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DEPRESJA  

– CHOROBA XXI WIEKU 

Wielu ludzi utraciło dziś radość 
i  sens swojej egzystencji. Wielu 

z nas kuli się w sobie kurczowo jak śli-
mak w skorupie, chcąc za wszelką cenę 
ochronić własne życie, i w efekcie – jak 
uczy nas sam Chrystus –  traci je. Wie-
lu z nas popada w czarnowidztwo i an-
hedonię, czyli brak lub utratę zdolności 
do odczuwania przyjemności i satysfak-
cji. Bywa, że absolutnie nic już nas nie 
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cieszy. Wszystko, co się wokół dzieje, 
ani nas „ziębi”, ani nas „grzeje” – nie cie-
szy mecz wygrany przez drużynę, której 
kibicujemy; nie raduje dobra książka 
i film; jakakolwiek zabawa, która do tej 
pory dostarczała radości; a  jeśli jeste-
śmy małżonkami, satysfakcji nie zapew-
nia nam nawet udane życie seksualne 
(w  krańcowych przypadkach depresji 
stajemy się nawet do niego niezdolni!). 
Wpadamy w stany depresyjne, a niejed-
nokrotnie w depresję w jej ciężkiej, kli-
nicznej postaci.

Depresja nazywana jest często cho-
robą naszych czasów, a  stany depresyj-
ne dotykają wszystkich – nie liczy się tu 
stan naszego zdrowia, majątku, dorobek, 
pozycja społeczna, to czy się jest wierzą-
cym, czy też nie. Paradoksalnie choroba 
ta dosięga bardzo często ludzi najaktyw-
niejszych –  ludzi „sukcesu”. Przypadek 
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SKUTECZNA 

ORĘDOWNICZKA 

Święta Dymfna nadal leczy i uzdrawia. 
Dzieje się tak nie tylko w  Geel czy 

w Tydavnet, ale właściwie na całym świe-
cie. Świętego w jego działaniu nie ograni-
cza bowiem ani czas, ani przestrzeń.

Na stronie internetowej sanktuarium 
św. Dymfny w  amerykańskim mieście 
Massillon znaleźć można wiele podzięko-
wań za łaski otrzymane za wstawiennic-
twem tej irlandzkiej patronki nerwowo 
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i psychicznie chorych. W listach pisanych 
do kustosza sanktuarium ludzie dziękują 
za uzdrowienia z  depresji, z  trwającego 
kilka lat koszmaru ataków panicznego 
lęku, z  załamania nerwowego, z  chro-
nicznej bezsenności, a  także za nadzwy-
czajną pomoc w problemach związanych 
z  krwią i  zakrzepami, w  trudnościach 
z  uporaniem się ze złością, gniewem 
i  płaczem. Za poprawę stanu zdrowia 
dziękowała osoba prosząca w  sanktu-
arium o pomoc dla rodziny brata, którego 
żona ma problemy psychiczne, a dwóch 
synów cierpi na psychozę maniakalno-
-depresyjną. O  całkowitym uzdrowieniu 
z  napadów padaczkowych zaświadczali 
rodzice 41-letniej kobiety, która w wieku 
2-3 lat uderzyła głową w deskę rozdziel-
czą samochodu. Rodzice 21-letniej córki 
złożyli podziękowanie za uzdrowienie  jej 
z anoreksji i bulimii. 
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Wiele osób wpisuje się do dzia-
łającego przy sanktuarium Bractwa 
św. Dymfny.
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MODLITWY 

Święta Dymfno, wielka cudotwórczyni 
w  każdej dolegliwości umysłu i  cia-

ła, pokornie błagam o  twoje potężne 
wstawiennictwo u  Jezusa przez Maryję, 
Uzdrowienie Chorych, w mojej obecnej 
potrzebie... (wymienić).

Święta Dymfno, męczennico czy-
stości, patronko tych, którzy cierpią 
z  powodu nerwowych i  psychicznych 
dolegliwości, ukochane dziecko Jezusa 
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i Maryi, módl się za mną do Nich i wy-
jednaj mi łaskę, o którą proszę.

Ojcze nasz...
Zdrowaś, Maryjo...
Chwała Ojcu...
Święta Dymfno, dziewico i  męczen-

nico, módl się za nami. Amen.

Święta Dymfno, wielka cudotwórczy-
ni w  każdej dolegliwości umysłu i  cia-
ła, pokornie błagam o  twoje potężne 
wstawiennictwo u  Jezusa przez Maryję, 
Uzdrowienie Chorych. Jesteś pełna mi-
łości i współczucia dla tysięcy pacjentów 
przyprowadzanych od wieków do two-
jego sanktuarium oraz dla tych, którzy 
nie mogą przyjść do świątyni, ale wzy-
wają cię w swoich domach lub w szpita-
lach. Okaż tę samą miłość i współczucie 
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