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«Dziœ, jeœli głos Jego usłyszycie, 

nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7)
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prorok poucza w związku z tym: «Czyż nie 
jest raczej postem, który Ja wybieram: roze-
rwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, 
wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie 
jarzmo połamać?» (Iz 58, 6). 

Nie będzie pokoju na ziemi, dopóki będą 
istniały ucisk narodów, niesprawiedliwość 
społeczna i brak równowagi gospodarczej, 
utrzymujące się do tej pory. Lecz aby mogły 
nastąpić wielkie, pożądane zmiany struktu-
ralne, nie wystarczą inicjatywy i interwencje 
zewnętrzne; potrzebne jest przede wszystkim 
powszechne nawrócenie serc do miłości.

«Nawróćcie się do Mnie całym swym 
ser cem» (Jl 2,12). Można by powiedzieć, że 
przesłanie dzisiejszej liturgii streszcza się w 
tym usilnym wezwaniu Boga do nawrócenia 
serca. Zostaje ono powtórzone przez aposto-
ła Pawła w drugim czytaniu: «W imię Chry-
stusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! (...) 
Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień 
zbawienia» (2 Kor 5,20; 6,2). 

Oto czas sprzyjający, drodzy bracia i sio-
stry, by zastanowić się nad naszą postawą 
względem Boga i braci. 

Oto dzień zbawienia, w którym trzeba 
dogłębnie przeanalizować kryteria kierujące 
nami w codziennym życiu. 

Dopomóż nam, Panie, byśmy całym ser-
cem nawrócili się do Ciebie — Drogi, która 
prowadzi do zbawienia, Prawdy, która wy-
zwala, Życia, które nie zna śmierci.

Potrzebne jest 
nawrócenie 
do miłości

«Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie 
święty post, ogłoście uroczyste zgromadze-
nie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społecz-
ność» (Jl 2,15-16). 

Te słowa proroka Joela ukazują wspól-
notowy wymiar pokuty. Oczywiście, skrucha 
musi rodzić się w sercu, które w myśl antro-
pologii biblijnej jest ośrodkiem głębokich in-
tencji człowieka. Akty pokutne muszą być 
jed nak przeżywane także razem z członkami 
wspólnoty. 

Zwłaszcza w trudnych chwilach, po wiel-
kim nieszczęściu lub w obliczu niebezpie-
czeństwa, słowo Boże, wypowiadane przez 
usta proroków, zazwyczaj wzywało wierzą-
cych do podjęcia pokuty: wzywani byli wszy-
scy bez wyjątku, od starców po dzieci; wszy-
scy łączyli się, by błagać Boga o zmiłowanie i 
przebaczenie (por. Jl 2,16-18).

Wspólnota chrześcijańska słyszy to gorą-
ce wezwanie do nawrócenia, w chwili gdy po-
dejmuje drogę wielkopostną, rozpoczynającą 
się starożytnym obrzędem posypania głów 
popiołem. Ten gest, mogący niektórym wy-
dać się przestarzały, jest niewątpliwie daleki 
od mentalności współczesnego człowieka, 
tym bardziej więc powinniśmy wniknąć w jego 
sens i odkryć jego szczególną moc. 

Jan Paweł II
5 marca 2003 
Msza św. 
w bazylice 
św. Sabiny

od Niego oczekujemy 
autentycznego pokoju. 
Poszcząc, przygoto-
wujemy serce do przy-
jęcia od Pana pokoju, 
najbardziej upragnio-
nego daru i szczegól-
nego znaku nadejścia 
Jego Królestwa. 

Modlitwie i posto wi 
muszą jednak to wa-
rzyszyć dzieła spra-
wiedliwości; nawróce-
nie musi przejawiać 
się w otwartości i so-
li darności. Starożytny 

Posypując głowy wier nych popiołem, ka-
płan powtarza słowa: «Pamiętaj, że prochem 
jesteś i w proch się obrócisz». Obracanie się 
w proch jest na pozór wspólnym losem ludzi 
i zwierząt. Istota ludzka nie składa się jednak 

tylko z ciała, lecz także z ducha; o 
ile przeznaczeniem ciała jest prze-
miana w proch, o tyle duch jest 
stworzo ny do nieśmiertelności. 
Ponadto wierzący wie, że Chrystus 
zmartwychwstał, pokonując także 
śmierć ciała. I ku tej perspektywie 
również on zmierza z nadzieją. 

Przyjęcie popiołu na głowę 
oznacza zatem, że uznajemy się 
za stworzenia uczynione z ziemi i 
dla ziemi przeznaczone (por. Rdz 
3,19); oznacza zarazem przyzna-
nie, że jesteśmy grzesznikami, 
potrzebującymi Bożego przeba-
czenia, aby móc żyć zgodnie z 

Ewangelią (por. Mk 1,15); oznacza wreszcie 
umocnienie nadziei na ostateczne spotkanie 
z Chrystusem w chwale i pokoju nieba. 

Ta radosna perspektywa zobowiązuje wie-
rzących do czynienia wszystkiego, co możli-
we, by już w czasie obecnym uzyskać cząstkę 
przyszłego pokoju. Wymaga to oczyszczenia 
serca i umocnienia komunii z Bogiem i z 
braćmi. Temu służą modlitwa i post, do któ-
rych wezwałem wiernych w obliczu wiszącej 
nad światem groźby wojny. Przez modlitwę 
oddajemy się całkowicie w ręce Boga, i tylko 
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ŚMIERĆ 
JAKO SPOTKANIE 
Z OJCEM

2 czerwca 1999

Po refleksji nad wspólnym przezna-
czeniem ludzkości, które dopełni się przy 
końcu czasów, pragniemy dziś zająć się 
innym tematem, dotyczącym nas bez-
pośrednio: znaczeniem śmierci. Dzisiaj 
trudno jest mówić o śmierci, ponieważ 
społeczeństwo dobrobytu woli odsuwać 
na bok tę rzeczywistość, jako że sama 
myśl o niej rodzi niepokój. Jak bowiem 
stwierdził Sobór, «tajemnica losu ludz-
kiego ujawnia się najbardziej w obliczu 
śmierci» (Gaudium et spes, 18). W od-
niesieniu do tej rzeczywistości słowo 
Boże stopniowo daje nam światło, które 
oświeca i pociesza.

W Starym Testamencie pierwszych 
wskazówek dostarcza wspólne doświad-
czenie śmiertelników, nie oświecone 
jeszcze nadzieją szczęśliwego życia po 
śmierci. Myślano przeważnie, że ludzkie 
istnienie zakończy się w «Szeolu», miej-
scu mrocznym, w którym nie może być 
mowy o życiu w pełni. Bardzo wymow-
ne są w tym kontekście słowa z Księgi 
Hioba: «Czyż nie krótkie są dni mego 
życia? Odwróć Twój wzrok, niech trochę 
rozjaśnię oblicze, nim pójdę, by nigdy nie 
wrócić, do kraju pełnego ciemności, do 
ziemi czarnej jak noc, do cienia chaosu i 
śmierci, gdzie świecą jedynie mroki» (Hi 
10,20-22).

W tej dramatycznej wizji śmierci po-
woli pojawia się objawienie Boże, a w 
ludzkiej myśli otwiera się nowy horyzont, 
który zyska pełne światło w Nowym Te-
stamencie.

Przede wszystkim człowiek zaczyna 
rozumieć, że nawet jeśli śmierć jest jego 
bezlitosnym nieprzyjacielem, starającym 
się go pokonać i sobie podporządkować, 
Bóg nie mógł jej stworzyć, ponieważ 
nie może cieszyć się ze zguby żyjących 
(por. Mdr 1,13). Pierwotny zamysł Boży 
był inny, ale sprzeciwił mu się grzech, 
który człowiek popełnił pod wpływem 
szatana, jak wyjaśnia Księga Mądro-
ści: «dla nieśmiertelności Bóg stworzył 
człowieka — uczynił go obrazem swej 
własnej wieczności. A śmierć weszła na 
świat przez zawiść diabła i doświadczają 
jej ci, którzy do niego należą» (Mdr 2,23-
24). Do tej koncepcji nawiązuje również 

Jezus (por. J 8,44) i na niej wspiera się 
nauczanie Pawła na temat odkupie-
nia Chrystusa, nowego Adama (por. 
Rz 5,12.17; 1 Kor 15,21). Przez swoją 
śmierć i zmartwychwstanie Jezus poko-
nał grzech oraz śmierć, która jest jego 
owocem.

W świetle tego, czego dokonał Je-
zus, można pojąć postawę Boga Ojca 
wobec życia i śmierci Jego stworzeń. Już 
psalmista wyczuł intuicyjnie, że Bóg nie 
może pozostawić swoich wiernych sług 
w grobie ani nie może dozwolić, by Jego 
święty uległ zniszczeniu (por. Ps 16 [15], 
10). Izajasz wskazuje na przyszłość, w 
której Bóg zniszczy na zawsze śmierć, 
otrze «łzy z każdego oblicza» (Iz 25,8) 
i wskrzesi zmarłych do nowego życia: 
«Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną 
ich trupy, obudzą się i krzykną z radości 
spoczywający w prochu, bo rosa Twoja 
jest rosą światłości, a ziemia wyda cie-
nie zmarłych» (Iz 26, 19). W ten sposób 
śmierci, jako rzeczywistości zrównującej 
wszystkich żyjących, zostaje przeciw-
stawiony obraz ziemi, która jako matka 
przygotowuje się do zrodzenia nowej ży-
wej istoty i wydania na świat sprawiedli-
wego, przeznaczonego do życia w Bogu. 
Dlatego też, nawet jeśli sprawiedliwi «w 
ludzkim rozumieniu doznali kaźni, na-
dzieja ich pełna jest nieśmiertelności» 
(Mdr 3,4).

Nadzieja zmartwychwstania zostaje 
w godny podziwu sposób potwierdzona 
w Drugiej Księdze Machabejskiej w epi-
zodzie męczeństwa siedmiu braci oraz 
ich matki. Jeden z nich oznajmia: «Od 
Nieba je [ręce] otrzymałem, ale dla Jego 
praw nimi gardzę, a spodziewam się, że 
od Niego ponownie je otrzymam» (2 Mch 
7, 11); inny zaś, «konając tak powiedział: 
‘Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludz-
kich rąk, w Bogu pokładać nadzieję, że 
znów przez Niego będziemy wskrzesze-
ni’» (2 Mch 7,14). Matka w sposób he-
roiczny zachęcała ich, by z tą nadzieją 
stawili czoło śmierci (por. 2 Mch 7,29).

Już w perspektywie Starego Testa-
mentu prorocy zachęcali do wyczekiwa-
nia «dnia Pańskiego» z prawym sercem, 
w przeciwnym bowiem wypadku stałby 
się on «ciemnością, a nie światłem» 
(por. Am 5,18.20). Pełne objawienie No-
wego Testamentu podkreśla, że wszyscy 
staną przed trybunałem (por. 1 P 4,5; 
Rz 14,10). Jednakże sprawiedliwi nie 
powinni się go lękać, ponieważ zostali 

wybrani i przeznaczeni do otrzymania 
obiecanego dziedzictwa. Zostaną oni 
postawieni po prawicy Chrystusa, który 
nazwie ich «błogosławionymi Ojca moje-
go» (Mt 25,34; por. 22,14; 24,22.24).

Śmierć, której człowiek wierzący do-
świadcza jako członek mistycznego Cia-
ła, otwiera drogę prowadzącą do Ojca, 
który rzeczywiście okazał nam swą mi-
łość w śmierci Chrystusa, «ofiary prze-
błagalnej za nasze grzechy» (1 J 4,10; 
por. Rz 5,7). Jak stwierdza Katechizm 
Kościoła Katolickiego, śmierć «dla tych, 
którzy umierają w łasce Chrystusa, jest 
uczestniczeniem w śmierci Pana, by 
móc także uczestniczyć w Jego Zmar-
twychwstaniu» (n. 1006).

Jezus «który nas miłuje i który przez 
swą krew uwolnił nas od naszych grze-
chów, (...) uczynił nas królestwem — ka-
płanami dla Boga i Ojca swojego» (Ap 
1,5-6). Oczywiście, trzeba przekroczyć 
próg śmierci, ale ze świadomością, że 
«to, co zniszczalne, przyodzieje się w 
niezniszczalność, a to, co śmiertelne, 
przyodzieje się w nieśmiertelność» (1 
Kor 15,54). Wtedy zobaczymy jasno, 
że «zwycięstwo pochłonęło śmierć» 
(tamże) i można jej stawić czoło bez 
obawy: «Gdzież jest, o śmierci, twoje 
zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój 
oścień?» (1 Kor 15,55).

I dlatego też w świetle tej chrześci-
jańskiej wizji śmierci św. Franciszek z 
Asyżu mógł wyśpiewać w Pieśni Stwo-
rzeń: «Bądź pochwalony, mój Panie, za 
śmierć, siostrę naszego ciała» (Fonti 
Francescane, 263). W obliczu tej po-
cieszającej perspektywy możemy zro-
zumieć błogosławieństwo zapowiedzia-
ne w Księdze Apokalipsy, stanowiące 
niemal ukoronowanie błogosławieństw 
ewangelicznych: «Błogosławieni, którzy 
w Panu umierają — już teraz. Zaiste, 
mówi Duch, niech odpoczną od swoich 
mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny» 
(Ap 14,13).

W kilku słowach
«Gdzie jest, o śmierci, oścień twój, 

gdzie jest twoje zwycięstwo?» (por. 1 
Kor 15, 55) — tak pyta św. Paweł, rozwa-
żając tajemnicę paschalną zmartwych-
wstania Chrystusa. Problem śmierci, 
problem odwieczny, w Ewangelii Chry-
stusowej Paschy doczekał się rozwią-
zania. Zmartwychwstanie to jest zwy-
cięstwo nad śmiercią. Taka jest nasza 
wiara i z taką wiarą też uczestniczymy w 

Z myśli Sługi Bożego Jana Pawła II
O SPRAwACh OSTATECZNyCh
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jutrzejszej uroczystości Bożego Ciała, w 
procesjach eucharystycznych, wyznając 
wraz z wiarą nadzieję życia wiecznego, 
którego Eucharystia jest dla nas zadat-
kiem.

«NIEBO» JAKO 
PEŁNIA ŻyCIA 
Z BOGIEM

21 lipca 1999
Kiedy przeminie postać tego świata, 

ci, którzy przyjęli Boga w swym życiu i 
przynajmniej w chwili śmierci otwarli się 
szczerze na Jego miłość, będą mogli się 
cieszyć pełnią komunii z Bogiem, stano-
wiącą cel ludzkiej egzystencji. 

Jak poucza Katechizm Kościoła Ka-
tolickiego, «to doskonałe życie z Trójcą 
Świętą, ta komunia życia i miłości z Nią, 
z Dziewicą Maryją, aniołami i wszystkimi 
świętymi, są nazwane ‘niebem’. Niebo 
jest celem ostatecznym i spełnieniem 
najgłębszych dążeń człowieka, stanem 
najwyższego i ostatecznego szczęścia» 
(n. 1024). 

Pragniemy dzisiaj poznać bliżej bi-
blijny sens słowa «niebo», by móc le-
piej zrozumieć rzeczywistość, którą ono 
oznacza. 

Gdy w języku biblijnym «niebo» wy-
stępuje w połączeniu z «ziemią», oz-
nacza część wszechświata. W opisie 
stworzenia Pismo Święte stwierdza: «Na 
początku Bóg stworzył niebo i ziemię» 
(Rdz 1, 1). 

W sensie metaforycznym niebo poj-
mowane jest jako mieszkanie Boga, 
który tym odróżnia się od ludzi (por. Ps 
104 [103], 2 n.; 115 [113 B], 16; Iz 66, 1). 
Spogląda z wysokości niebios i osądza 
(por. Ps 113 [112], 4-9) oraz zstępuje, 
gdy człowiek Go przywołuje (por. Ps 18 
[17], 7. 10; 144 [143], 5). Jednakże me-
tafora biblijna daje jasno do zrozumienia, 
że Bóg nie utożsamia się z niebem, nie 
można też ograniczać Jego obecności 
do nieba (por. 1 Krl 8, 27); jest to praw-
da, chociaż w niektórych fragmentach 
Pierwszej Księgi Machabejskiej «Niebo» 
występuje po prostu jako imię Boga (3, 
18. 19. 50. 60; 4, 24. 55). 

Niebo przedstawiane jest jako trans-
cendentne mieszkanie żywego Boga, a 
ponadto jako miejsce, do którego dzięki 
łasce mogą wstąpić również wierzący, 
co poświadcza w Starym Testamencie 
historia Henocha (por. Rdz 5,24) oraz 
Eliasza (por. 2 Krl 2,11). Niebo staje się 
zatem figurą życia w Bogu. W tym sen-
sie Jezus mówi o «nagrodzie w niebie» 
(Mt 5,12) i zachęca do «gromadzenia 
skarbów w niebie» (Mt 6,20; por. 19,21). 

Nowy Testament pogłębia ideę nie-

ba również w odniesieniu do tajemnicy 
Chrystusa. Aby ukazać, że ofiara Od-
kupiciela ma wartość doskonałą i osta-
teczną, List do Hebrajczyków stwierdza, 
iż Jezus «przeszedł przez niebiosa» (4, 
14) i «wszedł nie do świątyni, zbudowa-
nej rękami ludzkimi, będącej odbiciem 
prawdziwej [świątyni], ale do samego 
nieba» (9,24). Ponadto wierzący, jako 
umiłowani w sposób szczególny przez 
Ojca, zmartwychwstają wraz z Chrystu-
sem i stają się obywatelami nieba. Warto 
posłuchać, co mówi na ten temat apostoł 
Paweł w słowach pełnych głębokiej tre-
ści: «Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, 
przez wielką swą miłość, jaką nas umiło-
wał, i to nas, umarłych na skutek występ-
ków, razem z Chrystusem przywrócił do 
życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. 
Razem też wskrzesił i razem posadził 
na wyżynach niebieskich — w Chrystu-
sie Jezusie, aby w nadchodzących wie-
kach przemożne bogactwo Jego łaski 
wykazać na przykładzie dobroci wzglę-
dem nas, w Chrystusie Jezusie» (Ef 2, 
4-7). Stworzenia doświadczają ojcostwa 
Boga, bogatego w miłosierdzie, poprzez 
miłość Syna Bożego, ukrzyżowanego i 
zmartwychwstałego, który jako Pan za-
siada na niebiosach po prawicy Ojca. 

Kiedy zatem po zakończeniu naszej 
ziemskiej drogi dostępujemy udziału w 
pełni życia z Ojcem, urzeczywistnia się 
to przez włączenie w misterium paschal-
ne Chrystusa. Św. Paweł, posługując 
się przestrzennym obrazem, bardzo 
wyraziście ukazuje to nasze zmierzanie 
do Chrystusa w niebiosach przy końcu 
czasów: «Potem my, żywi i pozostawie-
ni, wraz z nimi będziemy porwani w po-
wietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w 
ten sposób zawsze bądziemy z Panem. 
Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi 
słowami!» (1 Tes 4, 17-18). 

W kontekście Objawienia wiemy, że 
«niebo» lub «szczęśliwość», w której się 
znajdziemy, nie jest abstrakcją czy też 
fizycznym miejscem pośród obłoków, 
lecz żywą i osobistą więzią z Trójcą 
Świętą. Jest to spotkanie z Ojcem, które 
się urzeczywistnia w Chrystusie Zmar-
twychwstałym dzięki komunii Ducha 
Świętego. 

Trzeba zachowywać pewien umiar 
w opisach tych «ostatecznych rzeczywi-
stości», ponieważ pozostają one zawsze 
nieadekwatne. Język personalistyczny 
potrafi wyrazić dziś trafniej sytuację 
szczęścia i pokoju, w jaką wprowadza 
nas ostateczna komunia z Bogiem. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, 
streszczając naukę Kościoła na ten 
temat, stwierdza, że «Jezus ‘otworzył’ 

nam niebo przez swoją Śmierć i swoje 
Zmartwychwstanie. Życie błogosła-
wionych polega na posiadaniu w pełni 
owoców odkupienia dokonanego przez 
Chrystusa, który włącza do swej niebie-
skiej chwały tych, którzy uwierzyli w Nie-
go i pozostali wierni Jego woli. Niebo jest 
szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, 
którzy są doskonale zjednoczeni z Chry-
stusem» (n. 1026). 

Tę ostateczną sytuację możemy w 
jakiś sposób antycypować już dzisiaj, 
zarówno w życiu sakramentalnym, któ-
rego centrum stanowi Eucharystia, jak i 
przez dar z samych siebie, wyrażający 
się w miłości braterskiej. Jeśli potrafimy 
korzystać w sposób uporządkowany z 
dóbr, których Pan użycza nam codzien-
nie, doświadczamy radości i pokoju, 
którymi kiedyś będziemy się cieszyć w 
całej pełni. Zdajemy sobie sprawę, że 
tutaj na ziemi wszystko podlega jakimś 
ograniczeniom, jednakże myśl o rzeczy-
wistościach «ostatecznych» pozwala 
nam przeżywać dobrze rzeczywisto-
ści «przedostateczne». Zachowujemy 
świadomość, że chociaż żyjemy w tym 
świecie, jesteśmy powołani do szukania 
«tego, co w górze, gdzie przebywa Chry-
stus zasiadając po prawicy Boga» (Kol 
3, 1), by być z Nim w eschatologicznej 
pełni czasów, kiedy w Duchu pojedna On 
całkowicie z Ojcem «to, co na ziemi, i to, 
co w niebiosach» (Kol 1, 20). 

W kilku słowach
Modlimy się: «Ojcze nasz, któryś jest 

w niebie», a dalej mówimy: «bądź wola 
Twoja jako w niebie, tak i na ziemi». 
Te słowa modlitwy, której nauczył nas 
Chrystus, ukazują niebo jako duchową 
przestrzeń Ojca, przestrzeń niejako wy-
pełnioną — mieszkanie Trójcy Przenaj-
świętszej. Równocześnie dalsze słowa 
tej modlitwy wskazują na ziemię: «bądź 
wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi». 
Prosimy o to, ażeby wola, zbawcza wola 
Ojca, była wypełniana na ziemi przez 
nas, ludzi, ażebyśmy wypełniając wolę 
tego Ojca, który jest w niebie, sami doszli 
do nieba przez Chrystusa Syna Bożego 
w Duchu Świętym. 

Niebo jest bowiem miejscem, w któ-
rym Bóg na nas oczekuje. Niebo jest 
miejscem naszego ostatecznego powo-
łania i przeznaczenia. Mamy w niebie 
spełnić swoje powołanie, swoje istnienie, 
obcując wiekuiście z Bogiem żywym, 
z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. 
Taka jest prosta prawda o niebie, którą 
odczytujemy ze słów Modlitwy Pańskiej 
i z Ewangelii, a więc nie chodzi tu o ja-
kieś miejsce szczególne w znaczeniu 
fizycznym, ale o przestrzeń duchową, 
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przestrzeń obcowania z Bogiem, które 
jest naszym powołaniem i ostatecznym 
przeznaczeniem. 

PIEKŁO 
JAKO OSTATECZNE 
ODRZUCENIE BOGA

28 lipca 1999

Bóg jest nieskończenie dobrym i mi-
łosiernym Ojcem. Jednakże człowiek, 
któ ry ma Mu udzielić odpowiedzi w 
spo sób wolny, może niestety dokonać 
wyboru ostatecznego odrzucenia Jego 
miłości i przebaczenia i w ten sposób po-
zbawić się na zawsze radosnej komunii 
z Nim. Właśnie na tę tragiczną sytuację 
wskazuje doktryna chrześcijańska, kiedy 
mówi o potępieniu lub piekle. Nie jest to 
kara Boża wymierzona «z zewnątrz», 
lecz konsekwencja decyzji podjętych 
przez człowieka w tym życiu. Samą rze-
czywistość nieszczęścia, jaką ta smutna 
sytuacja niesie z sobą, możemy w pew-
nej mierze wyobrazić sobie w świetle 
pewnych tragicznych doświadczeń, któ-
re — jak zwykliśmy mówić — czynią z 
życia «piekło».

Jednakże w sensie teologicznym 
piekło jest czymś innym: jest ostateczną 
konsekwencją samego grzechu, zwra-
cającą się przeciw temu, kto go popełnił. 
Jest to sytuacja, w jakiej nieodwołalnie 
znajduje się człowiek, który odrzucił mi-
łosierdzie Ojca nawet w ostatniej chwili 
swego życia.

Aby opisać tę rzeczywistość, Pismo 
Święte posługuje się językiem symbo-
licznym, który stopniowo staje się coraz 
ściślejszy. W Starym Testamencie los 
umarłych nie był jeszcze w pełni wyja-
śniony przez Objawienie. Najczęściej 
uważano, że zmarli przebywają w Sze-
olu, miejscu ciemności (por. Ez 28,8; 31, 
14; Hi 10,21 n.; 38,17; Ps 30 [29],10; 88 
[87],7.13), w otchłani, z której się nie wy-
chodzi (por. Hi 7, 9), w miejscu, w którym 
nie można wielbić Boga (por. Iz 38,18; 
Ps 6, 6).

Nowy Testament ukazuje w nowym 
świetle sytuację umarłych, obwieszcza-
jąc przede wszystkim, że Chrystus przez 
swe zmartwychwstanie zwyciężył śmierć 
i swą wyzwalającą mocą objął również 
królestwo zmarłych.

Jednakże odkupienie pozostaje pro-
pozycją zbawienia, którego przyjęcie jest 
sprawą wolności człowieka. Dlatego też 
każdy będzie osądzony «według swoich 
czynów» (Ap 20, 13). Posługując się 
obrazami, Nowy Testament przedstawia 
miejsce przeznaczone dla czyniących 
nieprawość jako rozpalony piec, w któ-

rym rozlega się «płacz i zgrzytanie zę-
bów» (Mt 13,42; por. 25,30.41), lub jako 
piekło, gdzie płonie «ogień nieugaszo-
ny» (Mk 9,43). O tym wszystkim czytamy 
w opisie zawartym w przypowieści o bo-
gaczu i ubogim Łazarzu, która ukazuje 
wyraźnie, że piekło jest miejscem osta-
tecznej kary, nie dopuszczającym moż-
liwości powrotu ani złagodzenia cierpień 
(por. Łk 16,19-31).

Również Apokalipsa posługuje się 
plastycznym obrazem «jeziora ognia», 
do którego zostają wrzuceni ci, co nie 
dali się zapisać do księgi życia, naraża-
jąc się w ten sposób na «drugą śmierć» 
(Ap 20,13n). Kto więc z uporem zamy-
ka się na Ewangelię, decyduje się na 
«wieczną zagładę [z dala] od oblicza 
Pańskiego i od potężnego majestatu 
Jego» (2 Tes 1,9).

Należy poprawnie interpretować ob-
razy, w których Pismo Święte przedsta-
wia nam piekło. Wskazują one na całko-
witą beznadziejność i pustkę życia bez 
Boga. Piekło oznacza nie tyle miejsce, 
co raczej wskazuje na sytuację, w jakiej 
znajduje się człowiek, który w sposób 
wolny i ostateczny oddala się od Boga, 
źródła życia i radości. Katechizm Ko-
ścioła Katolickiego tak streszcza prawdy 
wiary na ten temat: «Umrzeć w grzechu 
śmiertelnym, nie żałując za niego i nie 
przyjmując miłosiernej miłości Boga, 
oznacza pozostać z wolnego wyboru 
na zawsze oddzielonym od Niego. Ten 
stan ostatecznego samowykluczenia z 
jedności z Bogiem i świętymi określa się 
słowem ‘piekło’» (n. 1033).

Dlatego «potępienia» nie można 
przypisać inicjatywie Boga, ponieważ 
w swej miłosiernej miłości pragnie On 
jedynie zbawienia istot stworzonych 
przez siebie. W rzeczywistości to istota 
stworzona sama zamyka się na Jego 
miłość. «Potępienie» polega właśnie 
na ostatecznym oddaleniu się od Boga, 
które człowiek dobrowolnie wybrał i po-
twierdził ten wybór ostateczną pieczęcią 
w chwili śmierci. Wyrok Boży jedynie ra-
tyfikuje ten stan.

Wiara chrześcijańska poucza nas, 
że pośród wolnych stworzeń, mających 
możliwość wyboru między «tak» i «nie», 
znalazły się już takie, które powiedzia-
ły «nie». Były to stworzenia duchowe, 
zbuntowane przeciw miłości Bożej i na-
zywane diabłami (por. Sobór Laterański 
IV: DS 800-801). Dla nas, istot ludzkich, 
ich historia brzmi jak ostrzeżenie: jest 
stałym wezwaniem do uniknięcia trage-
dii, do jakiej prowadzi grzech, i do kształ-
towania naszego życia według wzoru 
Jezusa, który przeszedł przez życie mó-

wiąc Bogu «tak».
Potępienie pozostaje realną możliwo-

ścią, jednakże bez specjalnego objawie-
nia Bożego nie jest nam dane poznać, 
kogo z ludzi rzeczywiście to dotknęło. 
Myśl o piekle (a tym bardziej niewłaści-
wie interpretowane obrazy biblijne) nie 
powinna budzić irracjonalnego lęku, lecz 
stanowić konieczną i zbawienną prze-
strogę dla wolności, osadzoną w kontek-
ście orędzia, że Jezus zmartwychwstały 
pokonał szatana, udzielając nam Ducha 
Bożego, w którym możemy wołać «Abba, 
Ojcze!» (Rz 8,15; Ga 4,6).

Ta pełna nadziei perspektywa prze-
waża w przepowiadaniu chrześcijań-
skim. Jest trafnie wyrażona w liturgicznej 
Tradycji Kościoła, o czym świadczą na 
przykład słowa z Kanonu Rzymskiego: 
«Boże, przyjmij łaskawie tę Ofiarę od 
nas, sług Twoich, i całego ludu Twego 
(...), zachowaj nas od wiecznego potę-
pienia i dołącz do grona swoich wybra-
nych».

W kilku słowach
...nawiążę do słów poety: «Ty bez 

nas samych nie możesz nas zbawić». 
Otóż jeżeli to jest prawda o wiecznym 
zbawieniu, to tym bardziej jest to prawda 
o wiecznym odrzuceniu. Bóg nikogo nie 
potępia, nie chce potępić. Chce, ażeby 
wszyscy doszli do poznania prawdy i do 
zbawienia. Jeżeli wbrew tej zbawczej i 
odwiecznej woli Boga człowiek jednak 
odrzuca Jego miłość, Jego zaproszenie 
do uczestnictwa w życiu Bożym, to w 
końcu on sam decyduje o swojej wiecz-
ności bez Boga, poza Bogiem. «Ty bez 
nas samych nie mogłeś nas zbawić i bez 
nas samych nie możesz nas potępić». 
Módlmy się bardzo o to, ażeby ta wola 
człowieka, który odrzuca zbawczą wolę 
Boga, nie ucieleśniała się w nikim i ni-
gdzie. Módlmy się o zbawienie wszyst-
kich ludzi, o wieczne zbawienie dla każ-
dego człowieka. 

CZyŚCIEC — 
NIEZBĘDNE 
OCZySZCZENIE 
PRZED SPOTKANIEM 
Z BOGIEM

4 sierpnia 1999

Jak stwierdziliśmy w poprzednich 
dwóch katechezach, człowiek w zależ-
ności od tego, czy w ostateczności opo-
wiada się za Bogiem czy przeciw Bogu, 
staje przed jedną z alternatyw: albo żyje 
z Panem w szczęściu wiecznym, albo 
też pozostaje z dala od Jego obecności.

Ci, którzy otwierają się na Boga, ale 
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w sposób niedoskonały, na drodze do 
pełni szczęścia muszą przejść przez 
oczyszczenie, które wiara Kościoła opi-
suje w nauce o «czyśćcu» (por. KKK, 
1030-1032).

W Piśmie Świętym możemy znaleźć 
stwierdzenia, które pomagają zrozumieć 
sens tej nauki, nie wyłożonej jednak w 
sposób formalny. Wyrażają one przeko-
nanie, że nie można zbliżyć się do Boga, 
zanim nie przejdzie się przez swego ro-
dzaju oczyszczenie.

Zgodnie z religijnym prawodaw-
stwem Starego Testamentu, to co jest 
przeznaczone dla Boga, powinno być 
doskonałe. Z tego też względu wymaga 
się również fizycznej nieskazitelności dla 
tych rzeczywistości, które mają kontakt 
z Bogiem zarówno w wymiarze ofiarni-
czym, jak na przykład zwierzęta ofiarne 
(por. Kpł 22,22), jak i instytucjonalnym, 
jak w wypadku kapłanów sprawujących 
kult (por. Kpł 21,17-23). Oprócz nieska-
zitelności fizycznej pojedyncze osoby 
oraz całe zgromadzenie muszą całko-
wicie oddać się Bogu przymierza (por. 1 
Krl 8,61), zgodnie z doniosłym naucza-
niem Księgi Powtórzonego Prawa (por. 
6,5). Trzeba miłować Boga z całej duszy, 
czystym sercem i potwierdzać to uczyn-
kami (Pwt 10,12 n.).

Nieskazitelność wymagana jest tak 
samo po śmierci, by wejść w doskonałą 
i ostateczną komunię z Bogiem. Ten kto 
tej nieskazitelności nie osiągnął, musi 
przejść przez oczyszczenie. Sugeruje to 
tekst św. Pawła. Mówiąc o wartości dzie-
ła każdego człowieka, które ujawni się w 
dniu sądu, Apostoł stwierdza: «Ten, któ-
rego dzieło wzniesione na fundamencie 
(którym jest Chrystus) przetrwa, otrzyma 
zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, 
poniesie szkodę: sam wprawdzie oca-
leje, lecz tak jakby przez ogień» (1 Kor 
3,14-15).

Aby osiągnąć stan doskonałej nie-
skazitelności, potrzebne jest czasem 
wstawiennictwo lub pośrednictwo jakiejś 
osoby. Na przykład Mojżesz uzyskuje 
przebaczenie dla ludu dzięki modlitwie, 
w której odwołuje się do zbawczego 
dzieła dokonanego przez Boga w prze-
szłości i prosi Go o wierność przysiędze 
złożonej ojcom (por. Wj 32,30 oraz 11-
13). Postać Sługi Pańskiego, ukazaną 
w Księdze Izajasza, wyróżnia także 
funkcja wstawiania się i pokuty za wielu; 
pod koniec swoich cierpień «ujrzy świa-
tło» i «usprawiedliwi wielu», dźwigając 
ich nieprawości (por. Iz 52,13; 53,12, 
zwłaszcza 53,11).

Na tle Starego Testamentu można 
uznać Psalm 51 [50] za syntezę procesu 

powracania do pierwotnej nieskazitelno-
ści: grzesznik wyznaje i uznaje własną 
winę (w. 6), usilnie prosi o oczyszczenie 
lub «obmycie» (w. 4.9.12.16), by móc 
głosić chwałę Bożą (w. 17).

W Nowym Testamencie Chrystus 
ukazany jest jako Ten, który się wstawia i 
przyjmuje na siebie funkcje najwyższego 
kapłana w dniu przebłagania (por. Hbr 
5,7; 7,25). Kapłaństwo nabiera jednak 
w Nim nowego i ostatecznego kształtu. 
Tylko jeden raz wchodzi On do niebie-
skiej świątyni, by wstawiać się za nami 
przed obliczem Boga (por. Hbr 9, 23-
26, zwłaszcza 24). Jest On Kapłanem 
a jednocześnie «ofiarą przebłagalną» 
za grzechy całego świata (por. 1 J 2, 2). 
Jako Ten, który się wstawia i dokonuje 
za nas zadośćuczynienia, Jezus objawi 
się w pełni przy końcu naszego życia 
ofiarowując swe miłosierdzie, ale także 
osądzając tych, którzy odrzucają miłość 
i przebaczenie Ojca.

Ofiarowanie miłosierdzia nie zwal-
nia z obowiązku, byśmy przed obliczem 
Pana stawili się czyści i nieskazitelni, bo-
gaci w miłość, którą św. Paweł nazywa 
«więzią doskonałości» (Kol 3,14). 

Gdy podczas naszego ziemskiego 
życia odpowiadamy na ewangeliczne 
wezwanie, byśmy byli doskonali jak 
Ojciec niebieski (por. Mt 5,48), to tym 
samym wypełniamy powołanie do wzra-
stania w miłości, abyśmy byli niezłomni 
i nienaganni wobec Boga Ojca, «na 
przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze 
wszystkimi Jego świętymi» (1 Tes 3, 13). 
Z drugiej strony jesteśmy wezwani do 
«oczyszczenia się z wszelkich brudów 
ciała i ducha» (por. 2 Kor 7,1; por. 1 J 
3,3), ponieważ spotkanie z Bogiem wy-
maga absolutnej czystości.

Trzeba usunąć wszelkie ślady przy-
wiązania do zła i naprawić wszelkie znie-
kształcenia duszy. Oczyszczenie musi 
być całkowite i to właśnie wyraża nauka 
Kościoła o czyśćcu. Termin ten nie ozna-
cza miejsca, lecz formę życia. Ci, którzy 
po śmierci żyją w stanie oczyszczenia, 
trwają już w miłości Chrystusa, uwal-
niającego ich od resztek niedoskonało-
ści (por. Powszechny Sobór Florencki, 
Decretum pro Graecis: DS 1304; Po-
wszechny Sobór Trydencki, Decretum 
de iustificatione: DS 1580; Decretum de 
purgatorio: DS 1820).

Należy uściślić, że stan oczysz-
czenia nie jest przedłużeniem sytuacji 
ziemskiej, tak jakby po śmierci istniała 
jeszcze dodatkowa możliwość zmiany 
własnego losu. Nauczanie Kościoła w 
tym zakresie jest jednoznaczne i zostało 
potwierdzone przez Sobór Watykański II, 

który głosi: «A ponieważ nie znamy dnia 
ani godziny, musimy, w myśl upomnienia 
Pańskiego, czuwać ustawicznie, abyśmy 
zakończywszy jeden jedyny bieg nasze-
go ziemskiego żywota (por. Hbr 9,27), 
zasłużyli wejść razem z Panem na gody 
weselne i być zaliczeni do błogosławio-
nych (por. Mt 25,31-46), i aby nie kazano 
nam, jak sługom złym i leniwym (por. Mt 
25,26), pójść w ogień wieczny (por. Mt 
25,41), w ciemności zewnętrzne, gdzie 
‘będzie płacz i zgrzytanie zębów’ (Mt 22, 
13 i 25, 30)» (Lumen gentium, 48).

Dzisiaj pojawia się raz jeszcze ostat-
ni ważny aspekt, który Tradycja Kościo-
ła zawsze podkreślała: jest to wymiar 
wspólnotowy. Ci, którzy znajdują się bo-
wiem w sytuacji oczyszczenia, związani 
są zarówno z błogosławionymi, cieszą-
cymi się już w pełni życiem wiecznym, 
jak i z nami, zdążającymi na tym świecie 
do domu Ojca (por. KKK, 1032).

Podobnie jak w życiu ziemskim 
wie rzący są między sobą zjednoczeni 
w jednym Ciele Mistycznym, tak rów-
nież po śmierci ci, którzy żyją w stanie 
oczyszczenia, doświadczają tej samej 
solidarności eklezjalnej, wyrażającej się 
w modlitwie, sufragiach i miłości innych 
braci w wierze. Oczyszczenie przeży-
wane jest w podstawowej więzi, jaka się 
tworzy między tymi, którzy żyją na tym 
świecie, a tymi, którzy cieszą się szczę-
śliwością wieczną.

W kilku słowach
«Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im 

wieczne spoczywanie. Światłość wiecz-
na niech im świeci, gdzie królują wszy-
scy święci, gdzie królują z Tobą, Panem, 
aż na wieki wieków. Amen!» Tak się mo-
dlimy za zmarłych.

I tak w tym miesiącu sierpniu modli-
my się za poległych w Powstaniu War-
szawskim, w szczególności za Krzyszto-
fa Kamila Baczyńskiego, obiecującego 
poetę, który poległ mając 23 lata, 55 lat 
temu, 4 sierpnia 1944 r., i za wszystkich 
naszych zmarłych.

Niech ta modlitwa za zmarłych towa-
rzyszy nam często. W niej się wyraża na-
sza wiara, zbawienie wieczne, do którego 
człowiek dochodzi także przez czyściec. 
Czyściec to znaczy stan oczyszczenia, 
stan, w którym dusze przygotowane do 
zbawienia, do szczęścia wiecznego, 
o czyszczają się jeszcze, ażeby dojrzeć 
do ostatecznego spotkania z Bogiem. 
«Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wie-
czne spoczywanie. Światłość wieczna 
niech im świeci, gdzie królują wszyscy 
święci, gdzie królują z Tobą, Panem, aż 
na wieki wieków. Amen!»



Vox Domini

6

Żyjemy obecnie w szczególnych 
czasach, w których nasza chrze-
ścijańska wiara poddawana jest na 
różne sposoby ciężkiej próbie. Do-
świadczając z wielu stron wrogości 
powinniśmy umocnić naszą wiarę w 
prawdę Ko ścioła atakowanego prz ez 
rozwścieczonego demona. 

Pan prosi nas zatem, 
abyśmy uważali, czuwali 
i modlili się wytrwale. 
Oświecona wiarą czuj-
ność jest bronią nie do 
po konania. W świetle 
Ducha Świętego prowa-
dzi nas do zrozumienia 
wydarzeń z naszej hi-
storii, znaków czasu, 
ostrzega przed zasta-
wionymi przez Złego za-
sadzkami oraz umacnia 
w zbawiennej wierze 
Kościoła katolickiego. 

Uważajcie 
i czuwajcie
Mk 13,33-37: „Uważajcie i czuwaj-

cie, bo nie wiecie kiedy czas ten nadej-
dzie.  Bo rzecz ma się podobnie jak z 
człowiekiem, który udał się w podróż. 
Zostawił swój dom, powierzył swym 
sługom staranie o wszystko, każdemu 
wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu 
przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie 
więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu 
przyjdzie: z wieczora czy o północy, 
czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By 
niespodzianie przyszedłszy nie zastał 
was śpiących. Lecz co wam mówię, do 
wszystkich mówię: Czuwajcie!”1

1  W Piśmie św. kilka wyrazów grec-
kich przetłumaczono jako „czuwać” lub 
„czujny”: nie spać (gregoreô), por. Mt 
26,38; 40; Mk 14,34.37; Łk 9,32, 1 Tes 
5,10; czuwać (agr-hypneô) 2 Kor 6,5; 
11,27; Ef 6,18 itd. Terminy takie jak: 
„strzeżcie się” (blepô) Mt 24,44, czy 
„uważajcie” (blepete) Mk 13,33, pod-
kreślają pier wsze słowo. Czuwać to nie 
spać, uważnie obserwować, co dzieje się 
wokół nas, na świecie, w naszej epoce. 
Bardzo lekkomyślne byłoby  nie potrak-
tować poważnie przestróg  naszego Pana 
Jezusa. Człowiek czuwający w wierze 

Powyższe Słowa Zbawiciela nale-
ży potraktować poważnie. W tym tak 
krótkim fragmencie Ewangelii, Jezus 
czterokrotnie nakazuje czuwać a w 
wersecie 9 mówi: „ A wy miejcie się na 
baczności”. W naleganiu Pana wyraża 
się Boża, prorocka pedagogia, pełna 
miłości. 

Nawiązując do Swojego ponow-
nego Przyjścia, Mesjasz zachęca nas 
do wielkiej czujności, gdyż przewiduje 
trudności, z jakimi spotykać się będą 
poprzez wieki chrześcijanie a zwłasz-
cza na końcu czasów; pogańskich 
czasów sprzeciwiających się łasce. W 
dzisiejszych czasach pewien publicz-
ny fenomen osiągnął olbrzymi i zna-
czący wymiar o wielu znaczeniach. 
Mowa tu o wszechobecnym obrazie. 
Życie każdego zalewa telewizja, Inter-
net, różnorakie media i nikt nie jest w 
stanie im umknąć. Nawet większość 
pustelników posiada już dziś telefony 
komórkowe, komputery i inne podob-
ne urządzenia. 

Już od najmłodszych lat szkolnych 
dostrzega nadchodzące niebezpieczeń-
stwo i ostrzega innych, aby wszyscy 
go uniknęli chroniąc się w bezpieczne 
miejsce. 
Moje artykuły i książki są świadectwem 
dla współczesnego i przyszłego poko-
lenia. Tym bezpiecznym miejscem jest 
Maryja, Arka Zbawienia prowadząca do 
Raju.

korzystamy z wielorakich mediów. 
Tym, co w szczególności przedostaje 
się wszędzie i nęci umysły, jest OB-
RAZ. Wykorzystywany jest w każdej 
dziedzinie życia: polityce, informacji, 
grach, rozrywce; służy różnego rodza-
ju nauczaniu, itd. 

Żyjemy w czasach, w których 
obraz zdobywa moc, 
równolegle wykorzysty-
waną przez jednych w 
dobrym, a przez dru-
gich złym celu. Fakt, iż 
polityczne zwycięstwa 
wiążą się coraz bardziej 
z odpowiednim wykorzy-
stywaniem obrazu nie 
jest obcy temu, o czym 
pisze w Księdze Apoka-
lipsy św. Jan: „I dano jej, 
by duchem obdarzyła 
obraz Bestii, tak iż nawet 
przemówił obraz Bestii i 
by sprawił, że wszyscy 
zostaną zabici, którzy 
nie oddadzą pokłonu 

obrazowi Bestii.” (Ap 13,15). 
Umiłowany uczeń używa w Apoka-

lipsie pięć razy słowa „obraz” (eikôn. 
gr) w odniesieniu do Bestii. 

Jasne jest teraz, że Antychryst bę-
dzie wielkim użytkownikiem mediów, 
które sobie podporządkuje. Punkt ten 
aktualizuje proroctwo Jana na różnych 
płaszczyznach. Pobudza nas to więc 
do wzmożonej czujności, tym bardziej, 
iż wielu jest tych, którzy mieszają w 
sercach i ludzkich umysłach. W ten oto 
sposób przeróżne telewizyjne, pseudo 
historyczne i naukowe audycje pod-
stępnie atakują prawdę historyczną, 
zawartą w Piśmie Świętym, Kościele. 
Pewni neorewizjoniści, fałszerze hi-
storii usiłują odwrócić prawdę głosząc, 
iż kłamstwem są proroctwa dotyczące 
końca czasów zapowiadane przez 
Jezusa Chrystusa i Jego uczniów. 
Utrzymują, że Jezus i Apostołowie 
pomylili się, co do zapowiedzi o końcu 
świata. Według głoszonej przez nich 
teorii Kościół wyrósł na kłamstwie. 
Tak, więc przytaczają nieprawdziwe 

„Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, 
kiedy czas ten nadejdzie...” (Mk 13,33)
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dowody na demoniczne argumenty, w 
które wierzą osoby niewierzące i nie 
posiadające wiedzy z zakresu religii. 

Dla tych wrogów prawdy, Apoka-
lipsa św. Jana przedstawia, w sposób 
symboliczny, jedynie rzeczywistość 
ówczesnej epoki. Skoro Apostoł odno-
sił się do Imperium Rzymskiego i do 
Cesarza, zatem treść Księgi dotyczy 
przeszłości i nie ma nic wspólnego z 
człowiekiem współczesnym. Próbują 
wymazać proroczy wymiar księgi, o 
którym jednak jasno mówi fragment 
Ap 22,18. Ostatnimi czasy, w prze-
kupionych kłamstwem, chciwych 
mediach mnożą się różnego typu 
antychrześcijańskie filmy, programy 
zadające kłam religii. 

Zasmucający jest fakt, iż nawet 
ludzie Kościoła, „letni” wierzący i 
inni wpadają w pułapkę fałszywego 
światła…. W rzeczywistości jesteśmy 
świadkami, tego, o czym pisał św. 
Paweł w 2 Tes 2,1-2. 

Oto dlaczego Bóg przestrzega 
przed wyborem drogi prowadzącej do 
kłamstwa, w taki sposób, że potępieni 
zostaną wszyscy, którzy odwrócą się 
od prawdy a opowiedzą za złem. Nie 
oczekujmy zatem od ludzi bezbożnych 
pochlebnych wypowiedzi na tematy 
religijne. 

Na rozmaite błędne i szydercze 
komentarze do Pisma Świętego, jakie 
się szerzą, Kościół ma dziś tę samą, 
co od wieków odpowiedź wspaniałego 
i pełnego światła uroczystego na-
uczania. Wszystkie szatańskie cechy 
przybierają wabiący blask, ale równie 
łatwo ich go pozbawić, trzeba tylko po-
zostać wiernym nauczaniu Kościoła. 
Trzeba poznać Pismo Święte, którego 
ludzie bezbożni nie znają. Doszukują 
się, podobnie jak czynią to członko-
wie niektórych sekt, tego, co dla nich 
wygodne, by poprzeć ich zgubne tezy. 
Kościół jednak, mimo iż pogardzany, 
nie pozwala się oszukiwać i przyjmuje 
wymierzone w Niego ciosy z Bożym 
pokojem. 

Kościół - Ciało Mistyczne, na wzór 
Swego Zbawcy, doświadcza Męki i 
zmierza ku zwycięstwu, które zasko-
czy cały świat. 

Wierni Świadkowie Pana! Bóg 
wybrał nas, abyśmy czuwali oświeceni 
w tym właśnie czasie, kiedy to świat, 
okryty ciemnością błędu, ślepo zdąża 

ku ruinie, jakiej jeszcze nie było. Jako 
ludzie roztropni bądźmy zawsze czujni 
w wierze, słuchając uważnie ostrze-
żeń z Pisma Świętego:

2 Tm 4,3-4: „Przyjdzie bowiem 
chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą 
znosili, ale według własnych pożądań 
– ponieważ ich uszy świerzbią – będą 
sobie mnożyli nauczycieli. Będą się 
odwracali od słuchania prawdy, a 
obrócą się ku zmyślonym opowiada-
niom.”

2 Tm 2,16: „Unikaj zaś światowej 
gadaniny; albowiem uprawiający ją 
coraz bardziej będą się zbliżać ku 
bezbożności, a ich nauka jak gangre-
na będzie się szerzyć wokoło”. 

2 P 3,3-7: „To przede wszystkim 
wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach 
szydercy pełni szyderstwa, którzy 
będą postępowali według własnych 
żądz i będą mówili: „Gdzie jest obiet-
nica Jego przyjścia? Odkąd bowiem 
ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo 
trwa od początku świata”. Nie wiedzą 
bowiem ci, którzy tego pragną, że 
niebo było od dawna i ziemia, która z 
wody i przez wodę zaistniała na słowo 
Boże, i przez nią ówczesny świat zagi-
nął wodą zatopiony.  A to samo słowo 
zabezpieczyło obecnie niebo i ziemię 
jako zachowane dla ognia na dzień 
sądu i zguby bezbożnych ludzi”. 

Kol 2,8 : „Baczcie, aby kto was nie 
zagarnął w niewolę przez tę filozofię 
będącą czczym oszustwem, opartą 
na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach 
świata, a nie na Chrystusie”. (por. Mt 
24,11-13n; Łk 21,8; Flp 3,18-20; Ga 
1,6-9; 2 P 2,1-3 itd.).

Epoka, 
w której żyjemy 
stanowi przełom 
w historii ludzkości. 
Przytłoczeni rozmiarem klęsk i 

nie pewnością jutra, politycy zjednoczą 
się masowo na kruchym fundamencie, 
aby zawierzyć władzę Synowi zagłady 
mającemu rzekomo uporządkować 
wszystkie sprawy. W owym czasie 
Uzurpator ujawni się wszystkim 
ludziom. Panika powali tych, którzy 
ostentacyjnie pozwolą Bestii nazna-
czyć się, aby ze strachu, tchórzo-
stwa, bezbożności… „móc kupić lub 
sprzedać” (por. Ap 13,17).  Bestia 
wabić będzie całą ziemię i spowoduje 

zniszczenia nawet w łonie Kościoła 
doświadczanego wówczas jak nigdy 
przedtem. Pomimo to wierny Kościół 
nie przestanie pokornie wzrastać w 
miłości Boga i prawdzie. Niech więc 
pozostanie czujny i ostrożny. Czło-
wiek czuwający bowiem powinien 
być szczególnie uważny, według 
życzenia Pana (por. Mk 13,33). Nie 
może pozwolić sprowadzić się na 
wątpliwą drogę, a czystość świętej 
nauki powinien zachować nietkniętą, 
naturalną i niezmąconą. 

Cały Kościół powołany jest do 
czuwania i rozpoznawania znaków 
czasu. Cały Kościół powołany jest do 
uznania już dzisiaj Królowej Pokoju, 
zanim jeszcze nadejdzie widoczny 
znak, by przypieczętować sytuację 
każdego człowieka na ziemi. 

Ci, którzy się nawrócą i ustrzegą 
wiary, doświadczać będą wówczas 
ogromnej radości. Natomiast ludzi 
odurzonych złem ogarnie ogromny lęk 
przed losem im zgotowanym. 

Żyjemy w czasach, w których Bóg 
daje nam łaskę rozumu, przejrzenia, 
nawrócenia. Musimy odważnie pa-
trzeć na świat podążający ciemną 
drogą z powodu odstępstwa od Boga, 
pychy i zła, które wciąż się szerzy po-
przez uchwalanie bezbożnych praw, 
których jesteśmy świadkami. Żyjemy 
w czasach, w których powinniśmy 
opowiedzieć się za Bogiem, Jego Mi-
łością, umiłowaniem prawdy, życia, 
sprawiedliwości i pokoju. 

Każdy człowiek wezwany jest do 
tego, aby przyzywać  Pocieszyciela,  
Świętego Ducha poznania i światłości. 
W Kościele Świętym, przez wiarę, 
Duch Boży wylewa się w obfitości na 
tych, którzy Go przyjmują. Po bole-
snym czasie rodzenia wszystko się w 
nim odnowi. Nadejdzie chwila, kiedy 
Jezus Chrystus królować będzie w 
sercach i umysłach tych wszystkich, 
których zbawił Bóg. 

Bądźmy więc wraz z Maryją ludźmi 
czuwającymi z wiarą, radością, miło-
ścią i nadzieją.

Jacques Magnan 
Przekład z franc.: Marta Z. 
Za zgodą:  EDITIONS DU PARVIS 
 STELLA MARIS 
CH-1648 HAUTEVILLE / SUISSE
Tél.: 0041 (0)26 915 93 93 
Fax: 0041 (0)26 915 93 99 
http://www.parvis.ch
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1 maja 2011:
Beatyfikacja 
Jana Pawła II
W komunikacie opublikowanym przez watykańskie 

biuro prasowe wymieniono pięć ceremonii, które odbę-
dą się w związku z wyniesieniem polskiego papieża na 
ołtarze. Pierwszą z nich będzie czuwanie modlitewne 
na terenie antycznego stadionu Circus Maximus, roz-
poczynające się o godzinie 20 w sobotę 30 kwietnia, a 
zorganizowane przez diecezję rzymską. Jej wikariusz 
kardynał Agostino Vallini będzie przewodniczył uro-
czystości, której uczestników pozdrowi za pośrednic-
twem łącz telewizyjnych Benedykt XVI. 

Czuwanie ma trwać do 22.30. 
1 maja o godzinie 10 na Placu św. Piotra rozpocznie 

się msza beatyfikacyjna, którą odprawi Benedykt XVI. 
W komunikacie podkreślono, że „do udziału w niej nie 
są potrzebne bilety, a nad wejściem na plac i w jego 
okolice czuwać będą siły porządkowe”. 

Po mszy beatyfikacyjnej 1 maja przed Ołtarzem 
Konfesji w bazylice św. Piotra zostaną wystawione 
szczątki Jana Pawła II. Zdecydowano, że ich wystawie-
nie potrwa w zależności od napływu wiernych, którzy 
będą chcieli oddać hołd błogosławionemu. 

2 maja o godzinie 10.30 na Placu św. Piotra mszę 
dziękczynną za beatyfikację papieża odprawi watykań-
ski sekretarz stanu kard. Tarcisio Bertone. 

5 maja podczas prywatnej uroczystości, jak wyjaśnił 
Watykan, szczątki polskiego papieża zostaną pochowa-
ne w kaplicy św. Sebastiana. Znajduje się ona po pra-
wej stronie od wejścia, zaraz za Pietą Michała Anioła.

„Trzeba przyszłym pokoleniom przekazać motywy, 
które spowodowały, że w czasie pogrzebu Jana Pawła 
II wołaliśmy «Santo subito»” - powiedział uzasadniając 
konieczność procesu kanonicznego postulator sprawy, 
ks. prałat Sławomir Oder. 

Podkreślił, że proces odbywał się szybko z trzech 
powodów: opinii o świętości, która była w tym wypad-
ku widoczna już przed pojęciem procesu. Po drugie 
– inicjatywy kardynałów, którzy przed rozpoczęciem 
konklawe zwrócili się na piśmie z prośbą do przyszłego 
papieża o podjęcie sprawy beatyfikacji Jana Pawła II 
oraz osobistego przekonania Benedykta XVI, który bę-
dąc jego współpracownikiem, był też świadkiem pro-
cesu beatyfikacyjnego.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
stanie się w dniu beatyfikacji polskim Rzymem - spo-
dziewają się władze kościelne w Polsce. Już teraz trwa-
ją przygotowania do przyjęcia tysięcy pielgrzymów.

Data wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II zbiega się 
ze świętem Bożego Miłosierdzia, na które co roku przy-
jeżdża do Łagiewnik od 100 do 150 tys. osób. Trudno 
powiedzieć, ilu pielgrzymów będzie tym razem, stąd 
też starania, żeby i miejsce, i program uroczystości 
były dostosowane do ich przyjęcia.
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Wkrótce 50 rocznica 
Soboru 
WatykańSkiego ii 
Początki Soboru Watykańskiego II sięgają roku 1959, czasu krótkiego ponty-

fikatu Jana XXIII, który już wtedy go zapowiadał, a cztery lata później otworzył. 
Dzieła tego dokończył, nie bez perypetii, następca Jana XXIII, papież Paweł VI. 
Sobór ten zapoczątkował istotny przełom w życiu Kościoła XX w., rozpoczął Jego 
odrodzenie i wyraźne osadzenie we współczesnym świecie. Założenia, jakie 
sobie postawił są wciąż aktualne. Przyjrzyjmy się po krótce jego pierwocinom, 
przebiegowi oraz perspektywom. 

«Żywimy wielką nadzieję, iż Kościół, oświecony światłem tego Soboru, 
wzbogaci się w skarby duchowe… Podążajmy bez obaw drogą, którą kroczy 
od dwudziestu wieków, a czego wymaga epoka, w której żyjemy”. (słowa Jana 
XXIII wygłoszone w czasie przemówienia na otwarcie II Powszechnego Soboru 
Watykańskiego - 11 X 1962).  

o śWicie noWej epoki. zWołanie Soboru
Zaledwie trzy miesiące po wyborze na papieża, ku zaskoczeniu Kościoła, 

25 stycznia 1959 r., Jan XXIII zapowiada rychłe zwołanie soboru. Z uwagi na 
trudne czasy jest to decyzja odważna, ale spokojna jednocześnie, gdyż natchniona Duchem św. 
potrafiącym sterować łodzią Kościoła.  

Jan XXIII jest kontynuatorem wcześniejszych 20 ważnych soborów, o zabarwieniu ekumenicznym 
na tyle, na ile dotyczą całego Kościoła, pomimo podziałów zaistniałych od wielkiej schizmy wschodniej 
XI w. oraz protestanckich schizm zrodzonych z Reformy (początek XVI w.) 

Pierwszych osiem soborów odbyło się na Wschodzie (Nicea 325r; Konstantynopol 381 r.; Efez 
431r.; Chalcedonia 451r.). Pozostałe, po roku 1054 na Zachodzie, głównie w Rzymie, na Lateranie.  
Przedostatni Sobór Trydencki (1545 r.) zapoczątkował okres Kontrreformacji, a ostatni, czyli Sobór 
Watykański I (1869r.) został zawieszony z powodu wybuchu wojny. Sobór otwarty przez Jana XXIII 
zapowiada się poniekąd jako kontynuacja poprzedniego i stąd jego nazwa Vatican II. Po Soborze 
Watykańskim I, który trwał krótko i ograniczył się do wydania zaledwie dwóch konstytucji dogmaty-
cznych (o wierze i nieomylności papieża) Duch Święty zobowiązuje się obdarować nowe soborowe 
zgromadzenie potrzebnymi siłami i odpowiednim czasem do realizacji zamierzonych celów. 

ceLe Soboru
Nowe Zgromadzenie stoi przed nie lada wyzwaniem. Pomimo dużego wkładu, jaki wniósł Pius 

XII w sprawy Kościoła (prawdopodobnie już on myślał o zwołaniu soboru) potrzebuje On odnowy, 
odmłodzenia wśród wiernych, których żywe zaangażowanie jest jednak niezaprzeczalne. Wyłania się 
nawet potrzeba jakby „poruszenia” Kościoła, na nowo wraca kwestia księży-robotników. Dodatkowo 
istnieje poważny problem podziału Kościoła – prawdziwe zgorszenie w oczach ludzi niewierzących. 
Głównym celem soboru jest zatem uczynienie Kościoła bardziej wiarygodnym w oczach wiernych 
oraz odnowienie dzieła ewangelizacji. Aby urzeczywistnić te dążenia, konieczne jest, by wpierw sam 
Kościół poddał się doświadczeniu utwierdzając wiarę w Prawdzie i obietnicach Chrystusa dotyczących 
Kościoła, a następnie przeanalizował niektóre aspekty o charakterze dyscyplinarnym i instytucjonal-

nym, nawiązujące szczególnie do liturgii, posługi biskupów i 
księży oraz roli świeckich… W perspektywie tego rozległego 
aggiornamento (uwspółcześnienia) Kościół, pragnie, w formie 
ruchu ekumenicznego, otworzyć się na inne chrześcijańskie 
wyznania oraz podjąć dialog międzyreligijny, szczególnie z 
judaizmem i islamem.  

Tak więc Papież stoi wobec wielkiego wydarzenia, nie zdając 
sobie na początku sprawy z jego rozmiaru i czasu trwania ani też 
z tego, czy ze względu na swój wiek doczeka jego końca.

rzeczyWiStość Soboru
Sobory są wyjątkowymi momentami, ożywiającymi życie 

Kościoła. W zależności od doświadczeń i wydarzeń nadają rytm 
jego rozwojowi. Ich początki sięgają pierwszego Zgromadzenia 
Apostołów wybranych przez Chrystusa. Niedługo po śmierci 
Jezusa, w pierwotnym Kościele dochodzi do napięć, które stają 
się przyczyną zwołania w 49 roku, w Jerozolimie pierwszego 
soboru. Owocem jest, wystosowany przez św. Piotra i Pawła 
oraz uczniów, pierwszy List zakazujący narzucania obrzezania 
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nawróconym poganom. 
Począwszy od 325 r. ekumeniczne 

sobory gromadzą biskupów z całego 
świata (po grecku oikouméné) w celu 
omawiania zawieszonych lub nowych 
spraw dotyczących doktryny, dyscypliny, 
liturgii, życia Kościoła. „Prawo kanon-
iczne obowiązujące w Kościele katolic-
kim – pisze kardynał Wright – wymaga, 
aby pełnomocnikiem w zwoływaniu i 
zatwierdzaniu soborów był tylko papież, 
ze względu na jego nieodwołalne 
pierwszeństwo nadane mu przez Chrys-
tusa. Żadna decyzja nie jest wiążąca, 
jeśli została powzięta bez poparcia 
papieża”. To dlatego, zgodnie z przyjętymi 
przepisami, „biskup albo grupa biskupów 
nie może podważyć ważności soboru 
słusznie zwołanego przez Papieża, tym 
bardziej, iż oczywistym jest, że to Duch 
św. go prowadzi i ożywia. Nie mogą także 
jednego soboru zaakceptować a inny 
odrzucić”1. Duch Święty jest jeden. Akty 
soborowe redagowane są po łacinie, w 
języku Kościoła.

przebieg Soboru 
Ze względu na swój podeszły już wiek 

Jan XXIII śpieszy się z przygotowaniami 
do soboru publikując encyklikę o jego 
celach Ad Pétri cathedram (czerwiec 
1959). W sprawie powołania komisji i 
sekretariatów zarządzających konsultuje 
się z prałatami. 

Otwarcie pierwszej sesji następuje 
11 października 1962 r., w nawie głównej 
Bazyliki św. Piotra, gdzie mają miejsce 
wszystkie posiedzenia, według przyjętego 
regulaminu. 

2427 ojców na 3000 jest obecnych 
na pierwszym posiedzeniu plenarnym. 
Wśród nich znajdują się eksperci tacy 
jak ojciec Congar, de Lubac, Danielou, 
Journet, von Balthazar,  ks. Ratzinger, o. 
Laurentin, obserwatorzy reprezentujący 
około 29 Kościołów, świeccy audytorzy 
(Jean Guitton, M-L. Monnet). 

Sobór zdominowany jest przez du-
chownych z Zachodniej Europy (33%). 
Kościół z krajów komunistycznych mógł 
wysłać jedynie niewielką liczbę uczest-
ników (ok. 20 na 65 biskupów z Polski, 
w tym Karola Wojtyłę). Także z innych 
kontynentów przybyli nieliczni. 

Na I sesji podjęto 70 tematów: o 
liturgii, Objawieniu, środkach komunikacji 
społecznej, Kościele i ekumenizmie. Jan 
XXIII zadbał o to, aby 29 stycznia 1959 
r. wskazać podobieństwo pomiędzy 
prawosławiem a katolicyzmem. W swoim 
ostatnim dziele: J’ai senti battre le cœur 
1 Kardynał Wright, prefekt Kongregacji ds 
Duchowieństwa..

du monde („Poczułem bijące serce 
świata”) kard. Etchegaray opisuje swoje 
świadectwo i „kulisy soboru” wraz z 
jego programem, ideami, obradami, 
napięciami, kolokwiami, debatami, mod-
litwami, a także rolę prasy.

Pierwsza sesja kończy się 8 grudnia, 
bez możliwości przewidzenia przyszłości 
soboru. Jan XXIII umiera 3 czerwca 
1963. Jednak nowy papież, Paweł VI, 22 
czerwca ogłasza kontynuację soboru, 
którego II sesja trwa od 29 września do 4 
grudnia 1963 r. Zgromadzenie wciąż stu-
diuje, dokładnie i z determinacją, podjęte 
wcześniej tematy dotyczące Kościoła (np. 
misji biskupów) i ekumenizmu. 

Dwa następujące, mocne wydarzenia 
wieńczą drugą sesję soboru: pielgrzymka 
papieża do Palestyny, pierwsza od 
czasów św. Piotra oraz spotkanie z 
patriarchą Konstantynopola Atenago-
rasem w Jerozolimie (styczeń 1964 r.) 

Wciąż pozostaje wiele do opracow-
ania, zatem Paweł VI decyduje się na ot-
warcie kolejnej, III już sesji. Ta trwa od 14 
września do 21 listopada 1964 r. Powstają 
ważne teksty dotyczące poruszanych na 
niej tematów, podobnie jak wcześniej 
dokumenty o Kościele i ekumenizmie. 

Na zgromadzeniach pewien biskup 
zwraca na siebie szczególną uwagę 
będąc głosem „tych, którzy głosu nie 
mają”. Jest nim biskup z Krakowa, Karol 
Wojtyła, obrońca wolności religijnej, tak 
sponiewieranej na wschodzie. 

W czasie głosowania za konstytucją 
Lumen gentium zostaje podjęta główna 
decyzja wcielenia 8 rozdziału o Maryi i 
Jej odniesieniu do Kościoła. Większością 
głosów 21 listopada Paweł VI ogłasza 
Maryję Mater Ecclesiae. Oznacza to, iż 
„rzeczywistość Kościoła, Jego głęboka 
istota i pierwsze źródło kryje się w misty-
cznym zjednoczeniu z Chrystusem; zjed-
noczeniu, którego nie możemy oddzielać 
od Tej, która jest Matką wcielonego 
Słowa, którą sam Jezus zapragnął tak 
ściśle związać z naszym zbawieniem” 
(Paweł VI, 21.11.1964). 

Następnie „nie bez natchnienia z 
Góry”, papież odnawia akt Piusa XII 
poświęcając cały świat Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Akt ten jest „jakby punktem 
kulminacyjnym Soboru”2. Wszystko odby-
wa się przy żywej aprobacie soborowego 
Zgromadzenia. 

Otwarcie czwartej sesji okazuje 
się konieczne. Paweł VI zwołuje ją 14 
września 1965 r. Zgromadzenie skupia się 
zwłaszcza na „Kościele we współczesnym 
2 Wspaniała analiza na ten temat: o. A. Ri-
chard Znaki czasów (o Kościele, papieżu i 
Maryi w soborze)

świecie” (Gaudium et spes) będącym wyz-
waniem Soboru, mającym na celu ukaza-
nie tego, jak bardzo Kościół towarzyszy 
współczesnemu światu, przenika go, a 
także troszczy się o niego. Zawzięcie wal-
czy o to biskup Karol Wojtyła uważając, 
co z resztą pokaże przyszłość, iż Kościół 
nie może inaczej działać jak tylko służyć 
wszelkim warstwom człowieczeństwa, a 
zwłaszcza tym najbardziej cierpiącym, 
krajom słabo rozwiniętym jak i tym, w 
których panuje komunizm. Wpływ Wojtyły 
jest tu decydujący. 

Tak więc od 28 października do 7 
grudnia Ojcowie głosują za ostatecznymi 
tekstami. Tego dnia dochodzi do apoteozy 
Soboru: niemalże jednomyślne przyjęcie 
Gaudium et spes oraz zniesienie klątw 
pomiędzy Rzymem a Konstyntanopolem z 
1054 r. Poczęty w bólu sobór, ze względu 
na ostateczną ofiarę Jana XXIII, rodzi 
teraz owoce (8 grudnia 1965) w radości, 
wśród rozbrzmiewającego uroczystego Te 
Deum. W międzyczasie, w październiku 
następnego roku, Paweł VI wcielając w 
sposób konkretny postanowienie soboru, 
wychodzi na spotkanie światu w czasie 
swojej podróży do ONZ.

Decyzje SoboroWe 
Spuścizną soboru jest bogata lista do-

kumentów: 4 Konstytucje, 9 Dekretów oraz 
3 Deklaracje. Chronologicznie, głó wne 
teksty przedstawiają się następująco:

1963: Konstytucja o liturgii świętej.
1964: Konstytucja dogmatyczna 

o Kościele; Dekret o ekumenizmie; o 
Kościołach wschodnich katolickich.

1965: Dekret o pasterskich zadaniach 
biskupów w Kościele; Dekret o formacji 
kapłańskiej; Deklaracja o wychowaniu 
chrześcijańskim; Deklaracja o stosunku 
Kościoła do religii niechrześcijańskich;            
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu 
Bożym; Dekret o apostolstwie świeckich;            
Deklaracja o wolności religijnej; Dekret 
o działalności misyjnej Kościoła; Dekret 
o posłudze i życiu kapłanów; Konsty-
tucja duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym.

Sobór nie kończy się jednak na zreda-
gowanych tekstach. Pozostaje jeszcze 
kwestia wcielania ich w życie. Wszystko 
pokaże przyszłość. Najistotniejszym jest 
nowe spojrzenie na Kościół, Jego otwar-
cie na świat oraz nadzieja wynikająca 
z tego faktu. Następca Pawła VI, Karol 
Wojtyła: Jan Paweł II będzie kierować 
prawdziwie Kościół na drogę Odrodzenia. 
Oto, co pokaże przyszłość posoborowa.

Bernard Balayn
Przekład z franc.: Marta Z.
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Odbywał się marsz pokoju w Me-
dziugorju, w roku 2010. Razem z o. 
Petarem zatrzymaliśmy przed kościo-
łem, oczekując przybycia uczestników 
marszu. Tysiące pielgrzymów wzięło 
w nim udział. Wielu ludzi przybyło 
także z okolicy. Niektórzy dołączali 
pieszo, ponieważ złożyli Matce Bo-
żej taką obietnicę. Czas oczekiwania 
postanowiłem wykorzystać na posta-
wienie ojcu Petarowi kilku pytań. 

Jakie znaczenie ma według 
ojca świętowana rocznica?
Czas obchodów rocznicy sta-

nowi ważny okres dla wiernych. 
Zauważyłem, że mimo świato-
wego kryzysu gospodarczego 
przybyło więcej pielgrzymów niż 
się spodziewałem. Wygląda na 
to, że recesja nie miała wpływu 
na przyjaciół Matki Bożej, którzy 
żyją Jej przesłaniami i kroczą Jej 
drogą. 

Świętujemy wspomnienie na-
rodzin Jana Chrzciciela. Jego 
przyjście na świat było cudem i 
darem Boga, wielkim prezentem 
dla żyjących wówczas ludzi. Żył 
na pustyni, pościł, modlił się i na-
woływał do nawrócenia. Jasno po-
wiedział Herodowi, że żona jego 
brata nie należy do niego. Św. Jan 
nie bał się Heroda, chociaż ceną tej 
odwagi było jego życie. Uporczy-
wie kierował do Heroda słowa: 
Nie możesz tego robić! Zresztą także 
do nas woła św.Jan: Chrońcie swoje 
rodziny, chrońcie swoje małżeństwa! 
Przysięgaliście sobie przed Bogiem 
wzajemną wierność w zdrowiu i cho-
robie! To mówi św. Jan, to mówi 
Bóg, to mówi także Matka Boża 
już prawie 30 lat. Nawołuje nas do 
nawrócenia. Dlatego pielgrzymi 
przybywają tłumnie do Medziu-
gorje, tak jak niegdyś gromadzili 
się nad Jordanem, przybywając do 
św. Jana Chrzciciela.

Watykan powołał komisję. 
Czy jest to dla kapłanów 
w Medziugorju ułatwienie?
Nie stanowi to ani ułatwienia, 

ani utrudnienia. Służymy jako 
kapłani i naszą służbę będziemy 
kontynuować. Dr Jancić powie-
dział pewnego wieczoru: 

Zostanie powołana komisja, będą 

tu przybywać ludzie i obserwo-
wać wydarzenia. Będą się uważnie 
przyglądać, czy naprawdę ludzie się 
nawracają, czy tylko się kręcą w tym 
miejscu... 

O to chodzi! My wszyscy, ka-
płani, osoby widzące, pielgrzymi, 
po prostu każdy człowiek, wszy-
scy mamy się nawracać, bo święci 
nie rodzą się świętymi, ale się nimi 
stają w ciągu całego swego życia. 
Matka Boża stała się tak wielką 
świętą, gdyż odpowiedziała: Oto 
ja, służebnica Pańska oraz Bądź wola 
Twoja. Te słowa wyrażają Jej wiel-
kość przewyższającą każdego. 
Stała się królową nieba i ziemi. 
Dlatego pielgrzymi przybywają 
do Medziugorja. I w tym sensie 
mamy się nawracać. 

Mija już prawie 30 lat, w ciągu 
których Matka Boża wzywa nas 
do nawrócenia. Mamy patrzeć 
na to wołanie jako na zadanie, 
które wciąż od nowa mamy po-
dejmować i nie ustawać do końca 
naszego życia. Nie możemy teraz, 
po tych 30 latach, postawić kropki 
i powiedzieć: zadanie spełnione. 
To byłby kardynalny błąd. Chce-
my iść za przykładem św. Jana 
Chrzciciela, naśladując jego mo-
dlitwę, post i pokutę. Oto jedyna 
droga, która wiedzie do nawróce-
nia i świętości. Nie ma innej dro-
gi. Modliliśmy się w minionych 
dniach szczególnie o pokój na 
świecie, ponieważ wszyscy go po-
trzebujemy. Świat cierpiał na sku-

tek kryzysu gospodarczego, który 
nikogo nie ominął. Jednak szcze-
gólna tragedia polega na tym, że 
ludzie w swoim postępowaniu 
przestali się kierować normami 
moralnymi i zatracają godność. 
Jeśli człowiek traci wrażliwość na 
wartości moralne, jest zdolny do 
wszystkiego. Codzienne życie, w 
którym nie ma wyraźnego syste-
mu moralności staje się nędzą i nie 
ma w nim prawdy. 

Matka Boża przyszła do nas z 
prostymi słowami: Jestem Królową 
Pokoju. Nieście mój pokój na cały 
świat. W dzisiejszych realiach mo-
żemy być kapitalistami i panami 
całego świata. Ale jeśli nie mamy 
pokoju w sercu, w duszy, jeśli nie 
ma pokoju w naszych rodzinach, 
państwie i Kościele, wtedy jeste-
śmy w ciężkiej sytuacji.

Co chciałby ojciec dodać 
na koniec rozmowy?
Pokój, pokój i tylko pokój. 

Gdzie jest pokój, tam jest Bóg. 
Gdzie jest niepokój, tam nie ma 
Boga ani Matki Bożej. Dlatego my, 
którzy odwiedzamy Medziugorje, 
musimy się nawracać. Matka Boża 
wybrała tę parafię i nie przyszła 
do nas, bo jesteśmy najlepsi, lecz 
przyszła, żebyśmy jako pierwsi 
się nawrócili, za pomocą postu, 
pokuty i modlitwy. Wtedy osią-
gniemy nasz cel.

Przekład z niem.: Alicja B.

Pokój, Pokój i tylko Pokój!
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„TRYPTYK KRÓLOWEJ POKOJU”
Kiedy prezentujemy ten film na rekolekcjach rozlegają się głosy: „Nigdy nie widziałem TAKIEGO filmu o 

objawieniach w Medziugorju”. To prawda. Nasz film jest po prostu inny. Nie jest to turystyczna opowieść 
o tym miejscu ani sucha historia wydarzeń. Jest to film o tym, czego chce nas nauczyć Maryja, o celu Jej 
wizyty i Jej działaniu.   

Od 24 czerwca 1981 Matka Boża objawia się jako KRÓLOWA PO KOJU w tej małej wiosce w Hercego-
winie (diecezja Mostar). Codzienne objawienia trwają do dziś. Ci spośród pięciorga widzących, którym 
Maryja przekazała już dziesięć tajemnic, mają objawienia zasadniczo tylko 1 raz w roku. Wszyscy spoty-
kają się z pielgrzymami, przekazują orędzie, 
podróżując po świecie. Każdego 25 dnia mie-
siąca Marija otrzymuje orędzie dla parafii w 
Medziugorju i dla świata.

Matka Boża przedstawia m. in. 5 sposo-
bów walki z szatanem, które porównała do 
5 kamyków Dawida, dzięki którym poko-
nał on Goliata. Należą do nich: MODLITWA 
(szczególnie różańcowa); EUCHARYSTIA (w 
miarę możności codzienna); POST (o chlebie 
i wodzie w środy i w piątki); CZYTANIE PISMA 
ŚWIĘTEGO; SPOWIEDŹ ŚWIĘTA (przynajmniej 
comiesięczna).

Nasz film jest dostępny zarówno na pły-
cie DVD (płyta tłoczona) jak i na kasecie VHS. 
Trwa 70 minut. Powstał w Medziugorju.

Nowa publikacja Cataliny Rivas
Kilka refleksji Jezusa
z okresu Wielkiego Postu 
w latach 2005-2009

„ODDAŁEM ZA CIEBIE 
MOJE ŻYCIE”
Nowa publikacja boliwijskiej mistyczki. 

Książeczka małego formatu (podobnie jak 
„Tajemnica Mszy św.”). 

Objętość: 72 strony. Cena: 4 zł.
Każdy, kto chciaby zamówić wyłącz-

nie tę publikację, może wpłacić na nasze 
konto 9,5 zł (cena wraz z kosztem wysyki 
listem poleconym ekonomicznym wysyłki 
maksymalnie 2 egz.), korzystając z załą-
czonego blankietu wpłaty. Przy innej ilości 
można zamawiać książeczkę w:

B.H. LUMEN 43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 6. Tel.: 327383869.
e-mail: b.h.lumen@voxdomini.com.pl
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oRĘdZiA mATKi BoŻEJ 
DLa ParaFii 

w MeDziU-
GorjU 

i DLa 
śWiATA

z 25 lutego 2011: 

Drogie dzieci! Przyroda się 
bu dzi i na drzewach widać pier-
wsze pączki, które wydadzą 
prze piękne kwiaty i owoce. Dro-
gie dzieci, pragnę, abyście i wy 
pracowali nad waszym nawró-
ceniem i byście dawali świadec-
two własnym życiem, aby wasz 
przykład był dla innych zna-
kiem i bodźcem do nawrócenia. 
Jestem z wami i proszę mojego 
Syna Jezusa o wasze nawróce-
nie. 

Dziękuję, że odpowiedzieliś-
cie na Moje wezwanie.

z 2 lutego 2011 
dane mirjanie:

Drogie dzieci, wzywam was 

ponownie, abyście się zdecydo-
wali na modlitwę, gdyż w mo-
dlitwie będziecie mogli prze-
żywać nawrócenie. Wówczas 
każdy z was w prostocie stanie 
się podobny do dziecka, które 
jest otwarte na miłość Ojca.

z 25 stycznia 2011:
Drogie dzieci, dziś znowu 

jestem z wami i patrzę na was 
i błogosławię was i nie tracę 
nadziei, że ten świat się zmieni 
na dobre i że pokój zakróluje w 
sercach ludzi. Radość zapanuje 
na świecie, gdyż otwarliście się 
na moje wezwanie i na miłość 
Boga. Duch Święty przemienia 
wielu z tych, którzy powiedzie-
li: „tak”. 

Oto dlaczego pragnę wam po-
wiedzieć: dziękuję, że odpowie-
dzieliście na Moje wezwanie. 

z 2 stycznia 2011 
dane mirjanie:

Drogie dzieci, dzisiaj zapra-
szam was do wspólnoty w Chry-
stusie, Moim Synu. Moje Mat-
czyne Serce modli się, abyście 
zrozumieli, że jesteście rodziną 
Boga. Poprzez duchową wol-
ność woli, którą dał wam Ojciec 
Niebieski, jesteście wezwani do 
poznania sami prawdy, dobra 
lub zła. 

Niech modlitwa i post otwo-
rzą wasze serca i pomogą wam 
w odkryciu Ojca Niebieskiego 
poprzez Mojego Syna. Wraz z 
odkryciem Ojca, wasze życie 
będzie ukierunkowane na peł-
nienie woli Boga i na tworzenie 
Bożej rodziny, tak jak tego pra-
gnie Mój Syn. Nie opuszczę was 
na tej drodze. 

Dziękuję wam.

z 25 grudnia 2010: 
Drogie dzieci, dziś Ja i Mój 

Syn Jezus pragniemy dać wam 
obfitość radości i pokoju, aby 
każdy z was stał się radosnym 
posłańcem i świadkiem pokoju i 
radości w miejscach, w których 
żyjecie. Drogie dzieci, bądźcie 
bło gosławieństwem i bądźcie po-
kojem! 

Dziękuję, że odpowiedzieli-
ście na Moje wezwanie.
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Ojciec Hannes Saurugg, czło-
nek działającej w Austrii wspól-
noty katolickiej Maryja - Królowa 
Pokoju przyjął święcenia kapłań-
skie w dniu 25 czerwca 2010 z 
rąk kardynała Christopha Schön-
borna w katedrze św. Stefana w 
Wiedniu. 

Prymicjant z wielką radością 
został następnego dnia przyjęty 
w swojej rodzinnej parafii Gnas 
w landzie Steiermark. 

W niedzielę, 27 czerwca 2010 
r., nowo wyświęcony prezbiter od-
prawił swą pierwszą mszę świętą 
na Placu Kościelnym w Gnas. 

- Czy mógłby ojciec 
powiedzieć kilka słów o sobie?
- Urodziłem się w roku 1972 w Graz 

jako pierwsze z trójki dzieci moich rodzi-
ców. Mój ojciec był kierowcą ciężarówki, 
a moja matka pracowała jako opiekunka. 
Obecnie oboje są na emeryturze. Razem 
z dwiema siostrami wychowałem się 
w Katzeldorf, w małej miejscowości w 
parafii Gnas. Tutaj zostałem ochrzczony, 
przystąpiłem do pierwszej Komunii Świę-
tej. Tu skończyłem szkołę podstawową. 
Następnie uczyłem się zawodu malarza 
pokojowego. Rok po ukończeniu szkoły 
zawodowej pracowałem w wielkiej fabry-
ce w Graz, lakierując samochody. 

Już jako dziecko czułem nieodparty 
pociąg do aktywności sportowej. Moją 
pasją stało się kolarstwo, które przez 
kilka lat bardzo intensywnie trenowałem. 
Poświęcałem na tę pasję każdą wolną 
chwilę, tak że zaczęła negatywnie wpły-
wać na moją relację z Bogiem, którego 
coraz bardziej odsuwałem na drugi plan. 
Zawody kolarskie, które w większości od-
bywały się w niedziele i w dni świąteczne, 
wydawały się ważniejsze niż uczestnictwo 
we mszy świętej. 

Gdy spoglądam wstecz, moja co-
dzienność nie różniła się od życia moich 
rówieśników...

- Czy to wtedy usłyszał ojciec 
wołanie Matki Bożej 
z Medziugorja?
- Tak, można to tak ująć. Może to 

brzmi trochę dziwnie, ale pewnego dnia, 
stojąc przy taśmie produkcyjnej poczu-
łem intensywne pragnienie wyjazdu do 
Medziugorja. Wówczas, jak już wspo-
mniałem, kolarstwo stało na pierwszym 

miejscu w moim życiu. Plan treningów 
nie przewidywał wolnych dni na podjęcie 
pielgrzymki, a poza tym moje zaintere-
sowanie takim wyjazdem nie było zbyt 
wielkie. Fakt, że Matka Boża sprowadziła 
mnie do Medziugorja, jest wielką tajem-
nicą Jej matczynej miłości. Wprawdzie 
słyszałem wcześniej o tym miejscu, ale 
nie czułem potrzeby odwiedzin. Nagle 
takie pragnienie przyszło i było tak silne, 
że dwa tygodnie później byłem już w 
autobusie jadącym do Medziugorja. 

- Jak przeżył ojciec 
tę pielgrzymkę?
- Dni spędzone w Medziugorju prze-

pełnione były bogactwem łask. Zadziwiły 
mnie długie kolejki ludzi oczekujących na 
spowiedź. Zupełnie inaczej spojrzałem 
na adorację i doświadczyłem pokoju, 
który trudno opisać słowami. Naturalnie 
codziennie przed 6 rano chodziłem bie-
gać, żeby utrzymać formę. Ale stopniowo 
czułem, że jest w życiu coś więcej, coś 
ważniejszego niż sport.

Może najbardziej zapadło mi w sercu 
doświadczenie związane z miejscem, któ-
rego zazwyczaj nie odwiedzałem często 
ani chętnie, mianowicie z konfesjonałem. 
Zapragnąłem przystąpić do sakramentu 
pokuty. Minęło już wiele lat od mojej 
ostatniej spowiedzi, więc uznałem, że 
już czas... 

Pewnego popołudnia, po tym jak z sio-
strami zakupiliśmy pamiątki, udaliśmy się 
wcześniej do kościoła, żeby mieć miejsca 
siedzące. Uzgodniliśmy, że ja przypilnuję 
zakupionych pamiątek, a w tym czasie 
moja siostra pójdzie do spowiedzi. W 
ten sposób mogłem mieć trochę czasu 
na przygotowanie się do spowiedzi, po-
nieważ nie spodziewałem się jej rychłego 
powrotu. Nagle poczułem, jak potrząsnęła 
moimi ramionami, mówiąc: „Pospiesz się 
Hannes, biskup czeka na ciebie!” Onie-
miałem, pytając się w myślach, czy musi 
to zaraz być biskup? 

Przecisnąłem się przez tłum ludzi i 
zobaczyłem siedzącego na krześle, przy 
bocznym wejściu, arcybiskupa Salzburga, 
dr Georga Edera. Naprawdę na mnie cze-
kał, ponieważ moja siostra zapytała go, 
czy jej brat także może przyjść. A trzeba 
na marginesie dodać, że biskup chciał już 
iść na mszę św. 

W spowiedzi zostałem przyjęty przez 
miłosiernego Ojca, odczułem Jego przy-
tulenie i usłyszałem w sercu słowa: „Moje 

dziecko, długo czekałem na ciebie, tak się 
cieszę, że już wróciłeś.” 

Myślę, że właśnie w tej chwili zmieniło 
się moje życie. 

- W Medziugorju wiele cudów 
dzieje się właśnie w sakramencie 
spowiedzi. Jak wyglądała 
dalsza droga ojca?
- Po powrocie pytano mnie wielo-

krotnie, czy widziałem cuda albo czy 
miałem objawienia. Ktoś zapytał nawet, 
czy poddany zostałem... praniu mó-
zgu. Nie było żadnego cudu na pokaz 
ani żadnego prania mózgu. Od czasu 
powrotu z Medziugorja próbowałem 
wcielać w codzienne życie wskazówki 
Matki Bożej przekazywane w orędziach. 
Jednocześnie wzrastała tęsknota za 
Bogiem i szukaniem Jego woli odnośnie 
do mojego życia. 

- Co skłoniło ojca do wstąpienia
właśnie do tego zakonu? 
- Był to okres mojego życia, gdy 

poznałem wielu ludzi modlitwy, także 
tę wspólnotę. Przy okazji odwiedzin 
wspólnoty, która miała wówczas swo-
ją siedzibę w dolnej Austrii, okazało 
się, że potrzebują farby do malowania 
domu. Zaproponowałem, że zajmę się 
dostarczeniem potrzebnych materiałów. 
Gdy przyniosłem farbę, stwierdziłem, że 
przecież potrzebują także malarza. I w 
ten sposób mogłem wiele dni spędzić ze 
wspólnotą, poznając jej członków oraz 
sposób życia. W głębi czułem, że coś  
pociąga mnie do takiego życia. Jedno-
cześnie pojawiło się dużo wątpliwości. 
Rozpoczął się etap rozeznawania. 

Pewnego dnia przeczytałem w gaze-
cie słowa: „Czy chcesz pomagać Matce 
Bożej prowadzić ludzi do Jezusa?”. Słowa 
te głęboko mnie poruszyły. Wiedziałem, 
że moja odpowiedź brzmi: „Tak, tego 
chcę!” W sierpniu 1999 r. wstąpiłem do 
wspólnoty „Maryja, Królowa Pokoju.”

- Jak zareagowali rodzice 
na tę decyzję?
- Z początku nie było im łatwo zrozu-

mieć mój wybór. Szczególnie trudno przy-
jął decyzję mój ojciec, który potrzebował 
więcej czasu, żeby się z nią oswoić. Ale 
pewnego razu powiedział mi: „Teraz wię-
cej strapienia sprawiłbyś mi, gdybyś z tej 
drogi zrezygnował.” Wtedy odpowiedzia-
łem: „Jeśli zostanę kapłanem, będziesz 
pierwszym, któremu udzielę prymicyjnego 

Czy ChCesz poMagać MatCe Bożej 
prowadzić lUdzi do jezUsa?
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błogosławieństwa.” Wdzięczny i radosny mogłem dziesięć lat 
później w mojej rodzinnej miejscowości wypełnić obietnicę. 

- Jako kapłan musi się ojciec liczyć z pewnymi 
wyrzeczeniami. Czy była to trudna decyzja?
- Wybór kapłańskiej drogi nie jest łatwy. Gdy po kilku latach 

okresu próbnego odczułem to powołanie, rozpoczął się czas 
walki. Nie mogłem sobie wyobrazić, jak taki prosty człowiek 
z zawodowym wykształceniem i bez matury, ma studiować 
teologię. Przygotowywałem się na wiele przeszkód, ale jedna 
po drugiej znikały jak bańki mydlane. W końcu wypowiedzia-
łem Bogu moje „tak”. Może przebyta droga nie była lekkim 
spacerkiem, ale właśnie przez to działanie Boga uwidaczniało 
się jeszcze wyraźniej. Z pewnością jest wiele kwestii, w których 
zakonnik i kapłan musi podjąć wyrzeczenie, ale czyni to dobro-
wolnie. Doświadczyłem, że łatwo rezygnuje się z określonych 
rzeczy, jeśli w zamian otrzymuje się coś większego. A co jest 
piękniejszego i ważniejszego niż należenie do Boga, życie dla 
Niego i służenie Mu?

- Jaką myśl przewodnią wybrał ojciec 
dla swej kapłańskiej drogi?
- Zdanie z księgi Izajasza: „Panie, w Tobie pokładam ufność”1. 

Te słowa wyrażają tę postawę wobec Boga, która wydaje mi się 
najistotniejsza. 

- Jakie znaczenie ma Medziugorje 
dla ojca kapłaństwa?
- Medziugorje jest miejscem modlitwy, pokoju i przebaczenia. 

Każdy kapłan powinien mieć takie swoje miejsce, do którego wra-
ca. Rozważam często słowa, które Matka Boża wypowiedziała 
trzeciego dnia objawień: „Pokój, pokój, pokój i tylko pokój! Między 
Bogiem i ludźmi powinien zapanować pokój! Pokój powinien 
panować pomiędzy ludźmi!”

Jako jedno z najpiękniejszych zadań kapłana postrzegam 
bycie narzędziem w kochających dłoniach Boga, który posłu-
guje się człowiekiem dla czynienia i rozpowszechniania pokoju. 
Każdy człowiek jest wyjątkowy. Także kapłan, służąc Bogu, 
może w niepowtarzalny sposób pomagać ludziom zbliżać się 
do Chrystusa. 

Przekład z niem.: Alicja B.

1 W niemieckim przekładzie Pisma Świętego (Die Bibel. 
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, Stuttgart 1980) tak 
brzmi wers 16 z rozdziału 38: „Panie, w Tobie pokładam uf-
ność”. Natomiast w polskim przekładzie Biblii Tysiąclecia 
(Pallotinum) wers ten został przetłumaczony „Nad którymi 
Pan czuwa, ci żyją”.
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Od 1 do 6 sierpnia 2010 odbywał 
się w Medziugorju 21 Międzynarodowy 
Festiwal Młodzieży. Hasłem przewodnim 
były słowa z Ewangelii św. Marka (10, 
17): „Nauczycielu dobry, co powinienem 
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”. 

Przybyło ponad 70 tysięcy młodzieży 
z 77 krajów całego świata. Program festi-
walu rozpoczynał się codziennie jutrznią o 
godzinie 9. Przed południem oraz po połu-
dniu były świadectwa i katechezy, którym 
towarzyszyła muzyka międzynarodowej 
orkiestry z chórem. Tysiące młodzieży 
skorzystało z możliwości spowiedzi, 
którą służyło wielu przybyłych kapłanów, 
spowiadających w różnych językach. 
Punktem kulminacyjnym festiwalu było 
wspólne świętowanie Eucharystii, którą 
każdorazowo koncelebrowało ponad 
500 kapłanów. Szczególnie poruszające 
były następujące po mszach świętych 
adoracje Jezusa w Najświętszym Sa-
kramencie. W cichej modlitwie oraz przy 
medytacyjnych pieśniach młodzi trwali 
przed obecnym pod postacią chleba 
Bogiem, który sam jedynie może dać 
pokój serca i prawdziwą radość. Młodzi 
mogli zawierzyć Jezusowi każdą troskę 
i rozczarowanie, przekonując się, że 
stworzył ich Bóg do szczęścia. 

We wtorek wieczorem, śpiewając i 
modląc się, młodzi przeszli procesyjnie 
przez parafię, niosąc figurę Maryi, a w 
dłoniach - zapalone świece. W środę wie-
czorem członkowie wspólnoty Cenacolo 
wystąpili z musicalem Credo. Imponująco 
przedstawili sceny z życia Jezusa i Jego 
zwycięstwo nad grzechem i mocami 
ciemności. Piątkowy poranek zakończył 
festiwal mszą dziękczynną o godzinie 5 
rano na Krizevać. 

Cały program festiwalu był tłumaczo-
ny symultanicznie na 16 języków, także 
na arabski i chiński. Codzienny różaniec 
i modlitwę wstawienniczą przed Euchary-
stią prowadzili młodzi w 25 językach. 

Co skłoniło tę młodzież w tak upalne 
dni wakacji, aby podjąć trud podróży do 
położonej na uboczu hercegowińskiej 
wioski? Musieli uznać, że Medziugorje 
jest miejscem, w którym poranieni i zła-
mani ludzi odzyskują nadzieję i otrzymują 
nową szansę. Świat, w którym żyjemy 
łamie nadłamaną trzcinę i odrzuca to, 
co poranione. Tutaj natomiast ludzie 
odzyskują w obecności Matki Bożej siłę i 

ufność, żeby rozpocząć nowy etap życia 
razem z Bogiem. Opowiadają o tym 
choćby poniższe świadectwa:

Nawrócenie przez spowiedź  
Natalia Believea, młoda rosyjska 

reżyserka filmowa, opowiadała w poru-
szającym świadectwie o tym, jak odna-
lazła drogę do Medziugorja. Przyjaciółka 
jej matki opłaciła jej wyjazd na Festiwal 
Młodych, ponieważ chciała jej pomóc. Ale 
Natalia nie wyobrażała sobie, jak młodzi 
ludzie mogą ciekawie spędzać wakacje 
podczas religijnego festiwalu. Myślała, 
że Medziugorje jest swego rodzaju tu-
rystycznym projektem albo miejscem 
wypoczynku dla chrześcijan... 

Później usłyszała, że młodzi ludzie 
doświadczają w Medziugorju nawrócenia 
oraz że dzięki modlitwie beznadziejne 
sprawy nabierają innego toku. Następnie 
pomyślała, że takie historie przytrafiają 
się na raczej w filmach z Hollywood.

Dla Natalii Believea przemiana za-
częła się od spowiedzi. Osobiście zo-
baczyła, że dla ludzi przybywających do 
Medziugorja ważna jest msza święta, 
Eucharystia i adoracja. Zaczęła pozbywać 
się własnego bogactwa. W szkole Maryi 
uczyła się modlitwy, życia Ewangelią, 
kochania i przebaczania. 

W Medziugorju objęli się 
i przebaczyli sobie...
Mark Lenihen z Irlandii opowiadał o 

walkach między protestantami a katoli-
kami, których był świadkiem jako młody 
chłopak. Jego rodzina straciła wszystko, 
dlatego przyłączył się do IRA. Jako ich 

żołnierz postrzelił śmiertelnie cywila. 
Wskutek tego został skazany na 12 lat 
kary więzienia. Tam poznał ojca Paddy, 
który opowiedział mu o Medziugorju... 

Najpierw nie chciał o tym słyszeć, 
ale jednak za łaską bożą zaczął się nad 
tą kwestią zastanawiać. Czytał Pismo 
Święte tak, że widział w jego historiach 
samego siebie. Zobaczył siebie w spa-
raliżowanym mężczyźnie, którego przy-
jaciele opuścili przez otwór w dachu tuż 
przez oblicze Jezusa. I usłyszał słowa 
Jezusa: „Wstań, twoje grzechy są ci 
odpuszczone!” Zrozumiał także, że jest 
tym żołnierzem, który stoi pod Krzyżem 
i przebija Serce Jezusa. Poruszyły go 
słowa Ewangelii: „Ojcze, przebacz im, bo 
nie wiedzą, co czynią.” 

Dla Marka Lenihana zaczął się nowy 
etap życia. Poprosił o spowiedź i został 
uwolniony z ciężaru wielu lat ciemności. 
Po 12 latach pobytu w więzieniu został 
nauczycielem religii. Gdy przybył do Me-
dziugorja, spotkał brytyjskiego żołnierza, 
który walczył na tym samym terenie, co 
wówczas Mark. Także ten żołnierz do-
świadczył nawrócenia. Przed kościołem 
w Medziugorju objęli się i przebaczyli 
sobie, były żołnierz IRA i były żołnierz 
brytyjski. 

Matka Boża przywołała go 
do Medziugorja
Massimo jest księdzem we wspólno-

cie Cenacolo i odnalazł swoje powołanie 
w Medziugorju. Był stomatologiem, 
prowadził bezpieczne życie. Jednak pie-
niądze i ambicje były jedynie maską. Pan 
zachęcał go do podróży do Medziugorja, 
ale odmawiał. Bał się powiedzieć „tak” 
Jezusowi. Bezpieczeństwo stało się jego 
narkotykiem i udręką aż do momentu, gdy 
Matka Boża zawołała go powtórnie. 

Pewnego dnia spotkał s. Elvirę, 
która zapytała: „Kim jesteś?”, a on od-
powiedział, że jest stomatologiem. Ale 
ona odrzekła, że nie pyta o zawód, ale 
o to, kim jest. W tym momencie opadła 
maska i odpowiedział: „Jestem biednym 
człowiekiem, jestem Massimo i chcę 
uczyć się w szkole ubogich. Chcę uczyć 
się kochać.” 

Później uznał, że traktował siebie jak 
pępek świata. Dlatego powziął w sercu 
decyzję, że pragnie szukać prawdy: 
„Sprzedaj wszystko i rozdaj ubogim, 

21 Międzynarodowy Festiwal Młodych
„Nauczycielu dobry, co powiNieNeM czyNić, 

aby osiągNąć życie wieczNe?”
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następnie przyjdź i chodź za Mną.” 
Massimo włożył swoje oszczędności 

do koperty i przyniósł je s. Elvirze. Gdy to 
zobaczyła, bardzo się przejęła i odpowie-
działa: „Massimo, nie potrzebuję twoich 
pieniędzy, ale ciebie. Interesujesz mnie 
ty i twoje życie - życie bez kłamstwa, w 
wolności.” Massimo cały zawierzył się 
Jezusowi i doświadczył, na czym polega 
droga miłości. Zapragnął służyć Mu jako 
kapłan.

Młody, bogaty, szczery, 
ale uwiązany
Jego Ekscelencja Domenico Sigalini, 

biskup Palestriny (niedaleko Rzymu) 
i współorganizator Światowych Dni 
Młodzieży, wskazywał w swojej nauce, 
że każdy z nas jest tym młodzieńcem z 
Ewangelii, który podchodzi do Jezusa i 
pyta Go: „Nauczycielu dobry, co powinie-
nem czynić, aby osiągnąć życie wiecz-
ne?” (Mk 10,17-27). Czyni tak, ponieważ 
czuje, że tylko Jezus może mu objawić 
tajemnicę radości i szczęścia. 

Mamy odpowiedź Jezusa: „Prze-
strzegaj przykazań”, często postrze-
ganą jako mało znaczącą odpowiedź. 
A przecież tyle cierpienia spotyka 
czło wieka, gdy nie przestrzega on fun-
damentalnych przykazań. Potrzeba nam 
przemedytowania kolejnych przykazań, 
każdego z osobna, aby odkryć mądrość 
w nich złożoną. 

Jezus dostrzegł w oczach młodzień-
ca, w głębi jego duszy prawdziwą tęsk-
notę za szczęściem, taką jaką my też 
nosimy w głębi naszych serc. Dlatego 
Jezus mówi do niego: „Idź, sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a 
będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną!” 

Ale on nie miał odwagi, bał się, że 
straci grunt pod nogami. On nie chce 
wyzbyć się tego, co posiada. Jest nie-
wolnikiem: swoich samochodów, ma-
jętności, kont, samego siebie. Przecież 
Jezus chce od niego wielkiego daru: Czy 
chcesz mi oddać swoją młodość, siłę i 
płomień twojej miłości? To nie material-
ne rzeczy czynią nas szczęśliwymi, ale 
ludzie wokół. Co chcę uczynić, aby osią-
gnąć życie wieczne? Co powinienem 
uczynić, aby nadać mojemu życiu sens 
i wartość? Te pytania stawiamy sobie, 
gdy jesteśmy wypróbowywani w ogniu 
cierpienia, gdy przygniatają nas tajem-
nice grzechu i niesprawiedliwości. 

Dlaczego tak wielu umiera w dzi-
siejszych czasach z głodu? Dlaczego 
miliony uchodźców koczują na grani-
cach państw? Dlaczego jest tak wiele 
więzień, obozów i zabijania niewinnych 

ludzi? Czy możemy zmienić świat? Oto 
podstawowe pytanie młodego pokole-
nia. Co powinniśmy czynić, żeby grzech 
powszechnej niesprawiedliwości nie 
panował nad nami?

Odpowiedzią jest nadzieja. Biskup 
Sigalini umacniał w młodych wiarę, że 
są zdolni zmieniać świat pełen grzechu 
i zła, a także prosił Matkę Jezusa, aby 
wspierała młodych, by hojnym sercem 
odpowiadali na życiowe pytania. 

Pozdrowienia kard. Schönborna 
skierowane do uczestników 
Festiwalu Młodych:
Ogromnie się cieszę, że mogę po-

zdrowić wszystkich młodych ludzi, którzy 
zgromadzili się w Medziugorju. Jakże 
nie dziękować Matce Bożej za tak 
wspaniałą młodzież, która szuka u Niej 
schronienia, aby zawierzyć się przez 

Jej wstawiennictwo Jezusowi i pozwolić 
się Mu prowadzić. Święty proboszcz z 
Ars szczególnie patronuje wszystkim 
560 kapłanom zgromadzonym razem z 
młodzieżą. Niech wam wszystkim Bóg 
błogosławi!

Biuro Pielgrzymkowe 
„HALINA” ul. 1 Maja 18

41-706 Ruda Śląska
organizuje przez cały rok 
wyjazdy do Medziugorja

Tel.: 322422390; tel./fax: 
322426833; tel. kom.: 601471527; 

698967995; 602401492
bpt_halina@poczta.onet.pl 

biuro@halina.com.pl
http://www.halina.com.pl
Dla zorganizowanych grup 
możliwość podstawienia 

autobusu w każdej części Polski.
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W Medziugorju można zobaczyć 
wielu ludzi, ale każdy modli się w 
charakterystyczny dla siebie sposób. 
Każdy przeżywa swój krzyż. Każdy 
próbuje wyrazić swoje przeżycia. Lu-
dzie pielgrzymują pieszo, przynosząc 
swoje cierpienia, biedę, całe swoje ży-
cie, radości i smutki. Wszystko to jest 
wołaniem z głębi serca: „Z głębokości 
wołam do Ciebie Panie! Panie usłysz 
mój głos!” Wielkie i tak ważne dla życia 
De profundis (łac.: z głębokości)! 

Popatrzymy tylko na fotografie 
z Medziugorja: bose stopy, odciski 
na popękanych piętach, czarnych 
od asfaltu. Żaden z pielgrzymów nie 
podjął tej drogi lekkomyślnie. Każdy z 
nich podejmuje próbę zmiany swojego 
cierpienia w modlitwę. Także ci, którzy 
żyją daleko od Boga, konfrontują się z 
sytuacjami, w których tylko Bóg może 
im pomóc. Wtedy nie pomagają żadne 
ładne formułki, ale jedynie wołanie o 
pomoc: „Mój Boże, dlaczego mnie 
opuściłeś? Dlaczego nie słyszysz 
mojej modlitwy?” 

Ludzie przychodzą tu, przedsta-
wiając swoje pragnienia i potrzeby. 
Błagają o ratunek. Często przeżywają 
wątpliwości, czy Bóg w ogóle ich 
słucha. Dopiero tutaj przekonują się 
poprzez modlitwę, że Bóg jest rzeczy-

wistością życia. 
Z drugiej strony: Bóg nie przyszedł 

do nas w sterylnych rękawiczkach, 
żeby przeprowadzić na ludziach albo 
świecie jakąś operację. On przychodzi 
do nas drogą Wcielenia i chce dotykać 
w naszych sercach miejsc najbardziej 
nędznych i poranionych. On poświęcił 
się walce z każdą chorobą i biedą, On 
stawił czoło śmierci i ją pokonał. Taki 
jest nasz Bóg w Chrystusie Jezusie. 

Czasem trudno uwierzyć i pojąć tę 
prawdę. Jezus uczestniczył w naszej 
biedzie przez przyjęcie ludzkiej po-
staci. On jest obliczem Boga pośród 
nas. Jezus nie jest tym, co sobie o 
Nim wyobrażamy: religijnym geniu-
szem, założycielem chrześcijaństwa, 
nadzwyczajną osobowością, niepo-
wtarzalnym zjawiskiem, osobą, którą 
mamy podziwiać. Te wszystkie cechy 
odnoszą się także do Niego. Ale po 
pierwsze jest Osobą, która zaprosiła 
nas, abyśmy kroczyli Jej śladami, 
abyśmy tak jak On żyli w osobistej, 
pogłębiającej się relacji z Bogiem 
oraz kroczyli przez świat zachwyceni 
Bożym Królestwem, abyśmy zostawili 
wszystko za sobą. 

Jezus Chrystus powiedział każ-
demu, że ma wziąć swój krzyż i iść 
za Nim, jeśli chce do Niego należeć. 

Właśnie o to chodzi: upodabniać się 
do Niego w każdej chwili życia. On 
nie wymaga od nas żadnych cech 
geniusza, ale decyzji odnoszącej się 
do życia. To nie kwestia zdolności, 
ale woli. 

Wielu ludzi odczuwa jakby nie-
sprawiedliwość Boga, stawiając na 
przykład takie pytania: „Dlaczego ja? 
Dlaczego to właśnie mi się przytrafiło? 
Dlaczego dotyka mnie to cierpienie, 
bieda, choroba?”. Codziennie sta-
wiamy Bogu tysiące pytań. Niektórzy 
myślą, że życie prowadzi z nimi grę, że 
od dziecka po dążają za jakimś losem, 
ale sami nie widzą, po co i dlaczego.

Jezus uczy nas wciąż od nowa, 
że powinniśmy zbliżać się do Boga z 
sercem pełnym otwartości i ufności. 
On sam żyje w pełni ufności i wlewa 
nadzieję w serca Swoich dzieci. Nie 
powinniśmy nigdy przestawać wierzyć 
i ufać. Nie ustawajmy w połowie drogi, 
nie bądźmy letni. Nie ustawajmy w 
błaganiu Boga o łaskę, w oczekiwaniu 
od Niego wszystkiego, czego potrze-
bujemy do życia. Jezus wyraźnie mówi 
nam: „Przecież Ojciec wasz niebieski 
wie, że tego wszystkiego potrzebu-
jecie. Szukajcie najpierw królestwa 
Bożego i jego sprawiedliwości, a 
wszystko inne będzie wam dodane.” 

Modlitwa, 
czyli 

naUka 
żyCia

Gdy wejdziemy do jakiejkolwiek katolickiej 
księgarni, znajdziemy szeroką ofertę i duży 
asortyment poradników oraz książek do mo-
dlitwy, medytacji, pięknie wydane, okazałe, 
poetyckie, głębokie duchowo, katolickie i 
niekatolickie. 

Na czym więc dzisiaj polega indywidualna, 
samodzielna modlitwa? Jaką ma formę?
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(Mt 6,32-33)
Na kartach Ewangelii uwieczniona 

została wdowa, która szukała obrony 
swoich praw u niesprawiedliwego i 
bezbożnego sędziego. Jezus pozo-
stawił nam pomnik nie z marmuru 
ani kamienia, ale ze słów, które po-
chodziły z serca. Aż do skończenia 
świata, jak długo dobra nowina będzie 
rozgłaszana po świecie, będzie się 
powtarzało historię owej biednej wdo-
wy, która nie dała się zbić z tropu i nie 
zwątpiła w sprawiedliwe rozwiązanie 
swej sprawy. Co by się stało, gdyby 
zrezygnowała po pierwszej nieudanej 
próbie prośby o pomoc? Albo po kilku 
próbach? Lecz ona wytrwale, natręt-
nie prosiła, dniem i nocą. To stało się 
częścią jej życia. 

Spróbujmy odnieść to do naszej 
sytuacji. Jezus chciałby, aby nasza 
modlitwa była też tak wytrwała, aby 
stała się naszym stylem życia, abyś-
my codziennie ją praktykowali, z nią 
wstawali i kładli się spać. Nic nie jest 
zbyt mało znaczące, żebyśmy nie 
za wierzali tego Bogu. Nic nie jest 
zbyt wielkie, abyśmy nie mogli Go o 
to prosić. Powinniśmy we wszelkich 
sprawach zwracać się do Boga: co-
dzienne troski, myśli, trudne chwile 
życia, rodzina, dzieci, nałogi, grzechy. 
Jezus pragnie od nas zdecydowania 
i wytrwałości. Zaprasza nas, abyśmy 
wtulili się w ramiona kochającego 
Ojca, byśmy wylewali przed Nim 
nasze serca. Nabierzcie odwagi i 
zachęcajcie się wzajemnie!

Jezus nie obiecuje nam przyszło-
ści usłanej różami, unoszenia się na 
spokojnych wodach oceanów tego 
świata. Wszystko, co nowe, rodzi się 
w bólu, cierpieniu, krwi i łzach. Jezus 
niczego nie tuszuje ani nie upiększa. 
Na tych, którzy Go naśladują, czekają 
prześladowania, obelgi, przesłucha-
nia, męczeństwo. Szatan nie daje 
za wygraną. Walka rozpoczęła się w 
rzeczywistości od chwili, gdy Jezus 
zaczął publicznie nauczać, i będzie 
trwała do końca świata. „Kto wytrwa 
mężnie do końca?”, pytali uczniowie, 
i my także stawiamy sobie to pytanie. 
Jezus obdarza nasze serca ufnością 
i nadzieją: Nie bójcie się. Wy jesteście 
ludem wybranym przez Boga. Nie 
wątpcie w Bożą Opatrzność.

Jezus nie chce, żebyśmy byli 

prze ciętni. On chce, abyśmy zdali 
się na Niego we wszystkim i Jemu 
się ofiarowali, aby mógł nas uświę-
cać. Bóg pragnie prowadzić nas do 
doskonałości, wciąż nas stwarzać, 
a nie pozostawiać letnimi. Nie po-
chodzi od Niego postawa, według 
której jesteśmy odrobinę dla Boga, 
a odrobinę służymy komuś innemu. 
Trochę chodzić do Kościoła, ale więcej 
czasu poświęcać na rozrywkę, dys-
kotekę, pub. Albo jesteśmy żywi albo 
martwi. Albo jesteśmy wierzący albo 
nie. Albo jesteśmy ludźmi modlitwy 
albo nie. Radykalizm Jezusa jest w 
swej istocie uzdrawiający, zbawienny, 
terapeutyczny, ratujący i uwalniający. 
On chce nas zbawiać i czynić świę-
tymi. A radykalna droga prowadzi do 
zbawienia i staje się drogą przyszłości 
(por. Ap 3,15). 

W ciągu roku mamy dwa mie-
siące, kiedy częściej we wspólnocie 
odmawiamy modlitwę różańcową. 
Zbędnym wydaje się powtarzać, jakie 
owoce zdołano już w historii wymodlić 
i wyprosić przez tę modlitwę, jakie 
fakty zmieniły bieg historii, a zaist-
niały dzięki tej modlitwie. Najbardziej 
widoczny przykład stanowi bitwa pod 
Lepanto, gdy papież w r. 1571, w cza-
sie najazdu osmańskiej armii, zaprosił 
do modlitwy różańcowej ludzi całego 
chrześcijańskiego świata. Europa 
stanęła przed groźbą tureckiego pano-
wania. Dzięki modlitwie chrześcijanie 
pokonali Turków.

Także w dzisiejszych czasach 
ludzie modlitwy są ludźmi, którzy 
dysponują ogromną siłą. Nie Ameryka, 
nie ci, którzy dzierżą w rękach broń 
zagłady, lecz ci, którzy z różańcem 
na ustach trwają przy Sercach Jezusa 
i Maryi. To powtarza nam Maryja w 
Medziugorju. Matka Boża modliła się 
różańcem z Bernadettą w Lourdes, z 
osobami widzącymi w Fatimie. Ona 
ukształtowała osobiście tę modli-
twę, ucząc osoby widzące: „O mój 
Jezu, przebacz nam nasze grzechy, 
zachowaj nas od ognia piekielnego, 
zaprowadź wszystkie dusze do nieba 
i dopomóż szczególnie tym, którzy 
najbardziej potrzebują Twojego mi-
łosierdzia.”

A więc nikt nie jest pozostawiony 
bez ratunku i zmiłowania. 

Za nami jest epoka strasznych 

mordów. Rozpoczęła się wojną świa-
tową w tym regionie i kończyła także 
tutaj, równie krwawą kolejną wojną. 
Któż z nas spodziewał się tak szyb-
kiego obalenia komunizmu? Myślę, 
że nikt nie przypuszczał, że apoka-
liptyczna bestia tak szybko sa ma na 
siebie wyda wyrok śmierci. 

Przypomnijmy sobie, że Sługa 
Boży Jan Paweł II obwołał rok 1987 
rokiem maryjnym, podarował światu 
encyklikę o Maryi, Matce Odkupiciela, 
po tym, jak ukazały się trzy encykliki 
o Trójcy Przenajświętszej. W związku 
z nowym tysiącleciem przypominał w 
swoich apostolskich przemowach, że 
wszystkie wydarzenia związane z oba-
leniem żelaznej kurtyny i komunizmu 
są niewytłumaczalne ani historycznie, 
ani rozumowo oraz nie zdarzyłyby się 
bez interwencji Boga i Maryi. Komu-
nizm zniknął ze światowej sceny bez 
użycia broni i wojennego rozlewu 
krwi. Jakże wielu ludzi błagało w mo-
dlitwach o nadejście sprawiedliwości 
na tej ziemi. I wybłagali wolność religii, 
swobodę życia i wolność słowa. Wielu 
nie dożyło tej chwili, ponieważ stracili 
życie w więzieniach. Ale nie cierpieli 
ani nie dźwigali krzyża nadaremnie. 

Niemożliwe jest jednocześnie siać 
i zbierać plony. Musi upłynąć czas, 
aby to, co zostało zasiane, przyjęło 
się, dojrzało i zamieniło się w chleb. 
Przypomnijmy sobie budowę katedr w 
średniowieczu. Nigdy nie było tak, że 
to samo pokolenie kładło fundamenty i 
kończyło budowę. Budowa rozciągała 
się na stulecia. Ale ludzi mieli wizje, 
marzenia. Człowiek planował swoją 
przyszłość z Bogiem, z Nim układał 
codzienne życie. 

Przed podobnym zadaniem i my 
stoimy. Nasze ocalenie leży w wie-
rze i modlitwie. Złóżmy nasze plany 
i nadzieje w Bogu i z Nim budujmy 
przyszłość. Oto klarowny przekaz i 
nauka całej Biblii. Uczmy się tej lekcji 
ze słów Jezusa, ale także z naszych 
doświadczeń życia i naszych potrzeb. 
Może właśnie czas Wielkiego Postu, 
czas podsumowań minionych wyda-
rzeń, jest właściwym czasem na takie 
przemyślenia.

Ojciec Tomislav Pervan, 
Medziugorje, 2010

Przekład z niem.: Alicja B. z austriackie-
go kwartalnika „Medjugorje...”
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- Ivanie, znajdujemy się na lotni-
sku w Schwechat. Dzisiaj, 25 wrze-
śnia, twoja podróż misyjna w Austrii 
dobiega końca. Rozpoczęła się osiem 
dni temu od nawiedzenia kaplicy 
Matki Bożej Fatimskiej w Trössing, 
gdzie miałeś pierwsze wystąpienie. 
Możesz opowiedzieć, jak przeżyłeś 
minione spotkania?

- Rozpoczęta w piątek piel-
grzymka należy do jednych z 
większych, które podjąłem w 
Austrii. Obejmowała wiele miej-
scowości, w których składałem 
świadectwa. Prawdę mówiąc, 
spodziewałem się większego 
trudu pielgrzymowania niż po-
przednimi razy. Jednak wszystkie 
wydarzenia mogłem przeżywać 
z ogromną radością, zarówno 
nawiedzenie kaplicy Matki Bożej 
Fatimskiej w Trössing, inten-
sywną akcję ewangelizacyjną w 
katedrze świętego Stefana, jak 
również udzielenie wywiadu na 
żywo w Radio Maria. Zarazem 
trwam w dziękczynieniu Bogu i 
Matce Bożej, ponieważ widzę, że 
Ich słowa padają na żyzną glebę 
otwartych serc. Na twarzach ludzi 
obecnych na spotkaniach widzia-
łem szczęście. Ich przyjście na mo-
dlitewne spotkania pokazało mi, 
jak bardzo cenią sobie możliwość 
przeżywania orędzi z Medziugor-
ja oraz przybycie Matki Bożej do 

ich Kościoła. 
Od kapłanów, począwszy od 

spotkania Jego Eminencji kardy-
nała Schönborna, aż do spotka-
nego dzisiaj księdza, odbierałem 
wielką otwartość na Matkę Bożą, 
Jej życzenia i wezwania. Widzia-
łem, że kapłani są gotowi wspie-
rać inicjatywy, służące realizacji 
Bożych planów poprzez rozpo-
wszechnianie orędzi Matki Bożej. 
Właśnie rola kapłanów jest w ca-
łym planie Matki Bożej znacząca. 
Dlatego powtarzała nam często, 
że powinniśmy modlić się za 
nich, ponieważ bardzo potrzebują 
naszego modlitewnego wsparcia, 
aby wytrwali wiernie na obranej 
drodze. Po wizytach w wielu miej-
scowościach mogę powiedzieć, że 
orędzie Matki Bożej było bardzo 
chętnie przyjmowane i coraz bar-
dziej się rozpowszechnia. 

Wyjątkowo cieszyła mnie 
obecność wielu młodych ludzi. 
Zrodziła się ogromna nadzieja, że 
ci młodzi otworzyli się na prawdę, 
iż ziemski świat nie jest tym upra-
gnionym, za którym tęskni każde 
ludzkie serce. Na ich twarzach 
dostrzegałem tęsknotę za czymś 
nowym. Dobra materialne często 
stają się chwilowymi, złudnymi 
próbami zaspokojenia głębokich 
pragnień, które może wypełnić 
jedynie Bóg, Miłość, do którego 

Maryja jest niezawodną Przewod-
niczką. Twarze wielu młodych 
ludzi rozjaśniało szczęście z sa-
mego faktu, że mogli być przy 
objawieniu oraz usłyszeć słowa 
skierowane przez Matkę Bożą do 
nich przez moje pośrednictwo. 

Nasza wspólna modlitwa przy-
czyniła się do radości Matki Bożej. 
Porównałbym naszą wspólną pra-
cę oraz wysiłek modlitewny do 
ziarnka gorczycy, które pada na 
żyzną glebę i przynosi stukrotny 
plon. A tym pięknym owocem jest 
właśnie modlitwa w intencji urze-
czywistnienia się wielkiego planu, 
rozpoczętego przez Matkę Bożą 
przed 30 laty, który z pewnością 
by spełniła, jednak szanując naszą 
wolność, potrzebowała naszej 
zgody i modlitwy. 

- Przed dwoma laty pierwszy raz 
spotkałeś się z kardynałem Schönbor-
nem w Wiedniu. Następnie ksiądz 
kardynał udał się osobiście do Me-
dziugorja. Teraz także miałeś okazję 
do rozmowy. Jak odbierasz jego pełną 
otwartość na Medziugorje?

- Przed dwoma laty mogłem 
prywatnie odwiedzić Jego Emi-
nencję w Wiedniu. Już na tym spo-
tkaniu dostrzegałem jego otwar-
tość na Medziugorje, na wołanie 
Matki Bożej. Czułem, że pragnie 
odwiedzić Medziugorje tak szyb-
ko, jak to możliwe, a tym samym 
osobiście doświadczyć tego, co się 
tam dzieje. Na ostatnim spotkaniu 
zobaczyłem, że przeznaczył wiele 
czasu na przemyślenie spraw, 
wobec których miał wcześniej 
wątpliwości. Obecnie ma jesz-
cze bardziej klarowny obraz na 
kwestię Medziugorja. Myślę, że 
jest jeszcze bardziej przekonany 
o autentyczności objawień. Po-
twierdził to osobiście podczas wy-
stąpień w Medziugorju i innych 
miejscowościach. Oczywiście jego 
zdanie nie zrodziło się w ciągu 
jednego dnia, ale pozwolił sobie 
na odpowiednio długi czas roze-
znawania.

Ponadto spotkanie z Jego Emi-
nencją w katedrze wiele znaczyło 
dla ludzi, którzy od lat są związani 

foto: Jacek Puto

Módlmy się w intencjach Matki Bożej,  
aby spełniły się Boże plany
Rozmowa z Ivanem Dragiceviciem w Wiedniu, 25 września 2010
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z ruchem Medziugorje. Był to dla 
wielu wielki znak. Z jednej strony 
to spotkanie miało szczególne 
znaczenie dla osób widzących. 
Lecz najbardziej potrzebowały 
tego miliony wiernych, którzy 
rozpoznali we wskazaniach Matki 
Bożej prawdziwą drogę i zaczęli ją 
realizować w codzienności. Wiele 
serc napełniło się radością, a oczy 
łzami wzruszenia, gdy kardynał 
zaczął przemawiać. Widzieli 
swojego pasterza, który jest z 
nimi oraz chroni ich w kroczeniu 
wybraną drogą.

Wiemy, że jest on wybitną 
osobistością oraz szanowanym 
teologiem Kościoła. Wie, co robi, i 
jestem pewny, że prawidłowo od-
czytuje znaki czasu. Ponadto jest 
świadomy, że wszystko, co czyni 
Matka Boża w Kościele nie sprze-
ciwia się ani słowom zawartym 
w Piśmie Świętym, ani tradycji, 
ani powszechnej nauce Kościoła. 
Wręcz przeciwnie, sławi Maryję 
jako największą teolog Kościoła. 

Myślę, że teraz potrzebujemy 
trochę czasu, żeby rzeczy nabrały 
własnego biegu. Trzeba się także 
modlić, by inni też poznali, że 
Medziugorje od początku stanowi 
część Kościoła. I myślę, że nasz 
poraniony i podzielony Kościół 
bardzo tego wyjątkowego miejsca 
potrzebuje. Powinniśmy modlić 
się w intencjach Matki Bożej, aby 
spełniły się zamierzone przez Nią 
Boże plany. 

- Krótko po wizycie kardynała 
Schönborna w Medziugorju Watykan 
powołał komisję, która jest teraz kom-
petentna w sprawach dotyczących 
Medziugorja. Czy decyzja Watykanu 
przyniosła ulgę osobom widzącym?

- Z pewnością jest to dla nas 
ogromne wsparcie ze strony Wa-
tykanu, ponieważ od pierwszych 
dni czuliśmy się częścią żywego 
Kościoła, w którym jesteśmy i 
do którego należymy. Po tym jak 
powołano komisję, spadł nam ka-
mień z serca. Obecnie ona stanowi 
najwyższą instancję w Kościele, 
posiada autorytet i kompetencje 
w tej sprawie. Komisja będzie z 
pewnością miała inne podejście 
do Medziugorja oraz do nas. 
Wiadomo, że wcześniej też powo-
ływano komisje, które nas prze-
słuchiwały, badały przy pomocy 
różnych aparatów, a które do tej 
pory ciągle pokazują takie same 
wyniki. Rozumiem, że Kościół 

jest zawsze ostrożny, jeśli chodzi 
o objawienia i orędzia. Dlatego 
też zostawiamy odpowiednim 
instancjom Kościoła spokojne ba-
danie i weryfikowanie wydarzeń. 
My jako osoby widzące jesteśmy 
zadowoleni z powołanej komisji 
oraz jesteśmy gotowi w każdym 
względzie jej pomagać w zakresie, 
w jakim się od nas tego będzie 
wymagać. 

- W kilku kościołach złożyłeś świa-
dectwo, natomiast wczoraj miałeś 
okazję udzielać wywiadu na żywo w 
Radio Maryja, tu w Wiedniu, przed 
wieloma tysiącami ludzi. Jak przeży-
łeś to wystąpienie?

- W ciągu minionych lat mia-
łem wiele okazji do składania 
świadectwa, w Ameryce i na in-
nych kontynentach, w różnych 
katolickich i niekatolickich sta-
cjach radiowych. Wystąpienie na 
żywo jest zawsze wyjątkowym 
przeżyciem. Wczorajszy wywiad 
przeżywałem w wielkiej radości, 
szczególnie, że mogłem ludzi, któ-
rzy dzwonili, pocieszać i dodawać 
otuchy wobec ich codziennych 
trudów i trosk. Media takie jak 
to radio mają duże znaczenie, 
ponieważ możemy łatwiej i szyb-
ciej przekazywać orędzia, które 
daje nam Matka Boża. Bóg dał 
nam dostęp do tej technologii, 
abyśmy z niej mądrze korzystali i 
przekazywali wartości. Media re-
ligijne wspierają w pewien sposób 
komunikację między Matką Bożą 
a światem. Dzięki Bogu mamy 
obecnie wiele takich środków ma-
sowego przekazu, które starają się 
przybliżyć człowiekowi Boga. 

- Każdego dnia spotykasz ludzi, 
którzy mają różne problemy i kry-
zysy. Z drugiej strony doświadczasz 
wielkiej łaski podczas objawienia, mia-
nowicie przez chwilkę jesteś w niebie, 
gdzie nie ma już miejsca na cierpienie, 
krzyż i ból, a ludzi są przemienieni. 
Jak odbierasz zderzenie dwóch tak 
odmiennych rzeczywistości?

- Po każdym spotkaniu jest mi 
ciężko: najpierw być w niebie i 
móc razem z Maryją widzieć, co 
się tam dzieje, a za kilka minut 
wrócić na ziemię i znowu wejść 
w rzeczywistość ograniczonego, 
materialnego świata. Szczególnie 
w obecnych czasach, gdy Boga 
wypiera się z życia różnych jedno-
stek społecznych i politycznych, 
poczynając od rodziny, a kończąc 
na państwowych, europejskich i 
światowych instytucjach. Modli-
twa jest martwa, a wartości lekce-
ważone. Najsmutniejsze jest to, że 
w ten sposób rodzina skazuje się 
na upadek. 

Smutno jest wyobrażać sobie 
skutki takich faktów jak: niereal-
ne traktowanie nieba, do którego 
człowiek został stworzony, brak 
modlitwy we wspólnocie i życiu 
rodzinnym, w których nie wspo-
mina się o rzeczywistej obecności 
i życiu Boga, który jest Osobą. Nie 
zostaliśmy stworzeni dla tego 
przemijającego świata. Kiedy wia-
ra obumiera, nie można przejść 
obok obojętnie. Widzimy tysiące 
rozpadających się i podzielonych 
rodzin. Jest mi bardzo ciężko pa-
trzeć na to wszystko, ponieważ 
jasno widzę, że ten świat nie jest 
naszą wieczną wyspą, ale tylko 
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częścią życia, krótką i przemi-
jającą, bo zmienia się w jednej 
chwili przejścia w życie wieczne. 
Wszystko to wiedzieć i widzieć 
nie jest łatwo, ponieważ każdego 
dnia mogą z Matką Bożą oglą-
dać doskonałość, a tu na ziemi 
niedoskonałość. Widzę rodziny, 
które są od siebie daleko ducho-
wo i psychicznie, i pytam się: jak 
to możliwe, że ktoś świadomie 
niszczy podstawy ludzkich war-
tości takie jak miłość, szczęście, 
jedność i małżeństwo? Wiele 
spraw przybiera zły obrót, gdy 
rodzina i małżeństwo rozpadają 
się, ponieważ są rdzeniem, z któ-
rego powstaje później struktura 
społeczeństw i odzwierciedla się 
na całym świecie. Ale patrzę na 
świat także z perspektywy Mat-
ki Bożej, a to oznacza nadzieję. 
Jestem przekonany, że ten świat 
może mieć nadzieję i przyszłość, 
ale musi wiele rzeczy odrzucić i 
naprawić. Musi otworzyć się na 
nowe kryteria wartościowania, to 
znaczy, że jak długo człowiek się 
nie zmieni i nie nawróci do Boga, 
nie będzie mógł osiągnąć pokoju, 
radości i szczęścia. Stosownie do 
tego naszą jedyną nadzieją jest 
Bóg. Wcześniej czy później musi-
my zwrócić się do Boga, aby nasze 
życie nabrało sensu. 

- Co powiedziałbyś, chcąc krótko 
skomentować pobyt w Austrii?

- Matka Boża, dając nam orę-
dzia, każde z nich kończy sło-
wami: „Dziękuję, że odpowie-
dzieliście na moje wezwanie.” 
Jeśli przeżywamy nasze życie z 
Maryją, nie musimy się bać, po-
nieważ Ona prowadzi nas pewną 
drogą do Chrystusa. Na końcu 
mówi do nas także: „Dziękuję 
wam, że zgromadziliście się tak 
licznie, że modliliście się ze mną 
i że stajecie się żyzną glebą dla 
dzieł bożych.” Chciałbym w tym 
miejscu te słowa przypomnieć 
oraz powiedzieć wszystkim, 
którzy idą za Jej głosem, by byli 
wytrwali na obranej drodze. Jest 
to z pewnością prawdziwa droga 
i nie trzeba się lękać przyszłości. 
Króciutko pragnę wspomnieć, że 
spełniliśmy plan Matki Bożej, jeśli 
podczas tych spotkań w Austrii 
udało się choćby jednemu czło-
wiekowi doświadczyć nawróce-
nia, stać się lepszym i wejść na 
drogę głębszej modlitwy.

Bardzo się cieszę, że mogę 
was wszystkich powitać. Jest 
to dzień modlitwy za to mia-
sto, dzień spotkania z Bogiem 
i Maryją. 

Od początku Matka Boża 
prowadziła nas, osoby widzą-
ce, w szczególny sposób. 25 
czerwca 1981 r., gdy Maryja 
mi się objawiła, a uczyniła to 
tego dnia dwukrotnie, byłam 
w szoku i pytałam, jak ma na 
imię. Odpowiedziała: „Jestem 
Matką Boga, przychodzę do was 
jako Królowa Pokoju.” To było 
pierwsze przesłanie z Medziu-
gorja. 

Maryja umacniała nas i 
po wiedziała, że pokój może 
przyjść tylko od Boga i przez 
modlitwę. Każdego dnia wi-
działam za Maryją wielki 
krzyż. Ze łzami w oczach mó-
wiła: „Pokój powinien zapanować 
między Bogiem a człowiekiem, 
pomiędzy narodami świata oraz w 
sercu każdego człowieka.” 

Ona zaprasza nas do przeka-
zywania Bożego pokoju, który 
nam przynosi.

W pierwszych dniach ba-
liśmy się, ale strach coraz 

bardziej ustępował miejsca 
radości. Z czasem euforia opa-
nowała całą parafię. Ludzie 
przychodzili do nas z pyta-
niami, chcieli dowiedzieć się 
czegoś więcej: „Czego oczekuje 
Matka Boża? Chcielibyśmy, żeby 
była szczęśliwa!” 

Tak, nasza radość jest pełna, 
gdy widzimy radosną Maryję. 
Ona prowadziła nas ze szczero-
ścią i wielką radością, najpierw 
nas, a następnie całą parafię. 
Zaczęła nam dawać orędzia 
do przekazania, które były 
bardzo proste, a jednocześnie 
głębokie i wymagające. Nie 
chciała, żebyśmy o orędziach 
tylko mówili, ale żebyśmy żyli 
ich treścią w codzienności. 
Pragnęła, żebyśmy pozostawili 
dotychczasowe życie, a zaczęli 
nowe. Byliśmy dziećmi, ale 
czuliśmy radość Matki Bożej w 
naszych sercach i zaczęliśmy z 
zapałem wprowadzać w życie 
Jej słowa. Na początku było 
trudno, ale wszyscy czuliśmy, 
że jesteśmy wybrani i obecność 
Matki Bożej jest darem dla nas 
wszystkich. 

Maryja zaprosiła nas do 

Świadectwo Mariji Pavlović-Lunetti z 23.09.2010
Katedra św. Stefana, Wiedeń

Maryja zaPrasza nas 
wszystkich do radości
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podjęcia postu. Powiedziała, 
że postem i modlitwą można 
nawet zapobiec wojnom. Poza 
tym prosiła: „Postawcie Pismo 
Święte w widocznym miejscu w 
waszych domach i czytajcie Słowo 
Boże!” Wcześniej nie mieliśmy 
Biblii w domu, dlatego popro-
siliśmy księdza, żeby nam 
ku pił, ponieważ życzy sobie 
tego Maryja. Tak zaczęliśmy 
coraz bardziej otwierać się na 
rozumienie łaski, jaką nas ob-
darzył Bóg.

Dary takie jak wiara czy 
chrzest są nie tylko zaprosze-
niem dla nas, ale przez nas 
skierowanym do innych ludzi. 
Orędzia, które początkowo 
Matka Boża każdego czwart-
ku kierowała do całej parafii, 
znajdują swoją kontynuację 
w comiesięcznych orędziach, 
każdego 25 dnia miesiąca. 
Zrozumieliśmy, że nasza mała 
parafia w Medziugorju nie jest 
już jedną z wielu małych para-
fii, lecz w oczach Matki Bożej 
stała się parafią świata. Maryja 
zaprasza nas do dawania świa-
dectwa za dar miłości Boga do 
każdego z nas, ponieważ On 
stworzył nas na swoje podo-
bieństwo, abyśmy żyli z Nim 
w bliskiej relacji. Tego nauczyła 
nas Maryja i dalej uczy. 

Poprzez dawane nam orę-
dzia nasze życie stało się jak 
kwiat, jednak kwiat przemija-
jący. Tylko wieczne życie nie 
przeminie. Dlatego Maryja 
zachęcała nas do 
częstszego rozmy-
ślania nas ducho-
wymi kwestiami, 
nad niebem, pie-
kłem i czyśćcem. 
Powiedziała ,  że 
nasze nastawienie 
do życia zmieni się, 
gdy będziemy my-
śleć o życiu wiecz-
nym, ponieważ wte-
dy zrozumiemy, że 
nasze życie tutaj jest 
przemijające. 

Dlatego zaprasza 
nas, abyśmy już tu 

na ziemi żyli niebem, nie tylko 
modląc się i ciesząc, ale byśmy 
jednoczyli się z Bogiem. Jeśli 
jednoczymy się z Bogiem i Ma-
ryją, będziemy odczytywali Ich 
konkretne przejawy miłości i 
stawali się nowymi ludźmi. 

Widzieliśmy, że to jest moż-
liwe: tak wielu ludzi, którzy 
odwiedzili Medziugorje, na-
wróciło się. My sami byliśmy 
świadkami nie tylko orędzi 
Matki Bożej, ale także tak 
wielu znaków miłości Boga 
do człowieka. Wielu ludzi do-
świadczyło nawrócenia, uzdro-
wienia, stając się świadkami 
obecności Matki Bożej. 

Maryja zaprasza nas, żeby-
śmy byli radosnymi ludźmi, 
a radość i pokój mamy tylko 
w Bogu. Mówiła do nas, że 
Chrystus umarł na krzyżu, 
żeby dać nam radość i życie. 
Matka Boża chce, aby każdy 
z nas coraz bardziej stawał się 
wiecznym światłem Boga i by 
przeżywał swoje krótkie życie 
w radości. Chciejmy zrozumieć 
słowa Pisma Świętego, gdzie 
jest napisane, że nasze życie 
trwa około lat 80. Jesteśmy 
tu tymczasowo i wszystko na 
tej ziemi przemija, łącznie z 
naszym życiem. Matka Boża 
pokazała nam niebo, czyściec i 
piekło, abyśmy byli świadomi 
tych rzeczywistości, abyśmy 
walczyli o nowe życie, o nową 
cywilizację, cywilizację miłości. 
Tego życzy sobie Matka Boża. 

Szukającym prawdy 
o Medziugorju polecamy 

„PRZESŁANIE 
Z MEDZIUGORJA. 

SYNTEZA”
Książka liczy 112 stron wraz z 

ilustracjami i w sposób wyczerpu-
jący przedsta wia przesłanie Matki 
Bożej. Wszystkie orędzia są upo-
rządkowane logicznie, według 
po dejmowanych przez Nią przez 
25 lat tematów. 

Z analizy przesłań jasno wyła-
nia się cel przybycia Maryi: do-
prowadzenie świata do jak naj-
większej świętości i do Nieba. 

Maryja, Matka Boga, najbar-
dziej kochająca z matek, wie, cze-
go potrzebujemy, aby powrócić 
do Boga, a tym samym przeżyć 
swe życie w radości i szczęściu 
i zasłużyć na wieczne zbawienie. 
Cierpliwie mówi nam o tym, nie 
zniechęcając się naszym uporem.

Książkę zakupić można w 
sklepie w Mikołowie (ul. Żwirki 
i Wigury 6, naprzeciw głównej 
poczty, w budynku Komagu), tel. 
327383869 oraz przez internet: 

www.voxdomini.pl/sklep
Jeśli ktoś pragnie zamówić 

wy   łącznie tę książkę można - ko -
rzystając z naszego blankietu - 
wpłacić 16 zł (To jest cena wraz 
z kosztami wysyłki poleconej 1 
egz.!). W tytule przelewu należy 
napisać: Zamawiam „Przesłanie 
z Medziugorja”. 
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ODZNAKA NIEPOKALANEGO 
SERCA MARYI

Kampania Najświętszej Maryi Panny 
na rzecz zdobycia świata dla Chrystusa 
dopiero się zaczęła. Następna seria obja-
wień miała miejsce już w dziewięć lat po 
objawieniu Cudownego Medalika.

18 stycznia 1840 roku Najświętsza 
Panna objawiła się młodej siostrze 
Justynie Bisqueyburu podczas modli-
twy w nowicjacie Córek Miłosierdzia 
w Paryżu. Najświętsza Panna ubrana 
była długą, białą szatę z narzuconym na 
nią niebieskim płaszczem. Włosy luźno 
spadały na ramiona. W ręku trzymała 
swoje serce, z którego górnej części 
wypływały jasne promienie. Piękność Jej 
była tak olśniewająca, że siostra Justyna 
nie mogła powstrzymać się od okrzyku. 
Podobne objawienia powtarzały się cztero 
lub pięciokrotnie w okresie jej nowicjatu, 
w czasie głównych świąt Najświętszej 
Maryi Panny. Wydaje się, że celem tych 
objawień było wzbudzenie w siostrze 
Justynie nabożeństwa do Niepokalanego 
Serca Maryi i przygoto wanie jej na to, co 
miało nastąpić.

Po przyjęciu habitu, siostra Bisquey-
buru została powo łana do Blangy, aby 
uczyć w szkole. Wkrótce po przybyciu 
na miejsce miała kolejne objawienie. Było 
to 8 września 1840 roku, w święto Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny. Naj-
świętsza Panna trzymała w prawej ręce 
serce, otoczone płomieniami, w lewej zaś 
coś w ro dzaju szkaplerza. Był to jednolity 
kawałek zielonej tkaniny zawie szony na 
sznurku tego samego koloru. Na jednej 
stronie był obraz Matki Bożej, takiej, jaka 
zwykła się jej ukazywać. Z dru giej strony 
było serce całe w płomieniach bardziej 
lśniące niż słońce i przezroczyste jak 
kryształ. Serce przeszyte było mieczem. 
U szczytu serca widniał Krzyż, a owalnie 
wokół niego biegł napis: „Niepokalane 
Serce Maryi, módl się za nami teraz i w 
godzinę śmierci naszej”. Głos wewnętrzny 
mówił siostrze, że należy zrobić kopię 
tego szkaplerza i rozpowszechnić z uf-
nością. Miał on spowodować na wrócenie 
niedowiarków i zapewnić im szczęśliwą 
śmierć. 

Kiedy objawienie się zakończyło, 

siostra Bisqueyburu nie mogła uwierzyć, 
że coś podobnego mogło się wydarzyć. 
Obawiała się, że było to złudzenie. Cały 
miesiąc upłynął, zanim napisała skromną 
notatkę do siostry przełożonej, siostry 
Buchepot. Błagała w niej przełożoną o 
zachowanie treści wiadomości w tajemni-
cy. Dodała jednak, że jeżeli sądzi, że jest 
rzeczą konieczną porozmawiać o tym z 
Ojcem Aladel, ona to zrobi. Był to ten sam 
ojciec, któremu 10 lat temu powie rzyła 
tajemnicę cudownego Medalika Katarzy-
na Labouré. Prośba o medalik wywołała 
wiele cierpienia. Nie sądził, że podobna 
rzecz może zdarzyć się dwukrotnie w 
jego życiu. Być może nie uzyskał zgody 
arcybiskupa na wyko nanie szkaplerza? 
W każdym razie polecenie Najświętszej 
Panny nie zostało wykonane. Ukazała 
się więc po nownie 15 sierpnia w 1841 
r. i znowu 13 września wypominając 
zwłokę. W końcu powierzono wykonanie 
matryc rytownikowi. I sprawa kolejny raz 
się odwlekła. W maju 1842 roku siostra 
Justyna napisała list, w którym donosiła 
o nowym objawieniu: „Wydawało mi się, 
że słyszałam głos, który mówił mi o nieza-
dowoleniu z powodu zwłoki w wykonaniu 
szkaplerzy”. Ostatecznie wykonano kilka 
sztuk. Rozdano je na zasadzie ekspery-
mentu i bez wielkiej ufności.

Najświętsza Panna kilkakrotnie oka-
zywała swoje niezadowole nie w r. 1846. 
„Jest rzeczą absolutnie konieczną – pisa-
ła sio stra Justyna do przełożonej w lipcu 
tego roku – aby ojciec Aladel dopilnował 
sprawy szkaplerzy i rozpowszechnił je 
czyniąc to z wielką ufnością. Jak dotąd, 
jestem tego pewna, nie przywiązy wał do 
niego wielkiej wagi. Nie ma racji. Oczy-
wiście mnie nie musi się wierzyć. Jestem 
tylko biedną dziewczyną pod każdym 
względem. Niech wolno mi go będzie 
prosić, aby uczynił tak, nie ze względu 
na mnie, lecz proszę go w imieniu Maryi, 
aby uczynił to dla grzeszników, którzy 
umierają nie znając prawdziwej religii; 
a jeżeli rozda się je z ufnością, wielu 
się nawróci...” „Proszę o odpowiedź jak 
najszybciej, ponieważ nie możemy tracić 
czasu”.

Tym razem ojciec Aladel przekonał 
się, lecz pozostała jeszcze jedna trud-

ność: jakie warunki należy ustanowić dla 
nosicieli szka plerza, by skutki duchowe 
były takie, jak oczekiwano. Polecił, aby s. 
Justyna  zapytała o to Najświętszą Pannę. 
8 września 1846 r. Najświętsza Panna 
ukazała się po nownie siostrze. Tym 
razem jej ręce wypełnione były promie-
niami różnej długości. Z wielką niechęcią 
siostra Justyna wykonała polecenie ojca 
Aladela. Najświętsza Panna odpowie-
działa, że ponieważ szkaplerz nie jest 
odznaką należności do bractwa, lecz po 
prostu podwójnym obrazem na kawałku 
materiału zawieszonym na sznurku, nie 
ma żadnych formalnych wymagań co do 
jego założenia. Wystarczy, że zostanie 
poświęcony przez kapłana. Można go 
nosić na szyi lub umieścić w ubraniu lub 
na łóżku, albo w pokoju, w którym prze-
bywa dana osoba. Jedyną wymaganą 
modlitwą jest wezwanie na szkaplerzu: 
„Niepokalane Serce Maryi, módl się za 
nami teraz i w godzinę śmierci naszej”. 
Ma ją odmawiać codziennie, albo ten, 
kto go nosi, albo ten, kto go ofiarowuje. 
Szkaplerz można rozpowszechniać wszę-
dzie. Nie zmierzone łaski przywiązane do 
szkaplerza są proporcjonalne do ufności, 
z jaką zostaje dany. Symbolicznie wyra-
żały to jakby pro mienie różnej długości, 
które wypływały z rąk Najświętszej Panny 
w czasie ostat niego objawienia.

Jeżeli zostaną spełnione te warunki, 
nastąpią liczne nawrócenia. Pierwsze 
nawrócenie, którego mamy pisemny ślad, 
miało miejsce jeszcze zanim Najświętsza 
Panna podała warunki noszenia szka-
plerza. Pewien mężczyzna, o nazwisku 
Copin, księgowy pana Letaille, który 
wykonał matryce Zielonego Szkaplerza, 
wychowany był w duchu antyreligijnym, 
jak większość ludzi we Francji. Jego 
pracodawca odby wał z nim bardzo długie 
dyskusje na temat religii. Jednak pan Co-
pin widział przeszkody nie do pokonania 
w przyjęciu wiary. Pewnego razu ciężko 
zachorował i pan Letaille wezwał ojca 
Aladel i kilka zakonnic Córek Miłosierdzia, 
aby go odwiedziły. Pan Copin przyjął go-
ści uprzejmie, lecz wyznał, że czuje, jakby 
go otaczała ściana ciemności.

19 września 1842 roku, jedna z Sióstr 
Miłosierdzia wysłała panu Letaille Zielony 

Don Sharkey

Niewiasta zwycięży (2)
Historia objawień Matki Bożej 1830-1961

„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, 
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo Jej: ono zmiażdży 

ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. (Rdz. 3,15)
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Szkaplerz z prośbą, by pan Copin go 
nosił. „Jeżeli zajdzie tego potrzeba — 
proszę nalegać. Niech pan zbliży Serce 
Maryi do tego biednego serca tak, aby 
jego moc złamała moc jego zamknięcia i 
by łaska jak najszybciej wpłynęła do jego 
duszy. Wszystkie nasze siostry połączą 
się w modlitwie za niego”. Pan Copin 
przyjął szkaplerz, lecz z obojętnością. 
Nie wydawał się bliższy nawrócenia niż 
przedtem.

Około godziny siódmej wieczorem 
30 września pan Copin jadł kolację wraz 
z całą rodziną. Nagle wstał od stołu, po-
szedł do sy pialni i upadł na kolana przed 
statuą Najświętszej Panny. Trzymał w 
ręku Zielony Szkaplerz i płacząc całował 
ze czcią. Nazwał szkaplerz „środkiem”, 
dzięki któremu dokonało się jego nawró-
cenie. Wkrótce potem przystąpił do spo-
wiedzi i przyjął pierwszą i jedno cześnie 
ostatnią Komunię św. Miał dość sił, aby 
dojść do kościoła i przyjąć Komunię św., 
ale nie miał już sił wrócić. Umarł powtarza-
jąc: „Jaki jestem szczęśliwy, jaki jestem 
szczęśliwy!”.

Powyższe pierwsze znane nawró-
cenie przypisane działaniu Zie lonego 
Szkaplerza jest typowym dla wielu innych 
nawróceń, które miały miejsce i które na-
dal zdarzają się. „Cuda zdziałane za przy-
czyną Zielonego Szkaplerza są nie do 
opisania”, mówi jedna z s ióstr Mi łosierdzia 
z Emmitsburg (Maryland, USA), ośrodka 
nabożeństwa Zielonego Szkaplerza w 
Stanach Zjednoczonych.

Właściwie Zielony Szkaplerz nie jest 
szkaplerzem w takim sensie jak inne. Jest 
to raczej medalik w formie sukna. Wielu 
ludzi uważa, że powi nien raczej nosić na-
zwę Odznaki Niepokalanego Serca Maryi. 
Wydaje się jednak, że już za późno, aby 
zmieniać tę tradycyjną nazwę.

Przez blisko 100 lat wszystkie szka-
plerze były wykonywane rę cznie przez 
Siostry Miłosierdzia. Kiedy w roku 1942 
papież Pius XII poświęcał świat Nie-
pokalanemu Sercu Maryi, siostry z 
Emmitsburga zwróciły się o pozwolenie, 
aby można było produkować szkaplerze 
inną metodą, aby zwiększyć dystrybucję. 
Po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia 
siostry napotkały jednak trud ności ze 
znalezieniem odpowiedniego producenta, 
który by je wyko nał. Dopiero obecnie pro-
dukuje się szkaplerze w dużych ilościach 
i w ostatnich latach szkaplerz mocno się 
rozpowszechnił.

W ciągu 10 lat, trzykrotnie przy Rue 
du Bac, przy Kościele Matki Bożej Zwy-
cięskiej i w Blangy Najświętsza Panna 
podkreśliła potrzebę nabożeństwa do 
Niepokalanego Serca. W Fatimie, w 1917 

roku, Najświętsza Panna oznajmiła, że 
Bóg pragnie aby zostało ustanowione w 
świecie nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca Maryi. Na skutek tego wezwania 
Papież Pius XII poświęcił w roku 1942 
świat Niepokalanemu Sercu Maryi. W 
kilka lat póź niej ustanowił święto Nie-
pokalanego Serca na dzień 22 sierpnia. 
Dopiero po tym fakcie Zielony Szkaplerz 
— Odznaka Niepokala nego Serca – zo-
stał rozpowszechniony na bardzo szeroką 
skalę. Nasz XX wiek można z całą słusz-
nością nazwać wiekiem Niepokala nego 
Serca.

MANUSKRYPT ZNALEZIONY 
W SKRZYNI: „Prawdziwe 
nabożeństwo” (1842)

W 1842 roku pewien kapłan we Fran-
cji przeglądał rzeczy w starej skrzyni w 
domu przy ulicy Saint Laurent-sur-Sevre. 
Kapłan ten był członkiem Zgromadzenia 
Towarzystwa Maryi, znanego dzisiaj jako 
Ojcowie Montfort, a dom należał do tego 
zgromadzenia. Na dnie skrzyni kapłan 
znalazł duży plik ręcznie zapisanych stron 
pożółkłych od starości. Zaniósł rękopis 
do przełożonego. Nastąpiły konsultacje, 
odczytywania, prace 
porównawcze nad 
rękopisem. Werdykt 
był następujący: były 
to dwa manuskrypty 
niewątpliwie napisa-
ne ręką ojca Ludwi-
ka Marii de Montfort, 
założyciela zgroma-
dzenia.

Biskup Lucon au-
toryzował publikację 
dzieła „Prawdziwe 
nabożeństwo do Naj-
świętszej Maryi Pan-
ny”. Od tego czasu 
dzieło to doczekało 
się około 130 wydań 
i odegrało niezmier-
ną rolę we wzroście 
n a b o ż e ń s t w a  d o 
Maryi. Drugi rękopis 
„Tajemnica Maryi” 
jest streszczeniem 
Prawdziwego Nabo-
żeństwa.

Św. Ludwik Maria 
de Montfort urodził się 
w małym miastecz-
ku w Bretani w 1673 
roku jako najstarszy 
z siedmiorga rodzeń-
stwa. Na kapłana zo-
stał wyświęcony w 
1700 r. Większość 

kapłańskiego życia poświęcił zwalczaniu 
jansenizmu, który miał silną pozycję we 
Francji. W nauczaniu kładł nacisk na 
nabożeństwo do Najświętszej Panny, 
zwłaszcza na rolę pośrednika, jaką 
Matka Boża pełni pomiędzy Bogiem i 
człowiekiem. W 1716 r. wyczerpany ciągłą 
pracą zachorował śmiertelnie. Na chwilę 
przed śmiercią zakrzyknął: „Na próżno 
mnie atakujecie. Stoję między Jezusem 
i Maryją. Zakończyłem bieg. Już więcej 
nie będę grzeszyć”.

Długo po śmierci de Montfort był 
całkowicie zapomniany. Dopiero w 100 
lat później zaczęto dyskutować nad jego 
cnotami. W 1853 roku Rzym orzekł, ze 
jego prace wolne są od błędu, który mógł-
by zagrodzić drogę do kanonizacji. Został 
beatyfikowany w 1888 r., a kanonizowany 
w lipcu 1947 roku.

De Montfort napisał Prawdziwe nabo-
żeństwo w okresie pomiędzy święceniami 
kapłańskimi 1700 r., a śmiercią 1716. 
Kiedy je pisał wyznał: „Gdybym sądził, 
że moja krew mogłaby pomóc przekazać 
sercom ludzkim prawdy, o których piszę, 
ku czci Mojej kochanej Matki, użyłbym jej 
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zamiast atramentu, by stawiać litery”.
De Montfort przepowiedział, że upły-

nie bardzo dużo czasu zanim jego mała 
książeczka się ukaże. Powiedział również, 
że: „diabeł ukryje ją w milczeniu kufra, a 
to w tym celu, aby nie mogła się ukazać”. 
Prorokował również, że w ostateczności 
ukaże się i że odniesie ogromny sukces. 
Jesteśmy świadkami, że proroctwa te się 
spełniły całkowicie. Rękopis zaginął na 
126 lat, a w chwili obecnej książka cieszy 
się ogromną poczytnością. 

Chociaż św. Ludwik Maria żył i działał 
na długo przed okresem ob jętym bada-
niem przez tę książkę, ma on miejsce 
w każdym stu dium maryjnym we współ-
czesnym świecie, tym bardziej, że jego 
znacząca rola zaczęła się jak gdyby w 
roku 1842, kiedy okryto jego pisma.

Prawdziwe nabożeństwo, którego na-
uczał, polega na całkowitym poświęceniu 
się Najświętszej Pannie. Oddajemy Jej 
wszystko, co posiadamy, myśli, słowa 
i czyny. Maryja istnieje tylko po to, by 
oddawać cześć Bogu i służyć Mu, tak 
więc, kiedy oddajemy wszystko Maryi, to 
w istocie, oddajemy je Bogu przez Maryję. 
Św. Ludwik Maria mówi, że powinniśmy 
się stać niewolnikami Maryi. Nazywa 
to nabożeństwo „niewolni ctwem przez 
Maryję”.

Pomysł tego nabożeństwa nie był 
zasługą jedynie św. Ludwika Marii, 
lecz wyłącznie jego dziełem jest rozpo-
wszechnienie go i wprowadzenie w życie. 
Oso bny rozdział poświęcony zostanie 
omówieniu samego nabożeństwa. W 
chwili zaś obecnej ograniczymy się do 
tej części Prawdziwego Nabożeństwa, 
która dotyczy roli Najświętszej Panny w 
świecie współczesnym. Jeśli chodzi o to 
zagadnienie, autor pisząc, musiał być 
natchniony przez Niebo, ponieważ patrzył 
w przyszłość i mówił o tym, co dopiero 
ma się wydarzyć. Wiele rzeczy, które się 
dzieją dzisiaj, jest bardziej zrozumiałych, 
gdy się je rozważy w świetle słów św. 
Ludwika Marii de Montfort.

„Bóg pragnie, aby Jego święta Matka 
była w obecnym czasie bar dziej znana, 
bardziej miłowana i bardziej czczona niż 
kiedykol wiek dotąd” — mówi św. Ludwik 
Maria. Własnie to stwierdzenie pomaga 
nam zrozumieć fakt wielu objawień 
w ostatnim czasie, oraz wielki wzrost 
nabożeństwa do Niej. W roku 1842 od-
naleziony zostaje rękopis Prawdziwego 
Nabożeństwa. Dwanaście lat wcześniej 
miały miejsce opisane objawienia Naj-
świętszej Maryi Panny w klasztorze Sióstr 
Miłosierdzia w Paryżu, w Blangy oraz w 
sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej. 
Cztery lata później Matka Boża ma się 

ukazać dzieciom w La Salette. Dwanaście 
lat później zostaje zdefiniowany dogmat 
o Niepokala nym Poczęciu Maryi. Trzy 
lata potem Matka Boża miała się uka zać 
Bernadecie w Lourdes. A to był dopiero 
początek maryjnych objawień. Rzeczy-
wiście wydawać by się mogło, że Bóg 
pragnie, aby Jego Matka była bardziej 
znana, bardziej kochana i bardziej czczo-
na niż kie dykolwiek przedtem.

DLaczeGO BÓG teGO PRaGNie?

„Przez Maryję rozpoczęło się zbawie-
nie świata i dlatego właśnie przez Maryję 
ma ono się dopełnić. Maryja w bardzo 
niewielkim stopniu ukazywana była w 
czasie pierwszego przyjścia Chrystusa. 
Lecz w czasie Jego drugiego przyjścia... 
Maryja musi być poznana i objawiona 
przez Ducha Świętego, aby przez Nią 
ludzie poznali bardziej Jezusa, kochali 
Go i służyli Mu”. 

Św. Ludwik Maria wyjaśnia następnie, 
dlaczego Bóg pragnie uczynić znanym 
dzieło rąk swoich w naszych ostatnich 
czasach: „Dusze, które mają świecić 
specjalnym światłem świętości mu szą 
znaleźć Jezusa właśnie przez Nią. Ten, 
kto znajdzie Maryję — znajdzie Życie, 
którym jest Jezus Chrystus, który jest 
Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie może 
znaleźć Maryi, kto Jej nie szuka. Nie 
może szukać Jej ten, kto Jej nie zna. Jest 
przeto rzeczą ko nieczną, aby dla większej 
chwały Trójcy Najświętszej, ludzie bar-
dziej i szerzej poznali i pokochali Maryję. 
Jest to również jedno z możliwych wytłu-
maczeń tych licznych objawień i ukazań 
Najświętszej Panny, które miały miejsce 
od roku 1830.

Święty Ludwik Maria pisze dalej: 
”Maryja musi bardziej niż kiedy kolwiek 
zajaśnieć Swoim Miłosier dziem, Mocą 
i Łaską”. Pisze: „Miłosierdziem, aby 
przyprowadzić z powrotem zbłąkane 
dusze” „Mocą prze ciw nieprzyjacielom 
Boga, którzy podniosą przeciw Niemu 
straszliwy bunt” i „Łaską, aby podtrzymać 
walczących w służbie Chrystusa Jego 
sługi i żołnierzy”.

De Montfort zamyka listę powodów 
następującymi słowami, które posiadają 
specjalne znaczenie dla świata w obecnej 
sytuacji: „Wreszcie Maryja musi stać się 
postrachem diabła i jego popleczników, 
jak armia zaprawiona w boju, zwłaszcza 
w obecnych czasach, ponieważ diabeł 
wiedząc, że nie zostało mu już zbyt wiele 
czasu, z każdym dniem podwaja wysiłki 
i walkę o zgubę kolejnych dusz. Wkrótce 
wznieci straszliwe prześladowanie i 
zastawi okropne sidła na wierne sługi i 
prawdziwe dzieci Maryi, z którymi zwy-

cięstwo przychodzi mu o wiele trudniej, 
niż z kimkolwiek innym”.

Wystarczy pomyśleć i przeanalizować 
wypadki ostatnich dwu wieków i obecną 
sytuację w świecie, aby uświadomić 
sobie, że szatan rzeczywiście wzniecał 
okrutne prześladowania Kościoła i że 
faktycznie wzmagał ich intensywność. 
Św. Ludwik Maria stwierdza, że te ostat-
nie prześladowania „będą wzrastać z 
każdym dniem, aż nadejdzie panowanie 
antychrysta”.

„Wobec tak potężnego nieprzyjaciela, 
który rozwścieczony wal czy przeciw nam, 
sytuacja nasza byłaby beznadziejna gdy-
byśmy nie mieli jeszcze potężniejszego 
przyjaciela i opiekuna. Po upadku pierw-
szych rodziców Bóg powiedział do węża: 
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie 
i Niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a 
potomstwo Jej: ono zmiażdży ci głowę, a 
ty zmiażdżysz mu piętę”. (Rdz 3,15)

W tym miejscu św. Ludwik Maria 
mówi: „Bóg uczynił jedną nieprzyjaźń, lecz 
niepojednaną, taką, która trwać będzie i 
wzra stać do końca. Jest to nieprzyjaźń 
między Maryją, Jego szlachetną Matką 
i diabłem: pomiędzy dziećmi i sługami 
Maryi, a dziećmi i narzędziami Lucyfera. 
Bóg dał — mówi de Montfort — Swojej 
Matce taką moc nad diabłem, że boi się 
Jej nie tylko więcej niż wszystkich aniołów 
i ludzi, ale co więcej, w pewnym sensie, 
niż Boga samego. Nie dlatego, żeby 
gniew, nienawiść czy moc Boga nie były 
nieskończenie większe od Maryi, ponie-
waż doskonałości Maryi są ograniczone, 
lecz dlatego, że szatan w swej dumie nie-
skończenie więcej cierpi z faktu, że został 
pokonany i ukarany słabą ręką służebnicy 
Pańskiej i Jej pokora upokarza go dużo 
bar dziej niż moc boska”.

Szatani — mówi de Monfort — boją 
się jednego westchnienia Maryi za biedną 
duszę bardziej niż wszystkich modlitw 
świętych razem wziętych i jednej Jej 
pogróżki więcej niż wszystkich innych 
udręk”.

Walka pomiędzy diabłem i Najświęt-
szą Panną trwa od wielu leków. Jest to 
walka o dusze. Diabeł usiłuje zwieść nas 
do najgłębszych głębokości piekła. Maryja 
usiłuje poprowadzić nas do Nieba. Diabeł 
jest bardziej aktywny dzisiaj niż kiedykol-
wiek wcześniej, ponieważ czas jego jest 
krótki. Z tego względu Najświętsza Panna 
stara się, byśmy Ją poznali, byśmy mogli 
mu się oprzeć i zaciągnąć się po stronie 
Maryi. Wydaje się, że bitwa zbliża się do 
punktu szczytowego.

 Słowa świętego na temat potęgi Maryi 
nad diabłem są pocieszeniem w tych 
trudnych dniach. Diabeł może wściekać 
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się i szaleć, może prześladować nas 
otwarcie, czy w sposób bardzo ukryty, 
lecz nie może nam zaszkodzić, jak długo 
jesteśmy po stronie Maryi.

MADONNA PŁACZĄCA

Maryja próbowała pomóc światu w 
roku 1832, 1836 i 1840, lecz świat nie 
zwrócił na to większej uwagi. Dużo dusz 
nawróciło się do Boga poprzez Cudowny 
Medalik, Zielony Szkaplerz, Arcybractwo 
Niepokalanego Serca. Miało miejsce kilka 
cudów łaski, jak na przykład nawrócenie 
Alfonsa Rathisbonne. Lecz świat jako ca-
łość zignorował posłanie Maryi. Miliony Iu-
dzi nadal trwało w pogoni za bogactwem, 
władzą i przyjemnością. Ludzie nauki za-
częli tworzyć nowe wynalazki i z każdym 
takim odkryciem sprawę Boga spychano 
na drugi plan. Zaczęto publikować coraz 
więcej książek o tematyce antyreligijnej 
i szeregi wolnomyślicieli, agnostyków i 
ateistów wzrastały z każdym dniem.

Każdy przeciętny obywatel mógłby 
ulec pokusie pozostawienia świata swe-
mu losowi, na który zasłużył. Lecz nie 
Maryja. Ona uczyniła ponownie posłanie 
do świata. Tym razem wybrała za swoich 
posłańców jedenastoletniego Maksymina 
Giraud i piętnastoletnią Melanię Mathieu. 
Oboje pasali krowy na zboczu góry Mount 
Gargas, która wznosi się nad wioską La 
Salette w południowo-wschodniej Francji. 
Dniem, który Maryja wybrała na objawie-
nie był 19 września 1846 r., wigilia święta 
Matki Bożej Siedmiu Boleści.

Najpierw dzieci zobaczyły kulę świa-
tła, a kiedy wpatrywały się w nią z podzi-
wem, kula otworzyła się i ujrzały postać 
kobiety siedzącej na kamieniach leżących 
wokół źródła. Źródło było wys chnięte w 
tym czasie. Twarz Najświętszej Panny 
ukryta była w dłoniach, a ramiona oparte 
na kolanach — płakała. Dzieci przestra-
szyły się. Melania trzymała w ręku kij, 
upuściła go.

„Podnieś kij – powiedział Maksymin  
– jeżeli to będzie chciało Ci coś zrobić, 
to przyłożę mu”.

Najświętsza Panna wstała, skrzy-
żowała ramiona i najsłodszym głosem 
powiedziała: „Zbliżcie się dzieci, nie bójcie 
się. Przyszłam przekazać wam ważną 
nowinę”.

Dzieci przekroczyły strumień i pode-
szły do Pani. Stanęła między nimi. Twarz 
Jej była piękna, chociaż oczy miała pełne 
łez. Na no gach miała białe buty otoczone 
różami. Złocisty fartuch spływał do dołu 
na długiej białej sukni. Ramiona okrywały 
sze rokie proste rękawy, które sięgały sa-
mych koniuszków palców. Na ramionach 
miała białą kapę upiętą różami, na szyi 

wisiał cie niutki łańcuszek z krucyfiksem. 
Okrycie głowy miała białe i spo czywał 
na nim diadem królewski uwieńczony 
różami różnych od cieni. Była tak Piękna 
i Promieniująca, że dzieci z trudnością 
zdo łały na Nią patrzeć. Wyznały później, 
że nic, cokolwiek widziały dotychczas, nie 
mogło równać się z Jej Pięknością.

Najświętsza Panna przemówiła po-
nownie słodkim głosem, który był słodszy 
od wszelkiej muzyki. Łzy płynęły Jej z 
oczu gdy mówiła: „Jeżeli mój lud nie ule-
gnie” – powiedziała — „będę zmu szona 
opuścić rękę Mego Syna. Jest tak silna 
i taka ciężka, że już dłużej Jej utrzymać 
nie mogę”.

„Od jak dawna już cierpię dla was” — 
kontynuowała Naj świętsza Panna. „Jeżeli 
pragnę, aby mój Syn nie opuścił was, 
zmuszona jestem prosić Go bezustannie 
i modlić się do Niego. A wy nie przywiązu-
jecie do tego żadnej wagi. Żebyście nie 
wiem jak modlili się, nie wiem co robili, 
nigdy nie wynagrodzicie mi trudu, jaki dla 
was poniosłam”. Maksymin nic z tego nie 
zrozumiał, a Melania niewiele, lecz słowa 
te utkwiły w ich umysłach. Słowa te zasłu-
gują na uważne przestudiowanie, tworzą 
bowiem istotną część posłannictwa Maryi 
do współczesnego świata.

Objawienie trwało dalej, Najświętsza 
Panna wspominała, że nieszanowanie 
niedzieli i wzywanie nadaremno Imie-
nia Jej Syna są dwo ma najcięższymi 
grzechami, które czynią tak ciężką Jego 
rękę.

„Jeżeli zbiory się psują, to tylko z 
waszej winy. Pokazałam wam to zeszłe-
go roku na ziemniakach, ale nic sobie z 
tego nie robiliście. Przeciwnie, znajdując 
zepsute ziemniaki, przeklinaliście, wyma-
wiając wśród przekleństw Imię Mojego 
Syna. Będą się one psuły nadal, a tego 
roku na Boże Narodzenie nie będzie ich 
wcale”.

Oczywiście Maryja tu wyjaśnia, że 
wszystkie niesz częścia, które spadają 
na świat są skutkiem grzechu. W La Sa-
lette przepowiedziała klęskę zniszczenia 
plonów, je żeli ludzie nie poprawią się. 
W Fatimie przepowie jeszcze większe 
nieszczęścia, które spadną na świat, 
jeżeli ludzie nie zmienią swego trybu 
życia i nie rozpoczną pokuty za grzechy. 
Patrząc retrospek tywnie, La Salette było 
zwiastunem Fatimy. Najświętsza Panna 
mówiła wtedy do dzieci językiem francu-
skim, jakiego używali wykształceni ludzie. 
Dlatego Melania nie znała znacze nia sło-
wa użytego dla oznaczenia ziemniaków. 
Zwróciła się do Maksymina z zapytaniem 
co znaczy „pommes de terre”.

„Ach, moje dzieci, nie rozumiecie po 

francusku, zaraz to powiem inaczej”. Od 
tej chwili Piękna Pani, bo tak nazwały 
ją dzieci, mówiła gwarą z okolic Corps. 
„Jeżeli macie zboże, nie trzeba go zasie-
wać, bo wszystko, co posiejecie, zjedzą 
robaki. A jeżeli coś wyrośnie, obróci się 
w proch przy młóceniu. Nastanie wielki 
głód, lecz zanim to nastąpi, dzieci poniżej 
lat siedmiu będą dostawały dreszczy i 
będą umierać na rękach trzymających je 
osób. Inni będą cierpieć z powodu głodu. 
Orzechy się zepsują, a winogrona zgniją”. 
Pani rozmawiała osobno z każdym z 
dzieci tak, że nie wiedziały, co mówiła 
do drugiego.

Wyjaśniła, że wszystkie te rzeczy 
staną się tak, jak je przewidziała tylko 
wówczas, jeżeli ludzie nadal trwać 
będą w grzechach. „Jeżeli się jednak 
nawrócą, kamienie i skały zamienią się 
w sterty pszenicy, a ziemniaki zasadzą 
się same”. Przyjmując bardziej osobisty 
ton, zapytała: „Czy dobrze się modlicie, 
moje dzieci?” „Nie, proszę Pani, nie 
bardzo – dzieci odpowiedziały szczerze.  
„Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze mo-
dlić, rano i wieczorem. Jeżeli nie macie 
czasu, odmawiajcie przynajmniej Ojcze 
Nasz i Zdrowaś Maryjo, a jeżeli będzie-
cie mogły, módlcie się więcej. Na Mszę 
świętą chodzi zaledwie kilka starszych 
niewiast. Inni pracują w niedziele przez 
całe lato, a w zimie, gdy nie wiedzą, czym 
się zająć, idą na Mszę świętą jedynie po 
to, by sobie drwić z religii.

Kiedy nadszedł czas pożegnania, 
Pani powiedziała ponownie czystym ję-
zykiem francuskim: „Dobrze moje dzieci, 
powiedzcie to wszy stko ludziom”.

Poruszając się tuż nad koniuszkami 
trawy, uniosła się w górę, nad pagórek 
znajdujący się w niewielkiej odległości. 
Unosiła się na jakiś metr od ziemi i pozo-
stała w tej pozycji przez chwilę. Potem 
spojrzała w niebo i następnie na ziemię. 
Zniknęła, lecz światło pozostało jeszcze 
przez kilka chwil.

Maksymin nie miał pojęcia, kim 
była ta Pani. Słyszał o czarownicach i 
pomyślał, że była jedną z nich. Kiedy 
mówiła o ciężkiej ręce Syna, myślał, że 
Jej Syn Ją bił. Melania niewiele więcej 
wiedziała od chłopca, lecz była starsza 
i bardziej uważniejsza. Kiedy Pani znikła 
dziewczyna powiedziała: „Może Ona jest 
wielką świętą”. Była to nowa idea dla 
Maksymina. „Gdybyśmy wiedzieli, że była 
wielką świętą, moglibyśmy Ją poprosić, 
aby zabrała nas ze sobą”. „Ach tak bardzo 
bym chciała, żeby ona tu została”, wy-
krzyknęła Melania. Maksymin wyciągnął 
rękę, by chwycić trochę ze światła, lecz 
ono już znikło.
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Oceniono, że Melania nie posiada 
wystarczającej wiedzy, aby ją dopuścić 
do Pierwszej Komunii św., którą przyjęła 
dopiero mając lat siedemnaście. A Mak-
symin nie potrafił zapamiętać i nauczyć 
się modlitwy ‘Ojcze Nasz’ do piętnastego 
roku życia. Jednak dzieci pytane o ob-
jawienie, dawały dokładne odpowiedzi. 
Kiedy badano je osobno ich opisy wyda-
rzenia zgadzały się w każ dym detalu.

Ludzie zaczęli gromadzić się w La 
Salette. Źródełko, przy któ rym ukazała się 
Najświętsza Panna, popłynęło ponownie, 
a woda powodowała cudowne uleczenia. 
Nieszczęścia, które przepowiedziała 
Najświętsza Panna spraw dziły się. Głód 
ziemniaczany zaczął się już w 1845 r. 
W roku 1846 głód w Irlandii stał się tak 
dokuczliwy, że królowa Victoria mu siała 
zaapelować do Parlamentu o specjalne 
dotacje. Brak ziarna pszenicy stał się 
tak dotkliwy w Europie, że zmarło ponad 
milion ludzi. Zaraza winogron zdziesiątko-
wała wszystkie winnice we Francji. Dzieci 
umierały na rękach matek wykazując 
objaw gorączki, tak jak to przepowiedziała 
Matka Boża.

W 1848 r. terror Rewolucji Lutowej, 
Rewolucji Marcowej i Dni Czerwcowych 
wstrząsnął Paryżem. Był to rok, w któ-
rym miał po czątek ateizm walczący we 
Francji. Kara byłaby zapewne jeszcze 
surowsza, gdyby nie to, że wielu ludzi 
podjęło posłanie z La Salette. Ludzie 
zaczęli masowo uczestniczyć w nabożeń-
stwach. Przekleństwa i przysięganie stało 
się mniej powszechne. Zaczęto zamykać 
sklepy w niedziele, a lu dzie zaprzestali 
wykonywania niepotrzebnych prac w tym 
dniu, który miał być poświęcony Bogu.

Biskup zarządził dokładne badanie 
objawień i uzdrowień w La Sa lette. Wyniki 
badania i świadectwa przekonały go, że 
objawienie było autentyczne. Założył 
zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z 
La Salette do przeprowadzenia Jej życze-
nia: „Rozgłoście to wszystkim ludziom”.

Papież Pius IX zaaprobował kult w La 
Salette, a jego następca Leon XIII zbudo-
wał olbrzymią bazylikę na zboczu góry.

Pięć lat po objawieniu papież Pius 
IX powiedział, że chciałby znać sekrety 
objawienia. Dzieci zgodziły się napisać 
o nich pod warunkiem, że zostaną 
doręczone bezpośrednio papieżowi w 
za pieczętowanych kopertach. Maksymin 
napisał cztery, może pięć pa ragrafów 
bardzo szybko. Melanii zajęło to więcej 
czasu. W trakcie pisania zapytała o zna-
czenie słowa „nieomylność” i pisownię 
słowa „antychryst”.

Tajemnice zostały zawiezione przez 
dwóch kapłanów diecezji Grenoble, 

Ojca Rousselot i Ojca Guerin do Rzymu. 
18 lipca 1851 r. obaj zostali przyjęci na 
audiencji przez Piusa IX. Ojciec św., który 
siedział przy stole wziął zapieczętowane 
listy, otworzył je i zaczął czytać.

Najpierw – list Maksymina. Uśmiech-
nął się. „Oto – powiedział – cała szczerość 
i prostota dziecka”. Kapłani wywniosko-
wali, że Maksyminowi zostało powierzone 
po słannictwo łaski i pociechy.

Następnie, aby lepiej widzieć tekst, 
Ojciec Święty podszedł do okna i otworzył 
żaluzje. Zaczął czytać list Melanii. Tym ra-
zem nie było uśmiechu. Ta tajemnica była 
dłuższa i ważniejsza. W trakcie czytania 
papież zacisnął wargi.

„Nieszczęścia grożą Francji – po-
wiedział – lecz nie jest ona jedynym 
narodem, który zawinił. Niemcy, Włochy 
i cała Europa grzeszą i zasługują na karę. 
Mniej obawiam się otwartej bezbożności 
niż obojętności czy udawanego szacunku 
ludzkiego. Nie bez przyczyny nazywają 
Kościół Walczącym i tutaj – pokazując na 
siebie – wi dzicie Jego przywódcę”.

To wszystko, co wiemy o tajemnicach, 
z wyjątkiem tego, co póź niej papież po-
wiedział: „Czy chcecie znać tajemnicę? 
Oto ona: Je żeli nie będziecie czynić 
pokuty, wszyscy zginiecie”.

Obaj kapłani wrócili z audiencji głę-
boko poruszeni. Następnego dnia złożyli 
wizytę Kardynałowi Fornari. Kardynał 
znał historię La Salette. „Boję się tych 
cudów – powiedział – bo w naszej religii 
mamy wszystko, czego potrzeba do na-
wrócenia grzeszników i jeżeli niebo używa 
takich środków, zło musi być naprawdę 
wielkie”.

Tajemnice z La Salette zaczęły się 
spełniać. Francja, Niemcy, Włochy i 
cała Europa ucierpiały w czasie wojny i 
głodu. Od r. 1846 ucierpiały nie raz, lecz 
kilka razy.

Dogmat o papieskiej nieomylności – 
słowo, które zastanowiło Melanię – został 
ogłoszony w 1870 r.

Wielu ludzi sądzi, że istnieje powią-
zanie pomiędzy walczącym ateizmem 
i antychrystem. Jeżeli tak, to zastana-
wiające jest, że objawienia w La Salette 
miały miejsce w niecałe dwa lata przed 
opublikowaniem głównego dzieła przez 
Karola Marksa.

Stwierdzenia papieskie: „boję się 
bardziej obojętności niż otwartej bezboż-
ności”, jest dosko nałym opisem naszych 
czasów. Obojętność cechuje ludzi za-
równo w Kościele jak i poza Kościołem. 
Biskupi Amerykańscy powiedzieli w 
orędziu sprzed kilku lat: „Kościół ma się 
bardziej obawiać obojętności tak licz-
nych katolików — niż otwartej wrogości 

nieprzy jaciela”.
I tak więc — pisze ojciec O’Reilly, 

James P. w „The Story of La Salette” 
— Ojciec Święty po przeczytaniu kilku 
skromnych stron napisanych przez dwoje 
niedouczonych pastuszków, uczynił to 
pamiętne wyznanie, które oczywiście 
było logiczną konsekwen cją ich listów: 
„Nie bez przyczyny Kościół nazwany jest 
wal czącym i tu oto macie Jego przywód-
cę”. Przeciw jakiemu nieprzy jacielowi 
miał ów przywódca walczyć w czasie 
najdłuższego pon tyfikatu w historii? 
Przeciw obojętności i wolnomyślicielstwu, 
sceptycyzmowi religijnemu i bojaźliwemu 
ludzkiemu szacunkowi wielu katolików.

Czy nie jest to cudowne, że papież 

spostrzegł te myśli zawarte na kilku 
stronach napisanych przez dwoje niewy-
kształconych wie śniaków? 

W La Salette Matka Boża zwróciła 
się do ludu wiejskiego, do chłopów tego 
regionu i rozmawiała o rzeczach tak 
powszech nych, jak orzechy czy wino-
grona. Jednakże posłannictwo Jej nie 
było przeznaczone jedynie dla chłopów. 
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Mocny język, który otwo rzył oczy wie-
śniaków, nie mógł nie zadziwić również 
innych. Implikacja była oczywista, cała 
Francja cierpiała na moralną cho robę 
dekadentyzmu i degeneracji. Poza gra-
nicami Francji był cały świat zarażony 
areligijnością.

Kluczowym słowem posłannictwa 
Maryi były słowa: „Jeżeli Mój lud nie 
ulegnie...” W zdaniu tym zawarte zo-
stało wyzwanie rzucone największemu 
złu wszystkich czasów: ludzkiej pysze. 
Chociaż posłanie Maryi jest aktualne 
dla wszystkich czasów i wszystkich 
terytoriów, miało ono za szczególny cel 
wykazać fałsz idei, że czło wiek już więcej 
nie potrzebuje Boga.

W roku 1946 obchodzono 
stulecie objawień w La Salet-
te. Papież Pius XII nazwał je 
„stuleciem tego błogosławio-
nego popołudnia 19 wrześ nia 
1846 r., kiedy Madonna Pła-
cząca zeszła, by przekonać 
swe dzieci do wejścia na 
ścieżkę nawrócenia się do 
Jej Boskiego Syna i naprawy 
za tak liczne grzechy, które 
obrażają czcigodny i wie czny 
Majestat.”

NIEPOKALANE 
POczęcie 
Rzym 1854

Przeraźliwa cisza padła na 
tłum ze brany w Bazylice św. 
Piotra w czasie tej historycznej 
ceremonii. Wysoki postawny 
Papież Pius IX właśnie odpra-
wił przy głównym ołtarzu Mszę 
św. Teraz zstępował, aby 
odczytać swoje obwieszcze-
nie. Łzy szczęścia bły szczały 
w jego oczach. Donośnym 
głosem, w którym drga ła nuta 
emocji czytał: „Deklarujemy, 
potwierdzamy i definiujemy, 
że nauka, iż Najświętsza Pan-
na Maryja była zachowana 
i wyjęta od zmazy grzechu 
pierworodnego od pierwsze-
go momentu Jej po częcia ze 
względu na zasługi Jezusa 
Chrystusa Zbawiciela ludz-
kości, jest nauką objawioną 

przez Boga, w którą z tego względu 
wszyscy chrześcijanie są zobowiązani 
wierzyć mocno i z ufnością...”

Kiedy skończył głos załamał się i 
niepohamowane łzy po płynęły z oczu. 
Czterdzieści tysięcy głosów odśpiewało 
hymn „Te Deum laudamus”. Kopuła 
Michała Anioła rozbrzmiała nutami try-
umfu. Dzwony Rzymu zabiły z radością. 

W tę noc Rzym płonął światłem. Miało to 
miejsce 8 grudnia 1854 r.

Przez wieki miliony chrześcijan wie-
rzyły, że Maryja została poczęta bez 
zmazy grzechu pierworodnego, każda 
inna sytuacja była nie do pomyślenia. 
Lecz Duch Święty zarezerwował moment 
ogłoszenia tego uroczyście dla naszych 
czasów. Matka Boża wcześniej powie-
działa czcigodnemu ojcu Dominikowi 
od Jezusa i Maryi, karmelicie, który żył 
w czasach św. Ludwika de Montfort, że 
uroczyste ogłoszenie tej prawdy było za-
chowane na późniejsze dni Kościoła. Było 
to częścią Boskiego planu przepowie-
dzianego przez św. Ludwika Marię, aby 
uczynić Maryję bardziej znaną, kochaną 
i bardziej czczoną w naszych czasach 
niż kiedykolwiek przedtem. Drogę do tej 
proklamacji wytyczyła sama Maryja, kiedy 
w roku 1830, zwracając się do Katarzyny 
Laboure nazwała siebie: „po czętą bez 
grzechu”.

Doktryna o Niepokalanym Poczęciu 
bardzo odpowiadała ducho wi dziewiętna-
stego wieku. Wielką herezją tego czasu, 
której ślady przetrwały aż do dnia dzisiej-
szego, było zrównanie człowieka z Bo-
giem. Niepokalane Poczęcie przypomina, 
że jedynie Maryja ze wszystkich ludzi była 
poczęta bez zmazy grzechu pierworodne-
go. Każdy z nas poza Nią przyszedł na 
ten świat z tym znamieniem na duszy. 
Konsekwencją tego grzechu jest fakt, że 
jesteśmy słabi i skłonni do zła. Jedynie 
dzięki Łasce Boga możemy utrzy mać 
się na drodze do zbawienia. Całkowicie 
zależymy w tej mie rze od Boga.

Równocześnie z nasileniem przez 
Maryję kampanii zbawienia, diabeł 
wzmagał swoją walkę. Rzym, który teraz 
przechodził sam siebie w oddawaniu czci 
Matce Boga, nie tak dawno, bo siedem 
lat wcześniej, był miejscem największych 
niepokojów skierowanych głównie prze-
ciw papieżowi Piusowi IX, wikariuszowi 
Chrystusa na ziemi.

W owym czasie papież oprócz urzę-
du Głowy Powszechnego Kościoła był 
również królem. Rządził krajem znanym 
jako Pań stwo Papieskie z Rzymem jako 
stolicą. W samym mieście było wielu 
liberałów, którzy sprzeciwiali się rządom 
papieża pod pretekstem pozornej demo-
kracji. Faktycznie ludzie ci nienawidzili 
Kościoła i nie znając innego sposobu wal-
ki z nim, zaatakowali jego, jako widzialną 
głowę Kościoła.

Następowały kolejne rozruchy. Rewo-
lucjoniści zdołali opanować służbę obrony 
tak, że Papież został pozbawiony możli-
wości ich stłumienia. Sprawy osiągnęły 
punkt kulminacyjny w listopadzie 1848 
r., kiedy to 15-tego dnia tego miesiąca 

grupa kon spiratorów zasztyletowała 
premiera papieskiego, księcia Pellegrino 
Rossi. Tłum święcił morderstwo obnosząc 
tryumfalnie skrwawiony nóż po ulicach. 
Zaniesiono go nawet do domu wdowy po 
księciu, która przebywała sama z córką.

Późną nocą motłoch pomaszerował 
na Plac Papieski. Padły strzały, niektóre 
z nich nie chybiły celu. Rannych zostało 
kilka osób. Biskup Palma, sekretarz pa-
pieski został zabity.

24 listopada papież zmuszony został 
uciekać z Rzymu. Miasto dostało się w 
ręce „liberałów”, ludzi, którzy mieli zapo-
czątkować nową erę w historii ludzkości, 
wspaniałą erę zbawienia, bardzo różniącą 
się od tej głoszonej przez Chrystusa. 
Była ona inna, rzeczywiście bardzo inna. 
Za czasów Rzymskiej Republiki wolność 
słowa została bezwzględnie stłumiona. 
Podniesiono podatki, skonfiskowano 
wszystkie wkłady bankowe, całe złoto, 
srebro i kosztowności, jak również inne 
mienie należące do Kościoła.

Ludzi wrzucano do więzienia całko-
wicie bez sądu. Minister Fi nansów za-
rekwirował wszystkie szpitale, przytułki 
dla sierot i inne instytucje charytatywne. 
Mieszkańców tych domów wyrzucono 
na ulicę.

W roku 1830 Najświętsza Panna 
uderzyła w serce terytorium nieprzyjaciela 
— Paryż. Osiem lat później szatan ude-
rzył w miasto, które było stolicą Kościoła 
Chrystusowego — Rzym.

Zwykle sądzi się na tym świecie, 
że szatan odnosi przewagę. Maryja 
ukazała się w ciszy nocy pokornej małej 
postulantce w kla sztornej kaplicy. Na 
ile można ocenić to wydarzenie, to nie 
miało ono wpływu, ani na to miasto, 
ani na świat. Przeciwnicy religii z kolei 
byli w posiadaniu kontroli nad całym 
miastem. Bezczeszczono Najświętszy 
Sakrament nawet w czasie uroczystych 
nabożeństw.

Lecz władza ta nie trwała długo. 
Ludwik Napoleon, szwagier Napoleona 
Bonaparte, stanął u steru rządu francu-
skiego. Po stanowił pomóc papieżowi Piu-
sowi IX, który przebywał na wy gnaniu w 
Gaeta. Armia francuska pomaszerowała 
na Rzym i re wolucja upadła 30 czerwca 
1849. Papież powrócił do miasta 12 
kwietnia 1850 r.

Powrót papieża nie oznaczał końca 
kłopotów. Pozostawał przy władzy tylko 
dzięki Ludwikowi Napoleonowi, który 
gotów był poświęcić go w chwili, w której 
sam mógłby na tym zyskać. Rzym nadal 
pełny był „liberałów”, gotowych rozpo-
cząć kolejną rewolucję. Król Emanuel z 
Piemontu i jego sprytny premier Cavour, 
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prowa dzili szeroką kampanię na rzecz 
zjednoczenia Włoch z Rzymem jako sto-
licą. Większość ludzi była zdania, że uda 
się to szybciej, czy później. Oprócz tego 
nie było państwa w Europie, w którym by 
nie pogwałcono praw Kościoła. Szcze-
gólnie gwałtowne prześladowania miały 
miejsce w Szwajcarii, Rosji i w Prusach.

W sytuacji, kiedy Kościół został osa-
czony ze wszystkich stron było wielu, 
którzy sądzili, że dni jego są policzone. 
Niemożliwe jest, sądzili, żeby jakakolwiek 
instytucja przetrwała tyle ataków godzą-
cych ze wszystkich stron naraz. Oczy-
wiście z punktu widze nia materialnego 
ludzie ci mieli rację. Lecz zapomnieli oni 
o przy rzeczeniu Chrystusa, że pozosta-
nie z Kościołem na zawsze i że bramy 
piekielne nie zwyciężą go. Zapomnieli 
lub nie wiedzieli, że Maryja jest straszna 
dla szatana, jak armia dobrze zaprawiona 
w boju i że musi być taką szczególnie w 
ostatnich czasach.

 W środku tych wszystkich niepokojów 
Kościół przeżył jeden z najwspanialszych 
momentów, kiedy papież Pius IX ogłosił 
dogmat o Niepokalanym Poczęciu. W 
niespełna cztery lata po ogłoszeniu tego 
dogmatu, papież Pius IX miał usłyszeć 
radosną wieść, że Najświętsza Panna 
ukazała się w Lourdes i położyła, jakby 
pieczęć aprobaty na jego dokonaniu 
mówiąc: „Ja jestem Niepokalane Po-
częcie”.

PANI Z GROTY

Bunt przeciw Bogu XIX wieku prowa-
dzony był przez najbardziej błyskotliwych 
ludzi, jakich znała historia ludzkości. Bóg 
obdarzył ich doskonałymi umysłami, aby 
mogli lepiej Mu służyć. W zamian za to, 
oni obrócili się przeciw Niemu. Pozwolił 
im poczynić zadziwiające odkrycia i 
wynalazki w dziedzinie nauki i dokonać 
wielkiego postępu w świecie materii, a ci 
zamiast podziękowania, przywłaszczyli 
sobie całą zasługę.

„Niepodzielny majestat Boga potknął 
się — powiedział Cauchy, wielki matema-
tyk, który zmarł w 1857 r. — istnieje tylko 
materia, która jedynie może i ma prawo 
wyjaśnić wszystko. Porządek nadprzy-
rodzony jest niemożliwy. Religia i wiara 
są zbyteczne. Są one ciężarami, które 
obciążają ducha ludzkiego. Nauka jedyna 
króluje zwycięsko. Tylko ona emancypuje 
człowieka, uwalnia go z jego kajdan, 
pozwala mu osiągnąć pewną wysokość i 
badać wszystkie horyzonty”.

Zwykli ludzie, gdy czytali takie wy-
powiedzi sądzili, że ci wielcy wiedzą o 
czym mówią. Wieśniacy w La Salette 
przysięgali się i zaklinali, jak również nie 
szanowali niedzieli, ponieważ ci szanowni 

powiedzieli, że człowiek już więcej nie 
potrzebuje Boga.

Zapewne nie było żadnego z tych 
intelektualistów wśród motłochu, który 
zasztyletował księcia Rossi i wypędził 
papieża z Rzymu w 1848 r., ale owi pa-
sterze, naukowcy, profesorowie uniwer-
sytetów byli tak samo odpowiedzialni, jak 
ci, którzy sami przemaszerowali ulicami z 
krwawym sztyletem. Ruch przeciw Bogu 
narastał i nie wiadomo, jak daleko by 
zaszedł, gdyby nie został powstrzymany. 
Najświętsza Panna nie miała zamiaru 
pozostawić go bez pohamowania. Obja-
wienia w Paryżu i La Salette jak rów nież 
ogłoszenie Niepokalanego Poczęcia 
zapoczątkowały ruch przeciwny. Został 
on przyśpieszony przez serię niezwykłych 
objawień, najbardziej zaskakujących z 
tych, które miały miejsce.

Ponieważ bunt przeciw Bogu prowa-
dzony był pod przywództwem najbardziej 
mądrych, można by oczekiwać, że Maryja 
po woła do przeciwdziałania mu świętego 
o wielkim potencjale intelektualnym, 
który by doskonałością argumentów 
zdołał przyprowa dzić ludzi z powrotem 
do Boga.

Maryja wybrała jednak Bernadettę So-
ubirous, biedne i chore, niewykształcone 
wiejskie dziecko, które w wieku lat czter-
nastu nie znało jeszcze katechizmu.

Bernadetta wyszła z siostrą i przyja-
ciółką do lasu zbierać dre wno. Obie 
dziewczynki pobiegły do przodu zosta-
wiając ją samą. Ona zaś nagle zatrzymała 
się, aby zdjąć buty przed wejściem do 
strumyka, który płynął do młyna. Wów-
czas usłyszała jakby szum gwałtownego 
wichru. Przestraszona, spojrzała do góry i 
ujrzała złotą chmurę ukazującą się z groty 
po drugiej stronie strumyka. Za chmurą 
ukazała się piękna Pani.

„Spojrzała na mnie natychmiast — po-
wiedziała później Berna detta — uśmiech-
nęła się i zrobiła gest zachęcający do 
podejścia, jakby była moją matką. Wszelki 
strach odszedł ode mnie. Wydawało mi 
się, że zupełnie nie wiedziałam gdzie 
jestem. Przetar łam oczy. Następnie zam-
knęłam je i otwarłam ponownie. Lecz Pani 
była tam dalej, nadal uśmiechając się do 
mnie i usiłując mnie przekonać, że się nie 
myliłam. Bez zastanawiania się, co robić, 
wzięłam różaniec do ręki i uklękłam. Pani 
uczyniła znak apro baty głową i wzięła w 
swoje ręce własny różaniec, który zwisał 
u Jej prawego ramienia”.

W miarę jak Bernadetta odmawiała 
różaniec Pani przesuwała paciorki w 
palcach. Dołączała się w odmawianiu 
tylko Chwała Ojcu pod koniec każdej 
dziesiątki. Kiedy skończył się różaniec 

Pani powróciła do wnętrza groty i obłok 
poszedł za Nią.

Stało się to w mieście Lourdes w 
południowo-zachodnim re gionie Francji 
w dniu 11 lutego 1858 r. Było to pierwsze 
z osiemnastu objawień, których miała 
dostąpić Bernadetta Soubrious. 

Mieszkańcy Lourdes nigdy nie wa-
hali się w wierze od czasów swojego 
nawrócenia. Wytrzymali prześladowanie 
rzymskich cesarzy, Wandalów, Arian, 
Albigensów. Kiedy wielu innych ludzi 
południowej Francji poparło bunt prote-
stantyzmu, oni utrzymali się przy wierze 
katolickiej. Nie padli również ofiarą sza-
leństwa, które zmiotło Francję w okresie 
Rewolucji Francuskiej. Nie dołączyli także 
do buntu przeciw Bogu wszczętemu przez 
dziewiętnastowiecznych intelektualistów 
i liberałów. 

Mieszkańcy Lourdes mieli szczególne 
nabożeństwo do Najświętszej Panny. 
Zapewne dlatego Maryja wybrała Lourdes 
jako miejsce objawień w 1858 roku.

Kiedy wiadomość o objawieniach się 

Matki Bożej rozeszła się w kraju, coraz 
większe tłumy przyciągały do groty. Jed-
nakże jedynie Bernadetta widziała Panią. 
Inni nie widzieli nic, prócz czarnej dziury 
w skałach. Widząc Bernadettę w eks-
tazie obecni wiedzieli, kiedy przychodzi 
Matka Boża. Większość z nich wierzyła 
w opowieść Bernadetty. Mniejszość, 
włączając w to urzędników państwowych 
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i innych członków inteligencji szydziła z 
niej. Lu dzie ci stali się przyczyną wielu 
późniejszych kłopotów.

„W czasie trzeciego objawienia w 
czwartek 18 lutego Maryja powiedziała do 
Bernadetty: „Bądź dla Mnie tak uprzejma 
i przychodź tu codziennie przez dwa 
tygodnie”. Bernadetta odpowiedziała, 
że przyjdzie. Maryja powiedziała” „Nie 
obiecuję uczynić cię szczęś liwą w tym 
świecie — ale w następnym”. Bernadetta 
miała wiele okazji, aby przypomnieć sobie 
o tych słowach, zanim przyszedł moment 
jej śmierci.

Podczas szóstej wizyty Pani wyglą-
dała smutno i powiedziała: „Módl się za 
grzeszników”. Bardzo szybko jednak 
uśmiechnęła się znowu.

W La Salette, Maryja płakała przez 
cały czas. W Lourdes tylko przez pewien 
okres wyglądała smutno, jednak przez 
większość czasu uśmiechała się. Czy 
to możliwe, że zwiększające się do Niej 
nabożeństwo jak również ogłoszenie 
Niepokalanego Poczęcia spowodowało 
tę zmianę? Wydaje się to możliwe, lecz 
nie możemy być tego pewni.

W czasie ósmego objawienia, tłum 
zobaczył, jak dziewczyna pod chodzi na 
kolanach do krzaku róży, nad którym 
stała Pani. Za każdym krokiem rzucała 
się krzyżem na ziemię. Następnie wstając 
wołała do ludzi: „Pokuty, Pokuty”.

W czasie dziewiątego objawienia Naj-
świętsza Panna ujawniła źródełko wody. 
Woda ta miała stać się słynną na cały 
świat z po wodu cudownych uzdrowień, 
których dokonywała.

W piątek 26 lutego Pani powiedzia-
ła: „Pochyl się nisko i ucałuj ziemię za 
grzeszników”. Bernadetta zrobiła to i 
to samo uczyniła większość obecnych 
ludzi.

2 marca Pani poprosiła, aby zbudo-
wano kaplicę na miejscu Jej objawienia. 
Powiedziała również, że chciałaby, aby 
przychodziły tu procesje.

25 marca było święto Zwiastowania. 
W dniu tym Bernadetta miała nieśmiałe 
życzenie zapytania Jej o imię. Inni na-
zywali ją Najświętszą Panną, lecz dla 
Bernadetty była zawsze „Panią”.

Dziewczyna wyraziła swoją prośbę i 
Pani jedynie uśmiechnęła się. Bernadetta 
powtórzyła pytanie i następnie zadała je 
jeszcze raz.

„Najświętsza Panna stała nad krza-
kiem róży — opowiada Bernadetta — w 
pozycji bardzo podobnej do tej z Cudow-
nego Me dalika. Na moje trzecie pytanie, 
Jej twarz stała się bardzo poważna i 
przyjęła postawę pochyloną, jakby poko-
ry. Następnie pod niosła ręce i złożyła je 

na piersi. Spojrzała w niebo. Następnie 
po woli otwierając ręce i pochylając się do 
mnie powiedziała głosem drżącym z emo-
cji: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.

Te pamiętne słowa niewiele znaczyły 
dla niewykształconej, wiej skiej dziewczy-
ny. Powtórzyła je proboszczowi Peyra-
male. Ksiądz ten był bardzo sceptyczny, 
jeżeli chodzi o objawienia, lecz teraz jego 
sceptycyzm zaczął zanikać. Dziewczyna 
nie mogła sama wymyślić tych słów.

W ten sposób Matka Boża postawiła 
znak aprobaty ze strony nieba na akcie 
Piusa IX sprzed niecałych czterech lat. 
W słowach tych zawarta jest cała hi-
storia Zbawienia; od upadku człowieka, 
poprzez Wcielenie aż do Odkupienia: 
Jestem Niepokalane Poczęcie. W ten 
sposób uzyskaliśmy nowe podsumowanie 
objawienia chrześcijań skiego w naszych 
czasach. Przyszło ono wówczas, kiedy 
świat pra wie zapomniał o pierwotnym Od-
kupieniu. Lokalni politykierzy obserwowali 
wydarzenia w Lourdes z niepokojem. Wi-
dzieli, że tłumy stawały się coraz większe, 
a to wywoływało zdenerwowanie. Tłumy 
zdetronizowały rząd w 1789 roku, 1830 i 
1848. Któż mógł przewidzieć co uczynią 
tłumy w roku 1858? Sytuacja polityczna 
Trzeciego Cesarstwa nie była jeszcze 
wystarczająco stabilna.

Większość z tych polityków była kato-
likami. Uczestniczyli w nie dzielnej Mszy 
św. i spełniali wielkanocne powinności. 
Lecz szy dzili słysząc, że Matka Boża 
mogła się naprawdę ukazywać. Fakty 
takie nie miały prawa mieć miejsca w 
oświeconym wieku XIX. Przesłuchano 
więc Bernadettę i nawet grożono jej, lecz 
nic tym nie osiągnięto. Zastraszyli nawet 
jej ojca, który kiedyś odsiadywał wyrok za 
nieudowodnione przestępstwo kradzieży. 
Lecz i to nie przyniosło rezultatu.

Kiedy wszystkie te zabiegi zawiodły, 
ogrodzili grotę płotem, a następnie posta-
wili policję, by nikt nie ważył się przejść 
przez płot. Sądzili, że tym sposobem 
położą kres temu „nonsensowi”.

Płot nie przeszkodził Matce Bożej 
ukazać się jeszcze raz. Bernadetta 
musiała uklęknąć po drugiej stronie 
strumyka, lecz to nie sprawiało żadnej 
różnicy. „Nie widziałam ani rzeczki, ani 
płotu. A odległość do Pani nie była ani 
odrobinę większa niż zwykle. Widziałam 
tylko Najświętszą Pannę i była tak piękna 
jak nigdy dotąd”. Maryja uśmiechnęła się 
słodko na pożegnanie. Po tym Bernadetta 
nie ujrzała Jej więcej.

Lecz to nie był koniec Lourdes. To był 
dopiero początek. Ludzie z Lourdes byli 
tak oddani Matce Bożej, że bez przerwy 
przedo stawali się przez płot, wzniesiony 

przez władze. Wielu zostało złapanych 
i ukaranych, lecz wracali ponownie. W 
końcu zwrócili się do Napoleona Ludwika, 
który w międzyczasie uczynił się Napo-
leonem III Cesarzem i spędzał wakacje w 
pobliskim Biarith. Cesarz chytrze zagrał 
w celu utrzymania równowagi pomiędzy 
katolika mi, a nieprzyjaciółmi religii. Pomy-
ślał, że nadszedł czas, aby uczynić gest 
w kierunku tych pierwszych.

Rozkazał otworzyć grotę. Uszczęśli-
wieni pielgrzymi zaczęli gro madzić się w 
niej licznymi tłumami.

Biskup Tarbes, w którego diecezji 
znajdowało się Lourdes, po wołał komisję 
do dokładnego zbadania sprawy Berna-
detty. Prze słuchano kilkakrotnie każdego 
świadka. Bernadetta musiała opowie-
dzieć każde wydarzenie kilkakrotnie i 
odpowiadać na te same pytania tyle razy, 
że straciłaby zapewne cierpliwość, gdyby 
nie była święta. 18 stycznia 1862 r. Biskup 
udzielił oficjalnej aprobaty dla kultu, który 
zapoczątkowano w Lourdes.

Wkrótce sanktuarium rozrosło się. W 
bardzo krótkim czasie zbudowano trzy 
wielkie kościoły, jeden nad drugim, oraz 
szpital dla przybywających chorych. Dzi-
siaj Lourdes jest najsławniejszym sank-
tuarium na świecie. Przybywa do niego 
około półtora miliona ludzi rocznie. 

Bernadetta wstąpiła do klasztoru i 
faktycznie nie zaznała szczęścia na tym 
świecie. Tak jak Najświętsza Panna ją 
ostrzegała, dużo wycierpiała z różnych 
powodów. Jednym z nich była „cieka-
wość” odwiedzających, którzy chcieli na 
własne oczy zoba czyć „świętą”, innym 
była surowość jej przełożonej, której 
zdaniem, jakże fałszywym, Bernadetta 
potrzebowała upokorzeń. Cierpiała rów-
nież z powodu gruźlicy, wyniszczającej 
jej ciało. I choć tysiące ludzi znalazło w 
Lo urdes uzdrowienie ciała — dla samej 
Bernadetty nie było tam lekarstwa.

Zmarła popołudniu, 16 kwietnia 1879 
r. Na ustach jej była ostatnia modlitwa 
do Najświętszej Pani z Groty: „Zdrowaś 
Maryjo, Matko Boża, módl się za mną, 
biedną grze sznicą, biedną grzesznicą...” 
3 grudnia 1933 r. Bernadetta Soubirous 
została kanonizowana.

Kamieniarz z Lourdes, Louis Bour-
riette, był pierwszym człowie kiem, który 
doświadczył cudownych właściwości 
źródełka, obja wionego przez Matkę Bożą. 
Po trzynastym ukazaniu się Pani, poprosił 
córkę o przyniesienie mu trochę wody 
ze źródełka. Umył oczy w tej wodzie i 
przejrzał, zobaczył świat po raz pierwszy 
od dwudziestu lat.

Od tamtego momentu, aż do chwi-
li obecnej, tysiące ludzi zostało wy-
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leczonych dzięki tej wodzie. Zbudowano 
w Lourdes specjalne łaźnie i baseny, by 
pielgrzymi mogli się kąpać w wodzie z 
Lourdes. Wybitni tego czasu śmiali się: 
„Najświętsza Panna zmieniła działanie, 
posługuje się teraz wilgotną jaskinią i 
cuchnącą wodą”. 

Najświętsza Panna jest obecna ciągle 
w Lourdes, cho ciaż nikt Jej nie widzi. 
Czasami przypomina ludziom o Swojej 
obecności mocą, kiedy jakaś osoba, o 
której sądzi się, że jest nieuleczalnie cho-
ra, zostaje nagle uzdrowiona. Dzieje się 
to z dużą regularnością i częstotliwością 
nawet w obecnych czasach. 

Z początku większość uzdrowień mia-
ła miejsce podczas zanurzeń w wodzie. 
Od roku 1905, kiedy papież Pius X gorąco 
zalecał praktykę Komunii św., więcej 
uzdrowień zaczęło mieć miejsce w czasie 
procesji z Najświętszym Sakramentem. 
W ten sposób Najświętsza Panna dała 
znak aprobaty działalności kolejnego z 
Papieży.

W r. 1882 zostało ustanowione Biuro 
Lekarskie do badań uzdrowień mających 
miejsce w Lourdes. Biuro to jest wyzwa-
niem rzuconym przez Maryję wszystkim 
naukowcom i intelektualistom, którzy są-
dzą, że nie istnieje nadprzyrodzoność.

Biuro jest otwarte dla każdego leka-
rza, który ma chęć je odwiedzić. Lekarze 
tacy mają możliwość zbadania każ dego 
pielgrzyma, który twierdzi, że doznał 
cudownego uleczenia, jak również mają 
dostęp do całej dokumentacji. Lekarze, 
którzy odwiedzają Biuro, pochodzą z 
różnych narodowości i są różnych wyznań 
i przekonań religijnych.

Każdy pielgrzym, który twierdzi, że 
został cudownie uleczony musi posiadać 
zaświadczenie od miejscowego lekarza 
stwierdzają ce, że cierpi na nieuleczalną 
chorobę. Wymaganie to jest niezmiernej 
wagi. Jeżeli chory nie posiada takiego 
zaświadczenia, lub jeżeli zaświadczenie 
takie jest niejasne, pielgrzym ten nie może 
zostać poddany żadnemu badaniu.

Jeśli jednak pielgrzym spełnia te 
wymagania, jest poddawany najbardziej 
precyzyjnemu badaniu lekarskiemu. Po 
badaniu Biuro wydaje orzeczenie, jedno 
z czterech możliwych:

1) nie ma żadnego uzdrowienia;
2) zaistniało częściowe uzdrowienie;
3) ma miejsce całkowite uzdrowienie, 

lecz można je wyjaśnić jakąś naturalną 
przyczyną;

4) uleczenie jest całkowite i nie mo-
ż na go wyjaśnić żadnymi naturalnymi 
śro dkami.

W dalszej kolejności Biuro interesuje 
się tylko ostatnimi przypadkami. Biuro 

nie uznaje uzdrowienia, jeżeli pielgrzym 
nie powróci ponownie rok później, aby 
podać się następnemu badaniu. Biuro 
pragnie być absolutnie pewnym, że nie 
miało miejsca ponowne zapadnięcie na 
tę chorobę.

Biuro nigdy nie posługuje się słowem 
„cud”. Potwierdza jedynie fakt, że taki a 
taki wypadek choroby, który jest uważany 
za nieuleczalny, został wyleczony. Jeżeli 
chodzi o stanowisko Koś cioła w sprawie 
cudów, jest ono proste. Cud jest możliwy. 
Bóg ustanowił prawa natury i Bóg może 
je zawiesić w każdej chwili, kiedy zechce. 
Rzadko jednak Kościół stwierdza: „To jest 
cud”. Do uzdrowień z Lourdes Kościół też 
nie odnosi się jako do cudów, chociaż są 
one uznawane jako takie przez wszyst-
kich ludzi na świecie.

Na przykład w r. 1908, pani Bire od-
zyskała wzrok, chociaż cierpiała na zanik 
nerwów wzrokowych. Okuliści stwierdzili, 
że zgodnie z pra wami natury była nie-
widoma. W następstwie uzdrowienia, 
którego doznała w Lourdes była w stanie 
czytać najdrobniejszy druk w gazecie.

W r. 1875 Pierre de Rudder miał 
przywrócony jeden cal kości w lewej 
nodze. Nie można tego faktu wyjaśnić, 
żadnym prawem natury. Miało to miejsce 
w Sanktuarium w Lourdes.

Ojciec Mc Sorley w książce Outline of 
Church History (Zarys dziejów Kościoła) 
twierdzi, że w ciągu 50 lat po r. 1858 zano-
towano w Lourdes około 4000 cudownych 
uzdrowień. Zdarzają się one nadal z czę-
stotliwością 15 uzdrowień na rok.

Szczególnie interesujący jest tzw. 
nieustanny cud. W szpitalu, chorzy po-
dzieleni są wyłącznie według płci, a nie 
typu choroby. Bywa, że w jednym pokoju 
przebywają chorzy na różne choroby, 
leżąc na łóżkach tak gęsto ustawionych, 
jak się tylko da. W łaźniach wodę zmienia 
się jedynie dwa razy dziennie. Chorzy z 
otwartymi owrzodzeniami, rakowatymi na-
roślami i z wszelkiego rodzaju zakaźnymi 
chorobami zanurzani są jeden po drugim. 
Mimo to ani w szpitalu, ani w łaźniach 
nie zanotowano ani jednego wypadku 
pogorszenia się choroby, czy zarażenia 
się nową chorobą.

Na początku ubiegłego wieku grupa 
lekarzy usiłowała zamknąć Lou rdes ze 
względów higienicznych. Wysiłki ich 
spełzły jednak na ni czym, bo nie potra-
fili doszukać się ani jednego wypadku 
zarażenia się spowodowanego pobytem 
w Lourdes.

„W Lourdes — powiedziała pewna 
angielska pielęgniarka, wi dzimy jak Matka 
Boża trzyma wszystkie mikroby i bakcyle 
w ryzach”. To „lekceważenie” groźnych 

mikrobów i zawieszenie działania zwy-
czajnych praw natury ma już miejsce w 
Lourdes od ponad stu lat.

Co ludzie nauki mają do powiedzenia 
na temat tego wszystkie go? Większość z 
nich po prostu nie chce uznać Lourdes. 
Mówią: „cuda są niemożliwe”. I to jest 
wszystko. Zmarły dr Alexis Carrel był 
zmuszony opuścić Uniwersytet w Lyon 
ponieważ wyraził opinię, że jeden z jego 
pacjentów został uleczony w Lourdes. 
Kiedy ukazała się książka dr Carreła: Man 
the Unknown (Człowiek - istota nieznana) 
The New York Times opublikował listy 
innych lekarzy, którzy sądzili, że Carrol 
padł albo ofiarą zabobonu, albo stracił 
głowę. 

Zadziwiające jest to, że dr Carrel 
odwiedził Lourdes kilkakrotnie i sam, 
osobiście badał pielgrzymów przed i po 
uleczeniu, podczas gdy przeciwnicy nie 
raczyli nawet zapoznać się z historią 
sanktuarium. Zazwyczaj pierwszym obo-
wiązkiem naukowca jest badać, badać, 
badać. Odmawiają oni jednak zbadania 
Lourdes. Lourdes sprawia, że naukowcy 
zaczynają postępować w bardzo nienau-
kowy sposób.

Wyzwanie rzucone przez Najświęt-
szą Pannę niewierzącym nau kowcom 
jest nadal aktualne. Wydaje się mówić: 
Przyjedźcie do Lourdes i zobaczcie na 
własne oczy. Większość z nich nie chce 
skorzystać z tego zaproszenia. Czyniąc 
to ośmieszają się w oczach wszystkich 
uczciwych ludzi.

Odmowa przyjęcia tego zaproszenia 
jest zapewne dzisiaj jednym z powodów, 
dla których intelektualiści tego typu nie 
cieszą się tak wielką popularnością, jaką 
mieli w latach 1858. Najświętsza Panna 
powstrzymała ruch, który mógł zawładnąć 
światem. Dzisiaj inne niebezpieczeństwa, 
jeszcze groźniejsze czyhają na świat, lecz 
i te Najświętsza Panna ciągle zwalcza.

Cudowniejsze od uzdrowień ciała są 
uzdrowienia duszy, które mają też miejsce 
w Lourdes. „Podróż do Lourdes nigdy nie 
jest na darmo”, to powiedzenie stało się 
obiegowym wśród osób obsługujących 
łaźnie i innych pracowników szpitala. 
Jest to widoczne szczególnie wśród lu-
dzi, którzy nie doznali uleczenia. Zwykle 
osoba, która rozpoczyna pielgrzymkę do 
Lourdes prosząc o własne uzdrowienie, 
kończy modlitwą za innych, a nie za 
siebie samą.

Fred Snite, człowiek z „żelaznym 
płucem” uzyskał spory rozgłos w czasie 
pielgrzymki do Lourdes w 1936 r. Chociaż 
nie został tam uleczony, jednak powie-
dział, że ta wizyta była dla niego wielką 
pociechą duchową i z tej okazji ochrzcił 
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jedną ze swych córek imieniem Bernadet-
ta. Trudno byłoby dzisiaj znaleźć wypadek 
większego poddania się i uległości wobec 
Bożych wyroków. Kiedy leżał, z żelaznym 
płucem, w pozycji bardzo niewygodnej dla 
niego, mówił: „Czuję, że Pan Bóg wybrał 
mnie z jakiegoś po wodu, abym cierpiał. 
Traktuję to jako mój bilet do nieba”.

Oto typowa postawa pielgrzymów, 
którzy nie uzyskali uleczenia. Jest to dar 
Niebieskiej Pani dla nich.

Oczywiście pociecha duchowa nie 
jest przywilejem jedynie tych, którzy 
nie doznali uleczenia. Wszyscy, którzy 
zbliżają się do sanktuarium i modlą się 
w nim — wracają odnowieni duchowo 
i bar dziej oddani Najświętszej Pannie, 
bliżsi Jej Synowi.

Dlaczego Najświętsza Panna ukazała 
się osiemnaście razy w Lou rdes w 1858 
roku? Odpowiedź jest prosta: aby zbawić 
dusze. To jest zawsze Jej celem.

Jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe 
cele, wyraziła prośbę pow tórzoną przez 
Bernadettę: „Pokuta, Pokuta”. Słowa 
te uwypuklają grzeszny stan, w jakim 
znajdował się wówczas świat i potrzebę 
po kuty. Było to powtórzenie przesłania z 
La Salette.

Podobną myśl wyraża wezwanie do 
Bernadetty: „Módl się za grzeszników”. 
Stanie się ono również istotną częścią 
posłannictwa Fatimy w kilka lat później.

Najświętsza Panna podkreśliła rów-
nież znaczenie odmawiania Różańca 
przez to, że przesuwała paciorki różań-
ca w czasie każdego obja wienia, kiedy 
Bernadetta odmawiała tę modlitwę. Do-
łączała się przy odmawianiu Chwała Ojcu 
przy końcu każdej tajemnicy. Sa ma nie 
odmawiała Zdrowaś, z tego względu, że 
nie mogła modlić się do siebie.

Oznajmiła, że jest Niepokalanym 
Poczęciem i w ten sposób pod kreśliła 
ważność tej nauki jednocześnie potwier-
dzając słuszność postępowania Piusa IX, 
który zdefiniował ten dogmat.

W końcu pozostawiła nam wielkie 
sanktuarium, które odwiedza corocznie 
miliony ludzi — potężną „elektrownię” mo-
dlitwy. Tru dno ocenić liczbę dokonanych 
uzdrowień, zwłaszcza duchowych. Nie 
można również podać statystyki religijne-
go zapału, który ro dzi się na tym miejscu. 
Sanktuarium ma głębokie znaczenie dla 
Francji i świata.

Do II wojny światowej, Lourdes po-
zostawało nieznane w wielu częściach 
świata, chociaż odwiedzało je corocznie 
bardzo dużo piel grzymów. Na przykład 
miliony niekatolików w Stanach Zjedno-
czonych nigdy nie słyszało o tym sanktu-

arium. Dla innych milionów Lourdes było 
jedynie nazwą geograficzną.

Pomiędzy tysiącami artykułów, które 
wylicza Reader’s Guide to Periodical Lite-
rature, opublikowanych w latach 1924-45 
jedynie trzy dotyczyły Lourdes. Wszystkie 
były niezadawalające.

Jeden z autorów wspomina o psy-
chologicznych uleczeniach, które mają 
miej sce w Lourdes, lecz ani razu nie 
wspomina Boga lub Najświętszej Panny. 
Lourdes, miejsce licznych zadziwiających 
uzdrowień, powinno było zainteresować 
wydawców, którzy zwykle poszukują 
interesujących i ważnych tematów. 
Faktycznie sanktuarium pozostawało 
prawie pominięte, po prostu dlatego, że 
uzdrowienia te nie mogły być wyjaśnione 
żadnymi naturalnymi sposobami i wów-
czas... stało się coś zadziwiającego. 

W r. 1940 znalazł się w Lourdes 
Franz Werfel, austriacki Żyd. Ponieważ 
armia francuska została pobita, Werfel 
wiedział, że był dla nazistów człowiekiem 
napiętnowanym. Uciekł więc wraz z żoną 
w kierunku granicy hiszpańskiej, lecz ta 
była już zam knięta. Zmuszony schronić 
się w Lourdes, w ciągłym niebezpie-
czeństwie pojmania, Werfel przysłuchiwał 
się ze zdziwieniem historii Bernadetty 
i objawień. ”Pewnego dnia — wyznaje 
Werfel, zawodowy pisarz będący w chwili 
wielkiego przygnębienia — uczyniłem 
przyrzeczenie. Ślubowałem, że jeżeli 
wydostanę się z tej beznadziejnej sytuacji 
i dostanę się na bezpieczny ląd Ameryki, 
odłożę na bok wszelkie 
inne prace i zaśpiewam 
najlepiej jak potrafię pieśń 
Bernadetty”. W chwili, 
kiedy czynił tę obietnicę, 
wydawało się niemożliwe, 
aby mógł ujść z sieci, któ-
rą hitlerowcy zaciskali wo-
kół niego. Jednak uciekł. 
Spełnił obietnicę i napisał 
powieść „The Song of 
Bernadette” (Pieśń Ber-
nadetty).

Zadziwiające, lecz 
książka stała się bestsel-
lerem w ciągu jednej nocy, 
chociaż bestsellerami w 
Ameryce bywają prze-
ważnie książki o tematyce 
pożądania i niemoralnego 
seksu. Co więcej, zrobio-
no film na podstawie tej 
książki i w ten sposób mi-
liony Amerykanów i ludzi 
w innych krajach, zasiadło 
przed ekranami i obejrzało 

tę cudowną historię Bernadetty.
Większość z tych, którzy obejrzeli film 

lub przeczytali książkę, nie było katolika-
mi. Duży procent z nich to byli tak zwani 
„ludzie współczesni”, którzy nie wierzą w 
cuda. Jak ci ludzie odebrali film i książkę? 
Wydaje się, że uczyniły na nich niezmier-
ne wrażenie. Napewno przygotowały w 
Ameryce grunt na przyjęcie wiadomości 
o Fatimie, która wkrótce nadeszła.

Trudno nie dostrzec ręki Bożej w tym 
wszystkim. Ze wszystkich miejsc, które 
Franz Werfel mógł wybrać, Lourdes po-
winno po jawić się na samym dole listy. On 
sam, chociaż nie był katoli kiem, napisał 
powieść o Matce Chrystusa. Jak mógł 
niewierzący napisać taką powieść, z tak 
wielką czcią i poszanowaniem? Trudno 
znaleźć odpowiedzi na te pytania, chyba, 
że przyjmie się tę jedną daną przez Lu-
dwika de Montfort: „Bóg pragnie, aby Ma-
ryja była obecnie bardziej znana, kochana 
i czczona niż kiedykolwiek przed tem”.

c.d. w następnym numerze

Nihil obstat: 
John A. Schulier, S.T.D.
Imprimatur:
Moyses E. Kiley
Archipiscoupus Miluanchiensis
Pierwsze wydanie książki 
ukazało się drukiem 
w sierpniu 1961 r.

Alma Mahler-Werfel i Franz Werfel 
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PiERWSZE PiĄTKi: 
wyraz naszej miłości 
i szacunku dla Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
oraz zadośćuczynienie 
za nasze grzechy
Przedmiotem święta i w ogólności na-

bożeństwa do Boskiego Serca jest samo 
cielesne, ludzkie serce Pana Jezusa. Po-
nieważ jest istotowo zjednoczone z drugą 
osobą Boską, jest człowieczym ser cem sa-
mego Boga i jest jednocześnie sym bolem 
oraz siedzibą niezmiernej mi łości naszego 
Odkupiciela do rodzaju ludzkiego. Tą mi-
łością otoczył nas P. Jezus, abyśmy tak że 
my Go podobnie kochali, czcili i wiel bili. 

Nabożeństwo to sięga początkami na 
Kalwarię, gdy żołnierz włócznią otworzył 
bok Ukrzyżowanego, z którego wypłynęła 
krew i woda. W ten sposób Zba wiciel 
o two rzył Serce jako źródło Swej miłości. 
Na przestrzeni wieków żyło wielu świętych, 
czcicieli Boskiego Serca, w którym znajdo-
wali ukojenie trudów. 

Najwięcej o tym pięknym nabożeństwie 
przekazała nam św. Małgorzata Maria 
Alacoque, której w latach 1673-75 sam 
Zbawiciel osobiście się objawiał. Pan Jezus 
powiedział jej m. in.: “Moje Boskie Serce tak 
płonie miłością ku ludziom... Ono pragnie 
roz lewać łaski za twoim pośrednictwem 
i wzbogacać ludzi Bożymi skarbami. W 
nim znajdą wszystko, czegokolwiek będą 
potrzebować dla ratowania swych dusz z 
przepaści zguby”. 

“Jeśliby mnie choć trochę ukochano, 
to za nic bym sobie uważał wszystko, co 
wycierpiałem dla ludzi... Ty przynajmniej 
staraj się Mi zadośćuczynić o ile to będzie 
w twej mocy, za ich niewdzięczność... 
zwła szcza zaś przyjmować Mnie będziesz 
w Komunii św. w każdy pierwszy piątek 
miesiąca...”. 

“Oto Serce, które tak ogromnie umiło-
wało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż 
do zupełnego wyniszczenia Siebie, dla 
okazania im Swej miłości. W zamian za to 
doznaje od większości ludzi gorz kiej nie-
wdzięczności, wzgardy, nieusza no  wania, 
lekceważenia, oziębłości i świę  to kradztw, 
jakie Mi oddają w tym Sa kramencie Mi-
łości. Dlatego żądam, że by pierwszy pią-
tek po oktawie Bożego Ciała był odtąd 
poświęcony, jako osobne święto na ucz-
cze nie Mojego Serca i wynagrodzenie Mi 
przez Komunię św. i inne praktyki pobożne 
zniewag, jakich doznaję...”. 

12 obietnic Boskiego Serca
Wszystkim czcicielom Najśw. Serca, 

Boski Zbawiciel przy rzekł: 
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w 

ich stanie. 
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich 

ro dzinach. 
3. Będę ich pocieszał we wszystkich 

u trapieniach. 
4. Będę im bezpieczną ucieczką w ży-

ciu, a szczególnie przy śmierci. 
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na 

wszystkie ich przedsięwzięcia. 
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źró-

d ło nieskończonego miłosierdzia. 
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. 
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do do-

s konałości. 
9. Błogosławić będę domy, w których 

wizerunek mego Serca będzie czczony. 
10. Kapłanom dam dar kruszenia serc 

najbardziej zatwardziałych. 
11. Osoby, które będą to nabożeństwo 

rozszerzały, będą miały imię swe za pi-
sane w mym Sercu i na zawsze w nim po-
zostaną. 

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosier-
dzia Serca Mojego, że wszechmocna mi-
łość Moja, udzieli tym wszystkim, którzy 
przyj mą Komunię św. w pierwsze piątki 
przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę 
pokuty, iż nie umrą w niełasce Mojej ani 
bez sakramentów świętych, a Serce Moje 
będzie im pewną ucieczką w ostatniej 
godzinie ich życia. 

W pierwszy piątek miesiąca należy 
przyjąć Komunię św. jako zadośćuczynienie 
za grzechy i zniewagi. Do spowiedzi mo-
żna przystąpić w oktawie przed lub po 
Pierwszym Piąt ku. Po Mszy św. należy od-
mówić przepisane nabożeństwa do Najśw. 
Serca: litania, mod litwa na I Piątek, prze-
bła ganie Boskiego Serca za grzechy itd. 

Każdy, kto odprawia to albo jakiekolwiek 
inne nabożeństwo, musi się starać dosko-
nalić swe życie, a to oznacza, że będzie się 
wystrzegał także grzechów powszednich. 

PiERWSZE SoBoTY: 
wyraz naszej czci i miłości 
do matki Bożej 
oraz wynagrodzenie maryi 
za nieprawości wyrządzone 
Jej Niepokalanemu Sercu 
i błaganie o nawrócenie 
grzeszników
Ponieważ z upływem czasu ludzkość 

zobojętniała na dobrodziejstwa Chrys tu-

so wego Odkupienia i zaczęła pędzić ku 
zgubie, Bóg rozszerzył na świecie cześć 
Najśw. Serca Jezusa i Niepo kalanego 
Serca Maryi, by nam  tak ukazać niezmierną 
miłość tych dwóch Osób, które całkowicie 
się ofiarowały dla naszego zba wie nia, i 
aby im wynagrodzić za tę obojętność, któ-
rej tak często od ludzi doznają. 

Kult Niepokalanego Serca Maryi Pan ny 
został potwierdzony objawieniami fatim-
skimi Matki Bożej. Najświętsza Maryja 
Pan na ukazała się trójce dzieci i nakazała 
im, aby na całym świecie zaczęto w 
szcze gólny sposób czcić Jej Niepokalane 
Serce, to znaczy, aby ludzie gorliwie się 
modlili i podejmowali ofiary z miłości do 
Pana Jezusa w intencji nawrócenia grze-
szników i jako wynagrodzenie za nie-
prawości czynione wobec Maryi Panny. 
W objawieniach fatimskich Najświętsza 
Maryja Panna w zamian za cześć dla 
Swojego Serca obiecała światu długi 
ok res pokoju, nawrócenie Rosji, swym 
czcicielom łaskę potrzebną do zbawienia 
a także nawrócenie grzeszników. Matka 
Boża powiedziała w Fatimie: “Niech ludzie 
nie obrażają więcej naszego Pana, który 
już i tak jest tak bardzo znieważany”. 

Ten kult oficjalnie rozszerzył na cały 
katolicki świat Papież Pius XII, który w 
1942 r. poświęcił cały świat Niepokalanemu 
Sercu Maryi Panny. 

Nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca wyprasza nam łaski u Najśw. Serca 
Jezusa, a przez to jednoczy nas z Nim w 
łasce uświęcającej, a przez Niego z Ojcem 
Niebieskim w jedności Ducha Świętego. 

Nabożeństwo ku czci 
Niepokalanego Serca 
Maryi Panny
1. Codzienne odmawianie Różańca. 
2. Nabożeństwo pięciu I sobót miesiąca, 

następujących po sobie, za co Maryja Pan-
na obiecała, że w godzinę naszej śmierci 
wyprosi nam łaski potrzebne do zbawienia. 
Do tego nabożeństwa zalicza się: 

Spowiedź św. w oktawie I soboty.; 
Komunia św., ofiarowana na pocie szenie 
Jej Serca za liczne zniewagi Boga, 
które także Ją ranią.; Różaniec święty; 
15-minutowe rozważanie jego tajemnic. 

3. Nabożeństwo pierwszych so bót:
Uczczenie Serca Maryi przez przyjęcie 

Komunii św., odmówienie różańca św., 
modlitwa, medytacja, wykonanie dobrego 
uczynku, podjęcie ofiary: wszystkie te akty 
w duchu umartwienia i wynagrodzenia. 

Znalezione w sieci

NABoŻEńSTWA Ku cZci 
NAJśWiĘTSZEgo SERcA PANA JEZuSA 
i NiEPoKAlANEgo SERcA mARYi PANNY 
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4. Odmawianie modlitwy poświęcenia 
Niepokalanemu Sercu. 

Przywilej pierwszej soboty
Przywilej ten został objawiony Janowi 

XXII. Najśw. Pan na powiedziała mu: 
“Janie, namiestniku mojego Syna, masz 

mi składać dzięki za swą wysoką godność, 
którą ci sama wyprosiłam u mojego Sy-
na. Oczekuję od ciebie uroczystego za-
twierdzenia zakonu karmelitańskiego, który 
pochodzi z mojej góry Karmel... Gdy ktoś z 
tego zakonu albo jego Bractwa odejdzie 
z tego świata, a przez swoje grzechy trafi 
do czyśćca, wtedy ja, jako czuła matka, 
zstąpię do tego miejsca oczyszczenia 
w sobotę po jego śmierci. A tych, którzy 
tam jeszcze będą, wywiodę do błogich 
przybytków żywota wiecznego”. 

Papież Jan XXII ogłosił ten przywilej w 
bulli “Sacratissimo uti culmine” 3 marca 
1322 r., a Papież Paweł V potwierdził go 5 
lipca 1612 dekretem, w którym czytamy: 

“Zezwala się, by ojcowie karmelici gło-
sili kazania, że lud chrześcijański może 
wie rzyć w pomoc, którą otrzymają dusze 
czło nków zakonu karmelitańskiego oraz 
jego Bractwa; co znaczy, że do dusz 
tych, którzy nabożnie umarli, a za swego 
życia:  nosili szkaplerz; zachowali cnotę 
czystości w swoim stanie; odmawiali 
małe godzinki maryjne lub inną zamienną 
modlitwę; w sobotę po ich śmierci Najśw. 
Panna przybędzie z pomocą ze swoim 

wstawiennictwem i swoimi zasługami”. 
Bractwo św. szkaplerza
Szkaplerz otrzymały za ko ny przy ob-

ja wieniach, jako oznakę szczególnej 
och rony Matki Bożej, która wyprasza 
tym, którzy go noszą, wie le Bożych łask. 
Tę nadzwyczajną o pie kę Ma tka Boża 
obiecała nie tylko zakonnikom, ale i 
tym, którzy są duchowo zjednoczeni z 
członkami zakonów w pobożnym bractwie 
danego zgromadzenia, do którego każdy 
może zostać przyjęty. Tacy świeccy są 
duchowo złączeni z konkretnym zakonem 
i mają udział w owocach modlitw i dobrych 
uczynków zgromadzenia zakonnego. 

Symbolem tego związku jest noszenie 
szkaplerza, nie całego jak zakon nicy – 
lecz skróconego. Jeśli ktoś nie może no-
sić szkaplerzna su kiennego, zgodnie z 
dekretem Sto licy Apostolskiej z 16 grudnia 
1910 r., może nosić medalik szkaplerzny, 
na którym z jednej strony widnieje obraz 
Najśw. Serca Jezusa, a z drugiej obraz 
Maryi Panny. Taki metalowy szkaplerz 
musi być poświęcony. Najbardziej znane 
Bractwo św. szkaplerza skupia się przy 
zakonie Karmelitów. Każdy, kto chce nosić 
szkaplerza i korzystać ze związanych z 
tym przywilejów, musi: 

- zostać przyjęty do Bractwa przez 
kapłana, który założy mu szkaplerz. 

- stale nosić szkaplerz. Gdy szkaplerz 
poświęcony zużył się lub zgubił, następny, 
który każdy sam sobie włożyć może, 
nie koniecznie ma być poświęcony. Kto 
by przez dłuższy okres czasu zanie-
dbał noszenia szkaplerza, musi zostać 
ponownie przyjęty oraz obleczony w szka-
plerz. 

- dążyć do doskona ło ści. 
- pielęgnować i rozszerzać miłość do 

Maryi Panny Karmelitańskiej. 
- ci, którzy chcą zyskać przywilej I soboty, 

powinni codziennie odmawiać modlitwę, 
którą może im polecić uprawniony ksiądz. 

Szkaplerz chroni od nieszczęść i od 
ognia piekielnego. Myliłby się ten, kto by 
w nim widział magiczny środek przeciw 
piekłu. Wymagane są cnoty chrześcijańskie 
i pozostawanie w stanie łaski uświęcającej. 
Szkaplerz nie zwalnia nikogo od obowiązku 
walki z grzechem. Kto by tak uważał, ten by 
grzeszył, a szkaplerz stałby się dla niego 
tylko zewnętrzną, pozbawioną znaczenia 
ozdobą. Odnoszą się do tego słowa św. 
Bernarda: “Proszę cię, abyś swoją szatę 
zakonną przyozdabiał dobrymi obyczajami; 
szata twoja jest święta, niech przeto także 
twoje wnętrze święte będzie”. 

Są także inne szkaplerze: 
Biały – Trójcy Przenajświętszej, właści-

wy zakonowi trynitarzy. 
Czarny – Szkaplerz Matki Bożej Boles-

nej, właściwy zakonowi serwitów. 
Niebieski – Szkaplerz Niepokalanego 

Poczęcia, właściwy zakonowi teatynów. 
Czerwony – Szkaplerz Męki Pańskiej, 

właściwy zakonowi lazarystów (misjonarzy 
św. Wincentego a Paulo). 

ofiarowanie się codzienne 
Sercu Jezusowemu
Panie Jezu Chryste, w złączeniu z tym 

Boskim zamiarem, którym sam na ziemi 
przez Najświętsze Serce Twoje chwałę 
Bogu złożyłeś i takową teraz bezustannie 
w Najświętszym Sakramencie na całym 
świecie składasz aż do końca świata, w 
chęci naśladowania Najświętszego Serca 
Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy 
Niepokalanej, ofiaruję Tobie jak najchętniej 
przez cały dzień dzisiejszy, żadnej z nich 
nie ujmując cząstki, wszystkie me zamiary 
i myśli, wszystkie uczucia i pragnienia, 
wszystkie uczynki i słowa. 

modlitwa do Najśw. Serca 
Maryi Panny
O Serce Maryi, Matki Bożej i Matki 

na  szej! Serce najmilsze, przedmiocie 
u po dobania czcigodnej Trójcy i godne 
wszelakiej czci i miłości aniołów i ludzi; 
Serce najpodobniejsze do Serca Pana 
Jezusa, którego jesteś najdoskonalszym 
obrazem; Serce pełne dobroci i współczucia 
nad nędzami naszymi; rozgrzej zlodo-
waciałe serca nasze i spraw, by się ku 
Ser cu Boskiego Zbawiciela naszego zu-
pełnie zwróciły. Napełnij je miłością cnót 
swoich, zapal je ogniem, którym wciąż 
go rejesz. Zamknij w sobie Kościół święty, 
strzeż go i bądź mu zawsze przesłodkim 
schronieniem i wieżą niezdobytą przeciw 
wszelkim najazdom nieprzyjaciół jego. 
Bądź drogą naszą, wiodącą do Pana Je-
zusa, i kanałem wszystkich łask Je go do 
zbawienia nam potrzebnych. 

Bądź naszą pomocą we wszystkich 
po trzebach, naszą ulgą w utrapieniach, 
naszą siłą w pokusach, naszą ucieczką 
w prześladowaniach, naszym ratunkiem 
we wszystkich niebezpieczeństwach, ale 
szczególnie w ostatnich walkach żywota 
naszego, w godzinę śmierci naszej, kiedy 
całe piekło przeciw nam powstanie, by 
duszę naszą porwać, w owej straszliwej 
chwili, w owej okropnej godzinie, od któ-
rej zależy cała wieczność nasza. Ach! 
wte dy to, wtedy, o Panno najłaskawsza, 
daj nam uczuć słodycz macierzyńskiego 
Serca Twego i moc swej władzy nad 
Ser  cem Pana Jezusa, otwierając nam w 
samym źródle miłosierdzia bezpieczne 
schronienie, byśmy mogli dojść do nieba 
i tam Go wraz z Tobą błogosławić na wieki 
wieków. Amen. 

Uwielbienie Najświętszych Serc 
Jezusa i Maryi
Niech będzie zawsze i wszędzie znane, 

chwalone, błogosławione, kochane, czczo-
ne i wielbione Boskie Serce Jezusowe i 
Nie pokalane Serce Maryi. Amen.
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Kuba zwalNia wiĘŹNiÓw
Dzięki mediacji Kościoła kolejni więź-

niowie polityczni na Kubie odzyskują wol-
ność, wśród dziesięciu osób znalazł się 
znany dysydent, Oscar Elías Biscet Gon-
zález. Odzyskał wolność, choć nie zgodził 
się w zamian opuścić wyspy, co uczyniła 
większość zwalnianych.

W rozmowie z dziennikarzami Biscet 
oznajmił, że wciąż czuje się więźniem, 
choć zmieniło się miejsce jego pobytu. Za-
powiedział, że nadal będzie prowadził wal-
kę o wolność. Oscar Elías Biscet jest leka-
rzem i obrońcą życia. Był zgłoszony jako 
kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla, a 
w 2007 prezydent USA, George Bush od-
znaczył go Medalem Wolności.

POLSCY MISJONARZE 
z oFiaraMi TsuNaMi
Pracujący w diecezji Sendai, najbar-

dziej dotkniętej katastrofalnym trzęsieniem 
ziemi polscy dominikanie biorą u dział w 
akcji pomocy tamtejszej ludności, a kon-
dolencje złożyli polscy biskupi:

„W imieniu Konferencji Episkopatu 
Polski i całego Kościoła, który jest w Pol-
sce, przekazujemy na ręce Księdza Arcy-
biskupa wyrazy współczucia oraz ludzkiej 
i chrześcijańskiej solidarności dla Kościoła 
w Japonii i całego narodu japońskiego, do-
świadczonego tak tragicznie przez żywioł. 
Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie pole-
camy ofiary trzęsienia ziemi i wywołanych 
przez nie katastrof. Solidaryzujemy się z 
ludźmi, którzy stracili swoich najbliższych, 
pozbawieni zostali dachu nad głową albo 
środków do życia. Niech Pan życia przyj-
mie do swojej chwały zmarłych, a w serca 
żywych wleje wiarę i nadzieję na nowe ży-
cie” - napisali arcybiskupi J. Michalik i St. 
Gądecki oraz bp St. Budzik.

Sytuacja w Japonii po trzęsieniu zie mi i 
tsunami jest dra matyczna. Wciąż nieznana 
jest liczba ofiar, które pochłonął kataklizm. 
Japończycy szacują też ogromne straty 
materialne.

„Teren naszego kościoła, który znaj-
duje się w centrum miasta, szczególnie 
ze względu na wyjątkowo okazały parking, 
już z samej swojej natury nadaje się na 
miejsce schronienia w razie klęsk żywioło-
wych. Tak jest to przewidziane w strategii 
miasta. Mamy więc tu tłum koczujących lu-
dzi, zwłaszcza tych, którzy utknęli w Iwaki, 
nie mogąc dostać się do swoich domów” 
- opowiadał proboszcz parafii Iwaki, o. Fo-
ryś - „Sto ją pociągi, w tym te superszy b kie 
- shinkansen, pomimo, że wybudowano 
ich tory na wyjątkowo silnych fundamen-
tach. Wyczerpała się woda, nie ma elek-
tryczności. Pomimo tego staram się wraz 
z parafianami pomóc tym ludziom, na ile 
tylko możemy”.

Trzęsienie wyrządziło szkody m.in. w 
dachu nowego budynku kościoła. Sam bu-
dynek ocalał jednak ze względu na nowe 
technologie, których użyto przy jego wzno-
szeniu przed około 10 laty.

ToMasz becKeT -
paTroNeM aNgliKaNÓw?
Czy zamordowany z rozkazu angiel-

skiego króla św. Tomasz Becket będzie 
patronem przechodzących na katolicyzm 
anglikanów w Australii? Chcą oni, by mę-
czennik patronował ich ordynariatowi.

Abp Canterbury, Tomasz Becket zo-
stał zamordowany w 1170 roku z rozkazu 
króla Henryka II na stopniach swej kate-
dry. Trzy lata później papież Aleksander III 
ogłosił go świętym. Męczennik jest, obok 
św. Jerzego, patronem Anglii. Zdaniem 
australijskich anglikanów przechodzących 
na katolicyzm, wybór Becketa na patrona 
jest odpowiedni i sym boliczny, biorąc pod 
uwagę, jakiemu ostracyzmowi poddaje ich 
obecnie Kościół anglikański.

Prymas Tradycyjnej Wspólnoty Angli-
kańskiej, abp John Hepworth - który jest 
jednym z członków komitetu ds. realizacji 
ordynariatu personalnego dla byłych angli-
kanów w Australii - przypomniał na łamach 
pisma „The Record”, że relikwie św. Toma-
sza były z premedytacją niszczone przez 
przedstawicieli Reformacji, a ostateczne-
go dzieła zniszczenia grobu Świętego miał 
dokonać minister Cromwell w 1538 r. na 
polecenie króla Henryka VIII.

Według niektórych źródeł, relikwie 
Becketa zostały jednak uratowane po tym 
jak przemycono je do klasztoru w Norman-
dii we Francji, gdzie przetrwały Rewolucję, 
a następnie trafiły do Włoch. W 1888 roku 
pod posadzką krypty katedry w Canterbury, 
w miejscu pierwszego spoczynku męczen-
nika, znaleziono niezidentyfikowane kości 
ze śladami uszkodzeń od miecza. W 1949 
roku kości ponownie zbadano i pochowa-
no. Wielu uważa, że są to rzeczywiście 
szczątki św. Tomasza uratowane przez 
mnichów. Podczas niedawnego spotkania 
w Coomera na Złotym Wybrzeżu w Au-
stralii byli anglikanie umieścili relikwie św. 
Tomasza na ołtarzu podczas sprawowania 
Mszy św.

wracaJą do KoŚcioŁa 
W uroczystość Bożej Rodzicielki w ka-

tedrze westminsterskiej w Londynie pod 
przewodnictwem biskupa Alana Ho pesa 
odbył się obrzęd przyjęcia do wspólnoty 
Kościoła katolickiego znaczącej grupy by-
łych anglikanów. Byli w niej pierwsi trzej 
biskupi tego Kościoła, ich krewni oraz trzy 
siostry zakonne.

Jak zauważa portal www.catholiche-
rald.co.uk trzej byli biskupi anglikańscy 

John Broadhurst, Andrew Burnham i Ke-
ith Newton byli dotychczas sufraganami 
posługującymi grupom wiernych, prze-
ciwnych kapłaństwu kobiet. Nowi katolicy 
otrzymali także sakrament bierzmowania. 
Jeden z nich jako swego patrona przyjął 
św. Benedykta, inny - św. Józefa. Pozosta-
li zdecydowali, że także przy okazji bierz-
mowania ich patronami będą święci obrani 
podczas sakramentu Chrztu św. Wszyscy 
otrzymali też Komunię świętą.

Także emerytowani byli biskupi angli-
kańscy, których podania o święcenia zo-
staną zaaprobowane przez Kongregację 
Nauki Wiary przyjmą święcenia katolickie-
go diakonatu i kapłaństwa. Umożliwi to im 
wraz z ordynariuszem oraz innymi byłymi 
biskupami anglikańskimi pomoc w przygo-
towaniu i przyjęciu byłego duchowieństwa 
anglikańskiego oraz ich wiernych do pełnej 
komunii z Kościołem katolickim w okresie 
Wielkiego Tygodnia.

Przed rozpoczęciem Wielkiego Postu 
ci z duchownych anglikańskich, którzy 
zdecydowali się by wraz z grupami wier-
nych wstąpić do Ordynariatu rozpoczęli 
okres intensywnej formacji do święceń na 
księży katolickich.

Na początku Wielkiego Postu grupy 
wiernych wraz ze swymi duszpasterzami 
zostały zapisane jako kandydaci do Ordy-
nariatu. Następnie, w dniu uzgodnionym 
między ordynariuszem a miejscowym bi-
skupem katolickim zostaną oni przyjęci do 
Kościoła katolickiego i otrzymają bierzmo-
wanie. Będzie to prawdopodobnie miało 
miejsce w Wielkim Tygodniu, podczas litur-
gii Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek 
lub też podczas Wigilii Paschalnej. Okres 
formacji dla wiernych i ich duszpasterzy 
będzie trwał do Zesłania Ducha Święte-
go. Do tego czasu opieką sakramentalną 
otoczy ich miejscowe duchowieństwo, 
zgodnie z ustaleniami między biskupem 
diecezjalnym a ordynariuszem.

Ci z duchownych anglikańskich, któ-
rych prośby o święcenia zostaną zaapro-
bowane przez Kongregację Nauki Wiary 
zostaną wyświęceni na księży katolickich. 
Uroczystość tę poprzedzą święcenia dia-
konatu w okresie wielkanocnym. Przez 
odpowiedni czas po święceniach konty-
nuowana będzie ich formacja w zakresie 
teologii katolickiej i praktyki duszpaster-
skiej. Do podobnych inicjatyw dochodzi w 
Kanadzie, USA i Australii.

Anglikańska parafia pod wezwaniem 
św. Jana Ewangelisty w Calgary jest 
pierwszą w Kanadzie, która zdecydowała 
się na przyłączenie do Kościoła rzymsko-
katolickiego. Pozostaje jeszcze kwestia 
rozwiązania problemu własności parafial-
nego kościoła. Również w Australii po-

WIEŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 
W POLSCE I NA ŚWIECIE
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wstanie niebawem ordynariat personalny 
dla byłych anglikanów.

Przez ostatnie lata parafianie z Calgary 
czuli, że są powoli odizolowywani poprzez 
fakt liberalizacji tradycji i życia moralnego 
w swoim Kościele. Wyświęcanie kobiet na 
księży i błogosławienie związków homo-
seksualnych to sprawy, które bardzo przy-
czyniły się do braku jedności w Kościele 
anglikańskim - mówią członkowie parafii.

Po wielu miesiącach spotkań i rozmów 
z przedstawicielami Kościoła rzymskoka-
tolickiego anglikańscy parafianie przegło-
sowali przyjęcie propozycji Benedykta XVI 
wyrażonej w konstytucji apostolskiej „An-
glicanorum coetibus”, dającej możliwość 
zachowania własnych tradycji liturgicznych 
przez parafie anglikańskie, które zdecydu-
ją się na przyłączenie do Rzymu.

Przedstawiciele diecezji anglikańskiej 
podkreślają przede wszystkim, iż ich bi-
skupowi zależy na utrzymaniu dobrych re-
lacji z parafią. Nie ukrywają jednak proble-
mu własności ponad stuletniego budynku 
kościoła, który prawnie należy do diecezji. 
„Dopóki nie ma umowy z Rzymem, kościół 
św. Jana pozostanie anglikański” - mówi 
Barry Foster, archidiakon diecezji angli-
kańskiej w Calgary.

O planach utworzenia ordynariatu 
personalnego dla byłych anglikanów w 
Australii poinformował bp P. Elliott, któ-
remu konferencja episkopatu powierzyła 
odpowiedzialność za przygotowanie an-
glikanów do konwersji. Bp Elliott jest do 
tego szczególnie predysponowany, gdyż 
sam jest konwertytą. W jego przekonaniu 
fakt, że w australijskim Kościele katolickim 
są już byli pastorzy anglikańscy, ułatwi 
powstanie ordynariatu. Nowi wierni od 
samego początku będą mieli kapłanów, 
którzy dobrze znają ich tradycję. Jak tylko 
ordynariat powstanie, przyciągnie wielu 
anglikanów - przewiduje.

Także 33 grupy brytyjskich anglika-
nów rozpoczęły oficjalne przygotowania 
do przyjęcia wiary katolickiej i katolickiego 
sakramentu bierzmowania. Nastąpi to w 
Wielki Czwartek lub w czasie Wigilii Pas-
chalnej.

To oni będą kształtować ordynariat dla 
byłych anglikanów, utworzony przez Sto-
licę Apostolską na mocy konstytucji apo-
stolskiej Benedykta XVI „Anglicanorum 
coetibus” z 4 listopada 2009. Od powodze-
nia tego przedsięwzięcia będą zależały 
nawrócenia kolejnych anglikanów, którzy 
postanowili poczekać z konwersją, aż or-
dynariat nabierze realnych kształtów.

5 marca katolickie święcenia kapłań-
skie przyjął czwarty z byłych biskupów an-
glikańskich - Edwin Barnes. Ponieważ jest 
on żonaty, nie będzie mógł przyjąć sakry 
biskupiej. „Wiem, że może to być dla cie-
bie trudne - mówił w homilii święcący go 
biskup Crispian Hollis - ale te święcenia są 
dla ciebie krokiem naprzód, prawdziwym 
wypełnieniem”.

Święcenia kapłańskie byłych anglikań-

skich pastorów zaplanowane zostały na 
uroczystość Zesłania Ducha Św.

braK KoŚcioŁÓw
Episkopat Anglii i Walii pilnie poszu-

kuje kościołów i plebanii dla anglikanów, 
którzy już przejęli bądź chcą przyjąć wiarę 
katolicką. Wszyscy konwertyci znajdą się 
bowiem na bruku. W niemal wszystkich 
anglikańskich diecezjach dostali oni na-
kaz natychmiastowej eksmisji. O dzieleniu 
świątyń, nawet tymczasowym, nie może 
być mowy - dowiadują się od lokalnych bi-
skupów. To bowiem w ich gestii abp Rowan 
William pozostawił rozstrzyganie spraw 
majątkowych. Dla wielu anglikanów przej-
ście na katolicyzm oznacza zatem dra-
matyczną decyzję opuszczenia własnego 
kościoła parafialnego, do którego chodzili 
przez całe życie i przy którym pogrzebali 
swych krewnych. Szczególnie smutne jest 
to zwłaszcza wtedy, gdy decyzję o konwer-
sji podejmuje niemal cała parafia.

Przewodnik opublikowany przez Ko-
ściół katolicki i dotyczący ordynariatu per-
sonalnego potwierdza potrzebę znalezie-
nia struktur duszpasterskich i świątyń dla 
ordynariatu, w tym głównego kościoła, któ-
ry będzie odpowiednikiem katedry. Osob-
nym problemem jest znalezienie funduszy, 
z których będą utrzymywani byli pastorzy 
oraz ich rodziny. Episkopat Anglii i Wa-
lii przeznaczył na ten cel ćwierć miliona 
funtów. Ujawnił ponadto, że niebagatelne 
sumy przekazują także inni darczyńcy.

Patronem ordynariatu Matki Bożej z 
Walsingham został błogosławiony John 
Henry Newman - który sam przeszedł z 
anglikanizmu na katolicyzm. 

W komunikacie Biura Prasowego 
Stolicy Apostolskiej przypomniano, że Or-
dynariat Personalny jest strukturą umoż-
liwiającą grupowe zjednoczenie byłych 
anglikanów z Kościołem katolickim, z za-
chowaniem ich własnego dziedzictwa litur-
gicznego, duchowego i duszpasterskiego. 
Chodzi także o ich pełną integrację w Ko-
ściele katolickim.

Zaznaczono, że ze względów doktry-
nalnych Kościół nie zezwala na wyświę-
cenie mężczyzn żonatych na biskupów. 
Jednakże Konstytucja Apostolska Anglica-
norum coetibus, pod pewnymi warunkami 
pozwala na wyświęcenie żonatych byłych 
duchownych anglikańskich na kapłanów.

Watykański Komunikat zaznacza, że 
utworzenie nowej struktury jest zgodne z 
zaangażowaniem w dialog ekumeniczny, 
który jest nadal priorytetem dla Kościoła 
katolickiego. „Inicjatywa prowadząca do 
opublikowania Konstytucji Apostolskiej 
oraz utworzenia Ordynariatu Personalne-
go wypłynęła od wielu różnych grup an-
glikanów, którzy oświadczyli, że wyznają 
wiarę katolicką, tak jak jest ona wyrażona 
w Katechizmie Kościoła Katolickiego oraz 
akceptują Posługę Piotrową, jako tę, któ-
rej Chrystus pragnął dla swego Kościo-
ła. Nadszedł dla nich czas wyrażenia tej 
domyślnej jedności w widzialnej formie 

komunii” - stwierdza komunikat Biura Pra-
sowego Stolicy Apostolskiej.

Dokument episkopatu precyzuje, że 
na początku liturgie w ordynariacie będą 
sprawowane według Mszału Rzymskie-
go. Z czasem dołączane będą elementy 
anglikańskie, zaadaptowane do wiary 
katolickiej i zatwierdzone przez Stolicę 
Apostolską. Przypomniano również, że or-
dynariat dla byłych anglikanów nie będzie 
miał charakteru obrządkowego. Oznacza 
to, że należący do niego wierni będą mo-
gli swobodnie uczestniczyć we wszystkich 
katolickich Mszach i odwrotnie, wszyscy 
katolicy będą mogli brać udział w liturgiach 
ordynariatu.

proces beaTyFiKacyJNy 
MORDERCY
Francuz skazany ponad pół wieku temu 

na śmierć za morderstwo zostanie być 
może wyniesiony do chwały ołtarzy. Był-
by to pierwszy taki przypadek od czasów 
Dobrego Łotra. Konający na krzyżu Dobry 
Łotr w oparciu o słowa wypowiedzia ne do 
niego przez ukrzyżowanego Chrystusa: 
„Zaprawdę powiadam ci: Dziś będziesz 
ze Mną w raju”, czczony jest jako święty. 
Jest m.in. jednym z patronów archidiecezji 
przemyskiej.

Tym razem kandydatem do beatyfika-
cji jest Jacques Fesch, skazany w wieku 
27 lat na śmierć za zastrzelenie policjanta 
w ucieczce po napadzie rabunkowym w 
Paryżu. Ujęty, był przez trzy lata więzio-
ny. Nawrócił się z ateizmu pod wpływem 
kapelana więzienia i głęboko wierzącego 
adwokata. Skruszony, przyjął ze spokojem 
wyrok.

W ostatnim roku życia pisał dziennik 
duchowy świadczący o jego przeżyciach, 
nieraz wprost mistycznych. Ukazał się on 
drukiem pod tytułem: „Za pięć godzin zo-
baczę Jezusa”. Tymi słowami Fesch dał w 
dniu egzekucji świadectwo swojej wiary. 
Został zgilotynowany w paryskim więzie-
niu 1 października 1957 roku.

Jego książka została przetłumaczona 
na różne języki, także polski. Wydano też 
listy skazańca. Publikacje stały się ducho-
wą pomocą dla licznych więźniów i wielu 
innych osób, także nieuleczalnie chorych.

Odważną decyzję starania się o be-
atyfikację postaci tak kontrowersyjnej, jak 
człowiek skazany za zabójstwo, pod jął 30 
lat po jego śmierci ówczesny abp Paryża 
kard. J.-M. Lustiger. Formalnie etap diece-
zjalny procesu rozpoczęto w 1993. Obec-
nie został ukończony. Dalsze kroki co do 
beatyfikacji zostaną podjęte w Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych.

oFiaraMi przeŚladowaŃ: 
NaJczĘŚcieJ cHrzeŚciJaNie
Na 100 osób mordowanych ze wzglę du 

na wiarę 75 to chrześcijanie - przypomniał 
niedawno na forum Rady Praw Człowieka 
ONZ przedstawiciel Stolicy Apostolskiej 
abp Silvano Tomasi. Zauważył on, że w 
wielu regionach świata coraz częściej 
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dochodzi do ataków na przedstawicieli 
innych religii oraz ich miejsca kultu. Tym 
samym w praktyce odmawia się wolności 
religijnej, którą zazwyczaj gwarantuje pra-
wo. Watykański dyplomata zaproponował, 
aby w ONZ podjęto nowe kroki sprzyjające 
faktycznemu respektowaniu tego podsta-
wowego prawa człowieka. Specjalny spra-
wozdawca ds. wolności religijnej powinien 
włączać do swego raportu informacje 
na temat prześladowań grup religijnych. 
Urząd Wysokiego Komisarza Praw Czło-
wieka powinien monitorować rządowe i 
społeczne ograniczenia wolności religijnej 
i informować o nich co roku Radę Praw 
Człowieka. Należy też rozważyć relację 
między wolnością religijną a innymi prawa-
mi człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do 
prawodawstwa przeciw bluźnierstwu.

JaN paweŁ ii - ocieraŁ 
Twarz cHrysTusa
„Jan Paweł II był jak św. Weronika. 

Współczuł z Chrystusem aż po przyjęcie 
jego krzyża - uważa prałat Francesco Fol-
lo, stały obserwator Stolicy Apostolskiej 
przy UNESCO w Paryżu - Jak zapomnieć 
telewizyjny przekaz jego ostatniej dro-
gi krzyżowej? Widzieliśmy go na fotelu 
w jego prywatnej kaplicy obejmującego 
krzyż, opierającego twarz na jego drzewie, 
na stopach ukrzyżowanego Chrystusa...”

Prałat Follo porównał Jana Pawła II 
do św. We roniki wyjaśnia, że gest tej ko-
biety, która odważnie zbliżyła się do Jezu-
sa, aby wytrzeć Mu twarz w czasie drogi 
krzyżowej, nie był jedynie wyrazem lito ś ci. 
Wizerunek Jego Oblicza odbił się nie tyl-
ko na płótnie, ale także w Weronice i we 
wszystkich, którzy przez wieki współczuli 
z Chrystusem. A współczucie to oznacza 
dzielenie z Nim Jego męki.

„Ten wielki papież, który dla Chrystu-
sa stał się pielgrzymem po całym świecie 
pokazał nam, że jego ostatnia pielgrzym-
ka była pielgrzymką serca. Zgodził się na 
oszpecenie przez chorobę tak jak Chry-
stus był oszpecony przez mękę. Chrystus 
żebrzący o człowieka doprowadził swego 
Wikariusza do bycia żebrakiem u Niego. 
To utożsamienie było możliwe, gdyż Jan 
Paweł II był przede wszystkim człowiekiem 
modlitwy, czyli żebrakiem - w całym tego 
słowa znaczeniu. Dla niego modlitwa była 
nie tylko przykazaniem danym przez Od-
kupiciela, ani jedynie radą, ale konieczno-
ścią wypływającą z serca Chrystusa i skie-
rowaną do jego ser ca. To w sercu papieża 
zaczynała się rozmowa syna z Ojcem, aby 
Go wychwalać, dziękować Mu, adorować 
Go, mówić Mu o swej miłości, aby nauczyć 
się rozpoznawać Jego wolę i prosić Go o 
pomoc konieczną do jej pełnienia”.

Dostrzega on, że w tym „wyjątkowym 
człowieku” modlitwa nie była, jak w przy-
padku wielu ludzi, jedynie ostatnią deską 
ratunku po wykorzystaniu wszystkich 
czysto ludzkich możliwości, aby znaleźć 
wyjście z trudnej sytuacji lub nie dającego 
się znieść cierpienia. Nie była ona nawet 

zwykłym dialogiem, lecz stanowiła „wyda-
rzenie, które zmienia życie, uszlachetnia 
je i przemienia”. 

„Gdy widziałem jak papież się mo-
dlił, zawsze postrzegałem go jako skałę 
modlitwy, jako głaz żyjący obecnością 
Boga. Jednocześnie jak Maryja zacho-
wywał w swoim sercu słowo Boże, które 
popychało go do działania. Kontemplacja 
i działanie były w nim współzależne, tak 
jak sportowiec potrzebuje w jednej chwili 
oddychania i pracy mięśni. Nie możemy i 
nie powinniśmy przeciwstawiać działania i 
modlitwy. Kiedy patrzyło się na modlącego 
się Jana Pawła II, poruszał najpierw spo-
sób modlitwy. Cała jego osoba wyrażała 
skupienie i miłość, prostotę i zawierzenie: 
zanurzenie w Bogu. Gdy po modlitwie wra-
cał do codzienności, w jego oczach było 
światło obecności Boga, którego zobaczył. 
Dla Jana Pawła II modlitwa nie była jedną 
z wielu rzeczy, lecz stanowiła treść jego 
życia.” 

F. Follo opublikował we Francji książkę  
pt. 15 dni modlitwy z Janem Pawłem II.

preMiera FilMu o papieżu
Premiera filmu „Szukałem Was...” od-

była się 9 marca. Ze względu na Środę 
Popielcową wydarzenie miało charakter 
skromny. Pokaz w wadowickim kinie Cen-
trum poprzedził premierę ogólnopolską i 
wejście dzieła na ekrany wszystkich pol-
skich kin. Film, realizowany w 12 krajach 
świata, zaprezentowano w Watykanie, 
gdzie spotkał się z zainteresowaniem.

Obecny na wadowickiej premierze wa-
tykanista Franco Bucarelli, świadek pięciu 
pontyfikatów, przyznał, że film polskich 
twórców i producentów zobaczył w środę 
po raz pierwszy. Jego zdaniem dokument 
jest niezwykle udany. „Jest to najbardziej 
kompletny film dotyczący pontyfikatu Jana 
Pawła II. Piękne zdjęcia, piękna muzyka, 
wspaniała reżyseria, a także organizacja 
i produkcja. To wszystko dlatego, że całej 
ekipie towarzyszyła duża wiara” - mówił 
autor książki „Cuda naszego Papieża”, 
który w filmie opowiada jedną z najzabaw-
niejszych historii dotyczących spotkań z 
Karolem Wojtyłą.

Reżyser i współscenarzysta Jarosław 
Szmidt podczas spotkania z wadowicką 
publicznością przypomniał, że praca trwa-
ła 4 lata. Przyznał, że traktuje film niezwy-
kle osobiście: „Mam nadzieję, że ten film 
pozostanie w państwa sercach tak samo 
mocno jak zaistniał w naszych. To zaszczyt 
pokazywać go w tym mieście” .

Podczas premiery wielu wadowiczan 
nie kryło wzruszeń i łez: „Jestem pod wiel-
kim wrażeniem. Cudowny, piękny. Głębo-
ko przeżywa się ten film. Wielkie dzięki tak 
młodemu reżyserowi za trud, jaki podjął. 
Każdy powinien to zobaczyć...”

TrzyMa MNie za rĘKĘ
Długoletni Mistrz Papieskich Ceremo-

nii Liturgicznych, abp P. Marini gościł w 
krakowskim Centrum Formacji Duchowej 
Salwatorianów, gdzie prowadził sesję for-

macyjną „Jak celebrować Misterium Eu-
charystii?”. Podzielił się doświadczeniem 
spotkań z Papieżem-Polakiem. 

Zwrócił uwagę, że w osobie Jana 
Pawła II mamy do czynienia z „papieżem 
rekordów” - jeśli chodzi o liczbę celebracji 
w Rzymie i na świecie, tłumy uczestników 
zgromadzeń, a także liczbę świętych i 
błogosławionych wyniesionych przez nie-
go na ołtarze, wydanych dokumentów i 
wygłoszonych przemówień czy wreszcie 
miliony uczestników jego pogrzebu.

Podreślił, że Jan Paweł II zostanie 
ogłoszony błogosławionym nie ze wzglę-
du na „rekordy”, ale dlatego, że w sposób 
nadzwyczajny przeżywał co dzienność ży-
cia. Jako pasterz Kościoła powszechnego 
chciał być fizycznie obecny w możliwie 
największej liczbie wspólnot kościelnych, 
by żaden z Kościołów partykularnych nie 
mógł czuć się wyłączonym z łączności z 
biskupem Rzymu.

„Ciało papieża stało się znakiem ko-
munii w czasie jego długiego pontyfikatu. 
To ciało, które nie tylko w czasie podróży 
apostolskich, ale w czasie choroby, jak 
również po śmierci nie przestało być zna-
kiem komunii dla Kościoła powszechnego” 
- mówił abp Marini.

Jako naoczny świadek sprawowania 
Eucharystii przez Jana Pawła II, przyznał, 
że był on mistykiem. „Pamiętam zakrystię 
bazyliki św. Piotra i wiele zakrystii kościo-
łów rozproszonych po świecie, które stały 
się miejscami modlitwy Papieża przed i po 
celebracji” - wspominał. Opowiadał też o 
pragnieniu Papieża wyrażania siebie i re-
lacji do Boga i ludzi poprzez gesty, choćby 
o pragnieniu podeszłego w latach biskupa 
Rzymu, by wy konać gest leżenia krzyżem 
w czasie wielkopiątkowej liturgii, choć siły 
już mu na to nie pozwalały.

„Był to pasterz bardzo bliski też dla 
mnie. Z Janem Pawłem II spędziłem prawie 
20 lat życia. Mogłem dzielić przynajmniej 
w części Jego działalność duszpasterską. 
Dzieliłem z Nim radości i bóle, nadzieje, 
trudy i zadowolenie...Ten papież dał mi 
możliwość uczestniczenia i dzielenia jego 
ducha misyjnego, jego miłości dla głosze-
nia Ewangelii, odwagi w obronie prawdy, 
odwagi w opowiedzeniu się po stronie sła-
bych, ubogich i na rzecz pokoju. Nauczył 
mnie kochać ludzi każdej rasy i każdej 
kondycji, poszanowania wszystkich kultur, 
także tych uważanych za prymitywne i bez 
znaczenia” - mówił abp Marini.

„Jedyna rzecz, jaką powiedziałem Pa-
pieżowi na łożu śmierci to słowa: ‘Módl się 
za mnie i módl się za Kościół’” - wyznał. 
Zapewnił też, że w pamięci pozostanie mu 
dokonujący się w milczeniu gest uściśnię-
cia ręki: „Papież nie mógł mówić, patrzył 
jedynie na mnie. Jedynym sposobem, by 
mnie pozdrowić, był gest ręki. Chwyciłem 
Go za rękę. Poczułem, że Papież ścisnął 
moją rękę i tak pozostaliśmy nie wiem, ile 
czasu” - opowiadał abp Marini i dodał: „Pa-
miętam tę rękę. Mam nadzieję, że nadal 
trzyma mnie za rękę”.
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Uczniowie bali się zapytać Jezusa o te 
niepokojące słowa, które On wy powiedział 
o swojej przyszłości, i to niedalekiej przy-
szłości. Ewangelista nawet ośmielił się 
powiedzieć, że oni nie rozumieli tego po-
wiedzenia: że będzie On wydany w ręce 
ludzi. Nie rozumieli tego, że Jezus będzie 
wydany w ręce ludzi, czyli: że dozna męki, 
bo to jest jedna z trzech zapowiedzi Jego 
męki. Było to zakryte przed nimi. Czyli te 
słowa, które Jezus wypowiedział wprost 
do nich, były dla nich jakąś tajemnicą. Nie 
pojęli tego – dodaje nawet ewangelista. 
Bali się zapytać, co to znaczy. 

Dlaczego uczniowie nie rozumieli, 
dlaczego to było zakryte? Dlaczego nie 
pojęli, dlaczego tak dużo takich określeń, 
że nie udaje im się to zrozumieć, co On 
mówi? Dlaczego bali się zapytać? Bo bali 
się poznać prawdę... 

Jest w człowieku lęk przed poznaniem 
prawdy. Wolimy wiedzieć to, co nam 
się wydaje, niż to, co naprawdę jest. 
Dlaczego się bali takiej prawdy, że On 
będzie wydany w ręce ludzi? Bo była 
ona zapowiedzią cierpienia Chrystusa. 
Wszystkiego, co dotyczy cierpienia, sta-
ramy się raczej nie zrozumieć niż zrozu-
mieć. Gdy bowiem chodzi o przyjemność, 
potrafimy być domyślni i pomysłowi. Ale 
gdy wchodzi w grę cierpienie, stajemy się 
dziwnie nierozumni, a nawet nieumiejętni 
w przeżywaniu cierpienia.

Dlaczego Jezus o tym mówił? Bo 
chciał, żeby Jego uczniowie żyli w 
realiach, a nie - w marzeniach. I tak 
Jezus trzy razy zapowiadał Swoją mękę, 
Swoją śmierć. Robił to w różny sposób, 
ale za każdym razem bardzo niepokoiło 
to uczniów. I tej trzykrotnej zapowiedzi 
męki i śmierci – odpowiada w Biblii trzy-
krotne kuszenie szatana. Szatan także 
trzykrotnie kusi Jezusa. Zauważmy, że 
jest to takie zwierciadło zapowiedzi męki 
Chrystusa. 

Szatan trzykrotnie próbuje wmówić 
Jezusowi na pustyni, że Jego życie bę-
dzie pełne udanych przedsięwzięć. Że 
wszystko Mu dobrze pójdzie, jak z płat-
ka... Jezus odrzuca sugestie szatana. 

Szatan stara się wmówić Jezusowi, 
że Jego życie będzie pełne sukcesów, 
szczęścia, zdrowia, powodzenia. Że 
nawet kamień w chleb zamieni i że może 
pozwolić sobie na wszystko i tak już Mu 
się już nic nie stanie, skoro jest Synem 
Bożym! 

Już na samym początku pokusy sza-
tan mówi do Jezusa: skoro jesteś Synem 
Bożym, to zamień kamień w chleb.. itd... I 

nastąpiła cała seria tego typu propozycji. 
Jezus wszystkie te propozycje odrzuca, 
choć niewątpliwie by Mu ułatwiły pobyt 
na pustyni, czy życie, w ogóle dalszą 
działalność. I to jest takie dziwne, że On 
nie chce iść na łatwiznę w życiu. Że nie 
chce sobie ulżyć, że nie chce odnieść 
takiego  tryumfalnego sukcesu. 

Tym trzykrotnym pokusom szatana 
odpowiadają w Biblii trzy zapowiedzi 
Jezusa dotyczące męki. Jezus trzykrotnie 
wspominał o tym uczniom. Za każdym 
razem uczniowie przejawiali pewną 
niechęć i lęk oraz niezrozumienie wo-
bec tych prawd. Jezus coraz wyraźniej 
uświadamiał uczniom, że życie na naszej 
planecie, jest życiem, które nie uniknie 
krzyży. I skoro nawet Syn Boży otrzymuje 
krzyż to, co będzie z nami, skoro my 
nie jesteśmy synami Bożymi w takim 
znaczeniu jak Jezus? 

I tu szatan rozpoczyna swoje trzy 
pokusy. Mówi: jeśli jesteś Synem Bożym, 
to Twoje życie powinno być udane. Je-
zus mówi: absolutnie nie! I odrzuca trzy 
pokusy udanego życia. 

A jeśli z Synem Bożym dzieją się takie 
rzeczy, że umiera na Krzyżu na naszym 
świecie, że jest wydany w ręce nie diabła 
tylko w ręce ludzi i to ludzie potraktowali 
Go w ten sposób, to co z nami będzie? 
Jaki los może spotkać w takim razie ludzi 
wydanych w ręce ludzi?

Przypominacie sobie, że gdy Jezus 
już niósł krzyż na ramionach, razem z 
Szymonem Cyrenejczykiem, w pewnym 
momencie podbiegło do Niego kilka 
kobiet. Rozpaczały nad Nim. Potrafiły 
dostrzec Jego cierpienie i to było piękne 
z ich strony. Ale dostrzegały cierpienie tyl-

ko w Jezusie. Nie widziały krzyża w swoim 
domu i Jezus je upomniał. Odezwał się 
do nich z całym realizmem i powiedział: 
Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade 
Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad 
waszymi dziećmi… Bo jeśli z zielonym 
drzewem (tu miał na myśli siebie, czyli 
jeśli z Synem Bożym) to czynią, to cóż się 
stanie z suchym? (Tu miał na myśli całą 
ludzkość). I o tym możemy przeczytać w 
Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale.

Dzisiaj moglibyśmy zaktualizować 
ten tekst, nie tylko wysyłając te słowa do 
córek, czyli do kobiet, ale też do męż-
czyzn. Dzisiaj Jezus powiedziałby może: 
córki polskie, może córki żareckie, może 
również synowie z Żarek - nie płaczcie 
nad Jezusem, płaczcie raczej nad sobą i 
nad waszymi dziećmi. Bo jeśli z Jezusem 
się takie rzeczy dzieją to, co będzie w 
waszych domach? 

Ta prawda jest trudna i to dlatego 
ludzie nie chcą jej znać. 

Uczniowie nie rozumieli tego, co 
Jezus mówił. Nie rozumieli, czy nie 
chcieli rozumieć? Wszystko było zakryte 
przed ich oczami, bo nie chcieli odkryć 
prawdy. Takich rzeczy nie lubimy sobie 
uzmysławiać... 

Nie pojęli, bali się pytać. No pewnie, 
że się bali, każdy się boi. Ja też jestem w 
strachu, kiedy mówię o cierpieniach. I to 
jest bardzo nasze, bo zobaczcie nic się 
nie zmieniło pod tym względem do dziś. 
I nie zmieni się jeszcze, dopóki ten świat 
będzie istniał. Młodzi małżonkowie, też 
tak myślą sobie, kiedy biorą ślub. Mówią: 
na pewno nam się uda, będziemy mieli 
życie udane. I w dniu ślubu obiecują sobie 
złote góry i całe lata szczęścia i radości. I 
wierzą, że tak będzie. No i rok mija i jest 
piekło w tym domu.

A jakaś matka mówi o synu: No, mój 
syn na pewno wysoko się wykształci, do 
czegoś dojdzie. Właśnie go wysłałam na 
studia. Ale za rok może się okazać, że 
syn ma raka i już po krzyżu po wszystkim. 
Albo może się okazać, że jest narkoma-
nem i już ukrzyżowana przyszłość. Nie 
da się tego przewidzieć. 

Ojciec mówi o córce: Moja córko ko-
chana, ja ci tu wybuduję dom. Wybudował 
dom, zarobił, ręce sobie urobił. Urosły 
mu aż odciski, palce sobie połamał. Dom 
wybudował, córka się wprowadziła. Po 
trzech latach – wygoniła ojca za drzwi. Już 
jest krzyż. Zakonnik składa śluby, później 
jednak mija jakiś czas, ucieka z zakonu. 
Po jakimś czasie żeni się, później ucieka 
od żony. Później ucieka od własnych 

Zapiski z ambony

ZapowiEDź Męki
Łk 9,43-45: „A wszyscy 

osłupieli ze zdumienia nad 
wielkością Boga. Gdy tak 

wszyscy pełni byli podziwu 
dla wszystkich Jego czy-
nów, Jezus powiedział do 

swoich uczniów: Weźcie wy 
sobie dobrze do serca te 

właśnie słowa: Syn Człowie-
czy będzie wydany w ręce 

ludzi. Lecz oni nie rozumie-
li tego powiedzenia; było 

ono zakryte przed nimi, tak 
że go nie pojęli, a bali się 

zapytać Go o nie.”
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wyrzutów sumienia. I też się nie da tego 
przewidzieć.

Dzieci sobie myślą: O, jak jesteśmy 
szczęśliwi, bo cierpienie nas nie dotyczy. 
Mamy dobrych rodziców, tak szczęśliwie 
się nasza mama i tata kochają. Jesteśmy 
bezpieczni w domu, tak się czujemy 
bezpieczni, kiedy oni są. Nagle mija jakiś 
czas, następuje rozwód. Ojciec przypro-
wadza nową panią, mówi – poznaj to jest 
twoja nowa mamusia. Tak jakby można 
było mamusię sobie tak w jeden dzień 
zafundować. 

Mama też przyprowadziła pana, mówi: 
to jest twój nowy tatuś. Nagle dwie mamy, 
dwóch tatusiów. Tylko jest tragedia, bo 
dziecko przeżywa nagle straszną depre-
sję, bo ma żal do rodziców, że zawiedli. 
A z drugiej strony kocha ich i w sercu 
przeżywa straszny dramat. 

Spójrzmy na te sprawy, jakie tu przy-
toczyłem, a można by ich było wymieniać 
tysiąc, różnych wariantów krzyża.  One 
wcale nie są z innej planety. To z naszej 
planety jest cierpienie. Sami pomyślcie, 
czy tego, co mówię, nie da się pojąć? Nie 
da się zrozumieć, tego, co powiedziałem? 
Te rzeczy są zakryte przed naszymi 
oczyma? Czy też po prostu nie chcemy 
mówić, że tak jest albo że tak może być 
z nami. 

I właśnie kiedy Jezus mówi o czymś 
takim do uczniów, o czym ja przed chwilą 
powiedziałem, to oni na to: ale my nie 
wiemy, o czym Ty mówisz. 

To chyba nie o nas?.. 
A może to o nas powiedział?..
Czy przed nami takie krzyże, też są 

zakryte? Może boimy zapytać się Jezusa, 
co to znaczy, że żyjemy w tak strasznym 
świecie, a który wydaje się być tak piękny, 
tak wspaniały. Pełnym cudownej przyrody, 
a jednocześnie tak naznaczonym cierpie-
niem. I to niespodziewanym, że nawet nie 
wiadomo skąd przychodzi. Z której strony 
i o której godzinie, przyjdzie na ciebie 
taka chwila ciemności, że cię powali. I nie 
jesteś w stanie temu zapobiec. 

I jeśli tak się dzieje z Synem Bożym na 
tym świecie, to pomyślcie, co może się z 
nami dziać? Nic nas nie zabezpiecza. 

Ten świat jest przegrany. Dlatego 
Jezus przyszedł jako Zbawiciel i powie-
dział: jest jeszcze jedna szansa. Tylko 
trzeba przejść przez krzyż, przez śmierć, 
przez wyrzeczenie się szatana. I dopiero 
wejść w inny świat, bo ten tu już jest 
naznaczony cierpieniem. Ten świat już 
jest zakażony. 

Odpowiedź jest zawsze taka sama. 
Dlaczego świat jest taki?
List do Rzymian mówi: przez jednego 

człowieka grzech wszedł na świat, a przez 
grzech śmierć. I elementy tej śmierci, one 
są rozłożone w różnym czasie, w różnych 

miejscach, u różnych ludzi. W różnoraki 
sposób dają o sobie już znać. Szatan 
ma swoich wysłanników. Swoje demony, 
swoich aniołów. Tak jak Pan Bóg ma 
swoich Aniołów, tak szatan ma swoich 
aniołów, którzy przychodzą do nas... pod 
przebraniem dobra. Bo szatan wie o tym, 
że my chcemy dobra, my chcemy szczę-
ścia. I to jest w nas jeszcze naturalne i 
nieskażone. Ale co jest szczęściem i co 
jest naprawdę dobrem? 

Szatan wysyła swoich demonów. 
Demona nędzy. 
Demona śmierci. 
Demona choroby.
Demona cierpienia. 
Demona nieszczęścia.
Demona lęku i rozpaczy.
I on wie, że gdyby te demony się 

szybko przedstawiły po imieniu, to nikt 
by ich nie przyjął do domu. Tych siedmiu 
wysłańców piekła, czyli szatana, nie może 
się przedstawić swoim własnym imieniem. 
I nie mogą powiedzieć: ja przychodząc do 
ciebie, człowieku, daję ci chorobę. Albo: 
daję ci cierpienie; albo: daję ci rozpacz. 
Bo by nikt tego nie przyjął. 

Szatan powiedział: 
- Idźcie w żyzne okolice Jury Kra-

kowsko-Częstochowskiej i tam zwódźcie 
mi ludzi, nawet z klasztoru. Wszystkich! 
Macie ich zwieść.

A oni pytają: ale jak? 
- Musicie to zrobić tak, żeby się nikt 

nie zorientował, że jesteście demonami. 
To jak mamy się przebrać? 
- Przebierzcie się za aniołów. 
A jak mamy się dostać do domów? 
- Przez szczelinę grzechu. Wystarczy 

jeden grzech i wejdzie siedmiu demonów 
z kopytami i z ogonami. 

I kiedy nędza wchodzi do naszego 
życia, to ona nigdy nie wchodzi jako 
nę dza. Ona zawsze się wciska przez 
szczelinę grzechu. Ale przebiera się w 
bogate szaty. Z żurnalem mody, może 
nawet pod ręką, zapuka do drzwi. I od 
razu jej otworzysz. 

Kiedy choroba przychodzi do ciebie, 
to też przychodzi pod maską wiecznego 
zdrowia. 

Kiedy cierpienie chce przyjść do cie-
bie, to też nie przyjdzie w formie cierpienia 
tylko przyjdzie pod szatami nieumiarko-
wanej przyjemności z napisem: rozkosz. 
Tutaj będzie ukryte cierpienie.

Nieszczęście też napisało książkę pt. 
„Jak uczynić wszystko, by być szczęśli-
wym”. I tak  zwodzi niesz czę ście.

Lęk też sobie weźmie transparent z 
napisem MUSZĘ SOBIE ZE WSZYST-
KIM DAĆ RADĘ. A co za tym się kryje? 
Lęk.

Rozpacz, gdy wchodzi do domu 
człowieka, też śmieje się bez umiaru. Za 

takim głupim śmiechem zawsze pójdzie 
rozpacz.

Wreszcie śmierć obleka też kaptur 
i wchodzi do domu. Siada w ciemnym 
ką cie i czeka. Bo szczelina grzechu była 
otwarta.

I kiedy już te duchy zamieszkają w 
domu, to oblepią ten dom. Człowiek jest 
zadowolony. Bo ma zadowolenie z takich 
sąsiadów, z takich właściwie gości. To 
właśnie wtedy przychodzi też Jezus. 
Puka do drzwi. Drzwi dla Odkupiciela są 
otwarte, On też jest wpuszczony. Jezus? 
No to można Go wpuścić. Po kolędzie 
raz do roku - może przyjść. Albo jeszcze 
jakoś inaczej. I Jezus podchodzi do tych 
demonów i demaskuje te duchy. 

W twoim domu – mówi do człowieka 
– są wysłannicy szatana. 

Podchodzi do nędzy – zdejmuje z niej 
ubiór bogactwa.

Podchodzi do choroby – zdejmuje z 
niej zadowolenie ze zdrowia.

Podchodzi do cierpienia, mówi: ty 
wcale nie obiecujesz rozkoszy i zado-
wolenia.

Podchodzi do nieszczęścia, do lęku, 
do rozpaczy. Wreszcie - do śmierci.

Wszystko demaskuje. 
I zobaczcie: co człowiek wtedy robi? 

Człowiek mówi: Panie, odkąd Ty przysze-
dłeś do mojego domu, jest jeszcze gorzej! 
Odkąd mam coś z Tobą wspólnego, Panie 
Jezu, to jest fatalnie w moim domu! Jest 
źle! Po coś Ty w ogóle przyszedł do mo-
jego domu, Panie Boże? 

Dlaczego tak się dzieje? 
Bo kiedy Bóg obnaża prawdę tych 

demonów, no to nędza z przerażeniem 
rzuca się na człowieka. Zaczyna go 
szarpać za kieszenie, wydzierać ostatnie 
grosze. Później takiego człowieka ogarnia 
niepohamowana rozpacz. Wyciska wiel-
kie łzy. Cierpienie wykręca mu ręce z bólu. 
Nieszczęścia spadają na głowę. Ogarnia 
go wielki lęk, otacza go jakby swym ramie-
niem. Śmierć zagląda w oczy... 

I wtedy człowiek mówi: jest coraz 
gorzej, bo jestem z Panem Bogiem. 

A naprawdę to jest odwrotnie. 
Ponieważ jestem z Panem Bogiem, 

dlatego wszystko wychodzi na jaw. Widzę 
teraz dopiero zło, bo jestem z Jezusem. 
To dlatego widzę prawdę o złu. Kiedy nie 
było Jezusa, wtedy nie wiedziałem, że jest 
ze mną źle. Ale kiedy przyjąłem Jezusa 
za Boga, wtedy dostrzegłem pokusy i 
zobaczyłem kusiciela. 

I dlatego czasem człowiek nawet 
cierpi, bo się szatan wścieka. 

I człowiek zaczyna oskarżać Boga w 
tym momencie, że dopóki nie znał Jezu-
sa, był spokój w domu. No tak, był spokój, 
ale jakich gości miał w domu? I wtedy 
człowiek mówi do Boga: to wszystko 
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przez Ciebie. Gdybyś takiego świata nie 
stworzył, to byłoby inaczej. 

To nie przez Boga... 
To nasza szczelina grzechu... 
I bardzo często w tej sytuacji, wyga-

niamy Boga, a demonom pozwalamy się 
znowu przebrać w ich zwodnicze szaty i 
rozgościć w naszym życiu.

To tylko pewien obraz, opowiadanie 
podobne do bajki, ale nie brak w niej 
pra w dy. No właśnie. Jest w niej prawda o 
naszych ograniczeniach. O ograniczeniu 
poznania prawdy, o niechęci, o złym od-
biorze rzeczywistości. Bo szukamy dobra 
dla siebie i chcemy, żeby było nam dobrze 
w życiu, a pod przebraniem dobra dla nas, 
wkrada się w nasze życie szatan. 

Tymczasem jeden jest tylko dobry, o 
czym mówi Biblia: tylko Bóg. I tylko Bóg 
nam daje dobro. I ono od początku jest 
prawdziwe. Bóg mówi: jest krzyż. Czło-
wieku, na tym świecie jest krzyż, dlatego 
zbawiaj siebie, myśl o tamtym świecie. My 
jednak tego za bardzo nie chcemy przyjąć. 
Nie wierzymy Mu, że ten świat jest aż tak 
pełen nieszczęścia. Mówimy – o, nie! Na 
pewno nas to ominie. Chcemy mieć życie 
tak jak ten dom: przyozdobione, piękne, 
zdrowe, wymiecione od problemów. Sami 
też chcemy mieć dużo czasu, mało zajęć. 
Chcemy być wolni. Takie nam się właśnie 
domy marzą. 

O takich też domach mówi Jezus u 
Mateusza w 12 rozdziale. Posłuchajcie, 
o to jeden z demaskujących tekstów da-
nych przez Jezusa: Gdy duch nieczysty 
opuści człowieka, błąka się po miejscach 
bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie 
znajduje. Wtedy mówi: „ Wrócę do swego 
domu (czyli do życia człowieka), skąd 
wyszedłem”; a przyszedłszy zastaje go 
niezajętym, wymiecionym i przyozdobio-
nym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedem 
innych duchów złośliwszych niż on sam; 
wchodzą tam i mieszkają tam. I staje się 
późniejszy stan owego człowieka gorszy, 
niż był poprzedni. Tak będzie i z tym 
przewrotnym plemieniem.

I w tej przypowieści jeszcze raz się 
nam potwierdza prawda o tych ukrytych 
demonach, które wkradają się do nasze-
go życia. Jezus kończy tę przypowieść 
takim określeniem: Tak będzie z tym 

przewrotnym plemie-
niem. To nawet brzmi 
trochę mocniej. W ję-
zyku greckim tam jest 
podane takie sformu-
łowanie, które dałoby 
się przetłumaczyć – z 
tym łajdackim – z tym 
łajdackim pokoleniem. 
Bo łajdactwo polega na 
tym, że człowiek robi 
wszystko dla własnej 
korzyści. Nawet de-
prawuje siebie, żeby 
tylko mieć korzyść. To 
jest również charak-
terystyczne dla nas, 
że zrobimy wszystko, 
nawet w alians z szata-
nem wejdziemy, byleby 
tylko było nam dobrze. 
Ale to nie jest dobro: 
dobro dla siebie. 

Powinniśmy, więc 
dzisiaj rozważając ten 
tekst z Biblii, który nam 
mówi jak to Apostołowie nie chcieli zrozu-
mieć tego, co Jezus mówił, zajrzeć tam 
do tego domu, do środka, do sumienia 
i pomyśleć sobie, bracia i siostry, jak to 
jest z naszym pokoleniem? Czy ono jest 
prawe, czy nieprawe? Jezus bowiem 
przyszedł do nas, uratować nas od za-
sadzek szatana, a nie wprowadzić nas w 
cierpienie. Tylko, żeby wyjść ze szponów 
szatana, trzeba przyjąć prawdę o Krzyżu. 
To, że takie jest życie i że się tego nie da 
uniknąć, i że tylko w Jezusie jest powrót 
do zbawienia. Że jeśli będziesz uciekał 
przed krzyżem swego życia i zrobisz 
wszystko, żeby ci było dobrze, to komuś 
możesz zrobić wielką krzywdę. I sobie na 
pewno też. 

Kto idzie za Jezusem, najpierw musi 
wziąć swój krzyż. Jezus o tym mówi do 
swoich uczniów: weź swój krzyż, czyli nie 
unikaj swoich problemów. Nie unikaj swo-
ich krzyży, nie przerzucaj swoich krzyży 
na innych. Weź takie życie, jakie ono jest, 
weź ciężar swojego życia na siebie. Weź 
też swoje konsekwencje grzechów, nie 
przerzucaj tego na innych. I to okaże się 
twoim rajskim drzewem: ten Krzyż. Wła-

śnie na tym Krzyżu zakwitnie nowy owoc, 
zrodzi się nowy owoc. Owoc twojego raju, 
twojego życia. 

Jezus to samo zrobił ze swoimi ucz-
niami, kiedy wszedł do Ogrodu Oli w nego. 
Jak pamiętacie był tam potok Cedron. I 
bardzo ładnie mówi o tym Ewangelista 
Jan, że weszli do Ogrodu z uczniami. 
Czyli jakby wrócili do Ogrodu, do jakiego 
ogrodu? Do ogrodu rajskiego. I zobaczcie, 
gdzie się zaczyna wejście do ogrodu raj-
skiego? tam, gdzie człowiek wchodzi do 
swego Ogrodu Oliwnego. A cóż się stało w 
Ogrodzie Oliwnym? Tam Jezus powiedział 
za nas wszystkich Ojcu Niebieskiemu: nie 
Moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. 
Wypiję ten gorzki kielich swojego życia. 

Tu się zaczyna po czątek Raju. Przez 
to, że przyjmiemy to, co jest dla nas 
najbardziej gorzkie w życiu. Jeśli chcemy 
trochę przesłodzić, to jest to trochę nie-
bezpieczne, że znowu wejdziemy w jakąś 
iluzję, że zaczniemy siebie oszukiwać 
i że życie nas też oszuka, a na pewno 
szatan. Amen.

Cierpliwie wysłuchał i spod ambony o. 
Augustyna Pelanowskiego w Żarkach

dla nas spisał: Jacek P.

REKOLEKCJE 2011 - CZAS NA ZAPISY!
   Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z naszych dorocznych wakacyjnych reko-
lekcji dla Czytelników, zwłaszcza tych, którzy cenią lekturę „Prawdziwego Życia w 
Bogu”, gorąco zachęcamy do spędzenia z nami tygodnia, nadal tradycyjnie w Szczaw-
nicy - Jaworkach. Proponujemy dwa terminy: 18-23.7 i 25-30.7.2011. Zaproszenie 
kierujemy szczególnie do tych, którzy jeszcze nigdy nie spędzili z nami wakacji na 
modlitwie, refleksji, adoracji, wspólnej lekturze i dyskusji. Zapraszamy do gościnne-
go domu z kaplicą, przestronnego, wygodnego w przepięknej pienińskiej wsi. 
   Koszt: 350 zł. Wszelkie informacje tel. 695532906 mail: biuro@voxdomini.com.pl     
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Wolna wola człowieka jest cen nym 
darem Bożym, udzielonym ka ż demu. 
Według niej może czło wiek postępować 
tak, jak chce i choć wolą Bożą ogarnięty 
jest wszechświat cały, z najdrobniejszy-
mi jego szczegółami (por. Mt. 10,29-31), 
to Pan Bóg re s pektuje wolną wolę czło-
wieka. Nie zmusza go do niczego - je-
dynie uka zuje drogę i zostawia wolny 
wybór.

W Katechizmie Kościoła Kato li c kiego 
znajdujemy następujące wy ja ś nienia: 

„Bóg stworzył człowieka jako isto-
tę rozumną, dając mu godność osoby 
zdolnej do decydowania i panowania 
nad swoimi czynami.” (KKK 1730). 

„Dzięki wolnej woli każdy decyduje 
o sobie. Wolność jest w człowieku siłą 
wzrastania i dojrzewania w prawdzie i 
dobru; osiąga ona swoją doskonałość, 
gdy jest ukierunkowana na Boga, który 
jest naszym szczęściem.” (KKK 1731). 

„Wolność, dopóki nie utwierdzi się 
definitywnie w swoim ostatecznym do-
bru, jakim jest Bóg, zakłada możliwość 
wyboru między dobrem, a złem, a więc 
albo wzrastania w doskonałości, albo 
upadania i grzeszenia.. Charakteryzuje 
ona czyny właściwe człowiekowi. Staje 
się źródłem pochwały, lub nagany - za-
sługi, lub winy.” (KKK 1732). 

W Dokumentach Soboru Waty kańs-
kiego II czytamy, że Bóg „chciał dać 
człowiekowi możliwość rozstrzygania 
o własnym losie (Syr 15,14), tak, aby z 
własnej woli szukał swojego Stworzycie-
la i trwając przy Nim w wolności, osią-
gał pełną i błogosławioną doskonałość” 
(Gaudium et spes, 17).

Pan Bóg pragnie, abyśmy szukali 
Jego woli, prosili o jej poznanie i starali 
się żyć według niej. Pan Jezus poucza 
prostymi słowami w modlitwie Ojcze 
Nasz: „Bądź wola Twoja jako w Niebie, 
tak i na ziemi”. W Ogrójcu powiedział: 
„Nie Moja, lecz Twoja wola niech się 
stanie”. Matka Boża w czasie Zwiasto-
wania wskazała drogę do Boga przez 
swoje „Fiat”.

Człowiek, który decyduje się iść za 
Chrystusem i z dnia na dzień poszukuje 
Bożej woli w swoim życiu, jest narażo-
ny, jak zresztą każdy, na pokusy i ata-
ki szatańskie. Zły duch stara się każdą 
duszę uczynić swoją zdobyczą, lecz 
szczególnie upodobał sobie tych, któ-

Joanna Ottea

WSPÓŁPRACA Z WOLĄ BOŻĄ
rzy wybierają Boże drogi. Używa zatem 
wszelkich swoich przynęt i sztuczek, 
aby przeszkodzić we współpracy z wolą 
Bożą. Nie może on jednak mieć bez-
pośredniego wpływu na naszą wolną 
wolę. Może działać na naszą pamięć, 
na wyobraźnię, na emocje, instynkty, 
ale nie może przeszkodzić w zbawie-
niu duszy bez wolnej decyzji człowieka. 
Każdy musi posiadać swobodę czynu. 
Nawet Anioł nie może naruszać wolnej 
woli człowieka. Wolna wola jest ważnym 
i wielkim darem. Matka Boża w Medziu-
gorju, w jednym ze Swoich orędzi po-
wiedziała, że schyla głowę przed naszą 
wolną wolą.

Nie należy się jednak obawiać ata-
ków szatańskich, bo właśnie wolna wola 
jest w znacznej mierze bronią z naszej 
strony. Bóg Ojciec, podczas objawień 
świętej Katarzynie ze Sieny, powiedział:

„Nikt nie powinien bać się walki z 
diabłem, ani jego pokusy, bo uczyniłem 
wszystkich silnymi. Dałem im męstwo 
woli, umocnionej we Krwi Syna Mojego. 
Woli tej żaden diabeł, ani żadna moc 
stworzenia nie może zmienić. Jest ona 
wasza, tylko wasza, dana przeze Mnie 
z jej wolnością. Przez tę wolność więc 
możecie rozporządzać wolą, hamować 
ją, lub puszczać jej cugle, wedle upodo-
bania waszego. Wola jest bronią, którą 
wkładacie w ręce diabła. Jest zaiste 
nożem, którym on godzi w was, któ-
rym was zabija. Lecz jeśli człowiek nie 
wydaje diabłu tego miecza woli, to jest 
jeśli nie przystaje na pokusy i nalegania 
jego, nigdy pokusa nie dotknie go i nie 
uczyni winnym grzechu. Raczej umocni 
go ona.” (z dzieła św. Katarzyny: „Dia-
log, czyli rozmowa z Bogiem”).

Najdoskonalszą rzeczą, jaką można 
uczynić, to być posłusznym woli Bożej, 
oddając Bogu swoją wolę.

Za pośrednikiem mistyków Pan Bóg 
pomaga poznawać dokładniej Swoje 
pragnienia w stosunku do czło wieka. 
Bóg używa słów łatwo zrozumianych. On 
chce, aby Słowo Jego stało się naszym 
codziennym pokarmem dla wzmocnie-
nia naszego ducha. Pragnie, abyśmy 
szukali Jego Słowa w świętej Księdze 
Bożego Pisma, abyśmy zakosztowali 
całego jego piękna w Ewangelii Jezusa, 
abyśmy dzięki światłu Ducha Święte-
go, mogli głębiej zrozumieć tajemnice 

Pisma Świętego, abyśmy mogli w nie 
wniknąć, zakosztować go, zachowywać 
je i żyć nim, zachwycając się wszystkim, 
co Boże i Święte.

Pan Bóg pragnie, abyśmy uczyli się 
odkrywać Jego plany w stosunku do nas 
samych. Człowiek bowiem nie jest za-
gubionym elementem w kilku miliardach 
stworzeń masy ludzkiej, jak to wyraził 
ks. Włodzimierz Sedlak: „Nie jest kimś 
bezimiennym, ani nic nie znaczącym, jak 
kropla w oceanie. Człowiek jest obiek-

tem, który w wymiarze Bożych spraw 
jest jednostką określoną, potrzebną 
Bogu, a na wielkiej szachownicy spraw 
Bożych i ludzkich, ma swoje przezna-
czenie, swoje miejsce i ma swój cel.”

Odkrywanie Chrystusa wciąż od 
nowa i coraz lepiej, poszukiwanie Bo-
żej woli, jest najwspanialszą przygodą 
naszego życia, ponieważ jednocześnie 
wyczuwa się i poznaje swoje własne 
przeznaczenie i cel, do jakiego jest się 
przez Boga powołanym. Przy takim 
nastawieniu, nawet w małych wydarze-
niach dnia codziennego, łatwiej dostrze-
gać, jak Bóg kieruje naszymi sprawami, 
z jak zadziwiającą Miłością i troskliwo-
ścią kieruje naszymi sprawami i jak jest 
bardzo blisko nas.

Spojrzenie na życie własne, innych 
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Jego Ofiarą. To zwierzanie się, jak Przy-
jacielowi i płacz, gdy ciężko i smutno. To 
ofiarowanie Mu swojej bezsilności, albo 
wdzięczności za sukces. Współpraca z 
wolą Boża, to modlitwa, która płynie z 
serca do Nieba i łaska spływająca na 
człowieka.

Dokumenty Soboru Watykańskiego 
II zwracają uwagę na to, że w każdym 
wydarzeniu należy szukać woli Bożej, 
oraz że należy umacniać się w łączno-
ści z Chrystusem, wykonując swą pracę 
zgodnie z wolą Bożą.

Dokumenty Soborowe wskazują 
również na potrzebę współpracy woli 
człowieka z wolą Bożą.

Przy wewnętrznym nastawieniu 
człowieka i jego woli, aby stawiać Boga 
na pierwszym miejscu, służyć Mu i mi-
łować Go ponad wszystko, żaden pod-
jęty wysiłek nie jest stracony, choćby z 
ludzkiego punktu widzenia nie przyniósł 
widocznego osiągnięcia, sukcesu, albo 
zwycięstwa. Bóg, który jest naszym 
Przyjacielem, widzi wszystko. Zna na-
sze słabości, załamania, upadki, sta-
rania, zawiedzione nadzieje i wszelkie 
inne ludzkie zmagania. On pragnie tylko 
naszego codziennego oddania, pełnego 
oddania, aby mógł kształtować z nas 
doskonałe istoty, według planu Swego.

Są ludzie, którzy bez zagłębiania się 
w rozważania teoretyczne, czy teolo-
giczne, w swojej prostocie współpracu-
ją z wolą Bożą, dając przykład miłości 
Boga i bliźniego.

Św. Faustyna zapisała: 
„Jezu, daj mi rozum i wielki rozum je-

dynie na to, abym Ciebie lepiej poznała, 
bo im Cię lepiej poznam, tym Cię więcej 
ukocham”.

Św. Teresa z Lisieux pisze, że 
wszystko jest dobrze, jeśli szukamy tyl-
ko spełnienia woli Bożej, a św. Teresa z 
Avila mówi tak: 

„..nie w tym rzecz, wierzcie mi, czy 
ktoś nosi habit zakonny, czy nie, ale w 
tym jedynie, by usilnie ćwiczyć się w 
cnotach i całą istnością swoją oddać się 
Bogu i cały tryb życia swego do tego sto-
sować, co i jak Pan zechce i nie szukać 
spełnienia woli swojej, tylko spełnienia 
woli Bożej. Nie sądźcie jednak, by na 
przykład, gdy wam umrze ojciec, albo 
brat, nie boleli nad tą stratą, albo, gdy 
przyjdą na was choroby, byście przyjmo-
wali je z radością. Od nas Pan dwóch 
rzeczy tylko żąda: byśmy miłowali Jego 
i byśmy miłowali bliźniego; do tego ma 
zmierzać wszystka praca nasza, aby-
śmy tych dwóch zasad przestrzegając z 
wszelką, na ile zdołamy, doskonałością, 

czynili Jego wolę.”
Pisze też św. Teresa z Avila, że Pan 

Bóg udziela Swych łask zgodnie ze 
Swoją wolą i człowiek wpływu na to nie 
ma. Człowiek, który stara się dla Pana 
Boga pracować i apostołować, nie po-
winien się zniechęcać, gdy widzi, jak 
czasem lub może nawet często, nie-
wiele osiąga, ponieważ w apostolskich 
walkach więcej jest przegranych, niż 
zwycięstw. Jednak przegranych tylko 
na tym świecie. U Pana Boga to zawsze 
zwycięstwa, bo Pan Bóg widzi dobrą 
wolę i nawet jeśli ona do niczego nie 
doprowadza, nie pomniejsza z tego po-
wodu Swego błogosławieństwa. Czyny i 
postępy człowieka będą, albo nie będą 
święte w zależności od woli człowieka. 
Matka Boża w cudowny sposób wyra-
ża pragnienie, abyśmy poświęcali się 
Jej Niepokalanemu Sercu i szli drogą 
wyznaczoną nam przez Swoje orędzia, 
dzięki którym możemy uczyć się zdawać 
na Naszą Świętą Matkę i pozwalać pro-
wadzić się z prostotą, ufnością i całko-
witym dziecięcym zawierzeniem. Nasze 
oddanie jest Jej potrzebne, aby mogła 
działać w nas i w naszym życiu. Matczy-
ne zadanie Maryi polega na przemienia-
niu nas każdego dnia, abyśmy mogli wy-
pełniać wolę Boża. W ten sposób Matka 
Boża pomaga Swoim dzieciom uwolnić 
się od grzechu i iść drogą Bożej łaski, 
miłości, czystości i świętości, abyśmy 
mogli oddać w naszym życiu największą 
chwałę Trójcy Przenajświętszej i byśmy 
mogli żyć tak szczęśliwie, jak tylko jest 
to możliwe na tym świecie.

Matka Boża w Medziugorju po wie-
działa: „Wasze serca nie są je sz cze 
otwarte dla Mnie, dlatego po nownie 
wzywam, abyście w modlitwie otworzyli 
się na Ducha Świętego, gdyż On pomo-
że wam przemienić wasze kamienne 
serca - w serca z ciała.” (25.6.1996). 

Przemiany serc może dokonać Duch 
Święty, jeśli go o to będziemy prosić. 
W ten sposób z jednej strony będzie-
my mieli wolną wolę człowieka, własny 
wybór, modlitwę - a z drugiej działanie 
Ducha Świętego. I tak oto kształtuje „się 
współpraca z Wolą Bożą. Myślę, że nie 
zawsze jesteśmy w pełni świadomi, jak 
niezwykle wzniosła i ważna dla naszego 
zbawienia jest współpraca człowieka z 
Bogiem Stworzycielem. Jezus bowiem 
powiedział: „Nie każdy, który Mi mówi: 
„Panie, Panie”, wejdzie do Królestwa 
Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę 
Mojego Ojca, który jest w Niebie.” (Mt 
7,21).

ludzi i na życie w ogólności staje się fa-
scynujące, gdy staramy się we wszyst-
kim doszukiwać Bożej woli. Odkrywa 
się wówczas, jak Bóg ujawnia Swoją 
Miłość, a różne wydarzenia, przeżycia 
i fakty nabierają uroku i sensu, jakiego 
niektórzy - usunąwszy element nadprzy-
rodzony - szukają na próżno.

W konkretnych sytuacjach Pan Bóg 
nie zawsze objawia Swoją wolę w spo-
sób wyraźny, albo natychmiast, jakby-
śmy chcieli. Niekiedy zostawia człowie-
ka na rozdrożu, w niepewności, w ciem-
ności, czasem dopuszcza, aby człowiek 
borykał się z trudnościami, lecz jak licz-
ne przykłady wskazują, równocześnie 
udziela potrzebnego światła tym, któ-
rzy szczerym sercem go szukają i daje 

przeświadczenie, że pełnią wolę Bożą, 
że Bóg tak chciał.

Pan Jezus nie obiecywał łatwej, sze-
rokiej drogi do Nieba. Trzeba czasem 
iść nią samotnie, nawet, jeśli jest się 
wśród ludzi. Gdy chce się współpraco-
wać z wolą Bożą, nie wystarczy nie po-
pełniać zła. Trzeba też go nie pragnąć. 
Trzeba mieć wolę podobania się Bogu 
we wszystkim cokolwiek się czyni. Wola 
człowieka nadaje wartość czynowi, dla-
tego odgrywa zasadniczą rolę w kształ-
towaniu oblicza świata.

Współpraca z wolą Bożą, to patrze-
nie na Jezusa bez słów, to uwielbienie, to 
podziękowanie z uśmiechem za radość, 
za dobroć, jakiej się doznano. To milczą-
ce stanie pod Krzyżem i łączenie się z 
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was obłudni kami i kłamcami i jako takich 
was potraktować.2

Chcecie może oszukać szatana, używa-
jąc wygodnych dosto sowań sumienia, jakie 
wam podsuwa, jednocześnie okazując mu, 
że chcecie radować się w tym życiu, ale rów-
nież i w przyszłym, lawirując między Bogiem 
i szatanem, między Niebem i Piekłem? O, 
głupi! Przebiegłego nie da się oszukać, a 
będąc mniej cier pli wy od Boga, wymaga 
natychmiastowego wynagrodzenia i trzeba 
mu płacić bez zwłoki, gdyż on nie uznaje 
odroczenia. Za prawdę po wiadam wam, że 
jego brzemię nie jest skrzydłem, lecz ciężkim 
głazem, który przygniata i pogrąża w błocie 
i ciemności.

Może chcecie oszukać samych siebie, 
mówiąc sobie, że to tyl ko ziemski przymus 
skłania was do czynienia własnej woli, ale że, 
w gruncie rzeczy, chcecie pełnić wolę Boga, 
bo przedkładacie ją nad swoją. Obłudnicy, 
obłudnicy, obłudnicy.

Jest w was sędzia, który nie zna snu. To 
wasz duch. Nawet gdy go zranicie śmier-
telnie i skażecie na zagładę, on krzyczy w 
was, póki jesteście na ziemi, woła o swoim 
pragnieniu Nieba.

Obciążacie go i zmuszacie do milczenia, 
aby się nie ruszał i nie mówił. Ale on się 
rzuca, aby się uwolnić od waszego knebla 
i woła w rozpaczliwym milczeniu waszego 
serca. Głos ten dręczy was tak, jak wołanie 
mego Poprzednika, więc staracie się stłumić 
go na zawsze. Ale nigdy wam się to nie uda. 
Jak długo będziecie żyć, tak długo będziecie 
go słyszeć, a w przyszłym życiu będzie wo-
łał jeszcze głośniej, wyrzucając wam waszą 
zbrodnię zabójstwa własnej duszy.

Kluczem niektórych zboczeń ludzkich, 
które rosną coraz bar dziej i prowadzą 
człowieka do potwornych przestępstw, jest 
ten głos su mienia, który wy staracie się 
uśmierzyć nowymi wyskokami okru cieństwa. 
Podobnie jak człowiek zatruty stara się 
2 Por. 1 J 4,20.

zapomnieć o swoim zawi nionym nieszczę-
ściu, trując się wciąż bardziej, aż do utraty 
przy tomności.

Moje stworzenia, bądźcie dziećmi. Ko-
chajcie, kochajcie bar dzo naszego dobrego 
Ojca, który jest w Niebie. Kochajcie Go, jak 
tylko możecie. Wtedy będzie wam łatwo 
pełnić Jego błogosła wio ną Wolę i zapewnić 
sobie przeznaczenie wiecznej chwały.

Ja ukochałem Go doskonale i zadowo-
liłem Go, aż do ofiary z mego bóstwa, które 
na 33 lata skazało się na wygnanie z Nieba, 
i z mojego życia, wyniszczonego przez 
najokrutniejsze męczeń st wo ciała, umysłu, 
serca i ducha.

Moja Matka była drugą po Mnie w umie-
jętności miło wania i kochała z całą doskona-
łością, jaka możliwa jest dla stworzenia. Jak 
zostało kiedyś powiedziane w odpowiedzi na 
zarzuty, jakie ci stawiano: Maryja posiadała 
pełnię wszelkiej cnoty i przymiotów, zawsze 
oczywiście jako stworzenie, dosko nałe, lecz 
zawsze stwo rze nie ludzkie. Miała w Sobie 
pełnię łaski, czyli posiadała Boga, jak tylko 
Ona mogła go posiadać i jasne jest, że jej 
doskonałość o  siągnęła szczyty niższe tylko 
od Boga.

Maryja więc, która była drugą po Mnie w 
umiejętności kocha nia, przylgnęła do Woli 
Bożej, aż po ofiarę ze swego powołania, któ-
rym było wyłączne oddanie się kontemplacji, 
i ze swego serca, którego zażądał Bóg dla 
jego zmiażdżenia. 

Boskie Macierzyństwo Maryi było żywym 
dowodem Jej uległo ści wobec Woli Bożej. 
Ja, Syn, który nie odjął Matce jej nie win no-
ści nienaruszonej lilii, jestem świadectwem 
uległości Maryi wo bec woli Bożej.

Odważnie stawiła czoła opinii ludzi, 
osądowi oblubieńca i bez wahania objęła 
swą mękę Matki Odkupiciela. Upewniona, że 
Bóg nie odrzuca daru Jej czystości, wyrzekła 
swe najwyższe „fiat” us ta mi śmiertelnymi i 
nie lękającymi się: jej mocą był Bóg. Jemu 
po wierzyła swój honor, swą przyszłość i 
wszystko, bez zastrze żeń.

Oto wasze wzory: Ja i Maryja. Idźcie za 
nimi, a spotka was los, jakiego Bóg pragnie 
dla każdego ze swoich stworzeń. Naśla-
dujcie nas, a osiągniecie Pokój, bo posią-
dziecie Boga, który jest Poko jem i odczujecie 
zdrowie waszego ducha.

Jeżeli będziecie czynić Wolę Ojca, już 
na tej ziemi po sią dzie cie błogosławieństwa, 
jakie ogłosiłem.3 Potem w Nie bie bę dą one 
siedemkroć większe, gdyż nic nie będzie 
przeszka dzać wa  szemu zjednoczeniu z 
Bogiem.

3 Por. Mt 5,1nn.

Powiedziałem wczoraj: „Każdy tworzy 
sam swe przeznacze nie”. Dziś dodaję: Sami 
tworzycie własne przeznaczenie. Jednak, 
gdy ktoś spełnia Wolę, jaką Ojciec mu 
przedstawia, jest pewny, że gotuje sobie los 
świetlisty. Tymczasem ten, kto zamyka uszy i 
oczy, aby nie słyszeć i nie widzieć Woli Ojca 
i zamyka duszę na miłość, która prowadzi do 
posłuszeństwa, idąc nie za głosem du cha, 
lecz ciała i krwi, podsycanym przez szatana, 
ten tworzy sobie mroczne przeznaczenie, 
które się kończy śmiercią ducha.

Zastanów się teraz, jak w waszym życiu 
ten, kto kocha – czy to będzie syn, brat, mąż, 
wychowanek, podwładny, ktokolwiek – stara 
się zawsze zadowolić swego ukochanego. 
Stąd możesz ła t wo wywnioskować, że kto 
bardzo kocha Boga, stosuje się do prag nień 
Bożych, jakiekolwiek by były. Ci, którzy ko-
chają Go mało, słuchają Go mniej i spełniają 
tylko te pragnienia, które nie kosztują ich zbyt 
wiele wysiłku. W końcu ci, którzy wcale Go 
nie kochają, w ogóle nie dbają o spełnienie 
pragnień Jego Świętej Wo li, a nawet buntują 
się i wchodzą na ścieżkę przeciwną, która 
prowa dzi ich na antypody celu, jaki Bóg 
zaleca i oddalają się od Ojca, bluźniąc mu.

Można by z tego wyciągnąć wniosek, bez 
obawy o popełnie nie błędu, że miarą miłości, 
jaką stworzenie kocha swego Stwór cę, jest 
stopień posłuszeństwa pragnieniom jej Pana 
i Ojca. Kła mie ten, kto mówi, że kocha Boga, 
a potem nie umie iść za jego Gło sem, który 
przemawia z miłością, aby go doprowadzić 
do jego sie dziby. 1

Kogo chcecie oszukać swoim kłam-
stwem? Boga? Boga nie mo żna oszukać. 
Wasze słowa znaczą naprawdę to, co zna-
czą, a nie to, co chcielibyście, aby znaczyły, 
a to prawdziwe znaczenie Bóg rozumie. 
Otóż jeśli mówicie, że kochacie Pana, a 
potem od mawiacie mu posłuszeństwa, 
które jest jednym z zasadniczych dowodów 
miłości, On będzie mógł jedynie nazwać 
1 Por. 1 J 2,3-6; J 14,15.

Notatki Marii Valtorty z dyktanda Jezusa z 18 września 1943

BĄDŹCIE WOBEC MNIE JAK DZIECI,  
A ZAPEWNICIE SOBIE WIECZNĄ CHWAŁĘ

 Fragment pochodzi z niezwykłej książki „Cierpie-
nie Jezusa. Cierpienie dla Jezusa”. Zawiera ona dyktan-
da pana o cierpieniu przekazane Marii Valtorcie. Może 
służyć i jako pomoc w głębokiej medytacji cierpienia 
Chrystusa, i jako niezastąpione światło w zrozumie-
niu własnego cierpienia, którego nikt w życiu nie zdoła 
uniknąć. 
 każdy, kto przeczyta tę książkę z otwartym ser-
cem, otrzyma pomoc w znoszeniu codziennych trudno-
ści i cierpliwym dźwiganiu własnego krzyża.
	 304	str.	Cena:	27	zł	(z	kosztem	wysyłki	1	egz.) 
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Opinie o dziele Marii Valtorty 
(1897-1961) są bardzo rozbieżne: 
od złośliwych, uwłaczających i zale-
cających jego odrzucenie, do pełnej 
zachwytu aprobaty wyrażonej na 
przykład przez uznanego mariologa 
o. Gabriela M. Roschini OSM (zmar-
łego 12 września 1977). 

Nadal nie ma wprost uznania jej 
dzieł, jednak ich poczytność i ilość 
pozytywnych świadectw wzrasta, a 
wypowiedź ówczesnego sekretarza 
generalnego Konferencji Episkopa-
tu Włoch, a dzisiejszego kardynała 
Mediolanu, z dnia 6 maja 1992, 
skierowana do wydawcy książek, 
skutkowała zezwoleniem na druk 
dzieł Valtorty. Zalecił on zachowanie 
jednego warunku, a mianowicie, że 
wizje i otrzymywane słowa zostaną 
przekazane czytelnikowi w formie 
dzieła literackiego, jako nie mające 
swego źródła w ponadziemskich 
objawieniach. 

W każdym razie warto zapozna-
wać się z jej pismami, które pod 
wierzchnią warstwą stylizowaną na 
powieść zawierają głębokie spostrze-
żenia i wnioski, zdolne przemienić 
ludzkie życie. 

Nadzwyczajne wydają się oko-
liczności powstawania tych pism: W 
ciągu zaledwie ośmiu lat (w latach 
1943-51) Valtorta napisała około 
15 tysięcy stron, w 120 zeszytach, le-
żąc w swoim łóżku, którego z powodu 
choroby nie była w stanie opuścić. 
Nie miała możliwości skonfronto-
wania spisywanych treści z innymi 
źródłami wiedzy, słownikami, ency-
klopediami itp. Nie pisała wstępnych 
zarysów książki ani jej konceptów, 

nie przeprowa-
dzała korekty 
tekstu, ani też 
nie czytała po-
nownie tego, co 
już napisała. 

Niezwykłe 
jest dalej to, że 
wszystkie 73 
księgi Biblii, 
1166 spośród 
1334 rozdziałów, łącznie ze 150 psal-
mami bezpośrednio lub pośrednio 
znalazły w jej pismach odpowiednie 
odniesienia, mimo że wykształcenie 
autorki, które w pewnym stopniu jest 
znane, w żadnym wypadku nie może 
stanowić podstaw do stworzenia tego 
dzieła. W tej kwestii jasno wyraził się 
Jezus, a także jej anioł stróż. 

Warto zaznaczyć, iż anonimowy 
komentarz, jaki ukazał się w r. 1959 
w Osservatore Romano, kiedy książki 
Marii Valtorty wielu potępiało, działa 
niejako na korzyść pism, ponieważ 
potwierdza, że prezentują teologię 
ma ryjną, w najwyższej mierze odpo-
wiadającą „ostatnim studiom współ-
czesych specjalistów w tej materii”, 
chociaż autorce nie towarzyszył 
ża den specjalista, który mógły być 
jej pomocny. 

Niezwykłe są w końcu opisy Zie-
mi Świętej, której nigdy nie odwie-
dziła, dane dotyczące nazw miejsc, 
warunków życia oraz ówczesnych 
stosunków. Na ile nauka pozwala 
je zrekonstruować, w daleko idący 
sposób odpowiadają realiom. Istot-
ny jest także fakt, że opisy wizji 
czynione przez nią samą różnią się 
stylistycznie od tak zwanych dyk-

tand, na co zwrócił jej uwagę Jezus, 
a następnie potwierdził o. Roschini. 
Dlatego powinno się przynajmniej 
przybliżyć pisma poprzez ich po-
ważne zbadanie, nawet jeśli według 
niektórych dla czytania tych pism 
potrzeba odpowiedniego przygoto-
wania duchowego i teologicznego, 
z powodu niektórych szczególnie 
realistycznych scen. 

Trzeba tu wspomnieć, że Maria 
Valtorta na początku roku 1949 wiel-
kodusznie przyjmowała wszystko, co 
dane jej było przeżywać, włączając w 
to także „zadośćuczynienie, którego 
kiedykolwiek miałaby doświadczyć, 
aby doczekać uznania dzieł przez 
władze Kościoła”.

Chociaż życie Jezusa i Maryi sta-
nowi właściwy temat dzieła, został 
tam przedstawiony i doceniony także 
św. Józef, tak że warto jego osobie 
poświęcić kilka chwil. 

Maria Valtorta od dzieciństwa 
miała szczególne nabożeństwo do św. 
Józefa. Można jedynie przypuszczać, 
że miała na to wpływ jej ukochana 
babcia Józefa (Giuseppina), której 
śmierć 10 grudnia 1903 była dla Marii 
bardzo bolesna. W każdym razie opo-
wiada ona w swojej autobiografii, że 
18 marca 1904 r. św. Józef, w wigilię 
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Święty Józef 
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obchodów jego uroczystości, nakłonił 
ją pierwszy raz, by zanurzyła duszę 
w Krwi Chrystusa, „w tej krwi, której 
27 lat później się poświęcę, prosząc, 
by zjednoczył mnie ze Sobą w swojej 
jedynej Ofierze.” 

Następnie pisze o nim „mój św. 
Józef”, nazywa go „święty wszystkich 
świętych” (dokładnie: il Santo dei 
Santi) i relacjonuje pierwsze dni w 
internacie: „Święty Józef, który posa-
dził mnie na swoich kolanach i który 
jako pierwszy oczyścił moją duszę w 
Krwi Chrystusa, wziął moją dłoń i 
poprowadził mnie do Jezusa.” 

W pewnej modlitwie, spisanej 
21 lutego 1934, prosi św. Józefa o 
wsparcie w godzinę śmierci: „Świę-
ty Józefie, bądź moją tarczą, żebym 
umarła w Chrystusie”. 

Maria przekazuje zarówno opisy 
wizji, a także dyktanda, dlatego też 
skorzystamy z tego podziału w poni-
ż szych rozważaniach. 

Święty Józef w wizjach 
opisywanych przez 
Marię Valtortę
Fakt, że Jezus jest synem Dawida, 

chociaż jego drzewo genealogiczne 
według Ewangelii św. Mateusza koń-
czy się przy osobie św. Józefa, który 
nie był jego biologicznym ojcem, kla-
rownie wyjaśnia Maria Valtorta tym, 
że ojciec Maryi, Joachim, a zatem i 
ona także, pochodzili z rodu Dawida. 
Zatem  Maryja, jako późne i jedyne 
dziecko, spadkobierczyni, była zobo-
wiązana do poślubienia mężczyzny ze 
swojego rodu. Natomiast jej matka, 
św. Anna pochodziła z rodu kapłań-
skiego, co wyjaśnia pokrewieństwo 
z Elżbietą. 

Maryja jako dziecko została od-
dana na wychowanie do świątyni, 
w której bardzo wcześnie złożyła 
śluby pozostania na zawsze dziewicą. 
Jednak, aby uczynić zadość obowią-
zującemu prawu, zgodnie z którym 
każda kobieta w Izraelu powinna 
zostać żoną, zachodziła konieczność 
znalezienia jej takiego męża, który 
uszanowałby złożony ślub czysto-
ści. Nie znała nikogo takiego, tak 
więc zlecono rozpisanie konkursu. 
Wyboru pomiędzy kandydatami z 
domu Dawida dokonywano przez sąd 
boży: wszyscy mieli suche gałązki do 
oznaczenia swoimi imionami i odda-
nia, ale tylko gałązka św. Józefa „w 
cudowny sposób zakwitła”, chociaż 
w tym czasie jeszcze nie stopniał 
śnieg. Wybrany mężczyzna nie był 

ruszając zasłonką, którą rozpostarł 
nad świętą tajemnicą.” 

Jednak Maryja poinformowała 
Józefa tylko o tym, że Elżbieta ocze-
kuje dziecka. „Jak się dowiedziałaś? 
Czy to pewna wiadomość?”, zapytał. 
„Przybył posłaniec taki, który nie 
może kłamać. Chciałabym do niej iść, 
żeby jej pomóc.” Józef przygotował 
dwa osiołki, „jednego dla siebie, 
i jednego dla niej”, i towarzyszył 
jej do Jerozolimy, gdzie musiał coś 
kupić, podczas gdy Maryja kontynu-
owała podróż do domu Zachariasza 
i Elżbiety. 

Po jakimś czasie Elżbieta powie-
działa do Maryi: „Musisz w końcu 
powiedzieć Józefowi!” Maryja: „Nie. 
Bogu powierzyłam zadanie wyjaśnie-
nia Józefowi jego szczęśliwego losu, 
iż został wybrany, by żywić i wycho-
wać Syna Bożego… Duch powiedział 
mi pewnego wieczoru: ‘Milcz, zostaw 
mi zadanie wytłumaczenia mu!’ On to 
zrobi. Bóg nie kłamie.” 

Po przedstawieniu Jana Chrzcicie-
la w świątyni przybył Józef, by zabrać 
Maryję. Spóźnił się, ponieważ jego 
osiołek zgubił podkowę. Obserwował 
Maryję, jak wsiada na siodło, ale „nie 
powiedział nic”.

Potem, kiedy już znowu byli w 
Nazarecie, zapukał po jakimś czasie 
do jej drzwi i „wpatrywał się w nią 
prawie płonącymi oczyma.” Maryja 
otworzyła mu, „zbladły jej usta”. 
„Mów, Józefie! Czego chcesz ode 
mnie?” – „Twojego przebaczenia.” 
„Przebacz mi, Maryjo. Nie ufałem 
ci. Teraz wiem… Nie jestem godny, by 
posiadać taki skarb. Zawiniłem prze-
ciwko miłości… niesprawiedliwie cię 
posądziłem, ponieważ nie zapytałem 
cię, jaka jest prawda… Zawiniłem 
przeciwko tobie, ponieważ obraziłem 
cię moim podejrzeniem.” 

Maryja: „Nie muszę ci niczego 
wybaczać. Wręcz przeciwnie: proszę 
cię o przebaczenie za ból, jaki ci 
sprawiłam.” 

Józef: „Tak, to był ból… czuję, że 
troska przysporzyła mi więcej niż 10 
lat. Ale dlaczego, Maryjo byłaś tak 
nieśmiała przede mną, twoim na-
rzeczonym, by ukrywać przede mną 
twoją chwałę, i dopuściłaś, bym żywił 
wobec ciebie podejrzenia?”

Maryja: „Bóg wymagał ode mnie 
takiego posłuszeństwa, które bardzo 
dużo mnie kosztowało… ze względu 
na twoje cierpienie, ze względu na 
ból, który wycierpiałeś. Ale mogłam 
tylko być posłuszna.” 

staruszkiem, ale młodym mężczyzną 
około trzydziestki. To on przekazał 
Maryi kwitnącą gałązkę. 

Arcykapłan powiedział Józefowi 
w rozmowie w cztery oczy: „Maryja 
powinna powiadomić cię o złożonych 
ślubach.” Podczas ich pierwszej 
rozmowy Józef powiedział do Maryi, 
że doskonale pamięta wieczór, kie-
dy przyszła na świat, ponieważ był 
„cudem i łaską Boga, który pozwo-
lił, by nieurodzajna ziemia wydała 
owoc”, i że wtedy wykonał dla niej 
kołyskę z drewna. Przysłuchiwał się 
z boku słowom najwyższego kapłana, 
ponieważ jest nazirejczykiem i nie 
śmiał przypuszczać, że mógłby zostać 
wybrany. Na co Maryja odrzekła: 
„Józefie, ja także należę całkowicie 
do Boga. Nie wiem, czy kapłan ci o 
tym powiedział.” Józef odpowiedział: 
„Jednoczę moją ofiarę z twoją.” 

Za błogosławieństwem Arcyka-
płana odbyły się wtedy zaręczyny. 
Józef chciał, aby ostateczne zaślubiny 
miały miejsce po tym, jak Maryja 
ukończy 16 lat.

Scena zwiastowania została przed-
stawiona w pismach Marii Valtorty 
w sposób bardzo plastyczny, a zatem 
zrozumiały. Maryja, „mająca naj-
wyżej 15 lat”, siedzi w małym domu, 
przy którym wydrążone zostało tro-
chę skalnej ściany, żeby powiększyć 
domek. Przędzie białą, jedwabną, 
miękką tkaninę. A przy tym śpiewa 
cichutko. M. Valtorta przypuszcza, że 
jest to „jakaś pobożna pieśń”. 

Następnie pieśń zmienia na mo-
dlitwę: „Ojcze święty, ześlij na 
ziemię spełnienie tęsknot proroków! 
Ześlij swojej służebnicy zbawiciela!”. 
Nagle zasłona załopotała, i światło 
uduchowiło świętą twarz Maryi. W 
tym świetle… nisko pokłonił się Ar-
chanioł. Uklęknął przed nią, „dłonie 
miał skrzyżowane na piersi, a jego 
oczy wyrażały nieskończony, głęboki 
szacunek.” 

Następnie odbył się znany dia-
log zwiastowania w nieco bardziej 
szczegółowym wydaniu. „Nie za 
pośrednictwem mężczyzny staniesz 
się matką, Maryjo; jesteś na wieki 
dziewicą, świętą Boga. Duch Święty 
zstąpi na ciebie, i moc Najwyższego 
cię osłoni.” Maryja skłoniła się głę-
boko i powiedziała „Fiat”. „Anioł 
rozpromienił się radością. Modlił się, 
ponieważ z pewnością widział, jak 
Duch Boga zstępuje na Najświętszą 
Pannę, która skłoniła się w pokornym 
ofiarowaniu. Później zniknął, nie po-
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Po tym Józef zaproponował, by 
ślub odbył się w nadchodzących 
tygodniach.

Józef przygotował wszystko, 
co było niezbędne, aby wyruszyć 
do Betlejem w związku z ogłoszo-
nym spisem ludności. Szczególnie, 
że zbliżał się dzień porodu. Maryja 
uśmiechała się uśmiechem, który 
zdawał się mówić: „Jest człowie-
kiem, sprawiedliwym człowiekiem. 
Patrzy jak człowiek, myśli jak czło-
wiek.” I powiedziała mu: „Nie bój 
się. Wszystko dobrze się ułoży. Bóg 
jest z nami.” W grocie narodzenia, 
„która bardziej przypominała piw-
nicę w górach niż grotę”, oboje 
pogrążyli się w modlitwie. 

Józef doszedł do siebie do-
piero wtedy, gdy zaczęła blednąć 
zasłona światła, pod którą odbyło 
się przyjście dziecka na świat, i 
Maryja go zawołała. Zbliżył się 
pełen szacunku i przestrachu. 
Przez chwilę trzymał dziecko w 
ramionach. Później rozpalił ogni-
sko i przygotował prowizoryczne 
łóżeczko w żłóbku. 

Przy wizycie pasterzy Józef 
trzymał się na uboczu, tak jak przy 
ofiarowaniu Jezusa w świątyni. Przed 
trzema mędrcami pokłonił się razem 
z Maryją, a później odprowadził ich 
do miejsca, gdzie zostawili zwierzęta, 
na których przybyli. 

Następnie Maria Valtorta widziała 
Józefa, jak uśmiecha się przez sen, i 
jak jego uśmiech przechodzi w smu-
tek. Westchnął głęboko i obudził się. 
Podszedł do Maryi, która czuwała na 
modlitwie przy kołysce dziecka i po-
dzielił się z nią wiadomością, że mu-
szą wyruszać w drogę. Opowiedział 
jej o wezwaniu anioła, by u ciekali 
do Egiptu. Józef zaopatrzył trzy osły, 
jednego do dźwigania pa kunków, jed-
nego dla Maryi z dzie ckiem, i jednego 
dla siebie. O świcie wyruszyli w dro-
gę. W Egipcie zamieszkali w małym, 
prostym domku, w którym znajdował 
się także stół stolarski i krosno. Józef 
pracował jako rzemieślnik, a Jezus 
przyglądał się jego pracy. Przy stole 
modlili się w języku, którego Maria 
Valtorta nie rozumiała; uznała, że to 
jeden z psalmów. 

Gdy wrócili do Nazaretu, Józef dał 
małemu Jezusowi „mały młotek, małą 
piłę, mały śrubokręt, mały hebel; rze-
czy, które leżały na stoliku stolarskim, 
a które były dostosowane wielkością 
do małego Jezusa.” W ten sposób 
Józef wprowadzał Jezusa w tajniki 

pracy cieśli. Później podarował mu, 
ku jego wielkiej radości, „śnieżnobia-
łego baranka”. 

Maryja i Józef uzgodnili, że nie 
wyślą Jezusa do szkoły, ponieważ 
Maryja z odebranym w świątyni 
wykształceniem „zna prawo jak 
uczony w piśmie” i może tę wiedzę 
przekazać Jezusowi. Skoro po tej 
decyzji nie miało miejsca rytualne, 
ojcowskie błogosławieństwo przed 
rozpoczęciem szkoły, Maryja uprosiła 
je u Józefa dla 12-letniego Jezusa i dla 
siebie, przed wyruszeniem do Jerozo-
limy. Józef powiedział uroczyście z 
rozłożonymi rękami: „Bóg niech was 
ochrania i zachowa, ulituje się nad 
wami i obdarzy swym pokojem. Niech 
was Pan Bóg błogosławi!”.

Józef przedstawia Jezusa w świą-
tyni, aby mógł zostać dopuszczony 
do egzaminu i uzyskać pełnoletniość 
według prawa izraelskiego. Józef 
został pochwalony przez uczonego w 
prawie, ponieważ jego syn wzorowo 
przeszedł próbę. 

Jako kolejną wizję Maria Valtorta 
opisuje warty przeczytania fragment 
o rozmowie w świątyni pomiędzy Je-
zusem, który tam został, a kapłanami 
i uczonymi w piśmie: z jednej strony 
z grupą skupioną wokół Gamaliela i 
prawie ślepego starca zwanego Hillel, 
a z drugiej strony z grupą skupioną 
wokół Szammaja, który „reprezen-
tował wąską, obłudną, drobiazgową 
nieugiętość”, czym sprowokował 

Je zusa do sprzeciwu. 
Silne wrażenie wywołuje w końcu 

wizja Jezusa towarzyszącego umie-
rającemu Józefowi. Valtorta tym 
razem rozumie słowa psalmów i 
przekazuje je, choć nie wie, któ-
rym numerom odpowiadają. (16, 
84, 85, 132, 112 i 91). 

Jezus mówi: „Dziękuję, mój 
tato, w imieniu swoim i mamy. 
Byłeś dla mnie prawdziwym oj-
cem, a Przedwieczny zechciał, 
byś był opiekunem Jego Chrystusa 
i Jego Arki Przymierza. Byłeś 
dla niej płonącą pochodnią, a 
żyjąc przy owocu świętego ciała, 
wcielałeś miłość bliźniego. Idź w 
pokoju, ojcze! Wdowa po tobie nie 
pozostanie bez opieki. Pan Bóg 
zatroszczył się, żeby nie została 
sama. Wejdź z radością do twego 
odpoczynku! Ja ci to mówię.” 

I dalej: „Idź przede mną, by 
oznajmić patriarchom, że Święty 
zstąpił na świat i niedługo otworzę 
im bramy Królestwa Niebieskiego. 
Idź, ojcze! Niech moje błogosła-
wieństwo ci towarzyszy!”

W jednej z wizji, otrzymanej 
po przyjęciu Komunii świętej (sty-
czeń 1944), Maria Valtorta widzi św. 
Józefa. Opisuje jego postawę, rysy 
twarzy, które odzwierciedlają pełną 
miłości i dobroci twarz ojca: „twarz 
jego promieniuje dobrocią, jest za-
myślona, nie ma w niej smutku, pełna 
godności, ale też bardzo, bardzo 
dobra”. „Jezus mi go pokazał i po-
wiedział: popatrz – patron wszystkich 
sprawiedliwych.” 

W kwietniu widzi św. Józefa, jak 
patrzy na nią z wyrazem współczucia, 
bez słów. Ale później widzi go, jak się 
do niej zbliża, delikatnie ją dotyka i 
mówi: „Módl się, córko”. Następnie 
objawiał się jej wielokrotnie między 
10 a 24 kwietnia.

Valtorta przysłuchuje się 
swojemu aniołowi stróżowi
W pouczeniach, które Maria Val-

torta przypisuje swojemu aniołowi 
stróżowi, którego nazywa imieniem 
Azariasz, występuje obok tematu 
miłości także kwestia posłuszeństwa 
wyższej instancji. Całe stworzenie, 
wszechświat, nieożywiona i ożywio-
na natura, rośliny, zwierzęta, a także 
człowiek jako korona stworzenia, 
powstały przez posłuszeństwo stwa-
rzającemu Słowu Boga i wsłuchują 
się w Jego prawa od tysięcy lat. 

Posłuszeństwo ochraniało raj, 
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natomiast nieposłuszeństwo przyszło 
na świat przez szatana. „Wsłuchiwać 
się w pełną miłości wolę Boga, i 
uświęcać się, skupiając uwagę na tym 
centralnym aspekcie, jakim jest duch 
posłuszeństwa.” 

Św. Józef wysławiany jest jako 
wzór posłuszeństwa: „Natychmiasto-
we i absolutne posłuszeństwo, które 
było tak wielkie, że nie postawiło 
żadnego dodatkowego pytania do 
dyskusji, bez zwlekania do jutra, by 
spełnić swą powinność.” Raz zwąt-
pił, „ale tylko w stworzenie, nie w 
Boga.” Lecz „przez bliskość Maryi 
dojrzewał w cnotach, i już nigdy wię-
cej nie zwątpił, nawet w stworzenie. 
Akceptował wszystko.” „Całkowicie 
zawierzam się Najwyższemu.” „W 
odniesieniu do głosu nieba nigdy 
nie zwątpił i nie wątpi.” A ponieważ 
nie znał wszystkich tajemnic, które 
Maryja rozważała w cichości serca, 
chciał jako człowiek sprawiedliwy 
przekazać Jezusowi od pierwszych 
przebłysków inteligencji, że trzeba 
być posłusznym poleceniom Boga, 
nawet jeśli Jego słowa oznaczają 
emigrację, biedę i cierpienie. Przy 
tym Słowo, które stało się ciałem, 
było od początku we wszystkim po-
słuszne woli Ojca: we wcieleniu, we 
wzrastaniu „w mądrości i łasce”, w 
poddaniu się rodzinnej strukturze, w 
swoim życiu publicznym, a w końcu 
w swoim cierpieniu i śmierci. Maryja, 
pokorna i mądra, wspierała Józefa i 
traktowała Jezusa jak normalne dziec-
ko, żeby zmylić szatana.

Valtorta przysłuchuje się 
słowom Maryi
O pierwszym spotkaniu z Józe-

fem: „Wystarczyło mi spojrzenie w 
jego oczy, które wyrażały uczciwość, 
wierność, czystość i sprawiedliwość. 
Był dwa razy starszy ode mnie, ale 
zachował czyste spojrzenie dziecka… 
Z wielką ufnością położyłam swoją 
dłoń na jego dłoni, ponieważ czułam, 
że znalazłam w nim ojca miłości, 
wiernego męża, czystego towarzysza 
drogi. Ja, którą Przedwieczny prze-
znaczył na Królową Aniołów, miałam 
na ziemi dwóch aniołów: mojego 
anioła stróża… i mojego, równego 
aniołowi, świętego i błogosławionego 
Józefa. Nie przestawałam dziękować 
Bogu za Józefa, ponieważ Bóg prze-
widział go dla swojej Służebnicy jako 
świętego ojca, i stworzył żyjącą obro-
nę dla dziewictwa, które ślubowałam 
w świątyni.” 

Jeśli chodzi o zwiastowanie: „Gdy 
zakończyło się objawienie, które 
napełniło mnie niewypowiedzianą 
radością, i zmysłami byłam znowu na 
ziemi, moja pierwsza myśl dotyczyła 
Józefa.” 

To było pierwsze z trzech obja-
wień; drugie wydarzyło się podczas 
porodu, a trzecie podczas wniebo-
wzięcia z ciałem i duszą do nieba. 
Jej pierwsza myśl skierowała się ku 
Józefowi: „Ta myśl, kłująca jak cierń 
róży, raniła mi serce, które od kilku 
chwil otulone było różami miłości 
Boga.” Ale: „Gdy się modliłam, 
Duch Święty, którym zostałam przed 
momentem napełniona, powiedział 
do mnie: ‘Milcz! Zostaw mi zadanie 
usprawiedliwienia ciebie przed two-
im narzeczonym.” To był pierwszy 
mój ból jako współodkupicielki. 
Ofiarowałam go i zniosłam, żeby od-
pokutować i zostawić wam przykład 
znoszenia chwil cierpienia.” 

Maryja martwiła się o Józefa, 
przebywając w domu Elżbiety: 
„Krzyż już rzuca swój cień na moje 
życie, jako współodkupicielki i ofia-
ry.” „Także mój Józef miał swój czas 
przeżywania pasji…; rozpoczęła się w 
Jerozolimie, gdy mój stan stał się dla 
niego jasny.” „Kto może opisać ból 
Józefa, jego myśli, zamęt uczuć i emo-
cji?” „Był mężczyzną, któremu wyda-
wało się, że został zdradzony przez 
swoją kobietę.” „Patrząc z ludzkiego 
punktu widzenia, mogłam spodziewać 
się ukamienowania.” „Gdy wróci-
liśmy do Nazaretu, widziałam, jak 
wychodzi, żegnając się krótkimi 
słowami, zgarbił się i w krótkim 
czasie postarzał, a wieczorem 
nie przyszedł do mnie, jak miał 
zwyczaj czynić. Moje dzieci, 
moje serce płakało w ogromnej 
boleści.” „Och! Jakże bolesny 
był nasz pierwszy czas pasji!” 
„Ale Józef był święty. Jego czy-
sty duch żył w Bogu. Miłość w 
nim była kwitnąca i silna. I przez 
tę miłość uratował wam Zba-
wiciela. Daję wam świadectwo 
miłości, ponieważ chcę, byście 
go kochali, mojego Józefa, tego 
mądrego, cierpliwego i dobrego 
człowieka, który nie jest wyklu-
czony z tajemnicy odkupienia, 
ale głęboko z nią związany.” 
„Najpierw posądził mnie w 
swym sercu”, ale także „ślepo 
uwierzył słowom niebieskiego 
posłańca i prosił Boga, by mógł 
wierzyć; ponieważ był szczerze 

przekonany, że Bóg jest dobry i że 
On, któremu całkowicie się powie-
rzył, nie wyrządzi mu krzywdy, nie 
zdradzi, nie oszuka, nie wyśmieje.” 
„Człowieczeństwo było w nim obecne 
z całym bolesnym ciężarem, i musiał 
ciężką pracą, przy zaangażowaniu 
wszystkich swoich sił, kształtować w 
sobie ducha, aby dojść do doskonało-
ści i być miłym Bogu.” „Na początku 
był jednym ze sprawiedliwych ludzi 
w swojej epoce. Pozyskiwał krok po 
kroku wiarę w Chrystusa i tak po-
święcił się tej wierze, że całkowicie 
zaufał Bogu.” 

A Pan Bóg uświęcał Józefa, 
„otwierając jego serce na światło 
prawdy, tak że nie mógłby jej zro-
zumieć sam z siebie, jako człowiek 
sprawiedliwy.” Syn Boży „nasycił 
go świętością” przez życie w takiej 
bliskości. „…tuż po mnie [mówi Ma-
ryja] Józef jest człowiekiem, który zo-
stał w najwyższym stopniu napełniony 
deszczem łask.” Uczestniczyła w tym 
doskonaleniu go Maryja: „Z mojego 
towarzysza, który był sprawiedliwy, 
uczyniłam anioła.” „O, mój święty 
mąż! Święty we wszystkich sprawach! 
Święty w cnotach człowiek! Święty 
w swej cierpliwości, pracowitości, 
stałej pogodzie ducha i skromności!” 
Chciałabym doprowadzić was do tego 
punktu, do którego doszedł mój mał-
żonek, gdy powiedział: „Nawet jeśli 
już nic byśmy nie posiadali, będziemy 
pomimo wszystko posiadać wszystko, 
bo mamy Jezusa.”

Do tych dwóch fragmentów z 
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Ewangelii według św. Łukasza 2,33 
i 2,50 Maria Valtorta usłyszała nastę-
pujące słowa wyjaśnienia od Maryi. 

Do pierwszego („A Jego ojciec i 
Matka dziwili się temu, co o Nim 
mówiono”): „Zadziwienie obojga ro-
dziców było jednak całkiem odmien-
ne. Ja, której Duch Święty, mój boski 
oblubieniec, obajwił całą przyszłość, 
dziwiłam się w nieziemski sposób i 
modliłam się do Boga, który się wcie-
lił, żeby zbawić człowieka… Dziwiłam 
się także dlatego, że Bóg wybrał mnie, 
swoją pokorną służebnicę, abym stała 
się matką wcielonej bożej Prawdy. 
Józef natomiast dziwił się po ludzku, 
ponieważ nie wiedział nic ponad to, 
co mówiły święte pisma i co objawił 
mu anioł. Milczałam. Dlatego właśnie 
byliśmy oboje zadziwieni. W całkiem 
odmienny sposób, jednakże oboje w 
równej mierze zadziwieni.” 

Drugi fragment (Oni jednak nie 
zrozumieli tego, co im powiedział): 
„Rozumiałam jego słowa. Wiedziałam 
o tym wcześniej, nawet gdy niebieski 
Ojciec dopuścił moją matczyną tro-
skę, nie zataił przede mną wzniosłego 
znaczenia słów mojego syna. Milcza-
łam jednak, żeby Józef, któremu nie 
była przeznaczona taka pełnia łaski, 
nie czuł się poniżony. Byłam matką 
Boga, ale fakt ten nie przesłaniał mi 
prawdy, że mam być pełną szacunku 
żoną dla tego wspaniałego człowieka, 
który był moim kochanym mężem i 
czujnym bratem.

Valtorta wsłuchuje się 
w słowa Jezusa

Józef rozumie, w jaki sposób ma 
być „na swoim miejscu; jako opiekun 
Czystości i Świętości. Oto Maryja 
z Jezusem, który odebrał cześć i 
pozdrowienie [od trzech mędrców]. 
Józef w swym sercu ogromnie się z 
tego cieszy, i nie smuci się, iż pozo-
staje postacią na dalszym planie. Jest 
sprawiedliwy.” „Był pokorny, ponie-
waż był naprawdę wielki duchem.” 
„Józef, ochraniający Dzieciątko i 
Jego matkę, oblubienicę Najwyższe-
go.” „Czy Józef był na Golgocie? Czy 
myślicie, że nie należy do współodku-
picieli? Zaprawdę, powiadam wam, 
on był pośród pierwszych, [którzy 
przy Mnie trwali] i dlatego jest wiel-
ki w oczach Boga; wielki przez swą 
ofiarę, cierpliwość, wytrwałość i 
wiarę. Jaka wiara jest większa, skoro 
on uwierzył, nie widząc cudów, które 
czynił Mesjasz?” 

Przez „strumień łaski”, którym 
promieniowała jego żona i którym 
został uświęcony Jan w łonie swej 
matki, [Elżbiety], także Józef był 
w pewnym stopniu obdarowywany. 
„Od Maryi uczył się z dnia na dzień, 
jak dziecko od swej nauczycielki, sta-
wania się coraz bardziej podobnym 
do Boga.” „Niech będzie pochwalo-
ny ojciec, który mnie żywił! Jest dla 
was przykładem tego, czego wam 
brakuje: czystości, wierności i do-
skonałej miłości. Wysławiajcie tego, 
który wspaniale zrozumiał czytanie 
zapieczętowanej księgi, pozwalał 
się pouczać Mądrości, aby ogarnąć 
tajemnice łaski, który został wybra-

ny przez Boga, aby ochronić 
Świętego przed złośliwością 
wrogów.” „Ażeby żadne po-
wszednie oko nie sprofanowało 
tajemnicy, był jak pieczęć i stał 
jak ognisty archanioł na progu 
raju, w którym Przedwieczny 
żyje w wiecznej radości.” „Dla 
was męką było, przydawać Jó-
zefowi bólu.” „Ale Duch Święty 
pocieszył go.” „Anioły czuły się 
tu jak we własnym domu, po-
nieważ nic ich nie odpychało. 
Jeden z nich, mógłbym to tak 
ująć… przyjął ciało człowieka, 
i to był Józef, anielska dusza, 
wolna od ciężaru cielesności. 
Zajęty był tylko służeniem Bogu 
i kochaniem Go, tak jak Go ko-
chają serafini.” „Miłość mojej 
matki i Józefa była doskonała. 
Dlatego była podstawą do roz-
woju innych cnót, szczególnie 
miłości do Boga, który jest 

nieustannie wielbiony. Chociaż Jego 
święta wola nałożyła Józefowi trosk 
dla ciała i duszy. Bóg jest uwielbiony, 
ponieważ Duch panuje nad ciałem i 
sercem, one wielbią dziękczynieniem 
Pana, który je wybrał, by były stróża-
mi dla Jego przedwiecznego Syna.” 
„W tym domu modlono się… w tym 
domu panowała skromność… w tym 
domu umiłowano pracę…w tym domu 
panowała pokora… w tym domu sza-
nowano porządek.” 

Gdy po pielgrzymce do Jerozo-
limy zaginął Jezus, Józef pytał nie-
wiasty, czy Go nie widziały, Maryję 
ogarnął strach, ale nie robiła Józefowi 
wyrzutów. Jezus: „Przecież ból, jaki 
rysował się na twarzy Maryi, prze-
szywał serce Józefa głębiej niż jakie-
kolwiek pretensje.” Na pytanie matki, 
gdy Go odnaleźli: „Dlaczego nam 
to uczyniłeś?”, Jezus odpowiedział: 
„Nie pyta się Go ‘dlaczego’, bo wie… 
Ja byłem Mądrością i wiedziałem. 
Powołany zostałem, aby iść i dawać 
świadectwo… Ona już nigdy nie 
spyta: ‘Dlaczego nam to uczyniłeś, 
mój Synu?’. Uczcie się od Niej, by 
nie być aroganckimi ludźmi.” I dodał 
słowa o śmierci Józefa: „Śmierć traci 
swą grozę, jeśli odbywa się w Moich 
oczach. Uwierzcie mi! Nie mogę jej 
powstrzymać, ale mogę umieranie 
uczynić lżejszym do przejścia tym, 
którzy umierają w zawierzeniu Mi.” 

Śmierć Józefa była spokojnym 
przejściem z ziemi do nieba, ponie-
waż był człowiekiem sprawiedliwym 
i nie było w jego życiu nic zasługu-
jącego na naganę. W pewnej modli-
twie, którą Jezus podyktował jako 
błogosławieństwo domu, brzmi ona 
według Jezusa i Jego świętej Matki 
następująco: 

„Święty Józefie, wierny opiekunie 
Jezusa i Maryi, strzeż nas, którzy 
chcemy do nich należeć. Nieustannie 
prowadź i pomagaj nam kroczyć dro-
gami świętości i ochraniaj w niebez-
pieczeństwach życia. Jezu, Maryjo, 
Józefie, uczyńcie z tego miejsca dom 
w Nazarecie przez waszą nieustanną 
obecność. Serce Jezusa, Serce Maryi, 
Serce Józefa, wlejcie w nasze serca 
waszą miłość, a zabierzcie naszą. 
Ratujcie nas teraz i w godzinę śmierci 
naszej. Amen.”

Warto wspomnieć o wyjaśnieniu 
sformułowania, które dwukrotnie 
pojawia się w Ewangelii według 
św. Mateusza: „Wstań, weź Dziecię 
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu” 
(2,13) oraz: „Wstań, weź Dziecię i 
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Jego Matkę i idź do ziemi Izraela” 
(Mt 2,20). 

„Mateusz nigdy nie mówi: ‘Wstań, 
zabierz siebie i swoją żonę’, ale mówi: 
‘Zabierz Jego Matkę’, a wcześniej 
mówi: ‘Dziewica zaślubiona Józefo-
wi’ (Mt 1, 18) oraz ‘Józef, jej mąż’ (Mt 
1, 16). Nie chodzi o to, jakoby unikano 
w języku hebrajskim słowa „żona” ze 
względu na negatywne skojarzenia, 
co często próbuje się udowodnić 
na podstawie fragmentów Starego i 
Nowego Testamentu. „Nazywana jest 
towarzyszką, partnerką aż do chwili 
pełnego, fizycznego zjednoczenia z 
mężem, i dopiero wtedy kobieta na-
zywana jest żoną.” „A więc gdy anioł 
mówi: ‘Dziecię i Jego Matkę’, wyraża 
tymi słowami: ‘Ona była Jego praw-
dziwą Matką’, ale nie była ‘żoną’ 
Józefa według wyżej wspomnianego 
znaczenia. Ona zawsze pozostaje 
‘zaślubioną Józefowi dziewicą’.” „To 
nie jest przekaz stworzony w później-
szych czasach, ponieważ odczuwano 
pełny miłości szacunek dla Świętej, 
którą jest Moja Matka.”

Co pozostaje?
Św. Ignacy z Loyoli w wydaniu 

„Ćwiczeń Duchownych” własno-
ręcznie uczynił dopisek przy drugiej 
kontemplacji o narodzeniu, przy 

pierwszym wprowadzeniu [ĆD 111]: 
„ut pie meditari licet” (zaleca się 
pobożnie medytować). Zaleca on, by 
przed kontemplacjami życia Jezusa 
przeprowadzić trzy ćwiczenia (pra-
eludia, praeambula).  

Pierwsze, widzieć osoby tak, jak-
by się było obecnym w zdarzeniu. 

Drugie, widzieć drogi, którymi 
podróżowali i miejsca, w których 
dzieją się opisywane wydarzenia, 
zaangażować całą swoją żywą wy-
obraźnię. 

I trzecie, prosić o owoc kontem-
placji. 

W ramach tych ćwiczeń trzeba 
widzieć osoby, przysłuchiwać się ich 
rozmowom, rozważać ich czyny i sa-
memu być tam obecnym, aby uzyskać 
duchowy pożytek. 

Wspomnianemu zaangażowaniu 
wyobraźni służą pisma Valtorty jako 
obfita kopalnia informacji. Przy całej 
stylizacji na powieść widzimy dzieło 
bogate pod względem teologicznym, 
niesamowicie różnorodne, które 
jeszcze przez długi czas pozostanie 
niewyczerpane. Przy tak zwanych 
objawieniach prywatnych wplątują 
się w teksty ludzkie nastawienia i 
przesądy, historyczne albo rzeczowe 
braki w wypowiedziach i przedsta-
wianych scenach. Jednak nie są one 

od razu powodem, aby uznać obja-
wienia za nieprawdziwe, co można 
by było podejrzewać w przypadku 
błędów dogmatycznych czy uchy-
bień moralnych. W takim przypadku 
powinno się je uznać co najwyżej za 
wymysł ludzkiej wiary, a nie objawie-
nia pochodzące od Boga, tak by nie 
dopuścić do nieporozumień. 

Jednak omawiane pisma Valtor-
ty stanowią bogate źródło nowych 
impulsów dla teologii, poruszają do-
tychczas nieznane aspekty, proponują 
pewne rozwiązania spornych kwestii, 
chociaż może nie wszystko zgadza 
się co do słowa. Ten temat mógłby 
stanowić podstawę do rozważań w 
kolejnej rozprawie. 

Warto na koniec wspomnieć, już 
poza naukowymi rozprawami, że po-
jawiają się informacje i świadectwa, 
dotyczące pozytywnego duchowego 
wpływu pism Valtorty. Cytowane 
fragmenty, mówiące jedynie o św. 
Józefie, nie pozwalają wydawać oce-
ny o całości dzieła, w którym przy-
pisuje się temu świętemu wcale nie 
taką małą drugoplanową rolę. Mam 
nadzieję, że cytowane fragmenty za-
chęcą czytelników do samodzielnego 
zagłębienia się w treści pism Marii 
Valtorty.

Przekład z niem.: Alicja B.
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MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA
Nowenna lub dłużej trwająca (np. 

przez 30 dni) forma nabożeństwa to 
jakby ok rycie się płaszczem opieki św. 
Józefa, to nadzwyczajne nabożeń-
stwo ku Jego czci, wyjednujące Jego 
szczególne wstawiennictwo w trudnych 
sytuacjach.

Wszystkie modlitwy należy odmawiać 
codziennie przez 9 jak tradycyjną nowen-
nę albo nawet przez 30 dni, na wspo-
mnienie 30 lat, które św. Józef przeżył w 
Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i 
Jego Matką, Najś w. Maryją Panną.

Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą 
nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy 
się do świętego Józefa. Św. Teresa z Avila 
powiedzia ła: „Kto nie całkiem wierzy, 
niech raz zwróci się ze swą prośbą do 
św. Józefa, a sam się przekona”.

Święty Józef może wyprosić dla nas 
więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy 
naszą duszę poprzez spowiedź św. i 
przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii św. 
Modlitwa będzie też owocniejsza, jeżeli 
okażemy jednocześnie gotowość do 
spełniania uczynków miłosierdzia wzglę-
dem biednych. Możemy z całą ufnością 
prosić św. Józefa o wyjednanie nam 
wielkich łask u Boga. Zaleca się też, aby 
te 30-dniowe modlitwy ofiarowywać w 
intencji umierających i zmarłych.

Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, 
cierpiącym i zmarłym, również nam świę-
ty Józef pomoże i nas pocieszy, zarówno 
teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas 
z miłością płaszczem swej opieki. Żywił 
On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz 
także kocha i błogosławi nas wszystkich 
i pragnie przeprowadzić nas na drugi 
brzeg: do portu wiecznego zbawienia.

Modlitwa zalecana do codziennego 
odmawiania i na zakończenie każdego 
dnia 30-dniowego nabożeństwa:

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa 
Chrystusa i Oblubieńcze Najświętszej 
Marii Panny, módl się za nami i za wszyst-
kimi dziś umierającymi.

Modlitwy na każdy dzień 
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-

go. Amen. Jezu, Maryjo i Józefie, oś wie-
cajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. 
Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi 
Świętemu, jak była na początku, teraz i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

Odmawia się trzykrotnie, jako dzięk-
czynienie dla Trójcy Przenajświętszej 
za obdarzenie św. Józefa szczególnymi 
łaskami.

ODDANIE SIĘ W OPIEKĘ 
ŚW. JÓZEFOWI

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, 
z pokorą upadam przed Tobą. 

Z wielką czcią oddaję się pod Twą 
przemożną opiekę i proszę cały Dwór Nie-
bieski, aby był przy mnie. 

Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i 
pobożności oraz przyrzekam czynić wszyst-
ko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić 
przez całe życie i okazywać Ci miłość. 

Dopomóż mi w tym, święty Józefie. Bądź 
przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę 
odejścia z tego świata podobnie jak Ty, 
w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł 
pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć 
wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, św. Józefie, z 
pobożnym oddaniem i sercem przepełnio-
nym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę 
do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi 
licznymi cnotami.

Potężny Patriarcho, jak w Starym 
Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał 
wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w 
Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie 
tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, 
lecz także łagodne światło mistycznego 
księżyca - Maryi.

Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, 
aby pogratulować swemu synowi Józefo-
wi - rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca 
podążyli wszyscy jego synowie. 

Niewypowiedzianie piękniejszym jest 
jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy ota-
czali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. 
Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy 
zwracać się do Ciebie we wszystkich 
naszych potrzebach tak doczesnych, jak 
i duchowych, pewni, że Twój Syn, który 
zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha 
Cię także w niebie.

I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął 
swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich 
przygarnął, ochronił i uratował przed głodem 
i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie po-
zostań obojętnym na moje modlitwy. 

Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi 
tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie 
samego na tym padole łez, lecz zawsze 
zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili 
śmierci są nie ustannie ogarnięci płaszczem 
Twej przemożnej opieki.

MODLITWY
Bądź pozdrowiony, św. Józe fie, które-

mu powierzono bez cenne Skarby nieba i 
ziemi. 

Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze 
Tego, który karmi wszystkie stworzenia 

świata. Tyś bowiem, po Maryi, spośród 
świętych, godzien naszej największej 
czci i mi łości, bo zostałeś wybrany do 
najwyższej godności wychowywania, 
karmienia, a nawet trzymania na rękach 
Mesjasza, którego tak wielu królów i 
proroków pragnęło choćby tylko zoba-
czyć.

O święty Józefie, ratuj moją duszę i 
wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, 
o którą pokornie proszę….. (tu należy 
wymienić prośbę). Uproś także dla dusz 
czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen. 
Chwała Ojcu... (3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako 
swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spo-
śród wszystkich świętych wołam do Ciebie, 
najpotężniejszego Opiekuna słabych i 
potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć 
wysławiam łaskawość Twego serca, które 
zawsze gotowe jest nieść pomoc wszyst-
kim potrzebującym.

Do Ciebie, święty Józefie, zwracają 
się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmu-
ceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma 
takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec 
których pozostałbyś obojętny. Mój naj-
droższy Opiekunie w niebie, którego Bóg 
obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam 
się do Ciebie, przedstawiając Ci moją 
prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię 
gorąco proszę. Również wy, wszystkie 
Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie 
świętego Józefa o wstawiennictwo za 
mną. Amen. Chwała Ojcu... (3 x)

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze 
Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie 
święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokol-
wiek wzywając Twej opieki, Twej pomocy 
błagając, pozostał bez pociechy. 

O pełen miłości święty Józefie, Ty 
znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden 
człowiek, nawet ten najlepszy, nie może 
zrozumieć mojego problemu i rzeczywi-
ście mi pomóc. 

Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, 
staję przed Tobą, o święty Józefie, i 
błagam o Twe przemożne wstawiennic-
two w moich obecnych trudnościach. 

Święta Teresa, Twoja oddana czci-
cielka, powiedziała: „Biedni grzesznicy, 
bez względu na wielkość waszych po-
trzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego 
Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą 
pewnością i spokojem, że wasze prośby 
będą wysłuchane”.

O święty Józefie, pocieszycielu zatro-
skanych, przyjdź mi z pomocą w moim 
utrapieniu i obejmij moją modlitwą także 

MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM 
ŚW. JÓZEFA
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dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły 
one wkrótce osiągnąć radość i świętość. 
Amen. Chwała Ojcu... (3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje 
całkowite posłuszeństwo wobec Boga 
miej litość nade mną. 

Przez Twoje święte i pełne zasług 
życie wysłuchaj mojego błagania.

Przez Twoje umiłowane imię pomóż 
mi.

Przez łagodność i siłę Twojego serca 
strzeż mnie.

Przez Twoje święte łzy u mac-
niaj mnie.

Przez siedem boleści Twoich 
zlituj się nade mną.

Przez siedem radości Twoich 
pociesz moje serce.

Od wszelkiego zła na ciele i 
duszy uwolnij mnie.

Z każdej biedy i nędzy wyratuj 
mnie.

Wyproś dla mnie litościwie łaskę 
Bożą.

Wyjednaj dla dusz w czyśćcu 
cierpiących szybkie wybawienie z 
ich cierpień. Amen. 

Chwała Ojcu... (3 razy)
O święty Józefie, niezliczone 

są łaski, które otrzymali modlący 
się do Ciebie: chorzy, uciskani, cier-
piący niesprawiedliwość, zdradzeni, 
opuszczeni. Wszyscy, którzy się 
oddali pod Twoją opiekę, uzyskali 
pomoc w swoich potrzebach.

Święty Józefie, nie pozwól, 
proszę, abym był jedynym spośród 
wszystkich zwracających się do Cie-
bie, który nie został wysłuchany. 

Okaż się hojnym i ła skawym 
także dla mnie. Za to, pełen 
wdzięczności, zawsze będę Cię 
czcił, o chwalebny święty Józefie, 
mój Opiekunie i Wybawco dusz w czyśćcu 
cierpiących. Amen. 

Chwała Ojcu... (3 x)
O Boże i Ojcze wieczny w niebie, 

przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego 
Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi 
tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi 
upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej 
cudownej obecności. 

Przyjmij, proszę, moje mocne posta-
nowienie pozostania pod opieką Żywiciela 
Świętej Rodziny, przez którego zanoszę 
do Ciebie błagania. 

Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to 
święte nabożeństwo i wysłuchaj mej proś-
by. Amen. Chwała Ojcu... (3 razy}

WEZWANIA NA CZEŚĆ 
UKRYTEGO ŻYCIA 
ŚW. JÓZEFA 
Z JEZUSEM I MARYJĄ
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby 

zechciał moją duszę uświęcić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby 

zechciał moje serce miłością rozpalić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby 

zechciał mój rozum oświecić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby 

zechciał moją wolę wzmocnić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby 

zechciał moje myśli oczyścić.
Święty Józefie, uproś Jezusa, aby 

zechciał moimi uczuciami sterować.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby ze-
chciał moimi życzeniami kierować.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby 
zechciał moje uczynki błogosławić.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 
łaskę, abym Twe cnoty naśladował.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 
łaskę pokornego serca i ducha.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 
łaskę łagodności i dobroci serca.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 
łaskę pokoju w mym sercu.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 
łaskę pobożności i bojaźni Bożej.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 
łaskę dążenia do doskonałości.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 
łaskę czystości serca.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 
łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 

łaskę łagodności charakteru.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 

łaskę poznawania wiecznych prawd.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 

łaskę rozróżniania duchów.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 

łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 

łaskę męstwa w niesieniu krzyża.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa 

łaskę uwolnienia się od przywiązania do 
rzeczy światowych.

Święty Józefie, wybłagaj mi 
u Jezusa łaskę tęsknoty za nie-
bem.

Święty Józefie, wybłagaj mi 
u Jezusa łaskę siły, abym unikał 
wszelkich okazji do grzechu.

Święty Józefie, wybłagaj mi u 
Jezusa łaskę woli wiernego wy-
trwania w wierze aż do końca.

Święty Józefie, wybłagaj mi u 
Jezusa łaskę dobrej śmierci.

Święty Józefie, nie pozwól mi 
nigdy oddalić się od Ciebie.

Święty Józefie, spraw, aby 
moje serce nigdy nie przestało 
Cię kochać, a moje usta Ciebie 
chwalić.

Święty Józefie, pozwól mi być 
Twym przybranym dzieckiem.

Święty Józefie, pomóż mi 
kochać Jezusa tak, jak Ty Go 
kochałeś.

Święty Józefie, nie opu sz-
czaj mnie nigdy, a zwłaszcza w 
godzinie śmierci.

Jezu, Maryjo i Józefie, po-
święcam Wam moje serce i moją 
duszę.

Jezu, Maryjo i Józefie, oświe-
cajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie 
mnie. Amen. 

Chwała Ojcu... (3 razy)
WEZWANIA 
DO ŚW. JÓZEFA
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze 

Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój 
najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że 
nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto 
ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą 
pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością 
ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie od-
rzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze 
Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i 
wysłuchać. Amen.

Chwalebny święty Józefie, Oblu-
bieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, 
Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij 
o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie 
kroczyć drogą prowadzącą do świętości. 

Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj 
mnie zawsze swoją ojcowską opieką. 
Usuń wszystkie przeszkody i trudności 
sto jące na drodze mojej mo dlitwy i 
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spraw, niech wysłuchanie mej prośby bę-
dzie na większą chwałę Bożą i dla mojego 
zbawienia.

W dowód mojej ogromnej wdzięczno-
ści, obiecuję głosić Twoją chwałę i dzię-
kować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej 
mocy pośrednictwa zarówno w niebie, 
jak i na ziemi. Amen.

LITANIA do św. Józefa
Kyrie, elejson. 
Chryste, elejson. 
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, 
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, 
Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, 
zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco Jedyny Bo że 
zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, 
  módl się za nami.
Święty Józefie, 
  módl się za nami.
Przesławny Potomku 
Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu 
Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego, 
Troskliwy Obrońco 
Chrystusa,
Głowo Najśw. Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia 
rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho 
nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów 
piekielnych,
Opiekunie Kościoła 
świętego,
Baranku Boży, który 
gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który 
gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który 

gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.
Ustanowił go panem 
domu swego.
I zarządcą wszystkich 
posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w nie wysłowionej 

Opatrzności wybrałeś św. Józefa na Oblu-
bieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego 
Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na 
ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na 
jego orędownictwo w niebie. Przez Chry-
stusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE 
KAŻDEGO DNIA

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, 
Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna 
Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś 
osłaniał mnie zawsze płaszczem swej 
opieki.

Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, 
Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Bła-
gam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: 
wszystko, czym jestem i co posiadam, 
moje całe życie i moją śmierć.

Wejrzyj na mnie jako swe dziecko 
i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół 
widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj 
mnie w każdej potrzebie. 

Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a 
szczególnie bądź przy mnie w godzinie 
walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną 
do Boskiego Odkupiciela, którego jako 
Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, 
oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej 
Najczystszej Oblubienicy.

Udziel mi tych łask, które doprowadzą 
mnie do wieczne go zbawienia. Zalicz mnie 
do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę 
słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za 
Twą pomoc i wsparcie. Amen.

Święty Józefie, niewinny i czysty, po-
zwól mi być Twym dzieckiem. Zachowaj 
mnie czystym na ciele i duszy, abym 
pozostawał w stanie łaski Bożej.

Święty Józefie, Opiekunie, Oblu-
bieńcze Najświętszej Maryi Panny, bądź 
moim przewodnikiem i doradcą, pomóż 
mi pozostać wiernym Bogu.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... 
Chwała Ojcu i Synowi... W Imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego. Amen.

NOWENNA DO ŚW. JÓZEFA
1. Modlitwa wstępna
Duchu Święty Boże, ofiaruję Ci tę no-

wennę na cześć i chwałę Twoją, na podzię-
kowanie za wszystkie dary i łaski przez 
przyczynę św. Józefa, Naszego Patrona 
i Opiekuna otrzymane. Proszę pokornie, 
abym i teraz otrzymał tę łaskę, o którą 
pokornie proszę w tej nowennie - jeżeli 
to zgodne jest z wolą Twoją i zbawieniem 
mej duszy. Amen.

Bądź pozdrowiony św. Józefie łaskami 
Bożymi napełniony - Pan z Tobą, błogosła-
wiony jesteś między sługami Bożymi i bło-
gosławiony Syn Twój przybrany -Jezus.

Święty Józefie, Ojcze i Opiekunie Wcie-
lonego Boga, módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.

2. Modlitwy w kolejne 
dni nowenny

Dzień pierwszy: Święty Józefie, obrońco 
Rodziny! Twej opiece została powierzona 
cała rodzina dzieci Bożych, którą jest 
Kościół. Broń nas od wszelkich zagrożeń 
i przyjdź nam z pomocą w nieustannym 
procesie odnawiania się, doskonalenia 
i wzrostu. Uproś nam głęboką miłość, 
niewzruszoną wiarę, wytrwałość i posłuszeń-
stwo naszej Matce, Kościołowi świętemu. 
Amen.

Dzień drugi: Święty Józefie, Opiekunie 
Kościoła Świętego, stajemy dziś przed 
Tobą z usilną prośbą: rozciągnij nad 
nami - jak ojciec nad dziećmi - swą opiekę. 
Ochraniaj nas z taką samą troskliwością, 
z jaką ochraniałeś swego przybranego 
Syna. Pełni nadziei prosimy o pomoc we 
wszystkich przeciwnościach i niepowo-
dzeniach. Amen.

Dzień trzeci: Święty Józefie! Jako 
Opiekun i żywiciel Syna Bożego, utrzymy-
wałeś z Nim na co dzień ścisłą więź - uproś 
także nam tę łaskę, abyśmy zawsze trwali w 
serdecznej więzi z Chrystusem. Pragniemy 
stać się mężami modlitwy, którzy coraz 
doskonalej należą do Zbawiciela świata i 
starają się wypełnić w życiu osobistym, 
rodzinnym i społecznym wszystkie Jego 
nakazy i życzenia. Amen.

Dzień czwarty: Święty Józefie, wzo-
rze pracujących! Własnymi rękami, w 
trudzie i znoju, zarabiałeś na chleb dla 
powierzonego przez Boga Twej opiece 
Jezusa i Jego Matki. Natchnij nas duchem 
wytrwałej pracy, abyśmy powierzone sobie 
zadania spełniali gorliwie, sumiennie i ra-
dośnie. Polecamy ci także ludzi pracujących 
na całym świecie, aby mając Twój przykład 
przed oczyma, zmierzali ku wartościom 
prawdziwym i nieprzemijającym. Amen.

Dzień piąty: Święty Józefie, Oblubieńcze 
Najświętszej Dziewicy! Tobie Bóg powierzył 
opiekę nad Jej Niepokalaną Osobą. Tobie też 
pozwolił poznać tajemnicę Jej dziewiczego 
poczęcia. Polecamy się Twemu wstawien-
nictwu i modlitwie o dogłębne rozumienie 
daru czystości i dostrzeżenia jego znaczenia 
w budowaniu Królestwa Bożego. Gorąco 
prosimy Cię o pomoc w staraniach o 
zachowanie tego daru. Niech nasze serca, 
ogarnięte miłością ku Bogu i ku ludziom, nie 
stygną wśród naporu codziennych przeciw-
ności. Amen.

Dzień szósty: Święty Józefie, przykładzie 
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życia ubogiego! Ubóstwo towarzyszyło Ci stale, 
a Ty je przyjąłeś jako dar z ręki Boga. Uproś 
nam tę łaskę, abyśmy doceniali wartości, 
które tkwią w wezwaniu Chrystusa: „Sprze-
daj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a 
będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź 
i chodź za mną” i abyśmy to wezwanie 
gorliwie wypełniali w naszym życiu indywi-
dualnym i rodzinnym. Amen.

Dzień siódmy: Święty Józefie, wzorze 
posłuszeństwa w wypełnianiu nakazów 
Boga! Wesprzyj swym wstawiennictwem 
nasze modlitwy o poznanie woli Boga i 
o zdolność jej wypełniania. Pragniemy 
najpierw odczytać ją wiernie w Ewan-
gelii, w natchnieniach Ducha Świętego i 
tak współdziałać z Chrystusem w dziele 
zbawia nia świata. Pragniemy również w 
posłuszeństwie doświadczać wolności 
dzieci Bożych. Amen.

Dzień ósmy: Święty Józefie, podporo 
rodzin! Prosimy Cię o pomoc. Podobnie jak 
w domu nazaretańskim, niech i w naszych 
rodzinach zapanuje duch miłości. Niech 
każdy z nas obdarza innych zaufaniem, 
poszanowaniem, życzliwością i ofiarną 
troską - aby w ten sposób powstała jedność 
i harmonia w naszych rodzinach. Niech to 
będzie świadectwem miłości, której Bóg od 
nas żąda. Amen.

Dzień dziewiąty
Święty Józef ie,  pociecho cier -

piących i umierających! Otrzymałeś dar 
przebywania na ziemi aż do końca swoich 
dni w towarzystwie Jezusa i Jego Matki. 
Prosimy Cię, niech Twoje wstawiennictwo 
wyjedna każdemu z nas łaskę dobrej 
śmierci. W ciągu życia ziemskiego bądź 
dla nas wzorem i pomocą, abyśmy ze 
świadomością dobrze wypełnionego 
powołania, z czystym sercem i z rado-
ścią, szli w godzinę śmierci na spotkanie 
z Ojcem. Amen.

PIĘĆ WESTChNIEŃ 
DO ŚW. JÓZEFA
Święty Józefie, miłośniku Jezusa i 

Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz 
goręcej, z całego serca kochał Twego 
przybranego Syna i Jego Dziewiczą Matkę.

Święty Józefie uproś mi łaskę, abym tak 
jak Ty umiał łączyć życie czynne z głębokim 
życiem modlitwy.

Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie 
Jezusa i Maryi Niepokalanej, przez swoją 
czystość strzeż mojej czystości.

Święty Józefie, Patronie wahających 
się w wyborze, ratuj stojących nad prze-
paścią zła i oświecaj powołanych do służby 
Chrystusowej.

Święty Józefie, któryś błogo skonał na 
rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę 
szczęśliwej śmierci.

Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi 
w chwili konania, a ostatnimi moimi słowami 

niech będą najsłodsze imiona: Jezus, 
Maryja, Józef. Amen.

„TELEGRAM” DO ŚW. JÓZEFA 
W NAGłEJ POTRZEbIE DLa 
WYbłAGANIA RATUNKU
Modlitwy zwykle odmawia 
się 3 razy w ciągu dnia:
Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Je-

zusa i Maryi, jaką żywią ku Tobie. Ofiaruję 
Ci też uwielbienia, hołdy wdzięczności i 
ofiary, jakie Ci wierni złożyli przez wieki aż 
do tej chwili; siebie i wszystkich drogich 
memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej 
opiece.

Błagam Cię dla miłości Boga i Naj-
świętszej Maryi Panny, Twej Oblubienicy, 
racz nam wyjednać łaskę ostatecznego 
zbawienia i wszystkie łaski nam po-
trzebne, szczególnie tę wielką łaskę... 
Pospiesz mi na ratunek św. Patriarcho 
i pociesz mnie w mym strapieniu. O św. 
Józefie, Przyjacielu Serca Jezusa, wysłu-
chaj mnie.

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała...
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Prze-

najświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego 
Jednorodzonego Syna,  wszystk ie 
cno ty i zasługi Matki Najświętszej i Jej 
Przeczystego Oblubieńca św. Józefa oraz 
wszystkie skarby Kościoła świętego na 
wyjednanie łaski nam potrzebnej, szcze-
gólnie tej... O Józefie ratuj nas! W życiu, 
śmierci, w każdy czas!

MODLITWY ŚWIĘTYCh 
Św. bernard ze Sieny (1380-1444)
Stróżu i ojcze dziewic, święty Józefie, 

którego wiernej straży sama niewinność, 
Jezus Chrystus i Panna nad pannami, 
Maryja, była powierzona, proszę Cię i 
błagam przez ten podwójny skarb -Jezusa 
i Maryję - spraw to, abym od wszelkiej 
nieczystości zachowany, nieskalanym 
umysłem, niewinnym sercem i czystym 
ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w 
wielkiej czystości. Amen.

O Józefie, dziewiczy ojcze Jezusa, 
zawsze czysty mężu Dziewicy Maryi, 
módl się za nami każdego dnia do tegoż 
Jezusa, Syna Bożego, abyśmy, uzbrojeni 
w Jego łaskę, mogli walczyć w dobrych 
zawodach na tym świecie i zostali przez 
Niego ukoronowani przy śmierci. Amen.

Pamiętaj o nas, błogosławiony Jó-
zefie i wstawiaj się za nami u Twego 
domniemanego Syna oraz spraw, aby nam 
była łaskawa Błogosławiona Dziewica, 
Oblubienica Twoja, a Matka Tego, który z 
Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje po 
wszystkie wieki wieków. Amen.

Św. Alfons M. Liguori (1696-1787)
O święty Patriarcho, raduję się z Tobą 

z wyniesienia Cię do godności, przez którą 
zostałeś uznany za godnego pełnienia roli 

ojca Jezusa, wydawania mu rozkazów i 
bycia wysłuchiwanym przez Tego, któremu 
niebiosa i ziemia są poddane.

O wielki Święty, jak Ty byłeś obsłu-
giwany przez Boga, ja także pragnę być 
wzięty na Twoją służbę. Obieram Cię, po 
Maryi, za mojego głównego orędownika i 
opiekuna. Przyrzekam uczcić Cię każdego 
dnia specjalnym aktem pobożności i przez 
znajdowanie się pod Twoją codzienną 
opieką. Przez tę świętą kompanię, którą 
Jezus i Maryja dali Ci podczas Twego 
życia, błagam Cię opiekuj się mną przez 
całe moje życie, bym nigdy nie oddzielił się 
od mojego Boga przez utratę Jego łaski.

Mój drogi św. Józefie, módl się za 
mnie do Jezusa. Niezawodnie On nie może 
nigdy odmówić Tobie niczego, jak On był 
posłuszny wszystkim Twoim rozkazom 
podczas pobytu na ziemi. Powiedz Mu, 
aby oderwał mnie od wszystkich stworzeń 
i siebie samego, zapalił mnie Jego świętą 
miłością i aby czynił ze mną to co Mu się 
podoba. 

A przez obecność, którą Jezus i Maryja 
dali Ci przy śmierci, błagam Cię, opiekuj 
się mną szczególnie w godzinie mojej 
śmierci, w ten sposób umierając, w Twojej 
obecności, w to warzystwie Jezusa i Maryi, 
będę Ci mógł przyjść dziękować w raju, a w 
Twoim towarzystwie wsławiać będę moje go 
Boga przez całą wieczność. Amen.

Modlitwa św. Teresy od Jezusa 
(1515 - 1582)
Święty Józefie, przybrany Ojcze 

Boga Wcielonego i wierny Oblubieńcze 
Bogarodzicy Dziewicy Maryi!

Z ufną prośbą przychodzę do Ciebie, 
abyś w dzisiejszej rzeczywistości za-
kłamania, zmaterializowania i zbytniego 
pośpiechu uwrażliwiał moją duszę na war-
tości wieczne i nadprzyrodzone. Dopomóż 
mi zbudować trwałe szczęście na drodze 
wiary, prawdy, sprawiedliwości, miłości 
Boga i bliźniego.

Spraw, aby moja rodzina, opromieniona 
duchem Ewangelii, zawsze żyła według 
Twego wzoru i przykładu, w zjednoczeniu 
z Jezusem i Maryją. Amen.

„Innym świętym, rzec można, dał Bóg 
łaskę wspomagania nas w tej lub owej potrze-
bie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak 
o tym wiem z własnego doświadczenia, dał 
władzę wspomagania nas we wszystkim”.

Modlitwa św. Piusa X (1835-1914)
Chwalebny św. Józefie, wzorze 

wszystkich pracujących, uproś mi ła-
skę, abym pracował w duchu pokuty, 
dla zadośćuczynienia za swoje liczne 
grzechy; bym pracował sumiennie, wyżej 
ceniąc poczucie obowiązku, niż swoje 
upodobania; abym pracował z weselem i 
wdzięcznością, poczytując sobie za chlubę 
używanie i rozwijanie przez pracę darów 
otrzymanych od Boga; abym w pracy 
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zachował porządek, spokój, umiar i cierpli-
wość, nie poddając się znudzeniu i trudno-
ściom, abym pracował przede wszystkim z 
czystą intencją i z zapomnieniem o sobie, 
mając zawsze przed oczyma śmierć i 
rachunek, jaki muszę złożyć ze straco-
nego czasu, ze zmarnowanych darów, 
z opuszczenia okazji do czynienia dobra 
i z próżnego upodobania w powodzeniu, tak 
szkodliwego w Bożej sprawie, wszystko dla 
Jezu sa, wszystko przez Maryję, wszystko 
na Twoje podobieństwo, Patriarcho Józe-
fie! Niech to będzie moim hasłem w życiu i 
przy zgonie. Amen.

Św. Gemma Galgani (1873-1903)
Bądź pozdrowiony św. Józefie, dziewi-

czy oblubieńcze Matki Bożej! Jezus i Maryja 
z Tobą, błogosławiony jesteś między mężami 
i błogosławiony Jezus, owoc łona twojej 
najczystszej Oblubienicy.

Święty Józefie, przybrany ojcze Jezusa, 
módl się za nami grzesznymi teraz i w go-
dzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa Leona XIII (1810-1903)
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy 

się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy 
Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością 
również błagamy o Twoją opiekę. Przez 
miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną 
Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską 
Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię 
Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie 
na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył 
Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennic-
twem dopomóż nam w naszych potrzebach. 
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, 
czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa 
Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, 
wszelką zarazę błędu i zepsucia.

Potężny nasz Wybawco, przybądź 
nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej 
walce z mocami ciem ności. A jak niegdyś 
uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpie-
czeństwa, które groziło Jego życiu, tak 
teraz broń świętego Kościoła Bożego od 
wrogich zasadzek i od wszelkich przeciw-
ności. Otaczaj każdego z nas nieustanną 
opieką, abyśmy za Twoim przykładem i 
Twoją pomocą wsparci mogli żyć poboż-
nie, święcie umrzeć i osiągnąć wieczną 
szczęśliwość w niebie. Amen.

Modlitwa bł. Jana XXIII (1881-1963)
O święty Józefie, Stróżu Jezusa, mał-

żonku przeczystej Maryi, który przesze-
dłeś przez życie doskonale, spełniając swój 
obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą 
Rodzinę z Nazaretu, wspieraj przychylnie 
tych, którzy ufni do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich 
nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, po-
nieważ wiedzą, że w Tobie znajdą tego, 
kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, 
trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te 

starania o zapewnienie bytu materialne-
go, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, 
cieszył się niewypowiedzianą radością z 
obcowania z Synem Bożym i z Maryją, Jego 
najmilszą Matką, Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz 
swoją opieką, że nie są samotni w swej 
pracy, niech umieją odkrywać obok siebie 
Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością 
i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. 
I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej 
fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pra-
cuje chrześcijanin, wszystko było uświęcone 
miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, 
troską o dobro - ażeby łaski niebios spły-
wały obficie. Amen.

Modlitwa Pawła VI (1897-1978)
Święty Józefie, Patronie Kościoła, Ty który 

u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się 
każdego dnia, aby zapracować na chleb; 
Ty, który zaznałeś tyle niepokoju o jutro, 
goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; 
Ty, który promieniujesz dzisiaj, w dniu 
Twego święta liturgicznego, przykładem 
Twej postaci skromnej przed ludźmi, ale 
wielkiej przed Bogiem - spójrz na ogromną 
rodzinę, która została Ci powierzona. 
Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz 
bardziej do podążania drogą ewangelicz-
nej wierności, wspomagaj robotników w ich 
twardym bycie codziennym, broniąc ich od 
zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak 
również od pokus hedonizmu, módl się za 
ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chry-
stusa na ziemi, wzbudzaj dla nich ciągłą hoj-
ność w ich braciach bogatych, strzeż pokoju 
na świecie, tego pokoju, który jedynie może 
gwarantować rozwój narodów, w pełnym 
urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla do-
bra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały 
Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Modlitwa bł. Jana Pawła II
Święty Józefie, najczystszy, troskliwy 

Obrońco Chrystusa i Opiekunie dziewic, 
czuwaj nad dziećmi i młodzieżą, aby 
czystym i wolnym sercem szła za głosem 
powołania.

Wzorze pracujących, spraw, by wszelka 
praca spełniana była rzetelnie i w warun-
kach godnych człowieka.

Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo cho-
rych, wskaż cierpiącym ogromną wartość 
zbawczą ich ofiary.

Patronie umierających, naucz sztuki 
umierania dla siebie na co dzień, aby 
zawsze być gotowym na radosny powrót 
do domu Ojca.

Postrachu duchów ciemności, oddal 
grozę wojny, zła i nienawiści. Opieku-
nie Kościoła Świętego, Tobie oddaję cały 
Kościół. Amen.

INNE MODLITWY
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy 

się w naszej niedoli. Przez miłość, która 

Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą 
Bogarodzicą i przez ojcowską Twą tro-
skliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, 
pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie 
na dziedzictwo, które Jezus Chrystus 
nabył Krwią Swoją, i swoim potężnym 
wstawiennictwem dopomóż nam w 
naszych potrzebach.

Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodzi-
ny, czuwaj nad wybranym potomstwem 
Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, uko-
chany Ojcze, wszelką zarazę błędów 
i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, 
przyjdź nam łaskawie z niebiańską 
pomocą w tej walce z mocami ciemności, 
a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus 
z niebezpieczeństwa, które groziło Jego 
życiu, tak teraz broń świętego Kościoła 
Bożego od wrogich zasadzek i od wszel-
kiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas 
nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przy-
kładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć 
świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć 
wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Modlitwa poranna
Święty Józefie, Opiekunie mój najmilszy, 

w poranku dnia dzisiejszego oddaję się 
w szczególną Twą opiekę. Racz mi dopo-
móc w pracy, broń od grzechu, dopomóż 
w spełnieniu obowiązków, uproś mi cnoty 
potrzebne, zachowaj od wszelkiego nie-
bezpieczeństwa duszy i ciała. 

Błagam Cię, Józefie święty, ażebym 
za wsze szedł drogą cnoty, a nigdy nie 
zbaczał na drogi występku. Niech idąc za 
Twoim przykładem, ukocham Boga nade 
wszystko, niech pełnię dzisiaj i zawsze 
Jego święte przykazania i niech za Twoją 
pomocą przyczynię się do zbawienia bliźnich 
moich. Amen.

Modlitwa do św. Józefa
Patrona Kościoła katolickiego
O najpotężniejszy Patriarcho, św. 

Józefie, Patronie Kościoła katolickiego, 
który zawsze wzywał Twej pomocy we 
wszystkich uciskach i utrapieniach. Zwróć 
miłościwie Twe oczy z wysokiego tronu 
Twej chwały na świat katolicki. Niech się 
wzruszy Twe serce ojcowskie na widok 
duchowej oblubienicy Chrystusa i Jego 
Namiestnika, prześladowanych przez 
potężnych nieprzyjaciół. Ach, przez te 
najboleśniejsze strapienia, jakich doświad-
czyłeś na ziemi, pociesz czcigodnego 
Papieża, ochraniaj go, uwolnij i przyczyń 
się za nim u Dawcy pokoju i miłości, aby 
po oddaleniu wszelkich dolegliwości i po 
zniesieniu wszystkich błędów, cały Kościół 
Bogu Najwyższemu służyć mógł w zupełnej 
wolności. Amen.

Modlitwa matki
Święty Józefie, wierny Oblubieńcze 

Bogarodzicy Maryi. Ty znasz problemy życia 
małżeńskiego i rodzinnego, jego blaski i 
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cienie. Wyjednaj mi łaskę zrozumienia 
i wypełnienia woli Bożej na drodze wiary, 
sakramentalnego małżeństwa i odpowie-
dzialnego macierzyństwa. Dopomagaj mi 
wychować dzieci na chwałę i dla dobra 
Kościoła i Ojczyzny, aby za wzorem Chrystusa 
wzrastały w cnotach, mądrości i łasce u 
Boga i u ludzi.

Bądź wzorem i natchnieniem dla mojego 
męża w ofiarnej służbie chrześcijańskim 
ideałom. Udziel mu poczucia odpowie-
dzialności za szczęście wszystkich człon-
ków rodziny, które wypływa z pełnienia 
woli Najwyższego. Jak strzegłeś i broniłeś od 
zła Świętą Rodzinę, tak strzeż moją rodzinę 
od wszelkich zagrożeń. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.

Modlitwa ojca
Święty Józefie, przybrany Ojcze 

Zbawiciela, Ty wiernie wypełniłeś wolę 
Stwórcy i Miłośnika człowieka, „od którego 
bierze początek wszelkie ojcostwo na 
ziemi”. Naucz mnie spoglądać Twoimi 
oczami na dar rodzicielskiego powołania i 
mojego miejsca w rodzinie, abym zawsze 
i z radością przyjmował poczęte życie jako 
szczególny dar. 

Modlitwa o dobrą żonę
Święty Józefie, przeczysty Oblubień-

cze Bogarodzicy Maryi, Bóg uczynił Cię 
najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za 
towarzyszkę życia Najświętszą i Niepoka-
laną Dziewicę, Matkę samego Boga. Przez 
piękno i świętość Twojego życia stałeś się 
Patronem wszystkich małżonków. 

Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę 
dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, 
której mógłbym powierzyć moje życie i złą-
czyć się z nią mocą łaski sakramentalnej 
małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, sze-
rokość serca, pobożność, aby promieniowała 
dobrocią i kształtowała życie rodziny według 
zamysłu Przedwiecznego. Amen.

Modlitwa o dobrego męża
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogaro-

dzicy! Na progu dojrzałego i samodzielnego 
życia zwracam się do Ciebie o pomoc w 
podjęciu trudnej decyzji małżeństwa 
i wyboru odpowiedniego męża. Świa-
domość, że sama Najświętsza Maryja 
Panna - Matka Syna Bożego, znalazła 
w Tobie najlepszego towarzysza życia 
i wiernego Oblubieńca, sprowadza mnie 
dziś w tej sprawie do Ciebie. Proszę Cię o 
łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza 
życia, z którym mogłabym się związać wę-
złem sakramentalnej łaski, założyć rodzinę 
Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i 
niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, sza-
cunku, miłości i poświęceniu oraz budować 
szczęście życia rodzinnego na zasadach 
Ewangelii. Amen.

Ofiarowanie się młodzieży 
św. Józefowi
Święty Józefie, najdroższy po Jezu-

sie i Maryi mojemu sercu. Tobie się poświę-
cam i oddaję, jak Ci się powierzyli Jezus 
i Maryja. Przyjmij mnie za Twoje dziecko, 
wychowanka i ucznia, gdyż na całe życie 
wybieram Cię za swojego ojca, opiekuna 
i przewodnika duszy.

Najlepszy mój Ojcze, św. Józefie, 
prowadź mnie prostą drogą do Jezusa i 
Maryi. Naucz mnie kochać mego Pana i 
Jego Matkę, czystą i ofiarną miłością, dobrze 
się modlić i być posłusznym woli Bożej. 
Naucz mnie walczyć ze złymi skłonnościami 
mojej skażonej natury, z pokusami ciała, świa-
ta i szatana. Naucz pracy nad kształtowa-
niem charakteru i umiejętności nabywania 
cnót. Wzbudź i podtrzymuj we mnie zapał 
dążenia do świętości, zgodnie z zaleceniem 
Chrystusa: „Bądźcie doskonałymi, jak Ojciec 
wasz Niebieski doskonały jest”.

Piastunie Syna Bożego, czuwaj nade 
mną, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus, bądź 

troskliwym Opiekunem mojej duszy, 
odkupionej Jego Najdroższą Krwią, a ja 
Ci przyrzekam wierność, posłuszeństwo i 
miłość aż do śmierci. Amen.

Modlitwa o dobrą śmierć
O święty Józefie, mój dobry Ojcze, Ty, 

któryś miał niewymowną pociechę umierać 
w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie 
zawsze i także w owej chwili, kiedy dusza 
moja będzie bliska opuszczenia ciała. 
Wyjednaj mi łaskę oddania ducha, podob-
nie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. 
O Jezu, o Maryjo, o Józefie święty, teraz 
i w godzinę śmierci w ręce wasze oddaję 
duszę moją. Amen.
Modlitwa na Uroczystość św. Józefa, 

Oblubieńca NMP
Józefie święty, jaką Ty miałeś ogrom-

ną wiarę i zaufanie Bogu, że potrafiłeś 
przyjąć tak niepojętą Tajemnicę. Jak wielkim 
zaufaniem obdarzył Cię Bóg, skoro Twojej 
opiece powierzył Jedynego Syna, Jezusa 
Chrystusa - Boga, która stał się Człowie-
kiem. Józefie święty - naucz mnie cichości 
i zasłuchania się w każde Boże natchnie-
nie. Naucz mnie takiego zadziwienia się 
Bogiem, aby nie mówić żadnego słowa. 
Józefie dobry, naucz mnie kochać Jezusa 
i Jego Matkę. Naucz mnie ofiarować każdą 
moją pracę i każdy mój trud, i moje cierpienie 
Jezusowi i Jego Matce. Józefie święty, 
Opiekunie Świętej Rodziny, pierwszego 
Kościoła w domku nazaretańskim, miej 
w opiece Ojca Świętego i cały Kościół 
Chrystusowy. Proszę Cię pokornie, aby 
moja rodzina była Kościołem domowym. 
Święty mój Patronie - Ty miałeś tę łaskę 
umierać na rękach Pana Jezusa. Bądź przy 
mnie w chwili mej śmierci, przemożny 
Orędowniku u Boga, mego Pana, pomóż 
mi wysłużyć sobie - wieczne Bogiem za-
dziwienie. Amen.

Drodzy 
Czytelnicy!
Serdecznie witamy Was pierw-

szym numerem pisma w roku 2011. 
Przypominamy tym, którzy nie raz 
niecierpliwią się i telefonują, że od 
lat staramy się docierać do Was pod 
koniec każdego kwartału. Mamy 
nadzieję, że i w tym roku się to uda 
mimo coraz trudniejszej sytuacji 
na rynku także wydawniczym (braki 
papieru, coraz wyższe ceny druku). 

Niestety zostaliśmy zmuszeni do 
skorygowania cen książek z powodu 
licznych podwyżek i wprowadze-
nia w Polsce 5% stawki VAT. Okres 
przejściowy ze stawką 0%, który był 
obiecywany do 1 maja br. okazał się 
fikcją dla klientów. 

Dziękujemy wszystkim, któ rzy 
ze chcieli z nami pozostać w kolej-
nym roku. Przypominamy i informu-
jemy, że wszystkich, którzy mają 
taką możliwość, prosimy o wpłatę 
35 zł na całoroczną prenumeratę. 
Można skorzystać z blankietu, za-
mieszczonego w tym numerze. 

Wysokość swoich wpłat można 
sprawdzić każdorazowo na koper-
cie, w jakiej dostarczane jest pismo 
(informacja jest zawsze nad adre-
sem). Wszelkie wątpliwości można 
wyjaśnić te lefonicznie: 322584228 
lub sporadycznie pod nr tel. komór-
kowego 695532906. 

Dziękujemy wszystkim za wspar-
cie, także to duchowe, najważ-
niejsze dla nas. Cieszymy się na 
spotkanie z wieloma spośród Was 

już w lipcu w Jaworkach na reko-
lekcjach, na które serdecznie za-
praszamy. Poprowadzi je o. Julian, 
były misjonarz z Japonii, który spę-
dził w tym kraju 25 lat. W kontek-
ście obecnych wydarzeń na świecie 
ufamy, że będzie to dodatkową za-
chętą dla tych, którzy jeszcze nigdy 
nie byli na naszych wakacjach z 
Bogiem. Tak je nazywamy, jest tam 
bowiem czas na modlitwę, na wypo-
czynek, na rozmowy, na lekturę, na 
przystąpienie do sakramentów, na 
ciszę i samotność na łonie przyro-
dy, na to, na co czasem nie możemy 
sobie pozwolić w ciągu codziennego 
życia w nieustannym biegu.

Niech Was wszystkich Bóg ma w 
opiece w tych trudnych czasach! 

Redakcja „Vox Domini”
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Liczne są powody, które – poza rado-
ścią przekazania dokładnej znajomości 
Mojej Osoby tej duszy-ofierze i wielu 
kochającym – skłoniły Mnie do naświetle-
nia zdarzeń i podyktowania słów małemu 
Janowi (Marii Valtorcie). Duszą zaś tego 
wszystkiego jest Moja miłość do naucza-
jącego i walczącego Kościoła oraz pra-
gnienie wspomagania dusz w osiąganiu 
przez nie doskonałości. Poznanie Mnie 
stanowi pomoc we wzrastaniu. Moje Słowo 
jest Życiem. 

Wymieniam najważniejsze powody 
dania tego Dzieła. Niech mały Jan umie-
ści tu w całości powody podyktowane 18 
stycznia 1947 roku. 

I.
Zmierzacie ku zgubie, a Ja chcę 

was ocalić. 
Oto główna przyczyna.
Najgłębszy powód podarowania wam 

tego Dzieła jest następujący: 
W czasach modernizmu, potępionego 

przez Mojego Świętego Wikariusza Piusa 
X, powodującego gnicie w postaci szerze-
nia się coraz to bardziej szkodliwych nauk, 
chcę, aby Kościół Święty, reprezentowany 
przez Mojego Wikariusza, miał dodatko-
wy materiał do zwalczania tych, którzy 
zaprzeczają:

— nadprzyrodzoności dogmatów;
— Boskości Chrystusa; Prawdzie o 

Chrystusie, Bogu i Człowieku, prawdzi-
wym i doskonałym, jak przekazuje to wiara 
i historia (Ewangelia, Dzieje Apostolskie, 
Listy Apostolskie i Tradycja);

— nauczaniu Pawła, Jana i Soborów: 
Nicejskiego, Efeskiego i Chalcedońskiego, 
jako Mojej prawdziwej nauce, którą ustnie 
przekazywałem;

— Mojej wiedzy nieograniczonej: 
Boskiej i doskonałej;

— Boskiemu pochodzeniu dogmatów 
o Sakramentach Kościoła jednego, świę-
tego, powszechnego i apostolskiego;

— powszechności Ewangelii, danej 
przeze Mnie dla wszystkich ludzi, oraz jej 
ciągłości aż do końca wieków;

— doskonałości Mojej nauki, która 
była taką od początku i nie ukształtowała 
się przez kolejne przemiany, lecz jako 
taka została dana: nauka o Chrystusie, 
o czasie Łaski, o Królestwie Niebieskim 
i o Królestwie Bożym w was. To Dobra 
Nowina, Boska, doskonała, niezmienna 
dla wszystkich spragnionych Boga.

Przeciwstawcie Mojego Anioła Czer-
wonemu Smokowi o siedmiu głowach i 

dziesięciu rogach, i siedmiu diademach na 
głowie, który ogonem strąca trzecią część 
gwiazd z Nieba i zrzuca je w dół. Zapraw-
dę, powiadam wam: są one strącane niżej 
jeszcze niż na ziemię. 

Przeciwstawcie Mojego Anioła Smoko-
wi prześladującemu Niewiastę; przeciw-
stawcie go bestiom morskim i ziemskim, 
wielbionym przez tak wielu ludzi zwiedzio-
nych ich wyglądem i cudami. 

Mój Anioł unoszący się pośrodku 
Nieba trzyma Odwieczną Ewangelię 
otwartą, nawet na stronicach dotąd 
zamkniętych. Czyni to, aby jej światło 
ocaliło ludzi od splotów olbrzymiego 
węża o siedmiu paszczach, który chce 
ich zadusić swymi ciemnościami. 

Mój Anioł trzyma Ewangelię otwartą 
po to, abym Ja – kiedy powrócę – znalazł 
jeszcze wiarę i miłość w sercach tych, 
którzy wytrwają, i żeby było ich więcej niż 
tych, którym dzieła szatana i ludzi odbiorą 
nadzieję na przetrwanie.

II. 
Pragnę obudzić w kapłanach i 

świeckich żywą miłość do Ewangelii i 
do tego, co odnosi się do Chrystusa. 

Przede wszystkim zaś pragnę odnowić 
miłość do Mojej Matki, w której modlitwach 
tkwi tajemnica ocalenia świata. To Ona, 
Moja Matka, jest Pogromczynią przeklęte-
go Smoka. Maryja dała światu Zbawiciela. 
Przez Nią świat dostąpi ocalenia.

III. 
Pragnę udzielić nauczycielom du-

chownym i kierownikom dusz pomo-
cy w ich posłudze, analizując świat 
różnych duchów, które były wokół 
Mnie, oraz różne sposoby, którymi się 
posługiwałem, aby je ocalić.

Głupotą byłoby posługiwanie się jedną 
metodą w odniesieniu do wszystkich dusz. 
Inny jest sposób pociągania do Dosko-
nałości człowieka sprawiedliwego, który 
skłania się ku niej spontanicznie, innym 
zaś sposobem trzeba się posłużyć wobec 
wierzącego, ale grzesznika. Jeszcze innej 
metody trzeba użyć wobec poganina. 
A macie ich tak wielu również pośród 
was, jeśli uznacie za pogan – podobnie, 
jak czynił to wasz Nauczyciel – biedne 
istoty, które prawdziwego Boga zastąpiły 
bożkiem władzy i przemocy, złota albo 
rozwiązłości lub też pychą ze swej wiedzy. 
Jeszcze innego sposobu trzeba użyć dla 
ocalenia współczesnych prozelitów, czyli 
tych, którzy przyjęli ideę chrześcijaństwa 
jednak bez chrześcijańskiego obywatel-

„Pragnę obudzić żywą 
miłość do Ewangelii”

OD REDAKCJI
Otrzymujemy listy od osób czytających 

czasem od niedawna, a czasem już od lat pi
sma Marii Valtorty. Pewna grupa Czytelników, 
mimo radości, jaką czerpała z tej lektury, pisze 
do nas zaniepokojona przez tych, którzy tych 
pism co prawda nigdy sami nie przeczytali, jed
nak posługując się jakimś wywołującym wraże
nie nazwiskiem i czyjąś zasłyszaną negatywną 
opinią, uformowaną zwykle także bez czytania, 
starają się odwieść innych od tej lektury. Je
zus mówił o takich ludziach jasno: „Biada wam, 
uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze pozna
nia; samiście nie weszli, a przeszkodziliście 
tym, którzy wejść chcieli.” (Łk 11,52)

Rzeczą pewną dla naszych Czytelników po
winno być to, że w obecnym świecie nie ma 
sprzyjającej atmosfery duchowej dla przyję
cia objawień, którymi Bóg posługuje się, aby 
skierować na nowo serca ludzi ku Stwórcy i 
ocalić nas od potępienia. O większości z nich 
Kościół w ogóle nie wypowiada się, a poszcze
gólni członkowie Kościoła czy to duchowni, czy 
to świeccy, którzy czasem zabierają głos, nie 
czynią tego w sposób, który wiązałby innych 
rodzajem posłuszeństwa polegającego na od
rzu ceniu, a czasem niszczeniu pism konkretnej 
osoby lub obrazów (np. Matki Bożej Płaczącej). 

Kiedy szukamy prawdy, pozostaje nam ko
rzystanie z rady wyrażonej w innych słowach 
Jezusa: „Strzeżcie się fałszywych proroków, 
którzy przychodzą do was w owczej skórze, 
a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie 
ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z 
ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo 
wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe 
owoce.” (Mt 7,1517) 

Jezus jest naszą Drogą, Prawdą i Życiem, a 
Jego Słowo jest żyjące i zawsze aktualne.

Wszystkich, którzy pytają nas o radę i opi
nię, zachęcamy po prostu do modlitwy o roze
znanie, do prośby do Ducha Świętego o pomoc, 
oraz do zastanowienia się nad tym, co lektura 
pism np. Marii Valtorty daje Wam osobiście. 
Czy zmienia Wasze życie? Czy zbliża do Boga, 
czy też od Niego oddala? Czego uczy?  

   Ufamy, że po tym przemyśleniu i modlitwie 
niejedna osoba będzie zdolna powiedzieć  jak 
uczniowie, którzy spotkali Jezusa w drodze 
do Emaus, ale nie wiedzieli, że to jest ON, bo 
wszystko wokół mówiło im, że przecież ON już 
nie żyje, że ich opuścił, że odszedł, że zostali 
sami, już nigdy nie przemówi, bo umarł i że nie 
ma Go z nimi  „Czy serce nie pałało w nas, kiedy 
rozmawiał z nami w  drodze i Pisma nam wyja
śniał?” (Łk 24,32)   

Każdy może we własnym sercu odpowiedzieć 
na pytanie: Czy czuje, że przemawia przez te 
stronice prawdziwy Bóg? Czy dostrzega, że 
Jego Słowo rozświetla to, co było dotąd ukry
te? Czy pała w nim serce dzięki Bożej dobroci, 
miłości i mądrości, która na nowo przedstawia 
całą naukę Ewangelii...? 

Dla nas te książki są bezcenną perłą, ufamy, 
że i dla Was takim skarbem pozostaną jako 
drogowskaz prowadzący do poznania Boga.

Zamieszczamy tekst, którym Jezus ukoro
nował dyktowane Marii dzieło. W tych słowach 
jest wyjaśnienie, z jakich pobudek się zrodziło, 
zachęcając i nas do tłumaczenia i oddania tych 
książek do rąk polskich Czytelników.
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stwa, należąc do Kościołów odłączonych. 
Nikim nie pogardzajcie, a najmniej tymi 
zabłąkanymi owieczkami. Kochajcie je i 
starajcie się je przyprowadzić do Jedynej 
Owczarni, żeby się spełniło pragnienie 
Pasterza-Jezusa.

Niektórzy czytający to dzieło postawią 
zarzut: «Z Ewangelii nie wynika, że Jezus 
miał kontakty z Rzymianami i Grekami, 
dlatego odrzucamy te stronice». Ileż to 
rzeczy nie wynika z Ewangelii lub za-
ledwie przezierają przez gęstą zasłonę 
milczenia. Ewangeliści pozwolili jej opaść 
na zdarzenia, których – z powodu swej 
nienaruszalnej hebrajskiej mentalności 
– nie pochwalali! Uważacie, że znacie 
wszystko, czego dokonałem?

Zaprawdę, powiadam wam: nawet 
po przeczytaniu i przyjęciu tego obrazu 
Mojego życia publicznego nie dowiecie się 
wszystkiego o Mnie. Mój kronikarz, mały 
Jan, umarłby z wyczerpania, gdybym – po 
to, aby wam wszystko przekazać – dał mu 
poznać wszystkie dni Mojego posłannic-
twa i wszystkie działania dokonane w ko-
lejnych dniach! „Jest ponadto wiele rzeczy 
innych, zdziałanych przez Jezusa, a które, 
gdyby zostały kolejno opisane, to sądzę, 
że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które 
by trzeba napisać” – mówi Jan Ewangeli-
sta. Zaprawdę, powiadam wam bez prze-
sady: gdyby spisano wszystkie Moje po-
szczególne czyny, wszystkie Moje kolejne 
pouczenia, Moje dzieła pokutne i modlitwy 
dla ocalenia jakiejś duszy, to potrzebne by 
były sale jednej z waszych bibliotek – i to 
jednej z największych – do pomieszczenia 
książek mówiących o Mnie. I powiadam 
wam jeszcze, że naprawdę o wiele więcej 
korzyści przyniosłoby wam spalenie tego 
ogromu nieużytecznej wiedzy, zakurzonej 
i zatrutej. Zrobilibyście wtedy miejsce dla 
Moich książek. Posiadacie bowiem tak 
małą wiedzę o Mnie, a tak ubóstwiacie 
te druki, które są prawie zawsze skażone 
pożądaniem lub herezją.

IV. 
Pragnę odtworzyć prawdziwy obraz 

Syna Człowieczego oraz Maryi, praw-
dziwych dzieci Adama, według ciała i 
krwi, ale – Adama niewinnego. 

Byliśmy tacy, jakimi mieli być synowie 
ludzcy, gdyby wasi pierwsi Rodzice nie 
poniżyli swego doskonałego człowie-
czeństwa. A wiecie, co zrobili. Poniżyli 
człowieka, czyli ludzką istotę, która ma w 
sobie podwójną naturę: duchową, stwo-
rzoną na obraz i podobieństwo Boże, oraz 
materialną. 

Mieliśmy zmysły doskonałe, czyli takie, 
które są poddane rozumowi, mimo ich 
wielkiej ostrości. Do zmysłów zaliczam 
zdolności psychiczne i cielesne. 

Miłość Maryi była pełna i doskonała: 

miłość do małżonka, z którym nie wią-
zała Jej zmysłowość, a jedynie więzy 
miłości duchowej, oraz miłość do Syna. 
Najukochańszego. Niewiasta doskonała 
miłowała w sposób doskonały Dziecko, 
które zrodziła. Ewa miała kochać tak jak 
Maryja, czyli nie dlatego że dziecko jest z 
radości cielesnej, ale dlatego, że dziecko 
to syn Stworzyciela i owoc posłusznego 
wypełnienia Jego nakazu pomnażania 
rodzaju ludzkiego.

Maryja kochała Syna z całym żarem 
doskonałej wierzącej, która wie, że Jej 
Syn jest – nie w przenośni, ale rzeczy-
wiście – Synem Boga. Ci zaś, którzy 
uważają, że miłość Maryi do Jezusa była 
zbyt uczuciowa, niech sobie uświadomią, 
kim Ona była. Była Niewiastą bez grzechu, 
a więc bez ograniczeń w Swojej miłości 
do Boga, krewnych, małżonka, Syna i 
bliźniego. Niech uwzględnią, co widziała 
Matka we Mnie ponad to, że byłem Sy-
nem Jej łona. Niech wezmą na koniec 
pod uwagę narodowość Maryi. Należała 
do rasy hebrajskiej, do rasy wschodniej 
czasów bardzo odległych. To wyjaśnia 
pewne mocne słowa miłości, które wam 
mogą się wydawać przesadą. Styl orien-
talny i hebrajski był stylem kwiecistym i 
uroczystym, nawet w mowie zwyczajnej. 
Wszystkie pisma przedstawicieli tej rasy, 
z tamtego okresu, są tego świadectwem. 
A nawet z upływem czasu styl wschodni 
niewiele się zmienił.

Czy wy, dwadzieścia wieków później – 
kiedy przewrotność życia zabiła tak wielką 
miłość – spodziewacie się, że na tych kar-
tach przedstawię wam Maryję z Nazaretu 
taką, jaką jest kobieta waszych czasów, 
oschła i powierzchowna? Maryja jest, jaka 
jest, i nie można zmienić miłej, czystej, 
czułej Dzieweczki z Izraela, Małżonki 
Boga i Dziewiczej Matki Boga, w kobietę 
nadmiernie i chorobliwie egzaltowaną albo 
w chłodną egoistkę waszego wieku.

Tym, którzy uważają miłość Jezusa do 
Maryi za zbyt serdeczną, radzę zauważyć, 
iż w Jezusie był Bóg i że Bóg w Trójcy Je-
dyny znajdował pociechę miłując Maryję. 
Ona bowiem wynagradzała Mu za boleść 
doznaną od całego rodzaju ludzkiego. 
Dzięki Niej Bóg mógł znów szczycić się 
Swoim Stworzeniem, które zaludni Jego 
Niebiosa. Niech wreszcie pojmą, że każda 
miłość staje się grzeszna wtedy i tylko wte-
dy, gdy jest nieuporządkowana, czyli kiedy 
sprzeciwia się Woli Boga i powinności, 
jaką ma spełnić.

Teraz rozważcie, czy miłość Maryi 
była taka. Czy Moja miłość była taka? 
Czy może Ona – z powodu egoistycznej 
miłości – powstrzymała Mnie przed wy-
pełnieniem całej woli Bożej? Czy może 
Ja – przez nieuporządkowaną miłość do 

Mojej Matki – zaparłem się Swej misji? 
Nie. Jej i Moja miłość pałała jedynym 
pragnieniem: żeby się spełniła wola Boża 
dla zbawienia świata. I Matka pożegnała 
się ze Swoim Synem, i Syn wypowiedział 
wszystkie słowa pożegnania się z Matką. 
Maryja wydała Syna na krzyż publicznego 
nauczania i na Krzyż Kalwarii. Syn zaś 
skazał Matkę na samotność i mękę, gdyż 
była Współodkupicielką. Nie liczyliśmy się 
z Naszą ludzką naturą, która odczuwała 
rozdarcie, ani z sercem, które pękało z 
bólu. Czy było to słabością? Sentymentali-
zmem? To była miłość doskonała, o ludzie, 
którzy nie umiecie kochać i nie rozumiecie 
już miłości i jej głosów!

Dzieło to ma także na celu wyjaśnie-
nie tego, co zespół okoliczności okrył 
ciemnościami, tworząc w ten sposób 
zaciemnione obszary na jasnym obra-
zie ewangelicznym. 

Chodzi o to, co wydaje się urwane. 
Są to jednak miejsca tylko zaciemnione, 
między jednym a drugim wydarzeniem, 
miejsca nie do odszyfrowania. W ich zaś 
wyjaśnieniu znajduje się klucz do właści-
wego zrozumienia pewnych sytuacji, jakie 
zaistniały; pewnych surowych zachowań, 
jakie musiałem ujawnić, a które kontra-
stowały z Moimi nieustannymi zachętami 
do przebaczania, do łagodności i pokory; 
pewnej ostrości wobec nieustępliwych, 
zawziętych przeciwników. Pamiętajcie 
wszyscy, że Bóg, po użyciu całego Swego 
Miłosierdzia – dla zachowania należnej 
Mu czci – umie także powiedzieć „do-
syć” tym, którzy z powodu Jego dobroci 
pozwalają sobie na nadużywanie Jego 
cierpliwości i wystawiają Go na próbę. Z 
Boga się nie żartuje. To jest stare i mądre 
powiedzenie.

V. 
Pragnę dać wam poznać dokładnie 

złożoność i czas trwania Mojej długiej 
udręki, której szczytem była krwawa 
Męka, dokonana w ciągu kilku godzin. 
Jednak przez długie lata trawiła Mnie 
wzrastająca codziennie udręka, a wraz z 
Moją męką wzrastała także męka Mojej 
Matki, której serce przeszywał miecz 
boleści przez podobnie długi okres czasu. 
Przez to poznanie pragnę pobudzić was 
do większej miłości ku Nam.

VI. 
Dając wam to Dzieło, pragnę rów-

nież ukazać moc Mego Słowa i jego 
różne skutki. 

Zależały one od tego, czy przyjmujący 
je był człowiekiem dobrej woli, czy też miał 
wolę skażoną pożądaniami zmysłowymi, 
nie odznaczającą się prawością.

Oto dwa przeciwstawne przykłady: 
apostołowie i Judasz. Apostołowie byli 
bardzo niedoskonali, prości, niewykształ-
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ceni i gwałtowni, lecz posiadali dobrą wolę. 
Judasz był bardziej wykształcony od więk-
szości z nich, wyrobiony z powodu życia 
w stolicy i Świątyni, lecz miał złą wolę. 
Zauważcie postępy w Dobru apostołów, 
ich wznoszenie się. Przypatrzcie się roz-
wojowi Judasza w Złu i jego upadkowi.

Niech zbliżanie się do doskonałości 
jedenastu dobrych apostołów zaobserwują 
zwłaszcza ci, którzy – popełniając błąd 
w myśleniu – mają zwyczaj wypaczać 
rzeczywiste życie świętych. Czynią z 
człowieka, który osiąga świętość, tocząc 
trudną, bardzo twardą walkę z uciążliwymi 
i mrocznymi siłami, istotę nadludzką, po-
nad pokusami i pożądaniami, a więc – bez 
zasług. Zasługa zaś pochodzi właśnie ze 
zwycięstwa nad nieuporządkowanymi 
namiętnościami i pokusami, opanowanymi 
dzięki miłości do Boga, dla osiągnięcia 
ostatecznego celu: radowania się na 
wieczność w Bogu. Niech zauważą to 
ludzie, którzy uważają, że cud nawrócenia 
powinien przychodzić jedynie od Boga. 
Tymczasem Bóg daje środki do nawróce-
nia się, ale nie gwałci wolności człowieka. 
Jeśli człowiek nie chce się nawrócić, na 
próżno otrzyma to, co innemu posłużyłoby 
do nawrócenia.

Niech ci z was, którzy to Dzieło zba-
dają, zauważą rozliczne skutki, jakie wy-
wierało Moje Słowo nie tylko na człowieku 
w jego sferze czysto ludzkiej, ale i w jego 
sferze duchowej. Miało ono jednak wpływ 
nie tylko na jego sferę duchową, ale i na 
czysto ludzki wymiar jego natury. Moje 
Słowo, przyjęte z dobrą wolą, przemienia 
jedno i drugie, prowadząc do doskonałości 
zewnętrznej i wewnętrznej.

Apostołowie – z powodu swej niewie-
dzy, a Mojej pokory – traktowali Syna Czło-
wieczego z nadmierną poufałością. Uwa-
żali Mnie tylko za dobrego nauczyciela: za 
nauczyciela pokornego i cierpliwego, przy 
którym można było czasami nadużywać 
wolności. Nie było to z ich strony brakiem 
szacunku. Wynikało to z nieświadomości, 
która została im wybaczona. 

Apostołowie – egoistyczni, zazdrośni 
o swoją i Moją miłość – kłócili się między 
sobą. Okazywali niecierpliwość wobec 
ludzi, wywyższali się nieco z powodu 
tego, że byli „apostołami”. Drażnił ich 
fakt, że zdumione tłumy przypisywały 
im nadzwyczajną moc. Jednak powoli, 
ale nieustannie, przekształcali się w no-
wych ludzi. Opanowywali najpierw swoje 
przyzwyczajenia, żeby Mnie naśladować 
i sprawić Mi radość. Potem, poznając 
coraz lepiej Moje prawdziwe Ja, zmieniali 
swe postępowanie i miłość, aż wreszcie 
zobaczyli Mnie i pokochali jako Boskiego 
Pana. 

Czy przy końcu Mojego życia na ziemi 

są może jeszcze powierzchownymi i weso-
łymi towarzyszami z pierwszego okresu? 
Czy są może, zwłaszcza po Zmartwych-
wstaniu, przyjaciółmi, traktującymi Syna 
Człowieczego tylko jak Przyjaciela? Nie. 
Są najpierw sługami Króla. Potem stają 
się Kapłanami Boga. Są zupełnie inni, 
całkowicie przemienieni.

Niech zwrócą na to uwagę ci, którzy 
naturę apostołów uważają za silną i nie-
zwykłą. Tymczasem była ona taka, jak ją 
opisano. Nie byłem trudnym do zniesienia 
doktorem ani dumnym królem. Nie byłem 
też nauczycielem, który uważał innych 
ludzi za niegodnych siebie. Umiałem im 
współczuć. Chciałem ich ukształtować, 
posługując się surową materią. Pragnąłem 
napełniać puste naczynia doskonałością 
różnego rodzaju, aby ukazać, że Bóg 
może wszystko. On nawet z kamienia 
potrafi ukształtować syna Abrahama, 
syna Bożego, a z niczego – nauczyciela, 
aby upokorzyć uczonych, pyszniących się 
swą wiedzą, która bardzo często utraciła 
już woń Mojej nauki.

VII. 
W końcu, przez to Dzieło, chcę 

dać wam poznać tajemnicę Judasza: 
tajemnicę polegającą na upadku ducha 
obsypanego przez boga nadzwyczajny-
mi dobrodziejstwami; tajemnicę, która 
niestety powtarza się zbyt często i rani 
boleśnie Serce waszego Jezusa.

Chciałem wam pokazać, jak można 
upaść, zmieniając się ze sług i synów 
Bożych w demony i bogobójców, którzy 
zabijają w sobie Boga przez niszczenie 
Łaski. Przez to chcę wam przeszkodzić 
we wchodzeniu na ścieżki, z których spada 
się do Piekła. Pragnę was pouczyć, jakim 
sposobem możecie próbować zatrzymać 
nieroztropne jagnięta, które zmierzają ku 
przepaści.

Użyjcie rozumu do badania okropnej, 
a jednak powtarzającej się postawy Juda-
sza. Stanowi ona kompleks, w którym kłę-
bią się jak węże wszystkie grzechy główne, 
jakie spotkacie, i z którymi przyjdzie wam 
walczyć u tego czy tamtego człowieka. 
Tej lekcji musicie się najlepiej nauczyć, 
gdyż będzie wam najbardziej potrzebna 
w waszej posłudze mistrzów duchowych 
i kierowników dusz. Iluż w każdym stanie 
życia naśladuje Judasza, oddając się sza-
tanowi i spotykając wieczną śmierć!

Oto siedem wyjaśnień, podobnie jak 
jest siedem części Dzieła:

I. Protoewangelia. Od Niepokalanego 
Poczęcia Maryi zawsze Dziewicy do 
śmierci świętego Józefa.

II. Pierwszy rok życia publicznego.
III. Drugi rok życia publicznego.
IV. Trzeci rok życia publicznego.
V. Przed Męką. Od miesiąca Tebet 

do Nissan, czyli od agonii Łazarza do 
wieczerzy w Betanii.

VI. Męka. Od pożegnania z Łazarzem 
do Mojego pogrzebu i dni następnych, aż 
po świt paschalny.

VII. Od Zmartwychwstania do Zesłania 
Ducha Świętego.

Należy tak się zastosować do tego 
podziału na części, jak Ja to wskazuję, bo 
jest on słuszny.

A teraz? Co powiecie waszemu Na-
uczycielowi? 

Do Mnie nie zwracacie się, a jednak 
mówicie w waszych sercach. Jeśli też 
możecie, rozmawiacie z małym Janem. W 
żadnym z tych dwu wypadków, kiedy mó-
wicie, nie kierujecie się sprawiedliwością, 
jaką chciałbym w was widzieć. Do małego 
Jana zwracacie się po to, żeby sprawić 
mu ból. Depczecie miłość bliźniego do 
chrześcijanki, waszej siostry i narzędzia 
Bożego. Zaprawdę, powiadam wam raz 
jeszcze, że być Moim narzędziem nie jest 
spokojną radością, lecz trudem, nieustan-
nym wysiłkiem pod każdym względem i 
cierpieniem. Świat bowiem daje uczniom 
Nauczyciela to samo, co dawał ich 
Nauczycielowi: cierpienie. Przynajmniej 
kapłani, a zwłaszcza współbracia, powinni 
wspomagać tych małych męczenników, 
którzy idą naprzód ze swoim krzyżem... 

Kiedy zaś mówicie sami do siebie, 
wypowiadacie w waszych sercach skargę 
wypływającą z pychy, zazdrości, niedowie-
rzania lub czegoś podobnego. Lecz Ja 
dam wam odpowiedź na wasze narzeka-
nia i pełne zgorszenia zdziwienie.

W wieczór Ostatniej Wieczerzy powie-
działem do jedenastu, którzy Mnie miło-
wali: „Kiedy przyjdzie Duch Pocieszyciel, 
przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem”. Kiedy to mówiłem, myśla-
łem o obecnych i także o tych wszystkich, 
którzy mieli być Moimi uczniami w duchu, 
prawdziwymi, chcącymi nimi być.

Duch Święty już wlewa w was – przez 
Swą łaskę – zdolność pamiętania o Bogu 
i wyzwala dusze z otępienia Grzechu 
Pierworodnego. Uwalnia je od zaćmienia, 
które – z powodu smutnego dziedzictwa 
Adama – przytępia jasność poznawczą 
duchów stworzonych przez Boga, żeby 
się cieszyły widzeniem i duchowym po-
znawaniem Go. Duch Święty wypełnia 
Swe dzieło Nauczyciela, „przypominając” 
sercom tych, których prowadzi i którzy 
są synami Bożymi, co mówiłem i co jest 
Ewangelią. Przypomnieć, oznacza tu 
rozjaśnić ducha słów. Na nic bowiem zdaje 
się przypominanie słów Ewangelii, jeśli nie 
pojmuje się jej ducha.

Duch Ewangelii, którym jest mi-
łość, może być zrozumiany za sprawą 
Miłości, czyli Ducha Świętego. Jak On 
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był prawdziwym Autorem Ewangelii, tak 
On jest też jedynym jej Komentatorem. 
Autor zna bowiem ducha dzieła i rozumie 
je nawet wtedy, gdy nie zdoła skłonić do 
rozumienia tych, którzy je czytają. Tam 
gdzie nie radzi sobie ludzki autor – bo 
każda ludzka doskonałość pełna jest bra-
ków – przychodzi Duch Najdoskonalszy i 
Najmądrzejszy. 

Tak więc tylko Duch Święty, Autor 
Ewangelii, jest też tym, który ją przypo-
mina, komentuje i uzupełnia w głębi dusz 
synów Bożych. „Pocieszyciel, Duch Świę-
ty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, 
On was wszystkiego nauczy i przypomni 
wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” 
(J 14,26). „Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. 
Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie 
wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi 
wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy 
chwałą, ponieważ z mojego weźmie i 
wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest 
moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego 
weźmie i wam objawi” (J 16,13-15).

Może postawicie zarzut, że skoro 
Duch Święty jest prawdziwym Autorem 
Ewangelii, to trudno pojąć, dlaczego nie 
przypomniał już wcześniej tego, co jest po-
wiedziane w tym Dziele, oraz tego, co Jan 
daje do zrozumienia w słowach kończą-
cych jego Ewangelię. Odpowiadam wam: 
myśli Boga różnią się od myśli ludzkich i 
zawsze są słuszne, choć – niezbadane.

I jeszcze odpowiedź na zarzut, że 
Objawienie zostało zamknięte wraz z 
ostatnim Apostołem i że nie ma niczego 
więcej do dodania. Sam Apostoł mówi w 
Apokalipsie: „jeśliby ktoś do nich cokolwiek 
dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych 
w tej księdze” (Ap 22,18). Słowa te moż-
na rozumieć w odniesieniu do całego 
Objawienia, które wieńczy ostatecznie 
Apokalipsa Jana. Otóż odpowiadam 
wam, że to dzieło niczego nie dodaje do 
Objawienia, ale wypełnia luki wywołane 
naturalnymi przyczynami i nadprzyrodzo-
nymi zamierzeniami. A jeśli spodobało Mi 
się odtworzyć obraz Mojej Boskiej Miłości 
– jak czyni to człowiek odnawiający mo-
zaikę, uzupełniający uszkodzone miejsca 
lub brakujące elementy dla przywrócenia 
jej całego piękna – i jeśli postanowiłem to 
uczynić w tym wieku, w którym ludzkość 
pędzi ku Przepaści, mrocznej i straszliwej, 
to czy możecie Mi tego zabronić? Czy wy 
– których duchy są tak zamglone, głuche, 
niewrażliwe na światło, na głosy i wezwa-
nia z Wysoka – możecie Mi powiedzieć, 
że tego nie potrzebujecie?

Zaprawdę, powinniście Mnie błogo-
sławić, że nowymi światłami powiększam 
światło, które posiadacie, a które wam już 
nie wystarcza do „dostrzeżenia” waszego 

Zbawiciela. Nie wystarcza ono do zoba-
czenia Drogi, Prawdy i Życia i do tego, 
żebyście odczuli w sobie to duchowe po-
ruszenie, które ogarniało sprawiedliwych 
Mego czasu. Dzięki temu poznaniu może-
cie dojść do odnowienia waszych duchów 
przez miłość. Ona jest waszym ocaleniem, 
gdyż wznosi was ku doskonałości.

Nie mówię, że jesteście „martwi”, ale 
śpicie, drzemiecie – podobni do drzew 
w czasie zimowego uśpienia. Boskie 
Słońce daje wam Swe oślepiające blaski. 
Obudźcie się i błogosławcie Słońce, że 
się wam oddaje. Przyjmijcie je z radością, 
żeby ogrzało was, od powierzchni aż do 
wnętrza, żeby was ożywiło, okryło kwia-
tami i owocami.

Wstańcie. Zbliżcie się do Mego Daru.
„Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i pijcie” – 

powiedziałem Apostołom. „Gdybyś znała 
dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, który do 
ciebie mówi: ‘Daj mi pić’, sama prosiłabyś 
Go, a dałby ci wody żywej” – powiedziałem 
Samarytance.

Teraz jeszcze raz mówię to doktorom 
i Samarytanom, albowiem potrzebują 
tego te dwie skrajne grupy. Potrzebują 
tego także ludzie znajdujący się 
pomiędzy tymi dwiema skrajno-
ściami. 

Pierwszym mówię to w tym 
celu, żeby nie byli niedożywieni 
i pozbawieni sił oraz pożywienia 
nadprzyrodzonego przeznaczo-
nego dla tych, którzy marnieją 
z powodu nieznajomości Boga, 
Boga-Człowieka, Nauczyciela 
i Zbawiciela. Drugim mówię to 
dlatego, że dusze potrzebują 
wody żywej, kiedy giną z dala od 
źródeł. Ci zaś, którzy są między 
pierwszymi a drugimi, stanowią 
wielką ilość nie grzeszących 
poważnie, ale nie czyniących po-
stępów z powodu opieszałości, 
letniości lub błędnego pojęcia o 
świętości. Dbają o to, żeby nie 
zasłużyć na potępienie. Prakty-
kują, lecz gubią się w labiryncie 
powierzchownych praktyk. Nie 
ważą się jednak na krok w kie-
runku stromej, bardzo stromej 
drogi bohaterstwa. A to Dzieło 
dałoby im początkowy bodziec 
do wyjścia z zastoju i do wejścia 
na drogę heroizmu.

To Ja mówię do was te słowa. Ja 
ofiarowuję wam to pożywienie i ten 
napój wody żywej. Moje Słowo jest 
Życiem. 

Chcę, żebyście mieli Życie ze Mną. 
I mnożę Moje słowa, aby zrównoważyć 
niezdrowe wyziewy szatana, niszczące w 
was żywotne siły ducha.

Nie odtrącajcie Mnie. Pragnę od-
dać się wam, bo was miłuję. To Moje 
nieustanne pragnienie. Gorąco pragnę 
przekazać wam Siebie, aby was przygo-
tować na ucztę niebiańskich godów. 

Potrzebujecie Mnie, żeby nie mar-
nieć, żeby móc odziać się w ozdobne 
szaty na Gody Baranka, na wielkie święto 
Boga, po pokonaniu udręki na tej pustyni 
pełnej zasadzek, cierni i węży, jaką jest 
ziemia. Mając Mnie w sobie, przejdziecie 
przez płomienie bez doznania szkody, 
podepczecie węże, a gdybyście połknęli 
truciznę, nie umrzecie.

I jeszcze to wam powiadam: „Bierzcie, 
bierzcie to Dzieło i ‘nie pieczętujcie go’, ale 
czytajcie i dawajcie do czytania, ‘bo czas 
jest bliski’, ‘a kto jest święty, niechaj się 
jeszcze bardziej uświęci’.”

Niech łaska waszego Pana Jezusa 
Chrystusa będzie ze wszystkimi tymi, 
którzy widzą, że poprzez tę książkę Ja 
przychodzę i niech usilnie proszą, żeby 
to Moje przyjście dokonało się dla ich 
obrony. Niech wołają z Miłością: „Przyjdź, 
Panie Jezu!”».

Viareggio 28 kwietnia 1947 r. 

Maria Valtorta - czyli „mały Jan” 
jak mówił o niej Jezus, porównując 
ją do Jana Ewangelisty - przed wy-

padkiem, który ją przykuł na całe 
życie do łóżka, lecz zaowocował 
życiem ofiarowanym całkowicie 

Bogu i doświadczeniem łaski wizji 
oraz dyktand, jakie dla nas spisała. 
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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.

GDZIE KUPIĆ 
NASZE KSIĄŻKI, 
PŁYTY I KASETY?
Biuro Handlowe „Lumen”  

43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 6 
Tel.: 0327383869; 
Fax: 0327389412  

b.h.lumen@voxdomini.com.pl  
Przesyłka – pocztą lub kurierem 

Zamówienia wysyłane na nasz adres przekazujemy 
do realizacji do B. H. Lumen 

i wysyłamy potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 
SKLEP INTERNETOWY: 

www.voxdomini. pl/sklep
Wydawnictwo zasadniczo realizuje jedynie zamówienia 

na prenumeratę pisma, którą należy opłacić przelewem na 
konto. Prosimy nie korzystać ze starych druków, ponieważ 
nr konta bankowego może nie być już aktualny.   
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Mój synu, tak przeze Mnie umiłowany i tak atakowany 
przez Mojego przeciwnika! Pragnęłam, abyś tu był w dniu litur-
gicznego wspomnienia Moich boleści i Mojego macierzyńskie-
go uczestnictwa w całym ogromnym cierpieniu Mojego Syna 
Jezusa.

W tej podróży – wypełnionej nadzwyczajnymi łaskami po-
chodzącymi z Mojego Niepokalanego Serca i zstępującymi na 
dusze Moich najmilszych synów oraz wszystkich Moich dzieci 
– przyprowadziłam cię dziś w to błogosławione przeze Mnie 
miejsce, przed figurę przypominającą tajemnicę Mojego współ-
odkupienia.

Byłam pod Krzyżem Jezusa. Jestem pod krzyżem nie-
sionym przez każdego z Moich synów. Jestem pod krzyżem 
niesionym dziś przez Kościół i przez całą tę biedną, grzeszną 
ludzkość.

Jestem prawdziwą Matką i pra wdziwą Współodkupicielką. 
Sprawiłam, że z oczu tej figury płynęły cudowne łzy – ponad 
100 razy i przez wiele lat.

Dlaczego znowu płaczę?
Płaczę, ponieważ ludzkość nie przyjmuje 

Mojego macierzyńskiego zaproszenia do na-
wrócenia i do powrotu do Pana. Nadal podąża 
z uporem drogą buntu przeciw Bogu i Jego 
prawu miłości. Pan jest otwarcie odrzucany, 
znieważany, przeklinany. Gardzi się waszą 
Niebieską Mamą i publicznie się Ją ośmiesza. 
Moje nadzwyczajne wezwania nie są słucha-
ne. Nie wierzy się w znaki, które daję w Moim 
ogromnym bólu.

Nie kocha się swego bliźniego. Każdego 
dnia ktoś targa się na jego życie i na jego do-
bra. Człowiek staje się coraz bardziej zepsuty, 
bezbożny, złośliwy i okrutny. Kara większa niż 
potop ma właśnie spaść na tę biedną, zdepra-
wowaną ludzkość. Ogień zstąpi z Nieba i to 
stanie się znakiem, że Boża sprawiedliwość 
określiła już godzinę Swego wielkiego ujawnie-
nia się.

Z LISTU BISKUPA ITO, ZATWIERDZAJąCEGO PRAWDZIWOŚć OBJAWIEń W AKITA (JAPONIA):
„Znam Agnieszkę Sasagawę od 10 lat. Jest kobietą zdrową na duchu, szczerą i nie sprawiającą problemów. 

Zawsze robiła na mnie wrażenie osoby zrównoważonej. W konsekwencji przesłania, o których otrzymaniu mi 
mówiła, nie wydają mi się być w żaden sposób wynikiem wyobraźni czy halucynacji. Co do ich treści, nie ma w 
nich nic sprzecznego z doktryną katolicką lub zasadami moralnymi, a kiedy pomyśli się o aktualnym stanie 
świata, ostrzeżenia wydają się w wielu punktach właściwie przedstawiać sytuację.

Przekazując tu moje doświadczenia i refleksje dotyczące wydarzeń związanych z figurą Najświętszej Panny 
z Akita, uważam  jako biskup ordynariusz  za swój obowiązek odpowiedzieć na prośby wiernych i przekazać 
moje duszpasterskie wskazania w tej sprawie. Tylko biskup diecezji, w której mają miejsce tego rodzaju wy
darzenia, jest uprawniony do uznawania tego rodzaju faktów...” J. Shojiro Ito, Niigata, 22.04.1984

ścioła nadszedł moment wielkiej próby, ponieważ niegodziwy 
człowiek zajmie miejsce w jego łonie i ohyda spustoszenia wej-
dzie do Świętej Świątyni Boga.

Płaczę, ponieważ dusze Moich dzieci w wielkiej liczbie po-
tępiają się i wpadają do piekła.

Płaczę, ponieważ zbyt mało jest tych, którzy przyjmują Moje 
zaproszenie do modlitwy, wynagradzania, cierpienia i ofiary.

Płaczę, ponieważ mówiłam do was, a wy Mnie nie posłu-
chaliście. Dawałam wam cudowne znaki, a nie wierzyliście Mi. 
Objawiałam się wam uporczywie i stale, lecz wy nie otwarliście 
przede Mną drzwi waszych serc.

Posłuchajcie przynajmniej wy, Moje umiłowane dzieci i sy-
nowie poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, mała reszto, 
której Jezus strzeże zazdrośnie w pewnej zagrodzie Swej Bo-
skiej miłości! Posłuchajcie i przyjmijcie Moje pełne niepokoju 
zaproszenie! Z tego miejsca zwracam się z nim dziś znowu do 
wszystkich narodów ziemi. Przygotujcie się na przyjęcie Chry-
stusa we wspaniałości Jego chwały, ponieważ właśnie nadcho-
dzi wielki dzień Pana.

Z pism ks. Stefano Gobbiego

ZROZUMIEĆ JAPONIĘ I ŚWIAT...
Akita, 15.09.1987 

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

S. Agnieszka

WIęcEJ INfORMAcJI W kSIążcE 
O. TEIJI YASUDA „AkITA. ŁZY I PRZESŁANIE MARYI”

Płaczę, ponieważ Kościół ciągle idzie drogą 
podziału, utraty prawdziwej wiary, odstępstwa, 
błędów, które coraz bardziej są rozpowszech-
niane i przyjmowane. Obecnie urzeczywistnia 
się to, co przepowiedziałam w Fatimie, co ob-
jawiłam właśnie tu w trzecim przesłaniu danym 
jednej z Moich małych córek. Również dla Ko-
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Materialne pamiątki męki i śmierci 
Chrystusa otaczane są przez chrześcijan 
szczególnym kultem. W okresie świąt 
wielkanocnych, gdy roz waża my tajem-
nice ukrzyżowania i zmartwychwstania 
Jezusa, re li kwie te przypominają wyda-
rzenia Pasji. Autentyczność tych przed-
miotów była wielokrotnie poddawana 
naukowym analizom, ale ich wartość 
polega przede wszystkim na wierze i 
skłanianiu do refleksji nad odkupieńczą 
Męką Zbawiciela.

Najcenniejsza pamiątka Męki – drze-
wo Krzyża – została odnaleziona dzięki 
św. Helenie, matce cesarza Konstantyna. 
Wyruszyła ona w 324 r. na pielgrzymkę 
do Ziemi Św. W tamtym czasie na miej-
scu zburzonej w 135 r. przez cesarza 
Hadriana Jerozolimy istniało miasto 
o nazwie Aelia Capitolina. Stoki góry 
Golgoty były zasypane, a tam, gdzie w 
grocie skalnej wcześniej znajdował się 
grób Chrystusa, stała świątynia Jowisza 
Kapitolińskiego.

Na polecenie cesarzowej odkopano 
Golgotę i znaleziono miejsce, gdzie 
składowane były krzyże skazanych. 
Jak głosi tradycja, krzyż Chrystusa 
został rozpoznany dzięki cudownemu 
zdarzeniu. Na wszystkie znalezione tam 
krzyże kładziono chorych. Ten właściwy 
uzdrowił umierającą kobietę. Drzewo 
Krzyża św. Helena podzieliła na trzy 
części i przekazała dla Jerozolimy, Rzymu 
i Konstantynopola. Z czasem podzielono 
je na jeszcze mniejsze fragmenty, które 
trafiły do kościołów w całej Europie. W 
Polsce relikwię tę ma Sanktuarium 
Krzyża Św. na Łysej Górze w Górach 
Świętokrzyskich.

Św. Helena przywiozła do Europy kilka 
innych pamiątek, m.in. gwoździe, któ-
rymi przybito ciało Jezusa, drew-
nianą tabliczkę z napisem „Król 
żydowski” i koronę cierniową. 

Część relikwii Męki pojawiło się dzięki 
wyprawom krzyżowym, np. grot włócz-
ni, którą przebito bok Chrystusa.

Współcześnie na świecie za relikwię 
Włóczni Przeznaczenia uznawanych jest 
kilka przedmiotów:

Włócznia Przeznaczenia z Bazyliki św. 
Piotra na Watykanie pierwotnie miała 
być przechowywana w Jerozolimie, 
skąd w VII w. została przeniesiona do 
Konstantynopola. W XIII w. fragment 
włóczni kupił od cesarza łacińskiego, 
król Francji Ludwik IX Święty i umieścił w 
Sainte-Chapelle. Paryska relikwia miała 
zaginąć podczas Rewolucji Francuskiej. 
W 1492 r. sułtan turecki podarował dru-
gą część lancy Innocentemu VIII, którą 
umieszczono w bazylice na Watykanie.
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Całun Turyński to kolejna relikwia 
Męki Pańskiej, odbicie twarzy i całego 
ciała Jezusa. W całun ten owinięty był 
po śmierci według obowiązujących 
zwyczajów. Jet to płótno o długości 
4,36 m i szerokości 1,10 m. Najstarsze 
wiadomości o nim pochodzą z I i II wie-
ku. W pierwszych wiekach był przecho-
wywany w Jerozolimie we wspólnocie 
chrześcijan. Po zajęciu miasta w VII w. 
Arabowie przejęli ten skarb i ze czcią 
przechowywali w skarbcu cesarskim w 
Konstantynopolu. Po zdobyciu Konstan-
tynopola Otton de la Roche przywiózł 
płótno do Besancon, a stamtąd trafiło 
do Turynu. Umieszczenie całunu w 
1578 r. w Turynie w kaplicy królewskiej 
wzmocniło kult. 

W ostatnich latach odkryto wartość 
Chusty Weroniki znajdującej się w 
sanktuarium w Manoppello we Wło-
szech. Jest to tkanina o wymiarach 17 
cm x 24 cm przechowywana w obu-
stronnie oszklonej monstrancji. Materiał, 
na którym znajduje się wizerunek, to 
bisior, na który nie da się nałożyć pig-
mentu (a więc też malować). 

16 lipca 2005 r. s. Blandina Paschalis 
Schlömer dokonała tak zwanej suprapo-
zycji, nakładając - pod wpływem wska-
zania Chrystusa zawartego w pismach 
podyktowanych Marii Valtorcie w latach 
40-tych, które przeczytała - przezroczy-
stą folię z twarzą z Całunu Turyńskiego 
na twarz z Całunu z Manoppello. Nało-
żone na siebie obrazy przedstawiają tę 
samą osobę. 

PAMIĄTKI MĘKI 
CHRYSTUSA


