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KORT FORTALT: 

 

Pater Marcin Gacek kommer  

fra Kielce, et smukt malerisk  

område i Świętokrzyskie- 

bjergene. Da han voksede op,  

ønskede han at blive en berømt  

fodboldspiller, hvilket han,  

heldigvis for os, mislykkedes.  

Han prøvede at spille bord- 

tennis, han vandt ikke pokalen.  

Han trænede endda i judo.   

Resultat var at han ikke var 

bange for at gå hjem om  

aftenen.  

 

Senere blev musikken det vigtigste for ham, især klubmusikken, men en DJ-

karriere var ikke noget for ham. I et stykke tid studerede han historie, men 

arbejdede ikke på et arkæologisk sted. Han kom nærmere Jesus som en 

Redemptorist. Han arbejdede som præst, missionær og prædikede 

sognemissioner og retræter, samt pædagog. Han kan godt lide at vandre, 

god musik, bøger og film.  
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Kaldshistorie 

 

Pater Marcin er født i det sydlige Polen i Kielce. Pater Marcin, er den yngste af tre 

søskende. Han har en ældre bror, Dariusz, og en søster, Aneta. De bor stadig i byen. 

Hans mor bor også der, men hans far, ifølge far Marcin, "er i himlen". Siger han med 

et fnis!  

 

I byen Kielce var pater Marcin altertjener i sin unge alder. Som teenager tog 

religionen bagsædet til de normale aktiviteter, teenagere deltager i, især musik. Han 

var især interesseret i "technomusik". Interessant nok var RAP-musik også Kielces 

musik med katolske musikere, der fremførte den. Efter gymnasiet gik pater Marcin på 

et universitet, hvor han studerede historie.  

 

To begivenheder indtraf i hans liv, der drev pater Marcin til et kald i præstedømmet. 

Den første var en bilulykke, der involverede en ven og ham selv. Det var en kæmpe 

ulykke, men mirakuløst nok kom ingen til skade. På det tidspunkt anså pater Marcin 

det ikke for et mirakel. Bagefter forbød hans forældre ham at interagere med sine 

gymnasievenner. Den anden situation involverede hans fars hospitalsindlæggelse 

med en alvorlig sygdom. Nogle måneder senere blev hans far opereret, selvom 

lægerne ikke troede, at det helt ville helbrede ham for kræft. Mens hans mor var på 

hospitalet, var pater Marcin hjemme. Han knælede foran en statue af Jesus på korset 

og bad i en time. Da han ikke havde været en aktiv katolik indtil dette tidspunkt, 

gentog han blot Fadervor og Hil dig Maria. Han talte også til Gud og sagde: "Gud, du 

ved, hvad der er bedst  for min familie og for mig." Da hans mor vendte hjem, sagde 

hun, at lægerne indikerede, at operationen var en succes og kaldte den et mirakel. 

Pater Marcin vidste i sit hjerte, at det, han sagde til Gud, ikke var hans normale 

tankegang, men i stedet sendt fra Helligånden.  

Kort efter vendte pater Marcin tilbage til kirken,  

bad ofte, og til sidst efter seks måneder vendte  

han tilbage til skriftemålet. Han begyndte at føle  

sig glad og tale om Gud til alle i hver sætning.  

En dag besøgte han sin søster. Hun lyttede til  

alle sin brors bemærkninger om Gud og sagde:  

"Marcin, du taler som en præst!" Han vidste da,  

at dette ville være hans kald. Pater Martin har  

været præst i 17 år. Han var anden præst for to  

sogne i Polen. Derefter blev han missionær i  

11 år i over 200 sogne. Derudover hjalp han  

unge Redemptorister ved at rådgive dem, vejlede  

dem og hjælpe med at udforme deres egne 

principper.  


