zgromadzenia sióstr 

sług Jezusa w Kielcach o nadesłanie 

obrazków z wizerunkiem Boga Ojca oraz 

książeczek, które zawierają historię 

słynącego łaskami obrazu Boga Ojca, 

nowennę, oraz litanię. Początkiem stycznia 

br. obecny w sklepie kapłan dokonał 

poświęcenia tych przedmiotów. Po 

poświęceniu przekazywaliśmy je naszym 

klientom osobiście oraz umieszczaliśmy w 

przesyłkach kurierskich. 

W ciągu ostatniego roku wydarzyły się 

niezwykłe historie. Opiszemy pokrótce 

jeden z ostatnich przypadków, który 

znakomicie wpisuje się w klimat świąt 

Bożego narodzenia. 

Jedna z naszych klientek - mieszkanka 

Kielc w związku ze zbliżającym się 

porodem przeżywała ogromny lęk i 

niepokój, a to przede wszystkim z uwagi 

na fakt, że poprzednia ciąża była 

poroniona. Zaproponowaliśmy, by udała 

się do kaplicy zgromadzenia sióstr sług 

Jezusa, aby przed łaskami słynącym 

obrazem Boga Ojca prosiła o opiekę nad 

sobą samą i dzieckiem. Nic o tym obrazie 

wcześniej nie słyszała 

Udała się tam niezwłocznie z całą swoją 

rodziną. W intencji szczęśliwego 

rozwiązania została zamówiona msza Św. 

przed tym obrazem. Kolejnym razem 

przybyła również z całą swoją rodziną na 

mszę Św. w swojej intencji. Na początku 

mszy pojawiły się pierwsze oznaki porodu. 

Zdążyła przyjąć Pana Jezusa do swojego 

serca i prosto z kaplicy w objęciach Boja 

Ojca dojechali do szpitala. Z niezwykłym 

spokojem i bez żądnego lęku urodziła 

swoje dziecko. Bóg Ojciec opiekował się 

nimi do samego końca. 

Według opinii pracowników szpitala, 

takiego porodu jeszcze nie było! 

 

 

 



4 

 

Kaplica, w której znajduje się obraz 

Boga Ojca, jest nawiedzana przez 

wiernych z całego kraju. 

Przychodzący ludzie z głęboka wiarą 

proszą Boga Ojca o potrzebne łaski 

dla siebie i swoich bliskich. 

Według siostry Eugenii Ravasio 

(1907-1990) Bóg Ojciec pragnie być 

znanym, kochanym i otaczanym 

szczególna opieką przez ludzi. Chce 

aby widzialnym znakiem Jego 

obecności był obraz, że On tam 

rzeczywiście jest obecny. Pragnie, 

aby wprowadzono Go do wszystkich 

rodzin, do szpitali, warsztatów, 

urzędów etc. Bóg Ojciec pragnie by 

przynajmniej jeden dzień w roku był 

poświęcony uczczeniu Go pod 

imieniem Ojca całej ludzkości. Bóg 

Ojciec pragnie zamieszkiwać na stałe 

w każdej rodzinie. 

Pragniemy prosić Św. Jana Pawła II 

by patronował naszym poczynaniom, 

bowiem pod koniec swojego 

pontyfikatu - 1999 poświęcił Bogu 

Ojcu, by zastanowić się jakie konkretne 

kroki możemy podjąć w celu pogłębienia 

własnej wiary. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że Ojciec Św. 

Jan Paweł II znał dzieła św. Hildegardy 

bowiem pierwszy rok swojego pontyfikatu 

ogłosił rokiem św. Hildegardy z Bingen. 

17 września 1979r przypadała 800 rocznica 

śmierci św. Hildegardy. Z tej to okazji JP 

II wypowiedział następujące słowa: 

"Obdarowana już w młodym wieku darami 

z nieba, wnikała głęboko w tajniki teologii, 

medycyny, muzyki i innych sztuk. 

Napisała wiele książek i uwypukliła 

związek między odkupieniem a 

stworzeniem". 

 

 

 

W naszym firmowym czasopiśmie znajdzie 

się również miejsce dla najmłodszych oraz 

dla osób, które pragną założyć szczęśliwe 

rodziny. Pomożemy Wam wprowadzać za 

pośrednictwem Św. Hildegardy zdrowy 

styl życia - harmonia ducha i ciała, oraz 

umożliwimy kontakt za pośrednictwem 

naszego czasopisma. Wychodzimy na 

przeciw osobom, które jeszcze nie spotkały 

swojego partnera życiowego do założenia 

szczęśliwej i Bożej rodziny. Pomoże tu św. 

Hildegarda i Bóg Ojciec. Prosimy o 

kierowanie wszelkich sugestii w tym 

temacie na adres email:  

chwalmyboga@sklep-hildegarda.pl

 

mailto:chwalmyboga@sklep-hildegarda.pl
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Psalm 91 ratuje przed śmiercią i uzdrawia 
 

 

W lecie 1992 roku latem w lipcu pomagałem 

budować dom letniskowy swoim krewnym. 

Było nas trzech, dziadek Siemion, który był po 

siedemdziesiątce, jego kolega w tym samym 

wieku i ja, któremu oczywiście jako 

najmłodszemu przypadła najcięższa praca 

fizyczna. W trakcie pracy podszedł do nas 

jeszcze dziadek Nikita, miał ponad 

osiemdziesiąt lat i jako dawny dobry cieśla 

pomagał nam radami. Po pracy usiedliśmy do 

obiadu. Podczas obiadu dziadkowie zaczęli  

 

wspominać dawno minioną Wielką Wojnę 

Ojczyźnianą, siedziałem obok i słuchałem i 

wtedy usłyszałem historię o tym, jak dziadek 

Nikita uwierzył w Boga i stał się głęboko 

wierzący. Kiedy dziadek Nikita, wtedy jeszcze 

młody, szedł w 1941 roku na front, to jego 

matka dała mu dwie modlitwy, napisane na 

kawałku papieru: „Kto przebywa w pieczy 

Najwyższego” (Psalm 91) i „Bóg wstaje, a 

rozpraszają się jego wrogowie” (Psalm 67 

(68) i powiedziała, żeby je nieustannie czytał. 

Ale wtedy dziadek, Nikita był wielkim ateistą, 

modlitwy oczywiście wziął, ale nie czytał. 

 

I wojował tak aż do 1943 roku. A w 1943 roku, 

nasze wojska przeszły do ofensywy i 

przekroczyły rzekę Dniepr. Wraz ze 

wszystkimi przepłynął na drugi brzeg również 

i on. Jego batalion, liczący 800 żołnierzy zajął 

przyczółek i rozkazano utrzymać 

 

zajęte terytorium aż do podejścia głównych sił. 

I tu się wszystko zaczęło. Niemcy po 

opamiętaniu zaczęli ich atakować, praktycznie 

bez przerw między atakami, ostrzeliwali ich z  

 

 

artylerii i bombardowali z powietrza. Trwało  

to cały tydzień. Kiedy Niemcy zaczęli 

intensywnie bombardować i ostrzeliwać z dział 

i moździerzy, dziadek Nikita, widząc, ilu 

wokół niego ginie jego towarzyszy, zdał sobie 

sprawę, że może i on tutaj zginąć tak samo jak 

oni, a był jeszcze młody i umierać się nie 

chciało. I oto wtedy, podczas ciężkiego 

bombardowania, przypomniał sobie polecenie  

matki, wyjął modlitwy, które mu dała i zaczął 

je czytać. 

 

Po przeczytaniu modlitwy, jak potem 

opowiadał, nagle poczuł, jakby został 

przykryty szczelnym kloszem i pokój 

wniknął do jego duszy, tak minął cały dzień. 

Teraz dziadek Nikita już bez 
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przypominania czytał swoje modlitwy 

wcześnie rano, przed rozpoczęciem walki, 

czytał i w czasie walki i wieczorem. Kiedy w 

końcu przyszła pomoc, to z 800 żołnierzy i 

oficerów z całego batalionu pozostało ich 

przy życiu tylko czterech, przy czym trzech 

było rannych, a tylko jeden dziadek był bez 

najmniejszego zadrapania, cały. 

 

I tak dziadek Nikita mocno uwierzył w Boga. 

Doszedł do Berlina, szturmem zdobywał 

Berlin i przez resztę wojny czytał swoje 

modlitwy, który dała mu matka i wrócił do 

domu cały i zdrowy. Kiedy słuchałem tej 

historii, to pomyślałem sobie, co opowiadał mi 

o modlitwie „Kto przebywa w pieczy 

Najwyższego” mój przyjaciel, który walczył w 

Afganistanie i również pozostał żywy i cały. 

Porównując te dwie historie, zdałem sobie 

sprawę, jaką niezwykłą jest modlitwa Psalmem 

90 (91) – „Kto przebywa w pieczy 

Najwyższego” i jaką ma ona WIELKĄ MOC – 

ratować i CHRONIĆ ludzi w każdym 

najstraszniejszym nieszczęściu! 

 

 

 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku… 
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1. Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, 

2. mówi do Pana: Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam. 

3. Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. 

4. Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza. 

5. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia — lecącej strzały, 

6. ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. 

7. Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka. 

8. Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. 

9. Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. 

10. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, 

11. bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. 

12. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. 

13. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. 

14. Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię. 

15. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. 

16. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
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                                 Centrum zdrowia św. Hildegardy 
 

 
 

Centrum Zdrowia Św. Hildegardy to sklep                          

internetowy i stacjonarny, oferujący najszerszy 

wybór ekologicznych produktów dla osób 

stosujących dietę orkiszową oraz chcących odżywiać 

się naturalnie i zdrowo. 

 

W naszej ofercie można znaleźć wszystkie 

produkty, które zaleca dieta św. Hildegardy będąca 

połączeniem kuracji odchudzającej 

i oczyszczającej ze zdrowym stylem życia. Dieta 

bazuje na naturalnych ziarnach orkiszu – tradycyjnej 

odmiany pszenicy, po którą sięgali już rzymscy 

gladiatorzy chcąc wzmocnić się przed walką. 

 

Największy wybór produktów, niskie ceny 

             Nasz sklep oferuje najszerszy wybór produktów św. 

Hildegardy pochodzących wyłącznie od 

sprawdzonych dostawców. 

Sprzedajemy tylko czyste odmiany orkiszu z 

 

 

 

ekologicznych upraw posiadających odpowiednie 

certyfikaty. 

 

Doskonale znamy branżę zdrowej żywności   i 

nawiązaliśmy kontakty z licznymi dostawcami, co pozwala 

nam zagwarantować Klientom bardzo atrakcyjne ceny. 

 

Wśród asortymentu dostępne są wysokiej jakości 

wyroby z orkiszu (m.in. makarony, płatki, kuskus, 

chrupki, kasze oraz mąki orkiszowe). 

Polecamy również pyszne kasztany jadalne o lekko 

orzechowym posmaku, naturalne nalewki, zioła i 

przyprawy. 

 

Specjalnie dla osób zainteresowanych tajnikami diety św. 

Hildegardy i medycyny naturalnej odkrywanej przez 

wieki w klasztorach oraz opactwach, przygotowaliśmy 

ciekawe książki
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Piernik orkiszowy 

 

 

Składniki: 

250g mąki orkiszowej 

200g erytrytolu lub ksylitolu 

100g roztopionego masła 

150g wody lub mleka roślinnego 

1 łyżeczka sody 

2 łyżeczki przyprawy do piernika lub 

zmieszanych przypraw korzennych  (cynamon, 

imbir, gałka muszkatołowa, goździki i inne) 

 

Przygotowanie: należy rozgrzać piekarnik do 

temperatury 170 stopni. Podgrzać mleko i 

rozpuścić w nim erytrytol, dodać masło, aby 

się  roztopiło. Do miski należy 

przesiać mąkę z sodą, dodać przyprawy i 

pozostałe składniki. 

Przygotowaną masę wlać do wysmarowanej 

tłuszczem formy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozgrzewające wino z galgantem 

 

Św.Hildegarda poleca co prawda wino 

gaszone, ale ze względu na porę roku, a wraz z 

nią obniżającą się temperaturę za oknem – 

można wybrać grzańca. 

Grzane wino może być idealnym trunkiem na 

zbliżającego się Sylwestra i powitanie Nowego 

Roku! 

 

Składniki: 

1litr dobrego czerwonego wina (lub 

orkiszowego piwa), 

cytryna, 
pomarańcz 

1/2 łyżeczki galgantu 
laska cynamonu cejlońskiego, 
0g o miodu, 
goździki, 

szczypta gałki muszkatołowej, 

 

Przygotowanie: wino wlewamy do garnka i 

podgrzewamy na średnim ogniu. Następnie 

dodajemy pozostałe składniki i podgrzewamy 

jeszcze 5 minut. 

Gotowe możemy przechowywać w lodówce do 

trzech dni. 


