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Z Księgi Izajasza 9,5-6 
...Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, 
na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: 
 Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, 
 Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic 
na tronie Dawida i nad Jego królestwem, 
które On utwierdzi i umocni 
prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. 
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona...

SpiS treści:

l Medziugorje ma swoje miejsce w 
Kościele - str. 2 
l Medziugorje pozostanie na zawsze 
w moim sercu - str. 5 
l Moje oczy otworzyły się całkowicie 
na Boga - str. 7 
l Objawienia Matki Bożej znakiem 
zbawienia wobec duchowego ubóstwa 
naszych czasów - str. 8 
l Owoce Medziugorja  są widoczne 
na całym świecie - str. 11 
l Orędzia Matki Bożej dla parafii w 
Medziugorju i dla świata - str. 13 
l Matka Boża ma szczególny plan 
wobec Medziugorja - str. 15 
l Powinniśmy słuchać Boga, wołają-
cego w naszych sercach - str. 16 
l Kibeho - afrykańskie Lourdes, 
Fatima i Medziugorje - str. 18 
l Jesteśmy tutaj, aby służyć Matce 
Bożej - str. 21 
l Pielgrzymka i powołanie - str. 22 
l Święto Jezusa Chrystusa Najwyż-
szego i Wiecznego Kapłana - str. 23 
l Przemówienie Vassuli na otwarcie 
rekolekcji w Rodos - str. 24 
l To Jezus jest egzorcystą - ks. John 
Abberton - str. 27 
l Lektura, którą szczególnie poleca-
my - str. 29 
l Moc i uzdrawiające skutki modli-
twy - str. 30
l 27 rocznica "Prawdziwego Życia w 
Bogu" - str. 40 
l Doskonalenie poświęcenia siebie 
Bogu w "Prawdziwym Życiu..." - str. 43 
l Prawdziwe Życie w Bogu - str. 48 
l List Pana do Kościoła pismem 
automatycznym czy...? - str. 50 
l Zarzut channelingu - str. 53 
l List Vassuli z 3.11.2012 - str. 55 
l Panie, udziel mi daru rozeznawa-
nia... - str. 59 
l Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
- str. 60
l Święta Faustyna Kowalska - str. 62



Vox Domini

2

– 25 czerwca 2012 to 31 rocznica 
objawień Matki Bożej w Medziugorju. 
Wczoraj Ivan powiedział nam, że 
Matka Boża ma szczególny plan 
związany z tym miejscem. Jako teolog 
wie ojciec, że w Starym Testamencie 
Bóg wybrał sobie lud izraelski, aby 
rozpocząć realizację planu zbawienia. 
Jak się ojcu wydaje, o jaki plan chodzi 
w związku z Medziugorjem?

– Gdy patrzymy na minione 31 lat 
objawień, oczywiste wydaje się już 
teraz, że chodzi o wspaniały plan. Ale 
cóż my, ludzie, możemy powiedzieć o 
przyszłości? Na czym możemy oprzeć 
nasze przewidywania o dalszym rozwoju 
wydarzeń w Medziugorju? Przypatrzmy 
się historiom zawartym w Biblii. Bóg 
wzywał konkretnych ludzi, lecz ich 
powołanie i misja stawały się jasne 
dopiero wtedy, gdy się urzeczywistniały.

Za czasów Jezusa lud oczekiwał 
przyjścia Mesjasza, aby wypełniły się 
przepowiednie o wyzwoleniu. Owszem, 
zrealizowały się, lecz w sposób zupełnie 
różny od tego, czego się spodziewali. 
Innymi słowy, Bóg jest w swoich dziełach 
tak wolny i nieprzewidywalny, że człowiek 
grzeszyłby, próbując Jego Tajemnicę 
ograniczyć do własnych wyobrażeń, 
według których Bóg miałby działać 
w świecie. Dlatego też nie chciałbym 
pod takim kątem zastanawiać się ani 
przewidywać, o co konkretnie chodzi w 
planie Medziugorje. 

Spoglądamy dziś na to wyjątkowe 
miejsce z perspektywy minionych 31 
lat... Wielokrotnie miejsce to i wydarzenia 
były atakowane z różnych stron. Często 
z ludzkiego punktu widzenia nie widać 
było rozwiązania problemów. Wystarczy 
wspomnieć uwięzienie o. Jozo, groźby 
władz skierowane pod adresem osób 
widzących i wielu świeckich.

Przypominamy sobie również dys
tans Kościoła oraz stanowczy opór 
niektórych wobec objawień. Jednakże 
mimo wszystkich przeciwności z czasem 
otworzyły się serca i umysły, a treści 
objawień rozpowszechnione zostały na 
całym świecie, według Bożego planu, a 
nie naszych zamysłów.

– Interesujące jest porównanie 
tych wydarzeń z czasami, w któ

rych żył Jezus. Wybrał On ludzi 
prostych i niewykształconych na 
swoich uczniów, świadków wiary w 
Zmartwychwstałego. Także Maryja 
wybiera proste dzieci, aby z nimi zacząć 
spełniać plany Bożej Opatrzności. 
Zatem widzimy paralelny sposób 
działania, podobny do opisanego w 
Biblii.

– Powinniśmy wziąć pod uwagę, 
że za czasów Jezusa w judaizmie 
panowały określone struktury: byli 
arcykapłani, rabini, faryzeusze, uczeni 
w Piśmie. Jezus nie szukał sposobów 
zrzeszenia się z nimi ani nie wybrał 
sobie żadnego z nich na apostoła. A więc 
działał poza tymi strukturami. Podobną 
logikę obserwujemy, pa trząc nie tylko 
na objawienia w Medziugorju, ale na 
wszystkie objawienia maryjne w historii 
Kościoła. 

Po pierwsze, mają one miejsce 
zwy kle nie w świątyni czy klasztorze, 
ale najczęściej pośród łąk i gór. Świat 
przyrody stworzony został przez Boga i 
wszyscy mają do niego dostęp. 

Po drugie, Bóg nie wybiera wcale 
(lub czyni to rzadko) osób zakonnych 
czy też hierarchów kościelnych, by 
przez nich działać. Zwraca się On do 
pro stych ludzi, zazwyczaj do dzieci, 
które nie mają świadomości wydarzeń 
w Kościele, podziałów, różnicy stanów 
i stanowisk. Czasem lubię przypominać 
fakt, że Jezus był świeckim człowiekiem 
i nie miał powiązań z ówczesną hie
rarchią kapłańską. Powołał wokół siebie 
ruch całkowicie świecki, to znaczy 
a postołowie nie rekrutowali się spośród 
stanu kapłańskiego. Kapłani żydowscy 
wspomniani są w Nowym Testamencie 
raczej negatywnie, jako opozycja. W 
końcu to właśnie oni skazują Jezusa 
na śmierć. W tym znaczeniu Bóg 
działa zawsze jako najbardziej wolny 
i nieprzewidywalny w swoich czynach 
i planach. Naszym zadaniem jest być 
uważnym na znaki czasu, aby móc 
rozpoznawać Bożą Obecność. 

– Wczoraj, w święto św. Jana 
Chrzciciela, celebrował ojciec mszę 
świętą, w której udział wzięło tysiące 
pielgrzymów. Z pewnością jest to 
wielki znak, dzięki któremu można 

stwierdzić, że Medziugorje znalazło 
swoje miejsce w Kościele.

– Nie tylko w Kościele, ale i w świecie, 
gdyż Kościół jest posłany do świata, 
aby nieść Dobrą Nowinę o Zbawicielu, 
Jezusie Chrystusie, aby świat był zba
wiony, a nie – potępiony. W tym sensie 
Kościół nie może nigdy przyjąć postawy 
dbania wyłącznie o siebie i własne in
te resy. 

Przed kilkoma laty przeczytałem w 
jakimś czasopiśmie artykuł, który nosił 
tytuł: „Przyszłość świata jest ważniejsza 
niż przyszłość Kościoła”. W pierwszej 
chwili z oburzeniem popatrzyłem na te 
słowa, w dodatku w katolickiej gazecie. 
Ale gdy trochę dłużej się nad tym za
stanawiałem, przypomniały mi się słowa 
Jezusa: „Jesteście światłem świata i solą 
ziemi”.

W tym sensie Kościół powinien wciąż 
na nowo stawiać sobie pytanie, czy 
rzeczywiście spełnia misję zleconą przez 
Jezusa. Jeśli nie, straciłby rację dalszego 
istnienia. Wziąłem sobie do serca sło
wa tego artykułu i zgodziłem się ze 
stwierdzeniem, że przyszłość świata jest 
ważniejsza niż przyszłość Kościoła. Gdy 
mówimy o przyszłości świata, to przecież 
jednocześnie obejmujemy przyszłość 
Kościoła, gdyż nie może on ignorować 
świata, lecz powinien wychodzić do 
niego z miłością Jezusa, która zbawia, a 
zatem – ratuje. To było zamiarem Jezusa, 
który założył Kościół: głoszenie całemu 
światu Dobrej Nowiny o Bogu, który 
zbawia, o Królestwie Bożym.  

– Kardynał Vinko Puljić, który 
jest członkiem komisji watykańskiej 
zajmującej się sprawą Medziugorja, 
powiedział niedawno w Rzymie, że 
swoją część pracy ukończą do końca 
tego roku. Jakich wyników pracy ko
misji możemy się spodziewać?

– Chciałbym wrócić do postawy, 
którą podkreśliłem na początku. Nie 
warto przewidywać przyszłości. Z 
dotychczasowych wydarzeń wiemy, że 
komisja przesłuchała osoby widzące oraz 
niektóre ważne osobistości Kościoła, 
które w jakikolwiek sposób były związane 
z wydarzeniami w Medziugorju. O ile 
mi wiadomo, komisja zebrała również 
dokumentację dotyczącą uzdrowień oraz 

Medziugorje ma swoje miejsce w Kościele
Z ojcem Ivanem Dugandziciem rozmawiają 
Vitomir Damjanović i dr Maximilian Domej
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innych owoców objawień, które miały 
miejsce przez minione 31 lat. Skoro tak 
powiedział kardynał, to prawdopodobnie 
prace dobiegają końca, zgodnie z jego 
słowami. Komisja pełni funkcję organu 
doradczego oraz wykonuje zlecone jej 
zadania. Do badania sprawy Medziugorja 
komisja została powołana przez sam 
Watykan. Po zakończeniu prac, wyniki 
zostaną przekazane Kongregacj i 
do spraw Nauki Wiary, a następnie 
ostatnie słowo będzie miał papież 
Benedykt XVI. Nie wiemy, jaka będzie 
forma ostatecznego oświadczenia. 
Mogę jedynie przypuszczać, że nie 
będzie się ono różniło od tego, które 
wydano w Zadarze 10.04.1991 r. Dopóki 
objawienia trwają, dopóty nie zostanie 
wypowiedziane ostateczne orzeczenie 
w tej sprawie. Dlatego też oczekiwane 
oświadczenie może mieć formę zale
ceń duszpasterskich, dotyczących 
sprawowania liturgii i sakramentów, 
skoncentrowania się na głoszeniu Słowa 
Bożego oraz troszczenia się o podążanie 
wiernych drogą świętości. 

Jednocześnie możemy się spodzie
wać dalszej otwartości na trwające 
objawienia maryjne oraz uważnego 
wsłuchiwania się w ich treść. Są to moje 
przypuszczenia jako teologa.

– Gdy spoglądam wstecz, z 
podziwem zauważam postawę ogro
mnej otwartości i dyspozycyjności 
osób widzących, czy to względem 
dziennikarzy, czy też komisji, a rów
nież wobec tysięcy pielgrzymów. 
To jest rzeczywiście wyjątkowe, że 
psychicznie wytrzymali taką presję.

– Już dawno zwróciłem uwagę 
na ten fakt. I jest to dla mnie coś 
charakterystycznego i istotnego w 
Medziugorju. Gdy patrzymy na osoby 
widzące, musimy mieć na uwadze, że 
kiedyś były to niewykształcone dzieci, 
nie kończyły wyższych uczelni, a mimo 
wszystko umiały naprawdę mądrze 
znieść presję otoczenia i prześladowania 
władz. Chętnie zobaczyłbym kogoś, kto 
jest wobec nich nastawiony sceptycznie 
lub negatywnie, a kto spróbowałby 
żyć tak jak oni choćby przez rok. 
Przypuszczam, że zrezygnowałby z tej 
próby po miesiącu z powodu ciężaru nie 
do zniesienia. Właśnie w tej wytrwałości 
upatrywałem jednoznacznego znaku 
interwencji Bożej. 

Jeśli dodatkowo przeanalizujemy 
ich wypowiedzi, nie możemy im niczego 
zarzucić, gdyż nie wdają się w żadne 
głębsze teologiczne ani filozoficzne 
dyskusje, lecz po prostu składają 

świadectwo spotkania z żywym Bogiem 
poprzez obecność Maryi. Są świadkami 
i sami siebie postrzegają również w 
taki sposób. Nie mogą zaprzeczyć, że 
zostali wybrani, aby przekazać dalej 
otrzymane słowa, dlatego opowiadają 
swoje doświadczenia na tyle, na ile 
umieją je wyrazić. Jest też faktem, że 
ich świadectwo jest wiarygodne dla ludzi 
dobrej woli. 

Inną rzeczą jest to, że zawsze byli i 
będą ludzie, dla których żaden sposób 
przyjścia Jezusa nie jest wiarygodny. W 
takim przypadku któż byłby w stanie ich 
przekonać? Ostatecznie powracamy 
tutaj do kwestii wiary, w ramach której 
albo czemuś lub komuś wierzymy, albo 
nie, przyjmujemy podane słowa za 
prawdę lub kłamstwo. 

– Skoro już wspomniał ojciec 
kwest ię  wiary… Wczoraj  Ivan 
przekazał nam słowa Matki Bożej: 
„Drogie dzieci! Chcę wam powiedzieć, 
że Bóg naprawdę istnieje.” Jest to 
sprawa fundamentalna, skoro Maryja 
mówi to na samym początku orędzia. 
Patrząc na ten świat, możemy jasno 
dostrzec ograniczanie przestrzeni dla 
Boga i usuwanie Go z codziennego 
życia ludzi.

– Zwróćmy uwagę, iż mówimy 
o głównych punktach orędzi,  do 
których Matka Boża powraca przez 
lata. Prowadzi nas według pewnego 
wychowawczego planu. Mówi o pokoju, 
nawróceniu, pokucie i poście. Jeśli 
przyjrzymy się dokładniej, orędzia 
prowadzą nas do tego, byśmy uczynili w 
świecie przestrzeń dla Boga, dając Mu 
pierwsze miejsce w naszym codziennym 
życiu. Wiele orędzi przypomina nam o 
tym dosłownie. 

Rzeczywiście żyjemy w świecie, 
który odżegnuje się od istnienia Boga. 
A więc wielu współczesnych ludzi 
żyje tak, jakby BogaStwórcy nie było. 
Inni przyjmują postawę obojętności 
wobec religii, wskutek tego od początku 
planują swój los bez Boga, Dawcy życia. 
Czego więc możemy oczekiwać od tych 
ludzi? Ich uwaga i zainteresowanie 
skierowane są na materialną stronę 
życia, tak że niczym wydaje się sprawa 
życia po śmierci. Ludzie, którzy żyją 
w perspektywie: „mam jedno życie, 
a po śmierci nie ma nic”, nie potrafią 
otworzyć się na sferę duchową, do której 
zapraszają nas Jezus i Maryja, nawet 
jeśli słyszą słowa Maryi, zapewniające 
o tym, że Bóg naprawdę istnieje, że z 
Niego wszystko bierze swój początek i 
w Nim znajduje swój koniec. 

– Wielu pyta dziś o cel i pożytek 
z wiary: po co wierzyć, skoro z wiary 
nic nie ma, nie da się z niej żyć, nie 
przynosi ona korzyści. Jak można to 
tłumaczyć?

– Wiara miała zawsze swoją cenę, jak 
wszystko co jest naprawdę wartościowe. 
Co byłoby gdyby nic nas nie kosztowała? 
Wiara jest dziś poddawana w wątpliwość, 
ponieważ na drugim końcu widzimy 
mentalność konsumpcjonistyczną, 
nastawioną jedynie na posiadanie i 
używanie. Gdy spotykamy człowieka 
wyznającego takie poglądy, z pewnością 
na pytanie o nieobecność w kościele, 
usłyszymy odpowiedź: „Co będę z 
tego miał? Nie mam z wiary żadnego 
zysku.” Wszystko redukowane jest 
do poziomu użyteczności i czerpania 
korzyści. Duchowa sfera jest po prostu 
wyłączona z życia. Ciężko jest wejść 
w świat takiego człowieka, w jego 
duszę, zrozumieć wartości czy zasady, 
które stawia jako życiowe priorytety. 
Jeśli jego świat ograniczony jest do 
jedzenia, picia, przyjemności, a więc 
zredukowany do hedonizmu, przedstawia 
obraz nędzy ludzkiego ducha. Z drugiej 
strony widzimy Matkę Bożą, która mówi, 
że świat ma przyszłość, lecz potrzeba 
podjęcia wielu ofiar i modlitw, aby został 
uratowany. Powstaje pytanie, kto jest 
gotowy podjąć zaproszenie do takiej 
ofiary, do jakiej wzywa Matka Boża. 

– Właśnie taki jest cel obecności 
Matki Bożej w Medziugorju oraz 
tajemnica tak częstych objawień. Chce 
nam pokazać, że są wartości, ku którym 
powinno się zwrócić serce człowieka. 
Dzisiaj wielu naukowców mówi, że 
w życiu człowieka trzy kolumny sta
nowią podstawę: ja, rodzina i praca. 
Jeden psycholog powiedział, że jest 
jeszcze jedna, czwarta podstawa, 
która spaja pozostałe trzy, mianowicie 
wiara i religia.

– Pozwolę sobie na skonkretyzowanie 
tej myśli. Powiedziałbym, że jeśli 
stworzenie odcina się od swego Stwó
rcy, to nie pozostaje mu nic innego jak 
samozniszczenie. Cała Biblia poucza 
nas nieustannie, że Bóg nie tylko stworzył 
świat, ale go nadal podtrzymuje przy 
życiu, jeśli świat i stworzenie tego 
pragną. Dzisiaj nie trzeba długo szukać, 
by zauważyć cywilizację śmierci i 
autodestrukcji. Przykładem są dzieci, 
które sięgają po środki odurzające, tak że 
w krótkim czasie wpadają w uzależnienie, 
a nawet potrafią targnąć się na własne 
życie. 
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Msza św. za Czytelników
Jak co roku, w okresie Bożego Narodzenia, 

zamówiliśmy mszę św. za naszych Czytelników, 
zarówno za żyjących, jak i tych, którzy odeszli 
do wieczności, szczególnie w mijającym roku. 

Dla zmarłych prosiliśmy o łaskę wiecznego 
szczęścia przy Panu. Dla żyjących – o potrzeb
ne łaski, o trwanie w Prawdzie i o dar rozezna
wania. 

Mszę św. odprawił ks. Michał Kaszowski.

Spójrzmy na dane, dotyczące 
o f iar śmiertelnych w wypadkach 
drogowych. Jak jest tego przyczyna? 
Nierespektowanie przepisów, nie
myślenie o innych uczestnikach ruchu, 
nie wspominając o Bogu, którego 
przecież według opinii wielu po prostu 
nie ma. Zarozumiałość, duma, brawura 
i głupota.

– Już od ponad 30 lat posługuje 
ojciec również tutaj w Medziugorju 
jako kapłan, służąc Bogu i Matce Bożej. 
Czy spotkał się ojciec z pytaniem o 
gotowość przyjęcia ciężaru ofiary, do 
jakiej zaprasza Maryja?

– Przypominam sobie pytanie, które 
postawił pewien ksiądz: „Dlaczego 
Matka Boża wybrała właśnie tę parafię 
w Hercegowinie, którą prowadzą 
zakonnicy?” Uśmiechnąłem się i od
powiedziałem: „Może Matka Boża 
wiedziała, komu może powierzyć ten 
ciężar...” 

Gdy spoglądam na minione lata, 
widzę, że rzeczywiście te wydarzenia 
wiązały się z przyjęciem krzyża. Nie 
jesteśmy zmuszeni do tak intensywnej 
pracy, ale jesteśmy przekonani, że w pełni 
się angażując, możemy pomóc Maryi w 
urzeczywistnianiu planu zbawienia, do 
którego wybrała jako narzędzie parafię 
w Medziugorju. Także osoby widzące 
mają swój krzyż do niesienia, związany z 
udziałem w Bożych zamysłach. Mógłbym 
długo opowiadać konsekwencje zgody 
na plan Matki Bożej, ale ograniczę się do 
wspomnienia o kilku. Myślę o początkach, 
o warunkach, w jakich tu pracowaliśmy. 
Przez pierwsze 10 lat mieliśmy do dys
pozycji jedynie stary budynek parafii, 
w którym wszyscy mieszkaliśmy. Nie 
było miejsca na żadne biuro, tak jak jest 
teraz. Było naprawdę ciężko. Całą pracę 
dzieliliśmy między nas: pięciu kapłanów 
i trzy siostry zakonne. Mieliśmy za mało 
miejsca na spanie, więc razem ze śp. o. 
Slavko dzieliłem jeden pokój, dopóki nie 
urządziliśmy pokoików na dzwonnicy. 
Może nie były one piękne, ale na tamten 
czas pomimo wszystko były wspaniałe. 
Może to byłaby odpowiedź na pytanie, 
dlaczego akurat to miejsce i dlaczego 
akurat zakon franciszkański.

– Na końcu powróćmy jeszcze 
do pierwszego i najważniejszego 
pytania, które dotyczy długości 
lat Maryjnych objawień. Ten fakt 
ma z pewnością swoje wyjątkowe 
znaczenie, ponieważ, jak wiemy, 
Matka Boża wcześniej nie objawiała 
się nikomu tak długo.

– Uważam, że Matka Boża ma w tym 
swój cel. W wielu orędziach wyjaśnia, 
dlaczego pozostaje z nami. Mówi, że 
przychodzi, aby dać nam wsparcie, 
inspirację i odwagę. Wiele orędzi mówi 
o tym, że żyjemy w czasach wyjątkowych 
pod względem próby, jakiej poddana jest 
wiara i religia. Dlatego Maryja jest z nami. 
Co jest przygotowane jako przyszłość dla 
tego świata, nie wie nikt, ale możemy 
głosić wśród ludzi dobrej woli Słowo 
Boga, zachęcając, by stawali się lepsi, 
miłosierniejsi, bardziej kochający Boga 
i bliźnich.

*
O. Ivan Dugandżić to franciszkanin, 

członek prowincji Hercegowina. Urodził 
się w 1943 w Krehin Gracu (gm. Czitluk). 
Po zdaniu matury w 1962 w Dubrowniku 
wstąpił do franciszkanów. Studiował 
teologię w Sarajewie i w Konigstein 
(Niemcy). Święcenia kapłańskie otrzymał 
w 1969. Podjął studia podyplomowe, 
zakończone doktoratem z biblistyki w 
Warzburgu (Niemcy). Od 1990 mieszka i 

pracuje w Zagrzebiu. Wykłada egzegezę 
Nowego Testamentu i teologię biblijną w 
Katolickim Seminarium Duchownym i w 
jego filiach. Jego prace są publikowane w 
fachowych czasopismach teologicznych. 
Na łamach gazet katolickich omawia 
tematy biblijne. W Medziugorju mieszkał 
i pracował w okresie od 19701972 oraz 
od 1985 do 1988 roku.

Przekład z niem.: Alicja B.
Tekst pochodzi z austriackiego 

kwartalnika Medjugorje. 
Gebetsaktion... nr 106, str. 10-16. 

Przekład za zgodą redakcji.
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Msza św. za Czytelników
Jak co roku, w okresie Bożego Narodzenia, 

zamówiliśmy mszę św. za naszych Czytelników, 
zarówno za żyjących, jak i tych, którzy odeszli 
do wieczności, szczególnie w mijającym roku. 

Dla zmarłych prosiliśmy o łaskę wiecznego 
szczęścia przy Panu. Dla żyjących – o potrzeb
ne łaski, o trwanie w Prawdzie i o dar rozezna
wania. 

Mszę św. odprawił ks. Michał Kaszowski.

– Został ojciec przeniesiony na 
inną parafię. Jednak często od
wiedza ojciec Medziugorje, które jak 
widać ciągle jest bliskie ojca sercu. 
Gdzie i w jakim charakterze ojciec 
teraz posługuje?

– Nie jestem w Medziugorju już 
od roku 2000. Tutaj posługiwałem 
jako kapelan i proboszcz. Po mnie 
probostwo objął o. Ivan Sesar, nasz 
obecny prowincjał. Teraz jestem w 
parafii Posuski Gradac, oddalonej 
około 50 km od Medziugorja. 

Wspomniałeś o tym, że to miejsce 
bliskie jest mojemu sercu. Owszem, 
muszę przyznać, że codziennie 
staram się żyć atmosferą, która pa
nuje tu od 31 lat. Najważniejszy 
okres mojego kapłaństwa i życia 
zakonnego związany jest ściśle z 
wydarzeniami w Medziugorju, od 
samego początku. Medziugorje jest 
swoistym wydziałem praktycznej 
teologii pastoralnej, miejscem spot
kania Boga z człowiekiem, znanego z 
Nieznanym, niepewnego z Pewnym. 

– Medziugorje coraz bardziej 
otwiera się na świat. Z kolejnych 
miejsc przybywają pielgrzymi, 
którzy są tu pierwszy raz, chociaż 
Medziugorje  znane jest od 31 lat. 
Jak ocenia ojciec globalny zasięg i 
plan dla Medziugorja?

– Jak długo Medziugorje uka
zu je fundamentalne zasady chrześ
cijańskiego życia, tak długo będą 
przybywać pielgrzymi, którzy ma
ją tutaj możliwość pogłębienia i 
umocnienia wiary. W ten sposób 
Medziugorje staje się znane coraz 
szerszym kręgom osób na całym 
świecie, które pragną odwiedzić to 
miejsce osobiście. Najistotniejsze 
w tym wszystkim jest jednak to, 
że to miejsce żyje pierwotnym 
duchem, daje chrześcijanom jasne 
wskazówki na życie oraz pewne 
formy pobożności, które od wieków 
budowały fundamenty Kościoła. 
Medziugorje otwiera przed każdym 
nowe perspektywy, prowadzi do 
coraz głębszego odkrywania sensu 

Medziugorje pozostanie 
na zawsze w MoiM sercu 

Ojciec Ivan Landeka 
w rozmowie z dr M. Domejem

życia oraz całkowitego powierzenia 
swojego życia Bogu. To jest także 
cel Matki Bożej, która niestrudzenie 
budzi serca i sumienia. Jestem 
przekonany, że słowa Matki Bożej 
pomagają każdemu wziąć codzienny 
krzyż na swe ramiona i łatwiej znosić 
cierpienia. 

– Matka Boża objawiła się jako 
Królowa Pokoju wobec umęczonego 
niepokojami świata. Jakie znaczenie 
ma dla nas troska o zachowanie 
wewnętrznego pokoju?

– Pokój to przede wszystkim 
harmonia we wnętrzu człowieka. 
Jeśli człowiek jako osoba stanowi 
harmonijną, zintegrowaną całość 
(nie jest wewnętrznie rozdarty, 
podzielony), wtedy panuje w jego 
wnętrzu głęboki pokój. Jednak taki 
stan nie jest stały w człowieku, 
który nie troszczy się o pokój serca. 
Aby go zachować, każdy z nas musi 
go odnawiać i budować. Nie jest 
to jednorazowe zadanie, którego 
spełnienie gwarantuje nam stan 
pokoju na całe życie. Jest to proces, a 
więc droga stawania się człowiekiem 
pokoju, który staje wobec coraz to 
nowych wyzwań, próbujących mu 
ten pokój zakłócić.

Jako chrześcijanie odnawiamy 
wewnętrzny pokój, czerpiąc u źró
deł wody żywej, jaką jest dla nas 
Sło wo Boże, sakramenty, modlitwa, 
post i pokuta. Ważnym elementem 
naszej chrześcijańskiej tożsamości 
jest świadomość, że nie żyjemy w 
odosobnieniu, lecz blisko ludzi, 
któ rzy potrzebują naszej pomocy w 
różnych niedostatkach, chorobach, 
niepewnościach i wewnętrznych 
kryzysach.

„Módlcie się, abyście mogli 
być apostołami światła w świecie 
ogarniętym przez ciemność i 
beznadzieję.” Niech te słowa wy
powiedziane przez Matkę Bożą 
do Mirjany 2 marca 2012 będą 
wska zówkami w naszej codziennej 
duchowej drodze, którą odbywamy 
z całym Kościołem wędrującym na 

ziemi. Może dla kogoś będzie to 
motto jego pielgrzymki, podjętej 
realnie w czasie i przestrzeni, np. do 
Medziugorja. Słowa naszej Matki 
Niebieskiej potraktujmy jako Jej 
osobiste wezwanie skierowane do 
każdego z nas. Zaprasza nas, abyśmy 
naszym życiem ukazywali innym 
czytelne świadectwo wiary w Osobę 
Jezusa. 

Odejście od wiary, które widzimy 
w naszych czasach, pokazuje ciem
ność i beznadzieję serc ludzkich. 
„Wierzy się sercem”, tak mówią 
ojcowie Kościoła. „Módlcie się 
sercem”, powtarza nam Maryja. 
Chodzi o jedno i to samo: jeśli modlę 
się sercem, słucham Boga. A więc 
wierzę, że On JEST, jest obecny i 
słucha mnie.

W modlitwie serca, która jest 
modlitwą miłości, mówienie do 
Boga i milczenie w oczekiwaniu na 
Jego Słowo, stanowią jedno. Św. 
Augustyn mówił: „Gdy wzrasta w 
nas Słowo Boga, nasze ludzkie słowa 
stają się coraz cichsze i rzadsze.” W 
jednej z katechez o modlitwie Ojciec 
Święty powiedział: 

„Aby Słowo Boże trwało w 
człowieku, musi on najpierw zrobić 
Mu przestrzeń, miejsce na Jego 
Obecność. Jednak oprócz tej owocnej 
ciszy jest także czas milczenia Boga, 
noc ciemna.

Jezus osobiście doświadczył 
dramatycznego milczenia Boga. 
Szczególnie przypominają nam o 
tym Jego słowa z Krzyża: „Eloi, 
Eloi, lema sabachthani”, to znaczy: 
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„Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie 
opuścił?” (Mk 15,34) W ten sposób 
Jezus daje nam poznać  kontynuuje 
papież Benedykt XVI  że za tym 
boleśnie odczuwanym milczeniem 
Boga kryje się wielkie dobro i 
mądrość, nawet jeśli wołamy do 
Boga i błagamy Go, a wydaje się 
nam, że nie słyszy. Wtedy jedynym 
wyjściem jest wytrwanie w ufności, 
płynącej z wiary, tak byśmy mogli 
wewnętrznie przyjąć każdą Jego 
odpowiedź. (Katecheza Benedykta 
XVI o modlitwie Jezusa.)

Także  my  doś w iadczamy 
ciemności wewnętrznych, a wtedy 
pytamy zmartwieni: „Gdzie jesteś 
Panie? Czy o mnie zapomniałeś?” 
Wia ra  w  Jezusa  Chrys tusa , 
prawdziwego Boga i prawdziwego 
człowieka, od samego początku 
była poddawana w wątpliwość. 
Wielki Ojciec Kościoła, Anastazy, 
wytrwale walczył o tę prawdę 
wiary. Siedmiokrotnie był skazany 
na wygnanie .  Zacytuję  tuta j 
rekolekcjonistę Ojca Świętego, 

o. Raniero Cantalamessę, w jego 
pierwszej nauce na Wielki Post 
2012 r.: „Boskość Chrystusa jest 
kamieniem węgielnym, który łączy 
dwie wielkie tajemnice wiary 
chrześcijańskiej: Trójca Święta i 
Człowieczeństwo. Jeśli odrzuca 
się ten kamień, cała budowla 
chrześcijaństwa leży w gruzach. Jeśli 
Syn nie jest Bogiem, to kto tworzy 
Trójcę?”

Nasza  wiara  w Chrystusa 
powinna być tak wielka, byśmy nią 
promieniowali, dając autentyczne 
świadectwo wiary wśród naszych 
bliźnich. W styczniu Matka Boża 
powiedziała: „Dawajcie całym 
życiem świadectwo waszej żywej 
wiary i módlcie się, by ta wiara z dnia 
na dzień była w waszych sercach 
coraz silniejsza.” Widzimy Maryję 
jako Matkę zatroskaną o Kościół, 
solidarną z Ojcem Świętym, który 
obwołał Rok Wiary. 

Ona sama, „Matka wszystkich 
wierzących” prowadzi nas do 
Jezusa. Kilkakrotnie Maryja w 

sposób bezpośredni zawierza nam 
Jezusa, mówiąc: „Przynoszę wam 
mojego Syna, Jezusa!” Ona pragnie 
wprowadzić do naszych serc Jezusa, 
abyśmy byli dziećmi światła i 
świadkami wiary. Przez Nią jesteśmy 
z łaski Bożej umacniani nadzieją i 
miłością. Z głęboką ufnością w Jej 
wsparcie pielgrzymujemy do tego 
miejsca łaski, gdzie niebo łączy się z 
ziemią. Ona, która nam na tej drodze 
towarzyszy, niech będzie nam Matką 
i Przewodniczką.

Życzę nam wszystkim otwartości 
serc,  byśmy tworzyli  w nich 
przestrzeń dla Boga oraz byli 
gotowi z wiarą powiedzieć, nawet 
w chwilach ciemności wewnętrznych 
i doświadczeń milczenia Boga, „Tak, 
On jest obecny – razem ze Swoją 
Matką, Maryją.”

Przekład z niem.: Alicja B.
Tekst przetłumaczony za zgodą 

redakcji Medjugorje. Gebetsaktion
(Tekst pochodzi z nr 106) 
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Opowiedziała nam historię 
swego krótkiego życia: doświa
d czyła cierpienia i krzyża, a z 
drugiej strony – pokoju i radości. 

W roku 2011 wraz z przyja
ciółmi pojechała na pielgrzymkę 
do Lizbony. Pomagali bied nym i 
starszym ludziom. 

W tym czasie odbywały 
się w Madrycie Światowe 
Dni Młodzieży, na które 
tradycyjnie został także 
zaproszony Papież Bene
dykt XVI. Postanowili więc 
pojechać też do Madrytu. 
W trzecim dniu pobytu w 
Hiszpanii, podczas prze
chodzenia przez ulicę, Mae
beth została potrącona przez 
sa mo chód. 

„Dwa miesiące leżałam 
unie ruchomiona w szpi-
talu. Ale mo je oczy całkowicie 
otworzyły się na obecność Boga. 
Byłam silna, wierzyłam, że znowu 
będę tańczyć w balecie... 

Później lekarze powiedzieli mi, 
że nigdy już nie będzie to moż-
liwe. Przeżyłam szok. Wiele dni 
nie wypowiedziałam ani słowa. 

Zaczęłam pisać. Na ponad 200 
stronach zapisywałam modlitwy, 
błogosławieństwa i inne myśli, 
które przychodziły mi do głowy, 
kiedy byłam w tym stanie. 

Zrozumiałam, że krzyże, które 
nas spotykają, dają nam siłę do 

pokonywania najtrudniejszych 
prób. Zaczęłam czerpać siłę z mo-

dlitwy. Nawet jeśli wszyscy mówili 
mi, że nigdy więcej nie będę tań-
czyć, wierzyłam, że jednak kiedyś 
znowu zatańczę, o ile taka będzie 
wola Boża. 

Minęło dziewięć miesięcy od 
wypadku. Zaczęłam uczyć się 

chodzenia. Czułam, że każdy 
krok, który robię, przybliża 
mnie do Boga. Wiedziałam, 
że wypadek nie był nieszczę-
ściem, ale – wolą Boga dla 
mnie.” 

Razem ze swoją sio s trą 
założyła grupę mod litewną, 
która dziś liczy po nad 80 
członków, oraz grupę mu
zyczną, która e wan gelizuje 
poprzez muzy kę i śpiew. 

Przekład z niem.:
Alicja B.

Medjugorje. Gebetsaktion...
nr 106, str. 47

Moje oczy 
otworzyły się 

całkowicie 
na Boga

Przed 31 rocznicą objawień w 
Medziugorju można było spotkać 
pielgrzymów z każdego zakątka 
świata. Tak spotkaliśmy pewną 
20-letnią dziewczynę z Irlandii, 

Maebeth Carlin, która porusza się 
na wózku inwalidzkim. 

„Jestem bardzo wdzięczna za to, 
że miałam możliwość przyjazdu do 
Medziugorja. Organizatorka pielgrzymki 
powiadomiła mnie,  że jedna osoba 
zrezygnowała, i że mogę zająć jej miejsce. 
Czuję błogosławieństwo i pokój, jakie 
wypełniają to miejsce. Mam nadzieję, 
że właśnie tę radość i pokój uda mi się 
zawieźć do mojego domu.” 

Od numeru 1/2013 pismo „Vox Domini” ukazywać się będzie 
w objętości 56 stron. Dziękujemy wszystkim, którzy swą ofiarno-
ścią zarówno materialną, jak i duchową, wspierają naszą pracę. 
Niech DObry bóg wyNagrODzi was pOtrzebNymi łaskami!
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Wkrótce minie dwieście lat od 
najważniejszych objawień Maryjnych, 
które miały miejsce w Europie. 
Wszystkie te wydarzenia, uznane i 
nieuznane przez Kościół oraz treści 
związanych z nimi przesłań, wyróżnia 
fakt, że nie ma w nich banałów, 
niedorzeczności, drobnostek, ani też 
rzeczy, które dotyczyłyby jedynie osób 
widzących. Wszystkie objawienia 
wyrażały ważne prawdy, które objawił 
Jezus oraz fundamentalne prawdy 
wiary i życia chrześcijańskiego.

Niedawno wspominal iśmy 95 
rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, 
danych trojgu portugalskim dzieciom: 
Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. W 
roku rewolucji 1917 Maryja ukazała się 
im sześciokrotnie, od 13 maja do 13 
października. 

Wielka wojna światowa zbierała 
gorzkie żniwo, dotąd nieznane w roz
miarach ofiar i strat. Z kolei w kwietniu 
1917 r. rosyjscy rewolucjoniści z Le
ninem na czele zostali przewiezieni 
opancerzonym pociągiem ze Szwajcarii 
przez Niemcy do Petrogradu, później
szego Leningradu, gdzie razem z 
podburzonym ludem wzniecili bunt 
przeciw władzy cara. Nieoficjalnie 
mó wiono, że w Berlinie otrzymali ogro
mne finansowe wsparcie dla swego 
przedsięwzięcia, tak że Niemcy nie mogą 
umywać rąk od współodpowiedzialności 
za rewolucyjny przewrót w Rosji. 

W ciągu około sześciu miesięcy 
rewolucji w całym kraju zapanował terror, 
przemoc i komunistyczne rządy strachu, 
które utrzymane zostały przez kolejne 70 
lat w tak zwanym Związku Radzieckim.

OdpOwiedź Nieba

Objawienia Maryjne w Fatimie można 
zinterpretować jako odpowiedź Nieba na 
nieludzki, bezbożny, komunistyczny 
plan. Wojna światowa oraz rewolucja 
październikowa w Rosji pociągnęły ze 
sobą śmierć około 100 milionów ludzi 
oraz zniszczyły ostatnie dwie monarchie 
europejskie, które przekazywały tradycję 
chrześcijańską. Lenin usprawiedliwiał 
panujący terror, porównując go z ter
rorem w Anglii za czasów Cromwella 
w roku 1649 (zamierzony jako plan 

zgładzenia Irlandczyków i Szkotów) 
oraz z rewolucją francuską roku 
1793, gdy mieszkańcy departamentu 
Wandea wystąpili w obronie religii i 
króla, w wyniku czego zostali brutalnie 
spacyfikowani przez wojska rządowe. 
Swoimi przemówieniami Lenin podburzył 
klasę robotniczą, zachęcając ludzi do 
wyjścia na barykady i zabijania tych, 
którzy nie myślą podobnie.

Nieuznające Boga wolnomularstwo, 
którego członkiem był również Lenin, 
wzięło nici losu świata w swoje ręce. 
Chociaż osoby widzące nie umiały 
czytać ani pisać, ani nie słyszały o takim 
kraju jak Rosja, Matka Boża mówiła do 
osób widzących o Rosji, która miała w 
przyszłości swoją naukę odcinającą się 
od Boga rozpowszechnić na cały świat. 

Maryja przestawiła się jako Królowa 
Różańca Świętego i  nawoływała 
wszy stkich do nawrócenia, modlitwy 
różańcowej oraz poświęcenia się Jej 
Niepokalanemu Sercu. Dzieci widziały 
piekło, otrzymały tajemnice dotyczące 
papieża i Kościoła, które spełniły się 
później, także w czasie pontyfikatu 
bł. Jana Pawła II ,  który w Roku 
Jubileuszowym 2000 podał treść trzeciej 
tajemnicy do publicznej wiadomości. 
Teologiczne wyjaśnienie trzeciej 
tajemnicy wyszło spod pióra ówczesnego 
kardynała Józefa Ratzingera, obe cnego 
papieża. Matka Boża przy rzekła, że na 
końcu czasów Jej Niepokalane Serce 
zatriumfuje. Prawie cały miniony wiek 
naznaczony został znakami komunizmu, 
ale także objawień fatimskich, walką 
nieba i piekła, Maryi i smoka. 

Pod koniec lat 70tych na Stolicy Pio
trowej zasiadł Polak, papież Jan Paweł 
II. Wszystkie jego decyzje poprzedzone 
były głęboką modlitwą, zarówno gdy był 
seminarzystą, kapłanem, biskupem i 
arcybiskupem Krakowa, jak i wtedy, gdy 
został wybrany na następcę św. Piotra. 
Sam mówił, że jego postanowienia i 
czyny pochodzą sprzed oblicza Maryi, z 
Jej świętości. Swoje życie i działanie jako 
pasterza Kościoła spełniał pod hasłem: 
Totus tuus, Maria! Dlatego też w swym 
herbie papieskim miał duży krzyż i literę 
„M”, gdyż jego życie przebiegało pod 
znakiem krzyża i Matki Bożej trwającej 

pod Krzyżem Syna. Można powiedzieć, 
że Maryja z pomocą tego papieża 
przybiła gwóźdź do trumny reżimu 
komunistycznego.

TOTus Tuus ergO sum

Szczególny niepokój wśród przeciw
ników Boga wzbudziło objawienie Maryi 
24 czerwca 1981 r. w Podbrdo, na Górze 
Crnica. Miało ono miejsce 40 dni po 
zamachu na bł. papieża Jana Pawła 
II (13.05.1981) W dniu Matki Bożej 
Fatimskiej, 13 maja, Ali Agca, zawodowy 
zabójca pochodzenia tureckiego, z 
bliskiej odległości wymierzył z broni 
palnej w stronę papieża strzały, które 
według wszelkich przewidywań musiały 
być śmiertelne. Papieża uratował fakt, 
że w ostatniej chwili odwrócił się, aby 
pobłogosławić dziecko. Tak więc kula 
minimalnie ominęła główną tętnicę, 
kręgosłup oraz organy zasadnicze 
dla przeżycia, robiąc w ciele papieża 
niezwykły łuk. Szybka interwencja 
chirurgów w wysportowanym organizmie 
papieża zapobiegła wykrwawieniu. 
Chirurg wyjaśniał później papieżowi: 

„Nie mogę się nadziwić, że kula 
w taki sposób ominęła ważne dla 
przeżycia części organizmu, a następnie 
zrobiła nadzwyczajny skręt w ciele. 
Wyglądało to tak, jakby jakaś niezwykła 
dłoń zatrzymała pocisk, i nadała mu w 
organizmie inny kierunek…” 

W drodze do kliniki ciężko zraniony 
papież powtarzał słowa: „Maryjo, Tobie 
się powierzam. Maryjo, Tobie ufam.”

Tego samego dnia, 13 maja, w 
rocznicę objawień w Fatimie zebrało 
się tysiące wiernych wraz z biskupami i 
kapłanami, aby celebrować mszę świętą. 
Wiadomość o zamachu na papieża 
wybrzmiała jak bomba. Wszyscy zaczęli 
się gorąco modlić. W następną niedzielę 
modlitwa południowa „Anioł Pański” 
transmitowana była ze szpitala. Papież 
powiedział: „Złączony z Chrystusem, 
który jest jednocześnie kapłanem i 
ofiarą, ofiarowuję moje cierpienia za 
Kościół i cały świat. I sławię Ciebie 
Maryjo na nowo: Totus tuus ergo sum!” 

Po zamachu, którego skutki do końca 
życia naznaczyły jego stan zdrowia, 
papież tak tłumaczył to wydarzenie: 

o. Tomislav Pervan

Objawienia matki bożej znakiem zbawienia 
wobec duchowego ubóstwa naszych czasów
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„Dłoń Matki prowadziła drogę 
pocisku, tak że walczący ze śmiercią 
papież zatrzymał się na progu śmierci, 
nie przekraczając go.” 

Kiedy czytamy treść trzeciej tajem
nicy, widzimy, że wszystkie wydarzenia 
są ze sobą powiązane: prześladowania, 
cierpienia i zamach oraz 40 lat wcześniej 
spisane na polecenie biskupa objawienia 
dane Łucji w Fatimie. Z łóżka szpitalnego 
w klinice Gemelli papież poprosił o 
dokumentację dotyczącą trzeciej 
tajemnicy fatimskiej. Przeczytał ją i 
ponownie zapieczętował, wypowiadając 
te słowa: „W planie Bożej Opatrzności 
nie ma przypadków.”

Jeszcze tego samego roku, w święto 
Niepokalanego Poczęcia, pobłogosławił 
nową mozaikę, znajdującą się przy 
Pałacu Apostolskim, w bezpośredniej 
odległości od papieskich apartamentów, 
zwaną „Matką Kościoła”, która patrzy na 
cały Plac św. Piotra z jego kolumnadą.

TajemNica FaTimy 
– NapOmNieNie i pOciecha

Papież jasno widział, że jego osoba 
oraz posługa będą znakiem sprzeciwu, 

podobnie jak sprzeciw budził Jezus i 
Jego nauczanie. Cała historia pokazuje 
tę prawidłowość, że papież jest osobą, 
która jest atakowana za wierność 
prawdom wiary. 

Łucja z Fatimy tak pisze: „Trzecia 
część tajemnicy odnosi się do słów 
naszej Pani: Jeśli świat się nie nawróci, 
Rosja zaleje go swoją błędną nauką, 
wywoła wiele prześladowań Kościoła, 
dobra zostaną zniszczone, a Ojciec 
święty będzie musiał wiele wycierpieć. 
Różne narody zostaną unicestwione.

Trzecia część ta jemnicy jest 
symboliczna, a zatem wciąż aktualna. 
Spełnienie zależy od tego, czy przyj
miemy lub odrzucimy to, czego ono 
od nas wymaga. I nie mówmy, że Bóg 
nas karze. Wręcz przeciwnie, ludzie 
sami gotują sobie cierpienie. Bóg 
objawia się nam, okazując dobroć 
i troskę, zapraszając na powrót na 
właściwą drogę. Przy tym szanuje 
naszą wolność, Jego największy dar 
miłości do nas. Dlatego też na każdym 
człowieku spoczywa odpowiedzialność 
za korzystanie z tej łaski.”

Papież nigdy nie wątpił, że Bóg 

nieustannie daje światu znaki swej 
obecności. W wypełnionej tajemnicą 
głębi znaku, poprzez czas i przestrzeń, 
Bóg próbuje nawiązać kontakt z 
człowiekiem. Dla papieża jedno był 
pewne: Matka Boża uratowała mu życie. 
Ona pokierowała kulą, która powinna była 
pozbawić go życia. Tajemnice fatimskie 
są z jednej strony ostrzeżeniem, a z 
drugiej strony znakiem troski Boga o 
człowieka. Przyszłość świata nie jest 
niezmienna. Trzeba brać pod uwagę 
wolność człowieka. Potrzeba mobilizacji 
sił dobra i nawrócenia, unikając jednak 
fatalizmu. Wiara i modlitwa są mocami, 
które mogą zmienić bieg historii. 

maryja – 
dOskONałe zjedNOczeNie 
misTyki i apOsTOlsTwa, 
mOdliTwy i pracy

Podobnie można określić Medziu
gorje – jest ono wypełnieniem i szczytem 
przesłań, rozpoczętych w Fatimie. 
Medziugorje można porównać do 
mety. Wszystko ma swoje znaczenie 
profetyczne  człowiek jest zaproszony 
i  wezwany do wypełniania misj i 

foto: Jacek Puto
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prorockiej. Przez podjęcie w swoim 
życiu konkretnych decyzji i czynów 
nawrócenia, modlitwy, przebaczenia, 
pokuty za grzechy, można wpływać 
na przyszłość. Modlitwa może po
wstrzymać wojny i katastrofy. Pan Bóg 
jest zatroskanym ojcem, a Maryja – czułą 
matką wszystkich ludzi.

Głosy, jakie rozchodzą się zarówno z 
Medziugorja, Fatimy, jak i z innych miejsc 
objawień Maryjnych, stanowią prorockie 
wezwanie oraz są ważnym wydarzeniem 
w Kościele i w dziejach świata. Stawiają 
one naszą wolność wobec konkretnych 
wyzwań, domagają się odpowiedzi, 
wzięcia odpowiedzialności za losy 
świata. Maryja przychodzi do ludzi, Jej 
głos znowu rozbrzmiewa, pragnie pomóc 
swym dzieciom. Objawienia nie są dla 
ciekawskich, szukających wrażeń i 
apokaliptycznych sensacji, lecz stanowią 
duszpasterskie wskazówki dla całego 
Kościoła, aby każdy nawrócił się całym 
sercem do Boga. 

Maryja jednoczy w sobie w sposób 
doskonały działanie i kontemplację, 
mistykę i codzienną pracę. Wszystko jest 
w Niej ukierunkowane na Pana Boga, na 
Syna Bożego. Ona jest doskonałą ikoną 
swego Syna, autentycznym, pełnym 
człowiekiem, wzorem dla każdego. 
Przez Nią urzeczywistnia się w świecie 
Boży plan zbawienia. Ona przekazuje 
nam Boże tajemnice, Ona – Róża 
Duchowna, poczęta bez grzechu, wzięta 
do nieba, przebywająca w wiecznej 
chwale ze swoim Synem, Jezusem 
Chrystusem.

OdczyTywać zNaki czasu

Od dawien dawna wierzący uznawali 
w obrazie objawiającej się Matki Bożej 

wielki znak, światło nieba dane przez 
Chrystusa, aby rozjaśnić ludz kie 
ciemności, kryzysy w Kościele i w 
świecie. Tak było u samych początków 
chrześcijaństwa, od czasów Apokalipsy 
św. Jana, który widział Niewiastę 
obleczoną w słońce, z wieńcem z 
dwu nastu gwiazd nad Jej głową oraz 
księżycem pod Jej stopami. Maryja 
staje się znakiem wielkiej walki, która 
rozgrywa się między Mesjaszem a Jego 
przeciwnikami. Choć obraz z Apokalipsy 
obfituje w wielość znaczeń i interpretacji, 
serca wiernych widziały w opisanym 
przez św. Jana obrazie Najświętszą 
Maryję Pannę, która w czasie trudności 
i nędzy stanowi szczególną i pewną 
ostoję nadziei dla całej ludzkości. 

Dzisiaj zagrożenia dotyczące lu
dz  kości stały się jeszcze większe i 
dotykają wielu obszarów życia. I nie 
chodzi w tym stwierdzeniu o sianie 
paniki czy strachu. Po szale wielu 
rewolucji – trwających od ponad 200 
lat – świat dręczony jest dziś upadkiem 
moralności, wojującym ateizmem, 
masowym odchodzeniem od wiary i 
Kościoła, a w końcu utratą sensu życia. 
Współczesny człowiek zagrożony jest 
dziś niebezpieczeństwami fizycznymi, 
ale przede wszystkim duchowymi i 
psychicznymi.

Wkrótce minie dwieście lat od 
najważniejszych objawień Maryjnych, 
które miały miejsce w Europie. Wszystkie 
te wydarzenia, uznane i nieuznane 
przez Kościół oraz treści związanych 
z nimi przesłań, wyróżnia fakt, że nie 
ma w nich banałów, niedorzeczności, 
drobnostek, ani też rzeczy, które 
dotyczyłyby jedynie osób widzących. 
Nie. Wszystkie objawienia wyrażały 

ważne prawdy, które objawił Jezus 
oraz fundamentalne prawdy wiary i 
życia chrześcijańskiego. Orędzia nie 
wnoszą nic nowego w objawienie, jakie 
przyniósł Syn Boży, Jezus Chrystus. 
Zawierają te same prawdy wiary. Lecz 
objawienia przypominają o tym, co 
podstawowe w naszej wierze, kładą 
akcent na to, co najważniejsze i ciągle 
aktualne, stając się budzikiem dla 
serc, ożywiającym ufność Bogu oraz 
skłaniającym do refleksji i zmiany. 
Objawienia stanowią zaproszenie, 
ale także wyzwanie dla każdej epoki i 
całego świata. Tego wołania nie możemy 
przeoczyć ani przespać. Sam Jezus 
mówił swoim współczesnym, że trzeba 
uczyć się rozpoznawać znaki czasu, 
aby z zaangażowaniem brać udział w 
zmienianiu świata oraz własnego życia. 
Działajmy więc w świetle osoby Jezusa 
Chrystusa i pod wpływem Jego Ducha 
Świętego.

PRAGNIESZ POJECHAĆ DO MEDZIUGORJA? 
GDZIEKOLWIEK MIESZKASZ, JEST TO MOŻLIWE!

biuro pielgrzymkowo-turystyczne „haLiNa”
ul. 1 maja 18, 41-706 ruda Śląska 

OrgaNizUJe pieLgrzymki przez cały rOk DO meDziUgOrJa 
i wieLU iNNych saNktUariów w pOLsce i Na Świecie. 

DLa zOrgaNizOwaNych grUp Np. paraFiaLNych 
aUtObUs Jest pODstawiaNy w DOwOLNe mieJsce w pOLsce.

kontakt: tel. 32 24 22 390 od poniedziałku do piątku od 12.00 do 14.00; 
tel./faks: 32 24 26 833 od 7.00 do 10.00 i od 17.00 do 22.00 

tel. kom. +48 601 471 527; +48 698 967 995; +48 602 401 492
e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl lub biuro@halina.com.pl

strona internetowa: www.halina.com.pl
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Dzisiejszemu człowiekowi brakuje 
pokoju. Nie chodzi o pokój w znaczeniu 
braku konfliktów wojennych. Mam na 
myśli głęboki pokój serca, stan równo
wagi wewnętrznej między pragnieniami 
a możliwościami, między byciem a 
posiadaniem, między wymaganiami 
tego świata a wewnętrznym głosem 
sumienia, który zwraca uwagę na to, 
co naprawdę ważne w naszym decy
dowaniu i w wyborach wartości. Cała 
filozofia, różne światopoglądy i ideologie 
jednoczą siły w walce przeciwko Bogu i 
Jego przykazaniom. 

Dziesięć przykazań Bożych stanowi 
prawo naturalne wpisane w istotę czło
wieka. Jego przestrzeganie czyni czło
wieka ludzkim, ubogaca duszę, a jego 
odrzucenie czy lekceważenie tę duszę 
niszczy. Jeżeli z drugiej strony świat 
propaguje kulturę śmierci i przedstawia 
grzech jako atrakcję, wówczas wartości 
fundamentalne naszej cywilizacji, które 
dotychczas ze sobą współgrały, posta
wione zostają pod znakiem zapytania. 

Właśnie w takiej atmosferze roz
poczęły się 31 lat temu objawienia w 
Medziugorju, miejscu, które stało się 
synonimem pokoju, ponieważ Maryja 
objawiła się dzieciom jako Królowa 
Pokoju. Przez wszystkie minione lata 
miliony ludzi odnajdowało na tym pogra
niczu trzech krajów głęboki sens życia. 
Pośród codziennego zabiegania, presji 
czasu i pracy, trosk, chorób, stresu i 
słabości, mówili „STOP”, przyjeżdżali 
tutaj, modlili się, przystępowali do sakra
mentu pojednania i przyjmowali Jezusa 
w Eucharystii. Doświadczali przemiany 
serca i codzienności. Życie stawało się 
piękniejsze. Oczywiście nie zmieniało 
się w jednej chwili. Wchodzili na drogę 
nawrócenia i ofiary, w proces zmiany 
nawyków. Ważne jest, aby nie poddać 
się niewoli grzechu, lecz trwać w wier
ności Słowu Ewangelii. W ten sposób 
stopniowo jesteśmy przemieniani przez 
Boga, przynosimy owoce, które widać 
na całym świecie. Matka Boża nadała 
historii właściwy kierunek na kompasie 

świata, chociaż z początku nie było tego 
widać. Chorwaci wiedzą o tym najlepiej, 
ponieważ wolność odzyskaliśmy w krwa
wej wojennej walce. Natomiast wolność 
dziecka Bożego odzyskuje każdy, kto 
chroni się pod płaszcz Królowej Pokoju. 
Ona pokazuje drogę gwarantującą nam 
życie w wieczności, które wcale nie jest 
tak odległe. Szybko mija czas i staniemy 
na progu przejścia do życia wiecznego.

Gdy 30 lat temu rozpoczęły się w 
parafii Medziugorje objawienia Matki Bo
żej, zgodnie ze świadectwem sześciorga 
dzieci z Bijakovici, z jed nej stron spotkały 
się ze zgodą i przyję ciem, natomiast z 
drugiej strony z nieakceptacją i niewiarą. 
I jak było na początku, tak jest do tej pory, 
chociaż osoby widzące dorosły, a w mię
dzyczasie miliony pielgrzymów odwie
dziły to miejsce. Przyciągnęły ich tutaj, 
do maleńkiej miejscowości w górzystej 
części Hercegowiny, przede wszystkim 
słowa Matki Bożej, przesłanie Królowej 
Pokoju. Orędzie pokoju zo stało rozpo
wszechnione na całym świe cie, pomimo 
wielu przeciwności i ludzkiej ułomności, 
jaką były tzw. sprawy hercegowińskie, 
czyli konflikt między biskupem a jednym 
z ojców w kwestii podziału parafii. Dzięki 
Bogu te wydarzenia nie kładą się już 
dłużej cieniem na Medziugorju. 

Już po pierwszym objawieniu, 24 
czerwca 1981 r., gdy dzieci przestra
szone widzianym zjawiskiem, pobie
gły do swoich domów i opowiedziały 
rodzinie, co widziały, spotkały się ze 
stwierdzeniem, że mają halucynacje. 
Pomimo wszystko osoby widzące udały 
się następnego dnia na to samo miejsce 
i spotkały się z Matką Bożą. Trzeciego 
dnia zebrało się tam tysiące ludzi z 
okolicy, gdyż wiadomość o przyjściu 
Maryi szybko obiegła okoliczne wioski. 
Tego dnia Matka Boża przedstawiła się 
jako Królowa Pokoju. Już czwartego dnia 
zareagowały władze komunistyczne, za
bierając dzieci do lekarzy, którzy stwier
dzili, że widzący są całkowicie zdrowi. 
Jednak gdy do Medziugorja przybywało 
coraz więcej ludzi, władze skorzystały 

ze struktury politycznej, aby zabraniać 
spotkań lub co najmniej je utrudniać. Im 
więcej przybywało pielgrzymów z Chor
wacji, a później także z całego świata, 
tym wyżej posta wione władze bardziej 
interesowały się uniemożliwieniem 
pielgrzymek. 

Tarczę strzelniczą stanowili dla nich 
wszyscy: osoby widzące, wierni parafii, 
pielgrzymi i kapłani, szczególnie o. Jozo 
Zovko, ówczesny proboszcz. Dobrze jest 
wracać czasami do początków, ponie
waż niektórym mogłoby się wydawać, 
że wydarzenia z lat 80tych przebiegały 
spokojnie i pomyślnie. Tymczasem było 
zupełnie inaczej, początki naznaczone 
były cierpieniem i prześladowaniami, 
zwłaszcza dla osób broniących sprawy 
Medziugorja.

Interesujący wydaje się również 
fakt, że o. Zovko nie było w parafii, gdy 
rozpoczęły się objawienia, a gdy powró
cił, nastawiony był sceptycznie wobec 
opowiadań dzieci. Jednakże widząc ich 
cierpienie oraz stałość i wytrwanie przy 
świadectwie składanym o objawieniach, 
stanął w ich obronie. Uwaga władz z 
Podbrdo skierowała się więc na parafię, 
gdzie każdego wieczoru odbywała się 
msza święta w intencji pielgrzymów. W 
ten sposób o. Zovko stał się „głównym 
winnym” za objawienia Matki Bożej. W 
wyniku tego został oskarżony i w poka
zowym procesie skazany na karę wię
zienia. Im więcej siły używali komuniści, 
by uciszyć wydarzenia w Medziugorju, 
tym więcej przybywało pielgrzymów, 
gdyż sławne stawało się „sanktuarium 
Królowej Pokoju”. Nazwa ta funkcjonuje 
po dzień dzisiejszy, ponieważ pokój 
stanowi centralne przesłanie orędzi. 

Owoce Medziugorja 
są widoczne 

na całym świecie
Ivan Ugrin, 14 lipca 2012
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Pokój ma swe źródło w Ewangelii, a w 
ostatnich latach nabrał jeszcze więk
szego znaczenia dzięki przesłaniom 
z Medziugorja. Miliony pielgrzymów 
modlą się każdego dnia, od ponad 30 
lat, o pokój ducha, który tylko Bóg może 
dać. Pokój stał się tutaj codzienną po
trzebą, niezbędną jak codzienny chleb, 
szczególnie w latach 90tych, podczas 
wojny. Jeśli wierzyć świadectwu osób 
widzących, że Matka Boża objawiła się 
w Medziugorje, musimy przyznać, że nie 
może być przypadkiem wybrany przez 
Nią czas  dziesięć lat przed początkiem 
wojny. Maryja mówiła o konieczności 
modlitwy i postu w intencji pokoju. Kto 
mógłby przypuszczać 25 czerwca 1981 
r., że tego samego dnia, w roku 1991, 
rozpocznie się wojna, a Medziugorje po
mimo rozruchów wojennych pozostanie 
oazą pokoju? 

W tym miejscu warto wspomnieć 
inne sanktuaria Maryjne: Marija Bistrica, 
Solin, Trsat i inne. Tam gromadzili się 
wierni, szukając wsparcia fizycznego i 
duchowego. Trzeba także zaznaczyć, 
że Medziugorje zapisało imię narodu 
chorwackiego złotymi literami pośród 
innych narodów świata. Dlatego nie jest 
przypadkiem, że narodowy dzień nie
podległości obchodzimy w dniu ro cznicy 
objawienia się Matki Bożej, 25 czerwca. 
Medziugorje znane jest przede wszyst
kim z owoców, które są widoczne w tym 
miejscu, a które można osobiście zoba
czyć i doświadczyć. Przede wszystkim 
– modlitwa, spowiedź, post, nawrócenia, 
życie sakramentalne. Tysiące ludzi tutaj 
postanawia zmienić swoje postępowanie 
na lepsze. Wielu z nich daje świadectwo, 
że do świadczyli tutaj uzdrowienia. 

Tym, którzy dostrzegają w Medziu
gorju tylko negatywy i podkreślają je, 
trzeba powtórzyć to, co u początków 
chrześcijaństwa, przy prześladowaniu 
apostołów w Jerozolimie, powiedział 
uczony w Piśmie, członek wysokiej rady 
żydowskiej imieniem Gamaliel: „Teraz 
wam mówię: Odstąpcie od tych ludzi 
i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi 
pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpad
nie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga 
pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i 
może się czasem okazać, że walczycie 
z Bogiem.” (Dz 5,3839)

Nie ma jednoznacznych dowodów, 
że osoby widzące kłamią, wręcz prze
ciwnie: są podstawy, aby im wierzyć. 
Oczy ludzkie nigdy nie zobaczą te go, co 
wykracza ponad możliwości naturalne. 
Nie znaczy to, żebyśmy nie mieli uznać 
końcowego oświadczenia międzyna
rodowej komisji teologów, badających 
te wydarzenia. Pracuje ona rzetelnie 

od dłuższego czasu, powołana w Wa
tykanie przez papieża Benedykta XVI. 
Słusznie oczekujemy z nadzieją na to 
oświadczenie, które może być krokiem 
do przodu odnośnie do już wydanych 
dokumentów. Należy do nich znane 
oświadczenie z Zadaru oraz następne 
oświa dczenie biskupów z 10 kwietnia 
1991, które zezwala na pielgrzymowanie 
do Medziugorja oraz zaleca kapłanom 
sprawowanie opieki duszpasterskiej nad 
pielgrzymami. 

W sanktuarium Królowej Pokoju 
miliony ludzi odzyskało duszę, chroniąc 
się pod płaszczem Królowej Pokoju. Oto 
odnaleziony skarb, którego nic nie może 
zastąpić. Dlatego też rytm pielgrzymko
wego ruchu trwa tu nieprzerwanie już od 
ponad 30 lat. 

Przekład z niem.: Alicja B.
Medjugorje. Gebetsaktion 

nr 106, str.  3639

KSIąŻKI, KASETy, PłyTy 
WyDAWNICTWA „VOx DOMINI” 

dostępne są w sprzedaży 
bezpośredniej, internetowej, detalicznej i hurtowej 

w biurze handlowym LUmeN
43-190 mikołów, ul. Żwirki i wigury 6

tel. 32 7383869
e-mail: b.h.lumen@voxdomini.com.pl

sklep internetowy:
http://www.voxdomini.pl/sklep

Z A P R A S Z A M y !



4/2012

13

z 25 grudnia 2012
Tego dnia tradycyjnie wszy-

scy czekali na słowa Matki Bo-
żej. Marija Pavlović po obja-
wieniu przekazała: 

Matka Boża przyszła z Dzie-
ciątkiem Jezus i nie prze-
kazała żadnego orędzia, ale 

ORĘDZIA 
MATKI 
BOŻEJ 

DLA 
PARAFII 

W MEDZIU-
GORJU 

I DLA 
ŚWIATA

Dziecię Jezus powiedziało: „Jestem waszym pokojem, żyjcie 
według moich przykazań.” Matka Boża i Dziecię Jezus wspól-

nie pobłogosławili nas znakiem krzyża.

Objawienie dane Jakovowi Colo 25 grudnia 2012
Matka Boża ukazała się trzymając Dzieciątko Jezus na 

rękach. Objawienie zaczęło się o 14.15 i trwało 10 minut.  Jakov usłyszał słowa:
Drogie dzieci, darujcie mi swoje życie i całkowicie mi się oddajcie, abym mogła wam pomóc 

zrozumieć moją matczyną miłość i miłość mojego Syna do was. Moje dzieci, niezmiernie was 
kocham i dziś, w dniu narodzin mojego Syna, w szczególny sposób pragnę każdego z was przyjąć 
do swego serca i wasze życie darować mojemu Synowi. 

Drogie dzieci, Jezus was kocha i daje wam łaskę, abyście żyli w Jego miłosierdziu, ale ser-
ca wielu z was opanował grzech i żyjecie w ciemności. Dlatego, dzieci moje, nie czekajcie, 
powiedzcie „nie” grzechowi, a wasze serca oddajcie memu Synowi, bo jedynie tak będziecie 
mogli żyć Bożym miłosierdziem i z Jezusem w sercach ruszyć drogą ku zbawieniu.

z 25 listopada 2012
Drogie dzieci, w tym czasie łaski wzywam was wszystkich, abyście odnowili modlitwę. 

Otwórzcie się na spowiedź świętą, aby każdy z was całym sercem przyjął moje wezwanie. Je-
stem z wami i chronię was od otchłani grzechu, a wy musicie się otworzyć na drogę nawróce-
nia i świętości, by wasze serce płonęło z miłości do Boga. Dajcie mu czas i On się wam daruje 
i tak w woli Bożej odkryjecie miłość i radość życia. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. 
z 25 października 2012
Drogie dzieci, dziś zachęcam was do modlitwy w moich intencjach. Odnówcie post i modli-

twę, gdyż szatan jest przebiegły i pociąga wiele serc do grzechu i do zatracenia.Wzywam was 
do świętości, drogie dzieci, i do życia w łasce. Adorujcie mojego Syna, aby was napełnił swo-
im pokojem i swoją miłością, za którymi tęsknicie. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
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2 grudnia 2012 
Drogie dzieci, z matczyną mi-

łością i matczyną cierpliwością 
ponownie proszę was, abyście 
naśladowali w życiu mojego Sy
na, abyście rozpowszechniali 
Je go pokój i Jego miłość, aby-
ście, jako moi apostołowie całym 
sercem przyjęli Bożą prawdę i 
modlili się do Ducha Świętego, 
by was prowadził. Dopiero wte-
dy będziecie mogli wiernie słu-
żyć mojemu Synowi, a swoim 
ży ciem pokażecie innym Jego 
miłość. Przez miłość mojego 
Sy na i moją, jako matka staram 
się sprowadzić wszystkie zagu-
bione dzieci w moje matczyne 
ramiona, by wskazać im drogę 
wiary. Dzieci moje, pomóżcie mi 
w tej macierzyńskiej walce i mó-
dlcie się ze mną, aby grzesznicy 
uświadomili sobie swoje grze-
chy i szczerze za nie żałowali. 
Módlcie się również za tych, któ-
rych mój Syn wybrał i poświęcił 
w Swoje Imię. Dziękuję wam.

2 listopada 2012
Drogie dzieci, jako Matka 

pro szę was, abyście wytrwali 
jako moi apostołowie. Proszę 
mojego Syna, aby obdarzył was 
Bożą mądrością i siłą. Proszę, 
abyście oceniali otaczającą was 

rzeczywistość według 
prawdy Bo żej i zdecy-
dowanie przeciwsta-
wiali się wszystkiemu, 

co mo gło by oddalić was od 
mojego Syna. Proszę, aby-
ście przez mojego Syna 
świadczyli o miłości Ojca 
Niebieskiego. 

Moje dzieci, dana jest 
wam wielka łaska bycia 
świadkami Bożej miłości. 
Nie lekceważcie odpowie-
dzialności, która jest wam 
powierzona. Nie zasmucaj-
cie mojego matczynego ser-
ca. Jako Matka pragnę za-
ufać moim dzieciom… moim 
apostołom. 

Postem i modlitwą otwie-
racie drogę do mo jego Syna. 
Proszę Go, aby był z wami i 
by Jego imię było przez was 
uświęcone. Módlcie się za 
pasterzy, gdyż bez nich nic 
z tego nie byłoby możliwe. 
Dziękuję wam.

Orędzia 
dane Ivanowi

10 sierpnia 2012 
Drogie dzieci, przychodzę 

do was i przedstawiam się jako 
Królowa Pokoju, ponieważ mój 
Syn posyła mnie do was. Pragnę 
wam pomóc osiągnąć pokój. 
Mówiłam wam wiele razy i teraz 
powtarzam: Potrzebuję was! Z 
wami mogę zrealizować pokój. 
Wzywam was więc i dzisiaj, mó-
dlcie się o pokój, módlcie się o 
pokój w świecie, o pokój w ro-
dzinach. Przywróćcie ponownie 
modlitwę w waszych rodzinach 
i postawcie Boga na pierwszym 
miejscu w waszym życiu. 

Wasza Matka modli się z 
wami i poleca was swojemu Sy-
nowi. Módlcie się, módlcie się i 
bądźcie wytrwali na modlitwie. 

Dziękuję, że odpowiedzieli-
ście na moje wezwanie.

16 września 2012 
spotkanie modlitewne 
w Rivioli – Włochy 
Drogie dzieci, także tego wie-

czoru chcę wam pomóc. Módl-
cie się o pokój. Módlcie się wraz 
ze Mną o pokój w świecie. 

Pokój, drogie dzieci, tylko po-

kój! Modlę się z wami o pokój w 
świecie. Dlatego mówię wam: 
bądźcie zjednoczeni na modli-
twie, drogie dzieci! 

Dziękuję, drogie dzieci, po-
nieważ także dzisiaj odpowie-
dzieliście na moje wezwanie.

19 września 2012 
spotkanie modlitewne 
w Villa d’Adige – Włochy
Drogie dzieci, także dzisiaj 

w szczególny sposób pragnę 
zaprosić was do modlitwy za 
wszystkich rządzących, aby z 
mocą, którą Bóg im dał, szerzyli 
pokój, aby pracowali dla dobra 
człowieka. Pragnę, drogie dzie-
ci, aby również oni byli narzę-
dziami w moich rękach. 

Drogie dzieci, módlcie się 
szczególnie o życie. 

Dziękuję, drogie dzieci, że 
także dzisiaj odpowiedzieliście 
na moje wezwanie.

20 września 2012 
spotkanie modlitewne 
w Laigueglia - Włochy
Drogie dzieci, także dzisiaj, 

tego wieczoru w sposób szcze-
gólny, módlcie się! Módlcie się 
w tym czasie łaski. Szczególnie 
módlcie się w moich intencjach! 
Módlcie się o pokój. Matka mo-
dli się się z wami. Wstawia się 
przed swym Synem za każdym 
z was. Drogie dzieci to jest czas 
modlitwy. 

Dziękuję, drogie dzieci, bo 
także dzisiaj odpowiedzieliście 
na moje wezwanie.

21 września 2012 
spotkanie modlitewne w 
Porto Potenza Picena
Drogie dzieci, także dziś wzy-

wam was w szczególny sposób: 
módlmy się za wszystkie moje 
dzieci, które są z dala od swoich 
własnych rodziców. Za wszyst-
kie moje dzieci, które się oddaliły 
od mojego Syna Jezusa. Także 
wy módlcie się, aby powrócili do 
mojego Syna Jezusa, aby od-
naleźli się w swoich rodzinach 
i powrócili do mojego Kościoła. 
Oręduję za wami wszystkimi i 
wstawiam się przed moim Sy-
nem za każdym z was. 

Dziękuję, drogie dzieci, bo 
także dzisiaj odpowiedzieliście 
na moje wezwanie.

Orędzia dane Mirjanie
w Medziugorju
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cień wobec pokoju Bożego. Często 
podkreślam tę różnicę. Jeśli człowiek 
otwiera się i doświadcza pokoju Bo
żego, czuje potrzebę dzielenia się nim 
z innymi. Pragnie, aby ten głęboki 
pokój, z którego płynie radość, stał 
się udziałem świata, ponieważ serce 
każdego człowieka tęskni za prawdzi
wym szczęściem. Wiele strasznych 
rzeczy nie miałoby miejsca, gdyby 
zapanował pokój. 

Od pierwszych dni objawień 
Matki Bożej jesteśmy przekonani, że 
nie ma żadnych podziałów ludzi ze 
względu na rody, narodowości, wy
znania. Wszyscy jesteśmy Jej dzieć
mi, i każdego dnia zwraca się do nas 
tak, jak matka do swoich ukochanych 
dzieci, nie robiąc różnicy, nie dzieląc 
nas na grupy i narody. Ona bardzo 
pragnie prowadzić nas drogą pokoju, 
która wiedzie do Jej Syna, Księcia 
Pokoju. Jeśli przyjmiemy tę prawdę, 
zaczniemy ją wcielać w życie, wtedy 
wokół będzie się działo lepiej, będzie 
więcej sprawiedliwości i miłości.

– Czy Matka Boża mówi coś o 
swoich planach?

– Tak, mówi o planach, które 
pragnie realizować we współpracy 
z ludźmi. Zawsze liczy się z nami, 
Jej dziećmi, którym Bóg dał wolną 
wolę. Dlatego prosi o naszą osobistą 
decyzję podążania za wskazówkami 
zawartymi w orędziach. Jeśli czynimy 
to, co Ona nam poleca, stajemy się 
pomocnikami w wypełnianiu planu 
zbawienia. Nie jesteśmy świadomi, 
jak wiele możemy Jej pomóc poprzez 

wejście na drogę życia, 
którą nam wskazuje. 
Matka Boża ma swój 
plan związany z Me
dziugorjem. Jeśli wie
rzymy, nie musimy się 
niczego obawiać. Ona 
jest z nami i nigdy nas 
nie opuszcza. Tak jak 
prawdziwa matka, nie 
pozostawia nas samot
nymi wobec wyzwań 
tego świata, w którym 
żyjemy. Ona pragnie 
nam towarzyszyć, po
uczać nas, jak powin
niśmy radzić sobie z 

– Ivan, stoimy teraz na podwór
ku, przed twoją kaplicą, patrzymy w 
kierunku Podbrdo, gdzie dokładnie 
31 lat temu otrzymałeś objawienie 
Matki Bożej. Jakie są teraz twoje 
odczucia?

– Dzisiaj czuję się bardzo dobrze. 
Wszystkie dni nowenny przed dzi
siejszym świętem były wypełnione 
głębokim pokojem serca. Wielu 
ludzi modliło się, spowiadało, aby 
ucieszyć Matkę Bożą, wynagrodzić 
obojętność i brak wiary. Szczególnie 
dzisiaj chciałbym podkreślić prze
słanie o pokoju, którym powinniśmy 
żyć osobiście i nieść go innym. W 
tych dniach właśnie pokój królował 
w tym miejscu i w naszych sercach, 
co sprawiało Matce Bożej dużo rado
ści. Dlatego powinniśmy modlić się 
szczególnie w gronie rodziny o pokój 
na świecie. Wszyscy potrzebujemy 
pokoju Chrystusa, gdyż tylko ten 
pokój jest prawdziwy. Tylko pokój 
Chrystusa całkowicie przenika nasze 
ciała i dusze. 

Nie jest to pokój, jaki oferuje nam 
świat. Ten pozorny pokój nie może 
równać się z pokojem, do jakiego 
zapraszają nas Jezus i Maryja. Jest 
to naprawdę szczególna łaska, którą 
trudno wyrazić słowami. Pokój ze 
świata jest iluzoryczny. Przykładem 
niech będzie pokój zawierany między 
państwami. Każde z nich ma swoje 
interesy, których broni. Często jest 
tak, że w jednej chwili pakt o pokoju 
staje się początkiem konfliktu, a na
wet wojny. Światowy pokój jest jak 

przeciwnościami i walczyć z po
kusami. Nie zapominajmy, że Ona 
ofiarowuje się za nas Bogu, wstawia 
się za nami, lecz także my nie bądź
my bierni, gdyż dzięki Jej pomocy 
możemy łatwiej przejść zwycięsko 
przez różne życiowe kryzysy.

– Jak to w ogóle możliwe, że znio
słeś tak długi czas (31 lat) w ciągłej 
dyspozycji wobec codziennych ob
jawień Matki Bożej? Każdego dnia 
masz objawienia, przygotowujesz 
się modlitwą na Jej przyjście. Każdy 
dzień to także oczekiwanie, które 
skutkuje odłożeniem wszystkiego 
na bok, gdy przychodzi Matka Boża.

– Zarówno ja, jak i inne osoby 
widzące nie podołalibyśmy temu 
zadaniu, gdyby Matka Boża nie 
udzieliła nam szczególnej ku temu 
pomocy i łaski. Wszyscy jesteśmy 
tylko słabymi ludźmi, świadomymi 
własnych ograniczeń. Ale jednocze
śnie zdajemy sobie sprawę, że nie 
jesteśmy pozostawieni sami sobie. 
Naszym zadaniem jest starać się 
wzrastać w świętości, pracować nad 
sobą, ale także we wszystkim ufać 
Bogu. Matka Boża jest dla nas ogrom
nym wsparciem. Myślę, że bez Niej 
nie moglibyśmy wytrzymać nawet 
roku. Pomaga nam, daje wskazówki, 
nigdy nas nie opuszcza. Jest po pro
stu naszą matką, która nie przestaje 
nas pouczać, jaką drogą powinniśmy 
kroczyć, abyśmy byli szczęśliwi, i nie 
tylko my, ale ludzie na całym świecie. 

Musimy uznać, że ten świat został 
stworzony przez Boga. On z miłości 
stworzył go nie do upadku i samo
zniszczenia, ale pragnie prowadzić 
go do wieczności. Gdy się nad tym 
zastanowimy, wtedy zgodzimy się, 
aby On nas prowadził, damy Bogu 
pierwsze miejsce w naszym życiu. 
Wtedy z pewnością pewnego dnia 
znajdziemy się pośród Jego stworzeń, 
żyjących w niebie. 

– Ivanie, przed chwilą miałeś 
objawienie, które zdarzyło się do
kładnie o tej samej godzinie, co 31 
lat temu, w święto Jana Chrzciciela. 
Co powiedziała Matka Boża?

– Trudno jest opisać to spotkanie, 
gdyż było pełne emocji, ogromnej 

Matka Boża ma szczególny plan 
wobec Medziugorja

Rozmowę z Ivanem Dragiceviciem prowadzi Maximilian Domej, 24.06.2012
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wypadek w pracy. Podczas mojego 
pobytu w szpitalu zmarła moja 
żona. Od tego dnia zacząłem się 
modlić za nią modlitwą różańcową 
– codziennie. 

W ciągu kolejnych sześciu mie
sięcy zmarli moi najbliżsi przyjaciele. 
Ludzie pytali mnie, jak mogę być 
taki spokojny. A moja odpowiedź 
brzmiała: „Modlitwa różańcowa 
daje mi siłę i wewnętrzną radość. 
Ona mi towarzyszyła i podtrzymała 
w całym tym ciężkim czasie.”

Rok po śmierci mojej żony pono
wnie udałem się do Medziugorja. 
Była to pielgrzymka dziękczynna 
za 29 lat małżeństwa. Byłem w tym 
czasie chory. Jak wspomniałem, 
miałem wypadek w pracy, a trzy 
tygodnie później stwierdzono w 
lewej dłoni ciężką chorobę kości. Tak 
więc od tamtego czasu miałem silne 
bóle w tej dłoni, była spuchnięta. Nie 
mogłem jej używać w pracy. 

Pod koniec 2005 r. zakończyłem 
wszelkie terapie, jakie tylko były 
możliwe. Byłem przekonany, że 
skoro nic nie pomogło, to będę 
cierpiał na tę chorobę do końca życia. 

W styczniu 2006 r. odwiedziła 

radości. Czułem się ponadto tak, 
jakbym przeniósł się do tych dni, w 
których wszystko się zaczęło. 

Gdy Matka Boża przenosi nas 
wspomnieniami do tamtych dni, 
czujemy jeszcze większe napięcie, 
ponieważ słyszymy wszystko z Jej 
ust, jakby Jej wersję wydarzeń. 

Pozwolę sobie opisać to dzisiejsze 
spotkanie z Nią. Przyszła z wielką 
radością. Towarzyszyli Jej trzej 
aniołowie. Pozdrowiła nas wszyst
kich: „Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus, moje drogie dzieci!” 
Później Matka Boża modliła się nad 
nami, zebranymi na spotkaniu z Nią. 
Szczególnie modliła się nad obec
nymi tutaj kapłanami. Zawierzyłem 
Jej wstawiennictwu wszystkich nas, 
nasze pragnienia, cierpienia i bóle, 
z którymi tu przybyliśmy. W szcze
gólny sposób powierzyłem Jej opiece 
wszystkich chorych. Matka Boża po
błogosławiła nas wszystkich, i zanim 
odeszła, przekazała nam takie słowa: 

„Drogie dzieci! Z wielką nadzieją 
w sercu również dziś wzywam was 
do modlitwy. Dzieci, przychodzę do 
was, aby wam powiedzieć, że Bóg na-
prawdę istnieje. Pragnę was do Niego 
prowadzić. Niech wasza codzienna 
droga będzie drogą z Jezusem, przez 
Niego i do Niego. Jestem z wami i za 
wszystkimi oręduję przed moim synem 
Jezusem. Dziękuję wam, że odpowie-
dzieliście na moje wezwanie.”

Przekład z niem.: Alicja B.

Moje doświadczenie wyjaśni, 
dla czego Medziugorje stało się dla 
mnie drugą ojczyzną. Uzdrowienie 
i powołanie, które tutaj otrzymałem, 
całkowita zmiana mojego życia 
– wszystko zdarzyło się właśnie 
w tym miejscu. Przybyłem tu po 
raz pierwszy w roku 1984. Moja 
żona Maria ścisnęła moją dłoń, 
mówiąc: „Jedźmy tam, musimy tam 
pojechać.”

Pod koniec lat 80tych zabrałem 
więc tutaj całą rodzinę, gdyż już 
wtedy przyciągało mnie to miejsce. 
Pod koniec roku 1988 ponownie 
przyjechałem tu z moją żoną, która 
podarowała mi różaniec. Ta modlitwa 
zmieniła potem całkowicie moje 
życie.

Niewytłumaczalna radość 
pośród morza cierpienia

Moja historia zaczęła się w 
pier wszy weekend września 2001 
r. Świętowaliśmy ślub naszego 
najstarszego syna. Następnego 

d n i a  m o j a  ż o n a 
z a c h o r o w a ł a  n a 
g r y p ę .  D w a  d n i 
p ó ź n i e j  m i a ł e m 

Powinniśmy słuchać Boga, 
wołającego w naszych 

sercach
W Medziugorju wiele osób do świadcza łaski uwolnienia serca, 

ale również fizycznego uzdrowienia. Jednym z nich jest Alfred Ofner 
z Austrii, który wkrótce zostanie wyświęcony na stałego diakona. 

Oto jego świadectwo.

Zdjęcia z wrześniowej uroczystości w katedrze 
św. Stefana w Wiedniu, w czasie której Alfreda poże-
gnali koledzy - strażacy, a on rozpoczął nowe życie.
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do poranku  poniedziałku 
wielkanocnego. Powiedziała 
mi:  „Przynieś ze sobą 
w s z y s t k i e  d o k u m e n t y 
choroby, musimy zrobić 
rentgen i  przyjrzeć się 
twojej dłoni.” W szpitalu 
lekarz porównywał stare 
zdjęcia rentgenowskie z 
nowym. Stwierdził, że mię
dzy nimi nie ma żadnej 
różnicy. Minęło już pięć lat. 
Choroba była już oficjalnie 
badana, dalej stwierdzano 
jej istnienie. Ale ona już 
zupełnie mi nie przeszkadza.

Otwarte drzwi 
do nowego powołania
Chciałbym jeszcze po

wiedzieć kilka słów o mojej 
siostrze. Umarła 29 listopada 
2006 r. Gdy spoglądam 
wstecz, myślę o tym, że 
mogłem towarzyszyć jej 
w drodze odchodzenia z 
tego świata. Musiała odejść, 
abym mógł wejść na nową 
drogę powołania. W uro
czystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 
2006 r., ponownie udałem się do 
Medziugorja, ponieważ takie czułem 
w sercu wezwanie. Wtedy odkryłem 
moje powołanie. Usłyszałem: 
„Twoja droga się zmieni. Twoja 
droga bę dzie inna.” Zostawiłem 
wszystko, pracę i służbę w straży 
pożarnej. Rozpocząłem studia 
teologiczne i teraz jestem już na 
końcowym etapie przygotowań do 
święceń stałego diakonatu. Jeśli Bóg 
pozwoli, zostanę wy święcony na 
diakona świeckiego w Wiedniu 29 
września 2012 r. (Poniżej zdjęcia z 
tej uroczystości – przyp. red.) 

Znalazłem skarb mojego ży
cia. Moja decyzja o podjęciu 
służby diakonatu nie miała na celu 
wynagrodzenia Bogu za łaski, ale 
była odpowiedzią na Jego powołanie. 
Idę nią z zachwytem. Wierzę, że 
każdy z nas ma swoją drogę po
wołania: w domu, w pracy, w 
relacjach z innymi, w czasie wolnym. 
Wtedy powinniśmy nasłuchiwać 
głosu Boga w naszych sercach, 
ponieważ każdy ma w sercu dary, 
którymi powinien służyć. 

Wierzę, że przesłania Matki 
Bożej są bardzo ważne. Istotne 
jest, byśmy wcielali ich treści w 
nasze codzienne życie. Matka Boża 

powiedziała nam: Między Bogiem 
i człowiekiem powinny zajaśnieć 
pokój i pojednanie, ponieważ gdy ten 
pokój nastaje, rozlewa się on także 
na relacje między ludźmi. Tutaj w 
Medziugorju, gdzie niebo styka się 
z ziemią, jest obecna Maryja, która 
prowadzi nas do Jezusa. Idźmy 
razem z Nią tą drogą. Chciałbym 
zakończyć słowami orędzia z 25 
marca 1988 r.: 

„Drogie dzieci! I dzisiaj wzywam 
was do pełnego oddania się Bogu. 
Wy, drogie dzieci, nie jesteście 
świadomi tego, jaką miłością Bóg 
was kocha. Dlatego pozwala Mi 
być z wami, żebym was pouczała i 
pomogła znaleźć drogę pokoju. A 
tej drogi nie możecie znaleźć, jeśli 
się nie modlicie. Dlatego, drogie 
dzieci, zostawcie wszystko i Bogu 
poświęćcie czas, a On będzie was 
wtedy obdarowywał i błogosławił. 
Dzieci ,  nie zapominajcie,  że 
wasze życie jest przemijające jak 
wiosenny kwiat, który dziś jest 
wspaniały, a jutro go nie będzie. 
Dlatego módlcie się tak, by wasza 
modlitwa, wasze oddanie Bogu stało 
się drogowskazem; wtedy wasze 
świadectwo będzie miało wartość nie 
tylko dla was, ale i na całą wieczność. 
Dziękuję, że odpowiedzieliście na 
moje wezwanie.”

mnie moja najmłodsza siostra, która 
powiedziała, że ma raka piersi, w 
końcowym stadium. Ta wiadomość 
bardzo mną wstrząsnęła. Moja 
żona odeszła w wieku 50 lat, a 
teraz miałem się przygotować na 
odejście najmłodszej siostry, również 
50letniej. 

Nie śmierć, ale uzdrowienie
Postanowiłem spędzić Niedzielę 

Palmową 2006 r. w Medziugorju, 
modląc się w intencji uzdrowienia 
mojej siostry. W Wielki Poniedziałek 
poszedłem o godz. 17 do kościoła. 
Rozpoczynały się modlitwy wie
czorne. Kościół był wypełniony po 
brzegi. Znalazłem sobie miejsce 
w kąciku, po prawej stronie. Po 
zakończeniu drugiej tajemnicy ró
żańca świętego odczułem intensywny 
ból głowy, który rozlewał się w 
ciele, koncentrując się wokół serca. 
Chciałem wstać i wyjść z kościoła, 
ale nie byłem w stanie. Pierwszy raz 
w życiu czułem się tak wstrząśnięty. 
Słyszałem pytanie: „Jesteś gotowy 
umrzeć?” Byłem jakby poza sobą, 
nie mogłem zrozumieć, co się dzieje 
i pytałem siebie, kto chce już umrzeć. 
Ale ten, który postawił mi to pyta
nie, czekał na odpowiedź. Moja 
odpowiedź brzmiała: „Nie mogę 
sobie wyobrazić lepszego miejsca na 
śmierć.” Jak tylko to powiedziałem, 
otrzymałem coś w rodzaju wizji, to 
był ułamek sekundy: zobaczyłem 
najpierw jak otwiera się moja klatka 
piersiowa, a później żywe, bijące 
serce. W tej chwili zacząłem płakać 
jak dziecko. Ból głowy nagle zniknął, 
a razem z nim także ból w kościach 
dłoni. Mogłem podnosić i swobodnie 
poruszać lewą dłonią i palcami, 
co wcześniej było niemożliwe. 
Uświadomiłem sobie, że prze  ży wam 
moje uzdrowienie. 

Powiedziałem głośno: „Matko 
Najświętsza, nie przyjechałem tutaj 
z powodu siebie!” Widziałem, jak 
opuchlizna znika, a dłoń wygląda 
stopniowo tak, jak przed chorobą. 
Tego wieczoru oddałem swoje 
ży cie całkowicie Matce Bożej. 
Po wiedziałem Jej: „Maryjo, weź 
mnie za rękę i prowadź!” Później 
zrozumiałem, że potraktowała moją 
modlitwę dosłownie. Gdy wróciłem 
do domu wszyscy dziwili się, że 
byłem zupełnie zdrowy. 

Jedna z moich synowych pracuje 
w szpitalu w Eisenstadt. Miała 
dyżur w noc Zmartwychwstania, 
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Ojciec Ivica Perić, który od 22 lat 
pracuje jako misjonarz w Afryce, odwiedził 
Wiedeń z okazji publikacji książki o jego 
życiu i działalności w Afryce. Książkę 
napisali dwaj chorwaccy dziennikarze. 
Odwiedził chorwacką misję katolicką w 
Wiedniu, gdzie sprawował niedzielną 
mszę. 

W pobliżu jego parafii w Afryce znaj
duje się sanktuarium maryjne Kibeho, 
jedyne w Afryce, które zostało uznane 
przez Kościół. W Kibeho objawienia 
maryjne rozpoczęły się w tym samym 
roku co w Medziugorju, lecz pięć miesięcy 
później.

Afryka jest kontynentem, na którym 
ludność żyje rzeczywiście w skrajnej 
nędzy. Bieda dotyczy w pierwszej 
linii podstawowych ludzkich potrzeb: 
żywności, wody i wykształcenia. Współ
czesny człowiek powinien zdawać sobie 
sprawę, co oferuje świat, wobec jakich 
wymagań staje w życiu, a z drugiej strony, 
co traci, skupiając się tylko na walce o 
dobra materialne. Poniższa historia o 
życiu o. Ivica jest jego osobistą relacją z 
pracy misyjnej, a więc umożliwia jeszcze 
lepsze zrozumienie jak życiodajne jest 
dla człowieka bycie darem dla innych. 
Z jego opowiadań wynika, że opłaca się 
dawać świadectwo o Jezusie, nawet jeśli 
ryzykujemy życiem. 

– Ojcze Ivica, czy mógłby ojciec 
powiedzieć kilka słów o sobie?

– Urodziłem się w Lepenicy, nieda
leko Sarajewa. Jako franciszkanin na
leżę do prowincji Bośnia Srebrena. W 
rodzinnej miejscowości ukończyłem 
szkołę podstawową i średnią. Następnie 
studiowałem w Sarajewie. Po trzech 
latach studiów na wydziale gospodarki, 
zdecydowałem w roku 1982 o wstąpieniu 
do zakonu franciszkanów. W roku 1988 
zostałem wyświęcony na kapłana. Po 
święceniach byłem rok w parafii Tuzla 
jako kapelan. Warunkiem wyjechania na 
misje był rok pracy duszpasterskiej we 
własnej prowincji. W ten sposób w roku 
1989 opuściłem Bośnię i wyjechałem 
do Anglii na kurs językowy. Następnie 
udałem się w roku 1990 do Ugandy, gdzie 

pracowałem przez 13 lat. Obecnie jestem 
od 9 lat w Ruandzie. A więc w sumie 
spędziłem 22 lata na misjach w Afryce. 

– Nosił ojciec w sercu pragnienie 
zostania kapłanem. Kiedy pojawił się 
pomysł pracy na misjach?

– Podczas studiów teologicznych 
w Sarajewie, a nawet wcześniej, 
zapragnąłem wyjechać na misje do Indii. 
W tych latach, gdy przygotowywałem 
się do pracy misyjnej, granice państwa 
indyjskiego były zamknięte, tak że 
żaden misjonarz nie mógł się tam udać. 
Wówczas nasz brat, ojciec Tomo Ancic 
był misjonarzem w Ugandzie. W czasie 
urlopu przyjechał do Bośni i usłyszał, że 
przygotowuję się do wyjazdu na misje. 
Odwiedził mnie na parafii w Tuzla i 
rozmawiał ze mną, abym zmienił decyzję 
i abym zamiast  wyjeżdżać do Indii 
rozważył wyjazd do Afryki... 

– Czy pierwsze spotkanie z Afryką  
było takie, jak sobie ojciec wyobrażał?

– Przed wyjazdem dostałem dużo 
książek o Afryce, w tym też relacje 
misjo narzy, moich poprzedników. Jednak 
miałem wewnętrzne przekonanie, że 
nie powinienem tego wszystkiego 
czytać. Dlaczego? Aby nie jechać tam 
z rozwiązaniami i spostrzeżeniami in
nych. Chciałem mieć swoje, świeże 
spojrzenie: poznać Afrykę z własnego 
punktu widzenia. Uznałem za zbędne 
gromadzenie myśli, które stanowiłyby 
źródło sugestii, a dalej konkretnych 
decyzji. Po prostu chciałem poznać Afrykę 
w oparciu o własne doświadczenia. 
I muszę przyznać, że była to moja 
pier wsza istotna decyzja, dzięki której 
jestem do dziś zadowolony z początków 
mojej misyjnej drogi. Gdy w roku 1990 
przybyłem do Ugandy (a było to moje 
pierwsze spotkanie z ziemią afrykańską), 
panował tam chaos po wojnie, zakoń
czonej w roku 1986. Uganda była zruj
no wana. Infrastruktura zniszczona. 
Sprawdziło się wówczas moje podejście, 
aby nie przychodzić ani z wiedzą, ani 
z oczekiwaniami i uprzedzeniami. Nie 
wiem, czy bym tu przyjechał, słysząc o 

straszliwym powojennym stanie kraju.
– Chociaż wiele lat pracował ojciec 

na misjach w Ugandzie, obecnie jest 
ojciec w Ruandzie. Jak doszło do tej 
zmiany?

– W Ugandzie przeżyłem wszystko, co 
może przeżyć misjonarz. Było naprawdę 
ciężko, przede wszystkim z powodu 
wojny, która miała swoje opłakane skutki i 
szerokie oddziaływanie. Jak każda wojna, 
także ta w Ugandzie, pochłonęła tysiące 
ludzkich istnień. Ludzie żyli w skrajnej 
nędzy, a bieda była jeszcze dotkliwsza 
niż przed wojną. Wielu młodych ludzi 
zginęło w walkach, a przecież oni mogliby 
pracować i utrzymać rodziny. Wszyscy 
potrzebowali pomocy, a więc nigdy się 
nie nudziłem, ciągle pracowałem. 

Dzięki Bogu, przez te 13 lat udało 
nam się zbudować wiele szkół i centrów 
zakwaterowań dla ubogich. Przyjmowani 
ludzie nie czuli się dłużej zostawieni na 
łasce losu. Misjonarze otwierali przed nimi 
drzwi do nowego życia i dawali nadzieję. 
Wielu z nich świadczy teraz o otrzymanej 
pomocy, dziękując Bogu i ludziom, którzy 
okazali im życzliwość i serce, aby mogli 
zacząć nowe życie. 

Moje przybycie do Ruandy wpisało się 
w ciężki czas powojenny. Nie planowałem 
przyjazdu na to miejsce, lecz stało 
się tak, że mój współbrat z prowincji, 
o. Vjeko Curic, wieloletni misjonarz w 
Ruandzie, został zamordowany w roku 
1998, w wyniku krwawych walk między 
plemionami Hutu i Tutsi, które trwały od 
roku 1994. Po jego śmierci misjonarze 
bali się wyjeżdżać do Ruandy. A więc 
poprosiłem naszego prowincjała, aby 
pozwolił mi kontynuować pracę, którą 
wykonywał o. Vjeko. Ojciec prowincjał 
przyjął moją propozycję i przeniósł mnie 
z Ugandy do Ruandy. W ten oto sposób 
zjawiłem się w parafii Kivumu, w której o. 
Vjeko pracował 15 lat.

– Mógłby ojciec powiedzieć kilka 
słów o ojcu Vjeko, który nazwany 
został „afrykańskim Schindlerem”?

– Ojciec Vjeko Curis pracował 
w Ruandzie jako misjonarz w latach 

KiBeHO – afrykańSKie 
LOurdeS, fatiMa 

i MedziugOrje
Wywiad z o. Ivica Periciem 

przeprowadził Vitomir Damjanovic
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19831998. Był bardzo solidny, gorliwie 
wykonywał swoją pracę, dobrze orien
tował się w sytuacji kraju. Podczas 
wojny między plemionami Hutu i Tutsi, 
która trwała zaledwie trzy miesiące, 
Hutu zabili około milion osób z plemiona 
Tutsi: mężczyzn, kobiety i dzieci. Ojcu 
Vjeko udało się uratować tysiące lu
dzi dzięki pomysłowości, sprytowi oraz 
dzięki znajomości języka i kultury. Słowa 
przemówień nie są w stanie odzwierciedlić 
wielkości tego człowieka i jego miłości do 
tamtejszych ludzi, za których w końcu 
oddał życie. 

Był znany na całym świecie. Jako 
przedstawiciel  tubylców, znający 
doskonale sytuację w Ruandzie, uczes
tniczył w negocjacjach prowadzonych 
w Ameryce i Europie. W dniu jego 
męczeńskiej śmierci bł. papież Jan 
Paweł II zaliczył go do grona chrześcijan, 
którzy oddali życie za braci w imię 
Jezusa. Ojciec Vjeko wiele czynił, ale 
najważniejsze, że czynił to wszystko z 
miłości. Żył w parafii liczącej ponad 30 
tysięcy mieszkańców, z których 20 tysięcy 
to młodzi ludzie. Można sobie wyobrazić, 
jaki był widok pól na skutek wojny. 
Pozostał na parafii mimo trwających walk 
oraz po ich zakończeniu, kiedy sytuacja 
była najgorsza, aż do tragicznego dnia 

jego śmierci, tj. 31. stycznia 1998 r. Tego 
wieczoru dwie osoby odwiedziły go w 
domu na parafii w Kivumu. Po wspólnej 
kolacji ojciec odwiózł ich samochodem 
do Kigali. Nagle samochód zatrzymał się 
przed kościołem pw. Świętej Rodziny, 
a pasażerowie skierowali w jego stronę 
broń, oddając siedem strzałów w plecy 
i w bok. 

Do dzisiaj nie wiadomo, kim byli i 
dlaczego go zabili. Skoro jednak zaprosił 
ich na kolację, możemy przypuszczać, 
że znał ich dobrze. Został pochowany 
w kościele w Kivumu, który zbudował. 

Parafianie osobiście poprosili biskupa 
Kabgaya o zgodę na pochówek w tym 
kościele, aby trwała pamięć o nim oraz o 
ofierze jego życia. 

– Ojcze, rozmawiamy o wojnie w 
Ruandzie. Wiemy też, że objawienia 
Matki Bożej w Kibeho są powiązane 
z tragicznymi wydarzeniami wojny. 
Kibeho znajduje się tylko ok. 120 km 
od ojca obecnej parafii. Co może nam 
ojciec powiedzieć o tych objawieniach?

– W Ruandzie mówi się, że Kibeho jest 
afrykańskim odpowiednikiem Lourdes, 
Fatimy lub Medziugorja. Objawienia w 
Kibeho rozpoczęły się 28 listopada 1981 
r., tzn. nieco ponad pięć miesięcy po 

rozpoczęciu objawień w Medziugorju. 
Wojna w Ruandzie miała miejsce mniej 
więcej w tym samym czasie, co wojna 
w Bośni. Oba konflikty rozgorzały w 
oparciu o nietolerancję etniczną. Wojna 
w Ruandzie zakończyła się straszną 
masakrą, podczas gdy wojna w Bośni nie 
przyniosła aż tylu ofiar. 

Chociaż objawienia w Kibeho 
są bardzo podobne do objawień w 
Medziugorju, można zaobserwować 
pewne różnice. W Kibeho liczba osób 
widzących stopniowo wzrastała. Najpierw 
jedna dziewczynka, później dwie, dalej 
trzy. W Medziugorju od razu było sześć 
osób. W Kibeho liczba oraz okres 
słyszenia orędzi nie były tak intensywne 
jak w Medziugorju, gdzie objawiania nadal 
trwają. Kibeho jest podobne bardziej 
do Fatimy. Natomiast o Medziugorju 
mógłbym powiedzieć, że niewątpliwie 
wyróżnia się ono na tle innych objawień. 
Nic podobnego się wcześniej nie zdarzyło. 
Wiemy także, że w przeciwieństwie do 
Medziugorja, Kibeho zostało oficjalnie 
zaakceptowane przez Kościół. Uznano 
widzenia pierwszych trzech osób, chociaż 
było więcej osób widzących Matkę Bo żą. 

G ł ó w n y m  p o w o d e m  u z n a n i a 
autentyczności objawień było wydarzenie 
z 15 sierpnia 1982 r. W Kibeho było wó
wczas ponad 20 tysięcy osób, ponieważ 
Matka Boża obiecała, że tego dnia 
się ukaże. Wielu oczekiwało tego dnia 
z radością, ponieważ jest to święto 
Wniebowzięcia Matki Najświętszej. Ale 
tego dnia Matka Boża nie pozwoliła 
śpiewać, co wcześniej się nie zdarzało. 
Osoby widzące patrzyły na Maryję 
płaczącą, i one też zaczęły zawodzić 
i płakać na widok okropności, które 
zobaczyły. Osoby widzące zobaczyły 
sceny zabijania, niszczenia, tortur, rzeki 
krwi, ciała zabitych, zmasakrowanych 
ludzi... 

Zobaczyły dolinę zaścieloną zwłokami 
zamordowanych, ponieważ nikt nie był 
w stanie ich godnie pochować. Gdy te 
wizje urzeczywistniły się po 12 latach, w 
walkach między Hutu i Tutsi, ówczesny 
prefekt Kongregacji Wiary, kardynał 
Joseph Ratzinger, zdecydował 29 
stycznia 2001 r. o uznaniu autentyczności 
objawień w Kibeho.

– Czy wierni w ojca parafii wiedzą o 
objawieniach w Medziugorju?

– Wiem, że niektórzy pielgrzymowali 
do Medziugorja, gdy byłem w Ugandzie. 
Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że są 
bardzo biedni, a więc prawie nikt nie może 
sobie pozwolić na taką podróż. 

Z Ruandy, to znaczy z mojej obecnej 
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My, misjonarze, nie przybywamy tutaj 
mówić o Ewangelii i Chrystusie. Nasza 
praca polega w pierwszym rzędzie na 
pomocy ludziom w przeżyciu, a dalej 
na nauczeniu ich zawodu, aby mogli 
utrzymywać rodziny. Znaczy to, że 
nie chcemy dać im ryby, ale wędkę  
nauczyć samodzielności i zaradności. 
Gdy mówię o projektach priorytetowych, 
chciałbym wspomnieć, że do zeszłego 
roku nie mieliśmy prądu. Podczas 
tych 22 lat w Afryce miałem jedynie 
latarkę albo świeczkę. Jak już wcześniej 
powiedziałem, moja parafia składa 
się w 80% z młodych ludzi poniżej 25 
roku życia. Oni potrzebują pomocy, aby 
nauczyć się konkretnego zawodu, a 
dokonać tego można dopóty, dopóki są 
młodzi. Dlatego też jednym z najbardziej 
pilnych projektów jest otwarcie centrum 
nauczania, w którym mogłoby studiować 
ponad 9 tysięcy studentów. Zanim będę 
mówił dalej, dodam na marginesie, że 
w mojej parafii istnieją już cztery szkoły 
zawodowe, w których uczy się około 
6 tysięcy dzieci w wieku 612 lat. Jeśli 
dzieci nie chodzą do szkoły, przyczyna 
jest jedna  głód. Gdy zacząłem rozdawać 
ciepłe posiłki, zainteresowanie szkołą 
wśród wiernych znacząco wzrosło. 
Ponadto warto przypomnieć, że szkoła 
podstawowa trwa do klasy szóstej, 
później jest szkoła średnia, która daje 
wykształcenie zawodowe. Budowa 
ośrodka jest o tyle istotna, że umożliwia 
kontynuowanie nauki rzemiosła po 
u kończeniu szkoły podstawowej. Wy
konano już plany oraz projekt, i mam 
nadzieję, że budowa rozpocznie się 
możliwie najszybciej, dzięki pomocy 
życzliwych ludzi.

– Czy mógłby ojciec na koniec 
naszej rozmowy opisać, jak wygląda 
ojca dzień pracy?

– Z racji, że Ruanda leży nieco poniżej 
linii równika, dzień i noc trwają 12 godzin. 
Gdy mieszkańcy Ruandy określają czas, 
mówią o widniejszej i ciemniejszej części 
dnia. Nie liczą czasu tak jak my. Gdy w 
Europie jest godzina 7, wtedy tutaj mówią: 
jest godzina pierwsza albo pierwsza 
godzina dnia. Dokładnie dlatego, że o 
godzinie 6 robi się jasno, a o godzinie 
18 zapada zmierzch. Żyję w klasztorze 
razem z czterema braćmi franciszkanami: 
dwaj z nich pochodzą z Ruandy, jeden jest 
z Burundi, a ja – z Bośni. Rano wstajemy 
o 5.15, a więc jeszcze przed świtem. 
O godz 5.45 zbieramy się na wspólnej 
modlitwie, która trwa do godz. 6.15. Wtedy 
rozpoczyna się msza święta. Uczestniczą 
w niej także ludzie z zewnątrz. Po mszy 
jemy śniadanie i rozpoczynamy dzień 
pracy. Odwiedzamy chorych i spełniamy 
nasze obowiązki duszpasterskie na 
parafii. O 12.15 spotykamy się na krótkiej 
wspólnej modlitwie i idziemy na obiad. W 
tym samym czasie, tj. od 12.30 do 13.30, 
obiad mają też dzieci, które są z nami. 

Po obiedzie wykonujemy prace prze
widziane na dany dzień, które trwają do 
godziny 18. Później odprawiamy godzinne 
rozmyślanie, zakończone nieszporami. 
Po kolacji mamy chwilę czasu wolnego 
i praktycznie koniec dnia, który modlitwą 
się zaczyna i nią się kończy. 

Przekład z niem. Alicja B. 
Wywiad z 25 lutego 2012 (Wiedeń). 

W Polsce pomocą dla Ruandy zajmuje 
się m.in. Fundacja ADRA Polska. 

http://www.pomocrwandzie.adra.pl

parafii, nikt nie był jeszcze w Medziugorju. 
Nie mają na to pieniędzy. 

Parafia liczy 30 tysięcy członków, a 
wśród nich jest około 15 tysięcy osób, 
które jedzą coś dwa, trzy razy w tygodniu. 
Nie mają co jeść, a przecież to jest 
podstawa egzystencji. Nawet jeśli udają 
się do Kibeho, naszego „Medziugorja”, 
to idą tam pieszo, ponieważ nie mają 
pieniędzy na podróż jakimkolwiek środ
kiem transportu. 

Jeśli chodzi o sank tuarium w Ki
beho, jest tam zupełnie inaczej niż w 
Medziugorju. W trakcie roku przybywa 
tam niewielka liczba osób. Jedynie z 
okazji większych uroczystości można 
zobaczyć około 2030 tysięcy ludzi.

– Z pewnością koordynuje ojciec 
wiele programów pomocy. Ale czy 
mógłby ojciec powiedzieć, który 
projekt obecnie jest najistotniejszy?

– W naszej rozmowie trochę już tę 
tematykę poruszyliśmy. Najważniejsze 
jest zapewnienie jedzenia głodującym. 
Jeśli damy im jeść, możemy ich nauczać. 

Ruanda jest państwem rozciągającym 
się na obszarze 26.000 km2 (około 8% 
powierzchni Polski – przyp. tłum.). Proszę 
sobie wyobrazić, że na tej powierzchni 
żyje 11 milionów ludzi. I trzeba dodać, że 
90% ludności utrzymuje się z rolnictwa. 
Problemem jest przeludnienie. Mało jest 
ziemi zdatnej pod uprawę, czyli takiej, 
której kultywowanie przynosiłoby plony, 
a zatem stanowiłoby źródło pożywienia. 
Jeśli chodzi o chrześcijaństwo, Ruanda 
należy do najbardziej schrystianizowanych 
państw Afryki. Około 93% ludności 
stanowią chrześcijanie, 82% spośród 
nich to katolicy. 

Kibeho – niewielka miejscowość 
30 km od miasta Butare, w której w latach 
198183 trwały objawienia Matki Bożej, 
pierwsze w historii Afryki. Kościół uznał je 
za autentyczne.

Maryja ukazywała się uczennicom 
gimnazjum: Alfonsinie Mumereke, Na
talii Mukamazimpaka i MariiKlarze Mu
kangango. Przedstawiła się jako Matka 
Słowa i wzywała wszystkich ludzi do 
nawrócenia, modlitwy i postu. Na 12 lat 
przed potworną rzezią w Rwandzie, 15 
sierpnia 1982 r., wizjonerki zobaczyły 
Maryję smutną i płaczącą, która ukazała 
im rzeki krwi, grupy zabijających się  lu
dzi, zalane krwią czaszki. W rok później 
apelowała: „Okażcie skruchę, żałujcie, 
żałujcie! Nawróćcie się, kiedy jest jesz
cze czas... Dzisiaj wielu ludzi nie potrafi 
już prosić o przebaczenie. Ci ludzie znów 
krzyżują Syna Bożego. Przyszłam wam 
o tym przypomnieć szczególnie tu, w 

Rwandzie, gdyż znajduję tu jeszcze ludzi 
pokornych, którzy nie są przywiązani do 
bogactw i pieniędzy”.

Wskazywała, że świat jest w stanie 
buntu przeciwko Bogu i idzie ku swemu 
zniszczeniu. Szczególny nacisk Matka 
Boża kładła na modlitwę. Prosiła, aby lu
dzie modlili się za świat, nauczyli innych 
się modlić i modlili się w miejsce tych, 
którzy się nie modlą. Wskazywała, aby 
nie ustawać w gorliwości i modlić się bez 
obłudy. Sprawą objawień i treścią orędzia 
z Kibeho zajmowały się dwie komisje – 
teologiczna i lekarska. 

29 czerwca 2001 r. w katedrze w 
Gikongoro bp Misago w obecności Epi
skopatu i nuncjusza papieskiego ogłosił 
uznanie przez Kościół objawień w Kibeho. 
W oficjalnym dokumencie potwierdzono, 
że orędzie łączy naukę Pisma Świętego z 
Tradycją Kościoła, a o wizjonerkach i ich 
zachowaniu w czasie widzeń nie można 

powiedzieć niczego, co byłoby sprzeczne 
z wiarą lub moralnością. Wskazywano na 
wielkie owoce duchowe objawień.

„Niech Kibeho – stwierdził wtedy bp 
Misago – stanie się uprzywilejowanym 
miejscem nawróceń, zadośćuczynienia 
za grzechy świata oraz pojednania; miej
scem spotkania tych, którzy ulegli rozpro
szeniu oraz tych, którzy umiłowali cnoty 
współczucia i braterstwa bez granic; 
miejscem przypominającym Ewangelię 
Krzyża”.

W 2003 r. kard. Sepe, ówczesny pre
fekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów 
konsekrował w Kibeho kościółsanktu
arium Matki Bożej Bolesnej. Pracę dusz
pasterską prowadzą w nim księża pallo
tyni. Obok świątyni znajduje się pomnik 
ofiar ludobójstwa, które miało miejsce w 
latach 90tych XX w. Zamordowana zo
stała wtedy również jedna z wizjonerek, 
Maria Klara Mukangango.
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– Ojcze Mario, posługiwał ojciec 
przez jakiś czas w Medziugorju 
jako franciszkanin i duszpasterz. 
Jakie ma ojciec doświadczenia 
związane z tym miejscem?

– Aktualnie pracuję w parafii 
Posusje, która leży niedaleko Me
dziugorja. Od początku posługi 
w Medziugorju czułem, że na
szym zadaniem jest pomagać 
i służyć Matce Bożej poprzez 
rozpowszechnianie Jej orędzi. Ona 
nigdy nie chciała stawiać Siebie 
w centrum zainteresowania, lecz 
kierowała nasz wzrok ku Jezusowi 
Chrystusowi. I myślę, że to jest 
najważniejsze. Każdy, kto tutaj 
pracował i pracuje, powinien brać 
z Niej przykład. Jesteśmy tu ze 
względu na Jej obecność, jako 
apostołowie i słudzy. Musimy być 
jednocześnie świadomi, że Bóg 
powierzył nam niezwykły dar, który 
związany jest z odpowiedzialnością 
dawania jasnego, ewangelicznego 
świadectwa całym naszym życiem 
o treści przekazywanych orędzi. 
Jesteśmy świadkami, że poruszyły 

wyrazić szukanie Boga oraz 
gotowość i pragnienie przyjęcia 
zaproszenia  do nawrócenia , 
modlitwy i pokuty, o których mówi 
Matka Boża w orędziach. Droga 
zaproponowana przez Maryję łączy 
się z ofiarą. To słowo nie jest po
pu larne w dzisiejszym świecie, 
dlatego doświadczamy w świecie 
problemów i kryzysów na coraz 
większą skalę. Przyczyn należy 
upatrywać w stawianiu pożądania 
na pierwszym miejscu w hierarchii 
wartości oraz skreśleniu z życia 
zasady wyrzeczenia i ofiarnej mi
łości do drugiego. 

W tej krótkiej rozmowie pragnę 
powiedzieć tym, którzy przybywają 
do Medziugorja: Wy wszyscy, 
którzy słuchacie Matki Bożej w 
Medziugorju, wiedzcie, że jesteście 
na właściwej drodze. Matka nigdy 
was nie opuści, nawet gdy będzie 
się wam wydawało, że jesteście sa
mi. Ona jest nieustannie przy was 
i czuwa. 

Jeśli przyjmiemy tę prawdę 
ser cem, wtedy znikają lęki. Matka 
Boża jest przy nas i wstawia się 
za nami do Syna, tak jak nam po
wtarza wielokrotnie w orędziach. 
Dlatego idźmy drogą, którą Ona 
nam wskazuje, gdyż jest to jedyna 
droga do Jej Syna, naszego Pana i 
Zbawiciela.

one serca ludzi na całym świecie. 
Przybywający tutaj pielgrzymi 

szukają Boga żywego i prawdziwego. 
Gdy człowiek znajduje Boga, 
odnajduje również samego siebie, 
sens życia, ową perłę, o której mówi 
przypowieść. Jeśli we własnym 
życiu odkryjemy ową ewangeliczną 
perłę, wtedy wszystko inne staje 
się mniej ważne. W Medziugorju 
troszczymy się o powierzony nam 
skarb szczególnej obecności Boga, 
bez względu na przeciwności i 
tru dy z tym związane. Czerpiemy 
moc świadectwa dawanego innym 
z głębokiego przekonania, że tylko 
w Bogu jest cała nasza nadzieja, 
radość, pokój, poczucie sensu życia.

– Dziś dzień rocznicy, a więc 
przybył ojciec tutaj z dosyć dużą 
grupą młodzieży. Na ile ten dzień 
jest ważny dla Medziugorja?

– Młodzież z Posusje pielęgnuje 
tradycję corocznej pieszej pielg
rzymki do Medziugorja, właśnie 
w dzień rocznicy objawień, 24 
czerwca. Szliśmy około 12 godzin. 
Naszą modlitwą drogi pragniemy 

Jesteśmy tutaj, 
aby służyć Matce Bożej
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Pragnienie pielgrzymki do 
Medziugorja pojawiło się cztery 
lata temu, gdy słuchałem pewnej 
kobiety, która dała w kościele 
świadectwo o nawróceniu, ja kiego 
doświadczyła w Me dziugorju. W 
tym czasie miałem wiele trudności 
w pracy. Po nadto przeżywałem 
pewne roz terki emocjonalne i du
chowe. Szukałem wewnętrznego 
pokoju i uzdrowienia. Miałem 
odczucie, jakby ono już zaczęło 
się dziać, gdy słuchałem o Me
dziugorju, dlatego zdecydowałem, 
że tam pojadę. 

Mieszkałem wówczas w USA, 
w Denver. Po kilku miesiącach 
pojechałem odwiedzić rodzinę 
w Meksyku. Mam dziewięcioro 
rodzeństwa. Jestem najmłodszy. 
Opowiedziałem im o tym, co sły
szałem. Oni także byli zadziwieni. 

Zacząłem planować podróż. 
Znałem kobietę, która od 15 lat or
ganizowała pielgrzymki z Meksy
ku do Medziugorja. Dwa miesiące 
wcześniej mój ojciec miał zawał 
serca, więc lekarze stanowczo 
zakazali mu podejmowania tak 
ciężkiej podróży, ponieważ jego 
stan zdrowia był jeszcze niestabil
ny. Tuż przed podróżą, gdy ojciec 
odwiedził kardiologa, lekarz był 
bardzo zdziwiony, że jego zdrowie 
tak znacząco uległo poprawie. My 
jednak byliśmy przekonani, że sta
ło się tak ze względu na planowaną 
pielgrzymkę do Królowej Pokoju. 

Jestem szczĘŚLiwy, 
Że NaJŚwiĘtsza 
panna MarYja 

pOrUszyła mOJe serce

Byłem tutaj z moimi rodzicami 

oraz najstarszym bratem. Mój oj
ciec rzeczywiście wyzdrowiał, a 
dowodem na to był fakt, że wziął 
udział w marszu pokoju, choć 
wcześniej nigdy nie przemierzał 
dłuższych tras. Zniósł trud marszu 
bez większych problemów. Dla 
nas jest to cud, podarowany przez 
Matkę Bożą. Jestem szczęśliwy, 
że Najświętsza Panna Maryja zdo
była moje serce, a moją rodzinę 
obdarzyła wieloma łaskami i bło
gosławieństwem. Po zapoznaniu 
się z treściami orędzi odczułem, 
jak wielką wartość ma życie oraz 
dawanie świadectwa o tym, czego 
nas uczy, szczególnie o modlitwie 
w intencji pokoju.

prawDziwa szkOła 
miłOŚci i NaDziei

Meksyk boryka się jako kraj 
z walkami mafii narkotykowych, 
przemocą oraz wieloma innymi 
społecznymi problemami. Ale 
dziękuję Bogu i Matce Bożej, że 
tak niestrudzenie próbują budzić 
ludzkie sumienia. Oto prawdziwa 
szkoła miłości i nadziei. Tutaj w 
Medziugorju możemy się uczyć, 
czym jest duchowość i pobożność. 
Dla nas, którzy przybywamy z 
innej kultury, z dalekiego kraju, 
także tutejsze rodziny, które sta
rają się żyć słowami Matki Bożej, 
stawiając Jezusa w centrum życia, 
stanowią cenne świadectwo wia
ry. Dla nas, młodych ludzi, jest 
to wyzwanie. Myślę, że swoim 
życiem mamy nieść świadectwo 
innym młodym ludziom, o tym, 
że możliwe jest bycie człowiekiem 
wierzącym, nawrócenie się do Bo
ga i ukierunkowanie codziennych 

wyborów tak, by odnosiły się 
najpierw do Niego.

w sercU czUJĘ pragNie-
Nie, aby byĆ kapłaNem

Podjąłem w Medziugorju decy
zję o wstąpieniu do seminarium. 
Sercem czuję ogromne pragnienie 
służenia innym jako kapłan. Ni
czego nie mogę porównać z tą dro
gą szczęścia i pokoju. Gdy żyłem 
w USA, próbowałem szukać tego 
spełnienia w innych miejscach. 
A teraz, będąc tutaj, czuję się w 
końcu tak spokojny i szczęśliwy, 
jak nigdy wcześniej w życiu. 

Podczas marszu pokoju, odczu
łem, że ci wszyscy ludzie stanowią 
Kościół oraz to, że teraz nastał 
właściwy czas modlitwy o pokój 
na świecie. Gdy figura Królowej 
Pokoju była niesiona obok mnie, 
czułem, że prowadzi nas Matka 
Boża. Czułem łaskę silnej wiary 
i nadziei oraz pewność, że Ona 
działa w naszych sercach. Byłem 
przeszczęśliwy, biorąc udział w 
tak licznej procesji. Marzę o tym, 
by przyjechać następnym razem 
do Medziugorje już jako ksiądz, 
zabrawszy ze sobą wielu młodych 
ludzi.

Przekład z niem.: Alicja B.
Tekst pochodzi 

z austriackiego kwartalnika
Medjugorje. Gebetsaktion... 
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Hose Aguayo, Meksyk

Pielgrzymka 
i Powołanie
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W 2013 r. ten dzień 
wypada 23 maja. Jest to 
szansa na głębsze prze-
życie tajemnic wiary, na 
których trudno dłużej się 
skupić w zagęszczonym 
czasie Triduum i Wielkanocy - po-
wiedział ks. Mateusz Matuszewski, 
Konsultor Komisji KEP ds. Kultu 
Bożego i Dyscypliny Sakramentów i 
wyjaśniał, jaka jest geneza i znacze-
nie nowego święta.

Papież Benedykt XVI zapropo-
nował, żeby do kalendarza liturgicz-
nego wprowadzić nowe święto ku 
czci Jezusa Chrystusa Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana. Jest to odpo-
wiedź Ojca Świętego na po stulaty 
zgłaszane przez różne epi skopaty, 
ale przede wszystkim środowiska 
zakonne dla upamiętnienia Roku 
Kapłańskiego, który był obchodzo-
ny od 19 czerwca 2009 do 11 czerw-
ca 2010. Jest to zatem odpowiedź 
papieża na potrzebę obchodzenia 
takiego święta. 

Do tej pory w Mszale Rzym-
skim jest tylko Msza wotywna, któ-
rą często kapłani sprawują z okazji 
pierwszego czwartku miesiąca, gdy 
w sposób szczególny modlimy się o 
powołania kapłańskie i dziękujemy 
Chrystusowi za ustanowienie sa-
kramentu Eucharystii i kapłaństwa.

Benedykt XVI wyznaczył dzień 
na takie święto - czwartek po nie-
dzieli Zesłania Ducha Świętego, 
czyli tydzień przed uroczystością 
Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa, zwaną Bożym Ciałem. Nowo-
ścią jest propozycja Ojca Świętego, 
żeby święto to było fakultatywne, 
dowolne, i by episkopaty same de-
cydowały, czy takie święto jest w 
danym kraju potrzebne, czy też nie 
widzą potrzeby wprowadzenia go 
do kalendarza i chcą pozostać przy 
dotychczasowej ilości dni chrysto-
logicznych. 

Warto przypomnieć, że określe-
nia „święto”, świadczy o randze dnia 
liturgicznego. W kalendarzu litur-
gicznym najwyższe rangą są uro-
czystości, zaś dzień, określony jako 
święto jest niższy rangą i wierni nie 
są zobowiązani do udziału we Mszy 

św. Nie byłby to więc dzień wolny i 
biskupi nie będą się domagać kolej-
nego dnia wolnego od pracy.

To nowe święto wpisuje się w 
cykl uroczystości i świąt, szczegól-
nych dni, obchodzonych po zakoń-
czeniu cyklu paschalnego. Radość 
wielkanocna ze Zmartwychwstania 
Chrystusa i Jego zwycięstwa trwa 
pięćdziesiąt dni, kończy go uroczy-
sty 50 dzień - Zesłanie Ducha Świę-
tego - który pieczętuje świąteczny 
okres obchodów liturgicznych. I 
dopiero po zakończeniu tego okresu 
w określone dni, mające rangę uro-
czystości czy święta, powraca się do 
pewnych tajemnic wiary, które za-
istniały w Wydarzeniu Wielkanoc-
nym. Wówczas nie było możliwości 
świętowania konkretnej tajemnicy, 
konkretnego aspektu wiary, ponie-
waż Triduum Paschalne i Wielka-
noc zawiera jak w pigułce całą naszą 
wiarę, to, co jest najważniejsze, więc 
godzina po godzinie objawiają się 
kolejne tajemnice, które rozważamy 
i przeżywamy.

W Wieczerniku w Wielki Czwa-
r tek wieczorem świętujemy ustano-
wienie sakramentu Eucharystii, ale 
zaraz się zaczyna świętowanie Męki 
Pańskiej, bo przecież Msza Wiel-
kiego Czwartku zaczyna Triduum 
Męki Chrystusa. Nie ma czasu na 

uroczyste obchody ku 
czci Eucharystii. Dlate-
go została ustanowiona 
specjalna uroczystość 
- Najświętszego Ciała i 
Krwi Chrystusa, by ten 

sakrament uczcić. 
W Wielki Piątek Jezus kona na 

krzyżu, następuje moment przebicia 
Jego Serca. Nie ma w liturgii wielko-
piątkowej miejsca na rozbudowanie 
wątku uczczenia miłości Boga, ob-
jawionej w przebitym Sercu Jezusa 
- stąd oddzielna uroczystość - Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa - także 
po zakończeniu cyklu uroczystości 
paschalnych.

Ta propozycja - święto Jezusa 
Chrystusa Najwyższego i Wiecz-
nego Kapłana - wpisuje się w ten 
ciąg. Jezus w Wieczerniku ustana-
wia sakrament kapłaństwa. Sam 
objawia się poprzez całe Misterium 
Paschalne i to, czego dokonuje - że 
On jest najwyższym Kapłanem, On 
składa ofiarę, tak naprawdę jedyną 
skuteczną - za grzechy świata. W 
Wielki Czwartek, podczas Mszy 
Wieczerzy Pańskiej, gdy wspólno-
ta wiernych zgromadzi się w danej 
parafii, nie bardzo jest miejsce dla 
uczczenia kapłaństwa Chrystusa, w 
które wpisane jest kapłaństwo ludzi, 
przyjmujących sakrament święceń, 
by przez nich Pan Jezus Swoje ka-
płaństwo wykonywał. Stąd potrzeba 
pogłębienia tej tajemnicy i wprowa-
dzenia odrębnego święta.

Wielkanoc przynosi tyle tema-
tów, że one się nie „mieszczą” w 
tych dniach. Wszystkie te tematy 
są świętowane, ale szybko następu-
ją kolejne tajemnice. Gdyby chciało 
się później adorować jeden aspekt - 
uczcić go, dziękować Bogu - zacho-
dzi potrzeba ustanowienia oddziel-
nego święta w ciągu roku.

Biskupi polscy wprowadzili 
święto i zatwierdzili przetłumaczo-
ne z łaciny na polski przez Komisję 
ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów teksty liturgiczne, prze-
znaczone na ten dzień - formularz 
mszalny, czytania i teksty Liturgii 
Godzin, które służyć będą od roku 
2013.

Nowe święto Jezusa Chrystusa 
NaJwyższego i wieCzNego KaPłaNa

Papież Benedykt XVI zaproponował, żeby do kalen-
darza liturgicznego wprowadzić nowe święto ku czci 
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. 

Będzie ono obchodzone zawsze w czwartek 
po niedzieli Zesłania Ducha Świętego.
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MODLITWA 
O UZDROWIENIE

Panie skieruj na mnie 
swe miłosierne oczy,
Niech Twój Duch uzdrowiciel 
spocznie na mnie.
Dzięki Twojej mocy 
zostałem stworzony,
Z nicości  stworzyłeś mnie.
Napełnij mnie uzdrawiającą 
mocą  Ducha Twego
Spraw niech Twa 
moc uzdrowienia wypełni 
każdą komórkę mego ciała 
i dotrze aż do wnętrza mej duszy 
i przeniknie mą duszę na wskroś.
Napraw, co złamane,
Usuń to wszystko, 
co nie powinno być we mnie.
Odbuduj, co zniszczone; 
przywróć siły do służby 
w Twoim Królestwie.
Napełnij mnie Swoją Mądrością 
tak, aby mymi wargami 
zawsze głosił Twą chwałę.
Naucz, jak prowadzić innych 
do Ciebie przez moje ubóstwo
I pomóż mi w prowadzeniu 
innych do Ciebie poprzez 
mój własny przykład życia.
Najukochańsze Serce Jezusa,
Obdarz mnie zdrowiem 
duszy i ciała, tak bym mógł 
służyć Ci z całych sił
Amen.

NASZEJ WOLNEJ WOLI 
POWINNIŚMy UŻyWAĆ 
DO DOBRyCH RZECZy

Bycie człowiekiem oznacza 
w pewnym sensie i to, że jeste
śmy wolni. Bóg obdarzył nas 
wolną wolą do dokonywania 
wyboru pomiędzy tym, co w 
ostateczności jest dobrem, a 
tym co tym dobrem nie jest. 
Możemy korzystać z daru wol
ności w sposób poprawny lub 
też nie. Bóg daje nam ten dar 
wolnej woli po to, abyśmy Go 

kochali z całego serca, z całej duszy, 
całym umysłem i ze wszystkich sił. 
Jest to prawdziwe i słuszne, by ko
rzystać z daru wolnej woli, jaki daje 
nam Bóg: kochać Boga i bliźniego. 
Lecz ten szlachetny wizerunek Boga 
w nas możemy utracić przez nasze 
grzechy i ułudę tego świata, wtedy 
gdy źle lub niewłaściwie używamy 
naszej wolnej woli. 

Pan mówi w orędziach: 
„Stworzyłem was i dałem wam 

wolność podejmowania waszych 
własnych decyzji. Macie moc okazy-
wania Mi wierności i zachowywania 
Moich Przykazań. Nigdy nie naka-
załem wam grzeszyć. Proście więc, 
żeby Mądrość oświeciła to pokole-
nie, aby zaczęło ono odróżniać swą 
rękę prawą od ręki lewej.” 

7 grudnia 1989 
„(...) świat musi jeszcze zebrać 

to, co posiał. Nie będę mógł prze-
baczyć światu jego winy, chyba że 
się nawróci!” 

25 maja 1993
Bez wolności bylibyśmy jak ro

boty lub niewolnicy. Nie stalibyśmy 
się tym, kim Bóg chce, abyśmy byli, 
czyli przybranymi dziećmi Boga. 
Aby stać się przybranym dzieckiem 
Boga trzeba nam wzrastać blisko 
Boga przez łaskę. Nie oznacza to, 
że nasza wolność maleje: wręcz 
przeciwnie – wzrasta, gdyż kochając 
to, co Bóg miłuje, możemy dokonać 

o wiele więcej. Rodzi się w nas 
pra gnienie dokonywania rzeczy 
wielkich, szlachetnych i świętych, 
ponieważ zostaliśmy stworzeni do 
miłości.

Bóg stworzył nas na Swój obraz i 
na Swoje podobieństwo, czyli na ob
raz Miłości i Dobroci. Lecz niewielu 
idzie tą drogą, ponieważ ponad to 
przedkładamy materializm, finanso
wą wygodę, zaszczyty tego świata, 
sławę i grzeszne namiętności, które 
powodują, że stajemy się nieczuli 
wobec drugiego człowieka. Będąc 
samolubni oddalamy się od Bożej 
bliskości, od Jego objęć. 

Dzisiejszy świat nie przyjmuje 
świata duchowego, traktując prawdy 
objawione jako sprawy przeszłe, ze 
średniowiecza. Świat współczesny 
wierzy jedynie w to, co może zoba
czyć własnymi oczami.

Najświętsze Serce mówi:
„Czy człowiek może czuć się 

szczęśliwy, gdy pokłada nadzieję w 
bogactwach tego świata, które wią-
żą tak wiele serc, nie zbliżając was 
do Boga, skoro wie, że nie trwają 
zawsze i nie dadzą mu ani życia 
wiecznego, ani chwały? Nie, nikt 
nie może być szczęśliwy, kiedy jego 
dusza jest więźniem wyłącznie bo-
gactw świata. Koniec będzie gorzki 
jak bylica.

Jednak szczęśliwy człowiek, któ-
ry się zwraca do Mnie. Mogę go 
uczynić bogatym dzięki jego ubó-
stwu. Mogę go ubogacić wszelkimi 
Bogactwami, zawartymi w Moim 
Sercu. Wszystkie drogi prowadzące 
do szczęścia znajdują się w Moim 
Sercu.” (marzec/kwiecień 2001)

Pochodzimy, jak to Jezus powie
dział w jednym ze swych orędzi, od 
samej Szlachetności, Niezawisłości 
i Majestatu. Wraz z narodzinami 
Bóg odbił w nas Swój obraz i nikt 
nie jest w stanie nam go odebrać. W 
orędziu mówi: 

„Ja cię ukształtowałem, abyś 
był nieśmiertelny, Ja cię ukształto-

Przemówienie
Vassuli na otwarcie 
rekolekcji w Rodos

20-25.09.2012
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wałem, abyś ze Mną panował już 
wtedy, gdy jesteś na ziemi. Mogę 
przebóstwić twój obraz, gdy jesteś 
jeszcze na ziemi. Mogę przebóstwić 
twój obraz, jeśli przyjmiesz skarb 
Drogi Cnót.

Niech będzie błogosławiony ten, 
kto przyjmuje ten skarb i posługuje 
się nim.”

Dzięki łasce jesteśmy powołani 
do kroczenia w Bożej chwale i do 
udziału w Bożym Królestwie. To 
jest nasze przeznaczenie: kroczyć 
Drogą cnoty. 

Tak mówi Jezus: 
„Drogę Cnót wytycza Mój Oj-

ciec. To Droga pokryta szafirami, 
wspaniałe wejście do Nieba. Twoje 
serce musi być bez zarzutu wobec 
Mojej Boskiej Woli, abyś była zdol-
na wejść do Nieba i na Moje Kró-
lewskie Dziedzińce. Będziesz mogła 
wchodzić na nie i wychodzić z nich, 
pośród Moich Aniołów i Moich 
Świę tych, gdyż będziesz się do nich 
zaliczać. 

Droga ta jest osiągalna dla 
wszystkich. Do ciebie należy jedynie 
wejść na tę drogę, która prowadzi do 

Życia. Jeśli zdecydujesz się na Mnie 
i wejdziesz na Drogę Cnót, natych-
miast rozświetli ona twoją twarz. U 
kresu tej Drogi Ja będę czekać na 
ciebie, aby cię ukoronować pączka-
mi róż, które nigdy nie więdną, a ty 
będziesz wychwalać Moje trzykroć 
święte imię.” (3 kwietnia 2001)

Żyjąc tu na ziemi mamy możli
wość wyboru bycia zjednoczonym 
z Bogiem lub też oddzielenia się 
od Niego. Bóg, na wiele sposobów 
i przy pomocy Ducha Świętego, 
nigdy nie przestaje stwarzać nam 
okazji do nauczenia się jak być 
dobrym, jak wzrastać w Jego Łasce 
oraz jak być duchowo płodnym. Gdy 
jednak nadejdzie kres naszego życia 
i zostaniemy wezwani przez Boga, 
czy wówczas będziemy gotowi 
sta nąć przed Nim twarzą w twarz? 
Wraz ze śmiercią wszystkie możli
wości przemiany znikają, wszelkie 
opcje zakończą się. Czyż Jezus nie 
powiedział nam w orędziach: 

„Żyj tak, jakby to był twój ostatni 
dzień tu, na ziemi.” 

Wszystko, co czynimy w tym 
życiu ma swoje znaczenie dla wiecz

ności. Nasze wieczne przeznacze
nie, na które pracujemy, nie podlega 
negocjacjom. Bóg przedstawia nam 
swoje Królestwo i Swoją chwałę, 
lecz szatan chce nas doprowadzić do 
piekła i to na zawsze, na wieczność. 
Piekło istnieje i ja je widziałam, wi
działam jak cierpią dusze potępione. 

Niebo istnieje i jest rzeczywiste 
i miałam możliwość doświad
czyć tego, jak bardzo wieczność 
jest prawdziwa. Tak więc musimy 
zrozumieć, że stawka jest bardzo 
wysoka. Nie zostaliśmy przezna
czeni do piekła, lecz by stanąć przed 
obliczem Boga w Niebie, w Raju na 
wieczność.

Oto orędzie z roku 2003 (luty
kwiecień): „Czym jest Życie Wie-
czne? Życie Wieczne to poznawanie 
nas w Naszej Trynitarnej Chwale. 
Jeśli jesteś niepewna i nie wiesz, co 
chcę powiedzieć, ofiarowuję ci Moją 
Rękę. Gdy już ją uchwycisz, dam ci 
przez Łaskę Życie w Nas.”

„Nie porusza Mnie płynność 
wymowy ani nie wzrusza Mnie ich 
sposób wysławiania się, znajduję 
natomiast rozkosz w sercu skruszo-
nym.”

 Grzech   
 śmiertelny

 Przeciwstawna  
 cnota Co to jest?

 Pycha  Pokora
Postrzeganie siebie takimi, jakimi jesteśmy i nie porównywanie się z innymi  jest 
oznaką pokory. Pycha i próżność lubią współzawodnictwo. Jeśli czyjaś pycha 
dotyka cię i boli, znaczy to, że jest jeszcze w tobie sporo pychy.

 Chciwość  Hojność
Chodzi o coś więcej niż pieniądze. Hojność to bezinteresowne obdarowywanie 
innych również kredytem zaufania lub udzieleniem pochwały. Chciwość pragnie 
równego, ‘sprawiedliwego’ podziału lub troszkę więcej.

 Zazdrość  Miłość
„miłość cierpliwa jest, łaskawa….” Aktywnie poszukuje i chce dobra innych. 
Zazdrość nie chce i nie pragnie dobra innych, nawet tego dobra, które jest jedynie 
w zamyśle. Zazdrość nieraz idzie w parze z pychą.

 Gniew  Dobroć
Dobroć to delikatne podejście z cierpliwością i współczuciem. Gniew to nasza 
pierwsza reakcja na problem innych, niecierpliwość związana z upadkami, winą 
drugiego człowieka, również odnosi się do tego.

 Nieczystość  Powściągliwość

Powściągliwość pomaga nam w odpowiednim kierowaniu popędem, tak by ten 
nie zadusił naszej duszy na śmierć. Nieczystość to samoniszczące narzędzie 
służące zaspokajaniu różnych przyjemności w sposób nieproporcjonalny, co do 
ich wartości. Płciowość, władza lub wizerunek mogą być dobrze użyte, lecz często 
wymykają się spod kontroli. 

 Obżarstwo/
 Nieumiarkowanie

 Umiarkowanie/
 opanowanie

Umiarkowanie pomaga w zachowaniu umiaru i naturalnej równowagi, nie odnosi 
się ono jedynie do sfery spożywania pokarmu, lecz również rozrywki oraz innych 
dóbr materialnych, a nawet towarzystwa innych osób (przebywania z innymi 
ludźmi).

 Lenistwo  Gorliwość
Gorliwość to żywa reakcja serca na Boże przykazania, nakazy. Pozostałe grzechy 
współdziałają ze sobą, aby stępić w nas zmysł duchowy do tego stopnia, że 
najpierw zwalniamy i z ociąganiem odpowiadamy Bogu, a potem całkowicie 
rozpływamy się w stanie samozadowolenia.
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 Wiem z własnego doświad
czenia, z Biblii oraz przez wiedzę, 
której udziela nam Duch Święty do 
zrozumienia tego, że jest coś poza 
tym krótkim życiem tu na ziemi. 
Wielu z nas czuje gdzieś tam w 
środku, że życie nie kończy się tu na 
ziemi  lecz tam wysoko, że jest dla 
nas ten ogrom gdzieś tam poza nami, 
i że to jest to miejsce, dla którego 
jesteśmy przeznaczeni.

Tak... jakież to ziarna zasiewamy 
tu na ziemi? Jakie zbiory nas czekają 
na końcu? Zbierzemy to, co zasiali
śmy. Są przeróżne nasiona, nasiona 
cnoty oraz nasiona zepsucia i grze
chu (zob. informacje w tabeli – na 
poprzedniej stronie).

24 października 1991 roku: 
„Mówię wam uroczyście: ten, 

kto sieje ziarno pobłażliwości wo-
bec siebie, zbierze żniwo zepsucia. 
Kiedy zaś stanie przede Mną w 
Dniu Sądu, powiem mu: “Odejdź! 
Z dala ode Mnie! Idź przyłączyć się 
do Gorszyciela, który cię zepsuł!”

19 sierpnia 1996 roku Św. Michał 
Archanioł powiedział:

„Dziecko Ojca i Najwyższego, 
oblubienico Oblubieńca, ogro-
dzie Ducha Świętego, owocu Naj-
świętszej Trójcy, czy wiesz, co 
oznacza «bojaźń Boża»? To znaczy 
nienawiść do wszelkiego zła i tego, 
co sprzeciwia się Bogu. Bóg jest do-
bry, czuły, łagodny, miłosierny i mi-
łujący. On jest Prawdą. Niech zatem 
dusza twoja odczuwa bojaźń Bożą i 
pozwoli Bogu cię doskonalić.”

Św. Michał przypomina nam o 
wyzbyciu się knowania, złośliwości. 
Dzieci są ufne, nie mają złej woli… 
lecz gdy źle używamy własnej wol
ności, to już na własny rachunek. 
Bóg dał nam wszystkim poznać co 
dobre, a co złe i nie możemy powie
dzieć, że jesteśmy tego nieświado
mi. Wiemy również, jesteśmy tego 
świadomi, iż mamy zdolność do 
czynienia dobrych rzeczy, które są 
zgodne z zamysłem Bożym.

Lecz gdy postanawiamy odłą
czyć się od Boga i zbuntować się 

przeciw Niemu, wówczas narażamy 
siebie na wpływ i działanie złych, 
przerażających i potężnych duchów 
prawdziwie obecnych i istniejących 
w rzeczywistości duchowej. Nie 
możemy oskarżać Boga ani winić 
Go za to, że wystawia nas na zło. 
Bóg nie chce, abyśmy zostali po
ciągnięci w ciemne rejony i pozo
stawali pod wpływem złych mocy. 
O, nie! On pragnie byśmy byli wolni 
od złego, lecz szanuje również naszą 
wolność i nigdy jej nie zniszczy, tak 
jak to nam powiedział.

Podsumowując, wszystko zależy 
od tego, jak pragniemy korzystać 
z naszej wolności. Czy chcemy 
otworzyć nasze serca i umysły na 
działanie zła, odwracając się od do
broci Boga i w pewien stały sposób 
dawać się pociągać złu i czynom 
diabelskim? Czy jednak chcemy 
podążać Drogą Cnoty jak to nam 
Jezus powiedział w orędziach?

WALKA DUCHOWA
Obecnie mamy do czynienia z 

prawdziwą walką duchową, której 
jesteśmy uczestnikami. Wszyscy 
musimy zrozumieć, że są ważne 
kwestie do obrony w tej Bitwie 
dla każdej kobiety i dla każdego 
mężczyzny. Jesteśmy włączeni w tę 
duchową Walkę, a nie jest to Bitwa 
przeciw krwi i kościom (cielesna), 
lecz walka duchowa. To nasza walka 
z siłami ducha, z bytem, który jest 
duchowy, niematerialny, który ma 
na nas wpływ, zwodzi nas, kusi i 
popycha do złego. Duchy nieczyste 
atakują nasze umysły, nakłaniając 
do złych rzeczy.

Wiemy, że te moce zła chcą 
zniszczyć zarówno nasze ciała jak 
również, co ważniejsze – nasze du
sze. Pragną widzieć nasze dusze w 
piekle na wieczność razem z nimi. 
Chcą, żebyśmy cierpieli jak i one 
cierpią. Będą robić wszystko co w 
ich mocy, by zniszczyć Boże stwo
rzenie. Wojny, zbrodnie, nienawiść 
narodów wobec siebie, wszystkie te 
rzeczy są w pewnym sensie manipu

lacją szatana.
Złe duchy, demony są wściekłe 

na Boga i zazdrosne o to, że Bóg 
nas kocha. Pałają nienawiścią do 
wszystkiego, co Bóg miłuje. Miotają 
się z wściekłością, gdyż zdają sobie 
sprawę, że w końcu i tak przegrają, 
lecz tymczasem trwają przy swo
im, szalejąc z wściekłości i robiąc 
wszystko, by zniszczyć to, co Bóg 
miłuje i co dla Boga jest cenne.

I tak naprawdę chodzi w tym ży
ciu o to, że mamy Niebo, które jest 
nam przeznaczone. To nasz cel, tego 
pragnie dla nas Bóg. Stworzył nas 
do Chwały, do życia z Nim. Mógł 
nas mieć jako maszyny, roboty, 
lecz On nas stworzył wolnymi, tak 
byśmy mogli wybrać miłowanie.

Sensem naszego życia jest mi
łość do Boga, by stać się do Niego 
podobnym, by żyć z Nim na zawsze. 
Bóg jest piękny i wykracza poza 
nasze wyobrażenie. Skąd to wiemy? 
Spójrz na piękno, jakie Bóg stwarza: 
piękno natury, pełne kolorów, barw. 
Czyż nie jest to znak, dowód na 
to, że Bóg rozkoszuje się tym, co 
tworzy? Możemy zauważyć też, że 
On nie ukrywa Swego zadowolenia 
z tego, co stwarza, lecz mówi: ‘To 
jest dobre’ (por. Rdz 1,31). Bóg w 
dodatku chętnie udziela nam tych 
wszystkich wspaniałych rzeczy, 
które stworzył, byśmy się nimi rado
wali. Dzieli się z nami wspaniałością 
swych dzieł.

18 czerwca 1994:
„Rankiem siej ziarno miłości.
W południe siej ziarno pokoju.
Wieczorem siej ziarno pojedna-

nia. Potem idź zebrać plon i ofiaruj 
go Mnie, twojemu Ojcu w Niebie. Ja 
zaś, twój Ojciec Niebieski, powiem 
ci: «Za twoją życzliwość, Moje 
dziecko, otrzymałaś swoją nagrodę 
w Niebie.»

Wszystkich was wzywam z wyso-
ka: «Przyjdźcie! Przyjdźcie zawrzeć 
pokój ze Mną, waszym Bogiem, a 
otrzymacie Moje Błogosławieństwa. 
Przyjdźcie do Mnie, a będziecie żyli 
na zawsze.»”

Przekład z języka angielskiego:
Elżbieta Staniszewska-Kopek

Źródło:
http://www.tlig.org/en/
pilgrimages/rhodes2012/
opening-speech-rhodes-2012/

Filmy z tych rekolekcji można obejrzeć w internecie:
serwis http://www.youtube.com, 

w oryginalnej, wyłącznie angielskiej wersji 
językowej, zaczynając od pierwszego filmu:  

tLig, rhodes ‚12, 1 
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Nauka wygłoszona 
podczas rekolekcji w Rodos

Wszyscy wiemy, że bez nasze
go Pana Jezusa Chrystusa nic nie 
możemy uczynić, dlatego też powtar
zanie, że „to Jezus jest egzorcystą”, 
może wydawać się zbędne. Jednak 
rozmyślanie nad tą prawdą, przy
pominanie sobie nauczania Pisma 
świętego na ten temat, jak również 
przywołanie niektórych potężnych w 
swej mocy modlitw o uwolnienie może 
przyczynić się do umocnienia naszej 
wiary. W obliczu mocy złego potrzebu
jemy przede wszystkim WIARY.

Od dłuższego już czasu w mojej 
posłudze modlitwą o uwolnienie ko
rzystam z następującego fragmentu 
Listu św. Pawła do Filipian (2,511):

To dążenie niech was ożywia; 
ono też było 

w Chrystusie Jezusie. 
On, istniejąc w postaci Bożej, 

nie skorzystał ze sposobności,  
aby na równi być z Bogiem, 
lecz ogołocił samego siebie, 

przyjąwszy postać sługi, 
stawszy się podobnym do ludzi. 

A w zewnętrznym przejawie, 
uznany za człowieka, 
uniżył samego siebie, 

stawszy się posłusznym aż do 
śmierci – i to śmierci krzyżowej. 

 Dlatego też Bóg Go nad wszystko 
wywyższył i darował Mu imię 

ponad wszelkie imię, 
 aby na imię Jezusa 

zgięło się każde kolano 
istot niebieskich i ziemskich, 

i podziemnych. 
 I aby wszelki język wyznał, 

że Jezus Chrystus jest PANEM 
– ku chwale Boga Ojca. 

Aby zachęcić osobę, która 
przychodzi do mnie z prośbą o 
pomoc i żeby umocnić własną 
wiarę, zwykle powtarzam 
niektóre fragmenty, powoli, 
czasami wielokrotnie:

„...aby na imię Jezusa  
zgięło się każde kolano 

istot niebieskich i ziemskich i 
podziemnych...”

Zwykle w rozmowie z taką osobą 
zapraszam ją do tego, aby złożyła 
swą ufność w Panu Jezusie. Mówię o 
mocy imienia Jezus i przypominam jej, 
że modlimy się w mocy tego Świętego 
Imienia.

Wiara jest niezbędna zarówno w 
posłudze egzorcyzmu, jak i uwolnie
nia. Dla oficjalnie mianowanego eg
zorcysty źródłem wielkiej otuchy jest 
świadomość tego, że staje do walki 
ze złym duchem nie tyle w swoim 
własnym imieniu, co w imieniu swo
jego biskupa. To dodaje egzorcyście 
siły, ponieważ nie jest sam. 

Rytuał egzorcyzmu jest zatwierd
zony przez władze Kościoła i zawiera 
wzmiankę o sakramentach oraz 
świętości Kościoła. W tę wspólnotę 
Kościoła włączeni są będący w nie
bie – „Kościół triumfujący” – Matka 
Chrystusa oraz święci wraz z chórami 
aniołów, którzy nieustannie wielbią 
Boga. Egzorcysta może w modlit
wie sprzeciwiać się złemu z wielką 
pewnością, będąc świadomym mocy 
pozostawionej w jego dyspozycji.

Osoba świecka posługująca mod
lit wą o uwolnienie nie ma tej samej 
gwarancji duchowego wsparcia co 
kapłan, niemniej jednak przez chrzest 
święty oraz moc Chrystusa może być 
niezwykle skuteczna. Każdy zaan
gażowany w posługę uwolnienia musi 
być człowiekiem silnej wiary. Święty 
Piotr mówi nam, abyśmy opierali się 
złemu duchowi „w wierze”.

W minionych latach Watykan wy
stosował oświadczenie zawierające 

ostrzeżenie skierowane do osób 
świeckich, aby te nie wchodziły 
w bezpośrednią konfrontację ze 
złymi duchami. Ostrzeżenie to mówi 
o tym, że bezpośrednie polece
nia względem złego ducha winny 
być stosowane wyłącznie przez 
kapłanówegzorcystów (nawet nie 
przez kapła nów nie pełniących funkcji 
egzorcysty). Takie podejście staje pod 
znakiem zapytania i widać wyraźnie, 
że Duch Święty powołuje niektórych 
ludzi do występowania w wierze i z 
mocą Bożą przeciwko złym duchom. 
Osoby takie otrzymują specjalne 
charyzmaty Ducha Świętego, który 
wybiera do tego dzieła kogokolwiek 
chce. Ci, którzy odczytują w sobie 
powołanie do posługi uwolnienia, 
powinni pomówić o tym z egzorcystą. 
W niektórych przypadkach, być mo
że, powinni skontaktować się tak
że z lokalnym biskupem. Nikt nie 
powinien podejmować tego rodzaju 
posługi bez zgody i wsparcia ze strony 
tych, którzy mają upoważnienie oraz 
doświadczenie.

Mimo iż egzorcysta swą ufność 
opiera na świadomości wsparcia, 
jakie otrzymuje ze strony Kościoła za 
pośrednictwem biskupa, wciąż musi 
mieć silną wiarę. To zostało jasno 
stwierdzone we wprowadzeniu do 
oficjalnego obrzędu egzorcyzmu. Dla 
przeprowadzenia uroczystego eg
zorcyzmu, gdy ktoś jest rzeczywiście 
opętany, egzorcysta potrzebuje wy
raźnego zezwolenia na działanie w 
każdym indywidualnym przypadku. 
Opętanie jest nadal rzadkie, choć w 
przyszłości może stać się bardziej 
powszechne (z wielu przyczyn, 
m.in. wziąwszy pod uwagę coraz 
mniejszą liczbę chrztów). Jednakże 
egzorcyści częściej mają do czynienia 
z przypadkami wymagającymi posługi 
uwolnienia. Niektóre z nich mogą być 
poważne, a czasami mogą być pewne 
wątpliwości, czy zachodzi potrzeba 

Ks. John Abberton

TO JEZUs JEsT 
EGZORcysTą
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uwolnienia, czy przeprowadzenia eg
zorcyzmu. Granica często nie jest tak 
wyraźna, w związku z tym egzorcysta 
lub posługujący modlitwą o uwolnienie 
powinien rozwijać umiejętność lub dar 
rozeznania.

W tym wszystkim nadrzędną rolę 
pełni wiara, która jest nam udzielana 
przez Chrystusa i na Nim budowana. 
Nie wolno nam nigdy zapominać o 
tym, że prawdziwym egzorcystą jest 
Chrystus. Chciałbym powiedzieć 
więcej na ten temat, tak aby było 
jasne, co mamy na myśli mówiąc o 
mocy Chrystusa.

Po pierwsze, moc – jaką Jezus 
wyrzucał złe duchy – jest mocą Ducha 
Świętego. Ten sam Duch jest dany 
nam, lecz dany WYŁĄCZNIE pop
rzez Chrystusa i w Jego imię. To sam 
Chrystus daje nam swojego Ducha.

W Ewangelii według św. Jana 
(20,22n), mówiącej o drugim spot
kaniu zmar twychwstałego Chrystusa 
z apostołami, czytamy:

„Po tych słowach tchnął na nich 
i powiedział im: «Weźmijcie Ducha 
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, 
są im odpuszczone, a którym zatrzy
macie, są im zatrzymane»”.

Pod koniec Ewangelii według św. 
Marka (16,1718) Jezus mówi do 
swoich Apostołów o nich samych oraz 
o wszystkich wierzących:

„Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki 
towarzyszyć będą: w imię moje 
złe duchy będą wyrzucać, nowymi 
językami mówić będą; węże brać będą 
do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie 
będzie im szkodzić. Na chorych ręce 
kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie”.

W Ewangelii według św. Jana Je
zus mówi do swoich uczniów, że będą 
dokonywać większych dzieł niż Jego 
własne ze względu na działającego 
w nich Ducha Świętego. Przyjście 
Ducha następuje wyłącznie w kon
sekwencji śmierci, zmartwychwstania 
i wniebowstąpienia Chrystusa, a pop
rzez Ducha, to sam Jezus działa w i 
poprzez swoje Ciało – Kościół.

Czy jest jakiś szczególny powód, 
dla którego Jezus z Nazaretu był 
tak potężny wobec złych duchów? 
Oczywiście powiemy „On jest Synem 
Bożym”. W ten właśnie sposób został 

rozpoznany przez „legion” złych 
duchów, które opętały Gerazeńczyka 
(Łk 8,2639). Kiedy Jezus zbliżył się 
do niego, one przemówiły:

„Czego chcesz ode mnie, Jezusie, 
Synu Boga Najwyższego? Błagam 
Cię, nie dręcz mnie!” 

To jednak umożliwia nam pójście 
krok dalej. Jezus był postrzegany 
w swoim człowieczeństwie jako 
„Syn Boży” i to właśnie w swoim 
człowieczeństwie wyrzucał On złe 
duchy. To ludzka ręka się podnosiła 
i ludzki głos rozkazywał. Jezus jest 
zarówno Bogiem, jak i człowiekiem, 
ale nie wolno nam umniejszać Jego 
człowieczeństwa sprowadzając je do 
roli osłony czy maski. Jako całkowicie 
posłuszny Syn Boży, Jezus jest także 
„Nowym Adamem”, i – zgodnie ze 
słowami bł. Jana Pawła II (oraz Soboru 
Watykańskiego II) – to Jezus „objawia 
człowieka samemu człowiekowi”. 
Nasze prawdziwe człowieczeństwo 
odnajdujemy wyłącznie w Nim. On 
jest Zbawicielem świata właśnie 
dlatego, że jest BogiemCzłowiekiem. 
Powinniśmy medytować nad tajemnicą 
Wcielenia, aby zyskać właściwe 
uz nanie dla mocy, jaką Chrystus po
siada nad złem tego świata. Jezus 
przemawiał z niespotykanym auto
rytetem – i to zauważano:

„Co to jest? Nowa jakaś nauka 
z mocą. Nawet duchom nieczystym 
rozkazuje i są Mu posłuszne.” itd.

To właśnie dlatego, że Jezus 
przezwyciężył zło w swoim czło
wie czeństwie, my także możemy je 
przezwyciężać. W Apokalipsie św. 
Jana, kiedy zbuntowane anioły zostały 
wyrzucone z nieba, zostały strącone 
na ziemię i atakują nas również z 
ziemi, a nie tylko z piekła. Prowadzą 
wojnę przeciwko ludzkości i jedynie 
dzięki przyjściu na świat dwojga 
bezgrzesznych ludzi, Jezusa i Jego 
Najświętszej Matki, możemy głosić 
zwycięstwo nad złem. Ludzkość 
zatryumfowała za pośrednictwem 
Jezusa Zbawiciela, Matka Jezusa 
staje razem z Nim w Jego zwycięstwie. 
Razem z Matką są wszyscy Jej 
sy nowie i córki powierzeni Jej z 
wysokości Krzyża. Wraz z Jezusem 
i Jego Matką stajemy zwycięsko nad 

naszym nieprzyjacielem – nad tym, 
który przyszedł, by prowadzić wojnę 
przeciwko całej ludzkości. 

Naszym sztandarem jest Krzyż, 
imieniem zwycięzcy – Jezus Chrys
tus, a przewodzącą zwycięskiej armii 
jest Matka Boża, która sama stanowi 
Wielki Znak Bożego zwycięstwa. 
Powinniśmy postrzegać siebie sa
mych jako członków niezwyciężonej 
armii, pomimo odnoszonych czasem 
ciężkich obrażeń oraz zmagania się w 
ferworze walki. Nie pokładamy nadziei 
w nas samych, lecz w Chrystusie. 
Nawet jeśli zginiemy w bitwie, to już 
odnieśliśmy zwycięstwo, gdyż nawet 
śmierć została pokonana. To właśnie 
w świetle wiedzy o tym zwycięstwie 
możemy stawać do konfrontacji ze 
złymi duchami, a nawet z samym 
diabłem, przekonani o tym, że Jezus 
jest z nami.

Nie tak dawno byłem świadkiem tej 
prawdy, kiedy modliłem się ze starszą 
panią, która była niepokojona przez 
złe duchy przez blisko 40 lat. Jest 
to kobieta wielkiej wiary i ktoś, kto w 
swoim życiu wiele wycierpiał. Kiedy 
modliliśmy się wspólnie, otrzymała 
dar wewnętrznego widzenia i była w 
stanie powiedzieć mi, co się działo, 
kiedy próbowaliśmy wyrzucać złe 
duchy. Ponieważ był to miesiąc li
piec, poświęcony Najświętszej Krwi 
Chrystusa, rozpocząłem korzystając 
z długiej i pięknej modlitwy ku czci 
Najświętszej Krwi Chrystusa i dalej 
modliłem się w imię i ku czci Jezu
sowej Krwi. Wezwałem również po
mocy Maryi oraz świętych (m. in. jej 
świętej patronki). 

Pod koniec sesji powiedziała mi, 
że widziała Najświętsze Serce, które 
wyrzucało z niej demona. To było dla 
mnie przypomnieniem, ażeby sze
pnąć jej na ucho, jakby mówiąc do 
demona: „to Jezus jest egzorcystą”. 
Powiedziała mi, że On kontynuował 
wyrzucanie z niej demona. Jezus już 
wcześniej, przy innej okazji, oddalił 
złego ducha. Kiedy „ogon” złego 
ducha ją opuścił, powiedziała mi, że 
Najświętsze Serce uśmiechnęło się 
do niej. Została całkowicie uwolniona 
i obdarzona ogromnym pokojem.

Świętość życia jest naszą wielką 
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obroną, ale świętość ta nie jest czymś, 
co osiągamy poprzez własne wysiłki. 
Prawdziwa świętość wypływa z życia 
w jedności z Chrystusem. Powinniśmy 
powtarzać za św. Pawłem: „teraz 
zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 
Chrystus” (Ga 2,20). Ten rodzaj 
świętości często wystarcza, aby 
pozbyć się złych duchów. 

Święty Jan Vianney, proboszcz 
z Ars, nie był oficjalnym egzorcystą, 
ale demony nie mogły znieść jego 
obecności, kiedy ktoś opętany, albo 
potrzebujący uwolnienia prosił go 
o pomoc. Ta świętość ofiarowana 
jest przez Ducha Świętego w imię 
Jezusa Chrystusa. Winniśmy zaw
sze pamiętać, że bez Jezusa nic nie 
możemy uczynić, a zatem naszym 
głównym zadaniem, bez względu 
na to, czy jesteśmy zaangażowani 
w walkę duchową, czy też nie, jest 
poszukiwanie jedności z Chrystusem. 
On zaprosił nas do rozpoczęcia 
ży cia w Jego towarzystwie. Kiedy 
wciąż pyta nas: „My?” Tak, Panie, 
gdziekolwiek jesteśmy, jakiekolwiek 
niebezpieczeństwo napotykamy, 
sta jąc w obliczu samego diabła, 
jesteśmy „My”. Jak mawialiśmy w ru
chu Cursillo: „Chrystus i ja stanowimy 
większość bezwzględną” i, jak wiemy, 
aby podkreślić aspekt pozytywny, nie 
ma takiej rzeczy, której nie mógłbym 
uczynić w Jezusie Chrystusie, moim 
Panu. 

Jak powiedział także św. Paweł: 
„Któż nas może odłączyć od 

miłości Chrystusowej? …ani śmierć, 
ani życie, ani aniołowie (zwróćmy 
na to uwagę!), ani Zwierzchności 
(ani nawet sam zwierzchnik złych 
duchów!), ani rzeczy teraźniejsze 
(nic w niebiosach, na ziemi, ani pod 
ziemią!), ani przyszłe, ani Moce (!), 
ani co wysokie, ani co głębokie, 
ani jakiekolwiek inne stworzenie 
nie zdoła nas odłączyć od miłości 
Boga, która jest w Chrystusie 
Jezusie, Panu naszym.” (Rz 8,35 i 
38nn). AMEN

Przekład nauki rekolekcyjnej 
z języka angielskiego, 

dzięki życzliwości: 
A. Gawrych

lekTUra, kTÓrĄ 
SzCzegÓlnie PoleCamy!

Prawdziwe Życie w Bogu – 2 tomy po 960 str. (twarda 
oprawa, zastępują dawne 10tomowe wydanie) oraz kolejne tomy 11, 
12, 13, 14.  Łącznie 110 zeszytów orędzi danych światu za pośrednic
twem Vassuli Ryden. Orędzia dyktowane najczęściej przez Najświęt
sze Serca Jezusa od 1986 zakończyły się. 

W nich: prośba o powrót ludzkości do Boga i o wierność Janowi 
Pawłowi II; przygotowanie na czekające ludzkość oczyszczenie i 
odnowę. Wstępy i przedmowy biskupów i teologów, wiernych Pa
pieżowi oraz najnowsze stanowisko Kongregacji Nauki Wiary wobec 
jej pism z 2004 roku, a także wypowiedź kard. Ratzingera: „Możecie 
nadal rozpowszechniać jej pisma” i inne informacje.

wyjaśnienia z kongregacją nauki wiary (40 str.) 
Specjalne wydanie korespondencji, jaką Kongregacja, prowadziła z 
Vassulą, zakończona listem kard. Ratzingera (Benedykta XVI), który 
uznał, iż niejasności sugerowane w Nocie z 1995 zostały odpowied
nio wyjaśnione i zalecił opublikowanie całej dokumentacji.  

wasze modlitwy mogą zmienić świat (384 strony) 
Najnowszy zbiór modlitw z Zeszytów 1110 „Prawdziwego Życia w 
Bogu”, twarda oprawa. 

Pieśń oblubieńca – Fragment pełnych miłości i dobroci 
słów  – zawartych w pismach „Prawdziwe Życie w Bogu” – pocho
dzących od Trójcy Przenajświętszej – Boga, który kocha miłością 
nieskończoną i dla każdego pragnie życia wiecznego w Swoich obję
ciach (112 str.)

Orędzia 
dostępne są 
w całości w 
formie książek 
lub płyt CD 
mp3
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Jakakolwiek napaść na tę integral
ność powoduje ranę, którą przeży
wamy jako cierpienie.

„Sam Bóg pokoju niech was 
całkowicie uświęca, aby nienaru-
szony duch wasz, dusza i ciało bez 
zarzutu zachowały się na przyjście 
Pana naszego Jezusa Chrystusa.” 
(1 Tes 5,23)

Chociaż św. Paweł rozróżnia 
między duchem, duszą i ciałem tak 
jakby duch był czymś różnym od 
duszy, większość spośród wielkich 
mistyków, jak np. św. Teresa z 
Lisieux czy św. Franciszek Salezy, 
nie rozdziela ducha od duszy, ale 
postrzega ducha jako pewnego 
ro dzaju punkt szczytowy duszy. 
Mając to na względzie, właśnie w 
tych trzech ‚dziedzinach’ możemy 
doświadczać upadków i płynącej 
stąd potrzeby uzdrowienia. Duch 
jest tym, co odróżnia nas od zwie
rząt i czyni nas istotami duchowy
mi, zdolnymi do wiary, nadziei i 
miłości.

Zapytajmy się na początku sa
mych siebie, z jakich chorób mamy 
być uzdrowieni, a następnie roz
ważmy, jakie są narzędzia, które 
posiadają moc przywrócenia nam 
zdrowia.

Choroby fizyczne są niezliczo
ne, są ich tysiące tysięcy: drobne 
i wielkie, proste i skomplikowane, 
poważne i błahe.

Jeśli chodzi o choroby duszy, 
to do nich zaliczają się wszelkie 
nie uporządkowane skłonności, 
świat emocji, nasze niepokoje i 
lę ki, rozmaite więzy, które nas 
ubez własnowolniają i zniewalają, 
więzy płynące z naszej nieodległej 
lub dawnej przeszłości, więzy złych 
nawyków, więzy świadome lub nie
świadome, nasze porażki w miłości, 
traumy związane z dzieciństwem, 
z naszymi narodzinami, z dorasta
niem, wszelkie rodzaje uzależnień, 
agresywność, zamknięcie w sobie, 

niewrażliwość, wrogość, uciekanie 
od problemów, kompleksy itd.

Są wreszcie choroby ducha. 
Można je sprowadzić do kategorii 
grzechów przeciwko wierze, na
dziei i miłości, tj. życia jak gdyby 
Bóg nie istniał, rozpaczy i niena
wiści.

Boże nawiedzenie

Już od ponad wieku, od początku 
odnowy charyzmatycznej, najpierw 
u protestantów, a następnie wśród 
katolików, mamy do czynienia 
ze stale narastającym zjawiskiem 
uzdrowień. Niewidomi nagle od
zyskują wzrok, głusi odzyskują 
doskonały słuch, kulawi odrzucają 
swoje kule i laski, chorzy wstają 
ze szpitalnych łóżek całkowicie 
uzdrowieni. Jednym słowem znaki, 
na które Jezus wskazywał Janowi 
Chrzcicielowi, zdają się powtarzać 
na szeroką skalę:

„Idźcie i oznajmijcie Janowi 
to, co słyszycie i na co patrzycie: 
niewidomi wzrok odzyskują, chro-
mi chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi się 
Ewangelię.” (Mt 11,45) 

Te znaki były bardzo liczne u 
zarania apostolskiego posłannictwa. 
W Dziejach Apostolskich czytamy, 
że „wiele znaków i cudów działo się 
przez ręce Apostołów wśród ludu. 
(…) Wynoszono też chorych na ulicę 
i kładziono na łożach i noszach, aby 
choć cień przechodzącego Piotra 
padł na któregoś z nich. Także z 
miast sąsiednich zbiegało się mnó-
stwo ludu do Jerozolimy, znosząc 
chorych i dręczonych przez duchy 
nieczyste, a wszyscy doznawali 
uzdrowienia.” (Dz 5, 1216)

Charyzmaty uzdrowienia były 
nawet jeszcze bardziej rozprzestrze
nione na Zachodzie w IV wieku, 
lecz w dużej mierze zaniknęły w 
następnych stuleciach. Jednakże 

Temat jest obszerny, a 45 minut 
to zbyt mało czasu, by przedstawić 
jego kompletny zarys. Moim celem 
jest więc ukazanie tylko niektórych 
istotnych i podstawowych aspektów 
modlitwy o uzdrowienie. Będę od
woływał się do pewnych autorów, 
którzy byli bardzo aktywni i wpły
wowi w tej dziedzinie w minionych 
latach. 

Ojciec Emiliano Tardif na 
przykład jest tym, który – jak 
wiecie – powiedział o Vassuli i 
„Prawdziwym Życiu w Bogu”: 
„Myślę, że chodzi o mistyczkę 
autentyczną i szczerą. Przemawia 
przez nią Pan. Prawdziwe Życie w 
Bogu pełne jest skarbów”. A zatem 
trzymając się tego skarbu w orę
dziach spróbuję pokazać, że zwią
zek modlitwy i uzdrowienia jest 
rzeczą podstawową w naszym życiu 
duchowym, stąd też znajduje się w 
samym sercu Hymnu Miłości, czyli 
„Prawdziwego Życia w Bogu” i jest 
jednym z jego głównych tematów. 

W orędziu z 1 maja 1989 
(ze szyt 33) Pan mówi wprost: 
„Przyszedłem uleczyć was i pocie-
szyć. Przyszedłem przynieść wam 
Pokój i Miłość.” A nieco dalej do
daje: „Ach! Ukochani, przyszedłem 
uleczyć wasze skaleczenia, rany i 
ułomności, które wam tak okrutnie 
zadano w tych dniach ciemności. 
Nie, Moi umiłowani, wasze rany nie 
są nieuleczalne, wasze skaleczenia 
można uzdrowić, bo Ja-Jestem-Z-
Wami i to bliżej niż kiedykolwiek.”

Zranienie definiujemy jako atak 
na naszą osobistą integralność. 
Przeszkadza nam ono w pełni cie
szyć się życiem, które Bóg nam 
daje, oraz wykonać zadanie, które 
On nam powierza. Wedle biblijnej 
antropologii, jedność czy integral
ność osoby polega na harmonijnym 
współdziałaniu pomiędzy trze
ma konstytutywnymi poziomami 
jej istoty: ducha, duszy i ciała. 

Proś Pana, a On cię uzdrowi (22 lipca 1990)

MoC i uzdrawiaJąCe 
skutki Modlitwy

O. Vincent Cosatti OFM Conv.
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posługę uzdrowienia, tym bardziej 
musimy sobie uświadomić, że 
Boże zamierzenia sięgają o wiele 
dalej poza dokonywanie cudów dla 
nich samych. Głównym celem jest 
doprowadzenie nas do większej mi
łości, do bardziej zażyłego związku 
z Bogiem. Albowiem niezależnie 
od tego, jak ważne może być samo 
uzdrowienie, nie możemy nigdy 
zapomnieć, że istotą jest to, by pew
nego dnia znaleźć się blisko Ojca, 
aby wyśpiewywać Mu chwałę przez 
całą wieczność.

Dla tych, którzy wciąż wątpią, 
Pan potwierdza i obiecuje swoje 
pragnienie, by nas uzdrowić:

„Pragnę uzdrowić waszą bied-
ną duszę, dać odpoczynek waszej 
zmęczonej duszy.” (10 października 
1989, zeszyt 37)

„Chcę was uzdrowić z odstęp-
stwa i dać wam wszystkim serce 
czyste.” (15 lipca 1996, zeszyt 84)

Jezusowa posługa uzdrowienia 
jest stale w działaniu w naszych 
czasach: „Moja Krew popłynęła 
dla waszego zbawienia. Wcieliłem 
się i żyłem na ziemi. Żyłem pomię-
dzy grzesznikami lecząc chorych i 
wskrzeszając umarłych. Ja was nie 
opuściłem. Jestem wciąż wśród was 
i leczę was. Przyjdźcie do Mnie, aby 
dostąpić uzdrowienia. Wzniosę do 
Mnie wasze dusze.” (2 lutego 1987, 
zeszyt 7)

W jaki sposób Bóg zamierza nas 
uzdrowić? Odpowiedź jest bardzo 
prosta: poprzez naszą modlitwę. 
„Proś Pana, a On cię uzdrowi” (22 
lipca 1990, zeszyt 44). 

Spójrzmy zatem na warunki tej 
modlitwy.

1) dar wiary
Wiara jest wyłącznie darem 

o trzymanym od Boga. Nikt nie 
może otrzymać tego nieocenio
nego daru, tego niewzruszonego 
przekonania bez Bożej łaski. To 
samo dotyczy miłości i nadziei. 
Wiara jest warunkiem sine qua non 
[(łac., właściwie: condicio sine qua 
non; warunek, bez którego nie) – 
konieczne i niezbędne działanie, 
stan lub składnik uzdrowienia.] 
Dlaczego? Ponieważ jest istotnym 
elementem pokory i miłości: uznaje 
i wyznaje nadrzędność i wszechmoc 
Boga. To właśnie ta otwartość na 
u dzielany w sposób wolny Boży 
dar wyraża naszą miłość do Boga.

W opisach cudów, jakie znajdu
jemy w Ewangeliach1, wiara obecna 
jest w bardzo różnych ludziach. 
Jednym z najpiękniejszych przy
kładów jest kobieta od dwunastu 
lat cierpiąca na upływ krwi, która 
dotyka się frędzli płaszcza Jezusa i 
natychmiast doznaje uzdrowienia. 
Jezus poczuł wychodzącą od Niego 
moc uzdrowienia i zwrócił się do 
kobiety: „Córko, twoja wiara cię 
ocaliła” (Mk 5,34). 

Wiarę może mieć sam posługu
jący, jak pokazuje to przykład czło
wieka z uschłą ręką. Nie ma żadnej 
wzmianki na temat osobistej wiary 
tego człowieka. Cudu uzdrowienia 
lub uwolnienia dostępuje się niekie
dy nie ze względu na wiarę zainte
resowanej osoby, lecz pośrednio, 
za pośrednictwem innych, jak to 
widzimy na przykładzie uzdrowie
nia paralityka: „Jezus, widząc ich 
wiarę, rzekł do paralityka: Synu, 
odpuszczają ci się twoje grzechy… 

Mówię ci: Wstań, weź 
swoje łoże i idź do 
domu!” (Mk 2,5.11)

„Jeśli uwierzy-
cie i ofiarujecie Mi 
waszą wolę, zdając 
się na Mnie, wejdę 
do waszego serca i 
uzdrowię was.” (18 
sierpnia 1988, zeszyt 
27)

Katechizm Ko ś
cioła Kato lic kie go 
s twierdza na po
czątku, że „Gdy wy-
znajemy naszą wiarę, 

zaczynamy od słów: «Wierzę» lub 
«Wierzymy»”2. Istnieją jednak 

potem w ciągu wieków pojawiali się 
święci cudotwórcy przejawiający 
dar uzdrowienia. Tacy ludzie jak 
św. Antoni z Padwy czy św. Roch.

Niepodważalnym jest fakt, iż 
Duch Pana nawiedza obecnie swój 
lud w bardzo szczególny sposób, 
często niezależnie od osobistej 
świętości osób. Jest rzeczą zaskaku
jącą, że Kościół nie zawsze to sobie 
uświadamia:

„Miasto, które przyszedłem na-
wiedzić, aby ogłosić poprzez ciebie 
Moją Miłość do was wszystkich i 
aby uzdrowić twoich chorych miesz-
kańców!” (13 maja 1991, zeszyt 51)

„Jak to się dzieje, że tylu spośród 
was nie umie dostrzec Mego Ducha 
Świętego? Ziemia i jej głębiny są 
wstrząśnięte Moją wizytą” (23 
grudnia 1993, zeszyt 70)

Jak wyglądała dotąd i jak wyglą
da obecnie nasza odpowiedź na to 
nawiedzenie? Czy Kościół nie po
pełnia dziś tego samego błędu co ci, 
którzy 2000 lat temu nie rozpoznali 
nawiedzenia przez Mesjasza? „O 
gdybyś i ty poznało w ten dzień to, 
co służy pokojowi. Ale teraz zostało 
to zakryte przed twoimi oczami.” 
(Łk 19,42) – a wiemy, jakie bluź
nierstwo stało się konsekwencją 
takiej ślepoty.

„To, co powiedziałem niegdyś 
Jerozolimie mówię wam teraz z 
bólem: „O, gdybyście tylko zrozu-
mieli Wspaniałość Mojego Orędzia 
Pokoju! Ale niestety! Ukryta jest 
ona przed waszymi oczami!” Gdyby 
tylko porwała was Wspaniałość 
Mojego Świętego Ducha wyle-
wającego błogosławieństwo za 
błogosławieństwem na was wszyst-
kich... Ale niestety! 
Wy ani nie ujrzeliście, 
ani nie usłyszeliście 
Pocieszyciela, Ducha 
Świętego – posyłane-
go przez Mojego Ojca 
w Moim Imieniu, 
pouczającego was i 
przypominającego 
wszystkie prawdy, 
które wam dałem – 
ponieważ książę tego 
świata posługuje się 
waszą wolnością, aby 
doprowadzić was do 
upadku.” (27 czerw
ca 1991, zeszyt 52)

Im głębiej chcemy zrozumieć 
Uczestnicy rekolekcji 

na pamiątkowym zdjęciu z Vassulą.
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również inne sposoby na wyraże
nie dynamiki wiary. Faktycznie, 
K a t e c h i z m  m ó w i  d a l e j ,  i ż 
„Pragnienie Boga jest wpisane w 
serce człowieka, ponieważ został 
on stworzony przez Boga i dla 
Boga. Bóg nie przestaje przyciągać 
człowieka do siebie”3. Odpowiedź 
na to przyciąganie, którą jest komu
nia oraz zażyły dialog z Bogiem, 
stanowi sposób wyrażania naszej 
wiary. To jest powód, dla którego 
św. Jan Ewangelista często używa 
zwrotu „przychodzić do Jezusa” 
na oznaczenie wiary. „Kto do Mnie 
przychodzi, nie będzie łaknął; a 
kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć 
nie będzie” (J 6,35). Podobnie w 
Prawdziwym Życiu w Bogu:

„Zbliż się do Mnie. Ja cię przy-
ozdobię i oczyszczę, uleczę wszyst-
kie twe rany i przywrócę ci siły, 
Moje dziecko.” (7 kwietnia 1988, 
zeszyt 23)

„Przychodź do Mnie, gdy go-
rączka tego świata podnosi się 
przeciw tobie i pali cię. Przychodź 
szybko do Mnie, twojego Abba, a 
Ja uleczę twoje oparzenia.” (19 
września 1991, zeszyt 54)

Z tego wynika, że żyć w wierze 
oznacza żyć w zażyłości, przyjść 
do Boga z zaufaniem, jak dziecko, 
brat czy przyjaciel, z otwartym i 
wolnym sercem:

„Córko, wszystkie dusze mogą 
zostać uwolnione, o ile otworzą się 
i bardzo tego chcą. Dałem każdej 
duszy wolność i jej wola należy 
wyłącznie do niej. Dlatego też, jeśli 
jakaś dusza jest jak kamień i nie 
otwiera się na Mnie, jakże mogę 
wejść do jej serca? Ja jestem Panem 
i Bogiem, lecz dałem wszystkim wol-
ność i wolną wolę. Jeśli uwierzycie 
i ofiarujecie Mi waszą wolę, zdając 
się na Mnie, wejdę do waszego serca 
i uzdrowię was. Nie wejdę siłą. Stoję 
u ich drzwi i czekam, aż Mi otworzą 
i przyjmą Mnie.” (18 sierpnia 1988, 
zeszyt 27)

Wiara pociąga za sobą zaufanie. 
Wierzyć to znaczy pokładać ufność 
w Bogu  jedynym źródle Łaski. 
Emiliano Tardif zwykł mawiać, że 
„jednym z zagrożeń, jakie niesie 
ze sobą posługa uzdrowienia, jest 
pokładanie ufności w osobie, która 
wyraźnie posiada szczególną moc, 
by uzdrawiać. To jest w rzeczy
wistości poważny błąd, ponieważ 

tylko Jezus jest zdrowiem dla 
chorych. To Jezus jest tym, który 
posiada wszelką moc; ludzie są 
tylko kanałami dla Jego łaski”. Daje 
nam też następujący obraz, który 
dobrze byłoby mieć przed oczyma 
za każdym razem, gdy ktoś modli 
się o uzdrowienie: „Kiedy ktoś 
kładzie ręce na chorej osobie, są one 
jak para rękawiczek z włożonymi w 
nie dłońmi Jezusa. To Jezus działa 
poprzez nie”.

O tym poucza nas jedno ze 
zdarzeń opisanych w Dziejach 
Apostolskich (3,1nn). Piotr i Jan 
właśnie uzdrowili chromego, pod
czas gdy tłum „ogarnęło zdumienie 
i zachwyt z powodu tego, co go spo-
tkało”. Dlatego Piotr przemówił do 
ludu: „Mężowie izraelscy! Dlaczego 
dziwicie się temu? I dlaczego także 
patrzycie na nas, jakbyśmy własną 
mocą lub pobożnością sprawili, że 
on chodzi?”

Bądźmy zatem wpatrzeni wyłącz
nie w Jezusa Chrystusa. „Ja, Jahwe, 
jestem waszym Uzdrowicielem.” (4 
marca 1994, zeszyt 70) „Beze Mnie 
nic nie możecie uczynić.” (J 15,5)

„Tak. Widzisz, Vassulo, teraz za-
czynasz Mnie lepiej rozumieć. Jeśli 
daję tobie, która jesteś w istocie 
najnędzniejszą z Moich stworzeń - 
to czegóż nie dałbym zasługującym 
na Moje Łaski, czczącym Mnie i po-
święcającym się dla Mnie! Proście, 
umiłowani - a dam wam. Wierzcie 
w to, o co prosicie, miejcie ufność i 
wierzcie we Mnie. Nie bądźcie jak 
Piotr, który stracił ufność, kiedy 
kroczył po wodzie. Miejcie we Mnie 
wiarę! Miejcie ufność! Wierzcie!” 
(21 listopada 1987, zeszyt 18)

Jeżeli trzy tysiące dusz nawró
ciło się ku wierze po usłyszeniu 
jednej tylko przemowy Piotra, to 
czy nie wierzycie, że Bóg zdolny 
jest uczynić takie samo dzieło w 
naszych czasach? Jeżeli nie uwie
rzymy, że wszystko możliwe jest 
dla Boga, to oczywiście nie może 
się to wydarzyć.

Niemal sto orędzi zawiera słowa 
„Zaufaj mi”, po to, byśmy wiedzieli, 
jak bardzo jest to podstawowe, jeśli 
chcemy pracować na rzecz Bożego 
Planu.

„Powiedziałem, byś nie niepoko-
iła się o jutro. Nie martw się, zaufaj 
Mi. Chciałbym, byś zrozumiała, że 
kiedy pozostawisz Mi przestrzeń 

do oddychania w tobie, poczuję się 
wolny, aby wypełnić Moje Dzieło.” 
(27 grudnia 1988, zeszyt 30)

2) Pokora
Poprzedni punkt można roz

winąć, jeśli pamiętamy, że aby 
posiadać ufność, serce musi być 
z konieczności pokorne, innymi 
słowy skromne, umarłe dla samego 
siebie. To także stanowi ulubiony 
motyw Prawdziwego Życia w Bogu. 

„Wielki Cud” (10 stycznia 1990, 
zeszyt 40) jedności może się urze
czywistnić tylko przez użycie klu
czy miłości i pokory:

„Ponieważ pozwalasz, bym cię 
usuwał w cień, dokonuje się Mój 
cud.” (15 czerwca 1994, zeszyt 72)

„Modlitwa pokornego przebija 
obłoki, mówi Pismo... (Syr 35,17)” 
(24 kwietnia 2000, zeszyt 100)

Pokora to nie to samo co nie
śmiałość. Niektórzy nie ośmielają 
się modlić o uzdrowienie chorych, 
ponieważ sądzą, iż nie mogą im 
wiele ofiarować. I rzeczywiście 
prawdą jest, że nie będą mieli nic 
do zaofiarowania chorym, dopó
ki sądzą, że to własna ich moc 
miałaby sprawić uzdrowienie z 
choroby. Powtarzajmy to zatem 
często: „Beze Mnie nic nie możecie 
uczynić”. „Znam twoją niewypo-
wiedzianą słabość i wiem, że beze 
Mnie nie możesz poruszyć nawet 
małym palcem.” (30 października 
1990, zeszyt 47)

Z drugiej strony, niepodejmowa
nie modlitwy o własne uzdrowienie 
jest fałszywą pokorą. Niektórzy 
ludzie mówią, że skoro Bóg jest 
ich Ojcem, to przecież zna wszyst
kie ich potrzeby. Oczywiście Bóg 
zna wszystkie nasze potrzeby, 
lecz Jezus nauczył nas modlić się: 
„Chleba naszego powszedniego daj 
nam dzisiaj”. Jeśli choroby byłyby 
Bożą wolą, wtedy nie powinniśmy 
mieć nawet „prawa” do wzięcia 
tabletki na ból głowy. Choroba nie 
po chodzi od Boga. On pragnie, 
abyśmy mieli pokorę małych dzieci. 
Św. Jan Vianney, Proboszcz z Ars 
powiedział „Musimy być jak małe 
dwuletnie dziecko w rękach Ducha 
Świętego”. Ponieważ w tym wieku 
nie zadajemy pytań, nie pytamy 
wciąż dlaczego.

Bóg jest delikatny i pokorny. On 
nie zmusza nas, nie wymusza na 
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nas, byśmy byli Jego narzędziami 
uzdrowienia. Widzimy to w „po
zwoleniach”, o które Pan i Jego 
Matka Najświętsza nas proszą:

„Pozwól Mi posługiwać się tobą, 
umiłowana, aby uzdrawiać dusze.” 
(15 lutego 1987, zeszyt 7)

„Daj Mi swobodę działania w 
tobie, a przez ciebie ukażę Moje 
Słowo, w ten sposób uzdrowię Moje 
dzieci.” (17 marca 1987, zeszyt 9)

W końcu zwróćmy uwagę na 
to, iż brak pokory wyrażałby się 
w myśleniu, że „skoro jedynie Pan 
może bezpośrednio uzdrowić, to w 
takim razie powinniśmy wyrzucić 
wszystkie lekarstwa i zaprzestać 
wszelkiego leczenia”. Ci ludzie 
mówią, że chcą uzdrawiać „przez 
wiarę”. Ale takie myślenie to błąd 
i nieroztropność, która ujawnia 
brak mądrości. Powinniśmy raczej 
przyjąć to, że Bóg uzdrawia w taki 
sposób, jaki sam wybierze. 

W Księdze Syracha czytamy: 
„Od Najwyższego pochodzi uzdro-
wienie, i od Króla dar się otrzy-
muje” (Syr 38,2). I dalej: „Synu, 
w chorobie swej nie odwracaj się 
od Pana, ale módl się do Niego, a 
On cię uleczy. Usuń przewrotność 
– wyprostuj ręce i oczyść serce 
z wszelkiego grzechu!” (Syr 38, 
910). Wreszcie: „Potem sprowadź 
lekarza, bo jego też stworzył Pan, 
nie odsuwaj się od niego, albowiem 
jest on ci potrzebny. Jest czas, kiedy 
w ich rękach jest wyjście z choroby” 
(Syr 38,1213). Czasami wystarczy 
zaakceptować poddanie się opera
cji. A wtedy musimy tylko prosić 
Pana, by kierował dłonią chirurga.4

3) Przebaczenie
Z uzdrowieniem ściśle łączy się 

skrucha: „Mam moc was uzdrowić, 
zatem przyjdźcie okazać skruchę!” 
(5 sierpnia 1990, zeszyt 45)

Na zdjęciach:
O. Vincent Cosatti OFM Conv., 

stojący po lewej stronie Vassuli, 
tłumaczy z języka angielskiego 
na francuski (wspomagany przez 
Vassulę) konferencję zatytuło-
waną „Exorcisms, Possessions 
and Deliverance”, którą wy-
głasza w Rodos egzorcysta o. 
Joseph Ian nuzzi.
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Faktycznie, nasze grzechy mogą 
blokować Boże działanie. To wła
śnie, obok innych jeszcze rzeczy, 
ukazuje nam uzdrowienie parality
ka. Jezus mówi do niego: „Synu, od-
puszczają ci się twoje grzechy” (Mk 
2,5). Rozpoczyna od przebaczenia 
jego grzechów. Następnie uzdra
wia go z jego fizycznej choroby. 
Najpierw usuwa grzech, a następnie 
uzdrawia ciało. Grzech stanowi czę
sto przyczynę choroby. Ale nigdy 
 przenigdy nie mów komuś, że jest 
chory z powodu grzechu. Tak nie 
można! Ktoś, kto jest chory, ma już 
wystarczająco dużo do znoszenia z 
powodu samej choroby, by jeszcze 
oskarżać go również o grzech.

„Jeśli będziesz Mnie uważnie 
słuchać i jeśli staniesz wobec Mnie 
bez żadnego sprzeciwu, bez żadnego 
rywala i bez żadnej wątpliwości, 
jeśli przyjdziesz i uznasz, że jesteś 
grzeszna i pokażesz, że nie ma w 
tobie żadnego wahania, aby okazać 
skruchę – uzdrowię cię.” (6 lipca 
1991, zeszyt 52)

Pojednanie z Bogiem jest zatem 
istotnym warunkiem wstępnym. 
Ale to samo dotyczy pojednania 
z naszym bratem czy siostrą. Jak 
wszyscy sami dobrze wiecie, bycie 
zdolnym do przebaczenia to nie jest 
łatwa rzecz! 

Pewnego dnia przyjaciel po
wiedział mi, że nie potrafi wypo
wiedzieć tego zdania Modlitwy 
Pańskiej, w którym mówimy: „jako 
i my odpuszczamy naszym wino-
wajcom”. On nie był w stanie tego 
powiedzieć, ponieważ pozostawał 
głęboko zraniony przez rozmaite 
spory z przeszłości. Wydawało się 
mu, że wypowiadając te słowa, 
kłamałby wobec Boga.

Czym jednak w istocie jest prze
baczenie? Jak sugeruje samo słowo, 
jest to przede wszystkim DAR (ang. 
for-give-ness od czasownika to give 
czyli dawać – przyp. tłum.). Przez 
DAR Miłosierdzia, który ja sam 
otrzymuję, staję się z kolei zdolny 
do przekazania go komuś innemu. 
Pewna kobieta zwróciła się do mnie 
kiedyś mówiąc mi, że była w stanie 
przebaczyć tylko na 70%, a pozo
stałych 30% nie była w stanie dać! 
Dostrzegając fakt, iż przekazać da
lej mogę tylko to, co samemu otrzy
małem, muszę najpierw pokornie 
poprosić o to Boga. Wszystko, o co 

Bóg mnie prosi, to decyzja, by prze
baczyć. Pomimo wszelkich uczuć i 
urazów, żalu i goryczy, decyduję się 
przebaczyć wszystkim tym, którzy 
uczynili mi krzywdę. Ze spokojem 
proszę Pana, by pokazał mi wyraź
nie tych ludzi, którzy czekają na 
moje przebaczenie, nawet jeśli już 
zmarli. Kiedy uda nam się udzielić 
przebaczenia, dokonuje się praw
dziwe wyzwolenie. Przebaczenie 
otwiera Królestwo Niebios tak dla 
tego, który dokonuje przebaczenia, 
jak i dla tego, który to przebaczenie 
przyjmuje.

Każdy z nas jest zaproszony do 
tego, by modlić się za chorych. Dar 
uzdrawiania jest udzielany wszyst
kim ochrzczonym. Nie oczekujmy 
na otrzymanie charyzmatu uzdra
wiania, zanim zaczniemy modlić 
się za chorych.

„Moja Miłość uzdrawia. Licz na 
Mnie i na nikogo innego. Módl się 
więcej i proś Mnie o więcej. Dla-
czego czujesz się przy Mnie skrę-
powana? Przyjdź do Mnie, Moje 
dziecko – a otrzymasz.” (20 lutego 
1996, zeszyt 82)
refleksJe na teMat tego, 

Jak się Modlić
Modlitwa posiada wiele aspek

tów, poniżej przedstawiamy niektó
re istotne jej rysy.

1) Poprzez wytrwałość
„Pokój niech będzie z wami 

wszystkimi. Uwielbiajcie Mnie, 
wesprzyjcie się na Mnie, trwajcie 
i niech nie męczy was niesienie 
Mojego Krzyża, uzdrawiające Moje 
dzieci.” (2 maja 1987, zeszyt 10)

„Moja Vassulo, wytrwałość 
osłabia demona, zmniejsza zło.” (2 
czerwca 1988, zeszyt 25)

Z pewnością pamiętacie, w jaki 
sposób przypowieść o natrętnej 
wdowie pokazuje nam, że musimy 
„zawsze modlić się i nie ustawać” 
(Łk 18,1). My również musimy być 
wytrwali…”nękać” Pana, „narzucać 
się” Mu. Takie było nastawienie 
Vassuli, gdy wstawiała się za zna
jomego: „Przyjdźcie do Mnie ze 
wszystkimi problemami, dajcie Mi 
je i odpocznijcie. Przyjdźcie wes-
przeć się na Mnie. Jestem waszym 
Pocieszycielem i pocieszę was, 
udzielając wam Mojego Pokoju. 
Przyjdźcie do waszego Słodkiego 
Zbawiciela, a Ja uleczę wasze rany. 

Niech nigdy nie zmęczy was wzywa-
nie i proszenie Mnie.” (28 grudnia 
1988, zeszyt 30)

2) Przez nakładanie rąk
Ten gest często towarzyszy opi

som uzdrowień w Piśmie świętym. 
Wystarczy przypomnieć sobie na 
przykład, jak przełożony synagogi, 
Jair, usilnie prosił Jezusa: „Moja 
córeczka dogorywa, przyjdź i połóż 
na nią ręce, aby ocalała i żyła” 
(Mk 5,23).

„Nakładaj ręce na tych ludzi i 
błogosław ich «w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego». Oddasz Mi cześć 
i uwielbisz Mnie.” (18 kwietnia 
1992, zeszyt 59)

„Wstań! Wstań i kładź ręce na 
chorych, a Ja ich uzdrowię.” (3 
czerwca 1993, zeszyt 67)

„Poprzez Moje Wskazania dla 
ciebie nauczę cię kłaść ręce na 
twoich braci i siostry, aby ich duch 
wpadł w Mój uścisk. Umarli po-
wstaną z martwych. Podniosę ich, 
chociaż nie wszystkich.” (9 listopa
da 1994, zeszyt 75)

3) Poprzez miłość i ofiarę
Nawet nasze codzienne czyn

ności, a zwłaszcza te najbardziej 
bolesne spośród nich, złączone z 
cierpieniami Chrystusa, mogą się 
stać źródłem łaski:

„Vassulo, w czasie gdy twój duch 
poszukiwał Mojego Ducha [Jezus 
czyni aluzję do Swego pozornego 
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milczenia wobec mnie (wyjaśnia 
Vassula), kiedy przez wiele dni nie 
odczuwałam Jego Obecności. To 
pozorne milczenie i fakt, że Jezus 
jakby się ukrywał przede mną było 
jak krzyżowanie dla mojej du
szy.], wskrzesiłem ducha w wielu. 
Uzdrawiałem i czyniłem cuda dzięki 
twojej męce. Znalazłem radość w 
ofiarowywaniu w ten sposób twe-
go zadośćuczynienia Ojcu i dzięki 
twoim wynagrodzeniom pozyskałem 
niegodziwych.” (30 września 1993, 
zeszyt 68)

Nawet jeśli sobie tego nie uświa
damiamy, miłość może dokonywać 
prawdziwych cudów:

„Dziś, wziąłem olejek twojej mi-
łości do Mnie, aby posłużyć się nim, 
lecząc jedną duszę.” (5 kwietnia 
1987, zeszyt 10)

„Moja umiłowana, powiększ 
swoją miłość do Mnie, w ten sposób 
uzdrowisz dusze.” (24 lipca 1987, 
zeszyt 14)

Jest to także innym sposobem 
udziału w uzdrawianiu dusz w 
czyśćcu. Często ofiarujemy w ich 
intencjach Msze święte, co jest rze
czą bardzo dobrą, ale Pan objawia 
nam, że nasza miłość również im 
pomaga:

„Dzięki wystawieniu twojej 
duszy na Oczyszczenie wiele dusz 
dostąpi uleczenia. Nauczyłem cię 
kochać Mnie, twoja miłość do Mnie 
leczy je. Używam twojej miłości 

jako lekarstwa, aby je wyleczyć. 
Ulecz je, Vassulo, ulecz je.” (10 
lutego 1987, zeszyt 7)

„Posłużę się twoją miłością do 
Mnie, aby wyleczyć wiele dusz, 
które są już prawie pochłonięte 
płomieniami szatana. Ty i Ja po-
możemy tym duszom. Wszystko, co 
powinnaś robić, to kochać Mnie go-
rąco. Nadejdą chwile, kiedy przyjdę 
obarczyć cię Moim Krzyżem.” (16 
lutego 1987, zeszyt 7)

4) Poprzez sakramenty
Bez zagłębiania się bardziej w 

ten temat, jest rzeczą ważną pod
kreślenie, że wszystkie sakramenty 
powodują uzdrowienie zarówno 
ciała, duszy, jak i ducha. Zwłaszcza 
sakrament pojednania (zob. wyżej, 
gdzie była mowa o przebaczeniu), 
sakrament chorych i Eucharystia:

„Przyjdź bliżej Mnie i posłuchaj, 
co chcę powiedzieć kościołowi 
w Rodos: … Ci, którzy nie będą 
pili z Moich Ran, zginą, osłab-
ną i wyschną. Ja jestem waszym 
Zbawieniem. Dlaczego więc ten 
naród obawia się Mnie pić i spo-
żywać? Wołają o pomoc, a potem 
nikt nie przychodzi ani Mnie pić, 
ani Mnie spożywać i nikt nie zostaje 
uzdrowiony. Czy nie powiedziałem, 
że w Moich Ranach znajdziecie 
uzdrowienie?” (30 lipca 1990, 
zeszyt 44)

5) Poprzez orędzia
Poprzez czytanie orędzi „Praw-

dzi wego Życia w Bogu”, Pan uzd
ra wia nas. To uzdrowienie jest 
porównane do rozkwitania.

„Vassulo, Moje Słowo [Bóg ro
zumie przez to Swoje Orędzie] sta-
nie się wielkie jak cedr. Jego gałęzie 
będą się rozpościerać jak otwarte 
ramiona, dosięgając licznych na-
rodów. Odżywi ubogich, uzdrowi 
wasze rany i wasze choroby. Oczyści 
was z plam i uleczy waszą nędzę. 
Przyniesie wam ulgę, wzniesie was 
do Mojej Piersi. Ukaże wam Moją 
Miłość i pouczy na nowo, jak macie 
się wzajemnie miłować i jak Mnie 
kochać. Moje ramiona uwolnią 
was od zła, bo wszyscy należycie 
do Mnie, umiłowani.” (10 stycznia 
1987, zeszyt 4)

wnioski
Fragmenty „Prawdziwego Życia 

w Bogu”, które mówią o relacji za

chodzącej pomiędzy uzdrowieniem 
i modlitwą, są o wiele liczniejsze od 
tych przytoczonych tutaj. W każ
dym przypadku jest pewien odcień 
różnicy. Zebrałem je w dodatku 
tak, abyście mogli nad nimi dalej 
pomedytować.

Jedna rzecz jest pewna: modlitwa 
dokonywana w wierze zawsze przy
nosi owoc. Dla niektórych będzie on 
natychmiastowy i nadzwyczajny. 
Dla innych pojawi się po upływie 
pewnego czasu. Uzdrowienie nie 
jest jedynym dowodem Bożej mi
łości. „On może wybrać kogoś na 
świadka swojej potęgi, może też 
wybrać kogoś innego na świadka 
swojej cierpliwości, swojego mi-
łosierdzia, swojego ducha ofiary. 
Starajmy się naprzód o królestwo 
niebieskie. Bądźmy świadkami 
miłości Boga w naszych własnych 
okolicznościach życia, czy to przez 
świadectwo naszej radości pośród 
cierpienia, czy to przez świadectwo 
o naszym fizycznym uzdrowieniu. 
(…) przyjmijmy każde fizyczne 
uzdrowienie, jakie Pan chce nam 
dać. Przyjmijmy je jako znak Jego 
miłości. Przyjmijmy także cierpienie 
jako uczestnictwo w zbawianiu Jego 
ludu. I dziękujmy Panu za wszystkie 
błogosławieństwa, które nieustannie 
na nas wylewa” (Emiliano Tardif).

Dlaczego Pan nie uzdrawia każ
dego? To pytanie pojawia się bardzo 
często w związku z omawianym 
tematem. Możemy odpowiedzieć: 
mysterium fidei (tajemnica wiary 
- przyp. tłum.). Nasze drogi nie
koniecznie są Jego Drogami: „Nie 
zadręczaj duszy usiłując zrozumieć 
Moje Drogi. Czyniąc to, będziesz 
wciągana na kręte drogi bez koń-
ca. Wiedz, że Moje Drogi nie są 
drogami twoimi, a różnica między 
nimi – powiadam ci – jest ogromna! 
Przyjmij w Pokoju to, co ci daję.” 
(21 czerwca 1989, zeszyt 34) 

Czasami choroba może kształ
tować nasz charakter. Czasami 
jes teśmy wezwani do określonego 
zadania zadośćuczynienia. Drogą 
rozeznania w tego rodzaju sytuacji 
jest postawienie sobie pytania o 
to, czy owoce ducha są widoczne? 
Innymi słowy, kiedy Pan jest obecny 
w określonej sytuacji i odpowiada 
na naszą modlitwę, to choćby nie 
następowało fizyczne uzdrowienie, 
powinniśmy być w stanie rozpoznać 
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Boże działanie. Na przykład, mo
żemy doświadczyć pokoju, który 
przekracza wszelkie zrozumienie 
(por. Flp 4,7 - przyp. tłum.), którego 
świat nie może dać, możemy do
strzec miłość, radość, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność i opanowanie, które są 
owocami Ducha, owocami Bożego 
działania, o których czytamy w 5 
rozdziale Listu do Galatów. Kiedy 
stwierdzamy, że to jest obecne, mu
simy zrobić krok wstecz i zapytać 
się: „Czy ta osoba została powołana 
przez Pana do życia ze swoją choro
bą oraz do służenia Mu przez nią?”5.

„Tym zaś, którzy uwierzą, te zna-
ki towarzyszyć będą: w imię moje 
złe duchy będą wyrzucać, nowymi 
językami mówić będą; węże brać 
będą do rąk, i jeśliby co zatrutego 
wypili, nie będzie im szkodzić. Na 
chorych ręce kłaść będą, i ci odzy-
skają zdrowie.” (Mk 16,1718)

Bądźmy prości, bądźmy pokor
ni i pokładajmy ufność jedynie w 
mocy Imienia Jezusa: „Ach! córko... 
duszo Mojego upodobania, czy od-
mówię ci kiedykolwiek czegoś, o co 
poprosisz w Moje Imię? Nigdy!” (5 
kwietnia 1993, zeszyt 65)

Jezus obiecał nam z kolei: „A o 
cokolwiek prosić będziecie w imię 
moje, to uczynię, aby Ojciec był 
otoczony chwałą w Synu” (J 14,13). 
Modlitwa ma wielką moc, braterska 
jedność ma wielką moc, Imię Jezusa 
i Jego obecność pośród nas ma moc 
nieskończoną. On nas zapewnia, że 
tam, gdzie dwaj albo trzej ucznio
wie Chrystusa zebrani są w Jego 
Imię, tam On jest pośród nich (Mt 
18,20) i będzie modlił się z nami, 
a Ojciec nie odmówi niczego tym, 
którzy modlą się wraz z Nim. Wielu 
nie otrzymuje odpowiedzi dlatego, 
że modlą się sami lub ze złych 
motywów, albo w postawie pychy 
czy z grzechem w sercach. Bądźmy 
czyści w intencjach naszych serc, 
aby On przebywał z nami i mógł 
odpowiedzieć na naszą modlitwę.

Bóg chce naszego uzdrowie
nia, harmonii całej istoty, a nade 
wszystko pragnie, aby to, co się nam 
przydarza, powodowało nasz wzrost 
ku większej miłości. A miłość stanie 
się wtedy źródłem uzdrowienia dla 
innych, ponieważ często wystar
czy tylko spojrzenie z prawdziwą 
miłością, by zdobyć duszę. Często 

dusze nie są tak złe, jak myślimy, 
że są. Są po prostu zbuntowane lub 
chore, lub żyją w poczuciu wstydu. 
Zbuntowane przez to, co świat 
ma im do zaoferowania. Chore, 
ponieważ szatan je przygniótł. 
Wstydzące się tego, że są chore. 
Chcą być uzdrowione, lecz wstydzą 
się wyznać swoją chorobę. Dajmy 
im to, czego same nie doświadczyły: 
świętą miłość. Wyjdźmy im na
przeciw. Nakłońmy je do otwarcia 
się nie wymagającego wstydu. Są 
zamkniętymi kwiatami. Lecz jeśli 
Miłość je ogrzeje, otworzą się.

„Niech Mój lud modli się za tych, 
którzy nie wzywają Mojego Imienia 
- a Ja ich uzdrowię. Niemożliwe 
stanie się możliwe. Pustynia prze-
mieni się w ogród, a ruiny – w ołtarz 
dla Mnie, waszego Boga. Powiedz 
Moim dzieciom, aby modliły się, 
aby modliły się sercem - a Ja je 
wysłucham.” (6.11.1991, zeszyt 56)

dodatkowe fragmenty 
orędzi „Prawdziwego Życia 

w Bogu” do medytacji:
„Dziś wzywam chorych, mówiąc 

do każdego z nich: Moje dziecko, 
nie bądź przygnębione, Ja, two
ja Najświętsza Mama, kocham 
cię. Proś Pana, a On cię uzdrowi. 
Oczyśćcie serca z wszystkich nie
czystości, okazując skruchę. Potem 
otwórzcie serca przed Panem, a 
On zleje na was Swoją Miłość. 
Módlcie się bez przerwy. Nie po
grążajcie się we śnie. Módlcie się 
waszym sercem i bądźcie jak róże 
w wiosenne dni, jak bukiet ofiaro
wany Najwyższemu. Niech wasze 
modlitwy będą jak mieszanina ka
dzideł dochodząca do Jego Tronu. 
Pozwólcie Mi przypomnieć wam, 
za czym tęskni Najwyższy: za wa
szym sercem. Ofiarujcie Mu wasze 
serca i pozwólcie Mu być waszym 
Przewodnikiem na drodze, którą 
Ja dla was przygotowuję.” (22.07. 
1990, zeszyt 44)

*
Uzdrowienie Vassuli po urodze

niu: „W chwili narodzenia moje 
oczy były sklejone. Pozostawały 
zamknięte. Otwarłam je dopiero po 
trzech dniach. W tym czasie moja 
matka nękana była niepokojem z 
powodu myśli, że być może urodzi
łam się bez oczu. Modliła się do św. 
Paraskevi, greckiej świętej, wzy
wanej w chorobach oczu, czyniąc 

obietnicę nadania mi jej imienia 
oprócz imienia Vassula. Po grecku 
Paraskevi znaczy piątek.” (przyp. 
do orędzia z 1.05.1992, zeszyt 59)

*
„Znowu atakowały mnie demo

ny. Były jak koty wskakujące mi na 
plecy. Wyczerpały mnie. Wydawało 
się, że całe piekło wyległo. Dręczyły 
mnie, dlatego powiedziałam do jed
nego: „W Imię Jezusa Chrystusa 
uchodź i bądź wtrącony do ognia”. 
Uciekł. Było ich wiele, dlatego po
traktowałam je w podobny sposób, 
jednego po drugim, tymi samymi 
słowami. Jezus powiedział mi:

– Proś w Moje Imię, a otrzymasz, 
ale musisz prosić z wiarą. Pracuj na 
tej drodze, módl się i proś. Módl się 
w Moje Imię, pracuj w Moje Imię, 
proś w Moje Imię. Napełnij życiem 
Moje Imię, bądź Moim odbiciem, 
zjednocz się ze Mną. Podnieś głowę 
w Moją stronę. Wierz w to, o co 
prosisz.

Powiedział mi, że demony boją 
się mnie, bo jestem dla nich zagro
żeniem. Później uświadomiłam so
bie, gdzie się znajduję. Czułam, że 
moje stopy znajdowały się w lepkim 
błocie i nagle rozpoznałam miejsce 
i otoczenie piekła. Zrozumiałam 
wtedy, dlaczego było tyle złych 
wpływów dziś w czasie pisania. 
Gdy zapytałam o to Jezusa, rzekł:

– Czy to mogło być gdzie in
dziej? Byliśmy razem przechodząc 
blisko bram piekielnych, lecząc 
dusze. Vassulo, pozwól Mi posłu
giwać się tobą również w taki spo
sób. To także część twojej pracy.” 
(3.06.1987, zeszyt 12)

*
„Jak bardzo pragnę, byście pew

nego dnia doszli do szczytu Miłości 
i dali Mi usłyszeć miłosne wołanie: 
«Abba!» Wtedy... dopiero wtedy 
Moje Rany zaczną się goić...” 
(9.02.1989, zeszyt 31)

*
„Otwórzcie serca, pozwólcie 

Panu wejść do waszych serc; w 
przeciwnym razie, jak mógłby was 
uzdrowić?” (3.03.1989, zeszyt 32)

*
„Pomyśl o tym, co Ja musiałem 

wycierpieć, aby wypełnić Moje 
Dzieło i jak – dzięki Moim Ranom 
– wszystkich was uzdrowiłem.” 
(23.12.1989, zeszyt 39)

*
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„Leczę właśnie wszystkie wasze 
choroby i Moją Krwią zmazuję 
wszystkie ślady jadu, aby was 
wszystkich wykupić z Otchłani.” 
(17.10.1990, zeszyt 47)

*
„Dziś pytam chorych, jak pyta

łem chorego przy sadzawce Betesda 
[J 5,19]: Czy chcesz wyzdrowieć? 
Mogę cię natychmiast uzdrowić, a 
całe Niebo rozraduje się i będzie to 
świętować! Moja Łaska jest dar
mowa, przyjdź więc do Mnie taki, 
jaki jesteś. Uzdrowię cię, duszo, 
abyś mogła dzielić Moje Królestwo 
i żyć we Mnie, swoim Bogu.” 
(11.11.1990, zeszyt 47)

*
„Córko, kiedy starasz się pra

cować dla Mnie, posługuję się 
twoimi wysiłkami i twoim zmę
czeniem, aby leczyć inne dusze.” 
(27.11.1990, zeszyt 47)

*
„«Ich owoce będą służyć za po

karm, a ich liście za lekarstwo» (Ez 
47,12). Staniecie się jak drzewo, od
nowieni Moim Świętym Duchem, 
który was nigdy nie zawiedzie, a 
wasze liście będą leczyć. Tak, wasze 
świadectwo będzie leczyć chorych, 
nawracając naród za narodem, 
ale nie za sprawą was samych. To 
nie wy będziecie mówić, ale Mój 
Święty Duch, który żyje w was.” 
(24.01.1991, zeszyt 49)

*
„Miej ufność, Moja Vassulo, 

miej ufność... Twój Król nie opusz
cza nikogo. Przyjdzie z leczniczym 
balsamem w Swej Ręce i popro
wadzi was, jednego po drugim.” 
(12.06.1991, zeszyt 52)

*
„Módlcie się jak nigdy przedtem, 

a Ja obdarzę ubogich, uzdrowię nie
widomych i nauczę Mojego Prawa 
każdego, od cudzoziemców po was 
wszystkich. Miłość was kocha.” 
(29.10.1991, zeszyt 56)

*
„Mój Duch jest jak Rzeka i wszę

dzie, gdzie ta Rzeka płynie, wszy
scy, którzy tam się gromadzą (Ez 
47,9), chorzy, kalecy, niewidomi, 
zostaną uleczeni i staną się świad
kami Najwyższego.” (11.02.1992, 
zeszyt 57)

*
„Nie bój się i nie wyobrażaj 

sobie nigdy, że poprowadzę cię do 

Siebie bez Mojego Krzyża. Troszcz 
się o to, o co Ja się troszczę. Proś 
Mnie o uzdrowienie reszty spośród 
was. Proś Mnie o łaski. Proś Mnie 
o błogosławieństwa... Proś Ojca o 
uśmierzenie Jego gniewu.” (4.03. 
1992, zeszyt 58)

*
„Uleczę całą niewierność wasze

go narodu i wasz Król da wam od
poczynek.” (3.07.1992, zeszyt 60)

*
„Wszystkie ich oskarżenia odej

dą jak parująca woda. Wstań! Wstań 
i kładź ręce na chorych, a Ja ich 
uzdrowię. Mów! A odgłos Moich 
Słów w twoich ustach sprawi, że 
ich duch wpadnie w Mój uścisk 
[Aluzja do spoczynku w Duchu].” 
(3.06.1993, zeszyt 67)

*
„Vassulo, Bóg przysłał Mnie, 

aby uzdrowić wielu z was, lecz 
Moich wezwań nie uszanowano 
ani nie doceniono.” (68.12.1993, 
zeszyt 69)

„Bądźcie Moimi naprawcami wyłomów odbudowującymi Moje zruj
nowane świątynie. Dawajcie tym, którzy wpadli w bezbożne sidła szata
na i którzy syceni byli porcjami racjonalizmu oraz naturalizmu, a leczni
cza Woda płynąca z Mojej Piersi, ten potok tryskający z Mojej Świątyni,  
napełni was i uzdrowi. Nikt nie będzie mógł zatrzymać tego strumienia. 
Ten potok będzie nadal obficie wypływał z Mojego Serca. Będzie płynął 
wszędzie, rozchodząc się wieloma odnogami, rozdzielając się na wiele 
strumieni płynących we wszystkich kierunkach, a gdzie popłyną te lecz
nicze wody, tam KAŻDY – chory, kaleki, niewidomy – zostanie uzdro
wiony. Nawet umarli powrócą do życia. Nikt nie będzie mógł Mi prze
szkodzić w oczyszczeniu was...” (2.06.1991)
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rości...” (5.08.2000, zeszyt 101)
*
„Ja cię uleczę z twej winy, bo 

tego pragniesz, i popłynę w tobie 
jak rzeka, przynosząc orzeźwienie 
w twej suszy i bezowocności.” (lu
tykwiecień 2003, zeszyt 109)

*
„Plaga tego pokolenia nosi na

zwę Racjonalizm, a Racjonalizm 
jest śmiertelny. Racjonalizm pocho
dzi od Księcia Ciemności i wszyscy 
żyjący w Ciemnościach – poza 
innymi chorobami – cierpią i na tę 
chorobę.” (29.09.1989, zeszyt 37)

*
„Nikt nie powinien mówić, że Ja 

szukam wyłącznie osób świętych. 
Jestem znany z tego, że idę szukać 
chorych i nędznych. Pociąga Mnie 
ich nędza, ich niezdolność do do
sięgnięcia Mnie czyni Mnie jeszcze 
bardziej żarliwym w przyciąganiu 
ich do Mnie, aby przytulić ich do 
Mojego Serca. Ja jestem Jezusem 
– a Jezus znaczy Zbawiciel – i nie 
przychodzę, aby potępić, lecz aby 
zbawić.” (7.07.1989, zeszyt 39)

*
„Czy jeszcze nie zrozumiałeś, że 

Moje Serce jest chore z Miłości?” 
(3.04.1990, zeszyt 41)

*
„Moje Współczucie wobec 

nędznych i chorych jest wielkie i 
przekracza wszelkie ludzkie zro
zumienie. Proś, a będzie ci dane. 
Otwieram Moje Usta, tęskniąc 
niecierpliwie za waszymi modlitwa
mi.” (30.04.1990, zeszyt 42)

*
„Idźcie teraz do ubogich! Idźcie 

do ślepych! Znajdziecie wśród nich 
takich, którzy z pewnością umarli, 
ale niech nie ogarnia was niepokój, 
Ja ich wskrzeszę. Wszystkich was 
podniosłem i podniosę jeszcze wie
lu innych. Zatem wyjdźcie do bied
nych i chorych i zróbcie wszystko, 
aby zapełnić Mój Dom! Niech ci, 
którzy byli jako pierwsi zaproszeni 
na Moją Ucztę, lecz odmówili przyj
ścia, zdziwią się widząc ślepych, 
którzy odzyskali wzrok, i ubogich 
ubogaconych Moim Poznaniem 
oraz umarłych wskrzeszonych do 
Życia!” (17.08.1990, zeszyt 45)

*
„Jeśli zaufacie Mojej Miłości, 

doprowadzę was do Komnaty Tej, 
która Mnie poczęła, aby zatrosz

czyła się o was i uzdrowiła was.” 
(6.07.1991, zeszyt 52)

*
„Jestem. Nie lękaj się. Wkrótce 

wszystko ujrzy światło i wszyscy, 
którzy cię odrzucali i odmawiali 
uwierzenia w Moje Orędzie, będą 
prosić Ojca o przebaczenie. Vassulo, 
gdyby byli «ślepi»  uzdrowiłbym 
ich, ale oni uważają, że potrafią 
«widzieć».” (5.09.1988, zeszyt 27)

*
„Ojcze Najmiłosierniejszy, 

spraw, by ci, którzy pomimo słucha
nia nigdy nie zrozumieli, usłyszeli 
tym razem Twój Głos i zrozumieli, 
że to Ty, Święty Świętych.

Otwórz oczy tych, którzy pomi
mo patrzenia  nigdy nie dostrze
gają. Niech tym razem zobaczą na 
własne oczy Twoje Święte Oblicze 
i Twoją Chwałę.

Dotknij Swym Palcem ich serc, 
niech się otworzą i zrozumieją 
Twoją Wierność.

Modlę się, prosząc Cię o wszyst
kie te rzeczy, Ojcze Sprawiedliwy; 
aby wszystkie narody nawróciły 
się i zostały uzdrowione przez 
Rany Twojego Umiłowanego 
Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.” 
(15.05.1990, zeszyt 42 i 8.07.1990, 
zeszyt 44)

*
„Jezu, moja jedyna miłości, mo

dlę się za tych, których kochasz, a 
którzy nie potrafią kochać Ciebie.

Oby mogli zostać oczyszczeni i 
uzdrowieni, aby i oni doznali uwol
nienia od wszelkiego zła. Amen.” 
(8.08.1993, zeszyt 67)

*
„Módlcie się, módlcie się, mó

dlcie się. Jednak czyńcie to z mi
łością. Otwórzcie wasze serca, a Ja 
je uzdrowię. Odpłacajcie miłością 
za zło. Szukajcie dobra, a Dobroć 
z wysoka odpowie wam i przemie
ni was na Nasze Podobieństwo.” 
(30.05.1995, zeszyt 79)

*
„Uzdrowię cię duchowo.” 

(8.06.1986, zeszyt 1)
*
„Jezus uzdrowił cię z twojej 

winy. On uleczył cię z niewłaściwe
go życia, jakie wiodłaś. Tak bardzo 
pragnąłem, żeby Jezus cię uleczył. 
Chwała niech będzie Bogu!” (Anioł 
Daniel, 29.07.1986, zeszyt 1)

*

„Wasze odstępstwo uczyniło 
twardymi wasze serca. Również 
dziś proroctwo Izajasza jest aktual
ne, właśnie się wypełnia: «Słuchać 
będziecie  a nie zrozumiecie, pa
trzeć będziecie  a nie zobaczycie. 
Bo stwardniało serce tego ludu, ich 
uszy stępiały i oczy swe zamknęli, 
żeby oczami nie widzieli ani uszami 
nie słyszeli, ani swym sercem nie 
rozumieli: i nie nawrócili się, abym 
ich uzdrowił.» [Mt 13,14; por. Iz 6, 
910]” (31.05.1994, zeszyt 71)

*
„Jezus mówi ci, pokolenie, że 

wciąż nie jesteś uzdrowione ze swo
jej choroby. Z pewnością nie jesteś 
uzdrowione ze swego odstępstwa” 
(3.06.1994, zeszyt 72)

*
„Wskrzesiłem cię, byś była 

Moim świadkiem i aby poprzez 
twoje usta uzdrowić złamane serca, 
wskrzesić umarłych i uczynić cię 
zagrożeniem dla Mego nieprzyja
ciela.” (22.06.1994, zeszyt 72)

*
„Będę nadal karmił to poko

lenie dziedzictwem Mojego Ojca 
Niebieskiego. Chleb, który leczy, 
przychodzi z Wysoka.” (10.08. 
1994, zeszyt 73)

*
„Tylu uzdrowień trzeba jeszcze 

dokonać!” (18.08.1994, zeszyt 73)
*
„Mam jednak zamiar ożywić 

ten płomień i przemienić ich ducha 
w taki sposób, że po uzdrowie
niu uznają Mnie za Najwyższego 
Kapłana, Chrystusa i Króla królów.” 
(21.03.1995, zeszyt 77)

*
„Pethi mou [gr. Moje dziecko], 

plany Wszechmogącego związane 
z Jego Orędziem są bardzo wielkie: 
wielu zostanie uzdrowionych.” 
(12.05.1995, zeszyt 78)

*
„Miłość zakryje twoje zabru

dzenia i plamy. Miłość uzdrawia, 
Miłość zmienia na lepsze. Miłość 
przynosi dobre owoce: owoce, które 
trwają...” (16.06.1995, zeszyt 79)

*
„Nędzy ukażę Moją wiel

ką Miłość i uzdrowię ich rany 
[Rany grzechu w ich duszach].” 
(4.04.1997, zeszyt 89)

*
„Uzdrowienie pochodzi od Mąd
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„Popatrz, twoje stopy zostały 
uleczone, możesz na nowo chodzić. 
Popatrz, odzyskałaś swój wzrok. 
Wyleczyłem cię z twojej hańby i ob
myłem z twoich grzechów. Posługuj 
się swymi nogami, aby iść ku Mnie, 
twymi oczami, aby Mnie widzieć, 
twoją wiarą, aby Mnie spotkać.” 
(20.09.1986, zeszyt 56)

*
„Podniosłem cię, twoje małe ręce 

przyczepiły się do Mnie. Poczułem 
ulgę widząc, że Moje dziecko 
potrzebuje Mnie. Zaprowadziłem 
cię do domu i uleczyłem cię całą 
Moją Miłością. Dałem ci wody dla 
ugaszenia pragnienia. Karmiłem 
cię i sprawiłem, że powoli wróciłaś 
do zdrowia. Ja jestem Tym, który 
cię uzdrowił. Ja jestem twoim 
Odkupicielem i będę Nim zawsze, 
nigdy cię nie opuszczę. Kocham 
cię.” (12.10.1986, zeszyt 2)

*
„Ja jestem waszą nadzieją na 

uzdrowienie. Wstańcie więc i użyj
cie waszych nóg, aby iść ze Mną; 
waszych oczu, aby dostrzec Drogę; 
waszych uszu, aby usłyszeć Moje 
Wezwanie; waszego serca, aby 
zrozumieć, że Ja jestem Ojcem. 
Ja uzdrawiam. Aby pozwolić wam 
zobaczyć Prawdę, uzdrowię wa
sze oczy, które wyrzuciliście.” 
(26.10.1986, zeszyt 3)

*
„Twoja miłość do Mnie leczy i 

ratuje wiele dusz idących na zatra
cenie.” (18.02.1987, zeszyt 8)

*
„Moje Słowo stanie się podobne 

do cedru rozciągającego gałęzie jak 
ramiona, ażeby uzdrowić waszą nie
godziwość, nakarmić waszą nędzę 
i wyzwolić was od Zła.” (21.02. 
1987, zeszyt 8)

*
„Żarliwe miłowanie Mnie wyna

gradza i w ten sposób dusze znajdu
jące się w czyśćcu doznają uleczenia 
– wyrwane z oczyszczającego ognia 
– i mogą wreszcie przyjść do Mnie. 
Vassulo, czy wiesz, jak one – gdy 
znajdują się w czyśćcu – cierpią z 
powodu pragnienia widzenia Mnie, 
do czego są jednak niezdolne? Jakże 
one były uzależnione od ciebie! 
Ach, Vassulo, czy im pomożesz?” 
(22.07.1987, zeszyt 14)

*
„Moja umiłowana, powiększ 

swoją miłość do Mnie, w ten spo
sób uzdrowisz dusze. Kochaj Mnie 
i wybaw je. Teraz przyprowadzi
łaś do Mnie pięć dusz. Spraw Mi 
radość, dając Mi dusze. Pragnę 
zbawić wszystkie te biedne dusze, 
które znajdują się u bram szatana. 
Kocham was wszystkich!” (24.07. 
1987, zeszyt 14)

*
„Epoko Nędzy, przywrócę ci 

życie! Wleję w wasze martwe ser
ca Moją Żywotną Siłę, która was 
uzdrowi!” (10.03.1988, zeszyt 22)

*
„Mój Święty Duch jest jak sok 

wlewający się w was, aby zacho
wać was przy życiu.” (11.06.1993, 
zeszyt 67)

*
„Pomyśl, uleczyłem cię, aby 

świat mógł zobaczyć, że Ja jestem 
zawsze wśród was. Uzdrowiłem cię, 
aby się tobą posłużyć: wypuszczam 
cię z Moich Ramion; tak, zarzucam 
cię z Moich Ramion jako Moją 
Sieć w świat. Córko, pozwól Mi 
posługiwać się tobą w ten sposób. 
Przyciągam od czasu do czasu Moją 
Sieć i cieszę się, widząc w Niej 
zdobycz.” (12.04.1988, zeszyt 23)

*
„Uzdrów Moje Ciało, ulżyj 

Mu. Pięć Moich Ran jest zupełnie 
otwartych, rozumiesz? Kochaj 
Mnie, przyozdabiaj Mnie, upiększ 
Mnie, przypomnij sobie, że pierwsi 
Chrześcijanie kochali Mnie bardziej 
aniżeli własne życie.” (30.06.1987, 
zeszyt 13)

*
„Nie zapominajcie o Końcu 

Czasów, nie zapominajcie, że Jego 
Orędzie uzdrowi Jego Ciało i zjed
noczy Je.” (Matka Najświętsza, 
3.02.1988, zeszyt 21)

*
„Pozwólcie Memu Synowi pro

wadzić was, uzdrawiać i oczysz
czać. Pozwólcie, by Jezus was 
uzdrowił. Przyjmijcie łaskę ofia
rowaną wam przez Mojego Syna.” 
(Matka Najświętsza, 26.09.1988, 
zeszyt 28)

*
„Moje dziecko, wszystkich was 

wzywam, szukam każdego z was. 
Pozwólcie Mi wejść do waszych 
serc, a uzdrowię każdego z was.” 
(27.09.1988, zeszyt 28)

*

„Wzywam was wszystkich i 
wołam w wielkiej agonii, abyście 
powrócili do Mnie i nawrócili się. 
Błagam na tej pustyni, lecz Mój 
Głos odbija się jak echo rozbrzmie
wające w pustce... Gdybyście tylko 
Mnie usłyszeli i otwarli wasze 
serca, abym mógł was uzdrowić!” 
(5.10.1988, zeszyt 28)

*
„Jak żebrak wzywam was przez 

cały dzień, wyciągając do was Moje 
Ręce, aby was podnieść i uzdrowić, 
wy zaś ignorujecie Mnie i odrzuca
cie.” (15.11.1988, zeszyt 29)

*
„Moja Miłość do was wszystkich 

jest tak wielka, że Ja – który jestem 
Świętym Świętych, Odwiecznym 
Władcą całego Mojego stworzenia 
– zniżam się, by móc was dosięgnąć 
i uzdrowić z waszych słabości.” 
(21.11.1988, zeszyt 29)

*
„Umiłowane dzieci, nie przy

chodźcie na te spotkania, aby zo
baczyć znaki. Przychodzę z Nieba 
i staję u waszych drzwi, przynosząc 
wam Pokój Pana i Mój Pokój.” 
(3.11.1990, zeszyt 47)

*
„Wielu z was oczyma czyta i 

czyta to prorockie objawienie, nigdy 
jednak nic nie widząc. Gdy bowiem 
czytacie, robicie to w jednym celu: 
chcecie znaleźć niezwykłe znaki 
lub pouczenia o nadzwyczajnych 
wydarzeniach i cudach. Tymczasem 
powinniście przyzywać Ducha 
Świętego, aby was wyposażył w 
ducha rozeznania i dostrzegania, 
aby wam pomógł wniknąć w tajem
nicę Chrystusa i w tajemnicę Jego 
Zmartwychwstania oraz pozwolił 
waszej duszy czynić duchowe po
stępy dla osiągnięcia ziemi obieca
nej...” (4.04.1997, zeszyt 89)

Przypisy:
1Niemal jedna piąta część Ewan-

gelii odnosi się do Jezusowej posługi 
uzdrowienia. To dowodzi, jak wielką 
wagę przykładał Jezus do uzdrowie-
nia w czasie publicznego życia; 2 KKK 
26; 3 KKK 27; 4 M. Scanlan, „How 
to Pray for Healing”; 5 M. Scanlan, 
„How to Pray for Healing”.

Przekład konferencji z języka ang. 
dzięki uprzejmości

Aleksandra Sztramskiego
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„Przyjdę do nich z Moim Ser
cem w Dłoni…” – w tym jednym 
zdaniu można by zawrzeć całe 
przesłanie Orędzi. W listopadzie 
2012 przypadła 27 rocznica udzie
lenia przez Boga tego szczególne
go daru naszemu pokoleniu i poko
leniom następnym. Dokładnie 27 
lat temu Vassula po raz pierwszy 
usłyszała głos, który miał już jej 
odtąd nieprzerwanie towarzyszyć 
i poprowadzić drogą, o której nie 
mogłaby przypuszczać w najśmiel
szych nawet wyobrażeniach. A 
gdyby z góry wiedziała, przez jakie 
stacje będzie jej trzeba przejść, za
pewne nigdy by w nią nie wyruszy
ła. I tak po raz kolejny w Kościele 
Chrystusowym urzeczywistnia się 
archetypiczna wiara Abrahama: 
„Przez wiarę ten, którego nazwa-
no Abrahamem, usłuchał wezwa-
nia Bożego, by wyruszyć do ziemi, 
którą miał objąć w posiadanie. 
Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie” 
(Hbr 11,8). 

Którędy droga? Od całkowitego 
zostawienia za sobą dotychczaso
wego życia z wszystkimi jego uro
kami, przez bolesne oczyszczenie, 
do zupełnego nawrócenia, czyli 
zwrócenia całej swojej egzystencji 
ku Bogu i Jego służbie. Od dziecię
cego zachwytu nad miłością udzie
lającego się niezasłużenie Boga (I 
wziąłem książeczkę z ręki anioła i 
połknąłem ją, a w ustach moich sta-
ła się słodka jak miód – Ap 10, 10), 
przez stopniowe uświadamianie 
sobie ciężaru powierzonej misji, 
po pełne goryczy przyjęcie każde
go przygotowanego doświadcze
nia (a gdy ją spożyłem, goryczą 
napełniły się moje wnętrzności). 
Od podziwu nad wspaniałością 
wspólnoty, w którą właśnie wpro
wadził ją Pan, poprzez dostrzeże
nie i bolesne odczucie wszystkich 
jej skaz i zmarszczek (por. Ef 5, 
27), aż po doznanie od niej samej 
najdotkliwszych ran. Od oczaro
wania osobistym charakterem i 
in ty mnością podarowanej relacji 
ze Stwórcą, przez nie pozbawioną 

wymówek zgodę na ujawnienie 
się najpierw najbliższym, znajo
mym i przyjaciołom, by następnie 
pójść do każdego narodu i do każ
dej kościelnej instancji z Biskupem 
Rzymu włącznie. Od przejęcia się 
najbardziej podstawowym pra
gnieniem swego Pana i Zbawcy – 
pragnieniem indywidualnej duszy, 
poprzez postępujące zrozumienie 
głębokości zadawanych Mu przez 
ludzkość ran, po odważne ujaw
nienie Jego zbawiennych pragnień 
i planów: zjednoczenia całego 
Kościoła, rozszerzenia kultu Naj
świętszego Serca, uznania przez 
wszystkich czci Matki Boga, przy
mierza Dwóch Serc, mającego na
dejść oczyszczenia i pełnej nadziei 
Wiosny Kościoła. Vassula – to 
imię, na sam dźwięk którego nie
którzy doznają tak wielkiego umę
czenia, iż oburzenie i nienawistny 
jad serca – jak gdyby przymuszone 
– z miejsca szukają werbalnego uj
ścia w słowie potępienia. To rów
nież imię, które – dla tych, którzy 
je uznali – niemal od razu znika, a 
w jego miejsce pojawia się czy to 
Najświętsze Imię (jak w fenomenie 
widzenia twarzy Jezusa na twarzy 
Vassuli podczas publicznych spo
tkań z nią), czy to własne imię oso
by, z którą – jak z samą Vassulą – 
Zbawiciel wchodzi do małżeńskiej 
komnaty.

Na uczczenie tej rocznicy Je
zus przygotował prawdziwy skarb 
opisu bogactw Jego Najświętsze
go Serca w orędziu z 28 listopada 
1996 r. (zeszyt 87):

– Błogosławiona bądź moja 
Skało, błogosławiony bądź mój 
Zbawco, błogosławione niech bę
dzie Najświętsze Serce! To Serce, 
ukazujące Swą Miłość całej ludz
kości! To Serce – bardziej warte 
pożądania niż najpiękniejsze złoto, 
bowiem bogactwa2528 w Nim za
warte słodsze są nad miód. Bło
gosławione bądź Jego Najświętsze 
Serce! To Serce, które mnie wznio
sło i ukształtowało. 

O, Panie, przyjdź ukazać ludz

kości Twoje cuda. 
Przyjdź ujawnić Twoją cudow

ną Dobroć!
– Nigdy cię nie zawiodę. Moje 

Najświętsze Serce zostało ci ofia
rowane, aby stać się słońcem two
jej duszy, radością twojego serca i 
weselem twego życia. Moim pra
gnieniem było ożywienie ciebie 
i usłyszenie ciebie… Pieść Mnie 
swą miłością. Twoje pragnienie 
Mnie jest balsamem przynoszącym 
ulgę Mojemu zranionemu Sercu… 
Pójdź. Pozwól Mi rozszerzyć za 
twoim pośrednictwem ducha do
broci i modlitwy, aby przypomnieć 
światu Moje cuda i moc Mego 
Miłosierdzia w Mojej kochającej 
życzliwości.

Moje Serce jest rozpalone mi
łością do całej ludzkości i im bar
dziej ludzie postąpią naprzód, czy
tając Moje Orędzia, tym bardziej 
Ja wylewam na nich uświęcające 
łaski, aby ich wciągnąć głębiej w 
płomienie Mego Serca. Jestem nie
skończenie bogaty w łaskę i chcę 
ich przyciągnąć do tego2529 Ser
ca, które cieszy się przebywając 
z ludzkimi synami i córkami. W 
Moim Najświętszym Sercu są bo
gactwa i cześć, bogactwo i wier
ność, które nie przemijają. Moje 
Bogactwa sprawią, że będziecie 
kroczyli drogą cnót. 

Szczęśliwe oko, które widzi 
to, co znajduje się w Moim Sercu 
i otrzymuje to. Otrzyma życie i 
osiągnie łaskę Mojego Ojca i My 
będziemy u jego boku, ciesząc się 
nim dzień po dniu, wylewając bło
gosławieństwo za błogosławień
stwem na niego i na cały jego dom. 
Moje Najświętsze Serce słod
sze jest nad miód i Ja zapraszam 
wszystkie usta do skosztowania 
Mojej słodyczy. Moje Najświętsze 
Serce jest jak kwietnik wybornych 
róż. Moje Najświętsze Serce pełne 
jest życzliwości. Tak, Ono jest jak 
źródło życia. 

Zwróćcie oczy ku Mojemu Naj
świętszemu Sercu, a Jego blask 
zamieni ciemności waszej nocy 

2 7  r o C z n i C a
«Prawdziwego ŻyCia w Bogu»



4/2012

41

w pełnię dnia. Weźcie Moje Naj
świętsze Serce i obejmijcie Je. Jego 
bliskość umieści na waszej głowie 
koronę z uświęcających łask, pro
wadzącą wasze stopy na drogę 
wierności aż do zgody nawet na 
wylanie krwi dla Mojej czci. Kiedy 
zło wychwala zło, niezwyciężona 
świętość Mojego Serca może być 
waszą tarczą. Moje Najświętsze 
Serce jest jak drzewo pełne owo
ców, bogato ulistnione. Pod jego 
gałęziami możecie się schronić. 

Ogień z Mojego Serca jest 
mocą dającą światło waszej du
szy. Nawet gwiazdy najbardziej 
błyszczące nie będą mogły ni
gdy oświetlić przerażającej nocy 
waszej duszy tak, jak [może ją 
rozjaśnić] ogień pochodzący z 
wnętrza Mojego Serca. Rzeczy
wiście płomień z Mojego Serca 
błyszczy tysiąc razy bardziej niż 
słońce. Jest tysiąc razy silniej
szy niż wszystkie konstelacje 
wszechświata razem wzięte. We 
Mnie jest boska miłość, boskie 
miłosierdzie, boski owoc, bo
skie światło, boska słodycz, bo
skie źródło, boskie bogactwo, 
ubogacające tych, którzy się do 
Mnie zbliżają, napełniając swe 
skarbce Moją czystością. 

Niespokojny o ocalenie Mo
jego ludu od śmierci powiedzia
łem: «Przyjdę do nich z Moim 
Sercem w Dłoni, otworzę Moje 
Serce jak zbiornik i zaleję ich 
Moimi boskimi Skarbami. Przyjdę 
do nich jak ogromny ocean, aby 
ich umocnić.»

Do czego możecie porównać 
Moje Serce – to Serce, które poło
żyło fundament pod Moją Świąty
nię? Do pasemka kadzidła w letni 
dzień? Do brzmienia harfy? Do 
diamentu przejrzystego jak krysz
tał? Nic nie może się równać z nie
wypowiedzianą świętością Mojego 
Najświętszego Serca, bo w Moim 
Sercu znajdują się uświęcające ła
ski. Jest Ono jedyne w Swej wspa
niałości, bogate w łaski i cnoty, 
subtelne, łagodne i pełne współ
czucia nawet dla najnędzniejszych 
z was.

Moje Serce działa, bo Ja jestem 
Słowem, a Słowo Boga jest czymś 
żyjącym i aktywnym. Moje Serce 
jest niedosięgłe w Swej Chwale. 
Jest życzliwe i pełne miłosierdzia, 

gdy potrzebujecie pomocy. Moje 
Serce jest Tronem łaski, ufajcie 
więc Mojej łaskawości. Odnoszę 
się ze zrozumieniem do waszego 
braku wiedzy. Nie traćcie odwagi. 
Wiedzcie, że macie stałe miejsce w 
Moim Najświętszym Sercu. Ja je
stem Słowem Boga i z Moich Ust 
wychodzi ostry miecz.2530

Jestem tu i Moje Serce weźmie 
wszystkie rzeczy, które nie są spra
wiedliwe i Moim mieczem uczyni 

je sprawiedliwymi. Moje Najświęt
sze Serce nie jest skomplikowane. 
Jestem bowiem jak lampa błysz
cząca od wewnątrz i na zewnątrz, 
całkowicie rozświetlona. Zatem 
nigdy nie zostaniecie wprowadzeni 
w błąd. Cały czas będę was zapew
niał, że świętość zostanie na koniec 
nagrodzona.

Moje Najświętsze Serce jest tak 
promieniejące i czyste! Ono jest 
Światłością świata. Boskie i niepo
konane jest Moje Najświętsze Ser
ce, bo zawiera w sobie wszystkie 
bogactwa waszego zbawienia. Kto 
przyjmuje to Serce łaskawie, kto 
uzna Nas z szacunkiem, wierno
ścią i czcią jako Trzykroć Świętego 
– tego Ja Moją boskością popro
wadzę do życia wiecznego. Moje 
Najświętsze Serce drży z miłości 
do ludzkości, tak jest zakochane w 
człowieku. 

Jeśli podejdziesz do Mnie, 
dziecko, umieszczę Moje Naj
świętsze Serce w twojej dłoni. 
Kiedy zaś ujrzysz Moje Bogactwa 
– z mądrymi przysłowiami ujaw
niającymi Moje tajemnice i Moje 
sekrety – ogarnie cię święta bojaźń 
wobec Mnie, bo uświadomisz so
bie, że Ja jestem Bogiem Trójje
dynym w jedności istoty, bardziej 
ci drogim niż wszystkie bogactwa 
świata – a nawet bardziej niż twoje 

własne życie. 
Ach! Vassulo… We Mnie jest 

miłosierdzie, jednakże tak wiele 
Moich dzieci porzuca to miło
sierne Serce i gardzi Nim.

Choć jesteś wygnańcem na 
tej ziemi, stworzenie, otwórz 
oczy, by kontemplować Moje 
Najświętsze Serce. Otwórz oczy 
i serce na cuda wyryte w Moim 
Sercu. Ja nie ukryję przed tobą 
Moich nieocenionych Bogactw. 
Choć jesteś wygnańcem, otwo
rzę bramy Mego Serca i kiedy 
w swej nędzy twoje oczy będą 
kontemplować dostojeństwo 
Me go Serca, twoją duszę ogar
nie stałe pragnienie Moich za
sad. Moje ustawy staną się twoją 
radością i twoimi doradcami.

Wtedy chętnie poprosisz 
Mnie o to, by być ofiarą Ofiary, 
krucyfiksem Ukrzyżowanego, 
i ogłosisz Moje postanowienia 
światu, nie lękając się popadnię
cia w niełaskę. Będziesz pamię

tać, Kto cię odnalazł – wypędzoną, 
na wygnaniu. Wtedy powiesz Mi, 
wskazując na Moje Najświętsze 
Serce: «Nauczycielu, to tam pozo
stanę na zawsze. Tę siedzibę wy
bieram.»

Wierność jest istotą Mojego 
Słowa i jestem znany z wierności 
i prawdomówności. Nie ma żad
nego fałszu w Moim Sercu. Za
prawdę, Moje Najświętsze Serce 
jest waszym Niebem, napełnio
nym słusznymi postanowieniami. 
Szczęśliwy człowiek, który odkry
wa stałość Mego Najświętszego 
Serca, cenniejszą nad perły. Nic z 
tego, czego moglibyście pożądać, 
nie jest Mu równe. 

Synowie i córki, nic nie jest 
równe Mojemu Najświętszemu 
Sercu, bo Ja jestem Alfą i Omegą. 
A drogi Mego Najświętszego Ser
ca są drogami wspaniałymi, pro
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wadzącymi do zażyłości, której 
tak pragniemy.2531 Do czego mo
żecie porównać Moje Najświętsze 
Serce? Do Źródła, które nawadnia 
ogrody. Tak, jeśli więc człowiek 
pragnie, niech przyjdzie do Mnie! 
Niech przyjdzie się napić. Moje 
Serce jest studnią wody żywej.

Przyjdźcie się zanurzyć w stru
mieniach2532 płynących z Mego 
Najświętszego Serca. Moje Naj
świętsze Serce jest waszym porę
czycielem i Drzewem Życia dla 
tych, którzy Je posiadają. Nie po
zwólcie waszym nogom stoczyć 
się w dół, ku śmierci. Pamiętajcie, 
że Moje czułe Najświętsze Serce 
jest chwalebne i pełne majesta
tu, niezawodne, wierne i prawdo
mówne. Otacza je stałość przewyż
szająca niebiosa.

Ono, Vassulo, podnosi nędzarzy 
z prochu i z ich ubóstwa,2533 aby 
ich umieścić w głębinach Nieskoń
czonego Miłosierdzia. Niech Moje 
Najświętsze Serce będzie podtrzy
mującym was Korzeniem. Zosta
liście wszczepieni we Mnie, aby 
czerpać Mój pożywny sok zapew
niający wam życie: życie wieczne. 
Pozostańcie więc wszczepieni we 
Mnie, aby być częścią Mnie, a za
chowacie życie.

Vassulo, Ja na nowo przysze
dłem, by ożywić kult Mego Naj
świętszego Serca. Błogosławieni 
wszyscy, którzy podążają za tym 
nabożeństwem. Świat umarł dla 
miłości, bo oddalił się od Nas,2534 
a opuściwszy Źródło Mądrości, 
umarł w swej suszy. 

To dlatego przyszedłem do cie
bie z Moim Sercem w Dłoni, abyś 
odczuła uderzenia Mojego Serca. 
Nie bądź zaskoczona. Czy nie czy
tałaś, że Źródło wytryśnie z Domu 
Jahwe?2535 I jak wodospad ta żywa 
woda wytryśnie z Mojego Serca… 
Tak. Abyście wszyscy uzyskali 
wolność: tę wolność, która znajdu
je się jedynie w Moim Duchu.

Nie przyszedłem do ciebie ze 
względu na twoje zasługi, bo żad
nych nie miałaś. Wybrałem cię nie 
tylko ze względu na twoją nędzę i 
ogołocenie – jak mówisz ludziom 
– lecz także z powodu twej zwy
czajności i całkowitej niewiedzy 
o wszystkim, co dotyczy Mego 
Najświętszego Serca.2536 Tak! I 
również Mojego Kościoła… Po

grążona w grzechu zamiast w cno
cie – obraz twego społeczeństwa 
– daleka od podobieństwa do Mnie 
byłaś przerażająca nawet w oczach 
Moich Aniołów! A jednak przy
szedłem do ciebie, małe chwiej
ne stworzenie, aby ukazać światu 
Moc Mego Najświętszego Serca i 
Moje Nieskończone Miłosierdzie. 
Przyszedłem w twej niewiedzy i 
obarczyłem cię zadaniem prze
kraczającym twoje możliwości. 
Pozwoliłem ci poznać Moje Naj
świętsze Serce i będę nadal dawał 
je poznać światu – zimnemu, zala
nemu krwią własnych zbrodni. 

Sprawię, że to Źródło2537 z Mo
jego Najświętszego Serca ogar
nie ten zimny świat, dając życie 
wszędzie, gdzie przejdzie. Wypeł
nię w ten sposób Moją Obietnicę, 
bowiem Mój Święty Duch, Daw
ca Życia, będzie rządził tym złym 
społeczeństwem i zmieni je w 
naród prawy. Świętość i sprawie
dliwość będą wtedy ich dziedzic
twem.

Vassulo, w przeszłości po
zwoliłem Mojemu umiłowanemu 
uczniowi Janowi przelotnie spoj
rzeć na Skarby w Moim Sercu. To 
poprowadziło go do odbycia ze 
Mną całej drogi na Krzyż w tym 
przerażającym dniu.2538 Później on 
zachęcił świętą Gertrudę do czcze
nia Mojego Najświętszego Serca, 
ukazując jej wartość Skarbów w 
Nim ukrytych. Z jej oczu popłynę
ły łzy radości, gdy ujrzała te Bo
skie Skarby.2539 Przez długie lata 
pragnąłem ujawnienia wam – w 
waszych dniach i w waszej epoce 
– Bogactw tej tajemnicy trzymanej 
w ukryciu aż do najdalszych cza
sów. Czcij więc Moje Najświętsze 
Serce i bądź niewinna, bądź solą 
ziemi i światłem, aż zabłyśniesz na 
świecie jak jaśniejąca gwiazda, bo 
ofiarowujesz światu Słowo Życia.

Upadnij teraz na kolana i uwiel
bij Mnie! Widzisz, jak potężne są 
Moje cuda? Widzisz, jak wielkie 
są Moje nadzwyczajne działania? 
Niech Moje Jarzmo stanie się dla 
ciebie lekkie i niech nie będzie dla 
ciebie brzemieniem. Niech nie bę
dzie na tobie śladu zmęczenia… 
Idź drogą, którą ci wyznaczyłem, 
i powiedz Mojemu ludowi, że nikt 
nie może przeżyć jedynie dzięki 
swemu intelektowi. Powiedz, że Ja 

nigdy nie objawiam się tym, którzy 
żądni są posiadania wiedzy tylko o 
rzeczach ziemskich, bo to nie jest 
prawdziwe poznanie, które przy
chodzi od Boga. Prawdziwa wiedza 
polega na poznaniu Nas w Naszej 
Trynitarnej Świętości i na życiu w 
zażyłej jedności z Nami. Nie mam 
ulubieńców i chcę, żeby wszystkie 
narody poznały nabożeństwo do 
Najświętszego Serca.2540 Bądźcie 
Jedno w Nas. Kochamy cię, drogie 
dziecko. Przyjmij Nasze błogosła
wieństwa.

(Później)
Tak! To2541 zostało ci dane w je

denastą rocznicę Mojego zbawcze
go Orędzia. Będę nadal napełniał 
twe usta i żywił cię Moim Słowem. 
Będziesz nadal otrzymywała od 
Mojego Serca obfite uświęcające 
łaski dla wypełnienia twojej misji. 
I jak powiedziałem innym aposto
łom Mojego Najświętszego Ser
ca, tak i tobie mówię: «Kochaj to 
Serce, które jest tak mało kocha
ne. Ożyw nabożeństwo do Moje
go Najświętszego Serca i powiedz 
im,2542 że wszyscy, którzy prakty
kują to nabożeństwo, otrzymają 
uświęcające łaski nie tylko dla nich 
samych, lecz również dla wszyst
kich swych domowników.» ic

A ty, Moja umiłowana, bądź 
jedno ze Mną. 

oprac.: Aleksander Sztramski

2528Bogactwa oznaczają Słowa Boga.
2529Jezus wskazał tu na Swoje Serce.
2530Por. Ap 2, 16.
2531To odnosi się do Trójcy Świętej.
2532Jezus mówi o Swoim Św. Duchu.
2533Jezus uczynił aluzję do mnie, przy

pominając, jak mnie duchowo wskrze sił, 
umieszczając mnie w Swoim Najświęt
szym Sercu.

2534Od Najświętszej Trójcy.
2535Por. Jl 4, 18.
2536Pomyślałam: «…i nawet wszyst

kiego, co odnosiło się do Kościoła».
2537Jezus mówi o Swoim Św. Duchu.
2538To znaczy, że dzięki zakosztowa

niu bogactw Najświętszego Serca Jezusa 
Jan miał odwagę wytrwać z Nim aż do 
końca. Tak umocniło go duchowo pozna
nie Serca Zbawiciela. (Przyp. red.)

2539Zob. przypis 2018. (Przyp. red.)
2540Jezus rozumie przez to: żeby zosta

ło poznane nie tylko przez katolików, lecz 
i przez inne wyznania.

2541Orędzie, które zostało mi podykto
wane.

2542Ludziom.
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Doskonalenie naszego 
poświęcenia siebie bogu 

w pismach „Prawdziwe Życie w Bogu”
Nasze ofiarowanie siebie Bogu 

często bywa niedoskonałe, niepełne, 
chwiejne. Przypomina zabawę dzieci, 
które – widząc nadchodzącego czło
wieka – kładą na ziemi banknot, a kiedy 
pochyla się, by go podnieść, pociągają 
za przyczepioną do niego nitkę i śmieją 
się ze swego żartu. Ofiarowanie swojego 
życia Bogu nie może być żartem, lecz 
wyrazem naszej szczerej i pełnej miłości 
do Niego. Dojście do takiej ofiary z sie
bie wymaga ciągłej pracy nad sobą. W 
pismach Vassuli Ryden można zna leźć 
wiele cennych wskazówek dotyczących 
tego, jak dochodzić do pełnego poświę
cenia się Bogu.

Przez wiarę tłumić lęk 
przed pełnym 
ofiarowaniem się Bogu
Często ludzie, którzy chcą się Bogu 

ofiarować, boją się poznania Jego woli 
w odniesieniu do nich. Gdzieś bowiem 
na dnie ich duszy budzi się – podsycana 
w nich przez złego ducha – obawa, że 
przez oddanie się Bogu pozwolą Mu 
swobodnie zadręczać ich różnymi cier
pieniami, że w odpowiedzi na akt pełne
go ofiarowania Mu siebie ześle na nich 
nieszczęścia, choroby, prześladowania, 
a nawet – szybszą śmierć.

Te dręczące obawy można zmniej
szać przez rozbudzanie wiary w mi łość 
Boga. Tyko takiej istocie, o której wiemy, 
że nas kocha, że nas nie za wiedzie, że 
zależy jej wyłącznie na naszym szczę
ściu, ofiarujemy się bez ograniczeń. 

Aby umieć Bogu ofiarować sie
bie bez reszty, trzeba w sobie jak 
najczęściej rozbudzać wiarę w to, że 
On kocha nas niepojętą miłością, że 
niezmiennie pragnie nas obdarowy
wać i uszczęśliwiać. Aby nie bać się 
pełnego oddania się do dyspozycji 
Boga, trzeba umacniać swoją wiarę w 
to, że On nigdy nie poprosi nas o coś, 
co by nam przyniosło szkodę. „On kocha 
was wszystkich z niewypowiedzianą 
czułością. On nigdy nie poprosi was 
o coś, co mogłoby was skrzywdzić. 
On jest łagodny i dobry.” (20.02.1987)

Udoskonali się nasze pełne po
świę  cenie się Bogu, gdy będziemy 

rozbudzali w sobie wiarę w to, że dzięki 
ofiarowaniu siebie umożliwimy Bogu 
hojne obsypywanie nas Jego darami. 
Właśnie po to, by nas obdarowywać, 
prosi każdego z nas: „Daj Mi swoje ser
duszko, zasieję w nim Ziarna Pokoju i 
Miłości.” (20.02.1987)

Ułatwi pełne oddanie się Bogu wiara 
w to, że składamy siebie w ofierze Istocie 
dobrej, która chce nas otoczyć swoją 
życzliwą miłością. „On jest Bogiem peł
nym Miłości, nigdy nie jest surowy. On 
będzie czuwał nad tobą, ochroni cię od 
wszelkiego zła, nigdy cię nie opuści.” 
(20.02.1987) Chrystus, BógCzłowiek, 
przeprowadzi nas przez labirynt docze
snego życia do naszego prawdziwego 
mieszkania w domu Ojca niebieskiego. 
Temu dobremu Przewodnikowi można 
z ufnością i bez lęku pozwolić się pro
wadzić.

Wierzyć, że Bóg przyjmie 
nasze oddanie Mu siebie 
pomimo naszej grzeszności
Przeszkodą w pełnym poświęceniu 

się Bogu może być obawa, czy przyjmie 
On nas: pełnych niedoskonałości grze
szników. Poczucie swojej grzeszności i 
niegodności nie powinno nas powstrzy
mywać przed ofiarowaniem siebie Panu. 
On bowiem potrafi nas oczyszczać i 
do skonalić, abyśmy doszli do pełnej 
czystości i świętości: „Ja, Pan, jestem 
Bogiem i każda ofiarowana Mi rzecz 
może zostać przemieniona Moją 

Boskością. Oczyszczam najmniejszy 
czyn, wszystko mogę przemienić Moją 
Czystością.” (Rodos, 11.07.1988)

Nie zniechęcać się tym, 
że nasze ofiary są małe
Inna trudność, która powstrzymuje 

przed oddawaniem Bogu wszystkiego, 
może wypływać z uświadamiania sobie 
małości naszych ofiar. To prawda, że 
nieskończenie doskonałemu i wszech
mogącemu Bogu nic wielkiego ofiarować 
nie potrafimy. On jednak przyjmuje z 
wielką radością nawet drobne rzeczy, 
jeśli oddajemy je w Jego ręce z miłością. 
„Pamiętajcie o drobnych rzeczach, 
któ re Mi się podobają i stają się wiel
kie w Moich Oczach. Czujcie się też 
kochane przeze Mnie. Ja i wy, wy i Ja 
zjednoczeni w miłości.” (23.05.1996). 

Pomimo małości naszych ofiar Bóg 
żadną z nich nie pogardzi i dlatego żad
na się nie zmarnuje. Bóg zamieni je w 
dobro dla nas i dla innych. Pouczają nas 
o tym słowa anioła Daniela do Vassuli: 
„Vassulo, żadna z tych ofiar nie będzie 
daremna. One również ciebie wzmac
niają. Pozostań w Miłości Boga. On 
gorąco pragnie cię oczyścić, ty gorąco 
pragnij Go uwielbić.” (8.01.1991)

Przekonanie o małości tego, co mo
żemy Bogu ofiarować, nie powinno nas 
powstrzymywać przed pełnym poświęce
niem Mu siebie, lecz pobudzać do coraz 
większej hojności wobec Nie go. 

„Dawaj Mi, córko, tak jak Ja cię 
obdarowałem. Nie przychodź do 
Mnie z pustymi rękami. ... Składaj Mi 
ofiary, bądź hojna. Czy Ja nie byłem 
wspaniałomyślny wobec ciebie? 
Obdarzaj Mnie teraz tak, jak Ja cię 
obdarowywałem.” (20.04.1992) 

Z ofiarowanego Bogu serca uczyni 
On ofiarę pochwalną. „Przez wzgląd 
na twój hojny dar przyobiecałem, że z 
twego serca uczynię ofiarę pochwal
ną.” (28.01.1997)

Dzięki ofiarowaniu siebie Bogu 
pomoże On nam się udoskonalić. „Za
tem ty, który czytasz Moje [słowa] – i 
który jesteś zarazem Moim Dziełem – 
przyjdź do Mnie taki, jaki jesteś, a Ja, 
w Mojej doskonałej Miłości, uczynię 
cię doskonałym. Ożywię twoje serce, 

Ks. MicHaŁ KasZowsKi
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żeby otrzymało najrzadsze i najdeli
katniejsze zapachy. Wtedy Ja tak pod
niosę twe serce, jak ktoś, kto wznosi 
swe ręce, trzymając w nich złoty 
puchar pełen kadzidła dla ogarnięcia 
wonią Mojej Świętości. Będę trzymał 
twe serce w górze, żeby te rzadkie 
zapachy zawirowały nad ziemią, roz
szerzając tę słodką woń wokół Mnie, 
ciesząc Mnie oraz ciesząc wszystkich 
świętych i aniołów w niebie.” (...) Mo
imi Rękami, cały czas wzniesionymi, 
podniosę twe serce, namaszczę cię, 
Mój klejnocie, i pobłogosławię. I jak 
niegdyś umieściłem cię z czułością w 
łonie twej matki, żebyś się tam karmił 
i wzrastał, tak [teraz] umieszczę cię 
w Moim Sercu. Będziesz karmić swą 
duszę Moją Boskością i pozwolę ci 
wzrastać w Mojej Świętości. To będzie 
stanowić dowód Mojej Miłości do 
ciebie i osiągniesz poznanie Jahwe, 
twego Oblubieńca trzykroć Świętego, 
jakiego nigdy przedtem nie miałeś.” 
(25.09.1997)

Swoimi ofiarami z miłości 
wynagradzać Bogu 
za doznawane zniewagi 
Nie należy rezygnować z ofiarowania 

znieważanemu Bogu rzeczy nawet bar
dzo drobnych, gdyż one Go cieszą. One 
sprawiają Mu radość, bo wynagradzają 
Mu za brak miłości, z jakim się styka 
na naszym świecie. Raduje Go nawet 
najmniejszy przejaw zainteresowania 
się Nim, najdrobniejszy gest miłości do 
Niego, taki jak np. tęsknota za Nim lub 
popatrzenie z miłością na obraz, który Go 
przedstawia. Jezus powiedział Vassuli: 

„Nawet proste spojrzenie ofia ro
wane Mi cieszy Mnie.” (23.02.1995) 

„Kiedy pragniecie Mnie, waszego 
Boga, pocieszacie Mnie i stajecie się 
balsamem przynoszącym ulgę Memu 
zranionemu Sercu...” (10.6.1994) 

A Serce Jezusa ustawicznie jest znie
ważane przez wrogość, bluźnierstwa, 
lekceważenie Go, niewdzięczność, brak 
odpowiedzi na Jego miłość. 

Grzech lekceważenia naszego je
dynego Zbawiciela, który oddał ży cie 
za nas na krzyżu, jest bardzo roz pow
szechniony w świecie, dlatego miły 
jest Jezusowi każdy przejaw naszej 
miłości wynagradzającej. Tak o tym Ma
ryja pouczała Vassulę i każdego z nas: 
„Wszystko, czego od ciebie (Jezus) pra
gnie, to miłość. Kochaj Go bez zastrze
żeń, uwielbiaj Go, wynagradzaj za tych, 
którzy napełniają Go goryczą, wzywaj 
Go zawsze, aby Mu powiedzieć, że Go 
kochasz. Nie opuszczaj Go, wypełniaj 

także wszystkie inne zadania z miłością 
dla Miłości. Te czyny miłości są tym, co 
najbardziej liczy się dla Niego, nawet 
jeśli tobie wydają się one małe i bezwar
tościowe. One mają wielką wartość w 
Jego Oczach i przez to stają się wielkie. 
Idź za Nim i wynagradzaj za tych, którzy 
Go lekceważą.” (20.02.1987)

Chrystus jest wdzięczny każdemu 
za okazaną Mu miłość, zwłaszcza du
szomofiarom, które z miłości do Niego 
całkowicie się Mu poświęciły. Tę ich 
dobrowolną ofiarę wykorzystuje On, by 
doprowadzić do zbawienia jak najwięcej 
zagubionych owiec. Zbawiciel pragnie 
znaleźć jak najwięcej takich hojnych 
duszofiar. Powiedział: „Nauczałem was 
nie odmawiać życzliwości temu, kto o 
nią prosi: czy odmówicie wyciągnięcia 
cierni przebijających Moje Serce? 
Potrzebuję do tego hojnych dusz. 
Potrzebuję dziś duszofiar bardziej niż 
kiedykolwiek. Czy jest między wami 
jakaś wrażliwa dusza? Kto z was umie
ści Mnie jak pieczęć na swym sercu? U 
kogo miłość silniejsza jest niż Śmierć? 
Czy jeszcze nie zrozumieliście, jak bar
dzo chory jestem z miłości do ciebie, 
pokolenie? Moja siostro, Mój bracie, 
Moi umiłowani, otwórzcie przede Mną 
całe serca, bo Moje Usta są wysuszone 
bardziej niż pergamin z braku miłości. 
Zdajcie się na Mnie. Dlaczego boicie się 
ofiarowania Mi siebie? Ofiarowalibyście 
się jedynie Mnie, waszemu Najświęt
szemu, Temu, o którym mówicie, że 
Go kochacie. Dajcie Mi w pełni wasze 
serca, a Ja uczynię z nich niebo dla 
wychwalania Mnie, waszego Króla. 
Ofiarujcie się Mojemu Najświętszemu 
Sercu i wychwalajcie Mnie. Wszyscy 
należycie do Moich domowników i nie 
chcę, aby ktokolwiek się zagubił. Jeśli 
będziecie trwać we Mnie, będziecie 
żyli.” (10.06.1992)

Nie rezygnować 
z ofiarowania siebie Bogu 
pomimo różnych naszych 
silnych przywiązań
Nie powinni się wahać z poświę

ceniem siebie Jezusowi ci, którym trudno 
się na to zdecydować, bo są jeszcze 
bardzo przywiązani do rzeczy, do ludzi, 
do różnych spraw tego świata. Uświada
mianie sobie niechęci do peł nego ofiaro
wania się Bogu z powodu swoich silnych 
przywiązań nie powinno nas powstrzy
mywać przed wyrażaniem Bogu swojego 
pragnienia przynależenia wyłącznie do 
Niego. To właśnie z powodu niezdol
ności do całkowitego oddania się Bogu 
powinniśmy się jak najczęściej zbliżać do 

Niego. Przecież poza Bo giem, naszym 
jedynym Zbawicielem, nie znajdziemy 
dla siebie ratunku. Z tego powodu Jezus 
zachęca nas: „A Ja powiem tym, którzy 
są jeszcze przywiązani do świata, że 
kiedy zdacie się na Mnie, szczerze, i 
postanowicie zawrzeć pokój ze Mną, 
kiedy Mnie wezwiecie i przyjdziecie 
Mnie prosić, Ja was wysłucham. Kiedy 
będziecie Mnie szukać, znajdziecie 
Mnie. Pozwolę wam rzeczywiście Mnie 
znaleźć i będę z wami rozmawiał, a 
wy – ze Mną, gdyż umiłowałem was 
miłością wieczną i dlatego wciąż 
zachowuję Moją Miłość wierną wam. 
Zatem chodźcie, chodźcie i zerwijcie 
zasłonę, jaka was ode Mnie oddziela. 
Przyjdźcie kontemplować Najświęt
szego, który da wam życie wieczne.” 
(5.8.2000)

Często wyrażać 
swoje pragnienie 
pełnego ofiarowania się Bogu
Dla naszego dobra Bóg pragnie na

szego najpełniejszego poświęcenia Mu 
siebie. „Nadal ofiarowuj siebie Mnie, 
twojemu Bogu, poświęć dni i noce na 
modlitwę, ofiarę, pokutę.” (5.06.1992). 

Świadomość, że nie zawsze odpo
wiadamy w pełni na wezwanie Boga 
powinna nas pobudzić do skruchy, do 
przepraszania Go i do tęsknoty za peł
nym poświęceniem Mu się. Tę tęsknotę 
za pełnym miłowaniem Boga i całkowi
tym ofiarowaniem Mu siebie powinniśmy 
Mu jak najczęściej wyrażać. W tym celu 
można świadomie odmawiać tekst ja
kiegoś aktu poświęcenia się. Można też 
posługiwać się swoimi słowami i mówić 
Bogu, w jaki sposób chcielibyśmy się Mu 
w pełni poświęcić, jacy chcielibyśmy być.

W pismach Vassuli jest wskazanie, 
aby w miejsce jej imienia każdy czytelnik 
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wstawił własne imię, można to zatem 
uczynić także odmawiając tę modlitwę, 
podyktowaną jej 27 stycznia 1992:

„– Vassulo Mojego Najświętszego 
Serca, czy chcesz ofiarować Mi się 
całkowicie?

– Tak, Panie, chcę tego.
– A więc wypowiedz te słowa:
Najświętsze Serce Jezusa, 
przyjdź całkowicie mnie ogarnąć, 

aby Twoje Intencje stały się moimi 
intencjami, Twoje Pragnienia – moimi 
pragnieniami, Twoje Słowa – moimi 
słowami, Twoje Myśli – moimi myśla
mi. Pozwól mi następnie schronić się 
w głębinach Twego Najświętszego 
Serca. Wyniszcz mnie całkowicie. 

Ja (...), będę adorować Twoje Naj
świętsze Serce w głębi mego serca. 
Obiecuję służyć Twojemu Najświęt
szemu Sercu z żarem w moim wnętrzu. 
Będę Ci służyć z gorliwością, z żarli
wością większą niż dawniej. Jestem 
słaba, lecz wiem, że Twoja Siła mnie 
podtrzyma. Nie pozwól mi stracić Cię 
z oczu ani nie pozwól mojemu sercu 
rozpraszać się. Ja,  (...), będę szukać 
wyłącznie Twojego Najświętszego 
Serca i pragnąć będę tylko Ciebie 
samego. 

Najświętsze Serce Jezusa, 
spraw, abym znienawidziła wszyst

ko, co sprzeczne jest z Twoją Świę
tością i z Twoją Wolą. Przesiej mnie 
przez sito, wiele, wiele razy, aby 
upewnić się, że żaden rywal nie ocalał 
we mnie. Począwszy od dziś, zacieśnij 
więzy Miłości, którymi mnie oplotłeś, i 
spraw, by moja dusza pragnęła Ciebie, 
a moje serce było chore z miłości do 
Ciebie.

Najświętsze Serce Jezusa, 
nie zwlekaj. Przyjdź objąć całą 

moją istotę Płomieniami Twojej żarli
wej Miłości. Niech wszystko, co odtąd 
uczynię, będzie wykonane jedynie dla 
Twojego Dzieła i dla Twojej Chwały, 
nic dla mnie.

Ja, (...), ofiarowuję Ci moje ży cie 
i począwszy od dziś chcę być nie
wolnicą Twojej Miłości, ofiarą Twoich 
Gorących Pragnień i Twojej Męki, do
brodziejstwem dla Twojego Kościoła, 
ofiarą dla Twojej Duszy. Spraw, by 
moje rany – poprzez gorycz, którą 
będę odczuwać na widok głuchoty 
dusz oraz ich upadków – stały się 
podobne do tych, jakie zadano Tobie 
w czasie Ukrzyżowania. Daj radość 
mojej duszy.

Najświętsze Serce Jezusa, 
nie oszczędzaj mi Twojego Krzyża, 

jak Ojciec go Tobie nie oszczędził. 
Weź moje oczy, moje myśli i moje 
pragnienia, aby stały się własnością 
Twojego Najświętszego Serca. Jestem 
niegodna i na nic nie zasługuję, jednak 
dopomóż mi, abym wiernie żyła moim 
aktem poświęcenia się, wzywając 
niestrudzenie Twojego Świętego Imie
nia. Spraw, niech mój duch odrzuci 
wszystko, co nie jest Tobą.

Najświętsze Serce Jezusa, 
spraw, by moja dusza mogła 

zno sić, bardziej niż kiedykolwiek 
przedtem, Rany Twojego Ciała dla 
nawrócenia dusz. Ja, Vassula, oddaję 
dobrowolnie moją wolę Twojej Woli 
teraz i na zawsze. Amen.

Teraz Mój Duch pozostanie w tobie... 
Vassulo, podoba Mi się, kiedy widzę, że 
poświęcasz Mi swój czas. Żadne ofiary 
podjęte w Moje Imię nie są daremne.”

Często przypominać sobie 
o obecności Boga
Nasze poświęcenie się Bogu będzie 

się doskonaliło, jeśli będziemy sobie o 
Nim jak najczęściej przypominać. Jeśli 
będziemy pamiętać o ciągłej obecności 
Chrystusa przy nas i w nas, to nie będzie 
musiał nam wypominać: „Jestem z tobą 
teraz, ale ty często zapominasz o Mnie.” 
(5.05.1987). 

Nie powinniśmy przestawać wierzyć 
w obecność Boga nawet wtedy, gdy wy
daje się nam daleki i niedostępny. „Moje 
dziecko, czyń, co potrafisz, a Ja zrobię 
resztę. Nawet jeśli mogę ci się wydawać 
oddalony, nie bój się, nie jestem daleko. 
Ja, Pan, ogarniam cię zawsze Moim 
czujnym spojrzeniem.” (7.11.1990)

Szukać prawdziwej 
woli Bożej
Najważniejsze w ofiarowaniu siebie 

Bogu jest to, by wszystko czynić zgodnie 
z pragnieniami Boga. Te pragnienia nie 
znajdują się w świecie ani w ludziach, 
lecz w Nim samym, dlatego właśnie w 
Nim musimy ich szukać. „Szukajcie 
we Mnie tego wszystkiego, czego Ja 
pragnę, a dam wam to. Nie szukajcie 
waszych spraw, lecz Moich. Oddajcie 
Mi chwałę, uczcijcie Mnie.” (1.06.1987)

Aby spełniać wolę Boga, Jego pra
gnienia i życzenia, trzeba je dobrze 
poznać. W tym celu przed podjęciem ja
kiejkolwiek decyzji powinniśmy z pokorą 
prosić Boga o radę, jak postąpić zgodnie 
z Jego upodobaniem. „Pozostań mała 
i proś Mnie zawsze o radę, zanim po
dejmiesz jakąkolwiek decyzję. Pomoc 
będzie ci zawsze udzielana z Wysoka.” 
(26.10.1989)

Chcąc poznać wolę Bożą, powinniśmy 
jak najczęściej zadawać Bogu pytanie 
o to, czego od nas w danym momencie 
oczekuje. Pytać Go o to można np. rano, 
na początku nowego dnia danego nam 
przez Boga. Pytać Go o to, jak mamy naj
lepiej wykonać różne obowiązki domowe, 
zawodowe, szkolne. Pytać Go, jak się 
zachować w czasie różnych czekających 
nas spotkań z ludźmi, co im powiedzieć, 
a jakich słów unikać. Jego pytać także o 
to, co mamy myśleć o różnych wydarze
niach i okolicznościach życia, w których 
się znaleźliśmy.

Powinniśmy prosić Ducha Świętego 
o to, by się nie pomylić w odczytywaniu 
woli Boga. Trzeba prosić Go o to, by po
mógł nam odróżnić Boże pragnienia od 
naszych przyzwyczajeń, różnych  często 
pierwszych myśli przychodzących nam do 
głowy  podsuniętych nam przez pychę, 
chciwość, lenistwo, gniew, nieczystość 
lub inną jeszcze wadę główną, albo przez 
złego ducha.

W odkryciu prawdziwej woli Bożej 
pomaga nam rozważanie przykładu świę
tych, a zwłaszcza Maryi, bo Ona w pełni 
poświęciła się Ojcu, Synowi Bożemu, 
który stał się także Jej Synem i Duchowi 
Świętemu jako Jego Oblubienica.

Jeśli nie mamy pewności co do tego, 
czego Bóg od nas oczekuje, to dobrze bę
dzie prosić o pomoc w odczytaniu Bożych 
pragnień jakąś mądrą osobę, która sama 
stara się żyć wolą Bożą.

Starać się o doskonałe realizo-
wanie przykazania miłości
Miłość jest jakby duszą naszego 

ofiarowania się Bogu. Im większa ona 
będzie, tym nasze poświęcenie się Bogu 
stanie się doskonalsze. Im bardziej wier
na ona będzie, tym bardziej stałe będzie 
nasze poświęcenie się Bogu. Dlatego 
Pan kieruje do naszej duszy prośbę: 
„Wszystko, o co cię proszę to miłość. 
Kochaj Mnie i bądź Mi wierna. Pragnę 
wierności z twojej strony.” (30.01.87)

„Pragnę miłości, bo jestem Na
uczycielem Miłości. Zatem wszystko, 
o co cię proszę, to żebyś Mnie ko
chała. Jeśli kochasz kogoś, czy nie 
płoniesz z pragnienia, aby być z nim 
w każdym momencie swego życia?” 
(30.01.1987)

Osoby kochające się wyrażają sobie 
wzajemnie swoją miłość. To dotyczy 
miłości do drugiego człowieka a także 
do Boga. To przede wszystkim Jemu po
winniśmy wyrażać wielokrotnie w ciągu 
dnia swoją miłość. Chrystus prosi nas o 
to. „Mów to, mów to często, pozwól Mi 
tego słuchać. Lubię to słyszeć. Mów to 
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tysiąc razy w ciągu dnia i każdego rana. 
Po twoim spoczynku we Mnie, stań 
przede Mną i powiedz Mi: “Mój Panie, 
kocham Cię.” (5.05.1987)

Oczywiście, nie tylko słowem powin
niśmy wyrażać swoją miłość. Ma się ona 
ujawniać przede wszystkim w czystości 
intencji naszego działania. Mieć czystą 
intencję działania, mówienia, myślenia 
znaczy wszytko czynić dla Boga, z miło
ści do Niego. Wszystkie swoje obowiązki 
i zadania powinniśmy dobrze wypełniać z 
miłości do Boga  Miłości nieskończonej. 
Jezus prosi nas o to: „Córko, kocham cię 
zazdrośnie; pragnę cię całej dla Siebie; 
pragnę, aby wszystko, co robisz, było 
czynione dla Mnie. Nie znoszę rywali. 
Pragnę, abyś Mnie uwielbiała i żyła dla 
Mnie. Oddychaj dla Mnie, kochaj dla 
Mnie, jedz dla Mnie, uśmiechaj się dla 
Mnie, oddaj Mi się w ofierze. Wszystko, 
co robisz, czyń dla Mnie. Pragnę cię po
chłonąć, chcę zapalić cię pragnieniem 
wyłącznie Mnie.” (5.05.1987)

Wszystko powinniśmy czynić dla Chry
stusa i również modlić się o zrealizowanie 
się tego, czego On pragnie. „Uczyń Mnie 
więc szczęśliwym, pozwalając Mi po
sługiwać się tobą dla Moich Spraw. 
Kochaj Mnie i niech twoja miłość do 
Mnie wzrasta, aby robactwo nigdy nie 
okryło twego ciała. Pomnażaj modli
twy i ofiarowuj je w Moich intencjach.” 
(6.3.1995) Ofiarować swoje modlitwy 
w Jego intencjach znaczy modlić się o 
to, aby zamiary Boże zrealizowały się 
w życiu ludzi, którzy – jako wolne istoty 
– mogą postępować w sposób, którego 
Bóg pragnie, albo niezgodnie z Jego 
pragnieniami.

Nie trzeba się obawiać tego, że 
całkowite skoncentrowanie się na Bogu 

umniejszy naszą miłość do bliźnich. Jeśli 
pokochamy Boga prawdziwą niepodziel
ną miłością, to ta sama miłość obejmie 
również ludzi. Bóg pragnie przez nasze 
dobre dzieła okazać ludziom swoją 
miłość. Tymi ludźmi są ci, z którymi spo
tykamy się bardzo często, często, tylko 
czasem lub wcale, ale którzy należą do 
wielkiej rodziny ludzkiej. Bóg pragnie 
przez nas okazać miłość naszej rodzinie, 
sąsiadom, osobom, z którymi pracuję, 
uczę się albo spotykam się od czasu 
do czasu. Właśnie po to, aby dobrze 
spełnić zadanie przekazywania przez 
nas miłości Chrystusa innym ludziom, 
trzeba całkowicie oddać się Zbawicielowi 
i na Nim w pełni skoncentrować swoją 
miłość. Tylko udawana miłość do Boga 
jest niebezpieczna, bo utrudnia dojście 
do umiłowania naszego Pana i ludzi.

Zapalać się do większej ofiary 
przez rozważanie 
miłości Boga do nas
Nasza mała miłość, z powodu której 

nie potrafimy się w pełni ofiarować Bogu, 
będzie się rozwijać, gdy będziemy stale 
i z wdzięcznością rozważać różne prze
jawy miłości Boga do nas. Jego miłość 
jest przede wszystkim niezmienna i 
nieskończona: „Ja jestem stały w Moim 
uczuciu, a Moja Miłość do ciebie jest 
nieskończona. Ucz się ode Mnie. Bądź 
stała.” (8.01.1991). Od Bożej miłości 
możemy się nauczyć takiej miłości, która 
zamieni nasze przejściowe porywy miło
ści w stały płomień, dzięki któremu nasze 
życie będzie nieustanną ofiarą składaną 
Bogu, stałą modlitwą i ustawicznym 
wypełnianiem tylko Jego woli.

Doskonalić miłość ofiarną 
przez miłowanie nieprzyjaciół
Miłość, dzięki której umiemy do

skonale ofiarować się Bogu, wzrasta w 
wyjątkowym stopniu, gdy podejmujemy 
się wysiłku miłowania nieprzyjaciół. Ten 
rodzaj miłości jest najtrudniejszy i dlatego 
najbardziej nas doskonali. Miłość rozwija 
się, doskonali się i oczyszcza się, gdy z 
cierpliwością znosimy różne przykrości, 
upokorzenia, zniewagi, zadawane nam 
przez różnych ludzi. Ta cierpliwa i prze
baczająca miłość jest wyjątkowo warto
ściowym aktem ofiary, składanej Bogu 
przez nas. Okazując łagodną, cierpliwą 
i przebaczającą miłość upodobniamy 
się do Chrystusa. Dlatego prosi On nas 
wszystkich o to, o co poprosił któregoś 
dnia Vassulę: „bądź łagodna i cierpliwa 
wobec twoich oskarżycieli, bo oni nie 
wiedzą, co czynią. Miłując ich tak, jak 
Ja kocham ciebie, Moje dziecko, i od

dając samą siebie w ofierze, sprawisz 
Mi przyjemność. Twoja ofiara odbudu
je Mój Dom, a wiele dusz dojdzie do 
Mnie.” (5.06.1992)

Prosić o wzrost miłości
Wszystko, co niedoskonałe w na

szym życiu, może się udoskonalić przez 
modlitwę. Dotyczy to również naszego 
ofiarowania się Bogu. Stanie się ono pełne, 
jeśli nasza miłość stanie się doskonała. 
Bóg, który jest miłością, powiększy naszą 
miłość, jeśli Go o to prosimy. Przez Vassulę 
zachęcił nas do takiej modlitwy. Powie
dział: „uczyń Mi radość wypowiadając 
te słowa: Jezu, naucz mnie kochać Cię 
czule. Daj tę łaskę tym, którzy Cię nie 
kochają i którzy nie znają pochłania
jącego Ognia Twojego Najświętszego 
Serca. Amen.” (529.08.1990)

Żarliwa modlitwa udoskonali naszą 
miłość i przez to upodobni nas do Chry
stusa. On nas wysłucha. „Sprawię, że 
twoje cechy będą przypominać Moje, 
poczynając od strapienia na widok 
głuchoty dusz, po agonię, gdy ujrzysz 
je upadające. .... Spętam twoje oczy, my
śli, pragnienia, aby stały się więźniami 
Mojego Serca.” (7.11.1990)

Wzrastająca w nas miłość  gotowa 
uczynić i przyjąć wszystko, czego chce 
umiłowany przez nas Pan  uwolni nas 
od lęku przed pełnym zdaniem się na 
Boga. Dzięki umocnionej miłości odpo
wiemy Chrystusowi na Jego wezwanie 
do dzielenia z Nim wszystkiego, nawet 
Jego cierpień: „Jak człowiek zaprasza
jący przyjaciół do wspólnego dzielenia 
posiłków zapraszam was do modlitwy 
oraz do dzielenia ze Mną Moich cier
pień, Moich radości i Moich pragnień.” 
(10.06.1992)

Unikać łudzenia siebie 
pozornym służeniem Bogu
Sakramenty i związana z nimi liturgia 

jest wielkim darem, udzielonym nam przez 
Chrystusa. Istnieje jednak niebezpie
czeństwo uczynienia z niej bezdusznego. 
Dzieje się tak wtedy, gdy nie wkładamy 
w nią serca, nie uczestniczmy w niej 
świadomie, nie ujawniamy Bogu szczerze 
swojej miłości, wdzięczności, uwielbienia 
i skruchy, nie włączamy się w nią z pokor
nym sercem. Taki sposób uczestniczenia 
w liturgii staje się jeszcze bardziej niebez
pieczny dla naszej duszy, gdy łączy się z 
przekonaniem o swoim wielkim służeniu 
Bogu. Człowiek, który bardzo wysoko 
ocenia swój bezduszny udział w liturgii, 
nie udoskonali swej miłości do Boga, bo 
uważa, że czyni już wystarczająco wiele 
dla swego Pana. O tych, którzy w taki 
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pozorny sposób poświęcają się Bogu, 
mógłby On powiedzieć: „Dlaczego tyle 
ceremonii, kiedy w rzeczywistości oni 
nie mają Mi nic do ofiarowania? Po
trzebuję czystości, miłości, wierności, 
pokory, świętości.” (1.06.1987)

Przyznawać się przed Bogiem 
do grzechów, które utrudniają 
nam pełne ofiarowanie 
Mu siebie
Nasze poświęcenie się Bogu zwy

kle jest niepełne z powodu naszych 
grzechów. Aby więc doskonalić swoje 
ofiarowanie siebie Bogu, trzeba stale 
oczyszczać się z grzechów w oceanie 
Jego Boskiego miłosierdzia i przeba
czenia. Bóg jest dla nas, grzesznych, 
ratunkiem. Pomaga On uwolnić się od 
grzechów temu, kto Go o to prosi ze 
skruchą i pokorą. Jezus każdego z nas 
zachęca: „Wyznawaj zawsze swoje 
winy, a Ja pomogę ci je przezwyciężyć.” 
(26.10.1989) „Nie proszę Moich dzieci o 
to, czego nie mają. Jeśli posiadają jedy
nie błędy i grzechy, niech Mi je oddadzą, 
a Ja je oczyszczę, ulżę im, wybaczę, 
nie potępię, jedynie będę kochał Moje 
dzieci. Kocham tych wszystkich, którzy 
upadają i przychodzą do Mnie prosząc 
o wybaczenie, kocham ich za to jeszcze 
bardziej. Nigdy ich nie odrzucę, nawet 
jeśli upadają tysiące razy. Będę tam, aby 
im wybaczyć i obmyć ich z grzechów w 
Mojej Krwi. Nigdy nie zmęczę się prze
baczaniem, bo jestem Bogiem Miłości i 
Miłosierdzia, pełnym litości dla słabego. 
Moje Serce jest Święte: jest bezmiarem 
przebaczenia.” (30.01.1987)

Szukać w Maryi 
doskonałego wzoru pełnego 
poświęcenia siebie Bogu

Czyjś dobry przykład ułatwia nam 
dobre postępowanie i zachęca do niego. 
Dotyczy to również naszego ofiarowania 
siebie Bogu. Dlatego rozważanie życia 
świętych, którzy najpełniej poświęcili się 
Bogu, może nam pomóc stale doskonalić 
nasze częściowe tylko ofiarowanie Mu 
siebie.

Najdoskonalszy wzór poświęcenia 
siebie z miłości Bogu znajdujemy w Maryi. 
Ona zawsze postępowała w taki sposób, 
jakby była wyłączną własnością Boga. 
Dlatego udoskonali się nasze ofiarowanie 
siebie Bogu, jeśli będziemy się wpatrywać 
w przykład Maryi i jeśli będziemy Ją prosić 
o udoskonalenie naszego, zawsze zbyt 
małego poświęcenia się Bogu. Ta, której 
jedynym pragnieniem zawsze było i 
jest wypełnienie woli dobrego Boga, z 
pewnością pomoże nam czynić to samo 
w naszym ziemskim życiu.

Nasze oddanie się Bogu jeszcze bar
dziej udoskonali się, jeśli ofiarujemy siebie 
Matce Najświętszej, Jej Niepokalanemu 
Sercu. Wtedy Ona, nasza dobra niebieska 
Mama, na różne sposoby pomoże nam 
w tym, by nasze życie – podobnie jak Jej 
życie – stało się dla Boga ofiarą doskonałą, 
miłą i przyjemną. Najświętsza Maryja Pan
na pomoże nam dojść do takiej miłości, 
do jakiej doszła dzięki współpracy z 
otrzymanymi łaskami.

Jezus widzi w poświęceniu siebie Ma
ryi coś bardzo dla nas cennego, podobnie 
jak w poświęceniu się Jego Najświętszemu 
Sercu. Z tego powodu prosi nas: 

„Pouczajcie nadal, Moje małe baran
ki, waszych braci i siostry o poświęca
niu się Mojemu Najświętszemu Sercu 
oraz o poświęcaniu się Niepokalanemu 
Sercu waszej Matki.” (10.06.1992) 

„Poświęćcie się Memu Najświęt

szemu Sercu i Niepokalanemu Sercu 
waszej Błogosławionej Matki, abym 
mógł uczynić z waszych serc Mój 
Ogród, Moje Miejsce Spoczynku i Mój 
Pałac.” (5.05.1992)

Rozterki duchowe tych, którzy 
chcą siebie poświęcić Bogu
Niektóre osoby przeżywają różne 

wątpliwości i nawet czują się zagubione 
duchowo, gdy mają podjąć decyzję o po
święceniu swego życia Bogu. Chcą się w 
pełni ofiarować, pragną tego, by ich ofiara 
przyniosła wiele owoców, ale nie wiedzą, 
komu najlepiej się ofiarować: Bogu, Ojcu 
Niebieskiemu lub Jezusowi Chrystusowi, 
Jego Najświętszemu Sercu, lub Jemu jako 
Królowi, a może – Duchowi Świętemu 
lub Niepokalanemu Sercu Maryi albo też 
Dwóm Sercom: Najświętszemu Sercu 
Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Tym 
zdezorientowanym osobom wydaje się, że 
istnieje zbyt wiele form poświęcenia się i 
że może nastąpić jakieś zbyt jednostronne 
ofiarowanie siebie, np. Maryi, kosztem 
poświęcenia się Chrystusowi. Ten problem 
wymaga wyjaśnienia.

Otóż istnieje tylko jeden niebezpieczny 
podział naszego serca przez nasze ofia
rowanie siebie. Jest nim próba oddania 
siebie Bogu i równocześnie Mamonie. 
Tego nie da się pogodzić, jak to jedno
znacznie wyraził Jezus: „Żaden sługa nie 
może dwom panom służyć. Gdyż albo 
jednego będzie nienawidził, a drugiego 
miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a 
tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu 
i Mamonie” (Łk 16,13). 

„Mamona” oznacza wszystko, co jest 
jakby „rywalem” Boga, jakby bożkiem, 
który Go nam przysłania, np. rozrywka, 
bogactwo, sława, a nieraz nawet – jakiś 
człowiek.

Nie podzieli się jednak nasze serce ani 
nasza ofiara, gdy poświęcimy siebie Ojcu, 
Synowi lub Duchowi Świętemu albo też 
Matce Najświętszej. Nasza ofiara będzie 
doskonała i niepodzielna także wtedy, gdy 
raz ofiarujemy siebie Ojcu Niebieskie
mu, kiedy indziej Chrystusowi, Królowi 
Wszechświata lub jego Najświętszemu 
Sercu, a kiedy indziej znowu Duchowi 
Świętemu, aby nas w pełni porwał i po
prowadził. Nie podzieli się nasze serce 
także wtedy, gdy ofiarujemy swoje życie 
Niepokalanemu Sercu Maryi lub Dwom 
Sercom: Jezusa i Jego dobrej Matki. Na
sze serce z pewnością się nie podzieli, gdy 
naszego aktu oddania siebie dokonamy 
ze szczerej miłości i tę miłość będziemy 
ciągle doskonalić.

Każdy, bez lęku, powinien wybrać taką 
formę ofiarowania siebie, która go najbar
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„Umiłowani, nie potę
pię was z powodu waszych 
grzechów, przebaczam wam 
teraz. Nie zamknę drzwi przed wami. 
Zaprawdę powiadam wam, Ja mogę 
przebaczyć milion razy i z otwartymi 
Ramionami stoję przed wami, prosząc 
was o powrót do Mnie, abyście od
czuli tę Miłość, jaką pragnę wam dać. 
Pozwólcie Mi zapalić wasze serca. 
Przyjdźcie Mnie poznać! Przyjdźcie 
wy, którzy unikacie Mnie i lękacie się! 
Wy wszyscy, którzy Mnie nie znacie, 
przyjdźcie. Zbliżcie się do Mnie, a zro
zumiecie, że jestem Bogiem pełnym 
Miłości, pełnym Litości i pełnym Miło
sierdzia. Nie odrzucajcie Mnie zanim 
jeszcze Mnie poznacie.” (18.03.1987)

Kim jest Vassula?
Urodziła się w Egipcie w 1942 roku. 

Jej rodzice byli Grekami. Była matką 
rodziny, oddaloną od wszelkich praktyk 
religijnych, prowadzącą światowe życie 
w środowiskach międzynarodowej dy
plomacji, kiedy w roku 1985 spotkała 
Boga i całkowicie przemieniła swe ży

dziej pociąga wewnętrznie. Nie musi się 
tłumaczyć ani Bogu ani Maryi, dlaczego 
Jego lub Ją wybiera. Najważniejsze jest to, 
by poświęcenie siebie było szczere, pełne 
miłości, pokory i by łączyło się ze stałym 
doskonaleniem go. Istotne jest również 
to, by swojego szlachetnego poświęcenia 
siebie nie łączyć z równoczesnym odda
niem siebie jakiemuś bożkowi, takiemu 
jak pycha, wywyższanie się, dążenie do 
zaszczytów, zazdrość, bogactwo, nieczy
stość, mściwość, pogoń za rozrywkami, 
ulubionym jedzeniem, piciem i innymi 
przyjemnościami. 

Ofiarowanie siebie Matce Najświętszej 
w najmniejszym stopniu nie umniejsza 
naszego poświęcenia się Trójcy Przenaj
świętszej. Przeciwnie, tylko je udoskonali. 
Natomiast każda forma oddania siebie 
jakiemuś ziemskiemu bożkowi umniejsza 
nasze poświęcenie się Bogu. Dlatego 
powinniśmy być czujni i badać, czy nasze 
serce nie poświęca się zbytnio temu, co 
Bogiem nie jest.

Modlić się o pełne 
poświęcenie siebie Bogu
Modlitwa pomaga nam w pełni ofiaro

wać się naszemu Panu i Stwórcy. Dzięki 
niej nasze połowiczne oddanie się Bogu 
będzie się stale zamieniać w pełne poświę
cenie się Mu. „Jeśli więc twoje stopy 
wahają się jeszcze między dobrem a 
złem, módl się, aby nie wodziły cię na 
pokuszenie. Jeśli twoje serce ciągle 
odmawia zaśpiewania Panu Pieśni 
Miłosnej, módl się, aby szatan nie 
wprowadził cię w błąd. Jeśli twoje 
oczy unikają wzniesienia się ku Niebu, 
szukania Rzeczy Niebieskich, módl 
się, abyś pewnego dnia został przy
jęty do twojego mieszkania w Niebie. 
Jeśli twoja dusza należy jeszcze do 
świata, módl się, aby wady świata 
nie zalęgły się w tobie, bo w twoim 
wnętrzu wyklułby się Wąż. Módlcie się 
sercem, ofiarowujcie się z radością i 
niech wasza praca ma sens, a Ja wam 
obiecuję, że wasza lampa nie zgaśnie 
w nocy.” (8.01.1991)

*
Ofiarowanie się Bogu – tak jak jest 

ono przedstawione w pismach Vassuli 
Ryden – to droga do uświęcenia sie
bie, okazania Bogu miłości i ufności, 
chęci wypełnienia w swoim życiu Jego 
najświętszej woli, pomoc w uświęceniu 
świata oraz wynagrodzenia Mu za dozna
wane od świata zniewagi. Kochający Bóg 
cieszy się każdą składaną Mu z miłości 
ofiarą – darem naszego serca,  za każdą 
stokrotnie nas wynagradza, dlatego warto 
zabiegać o coraz doskonalsze powierza
nie siebie w Jego Ręce.  

cie. Jej anioł stróż, Daniel, 
przygotował ją na spotkanie z 
Bogiem. Pod dyktando Boga 

Vassula otrzymuje orędzia przeznaczo
ne dla każdego z nas.

Książki „Prawdziwe Życie w Bogu” 
to Hymn Miłości Pana dla całej ludz
kości. Zatytułowane tak przez samego 
Chrystusa, zostały przetłumaczone 
na ponad 45 języków. Vassula została 
zaproszona do dawania świadectwa w 
ponad 50 krajach i dała ponad 700 kon
ferencji na świecie.

Vassulę popierają w jej misji bu
dzenia sumień w świecie żyjącym w 
odstępstwie liczni kapłani, biskupi, ar
chimandryci i pastorzy.

Orędzia te nie dodają nic nowego 
do objawienia w Biblii, lecz ukazują 
jego aktualność, wyjaśniając teksty 
prorockie.

Dlaczego Bóg mówi 
za pośrednictwem Vassuli?
„Przyszedłem cię wychować tymi 

Orędziami, ciebie i wielu innych. Nie 
przyszedłem dla ciebie samej. Nie 

Prawdziwe ŻyCie w Bogu
Dziś Jezus mówi do każdego z nas:

„Pokój wam wszystkim. Jestem Panem, 
waszym zbawicielem i tym, który szuka waszych serc. 

Jestem tym, który stoi niestrudzenie u każdych drzwi i puka.” 
(z orędzia danego 3 czerwca 1989)

22.11.2004 
Copyright: prof. 
Niels Christian Hvidt

Vassula Ryden – prorok naszego czasu, narzędzie Boga i apostoł Jedności.
Zdjęcie z siedziby Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie po zakończeniu cyklu 
spotkań i dyskusji z Vassulą, które zaowocowały publikacją kompletnej doku
mentacji, zrealizowaną na prośbę kard. J. Ratzingera, a noszącą tytuł „Wyja

śnienia z Kongregacją Nauki Wiary”.
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przyszedłem podnieść tylko ciebie, lecz 
podnosić przez te zapiski naród za na
rodem, dla Mojej Chwały.” (16.01.1991)

„– (...) Panie, wielu oskarża Cię o 
niesprawiedliwość. Odwracają się od 
Ciebie mówiąc: “Jeśli Bóg istnieje, je
śli założymy, że Bóg istnieje, to jest On 
niesprawiedliwy.”

– Kwiecie, tym osobom mówię: “Je
śli umieracie, to z powodu zła, które 
sami sobie zadaliście. Śmierć to owoc 
waszego odstępstwa. Nawróćcie się, 
odrzućcie grzechy, powróćcie do Mnie, 
a Ja wam wybaczę.”

Patrzcie na Mnie jako na waszego 
Odkupiciela, waszego Pocieszyciela. 
Przychodzę zajaśnieć nad wami jak 
Światłość w tym zamroczonym dziś 
świecie. W Moim Domu panuje zamęt, 
dyskusje, szukanie własnych spraw, 
bezbożność.” (13.01.1988)

„Moje Orędzia przypomną wszyst
kim, gdzie są wasze fundamenty; przy
pomną, że Moje Słowo jest Żyjące. Moje 
Orędzia was ożywią. One są święte, jak 
Ja jestem Święty.” (29.12.1986)

– Wezwanie do uwielbiania 

i wychwalania Boga
– Wezwanie do głębokiej 
zażyłości z Bogiem
– Wezwanie do miłości 
i do pojednania
– Wezwanie do pokoju 
i do Jedności
„Przyjmuję cię takiego, jaki jesteś, 

i mówię ci, że już ci wybaczyłem. Po
zwól Mi powiedzieć ci, Moje dziecko, że 
żaden człowiek nie ma większej miłości 
dla ciebie niż Ja. Wznieś ku Mnie oczy 
i popatrz, Kto cię błaga. To Ja, Jezus, 
twój Zbawiciel, przychodzę do ciebie 
dzisiaj, przemawiając ustami najmniej
szych z was. Przychodzę boso i proszę 
jak żebrak o powrót miłości. Szukam 
twojego serca, nie odrzucaj Mnie... 
Dniem i nocą wyciągam do ciebie 
Moje Ręce. Kiedy do Mnie powrócisz?” 
(22.01.1990)

„Czy nie wiecie, że im bardziej je
steście słabi i nędzni, tym bardziej was 
szukam i kocham? Ja jestem Święty, 
ale chcę też, abyście zrozumieli, że 
pragnę bliskości z wami i tego, abyście 
przyjęli Mnie jako Świętego Towarzy

sza.” (18.03.1987)
„Przyjdź, ty, który błądzisz jeszcze 

na tej pustyni mówiąc: “Szukałem Moje
go Odkupiciela, ale Go nie znalazłem”. 

Znajdź Mnie, Mój umiłowany, w czy
stości serca, kochając Mnie bez osobi
stej korzyści. Znajdź Mnie w świętości, 
w oddaniu, jakiego od ciebie oczekuję. 
Znajdź Mnie, zachowując Moje przy
kazania. Znajdź Mnie, zastępując zło 
miłością. Znajdź Mnie w prostocie ser
ca. Nie grzesz więcej, przestań czynić 
zło. Naucz się czynić dobro. Szukaj 
sprawiedliwości, wspomóż prześlado
wanego. Niech się rozweselą pustynia 
i spieczona ziemia. Niech twoja ozię
błość zapłonie gorejącym płomieniem. 
Odrzuć apatię i zastąp ją gorliwością. 
Czyń wszystkie te rzeczy, abyś mógł 
powiedzieć: “Szukałem mojego Odku
piciela i znalazłem Go. Był przy mnie 
cały czas, ale – pogrążony w ciemno
ściach nie mogłem Go zobaczyć. O, 
Chwała niech będzie Bogu! Błogosła
wiony niech będzie nasz Pan. Jak mo
głem być tak zaślepiony?” Przypomnę 
ci następnie, jak zachować i cenić Moje 
Zasady, abyś mógł żyć.» (08.07.1989)

Prof. teologii 
Niels christian Hvidt 

w rozmowie z Vassulą. 
Fragment wywiadu 

o rozeznawaniu 
charyzmatów

NCH: Vassulo, ukazuje się jasno czy
telnikom pani przesłań, że na początku 
powołania miała pani liczne wątpliwości. 
Czy możemy o nich coś usłyszeć?

V: Tak. Musi pan wziąć pod uwagę, 
jaka była moja sytuacja: nie wiedziałam 
kompletnie nic o Bożych charyzmatach. 
Oczywiście, kiedy usłyszałam to we

zwanie wiedziałam, że coś się dzieje, 
bo miewałam wizje, jakiś głos mówił we 
mnie, odczuwałam radość z Bożej obec
ności. Naprawdę coś się działo!

A jednak w całkowitej ignorancji, w 
jakiej się wtedy znajdowałam, było mi 
bardzo trudno uświadomić sobie, że 
to naprawdę Stwórca do mnie mówił, 
tak było to wstrząsające. Było dla mnie 
więcej niż zaskakujące to, że Bóg może 
dawać wewnętrzne pouczenia takiemu 
zwykłemu stworzeniu jak ja, które nawet 
nigdy nie słyszało, że to jest możliwe. 
Oto przyczyna wątpliwości, które drę
czyły mnie, bo nie miałam nikogo, komu 
mogłabym się zwierzyć z tego, co mi się 
zdarzyło.

NCH: Zatem sam charyzmat był dla 
pani przyczyną wątpliwości?

V: Gdybym wiedziała, że Bóg udziela 
charyzmatów, być może nie miałabym 
tak silnych wątpliwości. Może wtedy po
wiedziałabym sobie: „Cóż, może Bóg do 
mnie mówi? Muszę wierzyć, że Bóg do 
mnie mówi!”

Proszę mi pozwolić na przytocze
nie następującego przykładu: Siedzimy 
sobie tutaj w kuchni. Wiemy, że jest 
popołudnie, świeci słońce, jak można 
to ujrzeć przez okna. A jednak, jeśli po
szedłby pan wgłąb domu, tam, gdzie nie 
ma okien, mógłby pan zwątpić w to, że 
słońce świeci, bo nie mógłby pan go rze
czywiście oglądać.

Dla mnie było jasne, że Bóg do mnie 
mówi, jednak nie miałam żadnego dowo
du solidnego, konkretnego, fizycznego. 
Wszystko toczyło się w moim wnętrzu i 
musiałam to przyjąć. Potężna obecność 
Boga daje pokój i sprawia, że serce śpie
wa z radości. Były też doświadczenia mi
styczne, takie jak fakt, że moja ręka była 
czasem „ujmowana”. Później przeczyta
łam u świętej Teresy z Avila, że to na
zywa się „zachwyceniem” jakiejś części 
ciała. Święta Teresa mówi, że Bóg może 
„zachwycić” całe ciało lub jakąś jego 
część. Teraz powiedziałabym, że moja 
ręka była „zachwycona” i prowadzona 
do pisania w inny sposób. Dowiedziałam 
się o tym o wiele później, kiedy chciałam 
zrozumieć to, co się ze mną dzieje.

Nigdy nie kładłam po prostu ręki na 
kartce papieru, jak oskarżają mnie nie
które osoby, aby zaczęła się poruszać 
bez mojej wiedzy o tym, co się działo.

To oskarżenie jest fałszywe i odnosi 
się to tego, co się określa jako „pismo 
automatyczne”. To nie było i nadal nie 
jest pismo automatyczne. Słyszałam 
głos i czasem zapisywałam dopiero na 
drugi dzień to, co usłyszałam w poprzed
nim dniu. Wtedy moja ręka ulegała „za
chwyceniu”.

NCH: I uważa Pani, że to jest najbar
dziej znacząca różnica w stosunku do 
pisma automatycznego?

V: Tak.
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Wiemy, że Vassula pod dyktan
do Pana pisze orędzia, które On 
pragnie nam przekazać. To właśnie 
wtedy jej pismo zmienia się, odróż
niając się wyraźnie od jej zwykłego 
i spontanicznego sposobu pisania. 
Pismo Vassuli jest zwykle małe i 
nerwowe – choć staranne i dobrze 
opanowane wolą, która wie, czego 
chce – zabarwione uczuciowością 
pełną delikatności i umiarkowania. 
Tymczasem pismo orędzi odzna
cza się kompozycją, jasnością, re
gularnością i pewnym majestatem, 
przy którym osobowość Vassuli 
zaciera się i wreszcie niknie za 
tym, co wydaje się być jedynie fa
sadą trochę sztywną i sztuczną. 

Skąd wzburzenie odczuwane 
przez niektóre osoby, chociaż są 
one przychylne orędziom, i bardzo 
słuszne stawianie sobie pytania o 
pochodzenie i autentyczność tego 
natchnienia? 

Skąd podejrzenie, zwłaszcza 
umysłów krytycznych, znajdują
cych w tym znaczący punkt opar
cia dla zaprzeczania całości orędzi 
i oskarżanie w nich o proste ujaw
nienie głębin psychicznych Vassu
li, redukujące te zapiski do dobrze 
znanego zjawiska pisma paranor-
malnego? 

To nie byłby więc Jezus wiary 
chrześcijańskiej ani Objawienia, 
który by przemawiał, lecz ujawnia
jąca się podświadomość Vassuli, a 

może nawet inny duch, mogący 
w tym przypadku być jedynie du-
chem przeklętym? Co więc myśleć 
o tym wszystkim? 

Czy stoimy przed objawieniem 
Pana, przed listem Pana do Swoje-
go Kościoła, czy też przed prostą 
próbką tego, co nazywa się pismem 
automatycznym? Czy to ręka Pana 
pisze do nas za pośrednictwem ręki 
Vassuli? Czy to raczej sama Vassu
la opisuje nam – jakby w transie – 
to, co wynurza się z głębin jej nie
świadomości? A może sterowana 
jest przez pasożytniczego ducha, 
którego trzeba nam dobrze rozpo
znać, aby nie zostać zwiedzionym 
przez coś, co nie przedstawia się 
nam jako pochodzące od Pana? W 
pierwszym przypadku chodziłoby 
o pismo natchnione, w drugim – o 
pismo paranormalne albo automa-
tyczne. 

Co to jest 
pismo automatyczne?    
Jest to pismo albo zapis, który 

odkrywa albo zjawiska paranor
malne, albo zachowania magiczne. 
Nierzadko w posłudze egzorcysty 
spotyka się ten rodzaj zjawisk. 
Ręka osoby, która oddaje się roz
myślnie temu prowadzeniu, pisze 
sama, nie pod kierunkiem myśli 
świadomej i rozumnej: jest jak
by poruszana siłą nieznaną i obcą 
woli piszącego. Czasem nawet, w 

krańcowych przypadkach, to sam 
przyrząd (ołówek lub długopis) – 
przy samym kontakcie z palcem – 
zaczyna pisać przekaz. Przekaz ten 
może mieć wysokie walory lite
rackie lub nawet duchowe albo też 
ujawniać dziwaczność, śmieszność 
lub wulgarność. Opisuje czasem 
cudowny tamten świat w niebiań
ski sposób albo wielce się rozwodzi 
dyktując piszącemu radę dotyczącą 
moralności lub wydając mu nakaz 
dotyczący jego życia praktycznego 
i codziennego. Kiedy nie odpo
wiada wprost na pytania – które 
są mu stawiane, dotyczące choćby 
tylko jego tożsamości: kim jesteś? 
– otwiera nas to na niebezpieczną 
lub magiczną perspektywę, tym 
bardziej, że pismo automatyczne 
zapowiada czasem wydarzenia 
przyszłe, które naprawdę mogą 
się zrealizować. Stąd zamieszanie, 
jakie wywołuje. Ponadto pismo to 
może odkrywać niewyobrażalną, 
lecz prawdopodobną przeszłość, 
która porywa piszącego do złud
nych i heretyckich wierzeń w rein
karnację. Odłóżmy na bok problem 
tego, co możemy nazwać prawami 
autorskimi pisma automatyczne-
go. To w rzeczywistości rzadkość, 
by rozmówca – który na przykład 
utrzymuje, że nazywa się Lamarti
ne – pisał genialne wersety w sty
lu Lamartine’a, ponieważ ujawnia 
się wtedy właśnie podświadomość 
piszącego – która może być odży
wiana myślami Lamartine’a – a nie 
dobrze znany autor poezji. Odłóż
my również na bok, dla pozostania 
w ścisłych ramach tej analizy, nie
bezpieczeństwa – czasem poważne 
– na które naraża się ktoś oddający 
się rozmyślnie pismu automatycz-
nemu. Ryzyko to pojawia się tak 
na płaszczyźnie osobowości – któ
ra się rozszczepia, nieświadomość 
wychodzi na pierwszy plan, pod

Francuski egzorcysta diecezjalny, o. 
Christian Jean Curty ofm, pełni swoją 
posługę egzorcysty w Avignonie. W Polsce 
jest znany z publikacji książkowej „Eg-
zorcysta o aborcji”. Od lat zna i wspiera 
Vassulę w jej misji, uważając ją za auten-
tycznego Bożego posłańca. Na podstawie 
swego doświadczenia i wiedzy całkowicie 
odrzucił za rzut pisma automatycznego w 
jej przypadku. Zmianę charakteru pisma 
Orędzi uznał za pismo hieratyczne.

o. Christian Curty, egzorcysta diecezjalny

ANALIZA GRAFOLOGICZNA:
List Pana do Swego Kościoła 

pismem automatycznym 
czy hieratycznym? 
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czas gdy świadomość podtrzymy
wana jest w stanie snu albo bier
nego słuchania (aż do ujawnienia 
się rodzaju pozornej schizofrenii) 
– jak i na płaszczyźnie duchowej. 
Zagrożenie na płaszczyźnie ducho
wej polega na tym, że korzystając z 
braku czujności osoby, «duch prze
klęty» może zadziałać i przez to 
zawładnąć nią: szaleństwo lub stan 
«transu» z jednej strony, diabelskie 
pasożytnictwo z drugiej! Takie są 
dwa największe niebezpieczeń
stwa, od których czasem trudno się 
uwolnić. Jak ma się to do Vassuli?

Zbadajmy więc dobrze to, co 
dzieje się z Vassulą. Należy roz
ważyć trzy sprawy: Po pierwsze, 
Vassula otrzymuje od Pana «we
wnętrzne słowa». Może więc znaj
dować się w kościele lub miejscu 
publicznym, ale jeśli te słowa we
wnętrzne są orędziem dla wszyst
kich, zapisze ich treść zaraz po po
wrocie do domu. To wtedy jej ręka 
będzie prowadzona przez Rękę 
Pana, a grafologiczna sylwetka jej 
własnego pisma – małego, żywego 
i szybkiego, lekko pochylonego na 
prawo – zmieni się w pismo proste, 
bardzo uporządkowane, spokoj
ne i przejrzyste, bez szczególnego 
uczucia. W każdym razie nie cho
dzi o «pismo automatyczne», po
nieważ najpierw jest wewnętrzne 
Słowo, potem jego zapis. Nie ma 
więc miejsca na zjawisko paranor
malne. Po drugie, chodzi o dyk
towanie Vassuli przez Mistrza: po 
prostu zapisuje ona to, co słyszy. 
Jest więc dokładnie w takiej sytu
acji jak sekretarka znajdująca się 
naprzeciw swego szefa. To znaczy, 
że zachowuje całą swą osobistą au
tonomię, wolność podejmowania 
działań i pełny kontakt z otocze
niem. Może więc w każdej chwili 
przerwać to dyktowanie np., aby 
odebrać telefon, i podjąć je na nowo 
w miejscu, w którym się zatrzyma
ła. I tu także graficzna postać liter 
nie jest jej zwykłym pismem. Cho
dzi o pismo proste, ukierunkowa
ne pionowo, łatwe do odczytania, 
zawsze pełne pokoju i umiarko
wane w oddechu. Lecz nawet jeśli 
jej pismo jest odmienne, Vassula 
zachowuje pełne panowanie nad 
sobą i swobodnie kontroluje wła
dze swej świadomości. Przepisuje 
ręcznie jedynie to, co otrzymuje od 

Jezusa w wewnętrznej wizji, oraz 
to, co słyszy od tego inspirującego 
ją Głosu. Jesteśmy więc daleko od 
«pisma automatycznego». Wresz
cie po trzecie, przypadek, który 
czasem mieści się w poprzednim: 
Vassula otrzymuje wewnętrzne 
światło wlane, bez jasno wypowie
dzianych słów. To właśnie mistycy 
nazywają «poruszeniem» (ducho
wym lub rozumowym) Ducha, 

które  aby je przetłumaczyć na 
nasz ludzki i ziemski język, do
kładnymi słowami i zbudowanymi 
zdaniami  może przybierać różne i 
czasem długie wyrażenia. Vassula 
będzie się więc śpieszyć z zapisa
niem tego «znaczenia» lub «zrozu
mienia», które właśnie otrzymała 
w sposób wlany, i używa do tego 
swego własnego spontanicznego 
pisma... ale oto Pan działa i formu
je z liter napisanych ręką Vassuli 
swoje własne, piękne litery, jakby 
naznaczając z Wysoka to objawie
nie. To nie jest więc w dalszym cią
gu «pismo automatyczne». I jakby 
chcąc nas o tym przekonać, Pan 
postępuje czasem inaczej. Zda

rza się rzeczywiście, że Orędzia 
do ogłoszenia są bardzo długie, a 
czas do dyspozycji  zbyt krótki. 
Wtedy Pan pozwala Vassuli zapi
sać dyktowane słowa jej własnym 
pismem, żywym i zwinnym. To 
wystarczająco dowodzi, że Vassula 
nie jest w żaden sposób uwarun
kowana grafizmem Jego pisma ani 
kierowana przez jakiegoś «ducha». 
Jej doświadczenie duchowe nie ma 
więc nic wspólnego z «pismem au
tomatycznym». 

Pismo Orędzi 
to pismo hieratyczne
Spójrzmy uważnie na to pismo 

spokojne, staranne, umiarkowa
ne w swych porywach i ożywiane 
cały czas ruchem pionowym. Li
tery środkowe i samogłoski nie są 
zmiażdżone przez kreski pionowe i 
ogonki, lecz dominują i poruszają 
się swobodnie w należącej do nich 
przestrzeni, chociaż czasem są nie
co ściśnięte wewnątrz słów. Całość 
jednak oddycha w przestrzeni, któ
ra jest jej przydzielona. Bez prze
rwy pojawia się zwłaszcza ruch 
tam i z powrotem, który kieruje ca
łość od góry ku dołowi i z dołu ku 
górze. Całość pisma jest w efekcie 
o wiele bardziej pionowa niż po
zioma, z bardzo wyraźną domina
cją ku górze. Nie jest więc wyparte 
nic z głębokiego i instynktownego 
życia, lecz głębia ta zostaje poskro
miona i zdominowana przez warto
ści wyższe. Nic też w tym piśmie 
nie jest skierowane ku Przeszłości, 
ani  rzecz zadziwiająca  ku Przy
szłości, jak gdyby liczyła się jedy
nie Teraźniejszość albo raczej jak 
gdyby wszystko było Teraźniej
szością w jedynym DZISIAJ. Nie 
pojawia się też żaden ślad egocen
trycznego wycofywania się. Istot
nie, nic nie wskazuje na skupienie 
się na sobie, a pochylanie się nad 
bliźnim jest dyskretne, delikatne i 
pojawiające się zawsze. Wszędzie 
odczytuje się wielką otwartość, 
pełną godności, szlachetności i cu
downej jasności. Liczy się więc je
dynie ten ruch wznoszący i opada
jący, który tworzy nieustanny rytm 
wewnętrzny: albo przez zstąpienie 
w głębokości ziemskie i ludzkie (co 
jest ruchem Wcielenia), albo przez 
wzniesienie, które  jak zgadujemy 
 zwraca się ku Bytowi Najwyż

Od lat jednym z najczę-
ściej i najchętniej powtarza
nych zarzutów wobec Vassuli 
Ryden, autorki dziennika du-
chowego „Prawdziwe Życie 
w Bogu”, jest zarzut chan-
nellingu i rzekomego posłu-
giwania się pismem automa-
tycznym. Mówi się przy tym, 
aby ją pozbawić wiarygod-
ności, iż jest propagatorką 
New Age. 

Wielu znanych teologów 
wypowiedziało się już prze-
ciw takiej tezie. Wyjaśnie-
nia samej Vassuli dotyczące 
sposob otrzymywania Orędzi 
wykluczają podejrzenia o pi-
smo automatyczne. 

Analiza jej pisma, doko-
nana przez znanego rów-
nież w Polsce egzorcystę, o. 
Curty, daje rzeczowe wy jaś
nienie problemu, oczyszcza-
jąc Vas sulę z krzywdzące-
go ją zarzutu o uprawianie 
okultyzmu oraz rzuca świa-
tło wiary na spisane przez 
nią Orędzia.
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szemu, którym może być jedynie 
Ojciec. W piśmie tym niewiele 
jest sztywności i sztuczności. Na 
pierwszy rzut oka trudniej ujaw
nia się w nim ludzki temperament, 
tak wrażliwy i podatny na zmiany 
(co odnajdujemy w spontanicznym 
piśmie Vassuli). Jest to tutaj jakby 
mniej ważne. Istnieje jednak od
nawiający się nieustannie ruch ku 
Górze i ukrywanie się za czymś, co 
mogłoby się wydawać jak maska. 
W rzeczywistości pismo to, takie 
jakie jest, zmusza nas do myślenia 
o hebrajskim, o tym języku świę
tym w całym tego słowa znacze
niu, którym Bóg mówił do Mojże
sza i do swego ludu na Synaju, aby 
objawić im swój Plan. To dlatego 
kwalifikujemy to pismo jako pismo 
hieratyczne. 

Co to jest 
hieratyzm?

W teatrze antycznym była to 
maska, w którą ubierał się aktor, 
aby zakryć swą ludzką twarz, aby 
upodobnić się do herosów, których 
przedstawiał, lub do osobistości, 
której dotyczył odgrywany dra
mat. W ten sposób osoba, najczę
ściej dobrze znana, znikała za tym, 
kogo lub co przedstawiała. Jest 
coś z tego w piśmie – nazwijmy 
je hieratycznym – u Vassuli, kiedy 
pisze pod Dyktando Pana. Usuwa 
się ona czy znika za Tym, który do 
nas pisze. Ale idźmy dalej. W litur
gii gest hieratyczny – zachowany 
w wielkiej Modlitwie Wschodniej 
(lub prawosławnej) i aż do cza

sów Soboru w liturgii rzymskiej 
lub łacińskiej – był to gest święty 
czy raczej uświęcony. Nie wyraża 
on ludzkiego temperamentu (ka
płana lub asysty), lecz przeciwnie 
tłumi go. Choć gest ten wykonuje 
człowiek – istota cielesna, mająca 
swój własny charakter, uczucia i 
słabości, a nawet narodowość – to 
jest on przede wszystkim gestem 
boskim. Przy pisaniu na maszynie 
wszystko, co uzależnione jest od 
indywidualności zapisującej se
kretarki, co odbija się w jej ręcz
nym piśmie, znika całkowicie za 
cechami liter maszyny do pisania. 
To mówi więc do nas Pan, Bóg
Człowiek: Ten, który powoduje, 
że rozpryskują się wszystkie ramy, 
w dziedzinie charakterologicz
nej lub grafologicznej, w których 
chcielibyśmy Go zamknąć; Ten, 
który wykracza poza nasze kate
gorie psychologiczne, wszystkie 
nasze szkoły teologiczne, którymi 
moglibyśmy się posłużyć, aby Go 
zdefiniować; Ten, którego tajem
nicę próbują wyrazić nasze świę
te rytuały i nasze różne tradycje 
liturgiczne nie mogąc jej nigdy 
wy czerpać. On mówi do Swojego 
podzielonego Kościoła. Pisze do 
Niego list, aby mu zapowiedzieć, 
że Jego Powrót jest bliski, i za
prosić nas do nawrócenia naszych 
serc do Jego Serca zjednoczonego 
z Sercem Jego Matki, do wejścia 
na drogę Jedności, szczególnie we 
wspólnym, liturgicznym świętowa
niu Wielkanocy. Jest bowiem skan
dalem i sytuacją nie do zniesienia 
dla chrześcijan naszego czasu, że 
święto, fundament naszej wiary, 
stanowi znak a nawet jeden z po
wodów naszych podziałów. Gdy 
wreszcie wszyscy uczniowie Jezu
sa się pojednają – świętując wspól
nie Paschę Pana – wtedy wszyscy 
ludzie będą mogli uwierzyć, że 
Jezus Zmartwychwstały jest Sy
nem Boga i Zbawicielem wszyst
kich (por. J 17,2123). Czyż Pan 
nie chciał nam powiedzieć czegoś 
jeszcze o wiele głębszego, nada
jąc swojemu pismu tę hieratyczną 
i uświęconą formę, tak bliską iko
nom, tak przypominającą hebraj
ski, język Objawienia? Czyż nie 
chce nam przypomnieć, że On jest 
Autorem Pisma Świętego oświeca
jącego całą naszą ludzką historię i 

że – dochodząc do końca tej Świę
tej Historii – On osobiście działa, 
aby otworzyć Księgę Apokalipsy 
i odkryć przed nami zawartą w 
niej tajemnicę? Nie można też nie 
przywołać tego fragmentu Księgi 
Objawienia, tak przypominającego 
duchowe doświadczenie przeżyte 
przez Vassulę: „...Posłyszałem za 
sobą potężny głos jak gdyby trąby 
mówiącej: «Co widzisz, napisz w 
księdze i poślij siedmiu Kościo
łom...» I obróciłem się, by wi
dzieć, co to za głos do mnie mówił; 
a obróciwszy się, ujrzałem siedem 
złotych świeczników i pośrodku 
świeczników kogoś podobnego do 
Syna Człowieczego... położył na 
mnie prawą rękę, mówiąc: «Jam 
jest Pierwszy i Ostatni, i ŻYJĄCY. 
Byłem umarły, a oto jestem żyją
cy na wieki wieków i mam klucze 
śmierci i Otchłani...» (Ap 1,10n) 
«Błogosławiony, który odczytuje, 
i którzy słuchają słów Proroctwa, 
a strzegą tego, co w nim napisane, 
bo chwila jest bliska» (Ap 1,3). 

Dodam na zakończenie, że za
zwyczaj sekretarka, 
Vassula, z szacun
ku dla Swego Mi
strza zapisuje Jego 
Dyktanda klęcząc. 
Obyśmy mogli i my 
przyjmować klęcząc 
(przynajmniej mo
ralnie) ten list Pana 
do Swojego Ko
ścioła, do Siedmiu 
Kościołów, którymi 
jesteśmy. 

o. Christian J. Curty 
franciszkanin, 

egzorcysta 
diecezjalny

członek 
Kapłańskiego 

Ruchu Maryjnego

*
Reprodukcja dwóch 

stronic z rękopisu Orę-
dzi ukazuje, jak różni 

się normalne pismo 
Vassuli od tego, kiedy 

zapisuje  słowa Orędzi 
Pana jak Jego wierna 

sekretarka.
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Fakt że Vassula zapisała pierw
sze orędzia przez poruszanie się jej 
ręki wywołał oskarżenie jej o pismo 
automatyczne (subiektywne) lub o 
channelling. Nazwa pochodzi od an
gielskiego słowa channel czyli kanał, 
którym staje się osoba nawiązująca 
łączność z mrocznymi lub szatańskimi 
mocami. 

Zanim jeszcze postawiono jej ten 
zarzut, rozmawiałem z nią o tym pro
blemie, przeprowadzając wy wiad 26 
sierpnia 1989: 

Czy jednak nie zamieniła się Pani 
w automat?... 

Odpowiedziała mi: ...Jezus poka
zał mi jasno, że to pismo nie jest pi
smem automatycznym... Pewnego dnia 
powiedział mi: “Dziś napiszesz Moje 
orędzie własnym pismem, aby ci, któ
rzy nie zrozumieli dobrze udzielonej ci 
Łaski, mogli zrozumieć, że udzieliłem 
ci też Daru słyszenia Mojego Głosu. 
Pozwól Mi dziś tylko ci dyktować. Po

słuchaj Mnie i pisz.”
Powiedziała mi jeszcze: 
“Na początku, w okresie oczy sz

czenia, otrzymywałam orędzia anioła 
za pomocą samego poruszania ręką. 
Jednak Jezus nauczył mnie słyszeć. On 
dyktuje mi do ucha” – precyzuje. 

Chodzi więc o relację osobową, w 
swej istocie chrześcijańską, która pro

wadzi do modlitwy, do podjęcia krzy
ża, do sakramentów. 

Pretekstem do stawiania fałszy
wych zarzutów pod adresem Vassuli 
stała się też dla jej przeciwników eks
pertyza, o którą poprosiłem grafologa 
A. Munier’a, eksperta w tej dziedzinie 
przy Sądzie Apelacyjnym w Paryżu, 
zmarłego w 1991. Ten wybitny spe

ks. prof. rené laUrenTin wyjaśnia problem:

VaSSUla i zarzUT CHannellingU
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cjalista znalazł w jej piśmie prostym i 
przejrzystym – kiedy jej ręką porusza 
Pan – “przesycenie przekraczającą ją 
siłą.” Wtedy wyciągnęli wniosek: “Nie 
pozwolono mu tego powiedzieć, że 
chodzi o siłę abstrakcyjną, nieosobo
wą, ciemną...” 

Abstrakcyjny język Munier’a wy
nika z tego, iż znał on jedynie próbki 
małego pisma Vassuli oraz dużego, 
kiedy pisała pod dyktando. Nie wie
dział nic o samym objawieniu. Wie
dział tylko, że małym pismem posłu
giwała się wówczas 47letnia kobieta. 
Miał za zadanie określić, czy duże pi
smo pochodzi od tej samej osoby. To 
wydało mu się tylko prawdopodobne, 
gdyż obie próbki pisma zawierały bar
dzo wiele różnic formalnych. Ponie
waż nie znał angielskiego, dlatego nie 
miał pomocy, którą mogłaby stanowić 
treść badanych pism. Dlatego właśnie 
używał tak abstrakcyjnych pojęć jak 
“siła”, “pełnia”, “spokojny entuzjazm” 
tego pisma, “trochę dziwnego w sensie 
powszechnego odczucia”. 

Jego zadziwiająca przenikliwość 
w ten sposób określiła piszącą i jej 
szczególną pozycję, nic o niej nie 
wiedząc: “Jest pośrednikiem, jakby 
centrum przekazu i wzmacniania, ży
wiona przez niewidzialną siłę, jakby 
niezniszczalną.”

Dostrzegając to poruszenie – jak
by przewyższające Vassulę – grafolog 
właściwie określa jej postawę w czasie 
dyktowania: “Bardzo przystosowana, 
uległa uczennica... jakby w innym sta
nie, obojętna na zewnętrzny świat; nie 
należy do siebie.”

Co się tyczy osobowości Vassuli 
ujawniającej się w jej piśmie to spe
cjalista ten, którego przenikliwość 
często podziwiałem, zauważył: “Oso
bowość żyjąca w swoim świecie... Nie 
jest szalona... Co najmniej dość inteli

gentna... Posiada delikatność, uprzej
mość, łagodność... Dąży do celu. Jest 
ukierunkowana na ten cel. Odczuwa 
natchnienia wyższego stopnia. Jej ży
cie jest opromienione ideałem. Bezpo
średniość, prostota... Wielka szczerość. 
Żadnej komedii... Zrównoważony 
temperament. Osobowość wydaje się 
dominować dość dobrze nad stanami 
fizycznymi. Równowaga nerwowa wy
daje się być doskonała. ...przenikliwa, 
nie wpadająca w iluzje, mająca pozy
tywną, intelektualną ciekawość, nawet 
wyższą od przeciętnej. ...zdolna do 
wyrzeczenia (...), poważna, bez napię
cia, mająca rodzaj spokojnej surowo
ści, brak pretensjonalności, delikatna 
wrażliwość. Czasem, chwilami mały 
znak figlarności? Albo miłej fantazji, 
aby się odprężyć? Doskonały poziom 
moralny. Zdecydowane przekonanie w 
swoich wierzeniach. Wola spokojna... 
Osobowość mająca znaczną godność i 
także dobrą wolę. Zauważalne cechy: 
dystans wobec zjawisk, jakie na nią 
oddziaływują... jest w niej o wiele wię
cej niż „bogata podświadomość”.

Te ostatnie słowa wykluczają pi
smo automatyczne, które wynika z 
podświadomości, bez dystansu wobec 
tego, co się czyni. 

Zadziwia, że przeciwnicy Vassuli 
potrafili wychwycić tylko cztery czy 
pięć słów z tej wnikliwej analizy gra
fologicznej i przekręcić je, by zarzucić 
channelling. Sam Munier – który po 
omacku pracował i szukał słów, aby 
opisać coś, czego nie znał – właściwie 
ujął występujące zjawisko.

Podsumowując można powiedzieć, 
że choć w pierwszych doświadcze
niach Vassuli występował pewien ele
ment przymusu, to jednak pozostała 
ona całkowicie wolna. Przykładem 
może być jej zachowanie się w okre
sie oczyszczenia, kiedy zdarzało jej 

się prowadzić swoją małą “walkę Ja
kuba” z orędziami, które stawiały jej 
zbytnie wymagania. I tak na przykład, 
kiedy Jezus zachęcał ją do spowiedzi 
(15.02.87), przerwała pisanie. Nie mo
gła zapisać czegoś przeciwnego, lecz 
mogła nie pisać pod dyktando. 

W tych rzadkich chwilach opierania 
się Bóg wyraźnie ukazywał jej Swoją 
wolę. Przyjęła ją kierując się miło
ścią Bożą, głoszoną przez wszystkie 
orędzia. “Ta siła, która trzymała moją 
rękę, dodawała mi odwagi i pomagała 
przezwyciężyć wątpliwości, jakie od 
czasu do czasu mnie nachodziły” – do
daje Vassula.

Jezus spotykany przez Vassulę jest 
tym samym Jezusem, z którym kon
taktujemy się poprzez Pismo Święte 
i sakramenty. To każe nam odrzucić 
zupełnie hipotezę pisma automatycz
nego i channellingu. Nie ma tu zatem 
mrocznych sił, lecz światło wiary wraz 
z wszystkimi jej konsekwencjami du
chowymi. 

Grafologa Munier’a bardzo zain
teresowało odkrycie doświadczenia 
ukrywającego się za tymi zaskakujący
mi rodzajami pisma. Chciał uchwycić 
osobowy i duchowy wymiar pisma. 
Jednak wnioski, jakie wyprowadzano 
z jego analiz, były zupełnie odmienne, 
od tego co on sam przekazywał. W lot 
pojął tajemniczy charakter tego pisma 
i po przeanalizowaniu go od zewnątrz, 
jakby po omacku, zaraz uchwycił 
jego fundament i wewnętrzną stronę. 
Tymczasem przytoczoną analizę gra
fologiczną zaczęto interpretować w 
kategoriach mocy i wpływów, w kate
goriach channellingu.

Interpretacji channellingowej prze
czy jednak życie duchowe Vassuli, jej 
osobowy związek z Chrystusem, jej 
służba pełna miłości do Boga i do lu
dzi.
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Wczoraj wróciłam z podróży do 
Ameryki Południowej. Sam powrót za
jął nam 20 godzin przy 7godzinnej róż
nicy czasu. Jeszcze teraz odczuwam 
zmęczenie tak długą podróżą lotniczą. 
Getsemana jest w trakcie przygotowy
wania dokładnego sprawozdania. To 
zajmie jej trochę czasu, ponieważ po
byt w Ameryce Południowej obfitował 
w różne wydarzenia.

Najpierw dawałam świadectwo w 
mieście Meksyk, gdzie Hilda i grupa 
modlitewna zorganizowali dla mnie to 
spotkanie. Występowałam również w 
różnych stacjach telewizyjnych.

Następnie udałam się do Guadala
jary, gdzie Pelayos zorganizował duże 
spotkanie dla około 3500 osób, a może 
i więcej i oczywiście również dla sta
cji telewizyjnych. Później pojechałam 
do Monterrey i doświadczałam tego 
samego co w innych miastach. We 
wszystkich spotkaniach uczestniczyło 
tysiące ludzi. Łącznie może około 56 
tysięcy osób. Nie mówiąc o publiczno
ści zgromadzonej przed odbiornikami 
telewizyjnymi.

Następnie Getsemana i ja pojecha
liśmy do Peru, co zajęło nam dobrych 
siedem godzin podróży i gdzie niestety 
nie dotarły nasze bagaże. Było już póź
no w nocy i możecie sobie wyobrazić, 
jak się czułam wypełniając potrzebne 
do zgłoszenia zaginięcia bagażu kwe
stionariusze.

Javier Barbagelata zaprosił mnie 

na spotkanie do siebie i na wystąpie
nie przed audytorium zgromadzonym 
w kościele. Znów przybyło tam wiele 
nowych osób. Jak widać orędzia wciąż 
nie dotarły jeszcze do wszystkich i sta
le znajdują się nowi ludzie, którzy nic 
o nich nie wiedzą, nie znają ich i są 
chętni je poznać, dlatego przybywają 
na spotkania.

Cała podróż i wszystkie spotkania 
ciągnęły się przez 2 tygodnie. Teraz 
jestem z powrotem, ale nie na długo, 
bo 10 listopada lecę do Waszyngtonu 
na spotkanie z wydawcą nowej książki 
zatytułowanej „Niebo istnieje napraw
dę  ale piekło również”. Ta książka ma 
promować „Prawdziwe Życie w Bogu”. 
Pracowałam nad nią przez ponad 4 
lata i wielokrotnie doświadczałam w 
tym czasie okrutnych, zaciekłych ata
ków szatańskich.

Po moim powrocie z USA nie wró
cę do domu, ale pozostanę w dalszej 
podróży. Z lotniska w Atenach polecę 
liniami szwajcarskimi do Genewy, tam 
spędzę noc, aby następnego dnia roz
począć maraton francuski...

Muszę odbyć podróże między pię
cioma dużymi miastami we Francji, 
aby dać świadectwo. Ta misja będzie 
trwała od 17 do 26 listopada. Ale kiedy 
wrócę do domu, będę mieć tylko 2 dni 
przed ponownym wyjazdem do Indii, 
gdzie będę od 1 do 9 grudnia. 

Następnym etapem moich podróży 
będą Filipiny: 1517 grudnia. Wrócę 

dopiero 19 grudnia. W dniu 24 grud
nia, w Wigilię Bożego Narodzenia, Per 
i ja lecimy do Sztokholmu, aby spędzić 
Boże Narodzenie z naszymi rodzina
mi. Będę z powrotem z Perem 4 stycz
nia 2013 r.

Kiedy otworzyłam wczoraj skrzyn
kę mailową, widziałam, że było ponad 
100 wiadomości. Ludzie wiedzą, że 
byłam poza domem, poza normalnym 
zasięgiem, a w czasie moich podróży, 
moich misji nie otwieram poczty mejlo
wej. Spotkania bowiem wymagają ode 
mnie wiele zaangażowania i mamy 
wtedy mnóstwo pracy, wokół jest cią
gle wielu ludzi i mam mnóstwo zobo
wiązań. Więc jest wykluczone, abym 
mogła w tym trudnym czasie robić 
wszystko. W tym momencie wszyscy 
z was znów wiedzą, że będę nieobec
na przy komputerze aż do 4 stycznia 
i będę wdzięczna, za niewysyłanie do 
mnie mejli w czasie, kiedy będę daleko 
od domu.

Kolejna sprawa, którą chcę się z 
wami podzielić... Jezus dał mi odczuć 
bardzo wyraźnie, że Jego wezwanie 
do rozpowszechniania Jego orędzi 
wciąż nie jest słyszane przez czytelni

List Vassuli przesłany 3 listopada 2012

DRODZy PRZyJACIELE 
„PRAWDZIWEGO ŻyCIA W BOGU”!

Na zdjęciach poniżej:
1. Vassula z patriarchą Raii w Liba
nie; 2. Podczas spotkania z siostrami 
zakonnymi w Betlejem; 3. Vassula 
błogosławi organizatorów spotkania we 
Włoszech; 4. Rozmowa z duchownymi 
w Edynburgu w 2000 r.
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ków „Prawdziwego Życia w Bogu”.
Jest to jedna z przyczyn, z powo

du których wstrzymał publikowanie 
Orędzi, jakie otrzymuję. W przeszłości 
miałam wybranych świadków do da
wania świadectw i wybranych organi
zatorów. Ale oni stopniowo poumierali 
w ciągu ostatnich kilku lat. Zrozumia
łam to dokładniej dopiero wtedy, kiedy 
usłyszałam Brazylijczyków i Peruwiań
czyków, którzy byli mocno rozentuzja
zmowani, pokazując nam co robią, aby 
rozpowszechnić te orędzia, a użyli w 
tym celu programu komputerowego 
PowerPoint. Pisząc: Peruwiańczycy, 
mam na myśli dwie kobiety, które pod
jęły współpracę. Wyobraźcie sobie, że 
one nie są wolne od obowiązków, to 
oznacza, że nie są osobami niezamęż
nymi, samotnymi, nie posiadającymi 
rodzin, wnuków ani nie działającymi na 
polu zawodowym. Przeciwnie: są tym 
wszystkim obarczone! Jedna z nich 
jest nawet czynnym psychiatrą. Oby
dwie pracują zawodowo. Ale posłu
chały orędzi, wzięły je sobie mocno do 
serca i robią dalej to, o co prosi Bóg: 
Bóg prosi, aby umieścić Go na pierw
szym miejscu w swoim życiu. Wtedy 
cała reszta idzie gładko. Do tej pory 
dały już ponad 1000 razy świadectwo.

Działają w różnych miejscach, 
na przykład w szpitalach, wśród pie
lęgniarek i lekarzy, wśród księży w 
kościołach, w szkołach, w domach, 
na uczelniach itp. I najważniejsze: ze 
swoim świadectwem docierają rów

nież do wyznawców różnych kościo
łów: do zgromadzenia anglikanów, do 
kościoła prawosławnego. Wyznawców 
tych potrafią zgromadzić w jednym ko
ściele. Wiem, że były nawet w cerkwi i 
głosiły słowo Boże do prawosławnych 
duchownych! Potrafiły zgromadzić wy
znawców różnych wyznań w jednym 
miejscu i głoszą im to świadectwo! W 
ten sposób orędzie Pana się rozprze
strzenia. 

Grupy modlitewne, które tworzą, 
dynamicznie się rozwijają, a ich liczba 
stale rośnie. To samo można powie
dzieć o Beth Myriam, które organizują. 
Niektóre z nich stały się samowystar
czalne. 

Brazylijczycy robią to samo. Rów
nież są mocno zaangażowani w roz
powszechnianie Orędzi. Przygotowali 
doskonały kalendarz na 2013 rok, któ
ry będzie ewangelizował codziennie 
krótkimi orędziami, a ponad to zawiera 
wszystkie dni świąteczne i wspomnie
nia świętych zarówno kościoła rzym
skokatolickiego jak i prawosławnego. 
Nie obyło się bez przeszkód i opóź
nień, bo długo czekaliśmy na odpo
wiedź, kiedy wystosowaliśmy prośbę 
o pozwolenie na publikację takiego 
ka lendarza. Obecnie mamy już na to 
zgodę.

Dlaczego wybieram się znów do 
Francji? Dlatego że mam zamiar po
nownie umieścić tam nasiona, świeże 
nasiona w tym kraju, który wyrzeka 
się własnej wiary. Nasiona, które za

siewałam tam wcześniej, zdążyły wy
schnąć z powodu braku odpowiedniej 
pielęgnacji: zraszania, podlewania. To 
spowodowało, że nie mogły się dłużej 
rozwijać ani nie mogły wzrastać. W 
rzeczywistości cała Europa wysycha 
i umiera, a cała praca, która została 
wykonana w przeszłości przez tych, 
którzy dawali świadectwo, którzy sta
rali się o rozpowszechnienie tego dzie
ła przepadła w archiwach, stała się 
przeszłością. Duch samozadowolenia 
i duch ospałości zasnuł Stany Zjedno
czone, Kanadę, ale przede wszystkim 
Europę i wiele krajów Azji. Te kraje 
powinny dziś nie tylko okazywać swo
ją stałość wobec Orędzi, ale powinny 
docierać z tym przesłaniem do coraz 
większej rzeszy ludzi i mnożyć wśród 
nich grupy modlitewne. 

Niektórzy mogą powiedzieć: „bar
dzo byśmy chcieli tak działać, ale 
nasz biskup i księża nas prześladu
ją...” Wszyscy wiemy o tym, że to się 
zdarza, ale nie należy się tym zrażać 
i trzeba pomimo to pracować nadal. 
Ojciec kłamstwa sprawia, że ludzie 
należący do Stowarzyszenia „Prawdzi
wego Życia w Bogu” i związani z tym 
dziełem myślą, że nadal spełniają wolę 
naszego Pana odnośnie Jego Orędzi i 
są w pełni usatysfakcjonowani. A nie
stety w rzeczywistości diabeł sprawił, 
że patrzą w innym kierunku, skierował 
ich myśli i kroki w inną stronę. To zna
czy w kierunku, który nie przyczynia 
się do pomnożenia owoców. 

Trzeba zadać sobie pyta
nie: czy pomnażamy dobre 
owoce naszym działaniem, 
czy nie? Jeśli pomnażamy, to 
wszystko jest w porządku... 
Ale jeśli nastąpiła stagnacja, 
albo nasze działanie zamarło, 
to zaprzepaściliśmy Jego wo
łanie i nie sprostaliśmy nasze
mu powołaniu.

Przepraszam Was, jeśli 
to brzmi zbyt czarnobiało, 
ale to odczucie wewnętrzne 
jest mi dane przez naszego 
Pana. Także Pan objawił mi, 
że to duch samozadowole
nia sprawia, że czytelnikom 
jest dobrze w czasie czytania 
Orędzi naszego Pana. Dzieje 
się tak zwłaszcza wtedy, gdy 
wiedzą, że to, co Pan mówi, 

Vassula w Efezie 
z kard. Toppo
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jest przeznaczone tak samo dla mnie 
i jak i dla nich. „Usuńcie z orędzi imię 
Vassuli i zastąpcie je swoim własnym 
imieniem”  powiedział.  Odczuwają, że 
nasz Pan intensywnie kieruje do nich 
Swoje Słowo i wiedzą, że to jest do
bre, ale potem... co się dzieje? Co się 
dzieje, że czytelnicy stają się głusi na 
przesłanie, zawarte w Orędziach, któ
re domaga się, aby iść i głośno wołać, 
aby „być Jego Echem”, aby szerzyć 
Jego przesłanie?

Co to znaczy? 
To znaczy porzucić wygodne, kom

fortowe życie i iść ewangelizować. Czy 
Orędzia nie stają się takim supermar
ketem, z którego tylko coś wybieramy? 
Wybieramy, co jest dla nas korzystne i 
wygodne, a resztę zostawiamy i prze
chodzimy obok? Jeśli tak się dzieje, 
to nie zastępujcie własnym imieniem 
mojego...

Można tak powiedzieć, obserwując 
na przykład jak wiele osób świeckich 
uczestniczy w naszych ekumenicz
nych pielgrzymkach. Jest to zwykle 
przynajmniej 700 osób. Gdzie są te 
osoby  700 osób  kiedy jest kierowa
ne zaproszenie, by zakasać rękawy i 
dawać świadectwo? 

Jak na pewno dobrze wiecie piel
grzymki przygotowuje gar st ka ludzi i 
to co robią nazywa się: służeniem. Oni 
służą nam wszystkim! Lubimy być ob
sługiwani i sprawia nam przyjemność 
czyjaś praca dla nas, ale dlaczego tak 
wielu zapomina, aby służyć innym w 
ten sam sposób?

Pan powiedział: „Czymś najwięk
szym, co możecie zrobić służąc Mi, 
jest spowodowanie nawrócenia i po
wrotu do Mnie chociaż jednej duszy”. 
Aby przyprowadzić jedną duszę z po
wrotem do Boga musimy ewangelizo
wać. Na tym to polega. Najlepiej po
przez osobiste dawanie świadectwa, 
jak te dwie kobiety, o których Wam 
wspomniałam. Wszystkie inne prace 
dla Boga, różne inne formy służenia, 
są, jak Wam wiadomo, na drugim miej
scu. Bóg mówi wyraźnie, co jest naj
ważniejszą służbą dla Niego.

Ale Bóg objawił mi ostatnio swoje 
rozczarowanie, kiedy pokazał, jak czy
telnicy „Prawdziwego Życia w Bogu” 
zaniedbali najważniejszą część tego 
dzieła Bożego. Doprowadziło mnie to 
do łez głębokiego smutku i żalu. Bóg 
jest bardzo rozczarowany i zawiedzio
ny... zwiódł nas szatan. Myślimy bo
wiem, że my, żyjący orędziami „Praw

dziwego Życia w Bogu”, rzeczywiście 
pracujemy dla Niego, wyczerpując swe 
siły dla Niego. Tymczasem wykonuje
my drugorzędne prace, a pomijamy 
całkowicie tę największą i najważniej
szą, jaką jest ofiarowanie Mu pełnej 
poświęcenia miłości, o czym wspo
minała w najnowszym Orędziu Matka 
Najświętsza. Oznacza to po prostu, że 
musimy porzucić swoje własne spra
wy, pójść za Nim i być Jego świadkami. 

Nasza Pani powiedziała 7 stycznia 
2008 roku: „Wobec każdego, kto służy 
i kto składa siebie w ofierze, sąd, jaki 
ma nadejść przez ogień nie będzie tak 
surowy, gdyż w swoim duchu rozradu
je się on wezwaniem Boga, który go 
doprowadził do życia. Wielu uciekło, 
lecz wielu zostanie podniesionych. 
Wielu miało zachować Słowo Boga 
bezpieczne w swym sercu, a przekro
czyli słowo, jakie zostało im dane nie 
tylko w orędziach Prawdziwego Życia 
w Bogu, ale także w Biblii.”

Europa nie żyje orędziami „Praw
dziwego Życia w Bogu”. Weźmy na 
przykład Włochy. Do dnia dzisiejsze
go, Radio Maria uderzało w te Orędzia 
tak długo, aż je dosłownie zakopało. 
Ale jeśli organizowalibyśmy tam spo
tkania, dawalibyśmy świadectwo, to z 
pewnością, przynajmniej część z nich 
mogła by nadal istnieć. Niestety nie 
podejmuje się żadnej inicjatywy we 
włoskich miastach, aby móc dawać 
tam świadectwo. Co do Niemiec, nad 
tym krajem pochyla się duch gniewu, 
duch egoizmu i pychy, a Boskie orę
dzia są duszone przez te trzy rodzaje 
złych duchów.

Szwajcaria też wysycha. A przecież 
była przez 11 lat uprzywilejowana, bo 
mogła doświadczać tam comiesięcz
nych spotkań ze mną. Co się więc 
stało? W naszym ostatnim spotkaniu 
grupy modlitewnej wzięło udział ponad 
1000 osób. Ale teraz, tam również, ży
cie będące darem Ducha Świętego, 
które tam kiedyś kwitło, zniknęło. Ze 
względu na brak osób, które dawałyby 
świadectwo. 

Argentynę także opanował duch 
kontroli (zob. wyjaśnienie na końcu 
listu – przyp. tłum.). Co do Hiszpanii, 
panuje tam duch ego, duch kłamstwa. 
Paraliżuje on i rozprasza wszystko, co 
Bóg chciał uczynić, aby rozdzielić swo
je dary i aby pomnożyć owoce. Gdzie 
są te mnożące się grupy modlitewne i 
gdzież jest nieustanne dawanie świa
dectwa? A gdzie dystrybucja książek? 

Co do Francji, tam panuje duch za
dowolenia i zarozumialstwa, poczucie 
własnej wartości i samozadowolenia, 
wywołujące dobre samopoczucie. Ró
w nież tam brakuje książek. 

Anglia i Irlandia są jak cmentarz. 
Nad Europą unosi się duch śmierci i 
trudno będzie wskrzesić te kraje. 

Jeśli chodzi o Holandię i Belgię, 
to nad tymi krajami panuje duch po
wodujący poczucie prześladowania 
i bezradności. W krajach tych także 
panuje duch egoizmu i samozadowo
lenia. Grecja również, choć wini swo
ich duchownych, że utrudniają misję, 
a mają rację mówiąc w ten sposób, 
zapomniała niestety o swoim głównym 
powołaniu: wyjść i dawać świadectwo 
w domach i w wielu innych miejscach. 

Porzucić swój komfort to jest zada
nie na teraz dla wszystkich. Iść i służyć 
Bogu dając świadectwo w każdym ko
lejnym miesiącu. Nie czekać z założo
nymi rękami. W Azji, Indonezji, Japonii, 
Tajwanie... również źle się dzieje. I te 
kraje zrezygnowały z dawania świa
dectwa i zajmują się innymi sprawami. 

Co jest potrzebne? Regularne spo
tkania, świadczenie, ale nie raz w mie
siącu, tylko co najmniej dwa razy, jeśli 
nadal chcesz służyć Bogu.

Ja wciąż podróżuję. I to trwa już od 
25 lat. Powiecie: „ale Ty jesteś inna, 
Twoje powołanie i misja jest odmien
na od naszej...”  Więc powiedzcie mi, 
proszę, dlaczego czytając orędzia 
zastępujecie moje imię waszym imie
niem? Czy możecie mi odpowiedzieć: 
dlaczego? Robicie tak jedynie w tym 
celu, by uzyskać tą samą wiedzę du
chową i łaski, które ja otrzymałam? A 
może wy również jesteście powołani 
do bycia apostołami Końca Czasów? 
Bóg przyszedł do Was, wybrał Was 
spośród miliardów, którzy jeszcze nie 
znają lub nie spotkali się z orędziami 
„Prawdziwego Życia w Bogu”. Bóg 
zmienił Twoje życie i spowodował Two
je nawrócenie, a Ty siedzisz i nie masz 
zamiaru przekazać tych orędzi dalej? 

Bóg powiedział: „Przygotowałem 
obfitą ucztę dla wszystkich...” Czy krę
cisz się wciąż wokół tego stołu pełnego 
jedzenia i ani myślisz przyprowadzić 
do niego innych, którzy są teraz głodni 
nie wiedzą, gdzie jest ta uczta?

Jeśli przestanę dawać świadec
two i będę siedzieć w domu, orędzia 
„Prawdziwego Życia w Bogu” w końcu 
umrą i zostaną złożone w archiwach.

Odczuwam bardzo mocne roz
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dopóty nie będziemy postępowali na
przód. Tak długo, jak długo nie sprze
ciwimy się duchowi, który nakłania nas 
do przejmowania kontroli nad innymi, 
wymagania pozwolenia od tego, kto 
mówi, że reprezentuje „Prawdziwe Ży
cie w Bogu”, nawet przy użyciu mojego 
nazwiska dla poparcia takich żądań 
wobec innych (a wielu używa go fał
szywie), tak długo ten duch dyktatury 
będzie szkodził i orędziom, i pracy, któ
rą wykonuję i ja, i inni.

Należy też wspomnieć o opóźnie
niu jednotomowego wydania orędzi 
we wszystkich językach. Hiszpanie i 
Grecy podobno są już prawie gotowi 
do publikacji. Ale ciągle powtarzają, że 
mają jeszcze do przetłumaczenia jed
ną książkę. W międzyczasie zabrakło 
książek w Hiszpanii i we Włoszech! 
Szatan nie tylko „zabił” przesłania 
„Praw dziwego Życia w Bogu” i wyrugo
wał je z Radia Maria, ale także zrobił 
wszystko, aby zabrakło książek z orę
dziami po włosku. Tak, jakby one nigdy 
nie istniały.

Pan dał mi do zrozumienia, że sza
tan wyciszył orędzia zupełnie utwier
dzając nasze umysły w przekonaniu, 
że choć są one DOSKONALE przetłu
maczone – nie powinny być rozprowa
dzane. Zatem wyhamował wszystko: 
i rozpowszechnianie orędzi, i bezpo
średnio związane z nimi ewangelizo
wanie! Wiem, że nawet tłumaczenie 
dokona ne przez Luciena (Lombarda 
– przyp. red.), które Francuzi okreś
lają jako niedoskonałe (żadne z pierw
szych tłumaczeń i tak nie były idealne), 
przekształca jednak wiele dusz w ich 
niedoskonałości! Francuzi czekają na 
perfekcjonizm, a brakuje im niektórych 
tomów z przesłaniami.

Czy będzie ich wystarczająca ilość 
we Francji? Moja obawa znów będzie 
musiała skonfrontować się z podstę
pem. Może więc zaproponuję rzecz 
następującą...

Rozmawiałam z ludźmi Meksyku i 
Peru. Ich książki są w wielu tomach. 
Jeśli ktoś chce kupić cały zestaw, 
kosztuje to 75 dolarów. Moje pytanie 
do tłumaczy i do Fundacji jest nastę
pujące: co jest ważniejsze i pilniejsze 
dla Boga? Aby orędzia były dostępne 
dla wszystkich, czy aby czekać kolej
ne miesiące, aby mieć to, co można 
będzie nazwać doskonałą książką? 
W międzyczasie, ten brak książek 
po wstrzymuje dalszą ewangelizację. 
Chciałabym odpowiedzieć: potrzebu

ję jednotomowych orędzi we wszyst
kich językach, ale nie czekajmy na 
zakończenie wszystkich korekt i aż 
osiągniemy doskonałość. Wydawajmy 
je po prostu tak szybko jak jest to dla 
nas możliwe. A kiedy rzeczywiście bę
dziemy już mieć wszystko poprawione 
i opracowane do perfekcji, to gdy za
braknie książek z pierwszego wydania 
– możemy opublikować w skorygowa
nej wersji – następne jednotomowe 
wydanie.

Przecież wydanie angielskie jed
notomowe jest stale poprawiane i na
wet obecnie mamy długą listę błędów, 
które musimy uwzględnić przy kolejnej 
publikacji. Ale chcę jeszcze raz mocno 
to podkreślić, że jest niedopuszczalne, 
aby wstrzymywać druk tylko dlatego, 
że kolejne wydania mają najpierw „do
czekać się perfekcji”.

Oczywiście chciałabym zobaczyć 
wersję hiszpańską jednotomowego 
wydania „Prawdziwego Życia w Bogu”, 
tak szybko jak to możliwe, aby wyparła 
wydanie wielotomowe za tę szaloną 
cenę 75 dolarów. Chciałabym mieć 
wszystkie jednotomowe wydanie orę
dzi we wszystkich językach w forma
cie, jaki przygotowaliśmy... Musimy 
otworzyć tą tamę i pozwolić popłynąć 
rzece, niech wylewa z brzegów.

Porzućmy tego ducha letargu, który 
okrywa welonem nasze oczy, porzuć
my ducha zakłamania i szukajmy tego, 
co dziś najważniejsze. Wyruszajmy, 
aby  ewangelizować nie raz na mie
siąc, ale stale. Ewangelizujmy w róż
nych domach, w szpitalach... 

A jeśli zapiszesz się na pielgrzym
kę w następnym roku, zapytaj zaraz 
samego siebie: obecnie to mnie ktoś 
służy, ale czy ja w ogóle służę Bogu? 
Czy wyszedłem naprzeciw Jego wy
maganiom? Czy zrobiłem to, co w 
obecnym czasie jest najbardziej po
trzebne: czy ja ewangelizuję? Czy 
przyprowadziłem do Niego z powro
tem chociaż jedną duszę i czy napraw
dę jestem apostołem Końca Czasów? 
Czy jestem jednym z tych, którzy biorą 
i nie dają? Czy ściszam mój głos, aby 
usłyszeć Jego głos? Czy kiedykolwiek 
spuściłem głowę tak, że Jego Głowa 
była widoczna? Czy zrozumiałem, co 
znaczy uniżyć samego siebie, aby Pan 
mnie podźwignął?

W Chrystusie, Vassula
Przekład z ang.: 

Katarzyna Radwańska

czarowanie naszego Pana względem 
bardzo wielu. Wiele osób nie zrobiło 
wszystkiego, co było w ich mocy dla 
rozpowszechniania orędzi. Anglia po
winna się wstydzić. Brakuje aktywnych 
grup modlitewnych. Brakuje działają
cych tam świadków.

Obecnie jadę do Francji, ale czy 
Francja będzie dbać o te nowe nasio
na? Czy czytelnicy zamierzają – zastę
pując moje imię własnym imieniem – 
kontynuować to, co ja robię? 

Orędzia wzywają do ofiarnej mi
łości. Ale jeśli nie odczuwasz właśnie 
tego rodzaju miłości, zapytaj siebie: 
„Czy nasz płomień gaśnie, umiera...?” 

Jezus mówi w swoim przesłaniu z 
30 marca 1992: „W tych dniach wie
lu nie czuje skruchy ani lęku. Pragnę 
udzielić wam wszystkim Mojego Miło
sierdzia przed Moją Sprawiedliwością i 
jestem spragniony, aby dać wam jedno 
serce wypełnione jednym duchem mi
łości.

Potrzebuję jednak więcej dusz
ofiar, potrzebuję miłości ofiarnej. Iluż 
jest gotowych się poświęcić? Ilu jest 
gotowych ofiarować Mi siebie, prze
mieniając się w krucyfiks? Czy czyjeś 
ucho usłyszy Moje błagania?

Ilu pragnie stać się twórcami poko
ju i zasiewać ziarno, które przyniesie 
owoc w czystości? Kto może pozostać 
nie zarażony przez świat aż do Moje
go powrotu? Kto będzie gotowy, aby 
słuchać? Jestem bardziej niż kiedykol
wiek łagodny i pełen współczucia, ale 
bardzo niewielu chce trwać w jedności 
ze Mną. Kto zrezygnuje ze swoich dą
żeń dla pragnień Moich? Kto pragnie 
porzucić własne sprawy dla Moich? 
Kto będzie poszukiwał tego, co jest 
najmniej poszukiwane w świecie – 
Mojego Krzyża – i kto poniesie Go z 
miłością? Któż gotów jest poszukiwać 
tego, co najmniej poszukiwane pomię
dzy wami: kto będzie szukał Miłości? 
Pójdź, módl się o nawrócenie świata.”

Tak długo, jak długo nasze istnie
jące już grupy modlitewne i czytelnicy 
„Prawdziwego Życia w Bogu” będą się 
kłócić z powodu drobiazgów, wywołu
jąc sprzeczki: nie będzie żadnego po
stępu. Bo takie działanie jest dokład
nym przeciwieństwem tego, do czego 
zostali powołani i czym mają być dla 
reszty świata. 

Dopóki nie zaczniemy odpowiadać 
na potrzeby innych, a nawet odpowia
dać na emaile (wiem o tym), utrud
niając w ten sposób działanie Boga, 
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W swoim liście Vassula odwołała 
się do pojęcia „duch kontroli”.

Oto jedno z wyjaśnień: W Kościele 
pracuje obecnie bardzo destrukcyjny i nie
bezpieczny duch. Czasem współdziała z 
czarami i duchem Jezebel. Rozbija jedność 
Kościoła i kwestionuje jego przywódców 
powodując bunt, kłótnie i podziały. Ten 
duch jest bardzo subtelny i przebiegły i do
póki nikt nie wkroczy do akcji mającej na 
celu rozpoznanie go, będzie przechodził 
niezauważony. Ten duch bardzo przeszka
dza i utrudnia działanie wielu kościołom 
i poszczególnym ludziom. Nie ogranicza 
on swojego działania do kościołów, ale bę
dzie aktywny w każdej dziedzinie życia. 
Nazywa się go duchem kontroli.

– Panie, pomóż mi wypełnić ślub, 
który Ci złożyłam.

– Pokój niech będzie z tobą. Pomo
gę ci, bardzo droga Mi duszo. Przyj
mij Mojego Świętego Ducha Łaski. 
Przypomnij sobie Moje Pouczenia. 
Przypomnij sobie, że Moje Drogi nie 
są drogami waszymi. Módl się o dar 
rozeznawania.

– Proszę Cię, Panie, udziel mi daru 
rozeznawania, abym ochroniła Twe 
Słowo i abym była zdolna odróżniać 
to, co prawdziwe, od tego, co fałszywe, 
dobro od zła, Prawdę od Kłamstwa.

– Nasycę cię darem rozeznawania. 
Nie pozostawię cię bez pomocy. Trwaj 
w Mojej Miłości. Posłuchaj Mnie, wołaj 
do narodów, że Mój Powrót jest bliski. 
Niech wszyscy, którzy mają uszy, słu
chają, a wszyscy, którzy mają oczy, zo
baczą. Ja, Pan, zstępuję dzięki Moje
mu bezgranicznemu Miłosierdziu, aby 
was uprzedzić i wezwać do Siebie. Po
słuchajcie! Bezpośrednio przed Moim 
Powrotem dam ludzkości Znaki jesz
cze o wiele większe od tych, których 
udzielam wam dzisiaj. Bądźcie czujni, 
bo im większe będą Moje Znaki, tym 
większa będzie wściekłość szatana, 
która wyleje się na was. Wzbudziłem 
proroków, by ogłosili Koniec Czasów, 
i posyłam wam Moją Matkę jako Na
uczycielkę na każde miejsce ziemi, 

aby was pouczała. 
Posyłam Ją do was, 
aby na tej pustyni 
przygotować drogę 
Mojego Powrotu – 
wielką, wyrównaną 
drogę dla Mnie, wa
szego Boga, prowa
dzącą przez waszą pustynię. Pozo
stańcie czujni, bo im bardziej Ja będę 
mnożył Moich posłańców, tym więcej 
szatan wzbudzi fałszywych proroków, 
aby w was wszystkich spowodować 
zamęt. Módlcie się, Moi umiłowani, 
aby odróżnić jednych od drugich. Mó
dlcie się, abyście nie zostali zmyleni. 
Ostrzegłem was, abyście nie biegli za 
tymi fałszywymi prorokami. Pamiętaj
cie, że ten, kto sieje dobre ziarno dla 
Mojej Chwały, zostanie później wyna
grodzony. Chcę wam również przypo
mnieć, że Mój przeciwnik – nigdy nie 
tracący czasu – rozsyła swoich fałszy
wych proroków, aby zasiali jego ziarno 
między Moim dobrym ziarnem, które 
zostało zasiane i wzrasta, aby dać do
bry zbiór. Niech tak będzie aż do cza
su Mojego Żniwa. Jak powiedziałem w 
przypowieści o chwaście:  nie próbuj
cie wyrywać chwastu, abyście nie wy
rwali też Mojego zbioru. Pozwólcie im 
rosnąć aż do żniwa. Powiem żniwia
rzom: “Zbierzcie najpierw chwast i po

wiążcie go w snopki na spalenie; psze
nicę zaś zwieźcie do Mego spichlerza.” 
Czuwajcie, a wtedy zawsze będziecie 
zdolni dostrzec różnicę. Bądźcie 
ostrożni i proście Mnie, abym was pro
wadził. Niech każdy słucha Mojej rady. 
Bądźcie czujni, Mój przeciwnik jest jak 
dzikie zwierzę, które zostało zranione, 
stając się przez to jeszcze bardziej dzi
kie i bardziej niebezpieczne. Ponieważ 
Godzina Mojego Powrotu jest bliska i 
mam wam dać Znaki jeszcze większe 
od udzielanych wam dzisiaj, szatan 
rozsiewa w Moich Świętych Miejscach 
– w przeddzień tych wielkich Znaków 
– pomieszanie, aby doprowadzić was 
do rozłamu.  Trwajcie wszyscy w poko
ju, liczcie na Mnie i wesprzyjcie się na 
Mnie. Czyńcie wszystko, co możecie, 
a Ja – dzięki Moim Dziełom – wypełnię 
resztę. Pamiętajcie, że Ja mam klucze 
do wszystkich drzwi i otworzę każde z 
nich w wybranej przeze Mnie godzinie.  
Miłość kocha was. Błogosławię was. 
Błogosławcie Mnie i kochajcie Mnie.

8 czerwca 1990

Panie, 
udziel mi 
daru 
rozeznawania...

Jak wygląda przygotowanie wydania Orędzi 
W JEDNyM TOMIE W JęZyKU POLSKIM?

Vassula nalega mocno, aby w każdym języku ukazało się jed no
tomowe wydanie Orędzi, a przede wszystkim na to, aby w żadnym 
kraju nie zabrakło książek. W Polsce taka sytuacja nie ma miej sca. 
„Prawdziwe Życie w Bogu” w wersji wielotomowej posiadamy w cią
głej sprzedaży (książki oraz płyty CD mp3).

Wydanie Orędzi w jednym tomie nie jest narazie możliwe z powodu 
braku środków finansowych. Zaledwie 2 drukarnie w Polsce mają moż
liwość druku na papierze biblijnym, a druk książki za granicą wcale nie 
obniżyłby jej ceny, co jest zasadniczym życzeniem Vassuli. Staramy się 
sprostać temu zachowując od wielu lat praktycznie niezmienną cenę 
książek w języku polskim, pomimo stale rosnących cen druku. 

Zachęcamy wszystkich do kupowania kompletów. Wiele osób za
mawia 2 pierwsze tomy (Zeszyty 190). Tymczasem komplet stanowią 
Zeszyty 1110. Z tego powodu odwleka się możliwość podjęcia druku 
nowego wydania, gdyż stale posiadamy w magazynie książki.
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Każdy święty jest nowym dowo
dem na istnienie Boga, jako że życie 
świętego jest stałym cudem moralnym. 
Z punktu widzenia czysto naturalnego 
jest rzeczą niemożliwą, aby trwać dłuż
szy czas w stanie cnót heroicznych lub 
nawet – jak to się zdarza u niektórych 
świętych – w stanie doskonałości mo
ralnej. Taki stan świętości bardzo wy
sokiej i trwałej może być tylko i wyłącz
nie dziełem Boga. Nic więc dziwnego, 
że życie każdego świętego jest nowym 
dowodem na istnienie Boga. Do tego 
dochodzi inny jeszcze argument na 
istnienie Pana Boga, a mianowicie – 
dowód z przeżyć mistycznych. Są one 
integralnie złączone z życiem wielu 
świętych, a u niektórych stanowią do
minantę ich życia.

Przeżycia mistyczne mogą mieć 
róż ną formę, ale kształtują tak osobo
wość świętych, że są oni po prostu 
ży wy mi świadkami (i świadectwem) 
istnienia Boga.

Pośród najbardziej popularnych 
świętych, o wysokim stopniu przeżyć 
mistycznych, należy wymienić świętą 
Teresę od Dzieciątka Jezus. Święta, 
która w ciągu kilku lat podbiła serca 
całego świata katolickiego, młoda kar
melitanka, która nie różniła się zbytnio 
od setek dusz świętych, a jednak tak 
sławna, zwana misjonarką i patronką 
w najtrudniejszych sprawach.

Urodzona w 1873 roku, w Alencon 
we Francji, była dziewiątym dziec
kiem średnio zamożnych rodziców. 
W dziecięcym wieku straciła matkę. 
Całkowicie oddała się pod opiekę i na 
własność Najświętszej Maryi Pannie. 
Wychowy wała się w domu, otoczona 
czułą opieką pobożnego ojca, a na
stępnie w szkole u benedyktynek w 
Lisieux. 

Za dyspensą papieską, uproszo
ną osobiście u Leona XIII w Rzymie, 
wstąpiła do karmelitanek, mając zaled
wie 15 lat. Przyjęła imię siostry Teresy 
od Dzieciątka Jezus i Najświętszego 
Oblicza. W zakonie spędziła dziewięć 
lat, praktykując wśród ustawicznych 
cierpień swoją małą drogę dziecięctwa 

duchowego. Wszystkie swoje cierpie
nia i modlitwy ofiarowywała za misjo
narzy. Pod koniec życia była mistrzy
nią nowicjuszek. Dopiero w ostatnich 
miesiącach życia została rozpoznana 
jako święta. Zmarła w 1897 roku, w 
wieku 24 lat. Spisała swoje przeżycia 
duchowe w książce pt.: „Dzieje duszy”.

Święta Teresa od Dzieciątka Jezu
sa jest patronką nie tylko Misji i misjo
narzy, ale również lotników. Za życia 
zawsze chciała być jak najwyżej. Nie 
było wieży, na którą by nie weszła, 
o ile tylko było to możliwe. Teraz za
wsze wspomaga ludzi, którzy pragną 
iść wyżej, unosić się wyżej. Excelsius! 
Najwyższy! W roku 1999 Papież Jan 
Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła.

Jak zapowiedziała za życia: po jej 
śmierci „deszcz róż spadł na ziemię”. 
Był to deszcz nieustannych łask i cu
dów otrzymywanych za jej przyczyną 
u Boga. A przecież i każdy cud fizycz
ny, szczególnie uzdrowienia polega
jące na natychmiastowej regeneracji 
tkanek, to nowy dowód na istnienie 
Boga. Takich cudów biografowie świę
tej Teresy od Dzieciątka Jezus opisują 
dziesiątki.

Oto dwa cuda dokonane 
za pośrednictwem 
świętej Teresy 
od Dzieciątka Jezus. 

Pierwszy miał miejsce 7 paździer
nika 1932 roku. Dotyczył 3letniego 
chłopczyka Michała Tenier. Był on tak 
ciężko chory, że lekarze nie dawali 
żadnej nadziei na jego dalsze życie. 
Chorował na ciężką uremię czyli prze
wlekłą niewydolność nerek, spowo
dowaną krańcowym upośledzeniem 
ich funkcji. Gorączka wzrastała z dnia 
na dzień. Wystarczy powiedzieć, że 6 
października 1932 roku chłopczyk miał 
gorączkę powyżej 40 stopni, połączo
ną z wymiotami, które trwały przeszło 
3 tygodnie. I w tym momencie, kiedy 
rodzice zrozumieli, że dziecko umrze 
w najbliższym czasie, pod wpływem 
i za namową swego proboszcza, po
stanowili następnego dnia pojechać 

Ze 100 dowodów na istnienie Boga...

święta tereSa 
Od dzieciątka jezuS

Ciekawostka z kosmosu
Podczas misji promu Discovery w 2008 roku pułkownik Ronald Garan 

zabrał ze sobą relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus otrzymane ze wspólnoty 
karmelitańskiej w New Caney w Teksasie i rozrzucił je nad ziemią z kosmosu. 

Jak do tego doszło?
Astronauta prosił zakonnice, przed lotem kosmicznym, aby się modliły. 

Powiedział im także, że mógłby zabrać jakiś drobiazg w kosmos w imieniu 
wspólnoty. Wtedy siostry poinformowały go, że przypomniały sobie o następu
jących słowach św. Teresy: 

„Mam powołanie, by być Apostołem... chciałabym przemierzyć świat, gło
sząc Twoje imię, i postawić na ziemi niewiernych Twój zwycięski Krzyż... lecz, 
o mój Ukochany, nie wystarczyłaby mi jedna misja, chciałabym głosić Ewan
gelię w pięciu częściach świata naraz, aż po najdalsze wyspy... Chciałabym 
być misjonarką nie tylko przez kilka lat, ale począwszy od założenia świata aż 
po jego kres...” 

Pułkownik  astronauta 
jest również założycielem 
Fundacji Energii Manna, 
która stosując technologię 
NASA i finansowanie ONZ, 
wdraża unikalny system 
pozyskiwania wody pitnej w 
Rwandzie.

W roku 2009 spotkał się 
na audiencji z Papieżem Be

nedyktem XVI.

Źródło: agencja 
informacyjna ZENIT.

Zdjęcia 
wykonane 

przez R. 
Garana 

z kosmosu.
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do Lisieux. Podróż trwała kilka godzin. 
Dziecko w samochodzie wydawało 
się być umierające. Jednak obecni 
przy dziecku odmawiali nieustannie 
różaniec, zwracając się do Matki Naj
świętszej za przyczyną świętej Teresy. 
Po przybyciu do klasztoru w Lisieux, 
najpierw uczestniczyli we Mszy świę
tej, błagając Chrystusa Pana przez 
pośrednictwo Świętej o ratunek dla 
ich dziecka. Dziecko przyniesiono pod 
trumnę z relikwiami świętej Teresy. Po 
gorącej modlitwie i Mszy świętej odje
chali do domu. I oto, kiedy podróż do
biegła końca, trzyletni Michał najpierw 
odzyskał przytomność, potem stanow

czo poprosił, aby dano mu coś do je
dzenia i picia. Ustąpiły wymioty, ustą
piła gorączka. Dziecko było całkowicie 
uzdrowione, a kiedy w dwa lata póź
niej, 4 września 1934 roku doktor Jul
lien badał chłopca mającego wówczas 
lat pięć, napisał takie słowa: „Chłopiec 
obdarzony wielką łaską, cieszy się 
ciągle nadzwyczajnym zdrowiem. Nie 
odczuwa żadnych skutków swojej cho
roby”.

A oto drugi cud, doświadczony na 
Litwie, w 1931 roku przez młodą dziew
czynę Jadwigę Gulbinaite. Dziewczyna 
ta, kiedy miała lat osiem, dokładnie 29 
października 1924 roku w swoim ma
łym miasteczku, które nazywa się Cio
biskis, uległa wypadkowi: wpadła pod 
samochód ciężarowy, który zmiażdżył 
jej lewą nogę. Została przewieziona do 
szpitala w Kownie. 

Doktor Włodzimierz Kuzma leczył 
ją tak, jak to było wtedy możliwe, przez 
8 miesięcy, w szpitalu. Kiedy wróciła 
do domu, nie mogła wcale chodzić. 
Posuwała się jedynie trochę za pomo
cą specjalnych kul inwalidzkich. Rany 
nie chciały się goić. Dopiero po kolej
nych 3 miesiącach zasklepiły się, ale 
samodzielne poruszanie się nadal nie 
było możliwe. Później rany się otwo
rzyły i dziewczynkę znowu przewiezio
no do szpitala. Ten sam lekarz okre
ślił, że ma już do czynienia z gruźlicą 
kości. Żeby uniknąć gangreny, radził 
amputację lewej nogi aż do kolana, 
ale dziewczynka nie zgodziła się na to. 
Wtedy została odwieziona – jako chora 
nie rokująca nadziei na wyzdrowienie 
– do domu dla nieuleczalnie chorych w 
miejscowości Strewininkai.

Choroba postępowała. Otworzyły 
się nowe rany na nodze. Jadwiga cier
piała strasznie i modliła się codziennie 
o pomoc z Nieba. Trzykrotnie odpra
wiła nowennę do świętej Teresy od 
Dzieciątka Jezus, prosząc za jej wsta
wiennictwem o uzdrowienie z choroby. 
Czuła się nieco pokrzepiona na ciele i 
duszy. Nawet od czasu do czasu oka
zało się, że może trochę chodzić. Ale 
wkrótce temperatura chorej podniosła 
się aż do 41 stopni. Dziewczynka za
częła odczuwać w nodze znów ogrom
ny ból. Lewa stopa wyraźnie uległa 
stanowi zapalnemu. 

5 marca 1931 roku jedna z pielę
gniarek przyniosła jej obrazek świętej 
Teresy od Dzieciątka Jezus z tekstem 
nowenny oraz relikwiami Świętej. Cho

ra nie mogła się modlić z powodu zbyt 
wysokiej gorączki, przyłożyła tylko re
likwie do chorej, lewej stopy. Z wielką 
ufnością i z wielkim uczuciem zaczęła 
błagać świętą Teresę o ratunek. 

Wkrótce zasnęła i to spokojnie, co 
się od dawna nie zdarzało. W czasie 
snu wydawało się jej, że znajduje się 
u stóp wielkiej góry, na której szczycie 
zjawiła się jej święta Teresa ze swoim 
krzyżem i różami. Święta łagodnie po
zdrowiła ją, uśmiechnęła się i powie
działa, aby z nią poszła. Na to chora 
we śnie odrzekła z wielkim smutkiem: 
„Jakże mogę iść, kiedy nie mogę się 
poruszać bez moich kul?” Na te słowa 
święta Teresa podała jej rękę i uniosła 
ją aż do swojego boku. W tym momen
cie chora obudziła się bez uczucia bólu 
i usiadła na łóżku. 

Choć temperatura ciała była jesz
cze podniesiona i noga napuchnięta, to 
jednak następnego dnia Jadwiga czuła 
się tak dobrze, że usiłowała podnieść 
się z łóżka. Ostrożnie wychyliła się i kil
ka kroków uczyniła bez swoich kul. W 
tym momencie upadła jej chusteczka. 
Chciała przyklęknąć na zdrowym pra
wym kolanie, aby podnieść chustecz
kę, ale się pomyliła i uklękła na kolanie 
lewym, które od kilku lat nie mogło się 
zginać. Nie odczuła żadnego bólu! Nie 
wierząc swojemu szczęściu, postano
wiła uczynić kilka ruchów. Dokonała 
tego z wielką swobodą. 

Z bijącym sercem rozwinęła banda
że na chorej nodze i o dziwo! nie zo
baczyła ani jednej rany. Jedynie kolor 
skóry i jakby małe blizny wskazywa
ły, że tu były rany. Z radością i pełna 
szczęścia, dziękowała świętej Teresie 
od Dzieciątka Jezus nie wątpiąc, że 
doświadczyła właśnie cudu zdziałane
go za jej przyczyną. Temperatura tego 
dnia spadła do normalnej. Uzdrowiona 
pobiegła do kaplicy, aby się modlić i 
aby się wyspowiadać. Przyjęła Komu
nię świętą i tego dnia opuściła szpital.

W dwa miesiące później doktor Ku
zma, który leczył małą chorą, polecił 
uczynić dalsze badania i prześwietle
nie promieniami Rentgena. Przez 15 
dni badał chorą i nie wykrył żadnych 
śladów choroby. Napisał następnie 
specjalne zaświadczenie, w którym 
stwierdził, że uzdrowienie, którego był 
świadkiem, przekracza siły naturalne i 
jest z punktu widzenia medycznego  
niewytłumaczalne.

Ciekawostka z kosmosu
Podczas misji promu Discovery w 2008 roku pułkownik Ronald Garan 

zabrał ze sobą relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus otrzymane ze wspólnoty 
karmelitańskiej w New Caney w Teksasie i rozrzucił je nad ziemią z kosmosu. 

Jak do tego doszło?
Astronauta prosił zakonnice, przed lotem kosmicznym, aby się modliły. 

Powiedział im także, że mógłby zabrać jakiś drobiazg w kosmos w imieniu 
wspólnoty. Wtedy siostry poinformowały go, że przypomniały sobie o następu
jących słowach św. Teresy: 

„Mam powołanie, by być Apostołem... chciałabym przemierzyć świat, gło
sząc Twoje imię, i postawić na ziemi niewiernych Twój zwycięski Krzyż... lecz, 
o mój Ukochany, nie wystarczyłaby mi jedna misja, chciałabym głosić Ewan
gelię w pięciu częściach świata naraz, aż po najdalsze wyspy... Chciałabym 
być misjonarką nie tylko przez kilka lat, ale począwszy od założenia świata aż 
po jego kres...” 

Pułkownik  astronauta 
jest również założycielem 
Fundacji Energii Manna, 
która stosując technologię 
NASA i finansowanie ONZ, 
wdraża unikalny system 
pozyskiwania wody pitnej w 
Rwandzie.

W roku 2009 spotkał się 
na audiencji z Papieżem Be

nedyktem XVI.

Źródło: agencja 
informacyjna ZENIT.
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21 października 1965, po dwudzie
stu siedmiu latach od śmierci Siostry 
Faustyny, ks. Biskup Julian Groblicki, 
za specjalną delegacją udzieloną mu 
przez ks. Kardynała Wojtyłę, uroczystą 
sesją rozpoczął w Kurii Metropolitarnej 
Krakowskiej Proces Informacyjny od
nośnie życia i cnót Siostry Faustyny, 
profeski Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia, wielkiej apostołki 
Miłosierdzia Bożego. 

Proces beatyfikacyjny rozpoczął 
się 31 stycznia 1968 roku. 18 kwiet
nia 1993 nastąpiła beatyfikacja, a 30 
kwietnia 2000 roku  kanonizacja Słu
żebnicy Bożej siostry Faustyny przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II na placu 
Świętego Piotra w Rzymie. 

Helena Kowalska urodziła się w 
roku 1905. Rodzice jej byli ubogimi 
rolnikami. Mieli dziewięcioro dzieci. 
Helena od 14 roku życia podejmowała 
pracę zarobkową, a mając lat 20 zo
stała przyjęta do SS M.B. Miłosierdzia, 
przy ul. Żytniej w Warszawie. 

22 lutego otrzymała polecenie od 
Pana Jezusa, aby szerzyć kult Miło
sier dzia Bożego oraz aby namalować 
obraz Pana Jezusa według wzoru jaki 
widziała. Obraz ten w kilka lat później 
odbierał już prywatną, a potem pu
bliczną cześć w Wilnie, w Warszawie i 
w innych miejscowościach. Przyczynił 
się do tego wielce spowiednik Siostry 
Faustyny ks. Michał Sopoćko.

Z dzienniczka Siostry Faustyny 
widać, że była to osoba odznaczająca 
się niezwykłymi darami mistycznymi. 
Chrystus Pan uczynił ją swoim narzę
dziem w przekazaniu światu nabożeń
stwa do miłosierdzia Bożego, a raczej 
w przypomnieniu nieskończonego mi
łosierdzia wobec ludzkości.

Siostra Faustyna zmarła ze wzro
kiem utkwionym w krzyż Chrystusa, 
dnia 5 października 1938 w Krakowie, 
w wieku 33 lat. Od 1966 roku jej do
czesne szczątki znajdują się w kaplicy 
zakonnej w Łagiewnikach, w Krako
wie. 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bo
żego rozszerzyło się w Polsce szcze
gólnie w czasie II Wojny Światowej. 
Wiele osób modlitwom do Chrystusa 
Miłosiernego przypisuje ocalenie od 
zagłady. Ale większość cudów, jakie 

się dokonują dzięki nabożeństwu do 
Miłosierdzia Bożego, są to cuda du
chowe, cuda nawrócenia.

Koronka do Miłosierdzia Bożego, 
obraz z napisem: „Jezu, ufam Tobie!”, 
na którym to obrazie z Chrystusa piersi 
wydobywają się dwa promienie: biały i 
czerwony, następnie nowenna do Mi
łosierdzia Bożego – znane są dzisiaj 
powszechnie. Nabożeństwo to miało 
swoje trudności. Ale za czasów pon
tyfikatu Jana Pawła II weszło w swój 
nowy renesans, przeżyło odrodzenie.

Oto modlitwa Siostry Faustyny o 
dary Miłosierdzia:

Dopomóż mi do tego, o Panie, 
aby moje oczy były miłosierne, bym 
nigdy nie podejrzewała i nie sądziła 
według zewnętrznych pozorów, ale 
upatrywała to, co piękne w duszach 
bliźnich i przychodziła im z pomo
cą.

Dopomóż mi, Panie, aby słuch 
mój był miłosierny, bym skłania
ła się do potrzeb bliźnich, by uszy 
moje nie były obojętne na bóle i jęki 
bliźnich.

Dopomóż mi, Panie, aby język 
mój był miłosierny, bym nigdy nie 
mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla 
każdego miała słowo pociechy i 
przebaczenia.

Dopomóż mi, Panie, aby ręce 
moje były miłosierne i pełne do
brych uczynków, bym tylko umiała 
czynić dobrze bliźniemu, a na sie
bie przyjmować cięższe, mozolniej
sze prace.

Dopomóż mi, Panie, aby nogi 
moje były miłosierne, bym zawsze 
spieszyła z pomocą bliźnim, opano
wując swoje własne znużenie i zmę
czenie. Prawdziwe moje odpocznie
nie jest w usłużności bliźnim.

Dopomóż mi, Panie, aby serce 
moje było miłosierne, bym czuła ze 
wszystkimi cierpieniami bliźnich. 
Nikomu nie odmówię serca swego. 
Obcować będę szczerze nawet z 
tymi, o których wiem, że nadużywać 
będą dobroci mojej, a sama zamknę 
się w najmiłosierniejszym Sercu 
Jezusa. O własnych cierpieniach 
będę milczeć. Niech odpocznie mi
łosierdzie Twoje we mnie, o Panie 
mój (...).

Jezu mój, przemień mnie w sie
bie, bo Ty wszystko możesz.

Wiele osób modli się do Miłosier
dzia Bożego za pośrednictwem Sio
stry Faustyny Kowalskiej i otrzymuje 
łaski. W każdym roku do Domu Gene
ralnego Sióstr M.B.Miłosierdzia przy
bywają osoby, które dziękują i składa
ją podziękowania na piśmie za łaski 
otrzymane za pośrednictwem Siostry 
Faustyny.

Oto opis takich dwóch wydarzeń, 
opis otrzymanych łask połączonych z 
niezwykłymi przeżyciami o charakte
rze mistycznym.

Pierwsze wydarzenie miało miej
sce w roku 1948. Pani Maria w 1948 
roku pracowała przy Zgromadzeniu 
SS M.B. Miłosierdzia jako pielęgniarka 
przy ciężko chorych wychowankach. 
W czasie podawania zastrzyku jednej 
z chorych nastąpiło zakażenie i zatru
cie całego organizmu. Pani Maria po 
pracowicie spędzonym w ciągu dnia 
dyżurze, położyła się spać. Naraz w 
połowie nocy przychodzi do niej jakaś 
siostra, mówiąc, aby się nie bała. Ka
zała jej natychmiast wstać, pójść do 
apteczki, z drugiej półki wziąć zastrzyk 
z prontozylu i zrobić zastrzyk tej wy
chowance, ponieważ zatrucie doszło 
już do ramienia. Pani Maria wyszła z 
sypialni, prowadzona przez tą siostrę, 
a kiedy znalazła się na jasno oświe
tlonym korytarzu, w tym momencie 
siostra zniknęła jej z oczu. Myślała, że 
zeszła schodami w dół. Gdy poszła do 
chorej, było tak, jak jej owa siostra po
wiedziała. Po podaniu zastrzyku, cho
ra spała do rana, a następnie wstała 
zupełnie zdrowa.

„Jestem przekonana, że ową sio

Siostra faustyna Kowalska
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strą była Siostra Faustyna  powiedziała pani Maria  gdyż 
jej twarz była taka sama, jak na fotografiach”. Rano spytała 
sióstr, czy któraś z nich była w nocy w celi, ale żadna tam 
nie była. 

W tym wypadku Maria zobaczyła działanie sił Bożych 
za pośrednictwem Siostry Faustyny. Biorąc bowiem rzecz 
naturalnie, wychowanka ta byłaby do rana zmarła wskutek 
zakażenia krwi, gdyby nie interwencja Siostry Faustyny.

A oto drugi wypadek, który opisuje siostra Imelda, rów
nież ze zgromadzenia SS.M.B. Miłosierdzia. Podaje ona 
następujące wspomnienie o łasce doznanej za wstawien
nictwem Siostry Faustyny, którą otrzymała ciężko chora 
kobieta zamieszkała w Suchedniówku. 

Kobieta ta leżała w szpitalu w Kielcach. Lekarze rozpo
znali zapalenie otrzewnej. Chora cierpiała bardzo, co inne 
chore widząc i pragnąc jej ulżyć  dały jej fotografię Siostry 
Faustyny i nauczyły odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bo
żego. Kobieta ta bardzo gorąco zaczęła się modlić o zdro
wie. W jej przypadku uznano konieczność operacji, ale po 
otwarciu jamy brzusznej, okazało się, że jest cała zalana 
ropą. Nie rokując żadnych nadziei, lekarze założyli sączki 
i pozostawili chorą jej własnemu losowi, właściwie na ry
chłą śmierć. Modlitwa z ust chorej nie przestawała płynąć. 
Kobieta bardzo pragnęła żyć. Siostry Szarytki posługujące 
w szpitalu starały się, by przyjęła ona Sakrament Chorych 
widząc, że jej stan jest beznadziejny. W chwili, gdy miał 
przyjść kapłan  jak opowiedziała później chora kobieta  
zobaczyła ona, że jakaś zakonnica weszła i usiadła na kra
wędzi jej łóżka. Chora zdziwiła się, że zakonnica wykonała 
tak niedelikatny gest, bo jak wiadomo, nie należy siadać na 
łóżku tak ciężko chorej osoby. W tym samym momencie za
konnica ta odwróciła głowę twarzą do chorej, która poznała 
w niej Siostrę Faustynę i usłyszała słowa: „Nie bój się, nie 
umrzesz!”. Po przyjęciu Sakramentu Chorych, mimo bar
dzo ciężkiego stanu, chora ufała, że będzie żyła. Dni upły
wały, a ona faktycznie nie umierała. Jej stan się polepszył i 
w szybkim tempie wróciła do zdrowia.

Gdy zgłosiła się do Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, na 
ulicę Żytnią, sama pokazała ślady po przebytej operacji. 
Oczywiście swoje uzdrowienie przypisywała wstawiennic
twu Siostry Faustyny. Jej orędownictwu zawdzięczała swe 
życie i do niej odnosiła się jako do swojej wybawicielki.

„Kilka miesięcy po tym fakcie – mówi siostra Imelda – 
pojechałam do Kielc sprawdzić, czy istotnie fakt ten miał 
miejsce. Siostra Szarytka, która pielęgnowała chorą, po
twierdziła to co mówiła chora i dodała, że faktycznie uzdro
wienie było niezwykłe. Po ludzku patrząc, nie było ratunku 
dla tej chorej. Zeznanie powyższe siostra Imelda złożyła w 
Krakowie w 1964 roku.

Życie Siostry Faustyny stanowi jeden wielki dowód na 
istnienie Boga, jest to tak zwany „dowód z przeżyć mi
stycznych”. Siostra Faustyna przeżywała obecność Boga 
doświadczalnie, tak jak wcześniej święta Teresa Wielka i 
święty Jan od Krzyża, a prawie każdego dnia towarzyszy
ły jej wizje mistyczne w takiej obfitości, jaka rzadko kiedy 
staje się udziałem dusz wybranych. Przepowiadała również 
rzeczy przyszłe (między innymi wojnę i zniszczenie War
szawy), była też obdarzona darem widzenia na odległość, 
przy czym widziała nie tylko rzeczy i osoby, ale również ich 
stan duchowy.
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Przekaz na konto wydawnictwa można wykorzystać 
przy zamawianiu prenumeraty pisma lub na inne – 

uzgodnione wcześniej – wpłaty. 
Prosimy, aby informacje na przekazie były jasne, 

jednoznaczne i czytelne; koniecznie z pełnym adresem.

Drodzy Czytelnicy!
U progu Nowego Roku 2013, który dla wszystkich 

jest zawsze wielką niewiadomą, życzymy oddania go 
z ufnością i pokojem w ręce Najlepszego Ojca. 

Niech błogosławieństwo Dzieciątka Jezus napełni 
Wasze życie radością, pokojem, miłością. Niech Świa
tło promieniejące z betlejemskiej stajenki rozświetli 
na nowo wszelkie mroki, niosąc nadzieję na wyzwo
lenie ze zła, grzechu, śmierci. Módlmy się wspólnie o 
to, aby ta Światłość stopiła skute lodem ludzkie serca, 
aby ziemia na nowo ujrzała Zbawiciela, uwierzyła w 
Niego i ugięła z pokorą i skruchą kolana przed cudem 
Jego narodzin i Jego Miłosierdzia. 

* * *
Do ostatniego w roku 2012 numeru „Vox Domini” 

dołączamy – na ile to możliwe – paragony fiskalne z 
kwotą, jaką odnotowaliśmy za prenumeratę. Zasadni
czo dla sprawdzenia, czy pieniądze dotarły i zostały 
prawidłowo zaksięgowane, wysokość Waszej ofiary 
znajduje się każdorazowo na kopercie, w polu adreso
wym etykietki. Wszelkie wątpliwości, niezgodności, 
wyjaśnienia można zgłaszać pod numerem telefonu: 
32 2584228. Prosimy również osoby, które się prze
prowadzają o podawanie nam aktualnego adresu.  

Dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy już 
dokonali wpłaty na rok 2013. Postaramy się wyna
grodzić Waszą solidarność dla naszej pracy kolejnym 
upominkiem firmowym w roku 2013.

Aby zachować dotychczasową wysokość opłaty za 
prenumeratę 1 egzemplarza, mimo ciążących na nas 
podwyżek za media, druk, papier itp., w roku 2013 
najprawdopodobniej zdecydujemy się na druk pisma 
w objętości 56 stron. Nie chcielibyśmy podnosić mini
malnej opłaty za prenumeratę (czyli 35 zł), ponieważ 
wiele osób deklaruje, że już obecnie przesłanie nam 
kwoty 35 zł w ciągu roku przekracza ich możliwości. 

Zachęcamy wszystkich do propagowania naszego 
pisma wśród znajomych, przyjaciół, w rodzinie. Bez 
Waszej pomocy nie będziemy mogli kontynuować.

W następnym numerze podamy aktualny cennik 
naszych publikacji na rok 2013. 

Vox Domini 43-190 Mikołów 
skr. poczt. 72 

Tel.: 32 2584228 (8.00 do 14.00). 
e-mail: biuro@voxdomini.com.pl  

http://www.voxdomini.pl  
http://www.voxdomini.pl/sklep 
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