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«Dzi, jeli g³os Jego us³yszycie,
nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7)
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«Wszystko, co ¿yje,
niechaj chwali Pana...»
Ps 150,6
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«Prawdziwe ¯ycie w Bogu»
WEZWANIE I NARZÊDZIE
Vassula Ryden  Greczynka urodzona w Egipcie  nale¿y do greckiego Kocio³a Prawos³awnego. Bóg zbli¿y³ siê do
niej i spowodowa³ jej nawrócenie w 1985
r., w czasie, gdy ¿y³a i mieszka³a w Bangladeszu. W najbardziej niezwyk³y sposób
u¿y³ jej jako swego instrumentu i na³o¿y³
na ni¹ misjê przekazywania Jego orêdzi
ca³ej ludzkoci. Jest kim, kto przypomina Jego S³owo. W orêdziach dla naszych
czasów Bóg wzywa nas do skruchy, pojednania, pokoju i jednoci.
Na samym pocz¹tku tej Bo¿ej interwencji Vassula by³a zupe³nie zmieszana i
ba³a siê, ¿e jest zwodzona przez Z³ego.
Ta niepewnoæ by³a prawdziwie jej najwiêkszym krzy¿em, gdy¿ nigdy wczeniej
w swym ¿yciu nie s³ysza³a, ¿e Bóg mo¿e
rzeczywicie komunikowaæ siê ludmi w
naszych czasach. Z tego powodu obawia³a siê tego i próbowa³a siê temu przeciwstawiaæ, a nawet odrzuciæ. Ale zamiast
zmniejszenia intensywnoci tych odczuæ,
Bóg przychodzi³ do niej nawet bardziej intensywnie. Podczas gdy ta wiêta komunikacja rozwija³a siê, zaczê³a te¿ byæ widoczna zmiana, a cilej: wzrost Vassuli
w wierze, wiedzy religijnej i mi³oci do
Boga. Jej potrzeba poszukiwania uspokojenia zmala³a. Vassula poczu³a siê bardziej komfortowo w tej niezwyk³ej roli, która pozwoli³a jej te¿ na g³êbsze rozmowy
z jej Boskim Gociem.
G³ównym motywem przebijaj¹cym siê
przez orêdzia jest Boska mi³oæ Jezusa
wyra¿ana w s³ownictwie zwi¹zanym z zalubinami, tak charakterystycznym dla mistycyzmu, podkrelaj¹cym rozlewaj¹c¹
siê i niewypowiedzian¹ mi³oæ Chrystusa.
Fakt, ¿e Vassula  nie posiadaj¹c jakiejkolwiek wiedzy z katechizacji  pozbawiona formacji teologicznej jest zdolna pisaæ
o tak trudnych duchowych sprawach bez
pope³niania jakichkolwiek b³êdów jest sam
w sobie mocnym potwierdzeniem autentycznoci jej przes³añ.
Od 1988 roku Vassula by³a zapraszana, aby przemawiaæ w 60 krajach i wyst¹pi³a ponad 800 razy, daj¹c wiadectwo
swej wiary. Vassula nie otrzymuje w ca³ej
swojej pracy ¿adnych osobistych honora-
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riów autorskich, wynagrodzeñ ani korzyci za swoje wysi³ki. Dotychczas ksi¹¿ki zosta³y przet³umaczone na 42 jêzyki. Napisane s¹ tak jasnym, bezporednim jêzykiem, ¿e ¿aden z czytaj¹cych nie powinien
mieæ problemu ze zrozumieniem treci.
Zawartoæ tych ksi¹¿ek jest tak bogata i
odkrywcza, ¿e z kolei znakomitych teologów zainspirowa³a do napisania ksi¹¿ek na
temat duchowoci tych w³anie orêdzi.
Sam Bóg wybra³ nazwê dla tych Bo¿ych przes³añ: Prawdziwe ¿ycie w Bogu.
Dok¹dkolwiek Vassula jest zaproszona,
czy to do Azji, czy obu Ameryk, do Australii, Afryki albo do Europy: wszêdzie jest
serdecznie witana przez t³umy ludzi w ka¿dym wieku i z ka¿dego pokolenia, z ka¿dej klasy spo³ecznej i wszystkich rodowisk
 s¹ to zarówno chrzecijanie jak i niechrzecijanie. Wród tych, którzy przybywaj¹, aby us³yszeæ jej wiadectwo, s¹ nie
tylko wieccy ale te¿ przywódcy duchowi i
hierarchowie. Równie¿ inne religie, ¯ydzi
w Izraelu czy mnisi buddyjscy z Hiroszimy
i Bangladeszu, zaprosili j¹, aby i im da³a
wiadectwo. Frekwencja na jej spotkaniach
siêga³a czasem 150 tysiêcy osób, wród
nich, w niektórych krajach byli Muzu³manie, Hindusi, buddyci i ¯ydzi.
Vassula zosta³a zaproszona na trzy
specjalne okazje, by mówiæ o jednoci w
wiatowej Radzie Kocio³ów w Genewie i
raz do Rumunii w Iasi na spotkanie nazwane: Jednoæ i odnowa, pojednanie i chrzecijañska duchowoæ dla naszych czasów.
W 1998 i 2001 r. Organizacja Narodów
Zjednoczonych w Nowym Jorku, wydzia³
pracuj¹cy nad pokojem w wiecie, szczególnie zajmuj¹cy siê konfliktem miêdzy ¿ydami a Palestyñczykami, zaprosi³ Vassulê,
aby zwróci³a siê do nich i powtórzy³a im s³owa, które nasz Pan mówi do nas w orêdziach
odnonie utrzymania pokoju w wiecie.
W 2001 r. zosta³a zaproszona z innymi
mówcami przez International Bridgettine
Centrum Farfa do rozmów na temat ekumenizmu i duchowoci.
Od maja 2002, Vassula zosta³a zaproszona do dania wiadectwa w czasie specjalnych spotkañ miêdzyreligijnych. Pierwsze odby³o siê w Dhaka, gdzie otwarcia

dokona³ muzu³mañski Imam. Nastêpnie
zaprosi³ j¹ Arcybiskup Taipei Joseph TiKan, by przemówi³a do niechrzecijan.
Wyst¹pienia Vassuli na temat pojednania i jednoci zaczê³y byæ znane i doceniane w³anie wród niechrzecijanin.
W lutym 2003 r. Vassula zosta³a zaproszona przez Czcigodnego Suddhananda do jego klasztoru w Dakka, gdzie
zaszczycono j¹ Nagrod¹ Z³otego Pokoju. Vassula zosta³a nominowana do tej
pokojowej nagrody przez buddyjskich
mnichów jako wybitna osobowoæ i w
dowód uznania jej wielkiego wk³adu, jej
wysi³ków i starañ dla ustanowienia miêdzyreligijnej harmonii i promowania pokoju na wiecie miêdzy wszystkimi ludmi i poród wszystkich wyznañ.
Uroczystoæ zosta³a zainaugurowana
przez Michaela Rozario, arcybiskupa katolickiego kocio³a w Dakka. Wród innych goci by³ Sekretarz Nuncjusza Apostolskiego w Dakka, jak te¿ muzu³mañscy profesorowie z ró¿nych regionów
Bangladeszu i z czterech g³ównych znacz¹cych religii: chrzecijan, Muzu³manów, buddystów i Hindusów.
W Pimie wiêtym jest napisane, ¿e
wiara bez dobrych uczynków jest martwa.
Owocami Prawdziwego ¯ycia w Bogu
s¹ nie tylko nawrócenia serc, ale i dobre
dzie³a, które zapocz¹tkowali czytelnicy
tych orêdzi.
W wizji spotkania z Maryj¹ Vassula
zosta³a przez Ni¹ poproszona, by ¿ywiæ
tak¿e biednych, gdy¿ duchowy pokarm
nie jest wystarczaj¹cy do ¿ycia. Od tego
czasu zosta³o powo³anych wiele takich
specjalnych domów, a nazwano je Beth
Miriam (dom Maryi). S¹ one uruchamiane przez przyjació³ tych przes³añ, po to,
aby karmiæ biednych. Domy te rozwijaj¹
siê te¿ w tym kierunku, aby kszta³ciæ biedne dzieci.
Jest ich ju¿ sporo takich miejsc: 2 na
Filipinach, w Egipcie, w Bangladeszu, w
Ziemi wiêtej, 3 w Wenezueli, 4 w Brazylii, jeden sierociniec dzia³a w Kenii i na
Ukrainie. Pomoc jest tak¿e udzielana 600
buddyjskim sierotom w Dakka.
(http://www.tlig.org)
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Pokolenie,
k³adê Moj¹ mi³oæ
przed twymi oczyma...
...i chocia¿ Moja mi³oæ przekracza ludzkie pojmowanie, przyjd, zatrzymaj siê na chwilê, pomyl, dowiedz siê,
¿e Ja jestem Bogiem, ale te¿ Ojcem. Nie
pos³ugujê siê surowymi sformu³owaniami.
To nie w ten sposób wzbudzam wiêtych
i Mêczenników. Moja ³agodna rozmowa z
tob¹ jest cnot¹ i religi¹. Zwracam siê z Moimi Pieniami bez miecza u boku. Moje
Boskie Tajemnice s¹ mi³e i objawiane ci
przy pomocy olejku wesela. Chocia¿ widzia³em twe ubóstwo i znam nêdze twej
duszy, nie odwróci³em od ciebie Mego Oblicza, lecz raczej z Mi³oci¹ przypomnia³em sobie ciebie. Dobroæ i ¿yczliwoæ to
drogi, które wybra³em dla ciebie, bo Moje
drogi  to Mi³oæ i Prawda. Przez wzgl¹d
na Moje wiête Imiê o¿ywi³em tw¹ duszê,
córko, i przebaczy³em twoj¹ winê. Postawi³em u twego boku Cnotê i Prawoæ, aby
by³y twoimi radosnymi Towarzyszkami.
Aby cieszy³a siê Mn¹, umi³owana, i aby
chodzi³a w Mojej Obecnoci, ze Mn¹, w
krainie ¿yj¹cych, ofiarowa³em ci zdobycie
M¹droci i zapragn¹³em rozci¹gn¹æ nad
twoim cia³em Moje transcendentne wiat³o.
Jest napisane: Szczêliwy cz³owiek,
którego wybierasz, którego zapraszasz do
¿ycia na Twoich Dziedziñcach.1 To prawda, bo zaproszony nie jest ju¿ sam. Ci,
którzy byli samotni, s¹ teraz we Mnie i s¹
b³ogos³awieni. Wyrzekli siê wiata, swoich przyjació³, swoich krewnych, sami siê
oderwali, dla Mojej Chwa³y.
[To Mi przynosi wiêcej chwa³y i otrzymujê wiêcej czci wtedy, gdy oderwanie pochodzi od ludzi ¿yj¹cych w wiecie, poród tylu otaczaj¹cych ich pokus, gdy dziêki swej wolnej woli odwracaj¹ siê oni od
wszelkich form z³a i chêtnie ofiarowuj¹ Mi
sw¹ wolê.] 2
Chroniê Moj¹ Bosk¹ wiat³oci¹ tych
wszystkich, którzy s¹ we Mnie.
Przyjdcie i pos³uchajcie Moich Pieni
wszyscy, którzy siê Mnie boicie. Czy
s³yszelicie kiedykolwiek, ¿ebym zapomnia³ okazaæ Mi³osierdzie lub ¿eby Mój
gniew pokona³ Moj¹ Czu³oæ? Wszystko,
co robiê, czyniê wiernie i sprawiedliwie.3
1
Ps 65,5. 2 Ten fragment w nawiasie
zosta³ mi dany tak, jak siê powierza co przyjacielowi, kiedy siê dodaje co przy okazji...
3
Por. Ps 111,7. (Przyp. red.)

Prawdziwe ¯ycie... Zesz.108, 3.02.2003

WAKACYJNE SPOTKANIA MODLITEWNE
Z «PRAWDZIWYM ¯YCIEM W BOGU»
Odbêd¹ siê one w tym roku tradycyjnie w Jaworkach, ko³o Szczawnicy, w pobli¿u W¹wozu Homole. Informacje: 0695532906.
Planowane terminy: 17-22 lipca; 24-29 lipca; 14-19 sierpnia
Pobyt ma formê prywatnych rekolekcji dla osób czytaj¹cych Orêdzia
lub pragn¹cych siê z nimi zapoznaæ, jak i dla tych, którzy chcieliby dowiedzieæ siê wiêcej o tym, jak za³o¿yæ grupê modlitewn¹ Prawdziwego
¯ycia w Bogu. W czasie tego wakacyjnego pobytu bêdzie mo¿liwoæ
g³êbszego poznania Orêdzi dziêki osobistej i wspólnotowej modlitwie,
lekturze, dyskusji. Na pewno znajdzie siê czas na spacery po piêknej
okolicy.
Do po³udnia: Msza w., spotkanie modlitewne wg wskazówek Vassuli, modlitwa ró¿añcowa; adoracja Najwiêtszego Sakramentu, indywidualne b³ogos³awieñstwo. Wieczorem: projekcja filmu, Apel Jasnogórski,
modlitwa ró¿añcowa.
Przyjazd w pierwszym dniu najpóniej do obiadu o godz. 14.
Wyjazd w ostatnim dniu  po niadaniu.
Odp³atnoæ na rzecz utrzymania domu oraz na wy¿ywienie to 180 z³.
Dom umo¿liwia pobyt ma³¿eñstw oraz zarówno mê¿czyzn jak i kobiet, osób duchownych i wieckich.
ZAPRASZAMY!
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Maryjne dowiadczenie duchowe Kocio³a Prawos³awnego

Chcia³bym przedstawiæ kilka rozwa¿añ, zrodzonych z maryjnych dowiadczeñ duchowych, raczej mojego Kocio³a ni¿ moich w³asnych. Omielê siê powiedzieæ, ¿e jestem coraz bardziej przekonany o koniecznoci dialogu, wyp³ywaj¹cego z tych w³anie dowiadczeñ, po³¹czonych z modlitw¹ do Maryi Dziewicy.
Moja pewnoæ wynika z refleksji  wyra¿onej tu z koniecznoci skrótowo i powierzchownie  nad dwiema wielkimi tradycjami Kocio³a Powszechnego 
wschodni¹ i zachodni¹. D¹¿¹c do pojednania miêdzy chrzecijanami, powinnimy szukaæ go u ród³a, jakim jest dla
nas osoba Matki Jezusa Chrystusa. Nie
chodzi o ca³kowite pojednanie na gruncie dogmatyki, ale o autentyczne spotkanie w wierze, zakorzenionej w Chrystusie i prze¿ywanej g³êboko w Kociele, u
boku naszej wspólnej Matki.
Celem naszych obecnych rozwa¿añ
jest zatem szukanie wspólnych podstaw
i punktów odniesienia dla jednoci, istniej¹cej ju¿ w samej naturze cz³owieka wierz¹cego, jednoci, która powinna jednak
zostaæ odkryta i ukazana w imiê, w obecnoci i za porednictwem tajemnicy
Najw. Maryi Panny.

MARYJA
ISTOTA «EKLEZJALNA»
Maryja, przedmiot naszej medytacji,
ikona Boga, jest przede wszystkim Tajemnic¹. Z jednej strony znamy kilka zdañ powiêconych Jej w Ewangeliach, z drugiej
 niezliczone Jej wizerunki, modlitwy,
proby, litanie i wszelkie inne wyrazy nabo¿eñstwa do Jej osoby. Wydaje siê, ¿e
dyskretna obecnoæ Maryi w przekazach
pisanych, p³ynie z samego ród³a naszej
natury eklezjalnej (Metropolita J. Ziziulas).
¯yjemy w Kociele, pod opiek¹ Matki
Bo¿ej, otrzymuj¹c niewidzialny strumieñ
Jej ³ask, których nie jestemy czêsto zdolni nawet dostrzec. Strumieñ ten nie wysycha nigdy, zgodnie z proroctwem  Oto
bowiem b³ogos³awiæ mnie bêd¹ odt¹d
wszystkie pokolenia (£k 1,48). Ka¿de
bowiem pokolenie odkrywa na nowo i na-
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zywa Maryjê b³ogos³awion¹ na swój sposób, dlatego te¿ Jej wiêtoæ znajduje tak
wiele rozmaitych wyrazów. Pokorna s³u¿ebnica Pañska nie przepowiada w³asnej
chwa³y, ale b³ogos³awieñstwo Ducha wiêtego, którego stanie siê Ona mieszkaniem,
wybran¹ Nosicielk¹. Tak oto wchodzimy w
Komuniê z Duchem wiêtym za porednictwem Kocio³a, pe³nego obecnoci Najwiêtszej Dziewicy.
Obecnoæ ta, ukryta, choæ niepodwa¿alna, stanowi jeden z przedmiotów naszej
wiary, skoncentrowanej ca³kowicie na Imieniu Jezusa Chrystusa, gdy¿ nie ma w ¿adnym innym zbawienia (Dz 4,12). Wiemy,
¿e jeden jest Bóg, jeden te¿ porednik
miêdzy Bogiem a ludmi, cz³owiek, Chrystus Jezus, który wyda³ siebie samego na
okup za wszystkich (1 Tm 2,5).
Wiara w Jezusa Chrystusa w tajemniczy sposób zyskuje nowe wiat³o dziêki
Jego Matce. W wietle tym zaczynamy
rozumieæ, ¿e dostêp do Chrystusowego
Zbawienia zosta³ dla nas przygotowany
przez Maryjê bardziej ni¿ przez któregokolwiek innego cz³owieka, a dzie³o Chrystusa objawia siê tak¿e w Jej wstawiennictwie i wiêtoci. Jak jednak przybli¿yæ
sobie macierzyñskie oblicze Maryjnego misterium? Sk¹d bierze swój pocz¹tek, trwaj¹cy od czasów ewangelicznych do dnia
dzisiejszego kult Maryi?
Samo imiê Matki Bo¿ej zawiera w sobie ca³e misterium ekonomii  powiada
w. Jan Damasceñski (De fide orth., III, 12,
PG 94). Ekonomia oznacza tutaj dzia³anie Boga s³u¿¹ce naszemu zbawieniu. Maryja, to ¯yciodajne ród³o, jak nazywamy w Kociele Prawos³awnym jedno z Jej
wyobra¿eñ ikonicznych; ród³o, które
oczyszcza dusze i cia³a, uzdrawia wszystkie choroby jednym dotkniêciem  g³osi
modlitwa adresowana do tego wizerunku.
Jest Ona ród³em, które wyp³ywa z przesz³oci, u podstaw naszej wiary i zmierza
w nasz¹ stronê; lecz tak¿e od nas samych,
od ka¿dego pokolenia wierz¹cych, rzeka
ta zwraca siê ku samemu Pocz¹tkowi, S³owu Bo¿emu poczêtemu w ¿ywocie Jego
Matki. Za ka¿dym razem, gdy S³owo obleka siê w cia³o naszego serca i jednoczy z

nasz¹ myl¹  serce to upodabnia siê do
Maryi, a umys³ pe³en wiary staje siê Maryjny i zaczynamy rozpoznawaæ obecnoæ
Matki Bo¿ej w ca³ym obszarze dzia³ania
Bo¿ej ekonomii, gdzie tajemnica ¯ywego
Boga jest naprawdê bliska cz³owiekowi.
W naszych rozwa¿aniach nie dokonamy ¿adnych nowych odkryæ, mo¿emy jednak, id¹c tropem wiekowych prawd, odnaleæ drogê do pojednania miêdzy wielkimi rodzinami chrzecijan, zgromadzonych wokó³ Matki naszego wspólnego
Pana.
Chcia³bym zwiêle opowiedzieæ o tym,
jak po raz pierwszy imiê Maryi zosta³o
odkryte w historii Kocio³a. w. Ignacy Antiocheñski, zatrzymany przez rzymskich
¿o³nierzy i wieziony na miejsce kani, pisze do swego Kocio³a w II wieku n.e.:
Nie poj¹³ ksi¹¿ê tego wiata dziewictwa
Maryi ani Jej Macierzyñstwa, podobnie jak
i mierci Pana, owych trzech g³onych tajemnic, które dokona³y siê w ciszy Boga
(List do Efezjan,19). To, czego Bóg dokonuje w ciszy, jest godne Ojca. Ten, kto
naprawdê posiada S³owo Jezusowe,
mo¿e rozumieæ nawet Jego milczenie i
dziêki temu osi¹gn¹æ doskona³oæ; bêdzie
on postêpowa³ zgodnie ze S³owami, lecz
tak¿e i milczenie objawi, jakim jest. Zwi¹zek miêdzy s³owem Jezusowym a Jego
milczeniem znajduje swój przybytek, swoje schronienie w Maryi. S³owo Bo¿e, które staje siê cia³em nie tylko przez Zwiastowanie Anielskie, lecz tak¿e w cichoci
tajemnicy Ducha wiêtego, zostaje os³oniête milczeniem. Wieczyste dziewictwo
Matki Bo¿ej jest znakiem milczenia w Duchu. Dziewictwo jest wyciszeniem wszelkich ziemskich trosk  powiada w. Teresa z Lisiuex. Milczenie, to sakrament przysz³ego wieku pisze w. Serafim z Sarowa,
zg³êbiaj¹c duchowoæ Ojców Kocio³a.
My, którzy cherubinów mistycznie
przedstawiamy  piewa Koció³ Prawos³awny podczas wielkiego wejcia ³¹cz¹cego liturgiê S³owa z liturgi¹ eucharystyczn¹  ( ) odrzuæmy teraz wszelk¹ ¿ycia
troskê. Tajemnica ciszy poprzedza Sakrament transmutacji (prawos³awny termin
odpowiadaj¹cy zachodniemu transsub-
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stancjacja), który jest sprawowany za porednictwem s³ów.
W miarê jak s³owo Pañskie rozszerza³o siê i ros³o (Dz 12,24), wród ludzi rozszerza³o siê tak¿e Jego milczenie. Istnia³o ono zawsze w cieniu S³owa, by³o Jego
echem. Nasze s³owa, zamiary, d¹¿enia,
wyobra¿enia, najczêciej zag³uszaj¹ to
milczenie, gdy jednak ws³uchujemy siê w
nie z uwag¹, mo¿emy je zrozumieæ dziêki
Sercu Maryi.
Jej Serce zachowuje s³owa pasterzy o
Jezusie i Jego w³asne (£k 2,19; 2,51). Matka Bo¿a jest obrazem ludzkiej duszy, w
której rodzi siê Chrystus przemawiaj¹cy
do cz³owieka. Milczenie Maryi zostaje
przekazane w s³owach i tak powstaje tradycja.
Jezus, przed swoj¹ mierci¹, powierzaj¹c Matce umi³owanego ucznia, Matkê za
 uczniowi, ukazuje za³o¿onemu w³anie
przez siebie Kocio³owi jego nowy wymiar
 przybrania za synów i macierzyñskiego
porednictwa. Od tej godziny, uczeñ wzi¹³
J¹ do siebie  czytamy w Ewangelii Janowej (19,27). To w³anie u w. Jana, w
obecnoci Maryi, narodzi³y pisma siê tego
ucznia: Ewangelia, Apokalipsa i listy. To
milczenie serca Maryi, przemienione w
s³owa i obrazy, wyda³o w Duchu wiêtym
owoc niezwyk³ego wyznania wiary w biblijnego Boga: Co by³o od pocz¹tku, comy us³yszeli o S³owie ¿ycia, co ujrzelimy w³asnymi oczami, na co patrzylimy
i czego dotyka³y nasze rêce (1 J 1,1).
Zadajê sobie pytanie, czy s³owa te mo¿emy odnieæ do prze¿yæ Vassuli? Czy jej
dowiadczenia posiadaj¹ znamiona objawienia danego w. Janowi Ewangelicie?
Dotykaæ S³owa ¿ycia w³asnymi rêkoma,
widzieæ na w³asne oczy, swoj¹ dusz¹!
Zadajê to pytanie.
Wyznanie wiary w. Jana ma swoje
ród³o we wspomnieniach Matki Chrystusa. Koció³ wspomina S³owo ¿ycia i
wszystko, comy us³yszeli o Nim, nas³u-

chuj¹c modlitwy serca Jego Matki, która
widzia³a, s³ysza³a i dotyka³a S³owa jako
pierwsza. Ten sam jêzyk, którym przemawia serce Maryi, znajdujemy w 1 Licie
w. Jana: Mymy poznali i uwierzyli mi³oci, jak¹ Bóg ma ku nam. Bóg jest mi³oci¹.
To Maryjne przes³anie Pisma wiêtego jest wci¹¿ ignorowane przez ksiêcia
ziemskiego wiata, który nie tylko wprowadza podzia³y miêdzy chrzecijan, lecz
tak¿e oddziela s³owo od jego znaczenia,
serce od Ducha, nasz¹ wiarê w Mi³oæ od
samej Mi³oci... Najpierwszymi ze wszystkich Pism s¹ Ewangelie, a wród nich na
czele stoi Ewangelia wiêtego Jana, której wymowy nie mo¿e zrozumieæ ten, kto

POZDROWIENIE ANIELSKIE
Bogurodzico, Dziewico, raduj siê, ³aski pe³na Mario,
Pan z Tob¹, b³ogos³awiona Ty miêdzy niewiastami i b³ogos³awiony
owoc ¿ywota Twego, albowiem zrodzi³a Zbawcê dusz naszych.

GODNE JEST...
Zaprawdê godnym jest wielbiæ Ciê, Bogurodzico, zawsze B³ogos³awion¹ i Najczystsz¹ i Matkê Boga naszego. Czcigodniejsz¹ od Cherubinów
i bez porównania Chwalebniejsz¹ od Serafinów, Która bez zmiany
zrodzi³a Boga S³owo, Ciebie, prawdziw¹ Bogurodzicê, wys³awiamy.

nie spoczywa³ na piersi Jezusowej i nie
otrzyma³ od Jezusa Maryi jako Matki
(Orygenes, Komentarz do J 1, 23).
Mymy poznali... Poznanie, jakie by³o
udzia³em w. Jana, zostaje przekazane
wszystkim jego czytelnikom, jego
uczniom. Pochodzi ono z serca Maryi,
Ona sama jednak okrywa siê zas³on¹, pozwala mówiæ innym. Tak wiêc w przesz³oci i w dniu dzisiejszym przemawia za Ni¹
w. Jan Teolog (Ewangelista), w. Piotr,
nazywany Ksiêciem Aposto³ów, w Pawe³  Aposto³ pogan oraz Pismo wiête i
Koció³ w swojej historii i nauczaniu. Maryja przebywa jednak w pobli¿u wszystkich aposto³ów, którzy g³osz¹ Jej Syna, poniewa¿ ka¿de wypowiedziane przez nich
s³owo jest przenikniête obecnoci¹ i porednictwem Jego Matki.
Poznanie Mi³oci w. Jana, podobnie
jak trzy g³one tajemnice ¿yj¹cego kilka
pokoleñ póniej w. Ignacego, ukazuj¹
nam wiêc jeszcze inne misterium. £¹czy
ono Maryjê z Kocio³em. Koció³ zna S³owo Bo¿e od macierzyñskiego ³ona Maryi,
otrzymuje mi³oæ Bo¿¹ z Jej r¹k, poznaje
siebie dziêki Maryi i dostrzega J¹ we
wszystkich proroctwach na Jej temat, jakie znajdujemy w Biblii.
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Vox Domini
André Castella

MARGUERITE BAYS
STYGMATYCZKA
SZWAJCARSKA (1815-79)
HISTORYCZNY KONTEKST
JEJ ¯YCIA
Stygmatyczka Marguerite Bays urodzi³a siê 8 wrzenia 1815 r. w osadzie La
Pierraz (parafia Siviriez) i spêdzi³a tam
ca³e ¿ycie. By³a drugim dzieckiem Pierrea Antoinea Bays i Josephine z domu
Morel. Ojciec by³ szewcem i rolnikiem. Starszy brat, Claude, obj¹³ gospodarstwo po
mierci ojca, a Marguerite pozosta³a z jego
rodzin¹ jako niezamê¿na a¿ do swojej mierci.
Zajmowa³a siê pos³ug¹ duchow¹ w parafii Siviriez. Proboszcz uwa¿a³ j¹ za wzorow¹ katoliczkê. Nale¿a³a do wszystkich
grup parafialnych: opiekowa³a siê Papieskim Dzie³em Misyjnym Dzieci, Dzie³em
Rozkrzewiania Wiary, by³a cz³onkini¹
Bractwa Ró¿añca w. i Bractwa Najwiêtszego Sakramentu. Nale¿a³a tak¿e do
Trzeciego Zakonu Franciszkañskiego.
Wszystkie si³y powiêca³a dzieciom, ubogim, chorym i umieraj¹cym. W 1854 roku,
gdy mia³a 39 lat, lekarze wykryli u niej raka
jelita. Operacja nie zatrzyma³a rozwoju
choroby. Marguerite zwróci³a siê wówczas
do Boga za porednictwem Maryi. Jej
modlitwa zosta³a wys³uchana: 8 grudnia
1854 roku, Marguerite zosta³a uzdrowiona.
Przypomnijmy, ¿e w³anie tego dnia,
papie¿ Pius IX og³osi³ uroczycie dogmat
o Niepokalanym Poczêciu Najw. Panny.
UDZIA£
W CIERPIENIACH CHRYSTUSA
Cierpienie i mieræ Chrystusa s¹ ród³em naszego zbawienia. Dlatego wszelkie cierpienie przyjmowane mê¿nie, z mi³oci¹, w jednoci z Chrystusem Umar³ym
i Zmartwychwsta³ym, staje siê uczestnictwem w budowaniu Królestwa Bo¿ego,
które osi¹gnie swoj¹ pe³niê na koñcu czasów. Wówczas, Bóg otrze z ich oczu
wszelk¹ ³zê, a mierci ju¿ odt¹d nie bêdzie. Ani ¿a³oby, ni krzyku, ni trudu ju¿ nie
bêdzie, bo pierwsze rzeczy przeminê³y
(Ap 21,4).
Jezus uprzedza³: Jeli kto chce pójæ
za mn¹, niech siê zaprze samego siebie,
niech wemie krzy¿ swój i niech Mnie na-
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laduje (Mt 16,24). Marguerite Bays wziê³a swój krzy¿ i pod¹¿a³a za Chrystusem
wiernie, cicho i z pokor¹.
W 1860 roku Chrystus pozwoli³ jej
uczestniczyæ w Jego cierpieniach.
W ka¿dy Wielki Pi¹tek prze¿ywa³a
ekstazy, trwaj¹ce najpierw od
dziesiêciu do piêtnastu minut, po
latach za  przez ca³¹ godzinê.
Widz¹c rosn¹ce zainteresowanie swoj¹ parafiank¹, proboszcz Siviriez zwróci³ siê do m³odego, 35-letniego
lekarza wyró¿niaj¹cego siê b³yskotliw¹ inteligencj¹, doktora Alexisa Pegaitaz de
Bulle, z prob¹ o przeprowadzenie badañ.
Lekarz musia³ przyznaæ, ¿e nauka nie jest
zdolna wyjaniæ obserwowanych przez niego zjawisk, a w szczególnoci  stygmatów.
WIZJE I OBJAWIENIA
Marguerite Bays mia³a wizje nie tylko
podczas wielkopi¹tkowych ekstaz. Widzia³a ona zdarzenia odleg³e w przestrzeni: pewnego dnia, modl¹c siê we w³asnym
pokoju, ujrza³a trzech podró¿nych zmierzaj¹cych drog¹ do La Pierraz. Przeje¿d¿ali oni razem przed kaplic¹ Matki
Bo¿ej Lenej pomiêdzy Romont i La Pierraz, ale tylko jeden z nich, brat konwers z
opactwa Hauterive, wst¹pi³ do rodka, by
pomodliæ siê do Maryi. Gdy w koñcu dotarli do celu swej podró¿y, Marguerite
zwróci³a siê do nich s³owami: Dobrze Brat
uczyni³, zatrzymuj¹c siê, by oddaæ pok³on
Matce Bo¿ej!
Marguerite mia³a tak¿e dar widzenia
rzeczy przysz³ych. Miêdzy innymi przepowiedzia³a wst¹pienie swojej chrzeniaczki, Alphonsine, do klasztoru cysterek Córy
Bo¿ej w Romont.
WZOROWA PARAFIANKA
Marguerite wiernie trwa³a na modlitwie
zarówno osobistej, jak i wspólnotowej. Regularnie uczestniczy³a w nabo¿eñstwach
odprawianych w swojej parafii.
Od najm³odszych lat przejawia³a wielk¹ pobo¿noæ, lubi³a samotnoæ i ciszê,
by³a te¿ we wszystkim pos³uszna swoim

rodzicom. Kiedy doros³a, nauczy³a siê
szyæ i wykonywa³a dla siebie proste,
skromne ubrania.
Marguerite unika³a wieckich zabaw. Umia³a zawsze odmówiæ w sposób uprzejmy gdy j¹ zapraszano i wycofywa³a siê
do swego pokoju, by tam oddawaæ siê modlitwie i lekturze ksi¹¿ek o Bogu.
DUSZA APOSTOLSKA
Troszczy³a siê o podtrzymywanie wiary w parafii. Aby pomóc s¹siadom zrozumieæ tajemnicê Wcielenia, przygotowywa³a na Bo¿e Narodzenie ma³e nabo¿eñstwo, które odprawia³a w swoim pokoju
przy w³asnorêcznie wykonanej przez siebie szopce betlejemskiej. Modl¹c siê i
piewaj¹c, zachêca³a wszystkich do
wspólnej modlitwy.
Marguerite z wielk¹ trosk¹ zajmowa³a
siê ubogimi dzieæmi. Za darmo reperowa³a
im ubrania, czasami nawet szy³a nowe.
Ze szczególn¹ gorliwoci¹ powiêca³a
czas opiece nad chorymi. Modli³a siê za
nich, podnosi³a na duchu i zachêca³a, by
przyjmowali wszystko z cierpliwoci¹ i zawierzeniem Bogu. Wielekroæ czuwa³a te¿
przy umieraj¹cych, nak³ania³a ich do pokuty i pojednania z Bogiem oraz przygotowywa³a do odejcia z tego wiata.
OSTATNI ETAP
Marguerite cierpia³a na silne bóle g³owy i czu³a siê wewnêtrznie rozpalona. Nikt
nie wiedzia³, na co choruje. Podczas Wielkiego Postu 1879 roku jej os³abienie pog³êbia³o siê z dnia na dzieñ.
Przed mierci¹ cierpia³a niewymownie.
Daleka od skarg lub szemrania, znosi³a
chorobê z niezwyk³¹ wytrwa³oci¹. Po-
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s³usznie wype³nia³a zalecenia lekarzy, doskonale wiedz¹c, ¿e ludzkie rodki oka¿¹
siê nieskuteczne.
Marguerite prosi³a Pana Jezusa o ³askê mierci w dniu uroczystoci Jego Najwiêtszego Serca i zmar³a w pi¹tek oktawy tego wiêta, 27 czerwca 1879 r., o trzeciej po po³udniu.

Jej beatyfikacja odby³a siê 29 padziernika 1995 r., w Bazylice w. Piotra w Rzymie. Tego dnia, Papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³ b³ogos³awionymi równie¿ dwie inne
Szwajcarki: siostrê Marie Therese Sherrer (1825-1888), za³o¿ycielkê Kongregacji w. Krzy¿a w Ingenbohl, oraz siostrê
Mariê Bernardê Bütler (1848-1924), za³o-

¿ycielkê Franciszkanek Maryi Wspomo¿ycielki. Liturgiczne wspomnienie b³ogos³awionej Marguerite Bays przypada 27
czerwca.
Zwracajmy siê w naszych potrzebach
z modlitw¹ do b³ogos³awionej Marguerite, ona za z pewnoci¹ wyprosi dla nas
u Boga liczne ³aski.

AKTUALNE PROMOCJE!
«PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU»
koszty wysy³ki gratis
+ ksi¹¿ka w prezencie! do wyboru:
l Wasze modlitwy mog¹ zmieniæ wiat  modlitewnik
l Jak rozpoznaæ znak dany przez Boga  René Laurentin
l Korespondencja Vassuli z Kongregacj¹ Nauki Wiary
l Modlitewnik dla grup
Zysk przy zakupie promocyjnym do 30 z³otych
P³atnoæ z góry na konto w mBanku:
nr 16 1140 2004 0000 3602 3422 2480
w tytule wp³aty nale¿y napisaæ:
"PROMOCJA + tytu³ wybranej ksi¹¿ki".

15 WZORÓW POCZTÓWEK
z tekstami z "Prawdziwego ¯ycia w Bogu"
Cena: 10 z³ + wysy³ka gratis,
czyli 7 z³ taniej ni¿ w normalnej sprzeda¿y.
P³atnoæ z góry na konto w mBanku:
nr 16 1140 2004 0000 3602 3422 2480
w tytule wp³aty nale¿y napisaæ: "widokówki" (zob. str. 64).
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ANALIZA KODU LEONARDA DA VINCI

Wywiad z apologet¹ Markiem Shea

Miliony ludzi przeczyta³y ju¿ ksi¹¿kê
Kod Leonarda Da Vinci, a wielu oczekuje
na zobaczenie jej wersji kinowej.
To dlatego Mark Shea i Ted Sri  apologeta oraz profesor teologii  opracowali
wspólnie Oszustwo Da Vinci, ksi¹¿kê,
która równie¿ wchodzi obecnie na rynek
ksiêgarski. Jest to przewodnik ujawniaj¹cy
fakty i fikcje zwi¹zane z Kodem Da Vinci.
Shea podzieli³ siê z Agencj¹ Zenit
g³ównymi niecis³ociami, jakie odkry³ w
tak popularnej ksi¹¿ce i swoimi uwagami
na temat, dlaczego jej treæ zagra¿a wierze chrzecijan.
 Co wp³ynê³o na decyzjê o napisaniu ksi¹¿ki ujawniaj¹cej oszustwa?
Shea: Krótka odpowied jest taka, ¿e
dziesi¹tki milionów ludzi przeczyta³o j¹, a
u wielu wstrz¹snê³a ona wiar¹ w
Chrystusa i Koció³ katolicki. Ta
bluniercza ksi¹¿ka sta³a siê znacz¹cym
zjawiskiem kulturowym, w du¿ej mierze
przez zaatakowanie prawdy o Osobie i
misji Jezusa Chrystusa. To nie mo¿e
pozostaæ bez odpowiedzi.
D³u¿sza odpowied jest taka, ¿e Kod
Leonarda Da Vinci sta³ siê ród³em czego, co ja nazywam pseudo-wiedz¹ na
temat wiary chrzecijan. Pseudo-wiedza
jest niebezpieczna, kiedy oddzia³uje niekorzystnie na najwiêksze wiêtoci wiary
milionów ludzi i kiedy kieruje pod adresem
Kocio³a zarzut, ¿e jest on zasadniczo
ogromnym wcielonym przestêpc¹, za³o¿onym po to, aby podtrzymywaæ rzekome k³amstwo o bóstwie Jezusa i Jego
zmartwychwstaniu.
Kod Leonarda Da Vinci sprzeda³ siê
w blisko 30 milionach egzemplarzy. W
maju zaczê³a siê dystrybucja filmu, który
zyska sobie zapewne niekwestionowan¹
popularnoæ wród  niewiadomych
historycznie, a tym bardziej teologicznie
 odbiorców. Chyba, ¿e chrzecijanie
ustal¹ fakty i pomog¹ widzom rozpoznaæ
dok³adnie, jak bardzo mylnie s¹ one
przedstawione.
Inicjatywa Siêgn¹æ dalej ni¿ Da Vinci
prowadzona przez Catholic and Ascension Press, wyposa¿y katolików i
wszystkich ludzi dobrej woli w ród³a informacji, które pomog¹ im odpowiednio
reagowaæ na ten film.
Ci, którzy mówi¹, ¿e to jest tylko film,
po prostu nie rozumiej¹, ¿e to oszustwo
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jest czêci¹ mocnej strony tej ksi¹¿ki.
Ludzie czêsto, w³anie dziêki fikcji, przyjmuj¹ co, przeciwko czemu dot¹d walczyli
w specjalnie zorganizowanych debatach.
Szczególnie znacz¹ce jest to, ¿e Dan
Brown, autor Kodu Leonarda Da Vinci,
twierdzi, i¿ nie zmieni³by nawet dzi ¿adnego z podstawowych twierdzeñ zawartych w swej ksi¹¿ce, jeli napisa³by na ten
sam temat literaturê faktu. Brown sugeruje
nam, i¿ jego twierdzenia dotycz¹ce pochodzenia chrzecijañstwa s¹ prawdziwe.
 Jakie s¹ g³ówne niecis³oci w
ksi¹¿ce Kod Leonarda Da Vinci?
Shea: Proszê mi pozwoliæ wyliczyæ sposoby ich przedstawienia. Na pomy³ki
sk³adaj¹ siê faktyczne b³êdy i wyrane
k³amstwa, wiêksze i mniejsze, praktycznie
w ka¿dym z przedstawionych w ksi¹¿ce
tematów dotycz¹cych sztuki, historii i
teologii. Brown utrzymuje, ¿e fa³szywe
dokumenty  których nawet jego w¹tpliwe
ród³a siê wypieraj¹  przedstawiaj¹ fakty.
Brown twierdzi, ¿e Leonardo Da Vinci nie
maluje Jezusa z kielichem na swoim obrazie
Ostatnia Wieczerza, aby uczyniæ aluzjê, ¿e
Maria Magdalena by³a prawdziwym kielichem, który zawiera³ krew Jezusa  to jest
Jego dziecko. Wbrew temu twierdzeniu na
obrazie jest 13 pucharów.
Nazywa Mariê Magdalenê ofiar¹ katolickiej kampanii wymazywania prawdy,
bez podejmowania refleksji, dlaczego jest
ona katolick¹ wiêt¹.
Wini Watykan za wiele w¹tków i spisków, które, jak przecie¿ utrzymuje, mia³y
miejsce na ca³e wieki przed tym, zanim
zaistnia³ jakikolwiek Watykan, aby je rzekomo uknuæ.
I oczywicie  w najwiêkszym k³amstwie ze wszystkich  owiadcza, ¿e nikt
przed 325 rokiem nie myla³ o Jezusie inaczej ni¿ jako o miertelnym proroku, nim
cesarz Konstantyn nie sk³oni³ konsula
Nicei do og³oszenia Go Bogiem w trakcie
zamkniêtego g³osowania.
Oczywicie nie ma miejsca na refleksjê
i pytanie: dlaczego  skoro Jezus by³
rzekomo jedynie miertelnym prorokiem
 powsta³ Koció³ w ogóle i czym by³ Koció³ przez pierwsze 300 lat, skoro rzekomo
nikt nie czci³ w nim Jezusa jako Boga.
 W jakim stopniu te niedok³adnoci, niecis³oci wyzywaj¹ Koció³,
jego nauczanie i osobê Chrystusa?

Shea: Brown wraca do neopogañskiego feministycznego mitu o stworzeniu.
Podstawowy mit jest taki: Jezus by³
feminist¹ sk³onnym do neopogañstwa, a
Koció³ przypuszczalnie kamuflowa³ to
wszystko przy pomocy k³amstw o Jego
boskoci. Brown postuluje: Powróæmy do
uwielbiania bogini  jak zamierza³ Jezus.
Temu miesznemu, bezpodstawnemu
twierdzeniu przeciwstawiaj¹ siê oczywicie i zupe³nie fakty o Jezusie. Ale wielu
ludzi, w naszej ³atwowiernej i  jeli chodzi
o historiê  analfabetycznej kulturze,
wierzy temu.
Tak wiêc katolicy musz¹ zabraæ siê do
katechizowania nie tylko samych siebie,
ale i swoich rodzin, przyjació³, s¹siadów.
W przeciwnym razie ten mit siê zacznie
szerzyæ.
 Dlaczego mo¿na siê obawiaæ o
katolików  i oczywicie te¿ innych
ludzi  ogl¹daj¹cych film Kod Da
Vinci niezbyt wnikliwym okiem i nie
posiadaj¹cych solidnego zaplecza w
postaci rzetelnych informacji?
Shea: Mo¿na siê obawiaæ dlatego, ¿e
ksi¹¿ka jest napisana z wyranym zamiarem zniszczenia wiary w Jezusa Chrystusa i zast¹pienia jej neopogañskim
uwielbieniem bogini. Problem polega na
tym, ¿e przeciêtny czytelnik nie wie, ¿e
Kod Leonarda Da Vinci og³upia, jeli
chodzi o sztukê, historiê, teologiê i religiê
porównawcz¹.
Przewodnik Oszustwo Da Vinci oraz
inicjatywa Siêgn¹æ dalej ni¿ Da Vinci
zaistnia³y po to, aby uwiadomiæ i uczuliæ
czytelników i widzów na celowe k³amstwa
jak i niewiadome b³êdy, którymi wype³niona jest ta historia. W³¹czamy w tê akcjê
równie¿ rodowiska kszta³c¹ce m³odzie¿
szkó³ wy¿szych i rednich, aby pomóc im
dostroiæ ich w³asne wykrywacze bredni do
d³ugoci fal, na których nadaje Brown.
 Ostatnia fala protestów muzu³mañskich przeciwko karykaturom
wymiewaj¹cym Mahometa wydaje
siê sygnalizowaæ wzrost napiêæ
miêdzy religi¹ a spo³eczeñstwem. Co
nale¿y s¹dziæ o wyborze czasu
wprowadzania tego filmu na ekrany?
Shea: Bez w¹tpienia Ci, którzy promuj¹
film, bêd¹ usi³owali scharakteryzowaæ katolickie protesty i skargi dotycz¹ce
swoistego zamachu na fakty w Kodzie
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Leonarda Da Vinci jako identyczne z
radykalnymi grobami Islamistów wobec i
przeciw wolnoci wypowiedzi. Problem
polega jednak na tym, ¿e Koció³ nie
akceptuje podpalania budynków czy
gro¿enia ludziom mierci¹, nawet kiedy
k³ami¹ na temat Chrystusa.
My prosto i grzecznie prosimy, aby twórcy
Kodu Leonarda Da Vinci nie wkrêcali w
swoje dzie³o k³amstw jako faktów.
Zachodni producenci kultury s¹ zawsze
odwa¿niejsi w oczernianiu Kocio³a ni¿ w
konfrontacji z radykalnym Islamem,
poniewa¿ doskonale wiedz¹ o tym, ¿e
Watykan nie wydaje ¿adnych grób, a
zw³aszcza nie grozi nikomu mierci¹.
 Jakie nadzieje mo¿na wi¹zaæ z
ksi¹¿k¹ Oszustwa Da Vinci, jeli
chodzi o uwiadomienie tych, którzy
wybieraj¹ siê na film Kod Leonarda
Da Vinci?
Shea: Ksi¹¿ka Oszustwa Da Vinci
ukazuje w prostych odcinkach podstawowy
wzór k³amstw Browna rozmieszczony w
Kodzie Leonarda Da Vinci. Czytelnik mo¿e
jasno zobaczyæ mechanizm jego dzia³ania,
podjêty w tej powieci. Ksi¹¿ka podzielona
jest na 100 pytañ, tak jak w naszej
poprzedniej pozycji Przewodnik po Pasji,
które oprowadzaj¹ czytelnika poprzez
bardzo zrêcznie utkane i pe³ne artyzmu
k³amstwa.
Kiedy czytelnik zrozumie grê Browna, zaczyna sobie zdawaæ sprawê, ¿e to nie s¹
prawdy wiary katolickiej, lecz jedynie Brown
zabiera nas w sw¹ fikcyjn¹ przeja¿d¿kê.
Nasza ksi¹¿ka jest na tyle przekonywuj¹ca,
¿e byæ mo¿e po jej przeczytaniu moglibymy

nak³oniæ niektóre osoby, by posz³y na
film jedynie po to, aby lepiej pomóc
oszukanym przez Kod Leonarda Da
Vinci cz³onkom rodzin i przyjacio³om.
 Dlaczego ludzie traktuj¹ powieci Browna tak powa¿nie? W
Rzymie s¹ nawet specjalne trasy
wycieczkowe oprowadzaj¹ce po
miejscach, w których toczy siê akcja jego innej ksi¹¿ki Anio³y i Demony...
Shea: Kod Leonarda Da Vinci jest
jeszcze jedn¹ manifestacj¹ tego, co ja
nazywam: Grzebaniem Prawdziwego
Jezusa. Ka¿de pokolenie sk³ania siê do
tego. Sto lat temu Albert Schweitzer napisa³, ¿e prawdziwy Jezus by³ Protestantem Ewangelii Spo³ecznej. W czasie
dobrobytu lat 20-tych XX stulecia, ludzie
odkryli, ¿e Jezus mo¿e byæ ch³opcem
z plakatu, by umiejêtnie sprzedaæ
towar. W latach 30-tych nazici ukazywali Prawdziwego Jezusa, który
wed³ug nich by³ aryjczykiem, a nie 
¿ydem, podczas gdy komunici zrobili
z Jezusa pierwszego marksistê.
W latach 60-tych, Jezus by³
postrzegany jako dziecko-kwiat w
S³owie Bo¿ym i entuzjasta grzybów
halucynogennych, wyjaniaj¹cy piêknie
wszystkie wizje i cuda.
W 70-tych Jezus by³ super-gwiazd¹
zgodnie z dyktatur¹ kultury rockowej. W
latach 80-tych ukaza³ siê na scenie obiecuj¹c zdrowie i pomylnoæ i aby
uzdrowiæ dziecko, którymi wewn¹trz
jestecie  to w³anie wtedy nie cierpia³
kryzysów egzystencjalnych, ale zmaga³

siê ze swoimi zmys³ami, zdruzgotany
przez w¹tpliwoci. Tak przedstawiono Go
w Ostatnim kuszeniu Chrystusa. W
latach 90-tych zosta³ nagle odkryty jako
zagorza³y homoseksualista w blunierczej
sztuce Corpus Chrisi.
Dzi ¿yjemy w kulturze opêtanej przez
¿ycie seksualne s³awnych i bogatych, bezkrytyczni wobec ogromnych teorii spisku,
wype³nionych po brzegi niedopieczonymi pojêciami na temat pogañstwa i feminizmu i wrogo nastawionymi do tradycyjnych pojêæ, zarówno jeli chodzi o rozum
jak i o autorytet.
Przez jaki niewyjaniony zbieg okolicznoci Dan Brown odkry³  jak twierdzi 
prawdziwego Jezusa, który doskonale
odzwierciedla ten obszerny kulturowy nastrój. I kiedy ludzie wierz¹ informacjom
bazuj¹cym na takim nastroju, szczególnie
szatañskim, jest to niebezpieczne dla ich
wiary.
Oszustwa Da Vinci to ksi¹¿ka napisana w³anie w tym celu, aby pomóc ludziom
przestaæ przyjmowaæ treæ Kodu Da Vinci tak powa¿nie. Na szczêcie Dan Brown
i jego spó³ka u³atwili nam to zadanie.
Jego ksi¹¿ka jest tak miesznie z³a,
jego twierdzenia tak demonstracyjnie
fa³szywe, a wszystko razem tak g³upie, ¿e
demaskowanie to sama radoæ. Najlepszym lekarstwem na Kod Leonarda Da
Vinci powinna byæ na koniec, serdeczna
salwa miechu kogo ju¿ dobrze poinformowanego o Prawdzie.
23 lutego 2006 r. , Agencja Zenit
Seattle, Washington
Przek³ad z ang. K. Radwañska

MODLITWA PRZECIWKO WSZELKIEMU Z£U
Duchu Pana, Duchu Bo¿y, Ojcze, Synu i Duchu wiêty, Trójco Przenajwiêtsza,
Dziewico Niepokalana, anio³owie, archanio³owie i wiêci z nieba, zst¹pcie na mnie.
Przemieñ mnie, Panie, ukszta³tuj mnie, nape³nij mnie sob¹, pos³uguj siê mn¹.
Odpêd ode mnie wszystkie moce z³a, zniszcz je, abym ja by³ zdrów i móg³ dobrze pracowaæ.
Oddal ode mnie czary, gus³a, czarn¹ magiê, czarne msze, przedmioty zaczarowane,
zamówienia, przekleñstwa, uroki, napady z³ego ducha, opêtanie diabelskie, obsesjê diabelsk¹,
wszystko, co jest z³em, grzechem, zawici¹, zazdroci¹, przewrotnoci¹, chorob¹ fizyczn¹,
psychiczn¹, moraln¹, duchow¹, pochodz¹c¹ od z³ego ducha.
Spal te wszystkie rodzaje z³a w ogniu piekielnym, aby ju¿ nigdy wiêcej nie dotyka³y mnie
ani ¿adnego innego stworzenia na tym wiecie.
Rozkazujê i polecam moc¹ Boga wszechmog¹cego, w imiê Jezusa Chrystusa Zbawiciela,
przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy, i wszystkim duchom nieczystym,
wszystkim ich objawom, które mnie niepokoj¹, i aby mnie opuci³y natychmiast,
aby mnie opuci³y raz na zawsze i by posz³y do piek³a wieczystego, zwi¹zane
przez w. Micha³a Archanio³a, w. Gabriela, w. Rafa³a, przez naszych Anio³ów Stró¿ów,
zmia¿d¿one piêt¹ Najwiêtszej Dziewicy Niepokalanej. Amen
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Ks. Ryszard Ukleja SDB

NIEPOKALANE SERCE MARYI
 ARK¥ OCALENIA
¯YCZENIA MARYI
Ukazuj¹c siê w Fatimie Matka Bo¿a wyrazi³a ¿yczenie, aby Koció³ wprowadzi³
w praktykê ¿ycia chrzecijañskiego nabo¿eñstwo do Jej Niepokalanego Serca. Celem tego nabo¿eñstwa jest ekspiacja za
grzechy, którymi ludzie obra¿aj¹ Boga i
rani¹ tak¿e Jej Niepokalane Serce. Maryja doda³a przy tym, ¿e to jest wol¹ Jej Syna, Jezusa. Zapowiedzia³a, ¿e pouczy
póniej, jak to nabo¿eñstwo ma byæ praktykowane.
Zapowied tê spe³ni³a Maryja po 8 latach, gdy £ucja by³a ju¿ w nowicjacie Zgromadzenia w. Doroty w Pontevedra. 10
grudnia 1925 ukazuj¹c siê siostrze £ucji
wraz z Dzieci¹tkiem Jezus, przekaza³a
wówczas treæ, cel i formê tego nabo¿eñstwa. Siostra £ucja us³ysza³a s³owa:
Moja córko, widzisz moje Serce
otoczone cierniami, które niewdziêcznicy wbijaj¹ w nie przez blunierstwa i
niewdziêcznoæ. Przynajmniej ty staraj
siê mnie pocieszyæ i przeka¿, ¿e
wszystkim tym, którzy w piêæ
kolejnych pierwszych sobót
miesi¹ca przyst¹pi¹ do spowiedzi, przyjm¹ Komuniê w., odmówi¹ ró¿aniec i bêd¹ ze mn¹
przez 15 minut rozwa¿aæ 15 tajemnic ró¿añca w duchu zadoæuczynienia, obiecujê, ¿e
bêdê im towarzyszyæ w godzinie mierci ze wszystkimi ³askami potrzebnymi do zbawienia ich duszy.
Istot¹ tego nabo¿eñstwa jest
zatem wynagrodzenie Bogu i Maryi za grzechy. Tego w³anie Bóg
pragnie i to Mu siê najbardziej
podoba. Obietnica za Maryi przybycia w godzinie mierci z potrzebnymi do zbawienia ³askami
ma znaczenie drugorzêdne i nie
powinno siê jej wysuwaæ na pierwszy plan, jakby chodzi³o wy³¹cznie o osobist¹ korzyæ.
Wyjani³a to Maryja dzieciom,
podsuwaj¹c im ten najszlachetniejszy motyw oraz intencjê tej
praktyki s³owami:
Jezu, to z mi³oci do Ciebie,
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za nawrócenie grzeszników i dla zadoæuczynienia za grzechy pope³niane
przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi
(13.07.1917).
Obok tego nadrzêdnego celu  wynagrodzenia z mi³oci do Boga i Maryi za
grzechy oraz zbawienia duszy, Maryja
równie¿ ujawni³a, i¿ przez wype³nienie Jej
¿yczeñ oraz powiêcenie siê Jej Niepokalanemu Sercu, ludzkoæ mo¿e osi¹gn¹æ
wielkie dobro doczesne, jakim jest dar
Bo¿ego pokoju na wiecie z Bogiem oraz
miêdzy narodami. Ten nowy element w nabo¿eñstwie do Jej Niepokalanego Serca
ma siê wyraziæ przez akt powiêcenia Jej
Sercu Rosji, ca³ego wiata, poszczególnych narodów, a tak¿e ka¿dego z nas osobicie.
¯yczenie powy¿sze przekaza³a Maryja siostrze £ucji w 1929, kiedy by³a w
klasztorze w Tuy. Ukazuj¹c siê jej 13
czerwca 1929. Maryja m. in. powiedzia³a:
Nadesz³a chwila, w której Bóg chce,

Wizja w Pontevedra

aby Ojciec wiêty dokona³ w ³¹cznoci ze wszystkimi biskupami wiata powiêcenia Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu. Tym sposobem obiecujê j¹
uratowaæ... Przychodzê prosiæ o zadoæuczynienie. Powiêæ siê w tej intencji i nadal siê módl.
Siostra £ucja oczywicie w obu tych
wypadkach poinformowa³a o tym swoich
prze³o¿onych, spowiedników i ks. biskupa, którzy rozwa¿aj¹c te ¿yczenia Maryi,
starali siê pozytywnie do nich ustosunkowaæ.
W miêdzyczasie ks. biskup diecezji Leiria, da Silva wraz ze wspó³pracownikami
przez wiele lat bada³ autentycznoæ objawieñ fatimskich z 1917. W ostatecznym
rezultacie, po 13 latach wnikliwych badañ
tych wydarzeñ, 13 padziernika 1930
uzna³ te objawienia za autentyczne i prawdziwe, stwierdzaj¹c m. in. w dekrecie, ¿e
objawienia, jakie mia³y miejsce w Cova
da Iria, s¹ godne wiary, a zatem dozwolony jest publiczny kult Matki Bo¿ej Fatimskiej.
Maryja  prosz¹c o spe³nienie
Jej ¿yczeñ  zapewni³a, ¿e wiat
siê zmieni i na wiecie zapanuje
pokój Bo¿y. Jednoczenie ostrzeg³a, ¿e Bóg bêdzie kara³ za grzechy, jeli ludzie siê nie poprawi¹
i bêd¹ nadal obra¿aæ Boga grzechami. Powiedzia³a nawet wyranie, ¿e t¹ kar¹ bêdzie II wojna
wiatowa, która bêdzie jeszcze
straszniejsza od pierwszej, a jej zapowiedzi¹ bêdzie znak na niebie 
jasnoæ, któr¹ zobacz¹ ludzie.
Jak wiemy, tym znakiem by³a
jasna zorza polarna widziana
przez wielu ludzi na niebie z 24/
25 stycznia 1938 r. Widzia³ j¹ tak¿e Hitler, komentuj¹c ten znak
s³owami: Przeleje siê wiele krwi.
Agresja na Polskê 1 wrzenia
1939 rozpêta³a II wojnê wiatow¹.
ZNAK  OCALENIE
PORTUGALII
Ks. biskup diecezji Leiria uznaj¹c objawienia w Fatimie za
autentyczne, przejêty powa¿nym
ostrze¿eniem przed kolejn¹ wojn¹ jako kar¹ Bo¿¹ za grzechy,
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musia³ z pewnoci¹ informowaæ innych biskupów o zagro¿eniu oraz zachêcaæ ich
do spe³nienia ¿yczeñ Maryi, by oszczêdziæ tych nieszczêæ swemu narodowi. Biskupi portugalscy 13 maja 1931 zbiorowym aktem uroczycie powiêcili Portugaliê Niepokalanemu Sercu Maryi. W
1936 zgromadzeni w kaplicy objawieñ w
Fatimie lubowali, ¿e przybêd¹ tu z narodow¹ pielgrzymk¹ oraz obiecali, ¿e odnowi¹ to powiêcenie narodu Maryi, je¿eli
uchroni Ona ich kraj od grozy rewolucji i
wojny. W Hiszpanii szala³a ju¿ rewolucja
bolszewicka i wojna domowa, w czasie
której niszczono kocio³y i klasztory, a w
barbarzyñskim okrucieñstwie ginê³o
mierci¹ mêczeñsk¹ duchowieñstwo
wieckie i zakonne. Hiszpania broczy³a
krwi¹ mêczenników. Tote¿ 13 maja 1938
naród portugalski w liczbie 1,5 miliona
wiernych z udzia³em 20 arcybiskupów i biskupów oraz tysi¹ca kap³anów przyby³ do
Fatimy ponownie. Ponowiono akt powiêcenia siê narodu Niepokalanemu Sercu
Maryi. Jednoczenie we wszystkich parafiach w kraju setki tysiêcy wiernych w zjednoczeniu z biskupami i pielgrzymami w
Fatimie ponawiali ten akt powiêcenia i
oddania siê Maryi w opiekê oraz przyrzeczenia dalszej wiernoci Bogu. Rewolucja bolszewicka nie dosiêg³a tego narodu. Opieka Maryi uchroni³a Portugaliê od
nieszczêcia. Przy tej okazji episkopat
Portugalii skierowa³ probê do Piusa XI,
by zechcia³ powiêciæ wiat Niepokalanemu Sercu Maryi, gdy¿ przez to Koció³ i
wiat mo¿e byæ uwolniony od licznych niebezpieczeñstw i potencjalnych zagro¿eñ,
a na wiecie zajanieje pokój Bo¿y dziêki
orêdownictwu Maryi Królowej pokoju.
Kiedy 1 wrzenia 1939 wybuch³a wojna i ogarnia³a kolejne kraje europejskie,
biskupi portugalscy w obliczu nowego zagro¿enia dla narodu, zebrani w Fatimie na
plenarnym zgromadzeniu 20 kwietnia
1940 z³o¿yli przyrzeczenie, ¿e wznios¹
ko³o Lizbony pos¹g ku czci Chrystusa Króla w celu uzyskania ³aski, by wojna nie rozprzestrzeni³a siê na ich kraj. Groba by³a
zupe³nie realna. Jak wynika z ujawnionych
po wojnie dokumentów, Hitler zaplanowa³
na dzieñ 10 stycznia 1941 operacjê pod
kryptonimem Felix, w której przy u¿yciu 8
dywizji, 2000 samolotów i 1 dywizji pancernej chcia³ zaj¹æ i opanowaæ Portugaliê. Do tego jednak nie dosz³o. Nieoczekiwanie zaniecha³ i odst¹pi³ od zrealizowania tego zamiaru. Czy to by³ przypadek?
U Boga nie ma przypadków. Tym razem
by³ to równie¿ wyrany przejaw opieki oraz

interwencji Matki Bo¿ej. Powtarza³a to siostra £ucja w listach do ks. biskupa i do
papie¿a, przekazuj¹c im s³owa Maryi, i¿
by³a to wyrana odpowied nieba na ten
akt mi³oci i zaufania narodu oraz jego
pasterzy, wyra¿ony w akcie powiêcenia
siê Jej Niepokalanemu Sercu w 1931 i ponawianym póniej. Dotrzymuj¹c z³o¿onej
Bogu obietnicy, biskupi portugalscy wraz
z narodem ufundowali na wzgórzu na
przedmieciu stolicy Lizbony przy ujciu
rzeki Tag: ogromnych rozmiarów pos¹g
Chrystusa Króla. Statuê powiêcono 17
maja 1959 w obecnoci 3 kardyna³ów, 24
biskupów i 1,5 milionowej rzeszy wiernych, i ponownie powiêcono naród i kraj
Najwiêtszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
Kiedy toczy³a siê ju¿ wojna w Europie,
biskup da Silva zatwierdza 13 wrzenia
1939 w swej diecezji nabo¿eñstwo do Niepokalanego Serca Maryi. W roku nastêpnym do³¹cza swe uwagi do listu siostry
£ucji, datowanym 2 wrzenia 1940 i skierowanym do papie¿a Piusa XII. W licie
tym siostra £ucja ponowi³a przedstawian¹ ju¿ wczeniej probê pochodz¹c¹ od
Matki Bo¿ej o rozpowszechnienie nabo¿eñstwa do Niepokalanego Serca Maryi.
Omielona aprobat¹ tego nabo¿eñstwa
przez swego biskupa, siostra £ucja prosi
papie¿a, by raczy³ rozszerzyæ i pob³ogos³awiæ to nabo¿eñstwo w ca³ym Kociele
i wiecie. Powo³uj¹c siê tak¿e w tym licie na ¿yczenie Maryi z 1929 r., by powiêciæ Jej Sercu Rosjê w celu zapobie¿enia rozszerzania siê b³êdów ateizmu
oraz jej nawrócenia, siostra £ucja prosi papie¿a, o zatwierdzenie i rozszerzenie tego
nabo¿eñstwa w ca³ym Kociele i ustanowienie w liturgii wiêta Niepokalanego
Serca Maryi. Przypomnia³a te¿ o obietnicy Maryi, która zapewnia³a sw¹ opiekê
oraz ³aski tym narodom, które zostan¹ Jej
powiêcone, jak to uczyni³a w odniesieniu do narodu portugalskiego, który uchroni³a od wojny. Portugalia jest tu przyk³adem dla innych narodów.
25 ROCZNICA WEZWANIA
MATKI BO¯EJ ZWROT
W WOJNIE
Papie¿ ustosunkowa³ siê do pisma w
25 rocznicê objawieñ, obchodzon¹ w
1942 r. Na zakoñczenie tego jubileuszu,
w orêdziu radiowym, 31 padziernika
1942, przemawiaj¹c do narodu portugalskiego i ca³ego wiata, wyrazi³ dziêkczynny ho³d Maryi za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wywiadczy³a temu narodowi.
Nawi¹zuj¹c do ¿yczenia Maryi, by po-

wiêciæ w tej tragicznej godzinie ludzkiej
historii Niepokalanemu Sercu Maryi nie
tylko Koció³ w., który cierpi i krwawi we
wszystkich czêciach i na tyle sposobów
udrêczony, ale równie¿ ca³y wiat...maj¹c na myli tak¿e Rosjê... papie¿ dokona³ aktu powiêcenia wiata Maryi w nadziei, ¿e «mi³oæ i orêdownictwo Niepokalanego Serca Maryi przyspiesz¹ tryumf
Królestwa Bo¿ego i ca³y wiat... zaintonuje
odwieczne Magnificat, hymn chwa³y, mi³oci i dziêkczynienia, bo w Nim tylko
mo¿e znaleæ Prawdê, ¯ycie i Pokój».
Akt powiêcenia Rosji i wiata Niepokalanemu Sercu Maryi ponowi³ papie¿ w
bazylice w. Piotra 8 grudnia 1942. Nie
wymieni³ wprawdzie wprost Rosji, ale jêzykiem dyplomatycznym wyrazi³ tê intencjê w s³owach: ...Obdarz pokojem tak¿e
te ludy, które oddzieli³y siê na skutek b³êdów lub wani, a zw³aszcza te, które otaczaj¹ Ciê szczególn¹ czci¹ i gdzie nie ma
domu, w którym by nie czczono Twojej
czcigodnej ikony, dzi mo¿e ukrywanej i
zachowywanej na lepsze dni. Przyprowad te ludy z powrotem do jedynej,
owczarni Chrystusowej, do jedynego i
prawdziwego Pasterza.
Papie¿ liczy³, ¿e id¹c za jego wzorem i
przyk³adem lokalne Kocio³y na ca³ym
wiecie dokonaj¹ tego aktu powiêcenia.
Pius XII 4 maja 1944, wydaje dekret,
na mocy którego ustanawia wiêto Niepokalanego Serca Maryi, które ma byæ obchodzone w ca³ym Kociele i Pan Bóg i
Maryja przyjêli ten akt powiêcenia Rosji
i wiata, traktuj¹c go powa¿nie, choæ nie
odpowiada³ on jeszcze w pe³ni ¿yczeniom
Nieba. Od tego bowiem momentu nastêpuje prze³om w II wojnie. By³ to pocz¹tek
jej koñca, o czym wiadczy dalszy jej przebieg i losy. Armia III Rzeszy ponosi sromotne klêski, które maj¹ miejsce w wymownych dniach uroczystoci, wi¹t i
wspomnieñ Maryjnych:
2 lutego 1943  ofensywa armii Wermachtu pod Stalingradem za³amuje siê i
zostaje zmuszona do odwrotu;
15 sierpnia 1943  na po³udniu Europy poddaje siê Sycylia;
8 wrzenia 1944  kapituluje Italia;
15 sierpnia 1944  alianci l¹duj¹ w Tulonie. Front niemieckiej armii na po³udniu
Europy na ca³ej linii: zmuszony do odwrotu;
12 wrzenia 1944  alianci nakrelaj¹
now¹ mapê Niemiec;
8 maja 1945  w wiêto Micha³a Archanio³a, patrona Niemiec, ostatnie grupy wojsk niemieckich poddaj¹ siê. Nastêpuje bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy;
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15 sierpnia 1945  kapitulacja Japonii. Koñczy siê wojna.
Ponadto niektórzy ¿o³nierze niemieccy z frontu wschodniego zeznali, ¿e widzieli ukazuj¹c¹ siê im Maryjê która zapowiada³a, ¿e losy wojny rozstrzygn¹ siê
miêdzy g³ównymi wiêtami Maryjnymi, co
rzeczywicie potwierdzi³o siê miêdzy 8
grudnia 1942 a 15 sierpnia 1945.
Pius XII jeszcze dwa razy powiêci³
wiat Niepokalanemu Sercu Maryi. W encyklice Auspicia Quaedam z 1944 r. zaleca³, by to powiêcenie by³o dokonane
tak¿e w diecezjach, parafiach oraz w rodzinach. W lipcu 1952 r. w encyklice Sacro Vergente Anno nieoczekiwanie jeszcze raz w szczególny sposób powiêci³
ludy Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi.
Wszystkie te akty powiêcenia dokonane
przez Piusa XII nie odpowiada³y w pe³ni
¿yczeniom Maryi, która prosi³a wyranie,
aby papie¿ dokona³ tego aktu w ³¹cznoci ze wszystkimi biskupami wiata. Na
ten moment trzeba by³o jeszcze czekaæ
kilkadziesi¹t lat. ¯yczenie to zrealizowane zosta³o dopiero po zamachu na ¿ycie
Jana Paw³a II.
KLUCZOWA
DATA: 13 MAJA 1981
Kiedy 13 maja 1981 kula zamachowca Ali Agcy ugodzi³a miertelnie Jana Paw³a II, papie¿ powiedzia³ do kardyna³a Hoffnera: Niech Eminencja nie s¹dzi, ¿e to
by³ przypadek. Dla mnie by³ to znak i wskazówka, ¿e powinienem
oczy skierowaæ ku Fatimie.
Przebywaj¹c w klinice Gemelli papie¿ poprosi³ wspó³pracowników o dostarczenie dokumentów dotycz¹cych
Fatimy. Po ich przestudiowaniu w okresie rekonwalescencji Jan Pawe³ II powiedzia³ do biskupa Hnilicy: Teraz
zrozumia³em jak uwolniæ
wiat od groby wojny
nuklearnej i ateizmu.
Postanowi³ wówczas
dokonaæ aktu powiêcenia wiata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi
wraz z biskupami wiata. W rocznicê zamachu, 13 maja 1982 papie¿ przyby³ do Fatimy
podziêkowaæ Matce Bo¿ej za ocalenie ¿ycia i w
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czasie g³ównego nabo¿eñstwa zawierzy³
wiat i Koció³ opiece Maryi. W koñcowych
s³owach tego aktu, w b³agalnej modlitwie
papie¿ wo³a³:
Od g³odu i wojny  wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny
 wybaw nas!
Od grzechów przeciwko ¿yciu cz³owieka od jego zarania  wybaw nas!
Od nienawici i podeptania godnoci
dzieci Bo¿ych  wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwoci w ¿yciu spo³ecznym, pañstwowym
i miêdzynarodowym  wybaw nas!
Od podeptania Bo¿ych przykazañ 
wybaw nas!
Od usi³owania zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich  wybaw
nas!
Od grzechów przeciw Duchowi wiêtemu  wybaw nas! Wybaw nas!
Przyjmij o Matko Chrystusa, to wo³anie nabrzmia³e cierpieniem wszystkich ludzi. Nabrzmia³e cierpieniem ca³ych spo³eczeñstw! Niech jeszcze raz objawi siê
w dziejach wiata nieskoñczona potêga
Mi³oci mi³osiernej! Niech powstrzyma z³o!
Niech przemieni sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym ods³oni siê dla
wszystkich wiat³o Nadziei!
Ten akt powiêcenia i zawierzenia równie¿ nie by³ dokonany w ³¹cznoci ze
wszystkimi biskupami wiata. Biskupi zostali zbyt póno powiadomieni o zamia-

rze papie¿a i diecezje nie by³y przygotowane. Kolejnym listem z 8 grudnia 1983
Papie¿ powiadomi³ wiêc biskupów na ca³ym wiecie z trzymiesiêcznym wyprzedzeniem o tym zamiarze, by wszyscy
mogli siê na czas przygotowaæ. Na to wielkie wydarzenie sprowadzono z Fatimy figurê Matki Bo¿ej, któr¹ umieszczono na
placu w. Piotra przed bazylik¹.
W dniu 25 marca 1984 dokonuj¹c tego
historycznego wydarzenia przy udziale
2600 biskupów i 200 tys. rzeszy wiernych,
papie¿ odwo³a³ siê najpierw do jednoci
ze wszystkimi biskupami wiata, mówi¹c:
Stoimy tu w szczególnym poczuciu
jednoci ze wszystkimi Pasterzami Kocio³a, z którymi wspólnie stanowimy jedno cia³o, i jedno kolegium, tak jak z woli
Chrystusa Aposto³owie tworzyli jedno cia³o
i jedno kolegium... dalszych s³owach tego
aktu zawierzenia papie¿ w b³agalnych s³owach prosi³ Maryjê: O Matko ludzi i ludów... przyjmij nasze wo³anie skierowane
w Duchu wiêtym wprost do Twojego Serca i ogarnij mi³oci¹ Matki i S³u¿ebnicy ten
nasz ludzki wiat, który Ci zawierzamy i
powiêcamy pe³ni niepokoju o doczesny
los ludzi i ludów. W szczególny sposób
zawierzamy Ci i powiêcamy tych ludzi i
te narody, które tego zawierzenia i powiêcenia najbardziej potrzebuj¹ W tekcie
tego zawierzenia papie¿ równie¿ nie wymieni³ s³owa Rosja, ale ca³y kontekst tego
aktu powiêcenia oraz intencjach papie¿a na to wskazuje. Dwa dni póniej pa-
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pie¿ spotka³ siê z biskupem Fatimy i przekaza³ mu kulê zamachowca, wyjêt¹ z jego
cia³a, która zosta³a umieszczona w koronie figury Matki Bo¿ej w Fatimie. Wed³ug
powtarzanych relacji zapytano póniej siostrê £ucjê czy papie¿ tym razem dokona³
tego aktu powiêcenia zgodnie z ¿yczeniem Matki Bo¿ej?
 Tak, odrzek³a siostra £ucja, papie¿
uczyni³ wszystko, co by³o w jego mocy.
Pan Bóg i Matka Bo¿a to powiêcenie
przyjêli. Teraz czekamy na odpowied
Maryi. Wed³ug innej relacji Nuncjusz Apostolski w Lizbonie mia³ te¿ zapytaæ siostrê
£ucjê: Gdy Matka Bo¿a jest ju¿ teraz zadowolona z tego aktu powiêcenia, i czy
dokona³o siê ono zgodnie z Jej ¿yczeniem?
 Tak, odpowiedzia³a siostra £ucja.
 No to czekamy teraz na cud  powiedzia³ Nuncjusz.
 Pan Bóg na pewno dotrzyma swego
s³owa  odrzek³a s. £ucja.
Efektem tego aktu zawierzenia i powiêcenia, odpowiedzi¹ niejako Nieba i
cudem by³o nieoczekiwane wydarzenie,
które sta³o siê faktem 7 lat póniej: upadek ateistycznego komunizmu, kiedy to
Michai³ Gorbaczow z 25 na 26 grudnia
1991 r. rozwi¹za³ Zwi¹zek Radziecki, który zakoñczy³ sw¹ ekspansjê w dziejach
wspó³czesnej historii.
Warto jednak wiedzieæ, co w tym ostatnim dziesiêcioleciu od zamachu na ¿ycie
papie¿a ostatni politycy Zwi¹zku Radzieckiego, zwolennicy twardego kursu, przygotowywali w Europie. Przebywaj¹c z
przyjació³mi na prze³omie stycznia i lutego 1984 r. we W³oszech pan Anatol Kaszczuk, aposto³ Legionu Maryi, dowiedzia³
siê, ¿e we W³oszech przygotowuje siê rewolucjê komunistyczn¹ na koniec kwietnia lub pocz¹tek maja. W³osi pragnêli tej
rewolucji i zamachu na ¿ycie Ojca wiêtego lub przynajmniej wypêdzenia go z
Rzymu. Uwiadamiaj¹c sobie grobê sytuacji pojecha³ on do £abuni, 12 km od
Zamocia, gdzie w diecezjalnym domu
rekolekcyjnym pracowa³y siostry franciszkanki misjonarki oraz gorliwy rektor tego
domu. Opowiedzia³ im, z czym spotka³ siê
we W³oszech. Podjêto wspólnie modlitwê.
Rozpocz¹³ siê szturm do nieba jak kiedy
szturm Izraelitów o zdobycie Jerycha.
Przez 7 dni i nocy kaplica by³a wype³niona ludmi, którzy przed Najwiêtszym
Sakramentem trwali na modlitwie ró¿añcowej i innych nabo¿eñstwach w intencji
Ojca wiêtego, Rzymu, Watykanu, W³och
i Europy, aby oddaliæ i zapobiec tej poten-

cjalnej grobie.
Na pocz¹tku marca 1984 r. zorganizowano modlitewny szturm do nieba. I znów
przez 7 dni i nocy wierni w wytrwa³ej modlitwie b³agali Boga i Maryjê o udaremnienie tych diabelskich planów z piek³a rodem. Po zakoñczeniu tych modlitw wiat
obiega wiadomoæ, i¿ papie¿ 24 marca na
placu w. Piotra dokona aktu zawierzenia

i powiêcenia wiata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi wspólnie z biskupami
ca³ego wiata. Po dokonaniu tego aktu
papie¿ w kwietniu tego roku zwróci³ siê z
prob¹ do biskupów ca³ego Kocio³a o
organizowanie wspólnych mod³ów o pokój na wiecie. Na apel papie¿a przyby³o
do Fatimy 12 maja oko³o 1,5 miliona wiernych, którzy przez ca³¹ noc z 12/13 maja
trwali na modlitwie w intencji zachowania
pokoju na wiecie.
12 maja rozrzucano ju¿ w Rzymie ulotki
o nowej republice, jednak tej samej nocy
z 12/13 maja na morzu Bia³ym ko³o Murmañska w bazie floty morskiej nast¹pi³a
ogromna eksplozja. Wybuch³ po¿ar na
okrêtach i szala³ ponad tydzieñ. Zginê³o
ponad 2000 marynarzy, zniszczone zosta³o 2/3 rakiet dalekiego i bliskiego zasiêgu. Pentagon poda³ wtedy do wiadomoci, ¿e by³ to najwiêkszy wybuch od czasu II wojny wiatowej. Flota radziecka nie

mia³a ju¿ z czym wp³yn¹æ na morze ródziemne, by pomóc i wesprzeæ komunistyczn¹ Rewolucjê w Rzymie.
Po tych wydarzeniach Michai³ Gorbaczow zajmuj¹c najwy¿sze stanowisko w
pañstwie uzna³, ¿e zimna wojna i dalszy
wycig zbrojeñ nie maj¹ sensu. W dodatku upad³a gospodarka i naród pogr¹¿a³
siê w nêdzy. Podj¹³ decyzjê rozwi¹zania
Zwi¹zku Radzieckiego w sposób pokojowy, bez rozlewu krwi, 25 grudnia
1991. By³ to kolejny etap zwyciêstwa Maryi nad imperium z³a.
POWIÊCENIE
NARODU POLSKIEGO  1946
Powiêcenie narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi dokonane zosta³o
dopiero po bolesnych dowiadczeniach
drugiej wojny wiatowej, 6 wrzenia 1946.
Naród przygotowywa³ siê do tego wydarzenia etapami. Najpierw powierza³y siê
opiece Maryi poszczególne parafie, nastêpnie diecezje, w koñcu, 6 wrzenia pod
kierownictwem pasterzy i prymasa Augusta Hlonda  ca³y naród na Jasnej Górze.
Przygotowanie to obejmowa³o udzia³ w
nabo¿eñstwach liturgicznych, pog³êbienie
wiary przez s³uchanie s³owa Bo¿ego,
udzia³ w spowiedzi i Komunii w., pog³êbienie modlitwy, gorliwoæ ¿ycia chrzecijañskiego, wiernoæ Bo¿ym przykazaniom, unikanie grzechu i wreszcie odmówienie z powag¹ i przekonaniem aktu powiêcenia siê osobistego oraz narodu
Bogu i Maryi, realizacji jego treci i zobowi¹zañ w codziennym ¿yciu chrzecijañskim. By³y to niejako narodowe rekolekcje, których celem by³o duchowe odrodzenie narodu, umocnienie wiêzi duchowych
z Bogiem i Maryj¹ oraz zapewnienie sobie
Jej opieki w nadchodz¹cej przysz³oci.
We wrzeniu bêdziemy obchodziæ 60
rocznicê tego wydarzenia. Dla przypomnienia treci tego aktu powiêcenia pozwalam sobie przytoczyæ tekst tego aktu
powiêcenia, by zwróciæ uwagê i uwiadomiæ sobie, jak jego treæ jest aktualna
równie¿ dzi, mimo up³ywu lat.
B³ogos³awiona Dziewico, Matko Boga
przeczysta! Jak ongi po szwedzkim najedzie król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkê i Królow¹ pañstwa obra³ i Rzeczpospolit¹ Twojej szczególnej opiece i
obronie poleci³, tak w t¹ dziejow¹ chwilê,
my, dzieci narodu polskiego, stajemy
przed Twym tronem z ho³dem mi³oci, czci
serdecznej i wdziêcznoci. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu powiêcamy
siebie, ca³y naród i wskrzeszon¹ Rzeczpospolit¹, obiecuj¹c Ci wiern¹ s³u¿bê,
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oddanie zupe³ne oraz czeæ dla Twych
wi¹tyñ i o³tarzy. Synowi Twemu, a naszemu Odkupicielowi lubujemy dochowanie
wiernoci Jego nauce i prawu, obronê
Jego Ewangelii i Kocio³a - szerzenie Jego
Królestwa.
Pani i Królowo nasza! Pod Twoj¹ obronê uciekamy siê. Macierzyñsk¹ opiek¹
otocz rodzinê polsk¹ i strze¿ jej wiêtoci. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i
pobo¿noci¹ nasz¹ parafiê; ochraniaj jej
lud od grzechów i nieszczêæ, a pasterza
umacniaj i uwiêcaj swymi ³askami. Narodowi polskiemu upro sta³oæ w wierze,
wiêtoæ ¿ycia, zrozumienie pos³annictw.
Z³¹cz go w zgodzie bratniej mi³oci. Daj
tej polskiej ziemi, przesi¹kniêtej krwi¹ i ³zami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie,
sprawiedliwoci i wolnoci. Rzeczpospolitej Polskiej b¹d Królow¹ i Pani¹, natchnieniem i patronk¹.
Potê¿na Wspomo¿ycielko wiernych!
Otocz p³aszczem opieki Papie¿a oraz Koció³ wiêty. B¹d mu puklerzem, wyjednaj mu wiêtoæ i ¿arliwoæ apostolsk¹ i
skuteczne dzia³anie. Powstrzymaj zalew
bezbo¿nictwa. Ludom od Kocio³a od³¹czonym wska¿ drogê powrotu do jednoci Chrystusowej owczarni. Oka¿ niewierz¹cym s³oñce prawdy i podbij ich dusze
czu³oci¹ Twego Niepokalanego Serca.
W³adna wiata Królowo! Spojrzyj mi³ociwym okiem na troski i b³êdy rodzaju
ludzkiego. Wyprowad go z udrêki i bez³adu, z nieuczciwoci i grzechów.
Wypro narodom pojednanie szczere
i trwa³e. Wska¿ im drogê powrotu do Boga, by na jego prawie budowa³y ¿ycie swoje. Daj wszystkim trwa³y pokój, oparty na
sprawiedliwoci, braterstwie, zaufaniu.
Przyjmij nasz¹ ofiarê i nasze lubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca i
z³¹cz nas na zawsze z Chrystusem i Jego
wiêtym królestwem. Amen.
KAP£AÑSKI
RUCH MARYJNY
 IMPULS Z NIEBA
Nabo¿eñstwo do Niepokalanego Serca Maryi w swym dalszym rozwoju otrzyma³o nowy impuls przez Kap³añski Ruch
Maryjny, który Maryja powo³a³a w Kociele do istnienia i aktywnego dzia³ania. W r.
1972 Maryja natchnê³a w Fatimie w³oskiego kap³ana ks. Stefano Gobbiego, by zrzesza³ zastêpy osób duchownych, a potem
tak¿e wiernych wieckich jako Jej oddanych czcicieli, którzy bêd¹ Jej pomocnikami w dziele zbawienia i powrotu ludzkoci do Boga. Przez te zastêpy oddanych
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wiat na lepszy, umacniaæ królestwo Chrystusa na ziemi, pomagaæ ludziom przezwyciê¿aæ grzech i wyzwalaæ siê z niego,
i ostatecznie doprowadziæ wszystkich do
Boga. Z³o i grzech do tego stopnia rozpanoszy³y siê na wiecie i w Kociele, i¿ trzeba zdecydowanie przeciwdzia³aæ jego destruktywnym skutkom. W ten sposób Maryja pragnie pomóc Kocio³owi ratowaæ
dusze, kierowaæ je na w³aciw¹ drogê do
celu ostatecznego, a tym samym o¿ywiæ
Koció³ i wspieraæ go w wype³nianiu jego
misji. Maryja jako zatroskana Matka
wszystkich odkupionych nie chce spe³niaæ
tego zadania sama, lecz pragnie pos³ugiwaæ siê zastêpami wybranych przez siebie dzieci, oddanych i powiêconych Jej
bez reszty, z którymi wspólnie ten cel i zadania chce wype³niæ.
Kap³añski Ruch Maryjny jest to wiêc
nieformalne zrzeszenie osób duchownych
i wieckich, którzy powiêcaj¹c siê Maryi
z mi³oci¹ i ufnoci¹ pragn¹ byæ Jej narzêdziami w umacnianiu siê i rozwoju królestwa Bo¿ego na ziemi. Oni sami natomiast otaczani Jej macierzyñsk¹ opiek¹ i
wspierani ³askami z Nieba wzrastaj¹ duchowo w mi³oci i wiêtoci, a chroni¹c
siê przed zalewem z³a i brudu grzechów
dzisiejszego wiata, dochowuj¹ wiernoci
Bogu i odnosz¹ zwyciêstwo nad odwiecznym wrogiem Boga i cz³owieka  szatanem.
Celem tego Ruchu jest powiêcenie siê
Niepokalanemu Sercu Maryi, czyli ca³kowite oddanie siê Maryi na s³u¿bê jako Jej
narzêdzie. To oddanie siê Maryi do dyspozycji wyra¿a siê konkretnie w postêpowaniu zgodnym z zasadami wiary i Ewangelii, w pos³uszeñstwie Kocio³owi dla jego
dobra, a tak¿e w ró¿nych formach pomocy wiadczonej blinim, którzy maj¹ ten
sam wspólny cel, zbawienie wieczne. Zobowi¹zania cz³onków s¹ nastêpuj¹ce:
1. Osobiste powiêcenie siê
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Wyra¿a siê to przez oddanie siê do dyspozycji Maryi, aby Ona mog³a w nas i
przez nas dzia³aæ. Zamiarem Maryi i zadaniem do spe³nienia w dziele zbawienia
jest doprowadzenie ludzkoci do oddania
siê Bogu, to znaczy do powrotu ludzkoci
do Boga, do uwielbienia Go i uznania Go
za swego Pana i Zbawiciela. Papie¿ Jan
Pawe³ II w tym akcie powiêcenia siê Niepokalanemu Sercu Maryi dostrzega³ najskuteczniejszy rodek uzyskania daru
mi³osierdzia Bo¿ego dla Kocio³a i wiata. W nabo¿eñstwie tym widzia³ mo¿liwoæ
uzyskania daru mi³osiernej mi³oci Jezu-

sa. Dlatego te dwa nabo¿eñstwa g³êboko
ze sob¹ zwi¹zane: do Niepokalanego
Serca Maryi oraz do Mi³osierdzia Bo¿ego
by³y mu tak drogie i bliskie. Dzi mo¿na
lepiej zrozumieæ, dlaczego Opatrznoæ
Bo¿a przekaza³a te dwa nabo¿eñstwa w
XX w., które Koció³ z biegiem czasu zatwierdzi³ i zaleci³ praktykowaæ. Zrozumia³e s¹ tak¿e wypowiedzi Papie¿a o przymierzu dwóch Serc  Jezusa i Maryi. Kolejne zobowi¹zanie cz³onków KRM to:
2. Zachowanie jednoci
z Papie¿em i Kocio³em.
Chodzi tu o pos³uszeñstwo papie¿owi
w jego nauczaniu i przekazywaniu wiary.
Papie¿ z mandatu Chrystusa razem z kolegium biskupów stoi na stra¿y niezmiennoci depozytu wiary, przekazanej Kocio³owi przez Chrystusa. On jest nieomylnym
stró¿em i wyk³adni¹ w rozumieniu i wyjanianiu prawd wiary i dogmatów. W Kociele Chrystusowym nie ma wiêc miejsca na dowolne rozumienie oraz interpretacje prawd i tajemnic wiary. Tego samego wymaga równie¿ Maryja od swych czcicieli  ortodoksji w wierze.
Trzecim zobowi¹zaniem jest:
3. Apostolstwo
Powiêceni Niepokalanemu Sercu
Maryi czciciele nie mog¹ ograniczaæ siê
wy³¹cznie do osobistych relacji z Bogiem
i Maryj¹. Zapaleni ogniem mi³oci do Nich,
bêd¹ myleli tak¿e o blinich, by ich równie¿ zapaliæ tym samym p³omieniem i zbli¿yæ do Boga. W ten sposób tworzy siê
przedziwny ³añcuch mi³oci i dobra, poszerza siê i rozrasta kr¹g czcicieli Boga i
Maryi, a ogieñ tej Bo¿ej mi³oci ogarnia
coraz wiêkszym p³omieniem serca ludzkie. Urzeczywistnia siê wówczas pragnienie Jezusa, kiedy powiedzia³: Przyszed³em rzuciæ ogieñ na ziemiê i jak¿e bardzo
pragnê, ¿eby on ju¿ zap³on¹³ (£k 12,49).
KRM zrzesza dzi oko³o 400 biskupów,
ponad 60 tysiêcy kap³anów oraz miliony
wiernych wieckich. Ruch cieszy siê aprobat¹ i uznaniem rzesz sympatyków, którzy
solidaryzuj¹ siê z nim i jego cz³onkami.
Nale¿¹cy do Ruchu cz³onkowie gromadz¹ siê w miarê mo¿liwoci w pierwsze
soboty miesi¹ca w Wieczernikach modlitewnych (regionalnych, diecezjalnych i
rodzinnych). W czasie tych spotkañ odmawiaj¹ modlitwê ró¿añcow¹, nastêpnie w czasie krótkiej medytacji rozwa¿aj¹ teksty przes³añ Maryjnych, przekazanych ks. Gobbiemu, który spisa³ je w ksi¹¿ce: Do Kap³anów,
umi³owanych synów Matki Bo¿ej.
Wreszcie dziel¹c siê wzajemnymi dowiadczeniami i prze¿ywanymi trudno-
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ciami, okazuj¹ sobie wzajemne wsparcie
i pomoc, buduj¹c w ten sposób bratersk¹
wspólnotê mi³oci Kocio³a domowego
czy lokalnego.
Kap³añski Ruch Maryjny stanowi wydatn¹ pomoc i wsparcie dla Kocio³a powszechnego. Przejawi¹ siê w tym realna
i namacalna niejako obecnoæ Maryi
wród swoich dzieci w Kociele na ziemi,
pragn¹cej im pomóc w przezwyciê¿eniu
ró¿norodnych trudnoci i kryzysów w doczesnym pielgrzymowaniu do domu Ojca
niebieskiego w naszych czasach.
Z bogactwa ró¿norodnych w¹tków tematycznych oraz treci przekazanych ks.
Gobbiemu przez Maryjê pragnê przytoczyæ kilka, dobitnie ilustruj¹cych wartoæ,
cel i sens idei osobistego powiêcenia siê
Niepokalanemu Sercu Maryi:
W czasach Noego, bezporednio
przed potopem, weszli do arki ci, których
Pan zechcia³ ocaliæ w czasie straszliwej
kary. Obecnie zapraszam was do wejcia
do Arki Nowego Przymierza, któr¹ zbudowa³am w Moim Niepokalanym Sercu. Zapraszam do niej wszystkie Moje dzieci,
abym mog³a pomóc im znieæ krwawe
brzemiê wielkiej próby, poprzedzaj¹cej
przyjcie Pana (328f).
Przynajmniej wy, umi³owani, powinnicie Mnie s³uchaæ i iæ za Mn¹. Za waszym
porednictwem bêdê mog³a wzywaæ
wszystkie moje dzieci do wejcia jak najszybciej do Arki Nowego Przymierza i
zbawienia, któr¹ Moje Niepokalane Serce
przygotowa³o wam na ten czas kary (328i).
Pragnê ci powiedzieæ, ¿e musicie teraz wszyscy jak najszybciej wejæ do bezpiecznego schronienia Mojego Niepokalanego Serca. Jak Noe w imiê Pana zaprosi³ do wejcia do arki tych, którzy mieli
byæ ocaleni od potopu, tak i ty teraz, Mój
najmniejszy synu, w imiê twojej Niebieskiej Mamy powiniene zaprosiæ do wejcia do schronienia Mego Niepokalanego Serca tych, którzy maj¹ byæ ocaleni,
ochronieni i wybawieni od wielkiej próby,
jaka w³anie przysz³a na Koció³ i ca³¹
ludzkoæ (489d).
Nadesz³y Moje czasy. Wezwijcie
wszystkich, aby weszli do arki Mego Niech pokalanego Serca, abym ich ochroni³a
i ocali³a. Proszê was o mno¿enie waszych
Wieczerników modlitewnych; poród kap³anów, dzieci, m³odzie¿y, a szczególnie
w rodzinach (529m).
Wagê i znaczenie tego powiêcenia siê
Maryi podkrela tak¿e sam Chrystus, który w ró¿nych objawieniach do³¹cza swój
g³os do s³ów Matki. I tak np. w objawie-

niach w San Nicolas w Argentynie (19831990) Chrystus Pan przypomina donios³¹
rolê swej Matki w dziele zbawienia, której
zleci³ zadanie doprowadzenia odkupionych Jego Krwi¹ dzieci do bram Nieba. 30 grudnia 1989 r. wypowiedzia³ takie
s³owa: Kiedy wiat zosta³ uratowany
przez arkê Noego. Dzi t¹ Ark¹ jest moja
Matka. Przez Ni¹ dusze bêd¹ uratowane,
poniewa¿ Ona prowadzi je do mnie. Kto
moj¹ Matkê odrzuca, odrzuca Mnie.1 Koció³ zawsze docenia³ t¹ rolê Maryi w dziele zbawienia, i tê prawdê zawsze g³osi³ poprzez stulecia.
AKT OSOBISTEGO
POWIÊCENIA SIÊ
SERCU MARYI
wiêta Bo¿a Rodzicielko, korzê siê
przed Tob¹, b³ogos³awi¹ Twoje imiê, mi³ujê Ciê i ufam Tobie, bo jeste z woli Jezusa moj¹ najmilsz¹ Matk¹.
Z Ciebie narodzi³o siê zbawienie nasze, Jezus Chrystus, który umieraj¹c odda³ nas Tobie, by nas kocha³a macierzyñsk¹ mi³oci¹ Swojego Serca przeczystego. Z ufnoci¹ przeto Twojemu Sercu oddajê siebie i powiêcam na zawsze. Ty
za, dobra Matko, wejrzyj na mnie ³askawie i zalicz, mnie do grona s³ug Swoich.
Jako Matka mi³osierdzia pojednaj mnie z
Synem Swoim i wypro mi u Niego odpuszczenie wszystkich grzechów. Utwierdzaj we mnie ¿yw¹ wiarê, obudzaj niezachwian¹ nadziejê i zapalaj mnie gor¹c¹
mi³oci¹, by we mnie zawsze ¿y³ przez ³askê Jezus, Syn Twój, a nasz Zbawiciel.
Niech doznaj¹c na ziemi b³ogos³awionej
opieki i dobroci Twojego Serca, ujrzê Jezusa w niebie, aby Go razem z Tob¹ mi³owaæ i wychwalaæ po wszystkie, wieki.
Amen.
*
Matko Bo¿a, Niepokalana Maryjo! Tobie powiêcam cia³o i duszê moj¹, wszystkie modlitwy i prace, radoci i cierpienia,
wszystko, czym jestem i co posiadam.
Ochotnym sercem oddajê siê Tobie w niewolê mi³oci. Pozostawiam Ci zupe³n¹
swobodê pos³ugiwania siê mn¹ dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kocio³owi wiêtemu, którego jeste Matk¹. Chcê odt¹d
czyniæ wszystko z Tob¹, przez Ciebie i dla
Ciebie. Wiem, ¿e w³asnymi si³ami niczego nie dokonam. Ty za wszystko mo¿esz,
co jest wol¹ Twego Syna i zawsze zwyciê¿asz.
Spraw wiêc, Wspomo¿ycielko Wiernych, aby moja rodzina, parafia i ca³a Ojczyzna by³y rzeczywistym Królestwem
Twego Syna i Twoim. Amen.

XX WIEK ODDANY
W£ADZY SZATANA
Myl¹cy obserwatorzy przebiegu, rozwoju i koñcowych efektów wydarzeñ XX
w. mieli wiele okazji do przemyleñ i refleksji nad ich przyczyn¹ i celowoci¹,
sensem i ostatecznym epilogiem.
Z jednej strony tragiczne i bolesne dowiadczenia krwawych rewolucji, zbrodni
przeciw ludzkoci i holokaustu dwóch
wojen wiatowych w Europie, a tak¿e w
innych czêciach wiata nasuwaj¹ pytania, dlaczego i jak mog³o do tego dojæ?
Nie mo¿na by³o tym nieszczêciom zapobiec oraz ich unikn¹æ? Jaki sens i cel mia³y
te nieludzkie eksterminacje narodów, albo
co chcia³y przez to osi¹gn¹æ te dwa ateistyczne systemy totalitarne?
Z drugiej strony ostateczny epilog tych
tragedii poszczególnych jednostek oraz
ca³ych narodów sk³ania do oceny nacechowanej otuch¹ i nadziej¹, ¿e z³o ma tak¿e granice i kres, nie mo¿e trwaæ wiecznie, gdy¿ ostatecznie zwyciê¿a dobro,
sprawiedliwoæ, mi³oæ i pokój.
Cz³owiekowi wierz¹cemu, który uznaje w Bogu swego Pana i W³adcê, w swojej Opatrznoci czuwaj¹cego nad wiatem
i kieruj¹cego narodami oraz ich histori¹,
³atwiej jest zrozumieæ, ¿e to On jest ostatecznie Panem dziejów ludzkich i Jemu
podlegaj¹ wszyscy w³adcy tej ziemi, bo
Jemu podlega wszelka w³adza na niebie i
ziemi, gdy¿ On jest Królem ca³ego
wszechwiata. W swoich rz¹dach Opatrznoci dopuszcza On z³o i nieszczêcia na
cz³owieka ale te¿ w swym niezg³êbionym
mi³osierdziu potrafi wyprowadziæ z niego
dobro, które jest potê¿niejsze i wiêksze
od z³a. W takim kontekcie, sensie i wietle nale¿y widzieæ i oceniaæ minione wydarzenia XX w.
Bóg w swej m¹droci i Opatrznoci widzia³ jak na d³oni wszystkie tragiczne wydarzenia XX w. Kieruj¹c siê równoczenie
dobroci¹ i mi³oci¹ mi³osiern¹ do swych
stworzeñ nie móg³ i nie chcia³ pozostawiæ
ludzkoci samej sobie, skazanej na w³asne si³y jako ofiary piekielnych mocy z³a.
Pomyla³ te¿ o skutecznych rodkach pomocy, by s³aba i bezsilna ludzkoæ mog³a
z Jego pomoc¹ przeciwstawiæ siê tym
niszczycielskim falom tsunami ró¿norakich postaci z³a.
W 1917 r., w przededniu niejako tych
z³owieszczych wydarzeñ Bóg posy³a na
ziemiê, w Fatimie, Matkê, Maryjê z gotowym programem zapobie¿enia i unikniêcia tych potencjalnych zagro¿eñ oraz ich
nastêpstw. Jak ludzkoæ i Koció³ odpo-
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wiedzia³y na tê ofertê Bo¿ego pokoju?
¯yczenia Nieba nie zosta³y spe³nione niezw³ocznie wed³ug zamiarów Maryi. Ludzkoæ musia³a dlatego znosiæ bolenie dowiadczenia rewolucji i wojny, która, wed³ug Maryi, by³a kar¹ za grzechy i zniewagi wyrz¹dzane Bogu. Zakoñczenie
dzia³añ wojennych nast¹pi³o po aktach powiêcenia Rosji i wiata Matce Bo¿ej, choæ
niezupe³nie wed³ug Jej ¿yczeñ, a wzglêdny pokój w Europie Wschodniej oraz wyzwolenie jej narodów spod dominacji ateistycznego systemu w nastêpstwie ponowienia tego aktu powiêcenia Maryi, po
zamachu na ¿ycie papie¿a /1981-19841991/.
Bolesne dowiadczenia pierwszej po³owy XX w. (rewolucje, wojny, ekspansja i
dominacja ateizmu) mo¿na tak¿e odczytaæ jako lekcjê i przestrogê na przysz³oæ.
Mo¿na je rozumieæ równie¿ jako karê mi³osierdzia Bo¿ego, bo Bóg nawet wtedy,
gdy karze, nie czyni tego z zemsty, ale
kieruje siê pragnieniem dobra cz³owieka,
by siê poprawi³ i nawróci³. Czy¿ nie tak¹
pedagogiê stosowa³ Bóg wzglêdem narodu wybranego, kiedy sprzeniewierza³ siê on
Bogu? Ca³a historia Izraela wiadczy o tym.
Równoczenie w tym bolesnym i tragicznym okresie pierwszej po³owy XX w.
kiedy naród polski najbardziej ucierpia³,
Bóg powo³uje wiêt¹ ju¿ dzisiaj Faustynê
Kowalsk¹ na aposto³kê Bo¿ego mi³osierdzia przez któr¹ przekazuje wiatu kolejne nabo¿eñstwo i jego formy, jako rodek
i deskê ratunku dla grzesznego wiata.
Papie¿ Jan Pawe³ II, który zatwierdzi³ to
nabo¿eñstwo i jego formy, a tak¿e wyniós³
do czci o³tarzy nasz¹ rodaczkê, podkrela³ czêsto, ¿e Mi³osierdzie Bo¿e jest potê¿niejsze od z³a i grzechu, i w nim jest
nadzieja i ratunek dla grzesznego wiata.
W czasie konsekracji bazyliki Mi³osierdzia
Bo¿ego w Krakowie-£agiewnikach, nawi¹zuj¹c do wypowiedzi Chrystusa:...Z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje wiat

na ostateczne przyjcie moje (Dzienniczek, 1732), przypomnia³ nam to zadanie
do wype³nienia: rozniecanie i podsycanie
tej iskry mi³osiernej mi³oci w wiecie, aby
ludzkoæ by³a przygotowana na powtórne przyjcie Pana.
Wydaje siê na koniec, ¿e pe³niejsze
jeszcze wiat³o na misterium tych wydarzeñ XX w. rzuca tak¿e mistyczne prze¿ycie papie¿a Leona XIII z 13 padziernika 1884 r., kiedy w czasie dziêkczynnej
modlitwy po Mszy w. us³ysza³ nastêpuj¹cy dialog szatana z Chrystusem:
Szatan gard³owym g³osem, pe³nym z³oci, wo³a³: Mogê zniszczyæ Twój Koció³!
Chrystus ³agodnym g³osem mówi³: Jeli potrafisz, to próbuj.
Szatan: Ale do tego potrzebujê wiêcej
czasu i w³adzy!
Jezus: Ile czasu potrzebujesz i w³adzy?
Szatan: Od 75 do 100 lat, i wiêksz¹ w³adzê nad tymi, którzy mi s³u¿¹.
Jezus: Bêdziesz mia³ ten czas i w³adzê. Które stulecie wybierasz?
Szatan: To nadchodz¹ce (XX w.)
Jezus: Wiêc próbuj, jak potrafisz.
Widaæ st¹d, ¿e Koció³ i ludzkoæ poddane zosta³y w XX w. ogniowej próbie i
dowiadczeniom. Ale te¿ Chrystus nie pozostawi³ ludzkoci i Kocio³a w³asnemu losowi i skazanych na w³asne si³y, ale pospieszy³ mu ze szczególn¹ pomoc¹. T¹
broni¹ i pomoc¹ jest nabo¿eñstwo do Niepokalanego Serca Maryi, do Mi³osierdzia
Bo¿ego, aktywna dzia³alnoæ Kap³añskiego Ruchu Maryjnego, a tak¿e akcja modlitewna podejmowana przez ró¿ne grupy modlitewne i oczywicie rodki zbawcze, w jakie Chrystus wyposa¿y³ Koció³.
Przed odejciem z ziemi zapewni³ swoich
wyznawców, ¿e Jego Koció³ przetrwa
wszelkie burze, bo...bramy piekielne nie
przemog¹ go (Mt 16,18). Powierzy³ te¿
odkupion¹ ludzkoæ (Koció³) Maryi, swej
Matce, która jest niezwyciê¿on¹ Hetmank¹ w tej walce z szatanem i Ona ostatecz-
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nie zmia¿d¿y mu g³owê (Rdz 3,15; Ap
12,1).
NADZIEJA
Zakoñczy³ siê kolejny etap walki dobra
ze z³em. Mo¿emy ¿ywiæ nadziejê, ¿e nastan¹ lepsze czasy. Mo¿e byæ zwi¹zana
z nimi nowa próba naszej wiernoci Bogu
i nowe dowiadczenia. Maryja w Fatimie
zapewni³a nas jednak, ¿e w koñcu Moje
Niepokalane Serce odniesie triumf. Bêdzie to kolejne zwyciêstwo Maryi oraz Jej
Syna, Jezusa.
W tych ciê¿kich zmaganiach mocy piekielnych z Chrystusem i Jego Kocio³em
powinna nas zawsze o¿ywiaæ wiara i nadzieja w ostateczne zwyciêstwo dobra nad
z³em, ¿ycia nad mierci¹, prawdy nad fa³szem, wiêtoci nad grzechem. Do Boga
nale¿y zawsze ostatnie s³owo.
Christus vincit! Christus regnat!
Christus imperat!
R. Laurentin, Ein Ruf Mariens in Argentinien, Parvis-Verlag 1992, s.28.
1
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Rozmowa z Ojcem Ljubo Kurtoviciem, w dniu 5 stycznia 2006, w Medziugorju.

MEDZIUGORJE  PODARUNEK BOGA
Ojciec Ljubo Kurtoviæ urodzi³ siê w Mostarze, 1 stycznia 1969 r. Dorasta³ w Drinovici, gdzie ukoñczy³ szko³ê podstawow¹,
do redniej natomiast uczêszcza³ w Grude. Habit franciszkanina otrzyma³ w Humac, w roku 1989. Studia teologiczne podj¹³ i nastêpnie ukoñczy³ w Zagrzebiu oraz
w Bolonii. wiêcenia diakonatu przyj¹³ z r¹k
biskupa Egona Kapellari, wiêceñ kap³añskich udzieli³ biskup Weber, w dniu 13 lipca 1996 r. Ojciec Ljubo przez nastêpne
cztery lata s³u¿y³ jako kap³an w Humac. Od
roku 2000 jest duszpasterzem w Medziugorju. Jako pielgrzym by³ tu po raz pierwszy w latach jeszcze ch³opiêcych, maj¹c
13 lat.

OJCZE LJUBO, PROSZÊ NAM
OPOWIEDZIEÆ O SWOJEJ DRODZE
DO KAP£AÑSTWA...
Odbywa³o siê to stopniowo, wiêc nie
by³a ona drog¹ tak¹, jak¹ inni przemierzali do seminarium, przez nowicjat i studia teologiczne, do wiêceñ kap³añskich.
W moim przypadku by³o to, jak zwyk³o siê
mówiæ, powo³anie nieco spónione, bo tak
prawdziwie odczu³em je dopiero po ukoñczeniu szko³y redniej. Jednak ju¿ w czasie nauki szkolnej pojawia³y siê we mnie
jakie wezwania, zapewne wywo³ane
wyjazdami do Medziugorja. Wyje¿d¿a³em
tam jak zwyczajny pielgrzym i dla mnie
by³ to pocz¹tek duchowego rozbudzenia,
powiêcania wiêkszej uwagi modlitwom,
czego nastêpstwem by³a decyzja powierzenia swego losu Bogu; tego, ¿e On powinien pokierowaæ moim ¿yciem, moj¹
przysz³oci¹.
Otoczenie, w którym wówczas przebywa³em, przenika³a duchowoæ i modlitwa,
a ja w coraz wiêkszym stopniu uwiadamia³em sobie dzia³anie ³aski i obecnoæ
Matki Bo¿ej. Zacz¹³em wówczas snuæ myli o kap³añstwie. Jeszcze teraz chêtnie
przywo³ujê w pamiêci te chwile, jednak
wówczas trudno mi by³o wyobraziæ sobie
siebie jako ksiêdza. Wydawa³o mi siê, ¿e
wobec Boga nie jestem godny powo³ania
do s³u¿by kap³añskiej i ponoszenia odpowiedzialnoci z tym zwi¹zanej. W³aciwie
to w owym czasie niewiele lub zgo³a nic
nie wiedzia³em o samej istocie powo³ania,
ale z up³ywem czasu ten problem coraz
bardziej zaprz¹ta³ moje myli.

W takim nastroju ukoñczy³em szko³ê redni¹ w
Grude i podj¹³em, jak mi siê
wówczas wydawa³o, s³uszn¹ decyzjê: zda³em egzamin wstêpny, zamierzaj¹c
kontynuowaæ naukê w Mostarze, na wydziale budowy
maszyn.
W miêdzyczasie jednak
zosta³em powo³any do s³u¿by wojskowej, a po jej ukoñczeniu zmieni³em wczeniejszy zamiar zdobycia
wiedzy o budowie maszyn.
Studia wyda³y mi siê zbyt
d³ugie, trwa³y od czterech
do piêciu lat, a mo¿e wa¿niejszym powodem by³a te¿
moja dramatyczna sytuacja
finansowa. Tak wiêc po wyjciu z wojska, znalaz³em
pracê w tramwajowych
warsztatach naprawczych
w Zagrzebiu. Mog³o siê
zdawaæ, ¿e w moim ¿yciu
nast¹pi pewne uspokojenie
i zacznie siê ono toczyæ jak
u wielu innych ludzi. Sta³o
siê jednak inaczej, miejsce
spokoju zajê³o niezadowolenie. Pocz¹tkowo nie wiedzia³em nawet, sk¹d taka zmiana? Jak siê
okaza³o nie ostatnia, bo wkrótce pojawi³
siê rodzaj têsknoty za sprawami duchowymi. Uczestniczy³em ka¿dego dnia we
mszy wiêtej, odmawia³em ró¿aniec i w
tak uduchowionym stanie umys³u, us³ysza³em skierowane do mnie wo³anie
Boga.
W warsztatach naprawczych pracowa³em trzy miesi¹ce i w tym nieustannym poszukiwaniu dalszej drogi to wo³anie zdawa³o siê coraz wyraniejsze. Bóg wo³a³,
równoczenie pojawia³y siê pytania, na
które nie by³o odpowiedzi: Co oznacza to
wo³anie, dok¹d wzywa? Pojawia³o siê wiele ró¿nych powodów, jakby podpowiadaj¹cych, aby nie iæ za s³yszanym wo³aniem. Takie rozterki duchowe trwa³y kilka
miesiêcy.
Wreszcie zdecydowa³em siê porozmawiaæ w seminarium w Zagrzebiu z pew-

nym ksiêdzem. Doradzi³ mi, abym wróci³
do Hercegowiny, na rozmowê z proboszczem mojej parafii; by³ nim Dobroslav Begic w Drinovici. Powiedzia³, ¿e napisze list
do prowincja³a Zakonu Franciszkañskiego i mam post¹piæ stosownie do jego odpowiedzi, na co wyrazi³em zgodê. Je¿eli
prowincja³ zaakceptuje mój zamiar wst¹pienia do grona franciszkanów, uznam, ¿e
taka jest w³anie wola Boga. Odmowa
bêdzie natomiast oznacza³a, i¿ wszystko,
co dotychczas odczuwa³em, to jedynie
wytwór mojej wyobrani.
Kiedy powróci³em do pracy w Zagrzebiu, znów pojawi³y siê w¹tpliwoci, czy to,
co uczyni³em, by³o s³uszne, czy nie? Mo¿e
istotnie wszystkie te moje rozwa¿ania, to
jakie dzia³anie wyobrani? Modli³em siê
nawet o to, by proba zosta³a przez prowincja³a odrzucona, a ja nadal bêdê pracowa³ i ¿y³ jak inni. Po 15 dniach otrzyma-
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³em list od mojego proboszcza, a w nim
wiadomoæ, ¿e zosta³em przyjêty, mam
zrezygnowaæ z pracy i zg³osiæ siê u prowincja³a. By³em zdenerwowany, nie wiedzia³em co mnie bêdzie czekaæ kiedy zostanê ksiêdzem? Pomyla³em wówczas,
¿e Bóg mnie zaskoczy³, bo przecie¿ nie
oczekiwa³em od prowincja³a takiej w³anie
odpowiedzi. Jak to siê sta³o, skoro prowincja³ mnie nie zna³, nigdy nie widzia³,
prawie nic o mnie nie wiedzia³, a mimo to
uwierzy³ w moje powo³anie.
Dzisiaj, ju¿ po dowiadczeniach w dotychczasowej s³u¿bie kap³añskiej, jestem
wdziêczny Panu Bogu za taki w³anie
przebieg mojego ¿ycia, równie¿ za prze¿ywane kryzysy. Znajdowa³em siê przecie¿ na rozwidleniu dróg, nie wiedz¹c, któr¹ pod¹¿aæ dalej. Teraz ju¿ wiem, ¿e Bóg
na tym rozstaju znajdowa³ siê przy mnie i
wskaza³ mi w³aciwy kierunek.
Kiedy wiêc, id¹c za powo³aniem, przyby³em do Mostaru, po piêciu miesi¹cach
w postulacie, zosta³em przyjêty do nowicjatu, w tym jeden rok spêdzi³em w Humac. Studia teologiczne w pierwszych
trzech latach odbywa³em w Zagrzebiu, nastêpne trzy w Bolonii. Po ich ukoñczeniu
zosta³em skierowany do austriackiego
Frohnleiten, gdzie po wiêceniach diakonatu, w roku 1996, w tym samym miejscu
przyj¹³em z r¹k biskupa Webera wiêcenia kap³añskie. Wówczas Prowincja³ Zakonu Franciszkanów skierowa³ mnie do
Humac, gdzie duszpastersk¹ s³u¿bê pe³ni³em przez cztery lata, do sierpnia 2000.
PO RAZ PIERWSZY BY£ OJCIEC
W MEDZIUGORJU JAKO ZWYCZAJNY PIELGRZYM I M£ODY JESZCZE,
13-LETNI CH£OPAK.
W ROKU 2000 ZJAWI£ SIÊ TU JU¯
JAKO KAP£AN. JAKIE ZNACZENIE
POSIADA£O DLA OJCA PRZYBYCIE
TU JU¯ W ROLI DUSZPASTERZA?
Ciekawe jest to, ¿e moim drugim miejscem pos³ugi kap³añskiej jest w³anie Medziugorje. Pamiêtam jeszcze takie moje
rozmylania z mojego pierwszego pobytu tutaj, w wieku 13 lat. Wiem, ¿e du¿o siê
wtedy modli³em. Ogarniaj¹ce mnie wówczas uczucia z pewnoci¹ by³y niezwyk³e,
ale ja sobie tego jeszcze w pe³ni nie potrafi³em uwiadomiæ. Obecnie, z perspektywy minionych lat, widzê to inaczej. Kiedy teraz dostrzegam wszystko to, co mnie
otacza, ju¿ wiem, ¿e niewidzialne rêce
Matki Najwiêtszej i Boga wszystkim kierowa³y i sprowadzi³y mnie na drogê, która
biegnie do celu, który mam osi¹gn¹æ. Po-
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wiem, ¿e ju¿ wtedy, nie bêd¹c jeszcze
wszystkiego wiadom, by³em przez Gospê prowadzony. Ja tego nie wiedzia³em,
bo trudno mi by³o zauwa¿yæ konkretne,
dostrzegalne znaki, a przecie¿ to wszystko siê ju¿ wtedy we mnie rozgrywa³o. S¹dzi³em, ¿e to chwilowe, nic sta³ego, a przecie¿ pozosta³o niezmienne. W wielkiej tajemnicy powo³ania wci¹¿ czego poszukujemy, sami sobie zadajemy pytania, czy
to co czynimy, jest w³aciwe i czy rzeczywicie jestemy do tego powo³ani? To
oznacza, ¿e jako ludzie jestemy istotami, którym przypisane s¹ pewne ograniczenia i nie do koñca potrafimy poznaæ
oraz zrozumieæ, czego Bóg od nas oczekuje. Jednak uczucie, ¿e to pochodzi od
Boga, ¿e On jest tym, który nas wo³a  to
wielki znak, wystarczaj¹cy by czyniæ to,
co powinnimy, poniewa¿ jest to Jego ¿yczenie. Wszystko jest tajemniczo os³oniête jakby mg³¹, jednak równoczenie stanowi jedyny fundament oraz argument, na
których wszystko pozosta³e mo¿emy zbudowaæ. Bóg jest wiêc tym, który nas przywo³uje, jest najwa¿niejszym fundamentem, na którym winnimy wznosiæ nasze
powo³anie.
CZY PO MIERCI OJCA SLAVKO,
OTRZYMYWA£ OJCIEC OD RAZU
I JU¯ STALE ORÊDZIA, KTÓRE GOSPA PRZEKAZYWA£A WIDZ¥CEJ
MARIJI? KIEDY TO NAST¥PI£O?
I DLACZEGO W£ANIE OJCIEC
JE OTRZYMYWA£?
Kiedy przyby³em do Medziugorja, wiedzia³em ju¿, ¿e Ojciec Slavko ma zostaæ
przeniesiony do innej parafii. Wiadomo
by³o, ¿e to prze¿ywa³. Zanim opuci³ Medziugorje, widz¹ca Marija zapyta³a go, kto
wobec tego winien siê wówczas nadal zajmowaæ orêdziami. Powiedzia³ jej, ¿e w³anie ja mam siê o to zatroszczyæ. Marija
jeszcze wtedy mnie nie zna³a ani ja jej.
Wiedzia³em jedynie, ¿e jest jedn¹ z osób
widz¹cych i ¿e w ka¿dym miesi¹cu Gospa przekazuje jej orêdzie. Krótko potem,
w dniu 24 listopada 2000 roku Ojciec Slavko zmar³ i nastêpnego dnia Marija, w
kolejnym objawieniu otrzyma³a orêdzie.
Ojciec Livio z Radia Maria przes³a³ proboszczowi, Ojcu Ivanowi Sesarowi, pismo
faxem, i¿ kto w zaistnia³ej sytuacji winien
przej¹æ orêdzie. Proboszcz powiedzia³
wówczas do mnie: Ojcze Ljubo, przejmij
od Mariji orêdzie i zatroszcz siê o nie. Ojca
Slavki ju¿ nie ma, wiêc odt¹d bêdzie to
twoim zadaniem.
WIDZ¥CA MARIJA OTRZYMUJE

ORÊDZIA ZAWSZE W 25 DNIU
KA¯DEGO MIESI¥CA.
OBECNIE KONTAKTY OJCA Z NI¥
S¥ CZÊSTE. CO OJCIEC S¥DZI
O MARIJI, JAKO WIDZ¥CEJ?
Marija jest bardzo skromn¹, zwyczajn¹ osob¹, obdarzon¹ nad wyraz dobrym
charakterem. Cechuje j¹ równie¿ otwartoæ oraz gotowoæ do rozmów z ka¿dym,
który o to poprosi, niezale¿nie od pory
dnia. Zdaje sobie sprawê, ¿e jej czas przeznaczony jest tak¿e dla tych, którzy odczuwaj¹ potrzebê spotkania z ni¹. Jest
równoczenie troskliw¹ matk¹, która wzorowo dba o rodzinê. Nie jest to dla niej
zadaniem ³atwym, jest matk¹ czwórki dzieci, ale równie¿ i te obowi¹zki spe³nia skutecznie. Jest zawsze otwarta, naturalna,
skromna, bez ladu wynios³oci. Wszystko, co czyni naznaczone jest wielk¹ mi³oci¹ do Gospy i Boga, którym bezgranicznie wierzy. Jest przekonana, ¿e zosta³a
powo³ana do wykonania podwójnych zadañ  jako widz¹cej i matki. Przez wszystkie minione 25 lat, spe³nia te obowi¹zki z
niezwyk³¹ cierpliwoci¹. Mo¿na sobie wyobraziæ jak wiele osób przebywa³o ju¿ w
tym okresie w jej domu; ile kap³anów, pielgrzymów, a tak¿e biskupów szuka³o u niej
rady. To wszystko jest dla Mariji wielk¹
spraw¹, a wiemy, i¿ nie jest osob¹ wysoko kszta³con¹, jednak nadal i wci¹¿ znajduje siê w szkole niezwyczajnej - w szkole Gospy. To samo mo¿na powiedzieæ o
pozosta³ych widz¹cych i wierzê, ¿e choæ
sami tego sobie nie uwiadamiaj¹, równie¿ oni s¹ po prostu ludmi zwyczajnymi
jak i my.
JAK OJCIEC WIDZI I OCENIA
ZADANIA SPE£NIANE PRZEZ
WIDZ¥CYCH, DO KTÓRYCH
WYKONANIA POWO£A£A
ICH GOSPA?
Powtórzê, co powiedzia³em przed
chwil¹: s¹ zwyczajnymi ludmi, nie mo¿emy oczekiwaæ od nich nadzwyczajnych
dzia³añ. Dla nich nie jest zadaniem ³atwym
byæ w sytuacjach niezwyk³ych, nastêpnie
wracaæ do normalnej codziennoci. W pocz¹tkowym okresie objawieñ, ludzie nie
od razu przyjmowali jak nale¿y to, o czym
widz¹cy mówili. A przecie¿ zostali przez
Maryjê powo³ani podobnie jak ja i my
wszyscy. Gospa zwraca siê nie tylko do
widz¹cych, lecz równie¿ do mnie i do ka¿dego z nas. Widz¹cy zachowuj¹ wolnoæ
i woln¹ wolê, ale cechuje ich tak¿e osobiste zaanga¿owanie. Od nich zale¿y, jak¹
jest ich odpowied na kierowane do nich
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przez Matkê Bo¿¹ ¿yczenia i zadania. Musimy sobie uwiadomiæ, ¿e widz¹cy nie s¹
chodz¹cymi po ziemi wiêtymi, s¹ zwyczajnymi istotami, którym mo¿e siê zdarzyæ pope³niaæ b³êdy, jednak staraj¹ siê
konsekwentnie kroczyæ drog¹ wiêtoci.
Pielgrzymi czêsto ¿¹daj¹ od nich czego,
czego im zapewniæ nie mog¹; przecie¿ nie
dokonuj¹ cudów, nie uzdrawiaj¹ chorych.
S¹ jedynie wiadkami tego, co widz¹ i co
od Gospy us³yszeli. Ile¿ to ju¿ razy dawali
temu wyraz w wiadectwach przekazywanych pielgrzymom, w tak wielu ju¿ minionych latach. Ja równie¿ dziêkujê im, ¿e
staraj¹ siê jak najlepiej wykonywaæ zadania powierzane przez Maryjê.
W TYM ROKU MIJA 25 LAT
OD POCZ¥TKU OBJAWIEÑ.
CO DLA OJCA OZNACZA
TO ÆWIERÆWIECZE OBECNOCI
GOSPY W MEDZIUGORJU?
Z ludzkiego punktu widzenia 25 lat to
wiek dojrza³ego, m³odego cz³owieka; czas,
kiedy podejmuje wa¿ne, ¿yciowe decyzje:
zawiera zwi¹zek ma³¿eñski, dokonuje wyboru zawodu, powa¿nie zastanawia siê
nad przysz³oci¹. 25 to liczba, która sk³ania to wiêtowania takiej w³anie rocznicy urodzin. Oceniaj¹c 25 lat objawieñ
Matki Bo¿ej, winnimy dostrzec w tym
pewn¹ naukê dla siebie. Te lata mówi¹
nam wiele o mi³oci Maryi, o Jej cierpliwoci i wytrwa³oci. W ubieg³ych latach

mówi³a, i¿ nadejdzie czas, kiedy ju¿ Jej
nie bêdzie wród nas. Dlatego podkrela
te¿, ¿e jej obecnoæ jest czasem okazywanej nam ³aski; powinnimy to zrozumieæ, uznaæ za wielki dar, czas szczególnych ³ask. Gospa powiedzia³a te¿, ¿e pozostanie tak d³ugo jak pozwoli na to
Wszechmog¹cy. Nie wiedzielimy przecie¿, ¿e Matka Bo¿a siê objawi i nie wiemy, kiedy objawienia dobiegn¹ koñca.
Wszystko w rêkach Boga i nie nasz¹ spraw¹ jest dociekanie ludzk¹ ciekawoci¹,
kiedy to nast¹pi. Wa¿ne przede wszystkim, aby wierzyæ i z pe³nym zaufaniem
przyjmowaæ objawienia i orêdzia Matki
Najwiêtszej.
KOÑCZ¥C ROZMOWÊ,
CO OJCIEC ZECHCE NAM
JESZCZE POWIEDZIEÆ OD SIEBIE?
Nieustannie powtarzam pielgrzymom,
¿e Medziugorje jest wielkim darem, na który nie zas³u¿ylimy, lecz Bóg za porednictwem Maryi w³anie nam go przekazuje. W jednym z orêdzi Gospa powiedzia³a: Kochane dzieci! Pragnê z tego miejsca uczyniæ nie tylko miejsce modlitw, ale
i miejsce spotkañ ludzkich serc. Dlatego
jest moim pragnieniem, aby serce moje,
serce Jezusa i wasze serca zjednoczy³y
siê w jedno wielkie serce mi³oci i pokoju.
S¹dzê, ¿e Maryja tymi s³owami podkreli³a, ¿e bardziej pragnie zwi¹zaæ siê z

ludzkimi sercami, ani¿eli z miejscem, w
którym siê objawia i w którym siê w³anie
znajdujemy. Zarówno Ona jak i Bóg potrzebuj¹ konkretnego miejsca u ludzi, a
tym miejscem jest w³anie nasze, ludzkie
serce. Medziugorje stwarza mo¿liwoæ
osi¹gniêcia celu, jest miejscem, w którym
serca ludzi mog¹ siê do siebie zbli¿yæ.
Dlatego Medziugorje nie jest ani prywatn¹ w³asnoci¹ widz¹cych ani nas, kap³anów. Jest niezas³u¿onym darem Boga,
ofiarowanym tym wszystkim, którzy tego
pragn¹.
Gospa wybra³a Medziugorje, bo taka
by³a Jej wola, Jej decyzja. Dlaczego? Nie
wiemy i nie trzeba siê nad tym zastanawiaæ. Wa¿ne, aby to przyj¹æ; zrozumieæ,
¿e jest czas ³aski, w którym Bóg w szczególny sposób, za porednictwem Maryi
nam siê poleca.
Kiedy pielgrzymi opuszczaj¹ Medziugorje, wtedy szczególnie to podkrelamy:
Nie pozostawiajcie tu Gospy, zabierzcie J¹ z sob¹ do waszych domów, jak
kiedy Aposto³ Jan zabra³ do domu
Matkê swego Nauczyciela. Naladuj¹c
przyk³ad Aposto³a Jana, zabierzmy
Maryjê do swoich domów, dopiero
wówczas w pe³ni zrozumiemy przyczynê naszego przybycia do Medziugorja.
Rozmowê prowadzi³
vd Medjugorje- Gebetsaktion Wien
Przek³ad Bogus³aw Bromboszcz

Orêdzia Matki Bo¿ej dla parafii
w Medziugorju i dla wiata
z 25 maja 2006: Drogie dzieci, dzi znowu zachêcam was do ¿ycia orêdziami, jakie wam dajê. Zdecydujcie siê na wiêtoæ, drogie dzieci i mylcie o raju.
Jedynie w ten sposób bêdziecie mieæ w waszych sercach pokój, którego nikt nie bêdzie móg³ zniszczyæ. Pokój to dar, którego Bóg udziela na modlitwie. Drogie
dzieci, szukajcie i pracujcie ze wszystkich waszych si³,
aby pokój zwyciê¿y³ w waszych sercach i w wiecie.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.
z 25 kwietnia 2006: Drogie dzieci, dzi znowu zapraszam was, abycie bardziej zaufali mnie i mojemu
Synowi. On odniós³ zwyciêstwo poprzez swoj¹ mieræ
i zmartwychwstanie i On was wzywa, abycie za moim
porednictwem mieli udzia³ w Jego radoci. Wy nie widzicie Boga, drogie dzieci, ale kiedy siê bêdziecie modliæ, odczujecie Jego bliskoæ. Ja jestem z wami i, przed
Bogiem, orêdujê za ka¿dym z was. Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.
z 25 marca 2006: Odwagi, drogie dzieci! Postanowi³am prowadziæ was po drodze wiêtoci. Odrzuæcie
grzech i wejdcie na drogê zbawienia, drogê, jak¹ wybra³ mój Syn. Poprzez ka¿d¹ z waszych udrêk i ka¿de z
waszych cierpieñ Bóg znajdzie dla was drogê radoci. Dlatego, módlcie siê, drogie dzieci! Jestemy blisko was
dziêki naszej mi³oci. Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.

19

Vox Domini

OWOC
DOBREGO
DRZEWA
Szecioro dzieci, którym  wed³ug ich
relacji  Matka Bo¿a zaczê³a objawiaæ siê
w czerwcu 1981 roku, to dzi ju¿ doroli
ludzie. Maj¹ w³asne rodziny i dzieci. S¹
starsi o dwadziecia piêæ lat.
Od pocz¹tku byli wielokrotnie badani
przez lekarzy, tak¿e psychiatrów, najpierw
okolicznych, potem przez specjalistów z
zagranicy. Przechodzili badania przed ró¿nymi komisjami. Byli nawet pod³¹czani do
specjalistycznej, nowoczesnej aparatury
podczas trwania objawienia. Wyniki
wszystkich badañ s¹ jednakowe. Stwierdzaj¹, ¿e widz¹cy z Medziugorja to normalni i zdrowi ludzie, a halucynacje i k³amstwa s¹ wykluczone.
Twierdz¹ oni, ¿e Matka Bo¿a nadal objawia siê im, choæ nie wszystkim codziennie, jak na pocz¹tku. Orêdzia, jakie otrzymuj¹ w objawieniach, t³umaczone s¹ na
wiele jêzyków. S¹ one zgodne z Pismem
wiêtym i z nauczaniem Kocio³a. Przypominaj¹ zapomniane prawdy i stanowi¹
dla ka¿dego wspania³¹ naukê, przepe³nion¹ zachwycaj¹c¹ pedagogi¹, mi³oci¹ najbardziej kochaj¹cej Matki, która wskazuje, co trzeba czyniæ, aby ratowaæ wiat ton¹cy w grzechu. Mimo wszelkiego z³a,
prosi Matka Bo¿a, aby nie lêkaæ siê, aby
¿yæ Jej orêdziami i szukaæ bezpiecznego
schronienia w Sercu Jezusa i w Jej Niepokalanym Sercu. Zapewnia, ¿e wstawia

20

siê przed Bogiem za ka¿dym cz³owiekiem.
Sporód, wielu milionów pielgrzymów,
którzy odwiedzili Medziugorje, wielu daje
wiadectwo o uzdrowieniach duchowych,
a tak¿e fizycznych, o nawróceniach, o odmianie ¿ycia, oraz o licznych ³askach, czêsto niezwyk³ych, wiadcz¹cych o wspania³ociach dzia³ania wiêtego Ducha, który
wylewa Swe b³ogos³awieñstwa na wszystkich.
Jeli drzewem nazwiemy nadzwyczajne wydarzenia w Medziugorju, to stwierdziæ trzeba, ¿e rodzi ono dobre owoce, a
jest to fakt znacz¹cy. Powiedzia³ bowiem
Pan Jezus, ¿e po owocach mo¿emy poznaæ i odró¿niæ proroków prawdziwych od
fa³szywych. (Mt 7,15-18).
Pod wp³ywem orêdzi Matki Bo¿ej powsta³o i powstaje wiele dobrych dzie³. Rozwijaj¹ siê one, mimo ¿e szatan, jak to wyrazi³a Matka wiêta, atakuje z wciek³oci¹ wszystko, co dotyczy Medziugorja.
Trudno wymieniæ wszystkie dobre
dzie³a. Skoncentrujê siê tylko na jednym.
Nosi ono nazwê Wioska Matki. W jêzyku chorwackim MAJÆINO SELO. Jest to
ma³e osiedle dla sierot i innych osób potrzebuj¹cych pomocy i opieki.
Powsta³o z inicjatywy ojca Slavko Barbaricia (11.03.1946-24.11.2000). Kap³an
ten, franciszkanin, prawie od pocz¹tku by³
kierownikiem duchowym widz¹cych. Cz³o-

Wioska
Matki

wiek wykszta³cony, psycholog, w³adaj¹cy
kilkoma jêzykami, znany by³ ze swej ascezy, pracowitoci, skromnoci i g³êbokiej
duchowoci.
Pomys³ ojca Slavko zrodzi³ siê pod
wp³ywem rozmylañ nad mi³oci¹ Matki
Bo¿ej. Pisa³ on tak: Jej mi³oæ jest Macierzyñska. Sprzyja pracy i przyczynia siê
do wzrostu i do rozwoju. Kiedy kto jest
kochany mi³oci¹ bezwarunkow¹, wtedy
otrzymuje moc kochania z tak¹ sam¹ mi³oci¹. Taka mi³oæ stwarza warunki do ¿ycia. Takiej mi³oci brak jest w dzisiejszym
wiecie. Tam, gdzie mi³oci macierzyñskiej
brakuje, czy to w czasie wojny, czy pokoju  ¿ycie staje siê trudne, a czêsto niemo¿liwe. Dominuje wtedy duch przemocy. Aby otworzyæ siê na tê mi³oæ, trzeba
pozwoliæ Duchowi Bo¿emu ¿yæ w nas. W
ten sposób, dziêki ³asce Bo¿ej, stworzymy nowe warunki do ¿ycia w nieludzkich
warunkach naszego wiata.
W czasie wojny na terenie by³ej Jugos³awii ojciec Slavko zorganizowa³ miejsce
schronienia dla dzieci, które pozosta³y bez
domów i bez opieki rodzicielskiej. Zajê³y
siê nimi siostry franciszkanki, które mieszka³y w wynajêtym domu w Medziugorju.
Wówczas powsta³a myl zbudowania
osiedla dla dzieci. Ten pomys³ uda³o siê
zrealizowaæ dziêki wspania³omylnoci
dobroczyñców z ca³ego wiata. Orodek
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oficjalnie zacz¹³ funkcjonowaæ 8 wrzenia
1995 roku. Opiekuj¹ siê nim i kieruj¹ Franciszkanie Prowincji Mostar.
W Wiosce Matki realizuje siê zamierzenia ojca Slavko, który pragn¹³ stworzenia tam warunków do g³oszenia Dobrej
Nowiny dla tych, którzy s¹ za³amani, zranieni, spragnieni pokoju, mi³oci i zaufania. Wed³ug tradycji franciszkañskiej jest
to szko³a zdrowego i prostego ¿ycia, opartego na harmonii miêdzy Bogiem i cz³owiekiem, miêdzy cz³owiekiem i natur¹.
Po mierci ojca Slavko bezporedni¹
opiekê nad Wiosk¹ Matki obj¹³ franciszkanin z Medziugorja ojciec Svetozar Kraljeviæ, znany jako ojciec Svet.
Domki zaczêto budowaæ na pustym,
obszernym terenie, w odleg³oci kilku kilometrów od centrum Medziugorja. S¹ one
niewielkie, jasne, miêdzy nimi  du¿o przestrzeni i zieleni. Po³o¿enie jest malownicze. Niewielkie wzgórze czêciowo otoczone jest drzewami, a od strony po³udniowo zachodniej rozci¹ga siê piêkny widok
na odleg³e wzniesienia i góry.
Znajduje siê tam przedszkole, orodek
dla kobiet w potrzebie, orodek dla mê¿czyzn z problemami uzale¿nienia od alkoholizmu i narkotyków. Jest ma³a klinika
dla chorych i orodek artystyczny. Ka¿dy
orodek to oddzielny dom i ma sw¹ nazwê. W jednym z nich znajduje siê kaplica,
w której odprawiane s¹ Msze wiête, a
wieczorem codziennie odmawiany jest ró¿aniec.
Dzieci mieszkaj¹ w ma³ych grupach.
Chodzi bowiem o to, aby stworzyæ im atmosferê domu rodzinnego. Starsze chodz¹ do szko³y miejscowej. Pracuj¹ tam 3
siostry zakonne, oraz ludzie wieccy, jako
wolontariusze. Ojciec Svet zapewni³ mnie,
¿e wszyscy maj¹ odpowiednie przygotowanie do pracy wród dzieci i osób potrzebuj¹cych opieki.
Na miejscu pracuje pani psycholog,
która zajmuje siê dzieæmi z problemami.
Podczas mojej wizyty dowiedzia³am siê,
¿e by³o ich wówczas szeædziesiêcioro.
Najm³odsze mia³y przed domami miejsca
do zabaw, jak w ogródkach przy rodzinnych domach.
Wszêdzie widaæ ³ad, dba³oæ i czystoæ. Wyczuwa siê atmosferê pokoju, troskliwoci i mi³oci. Gdy by³am tam po raz
pierwszy w maju 2004 roku, spotka³am
Mary Nolan m³od¹ dziewczynê z USA (na
zdjêciu). Wygl¹da³a na lat nie wiele wiêcej ni¿ dwadziecia. W Stanach Zjednoczonych pracowa³a jako nauczycielka.

Przyjecha³a do Medziugorja po raz pierwszy z rodzicami. Gdy zapozna³a siê z rozwijaj¹cym siê orodkiem dla sierot, zapragnê³a pozostaæ tam i powiêciæ siê opiece nad dzieæmi. Uzyska³a pozwolenie od
ojca Slavko i rozpoczê³a pracê jako wolontariuszka.

Wtedy, kiedy j¹ spotka³am, przebywa³a
tam ju¿ dwa i pó³ roku. Mówi³a, ¿e nie wie,
jak d³ugo pozostanie, ale na razie czu³a,
¿e to jest jej dom i by³a szczêliwa.
Mary Nolan promieniuje spokojem, pogod¹ ducha, ma mi³y, naturalny umiech.
W okresie, gdy zaczê³a pracowaæ w Majæino Selo, w jednej z okolicznych miejscowoci urodzi³ siê ch³opczyk, którego
matka zmar³a. Nadano mu imiê Antek. Ojciec jego posiada³ ju¿ gromadkê ma³ych
dzieci. Nie by³ w stanie zapewniæ opieki
noworodkowi i odda³ dziecko do orodka
dla sierot. Od pocz¹tku zajêta siê nim
Mary, zastêpuj¹c mu matkê.
Po jego urodzeniu stwierdzono, ¿e
mia³ dziurê w sercu. Rós³ i rozwija³ siê,
ale czeka³a go operacja. Kiedy tam by³am, Antek mia³ dwa i pó³ roku. Mary czêsto bra³a go na rêce, a on tuli³ siê do niej,
jak do mamy. Widaæ by³o, ¿e czu³ siê kochany. Wkrótce mia³ pojechaæ do USA.
Dziêki hojnoci dobrych ludzi wszystko
by³o ju¿ przygotowane, aby dziecko mog³o byæ poddane operacji.
Odwiedzi³am Wioskê Matki ponownie
rok póniej. Antka ju¿ tam nie by³o. Po
udanej operacji wróci³ do domu ojca i swojego rodzeñstwa. Mary wyjecha³a do Rzymu studiowaæ filozofiê. Tym razem rozmawia³am z inn¹, m³od¹ wolontariuszk¹,
Paulin¹ Kouta, która od jesieni mia³a zacz¹æ studia teologiczne.
Zauwa¿y³am, ¿e od poprzedniego

roku wykonano wiele prac nad uporz¹dkowaniem i upiêkszeniem ca³ego terenu.
Od strony pó³nocno-zachodniej przylega do Wioski obszar lasu, który, wedle
zamys³u ojca Slavko, wykorzystany zosta³
na stworzenie terenu rekreacyjnego dla
doros³ych, m³odzie¿y i dzieci. Nazwano go
Ogrodem wiêtego Franciszka. Ideê
swoj¹ opar³ ojciec Slavko na wezwaniu
Matki Bo¿ej z dnia 25 kwietnia 1993, w
którym zachêca Ona, aby przez kontakt z
natur¹ odkrywaæ Boga-Stworzyciela.
Przyk³ad Wioski Matki jest jednym z
licznych i dobrych owoców drzewa, które
wyros³o na skalistym gruncie Medziugorja.
W ksi¹¿eczce zatytu³owanej Stanowisko Kocio³a wobec objawieñ Matki
Bo¿ej w Medziugorju, ojciec Ljudevit Rupciæ OFM tak pisze: Oczywiste i bez w¹tpienia dobre owoce duchowe objawieñ
Medziugorskich dowodz¹, tak jak powiedzia³ to ju¿ Jezus, ¿e drzewo poznajemy
po owocach. Oprócz tego w teologii obowi¹zuje zasada lex orandi, lex credenti
(jak siê modlisz, tak wierzysz) i lex vivendi
lex credenti (jak ¿yjesz, tak wierzysz). W
Medziugoriu bez w¹tpienia, zarówno wiara, jak ¿ycie oraz pobo¿noæ, s¹ szczególnie inspirowane przez objawienia Matki
Bo¿ej.
Joanna Ottea
Southbourne, England
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O niebezpieczeñstwach
Wschodu, New Age,
ezoteryzmu, radiestezji,
magnetyzmu, hipnozy
na podstawie wiadectwa ojca

Jacquesa Verlindea

«PAN BÓG
MNIE
OCALI£» [2]
JASNOWIDZENIE
Po pewnym czasie zda³em sobie sprawê, ¿e mog³em stawiaæ diagnozy lekarskie
bez wahade³ka, pos³uguj¹c siê zdolnoci¹
jasnowidzenia. Umiejêtnoæ ta jest bardzo
dobrze znana na Wschodzie. Stanowi
czêæ tzw. sidi czyli mocy, w³adzy, która
pojawia siê zupe³nie naturalnie i objawia
siê powoli, gdy tylko otwieraj¹ siê tzw. czakra i cz³owiek zaczyna wchodziæ na drogê
fuzji i stapiania siê z energiami kosmicznymi. Stajecie siê wtedy coraz bardziej
medium, kana³em, instrumentem tych
energii. Macie tzw. sidi, a wiêc posiadacie
moc, ró¿ne w³adze. (...)
Rozwin¹³em zatem w sobie te moce,
zdolnoæ jasnowidzenia i wiele innych.
Wszystkie one rozwinê³y siê nader szybko. Zaskoczy³o mnie to. Muszê przyznaæ,
¿e nie rozumia³em, jak mog³em zostaæ wybrañcem dla tak wielkich darów. Uwa¿a³em je bowiem za dary Bo¿e, a przecie¿
nie by³em ani trochê wiêtszy od innych.
Bior¹c pod uwagê swoje ¿ycie, nie widzia³em powodów, by posiadaæ podobne dary!
CHANNELING
Ten nies³ychanie szybki wzrost ró¿nych
nadzwyczajnych umiejêtnoci zaczyna³
mnie jednak nie tylko zastanawiaæ, ale i
niepokoiæ. Zaczê³o mi siê to wydawaæ za
³atwe. Drug¹ spraw¹, która mnie zaniepokoi³a, by³o to, ¿e im bardziej wzrasta³y moje
umiejêtnoci, tym wiêcej zaczyna³em
obserwowaæ dziwnych rzeczy, które dzi

22

w USA zwie siê channelingiem.1 Nie jest to jednak w zasadzie nic
nowego: zwyk³y spirytyzm.2
Staj¹c siê medium, zda³em sobie sprawê, ¿e otwieram siê na jakie istoty. Nie
chcê ich nazywaæ duchami, wolê stosowaæ okrelenie: istoty. Otó¿ istoty te  aby
siê móc objawiæ  pos³ugiwa³y siê najpierw
moj¹ psychik¹, a dochodzi³o nawet do
tego, ¿e je¿eli im pozwala³em, to i moim
g³osem, a wiêc ca³ym moim cia³em.
By³o to, rzecz jasna, niepokoj¹ce. Przynajmniej mnie to zaniepokoi³o. Gdy jednak
patrzy siê na New Age i wiele innych ruchów, obserwuje siê u ludzi  zamiast niepokoju!  poszukiwanie tego typu dowiadczeñ. Najczêstszym dowiadczeniem jest
tzw. channeling. Nazwa ta doskonale okrela, w czym rzecz. Otó¿ angielskie s³owo
channel znaczy kana³. My zatem, jako medium, mo¿emy staæ siê takim kana³em dla
ró¿nych istot. W channelingu chodzi o kontaktowanie siê  poprzez ludzki kana³  z
pewnymi istotami, które nie zawsze chc¹
ujawniaæ, kim s¹. Stajemy siê zatem kana³em dla bytu, który jest niczym innym,
jak istot¹ duchow¹ odpowiadaj¹c¹ np. na
nasze pytania. Daje ona o sobie znaæ,
u¿ywaj¹c ró¿nych rodków i sposobów, co
w³anie zaczê³o mnie niepokoiæ. Kim s¹
te duchowe istoty przekona³o mnie pewne dowiadczenie. Podzielê siê nim z
wami, choæ powracanie do niego nie jest
dla mnie przyjemne.

OPÊTANIE...
Mia³o to miejsce w trakcie Mszy w.
Uczestniczy³em w niej w tamtym okresie
codziennie. W chwili podniesienia  ku
memu najwiêkszemu zaskoczeniu i zmieszaniu  stwierdzi³em, ¿e pojawiaj¹ siê we
mnie liczne myli bluniercze, odnosz¹ce
siê do Jezusa obecnego w Eucharystii. Zaniepokojony i ca³kowicie zbulwersowany
poszed³em po Mszy w. do zakrystii, by
powiedzieæ o tym kap³anowi. Mówiê mu,
¿e dzieje siê ze mn¹ co dziwnego, i opowiadam ca³e wydarzenie. Na to kap³an
odpowiada mi z ca³ym spokojem: Bynajmniej mnie to nie dziwi.  Jak to nie dziwi?! Dobre sobie.  Jestem diecezjalnym
egzorcyst¹. Spotkajmy siê ponownie.
Przeanalizujemy wszystko i zobaczymy, w
czym rzecz.
Zrobilimy to. Zaproponowa³ mi wówczas przeprowadzenie egzorcyzmu, co
okaza³o siê absolutnie konieczne. By³ to
dla mnie etap bolesny, g³êboko upokarzaj¹cy, za który jednak wielbiê obecnie Pana.
Przeprowadzanie egzorcyzmów by³o czasem g³êbokiego rozeznania. Wtedy Bóg
pozwoli³ mi w³aciwie oceniæ oddzia³ywanie wszystkich praktyk, którym do tej pory
oddawa³em siê w dobrej wierze.
Dopiero wtedy uwiadomi³em sobie, jak
bardzo  pomimo mej szczerej wiary  by³em osaczony. Owe istoty bowiem stopniowo zaczyna³y siê ujawniaæ. Nie doko-
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na³o siê to jednak nagle, lecz stopniowo,
z dnia na dzieñ. W miarê jak wspó³pracuje siê z tymi istotami, jak doskonalimy swoje zdolnoci mediumiczne, posuwaj¹ siê
one coraz dalej. Te byty duchowe coraz
mocniej ujawniaj¹ swoj¹ obecnoæ. Trzeba by³o jednak zdecydowanej konfrontacji z Eucharysti¹, by ods³oni³y one swoje
prawdziwe oblicze, by ujawni³y swój sprzeciw wobec wiat³oci Chrystusa.
Sta³em siê wiadkiem bitwy miêdzy si³ami wiat³oci i ciemnoci, gdy¿ podczas
sprawowania egzorcyzmów ja sam by³em
miejscem tej walki. Zobaczy³em te¿ spustoszenie, jakie uczyni³o we mnie to, ¿e
by³em medium. Od tej chwili mog³em w³aciwie oceniæ swe dowiadczenia i pragnê
siê tym z wami podzieliæ. Nie chcê os¹dzaæ innych osób, bo przecie¿ sam wybra³em tê drogê. Moje dowiadczenia ujawni³y
mi  co muszê uznaæ  zbyt ma³¹ wiarê.
Trzeba stwierdziæ, ¿e jest co poci¹gaj¹cego w stopniowym posiadaniu niezwyk³ej mocy: najpierw mocy nad si³ami przyrody, a potem nad blinimi. To wszystko
jednak  g³êboko osadzone w cz³owieku
 trwa w nim niczym rana. Nie jest to bowiem nic innego, jak tylko ¿¹dza w³adzy 
zwyk³a pycha. Nie przypadkowo jest ona
pierwszym grzechem g³ównym.
Ale wracaj¹c do moich dowiadczeñ...
Jest niew¹tpliwie co fascynuj¹cego we
wspomnianych ju¿ wczeniej mocach sidi.
Je¿eli jednak potrafiê  nawet w dobrej
wierze  uzdrawiaæ przez pewne uk³ady
magnetyczne i wp³ywaæ na innych poprzez
koncentracjê umys³u, nie potrafiê siê pozbyæ uczucia, ¿e posiadam w³adzê nad
blinim. I to fascynuje! Czy zraniony przez
grzech cz³owiek  którym jestem podobnie jak wszyscy inni  mo¿e tak naprawdê
oprzeæ siê tej pokusie?
«BÊDZIECIE JAK BÓG...»
Mam wra¿enie, ¿e celem wspomnianych sposobów postêpowania  w tym co
nazywa siê New Age  jest posiadanie w³adzy. We wszystkim s³yszê s³owa wê¿a z
III rozdzia³u Ksiêgi Rodzaju, wypowiedziane do niewiasty: Bêdziecie jak Bóg. Pycha wielkoci i w³adzy jest chyba najpotê¿niejsz¹ pokus¹, popychaj¹c¹ do posiadania tzw. sidi. Jest to najpotê¿niejsza pokusa, gdy¿ rozlewa siê na sferê psychiczn¹, fizyczn¹ i pos³uguje siê bia³¹ magi¹.
Wspomniane praktyki podwa¿aj¹ i w
szczególny sposób nara¿aj¹ na niebezpieczeñstwo ca³y duchowy wymiar naszego
bytu. Atakuj¹ go w jego najistotniejszej sferze, gdy¿ niszcz¹ w³aciwe odniesienie do
Boga. Czy¿  szukaj¹c o w³asnych si³ach

mocy, w³adzy i wielkoci  jestem jeszcze
jednym z tych ewangelicznych ubogich,
umi³owanych przez Boga, którzy ¿yj¹ duchem b³ogos³awieñstw i do których nale¿y królestwo niebieskie (por. Mt 5,3)? Czy
mogê nale¿eæ do królestwa maluczkich i
równoczenie dawaæ odczuæ sw¹ w³adzê
nad blinim  fizyczn¹, duchow¹ czy nawet w³adzê uzdrawiania?
UZDROWIENIE WEWNÊTRZNE
Nie powiedzia³em jeszcze, ¿e wspominane przeze mnie wydarzenia mia³y miejsce przed oko³o dwudziestu laty. Dot¹d nie
dawa³em o tym wiadectwa. Dopiero teraz mówiê o wszystkim. Jest tak dlatego,
¿e potrzeba mi by³o dziesiêciu lat na wewnêtrzne uzdrowienie. By³y to najpierw egzorcyzmy, a potem d³uga droga wyzwalania, zrywania wiêzów ³¹cz¹cych z wszystkimi wydarzeniami z przesz³oci i osobowociami guru. Jest to bowiem swoisty
wiat, pe³en ró¿nego rodzaju oddzia³ywañ,
w³adzy i mocy. By³em powi¹zany ze szko³ami ezoterycznymi3 i okultyzmem. Potrzeba mi wiêc by³o d³ugich lat uzdrawiania wewnêtrznego. Nie wychodzi siê z tego
rodzaju dowiadczeñ bez szwanku. Psychicznie jest siê rozbitym.
Kto  kto mnie pozna³ w chwili gdy wychodzi³em z tego wszystkiego  powiedzia³
mi po kilku latach: Dozna³e cudownego
uzdrowienia! Na to odpowiedzia³em mu:
Zdajê sobie z tego sprawê. Naprawdê
wierzê, ¿e zosta³em cudownie uzdrowiony przez Pana. Wielu w¹tpi, czy w ogóle
mo¿na ca³kowicie wyjæ z tak dalece posuniêtych dowiadczeñ fuzjonalnych
Wschodu, pozbawiaj¹cych osobowoci.
Pan jednak jest wiêkszy od wszelkich naszych b³êdów i ran. Poniewa¿ On jest naszym Stwórc¹, dlatego Jego odtwórcze
mi³osierdzie mo¿e wszystko odbudowaæ.
Muszê uznaæ, ¿e jest to wielkim szczêciem móc dowiadczyæ mi³osierdzia Bo¿ego. Gdy po zaprzestaniu tych wszystkich praktyk wst¹pi³em do seminarium,
prze³o¿eni powa¿nie w¹tpili w moj¹ zdolnoæ ¿ycia w seminarium. W chwili moich
wiêceñ kap³añskich powiedzieli: To naprawdê cud!
Czeka³em wiêc, zanim zacz¹³em dawaæ
wiadectwo. Przez pierwsze lata powstrzymywa³em siê, poniewa¿ pragn¹³em, aby
Pan dokona³ najpierw wewnêtrznego
uzdrowienia. Potem czeka³em, gdy¿ wydawa³o mi siê, ¿e Pan chce, abym zdoby³
wiêkszy dystans wobec moich dowiadczeñ. Czeka³em jeszcze, by pozwoliæ Mu
dzia³aæ w okresie w³aciwego odczytywania mego dowiadczenia.

Kiedy w pierwszych latach chcia³em odczytywaæ swe bardzo intensywne prze¿ycia, pojawia³ siê we mnie g³êboki niepokój. Pomog³y mi moje studia. W ci¹gu dziesiêciu lat, dziêki studiom filozoficznym i
teologicznym, mog³em dog³êbnie przemyleæ moje dowiadczenia ze Wschodu.
Poj¹³em ich powi¹zanie z panteizmem, bêd¹cym ich teoretycznym fundamentem.
Uchwyci³em te¿ ich oddzia³ywanie na cz³owieka. Mog³em tak¿e lepiej zrozumieæ plan
Boga wobec cz³owieka, ukazany w Pimie
wiêtym.
NOWA DROGA: DAÆ WIADECTWO
Dwa lata temu mój ojciec duchowny poprosi³ mnie o dawanie wiadectwa. D³ugi
czas przygotowania do dzielenia siê moim
dowiadczeniem by³ potrzebny, gdy¿ nie
mo¿na z miesi¹ca na miesi¹c przejæ od
jednej formy ¿ycia do drugiej. Bo przecie¿,
choæ trwa³em ju¿ w wierze chrzecijañskiej, próbowa³em trochê spirytyzmu, okultyzmu... Tego nie da siê pogodziæ! Pozostawione lady s¹ przeraliwie g³êbokie.
To prawda, ¿e jestemy otoczeni energiami tego wiata, ale nie ¿yjemy tu po to,
by daæ siê w nie wtopiæ, by pozwoliæ na
fuzjê z nimi. Gdybymy to uczynili, zagubilibymy nasz¹ odrêbnoæ, stalibymy siê
tylko czêci¹ przyrody!
Tkwimy wprawdzie w sercu natury, ale
mamy siê zwróciæ w stronê ³aski, w stronê
tego co nadprzyrodzone. Trzeba nam
przyj¹æ Ducha wiêtego, który jest Osob¹. Od tego przyjêcia zale¿y nasze uwiêcenie. Tylko Bóg jest wiêty. On nas uwiêca i przebóstwia. Tylko taka jest wiêc droga naszego uwiêcenia i przebóstwienia.
Pozwalaj¹c na nasze przebóstwienie przemieniamy siê i umo¿liwiamy przebóstwienie wiata.
Mam nadziejê, ¿e wyra¿am siê jasno.
Nie mo¿emy siê rozp³yn¹æ w energiach ani
w przyrodzie. Jestemy bowiem prorokami, którzy potrafi¹ zrozumieæ wszechwiat.
Jestemy królami, powo³anymi do tego, by
czyniæ sobie ten wiat poddanym. Jestemy kap³anami wezwanymi, by ofiarowaæ
wiat Bogu. Nie jestemy powo³ani do
tego, by stapiaæ siê ze wiatem, lecz by
go przemieniaæ.
Przez chrzest uczestniczymy wszyscy
w tzw. powszechnym kap³añstwie Chrystusa. Polega ono na modlitwie, sk³adaniu
Bogu ofiar, na uwiêcaniu wiata  a wiêc
na ca³kowicie wolnej s³u¿bie, na osobowym bycie i wiadomoci, ¿e jestemy s³ugami Bo¿ymi. Mo¿emy to osi¹gn¹æ jedynie przez przyjêcie Ducha wiêtego, a nie
przez fuzjê ze wiatem.
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Tak wiêc nie mo¿na pogodziæ ze sob¹
tych dwóch dróg: chrzecijañskiej i mistyki naturalnej. W mistyce naturalnej i we
wszystkich technikach umo¿liwiaj¹cych
zdobycie mocy i w³adzy d¹¿y siê do wtopienia w przyrodê. Szuka siê zapanowania nad energiami w niej zawartymi. Dokonuje siê to jednak za cenê porzucenia
naszej prawdziwej misji otrzymanej od
Boga, naszego Stwórcy. Stajemy siê jakby uczniami czarnoksiê¿nika, których fascynuje moc, jak¹ mo¿na osi¹gn¹æ panuj¹c nad
si³ami przyrody. Jednak tylko Bóg jeden wie,
czy faktycznie mo¿emy nad nimi zapanowaæ.
Jednym z sidi, czyli mocy  które usi³uje siê posi¹æ na Wschodzie  jest lewitacja.4 Istniej¹ techniki kanalizuj¹ce energiê kosmiczn¹, tzw. kundalini, które pozwalaj¹ nam lewitowaæ i zdobyæ wiele
wrêcz fantastycznych uzdolnieñ. Gdy tylko opanuje siê te energie, mo¿na mieæ nieprawdopodobn¹ w³adzê. Rodzi siê wiêc
ogromna fascynacja tym wszystkim. Za
jak¹ cenê jednak zdobywa siê tê moc!
Droga chrzecijañstwa nie jest drog¹
zdobywania w³adzy i panowania, lecz drog¹ s³u¿by. Mamy stawaæ siê s³ugami Ducha wiêtego i planu Boga wobec ludzkoci, wobec naszych braci. Droga okultyzmu i mistyki przyrody nosi w sobie ryzyko szukania panowania i w³adzy.
Przez cztery lata praktykowa³em mistykê naturaln¹.5 Oddawa³em siê jej bez
reszty. Przeszed³em przez medytacjê
transcendentaln¹, odda³em siê nastêpnie
innym praktykom, mo¿e jeszcze bardziej
z³o¿onym, formom jogi. Przez cztery lata!
Nie przebywa³em ca³y czas w Himalajach.
By³em jednak cztery razy tam na górze, w
aszramach.6 Æwiczenia trwa³y ca³y czas,
odbywa³em d³ugie medytacje. Przez ca³e
tygodnie prawie 24 godzin na dobê bez
snu, w ci¹g³ej medytacji, i tylko minimum
jedzenia, tyle by móc prze¿yæ! Tylko to jedno siê liczy³o.
Jeli chodzi o praktyki okultystyczne, to
trwa³y trzy lata. Potem zgodzi³em siê na
odprawienie egzorcyzmów i nast¹pi³a d³uga droga wyzwalania. Trzeba by³o zerwaæ
wiêzy, jakie powsta³y na kanwie tych
wszystkich dowiadczeñ wschodnich, powi¹zañ z guru... Móg³bym godzinami opowiadaæ o tych tajemniczych wiêzach, o nocnych odwiedzinach istot, które tam spotka³em. Jest to bardzo swoisty wiat mocy i
w³adców. Istniej¹ te¿ wiêzy ze szko³ami ezoterycznymi, z okultyzmem... Trzeba wiêc by³o
wielu lat duchowego uzdrawiania.
Muszê tu powtórzyæ i podkreliæ: nie
wychodzi siê z tych dowiadczeñ bez
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uszczerbku, bez g³êbokich ladów. Nie
wyszed³em wiêc z tego w ci¹gu miesi¹ca i
nie przeszed³em szybko od poprzedniej
formy ¿ycia do nowej. Nie da siê tego zrobiæ. Nie mo¿na popraktykowaæ niewinnie
trochê wschodu, trochê okultyzmu, a potem powróciæ do domu. To niemo¿liwe. Piêtno, które pozostaje, jest bardzo g³êbokie.
Codzieñ jestem przy Panu zapewne
tylko dlatego, ¿e da³ mi tak bardzo wiele i
teraz posy³a do mnie wielu m³odych, poranionych, którzy potrzebuj¹ d³ugiej drogi
wyzwolenia duchowego, uzdrowienia wewnêtrznego, by powoli wyrwaæ siê ze swego uzale¿nienia.
Co do mistyki naturalnej to uzale¿nienie jest oczywiste. Uzale¿nienie jednak
rodzi siê równie¿ z praktyk okultystycznych, co pragnê mocno podkreliæ. Uzale¿nienia te przypominaj¹ zniewolenie
przez narkotyki. Wspieram obecnie duchowo pewn¹ osobê, której nieprawdopodobnie trudno wyrwaæ siê z tych praktyk. Trzeba siê z ni¹ modliæ. Tu widaæ, jak nasza wolnoæ jest os³abiona, ograniczona. (...)
Wspomniane praktyki nie maj¹ nic
wspólnego ze wzrostem osobowym. Jestemy po prostu uzale¿nieni od jednostek, które trzymaj¹ nas na swój sposób
w niewoli. Kto praktykuje trochê jogi, bawi
siê w spirytyzm, okultyzm albo usi³uje zakosztowaæ odrobinê ezoteryzmu i przechodzi kilka inicjacji  ten przypomina cz³owieka za¿ywaj¹cego arszenik. Czy zdaje
sobie z tego sprawê, czy te¿ nie  wch³ania arszenik, truciznê, kroplê po kropli.

UWAGA  JOGA!
Dlatego z naciskiem zwracam uwagê,
aby odpowiednio wczenie ostrzegaæ, ¿e
wszelkie æwiczenia jogi  jakkolwiek niewinnie by wygl¹da³y  maj¹ na celu jedno
i tylko jedno: odblokowaæ kundalini, aby
zaczê³o iæ w górê. Rozmawiaj¹c o tym
z pewnym guru w Indiach, zapyta³em go:
Co s¹dzicie o jodze praktykowanej na Zachodzie, niby w celu odprê¿enia siê? Zacz¹³ siê miaæ i powiedzia³: Niech æwicz¹.
Kundalini odblokuje siê, nawet gdyby
wszystko robili tylko dla zrelaksowania
siê. W jego przekonaniu odblokowanie siê

kundalini uchodzi oczywicie za co dobrego. Skutek wiêc pojawi siê. Bêdzie
trwa³y. Mo¿e podejcie bêdzie d³u¿sze, ale
skutek pozostanie.
Nie zapominajmy te¿, ¿e mantry hinduskie  podawane w rytua³ach inicjacyjnych
 s¹ imionami bóstw. Niektórzy twierdz¹,
¿e mo¿na bez obawy praktykowaæ tê czy
inn¹ medytacjê niechrzecijañsk¹. To niemo¿liwe. W czasie rytua³u inicjacyjnego
otrzymuje siê imiê bóstwa hinduskiego i
trzeba je powtarzaæ bez przerwy. Wspomnia³em ju¿, ¿e mantry te stopniowo siê
wyd³u¿aj¹. W t³umaczeniu z sanskrytu
brzmi¹ one mniej wiêcej tak: sk³adam
czeæ i oddajê ho³d bóstwu o takim a takim imieniu. Jak¿e wiêc chrzecijanin 
uznaj¹cy Jezusa i adoruj¹cy Go  mo¿e
w swej medytacji wielokrotnie powtarzaæ
mechanicznie mantry na czeæ jakiego
bóstwa!
Niektórzy twierdz¹, ¿e jest to dobre
wprowadzenie do modlitwy chrzecijañskiej. Jak¿e mo¿e nim byæ ci¹g³e sk³adanie ho³du jakiemu bo¿kowi! Nawet jeli
praktykuje siê to niewiadomie, jest to
najzwyklejsze ba³wochwalstwo.
W czasie ceremonii inicjacyjnej sk³ada
siê w ofierze ró¿ne przedmioty, takie jak
ry¿, kadzid³o, owoce itp. Maj¹ one g³êbok¹ wymowê symboliczn¹. Za ich porednictwem oddajê siê we w³adanie i wi¹¿ê
siê z bo¿kami, które adorujê. W czasie jednej z ceremonii inicjacyjnych, któr¹ przeszed³em, by³o mi dane dowiadczyæ tego
niemal fizycznie. Otó¿ jedna z osób zosta³a zagarniêta, uchwycona fizycznie
przez istotê, która jakby wysz³a ze znajduj¹cego siê tam obrazu. Osoba ta odczu³a wziêcie j¹ w posiadanie przez ow¹ istotê. Istota ta popchnê³a j¹, rzuci³a na ziemiê, wesz³a w ni¹ i wziê³a w posiadanie
dlatego tylko, ¿e osoba ta na to zezwoli³a.
Chcia³bym wiêc ostrzec przed opiniami, wed³ug których mo¿e istnieæ chrzecijañska joga, mantra itp. Powiecie mi mo¿e,
¿e jestem zbyt ciasny. Wybaczcie, ale z
racji w³asnego dowiadczenia nie mogê
mówiæ inaczej. Jedyn¹ stron¹ pozytywn¹
moich prze¿yæ by³o to, ¿e pozwoli³y mi w
koñcu wszystko lepiej zrozumieæ.
Gdy zaczniecie uprawiaæ jogê  chocia¿by w najlepszej wierze, w niewiadomoci co do jej oddzia³ywania  skutki i
tak bêd¹ siê powoli ujawniaæ. Nie wierzê,
¿e mo¿na siê otworzyæ i praktykowaæ ró¿ne techniki  prowadz¹ce do fuzji, powoduj¹ce, i¿ cz³owiek staje siê medium dla
energii kosmicznych  i nie daæ siê zniszczyæ. Nie wierzê, ¿e mo¿na to praktyko-
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waæ bezkarnie. Techniki te  stosowane w
ma³ych czy w du¿ych dawkach  zostawi¹ po sobie lady. To mogê wam zagwarantowaæ. Spowoduj¹, ¿e staniecie siê
medium. Kto za stanie siê medium, ten
w nastêpstwie  wczeniej czy póniej 
zostanie nawiedzony przez istoty, które
lepiej pozostawiæ za drzwiami, z którymi
lepiej siê nie zadawaæ.
Oto istota mego ostrze¿enia. Mo¿e wydaje siê ono zbyt surowe, ma jednak niestety swoje uzasadnienie. Sprawdza siê
to codziennie w mojej praktyce duszpasterskiej i w udzielaniu pomocy, szczególnie m³odym, którzy s¹ niezwykle podatni
na tego typu wp³ywy. Podatnoæ ta jest dzi
wynikiem zbanalizowania praktyk okultystycznych i inicjacyjnych. To banalizowanie  spowodowane zw³aszcza przez
wspomniany ju¿ New Age  jest niezwykle grone. Rozwa¿my zatem ten problem
jeszcze g³êbiej.
NEW AGE... CZYLI NOWY WIEK
Otó¿ pewnego dnia przed laty uda³em
siê do jednej ze szkó³ ezoterycznych. Jej
uczestnicy byli bardzo zdumieni, ¿e do
nich dotar³em. Zwierzyli mi siê, ¿e przygotowuj¹ siê do rozpoczêcia dzia³ania o
zasiêgu wiatowym. Wywar³o to na mnie
ogromne wra¿enie. Có¿ za ambicje!  pomyla³em sobie. Powiedzieli mi: Teraz jest
za wczenie. Trzeba poczekaæ jeszcze
jakie 15 lat, a bêdziemy mieli odpowiednie rodki techniczne, rodki przekazu,
wszystko co niezbêdne, by w krótkim czasie rozprzestrzeniæ nasz¹ doktrynê na ca³ej planecie. Ju¿ wtedy doktrynê tê nazywali po imieniu: New Age. I faktycznie, od
kilku lat s³yszy siê w rodkach masowego
przekazu o nowym pr¹dzie ideologicznym,
przedstawianym jako New Age, jako uniwersalna religia spod znaku Wodnika, jako
era tolerancji, która nast¹pi po erze Ryby,
zdominowanej przez nietolerancjê chrzecijañstwa. Wkraczamy w now¹ erê astrologiczn¹, w której nast¹pi ujednolicenie
planetarne na wszystkich p³aszczyznach:
politycznej, ekonomicznej, kulturalnej,
spo³ecznej i religijnej. Nowa era  New Age
 bêdzie epok¹ jednoci.
Jeli chodzi o stronê filozoficzn¹ tego
kierunku, to wszystko co boskie uto¿samia siê w nim z bezosobow¹ si³¹ kosmiczn¹. Nie ma zatem Boga osobowego w New
Age! Trzeba sobie z tego dobrze zdaæ
sprawê. Chocia¿ ta mêtna ideologia nigdy
tego wprost i w jednoznaczny sposób nie
wyra¿a, jednak chce wprowadziæ cz³owieka na drogê duchowoci, która pozbawia osobowoci. Chodzi o ustanowienie

spo³eczeñstwa zunifikowanego, które nie
bêdzie utworzone z osób niepowtarzalnych, zró¿nicowanych, lecz z jednostek
zespolonych w jedn¹ ca³oæ. Wypada³oby zapytaæ: kto bêdzie decydowa³ o tym
ujednoliceniu? To ujednolicenie  o którym
mówiê  niesie w sobie niebezpieczeñstwo
totalitaryzmu.
Tak wiêc na p³aszczynie filozoficznej
New Age nale¿y do pr¹dów panteistycznych. Proponuje drogê wyrzeczenia siê
wszelkiego zaanga¿owania osobistego.
Bardzo zrêcznie ³¹czy techniki hinduizmu,
techniki jogi oraz inne praktyki Wschodu.
Przejmuje równie¿ jako swoje ró¿ne praktyki okultystyczne, takie jak radiestezjê,
magnetyzm i channeling. Wmiesza w to
wszystko te¿ uzdrawianie sposobami naturalnymi, zaliczaj¹c radiestezjê oczywicie do naturalnych rodków leczenia. Integruje równie¿ niektóre praktyki inicjacyjne szkó³ ezoterycznych.
Tak wiêc New Age jest przedsiêwziêciem szko³y ezoterycznej, która ods³ania obecnie swe karty i poprzez swoisty zamach i reklamê próbuje wci¹gn¹æ
mo¿liwie jak najwiêcej osób na proponowan¹ drogê.
Moc tego przedsiêwziêcia tkwi chyba
w wykorzystaniu wszystkich mo¿liwoci.
Pokazuje siê zestaw wszelkiego rodzaju
technik i to w taki sposób, ¿e ka¿dy mo¿e
znaleæ co dla siebie. Jeli np. kto jest
zainteresowany leczeniem sposobami
naturalnymi  co bynajmniej nie jest z³e
samo w sobie  staje przed bogatym wyborem rodków. Ma w czym wybieraæ. Mo¿e
zaj¹æ siê tym leczeniem np. wed³ug wskazañ jakiej szko³y dietetyki lub ekologii itp.
Trzeba sobie uwiadomiæ, ¿e we wspomniane praktyki wchodzi siê coraz g³êbiej.
Nie poprzestaje siê nigdy na powierzchownych rozwa¿aniach, idzie siê coraz dalej. I tak na pocz¹tku zaproponuje siê wam
np. jakie praktyki relaksuj¹ce, byæ mo¿e
æwiczenia jogi, potem sposoby koncentrowania siê albo opanowywania potencja³u
psychicznego, intelektualnego, co stanowi ju¿ technikê bardziej rozwiniêt¹. W koñcu za zostaniecie doprowadzeni  nie
wiedz¹c, a nawet nie chc¹c tego  do panowania nie tylko nad swoj¹ psychik¹, ale
równie¿ nad psychik¹ osób was otaczaj¹cych. Zostaniecie doprowadzeni  pomimo ¿e wcale bycie tego nie chcieli  do
praktykowania bia³ej magii! Spotka³em
wiele osób, które dosz³y do sprawowania
w³adzy w sposób fizyczny lub duchowy
nad innymi. Nie zdawa³y sobie sprawy z
tego, ¿e pos³uguj¹ siê rodkami ogranicza-

j¹cymi wolnoæ drugiej osoby. Prawdziwy
bowiem cel, do którego siê zmierza w tych
praktykach, na pocz¹tku nie jest jasny.
Wszystko to sam przeszed³em, dlatego dzisiaj czujê siê zobowi¹zany do dawania wiadectwa i przestrzegania innych.
Chcê ich ostrzec, bo zostali zwiedzeni. (...)
Mówi³em ju¿ o mistyce naturalnej, o jodze, o æwiczeniach koncentracyjnych,
mantrze, naukach i praktykach okultystycznych. Mo¿e zaskakiwaæ stawianie na
jednej linii tradycji religijnych i praktyk okultystycznych. Trzeba zaznaczyæ, ¿e si³y
okultystyczne odnaleæ mo¿na w tradycjach wschodnich pod nazw¹ sidi. W momencie gdy odchodzi³em od guru, by³em
mianowanym przez niego odpowiedzialnym za co w rodzaju departamentu tych
sidi. By³o to chyba w Bengalore, gdzie
mia³em odczyt na uniwersytecie. Znajdowali siê tam tzw. pandit, czyli profesorowie
filozofii i religii wschodnich, którzy powiedzieli do guru: Poka¿cie nam skutecznoæ
waszej techniki na przyk³adzie si³, czyli
sidi, jakie posiadaj¹ wasi uczniowie. I rozpoczê³a siê dyskusja. Guru odpowiedzia³,
¿e si³y nie s¹ celem ¿ycia duchowego, lecz
tylko drog¹. W koñcu powiedzia³: Poniewa¿ chcecie tych si³, bêdziecie je mieli.
Wracaj¹c do aszramu, powiedzia³ mi:
Dzi wieczorem nauczê ciê technik prowadz¹cych do opanowania tych si³. Te
wspomniane si³y to moce okultystyczne 
tak przynajmniej my je nazywamy. Widaæ
wiêc, ¿e istnieje powi¹zanie miêdzy okultyzmem a innymi praktykami.
SZKO£Y GNOSTYCKIE
I PANI B£AWATSKA...

Helena B³awatska i pu³kownik H.S
Ollcot za³o¿yciele Towarzystwa
Teozoficznego

Znalaz³em siê wiêc w szkole ezoterycznej. Ró¿okrzy¿owcy7, ezoterycy, gnostycy8 i inni... Kilka zdañ o tym. S¹ to szko³y
gnostyckie, które uwa¿aj¹, ¿e zbawienie
cz³owieka dokonuje siê jedynie poprzez
zdobycie wiedzy tajemnej. Szko³y te powsta³y w krêgu takich osób jak pani B³awatska. Byli te¿ i inni, jak np. Steiner na
pocz¹tku wieku, za³o¿yciel szko³y antro-
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Vox Domini
pozoficznej.
Powróæmy jednak do pani B³awatskiej. Mia³a ona spirytystyczny kontakt z istot¹,
któr¹ uwa¿a³a za hinduskiego guru. By³o to pod koniec XIX wieku. Wywodzi³a siê
ona z tradycji chrzecijañskiego Zachodu, rozpoczê³a jednak tworzenie synkretyzmu,9 ³¹cz¹cego tradycjê wschodni¹ z chrzecijañstwem. Usi³owa³a po³¹czyæ to,
czego pogodziæ siê nie da, co zreszt¹ stara³em siê ju¿ wykazaæ. Jedno bowiem jest
tradycj¹ o charakterze fuzjonalnym, drugie  tradycj¹, w której szuka siê osobowej
wspólnoty z Bogiem, Stwórc¹ wszystkiego. Do tego synkretyzmu, bêd¹cego popl¹taniem i pomieszaniem ró¿nych tradycji religijnych, do³¹czy³a siê jeszcze praktyka spirytyzmu i channelingu  dowiadczeñ niezwykle silnych.
Pani B³awatska to tylko jeden z wielu przyk³adów. Pojawi³y siê liczne szko³y ezoteryczne, które intuicyjnie i jakby przypadkowo szuka³y po prostu w³adzy. Tê za
w³adzê odnalaz³y na Wschodzie. Techniki Wschodu ³¹cz¹ siê z inicjacj¹. S¹ technikami, które powoduj¹ stawanie siê medium. Techniki, których u¿ywa siê b¹d w tradycji religijnej, b¹d ezoterycznej, b¹d w okultyzmie, s¹ zawsze technikami prowadz¹cymi do tego, by staæ siê medium, by otworzyæ siê na energie naturalne, kosmiczne.
Mo¿e jednak pojawiæ siê pytanie: dlaczego w³aciwie te naturalne energie maj¹
byæ czym z³ym? Co jest w nich tak z³ego, by siê z nimi nie ³¹czyæ? Wydaje siê
pozornie, ¿e zupe³nie nic, gdy¿ ca³e stworzenie jest samo w sobie dobre. Có¿ mo¿e
byæ z³ego w stworzeniu? Nie jestem manichejczykiem10 i wierzê, ¿e stworzenie jest
faktycznie dzie³em Boga. Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e dowiadczanie fuzji, wtapiania siê w naturê nie jest neutralne. Nie wychodzi siê z tego bez uszczerbku. Przypominam te¿, ¿e istniej¹ ró¿ne istoty duchowe, których dzia³ania nie mo¿na pogodziæ z
obecnoci¹ Pana naszego, Jezusa Chrystusa ani z obecnoci¹ Ducha wiêtego,
anio³ów i mocy wiat³oci.
Nawietlenie omawianego przez nas problemu mamy w trzecim rozdziale Ksiêgi
Rodzaju, gdzie mowa jest o konsekwencjach grzechu prarodziców. Warto te¿ przypomnieæ sobie ósmy rozdzia³ Listu do Rzymian, gdzie w. Pawe³ poucza nas, ¿e
wszelkie stworzenie wzdycha w bólach rodzenia jak rodz¹ca kobieta i oczekuje oswobodzenia. Któ¿ ma wyzwalaæ to stworzenie, jeli nie my? Jestemy powo³ani do
tego, by prowadziæ do chwa³y wszelkie stworzenie przez wyzwolenie go z ciê¿aru,
który je przyt³acza. Nie tylko cz³owiek zosta³ naznaczony grzechem pierworodnym.
Ca³e stworzenie nosi w sobie nastêpstwa grzechu pierworodnego, który jest opisany
w trzecim rozdziale Ksiêgi Rodzaju. (...)
Wydaje mi siê, ¿e dotykamy tu najistotniejszego punktu: wiat sam w sobie jest
wprawdzie dobry, ale oddzia³ywuje na niego ksi¹¿ê tego wiata, o którym mówi Jezus. Oprócz dobrych anio³ów istniej¹ tak¿e inne moce i zwierzchnoci, o których
mówi w. Pawe³ w szóstym rozdziale Listu do Efezjan. Pisze on: "Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i cia³u, lecz przeciw Zwierzchnociom, przeciw W³adzom,
przeciw rz¹dcom wiata tych ciemnoci, przeciw pierwiastkom duchowym z³a na
wy¿ynach niebieskich."(Ef 6,12) Nie wolno nam o tym zapominaæ.
dokoñczenie w nast. numerze

Przypisy:
1
Czyli kana³owaniem. Nazwa channeling pochodzi od angielskiego s³owa channel - kana³. Channeling oznacza kontaktowanie siê z duchami za porednictwem medium, które
stanowi kana³ umo¿liwiaj¹cy ten kontakt.
2
Spirytyzm to nawi¹zywanie kontaktu z duchami i z duszami zmar³ych.
3
Ezoteryzm uznaje istnienie tajemnej nauki, któr¹ mistrzowie przekazuj¹ uczniom poprzez stopniowe wtajemniczenia.
4
W jodze lewitacja to unoszenie siê w powietrzu, bêd¹ce form¹ skakania na siedz¹co.
5
Mistyka naturalna jest definiowana jako postawa lub doktryna filozoficzno-religijna, inspirowana przez neoplatonizm i gnostycyzm, oparta na przekonaniu o mo¿liwoci bezporedniego i dowiadczalnego kontaktu umys³u z Bogiem, w³asnymi si³ami umys³u, intelektu.
6
Obecnie u¿ywany jest powszechnie dla okrelenia religijnej spo³ecznoci lub oazy w
Indiach, gdzie odbywa siê zazwyczaj naukê pod kierunkiem guru. Nawet niektóre chrzecijañskie organizacje w Indiach nazywaj¹ swoje oazy aszramami .
7
Ró¿okrzyzowcy  nazwa u¿ywana przez cz³onków tajnych stowarzyszeñ okultystycznych, interpretuj¹cych chrzecijañstwo w wietle doktryn teozoficznych i alchemicznych (ró¿a
i krzy¿ symbolizuj¹ Zmartwychwstanie i Odkupienie przez Chrystusa).
8
Gnostycyzm uznaje tajemn¹, wy¿sz¹ wiedzê, która daje zbawienie.
9
Synkretyzm to po³¹czenie np. pogl¹dów wywodz¹cych siê z ró¿nych religii.
10
Czyli osob¹ wyznaj¹c¹ manicheizm. Pr¹d ten (III-IV wiek) g³osi kosmiczny konflikt dobra i z³a, wrogoæ miêdzy materi¹ a duchem. Widzi on w materii ród³o z³a.
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Z ¿ycia Kocio³a

PAPIE¯ PRZYWRACA
STA£¥ ADORACJÊ
EUCHARYSTYCZN¥
W DIECEZJI RZYMSKIEJ

Watykan, 9 marca 2006 roku

Benedykt XVI popar³ inicjatywê sta³ej adoracji eucharystycznej w kocio³ach diecezji
rzymskiej. Papie¿ wyrazi³ swój entuzjazm dla
tej inicjatywy podczas spotkania 2 marca z
kap³anami rzymskich parafii.
Ojciec Alberto Pacini, proboszcz kocio³a
w. Anastazji  w którego parafii odbywa³a
siê sta³a adoracja eucharystyczna przez
ostatnie piêæ lat  przedstawi³ tê propozycjê
papie¿owi. Dowiadczenie tej parafii sk³oni³o innych do naladowania jej przyk³adu. Parafia w. Anastazji sta³a siê równie¿ central¹
ruchu ewangelizacji eucharystycznej.
Moim pragnieniem jest, aby w ka¿dym z
piêciu sektorów rzymskich by³a zorganizowana sta³a adoracja eucharystyczna  powiedzia³ ojciec Pacini.
Ojciec wiêty podziêkowa³ za informacje
i wysi³ki w popularyzowaniu tej inicjatywy, opisuj¹c sta³¹ adoracjê jako newralgiczny
punkt ¿ycia wiary w Rzymie.
Propozycjê stworzenia piêciu miejsc sta³ej adoracji w piêciu sektorach diecezji Rzymskiej pozostawiam ufnie w rêkach dziekana
Kolegium Kardynalskiego, kard. Ruini  doda³ papie¿, spogl¹daj¹c na kardyna³a.
Chcia³bym jedynie podziêkowaæ Bogu,
¿e pod¹¿aj¹c za Soborem Watykañskim II,
po okresie w którym zmala³o znaczenie adoracji eucharystycznej, ta adoracja odradza
siê wszêdzie w Kociele, jak widzielimy i jak
s³yszelimy w czasie Synodu Eucharystycznego  powiedzia³ Benedykt XVI. W adoracji ca³e bogactwo Eucharystii zosta³o w
szczególny sposób odkryte na nowo. To celebracja, w czasie której obietnica Pana siê
wype³nia: On daje siebie nam i my odpowiadamy, oddaj¹c siebie Jemu.
Teraz odkrylimy ponownie, ¿e mo¿liwoæ uczczenia wiêtoci Boga i wejcia w
ten sposób w sakramentaln¹, prawie cielesn¹ komuniê z Nim, traci sw¹ g³êbiê i ludzkie
bogactwo, jeli nie ma okazji do adoracji, adoracji jako aktu, który nastêpuje po przyjêciu
Komunii wiêtej  powiedzia³ Ojciec wiêty.
Adoracja  doda³  to jest wejcie w g³êbokie, zupe³ne, ca³kowite, intensywne odczuwane sercem i dusz¹ zjednoczenie z Panem,
który sam staje siê obecny cia³em w Eucharystii.
Z informacji Agencji internetowej ZENIT
Przek³ad z ang.: Katarzyna Radwañska
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SKA£KA
Na pielgrzymim szlaku
w Krakowie
u Ojców Paulinów
Stanis³aw Pilarz

Wspomnienie
o Janie Pawle II i uroczystych
obchodach jubileuszu 900-lecia mierci w. Stanis³awa
Patronem pierwszej pielgrzymki Jana
Paw³a II do Ojczyzny by³ niew¹tpliwie w.
Stanis³aw. Wtedy w³anie obchodzilimy
900-lecie Jego mêczeñskiej mierci. Jubileusz ten poprzedzi³y wieloletnie przygotowania, prowadzone pod kierunkiem
Metropolity Krakowskiego. Ich zwieñczenie nast¹pi³o w roku pamiêtnego konklawe. W jego wyniku cz³owiek  wyros³y ze
stolicy w. Stanis³awa  móg³ jako Piotr
naszych czasów jubileusz ten w sposób
uroczysty zakoñczyæ.
w. Stanis³aw...
...¿y³ u zarania dziejów naszych. Królem Polski by³ wtedy Boles³aw mia³y.
Jako biskup sto³eczny, móg³ doradzaæ królowi. Stosunki pomiêdzy nimi uk³ada³y siê
z pocz¹tku pomylnie. Rozesz³y siê wtedy, gdy król zacz¹³ postêpowaæ niezgodnie z Ewangeli¹. Wówczas interweniowa³
biskup, stoj¹cy na jej stra¿y. Rozz³oci³o
to króla i wywo³a³o konflikt na linii pañstwo
 Koció³. Fina³em by³o zabójstwo biskupa. Odpowiedzialny za ten niecny czyn
król, musia³ potem uchodziæ z kraju.
S³awa za biskupa ros³a po mierci. Ju¿
w dziesiêæ lat po tej zbrodni przeniesiono
jego szcz¹tki w uroczystej procesji na
Wawel. Tam lud oddawa³ mu czeæ.
Szczególne poruszenie nast¹pi³o w XIII w.,
kiedy papie¿ go kanonizowa³. Akt ten przyczyni³ siê do spoistoci kraju, rozbitego
dot¹d na dzielnice.
Od czasów kanonizacji kult wiêtego
przybiera³ ró¿ne formy. Powstawa³y sanktuaria w miejscach Jego pobytu: w Szczepanowie, gdzie siê urodzi³; na Ska³ce,
gdzie sprawowa³ urz¹d biskupi; na Wawelu, gdzie z³o¿ono Jego relikwie; w Piotrawinie, gdzie wedle legendy wskrzesi³
cz³owieka. Jego stolica biskupia sta³a siê
wa¿na w hierarchii Kocio³a katolickiego,
a sukcesorzy wiêtego uzyskiwali du¿e

wp³ywy w Kociele powszechnym. Historycy, literaci, artyci tworzyli dzie³a o wiêtym. Jego imiê rodzice nadawali swym
dzieciom podczas chrztu.
Kardyna³ Karol Wojty³a...
...by³ szczególnym czcicielem w. Stanis³awa. Zasiada³ wszak na Jego stolicy,
by³ wiêc Jego sukcesorem. Przez lata ca³e
przygotowywa³ jubileusz 900-lecia mêczeñskiej mierci. Mówi³ o zbli¿aj¹cym siê
terminie obchodów podczas procesji z
relikwiami wiêtego ze Ska³ki na Wawel.
Co roku 8 maja prowadzi³ uroczystoci ku
Jego czci.
Zorganizowa³ kilka konferencji powiêconych ró¿nym aspektom kultu wiêtego.
Zarz¹dzi³ te¿ Synod Archidiecezji Krakowskiej, trwaj¹cy przez kilka lat. Wielokrotnie modli³ siê przy Jego grobie. Na dwa
tygodnie przed wyborem na papie¿a napisa³ wiersz Jemu powiêcony. Rozmyla³
w nim nad tajemnic¹ mierci sprzed wieków, konkluduj¹c, ¿e wtedy s³owo nie na-

wróci³o, ale nawróci³a krew.
Jako Papie¿...
...nie móg³ wiêc nie przybyæ na ten Jubileusz swego poprzednika na stolicy biskupiej. Wydawa³o siê to oczywiste. A jednak ówczesne w³adze piêtrzy³y trudnoci.
Zgodzi³y siê w koñcu, ale przesunê³y termin pielgrzymki na czerwiec, aby nie kojarzy³a siê ona z wiadomymi obchodami.
Sta³o siê jednak inaczej. Bo choæ data
podró¿y nieco przesunê³a siê w czasie,
motyw patrona ³adu moralnego pozosta³.
Sam Papie¿ powraca³ wielokrotnie w
swych przemówieniach do postaci wiêtego. Ca³ej pielgrzymce nada³ ³aciñski tytu³: Gaude Mater Polonia, bêd¹cy zarazem hymnem zwi¹zanym z kultem w.
Stanis³awa.
Triada powy¿sza ukazuje skrótowe
dzieje hierarchów kocielnych. Widzimy
najpierw biskupa, potem kardyna³a, a na
koñcu papie¿a. W roli pierwszej wystêpuje w. Stanis³aw, drug¹ rolê pe³ni Karol
Wojty³a, trzeci¹  Jan Pawe³ II. Dostrzegamy gradacjê, pod¹¿anie w górê. Na pocz¹tku tej drogi stan¹³ mêczennik, w centrum pojawi³ siê jego sukcesor, a w koñcówce ten sam, tylko w innej ju¿ roli. Cel
nowego Piotra by³ jeden: wskazanie
Domu Ojca. Czujemy, ¿e Oni ju¿ tam doszli. Utorowali drogê, któr¹ i my te¿ mo¿emy pójæ, naladuj¹c wielkich wiêtych
Poprzedników.
PATRON
£ADU MORALNEGO
I JEGO KULT
Biskup Stanis³aw odda³ ¿ycie w obronie ³adu moralnego. Kult mêczennika
przetrwa³ i po dziewiêciu stuleciach wy-
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da³ plon obfity, jakim by³ pontyfikat Piotra
naszych czasów.
Stanis³aw urodzi³ siê oko³o 1039 roku w
Szczepanowie ko³o Bochni. Studia odby³
prawdopodobnie w opactwie tynieckim, a
potem za granic¹. Wskazuje siê najczêciej na s³ynn¹ wówczas szko³ê katedraln¹ w Leodium w Belgii oraz na Pary¿.
wiêcenia kap³añskie otrzyma³ ok. roku
1065.
Stanis³aw zetkn¹³ siê tam z silnym pr¹dem niezale¿noci Kocio³a od pañstwa.
W pierwszych dziesiêcioleciach istnienia
Pañstwa Polskiego stanowiska kapelanów
zajmowali cudzoziemcy. Wywodzili siê oni
z metropolii magdeburskiej. I oni te¿ przechodzili potem na urzêdy biskupie w Polsce.
Wybranie Stanis³awa...
...na biskupa sto³ecznego
(1072 r.) predestynowa³o go na
doradcê króla. Boles³aw mia³y
za namow¹ biskupa sprowadzi³
legiony rzymskie do Polski i zorganizowa³ na nowo metropoliê
gnienieñsk¹. By³o to podstaw¹
do dope³nienia koronacji, która
odby³a siê w 1073 r. Uniezale¿niono siê w ten sposób od wp³ywu obcych. Król wsparty rad¹
Stanis³awa, rozwin¹³ te¿ organizacjê klasztorów benedyktyñskich, bêd¹cych podstaw¹ ewangelizacji na ziemiach polskich.
Biskup popiera³ tak¿e reformy, przeprowadzane w tym czasie w Kociele przez papie¿a Grzegorza VII. Broni³ nade wszystko ³adu moralnego w Ojczynie. Stan¹³ w
obronie zbyt surowo karanych cz³onków
spisku antykrólewskiego. Zagrozi³ te¿ Boles³awowi kl¹tw¹ kocieln¹. Król potraktowa³ go wtedy jak zwyk³ego poddanego,
który nie dochowa³ mu wiernoci osobistej. Wys³a³ wiêc kilku zbrojnych celem zabicia biskupa. A kiedy ci nie zdo³ali tego
uczyniæ, sam dokona³ mordu. Cia³o mêczennika nastêpnie poæwiartowano. Wed³ug tradycji staæ siê to mia³o dnia 8 maja
1079 roku, kiedy odprawia³ Mszê w. w
kociele w. Micha³a na Ska³ce. Haniebny czyn króla doprowadzi³ niebawem do
jawnego buntu i wygnania go z kraju.
Zdarzenia te wskazuj¹, ¿e w. Stanis³aw
to cz³owiek czynu, któremu nie by³o obojêtne to, co siê dzia³o w Pañstwie Polskim.
Mia³ zasady, dla których nie waha³ siê oddaæ swego ¿ycia. By³ niezale¿ny w wype³nianiu swoich obowi¹zków, choæ to go
narazi³o na zarzut sprzeniewierzenia siê

28

królowi, z którym ¿y³ dotychczas w przyjani. Przyj¹³ mieræ z pobudek religijnych
i zosta³ mêczennikiem.
Kanonizowano go 17 wrzenia 1253...
...w kociele w. Franciszka w Asy¿u. Na
rêce dostojników Kocio³a z Polski papie¿
wrêczy³ bullê kanonizacyjn¹. Na pami¹tkê miejsca kanonizacji wystawiono póniej w tej¿e bazylice osobn¹ kaplicê p.w.
w. Stanis³awa. Wracaj¹c¹ z W³och delegacjê Kraków powita³ uroczyst¹ procesj¹
ze wszystkich kocio³ów.
Pierwsza uroczystoæ ku czci w. Stanis³awa odby³a siê w Krakowie dnia 8 maja
1254 roku. Wziêli w niej udzia³: nuncjusz
papieski, arcybiskup gnienieñski oraz biskupi: wroc³awski, poznañski, p³ocki, litew-

ski, ruski i krakowski, Prandota. Z ksi¹¿¹t
polskich uczestniczyli: Boles³aw Wstydliwy, Kazimierz Konradowic, Przemys³ I i
Siemowit I. Tak wiêc po raz pierwszy ca³a
Polska zjednoczy³a siê, by uczciæ swojego czo³owego patrona.
Rozwój kultu w. Stanis³awa, uwa¿anego za drugiego obok w. Wojciecha patrona Polski, przyczyni³ siê w znacznym stopniu do zjednoczenia piastowskich ksiêstw
po rozbiciu dzielnicowym. Jego wiêto obchodzimy 8 maja. Co roku odbywa siê wtedy uroczysta procesja z Wawelu na Ska³kê. Uczestnicz¹ w niej kardyna³owie, biskupi, duchowieñstwo i wierni.
Wyrazem kultu w. Stanis³awa by³o wybicie monet z jego wizerunkiem; uczynili
to król W³adys³aw £okietek i król Aleksander Jagielloñczyk.
Czeæ w. Stanis³awa Biskupa zostawi³a lady w literaturze polskiej. Ju¿ w wieku
XIII powsta³ do dnia dzisiejszego piewany w chwilach uroczystych hymn Gaude,
Mater Polonia. Póniej powsta³o tych pieni o wiele wiêcej. Znane by³y misteria

sceniczne powiêcone ¿yciu i mierci Mêczennika. ¯ywot w. Stanis³awa Biskupa
Krakowskiego opisa³ wierszem biskup J.
A. Za³uski (w. XVIII). Epopeê o nim w 6
ksiêgach napisa³ Stanis³aw Golañski. Powsta³a nawet opera Na honor w. Stanis³awa Biskupa (koniec wieku XVIII). Antoni Hoffman wystawi³ w roku 1815 tragediê
w Teatrze Narodowym w Warszawie pt.
Boles³aw mia³y. Naszemu wiêtemu powiêcili swoje utwory: Julian Ursyn Niemcewicz w swoich piewach Historycznych,
Juliusz S³owacki fragment rapsodu KrólaDucha, Józef Korzeniowski  dramat
Mnich. Stanis³aw Wyspiañski powiêci³ w.
Stanis³awowi 2 rapsody i 2 dramaty.
Sukcesorami stolicy w. Stanis³awa...
...by³o wielu znanych biskupów: b³. mistrz Wincenty Kad³ubek (1208-1218), Aron (10461059), Iwo Odrow¹¿ (12181229), Prandota (12421266),
Nanker (1320-1326), Jan Grot
(1326-1347), Jerzy Radziwi³
(1581-1600), Bernard Maciejowski (1600-1605), kard. Albin Dunajewski (1879-1894), kard.
Adam Stefan Sapieha (19111951).
Wkrótce po nim na tron zasiad³
kard. Karol Wojty³a (1963-1978).
By³ on szczególnym czcicielem
w. Stanis³awa. Przez 15 lat
urz¹dza³ co roku 8 maja ku jego czci uroczyst¹ procesjê z relikwiami wiêtego ze
Ska³ki w Krakowie na Wawel. Kiedy otrzyma³ z r¹k Paw³a VI kapelusz kardynalski,
w powrotnej drodze do Polski wst¹pi³ do
Osjaku w Karyntii, gdzie ma siê znajdowaæ wed³ug podania grób Boles³awa
mia³ego i odprawi³ tam Mszê w. Widziano nieraz metropolitê zatopionego w modlitwie ¿arliwej przy grobie w. Stanis³awa. Rocznicê 900-lecia mierci Mêczennika (1079-1979) opracowa³ w najdrobniejszych szczegó³ach. Jeszcze przed
swoim przybyciem do Polski uda³ siê do
kocio³a w. Stanis³awa w Rzymie, by w
jego uroczystoæ (8 maja) odprawiæ uroczyst¹ mszê w. Pielgrzymkê swoj¹ do
Polski odby³ w³anie w tê rocznicê, by
uczciæ swego poprzednika na tronie biskupów krakowskich. Niezwyk³¹ postaæ Biskupa przypomnia³ w kazaniu powitalnym
na Placu Zwyciêstwa w Warszawie, na
konferencji do Episkopatu Polski na Jasnej Górze, w katedrze krakowskiej na zakoñczenie synodu krakowskiego, który
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rozpocz¹³, i w homilii po¿egnalnej na krakowskich B³oniach. Wreszcie z jego polecenia poczta watykañska wyda³a znaczki
ku czci w. Stanis³awa.
Jan Pawe³ II przez prawie 27 lat mia³
przy swoim boku...
...ks. Stanis³awa Dziwisza.
Po odejciu Wielkiego Papie¿a do Domu
Ojca jego nastêpca, Benedykt XVI, powierzy³ mu stolicê Biskupa i Mêczennika w
Krakowie. Oficjalnie obj¹³ j¹ 27 sierpnia
2005.
Abp Stanis³aw Dziwisz jest imiennikiem
wiêtego biskupa. A zwi¹zek ten jest doæ
wyj¹tkowy. Urodzi³ siê bowiem w parafii w.
Stanis³awa. G³ówny odpust jest w³anie
jemu powiêcony. Jego ojciec nosi³ imiê
Stanis³aw. Póniej studiowa³ w seminarium
pod Wawelem u boku Katedry, której sercem jest w. Stanis³aw. Tam uczy³ siê kochaæ Koció³ i kochaæ Ojczyznê. Uczestniczy³ w tym jako seminarzysta i jako kap³an. Ze w. Stanis³awem zwi¹za³ siê te¿
przez pracê doktorsk¹, której tematem by³
kult w. Stanis³awa w Krakowie. Do wyboru tego tematu przyczyni³ siê ks. prof. Wac³aw Schenk, jego promotor. Korzysta³
przy tej pracy z wiedzy wielkiego znawcy
tematu ks. prof. Boles³awa Przybyszewskiego.
Imiê Stanis³aw...
...rozpowszechni³o siê w Polsce dopiero po kanonizacji biskupa; przedtem by³o
ma³o znane. Stanis³aw by³ pierwszym z
rodowitych Polaków w poczet wiêtych ³aciñskich wpisanych (Wincenty z Kielc).
Imiona swoich wiêtych w XIII w. rozpowszechnia³y te¿ inne narody: Francuzi 
Dionizego, Anglicy  Jerzego, Irlandczycy
 Patryka, Czesi  Wac³awa.
W Polsce dzielnicowej popularne by³y
imiona: Wojciecha w Wielkopolsce i Jadwigi na l¹sku. Ale dopiero imiê w. Stanis³awa przyczyni³o siê do jednoczenia naszego pañstwa. Prymat wród innych
imion wiod³o ono a¿ do I po³owy XVIII w.
póniej zaczê³o ustêpowaæ na rzecz Jana.
Pod koniec tego¿ stulecia wyprzedzili go
równie¿: Józef, Antoni, Ignacy i Franciszek. Wp³yw na to mia³y zakony franciszkanów i jezuitów, propaguj¹ce w³asnych
wiêtych.
Nowy przejaw zainteresowania Stanis³awem przyniós³ wiek XIX, kiedy chrzczono
tym imieniem na wsi. W miastach za wyst¹pi³o dalsze zmniejszenie jego popularnoci. Od koñca XIX w. tak¿e i tam pozycja Stanis³awa ros³a. Tendencja rosn¹ca
utrzymuje siê do dzi. Przyk³adowo, lista
wywiêconych kap³anów w Polsce w 1972

r. ukazuje, ¿e w spisie imion dominuj¹ Stanis³aw, Jan i Józef.
Imiê to wesz³o ju¿ do 18 jêzyków wiata. W wiêkszoci jêzyków przyjêto je poprzez ³aciñsk¹ formê Stanislaus; u W³ochów bêdzie to Stanislao, u Francuzów
Stanislas, u Hiszpanów Estanislao. Wiêksze przeobra¿enia przesz³o to imiê u
Niemców, którzy wo³aj¹ nañ Stanzel.
Stanis³aw jest imieniem tzw. ¿ycz¹cym.
Rodzice nadawali je swemu dziecku, ¿ycz¹c mu s³awy. Zawiera³o ono bowiem rozkaniki: stañ i slav, oznaczaj¹ce: stañ
siê s³awny. Ludzie o tym imieniu mieli
wiêksza s³awê zdobywaæ. Do wielkich
rzeczy zosta³ stworzony kolejny polski
wiêty o tym¿e imieniu, Kostka. Wielkie te¿
rzeczy czekaj¹ przed ostatnim sukcesorem na stolicy pierwszego wiêtego. Dopomó¿my Mu wiernie kontynuowaæ dzie³o swych wielkich wiêtych Poprzedników.
Niechaj to imiê ¿ycz¹ce i w tym przypadku wyda owoc obfity.
MIEJSCA ZWI¥ZANE
Z ¯YCIEM
I DZIA£ALNOCI¥
W. STANIS£AWA
Cztery miejsca wiadcz¹ o tym Cz³owieku, a mianowicie: Szczepanów, Ska³ka,
Wawel i Piotrawin. Ka¿de z nich inn¹
wszak gra nutê.
Miejsce pierwsze wypiewuje pieñ radosn¹, bo Stanis³aw tam siê urodzi³. Drugie miejsce podejmuje nutê bolesn¹, bo
tam Go zabili. Miejsce trzecie jest chwalebne, bo w nim przez wieki ca³e oddajemy Mu czeæ. Jest jeszcze miejsce czwarte, wietliste, zwi¹zane ze wskrzeszeniem
przez Niego cz³owieka  Piotrawin by³o
mu na imiê.
Miejsca te, niczym cztery tajemnice Ró¿añca, mówi¹ o w. Stanis³awie, który ¿y³
i dzia³a³ u zarania dziejów naszych. Zaiste, wielki to musia³ byæ cz³owiek, skoro
pamiêæ o Nim przetrwa³a a¿ dziewiêæ stuleci. I to nieprzerwanie, mimo d³ugich okresów zniewolenia i przeladowañ.
Pamiêæ o Nim bowiem okrela³a nasz¹
to¿samoæ. Im g³êbiej ona siêga³a, tym i
to¿samoæ stawa³a siê pewniejsza. Apogeum za osi¹gnê³a w Piotrze naszych
czasów, wyros³ym przecie¿ z Jego stolicy.
Dzi Obaj s¹ ju¿ w Domu Ojca. Ufamy,
¿e spogl¹daj¹ stamt¹d na nas, którzy pod¹¿amy stacjami drogi ¿yciowej pierwszego wiêtego naszej Ojczyzny.
Stanis³aw urodzi³ siê...
w Szczepanowie...
oko³o roku 1039. Podawane imiona rodziców: Wielis³aw i Ma³gorzata lub Bogna

nie s¹ pewne. Pochodzi³ z rodu Turzynów,
mieszkaj¹cych we wsi Raba Ni¿na i
Szczepanowie ko³o Bochni w ziemi krakowskiej. Wioska Szczepanów mia³a byæ
w³asnoci¹ rodziny Stanis³awa i tam mia³
byæ grodek do niej nale¿¹cy.
Pierwszy koció³, wzmiankowany w
roku 1325, by³ pod wezwaniem w. Marii
Magdaleny. Pocz¹tkowo drewniany, w
1470 r. na jego miejscu wzniesiony przez
Jana D³ugosza koció³ murowany. Prezbiterium by³o trójprzês³owe, zamkniête wielobocznie. Chrzcielnica br¹zowa z 1534
r. Kropielnica kamienna z 1728 r. Dwa
dzwony z 1519 i 1532 r.
W 1861 r. na miejscu, gdzie siê urodzi³,
ks. Wojciech Bobek wybudowa³ murowan¹ kaplicê neogotyck¹. Powsta³a ona w
miejscu kaplicy drewnianej, pochodz¹cej
z 1596 r., która uleg³a zniszczeniu w 1780
r. Budowla z 1861 r. jest prostok¹tna, trójbocznie zamkniêta, przykryta dachem siod³owym, na którym znajduje siê wie¿yczka z sygnaturk¹. Wewn¹trz kaplicy, w o³tarzu, widnieje obraz, pochodz¹cy z XIX
w., bêd¹cy kopi¹ obrazu z 1520 r. Przedstawia on scenê narodzenia i chrztu w.
Stanis³awa. Ozdobiony jest drewnian¹
ram¹ o tematyce rolinnej. O³tarz wsparty jest o pieñ drzewa dêbowego, pod którym wg legendy mia³ narodziæ siê w. Stanis³aw: Bogna, wracaj¹c z pola, urodzi³a
Go pod tym drzewem i obmy³a w pobliskim róde³ku.
W 1781 r. Stanis³aw Lubomirski ufundowa³ koció³ murowany pod wezwaniem
w. Stanis³awa na miejscu, gdzie wg tradycji sta³ dom jego rodziców, a od XVI w.
wznosi³ siê drewniany koció³ek. Okna w
elewacjach bocznych pó³koliste. O³tarze
murowane, pónobarokowe z XVIII w. W
g³ównym obraz w. Stanis³awa bpa z fundatorami i herbem Dêbno z pocz¹tku XVI
w. oraz predella ze scen¹ Kanonizacji
wiêtego i wiêtymi z XV w. Prospekt organowy klasycystyczny. Dwa obrazki
omioboczne z XVI w. Obrazy ze scenami z ¿ycia wiêtego barokowe z XVIII w.
Dwa portrety fundatorów z XVIII w.
Ska³ka stanowi³a
rezydencjê biskupi¹ Stanis³awa....
Tutaj w roku 1079 rozegra³o siê wydarzenie, które zawa¿y³o na przysz³oci Kocio³a i pañstwa. Uwieczni³ je m.in. Jan
Matejko na swoim obrazie.
Wawel jest miejscem oddawania czci
wielkiemu wiêtemu. Porodku katedry
dominuje barokowa konfesja w. Stanis³awa z jego szcz¹tkami. Spe³nia³a ona w
przesz³oci funkcjê O³tarza Ojczyzny 
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Ara Patriae. Królowie i wielcy wodzowie u
jego stóp modlili siê i sk³adali wojenne trofea ze zwyciêskich bitew. Tu równie¿ proszono o cudowne, nadprzyrodzone interwencje.
Jest jeszcze Piotrawin...
...wioska na Lubelszczynie, gdzie wed³ug tradycji biskup Stanis³aw mia³ wskrzesiæ niejakiego Piotrawina, od którego
przedtem naby³ wie.
Po mierci Piotrawina, bratankowie jego
wytoczyli skargê biskupowi, utrzymuj¹c,
¿e przyw³aszczy³ sobie wie bezprawnie.
Daremnie dowodzi³ biskup, ¿e nale¿yt¹
zap³atê uici³ zaraz przy kupnie. Król Bo-

les³aw mia³y, który dawnym zwyczajem
s¹dy sprawowa³, choæ niechêtnie usposobiony dla biskupa, zdumia³ siê, s³ysz¹c zarzut, uczyniony dostojnikowi Kocio³a. Biskup, nie maj¹c wiadków, prosi³ o trzy
dni zw³oki; uda³ siê na grób Piotrawiny i
modli³ siê gor¹co, aby sam da³ wiadectwo prawdzie. Wtedy sta³ siê niezwyk³y
cud  Piotrawin wsta³ z grobu i stan¹wszy
przed s¹dem, oznajmi³ królowi, ¿e odebra³
nale¿n¹ zap³atê. Król, przera¿ony widokiem wskrzeszonego zmar³ego, uwierzy³
cudownemu wiadectwu i uzna³ biskupa
niewinnym.
W wiosce tej pokazuj¹ do dzi dziwne-

go kszta³tu lipê, jak gdyby odwrócon¹ korzeniami do góry. Jak g³osi legenda, w.
Stanis³aw odprowadziwszy, po dokonanym cudzie, Piotrawinê do grobu, zerwa³
ga³¹zkê lipy i wsadzi³ j¹ cieñszym koñcem
do ziemi, mówi¹c: Ronij na pami¹tkê!
Lipa ta otoczona jest brzozowym p³otem
z kamiennymi s³upkami w naro¿nikach;
wed³ug legendy s³upki te, niegdy drewniane, skamienia³y w chwili, gdy rzucono
tak nies³uszne oskar¿enie na biskupa. We
wsi piewa lud co niedzielê po sumie, powtarzaj¹c trzykrotnie:

wiêty Stanis³awie,Ty u Boga
w s³awie, Biskupie krakowski,
módl siê za lud polski.

List apostolski z okazji
jubileuszu mierci w. Stanis³awa
Rzym 8 maja 1979
1. wiadectwo mêczeñskie tych, którzy
za wiarê i chrzecijañskie zasady ¿ycia
przyjêli cierpienie i mêki oraz odwa¿nie
ponieli mieræ, od pocz¹tku, przez ca³e
wieki dodawa³y Kocio³owi duchowej si³y
i mocy. (...) Koció³ w Polsce tak¿e wyrós³
z krwi mêczenników, wród których naczelne miejsce zajmuje w. Stanis³aw.
Jego ¿ycie i mieræ chwalebna przemawiaj¹ ustawicznie.
Uroczystoæ w. Stanis³awa od wieków
zwi¹zana jest w Kalendarzu Liturgicznym
Kocio³a w Polsce z dniem 8 maja. Zewnêtrzn¹ za uroczystoæ przenosi siê w
Krakowie na najbli¿sz¹ po 8 maja niedzielê. W tym te¿ dniu wyrusza z katedry wawelskiej procesja do kocio³a w. Micha³a
na Ska³ce  tam, gdzie wedle tradycji biskup Stanis³aw ze Szczepanowa poniós³
mieræ z r¹k króla Boles³awa mia³ego w
czasie sprawowania Eucharystycznej
Ofiary.
W roku bie¿¹cym tê g³ówn¹  a zarazem jubileuszow¹  uroczystoæ w. Stanis³awa postanowilimy przenieæ nie na
najbli¿sz¹ niedzielê, ale na niedzielê Zes³ania Ducha wiêtego oraz Trójcy Przenajwiêtszej. Potê¿na jest wymowa tego
dnia, w którym Koció³ przypomina sobie
swoje narodziny w jerozolimskim wieczerniku. To stamt¹d wyszli Aposto³owie, którzy zebrani byli na modlitwie z Maryj¹,
Matk¹ Chrystusa (por. Dz l, 14)  wyszli
pe³ni mêstwa, które zst¹pi³o do ich serc
jako szczególny dar Ducha wiêtego.
Stamt¹d wyszli  a potem wyruszyli w
wiat, aby wype³niæ Chrystusowe zlece-
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nie: idcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im chrztu w imiê Ojca i
Syna i Ducha wiêtego. Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em
(Mt 28, 19-20).
2. Tysi¹clecie Chrztu, które w roku 1966
by³o obchodzone na ziemi polskiej jako
ca³oroczne uwielbienie Przenajwiêtszej
Trójcy, ogarnia sob¹ równie¿ obecny jubileusz w. Stanis³awa.
Kiedy wiêc z kolei w uroczystoci Trójcy Przenajwiêtszej Roku Pañskiego 1979
bêdziemy uroczycie obchodziæ pami¹tkê mêczeñskiej mierci w. Stanis³awa,
wspomnijmy na ten Chrzest w imiê Trójcy
Przenajwiêtszej, z którego Wyrós³ pierwszy w Narodzie polskim dojrza³y owoc
wiêtoci.
Dlatego te¿ dziewiêæsetn¹ rocznicê mêczeñskiej mierci w. Stanis³awa wpisujemy ze szczególn¹ czci¹ w tysi¹clecie
Chrztu przyjêtego przez naszych Praojców w imiê Ojca i Syna i Ducha wiêtego.
3. G³êbokie s¹ korzenie czci, jak¹ odbiera na ziemi polskiej w. Stanis³aw od
dziewiêciu stuleci. Siêgaj¹ w ca³e prawie
dzieje Kocio³a w Polsce. Wszêdzie tam,
gdzie trafili synowie polskiej ziemi, przynosili z sob¹ tê czeæ wielkiego Patrona.
Od wielu stuleci by³ w. Stanis³aw g³ównym Patronem Polski. Patronat ten  z
mocy postanowienia papie¿a Jana XXIII,
mojego Poprzednika  sprawuje wspólnie
z Matk¹ Bo¿¹, Królow¹ Polski oraz ze w.
Wojciechem. I dlatego te¿ w roku bie¿¹cym, obchodz¹c dziewiêæsetn¹ rocznicê
mierci w. Stanis³awa, wi¹¿emy tê uroczystoæ nie tylko z Krakowem, ale te¿ z

Gnieznem i Jasn¹ Gór¹. Przez ca³e ju¿
prawie tysi¹clecie obok w. Stanis³awa i z
Krakowa postêpuje w. Wojciech, którego umêczone cia³o spoczê³o za czasów
Boles³awa Chrobrego w Gnienie. Obaj
za wiêci: Stanis³aw i Wojciech patronuj¹
Ojczynie przy boku Maryi Królowej Polski i Matki Kocio³a.
Otacza siê czci¹ miejsca, z którymi
zwi¹zane by³o ¿ycie i mieræ w. Stanis³awa. Szczególn¹ czeæ odbiera wiêty
w krakowskiej katedrze na Wawelu, gdzie
znajduje siê Jego grób i w kociele w.
Micha³a na Ska³ce oraz w rodzinnym
Szczepanowie na terenie dzisiejszej Diecezji Tarnowskiej, gdzie przyszed³ na
wiat. Otacza siê czci¹ relikwie, a zw³aszcza relikwiê g³owy Mêczennika, która do
dzisiaj wykazuje lady mierciononych
ciosów, jakie otrzyma³a przed dziewiêciuset laty. W³anie przy tej relikwii skupiaj¹
siê co roku mieszkañcy królewskiego miasta oraz pielgrzymi z ca³ej Polski, aby w
uroczystej procesji przenieæ j¹ przez ulice Krakowa.
Z tymi pragnieniami, z tymi ¿arliwymi
wo³aniami serc, jakie dochodz¹ do mnie
z Ojczyzny, ja Jan Pawe³ II, papie¿  syn
ziemi polskiej, ³¹czê siê ca³ym moim sercem. I z duszy przepe³nionej wielkoci¹
tego jubileuszu b³ogos³awiê.
Przemo¿ny Patronie ziemi naszej,
ochraniaj j¹, bymy dochowali statecznie
wiary, któr¹ przed wiekami g³osi³e naszym praojcom.
Jan Pawe³ II
Papie¿

Litania do w.
Stanis³awa biskupa
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste us³ysz nas, Chryste wys³uchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo¿e, zmi³uj siê nas nami.
Synu Odkupicielu wiata, Bo¿e, zmi³uj siê nas nami.
Duchu wiêty, Bo¿e, zmi³uj siê nas nami.
wiêta Trójco, Jedyny Bo¿e, zmi³uj siê nas nami.
wiêty Stanis³awie, módl siê za nami,
wiêty Biskupie, Mêczenniku Chrystusowy,
Kap³anie Jezusa Chrystusa,
wiat³o Kocio³a Bo¿ego,
Pasterzu owieczek Chrystusowych,
Apostole ludu wiernego,
Ojcze Ojczyzny Twojej,
Ojcze ludu wiernego,
Bogu przed narodzeniem ofiarowany,
Od dzieciñstwa w doskona³oci postêpuj¹cy,
Mê¿u do stanu duchownego przeznaczony,
Mê¿u w stanie duchownym przyk³adny,
Wzorze doskona³oci wi¹tobliwej,
Wzorze biskupiej godnoci,
Ozdobo Kap³anów,
Ozdobo narodu Twojego,
Kaznodziejo prawdy,
Mowa i dzie³ami przed Bogiem wielki,
Obroñco i karmicielu ubogich,
Naladowco wierny Jana Chrzciciela,
Eliaszowi w ¿arliwoci podobny,
Pogromco wystêpków,
Cnót nauczycielu,
Umar³ych wskrzesicielu,
Piotrowina na wiadectwo prawdy z grobu
przed króla prowadz¹cy,
W wierze w¹tpi¹cych utwierdzaj¹cy,
Nadziejê zmartwychwstania umacniaj¹cy,
Przy spe³nianiu Ofiary Boskiej mieczem od króla zabity,
Bogu ofiaro przyjemna,
W ró¿nych chorobach lekarzu,
Opiekunie ca³ej Ojczyzny,
Patronie we wszystkich potrzebach,
Patronie na ca³y wiat chrzecijañski ³askami s³yn¹cy,
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy wiata,
przepuæ nam Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy wiata, wys³uchaj nas, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy wiata, zmi³uj siê nad nami.
P.: Módl siê za nami, w. Stanis³awie
W.: Abymy siê stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P.: Panie, wys³uchaj modlitwy nasze. W.: A wo³anie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
P.: Módlmy siê: Bo¿e za którego czeæ chwalebny Biskup Stanis³aw leg³ od mieczów
ludzi bezbo¿nych:  spraw, prosimy, aby wszyscy wzywaj¹cy jego przyczyny zbawienny skutek swojej modlitwy odnieli. Przez Chrystusa, Pana naszego. W.: Amen.
wiêty Stanis³awie, nieustraszony Pasterzu dusz powierzonych Twej pieczy, który w
obronie Swej owczarni ponios³e mieræ mêczeñsk¹ z r¹k bezbo¿nych siepaczy, wyjednaj nam, prosimy Ciê pokornie, zas³ugami Twymi u Boga, abymy byli zawsze gor-
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liwymi cnót Twych naladowcami. Przemo¿ny Patronie ziemi naszej, ochraniaj j¹
od wszelkich klêsk i niedoli, bymy dochowali statecznie wiary, któr¹ przed wiekami g³osi³e naszym praojcom i wytrwali w
gor¹cej mi³oci, s³u¿bie Bo¿ej i w jednoci z Kocio³em wiêtym, a tak zas³u¿yli
sobie na wieczne zjednoczenie nasze z
Bogiem w królestwie niebieskim. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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«MÊ¯OWIE Z GALILEI,
DLACZEGO STOICIE
I WPATRUJECIE SIÊ
W NIEBO?»
DZ 1,11
Bracia i Siostry, dzi na B³oniach krakowskich na nowo pada
to pytanie z Dziejów Apostolskich.
Tym razem jest ono skierowane
do nas wszystkich: Dlaczego stoicie i wpatrujecie siê w niebo? W
odpowiedzi na to pytanie zawiera siê podstawowa prawda o ¿yciu i przeznaczeniu ka¿dego cz³owieka.
To pytanie odnosi siê do dwóch postaw,
zwi¹zanych z dwiema rzeczywistociami,
w jakie wpisane jest ¿ycie cz³owieka: ziemsk¹ i niebiañsk¹. Najpierw rzeczywistoæ
ziemska: Dlaczego stoicie?  Dlaczego
stoicie na ziemi? Odpowiadamy: Stoimy na
ziemi, bo tu postawi³ nas Stwórca jako
uwieñczenie swojego dzie³a stworzenia.
Bóg wszechmog¹cy, zgodnie ze swym niepojêtym zamys³em mi³oci, stworzy³
wszechwiat, wywiód³ go z nicoci. A gdy
dokona³ tego dzie³a, powo³a³ do istnienia
cz³owieka  stworzy³ go na swój obraz i podobieñstwo (por. Rdz 1,26-27). Obdarzy³ go
godnoci¹ dziecka Bo¿ego i niemiertelnoci¹. Wiemy jednak, ¿e cz³owiek zagubi³ siê,
nadu¿y³ daru wolnoci i powiedzia³ Bogu
nie, skazuj¹c siê tym samym na egzystencjê, w której pojawi³o siê z³o, grzech, cierpienie i mieræ. Ale wiemy te¿, ¿e sam Bóg
nie pogodzi³ siê z t¹ sytuacj¹ i wszed³ bezporednio w dzieje cz³owieka, i sta³y siê one
dziejami zbawienia. Stoimy na ziemi, tkwimy w niej korzeniami, wyrastamy z niej. Tu
tworzymy dobro na rozleg³ych polach codziennego bytowania, w sferze materialnej,
ale tak¿e duchowej: we wzajemnych relacjach, w budowaniu wspólnoty ludzkiej, w
kulturze. Tu doznajemy trudu wêdrowców,
zmierzaj¹cych do celu krêtymi drogami, poród wahañ, napiêæ, niepewnoci, ale z g³êbok¹ wiadomoci¹, ¿e wczeniej czy póniej ta wêdrówka osi¹gnie kres. I wtedy rodzi siê refleksja: Czy to ju¿ wszystko? Czy
ziemia, na której stoimy, jest naszym ostatecznym przeznaczeniem?
W tym kontekcie trzeba rozwa¿yæ drug¹ czêæ pytania zacytowanego w Dziejach
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Homilia
Ojca wiêtego
Benedykta XVI
Kraków, B³onia
28 maja 2006

Apostolskich: Dlaczego wpatrujecie siê w
niebo? Czytamy, ¿e gdy Aposto³owie usi³owali zwróciæ uwagê Zmartwychwsta³ego
na kwestiê przywrócenia królestwa Izraela,
On uniós³ siê w ich obecnoci w górê i
ob³ok zabra³ Go im sprzed oczu. A oni uporczywie wpatrywali siê w Niego, jak wstêpowa³ do nieba (Dz 1,9-10). A wiêc wpatrywali siê w niebo, bo odprowadzali wzrokiem unosz¹cego siê w górê Jezusa Chrystusa, ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego. Nie wiadomo, czy wówczas zdawali
sobie sprawê z tego, ¿e w³anie otwiera³
siê przed nimi najwspanialszy, nieskoñczony horyzont, ostateczny cel ziemskiego pielgrzymowania cz³owieka. Byæ mo¿e zrozumieli to dopiero wtedy, gdy zostali owieceni przez Ducha wiêtego w dniu Piêædziesi¹tnicy. Dla nas jednak to wydarzenie
sprzed dwóch tysiêcy lat jest czytelne. Jestemy wezwani, by stoj¹c na ziemi, wpatrywaæ siê w niebo  kierowaæ uwagê, myl
i serce w stronê niepojêtej tajemnicy Boga.
By patrzeæ w kierunku rzeczywistoci Bo¿ej, do której od stworzenia powo³any jest
cz³owiek. W niej kryje siê ostateczny sens
naszego ¿ycia.
Drodzy Bracia i Siostry, z g³êbokim wzruszeniem sprawujê dzi Eucharystiê na krakowskich B³oniach, w miejscu, w którym
wielokrotnie sprawowa³ j¹ Ojciec wiêty Jan
Pawe³ II podczas swych niezapomnianych
podró¿y apostolskich do ojczystego kraju.
Spotyka³ siê z ludem Bo¿ym podczas liturgii w ka¿dym niemal zak¹tku wiata, ale nie
ma w¹tpliwoci, ¿e odprawianie Mszy wiêtej na krakowskich B³oniach by³o dla niego
za ka¿dym razem wyj¹tkowym prze¿yciem.
Tu powraca³ myl¹ i sercem do korzeni, do

róde³ swojej wiary i swojej s³u¿by w Kociele. St¹d widzia³ Kraków i ca³¹ Polskê.
Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski,
10 czerwca 1979 roku, koñcz¹c swoj¹ homiliê na B³oniach, mówi³ z nostalgi¹: Pozwólcie, ¿e zanim odejdê, popatrzê jeszcze st¹d na Kraków, na ten Kraków, w którym ka¿dy kamieñ i ka¿da ceg³a jest mi droga  i popatrzê st¹d na Polskê . A podczas ostatniej Mszy wiêtej, sprawowanej
w tym samym miejscu 18 sierpnia 2002
roku, powiedzia³ w homilii: Jestem wdziêczny za zaproszenie do mojego Krakowa i
za gocinê. Pragnê uczyniæ te s³owa moimi i powtórzyæ je dzisiaj: dziêkujê Wam z
ca³ego serca za zaproszenie do mojego
Krakowa i za gocinê. Kraków Karola Wojty³y i Kraków Jana Paw³a II jest równie¿
moim Krakowem! Jest równie¿ drogim sercu Krakowem dla niezliczonej rzeszy chrzecijan na ca³ym wiecie, którzy wiedz¹, ¿e
Jan Pawe³ II przyby³ na wzgórze Watykañskie z tego miasta, ze wzgórza Wawelskiego, z dalekiego kraju, który dziêki niemu
sta³ siê dla wszystkich krajem drogim.
Na pocz¹tku drugiego roku mojego Pontyfikatu przyby³em do Polski i do Krakowa
z potrzeby serca, w pielgrzymce po ladach
mojego Poprzednika. Pragn¹³em oddychaæ
powietrzem jego Ojczyzny. Pragn¹³em patrzeæ na ziemiê, na której siê urodzi³ i na
której dorasta³ do podjêcia niestrudzonej
s³u¿by Chrystusowi i Jego Kocio³owi powszechnemu. Pragn¹³em przede wszystkim spotkaæ ¿ywych ludzi, jego Rodaków,
zakosztowaæ waszej wiary, z której wyrós³ i
upewniæ siê, czy w niej trwacie. Chcia³em
te¿ z tego miejsca prosiæ Boga, by zachowa³ w was dziedzictwo wiary, nadziei i mi-
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³oci, jakie pozostawi³ wiatu, a wam szczególnie, Jan Pawe³ II.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich zebranych na krakowskich B³oniach, jak daleko siêga mój wzrok, i jeszcze dalej.
Chcia³bym ka¿demu z Was ucisn¹æ d³oñ,
patrz¹c w oczy. Ogarniam sercem wszystkich uczestnicz¹cych w naszej Eucharystii
za porednictwem radia i telewizji. Pozdrawiam ca³¹ Polskê! Pozdrawiam dzieci i m³odzie¿, rodziny i osoby samotne, chorych
oraz cierpi¹cych na duchu i ciele, pozbawionych radoci ¿ycia. Pozdrawiam wszystkich, którzy codzienn¹ prac¹ pomna¿aj¹ dobro tego kraju. Pozdrawiam Polaków ¿yj¹cych poza granicami ojczyzny, na ca³ym
wiecie. Dziêkujê Ksiêdzu Kardyna³owi Stanis³awowi, Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu, za serdeczne s³owa powitania.
Pozdrawiam Kardyna³a Franciszka Macharskiego i wszystkich kardyna³ów, biskupów,
kap³anów, osoby konsekrowane i naszych
wspólnych goci z wielu krajów, zw³aszcza
z krajów s¹siednich. Pozdrawiam Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Premiera,
przedstawicieli w³adz pañstwowych, terytorialnych i samorz¹dowych.
Drodzy Bracia i Siostry, has³em mojej
podró¿y ladami Jana Paw³a II po polskiej
ziemi s¹ s³owa: Trwajcie mocni w wierze!
Wezwanie zawarte w tych s³owach skierowane jest do nas wszystkich, tworz¹cych
wspólnotê uczniów Chrystusa. Skierowane
jest do ka¿dego z nas. Wiara jest bardzo
osobistym aktem cz³owieka, który realizuje
siê w dwóch wymiarach. Wierzyæ to przede
wszystkim znaczy uznaæ za prawdê to, czego do koñca nie ogarnia nasz umys³. Trzeba przyj¹æ to, co Bóg nam objawia o sobie,
o nas samych i o otaczaj¹cej nas rzeczywistoci, tak¿e tej niewidzialnej, niepojêtej,
niewyobra¿alnej. Ten akt przyjêcia prawdy
objawionej poszerza horyzont naszego poznania i pozwala dotrzeæ do tajemnicy, w
jakiej zanurzona jest nasza egzystencja.
Jednak zgoda na takie ograniczenie mo¿liwoci rozumu nie przychodzi ³atwo. I tu wiara jawi siê w swoim drugim wymiarze: jako
zaufanie osobie  nie zwyczajnej osobie,
ale Chrystusowi. Wa¿ne jest w co wierzymy, ale jeszcze wa¿niejsze, komu wierzymy.
w. Pawe³ mówi nam o tym w odczytanym dzisiaj fragmencie jego Listu do Efezjan. Bóg da³ nam ducha m¹droci i wiat³e oczy dla naszego serca, tak bymy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powo³ania, czym bogactwo chwa³y Jego dziedzictwa wród wiêtych i czym przemo¿ny
ogrom Jego mocy wzglêdem nas wierz¹cych na podstawie dzia³ania Jego potêgi i
si³y, z jak¹ dokona³ dzie³a w Chrystusie
(por. Ef 1, 17-21). Wierzyæ  to znaczy za-

wierzyæ Bogu, powierzyæ Mu nasz los. Wierzyæ  to znaczy nawi¹zaæ g³êboko osobist¹ wiê z naszym Stwórc¹ i Odkupicielem
w mocy Ducha wiêtego, i uczyniæ tê wiê
fundamentem ca³ego ¿ycia.
S³yszelimy dzisiaj s³owa Jezusa: Duch
wiêty zst¹pi na was, otrzymacie Jego moc
i bêdziecie moimi wiadkami w Jerozolimie
i w ca³ej Judei, i w Samarii, i a¿ po krañce
ziemi (Dz 1, 8). Te s³owa dotar³y równie¿
przed wiekami na polsk¹ ziemiê i wci¹¿ stanowi¹ wyzwanie dla wszystkich, którzy siê
przyznaj¹ do Jezusa Chrystusa i dla których Jego sprawa jest najwa¿niejsza. Mamy
byæ wiadkami Jezusa ¿yj¹cego w Kociele i w ludzkich sercach. To On nas posy³a.
W dniu swego wniebowst¹pienia powiedzia³
aposto³om: Idcie na ca³y wiat i g³ocie
Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu. ( ) Oni
za poszli i g³osili Ewangeliê wszêdzie, a
Pan wspó³dzia³a³ z nimi i potwierdza³ naukê znakami, które jej towarzyszy³y (Mk,
16, 15. 20). Drodzy Bracia i Siostry! Wraz z
wyborem Karola Wojty³y na Stolicê w. Piotra, by s³u¿y³ ca³emu Kocio³owi wasza ziemia sta³a siê miejscem szczególnego wiadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Wy sami
zostalicie powo³ani, by to wiadectwo sk³adaæ wobec ca³ego wiata. To wasze powo³anie jest nadal aktualne, a mo¿e nawet jeszcze bardziej od chwili b³ogos³awionej mierci
S³ugi Bo¿ego. Niech nie zabraknie wiatu
waszego wiadectwa!
Zanim powrócê do Rzymu, by kontynuowaæ moj¹ pos³ugê, kierujê do was wszystkich tê zachêtê, nawi¹zuj¹c do s³ów wypowiedzianych na tym miejscu przez Jana
Paw³a II w 1979 roku: Musicie byæ mocni,
drodzy Bracia i Siostry! Musicie byæ mocni
t¹ moc¹, któr¹ daje wiara! Musicie byæ
mocni moc¹ wiary! Musicie byæ wierni! Dzi
tej mocy bardziej wam potrzeba ni¿ w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie byæ
mocni moc¹ nadziei, która przynosi pe³n¹
radoæ ¿ycia i nie dozwala zasmucaæ Du-

cha wiêtego. Musicie byæ mocni moc¹
mi³oci, która jest potê¿niejsza ni¿ mieræ
( ). Musicie byæ mocni ( ) moc¹ tej wiary, nadziei i mi³oci wiadomej, dojrza³ej, odpowiedzialnej, która nam pomaga podejmowaæ ( ) wielki dialog z cz³owiekiem i wiatem na naszym etapie dziejów  dialog z
cz³owiekiem i wiatem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym  z Ojcem przez
Syna w Duchu wiêtym: dialog zbawienia
(10.06.1979).
Równie¿ i ja, Benedykt XVI, nastêpca
Papie¿a Jana Paw³a II
Proszê was, bycie stoj¹c na ziemi,
wpatrywali siê w niebo  w Tego, za którym
od dwóch tysiêcy lat pod¹¿aj¹ kolejne pokolenia ¿yj¹ce na naszej ziemi, odnajduj¹c
w Nim ostateczny sens istnienia.
Proszê was, bycie umocnieni wiar¹ w
Boga, anga¿owali siê ¿arliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa
dobra, sprawiedliwoci, solidarnoci i mi³osierdzia.
Proszê was, bycie odwa¿nie sk³adali
wiadectwo Ewangelii przed dzisiejszym
wiatem, nios¹c nadziejê ubogim, cierpi¹cym, opuszczonym, zrozpaczonym, ³akn¹cym wolnoci, prawdy i pokoju.
Proszê was, bycie czyni¹c dobro bliniemu i troszcz¹c siê o dobro wspólne,
wiadczyli, ¿e Bóg jest mi³oci¹.
Proszê was w koñcu, bycie skarbem
wiary dzielili siê z innymi narodami Europy
i wiata, równie¿ przez pamiêæ o waszym
Rodaku, który jako Nastêpca w. Piotra czyni³ to z niezwyk³¹ moc¹ i skutecznoci¹.
Proszê was tak¿e, bycie pamiêtali o
mnie w waszych modlitwach i ofiarach, tak
jak pamiêtalicie o moim wielkim Poprzedniku, bym wype³ni³ misjê powierzon¹ mi przez
Chrystusa.
Proszê was:
Trwajcie mocni w wierze!
Trwajcie mocni w nadziei!
Trwajcie mocni w mi³oci!
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List Ksiêdza Stefano Gobbiego do cz³onków
Kap³añskiego Ruchu Maryjnego na wiecie
Najdro¿si!
Na pocz¹tku tego nowego roku jestem
duchowo blisko Was z moim serdecznym
¿yczeniem pokoju. W czasie ubieg³ego
roku Pan odwo³a³ do siebie siostrê zakonn¹ £ucjê z Fatimy i papie¿a Jan Paw³a II,
którzy w sposób szczególny byli zwi¹zani
z naszym Ruchem. Teraz polecenie rozpowszechniania w Kociele i w wiecie
ofiarowania i powiêcenia Niepokalanemu Sercu Maryi jest powierzone Kap³añskiemu Ruchowi Maryjnemu.
Niepokalane Serce Maryi jest darem,
który Najwiêtsza Trójca ofiarowuje ludzkoci dla ratunku i Kocio³owi dla pe³nej
odnowy. W Niepokalanym Sercu Maryi s¹
kszta³towani Aposto³owie nowej ewangelizacji. Nowa nie w takim sensie, ¿e inna,
ale poniewa¿ ewangelizacja musi byæ dzi
g³oszona z now¹ si³¹, z now¹ odwag¹, z
now¹ niezachwian¹ wiernoci¹.
W 2005 by³o mi dane uczestniczyæ w
Wieczernikach Okrêgowych w Brazylii, Argentynie, Urugwaju, Paragwaju, Boliwii,
Peru, W³oszech, Republice Czech, S³owacji, na Wêgrzech, w Chorwacji, S³owenii, Szkocji, w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Odwiedzi³em 75 miast, 35 razy lecia³em samolotem i przewodniczy³em 95
Wieczernikom, w których wziê³o udzia³ 58
biskupów, 1600 duchownych i 510 tysiêcy wiernych.
W Irlandii rozchorowa³em siê na zapalenie oskrzeli, z powodu czego zosta³em przyjêty do szpitala.
Co do rekolekcji, które siê odby³y w
Collevalenza, w formie Wieczernika, wzi¹³
w nim udzia³ 1 Kardyna³, 16 Arcybiskupów
i Biskupów oraz oko³o 300 duchownych z
piêciu kontynentów.
Tak mnie cieszy wasze wspania³omylne zobowi¹zanie przynale¿noci do
Kap³añskiego Ruchu Maryjnego, dla szerzenia Wieczerników poród duchownych
i wierz¹cych wieckich, a zw³aszcza Wieczerników rodzinnych. Sercem i modlitw¹
zostajê z wami w ³¹cznoci zw³aszcza z
tymi, którzy ¿yj¹ w wielkich trudnociach
z powodu powa¿nych chorób lub cierpieñ
duchowych i moralnych. Niepokalane Serce Maryi staje siê coraz bardziej O³tarzem,
na którym jestemy powiêcani na ofiarê
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jako ¿ertwa dla zbawienia wiata.
Powierzam Woli Pana oraz planom
Niepokalanego Serca Maryi wype³nienie
programu Wieczerników, które przygotowa³em na ten rok.
REKOLEKCJE
W Collevalenza, od 25 czerwca do 1
lipca, przy Sanktuarium Mi³oci Mi³osiernej, odbêd¹ siê Rekolekcje dla Biskupów
i Kap³anów Kap³añskiego Ruchu Maryjnego Europy, Ameryki, Afryki, Azji i Oceanii.
Informujê was:
 bêdzie miejsce dla wszystkich w tym
samym Domu. Dopuszczam obecnoæ
niewielkiej liczby wieckich i tylko tych,
którzy s¹ odpowiedzialni za Ruch;
 zachêcam kap³anów posiadaj¹cych
intencje, aby dziel¹c siê nimi zaofiarowali
pomoc bratersk¹ tym, którzy dowiadczaj¹ trudnoci;
 wszystkie informacje i zapisy jak
zwykle u P. Florio Quercia S.J. - Via Fagiuoli 1 57125 Livorno Tel./Faks
(0039)586211082.
Telefon komórkowy 00393336322248.
e-mail: querciaflorio@tiscali.it
WIECZERNIKI ZA GRANIC¥
Wiek i moje niepewne zdrowie przeszkadzaj¹ mi rozwin¹æ program Wieczerników, gdy¿ by³oby to dla mnie zbyt ciê¿kie. Niemniej od 13 stycznia do 5 kwietnia przebywa³em w Brazylii, Argentynie,
Urugwaju, Paragwaju, Boliwii, w Peru i Republice Dominikany; od 27 maja w Londynie. 2 czerwca bêdê w Padwie; 8 czerwca w Loreto. 24 czerwca udam siê do S³owenii; a we wrzeniu i padzierniku do
Francji, Hiszpanii i Portugalii, zgodnie z
programem, który zostanie jeszcze doprecyzowany.
ZADANIE, KTÓRE MATKA
BO¯A NAM POWIERZA
Zadanie, które Maryja powierza nam,
duchownym i wiernych wieckim z Kap³añskiego Ruchu Maryjnego, powiêconym Jej Niepokalanemu Sercu, to byæ
Aposto³ami nowej ewangelizacji. Musimy
g³osiæ z now¹ si³¹, z now¹ odwag¹, z odnowion¹ i niewzruszon¹ wiernoci¹, orêdzie, które Jezus powierzy³ swemu Kocio³owi. Dlatego musimy byæ w pe³ni

wiadomi przeszkód, które dzi sprzeciwiaj¹ siê Ewangelii. Nale¿¹ do nich: relatywizowanie dogmatów; naturalizm w Pimie wiêtym; przyzwalanie w sprawach
moralnych; niezdyscyplinowanie w liturgii;
brak pos³uszeñstwa Pos³udze Papie¿a;
zaniedbania w Eucharystii, globalizm religijny.
Relatywizowanie dogmatów
¯yjemy w g³êbokim kryzysie wiary, prowadz¹cym do szerzenia siê coraz wiêkszego odstêpstwa.
Jest wielki zamêt w tej chwili w wiecie i w Kociele, i jego celem jest wiara
Pawe³ VI.
Mieæ wiarê jasn¹, wed³ug Credo Kocio³a, to sprawa fundamentalna. Tymczasem relatywizm, czyli miotanie siê to tu,
to tam pod wp³ywem jakiego wiatru nauki, ukazuje siê jako jedyn¹ postawê bêd¹c¹ na wysokoci wspó³czesnych czasów. Tworzy siê dyktaturê relatywizmu,
która nie uznaje niczego jako ostatecznego i za jedyny punkt odniesienia uwa¿a
w³asne ja i swoj¹ wolê (kard. Józef Ratzinger, 18 kwietnia 2005).
Do tego relatywizmu, który dzi w³ada
tak¿e w teologii, do³¹cza siê d¹¿enie do
nieprzyjmowania ostatecznego charakteru prawd wiary. Niektórym siê zaprzecza,
inne siê ca³kowicie ignoruje.
Jako Aposto³owie ostatnich czasów
powinnicie w tych dniach wielkiego odstêpstwa og³aszaæ wszystkim, a¿ po krañce ziemi, Ewangeliê Jezusa. Poród wielkiej ciemnoci, która opad³a na wiat,
szerzcie wiat³o Chrystusa i Jego Boskiej
Prawdy. (Do Kap³anów, umi³owanych synów Matki Bo¿ej, 533f, 8 grudnia 1994).
Og³aszajmy wszystkie prawdy wiary
katolickiej, nawet te, o których dzi siê ju¿
nie mówi. Mówmy o mierci, o s¹dzie Bo¿ym, o Piekle, Czyæcu, Raju, Krzy¿u, który nas ocala od grzechu, oddzielaj¹cego
nas od Boga, o koniecznoci ¿ycia zobowi¹zaniami chrztu i pójcia drog¹, któr¹
Jezus nakreli³ dla nas w swej Ewangelii.
Rozlewajcie Moje wiat³o, g³osz¹c
Ewangeliê Jezusa z moc¹ i wiernoci¹.
Powinnicie g³osiæ Jego Boskie S³owo z
tak¹ sam¹ jasnoci¹ i prostot¹, z jak¹
oznajmi³ je wam Jezus. 557f; 15 listopa-
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da 1995).
Naturalizm w Pimie wiêtym
Jezus jest Prawd¹, poniewa¿ jako
¯ywe S³owo, On sam jest ród³em i przypieczêtowaniem ca³ego Bo¿ego Objawienia. Masoneria kocielna usi³uje wiêc zaciemniæ Jego Boskie S³owo przez interpretacje naturalistyczne i racjonalistyczne. Poprzez próby uczynienia Go rzekomo bardziej zrozumia³ym i lepiej s³uchanym, pozbawia Je ca³ej nadprzyrodzonej
zawartoci. Przez to szerz¹ siê coraz bardziej b³êdy w Kociele katolickim. (406l,
13 czerwca 1989).
Przede wszystkim musimy broniæ historycznoci Ewangelii i wierzyæ w prawdê s³ów oraz cudów dokonanych przez
Jezusa.
Czêsto przekazuje siê Ewangeliê, interpretuj¹c j¹ jednak po ludzku, co powoduje wykluczanie wszelkiej ingerencji nadprzyrodzonej. Ile¿ z jej wydarzeñ wyjania
siê jako legendy lub gatunek literacki! Nigdy wczeniej nie interpretowano wielkiej
tajemnicy Boga w sposób tak banalny i
p³ytki, jak siê to czyni dzisiaj. W rezultacie
wygas³a wiara wielu i w Kociele coraz
bardziej rozszerzaj¹ siê powa¿ne b³êdy.
Gdy przyjmiecie wszystko, co zosta³o
powiedziane w Ewangelii Jezusa, wtedy
wytrwacie w prawdziwej wierze. G³ocie
j¹ dos³ownie i ¿yjcie ni¹ dos³ownie.
B¹dcie ¿yw¹ Ewangeli¹, a wtedy wype³ni siê plan Ojca i Ogieñ mi³oci Ducha
wiêtego oczyci ten wiat.  (243g-i, 25
marca 1982).
Przyzwalanie w moralnoci
Z powodu zewiecczenia, które charakteryzuje kulturê naszej epoki, dzi istnieje sk³onnoæ do usprawiedliwiania
grzechu, a nie do uznawania go za z³o,
lecz za wartoæ i dobro. Do przekraczania Prawa Bo¿ego siê do³¹cza siê prawne usankcjonowanie zadowalania wymogów w³asnej wolnoci. Musimy kszta³towaæ wierz¹cych tak, by rozumieli grzech
jako z³o moralne, które stanowi pogwa³cenie Prawa Bo¿ego i odrzucenie mi³oci
Ojca.
Grzech ciê¿ki albo miertelny pozbawia nas £aski uwiêcaj¹cej, oddziela od
wspólnoty ¿ycia z Bogiem. Jeli to od³¹czenie trwa te¿ w chwili mierci, prowadzi
nas do piek³a. Jest nagl¹c¹ potrzeb¹ g³oszenie dzi koniecznoci sakramentalnego osobistego wyznawania grzechów
przez tego, kto siê znajduje siê w stanie
grzechu miertelnego.
Musimy siê przeciwstawiaæ zwyczajo-

wi przyjmowania Komunii eucharystycznej tak¿e w stanie grzechu miertelnego,
musimy przypominaæ wierz¹cym o obowi¹zku spowiedzi sakramentalnej przed
przyjêciem Komunii w. (Kompendium
Katechizmu Kocio³a Katolickiego, nr
305).
Kszta³tujmy sumienie wierz¹cych tak¿e do czêstej spowiedzi, aby wzrastali w
³asce i byli mocni do pokonywania niebezpiecznych zasadzek demona.
Zachêcam cz³onków Kap³añskiego
Ruchu Maryjnego do czêstej spowiedzi,
która powinna byæ cech¹ przede wszystkim ¿ycia nas, duchownych, czyni¹c nas
zawsze dyspozycyjnymi dla wierz¹cych,
którzy pragn¹ Sakramentu Pojednania.
Brak dyscypliny w Liturgii
Dzi ka¿dy chcia³by ustanawiaæ swoje
w³asne zasady, zgodne ze swymi upodobaniami i kaprysami. Z jak gorsz¹c¹ ³atwoci¹ przekracza siê normy ustanowione przez Koció³ (2 lutego 1979, 169m)
Z tego powodu zachêcam kap³anów z
Kap³añskiego Ruchu Maryjnego, aby zastosowaæ siê w pe³ni do treci dokumentu
Redemptionis Sacramentum; przede
wszystkim proszê, aby nie celebrowaæ
Mszy w. bez w³o¿enia na siebie ubrañ
liturgicznych i aby przestrzegaæ obrzêdów
i modlitw eucharystycznych, jakie s¹ nakazane.
W pos³uszeñstwie wobec tego, co nakazuje Koció³, zachêcam wszystkich duchownych Kap³añskiego Ruchu Maryjnego, aby zawsze chodzili w stroju duchownym: w sutannie lub w innym ubraniu przewidzianym dla duchownych diecezjalnych;
a zakonnicy  w habicie.
Tak¿e ze sposobu, w jaki siê ubieramy zostaniemy rozpoznani jako cz³onkowie Kap³añskiego Ruchu Maryjnego.
Brak pos³uszeñstwa
nauczaniu Papie¿a
Moje matczyne Serce jest zranione.
Widzê bowiem, jak przeciwnicy Papie¿a
coraz bardziej atakuj¹ jego s³owa i dzia³anie, a Moi synowie milcz¹ i nie zabieraj¹ g³osu.
Wskutek tego wewnêtrznego roz³amu
jego pos³uga nie jest ju¿ wystarczaj¹co
wspierana, a jego nauczanie nie wywiera
wp³ywu na ca³y Koció³, który Chrystus
chcia³ widzieæ zjednoczony wokó³ Nastêpcy Piotra. (170 o-p, 11.02.1979)
Wy, Kap³ani - których gromadzê w
Moim Ruchu dla powstrzymania natarcia
szatana - powinnicie razem z Papie¿em
utworzyæ potê¿n¹ zaporê. Macie szerzyæ

! ! ! WYPRZEDA¯ ! ! !

«DO KAP£ANÓW
UMI£OWANYCH
SYNÓW MATKI
BO¯EJ»

WYDANIE KILKUTOMOWE 30 Z£ CENA:
18 Z£ + 7 Z£ WYSY£KA
Ks. Gobbi pod wp³ywem swych dowiadczeñ za³o¿y³ ogólnowiatowy Ruch,
który przyj¹³ nazwê Kap³añskiego Ruchu
Maryjnego, choæ oprócz 65 tys. kap³anów
ze wszystkich kontynentów, nale¿y do
niego tak¿e kilka milionów ludzi wieckich. Wewnêtrzne pouczenia otrzymywa³
od dnia, w którym odwiedzi³ Fatimê, modl¹c siê za kap³anów wrogo nastawionych
do Kocio³a i pragn¹cych przyst¹piæ do
stowarzyszeñ masoñskich. Maryja poradzi³a mu stworzenie Ruchu, który ocali³by jak najwiêksz¹ liczbê ludzi. Jego podstawowe za³o¿enia, przedstawione w
ksi¹¿ce "Do Kap³anów, umi³owanych synów Matki Bo¿ej" to:
 ofiarowanie siê Niepokalanemu Sercu
 codzienne odmawianie przynajmniej
jednej czêci Ró¿añca
 wiernoæ Papie¿owi
 tworzenie wieczerników ró¿añcowych.
W zapisie mistycznych pouczeñ znajduje siê m. in. unikatowy komentarz do
Apokalipsy, której symbole wyjanione s¹
z przejrzystoci¹ oraz oparta na Biblii
analiza realizacji znaków czasu zapowiedzianych bezporednio przed przyjciem
na ziemiê Chrystusa w chwale dla ustanowienia Jego królestwa mi³oci.
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Vox Domini
jego s³owa, broniæ go. On bowiem bêdzie
musia³ nieæ ciê¿ki Krzy¿ w czasie najwiêkszej w historii zawieruchy. (14h, 28
sierpnia 1973).
Przy³¹cz siê, w mi³oci i modlitwie, do
wszystkich Kap³anów nale¿¹cych do Mojego Ruchu, który prowadzê do coraz
wiêkszej mi³oci do Papie¿a i Kocio³a z
nim zjednoczonego. Musicie podtrzymywaæ go modlitw¹, wasz¹ mi³oci¹ i wiernoci¹. Powinnicie iæ za nim, realizuj¹c
jak najdoskonalej wszystko, co postanowi dla dobra Kocio³a. Dajcie pod tym
wzglêdem dobry przyk³ad wszystkim.
(162 d-e; 17 padziernika 1978).

Lekcewa¿enie Eucharystii
Niestety rok Eucharystyczny nie przyniós³ w Kociele nowego rozkwitu mi³oci,
uwielbienia i wynagrodzenia Jezusowi Eucharystycznemu. Jest to zatem zadanie,
jakie Matka Bo¿a powierza Kap³añskiemu
Ruchowi Maryjnemu, gdy¿ to w³anie Jezus Eucharystyczny ma byæ sercem i centrum nowej ewangelizacji.
Proszê, ¿eby powrócono wszêdzie do
organizowania godzin adoracji przed Jezusem wystawionym w Najwiêtszym Sakramencie. Pragnê, ¿eby wzrós³ ho³d mi³oci wobec Eucharystii i aby ujawni³ siê
w dostrzegalnych i wymownych znakach
waszej pobo¿noci. Otaczajcie kwiatami
i wiat³ami Jezusa Eucharystycznego. Powiêæcie Mu pe³n¹ czu³oci uwagê. Podchodcie do Niego z g³êbok¹ czci¹, przyklêkaj¹c i adoruj¹c Go. (360r, 21 sierpnia 1987).
Wychowujmy wierz¹cych do tego, aby
przyjmowali Komunie wiêt¹ w postawie
coraz bardziej godnej. Nawet je¿eli maj¹
oni mo¿liwoæ przyj¹æ Komuniê do ust lub
na rêkê, my mo¿emy subtelnie podpowiadaæ im, aby wybrali to, co bardziej wyra¿a
ich szacunek. Nie naladujmy tych kap³anów, którzy nakazuj¹ wiernym przyjmowanie Komunii na rêkê, jak to czêsto bywa.
Daremne, niepotrzebne i bezowocne
by³oby nasze dzie³o ewangelizacji, bez
obecnoci Jezusa, jedynie Jezus w Eucharystii da ca³emu Kocio³owi si³ê do ca³kowitej odnowy. Uczyni go ubogim, ewangelicznym, czystym, pozbawionym wszelkiego oparcia, w którym pok³ada³by sw¹
ufnoæ; uczyni go wiêtym, piêknym, bez
skazy i bez zmarszczki  na podobieñstwo
waszej Niebieskiej Mamy. (330C; 8 sierpnia 1986).

Globalizm religijny
Wobec podstêpnej i niebezpiecznej
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zasadzki globalizmu religijnego, który próbuje zaatakowaæ wszystkie wyznania, w
tych czasach, Koció³ powinien g³osiæ ca³emu wiatu, z odwag¹ i si³¹ swe wiadectwo, a¿ do gotowoci oddania ¿ycia,
to co w. Piotr og³osi³ przed Sanhedrynem:
I nie ma w ¿adnym innym zbawienia, gdy¿
nie dano ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, w którym moglibymy byæ
zbawieni» (Dz 4,12).
Tylko On jest naszym Odkupicielem.
Tylko On jest naszym Zbawc¹. Jezus
Chrystus jest Pierwszym i Ostatnim, Pocz¹tkiem i Koñcem, Alf¹ i Omeg¹, Gwiazd¹ Zarann¹, która nas prowadzi do prze¿ycia nowego dnia jego chwalebnego powrotu.
Z najwiêksz¹ mi³oci¹ i najwiêksz¹
wiernoci¹ idziemy wszyscy za papie¿em
Benedyktem XVI, którego Duch wiêty
darowa³ Kocio³owi na te czasy, tak¿e
dziêki cierpieniom i modlitwom naszego
ukochanego Jana Paw³a II, który z Raju
towarzyszy nam i nam b³ogos³awi.
On, który widzi Koció³ jako ³ód, otoczon¹ zewsz¹d wod¹ usi³uj¹c¹ j¹ zatopiæ
(Stacja 9 Drogi Krzy¿owej, Wielki Pi¹tek
2005) mo¿e zaj¹æ miejsce u steru, poniewa¿, w burzliwym morzu tego czasu mo¿e
prowadziæ go stanowczo do pewnego portu na spotkanie z Jezusem  jego Za³o¿ycielem i Panem.
Jako Aposto³owie ostatnich czasów
powinnicie og³aszaæ bliskoæ chwalebnego powrotu Jezusa. Wprowadzi On ludzkoæ w nowe czasy, w których uka¿¹ siê
wreszcie nowe niebiosa i nowa ziemia.
G³ocie wszystkim Jego bliski powrót.
«Maranatha. Przyjd, Panie Jezu!»
(533n, 8 grudnia 1994).
«Istota Liturgii zawiera siê w modlitwie
przekazanej przez w. Paw³a i w Didache:
marana tha: Przyjd, o Panie. W liturgii
wype³nia siê ju¿ teraz Paruzja, rozci¹ga
siê ku Panu, który przychodzi i poucza
nas, by wo³aæ: Przyjd, Panie Jezu! I jeszcze dzi dostrzega siê jego odpowied i
w niej ukazuje siê prawda: Tak, przyjdê
niebawem!» (Ap 22,17-20) (Il Timone, nr
22, pkt 40)
Powierzam wam, Odpowiedzialnym,
zadanie upowszechnienia tego listu wród
wszystkich cz³onków Kap³añskiego Ruchu
Maryjnego, aby dotar³o do nich moje serdeczne pozdrowienie i kap³añskie b³ogos³awieñstwo.
W Niepokalanym Sercu Maryi,
wasz ma³y brat
don Stefano Gobbi

Z Maryj¹ w szkole
mi³oci i wiêtoci...

MODLITWA
WSZYSTKO
MO¯E

Konferencja wyg³oszona
przez s. Emmanuel Maillard
podczas prowadzonych
przez ni¹ rekolekcji we Francji.

Jestemy dzieæmi Bo¿ymi zdolnymi pomieciæ w sercu ca³¹ pe³niê mi³oci Bo¿ej. Przeczytam wam orêdzie Maryi na ten
temat: Uwielbiajcie Boga, dzieci, pieni¹
pochwaln¹ mi³oci, aby mi³oæ Bo¿a wzrasta³a w was z dnia na dzieñ, a¿ do swojej
pe³ni.
Maryja powtarza nam dzisiaj, ¿e mi³oæ
Bo¿a bêdzie wzrastaæ w naszych sercach
z dnia na dzieñ a¿ do osi¹gniêcia swej
pe³ni. Znaczy to, ¿e jestemy zdolni na tej
ziemi mieæ w sobie tê pe³niê. Jest to wielka dobra nowina, któr¹ nam przyniós³
Chrystus. Tê pe³niê otrzymujemy przez
Ducha wiêtego. Maryja w Medziugorju
powtarza nam ustawicznie: Bóg jest pe³ni¹ mi³oci, pe³ni¹ ¿ycia i zostalicie stworzeni, aby posi¹æ tê Pe³niê. Z dnia na
dzieñ bêdzie z was ona wyp³ywaæ, jak rzeka, która zajmuje miejsce w was. Co to
jest mi³oæ? Czy mo¿na zdefiniowaæ mi³oæ? Zamiast j¹ definiowaæ, lepiej jej dotkn¹æ, dowiadczyæ, rozpoznaæ, zobaczyæ,
odczuæ, posi¹æ w sobie, prze¿yæ, choæ
w gruncie rzeczy nie wiemy w pe³ni, czym
ona jest. Maryja nam wskazuje, ¿e nie
trzeba rozumieæ, czym jest mi³oæ, lecz
trzeba j¹ mieæ w sercu.
Na przyk³ad Vicka mia³a wizjê nieba,
piek³a i czyæca. Zada³am jej wiele pytañ
dotycz¹cych nieba, chcia³am, aby mi opisa³a niebo. Ona mi powiedzia³a: Nie potrafiê ci opisaæ, gdy¿ to nie istnieje na ziemi, to co zbyt piêknego. Nie znajdujê
s³ów zdolnych to opisaæ. Tê radoæ mogê
jedynie prze¿yæ w swoim sercu. Zapyta³am Vickê, co odczuwa, gdy widzi Maryjê,
Jezusa, który jest z Ni¹. Powiedzia³a mi:
Nie umiem ci tego wyjaniæ. Mogê jedynie prze¿ywaæ sercem tê radoæ. Maryja
nie robi wiêc wykladów, nie wyjania wiele. Chce nam daæ zasmakowaæ wspania³oci Boga, dowiadczyæ jej, na podobieñstwo dziecka, rozkoszuj¹cego siê mi³oci¹
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swej matki, niezdolnego do opisania jej
s³owami. S³owo umniejsza opisywan¹ rzeczywistoæ.
Ojciec Jozo powiedzia³ w dniu, gdy obchodzilimy 10-lecie objawieñ, ¿e najwiêksza klinika, w której dokonuje siê transplantacji serc nie znajduje siê w Ameryce, lecz w Medziugorju. Maryja dokonuje
transplantacji serc, bo trudno nam kochaæ,
trudno nam siê zdecydowaæ na mi³oæ.
Dlatego Ona chce nam pozwoliæ dowiadczyæ tej mi³oci, któr¹ sama posiada w
swoim sercu. Przyjmijcie moj¹ mi³oæ.
Gdybycie wiedzieli, jak bardzo was kocham, wasze serca p³aka³yby z radoci.
Maryja jest osob¹ bardzo konkretn¹.
Ona daje nam z³ote rodki, absolutnie doskona³e, aby ¿yæ t¹ pe³ni¹ mi³oci, dla której jestemy stworzeni i do której têsknimy. Daje nam piêæ konkretnych rodków
prowadz¹cych do posiadania w sobie mi³oci, rodków, które doprowadz¹ nas do
wiêtoci. Te rodki to niezwyciê¿ona broñ
w walce z szatanem. Nale¿y do nich modlitwa, post, czytanie Pisma wiêtego,
spowied wiêta i Eucharystia.
Pierwszy rodek dany nam przez Maryjê, aby zasmakowaæ wspania³oci Boga,
aby mieæ w sobie mi³oæ i dojæ do wiêtoci to
MODLITWA...
Maryja mówi o niej wiele razy. Nie ma
przes³ania, które by o niej nie mówi³o.
Maryja b³aga o modlitwê, w naszym XX
w. Ona b³aga nas wo³aj¹c: Módlcie siê,
módlcie siê, módlcie siê! Jeli chcemy
prze¿yæ tê transplantacjê serca, której dokona Bóg, to mo¿emy tego dokonaæ w tajemnicy modlitwy. Ta transplantacja, ta
wymiana serc, wymiana pe³na mi³oci,
dokonuje siê poprzez modlitwê.
Ludzie ró¿nie traktuj¹ modlitwê. Niektórzy boj¹ siê jej, gdy¿ kojarzy im siê z nud¹.
Boj¹ siê sennoci, która im towarzyszy w
czasie modlitwy, tracenia czasu. Wol¹ siê
jej nie oddawaæ, aby nie traciæ czasu.
Ka¿dy z nas ma swój jedyny sposób
modlenia siê, bo ka¿dy ma te¿ swój jedyny sposób kochania. Bóg nas stworzy³
jako istoty niepowtarzalne, nie do zast¹pienia w Mistycznym Ciele Chrystusa. Nikt
nie potrafi zast¹piæ mojego sposobu mi³owania. Bóg pragnie naszej mi³oci i Jego
pragnienie jest nieskoñczone, a odnosi siê
do ka¿dego z nas. On nam mówi: Twoj¹
jedyn¹, niepowtarzaln¹ mi³oci¹ nikt inny
mnie nie pokocha. Sposób kochania ka¿dego z nas jest nie do zast¹pienia.
Nasza modlitwa jest szeptem, wyra-

zem naszej mi³oci. Kiedy Maryja w Medziugorju mówi o modlitwie, dodaje: Módlcie siê sercem. Uleczenie naszych modlitw pe³nych roztargnieñ, znudzenia, nast¹pi, gdy zaczniemy
MODLIÆ SIÊ SERCEM...
Zapytalimy jedn¹ z dziewcz¹t widz¹cych Maryjê, co znaczy modliæ siê sercem.
Powiedzia³a, ¿e modlitwa sercem, to nic
innego, jak modlitwa pe³na mi³oci, to
modlitwa z mi³oci¹.
Co znaczy modliæ siê z mi³oci¹? Mo¿na to wyjaniæ na przyk³adzie narzeczonej, która mówi z mi³oci¹ do narzeczonego znajduj¹cego siê obok niej, spragnionego, by jej s³uchaæ, rozmawiaæ z ni¹.
Gdy modlicie siê sercem, zwracacie siê
do Kogo, kto jest obecny, kto jest nie tylko obok was, lecz nawet: w was. Do Kogo, kto pragnie, abycie zwrócili wasze
serce do Niego, bo On ci¹gle na was cze-

ka, oczekuje, pragnie.
On pragnie, abycie zwrócili wasze serca do Niego lub do Maryi, aby dokona³a
siê ta wymiana mi³oci, aby ¿yæ tym podarunkiem mi³oci. Modlitwa jest podarunkiem mi³oci. Mo¿e byæ tylko darem mi³oci. Jeli nawet sami jestemy oziêbli, to
dziêki temu podarunkowi mi³oci zostaniemy ogrzani przez Tego, który nigdy nie jest
ch³odny, który nigdy siê przy nas nie nudzi, który nigdy nie mówi, ¿e ma co bardziej interesuj¹cego do zrobienia ni¿ to by
byæ z nami. Nigdy nie jest nasycony zbyt
wielk¹ iloci¹ modlitw.
Jeli boicie siê nudy na modlitwy, oddajcie siê Temu, którego mi³oæ jest ustawicznym wezwaniem do tego podarunku.
W tym darze dost¹picie rozgrzania serca. Tej modlitwie musimy siê oddaæ tak,
jak dziecko oddaje siê swej matce lub
ojcu, to znaczy tak, jak ma³e istoty, jeszcze siê formuj¹ce, które wszystkiego

37

Vox Domini
oczekuj¹ od tego, którego spotykaj¹. Jak
ma³e istoty rodz¹ce siê, formuj¹ce, które
s¹ g³odne i spragnione wzrostu, uczenia
siê, rozwoju.
Bóg udzieli³ nam daru modlitwy przez
Ducha wiêtego rozlanego w naszych
sercach. w. Pawe³ mówi, ¿e Bóg przychodzi nam z pomoc¹, daje nam Ducha
wiêtego, który w nas wo³a: Abba, Ojcze! Modlitwa jest Bo¿ym dzia³aniem w
nas. Gdy siê modlicie, wykonujecie czynnoæ nale¿¹c¹ do samego Boga, bo sam
Duch wiêty modli siê w was. Wy ³¹czycie siê z Duchem wiêtym, aby wo³aæ:
Abba, Ojcze. Jednoczycie siê z Duchem
wiêtym, który mieszka w was. Modlitwa
to owoc Ducha wiêtego w was, kieruj¹cego was ku Ojcu, ku Jezusowi.
Trudno nam przenikn¹æ piêkno tej rzeczywistoci, tej tajemnicy, ¿e przez modlitwê dokonuje siê nasze przebóstwienie,
nasze upodobnienie do Boga. Celem naszego ¿ycia jest to, aby posi¹æ Ducha
wiêtego, aby dokona³o siê nasze przebóstwienie. Jestemy zdolni do tego, aby
obj¹æ w sobie Boga, co ³¹czy siê z naszym przemienieniem, przekszta³ceniem
w Niego samego, abymy stali siê ¿ywymi hostiami: istotami ca³kowicie zjednoczonymi z Bogiem. Oczywicie to przekszta³cenie nie ³¹czy siê z utrat¹ to¿samoci. Natêpuje jednak wymiana dwóch
indywidualnoci, które siê kochaj¹. Jednoæ dokonuje siê przez wymianê mi³oci
a nie przez utratê swojego ja, w³asnej to¿samoci.
To rozp³yniêcie siê w Boskiej pe³ni b³êdnie g³osz¹ niektóre religie Wschodu. W
rzeczywistoci, im bardziej kochacie, tym
bardziej stajecie siê sob¹, bo odkrywacie
swe autentyczne oblicze. Nie bójcie siê
zatem utraty swej osobowoci przez zbli¿anie siê do Boga. On przecie¿ j¹ stworzy³. Zbli¿aj¹c siê do Niego, znajdziedzie
sw¹ prawdziw¹ osobowoæ. Im bardziej
bêdziecie s³uchaæ wiata, upodabniaæ siê
do niego, tym bardziej bêdziecie traciæ
smak i niepowtarzalnoæ waszej jedynoci. Bêdziecie siê ubieraæ, czesaæ, malowaæ jak wszyscy, a¿ w koñcu nie bêdzie
wiadomo, kto jest kim.
Przy Bogu bêdziecie piêkni. Maryja
mówi: Jestecie tak piêkni, gdy siê modlicie. Ofiarujcie Bogu to piêkno, które
posiadacie dziêki modlitwie. Stajecie siê
piêkni, gdy¿ dokonuje siê wasze przebóstwienie, jest w was Bóg.
Jedna z dziewcz¹t widz¹cych Maryjê
zapyta³a j¹: Dlaczego jeste tak piêkna?
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Maryja odpowiedza³a: Poniewa¿ kocham. Jeli chcecie byæ piêkni, to kochajcie. Mi³oæ upiêksza.
Czasami widaæ w ró¿nych czasopismach reklamuj¹cych modê istoty o ³adnych rysach, zgrabnej sylwetce. Jednak
jaki oszpecaj¹cy smutek kryje siê za tym
piêknem fizycznym, bo ich piêkno nie pochodzi z mi³oci. Znam wiele osób starszych, ze zmarszczkami, a jednak  nadzwyczajnie piêknych, bo posiadaj¹ mi³oæ.
Patrz¹c na nie pojmuje siê, ¿e Bóg jest
mi³oci¹, piêknem, gdy¿ te osoby nosz¹
Go w sobie. Tylko mi³oæ daje piêkno. Gdy
modlimy siê, upodabniamy siê do Boga,
przyjmujemy to piêkno Boga, nabywamy
wszystkie cechy Boga. Przyci¹gamy Go
do naszych serc, doznajemy przebóstwienia.
Oto kilka spraw zwi¹zanych z modlitw¹, o których mówi do nas Maryja w Medziugorju.
«DZIÊKI MODLITWIE SERCEM
OTRZYMACIE WSZYSTKO».
Bóg tak jest szczêliwy, gdy mu dajemy nasze serce na modlitwie, ¿e wypuszcza  jeli mo¿na tak powiedzieæ - wszystko, co ma w swych rêkach, to mu siê wymyka. Jest tak ma³o ludzi, którzy modl¹
siê sercem, ¿e gdy Bóg ich widzi, daje
wszystko, opró¿nia zapasy. Na szczêcie s¹ one niewyczerpane, wiêc mo¿na
znów siê do Niego zwróciæ. Módlcie siê mówi Maryja. Modllitwa da wam wszystko. W³anie przez ni¹ mo¿ecie wszystko
otrzymaæ.
Drogie dzieci. Jeli bêdziecie siê modliæ, ród³o wody ¿ywej wyp³ynie z waszych serc
Ci, którzy w swym zgorzknieniu uwa¿aj¹, ¿e nie nadaj¹ siê do niczego znajduj¹ w³aciw¹ receptê: niech siê modl¹,
a ród³o wody ¿ywej pop³ynie z ich serc.
Drogie dzieci, wiedzcie, ¿e w waszym
¿yciu nie ma nic wa¿niejszego od modlitwy.
Jelena, która w wieku 12 lat mia³a
pierwsze widzenie wewnêtrzne Maryi,
mówi wiele o modlitwie. Maryja jej powiedzia³a, ¿e gdy w naszym ¿yciu zauwa¿amy, ¿e co jest wa¿niejsze od modlitwy,
to znaczy, ¿e jest w nas nieporz¹dek.
Modlitwa bowiem stanowi najwa¿niejsz¹
wartoæ w naszym ¿yciu. Maryja ustawicznie powtarza nam: Drogie dzieci. Powiêcajcie wiêcej czasu na modlitwê. Trzeba
powiedzieæ, ¿e nasze dusze s¹ niedo¿ywione. My posiadamy potrzebê od¿ywiania siê, ubierania siê, ogrzewania siê w
zimie, och³adzania siê w lecie itp. Jednak

w naszym zalepieniu nie dostrzegamy
koniecznoci karmienia i pojenia naszej
duszy. Duszy nie mo¿na dotkn¹æ, zobaczyæ, us³yszeæ, a na wiecznoæ zostanie
to, co zrobilimy dla duszy. Skutki karmienia cia³a skoñcz¹ siê w chwili mierci.
Trzeba bêdzie siê wtedy rozstaæ tak¿e z
ubraniami. Pokarm udzielony duszy przyniesie skutki na wiecznoæ.
Nasze dusze s¹ niedo¿ywione z powodu braku modlitwy. To podstawowy b³¹d
mówiæ: pomodlê siê jutro, bo dzisiaj mam
co wa¿nego do zrobienia. Przecie¿ i jutro z pewnoci¹ te¿ bêdê mieæ co bardzo wa¿nego. Pojutrze te¿ bêdzie co pilnego, co bêdzie mieæ pierwszeñstwo
przed modlitw¹. Z dnia na dzieñ przek³adamy modltwê na nastêpny dzieñ i nie
modlimy siê wcale. Albo te¿ modlimy siê
tak ma³o, ¿e jest to racja g³odowa przyznawana naszej duszy. Trzeba zaradziæ
anemii nêkaj¹cej nasze dusze.
Oprócz wzywania do modlitwy sercem,
Maryja prosi nas o:
...RÓ¯ANIEC KA¯DEGO DNIA
Mocno akcentujê tê probê Maryi, skierowan¹ do nas ju¿ gdzie indziej np. w Lourdes, Fatimie, Banneux. Wszêdzie Maryja mówi o ró¿añcu. Mówi, abymy siê
uzbroili w ró¿aniec, podobnie jak siê
uzbraja w broñ.
Dlaczego w ró¿aniec? Ró¿aniec jest w
ca³ym tego s³owa znaczeniu modlitw¹ serca. Dlaczego? Otó¿ w ró¿añcu mamy rozwa¿ania tajemnic radosnych, bolesnych i
chwalebnych z ¿ycia Jezusa i Maryi. Rozwa¿aj¹c te tajemnice przypatrujemy siê
¿yciu Jezusa i Maryi, kontemplujemy Serce Jezusa i Maryi w ró¿nych sytuacjach
¿ycia. Rozwa¿aj¹c ¿ycie Jezusa i Maryi
wszczepiamy je w siebie. Wch³aniamy je
w siebie. Wszczepiamy tak jak lekarz
wstrzykuje w nas jaki rodek upokajaj¹cy, nasenny itp. Przez kontemplacjê ¿ycie Jezusa i Maryi wchodzi do nas. I to
ju¿ nie my ¿yjemy, jak mówi w. Pawe³,
ale to Chrystus w nas ¿yje.
Ojcowie Kocio³a mówi¹ nam, ¿e stajemy siê tym, co kontemplujemy. Czym
jednak stajemy siê, gdy np. ca³y dzieñ kontemplujemy telewizjê? Gdy kontemplujemy Jezusa, Maryjê, upodobnimy siê do
Nich, nabêdziemy ich pokorê, ³agodnoæ,
mi³osierdzie, mi³oæ, piêkno, blask, chwa³ê, si³ê, radoæ, pokój. Zdobêdziemy to, co
oni posiadaj¹ i czym s¹. Ró¿aniec to najbardziej mistyczna modlitwa, gdy¿ przez
ni¹ przyjmujemy w siebie Jezusa i Maryjê, ich ¿ycie.
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Ale mo¿e mi kto powiedzieæ: siostra
mówi o kontemplacji, a ja mam problemy
z Ojcze nasz.
Otó¿ zapewniam was, ¿e kontemplacja to co tak prostego, jak oddychanie.
Nawet dziecko 3-4-letnie zdolne jest do
kontemplacji. Nawet powiedzia³abym, ¿e
te dzieci s¹ dla nas wzorem kontemplacji.
Czy obserwowalicie dzieci 2,3,4-letnie?
Ja je obserwowa³am. W niektórych krajach jeszcze bardziej siê to ujawnia, np.
na Wschodzie. Kiedy widz¹, ¿e kto ma
inn¹ twarz ni¿ one, wtedy staj¹ przed nim
i potrafi¹ tak patrzeæ przez pó³ godziny.
Nie maj¹ nic innego do roboty, jak tylko
na was patrzeæ, obserwowaæ co zrobicie,
co powiecie. Doroli chodz¹, nie zatrzymuj¹ siê, uwa¿aj¹, ¿e to przecie¿ nie jest
kuturalne tak siê patrzeæ. Dzieci maj¹ jednak racjê. Dlaczego one tak postêpuj¹?
Poniewa¿ podwiadomie wiedz¹, ¿e s¹
ma³e, ¿e musz¹ dorosn¹æ. Gdy widz¹ kogo wiêkszego, odczuwaj¹ potrzebê od¿ywiania siê tym, czego im brakuje. Potrzebuj¹ pokarmu, aby wzrastaæ. A pokarmem
jest dla nich to, co emanuje, co promieniuje z waszej osoby, z waszego umiechu. One dobrze wiedz¹, co jest dla nich
dobre. Od¿ywiaj¹ siê mi³oci¹, która z was
promieniuje, gdy na nie patrzycie z zainteresowaniem, cierpliwoci¹, dobroci¹.
Obserwuj¹, co robicie, nawet przez ca³e
godziny. Gdy piszecie listy, gotujecie, liczycie, obserwuj¹ ka¿dy gest. Bêd¹ go po-

wtarzaæ, wplot¹ to w zabawê z lalkami,
bo s¹ przesi¹kniête tym, co widzia³y, ¿e
wy robicie. Otó¿ dzieci kontemplowa³y i
powoli staj¹ siê tym, co kontemplowa³y,
to znaczy, co im dalicie. Dlatego w³anie
istotne jest dawanie dobrych rzeczy dzieciom, dawanie im przyk³adu, szczególnie
przyk³adu mi³oci, aby zosta³y przesycone
dobrymi rzeczami, których im udzielilicie.
KONTEMPLACJA
TO POKARM...
...który powoduje, ¿e stajemy siê tym,
co kontemplujemy. Jeli zatem chcecie
praktykowaæ kontemplacjê, postêpujcie
jak dzieci. Nie mo¿na nic wiêcej do tego
dodaæ. Maryja lubi powtarzaæ: Drogie
dzieci, módlcie siê przed krzy¿em. Niestety nieraz ludzie wyrzucaj¹ krzy¿e ze
swoich domów, sypialni, ze szkó³. Wyrzuca siê krzy¿e mówi¹c, ich umieszczanie
nie ma sensu. Warto je jednak powiesiæ
na swoje miejsce, umieciæ na centralnym
miejscu, aby wskazaæ, ¿e Chrystus jest
królem waszego domu i królem waszego
serca. Maryja przypomina: Módlcie siê
przed krzy¿em. Stajecie wtedy przed Jezusem. Mo¿ecie równie¿ modliæ siê przed
obrazem, przed ikon¹, figur¹. Oczywicie
szczególnie przed Najwiêtszym Sakramentem w sposób uprzywilejowany. A
wiêc stajecie przed Jezusem, przed Maryj¹ i patrzycie na Nich. A ró¿aniec pozwala wam patrzeæ na Nich w bardzo konkretny sposób, przez pryzmat ich konkretne-

go ¿ycia. Kontemplacja ró¿añcowa to rozwa¿anie konkretnych osób, które prze¿y³y konkretne wydarzenia i które nas pouczaj¹.
Dam wam przyk³ad. Scena Zwiastowania. Otó¿ stajê jak dziecko w Nazarecie.
Widzê tê piêkn¹, m³od¹ czternastoletni¹
dziewczynê, cudown¹, piêkn¹ z powodu
jej mi³oci... I oto przyjmuje anio³a, który
poucza J¹, ¿e bêdzie Matk¹ Mesjasza.
Wyobracie sobie wybuch radoci, jakiej
doznaje Maryja w obliczu tej wiadomoci.
Wczujcie siê w sytuacjê Maryi. Ona  tak
czysta i pokorna, w ci¹gu kilku sekund dowiaduje siê, ¿e zosta³a wybrana na Matkê Mesjasza. Jej ¿ycie ma siê ca³kowicie
zmieniæ: bêdzie przecie¿ Matk¹ Mesjasza.
To nies³ychane!
Jestecie tam i patrzycie. Obserwujecie g³êbiê Jej serca, Jej twarz, anio³a, który z radoci¹ og³asza Jej tê dobr¹ nowinê. Patrzycie te¿ na Syna Bo¿ego promieniuj¹cego z radoci, ¿e mo¿e wreszcie
przyjæ na ziemiê, aby nas zbawiæ. Na ten
moment czeka³. Spotka³ kogo, kto zgodzi³ siê powiedzieæ: tak; kto zechcia³ Mu
daæ swe cia³o, jako tabernakulum, aby móg³
zamieszkaæ na ziemi.
Tak wiêc jestecie w Nazarecie i prze¿ywacie wszystko w sobie. I co siê dzieje
po odmówieniu dziesi¹tki ró¿añca? Otó¿
radoæ Maryi, Anio³a, radoæ Syna Bo¿ego przenika do waszego serca. Ta radoæ
sp³ywa do waszego serca, bo Jezus i
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Maryja chc¹ przekazaæ wszystko, co posiadaj¹. Poprzez kontemplacjê to otrzymacie. Poniewa¿ poprzez kontemplacjê,
dziêki temu spojrzeniu serca, dziêki otwarciu zasuw serca, wszystko, co rozwa¿acie wnika do waszego serca, wrasta w nie.
Nie dziwcie siê, ¿e pod koniec dziesi¹tki,
bardziej pod koniec koronki, a jeszcze
bardziej pod koniec ró¿añca ju¿ nie jestecie tymi samymi ludzmi.
I tak przenika was radoæ, potem ból,
kiedy rozwa¿acie mi³oæ Jezusa, która
sk³oni³a Go do oddania ¿ycia, do przejcia przez okrutn¹ agoniê. Przy tajemnicach chwalebnych nape³nia was rodzaj
niestworzonego wiat³a, które tryska ze
scen zmartwychwstania, wniebowst¹pienia, ukoronowania Maryi.
A co robi szatan, który usi³uje zbli¿yæ
siê do was, aby kusiæ, doprowadziæ do
upadku? O  mówi  nie ma siê tu co
pchaæ. On odmawia ró¿aniec!. I s³abnie
ten, który robi³ wszystko, aby was kusiæ.
Staje oniemia³y, bierze nogi za pas, bo 
jak mówi Maryja  ró¿aniec to potê¿na
broñ przeciw szatanowi.
Gdy zatem bêdziecie zagro¿eni pokusami, np. przeciwko bratu, który powiedzia³ na was z³e s³owo, pokusami seksualnymi, wecie do rêki ró¿aniec i módlcie
siê z ca³ego serca. Zacznijcie kontemplowaæ, kierowaæ serce ku rozwa¿anej tajemnicy. Wtedy szatan wemie nogi za pas i
odzyskacie utracony pokój. Spróbujcie, a
przekonacie siê, ¿e to prawda.
Maryja domaga siê od nas tej kontemplacji ka¿dego dnia. Ró¿aniec to co tak
wielkiego, piêknego i potê¿nego, ¿e gdy
dowiadczycie raz tej transfuzji radoci i
mi³oci, nie bêdziecie siê wiêcej mogli bez
niego obejæ.
Niech wam siê nie wydaje, ¿e ró¿aniec
to modlitwa dobra dla babæ. M³odzi rozkoszuj¹ siê ró¿añcem. S¹ nim zainteresowani. Znam mnóstwo m³odych ludzi,
którzy utworzyli grupy ró¿añcowe po powrocie z Medziugorja. S¹ do niego przywi¹zani, gdy¿ dowiadczyli jego si³y i g³êbi. To jest zatem modlitwa, któr¹ Maryja
pragnie daæ ka¿demu.
Tak wiêc modlitwa sercem otrzymuje
wszystko. Maryja, która jest Matk¹, prosi
nas o odmawianie ró¿añca ka¿dego dnia.
Ale ona wie, ¿e s¹ ludzie, którzy nigdy
jeszcze siê nie modlili. Otó¿ ona nie poprosi ich nagle o odmawianie przez godzinê ró¿añca, ka¿dego dnia, a ponadto
o adoracjê, Mszê w.... Co zatem powie
Maryja? Otó¿ ci, którzy nigdy siê nie modlili, niech zaczn¹ od dzieciêcej porcji.
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Maryja zwraca siê do tych, którzy nigdy
siê nie modlili i mówi: Wy, którzy nigdy
nie modlilicie siê, odmówcie dzisiaj jedno Ojcze nasz, ale  sercem. Jutro odmówcie jedno Zdrowa Maryjo, ale 
sercem. Pojutrze odmówcie sercem jedno Chwa³a Ojcu.... I tak, drogie dzieci, z
dnia na dzieñ, bêdziecie doznawaæ radoci na modlitwie. I  dodaje Maryja  wolê
jedno Ojcze nasz wypowiedziane sercem ni¿ wiele modlitw odmówionych bezmylnie. Drogie dzieci, nie módlcie siê
wargami, lecz waszym sercem.
Kiedy modlicie siê do Jezusa, mówi¹
nam osoby spotykaj¹ce siê z Maryj¹ w
Medziugorju, kiedy modlicie siê do Niego, wecie Go bez lêku w wasze ramiona. On bowiem jest sam¹ Mi³oci¹. Wy
pragniecie Mi³oci. Wecie go w ramiona,
przytulcie do serca i powiedcie Mu, co
wype³nia wasze serca, powierzcie Mu wasze troski, problemy, to czym ¿yjecie. Powiedzcie Mu o waszych nadziejach, pragnieniach, nieszczêciach, radociach.
Powiedzcie o tym, co lubicie, kochacie.
Zaniecie Mu wszystko. Odczujecie w waszych sercach ¿ar Jezusa ogarniêtego waszymi ramionami, odczujecie w was p³on¹c¹ Mi³oæ tego, który bierze was w ramiona.
Nie mogê siê zgodziæ z tymi, którzy mówi¹, ¿e modlitwa to wielka pustynia nudy.
Owszem, przez jaki czas modlitwa mo¿e
byæ pustyni¹, jednak nie trzeba siê baæ
przejæ przez ni¹. Maryja przysz³a w Medziugorju, aby nam daæ poznaæ smak
Boga. W modlitwie rozkoszujemy siê
prawdziw¹ radoci¹ nieba. Jeli nieraz
znajdujemy siê na pustyni modlitewnej, jestemy modlitw¹ znudzeni, to mo¿e dzieje siê tak dlatego, ¿e nie modlimy siê dostatecznie sercem.
Maryja mówi:
«NA MODLITWIE POZNACIE
NAJWIÊKSZ¥ RADOÆ»...
Ona mówi o potokach ³ask, jakie otrzymujemy dziêki modlitwie. Stwierdza, ¿e
modlitwa jest naszym szczêciem. Gdy
zatem odczuwacie znudzenie modlitw¹, to
mo¿e to byæ wezwanie do jej udoskonalenia, przekszta³cenia. Oczywicie, na modlitwie bywaj¹ takie momenty, które mo¿na nazwaæ pustyni¹ czy nawet noc¹. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e na modlitwie bêd¹cej wymian¹ mi³oci jestemy zapraszani do dowiadczania Boga.
Maryja przysz³a, aby nas wyleczyæ z
nudzenia siê modlitw¹. Przysz³a nas uleczyæ z naszych modlitw wy³¹cznie intelektualnych, w których zaanga¿owany jest

tylko nasz umys³. Mamy modliæ siê sercem. Ka¿dy z nas potrafi kochaæ i ta mi³oæ ma siê ujawniæ w modlitwie.
Kiedy Maryja zaprasza nas do mi³owania blinich to równie¿ nie chodzi o mi³oæ samym umys³em ani o mi³oæ z obowi¹zku. Zaprasza nas do mi³oci, w któr¹
mamy wk³adaæ nasze serce, co ma siê
objawiaæ w odczuwaniu mi³oci do blinich.
Oczywicie, prawdziwa mi³oæ przewy¿sza
samo uczucie.
Mo¿e nie jestemy przyzwyczajeni do
wk³adania serca do modlitwy, dlatego
mo¿e bêdziemy roztargnieni. Trzeba bêdzie cierpliwoci nawet wobec samych
siebie, trzeba bêdzie powracaæ do modlitwy i prosiæ o pomoc Maryjê. Kiedy siê
modlimy, Ona zawsze jest przy nas, aby
z nami modliæ siê do Boga. Ona nam to
przyrzek³a.
Maryja powiedzia³a nam równie¿, ¿e na
modlitwie poznamy wolê Bo¿¹ odnosz¹c¹ siê do nas. To równie¿ dobra wiadoæ.
Czêsto bowiem znajdujemy siê w sytuacji
prze³omowej, musimy podj¹æ decyzjê, dokonaæ wyboru. I co robimy? Mo¿e zastanawiamy siê, co jest zreszt¹ s³uszne,
mo¿e do kogo telefonujemy, prosz¹c o
radê. Niektórzy uciekaj¹ siê do wró¿bia¿y, horoskopów, zastanawiaj¹ siê, czy
dzieñ jest szczêliwy, by podejmowaæ
wa¿ne decyzje itp. Otó¿ Maryja wyzwala
nas z tego wszystkiego. Ona mówi: Drogie dzieci, na modlitwie rozpoznacie wolê
Bo¿¹, która do was siê odnosi. To bardzo wa¿ne. Dlaczego? Poniewa¿ Bóg jest
naszym Stwórc¹. On zna ka¿d¹ cz¹stkê
naszego bytu. Zna równie¿ wiat, który
nas otacza. On wie wszystko. Gdy nas
stworzy³, od momentu naszego poczêcia
ju¿ mia³ plan odnosz¹cy siê do naszego
¿ycia, zna³ nasze powo³anie, mia³ ju¿ wezwanie do nas skierowane, mia³ ju¿ wizjê
tego, czym mamy siê staæ dziêki Jego ³asce. Otó¿, gdy siê modlimy, Bóg siê z nami
komunikuje w akcie czysto Boskim. I w tym
akcie mi³oci On mo¿e naszemu sercu
podszepn¹æ, jakie ma wobec nas plany.
A ten plan jest tak piêkny, tak wielki, tak
wa¿ny w Jego oczach, ¿e mo¿e go nam
wyjawiæ tylko w najg³êbszym spotkaniu mi³oci. Dopiero wchodz¹c w tê intymn¹ mi³oæ z Bogiem, nasze serce sk³oni siê ku
Bo¿ej woli. Czasami nawet wtedy, gdy na
to nie zwrócimy uwagi. Modlilimy siê i
nasze serce zwraca³o siê ku Bo¿ej woli.
Ono zwarca siê ku tym nadzwyczajnym
planom, które Bóg ma wobec nas. Ono
tak siê zwróci³o, ¿e w chwili podejmowa-
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nia decyzji, poniewa¿ modlilimy siê, podejmiemy w³aciw¹ decyzjê. Duch wiêty bowiem sk³oni nasz rozum i nasze serce we w³aciwym kierunku.
Czasami jestemy miotani w ró¿nych
kierunkach przez to, co inni mówi¹. Jedni
mówi¹ to, inni co innego. S³yszymy g³os
wiata, jakiego czasopisma, telewizji,
radia, reklamy. Wszystkie te g³osy mieszaj¹ siê w nas i gdy podejmujemy jak¹ decyzjê, czasami opieramy siê na g³osie, który us³yszelimy jako ostatni: mo¿e jakiego pana z telewizji, takiej czy innej bohaterki z filmu, która mi siê spodoba³a itp.
W jakie nieszczêcia wpadamy postêpuj¹c w ten sposób! Maryja mówi nam, ¿e
Duch wiêty, jeli Go wezwiemy, zawsze
bêdzie z nami, aby nam ukazaæ wolê Bo¿¹
dotycz¹c¹ naszego ¿ycia. A to siê dzieje
w³anie na modlitwie. Maryja mówi, ¿e nie
ma sytuacji bez wyjcia. Dziêki mi³oci mo¿ecie uczyniæ to, co wam siê wydaje niemo¿liwe. Dziêki mi³oci otrzymacie
wszystko. Mi³oci¹ dokonacie cudów. Na
tej wymianie mi³oci, któr¹ jest modlitwa,
rozpoznacie wolê Bo¿¹.
Opowiem wam ma³¹ historyjkê. Którego dnia rozmawia³am w Medziugorje z
Mari¹. Ona widzi Maryjê ka¿dego dnia.
Gdy mia³a 25 lat, zada³am jej pytanie dotycz¹ce przysz³oci: Czy Maryja powiedzia³a ci, pokaza³a, czego Pan od ciebie
oczekuje. Czy jej postawi³a to pytanie?
Ona odpowiedzia³a: O, tak, wiele razy
stawia³am pytanie Maryi: co powinnam
robiæ w ¿yciu?
Prosi³am, aby powiedzia³a, co Maryja
jej odpowiedzia³a. Maryja odpowiedzia³a:
«POZNASZ WOLÊ BO¯¥
NA MODLITWIE»...
I to jest droga! Czyli Marija nie przejdzie inn¹ drog¹, lepsz¹, szybsz¹, bardziej
b³ogos³awion¹ tylko dlatego, ¿e widzi Maryjê codziennie. Nie! Droga najszybsza i
najbardziej b³ogos³awiona prowadzi przez
modlitwê. Mimo ¿e widzi Maryjê, to jednak przez wymianê dobrowoln¹ z jej strony, dobrowoln¹ wymianê mi³oci  któr¹
jest modlitwa  odkryje wolê Bo¿¹. I w tym
jest uzdrowienie wielu naszych niepokojów, gdy¿ s¹ tacy, którzy w¹tpi¹, ¿e Pan
ma piêkny plan w stosunku do ich ¿ycia.
Te w¹tpliwoci powinny znikn¹æ jako
pierwsze i mam nadziejê, ¿e siê z tym
uporacie. Po drugie, mo¿emy w sercu wejæ
w ten plan mi³oci przez modlitwê. I ten kto
siê modli jest pewny, ¿e go rozpozna.
Maryja mówi nam wiêc, ¿e na modlitwie poznamy wolê Bo¿¹, Bo¿y plan w sto-

sunku do naszego ¿ycia. Rozwa¿amy to
na przyk³adzie ma³¿eñstwa.
Wiele ma³¿eñstw jest zawieranych jedynie z chêci tego, aby nie byæ samotnym.
S¹ tacy, którzy wybieraj¹ wspó³ma³¿onka
szybko. Np. wybra³am, chcê wyjæ za m¹¿
za Paw³a, bo jest naprawdê najlepszy z
najlepszych, a w ka¿dym razie jest najlepszy z tych, jakich w tej chwili znam. A
wiêc wychodzê za niego za m¹¿ i oczywicie bêdzie to lub chrzecijañski, katolicki w kociele, poniewa¿ jestem katoliczk¹ i muszê siê pochwaliæ. Jest msza w.,
proszê Boga o b³ogos³awieñstwo dla mojego ma³¿eñstwa, za porednictwem kap³ana. I stawiam Boga przed faktem dokonanym mojego ma³¿eñstwa. Stawiam
Boga przed faktem dokonanego wyboru
konkretnego cz³owieka. Bóg nie ma nic
wiêcej do powiedzenia, jak: Amen. B³ogos³awiê was.
Ale jest te¿ inne rozwi¹zanie, które

moim zdaniem jest lepsze. To powiedzenie: Panie, widzisz, ¿e Pawe³ bardzo mi
siê podoba. Panie, czy jest Twoj¹ wol¹,
¿ebym wysz³a za niego za m¹¿? Chcê
post¹piæ zgodnie z Twoj¹ wol¹, zgodnie z
planem, jaki masz w stosunku do mojego
¿ycia. Chcia³abym naprawdê bardzo wyjæ
za m¹¿ za Paw³a, ale jeli Ty, Panie, masz
inny plan w stosunku do mojego ¿ycia uka¿
mi go i przeszkód mi zrobiæ to, co nie jest
zgodne z Twoim planem mi³oci.
I byæ mo¿e Bóg odpowie: Pawe³ to ten,
którego wybra³em dla ciebie. On da ci to
poznaæ przez modlitwê. Byæ mo¿e bêdzie
tak, ale byæ mo¿e w sercu powie raczej:
Czy mog³aby podj¹æ ofiarê i zrezygnowaæ z Paw³a, poniewa¿ mam dla ciebie
kogo innego. Byæ mo¿e bêdzie to wiêc
Piotr spotkany rok lub dwa póniej. Byæ
mo¿e Bóg ma dla ciebie kogo lepszego i
uka¿e ci to, sprawi, ¿e go spotkasz, bo
tak pokieruje ¿yciem.
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Wszystko, o co prosi to, abycie potrafili upaæ na kolana ze s³owami: Panie,
czy chodzi o mój lub, zawód, wybór
domu, mieszkania, podró¿, decyzjê zwi¹zan¹ z przysz³oci¹ dzieci, czy tego, co
mam robiæ, Panie, niech Twoja wola siê
stanie w moim ¿yciu, a nie moja. I jeli
osoba, o której tu mówi³am, zrezygnuje z
Paw³a, aby wype³niæ wolê Boga i wyjæ
za m¹¿ za cz³owieka, który nazywa siê byæ
mo¿e Piotr i którego spotka rok póniej,
nie bêdzie tego ¿a³owaæ. Nie bêdzie musia³a odkrywaæ na przyk³ad po trzech latach, ¿e Pawe³ w zasadzie nie jest tak
dobry, jak siê wydawa³o i ¿e pojawia siê
pokusa ¿ycia w separacji.
Ile m³odych ludzi stawia Boga przed
faktem dokonanym swojego wyboru
wspó³ma³¿onka, zamiast zapytaæ Boga o
wybór, jaki On sam przygotowa³ dla nas.
Tymczasem gdybymy dokonali takiego
wyboru, jakiego Bóg pragnie, wtedy zakosztowalibymy prawdziwego szczêcia.
Jeszcze raz przypominam wam orêdzie Maryi, która na pocz¹tku objawieñ
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powiedzia³a: Chcia³abym drogie dzieci, abycie by³y szczêliwe tutaj, na ziemi, i ze Mn¹
w niebie. Oto program chrzecijanina.
Mówi siê, ¿e w Lourdes, Maryja rozmawiaj¹c z Bernadet¹, powiedzia³a jej jedno zdanie trochê dziwne, a mianowicie:
Nie obiecujê ci, ¿e bêdziesz szczêliwa
na tym wiecie, lecz na tamtym. Wszyscy pamiêtaj¹ to zdanie, a ono... wcale
tak nie brzmia³o! W rzeczywistoci Maryja mówi³a w dialekcie Bernadety i nieszczêliwie to zdanie zosta³o le przet³umaczone, co poczyni³o wiele szkód. Maryja bowiem powiedzia³a Bernadecie: Nie
obiecujê ci szczêcia tego wiata, lecz
tamtego. Rozumiecie ró¿nicê?
To zdanie, nieprawid³owo przet³umaczone, poczyni³o wiele szkód. Ludzie powiedzieli: Jeli taki dobry jest Bóg, ¿e obiecuje nam nieszczêcie na ziemi i niebo
po mierci, mo¿e sobie zatrzymaæ niebo
dla siebie, my chcemy byæ szczêliwi ju¿
tu na ziemi. I ludzie maj¹ racjê, chc¹c byæ
szczêliwi ju¿ na ziemi. Przecie¿ Bóg
stworzy³ nas, abymy byli szczêliwi, ale

tym szczêciem, które do Niego nale¿y, a
nie  szczêciem fa³szywych, przemijaj¹cych przyjemnoci, które proponuje wiat.
Prawdziwe szczêcie to szczêcie nieba.
I w Medziugorju te¿ w jednym z orêdzi Maryja mówi: Chcia³abym, aby od tego momentu radoæ by³a w waszych sercach.
Ona mówi nam wyranie, ¿e radoæ, jaka
jest w niebie, to ta sama radoæ, któr¹ Ona
chce wlaæ w nasze serca ju¿ dzi, abymy ju¿ teraz posiadali w sercach radoæ
Nieba. Zdajecie wiêc sobie teraz sprawê,
jaki jest program chrzecijanina?
Tej radoci mo¿emy zakosztowaæ w
modlitwie. Kiedy to siê dzieje, pragniemy
coraz wiêcej siê modliæ i coraz g³êbiej
wchodziæ w tê rzekê radoci, która p³ynie
ku nam. Bóg rozmawia z nami w czasie
modlitwy, a wiat otaczaj¹cy nas zapomnia³ o tym. Ludzie nie pamiêtaj¹ o tym i
buduj¹ wiat bez modlitwy. Maryja mówi:
Zachód przyniós³ cywilizacjê, to dobra
rzecz cywilizacja, ale uczyni³ to bez Boga
i uwa¿aj¹c siebie samego za boga. Zachód przyniós³ cywilizacjê np. wspania³e
odkrycia w dziedzinie medycyny, astronomii, techniki, mechaniki. Dziêki temu skonstruowano samoloty, mikroskopy, inne
wspania³e wynalazki dzisiejszej nauki. To
jest dobre. Ale dlaczego ta cywilizacja
owiadczy³a, ¿e Bóg jest martwy i ¿e mo¿na siê bez Niego obejæ. To jest katastrofa.
wiat, w którym ¿yjemy, ignoruje Boga,
funkcjonuje bez modlitwy. I to dlatego dzi
relacje miêdzyludzkie przechodz¹ przez
straszny kryzys, stalimy siê zimni wobec
siebie, stalimy siê twardzi, jestemy gotowi niemal¿e siê pozabijaæ nawzajem,
skoro zabija siê ju¿ dzieci. Pozbywamy siê
chorych starców, nieuleczalnie chorych w
szpitalach, robi siê to na ch³odno. Nie rozmawiamy ju¿ z delikatnoci¹, z szacunkiem, z mi³oci¹.
Pan zapowiedzia³ nam, ¿e z powodu
wzrastaj¹cej nieprawoci w czasach ostatecznych przyjdzie taki czas, kiedy mi³oæ
ostygnie wród wielu (por. Mt 24,12). I to
w³anie w tym czasie ¿yjemy obecnie, bo
mi³oæ ostyg³a u wielu. Z tego powodu
umieraj¹ dzieci, zabijaj¹ siê m³odzi. W ci¹gu tej godziny, kiedy mówiê do was  jak
podaj¹ statystyki francuskie  dwóch m³odych ludzi pope³nia samobójstwo. Co godzinê we Francji dwie m³ode osoby odbieraj¹ sobie ¿ycie... Módlmy siê, aby tego
nie zrobili choæ w tym momencie.
Dlaczego tak siê dzieje? Poniewa¿ to
zbyt trudne ¿yæ w tym wiecie bez mi³o-
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ci, bez radoci, bez perspektyw, bez ¿adnego sensu ¿ycia, jedynie z perspektyw¹
bezrobocia, bez szansy na ¿ycie w d³ugotrwa³ej relacji emocjonalnej z drugim
cz³owiekiem, bez mo¿liwoci za³o¿enia
rodziny, która bêdzie trwa³a i w której bêdzie mi³oæ i pokój, bez szansy na to, ¿e
na wiecie bêdzie pokój i nie bêdzie trzeba ¿yæ w strachu przed wojn¹, bez mo¿liwoci znalezienia w sercu g³êbokiego sensu...
Ci m³odzi  pozbawieni mi³oci i nadziei
 wol¹ wiêc umrzeæ ni¿ byæ ¿yæ w udrêce
braku mi³oci. Wol¹ mieræ od takiego ¿ycia. Nie mówiê, ¿e maj¹ racjê, wybieraj¹c
mieræ! Gdzie¿ jednak s¹ aposto³owie Dobrej Nowiny, gdzie s¹, aby im J¹ og³osiæ.
Mam nadziejê, ¿e bêd¹ ju¿ od dzi wród
was.
wiat jest zorganizowany bez modlitwy.
Rzecz¹ normaln¹ sta³o siê stwierdzenie:
dzi pracowa³em, mam rodzinê, pranie,
gotowanie, zakupy, muszê jechaæ z samochodem do naprawy, tyle spraw, w koñcu jest jedenasta wieczorem, k³adê siê
spaæ i... nie mia³em czasu na modlitwê.
S¹ tacy, którzy przelicz¹ trzy razy i zawsze dojd¹ do tego samego wniosku:
szczerze stwierdz¹, ¿e nie mieli czasu na
modlitwê. Dlaczego? Dlatego, ¿e myl o
Bogu jest u nich na samym koñcu. I by³o
o wiele wa¿niejsze, aby odstawiæ samochód do naprawy, upiec frytki, zrobiæ zakupy, to wszystko by³o o wiele wa¿niejsze ni¿ rozmowa z Bogiem. I taka postawa dowodzi, ¿e jestemy chorzy. Jestemy powa¿nie chorzy.
Maryja mówi nam: Drogie dzieci, niech
Bóg bêdzie na pierwszym miejscu w waszym ¿yciu. To znaczy, ¿e kiedy siê budzimy rano, powinnimy sobie postanowiæ, który moment przeznaczymy dla
Boga. I jeli w tym w³anie momencie, rozlegnie siê dzwonek telefonu lub domofonu, lub bêdzie film w telewizji, czy co innego, to mimo to, ten czas jest przeznaczamy na modlitwê  dla Boga.
Chcia³abym powiedzieæ jedno tym, którzy siê boj¹, ¿e  jeli siê zaczn¹ modliæ 
nie bêd¹ mieæ czasu.
To takie moje dowiadczenie, które mogliby potwierdziæ wszyscy, którzy zaczynaj¹ stawiaæ modlitwê na pierwszym miejscu. Zdarzy³o siê to pewnego dnia, kiedy
mieszka³am jeszcze w Pary¿u, zanim
wst¹pi³am do wspólnoty B³ogos³awieñstw.
Pracowa³am zawodowo, nie mia³am czasu, w niektóre dni mia³am naprawdê wiele pracy. Zdecydowa³am jednak, ¿e znaj-

dê w ci¹gu dnia 1 godzinê na modlitwê,
oprócz Mszy w. I pewnego dnia rano
ogarn¹³ mnie lêk. Zaczê³am siê zastanawiaæ jak uda mi siê powiêciæ 1 godzinê
czasu modlitwê w ci¹gu tego dnia, gdy¿
mam to i tamto do za³atwienia. Liczy³am,
¿e jedna sprawa zajmie mi 2 godziny, do
tego doda³am dojazd tam i z powrotem,
to znowu 1 godzina... I robi³am takie obliczenia matematyczne a¿ dosz³am do
wniosku, ¿e nie ma miejsca na modlitwê
w tym dniu. Poniewa¿ jednak moje postanowienie modlitwy by³o silne i stanowcze,
moje drugie stwierdzenie by³o nastêpuj¹ce: skoro nie mam czasu, zacznê od modlitwy, a co bêdzie z reszt¹, zobaczy siê
potem. I zaczê³am dzieñ od powiêcenia
jednej godziny na modlitwê...
I co siê okaza³o? To, co  wed³ug moich obliczeñ  mia³o trwaæ dwie godziny,
trwa³o tylko jedn¹. Osobê, o której myla³am, ¿e bêdê jej d³ugo szukaæ, znalaz³am
b³yskawicznie i mog³am natychmiast za³atwiæ to, o co chodzi³o. Krótko mówi¹c,
po 1 godzinie modlitwy, wszystko tak siê
potoczy³o, jakby anio³owie w³¹czyli siê do
pomocy. I w dniu, kiedy myla³am, ¿e to,
co mam za³atwiæ, nigdy siê nie skoñczy,
mia³am nagle jeszcze wiele godzin wolnych.
Dziêkujê Ci, Panie...
Widzicie wiêc, ¿e Bóg jest szalony z
mi³oci do nas, ale wcale nie ma szaleñstwa w Jego probie o to, abymy stawiali  mimo naszych obowi¹zków  modlitwê na pierwszym miejscu. Jeli On prosi
nas o modlitwê, to czy mylicie, ¿e bêdzie
to ze szkod¹ dla wa¿nych spraw, które
mamy za³atwiæ? Czy bêdzie to ze szkod¹
dla zdrowia naszych dzieci, dla naszego
zawodu? Czy nie mylicie raczej, ¿e jeli
oddamy Mu na modlitwie jedn¹ godzinê,
To On udzieli nam pomocy w wykonaniu
wszystkiego, co mamy w planie i zyskamy czas.
Mo¿ecie wiêc liczyæ inaczej:
Jeli przeznaczycie na modlitwê jedn¹
godzinê, wtedy zyskacie jedn¹ godzinê w
ci¹gu dnia. Rozumiecie? Przeznaczycie
dwie godziny dla Boga, zyskacie dwie godziny. A wiêc niech nikt nie mówi: Nie mam
czasu siê modliæ. To znaczy³oby, ¿e dokonujecie fa³szywych obliczeñ. Jeli siê
nie bêdziecie modliæ, bêdziecie mieæ wiêcej trudnoci, praca nie pójdzie wam tak
szybko, jak po modlitwie. To, co zrobilibycie  po modlitwie  w ci¹gu jednej godziny, potrwa trzy. Mo¿ecie to sprawdziæ i
oka¿e siê, ¿e Bóg pomna¿a czas, jak roz-

mna¿a³ chleby. Bóg pomna¿a mi³oæ, ale
pomna¿a równie¿ czas. Warto podj¹æ ten
eksperyment.
MARYJA PROSI NAS TE¯,
ABYMY PODEJMOWALI
MODLITWÊ W RODZINIE...
To bardzo, bardzo wa¿ne. Powtarza to
czêsto. Modlitwa zniknê³a z naszych rodzin. Nie wiem, dlaczego... Mylê, ¿e ten,
komu zale¿y tak bardzo na zniszczeniu
naszych rodzin, ma w tym swój udzia³. Modlitwa jest wiêc bardzo wa¿na w sercu
naszej rodziny. Maryja mówi: Kiedy modlicie siê w rodzinach, przyci¹gacie Ducha wiêtego do waszych rodzin. Bardzo potrzebujemy Ducha wiêtego w naszych rodzinach, nikt nie mo¿e temu zaprzeczyæ. To On prowadzi do odbudowania relacji mi³oci w waszych rodzinach,
do zwalenia murów niezrozumienia, podzia³u, zazdroci, nienawici, urazy, odrzucenia, znudzenia  czyli tego, co rani
rodziny. Ten, kto je niszczy, bêdzie zmuszony uciec z rodzin, ten, kto dokona³ spustoszeñ, bêdzie zmuszony opuciæ rodziny, by w nich zostawiæ miejsce Duchowi
wiêtemu, który odnowi wasze rodziny.
Niektórzy powiedz¹: Maryja prosi o modlitwê w rodzinach, to piêknie, ale ja niestety jestem jedyn¹ wierz¹c¹ osob¹ w
mojej rodzinie. Chcia³abym wam powiedzieæ, Maryja nie jest tak¹ sytuacj¹ zak³opotana! J¹ martwi jedynie nasz brak nawrócenia. Zaraz wam poka¿ê to, co zrobicie: zawrzecie umowê. Powiecie Maryi:
Droga Pani!  jak mówi¹ widz¹cy w Medziugorju  Prosisz mnie o modlitwê w
rodzinie, zgoda. Ale widzisz dobrze sytuacjê w mojej rodzinie. Nie ma siê czym
chwaliæ. Widzisz dobrze, ¿e jestem jedyn¹ wierz¹c¹ w mojej rodzinie. Mam to zaproponowaæ mê¿owi, który jest masonem...? Albo moim dzieciom, które nie
chc¹ nic s³yszeæ o religii i wszystko aktualnie odrzucaj¹? Nic im nie mogê zaproponowaæ. A co do cioci, która mieszka z
nami, wymiewa siê z wiary, znasz j¹,
zw³aszcza o tym nie nale¿y jej wspominaæ. Maryjo, prosisz o modlitwê w rodzinach. Oddajê Ci tê sprawê. Bêdê pos³uszna, uklêknê w moim pokoju albo gdzie indziej i bêdê modliæ siê w rodzinie, z t¹ rodzin¹, któr¹ mam aktualnie, czyli ze w.
Józefem, z Tob¹, to ju¿ dwie osoby, anio³owie, mój Anio³ Stró¿, Archanio³ Micha³,
tak potê¿ny w walce z szatanem. A wiêc
zgromadzê tych, których mogê, mojego
wiêtego Patrona i wszystkich, którzy chc¹
przyjæ. Bêdê modliæ siê z moj¹ rodzin¹ w
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Niebie, a innych, Maryjo, zostawiam Tobie.
I jestecie wierni tej modlitwie w rodzinie... Trzy tygodnie póniej, puk, puk
do drzwi... Kto to mo¿e byæ? Odmawiacie
akurat ró¿aniec. I oto wchodzi m¹¿ mason mówi¹c: S³uchaj kochanie, nie przeszkadzam? Bo... nie wiem jak ci to powiedzieæ... nie chcia³bym w czym przeszkadzaæ, ale jeli mogê pobêdê tu trochê z tob¹... A wiêc mason da³ siê z³apaæ
jako pierwszy, a by³ to zreszt¹ najwiêkszy
k¹sek. To Maryja zajê³a siê tym, a wy ze
swej strony zrobilicie to, o co Ona prosi³a. Zawarcie takiej umowy z Maryj¹ wam
polecam, ona zawsze jest skuteczna i
sprawdza siê o wiele szybciej ni¿ moglibycie myleæ. Wymaga to po prostu zaufania i wiernoci. Zaufanie i wiernoæ.
Reszt¹  zajmie siê Maryja.
Wiele mog³abym wam opowiedzieæ takich wiadectw przekazanych przez pielgrzymuj¹cych do Medziugorja. Zdarza siê,
¿e jaka kobieta p³acze: Tak bardzo chcia³am zabraæ tu ze sob¹ kogo z mojej rodziny, ale to niemo¿liwe! Na wiadomoæ,
¿e wyje¿d¿am, wszyscy siê ze mnie miali.
Dlatego siê waha³am, ale jestem mimo
wszystko.
I s³yszy orêdzie Maryi, aby modliæ siê
w rodzinach. Dla niej  to niemo¿liwe. T³umaczymy spokojnie, w koñcu kobieta
mówi: Dobrze, Matko Bo¿a, zrobiê to...
I kogo widzimy po roku? Jej mê¿a, który wyznaje: Nie wiem jak to siê sta³o, ale
kiedy zobaczy³em zmianê mojej ¿ony, powiedzia³em sobie, ¿e ja zrobiê tak samo.
Kiedy zobaczy³em przemianê mojej
¿ony...
Oto dzia³anie Maryi: przemiana. Zaufanie i wiernoæ da wam pewnoæ, ¿e bêdzie to te¿ waszym udzia³em, bo Maryja
chce nawróciæ ca³y wiat, a do tego potrzeba Jej waszej wiernoci i zaufania.
MODLITWA W RODZINIE
Maryja prosi nas: Niech rodzice modl¹
siê ze swoimi dzieæmi. I niech dzieci modl¹ siê z rodzicami. Niech dziecko od najm³odszych lat widzi tatê klêkaj¹cego do
modlitwy. Wiecie, co wtedy siê stanie?
Jeli tata pewnego dnia pope³ni jaki b³¹d
i dzieci zdadz¹ sobie z tego sprawê, wtedy obraz ojca  tak wa¿nego dla dojrzewania wewnêtrznego  nie rozsypie siê.
Bêd¹ wiedzieæ, ¿e tata to dziecko Bo¿e i
¿e ponad tat¹ jest Bóg  silny. I dziecko
bêdzie ufaæ Bogu, który jest w Niebie, a
nie istotom, które upadaj¹. Bo to pewne,
¿e przyjdzie dzieñ, gdy dziecko zobaczy
wasze upadki. Wtedy m³odzi nie bêd¹
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czuæ tak wielkiej rozpaczy z powodu tego,
¿e rodzina uleg³a rozbiciu, ¿e ojciec zacz¹³ piæ, mama zajê³a siê nie wiadomo
czym i m³odzie¿ w tym wszystkim jest
ca³kowicie przyt³oczona i za³amana. Nie,
oni bêd¹ wiedzieæ, ¿e jest kto ponad nimi,
Kto, kto kocha i to jest Bóg. Niech dziecko
widzi rodziców klêkaj¹cych do modlitwy.
Niech ojciec czyta  mówi nam ojciec
Jozo  Pismo wiête dzieciom, niech bierze je do rêki, t³umaczy i niech siê modli z
dzieæmi. A kiedy zamyka Bibliê, niech j¹
uca³uje, bo ca³uj¹c Bibliê uca³uje Jezusa.
Niech dziecko to widzi.
Wychowanie dziecka zaczyna siê od
dnia jego narodzin. Widzimy to tutaj. Maryja wybra³a ten kraj poród innych, by
objawiæ siê, mówi¹c: Wybra³am ten naród spomiêdzy wszystkich innych, gdy¿
znalaz³am tu prawdziwych wierz¹cych. I
widzimy w tym kraju, ¿e jak tylko rodzi siê
dziecko, to ju¿ bierze siê je w ramiona i
szepcze mu modlitwê. Od pocz¹tku swej
wiadomoci wie wiêc, ¿e Bóg i Mi³oæ to
jest to samo, gdy¿ by³o ko³ysane z imieniem Boga. Nauczono je modlitwy wiadcz¹c mu o Mi³oci. Nie zobaczymy tu nigdy dziecka opuszczonego w jakim miejscu, które musi sobie samo radziæ. Dziecko jest zawsze traktowane z mi³oci¹,
przez wujka, ciociê, starsze rodzeñstwo,
dziadka. W Medziugorju bowiem s¹ jeszcze rodziny szerokie, które ¿yj¹ razem.
Dziecko ma zawsze kogo, kto siê nim
zajmuje, mówi do niego. Mówi siê mu o
Bogu i ono pije Mi³oæ Bo¿¹ razem z mlekiem matki.
Wychowanie, mówi Maryja, nie zaczyna siê w momencie, kiedy dziecko ma 20
lat i rodzice zauwa¿aj¹, ¿e co jest nie
tak.... wtedy jest ju¿ za póno. I w takim
momencie mo¿emy im pomóc nasz¹ mi³oci¹ i modlitw¹ serca, jednak wychowanie dziecka do mi³oci Bo¿ej zaczyna siê
w dniu jego narodzin. I dziecko wie o niej
bardzo dobrze  bo ka¿de dziecko, które
nie zosta³o jeszcze ska¿one przez grzech
jest bardziej mistyczne ni¿ my sami  i ono
kosztuje ju¿ Mi³oæ Bo¿¹ i ona stanie siê jego
krêgos³upem duchowym na ca³e ¿ycie.
Maryja równie¿ prosi nas o ofiarowanie siê Jej Sercu i Sercu Jezusa ka¿dego
dnia. To nieustanne pragnienie, o którym
mówi nam w Medziugorju i powtarza w
innych miejscach. Jezus poleci³ nam to w
Paray-le-Monial, daj¹c  poprzez w. Ma³gorzatê Mariê Alacoque  wielkie obietnice tym, którzy przez 9 kolejnych pi¹tków
uczcz¹ Jego Najwiêtsze Serce. Maryja

przypomina, ¿e dobrze jest ofiarowaæ siebie dla zamanifestowania, ¿e nale¿ymy do
Serca Jezusa i Serca Maryi, stanowi¹cymi Jedno Serce. Fakt przynale¿noci do
Serca Jezusa jest dla nas ochron¹, wa³em obronnym przeciw Niszczycielowi,
temu, który pragnie naszego stracenia.
Maryja powtarza nam nieustannie w
orêdziach: Pragnê, abycie coraz bardziej zbli¿ali siê do mojego Serca. Chcê
was zbli¿yæ do Serca Jezusa.
Nasze ¿ycie jest takim marszem ku Mi³oci, mieszkaj¹cej w Sercu Jezusa. Prawdziwy sens naszego ¿ycia to z ka¿dym
dniem wzrastaæ w mi³oci.
A wiêc konkretnie, jak odnieæ to do naszego ¿ycia, w którym mamy trudnoci z
modlitw¹? Jak podj¹æ tê decyzjê, ¿e modlitwa ma byæ obecna w naszym ¿yciu?
Jak zacz¹æ siê modliæ?
Mówi³am wczeniej o kontemplacji. To
prawda w niektóre dni, kiedy jest zimno,
jestemy chorzy, mamy ból zêba, otrzymalimy z³e wiadomoci, jest co, co nie
gra, mamy trudnoci z wy³¹czeniem siê z
sytuacji, w której ¿yjemy, i z modlitw¹.
Wa¿ne jest jednak podjêcie wtedy decyzji o modlitwie. Czyli pierwsza sprawa to
decyzja o modlitwie. Druga  to ju¿ w czasie modlitwy: skierowanie intencji naszego serca ku Bogu. Co to znaczy skierowaæ serce ku Bogu?
Wyobra sobie, ¿e mieszkasz w Pary¿u, a m¹¿ i dzieci przebywaj¹ w Marsylii.
Decydujesz siê pojechaæ do nich, abycie
ju¿ byli razem. Ca³¹ uwagê skierujesz wiêc
na Marsyliê, tam, gdzie jest m¹¿ i dzieci.
Zrobisz wszystko, aby w jak najkrótszym
czasie znaleæ siê z tymi, których kochasz.
Co to znaczy? Polecisz samolotem Pary¿-Marsylia. Pójdziesz do biura podró¿y
albo na lotnisko zasiêgn¹æ informacji, kiedy s¹ odloty do Marsylii i co nale¿y zrobiæ, aby odnaleæ ich dom. Mo¿e pojedziesz poci¹giem, zgromadzisz sumê na
zakup biletu, pójdziesz na dworzec. Albo
mo¿e znajdziesz kogo znajomego, kto
w³anie zamierza jechaæ samochodem w
tamtym kierunku i zawiezie ciê za darmo.
A jeli ruch lotniczy sparali¿uj¹ akurat
strajki, jeli przestan¹ jedziæ poci¹gi lub
mo¿e zabraknie benzyny, wtedy wemiesz... rower. Wiesz jedno: musisz znaleæ siê w Marsylii w jak najkrótszym czasie i musisz u¿yæ ca³ego sprytu, aby rzeczywicie tam dojechaæ.
To nazywamy w³anie ukierunkowaniem serca.
Kiedy zaczynam moj¹ modlitwê, czy to
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bêdzie ró¿aniec, czy Msza wiêta, czy te¿
adoracja Najwiêtszego Sakramentu w ciszy, czy bêdzie to taka lub inna modlitwa,
któr¹ bêdê odmawiaæ w metrze, poci¹gu,
co bêdzie znaczy³o to ukierunkowanie serca? To znaczy, ¿e we wnêtrzu serca
wszystkie moje pragnienia s¹ skierowane na Boga i Jemu mówiê: Te pó³ godziny, które jest przede mn¹, tê godzinê, która jest przede mn¹  dajê Tobie, chcê byæ
z Tob¹ przez tê godzinê.
Staram siê o to wyciszenie: czytam Bibliê, która pomo¿e mi o¿ywiæ kontemplacjê, czyli staram siê z mojego serca pozbyæ ró¿nych obecnych w nim trosk, ofiarujê je Bogu, aby siê ich pozbyæ. Robiê
wszystko, aby ukierunkowaæ serce na
Boga. Zdarza siê, ¿e przychodzi roztargnienie. Jestem przed Bogiem w skupieniu, mówiê Mu o wszystkim, co robiê i proszê o b³ogos³awieñstwo, o pomoc w pracy, jeli dzielê z Bogiem moje ¿ycie, w
moim sercu, jestem przed Bogiem i nagle
po 5 minutach przypominam sobie na
przyk³ad scenê pornograficzn¹ z filmu, jaki
ogl¹da³em, nagle widzê to przed sob¹ na
nowo. Opuszczam zupe³nie Boga w tym
momencie, porzucam modlitwê serca, w
któr¹ ju¿ siê zag³êbia³em i mylê o tym
filmie, który mi siê przypomnia³. A potem
przypominam sobie, ¿e przecie¿ zacz¹³em siê modliæ! Jestem mo¿e nawet przed
Najwiêtszym Sakramentem... i co ja robiê! A wiêc jeli mam to ukierunkowanie
serca, bo tak¹ decyzjê podj¹³em, aby skierowaæ serce ku Bogu  tak samo jak by³o
z wyjazdem do Marsylii, gdzie ci¹gnê³o
mnie serce  mówiê wtedy: Panie, proszê ciê o wybaczenie, ¿e to w³anie teraz
mi siê przypomnia³o. Szybko wracam do
Ciebie, aby kontynuowaæ modlitwê, tam,
gdzie j¹ przerwa³em.
Modlê siê dalej. Mijaj¹ 3 minuty i nagle
w g³owie pojawia siê myl: Ojej, zapomnia³am w pranie w pralce! Obliczam: jeli
modlitwa zajmie mi jeszcze trzy kwadranse, wtedy pranie bêdzie zupe³nie pognie-

cione i bêdê musia³a wypraæ je na nowo.
Przez 5 minut rozmylam o pralce i nagle
spostrzegam, ¿e przecie¿ to nie jest odpowiednia chwila! A poniewa¿ mam serce ukierunkowane na Boga, bo tak zdecydowa³am, wracam do Boga, mówi¹c:
Panie, powierzam Ci to moje pranie, bo
chcê byæ teraz z Tob¹.
I taka powinna byæ modlitwa. Modlitwa
serca. Bêdziecie mieæ roztargnienia, pokusy. To nieuniknione. Na przyk³ad pewnego dnia chcesz napisaæ do kogo list.
Siedzisz nad kartk¹ i nic, wiêc zostawiasz
to na inny dzieñ. A potem modlisz siê i
akurat wtedy pojawia siê w twojej g³owie
ca³y list, tylko si¹æ i pisaæ...! A przecie¿
akurat siê modlisz, bo tak postanowi³e, i
nie jest to chwila w³aciwa, aby pisaæ list
do cioci Urszuli! Jakby przez przypadek
szatan poka¿e ci ca³y niemal gotowy list.
I trudno ci bêdzie powiedzieæ sobie: list
napiszê póniej, teraz rozmawiam z Bogiem. Bêdziesz musia³ siê wysiliæ, aby powróciæ do Bo¿ego Serca. I to w³anie jest
twoja modlitwa serca. Si³a twojej decyzji
zawiadczy o jakoci modlitwy. I jeli przyjd¹ roztargnienia, jeli szatan bêdzie próbowa³ wprowadziæ do waszej modlitwy
myli, nie maj¹ce z ni¹ nic wspólnego, np.
os¹dzanie, nieczystoæ, lenistwo, oddalaj¹ce was od Boga wyobra¿enia, to nie
szkodzi. Ka¿dy ma swoj¹ pracê: jego rola
to próbowaæ nas kusiæ, ale najwa¿niejsze
jest to, abymy powracali do Boga. Kto,
kto walczy³ na modlitwie, aby stale do niej
wracaæ, sk³ada Bogu wspania³¹ ofiarê. Nie
nale¿y siê zniechêcaæ, kiedy nas atakuje
szatan na modlitwie. To jest normalne. W
szatanie widok nas, modl¹cych siê, budzi
wstrêt, bo wtedy mu siê wymykamy. On
ma moc siêgaj¹c¹ jedynie krañców naszej
istoty, to znaczy ma wp³yw na nasze odczuwanie, wyobraniê, seksualnoæ, na
nasze cia³o, nasze zdrowie. Ma w³adzê
nad tym, ale ¿adnej w³adzy nad wnêtrzem
naszego serca, w którym mieszka Bóg.
Kiedy wiêc modlimy siê, przebywamy

w tych g³êbinach, w g³êbokim, intymnym
dialogu z Bogiem, a szatan spostrzega,
¿e zupe³nie mu siê wymykamy, nie wie,
co siê dzieje. Nie widz¹c, co siê dzieje,
mówi sobie, ¿e na pewno dzieje siê co
dobrego dla Boga, a z³ego  dla niego.
Wtedy próbuje nas odci¹gn¹æ od modlitwy. Nie wpadajcie wiêc w niepokój, bo
pokusy, roztargnienia, bêd¹ czym normalnym. Proszê was jedynie o to, bo prosi o to Maryja zawsze w orêdziach i prosi
o to równie¿ Bóg, miejcie siln¹ decyzjê, ¿e
bêdziecie siê modliæ i powracaæ do Boga.
To zdecydowanie w modlitwie, zadecyduje o jej jakoci, bo to w³anie znaczy
w³o¿yæ w co serce: w³o¿yæ w to ca³¹ sw¹
energiê. I wracam tu myl¹ do cz³owieka,
który podj¹³ decyzjê udania siê do Marsylii. Moglibymy zatrzymaæ samoloty, poci¹gi, samochód, a on wemie rower. Jeli nawet rower mu odbierzemy, wtedy
wemie mo¿e wrotki, a kiedy i tego go
pozbawimy, pójdzie pieszo, ale pójdzie,
bo kocha swoich bliskich, którzy s¹ w
Marsylii. Rozumiecie?
A wiêc wiêty to kto, kto zdecydowa³
siê na mi³oæ. Wiemy dobrze, ¿e zakochanych nic nie zatrzyma. I to w³anie jest
wiêtoæ, to znaczy kroczyæ drog¹ wiêtoci. Teraz odsy³am was wszystkich do
orêdzi, jakie s¹ drukowane w formie ksi¹¿ek. Maj¹c je mo¿ecie czytaæ ka¿dego
dnia jedno orêdzie. Przez nie dojdziecie
do uzdrowienia serca. Nie bêdziecie ju¿
patrzeæ fa³szywie na modlitwê jako na co
nudnego, co zabiera wam czas i nic nie
przynosi, nawet jeli modlicie siê du¿o.
Pamiêtajcie, ¿e ka¿da modlitwa serca
podoba siê Bogu. Niech Bóg rozmawia z
wami na modlitwie, poznawajmy tak Jego
wolê i piêkno ¿ycia. Na modlitwie zakosztujemy radoci ¿ycia, które jest w Niebie.
Wejdmy przez modlitwê w dialog z Bogiem... Poprzez modlitwê pojmijmy, czego
Bóg od nas oczekuje. I wiedzmy, ¿e osi¹gniemy przez modlitwê serca wszystko, i
bêdziemy w Sercu Boga wszechmocni.
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Na chwilê refleksji... Znalezione w sieci

PRZECZYTAJ, JELI MASZ
CZAS DLA BOGA...

Bo¿e, kiedy kto podsun¹³ mi te s³owa, pomyla³em... nie mam na to czasu...
A tak w ogóle to teraz pracujê. Wtedy zrozumia³em, ¿e w³anie takie mylenie jest
przyczyn¹ wielu problemów w dzisiejszym
wiecie. Staramy siê trzymaæ Boga w kociele. Spotykaæ siê z Nim w niedzielny
poranek... mo¿e w niedzielny wieczór...
Rzadko w ci¹gu tygodnia.
Chcemy by by³ przy nas, gdy jestemy
chorzy... I oczywicie podczas pogrzebów.
Jednak¿e nie mamy dla Niego czasu lub
miejsca podczas pracy, zabawy, poniewa¿
uwa¿amy, ¿e to czêæ naszego ¿ycia, któr¹ mo¿emy i powinnimy zaj¹æ siê sami.
Oby Bóg wybaczy³ mi, jeli kiedykolwiek myla³em, ¿e s¹ takie sprawy, w których ON nie jest PIERWSZY w moim ¿yciu.
Zawsze powinnimy mieæ czas, by pamiêtaæ o tym, co On dla nas uczyni³.
Jezus powiedzia³: Jeli zaprzesz siê
Mnie, Ja zaprê siê ciebie przed Ojcem.
Nie wstydzisz siê? Wstydzisz siê?
Tak, naprawdê kocham Boga  powiesz mo¿e. ON jest ród³em mojego ¿ycia i Zbawicielem. On podtrzymuje mnie
przy ¿yciu ka¿dego dnia. Bez Niego by³bym nikim. Gdy jestem z Chrystusem to
On mnie umacnia. (Flp 4,13).
Sprawd, czy te s³owa s¹ prawdziwe
w Twoim ¿yciu. Jeli kochasz Boga i nie
wstydzisz siê wspania³ych rzeczy, które
dla Ciebie uczyni³, przeka¿ te s³owa swoim znajomym.

ZABRAK£O MI
CZASU...
Ukl¹k³em, by siê pomodliæ, ale tylko na
chwilê. Mia³em mnóstwo rzeczy do zrobienia, musia³em siê pieszyæ. Przecie¿
trzeba op³aciæ rachunki. Ukl¹k³em wiêc na
chwilê, aby szybko odmówiæ modlitwê i
równie szybko podnios³em siê z kolan. Mój
chrzecijañski obowi¹zek zosta³ wykonany.
Moja dusza mog³a odetchn¹æ. Przez
ca³y dzieñ nie mia³em czasu na s³owa radoci. Brak czasu, by porozmawiaæ o
Chrystusie z przyjació³mi. Ba³em siê, ¿e
bêd¹ siê miaæ. Brak czasu, nie ma czasu... Tyle rzeczy do zrobienia, to by³ mój
ci¹g³y krzyk, brak czasu dla dusz w potrzebie.
Ale nadszed³ ostatni czas, czas
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umierania. Poszed³em na spotkanie z
Panem, przyszed³em, stan¹³em ze spuszczonym wzrokiem. Bóg trzyma³ ksiêgê. To
by³a Ksiêga ¯ycia. Spojrza³ do tej Ksiêgi i
powiedzia³: Nie mogê znaleæ twojego
imienia. Pamiêtam kiedy chcia³em je zapisaæ... ale zabrak³o mi czasu...

£ATWE... TRUDNE...
Dlaczego tak trudno jest powiedzieæ
prawdê, a tak ³atwo sk³amaæ? Dlaczego
chce nam siê spaæ w kociele, ale zaraz
po skoñczeniu kazania nagle siê budzimy? Dlaczego tak trudno rozmawia nam
siê o Bogu, a tak ³atwo o obrzydliwych
rzeczach? Dlaczego niechêtnie przegl¹damy chrzecijañskie czasopisma, a chêtnie te nieprzyzwoite? Dlaczego tak ³atwo
przekazujemy informacje z³e, a zapominamy o dobrych? Dlaczego kocio³y siê
zmniejszaj¹ a bary, dyskoteki i kluby siê
powiêkszaj¹?
Wyrzucisz te s³owa, czy dasz je komu
do przeczytania? Pamiêtaj: Bóg Ciê widzi. Pomódl siê za osobê, której je przeka¿esz. Ze wszystkich darmowych darów,
które otrzymujemy, modlitwa jest najlepszym... Nic nie kosztuje, a w zamian za to
jest wspania³a nagroda... Bo¿e b³ogos³awieñstwo! Niech Bóg Ciê b³ogos³awi i
strze¿e.

SZATAÑSKA KLATKA
¯y³ kiedy Georg Thomas  pastor w
ma³ym miecie w Nowej Anglii. Pewnego
wielkanocnego poranka przyniós³ do kocio³a zardzewia³¹, pogiêt¹, star¹ klatkê
na ptaki i postawi³ j¹ na kazalnicy. Brwi
wszystkich siê podnios³y ze zdziwienia, a w
odpowiedzi pastor Thomas zacz¹³ mówiæ:
Szed³em wczoraj przez miasto i zobaczy³em ma³ego ch³opca id¹cego w
moim kierunku i wymachuj¹cego t¹ klatk¹ na ptaki. Na dnie klatki le¿a³y trzy dzikie ptaszki, dr¿¹ce z zimna i strachu. Zatrzyma³em siê i zapyta³em:
 Co tam masz, synu?
 Tylko kilka starych ptaków  odrzek³.
 Co zamierzasz z nimi zrobiæ?  zada³em mu pytanie.
 Wzi¹æ je do domu i pobawiæ siê nimi.
 odpowiedzia³  Podokuczam im trochê,
póniej powyrywam pióra, ¿eby je przestraszyæ. Bêdê siê dobrze bawi³.

 No ale prêdzej czy póniej znudz¹ ci
siê te ptaki. Co wtedy zrobisz?
 No... mam koty.  powiedzia³ ch³opiec  One lubi¹ ptaki. Zaniosê je im.
Milcza³em przez chwilê.
 Ile chcesz za te ptaki, synu?
 Co?! Chyba pan nie chce tych ptaków. To tylko szare, stare polne ptaki.
Nawet nie piewaj¹ ani nie s¹ ³adne!
 Ile?  zapyta³em ponownie.
Ch³opiec zmierzy³ mnie wzrokiem, jakby patrzy³ na wariata i odpowiedzia³:
 10 dolarów.
Siêgn¹³em do kieszeni. Zap³aci³em.
Ch³opak odszed³. Wzi¹³em klatkê i zanios³em pod drzewo. Po³o¿y³em j¹ na ziemi,
otworzy³em drzwiczki i delikatnie uderzaj¹c o szczebelki zachêci³em ptaki do wyjcia, uwalniaj¹c je.
Pewnego dnia szatan i Jezus odbywali
rozmowê. Szatan w³anie wróci³ z Edenu
i chwali³ siê:  W³anie z³apa³em ca³y wiat
ludzi, tam na dole. Zastawi³em na nich pu³apkê, zwabi³em ich. Wiedzia³em, ¿e nie
bêd¹ mogli siê oprzeæ. Mam ich wszystkich!
 Co zamierzasz z nimi zrobiæ?  zapyta³ Jezus.
 No, zamierzam siê nimi pobawiæ! Nauczê ich jak siê ¿eniæ, wychodziæ za m¹¿,
a potem rozwodziæ, jak nienawidziæ i wykorzystywaæ siebie nawzajem, jak piæ,
paliæ i przeklinaæ. Nauczê ich jak wynaleæ broñ i bomby i zabijaæ siebie nawzajem. Ale bêdzie zabawa!  odpowiedzia³
szatan. Jezus go zapyta³:
 A co zrobisz, kiedy skoñczysz?
 No... zabijê ich wszystkich  odpowiedzia³ dumnie szatan.
 Ile za nich chcesz?  zapyta³ Jezus.
 Chyba nie chcesz tych ludzi. S¹ niedobrzy. Wemiesz ich, a oni Ciê znienawidz¹. Bêd¹ pluæ na Ciebie, przeklinaæ,
a¿ w koñcu Ciê zabij¹. Chyba nie chcesz
tych ludzi!?
 Ile?  zapyta³ ponownie Jezus.
Szatan spojrza³ na Jezusa i zadrwi³ :
 Ca³¹ Twoj¹ krew, wszystkie ³zy: Twoje ¿ycie.
Jezus odpowiedzia³:
 Zgadzam siê!
I zap³aci³ cenê.
Pastor uj¹³ klatkê i zszed³ z kazalnicy.
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Modlitwa poranna

wiêty Aniele, opiekunie niegodnej mojej duszy i grzesznego mego ¿ycia, nie
opuszczaj mnie grzesznego i nie odstêpuj
ode mnie wskutek niewstrzemiêliwoci
mojej. Nie daj miejsca z³emu duchowi, aby
przemoc¹ panowa³ nad miertelnym moim
cia³em, wzmocnij moj¹ biedn¹ i nêdzn¹
d³oñ i skieruj mnie na drogê zbawienia.
Zaprawdê, wiêty aniele Bo¿y, stró¿u i
obroñcy niegodnej mojej duszy i cia³a,
wszystko mi przebacz, czym zniewa¿y³em
Ciebie przez wszystkie dni ¿ywota mego, i
jeli zgrzeszy³em czym minionej nocy,
os³oñ mnie w obecnym dniu, zachowaj
mnie od wszelkiej pokusy z³ego, abym ¿adnym grzechem nie zagniewa³ Boga, i b³agaj za mn¹ Pana, aby umocni³ mnie w Swojej bojani i uczyni³ s³ug¹ godnym Swej dobroci. Amen.

Modlitwa wieczorna

Aniele Chrystusowy,
stró¿u mój wiêty, obroñco duszy i cia³a mego,
wszystko mi przebacz, czym
tylko zgrzeszy³em w dniu
dzisiejszym, i wybaw mnie
od wszelkiego podstêpu
wrogiego mi nieprzyjaciela, abym ¿adnym grzechem
nie zagniewa³ mego Boga,
ale módl siê za mnie grzesznego, i niegodnego s³ugê,
aby okaza³ mnie godnym
dobroci i mi³osierdzia Najwiêtszej Trójcy, i Matki
mego Boga Jezusa Chrystusa, i wszystkich wiêtych.
Amen.
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