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© Fundacja Ja Jestem 

Fundacja Ja Jestem została powołana przez kilka osób, które mają w 
sercu pragnienie dzielenia się dobrą nowina. Osoby które ją tworzą mają 
za sobą pewne doświadczenia w swoim życiu, niektóre były bardzo 
trudne, gdzie nie było widać sensu i nadziei. Jednak każda z tych osób 
przeżyła spotkanie z Bogiem i faktycznie przekonała się że Bóg jest 
żywy. Może się to nawet wydawać chore i zwariowane, kiedyś i w ten 
sposób zdarzyło się nam myśleć. Jednak w pewnej chwili swojego życia 
powiedzieliśmy: „jeśli faktycznie jesteś Boże to przyjdź do mojego życia 
i pokaż że jesteś, chce tego!. Zrobiliśmy to całkiem na poważnie i 
rzeczywiście On przyszedł. Jezus kocha każdego człowieka, dlatego 
umarł za Ciebie, za mnie, oddał swoje życie aby Zbawić Ciebie, mnie, 
naszych bliskich. Wybawić od niemocy i powołać do życia. A ponieważ 
zmartwychwstał i żyje, może mieć JUŻ wpływ na nasze życie dzisiaj, tu i 
teraz. W tej właśnie chwili. Wystarczy uwierzyć, przyjąć tą prawdę i 
zaprosić go do swojego życia wybierając Jego drogę. On czeka na to 
aby się do Niego zwrócić. Kocha, tęskni i oczekuje tylko Ciebie. Dzięki 
spotkaniu z Nim nasze życie zaczęło się zmieniać. Po pewnym czasie 
skrzyżował On nasze drogi, poddał wiele pomysłów i powstała Fundacja 
Ja Jestem. Ponieważ wszyscy którzy go spotkali się nie zawiedli i nasze 
życie się zmieniło, to znaczy że może się zmienić życie każdego. Że 
Jezus faktycznie jest lekarstwem na całe zło świata i niemoce naszego 
życia. Tak powstało pragnienie dzielenia się Nim aby mógł pomóc 
innym, również Tobie. Może pomóc każdemu jeśli tylko będzie chciał się 
z Nim spotkać.  

Stąd Fundacja Ja Jestem której misją jest dzielenie się tą Dobrą Nowiną, 
szczególnie z seniorami, osobami w kryzysie bezdomności oraz w 
rodzinach. Skoro pomógł nam, to pomoże i Tobie i tym którzy Go 
potrzebują. 

Fundacja Ja Jestem 
www.jajestem.org.pl 

http://www.jajestem.org.pl


PROLOG 
Życie człowieka zaczyna się od rodziny. Stamtąd człowiek zaczyna swoją 
drogę. To kim zostanie, czy będzie dobrym małżonkiem, kapłanem, 
lekarzem, kimkolwiek, zależy od rodziny z której wychodzi. To jaki jest 
świat dziś, to kim jesteśmy, zależało od rodziny i od domu z którego 
wyszliśmy.  

Czasami wychodzimy z rodzin w których czegoś zabrakło, a 
społeczeństwo w którym żyjemy, czyli wszystko co nas otacza nie 
sprzyja dobrym wyborom. Pod wpływem otoczenia podejmujemy 
decyzje, przez otoczenie również dysponujemy pewną wiedzą. Czasem 
możemy przez to popełnić błąd jak to się stało już wiele razy. 

Takim przykładem i tematem może być temat aborcji, gdzie większość z 
nas w jakiś sposób się z tym zetknęła. Przez to skąd pochodzimy i skąd 
wyszliśmy ma wpływ na nas i możemy nawet pomyśleć że aborcja jest 
dobra. Ze możemy na aborcje pozwolić bo jeszcze życie się tam nie 
rozwinęło, że zapomnę i nie będę żałowała. Że jest to dobry wybór bo 
nie jest to dobry czas na dziecko, że to nic wielkiego. Może decyzja o 
aborcji może być podyktowana wiedzą i podejrzeniem że dziecko może 
być chore, że pochodzi z gwałtu czy lekkomyślności. Pojawia się strach, 
lęk pewien paraliż i brak wsparcia. Pojawia się pośpiech i nie ma czasu 
na zastanowienie. I jest decyzja… 

Chcemy aby każda osoba poznała fakty i prawdę, aby zobaczyła 
faktycznie co to jest naprawdę i jak wygląda, a póżniej mogła się za tym 
opowiedzieć świadomie.   

Poznaliśmy bardzo dużo osób które przeszły przez te trudne 
doświadczenia. I wszystkie które spotkaliśmy spoglądając dziś w głąb 



serca żałują. Sumienia nie można zagłuszyć, to wraca, po 5 latach, czy 
po 50 latach. Te osoby nie zapomniały i nie mogą zapomnieć. Trzeba 
sobie zdać sprawę z kilku faktów, na przykład ciężko spotkać sytuację  
żeby matka, która urodziła dziecko żałowała. Natomiast większość ludzi 
która usunęła dziecko po pewnym czasie żałuje. Nawet po 
kilkudziesięciu latach… Można nawet przedstawić przykład rodziców, 
którym urodziły się chore dzieci i wymagają specjalnej opieki. Kiedy 
byśmy ich zapytali czy żałują że urodzili to się oburzą i nigdy nie 
powiedzą że żałują. Pomimo że teraz ich życie jest bardziej wymagające. 
A ci rodzice którzy zdecydowali sie kiedyś na zabieg w większości 
swojego życia żałują.  

Odpowiedz nasuwa się sama, nie chcesz żałować to bądź za życiem i 
pomóż też innym matkom, aby to i wiele innych kwestii z których sobie 
nie zdają dziś sprawy poznały i zastanowiły się na spokojnie jaką drogę 
wybrać i nie żałować. 

Jesus kocha każdego człowieka, powołuje do życia dziecko ktore jest 
pod sercem od samego początku. Kiedy matka dowiaduje sie że jest w 
ciąży tam już bije serce. Pomimo małego rozmiaru kilku milimetrów 
zaczynają się kształtować dłonie, stópki, nosek… 

Wszyscy mogą nas zawieść, każdemu może nie wyjść, wiele osób może 
się nas odwrócić, ale Jezus nigdy nikogo nie zawiódł. On sie nie 
odwraca, a nawet oddaje za Ciebie życie i On wesprze te dzieciątko i 
Ciebie.  

I pomimo ze te wszystkie sytuacje mogą być wyjątkowe, jedyne, mogą 
mówić że z nich nie ma wyjścia, to jest właśnie jeszcze jedna osoba 
która może w tym pomóc.  

Jest Jezus który chce pomóc Tobie, dziecku, matce i rodzinom. Chce 
pomóc nam aby to zatrzymać, aby ludzie przestali się krzywdzić. By nie 
odpowiadali taką przemocą. Tak naprawdę tylko On może zrobić tak aby 
zatrzymać proceder aborcji, może zrobić tak że wszystkie matki na 
świecie będą za życiem, że rodziny się zmienią, że nasze otoczenie się 
zmieni. Możemy jako ludzie wychodzić na wiece, na marsze i to jest 



oczywiście dobre, ale tylko Jezus ma moc przemienić ludzkie serce i to 
On może nam w tym pomóc, aby to zatrzymać. Ba! On nawet wie jak to 
zrobić. 

SERWIS ON LINE 
Strona internetowa z informacjami i intencjami  

P ragniemy stworzyć mały serwis internetowy który byłby 
narzędziem, inspiracją i intencją, aby wszystkie parafie i 

wspólnoty podjęły konkretną modlitwę w intencji 
przebłagalnej za grzechy aborcji i zaprzestania aborcji w 
Polsce i na Świecie.  

Forma modlitwy którą proponujemy z naszymi 
duszpasterzami to raz w tygodniu w dogodnie wybranym 
terminie eucharystia w intencji przebłagania za grzechy 
aborcji, a bezpośrednio po mszy świętej uroczysty różaniec 
przed najświętszym sakramentem w intencji zaprzestania 
aborcji w Polsce i na Świecie.  

Zachęcamy pamiętać w intencjach o osobach które w 
jakikolwiek sposób zostały związane przez te lub podobne 
doświadczenie, aby te ciężkie doświadczenia wydały życiu 
dobry owoc, być może te osoby mogłyby dziś pomóc 
innym.  



Wyszukiwarka 

Chcielibyśmy na tym mini serwisie internetowym, który 
miałby zachęcać do powyższej intencji umieścić 

wyszukiwarkę w której znajdowałby się spis parafii, które juz 
podjęły powyższe intencje. Dzięki temu wierni ze wspólnot, 
którzy chcieliby się włączyć w modlitwę mogliby z łatwością 
wyszukać parafię, która znajduje się w ich pobliżu. 
Umieszczony by był również termin i dzień w której 
odbywałaby się eucharystia. 

Oprócz intencji potrzebna jest wiedza  

Na stronie internetowej znalazłby się dział poświęcony 
informacjom. Umieszczone by zostały tam artykuły, 

konferencje i świadectwa osób które w przystępny sposób 
dzielą się wiedzą, doświadczeniem, mówią o aborcji nie 
tylko w sposób przystępny, ale mówią o rzeczach które 
zostają często przemilczane. 

Znalazłyby się tam wypowiedzi osób rozpoznawalnych np. 
Mery Wagner czy Abby Johnson. Nie zabrakło by również 
gości, specjalistów którzy między innymi pracują w tej 
specjalizacji i pomagają np. poszkodowanym osobom w 
wyprowadzeniu z syndromu po aborcyjnego.  

W tym dziale znalazłyby się również propozycje filmów t.j. 
Niemy Krzyk, czy Nieplanowane.  

K olejnie znalazła by się skrzynka z intencjami, gdzie 
osoby odwiedzające portal mógłby wysyłać intencje 



modlitewne, które przekazywane by były do wspólnot i 
zgromadzeń zakonnych.  

Umieszczone zostaną tam informacje gdzie można znaleźć 
pomoc oraz będzie uruchomiony „żółty telefon”. 

Patronat Fundacji Ja Jestem 

P atronatem całego serwisu jest katolicka i 
ewangelizacyjna Fundacja Ja Jestem, która została 

powołana 2015 roku, przez osoby będące we wspólnotach.  

Fundacja ewangelizacyjna, niosąca Dobrą Nowinę, w 
szczególności wspierając osoby starsze, osoby w kryzysie 
bezdomności i ubogie oraz wspiera małżeństwa promując 
wartości życia w rodzinie.  

Fundacja składa się z osób będących we wspólnotach, 
formujących się w kościele katolickim. W naszym gronie 
znajdują się również osoby utalentowane muzycznie, które 
śpiewają i grają na Chwałę Pana. Sama Fundacja posiada 
sprzęt nagłośnieniowy oraz jest dysponentem 
profesjonalnego kina objazdowego.  

Do projektu Jestem Życiem parafie będą mogły zaprosić 
naszą wspólnotę, abyśmy podzielili się świadectwem oraz 
mogli zachęcić ów parafian do zaangażowania się w 
intencje modlitwy.  



Ponadto wydawnictwo Rafeal które jest oficjalnym 
dystrybutorem filmu Nieplanowane (film na podstawie 
historii Abby Johnson) wyraziło wstępną zgodę abyśmy po 
wcześniejszym ustaleniu mogli zorganizować projekcje ich 
filmu.  

Dlatego parafie które wyrażą chęć będą mogły zaprosić 
naszą wspólnotę gdzie wspólnie zorganizujemy emisję filmu 
która mogłaby być inauguracją rozpoczęcia cyklicznych 
spotkań modlitewnych.  

Patronat Duchowy projektu 

Nasze życie zostało przemienione przez Jezusa 
Chrystusa, który kocha człowieka i którego 

doświadczyliśmy i spotkaliśmy w kościele katolickim. To 
spotkanie z Nim przemieniło nasze życie.  

Wierząc że On chce dla nas wszystkich jak najlepiej chcemy 
się tym dzielić zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego. 
Dlatego tez zwracamy się z prośbą o Błogosławieństwo dla 
tego projektu do Diecezji Warszawskiej, ks. Kard. Kazimierza 
Nycza, przez ręce duszpasterza który będzie koordynował 
projekt, Prezbitera i proboszcza parafii Św. Jana Pawła II w 
Warszawie ks. Sławomira Abramowskiego.   

Naszym pragnieniem jest zanieść Jezusa już do rodzin, skąd 
człowiek wychodzi i tam, gdzie zaczyna być formowany. 

Marcin Ostrowski & 
Wspólnota Fundacji Ja Jestem 



 
Fundacja Ja Jestem, organizacja pożytku publicznego. 

Ewangelizacyjna, tworzą ją osoby, które doświadczyły 
spotkania z Żywym Bogiem, formujące się będące we 
wspólnotach kościoła katolickiego.  

Osoby z fundacji od ponad 8 lat wspierają osoby starsze, 
seniorów, dotrzymują im towarzystwa, ewangelizują 
bezdomnych i ubogich, wychodząc na ulice Warszawy. 
Wspierają małżeństwa promując wartości życia w rodzinie.  



W latach 2018-2020 prowadziliśmy poradnie „dla małżeństw 
w kryzysie" oraz wydawaliśmy do 100 posiłków tygodniowo 
dla osób będących w kryzysie bezdomności.  

Od marca (czas pandemii) zajęcia zostały odwołane.  

Fundacja i wspólnota od 2015 ma za sobą wiele wydarzeń 
ewangelizacyjnych. Osoby tworzące wspólnotę są po 
różnych formacjach, kursach i szkołach. Kursy 
Ewangelizacyjne, Seminaria, Studium UKSW przy ul. 
Dewajtis.  

Posługujemy i wspieramy systematycznie różne parafie w 
tym parafię JP2 na Bemowie w Warszawie.  

„Jezus zaraz przemówił do nich: <Odwagi! Ja Jestem, nie 
bójcie się!> Mt. 14, 27 
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