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„Pozwólcie, by zstąpiła na was Moja Rosa Prawości i rozwiała te cięż-
kie burzowe chmury, i rozproszyła je. Pozwólcie, by Moja Światłość je 
przeniknęła, by znikła cała ciemność i wszelkie zło. Bądźcie jak kwia-
ty zwrócone do słońca i pozwólcie Moim ciepłym promieniom ożywić 
waszą świętość, czystość, doskonałość i miłość. Zawsze wypełniajcie 
Moje Przykazania, miłujcie się wzajemnie, jak Ja was miłuję. 
Ja, Pan, Jezus Chrystus, 
kocham was nieskończenie. 
Mój Powrót 
jest bliski.

29 lipca 1988 (z dyktanda otrzymanego przez Vassulę)
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NAJŚWIĘTSZA PANNA 
WYSŁUCHUJE 
SWOJE DZIECI 
Pontmain 1871

W ciągu 28 lat Najświętsza 
Pan na ukazała się we Francji 
cztery razy. W Paryżu i La Salette 
ostrzegała ludzi przed klęskami, 
które spadną na kraj, jeżeli nie 
będą czynić pokuty. W Lourdes 
przekazała poruszającą prośbę: 
„Pokuty, pokuty, pokuty”... 

Wielu Francuzów wzięło te 
ostrzeżenia pod uwagę, lecz dużo 
więcej kontynuowało drogę grze-
chu. Nadeszły nieszczęścia, za-
mieszki, nieurodzaje i głód, lecz 
większość nadal nie upadła na 
kolana, aby się modlić.

W końcu w roku 1870 na Fran-
cję spadło największe nieszczęście 
z dotychczasowych: wojna fran-
cusko-pruska, imperium Ludwika 
III nie było równym partnerem dla 
bismarkowskich Prus. 18 września 
1870 roku Paryż został otoczony. 
27 grudnia rozpoczęło się codzien-
ne ostrzeliwanie miasta. Paryżanie 
cierpieli głód, byli przerażeni i 
zdesperowani, w śmiertelnym 
niebezpieczeństwie, że w każdej 
chwili mogą być rozgromieni. 
Pozostała ludność również żyła w 
strachu inwazji. Francja cierpiała 
za swoją bezbożność.

W końcu ludzie zaczęli dostrze-
gać powtarzane upomnienia Naj-
świętszej Panny. W godzinie próby 
miliony Francuzów zwróciło się do 
Maryi, jako do Matki i Opiekunki. 
U Matki Boskiej Zwycięskiej, w 
La Salette, w Lourdes gromadzili 
się ludzie setkami, by błagać Ją 
o wstawiennictwo u Syna za ich 
ukochaną ojczyzną. Modlili się w 
kościołach lokalnych, odmawiali 
różaniec gorąco i błagalnie w za-
ciszu własnych domów.

To nie oznacza, że wszyscy 
ludzie we Francji nawrócili się w 
czasie tych ciężkich dni. Więk-

szość z tych na stanowiskach 
pozostała areligijna, a nawet 
wzmocnili po wojnie swe wpływy 
w rządzeniu krajem. Lecz zwykli 
ludzie, chłopi, robotnicy, kupcy, 
zwracali się do Maryi tysiącami. 
Wzruszyła się i wysłuchała ich.

Rodzina Barbedetty mieszkała 
w małej wiosce Pontmain w pół-
nocno-zachodniej części Mayenne 
na granicy z Bretanią. Było w 
niej trzech chłopców. Najstarszy, 
August, został wzięty do wojska. 
Drugi, Eugeniusz, miał 12 lat, a 
trzeci, 10. Obaj młodsi synowie 
wstawali o godzinie 6-tej, obrzą-
dzali gospodarstwo, następnie 
odmawiali różaniec za swojego 
starszego brata. Po śniadaniu szli 
do kaplicy wiejskiej i odprawiali 
drogę krzyżową również w jego 
intencji. Następnie służyli do 
Mszy św., a po niej dołączali się 
do wspólnych modlitw w intencji 
Francji i jej armii.

Proboszcz często prosił: „Do-
dajmy do naszych modlitw pokutę, 
a wówczas możemy nabrać odwa-
gi. Bóg zlituje się nad nami. Jego 
łaska przyjdzie na pewno przez 
Maryję”.

Pewnego wieczoru, 17 stycz-
nia 1871 roku, sąsiadka Jeannette 
Detais wstąpiła, aby zobaczyć się 
z rodziną Barbedette. Otrzymała 
bowiem wiadomości o bracie 
Auguście, żołnierzu. Zastała ojca 
i synów pracujących w stodole. 
Kiedy tam szła, Eugeniusz wyj-
rzał przez drzwi. „Wyszedłem, 
aby zobaczyć jaka jest pogoda” 
- powiedział później. Nagle sta-
nął jak wryty. Około 20-25 stóp 
ponad domem sąsiada zobaczył 
kogoś, kogo nazwał „grande belle 
Dame” (wysoka, piękna Pani). 
Ubrana była w niebieską suknię, 
dużo ciemniejszą od błękitu ota-
czającego nieba. Suknia z luźnymi 
fałdami, rękawy także miała luźne. 
Na nogach miała miękkie pantofle 
upięte złotymi wstążkami. Na gło-

wie - delikatną  czarną zasłonę, a 
na niej złotą koronę. Twarz miała 
drobną i piękną. Miała może 18-
20 lat. Ręce trzymała przy boku, 
a dłonie były odwrócone. Pani 
uśmiechała się do chłopca.

Kiedy Eugeniusz patrzył przed 
siebie z bojaźnią, Jeannette Detais, 
która już przekazała wiadomość o 
bracie, podeszła do drzwi stodo-
ły. Wykrzyknął do niej: „Spójrz 
tam, Jeannette, i powiedz mi, co 
widzisz ponad domem Augustyna 
Guidecog”.

„Nic nie widzę” - odpowiedzia-
ła wpatrując się w niebo. Euge-
niusz zawołał ojca i brata. Ojciec 
nic nie widział, lecz młodszy brat 
zawołał: „Och, widzę piękną Pa-
nią”. Opisał też Jej suknię w tych 
samych szczegółach.

„Moje biedne dzieci - powie-
dział ojciec - nic nie widzicie, bo 
gdybyście faktycznie coś widziały, 
my widzielibyśmy to również”. 

Kazał wrócić chłopcom do 
stodoły i dokończyć pracę. Jean-
necie przykazał, aby nie mówiła 
nikomu w wiosce o tym, co dzieci 
mówią.

„Nie obawiaj się” - odpowie-
działa Jeannette.

Chłopcy powrócili do pra-
cy, lecz później znowu wyjrzeli 
przez drzwi. Pani nadal tam była. 
Wezwano matkę, lecz ona także 
nic nie dostrzegła. Jednak to ona 
zaproponowała, żeby cała rodzi-
na uklękła. Odmówili wspólnie 
5 „Ojcze nasz...” i 5 „Zdrowaś 
Maryjo...” Następnie weszli do 
domu na kolację. Jak tylko kolacja 
się skończyła, chłopcy wybiegli z 
powrotem na dwór w stronę sto-
doły i upadli na kolana.

„Oni nadal mają tę wizję” - 
powiedziała Barbedette i zapytała 
chłopców o wzrost Pani.

„Jest tak wysoka jak siostra 
Vitaline” - odpowiedzieli. Wspo-
mnienie siostry nasunęło matce 
pomysł. Poproszę siostrę, aby 

Don Sharkey

Niewiasta zwycięży (3)
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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przyszła tutaj. „Ona jest lepsza od 
was. Jeżeli wy widzicie kogoś, ona 
na pewno też będzie widzieć”.

Przybyła zakonnica, ale nie 
dostrzegła nic nadzwyczajnego.

„Jak to możliwe, żebyś nic nie 
widziała! - wykrzyknął Eugeniusz. 
- Postać jest tak jasna. Czy nie wi-
dzisz tych trzech jasnych gwiazd, 
które tworzą trójkąt?”

„Tak, widzę je”.
„Najwyższa gwiazda jest nad 

głową Pani, dwie pozostałe są na 
wysokości Jej łokci”.

Trzy gwiazdy widzieli wszyscy 
tego wieczoru. Nie widziano ich 
już nigdy potem. 

 Pani Barbedette odprowadziła 
zakonnicę z powrotem do szkoły. 
Tam spotkała trzy dziewczynki 
siedzące wokół ogniska.

„Dzieci - powiedziała siostra - 
idźcie z panią Barbedette - pokaże 
wam coś”.

„Co to będzie?” - dopytywały 
się.

„Nie wiem, ponieważ sama nic 
nie widziałam”.

Trójka dzieci pobiegła. Zanim 
dobiegły do stodoły, 11-letnia 
Francoise Richer zawołała: „Wi-
dzę jasność nad domem Augustyna 
Guidecog”.

Kiedy przybyły do stodoły, 
Francoise i 9-letnia Jeanne-Marie 
Lebosse wykrzyknęły razem: „O! 
jaka piękna Pani, w niebieskiej 
szacie i ze złotymi gwiazdami!” 

Opisały widzenie dokładnie 
tak, jak to wcześniej uczynili sy-
nowie Barbedette. Trzecia dziew-
czynka nic nie zobaczyła.

Wieść o tym zdarzeniu roznio-
sła się szybko i wkrótce około 80 
ludzi, praktycznie cała ludność 
wioski, zebrała się u drzwi stodoły. 
Przybył z nimi też proboszcz. Jed-
no małe 6-letnie dziecko również 
dostrzegło objawienie, lecz nie 
pozwolono mu długo zostać na 
dworze, bo było zimno. Dziecko 
zmarło kilka miesięcy później. 
Dwuletnia dziewczynka, córka 
pana Boitin, szewca, zaczęła 
klaskać w dłonie w chwili, gdy ją 
przyprowadzono przed drzwi sto-
doły: „Jezus! Jezus!” - wykrzyk-
nęła. Były to jedyne słowa, które 
znała dla wyrażenia podobnego 
widoku.

Nad Sercem Maryi utworzył 
się mały, czerwony krzyż. Postać 
otoczył nagle jakby okrągły obłok, 

bardziej ciemnoniebieski, niż 
sama suknia. W rogach owalu ob-
łoku ukazały się trzy świeczniki, 
w każdym z nich była niezapalona 
świeca. Wszystkie dzieci zdawały 
relacje z tych cudowności.

Pewien mężczyzna wspomniał, 
że gdyby miał teleskop, na pewno 
by coś zobaczył. Pani Barbedette 
przyniosła mu lunetę, ale nic przez 
nią nie zobaczył. Dzieci zaś nagle 
oznajmiły, że Pani przestała się 
uśmiechać i posmutniała. 

„Jeżeli tylko dzieci doznały 
przywileju ujrzenia niebieskiej 
wizji - oznajmił proboszcz - to 
chyba dlatego, że są one bardziej 
godne niż my”.

Zaproponował, aby ludzie 
uk lękli i modlili się. Wszyscy uk-
lękli, jedni w stodole, a inni - na 
zewnątrz. Nikt nie zwracał uwagi 
na zimno, czy głęboki śnieg. Sio-
stra Maria Edward przewodniczy-
ła odmawianiu Różańca.

Nagle wizja zaczęła rozrastać 
się. „Jest dwukrotnie większa od 
siostry Vitaline!” - wykrzyknęły 
dzieci. Niebieskie koło rozszerzy-
ło się proporcjonalnie. Gwiazdy 
na niebie wydawały się usuwać na 
bok, aby pozwolić Pani unieść się. 
Następnie ustawiły się u podnóża 
Jej stóp poza owalną ramą. Było 
ich około czterdzieści. Widzialne 
były jedynie dla dzieci. Wkrót-
ce pojawiły się inne gwiazdy w 
pewnej odległości od zjawiska i 
spoczęły na sukni.

„Och, tyle gwiazd, że Naj-
świętsza Panna będzie wkrótce 
cała złota!” - wykrzyknęło jedno 
z dzieci.

Najświętsza Panna uśmiechała 
się w czasie, gdy odmawiano ró-
ża niec, więc w pewnych momen-
tach usta Jej się otwierały i dzieci 
mogły zobaczyć Jej lśniąco białe 
zęby.

Kiedy skończył się różaniec, 
siostra Maria Edward zaintono-
wała „Magnificat”. Zanim od-
śpiewano pierwszy werset dzieci 
wykrzyknęły: „Pojawia się coś 
nowego!”

Rozwinęła się czysta, biała 
wstęga, która miała około metra 
szerokości i rozciągała się na 
dłu gość dachu domu. Najpierw 
ukazała się pierwsza linia, jakieś 
litery, następnie litera cała w zło-
cie. „To M”! - wykrzyknęły dzieci. 
„A teraz inna litera - to A”. W ten 

sposób utworzyło się słowo MAIS. 
Wkrótce pojawiły się inne litery. 
Zanim zakończono śpiew „Ma-
gnificat”, dzieci odczytały: „Mais 
priez, mes enfants”, co znaczy: 
Lecz módlcie się dzieci.

Jakiś wieśniak powracał z po b-
liskiego miasteczka. Słysząc śpiew 
zawołał: „Dobrze robicie modląc 
się. Prusacy są już w Laval”.

„Gdyby nawet byli na drodze 
do wioski - odpowiedziało kilku 
wieśniaków - już się nie boimy”.

Kiedy powiedziano mu o uka-
zaniu się Matki Bożej, uklęknął i 
dołączył do grupy modlących się.
Odśpiewano litanię. 

Ukazało się więcej liter. Na-
stępnym posłannictwem było: 
„Dieu vous exaucera en peu de 
temps” czyli: Bóg wysłucha was 
w krótkim czasie.

Potem śpiewano „Niepoka-
lana...”. Zaczął się ukazywać 
na s tępny szereg liter na wstędze. 
Dzieci czytały: „Mon fils...” (Mój 
syn).

„To jest rzeczywiście Najświęt-
sza Panna” - zawołały. „Tak, to 
jest Maryja, to jest Maryja!” 

Wzruszenia, które ogarnęło ser-
ca mieszkańców osady, nie da się 
opisać, wielu płakało. Kiedy zda-
nie zostało dokończone, brzmiało: 
„Mon fils se laisse toucher” - Mój 
Syn pozwala się wzruszyć.

To było posłanie Maryi dla 
narodu francuskiego, posłanie na-
dziei i pociechy dla ludzi uciśnio-
nych. Nie można sobie wyobrazić 
słów bardziej upragnionych.

Ksiądz proboszcz zapropono-
wał odśpiewanie pieśni „Matko 
Nadziei...” Pod koniec śpiewu, 
słowa zniknęły.

Po następnej pieśni obraz zmie-
nił się. Obok Najświętszej Panny 
pojawił się czerwony krzyż. Wzię-
ła go w ręce i wyciągnęła w kie-
runku dzieci. Na szczycie krzyża 
pojawiły się słowa: „Jezus Chry-
stus” (Jesus Christ), wypisane 
czerwonymi literami na tle białej 
wstęgi. Spod stóp Pani wystrzeliła 
gwiazda i zapaliła świecę w lewym 
dolnym rogu, następnie w lewym 
górnym rogu, a potem przesunęła 
się ponad głową Maryi i zapaliła 
dwie świece po prawej stronie. 
Później ponownie wzniosła się, 
minęła niebieskie koło i stanęła 
nad głową Maryi. Kiedy tłum 
zaczął śpiewać następną pieśń, 
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krzyż znikł, a obraz przyjął formę 
i kształt Matki Bożej z Cudowne-
go Medalika. Na obu ramionach 
Maryi widzialny był mały biały 
krzyż, około 8 cali wysoki.

Kiedy zakończono hymn, pro-
boszcz powiedział: „Teraz odmó-
wimy nasz pacierz wieczorny”.

Spod stóp Maryi uniósł się 
biały welon, który powoli zasłonił 
całą wizję. Dzieci wpatrywały się 
w nią z przejęciem, gdy znikała.

„Czy nadal coś widzicie?” - 
zapytał proboszcz. 

„Nie, proszę księdza probosz-
cza. Wszystko się skończyło”. 

Była 21.15. Objawienie się Ma-
ryi trwało ponad 3 godziny.

Wojska pruskie, które przedarły 
się aż do Laval, tylko kilka mil od 
Pontmain, nigdy nie dotarły do tej 
miejscowości. Z niespodziewa-
nych powodów - zawróciły.  Ro-
zejm został podpisany 27 stycznia 
w dziewięć dni po objawieniu. 
Francja przegrała wojnę i musiała 
zapłacić ciężkie odszkodowania, 
lecz zakończył się rozlew krwi.

Eugeniusz został kapłanem i 
rektorem Chatillonsur-Comont. 
Żył aż do roku 1927. Franciszka 
Richer, chociaż nie była zakonni-
cą, pracowała w służbie u probosz-
cza Barbedette. Zmarła w roku 
1915. Józef został Oblatem Maryi 
Niepokalanej w zgromadzeniu, 
które objęło opieką sanktuarium w 
Pontmain. Zmarł w domu zakon-
nym w 1930 roku. Jeanne-Marie 
została zakonnicą w zgromadzeniu 
Świętej Rodziny i zmarła w Bor-
deax w 1933 roku.

2 stycznia 1872 roku biskup 
z Laval zaaprobował nabożeń-
stwo do Matki Bożej Nadziei z 
Pontmain. Stodołę zamieniono w 
oratorium. W miejscu ukazania się 
Maryi postawiono dwuwieżycowy 
kościół, do którego przybywali 
licznie pielgrzymi. Jak zwykle w 
takich przypadkach miały miejsce 
liczne uzdrowienia.

Pontmain będzie zawsze pa-
miętane przez bardzo licznych 
Francuzów, jako miejsce gdzie 
Najświętsza Panna przyniosła im 
posłanie nadziei w czasie udrę-
czenia.

Dzisiaj, kiedy cały świat można 
porównać do Francji z roku 1871, 
nie trzeba się lękać, lecz modlić 
się z pełnym zaufaniem do Matki 
Bożej Nadziei.

WYBIERAM 
MAŁYCH I SŁABYCH
Estella Faguette, osobista słu-

żąca księżnej małżonki Artura 
de La Rauchefoucauld, rozcho-
rowała się w maju 1875 roku w 
Paryżu. Wzięto ją do tamtejszego 
szpitala, gdzie lekarze stwierdzili 
zaawansowaną gruźlicę. Cierpiała 
również z powodu guza, którego 
miała od dziesięciu lat. Lekarze 
orzekli, że nie ma dla niej ratunku. 
Miała 32 lata.

Wkrótce potem została prze-
niesiona do Pellevoisin w diecezji 

Bourges, do domu, którego właści-
cielem byli jej pracodawcy.

We wrześniu 1875 roku Estel-
la napisała list do Najświętszej 
Panny. W pobliżu Pellevoisin 
zbudowano nowe sanktuarium 
Matki Bożej z Lourdes. Poprosiła 
swoją przyjaciółkę, aby zawiozła 
jej list do sanktuarium i ukryła 
go pomiędzy kamieniami u stóp 
figury Matki Najświętszej.

Przez długi czas nie mogła 
pogodzić się z myślą o śmierci. 
„To niesprawiedliwe – mówiła do 
siebie. – Bóg nie może zabrać mnie 
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teraz. Jestem jedyną żywicielką 
mojej matki i ojca i małej kuzynki 
sierotki. Jak dadzą sobie radę beze 
mnie?”

Po długiej walce z sobą była 
w stanie uczynić akt pełnej rezy-
gnacji. „Mój Boże – modliła się 
– niech cierpię wynagradzając 
w ten sposób za moje grzechy. 
Oto jestem gotowa. Uderz, jak 
zechcesz, daj mi jedynie odwagę, 
cierpliwość i poddanie się Twojej 
woli. Jeśli z ust moich wyjdzie jęk, 
przyjmij go jako modlitwę mojego 
serca do Twojego”.

10 lutego 1876 roku lekarz 
powiedział jej, że ma tylko kilka 
godzin życia. Kiedy powiedziano 
mu, że jej żołądek nic nie przyjmu-
je i że nic nie jadła, odpowiedział: 
„Nie trzeba jej męczyć przez ten 
krótki okres życia, który jej jeszcze 
pozostał.”

Żyła jednak jeszcze we wtorek, 
15 lutego, choć spodziewano się 
jej śmierci lada moment. Tego 
ranka wyznała spowiednikowi, że 
ukazała się jej w nocy Najświętsza 
Panna i że będzie wyleczona lub 
umrze do następnej soboty. Na-
stępnego dnia powiedziała kapła-
nowi, że ponownie widziała Matkę 
Najświętszą i że zostanie uleczona 
następnej soboty. Powtórzyła 
tę wiadomość w czwartek rano 
zarówno księdzu jak i kilkorgu 
ludziom z otoczenia. W piątek w 
nocy wydawało się, że nadeszła 
agonia. Kapłan zaproponował, 
że wysłucha jej spowiedzi, ona 
jednak oznajmiła, że poczeka do 
następnego dnia, kiedy będzie się 
czuła dobrze. Ksiądz nie był tego 
bardzo pewny, ale nie nalegał. 

Następnego dnia w sobotę 
powiedziała księdzu, że czuła się 
jakby uzdrowiona, ale nie mogła 
ruszać prawą ręką. Straciła wła-
dzę w tej ręce jakieś 4 lub 5 dni 
wcześniej. Ksiądz udzielił jej Ko-
munii św., a następnie powiedział: 
„Biedna Estello, zbudowałaś nas 
swoją odwagą i poddaniem się. 
Bądź pełna ufności teraz, aby 
udowodnić nam, że to, co mówiłaś 
nie było iluzją i uczyń znak Krzyża 
świętego twoją prawą ręką”.

Estella podniosła rękę i sied-
mioro, ośmioro ludzi widziało, jak 
zrobiła nią znak Krzyża świętego 
bez najmniejszej trudności.

Potem, jeszcze tego samego 
dnia, wstała, ubrała się, zjadła po-

siłek i rozmawiała uszczęśliwiona 
z przyjaciółmi. Gruźlica zniknęła. 
Guz, który powiększał się w czasie 
choroby również zniknął całkowi-
cie. Lekarze, którzy opiekowali się 
chorą stwierdzili, ze uzdrowienia 
nie można wyjaśnić żadną przy-
czyną naturalną.

Estella żyła jeszcze przez wiele 
lat i nie miała już nigdy nawrotu 
choroby. W rzeczywistości stan jej 
zdrowia po uleczeniu był znacznie 
lepszy niż przed chorobą.

Następnego dnia Estella napi-
sała sprawozdanie z pięciu obja-
wień Matki Bożej. 

1.
„Nocą, 14 lutego, próbowałam 

odpocząć, kiedy nagle pojawił się 
obok mojego łóżka diabeł i od 
razu zaczął do mnie stroić miny. 
Zaledwie go ujrzałam, po drugiej 
stronie łóżka ukazała się Matka 
Najświętsza. Miała na sobie bia-
ły welon z czystej wełny, który 
zwisał w trzech fałdach. Nigdy 
nie będę w stanie opisać jak była 
piękna. Jej rysy były regularne. 
Karnacja biała z odcieniem ko-
loru róży, raczej blada. Jej duże 
szlachetne oczy podnosiły mnie na 
duchu, lecz nie  do końca. 

Diabeł ujrzawszy Najświętszą 
Pannę cofnął się, ciągnąc za sobą 
zasłonę i pręt od łóżka. To wzmo-
gło mój strach, który stał się nie 
do wytrzymania, skuliłam się w 
łóżku. Nic nie powiedział, tylko 
odwrócił się do mnie tyłem. 

Najświętsza Panna powiedziała 
do niego ostro: „Co cię tutaj spro-
wadza? Czy nie widzisz, że nosi 
Moje odznaki i odznaki Mojego 
Syna?” 

Szatan znikł gestykulując. 
Wtedy zwróciła się do mnie i 

powiedziała łaskawie: „Nie bój się 
niczego. Jesteś moją córką.” 

Wtedy przypomniałam sobie, 
że od 14-go r. ż. byłam dzieckiem 
Maryi. Zaczęłam się mniej bać.

Matka Boża powiedziała do 
mnie dobrotliwie: „Bądź odważna, 
Mój Syn pozwoli się przekonać. 
Będziesz cierpieć jeszcze pięć dni 
na cześć pięciu ran Mojego Syna. 
W sobotę umrzesz albo zostaniesz 
uzdrowiona. Jeżeli Mój Syn przy-
wróci Ci życie, chcę, byś głosiła 
Moją Chwałę.”

2. 
Najświętsza Panna powiedziała 

Estelli następnej nocy, że będzie 

uzdrowiona w sobotę. 
„Jeśli mój Syn pozwolił prze-

konać się - to tylko z powodu Two-
jego poddania się i cierpliwości.” 

Następnie Matka Najświętsza 
skarciła Estellę za przewinienia, 
które popełniła w dotychczaso-
wym życiu. Wtedy, gdy je popeł-
niała, wydawały się Estelli nie-
wielkimi błędami. Dzięki słowom 
Maryi zrozumiała, że każdy grzech 
jest wielki w oczach Boga.

„Chciałam głośno wołać o 
przebaczenie, lecz nie mogłam. 
Smutek mnie pokonał... Och, jak 
byłam wówczas smutna...!”

3. 
Następnej nocy Matka Naj-

świętsza pocieszyła Estellę: „Przez 
poddanie się woli Bożej wynagro-
dziłaś za swoje przewinienia. Je-
stem przepełniona miłosierdziem. 
Twoja modlitwa i dobre działania 
wzruszyły Moje Matczyne Ser-
ce. Między innymi ten maleńki 
list, który napisałaś do Mnie we 
wrześniu. Co Mnie najbardziej 
wzruszyło to słowa: „Spójrz na 
smutek moich rodziców. Jeśli ja 
odejdę – będą skazani na żebraczy 
chleb. Przypomnij sobie, co Ty 
wycierpiałaś, kiedy Twojego Syna 
rozciągnięto na krzyżu.”

4. 
Czwarte objawienie było po-

dobne do poprzednich trzech, Es-
tella zapytała Najświętszą Pannę 
w czasie piątkowego objawienia, 
czy powinna zmienić stan życia. 
„Można się zbawić w każdym sta-
nie” – odparła Matka Boża. „Tam, 
gdzie jesteś możesz uczynić bar-
dzo dużo dobrego. I możesz głosić 
Moją Chwałę. To, co Mnie najbar-
dziej martwi i sprawia cierpienie, 
to brak szacunku, jaki niektórzy 
ludzie okazują Mojemu Boskiemu 
Synowi w Komunii Świętej oraz 
postawa przyjęta do modlitwy, 
kiedy w tym samym czasie umysł 
ich zajęty jest innymi rzeczami. 
Mówię o tym w odniesieniu do 
ludzi, którzy udają pobożność”.

Kiedy Matka Boża znikała tej 
nocy – Estella została uzdrowio-
na.

Objawienia nie zakończyły się. 
1 lipca Estella klęczała przed figu-
rą, kiedy Maryja ukazała się jej po 
raz szósty. „Co za piękno! Co za 
słodycz! Końce Jej welonu sięgały 
prawie rąbka Jej sukni. Stała cała 
w bieli. Kiedy Ją zobaczyłam po 
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raz pierwszy miała rozłożone ręce 
i z dłoni spadały jakby krople 
deszczu. Wpatrywała się w coś z 
uporem, a następnie biorąc jeden 
z frędzli welonu, podniosła go 
do piersi, na której skrzyżowała 
ręce. Uśmiechnęła się do mnie 
i patrząc na mnie powiedziała: 
„Bądź spokojna, Moje dziecko, 
bądź cierpliwa, będziesz cierpieć, 
lecz Ja będę z tobą”.

Następnej nocy Najświętsza 
Panna powiedziała, że Serce Jej 
Syna ma w sobie tyle miłości do 
niej, że nie może nic jej odmówić”. 
„Przyszłam specjalnie – dodała – 
dla nawrócenia grzeszników”.

3 lipca Matka Boża powróciła, 
lecz jej wizyta była krótka. 

Potem pojawiła się dopiero 9 
września. „Przez długi czas – po-
wiedziała – skarby Mojego Syna 
były otwarte. Niech się modlą”. 
Estella wyznała, że wtedy zrozu-
miała, że Jezus pokazał poprzez 
św. Małgorzatę Marię chwałę i 
potęgę nabożeństwa do Jego Naj-
świętszego Serca.

Maryja podniosła do góry ka-
wałek wełnianego sukna, które 
nosiła na piersi. Estella zobaczyła 
na nim czerwone serce. Rozpozna-
ła w nim Szkaplerz Najświętszego 

Serca. Najświętsza Panna podno-
sząc go powiedziała: „Kocham to 
nabożeństwo – następnie zrobiła 
pauzę i dodała – to właśnie w nim 
zostanę uczczona”.

Tydzień później Matka Boża 
ponownie złożyła Estelli krótką 
wizytę. „Niech się modlą – powie-
działa – pokazuję im przykład”.

„W Kościele nie ma pokoju, 
którego pragnę” – powiedziała 15 
września. Westchnęła i potrząsnęła 
głową. „Jest w nim coś innego”. 
Estella zrozumiała, że była w im 
jakaś niezgoda. Matka Najświęt-
sza kontynuowała: „Niech się 
modlą i niech pokładają ufność 
we Mnie”.

„Ach, Francja! Czegóż nie 
zrobiłam dla niej! Ileż ostrzeżeń, 
a jednak ich nie posłuchała. Nie 
mogę już dłużej powstrzymywać 
Mego Syna.” Maryja była głębo-
ko poruszona. „Francja będzie 
cierpieć.” – na te słowa położyła 
specjalny nacisk.

Dwunaste objawienie miało 
miejsce 1 listopada. Estella wspo-
mina: Ukazała się jak zwykle z rę-
koma rozłożonymi i szkaplerzem, 
który pokazała mi 8 września. 
I jak zwykle, wpatrzona była w 
coś, czego ja nie mogłam widzieć. 

Następnie rozejrzała się wokoło. 
Nic nie powiedziała, lecz w końcu 
skupiając wzrok na mnie, przybra-
ła wyraz wielkiej łaskawości, po 
czym zniknęła.

„Wybieram maluczkich i sła-
bych dla Mojej chwały” – po-
wiedziała podczas trzynastego 
objawienia, 5 listopada.

„Nie traciłaś dzisiaj czasu, pra-
cowałaś dla Mnie” – powiedziała 
11 listopada. Estella w tym dniu 
zrobiła szkaplerz.

Piętnaste i ostatnie objawienie 
miało miejsce w święto Niepoka-
lanego Poczęcia 1876 roku: „Przy-
pomnij sobie wszystkie słowa, 
które do ciebie powiedziałam”. 

Przez myśl Estelli przemknęło 
wszystko, co Maryja do niej po-
wiedziała.

„Moje dziecko, zapamiętaj 
Moje słowa. Powtarzaj je często. 
Umocnię cię i pocieszę w czasie 
prób. Więcej Mnie już nie uj-
rzysz”.

W pewnej odległości na lewo 
od postaci Matki Najświętszej 
Estella zobaczyła tłum ludzi, 
ze wszystkich środowisk spo-
łecznych, którzy próbowali ją 
zastraszyć czyniąc groźne gesty 
w jej kierunku. Poczuła się trochę 
zaniepokojona.

Matka Boże uśmiechała się. 
„Nie musisz się ich bać. Wybrałam 
cię, abyś głosiła Moją Chwałę i 
rozszerzała to nabożeństwo – tu 
wyciągnęła szkaplerz – pójdziesz 
do biskupa, przedstawisz mu 
model szkaplerza, który dzisiaj 
zrobiłaś. Powiesz mu, aby po-
mógł ci całą swoją władzą, którą 
posiada i przekaż mu, że nic nie 
jest dla mnie bardziej godne przy-
jęcia, jak ten mały znak, noszony 
przez Moje dzieci i że on będzie 
naprawiać złośliwości, które Mój 
Syn cierpi w Sakramencie Miło-
ści. Spójrz na łaski, jakie spłyną 
na tych, którzy będą go nosić z 
ufnością i na tych, którzy będą 
pomagać w rozszerzaniu tego 
nabożeństwa”. 

Mówiąc to Matka Boża roz-
łożyła ręce, z których spłynęły 
krople deszczu. W każdej kropli 
wydawało się, że wyczytywa-
łam łaski takie jak: pobożność, 
zbawienie, ufność, nawrócenie, 
zdrowie”.

Maryja dodała: „To są łaski 
od Mojego Syna. Biorę je z Jego 
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Serca. On nie może Mi niczego 
odmówić”. 

Kilka minut później znikła i 
Estella nie ujrzała Jej już więcej 
na tej ziemi.

W maju 1894 roku papież Leon 
XIII zatwierdził Arcybractwo 
Matki Bożej Wszechłaskawej z 
Pellevoisin, a Kongregacja Rytu-
ałów zatwierdziła Szkaplerz Naj-
świętszego Serca dekretem z dnia 
4 kwietnia 1900 roku. Prawa do-
tyczące szkaplerza zostały udzie-
lone Najwyższemu Przełożonemu 
Oblatów Maryi Niepokalanej, z 
mocą delegowania ich nie tylko na 
kapłanów tego zgromadzenia, lecz 
również na wszystkich, którzy się 
o to będą starać.

Nabożeństwo do Matki Bożej 
z Pellevoisin dotarło do Stanów 
Zjednoczonych w roku 1934, 
kiedy to ustanowiono Arcybrac-
two przy kościele św. Pawła, East 
117th Str., w mieście Nowy Jork. 
W dniu 8 listopada poświęcono 
pierwsze sanktuarium Matki Bożej 
z Pellevoisin przy kościele św. 
Pawła i odprawiono w nim pierw-
sze uroczystości. Estella Faguette 
nadal mieszkała w Pellevoisin. 
Nadeszły dni ciężkich prób. W 
roku 1900 cała historia objawień 
w Pellevoisin została gwałtownie 
zaatakowana i Estella bardzo cier-
piała. Człowiek, który krył się za 
tym atakiem, przyznał się dużo 
później i odwołał swoje opinie. 
Estella dożyła roku 1929.

Jest to zaskakujące, że objawie-
nia z Pellevoisin nie są szeroko 
znane. Matka Boża poruszyła w 
nich wiele tematów i każde Jej 
słowo zasługuje na uwagę.

OBRAZ ZE SKLEPU ZE 
STAROCIAMI: Pompeja 

1875-1876
Pompeja była wielkim i dostat-

nim miastem w czasach rzymskich, 
zanim zniszczył je wybuch Wezu-
wiusza. Dalekie od tej świetności 
było miasteczko z roku 1872, do 
którego Bartłomiej Longo przy-
był, aby dopilnować włości, które 
jego żona, księżna z Fusco, tam 
posiadała. W oficjalnych doku-
mentach teren ten określany bywał 
jako „najbardziej niebezpieczny z 
powodu bitnych i niegodziwych 
rabusiów”.

Bartłomiej Long wychowywa-
ny był i wykształcony jako katolik, 

lecz zaangażował się w spirytyzm. 
Chociaż wiara jego była słaba, 
jednak to, co zobaczył w Pompei 
wzburzyło go. W całym regionie 
była tylko jedna kapliczka i tylko 
jeden ksiądz. Wystarczało to dla 
kilku ludzi, którzy uczęszczali 
do owego kościoła. Większość z 
mieszkańców padło ofiarą zabobo-
nu; wszędzie panował strach przed 
rzucaniem czaru wzrokiem.

9 października Bartole space-
rował po najbardziej opuszczonej 
części tego zaniedbanego regionu. 
Dręczyły go wątpliwości: czy nie 
powinien porzucić wiary, w której 
został wychowany? Nagle uświa-
domił sobie, że wołał do niego 
jakiś głos:

„Jeżeli szukasz zbawienia, głoś 
różaniec. To jest obietnica Maryi”. 
Bartłomiej odpowiedział: „Jeżeli 
prawdą jest, że obiecałaś św. Do-
minikowi, że ktokolwiek będzie 
głosił różaniec będzie zbawiony, 
to będę zbawiony, ponieważ nie 
wyjdę z tej doliny dopóty, dopóki 
nie rozpowszechnię różańca”.

Z pobliskiego kościoła uderzył 
dzwon na Anioł Pański i Bartolo 
upadł na kolana, aby potwierdzić 
swoje ślubowanie.

Z początku próby założenia 
bractwa różańcowego nie udawały 
się, ale w roku 1875 zrobiony zo-
stał szczęśliwy początek. W roku 
tym biskup z Nola przekonał się do 
tej praktyki. „Pragniesz zbudować 
tutaj ołtarz ku czci Różańca. Pro-
ponuję, aby stanął tutaj nie ołtarz – 
ale kościół”. Następnie wskazując 
na przeciwległe pole powiedział: 
„To tam zostanie wzniesiona dla 
Pompei bazylika”.

Bartłomiej pragnął zdobyć 
obraz, który zachęcałby wiernych 
wieśniaków do codziennego od-
mawiania różańca. Oznajmił im, 
że zdobędzie dla nich ten obraz 
przed zakończeniem trzydnio-
wych misji. Bartolo dość szybko 
znalazł obraz Matki Bożej Różań-
cowej, który mu się podobał, ale 
okazało się, że nie odpowiada on 
przepisom Prawa Kanonicznego. 
Pośpieszył więc do Neapolu, aby 
poszukać innego obrazu. Niestety, 
nie mógł znaleźć takiego, który 
byłby tańszy niż 400 franków, 
sumy, na którą było go stać. Cóż 
miał robić...? Obiecał przecież 
ludziom obraz!

Z pomocą przyszedł mu przyja-

ciel z Neapolu. Ofiarował mu ob-
raz, który nabył kiedyś w sklepie 
ze starociami za 3 franki. Bartolo 
przypatrzył mu się ze złamanym 
sercem. Obraz odpowiadał prze-
pisom Prawa Kanonicznego, lecz 
urągał wszelkim względom este-
tycznym.

„Nic to, że jest zniszczony 
przez robaki – powiedział Bar-
tłomiej – gorsze jest to, że twarz 
Matki Bożej była twarzą brzydkiej 
szorstkiej kobiety ze wsi. Kawałka 
płótna brakowało nad głową Matki 
Bożej, rama była popękana. Cóż 
mówić o brzydocie innych po-
staci. Święty Dominik wyglądał 
jak uliczny kuglarz. Obok Maryi 
stała postać świętej Róży, którą 
potem kazałem zmienić na świętą 
Katarzynę Sieneńską. Wahałem 
się, czy przyjąć ten dar czy nie. 
Obiecałem obraz bezwarunkowo 
na ów wieczór. Wobec tego dar 
przyjąłem.”

Obraz był zbyt duży, aby Bar-
tolo mógł unieść go w rękach, 
dlatego dał go woźnicy, odbywa-
jącemu regularne kursy między 
Neapolem a Pompeją. Obraz zawi-
nięty w płótno został przywiezio-
ny do kaplicy na furze z gnojem, 
który woźnica miał dowieźć do 
pobliskiego gospodarza. W taki 
to sposób Matka Boża z Pompei 
przybyła do swojego sanktuarium. 
Obraz stał się centralnym punktem 
nabożeństwa w kaplicy. 

Bartolo przyjął obraz w listo-
padzie 1875 roku. W styczniu 
1876 roku obraz został częściowo 
odrestaurowany, aby zdążyć na 
uroczystość kanonicznego zało-
żenia bractwa.

W międzyczasie w Neapolu, 
Clorinda Lufarelli, dwunastolet-
nia dziewczynka leżała konająca. 
Padła ofiarą epilepsji i lekarze 
przestali się już nią zajmować. 
Ciotka i opiekunka Clorindy, 
dowiedziawszy się o Bractwie 
Różańcowym przyrzekła pomóc w 
budowaniu nowego kościoła, jeśli 
dziecko wyzdrowieje. Dziewczyn-
ka wyzdrowiała w dniu wysta-
wienia obrazu, aby oddawano mu 
publicznie cześć. Lekarze, którzy 
ją uprzednio leczyli, stwierdzili, 
że wyzdrowienie nie było wy-
nikiem jakiegokolwiek leczenia 
medycznego.

Krewni Concetty Vasterilla, 
która również leżała konająca, 
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u czynili podobny ślub Matce 
Bożej z Pompei. Także ta chora 
powróciła do zdrowia szybko i 
całkowicie.

Ojciec Antony Varone został 
również uleczony z groźnej gan-
grenowatej choroby w tym samym 
dniu, w którym powierzył się opie-
ce Matce Bożej z Pompei. Wszyst-
kie symptomy choroby zniknęły 
zupełnie i następnego dnia wstał, 
aby odprawić Mszę św.

Wszystkie te uzdrowienia mia-
ły miejsce we wczesnych miesią-
cach 1876 roku.

Kamień węgielny pod nowy 
kościół został położony w dniu 8 
maja tego roku. Dokładnie miesiąc 
później pani Giovannina Muta, 
leżąc chora w ostatnim stadium 
gruźlicy, zwróciła się o pomoc 
do Matki Bożej z Pompei. Kie-
dy leżała w łóżku, nagle ujrzała 
dokładną kopię obrazu z kaplicy 
choć nigdy nie widziała oryginału. 
Najświętsza Panna spojrzała na nią 
i rzuciła w jej stronę jakby białą 
wstążkę z napisem: „Dziewica z 
Pompei przychylnie spełnia twoją 
prośbę”. Uzdrowienie Giovanniny 
Muta dokonało się natychmiast.

Możnaby w nieskończoność 
wyliczać cudowne wypadki ule-
czeń przypisywanych wstawien-
nictwu Matki Bożej z Pompei. Jest 
jednak jeden, który zasługuje na 
specjalną wzmiankę.

Fortuna Agrelli, dziewczynka 
z Neapolu, była chora już od trzy-
nastu miesięcy. Ojciec wzywał do 
niej najsłynniejszych lekarzy, lecz 
ci orzekli, że dziecko jest nieule-
czalnie chore. 16 lutego dziew-
czynka i kilkoro jej krewnych 
rozpoczęli nowennę różańcową.

3 marca Najświętsza Panna 
ukazał się Fortunie jako Dziewica 
z Pompei. Siedziała na wysokim 
tronie i trzymała na kolanach 
Dzieciątko Jezus. Towarzyszyli 
jej św. Dominik i św. Katarzyna ze 
Sieny. W ręku trzymała różaniec. 
Tron był obficie ozdobiony kwia-
tami. Piękność Matki Najświętszej 
była nadzwyczajna. Spojrzała na 
Fortunę z matczyną tkliwością.

„Królowo Różańca świętego 
– powiedziała Fortuna – bądź 
dla mnie łaskawa, przywróć mi 
zdrowie. Modlę się do Ciebie no-
wenną, lecz jeszcze nie doznałam 
pomocy. Tak bardzo zależy mi na 
tym, by być zdrową”.

„Dziecko – powiedziała Naj-
świętsza Panna – wzywałaś mnie 
różnymi tytułami i zawsze do-
świadczałaś moich względów. 
Lecz i teraz, ponieważ wzywasz 
mnie tytułem, który jest mi najmil-
szy: Królowo Różańca Świętego, 
nie mogę dłużej odmawiać ci łaski, 
o którą prosisz, ponieważ to imię 
jest mi najdroższe i najmilsze. Od-
praw trzy nowenny, a otrzymasz 
wszystko.”

Fortuna posłuchała i została 

uzdrowiona. Wkrótce potem Mat-
ka Boża ukazała się jej ponownie. 
Tym razem oznajmiła, że: „kto-
kolwiek pragnie uzyskać u mnie 
względy, powinien odprawić trzy 
nowenny różańcowe z prośbą i trzy 
nowenny z podziękowaniem”.

To był początek nabożeństwa 
Nowenn Różańcowych do Matki 
Bożej Pompejańskiej, nazywanej 
czasami Nowenną nie do odparcia. 
Nabożeństwo to polega na odmó-
wieniu Różańca - jako błagania - 
codziennie przez 27 dni, a potem 
codziennie przez 27 dni – jako 
dziękczynienia. Łącznie 54 dni. 
Jest to bardzo potężna forma mo-
dlitwy. Mamy na to słowo Matki 
Bożej.

Nowy kościół w Pompei został 
dokończony, a następnie posze-
rzony. W maju 1891 roku został 
konsekrowany przez kardynała 
La Valletta, legata papieskiego 
Papieża Leona XIII. Obok niego 
zbudowano duży sierociniec oraz 
dom pielgrzyma.

W roku 1906 Bartłomiej Longo, 
dożywszy czasów, w których mógł 
oglądać cudowne skutki Bractwa, 
założonego przez siebie, prze-
kazał swoje posiadłości Stolicy 
Apostolskiej. Zgodnie z Układem 

Laterańskim, kościół i przyległe 
posiadłości weszły w bezpośredni 
zarząd Państwa Watykańskiego. 
W 1934 roku na rozkaz Piusa XI 
rozpoczęto budowę nowej bazyliki 
na miejscu, które zostało wskaza-
ne 59 lat temu przez ówczesnego 
biskupa. Budowę bazyliki ukoń-
czono w roku 1939.

Obraz ze sklepu ze starocia-
mi jest dzisiaj włożony w ramy 
ze złota i wyłożony diamentami 
oraz perłami, które pokrywają 
wszystko z wyjątkiem twarzy 
Najświętszej Panny, świętych i 
Dzieciątka Jezus. Tłumy przycho-
dzą codziennie modlić się do Niej 
i prosić o łaski. Pielgrzymki były 
szczególnie liczne w czasie cięż-
kich dni i lat II Wojny Światowej 
i w okresie, który po niej nastąpił. 
Matka Boża z Pompei stała się 
wielką pociechą ludności włoskiej 
w jej trudnościach.

Pompea, podobnie jak i inne 
główne objawienia Najświętszej 
Panny, od roku 1830 jest zwiastu-
nem Fatimy. Zarówno w Pompei 
jak i w Fatimie Różaniec jest cen-
tralnym nabożeństwem. Do Fati-
my Najświętsza Panna przybyła 
prosić, aby „odmawiać Różaniec 
codziennie”. 

Różaniec stanie się potężną 
bronią w powrocie świata do 
Chrystusa.

MATKA BOSKA 
IRLANDZKA 
Knock, 1879

Padało cały dzień w wiosce 
Knock w hrabstwie Mayo, w 
Irlandii, pamiętnego 21 sierpnia 
1879 roku.

O godzinie siódmej wieczorem, 
piętnastoletnia Margaret Beirne 
została posłana, aby zamknąć 
kościół. Po zamknięciu kościoła 
Margaret zauważyła wielką ja-
sność nad budynkiem. Było to 
bardzo dziwne, szczególnie w 
deszczowy dzień, ale Małgorzata 
nie była na tyle ciekawa, aby zba-
dać sprawę nieco głębiej.

W chwilę później Mary Mc 
Loughlin, gospodyni księdza, 
przechodziła w pobliżu kościoła. 
Szła do pani Beirne i jej córki 
Mary, które wróciły niedawno z 
krótkiej podróży. Pani Mc Lough-
lin zauważyła dziwne światło nad 
południową stroną szczytu ko-
ścioła. W świetle tym rozpoznała 
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trzy postacie: Najświętszej Maryi 
Panny, św. Józefa i jakiegoś bisku-
pa. Obok postaci był ołtarz, a na 
nim krzyż i jagnię. Pomyślała, że 
zapewne proboszcz zakupił nowe 
posągi do kościoła. Nie wspo-
mniała o tym zdarzeniu w czasie 
pobytu u państwa Beirne. Około 
godziny ósmej lub kwadrans po 
ósmej zdecydowała się wrócić do 
domu. Mary Beirne, starsza sio-
stra Margeryty odprowadzała ją. 
Zbliżywszy się do kościoła znów 
zobaczyła światło i postacie.

„Patrzcie na te figury – wy-
krzyknęła Mary Beirne – dla-
czego nic nie powiedzieliście, że 
proboszcz kupił nowe figury do 
kaplicy?” Mary Mc Loughlin od-
powiedziała, że o takim czymś nie 
wiedziała.

Kiedy podeszły bliżej Mary 
wykrzyknęła: „To nie są figury! 
One się poruszają. To jest Naj-
świętsza Panna!” I pobiegła do 
domu zawołać mamę i brata.

Wiadomość rozeszła się i przy-
byli zaraz inni ludzie, żeby to zo-
baczyć. Czternastu z nich widziało 
postacie. Piętnasty świadek Patrick 
Walsh mieszkał około 800 metrów 
od kościoła. Z pola zobaczył dużą 
kulę złotego światła nad południo-
wym szczytem kościoła. Nigdy w 
życiu nie widział takiego światła. 
Następnego dnia dowiedział się, 
że to było objawienie.

Wszystkie z czternastu osób 
potwierdziły, że widziały 
Matkę Najświętszą ubraną 
w białe szaty, z błyszczącą 
koroną na głowie. Ręce 
miała wzniesione jak do 
modlitwy i oczy podnie-
sione ku Niebu. Po prawej 
stronie Maryi był święty 
Józef. Jego głowa zwróco-
na była ku Maryi w geście 
uszanowania. Był raczej w 
podeszłym wieku, z siwą 
brodą i siwymi włosami. 
Po lewej stronie Maryi był 
św. Jan Ewangelista, ubra-
ny w szaty biskupie. W 
lewej ręce trzymał książkę, 
a prawą miał wyciągniętą 
jakby nauczał. Po lewej 
stronie świętego Jana stał 
ołtarz, a na nim - krzyż i 
jagnię. 

Jeden ze świadków po-
wiedział, że widział aniel-
skie skrzydła poruszające 

się nad ołtarzem. Postacie stały na 
tle szczytu kościoła około 30-60 
cm ponad ziemią. Cały czas padał 
deszcz, lecz postacie oraz miejsce, 
na którym stały, były suche. 

Piętnastoletni Patrick Hill, 
jeden ze świadków, stwierdził, że 
„Figury były okrągłe, jakby miały 
ciało i były żywe. Nic nie mówiły, 
lecz gdy zbliżyliśmy się do nich, 
postacie wydawały się cofać w 
kierunku szczytu”. Dodał jeszcze: 
„Najświętsza Panna, widziałem 
Ją wyraźnie, była normalnego 
wzrostu, stała 30-60 cm ponad 
ziemią, ubrana była w białą szatę 
zapiętą na szyi. Ręce miała wznie-
sione na wysokości ramion, jakby 
w modlitwie z dłońmi zwróconymi 
do siebie, lecz pochylonymi w 
kierunku twarzy. ...Oczy miała 
zwrócone ku niebu, na głowie 
błyszczącą koronę, a nad czołem, 
gdzie korona stykała się z linią 
brwi, piękną różę. Korona była 
błyszcząca i złotej jasności. Górna 
część wydawała się serią iskier lub 
świecących krzyżyków. Widziałem 
Jej oczy, źrenice, widziałem Jej 
ręce i twarz. Suknia sięgała aż do 
kostek. Widziałem stopy i kostki. 
Prawa stopa była lekko wysunięta 
do przodu”.

„Czasami wszystkie postacie 
wydawały się poruszać do przodu 
lub do tyłu. Ja podszedłem bardzo 
blisko. Jedna starsza kobieta po-
deszła i objęła stopy Najświętszej 

Panny, lecz nic nie znalazła mię-
dzy rękami.” „Cofnęły się przede 
mną.” – powiedziała. 

Patrick Hill mówił również, 
że podszedł bardzo blisko postaci 
świętego Jana, że zajrzał do księgi, 
widział linie i litery.

Mary Mc Loughlin pobiegła 
powiedzieć o tym proboszczowi, 
Bartholomew Cavanagh. Ten 
zrozumiał z tego, co mówiła, że 
postacie już zniknęły i nie wyszedł 
na zewnątrz: 

„Strasznie żałowałem, że wtedy 
zaniedbałem i nie wyszedłem. Za-
wsze będę żałował, że nie dostąpi-
łem tego objawienia, ale być może 
Bóg chciał, aby świadectwo o 
obecności Jego Najświętszej Matki 
pochodziło od prostych wiernych 
– a nie od kapłanów.”

Maryja przybyła do kraju, który 
pozostał Jej wierny przez wieki 
prób i prześladowań. Irlandia w 
tym czasie cierpiała biedę, a więk-
sza część narodu żyła w strasznej 
nędzy. Oficjalnie Akt Emancypacji 
Katolików z roku 1829 zakończył 
trzy wieki prześladowań Kościoła. 
W tym czasie tysiące ludzi oddało 
życie za wiarę. Po roku 1829 prze-
śladowania przybrały jednak jedy-
nie bardziej zdradzieckie formy. I 
chociaż już więcej nie mordowano 
katolików, to przekupywano ich 
na przykład: żywnością lub pie-
niędzmi, aby porzucili religię i 
nie posyłali dzieci do katolickich 
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świadków objawienia i nie moż-
na założyć, że wszyscy byli pod 
wpływem alkoholu.

Wkrótce po objawieniu zaczęły 
się uzdrowienia i ks. Cavanagh 
zaczął prowadzić ich rejestr. 

Oto krótki opis pierwszego 
zapisanego uzdrowienia:

31 sierpnia 1879 roku (10 dni 
po objawieniu) uzdrowienia do-
znała dwunastoletnia dziewczyn-
ka w  czasie uczestniczenia we 
Mszy świętej w Knock. Pań s two 
Gordon z Claremorris, jej rodzice, 
zaświadczyli, że Delia cierpiała 
na ciężką głuchotę od urodzenia 
i na bardzo dokuczliwy ból w le-
wym uchu. Kilkakrotnie w ciągu 
tygodnia rodzice musieli wstawać 
w nocy, aby jej podawać środki 
dla złagodzenia bólu. Wzięli ją ze 
sobą na pielgrzymkę do Knock. 
W czasie Mszy świętej ból za-
atakował tak silnie dziewczynkę, 
że zaczęła płakać i pani Gordon 
musiała wyprowadzić ją z ko-
ścioła na zewnątrz. Uklękły tam, 
gdzie miało miejsce objawienie. 
Pani Gordon oderwała kawałek 
zaprawy z muru kościoła, zrobiła 
nad nim znak krzyża i włożyła go 
w chore ucho. Prawie natychmiast 
ustał ból i ustąpiła głuchota. Ogól-
ny stan zdrowia dziecka poprawił 
się do tego stopnia, że w kilka dni 
była już okazem zdrowia.

Tysiące takich uzdrowień miało 
miejsce w Knock, lecz nie badano 
ich naukowo. Dopiero w 1936 
r. powołano Biuro Lekarskie na 
wzór Biura w Lourdes. Od tego 
czasu świat otrzymał naukowy 
dowód uzdrowień, które mają 
miejsce w Knock. Lekarze - ateiści 
muszą przyznać, że Biuro działa 
w sposób zupełnie bezstronny i że 
każdy przypadek uzdrowienia jest 
badany z należytą troską.

Pielgrzymki do Knock zaczęły 
się tuż po objawieniu i trwają do 
dzisiaj. Corocznie sanktuarium 
odwiedza do 250 tys. pielgrzy-
mów. Liczba ta jest szczególnie 
znamienna, jeśli się zauważy, że 
do Knock nie ma połączenia ko-
lejowego ani autobusowego oraz 
fakt, że sanktuarium nie zostało 
oficjalnie zatwierdzone przez 
Stolicę Świętą. Kościół jednak 
przebadał dokładnie wydarzenia 
zaraz po pierwszych relacjach i 
następnie ponownie w roku 1936. 
Ustalono z całą pewnością, że 

szkół. Trudno było nie ulec takiej 
formie przekupstwa człowiekowi, 
który w tych latach głodu widział 
wychudzone i wycieńczone twarze 
żony i dzieci. Jednak większość 
ludności wolała cierpieć głód niż 
wyrzec się wiary.

Rok 1847 był najczarniejszy 
w historii Irlandii. Był to rok 
strasznej klęski ziemniaczanej, w 
czasie której tysiące ludzi zmarło z 
głodu, a tysiące innych wyemigro-
wało z kraju. Kiedy klęska minęła 
ludność Irlandii zmniejszyła się o 
połowę i nawet dziś jest mniejsza 
niż przed rokiem 1847. Podobne 
nieurodzaje dotknęły jeszcze Iran-
dię w roku 1877, 1878 i 1879.

Następnie tyfus pokonał wielu 
z tych, którzy uratowali się od 
śmierci głodowej. Na cmentarzu 
Cross w północnym Mayo odby-
wało się do 15 pogrzebów dzien-
nie. Większość zmarłych musiała 
być chowana bez trumien, ze 
względu na ogólną biedę i wielką 
liczbę zgonów.

Głód, tyfus, krańcowa bieda, 
okrutne prześladowania... który 
naród mógłby wycierpieć wię-
cej...? Wydawało się, że naród 
irlandzki skazany był na zagładę. 
I wówczas, kiedy warunki były 
tak fatalne – w Knock ukazała się 
Maryja.

Kościół nie wyraził opinii na 
temat objawienia. Fakty, o których 
pisałem na początku tego rozdzia-
łu opierają się tylko na ludzkim 
świadectwie. Lecz jest to świa-
dectwo przekonywujące. Popiera 
je fakt, że w Knock, po 75 latach 
wzrosła pobożność wiernych. Jest 
to dowodem na to, że to nie była 
jedynie zbiorowa iluzja. Dowodzi 
tego również fakt, że miały tam 
miejsce liczne uzdrowienia i zda-
rzają się one do dzisiaj.

W siedem tygodni po obja-
wieniu arcybiskupTuam, John 
Mc Hale wyznaczył komisję 
złożoną z trzech księży do zba-
dania tego przypadku. Księża ci 
przesłuchali wszystkich świad-
ków osobno. Zeznania pokrywały 
się praktycznie we wszystkich 
szczegółach. Świadkowie byli 
w różnym wieku, od 6-letniego 
Johna Curry do 75-letniej Bridget 
Trent, kobiety, która usiłowała 
ucałować stopę Matki Bożej. O 
wszystkich świadkach można po-
wiedzieć, że byli ludźmi dobrego 

charakteru i nie należeli do takich, 
którzy potrafiliby wymyślić taką 
historię. Komisja stwierdziła, że 
‘Świadectwo wszystkich, zebrane 
jako całość, jest godne zaufania i 
zadowalające.’

Mimo pozytywnej opinii, ar-
cybiskup zdecydował się czekać z 
decyzją. W roku 1936 arcybiskup 
Gilmartin wyznaczył inną komi-
sję. Nowa komisja przesłuchała 
dwoje żyjących świadków oraz 
osoby, które twierdziły, że doznały 
cudownego uzdrowienia w sank-
tuarium w Knock. Pełny raport 
został przesłany do Rzymu.

Pani O’Connel, wcześniej Mary 
Beirne, była jednym ze świadków, 
którzy przeżyli, aby świadczyć 
przed obydwiema komisjami. 
Zawsze chętnie rozmawiała z 
pielgrzymami i udzielała również 
odpowiedzi biskupom i zwykłym 
pielgrzymom. Wszystkich wzru-
szała swoją szlachetnością i szcze-
rością wypowiedzi. W roku 1936 
potwierdziła pod przysięgą praw-
dziwość zdarzenia z roku 1879. 
Była już wówczas bardzo chora. 
Po odczytaniu wobec niej złożo-
nego zeznania dodała: „Czynię 
powyższe oświadczenie na łożu 
śmierci wiedząc, że już wkrótce 
stanę przed Bogiem.”

Zbadano wszelkie naturalne 
możliwości zdarzenia z postacia-
mi. Myślano, że może ktoś wy-
wołał je przy pomocy specjalnej 
”magicznej” latarni. Próbowano 
przeprowadzić podobny ekspery-
ment, lecz nie udało się komisji 
wyświetlić podobnych postaci w 
powietrzu.. Trzeba bowiem pa-
miętać, że postacie stały w bliskiej 
odległości od szczytu kościoła. 
Angielscy dziennikarze również 
próbowali sztuczki z latarnią. Byli 
uczciwi i przyznali, że w tamtej 
sytuacji użycie „magicznej” latar-
ni było niemożliwe. Sugerowano 
również, że postacie mogły być 
dziełem artysty, który wykorzystał 
farby fluoroscencyjne. Jednakże 
zjawisko to zaczęło się, kiedy 
dzień jeszcze trwał, a wówczas 
fluoroscencja jest niewidoczna. 
Szeroko rozeszła się pogłoska, 
że jeden ze świadków miał być 
nałogowym pijakiem. I to również 
zostało udowodnione jako fałsz. 
Oczywiście fakt taki niczego by 
nie dowiódł nawet gdyby był 
prawdziwy. Było tam aż piętnastu 
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i dla pocieszenia Irlandczyków w 
ciężkich chwilach. W większości 
autorytatywnych wypowiedzi 
podkreśla się fakt, że Maryja miała 
na głowie koronę. Tak więc ukaza-
ła się ludowi jako Królowa Nieba, 
Królowa Irlandii, Pośredniczka 
Wszystkich Łask.

„Misja Maryi w Knock – mówi 
ks. bp Jarlath Royanne – nie po-
legała na udzieleniu upomnienia, 
jak to było w La Salette i Lourdes 
wobec wielkości wad i nadużyć, 
które wstrząsnęły podstawami Ko-
ścioła we Francji w tych czasach, 
ani na wezwaniu do pokuty, jak to 
było przy tych samych okazjach. 
Jej Misja w Knock polegała na 
udzieleniu wiernemu ludowi ir-
landzkiemu pociechy i wyrażeniu 
współczucia, które implikowało 
niewątpliwie ostrzeżenie przed 
czekającymi go niebezpieczeń-
stwami, jak również zawierało 
nakaz modlitwy”.

Wszystkie wcześniejsze opisy 
objawienia wskazują na fakty, 
że miało ono miejsce w wigilię 
oktawy święta Wniebowzięcia. 
21 sierpnia był też później wigilią 
święta Niepokalanego Serca Ma-
ryi, kóre zostało ustanowione w 
wyniku objawień w Fatimie. Czy 
Matka Boża pragnęła połączyć 
Fatimę z Knock? W każdym razie 
zbieg obu wydarzeń jest interesu-
jący. Przypomina nam, że Maryja, 
nasza Królowa, ma Niepokalane 
Serce napełnione bezgraniczną 
miłością do nas.

Dwaj święci, którzy ukaza-
li się z Maryją, byli najbliżsi 
Chrystusowi Panu i 
byli najbliżej zwią-
zani z Maryją, kiedy 
przebywała jeszcze 
na Ziemi. Święty Jó-
zef opiekował się Nią 
przed narodzeniem 
Jezusa oraz opieko-
wał się Nią i Jezusem 
przez wiele później-
szych lat. Jako głowa 
Świętej Rodziny jest 
przykładem męża i 
ojca. Jest również pa-
tronem Kościoła Po-
wszechnego. W czasie 
objawienia patrzył ze 
czcią na Najświętszą 
Pannę. Wydaje się, że 
w czasie objawienia 
przedstawiał wszyst-

świadkowie byli wiarygodni, a 
same wydarzenia nie zawierały 
niczego sprzecznego z wiarą.

Pius XII poświęcił sztandar dla 
Knock, Jan XXIII ofiarował świe-
cę dla tego sanktuarium w święto 
Matki Bożej Gromnicznej w roku 
1960. Papież Paweł VI poświęcił 
kamień węgielny pod nową bu-
dowę, a Jan Paweł II osobiście 
odwiedził to miejsce 30 września 
1979. Sam klęczał i modlił się 
przed ścianą objawień, a kościół 
podniósł do rangi bazyliki. Po-
wiedział, że pielgrzymka do tego 
miejsca była głównym celem jego 
podróży do Iralndii. Ofiarował dla 
sanktuarium złotą różę (na zdjęciu 
Jan Paweł II podczas podróży do 
Irlandii i złota róża). 

W czasie II Wojny Światowej 
odprawiono w Knock około 10  
tys. Mszy świętych na cześć Matki 
Bożej oraz w intencji zachowania 
pokoju w Irlandii. Fakt, że Irlan-
dia nie brała udziału w II Wojnie 
Światowej jest przypisywany 
przez ogół ludzi opiece Matki 
Bożej z Knock, podobnie jak Por-
tugalczycy przypisują zachowanie 
od wojny w Portugalii opiece 
Matki Bożej z Fatimy.

Jaki jest sens objawienia w 
Knock? W Paryżu, La Salette, 
Lourdes i w Fatimie Najświęt-
sza Panna wiele mówiła. Mamy 
zapisane Jej słowa. W Knock nie 
wypowiedziała ani jednego słowa. 
Jesteśmy jednak pewni, że ukazała 
się w specjalnym celu. 

W większej części Europy, a 
faktycznie w większej części świa-
ta ludzie odwrócili się od Boga. 
Nawet w tak katolickich krajach 
jak Hiszpania, Francja, Włochy, 
Portugalia ludzie zamiast Boga 
zaczęli czcić rozum i naukę. Tym-
czasem w Irlandii ludzie trwali na-
dal przy wierze mimo trwających 
300 lat prześladowań. Zachowali 
też przez te trzy wieki miłość do 
Mszy św., choć uczestnictwo w 
niej było oficjalnie zakazane. Ni-
gdy nie zachwiali się w nabożeń-
stwie do Najświętszej Dziewicy, 
które przyniósł im święty Patryk. 
Codziennie w tysiącach biednych 
chatek na całej wyspie ludzie klę-
kali na glinianych podłogach, aby 
odmówić Różaniec.

Wydaje się więc prawdopodob-
ne, że w Knock Matka Boża uka-
zała się jako nagroda za pobożność 

kie rodziny jak również Kościół 
Powszechny w chwili składania 
hołdu Królowej Nieba.

Święty Jan był opiekunem 
Maryi po śmierci Jezusa. Stał też 
z Nią pod krzyżem, kiedy Jezus 
umierał za ludzkość. To właśnie 
do niego powiedział umierając: 
„Oto Matka Twoja”. W tym dniu 
święty Jan reprezentował nas 
wszystkich.

Tak więc święty Jan przypo-
mina nam przez swoją obecność, 
że Maryja jest naszą duchową 
Matką. Czyni też coś ponadto. 
Ubrany był jako biskup i czytał 
z księgi, którą był mszał. Stał 
obok ołtarza, na którym był ofia-
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piątej, szóstej popołudniu. Gdy do 
nich dochodziłam, usłyszałam głos: 
„Vicka, pospiesz się! Chodź szyb-
ko coś zobaczyć!” Byłam od nich 
około 150 m, gdy usłyszałam, jak 
do mnie wołają. Najpierw pomyśla-
łam, że przestraszyły się jakiegoś 
węża albo innego zwierzęcia. Gdy 
do nich podeszłam, zobaczyłam, 
że nie mogły złapać tchu z lęku i 
przejęcia. Zapytałam, dlaczego są 
takie przestraszone. Jednym głosem 
zawołały: „Vicka, widziałyśmy 
Matkę Bożą! Maryję!” 

Gdy to usłyszałam, ściągnęłam 
buty i szybko uciekłam w stronę, 
z której przyszłam. One zostały 
i patrzyły jak się oddalam. Tak 
bardzo się wystraszyłam, chociaż 
niczego jeszcze nie widziałam. Gdy 
biegłam, tysiące myśli pojawiały 
mi się w głowie. Nie opuszczała 
mnie jednak ta przenikliwa myśl, 
że widziały Matkę Bożą. Gdy już 
byłam daleko, stanęłam i zaczęłam 
się zastanawiać. W tych myślach 
czułam, że coś mi każe wrócić do 
dziewczyn. 

Pomimo strachu wróciłaś więc 
do Mirjany i Ivanki, chociaż w 
pierwszej chwili uciekłaś. Co wtedy 

Vicko, minęły dwa lata od na-
szej ostatniej rozmowy. Miałaś pro-
blemy zdrowotne. Ale dzięki Bogu 
jest już lepiej i znów możesz dawać 
świadectwo. Chciałbym porozma-
wiać o początkach objawień, a tym 
samym wrócić do ich pierwszych 
dni. Czy tego wyjątkowego dnia 
miałaś jakieś przeczucia, intuicję 
czy znaki, które wskazywałyby ci, 
że zdarzy się coś tak wyjątkowego 
jak objawienie Matki Bożej?

Pamiętam, że to był dzień jak ka
żdy inny. Wstałam rano i poszłam 
do szkoły do Mostaru. Wróciłam 
i zajęłam się odrabianiem prac 
domowych. Było święto św. Jana. 
Popołudniem miałam zwyczaj spa-
cerowania poza wieś w kierunku 
Podbrdo. Mirjana przybyła wtedy z 
Sarajewa, żeby spędzić ferie szko
lne u swoich krewnych. A Ivanka 
pochodzi także z Mostaru. Znałam 
je dobrze i zaprzyjaźniłam się z 
nimi, gdy przybyły do Bijakovici. 
Postanowiłyśmy każdego dnia mieć 
trochę czasu na wspólne spacery i 
rozmowę. Gdy po mnie przyszły, 
powiedziałam im, że muszę jeszcze 
dokończyć jakieś zajęcie i że za kil-
ka chwil je dogonię. Było to około 

rowany baranek. Święty Jan był 
kapłanem Najświętszej Panny. Po 
zmartwychwstaniu on odprawiał 
dla Niej Mszę świętą, odnawiając 
ofiarę Kalwarii i sprowadzając 
Jej Syna na ołtarz. Jest godne za-
uważenia, że święty Jan nazywa 
Jezusa w Apokalipsie Barankiem 
aż 27 razy.

- Głębsze zastanowienie się 
nad Knock – mówi ojciec Patrick 
O’Carroll C.S.Sp – w ostateczności 
prowadzi nas do Baranka Bożego, 
który został zamordowany za nas 
na Kalwarii i którego bezcenna 
Krew oczyszcza nasze skalane 
grzechem dusze. Nasza uwaga 
kieruje się również na tego same-
go Baranka, który jest mistycznie 
ofiarowany na każdym ołtarzu we 
Mszy świętej. Knock wzywa więc 
do pełniejszego dowartościowania 
Mszy świętej.

W zasadzie wszystkie autoryte-
ty zgadzają się, że w objawieniu w 
Knock centralnym elementem jest 
Msza święta. Matka Boża zdaje 
się to potwierdzać. Większość 
bowiem uzdrowień ma miejsce w 
czasie Mszy świętej. O ile w Lour-
des podkreślony jest Najświętszy 
Sakrament, o tyle w Knock jest to 
Msza święta.

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.

Czasy, w któryCh żyjemy, 
naznaCzone są 

niezmierzoną łaską Boga
Rozmowa z Vicką Mijatović-Ivanković, 29.12.2010 w Medziugorju

*

Vicka rozmawia 
z pielgrzymami 

29 grudnia 2010
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ujrzałaś?
Gdy powoli się do nich zbliża-

łam, widziałam, że patrzą w kierun-
ku góry i o czymś rozmawiają. W 
ogóle nie kierowałam wzroku w tę 
stronę, w którą one spoglądały. Pa-
trzyłam tylko na nie i widziałam, że 
nie są już tak wystraszone jak wcze-
śniej, ale wręcz przeciwnie, spo-
kojnie rozmawiały i spoglądały na 
górę. Obie powiedziały mi, żebym 
popatrzyła i uczciła obecną Matkę 
Bożą. Ale ja po prostu nie mogłam 
podnieść głowy. To było coś o wie-
le silniejszego ode mnie, co nie po-
zwalało mi skierować spojrzenia na 
miejsce objawienia. Nie bałam się 
Matki Bożej, a jednak nie mogłam 
podnieść głowy. Dopiero po kilku 
chwilach poczułam jakąś zmianę w 
sercu i w tym momencie znikła ta 
niemożność, natomiast przed sobą 
ujrzałam Matkę Bożą. 

Jak wyglądało twoje pierwsze 
spotkanie z Maryją? Patrzyła na 
ciebie? Coś ci powiedziała?

W tym momencie, gdy zoba-
czyłam Maryję, była bardzo blisko 
mnie, chociaż wiedziałam, że miej-
sce objawienia znajduje się bardzo 
daleko od miejsca, w którym stały-
śmy. Widziałam ją, tak jak ciebie, 
gdy teraz siedzisz obok jako mój 
rozmówca. Pierwszego dnia obja-
wień trzymała w ramionach dziecko 
i dawała nam znak ręką. Nie wie-
działyśmy wówczas, co oznacza 
ten ruch ręki, ponieważ wyglądało 
to tak, jakby okrywała trzymane 

dzieciątko. Ale po krótkim czasie 
zrozumiałyśmy, że Ona zaprasza 
nas, żebyśmy podeszły do Niej 
bliżej. Ale nie mogłyśmy zdobyć 
się na odwagę i każda z nas uciekła 
do swojego domu, przekonana, że 
objawiła się nam Matka Boża. 

W nocy, która później nastąpiła, 
dane nam było spotkać wielu ludzi, 
którzy przekonywali nas, że nie 
powinnyśmy nikomu opowiadać 
o tym, czego doświadczyłyśmy. 
Osobiście nurtowała mnie myśl, 
czy i jak to możliwe, że objawiła mi 
się Matka Boża. I dlaczego wybrała 
właśnie to miejsce pośród cierni i 
kamieni, gdzie nikogo nie ma. 

Nadszedł drugi dzień. Poszłyście 
około południa w to samo miejsce 
zobaczyć, co się wydarzy?

Także drugiego dnia nie poszłam 
tam z własnej woli. Czułam w sercu 
coś większego i silniejszego, co 
zapraszało mnie, wewnętrznie przy-
ciągało, co przez całą noc przenikało 
moje serce i nie dawało mi spokoju. 
Z początku interpretowałam to jako 
ciekawość, ale później rozpoznałam 
to jako prawdziwe wołanie i wybra-
nie przez Matkę Bożą, od którego 
nie mogłam uciec.

A więc drugiego dnia poszłam 
w to samo miejsce z nadzieją, że 
ponownie ujrzę Maryję. Nagle 
rozbłysło światło i znowu mogłam 
Ją zobaczyć. Matka Boża była tak 
nieopisanie piękna. Tym razem nie 
trzymała w ramionach dziecka.

Szybko podeszłyśmy do Niej, 
nie pamiętam już, w jaki sposób. I 
zaczęłyśmy razem z Nią modlić się 
Modlitwą Pańską „Ojcze nasz…”. 
Po modlitwie Ivanka pierwsza 
skierowała do Niej pytanie, z po-
wodu swojej mamy, która zmarła 
dwa miesiące wcześniej. Następ-
nie Mirjana prosiła Maryję o jakiś 
znak, żeby inni uwierzyli nam, że 
nie wymyślamy sobie tych historii. 
Przed końcem objawienia powie-
działa nam, że jutro przyjdzie o tej 
samej porze. I pożegnała się z nami 
słowami: „Idźcie z Bogiem, moje 
aniołki!”

Od pierwszych spotkań minę-
ło prawie 30 lat. Od tamtej pory 
jesteś jedną z osób widzących. 
Jak czujesz się na drodze takiego 
powołania?

Dużo się wydarzyło przez mi-
nione lata i jeszcze dużo zdarzy się 
aż do momentu, gdy objawienia 
ustaną. Moją jedyną postawą, którą 

żyłam i dalej pragnę żyć, jest przyj-
mowanie tego wszystkiego, czego 
Bóg i Matka Boża ode mnie ocze-
kują, abym Im służyła, przekazując 
wiernie słowa Maryi. 

Pragnę podkreślić, że żyjemy 
w czasach ogromnej łaski Bożej, i 
powinniśmy w szczególny sposób 
ten czas wykorzystać, ponieważ 
Bóg nas do tego zaprasza i obdarza 
szczególnymi łaskami. Gdyby tylko 
ten świat chciał przyjąć i zrozumieć, 
jak wieloma łaskami Bóg nas obda-
rza każdego dnia, ludzkość miałaby 
dużo łatwiejsze i piękniejsze życie! 
Gdyby tak ludzie chcieli pojąć, że 
życie bez Boga i złożenie nadziei 
w świecie materialnym czyni życie 
trudniejszym i cięższym do znie-
sienia… 

Matka Boża przyszła, aby nam 
o tym ciągle przypominać. Pragnie, 
abyśmy się nawrócili, weszli na 
właściwą drogę. Maryja objawia się 
właśnie po to, aby ukazywać nam 
ogromną troskę Boga o człowieka 
i jego sprawy.

Niedawno obchodziliśmy święta 
Bożego Narodzenia, Nowy Rok. 
Z pewnością spotykałaś się w tym 
okresie z Matką Bożą. Możesz nam 
opowiedzieć, jakie są Twoje obecne 
spotkania z Maryją?

Od prawie 30 lat otrzymuję 
objawienia codziennie. W moim 
przypadku nie odbywają się one o 
jednej porze dnia, ale w różnych 
godzinach, nie tak jak u Ivana 
albo Marii, którzy spotykają się z 
Maryją o stałych porach, 20 minut 
przed szóstą wieczorem, a w lecie 
 20 minut przed siódmą. Jednakże 
w minionych dniach otrzymywa-
łam objawienia 20 minut przed 
godziną szóstą, tak jak to było na 
początku. 

Matka Boża była w tych świą-
tecznych dniach radosna i prze-
pięknie ubrana. W dniu narodzenia 
Jezusa oraz w inne święta przyszła 
z Dzieciątkiem w ramionach, ubra-
na w złotą suknię. W tych dniach 
szczególnie mocno podkreślała, 
abyśmy modlili się za młodych i ich 
rodziny, ponieważ żyją w bardzo 
ciężkich i trudnych czasach. Jeśli 
młodzi zdecydują się żyć według 
zasad materializmu i zaniedbają 
prawdziwe wartości, będzie im 
bardzo ciężko w życiu. Właśnie 
decyzja życia tak jak chce świat 
prowadzi wielu młodych do zepsu-
cia, a szatan ma w tym szczególny 
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udział i interes. Może ich wtedy 
sprowadzać na złą drogę życia w 
oddaleniu od Boga. 

Jakie szczególne przesłanie 
kieruje Matka Boża do młodych i 
ich rodzin?

Gdy Maryja zwraca się do mło-
dych, mówi: „Kochane dzieci! To, 
co oferuje wam dzisiejszy świat jest 
bardzo krótkotrwałe i przemijające. 
Mogliście osobiście przekonać 
się, że szatan wykorzystuje każdą 
możliwą chwilę, aby osiągnąć swój 
cel, czyli zniszczyć wasze rodziny 
i wasze domy. Ma swój plan i wie, 
jak doprowadzić go do skutku, a jest 
mu tym łatwiej, że rodziny już się 
razem nie modlą. W rodzinach nie 
ma już miejsca na Boga, sakramen-
ty, czytanie Słowa Bożego.” 

Matka Boża wielokrotnie przy-
pominała nam, aby Biblia stała na 
widocznym miejscu w naszych 
domach, i nie chodzi tylko o jej 
umiejscowienie, ale także o to, 
byśmy w niej szukali zrozumienia, 
jak Bóg zbawiał i zbawia swój lud. 
Tam, gdzie nie ma w rodzinach 
Boga, modlitwy ani rozmowy, nie 
ma także miłości. Dlatego dochodzi 
do konfliktów i rozpadu wielu mło-
dych małżeństw i rodzin. Powodem 
tego jest fakt, że człowiek zapomina 
o Bogu, który jest wiekuistą miło-
ścią i prawdą, jedynym źródłem 
świętości. Tylko przez Jego Syna, 
Jezusa możemy zostać zbawieni. 
Jednak człowiek posiada dar wol-
ności, może podejmować decy-
zje, dokonywać wyborów, a więc 
wszystko zależy od jego wolnej 
woli. Bóg, dając człowiekowi wol-
ną wolę, nie zmusza go do niczego. 
Człowiek podejmuje decyzje, czy 
chce kroczyć przez życie z Bogiem 
czy bez Niego.

Przed kilkoma chwilami mogłaś 
spotkać się z matką, która przyszła 
do ciebie ze swoimi chorymi dzieć-
mi, cierpiącymi na różne choroby. 
Modliłaś się nad nimi i przekazałaś 
im słowa pociechy. Co czułaś, pa-
trząc na te cierpiące dzieci?

Wielu ludzi prosi nas, abyśmy 
się nad nimi modlili. Szczególnie 
ciężko jest patrzeć na młode mał-
żeństwa z chorymi dziećmi, które 
szukają w nas jakiegoś wsparcia. 
Gdy spotykamy ciężko chorych 
dorosłych, także nie jest to łatwe 
doświadczenie. Nie mogę zrobić 
nic szczególnego. Modlę się za 

nich i zawierzam ich Sercu Boga, 
Jego Opatrzności. Wszyscy, którzy 
przychodzą, wierzą, że widzimy 
Matkę Bożą, dlatego zwracają się 
do nas, prosząc o modlitwę wsta-
wienniczą.

Kładę na nich dłonie i modlę 
się całym sercem. Nie postrzegam 
mojego błogosławieństwa jako 
czegoś szczególnego. Powinniśmy 
pamiętać, że krzyż jest w naszym 
chrześcijańskim życiu bardzo waż-
ny. Bóg nam go daje i powinniśmy 
go przyjmować. On wie, kiedy i jak 
ktoś ma zostać od krzyża uwolnio-
ny. To wielka tajemnica Miłości 
Boga, ponieważ tylko On wie, dla-
czego obdarza kogoś właśnie takim 
cierpieniem.

Mam okazję zapytać cię o twoje 
przemyślenia na temat komisji 
utworzonej w Rzymie w sprawie 
Medziugorja... 

Cieszę się, że od strony najwyż-
szych władz Kościoła wyszła ini-
cjatywa powołania takiej komisji. 
A cieszę się, ponieważ z pewno-
ścią wniesie ona sporo nowego w 
dotychczasowy 
stan spraw. My-
ślę, że po tych 30 
latach objawień 
k o n i e c z n y m 
było wzięcie tej 
sprawy w ręce 
przez Rzym, któ-
ry po wszystkich 
przeprowadzo-
nych badaniach 
podejmuje de-
cyzje, które będą 
bardzo ważne 
dla tego miejsca 
pielgrzymkowe-
go. Jeśli zostanę 
poproszona o po-
moc, jestem go-
towa jej udzielić, 
odpowiedzieć na 
pytania, być dys-
pozycyjna tak 
jak było do tej 
pory.

Vicko ,  za -
wsze na koniec 
o t r z y m u j e m y 
od ciebie kilka 
słów.  Możesz 
także tym razem 
skierować kilka 
słów specjalnie 
do naszych czy-

telników?
Na zakończenie naszej rozmowy 

pragnę dodać, że dotychczas nie by-
łam w stanie z powodów zdrowot-
nych być tutaj i dawać świadectwa. 
W ostatnich dwóch latach miałam 
szereg operacji związanych ze 
schorzeniami pleców i kręgosłupa. 
W ostatnich dniach byłam na ostat-
niej kontroli. Lekarz jest bardzo za-
dowolony z poprawy mojego stanu 
zdrowia i ja zresztą także. A więc 
jestem bardzo szczęśliwa, że mogę 
znowu tutaj być, składać świadec-
two, być do dyspozycji Matki Bożej 
i pielgrzymów. 

Wam, drodzy czytelnicy, chcia-
łabym przekazać serdeczne po-
zdrowienia i błogosławieństwo. 
Niech Królowa Pokoju obdarza was 
głębokim Bożym pokojem i napeł-
nia serca miłością. Pozdrawiam i 
zapewniam o mojej modlitwie za 
was.

Przekład z niem. Alicja B.
za zgodą redakcji kwartalnika 

Medjugorje. Gebetsaktion. Ma-
ria-Koenigin des Friedens, 

nr 100 
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Kto idzie przez życie z otwar-
tymi oczami, ten z pewnością nie-
jednokrotnie postawi sobie istotne 
pytanie: jak to nasze codzienne 
życie może być powiązane z dzia-
łaniem Boga? 

Nasze czasy poddają wszystko 
w wątpliwość i modne jest odrzu-
canie wszystkiego, co pochodzi 
ze świata pozaziemskiego. Miarą 
wszystkich rzeczy stał się czło-
wiek. Ta norma zastąpiła na całym 
świecie wiarę i rości sobie prawo 
do stawania się jedyną prawdą. 
Dwa tysiące lat po narodzeniu 
Chrystusa świętuje się pozorny, 
choć wydaje się, że pewny, triumf 

człowieka z jego mocnymi i 
słabymi stronami. Natomiast 
wszystko, co nie pochodzi od 
tego nowego stworzyciela jako 
poprawne albo fałszywe, dobre 
albo złe, zostaje wyrzucone w 
świat ezoteryki. 

Z takimi przemyśleniami 
płynącymi z codziennych do-
świadczeń jako chrześcijanin 
 protestant znalazłem się na 
drodze szukania prawdy o 
sobie i działaniu Boga. Latami 
kręciłem się wokół włas nej osi. 
Jednocześnie nie przyjmowa-
łem gotowych poglądów ludzi 
uznawanych za guru. 

Gdy usłyszałem o Medziu-
gorju oraz o objawieniach 
Matki Bożej, która w mojej 
wierze w ogóle nie była czczo-
na, odczułem wewnętrzne 
poruszenie. Zadawałem sobie py-
tanie: czy jest tam jakaś cudowna 
energia czy też wszyscy ulegają 
zbiorowemu złudzeniu? I co wła-
ściwie widzą osoby otrzymujące 
objawienia? Przedziwne! 

Zachęcony przez wspaniałych 
przyjaciół i może też dlatego, że 
chciałem wyrwać się na chwilę 
z codzienności, wybrałem się w 
towarzystwie trzech bliskich przy-
jaciół w drogę do Medziugorja. 
Już wówczas był to duży krok do 
przodu. Nie można było przecież 
w kręgu znajomych, bez wyjątku 
niewierzących osób, nagłaśniać 
podjęcia takiej drogi, aby nie zo-
stać uznanym za szaleńca. 

Tymczasem wędrówka do 
Królestwa Madonny była ogrom-
nym błogosławieństwem i łaską. 
Dziś jestem przekonany, że była 
to droga do domu, do mojej 
Mamy. Z jednej strony czułem, 
że moje życie nie jest szczęśliwe, 
towarzyszy mi często duchowe 
strapienie. Walczyłem wówczas 
z duchowymi trudnościami, ale 
także z silnymi bólami pleców, 

tak że właściwie nie byłem go-
towy do podjęcia dłuższej jazdy 
samochodem. Jednak przybycie 
do mieszkania Matki Bożej było 
jak powrót do domu. Pojawił się 
głęboki pokój, radość oraz pełne 
otwarcie serca. Bóle pleców na 
jakiś czas ustąpiły. 

Łzy płynęły mi z oczu, gdy 
na miejscu objawienia mogłem 
siebie  człowieka  powierzyć 
kochającym dłoniom Matki Bo-
żej. Czułem, jak moja dusza w 
Niej się zanurza i staje się z Nią 
jednością. 

Oto łaska, w której doświad-
czaniu współuczestniczyło już 
wielu ludzi, a która jest niepojęta 
dla tych, którzy nie wstępują na 
drogę kroczenia przez życie z Ma-
ryją. Właściwie muszą te słowa 
niejednemu człowiekowi szuka-
jącemu sensacji sprawić zawód. 
Ale trzeba jasno powiedzieć, że 
moc pochodząca z Medziugorja 
to strumień miłości, przebacze-
nia, zrozumienia, który swoją siłę 
czerpie z całkowitej wolności. 

Przekład z niem.: 
Alicja B.

medziugorje 
zmieniło 

moje życie
Świadectwo Floriana Hitza, dziennikarza, 

żyjącego i pracującego w Wiedniu.
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W roku 1985 zainicjowałeś 
założenie Akcji Modlitewnej 
Medziugorje. Jakie przyczyny 
skłoniły Cię do założenia w tym 
czasie tego stowarzyszenia?

Pierwsze zetknięcie się z Me-
dziugorjem, a było to w marcu 
1983 roku, głęboko wyryło się w 
moim sercu. Zachwyt Bogiem, 
którego Matka Boża złożyła w 
mojej duszy! To samo mogłem 
zauważyć także u innych prze-
bywających tam osób. Doświad-
czenia ludzi rozpowszechniały 
się poprzez opowiadane innym 
świadectwa, tak że orędzia Matki 
Bożej bardzo szybko trafiały do 
większego grona osób. Ludzie 
chętnie przyjmowali proste wska-
zówki Maryi dotyczące tego, jak 
powinni zmieniać życie. 

Po ukończeniu studiów z 
elektrotechniki wielokrotnie to-
warzyszyłem pielgrzymom do 
Medziugorja oraz często byłem 
zapraszany, aby wygłaszać refe-
raty o tym miejscu. Widziałem, 
że wiele ludzi dzięki Matce Bożej 
otworzyło się na Boga. Byli oni 
gotowi zmieniać swoje życie. 
Jednakże zmiana sposobu życia 
nie jest jednostkowym wydarze-
niem, lecz długim procesem, który 
domaga się wsparcia, obecności 
innych. Sama Matka Boża pozwa-
la się doświadczać jako Ta, która 
towarzyszy. Jej orędzia stanowią 
konkretne wskazówki do procesu 
nawracania się. 

Wielu ludzi prosiło mnie wów-
czas o przesyłanie im treści orędzi, 
które w tamtym czasie kierowa-
ne były do parafii Medziugorje 
każdego czwartku przez Marię 
Pavlović. 

Nie było to dla mnie łatwe za-
danie. Obok wykonywania mojego 
zawodu miałem kilkaset adresów 
osób, którym miałem ręcznie od-
pisać. Często proszono mnie, aby 
przesyłać zebrane orędzia, ponie-
waż małe karteczki, na których 
spisane były pojedyncze orędzia, 
najczęściej się gubiły. Praca mnie 
przerastała. Jako programista w 

technice automatyzacji musiałem 
wykazywać się najlepszą organi-
zacją pracy. Ale dla Matki Bożej 
pisałem listy ręcznie i tkwiłem 
jeszcze, tak to można ująć, w epo-
ce kamienia łupanego. 

Dlatego zdecydowałem się 
zebrać wszystkie czwartkowe 
orędzia Maryi i wydać je jako 
publikację. Idea spotkała się z 
bardzo pozytywnym odzewem. 
Różni ludzie ofiarowali mi pomoc 
i zdarzyło się wiele małych cu-
dów, tak że na wiosnę 1985 roku 
ukazał się pierwszy zeszyt o tytule 
„Medjugorje”. W ciągu jednego 
tygodnia rozeszły się wszystkie 

skopiowane egzemplarze. Uda-
ło się zebrać ze sprzedaży tyle 
środków, że zaplanowano piękne 
wydanie drukarskie. Podczas prac 
przygotowawczych przyszła mi 
myśl, że ten projekt powinien być 
strukturalnie bardziej dopracowa-
ny. Dlatego przygotowałem utwo-
rzenie stowarzyszenia. W sierpniu 
1985 roku została założona „Ge-
betsaktion Medziugorje”. 

W szczególny sposób poświęci-
łeś stowarzyszenie służbie Matce 
Bożej. Jak dalej potoczyły się jego 
losy?

Gdy spoglądam wstecz, widzę, 
że doświadczenie z Medziugorja 

Medziugorje stało się dla wielu 
przystanią nadziei

Rozmowa z o. Ignazem Domejem, 4.01.2011
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odcisnęło swoje piętno na pracy 
stowarzyszenia. Spotkanie z tym 
miejscem objawień dla wielu oka-
zało się niespodziewanym przeło-
mem, jakby bezwarunkowym pre-
zentem, doznaniem czystej łaski i 
głębokiego pokoju. Odpowiedzią 
mogło być jedynie dziękczynienie 
i cicha tęsknota współpracowania 
przy tym dziele, stawania się bez-
warunkowym darem z siebie. 

Konkretną konsekwencją dla 
działalności stowarzyszenia, które 
stawiało sobie za cel rozpowszech-
nianie orędzi Matki Bożej, było 
to, że drukowane pisma nie były 
sprzedawane, ale rozdawane za 
składane datki, aby z nich z kolei 
sfinansować druk kolejnych eg-
zemplarzy. 

Matka Boża cudownie trosz-
czyła się o to dzieło. Po pierw-
szych wydaniach okazało się, że 
możemy regularnie publikować 
kwartalnik. Wzrastało zaintereso-
wanie czytelników, coraz większą 
ilość egzemplarzy trzeba było 
drukować, a jednak datki z rozpro-
wadzanych czasopism były ciągle 
wystarczające.

W tej opatrzności rozpoznałem 
działanie Boga i potwierdzenie, 
że ta praca jest spełnianiem woli 
Bożej. Całkiem jasno wiedzia-
łem także, że brak środków fi-
nansowych nie zależy od Bożej 
Opatrzności, ale że to ja musiałem 
zweryfikować swoją posługę.

W ciągu tych lat bywania w 
Medziugorju spotkałeś wiele zna-
nych i szanowanych osobistości. 
Możesz nam o tym opowiedzieć?

Tak, miałem okazję spotkać 
wiele znanych osób. Może wspo-
mnę tutaj o dwóch tego typu do-
świadczeniach, które zapadły mi 
głęboko w pamięci. 28 sierpnia 
1991 r. ojciec Slavko Barbarić i 
ja mieliśmy dłuższą rozmowę z 
kardynałem Józefem Ratzinge-
rem. Uczestniczyliśmy wówczas 
w międzynarodowej teologicznej 
szkole letniej w Aigen, zorgani-
zowanej dla księży z okręgu Linz. 
Podczas rozmowy wręczyłem 
kardynałowi zebrane kwartalniki i 
zrelacjonowałem mu pracę stowa-
rzyszenia Gebetsaktion Medziugo-
rje w Wiedniu. Obecny papież 
Benedykt XVI znał te kwartalniki, 
ale wyraził radość z kompletnego 
wydania opublikowanych pism i 
określił je jako ważną chronolo-

giczną dokumentację wydarzeń z 
Medziugorja.

Z kolei w roku 1998 z okazji 
moich imienin jeden z zaprzyjaź-
nionych księży, krótko po moich 
święceniach kapłańskich, zaprosił 
mnie na prywatną audiencję u 
papieża Jana Pawła II. Mogłem 
koncelebrować mszę świętą w 
prywatnej kaplicy Ojca Świętego. 
Po Eucharystii spotkałem się z 
Ojcem Świętym i przekazałem mu 
zebrane wydanie kwartalników. 
Podziękował mi i pobłogosławił 
pracę stowarzyszenia. 

Jak postrzegasz drogę życia 
z Matką Bożą z perspektywy ka-
płana?

W pierwszych dniach objawień 
dzieci zapytały Matkę Bożą, czego 
życzy sobie od kapłanów. A Ona 
odpowiedziała wtedy, że pragnie, 
aby kapłani byli silni wiarą i aby 
tej wiary strzegli wśród ludu. W 
spełnianiu tej prośby widzę swoją 
kapłańską drogę. Wiara nie może 
stać się moją własnością. Dlatego 
każdego dnia staram się przez mo-
dlitwę, z pomocą Maryi, w relacji 
do Boga podejmować powołanie 
kapłańskie. 

Jaką rolę odgrywają ludzie 
świeccy przy rozpowszechnianiu 
orędzi?

Każdy człowiek ma tu ogromne 
znaczenie. Nie chodzi tu jednak w 

pierwszym rzędzie o powielanie 
egzemplarzy czy ich rozdawanie, 
ale przede wszystkim o świadec-
two codziennego życia. 

Dzisiejszy świat głodny jest 
wiadomości przekazywanych 
ustami świadków, gdyż stawia je 
na wadze szczerości i prawości. 
Świadek nigdy nie jest neutralny 
ani anonimowy, tak jak obiektyw-
ny naukowiec, ale świadek to taka 
osoba, która jest gotowa całe życie 
oddać Bogu. 

Orędzia Matki Bożej oraz 
chrze ś cijańskie wartości przyjmo-
wane są przez innych na podstawie 
doświadczonego spotkania, świa-
dectwa przez naśladowanie, a nie 
przez teoretyczną naukę albo słu-
chanie kazań. Dlatego właśnie tak 
potrzebni są w naszych społeczeń-
stwach ludzie świeccy, aby byli 
odblaskiem światła Chrystusa. 

Niedawno wróciłeś z Medziu-
gorja. Jak widzisz dalszy rozwój 
tego maryjnego sanktuarium?

Podczas ostatniego pobytu 
dzi wiłem się ilości ludzi, którzy 
przybyli tu świętować Nowy Rok. 
Co właściwie przyciąga tu takie 
tłumy? Dla mnie jest to zawsze 
cud, że ludzie  pomimo zimy  
pielgrzymują z modlitwą na ustach 
i w sercu na górę objawień albo 
na Križevac. Albo też oczekują 
godzinami w kolejkach przed kon-
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fesjonałami na spowiedź. Prawie 30 lat trwa ten cud. 
Po ludzku patrząc, można by było oczekiwać spadku 
napływu pielgrzymów. A rzeczywistość pokazuje, że 
przybywa coraz więcej ludzi z całego świata. Mała, 
nieznana parafia stała się jednym z najbardziej na 
świecie obleganych miejsc pielgrzymek. Działa tu 
nie ludzka, lecz Boża moc. Jeden z kapłanów, który 
w Medziugorju posługuje pielgrzymom sakramen-
tem pojednania, powiedział mi pewnego razu: „W 
Medziugorju urzeczywistnia się odnowa Kościoła 
według duszpasterskiego planu Matki Bożej.”

Na co dzień żyjesz w nowo za łożonej wspólnocie 
„Maryja, Królowa Pokoju”. Jakie cele ma wasza 
wspólnota?

Jest to wspólnota, która wyrosła z wydarzeń 
związanych z Medziugorjem, z tego duchowego 
źródła pokoju i przebaczenia, które doprowadziło 
do odnowienia piękna franciszkańskiej drogi z jej 
nastawieniem na Eucharystię. 

Celem wspólnoty jest życie Ewangelią Chrystusa 
oraz poświęcenie się służbie Bogu w Kościele. Mo-
dlitwa oraz duszpasterskie obowiązki nadają rytm 
codziennemu życiu członków wspólnoty. Maryja, 
Królowa Pokoju patronuje naszemu zgromadzeniu. 

Możesz nam opowiedzieć o swoim najpiękniej-
szym osobistym doświadcezniu z Medziugorja?

Moim najpiękniejszym osobistym doświadcze-
niem z Medziugorja jest doświadczenie głębokiej 
ciszy, na przykład na adoracji w kościele, ciszy, w 
której Maryja się objawia albo ciszy na Križevać 
przy gwiaździstym niebie. W takich momentach 
całym sobą czuję, jak wszystko wypełnia Obecność 
Boga, który wszystko obejmuje swoim kochającym 
Sercem.

Jakie są Twoje osobiste życzenia dla tego miejsca 
pielgrzymek?

Medziugorje stało się dla wielu ludzi ostoją na-
dziei. Nasze społeczeństwo łamie szybko wszystko, 
co jest nadłamane. Natomiast tutaj ludzie doświad-
czają, że to co jest zranione, zostaje uleczone. Bóg 
wybacza, ulecza i w swej wszechmocy stwarza na 
nowo. Chciałbym, aby ten wymiar został ocalony, 
aby Medziugorje nadal było miejscem, w którym po-
nad naszymi ludzkimi podziałami, ludzie obdarzani 
są przebaczeniem i zbawieniem. 

Franciszkanie towarzyszą pielgrzymom w ciągu 
tych lat z duszpasterską troską i wrażliwością. Niech 
Bóg da im siłę do spełniania tej posługi z miłością.

Co chciałbyś jeszcze przekazać swoim czytelni-
kom?

Najczęstszą prośbą Matki Bożej jest prośba o 
modlitwę, ponieważ modlitwa może zmienić świat, 
jak mówi Maryja, zapobiec wojnom oraz zmienić 
twarde ludzkie serca. Dlatego życzę sobie i wszyst-
kim czytelnikom, abyśmy stawali się jedną wielką 
rodziną osób, które łączy modlitwa, które wspólnie 
kroczą do nieba pod opieką Matki Bożej.

Przekład z niem.: Alicja B.

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ 
DLA PARAFII W 
MEDZIUGORJU 
I DLA ŚWIATA

Doroczne objawienie   dane Mirjanie 
Dragicevic-Soldo 18 marca 2011:

Drogie dzieci! Jestem z wami w imię 
największej Miłości, w imię umiłowane-

go Boga, który zbliżył się do was poprzez 
mego Syna i pokazał wam prawdziwą 

miłość. Pragnę was poprowadzić Bożą 
drogą. Pragnę was nauczyć prawdziwej 

miłości, aby inni widzieli ją w was, byście 
i wy widzieli ją w innych, byście byli dla 

nich braćmi i by inni widzieli w was miło-
siernego brata. Dzieci moje, nie bójcie się 

otworzyć mi swoje serca. 
Ja poprzez matczyną miłość pokażę 

wam, czego oczekuję od każdego z was, 
czego oczekuję od swoich apostołów. 

Pójdźcie za mną.  Dziękuję wam.
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Medziugorje – 
szansa dla Kościoła

stowarzyszenie „akcja Modlitewna: Maryja, Królowa 
pokoju” postawiło sobie za zadanie rozpowszechnianie 
orędzi Matki Bożej. chodzi przy tym też o dzielenie się 
świadectwami osób, które doświadczyły różnych łask. 

początkowo relacje pochodziły z Medziugorja, na-
stępnie z całego świata, ponieważ rozkwitło ono z małej 
miejscowości w Hercegowinie do miejsca wyjątkowej 
obecności i działania Boga, którego wołanie dosięga naj-
dalszych krańców ziemi. opowiadają o tym świadectwa 
zawarte w zeszytach już od roku 1985.

Medziugorje stanowi obecnie temat wielu roz-
mów i dyskusji wśród ludzi, których poruszyły 
tutejsze wydarzenia. Jednym z nich jest biskup z 
Tyrolu, Hermann Raich, który był misjonarzem 
w Papui Nowej Gwinei. Zachwycił się pismami o 
Medziugorju. Z racji, iż nie otrzymywał zbyt wielu 
tego typu materiałów, czytał artykuły trzy, nawet 
czterokrotnie. W ten sposób, przebywając na obczyź-
nie, znał najdrobniejsze szczegóły o Medziugorju 
oraz podkreślał, że Kościół powinien wykorzystać 
szansę, jaka przychodzi właśnie przez wydarzenia 
w Medziugorju. 

Następnie biskup Raich ponownie odwiedził Me-
dziugorje, zachęcając do poważnego potraktowania 
słów orędzi, szczególnie zaproszenia do odnowy 
codziennego chrześcijańskiego życia, tak jak życzył 
sobie tego papież Jan Paweł II w odniesieniu do 
projektu Nowej Ewangelizacji Europy. Orędzia nie 
zawierają nic nadzwyczajnego, nic nowego, czego 
nie zawierałoby Pismo Święte: nawrócenie, modli-
twa, sakramenty, miłość bliźniego. My natomiast 
czytamy Biblię zbyt rzadko, nie trakujemy jej słów 
jako praktycznych życiowych wskazówek, wskutek 
czego nie wprowadzamy Słowa w nasze codzienne 
życie. Biskup Raich zobaczył w Medziugorju szansę 
dla Kościoła. 

Ojciec Hans Buob SAC przedstawiał Medziu-
gorje nawet jako przykład „niebiańskich metod 
duszpasterzowania” oraz polecał wszystkim wy-
czerpanym kapłanom, aby przywieźli ludzi na kilka 
dni do Medziugorja. Kapłani mogą wtedy odpocząć, 
a wierzący doświadczą głębi wiary i nawrócenia. 
Kościół, konfesjonały, góry, nabożeństwa spełnią z 
pewnością swoje zadania.

Jeśli wielu księży czuje się przeciążonych pracą, 
powinni bardziej zawierzyć Bogu, Sercu Jezusa 
oraz opiece Maryi. Posługując się metodami nowej 
ewangelizacji nie mogą zapominać o utrwalonych 
w pobożności drogach prowadzenia do wiary i 
Boga. Najwyższy czas, aby odpowiedzieć na upo-
rczywe wołanie Nieba, które trwa w Medziugorju 
już 30 lat. Fakt, że Matka Boża widzi w naszych 
sercach ciemność, nie powinnien nas pozostawiać 
obojętnymi. Zapalmy najpierw światło w naszych 
sercach, a następnie nieśmy je naszym najbliższym 
w rodzinach, do środowisk, w których żyjemy, w 
końcu  całemu światu.

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ 
DLA PARAFII W 
MEDZIUGORJU 
I DLA ŚWIATA

z 25 maja 2011:
«Drogie dzieci, dziś moja modlitwa 

jest za was wszystkich, którzy prosicie o 
łaskę nawrócenia. Pukacie do drzwi mo-

jego serca, lecz bez nadziei i bez modlitwy, 
w grzechu i bez sakramentu pojednania z 

Bogiem. Porzućcie grzech i zdecydujcie się, 
drogie dzieci, na świętość! Jedynie w ten spo-

sób mogę wam pomóc, wysłuchać waszych 
modlitw i orędować za wami u Najwyższego. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje 
wezwanie.»

z 25 kwietnia 2011:
„Drogie dzieci, tak jak natura daje naj-

piękniejsze kolory w roku, także Ja zachęcam 
was do dawania świadectwa waszym życiem i 
pomagania innym w zbliżaniu się do Mojego 

Niepokalanego Serca, aby płomień 
miłości do Najwyższego zakiełkował w 

ich sercu. Ja jestem z wami i proszę was bez 
ustanku, aby wasze życie stało się odbiciem 

raju tu na ziemi. 
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje 

wezwanie.”

z 25 marca 2011: 
Drogie dzieci, w sposób szczególny 

pragnę dziś zachęcić was do nawrócenia. 
Niechaj od dziś nowe życie rozpocznie się 
w waszych  sercach. Pragnę ujrzeć wasze 

„tak” i niechaj wasze życie stanie się 
radosnym przeżywaniem woli Boga w 

każdej chwili waszego życia. 
Dziś błogosławię was w sposób szcze-
gólny Moim matczynym błogosławień-

stwem  pokoju, miłości, jedności z Moim 
Sercem i Sercem Mojego Syna Jezusa. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje 
wezwanie. 
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swoje zadania, jednak nie zdołały 
ich powstrzymać w bardziej sku-
teczny sposób.” (str. 132 cytowa-
nej książki) 

Dlatego Syn Boży wysyła swoją 
Matkę, według słowa: „Będą słu-
chać Jej słów.” I wielu uwierzyło 
dzięki Jej słowom. 

Oto droga z Maryją. Celem 
jest Chrystus. Za św. Pawłem 
możemy powtórzyć: „Bylebym 
pozyskał Chrystusa i znalazł się 
w Nim - nie mając mojej sprawie-
dliwości, pochodzącej z Prawa, 
lecz Bożą sprawiedliwość, otrzy-
maną przez wiarę w Chrystusa, 
sprawiedliwość pochodzącą od 
Boga, opartą na wierze przez po-
znanie Jego: zarówno mocy Jego 
zmartwychwstania, jak i udziału w 
Jego cierpieniach - w nadziei, że 
upodabniając się do Jego śmierci, 
dojdę jakoś do pełnego powstania 
z martwych.” (Flp 3,811) 

Maryja jest najlepszą przewod-
niczką na drodze do Chrystusa. 
Jak nikt inny z ludzi była z Nim 
złączona: w miłości, naśladowa-
niu, rozpoznaniu Jego natury. Jeśli 
pozwolimy Jej, poprowadzi nas 
najkrótszą drogą do Chrystusa, 
do Jego Serca. Dla mnie osobiście 
spotkanie z Medziugorjem było 
doświadzeniem spotkania z Matką 
Bożą oraz okazją do pogłębienia 
wiary.

Moje szczególne 
spotkanie z Maryją
Już jako nastolatek poświęci-

łem się dobrowolnie i z własnej 
inicjatywy Matce Bożej. Pewne-
go razu znalazłem wśród gazet 
wyłożonych na półce w kościele 
zeszyt pod tytułem: „Całkowite 
zawierzenie siebie Jezusowi i Ma-
ryi”, autorstwa św. Ludwika Marii 
Grignion de Montfort. Z wielką 
radością czytałem te słowa, rozwa-

żałem je, a następnie zawierzyłem 
się całkowicie Matce Bożej. Nikt o 
tym nie wiedział. Był to dzień 15 
maja 1949 roku. 

Możliwość poznania objawień w 
Medziugorju uważam za ogromną 
łaskę. Słowa objawień, spotkania z 
osobami widzącymi, przebywanie 
w tym miejscu łaski, spotkania z 
pielgrzymami od roku 1985 do 
2011, doświadczenie wielkich 
dzieł Boga we własnej duszy oraz 
dostrzeganie tylu cudów nawróceń 
i uzdrowień u innych, to wszyst-
ko wyryło się głęboko w moim 
sercu.

Uzdrowienia 
za wstawiennictwem Maryi
Doświadczyłem u siebie i u 

in nych pomocy i uzdrowień fi-
zycznych. Jeśli teraz opowiadam 
te słowa, niech służy to chwale Je-
dynego i Wszechmocnego Boga. 
Podzielę się własnym doświadcze-
niem, choć w skróconej formie. 

W roku 1987 ciężko zachoro-
wałem na zapalenie opon mó-
zgowych. Objawy rozpoczęły się 
od krwawienia siatkówki oka. 
Prawe oko napłynęło krwią, tak 
że prawie nie widziałem. Krót-
ko po tym pojawiła się wysoka 
gorączka i uciążliwe bóle głowy. 
Pewna grupa modlitewna, nie 
znając mnie, ani nie wiedząc, o co 
dokładnie chodzi, otrzymała przez 
Jelenę, z inicjatywy Matki Bożej, 
zadanie modlenia się za mnie. Po 
kilku tygodniach choroby, która 
była nieznośna ze względu na 
nieustępującą gorączkę oraz trud-
ności z oddychaniem, odwiedził 
mnie przyjaciel. Pielęgniarka, ze 
względu na mój stan zdrowia, nie 
chciała go wpuścić. Ale na moją 
prośbę zgodziła się na odwiedzi-
ny. Mój przyjaciel powiedział 
mi, że czeka go całonocna podróż 

Jezusa dała nam Maryja, Matka 
Syna Bożego. Przez Nią Bóg stał 
się człowiekiem, naszym Zba-
wicielem. Przez swoje wcielenie 
uwolnił nas od grzechu pierwo-
rodnego. W ciagu tych dwóch 
tysięcy lat także Maryja objawiała 
się ludziom, aby ratować ich dla 
życia wiecznego. Zaskakuje coraz 
częstsze pojawianie się Maryi w 
ciągu ostatnich stuleci. Wystarczy 
wspomnieć kilka miejsc: Lourdes, 
La Salette, Fatimę, a także, od 24 
czerwca 1981 r. aż do dnia dzisiej-
szego, Medziugorje, nawet jeśli 
nie zostało ono jeszcze uznane 
przez Kościół. Bóg działa, bo pra-
gnie wszystkich doprowadzić do 
Nieba, wszystkich zbawić. Matka 
Boża jest szczególną pomocą w 
Bożym planie zbawienia. 

Manfred Platte, który wydał 
książkę pt.: „Niewierząca mło-
dzież” (Herder, 1987) tak pisze: 

„Faktów odejścia [od Kościoła] 
nie można bagatelizować. Badacze 
opinii publicznej i socjologowie 
od lat przedstawiają dane poparte 
zebranymi materiałami. Mianowi-
cie, nie chodzi o procesy ostatnich 
kilku lat, ale o pewien rozwój, 
który rozpoczął się w Europie 
już około 250 lat temu i stale 
postępuje. Od Lessinga „Nathan 
der Weise” i Fausta Goethego 
(„Słyszę słowa orędzi, ale brakuje 
mi wiary”) widoczna jest postawa 
zwiększania dystansu wobec prze-
słania Biblii, obcości, niezrozu-
mienia, a nawet można stwierdzić, 
że otwartej wrogości, począwszy 
od ludzi wykształconych, przez 
szerokie warstwy zatrudnionych 
w przemyśle, a kończąc na kon-
sumentach nowoczesnego społe-
czeństwa masowego. Działania 
podjęte przez Kościół, mające 
na celu zahamowanie procesów 
sekularyzacji, częściowo spełniły 

30 lat objawień 
Matki Bożej 

w Medziugorju 
1981-2011

Ks. dr Johannes Gamperl
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Gdy miesiąc po śmierci tej kobiety 
przybyłem do Medziugorja, cze-
kały na mnie słowa Matki Bożej, 
skierowane przez Jelenę, chociaż 
nie prosiłem o nie. Zobaczyłem 
datę: 8 maja 1986, dzień śmierci 
wspomnianej kobiety. Zdanie do 
mnie brzmiało: „Zegnij kolana 
przed Krzyżem i módl się gorąco. 
Wtedy poznasz wolę mojego Syna, 
i również wolę Ojca.”

Bóg jest Bogiem bliskim, 
Emmanuelem
Przebywając w Medziugorju 

jasno poznałem, że niebo nie jest 
czymś odległym, ale bliską rze-
czywistością, częścią naszego ży-
cia. Pokazują to także wspomniane 
przykłady. Bóg przygotowywał 
mnie na głęboką relację z Nim, z 
Jezusem i Matką Bożą. Najgłęb-
szym doświadczeniem było to, że 
niebo jest rzeczywiście z nami. 
Bóg nie jest Bogiem odległym, 
nieosiągalnym, jak mówią słowa 
piosenki: „ponad gwiazdami jest 
odpoczynek.” Jednocześnie przy-
szło inne rozumienie słów Pisma 
Świętego. Poznałem, że tak jak 
kiedyś Jezus działał, tak działa 
także teraz. Fragment Ewangelii 
opowiada, że od pierwszego zesła-
nia Ducha Świętego zgromadzeni 
wierzący zrozumieli słowa Piotra, 
chociaż posługiwali się odmienny-
mi językami. Kiedyś traktowałem 
te słowa tylko jako historię z prze-
szłości, natomiast teraz nie mam 
trudności, aby widzieć je jako 
rze czywistość, ponieważ udziela 
się nam Duch Święty, i rozumie-
my w tym języku, który jest nam 
najbliższy, mianowicie w języku 
ojczystym. Nie mam już proble-
mów, by traktować na serio słowa 
Biblii, ponieważ doświadczyłem 
ich we własnym życiu. 

Największymi cudami są dla 
mnie osoby, które się nawracają, 
a które spowiadam, posługując 
w Medziugorju sakramentem 
pojednania. Konfesjonały z Me-
dziugorja uznawane są przecież 
za konfesjonał świata. Jasne jest, 
że nawrócenie jest czymś o wiele 
większym niż uzdrowienie fizycz-
ne, gdyż zależy od wolnej woli 
człowieka, którą Bóg szanuje. 

Podczas mojego ostatniego po-
bytu w Medziugorju w paździer-
niku 2010 po raz kolejny miałem 
okazję przekonać się, że niektórzy 
nie przystępowali do spowiedzi 
od ponad 40 lat. Ale cudem znaj-
dowali drogę do Miłosiernego 
Boga.

Medziugorje - 
duchowe doświadczenie
Gdy po raz pierwszy usłyszałem 

o Medziugorju na jakimś wykła-
dzie, byłem przekonany, że tu 
naprawdę działa niebo. Przez lata 
stało się dla mnie jasne, że odnowa 
wiary – byłem wówczas rektorem 
niższego seminarium – nie zdarzy 
się przez coraz mniej intensyw-
ne życie religijne, modlitewne, 
mniejszą ilość postów czy wyrze-
czeń, ale wręcz przeciwnie, przez 
pogłębienie relacji z Bogiem, bar-
dziej gorliwą modlitwę, codzienny 
trud nawracania serca. I chociaż w 
roku 1981, gdy po raz pierwszy 
czytałem o Medziugorju, byłem 
wobec tych wydarzeń obojętny, a 
nawet niechętny, moje stanowisko 
zmieniło się w roku 1984. Stało 
się dla mnie jasne, że spełniając 
prośby Matki Bożej zawarte w 
orędziach, możemy pozwolić, aby 
Bóg uzdrawiał świat i naszą po-
bożność. Odebrałem te słowa jako 
konkretyzację słów zawartych w 
Piśmie Świętym.

do Medziugorja. A po przybyciu 
będzie szukał jednej z osób widzą-
cych, Mariji, aby zawierzyła mnie 
Matce Bożej. I tak zrobił. Marija 
opowiadała, że po przedstawieniu 
tej prośby Matka Boża milczała, 
a później skinęła głową. Od tej 
chwili gorączka zaczęła maleć. 
Wkrótce mogłem znowu podjąć 
codzienne obowiązki. Jednocze-
śnie wspomniana grupa modli-
tewna dowiedziała się, dlaczego 
otrzymała zadanie modlitwy w 
mojej intencji. 

Drugie podobne zdarzenie mia-
ło miejsce w tym samym roku 
w Wiedniu, a dotyczyło jednego 
znanego mi dziecka, które za wsta-
wiennictwem Matki Bożej bardzo 
szybko powróciło do zdrowia po 
zachorowaniu na zapalenie opon 
mózgowych, chociaż lekarze uwa-
żali to za niemożliwe. Opiekujący 
się dzieckiem lekarz, wypisując 
dziecko ze szpitala stwierdził, 
podnosząc dłoń do góry: „To nie 
było nasze dzieło!”. Pewien młody 
kapłan dobrowolnie ofiarował swe 
życie za to dziecko, ale dobry Bóg 
zachował ich oboje przy życiu. 

Trzecim wielkim dziełem Boga 
w moim życiu było wyzdrowie-
nie po przebytym zawale serca, 
na który chorowałem pół roku, 
nic o tym nie wiedząc. Dzięki 
wytrwałej modlitwie wielu lu-
dzi badania wykazały całkowite 
wyzdrowienie. Defekty serca po 
prostu zniknęły.

Wolą Boga są nie tylko 
fizyczne uzdrowienia
Także inne wydarzenia, wskazu-

jące na działanie Mocy Pana Boga, 
wiążę ze wstawiennictwem Matki 
Bożej z Medziugorja. Był rok 
1986. Żona mojego przyjaciela, 
lekarza, ciężko zachorowała. Nie 
mogła mówić ani się poru-
szać. Także pielgrzymka do 
Medziugorja, którą wspólnie 
podjęliśmy, nie skutkowała 
uzdrowieniem, chociaż go-
rąco modliłem się za nią do 
Pana za wstawiennictwem 
Matki Bożej. Tym bardziej 
byłem rozczarowany, gdy 
ta kobieta 8 maja 1986 roku 
zmarła. Zrodził się we mnie 
bunt wobec Boga, ponieważ 
była to matka rodziny, opie-
kująca się trójką dzieci. Prze-
wodniczyłem jej pogrzebowi. 
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Można sobie postawić pytanie, 
na ile aktualne są orędzia z Me-
dziugorja w obecnych czasach, 
choćby w roku 2010, w którym 
zdarzyło się 950 katastrof, gdy 
świat pustoszą wojny i nienawiść. 
Nie mamy prawa osądzać ani szu-
kać winnych: „O gdyby ten albo 
tamten przyjął słowa orędzi, może 
byłoby inaczej!”. O wiele bardziej 
wydaje się klarować spostrzeże-
nie, że ani w sercach ludzi, ani w 
świecie nie będzie pokoju dopóty, 
dopóki orędzia Królowej Pokoju, 
orędzia Biblii, nie będą przyjęte i 
urzeczywistniane. Matka Boża jest 
przy nas przez swoje objawienia i 
zachęca nas, napomina i pomaga 
w kroczeniu drogą pokoju. 

Dane mi było od roku 1985 wie-
lokrotnie przyjeżdżać do Medziu-
gorje z licznymi grupami pielgrzy-
mów. Jako duchowny towarzyszę 
wielu ludziom, żyjącym duchem 
Medziugorja, w dniach skupienia, 
rekolekcjach, nabożeństwach po-
kutnych, a także przez spotkania z 
grupami modlitewnymi w Austrii 
i Niemczech.

Pokój wśród ludzi
Gdy po raz pierwszy przybyłem 

do Medziugorja, uklękłem w jed-
nej z ostatnich ławek w kościele 
i zacząłem modlić się różańcem, 
ale nędzna była ta moja modlitwa. 

Orędzie z Medziugorja
Słyszałem o czwartkowych orę

dziach Matki Bożej, o zaproszeniu 
do codziennej modlitwy psalmami, 
o zachęcaniu grup modlitewnych 
w Medziugorju do poświęcenia na 
modlitwę trzech godzin dziennie, 
o comiesięcznej spowiedzi oraz 
o najpiękniejszej z danych nam 
modlitw, mianowicie o Euchary-
stii, do której współświętowania 
nieustannie Maryja zaprasza każ-
dego z nas. Słyszałem o słowach 
orędzi, które mają prowadzić do 
wewnętrznego i zewnętrznego 
pokoju przez wiarę, modlitwę, 
post i nawrócenie. Matka Boża 
prowadzi nas dalej, na drogę 
miłości i świętości. W orędziach 
można zobaczyć wyraźną linię 
przewodnią. Mianowicie, chodzi 
przede wszystkim o życie oparte 
na wierze i pokoju: 

„Kapłani powinni głęboko wie-
rzyć i przekazywać tę wiarę wie-
rzącym”, prosi Maryja czwartego 
dnia objawień (27.06.1981). 

26.06.1981 Matka Boża po raz 
drugi ukazuje się Marii i mówi: 
„Pokój, pokój i tylko pokój.” Przy 
tym powtarza ze łzami: „Między 
Bogiem a człowiekiem powinien 
znowu zapanować pokój. I ten 
pokój powinien panować również 
między ludźmi.”

Podczas gdy dwoje moich przyja-
ciół klękło nieco bliżej. Wydało mi 
się, że od razu weszli w głęboką 
modlitwę. Pytałem siebie, co ja tu 
właściwie mam robić i usilnie się 
nad tym zastanawiałem. Wtedy 
usłyszałem w sercu: „Chcę, byś 
przyjął mój pokój!”. Nieopisane 
uczucie szczęścia przenikało moją 
duszę. W jednej chwili stał się 
dla mnie jasny cel przesłania z 
Medziugorja: przekazać człowie-
kowi pokój. Ten głęboki pokój, z 
którego bierze swoje źródło pokój 
zewnętrzny. Pokój jako stan serca 
oznacza pełnię zbawienia. Ta peł-
nia jest darem Boga, którego nie 
możemy zdobyć sami z siebie, ale 
możemy się na ten pokój otwierać 
przez praktyki, do których zachę-
ca nas Maryja: wiara, modlitwa, 
nawrócenie, post. Pokój zagości 
w naszych sercach, gdy zwróci-
my się do Boga, gdy pozwolimy, 
by z naszych serc uczynił sobie 
mieszkanie. Pokój jest darem Du-
cha Świętego (Gal 5,22). Maryja, 
Królowa Pokoju, wyprasza i prze-
kazuje nam właśnie ten pokój. 

Ks. Johannes Gamperl
Przekład z niem.: Alicja B.

Dokończenie w następnym 
numerze
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Ojcze, obchodzimy święto 
Świętych Młodzianków Męczen-
ników. W kościele zgromadziło 
się wiele małych dzieci. W ich 
intencji odprawiał ojciec mszę i 
blogosławił je. Następnie dzieci 
mogły zobaczyć żywą szopkę 
betlejemską, przygotowaną przez 
członków wspólnoty Cenacolo. 
Jak spędził ojciec te dni Bożego 
Narodzenia w Medziugorju?

Niech będzie pochwalony Je-
zus Chrystus i Maryja! 

Radosne to święta: narodziny 
Jezusa, a potem  wspomnienie św. 
Szczepana i niewinnych dzieci. 
Spędziliśmy te święta w atmos-
ferze modlitwy, radości, ale także 
posługując wiernym. Bez Bożego 
Narodzenia nie ma życia na tej 
ziemi. Boże Narodzenie to nie 
tylko jeden dzień w roku, 25 grud-
nia. Dla prawdziwych chrześcijan 
musi ono trwać także w pozostałe 
dni. Bez Bożego Narodzenia, 
Boga, miłości, bez przebaczenia i 
miłosierdzia nie ma życia, szcze-
gólnie dla nas chrześcijan. Tutaj 
w Medziugorju każdy dzień jest 
Bożym Narodzeniem. Ale taki 
stan nie powinien dotyczyć tylko 
Medziugorja, ale każdego miejsca 
na świecie. 

Jezus przybył na świat w rodzi-
nie Maryi i Józefa. Mówi się, że 
rodzina jest najważniejszą komór-
ką dla rozwoju życia człowieka na 
tym świecie... 

Bez rodziny nie ma życia. Jeże-
li nie będzie już matek ani ojców, 
nie będzie też tego świata. Dlatego 
Święta Rodzina musi być wzo-
rem dla naszych chrześcijańskich 
rodzin. Nasze rodziny muszą być 
świadome, że niosą krzyż życia ro-
dzinnego, tak jak Józefowi i Maryi 
nie był oszczędzony krzyż, choćby 
wówczas, gdy uciekali przed He-
rodem. Musieli pracować, znosić 
cierpienie i wiele niedogodności. 
Tak też w naszych rodzinach 
mu si zagościć świadomość, że 
nosimy krzyż, ponieważ właśnie 
on oznacza zwycięstwo, chwałę i 

zmartwychwstanie. 
W dzisiejszych czasach widzi-

my rozpad wielu rodzin. Nato-
miast osoby widzące przekazują 
nam nieustannie, że Matka Boża 
w ciągu minionych lat ciągle za-
praszała i przypominała o wadze 
modlitwy w rodzinie, gdyż właśnie 
modlitwa scala rodzinę. 

Bez modlitwy nie ma chrześ
cijaństwa, zdrowej jedności ani 
życia. Jeśli rodzina zaniecha  
modlitw, staje ona przed groźbą 
rozpadu. Rodzina jest pośredni-
kiem w naszej komunikacji z Bo-
giem. Modlitwa daje siłę i wlewa 
nadzieję w serce. Modlitwa, czyli 
rozmawianie z naszym Ojcem w 
Niebie, powinna zajmować pierw-
sze miejsce w naszym życiu, nie 
tylko modlitwa prośby, ale także 
modlitwa dziękczynienia. Ojciec, 
który nas kocha, wie najlepiej, 
czego i w jakim czasie potrzebu-
jemy. Bez Niego, Jego pomocy, 
miłości i przebaczenia jesteśmy 
niczym. Jesteśmy świadkami 
wielu rozwodów, nieuporządko-
wania i rozpadów rodzin. A jedną 
z najważniejszych przyczyn jest 
brak wspólnej rodzinnej modlitwy, 
brak spotkań i rozmów. Każdy 
prowadzi oddzielne życie, chodzi 
własnymi ścieżkami, dlatego znika 
jedność, która stanowi fundament 
rodziny. 

Jeśli tego nie ma, przychodzi 
pewnego dnia kres takiego funk-
cjonowania obok siebie i wszyst-
kie systemy spajające rodzinę 
okazują się fikcją. Znika zaufanie, 
a pojawiają się problemy. Młode 
małżeństwa są obecnie wysta-
wione na dużo więcej pokus i 
prób, ponieważ świat oferuje im 
niezliczone możliwości i wyma-
gania. Jeśli dodamy do tego fakt, 
że Bóg i modlitwa nie mają już 
prawa bytu w rodzinach, wten-
czas musi przyjść wcześniej czy 
później moment, w którym taka 
wspólnota się rozpadnie. Wielką 
tragedię stanowią dalsze, głębo-
kie konsekwencje poruszanego 

zjawiska, mianowicie ślady, jakie 
zostają w psychice i duszy nicze-
mu nie winnych dzieci. Przecież 
one także pewnego dnia staną się 
matkami i ojcami, wyszedłszy 
właśnie z takimi doświadczeniami 
z dzieciństwa. Przychodzą nowe 
problemy, na które natykamy się 
w rozpędzonym świecie. 

Ojciec jest już dłuższy czas w 
Medziugorju. Z pewnością ma 
Ojciec własny punkt widzenia 
wobec tego wszystkiego, co się tu 
dzieje?

Medziugorje stanowi oazę, 
źródło na pustyni, przy którym 
zmęczony wędrowiec siada, od-
poczywa, zaspokaja pragnienie. 
Tak też Medziugorje stanowi dla 
pielgrzymów źródło przeogromnej 
łaski Boga i dobroci Maryi. Kto tu 
przybywa, odchodzi napełniony 
prawdziwym pokarmem i prawdzi-
wą wodą życia, ponieważ pojednał 
się z Bogiem, z ludźmi i z samym 
sobą. Wypowiada oczyszczające 
słowa „mea culpa”, ponieważ nie 
ma człowieka bez grzechu, jak 
podkreśla św. Jan. Dlatego właśnie 
Jezus przyszedł na świat – abyśmy 
przyjęli Boże przebaczenie, Jego 
miłosierdzie, nowe życie z Boga. 
Także Matka Boża powtarza dziś: 
„Módlcie się i pośćcie!” Ale 
przecież te słowa nie przyszły do 
nas dziś! Towarzyszą nam one od 
zarania dziejów. Wiemy od ludzi 
z pokolenia naszych dziadków, jak 
gorliwie modlono się w naszych 
rodzinach i staramy się iść za ich 
wychowaniem i przykładem życia. 
Nie chodzi tylko o cichą modlitwę. 
Była to wspólna głośna modlitwa, 
którą mogli słyszeć przechodzący 
obok domu ludzie. Także po pra-
cy, spotykało się pięć czy sześć 
rodzin, aby się razem pomodlić. 
Oto jak może wyglądać modlitwa 
zanoszona do Boga. I rodziny po-
mimo biedy i nędznych warunków 
życia były szczęśliwe, ponieważ 
trwały w jedności. 

Chciałbym szczerze powie-
dzieć, że bez modlitwy w rodzi-

Bez BoGa nie ma życia 
na tym świecie

Rozmowa z ojcem Petarem Vlasiciem, Medziugorje 28 grudnia 2010, 
we wspomnienie Świętych Młodzianków Męczenników
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nach jesteśmy niczym. Stajemy 
nad przepaścią, a ta najważniej-
sza jednostka, podtrzymująca 
świat, jaką jest rodzina, zniknie. 
Maryja zwraca naszą uwagę na 
te niepokojące procesy i z troską 
zawsze będzie nam przypominać, 
byśmy nie zlekceważyli problemu. 
Modlitwa, post, pokuta i nawró-
cenie  oto przesłanie Boga do 
nas, orędzie Niebieskiej Matki, 
świętej Dziewicy, Maryi, tutaj w 
Medziugorju. 

Na początku roku 2010 Rzym 
utworzył specjalną komisję, która 
powinna wydać opinię w sprawie 
wydarzeń w Medziugorju. Czy zo-
stały wydane jakieś nowe wytycz-
ne dla kapłanów, zajmujących się 
przybywającymi pielgrzymami?

Wiemy, że komisja działa i 
czyni, co do niej należy, tak jak 
my wykonujemy swoje zadania. 
Jesteśmy pracownikami Kościoła i 
wykonujemy powierzone nam za-

dania tutaj w Medziugorju, tak jak 
wykonywaliśmy je w minionych 
latach w innym miejscach posługi. 
Wszyscy, którzy pracują na para-
fii oraz osoby, które przychodzą 
nas wspierać, mają upoważnienie 
miejscowego biskupa do prowa-
dzenia duszpasterstwa oraz mają 
postępować w zgodzie z prawem 
kościelnym. Zatem kierujemy się 
nakazami naszej Matki Kościoła, 
która mówi za pośrednictwem 
biskupa. Modlimy się, głosimy 
kazania, spowiadamy, jesteśmy 
do dyspozycji pielgrzymów, aby 
otrzymali to, po co tu przybyli. Jak 
dalej potoczą się losy Medziugor-
je, zostawiamy to tym, którzy są 
kompetentni do wydawania decy-
zji. Kościół nie ogłosił Medziugor-
ja mianem sanktuarium, a jednak 
jest świętym miejscem, do którego 
z okazji Nowego Roku przybyło 

około 10 tys. młodych ludzi. Świę-
towanie Nowego Roku odbywa się 
pod gołym niebem, ponieważ nasz 
kościół pomieści najwyżej 2000 
ludzi. Nikt nie narzeka na zimno, 
nikt nie pali ani nie rzuca petard. 
Tutaj modlimy się, śpiewamy i z 
radością wychwalamy Boga. 

Zeszłoroczna wizyta kardynała 
Schönborna wywołała wielką 
radość wielu wiernych.

Z pewnością, ponieważ jest to 
ważna osoba w Kościele, wielki 
teolog. Jesteśmy mu wdzięczni za 
wizytę. Drzwi pozostają otwarte, 
tak więc może przybyć powtórnie, 
kiedykolwiek tego zapragnie. 
Niech Pan obdarzy go długim 
życiem, a Matka Boża niech go 
umacnia potrzebnymi łaskami w 
całym życiu i posłudze duszpa-
sterskiej. 

Przekład z niem.: Alicja B.

Biuro Pielgrzymkowo-
Turystyczne „HALINA”

ZAPRASZA 
PRZEZ CAŁY ROK 
DO MEDZIUGORJA
Adres: ul. 1 Maja 18
41-706 Ruda Śląska

tel.: 322422390 
(od poniedziałku do 

piątku od 12.00-14.00)
tel./fax: 322426833 

(od 7.00 do 10.00 i od 
17.00 do 22.00) 

tel. kom.: 
+48 601471527; 
+48 698967995; 
+48 602401492

e-mail: 
biuro@halina.com.pl
www.halina.com.pl

*
W ofercie biura 

pielgrzymki do wielu 
innych sanktuariów

na świecie!
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Mam na imię Marian, lat 69, 
w tym 16 w Stowarzyszeniu E -
wan gelicznej Pomocy Więźniom 
„Bractwo Więzienne”. Dużo mo-
d lę się za więźniów – zwłaszcza 
za tych, których poznałem i za 
ich rodziny. Rozumiem też nie-
wierzących więźniów, gdyż do 43 
roku życia uważałem się za ate-
istę. Co prawda chodziłem wtedy 
na niedzielne msze święte, bo w 
wieku 18 lat przyrzekłem Matce 
Bożej, że ich nie opuszczę, jeżeli 
chora mama przeżyje ciążę, lecz 
nie odczuwałem bliskości Bo ga 
ani potrzeby modlitwy. U fałem 
bardziej rozumowi lu dzi i wła-
snemu, na czym się ba r dzo za-
wiodłem. 

Z powodu li cznych grzechów 
czułem do siebie wstręt. Teraz 
wiem, że np. dzieciom narzuca-
łem siebie, a nie - mądrość Bożą, 
co wywoływało ich naturalny 
opór. 

Nawrócenie nie było moją za-
sługą. Ktoś je wymodlił. Mo  że 

żona, mama, ciocia zakonnica? 
Pan Jezus mówi: „nikt nie mo-
że przyjść do Mnie, jeżeli go nie 
pociągnie Ojciec, który mnie po-
słał” (J 6,44). 

W tym najważniejszym dniu 
mego życia, znalazłem po desz-
czu na mokrej trawie suchą 
„Ewangelię św. Jana” i przeczy-
tałem ją jednym tchem. Skorupa 
niedowiarstwa pękła i we łzach 
przepraszałem Boga za dotych-
czasowe błędy. Całkowicie za-
ufałem Panu Jezusowi. 

Po latach stwierdzam, że reszta 
życia to Jego prowadzenie. Naj-
pierw do osób, potem też książek 
i kaset potwierdzających, że Jezus 
żyje i działa (np. „Dzien niczek” 
św. Faustyny, „Poemat Boga-
Człowieka” Ma rii Valtorty). To 
wsłuchiwanie się w Jego słowa to 
też modlitwa – „najlepsza cząst-
ka”, jak powiedział Pan Je zus 
do Marty skarżącej się na Marię 
Magdalenę, że tylko Jego słucha, 
a jej nie pomaga (Łk 10,42) lub 

„kto jest z prawdy słucha Mojego 
głosu” (J 18,37). Powoli On pro-
wadził mnie również do prakty-
kowania modlitwy. We wspólno-
cie Od no wy w Duchu Świętym 
od kry łem, że można nawet zbio-
rowo i głośno wypowiadać wła -
s ny mi słowami Panu Bogu dzię-
k czynienie, uwielbienie, prośbę 
lub Go przepraszać. Dawało to 
odczucie bliskości Boga i ot wie  -
rało na natchnienia Ducha Świę-
tego. 

Modlitwa i znajomość Pisma 
Świętego pomagały rozeznawać 
podszepty ducha dobrego od 
złego czy odkrywać dary Ducha 
Świętego, jakimi nas Bóg obda-
rza dla służenia bliźnim, np. 
przez modlitwy wstawiennicze w 
intencjach podanych przez oma-
dlane osoby. 

Nie miałem nawyku pacierza i 
długo trudno mi było zrozumieć 
słowa „módlcie się nieustannie” 
(1 Tes 5,17). Zawsze w podró-
żach czy w wolnych chwilach 

Z Waszych listów

ŚWIADECtWO O MODlItWIE 
CZŁOnKA BRACtWA WIęZIEnnEGO

W Polsce jest obecnie około 50 tys. więźniów w 160 zakładach karnych. 
Członkowie Bractwa docierają do co trzeciego więzienia. 

W ramach działań statutowych 

członkowie bractwa więziennego
- przygotowują w nich oprawę Mszy świętych, 

- organizują dla osadzonych spotkania biblijne i modlitewne,
- przygotowują chętnych do przyjęcia sakramentów, 
- prowadzą ewangelizację w radiowęźle więziennym, 

- wyświetlają filmy religijne, prowadzą biblioteki, 
- wydają gazety wewnętrzne, 

- prowadzą indywidualne rozmowy z więźniami, 
- wysyłają im paczki, 

- pomagają w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.
* 

W miarę możliwości członkowie Bractwa pomagają swoim podopiecznym 
także po wyjściu na wolność:

- szukają dla nich mieszkań i pracy, 
- spotykają się na modlitwie, 

- umacniają ich na drodze przemiany życiowej. 
Wielu więźniów nawraca się, niektórzy podejmują apostolat wśród towarzyszy z celi wię-

ziennej i w innych zakładach karnych. Dają świadectwa wiary w kościołach i mediach, opo-
wiadając o otrzymanej od Boga łasce. 
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czytałem gazety. Postanowiłem 
w tym czasie więcej myślowo 
łączyć się z Bogiem, porządko-
wać pra g nienia, a dobre życzenia 
dla dzieci, wnucząt i znajomych, 
czy Ojczyzny, Kościoła łączyć w 
modlitwę. Każde westchnienie 
do Boga, czy czas Mu poświęco-
ny jest przecież modlitwą. Teraz 
nie wstanę i nie zasnę bez odda-
nia Bogu chwały i wdzięczności. 
Lubię starą modlitwę Kościoła 
„Anioł Pański” rano, w południe 
i wieczorem. Ze słowami „Anioł 
Pański zwiastował Pannie Maryi 
i poczęła z Ducha Świętego” pro-
szę Boga o zwiastowanie i mnie 
Jego woli, aby wszedł w moje ży-
cie, myśli i zamiary. W słowach: 
„Oto ja służebnica Pańska, niech 
mi się stanie wg słowa Twego” 
chcę naśladować najdoskonalsze 
stworzenie: na szą orędownicz-
kę Maryję. A mó wiąc: „A Słowo 
Ciałem się stało i zamieszkało 
między nami” ufam, że to co za-
cząłem i Bogu zawierzyłem On 
doprowadzi do końca. Jak podo-
ba się Panu Jezusowi uzgadnianie 
z Nim, zwłaszcza przez spowied-
nika, drobiazgów naszego życia, 
po twierdza św. Faustyna w swym 
„Dzienniczku”, np. 364-365. W 
modlitwie na „Anioł Pański” 
mówimy jeszcze: „módl się za 
nami święta Boża Rodzicielko, 
abyśmy się stali godnymi obietnic 
Chrystusowych”. Końcówka mo-
d lit wy również wyraża wolę Pana 
Jezusa z ostatniej wieczerzy: „A 
to jest życie wieczne, aby znali 
Ciebie, jedynego, prawdziwego 
Boga oraz Tego, którego posłałeś 
Jezusa Chrystusa” (J 17,3): „Ła-
skę Twoją Panie prosimy racz 
wlać w serca nasze, abyśmy, któ-
rzy za Zwiastowaniem Anielskim 
wcie lenie Chrystusa Pana nasze-

go po znali przez mękę Jego i krzyż 
do chwały zmartwychwstania byli 
doprowadzeni przez Chrystusa 
Pana naszego. Amen.” 

Na koniec jest również po ma-
ganie zmarłym słowami: „Wiecz-
ne odpoczywanie racz im dać Pa-
nie...”

Moje centrum modlitewne 
każdego dnia to msza św. (czego 
niestety nie można doświadczyć 
w więzieniu). Można ją jednak 
także przeżywać duchowo, słu-
chając jej w programach katolic-
kich lub czytając z Pisma Święte-
go fragmenty mszalne zaznacza-
ne w kalendarzach katolickich. 
We mszy św. najważniejsza jest 
ofiara Pana Jezusa odtwarzana 
przez kapłana, którą obok wła-
snej z trudów, cierpienia, składa-
my Bogu Ojcu. Najlepiej oddają 
to słowa Koronki do Miłosierdzia 
Bożego „Ojcze Przedwieczny, 
ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i 
bóstwo najmilszego Syna Twego, 
a Pana naszego Jezusa Chrystusa 
na przebłaganie za grzechy nasze 
i całego świata”. 

Koronkę odmawiam o 15.00 
(w godzinie śmierci Pana Jezusa 
na krzyżu) najchętniej z Radiem 
Maryja, słuchając pięknie re cy-
to wanego fragmentu z „Dzien-
niczka” św. Faustyny.

W Różańcu jedną dziesiątkę 
ofiaruję w intencji nienarodzone-
go dziecka, zagrożonego aborcją 
(adopcja duchowa), drugą zaś 
z racji przynależności do róży 
różańcowej (20 osób, z których 
każda odmawia przez miesiąc 
jedną tajemnicę w uzgodnionych 
intencjach).

O 21.00 staram się łączyć z 
Matką Bożą Królową Polski w 
Apelu Jasnogórskim  i wypowia-
dać świadomie: „Jestem przy To-

bie, pamiętam, czuwam”. 
Przed podróżą, przed za-

śnięciem polecam się Matce Bo-
żej modlitwą „Pod Twoją obro-
nę” i „Aniele Boży, Stróżu mój”. 

Przed nawróceniem wydawało 
mi się, że modlitwy są ciężarem 
ograniczają czas i wolność, teraz 
gdy w wolności i z radością modlę 
się sercem w zawsze ważnych dla 
mnie i innych intencjach wiem, 
że nie jest to strata czasu, lecz do-
browolna, wzajemna współ praca.

O modlitwach napisano wie-
le ksiąg. Wydano tysiące mod-
litewników, do których szcze-
gól nie przywiązywali się starsi 
ludzie, często bezsilni w ciele, a 
mocni duchem. Ja zaś na koniec 
zacytuję słowa Pana Jezusa prze-
kazane Marii Valtorcie 62 lata 
temu:

„Moje słowo jest Życiem. Pra-
gnę widzieć was w Życiu razem 
ze Mną. I mnożę moje słowo, aby 
zrównoważyć niezdrowe wyziewy 
Szatana, które niszczą w was ży-
wotne siły ducha.

Nie odtrącajcie Mnie. Pragnę 
oddać się wam, bo was miłuję. To 
jest moim niegasnącym pragnie-
niem. Gorąco pragnę przekazać 
wam Siebie, aby was przygoto-
wać na niebiańskie gody. Wy zaś 
potrzebujecie Mnie, abyście nie 
marnieli, byście mogli odziać się 
w ozdobne szaty na Gody Ba-
ranka, na wielkie święto Boga, 
po pokonaniu wszystkich udręk 
na tej pustyni, pełnej zasadzek, 
cierni i węży jaką jest Ziemia, 
aby przejść przez płomienie nie 
doznając szkody, deptać węże i 
wchłonąwszy truciznę nie umrzeć 
od niej mając Mnie w sobie.”

Marian

Vox Domini 43-190 Mikołów skr. poczt. 72 Tel.: 32 2584228 (8.00 do 14.00). 
e-mail: biuro@voxdomini.com.pl  
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Magazyn LIFE, w numerze z końca 
roku 1994, zamieścił dodatek „Kim był 
Jezus?” Trudno nie być zdziwionym z 
powodu różnorodnych koncepcji wielu 
różnych osób, które czerpią z tego 
samego źródła – z Ewangelii.

Profesor z Dartmouth College 
powiedział: „Nie sądzę, żebyśmy 
wie dzieli, kim był Jezus.” Ze zwojów 
znalezionych w Morzu Martwym moż-
na wywnioskować, że nie był nawet z 
Nazaretu (ze względu na szczególne 
znaczenie hebrajskiego słowa Nazire-
at - zob. Lb 6,2nn). Słynny baptysta, 
Jerry Falwell, powiedział: „Wierzę, 
że Jezus biegał i bawił się ze swoimi 
kolegami w dzieciństwie. Myślę, że 
cieszył się dobrym jedzeniem, zabawą 
i beztroskim życiem z przyjaciółmi. 
Ewangelie mówią, że wzrastał w 
mądrości.” 

Dzięki temu samemu źródłu nie-
którzy twierdzą, że miał pochodzenie 
Boskie, a inni - że nie. Wszystko wy-
daje się być kwestią własnego punktu 
widzenia i wiary. 

Kardynał O’Connor, katolicki ar-
cybiskup Nowego Jorku, powiedział: 
„Możesz studiować i czytać Pismo 
Święte, aż stracisz wzrok! Ale bez 
daru wiary nie zdołasz uwierzyć, że 
Chrystus był Synem Bożym”. 

tak wieLe JeSt biograFii 
naSzego pana ! 

Aby spróbować odkryć praw-
dziwego Jezusa, członek Zgro-
madzenia Jezusowego, który był 
moim osobistym przyjacielem, 
co dz ienn ie  czy ta ł  Ewangel ię .  
In ny członek zakonu pewnego dnia 
zauważył: „Skoro czytasz codziennie 
Nowy Testament, to jestem pewien, 
że napiszesz biografię naszego Pana. 
Tak się często zdarza”. I tamten zrobił 
to. 

Byłem w tym czasie odpowiedzial-
ny za AMI Press. Kiedy mój przyjaciel 
zaprezentował mi rękopis, wynik wielu 
lat oświeconej i naukowej pracy, wie-
działem, ile to dla niego znaczy. W 
jego oczach było to niemalże jak nieco 
mniejsze objawienie na temat życia 

naszego Pana i tamtych czasów. 
Czy mogłem zaprotestować, że 

wielu przed nim zrobiło to samo? Moja 
własna mała biblioteka (które wypełni-
łaby ścianę długą na 40 stóp i wysoką 
od podłogi do sufitu) ma prawie całą 
jedną półkę zapełnioną biografiami 
Jezusa. Wszystkie książki posługując 
się najdrobniejszymi szczegółami z 
Ewangelii, próbują Go zrozumieć jako 
jednocześnie Człowieka i Boga. Czy 
urodził się jak każde dziecko, nic 
jeszcze nie wiedząc, chociaż jako 
Bóg był wszechwiedzący? Jaki był 
naprawdę? 

Cała moja półka z książkami nigdy 
nie dała mi jasnej odpowiedzi. Dziwi-
łem się erudycji uczonych w Piśmie 
i błyskotliwości ich wniosków. Ale to 
były tylko ich własne wnioski.

W końcu, wszystkie te książki 
nie powiedziały mi nic więcej niż to, 
co autorzy sami wywnioskowali z 
Ewangelii. I zbyt często, wprawiając w 
zakłopotanie przeciętnego człowieka, 
wnioski jednego autora różniły się od 
wniosków drugiego. 

Książka mojego kolegi, jezuity 
była rzeczywiście dobra. Została 
napisana przez człowieka wiary, 
dążącego do świętości i to było jego 
osobiste odkrycie Jezusa. Któż jed-
nak, w ciągu dwóch tysięcy lat, był 
w stanie rozwinąć treść Ewangelii, 
rzucając na nie wystarczające świa-
tło i ukazując treść realistycznie?  
Jedna osoba. W mojej książce „Ty też 
idź do Mojej Winnicy” (wyd. LAF, 1995) 
opowiadam o tym, jak odkryłem Po-
emat Boga-Człowieka Marii Valtorty. 

oDkrYcie poeMatU
Byłem w Rzymie z ks. biskupem 

Venancio, biskupem Fatimy-Leiri. 
Poszukiwał on księgarni, w której 
mógłby dokonać zakupu dziesięciu 
tomów włoskiej edycji Poematu Boga-
Człowieka Marii Valtorty. Polecił mu 
to dzieło przyjaciel z Paryża, którego 
bardzo cenił, znany autor-wydawca, 
o. Andre Richard.

Wiele lat później, kiedy biskup 
Venancio przeszedł na emeryturę, 

odwiedziłem go i nasza rozmowa za-
częła się nagle toczyć wokół „Poematu 
Boga-Człowieka”. W ostatnich latach 
ksiądz biskup czytał go codziennie. 
Musiał zatem przeczytać wszystkie 10 
tomów kilka razy. Zacząłem się zasta-
nawiać, co może być w tym dziele aż 
tak wyjątkowego? Biskup był bardzo 
oczytany i miał sporą bibliotekę. Był 
profesorem teologii dogmatycznej w 
Rzymie, a potem został biskupem 
Fatimy. Natomiast teraz, gdy miał dość 
czasu, aby przeczytać wszystko co 
chciał, zdawał się spędzać cały swój 
czas na tej jednej książce. Było to 
zastanawiające! 

W tym czasie „Poemat...” był do-
stępny tylko w języku włoskim, który 
nie był moim najmocniejszym języ-
kiem. Znalazłem drogę, by powrócić 
do tej samej księgarni w Rzymie i 
zakupić dziesięć tomów. Następnie, 
już po wydaniu ich w języku francu-
skim (który był moim „drugim” obcym 
językiem) również kupiłem wszystkie 
tomy. Wreszcie, gdy stało się dostęp-
ne wydanie angielskie, przeczytałem 
całą pracę po raz trzeci (3327 str.). 
Dziś, w dalszym ciągu, podobnie jak 
biskup Venancio, czytam Poemat 
nieprzerwanie.

z pierwSzeJ ręki
Poemat jest wyjątkowy, ponieważ 

jest on wizją życia Jezusa, jakby z 
pierwszej ręki, zapisaną przez natural-
nie uzdolnioną pisarkę Marię Valtortę.  
Osobiście spisała obrazy każdej wizji, 
tak, jak je widziała. Opisuje rzeczywi-
ste sceny i rozmowy, które usłyszała, 
słowo w słowo. 

Ewangelia dzięki opisanym sce-
nom i rozmowom staje się żywa. Mu-
siałem i ja przyznać, że nigdy wcze-
śniej nie było takiej książki jak ta. 

DUSza-oFiara
Maria Valtorta została poważnie 

poszkodowana podczas aktu bez-
myślnej przemocy, kiedy miała 23 lata. 
Podczas spaceru z matką, szalony 
młody człowiek uderzył ją w plecy sta-
lowym prętem. Cierpienie stało się jej 

John M. HAFFERT (1915-2001)
pisarz, założyciel Błękitnej Armii, apostoł Fatimy, 

redaktor czasopisma SOUL

kiM bYł JezUS?
Uznanie DLa „poeMatU 

boga-człowieka” Marii VaLtortY 



Vox Domini

28

nieodłącznym towarzyszem. Pięć lat 
później, po przeczytaniu autobiografii 
św Teresy z Lisieux, ofiarowała się 
Chrystusowi jako dusza-ofiara. Od-
nawiała ten akt poświęcenia się co-
dziennie.

Jej stan zdrowia stopniowo coraz 
bardziej się pogarszał, aż w końcu nie 
mogła chodzić. Po 1 kwietnia 1934 
r. została przykuta do łóżka do śmierci, 
na pozostałe 27 lat jej życia. Dziesięć 
lat później rozpoczęły się wizje z 
życia naszego Pana. Zapisywanie 
ich było kolosalną pracą, podczas 
której często odczuwała ból fizyczny 
i wyczerpanie. Przed śmiercią napisa-
ła własne epitafium: „Skończyłam cier-
pieć, ale nie przestanę kochać.” 

Można odnieść wrażenie, że Ma-
ria Valtorta wolałaby być zapomnia-
na, jak ołówek odłożony na bok po 
skończonym pisaniu. Ale od teraz aż 
do końca świata, czytelnicy Poema-
tu Boga-Człowieka będą błogosła-
wić dzień, w który ofiarowała siebie i 
stała się „małym Janem”, jak nazywał 
ją Jezus, porównując ją do Jana 
Ewangelisty. 

Jak zostało powiedziane wcześniej 
praca Marii Valtorty jest szczególna, 
ponieważ jest to obraz życia i na-
uczania Chrystusa - z pierwszej ręki, 
zapisany przez naocznego świadka.

Wizje Teresy Neumann i Katarzy-
ny Emmerich są jakby opowiedziane 
komuś innemu, a zatem niepełne, a 
może nawet nieco zniekształcone.  

Rozważmy następujący przykład:
tereSa nie paMiętała
Podczas wizj i  Zwiastowania 

według Teresy Neumann, o. Na-
ber, jej proboszcz i spowiednik, nie 
mógł zapisywać wystarczająco szybko 
słów Teresy. Przerywał jej, aby pytać o 
poszczególne słowa. Teresa (i to było 
tylko kilka słów później!) powiedziała: 
„Powinieneś był zapisać to szybciej Oj-
cze, bo w tym momencie już nie wiem.” 
Można więc sobie wyobrazić, ile nie-
pewności i przypuszczeń wkradło sie 
w teksty pisarzy, którzy zapisywali wi-
zje, lecz ich dokładnie nie zapamiętali. 
Wiemy, że nie było takich sytuacji i 
te go typu „zakłóceń” w spisywaniu 
wizji w Poemacie..., ponieważ był on 
spisywany od razu podczas trwania 
wizji, w czasie, kiedy wydarzenia były 
słyszane i widziane. Ale nawet w takim 
wypadku nie zawsze trzeba brać je 
dosłownie. Jak ostrzegły najwyższe 
autorytety w sprawie zatwierdze-
nia Poematu do ogólnego czytania, 

historyczne i geograficzne dane nie 
zawsze mogą być brane dosłownie. 
Za chwilę to wyjaśnimy.

znanY oręDownik
Ojciec Gabriel Roschini, O.S.M., 

był już starszym człowiekiem, kiedy 
napisał swoje dzieło o poznaniu Matki 
Bożej jako „rzeczywistej osoby”, dzięki 
„Poematowi...”. Był doradcą Świętego 
Oficjum, założycielem Marianum (Pa-
pieski Wydział Teologiczny w Rzymie) 
oraz autorem 130 książek. 

Ten znany autor i teolog był po-
czątkowo - jak wielu - nastawiony 
sceptycznie do „Poematu Boga-
Człowieka”. Odkrył go w końcu pod-
czas wakacji w górach. W przed-
mowie do swojej książki napisał: 
„Przez ponad pół wieku studiowałem, 
badałem i pisałem bardzo wiele w tym 
temacie z teologii dogmatycznej, która 
dotyczy Najświętszej Maryi Panny. 
Przeczytałem niezliczoną ilość prac i 
artykułów na temat Maryi - prawdziwą 
bibliotekę. Muszę szczerze przyznać, 
że nawet suma WSZYSTKIEGO CO 
PRZECZYTAŁEM I STUDIOWAŁEM  
nie dała mi tak jasnego, żywego, 
kompletnego, fascynującego obrazu, 
jak „Poemat...”…”

Mówiąc tylko o prawdziwości Matki 
Bożej pokazanej w „Poemacie...” 
(która przecież nie jest książką o 
Matce Bożej, ale o życiu Jezusa), 
uczony teolog wyjaśnił: „wydaje mi 
się, że tradycyjny wizerunek Matki 
Bożej, przedstawiony przeze mnie 
jest jedynie jakby papierową rzeźbą 
Madonny, w porównaniu z tętniącą 
życiem Maryją Panną widzianą przez 
Marię Valtortę. Jeśli ktoś uważa, że 
moje oświadczenie jest jednym z 
tych zwykłych haseł hiperbolicznych 
wykorzystywanych przez reklamę, 
powiem tylko: „niech przeczyta zanim 
osądzi!”

Niektórzy mają tendencję do sta-
wania się dziecinnymi w starszym wie-
ku, a ja czasami zastanawiam się, czy 
właśnie nie jest konieczne, aby być jak 
dzieci, żeby zrozumieć cud Jezusa, 
którego znajdujemy w „Poemacie 
Boga-Człowieka” prawdziwego czło-
wieka, a jednocześnie Boga.

Poprosiłem o opinię dwóch mo-
ich przyjaciół. Pierwszym z nich był 
ksiądz Venard Poslusney, karmelita 
i specjalista w dziedzinie teologii 
mistycznej, który wiele lat spędził w 
pustelni kontemplacyjnej w Austrii. Był 
po siedemdziesiątce, kiedy odkrył 
„Poemat...” Tak się nim zachwycił, że 

zaczął nagrywać komentarze do całej 
pracy na kasetach audio. Na taśmach 
ciągle słychać jak mówi: „Jak ktoś 
mógłby pomyśleć, że ta praca nie była 
nadprzyrodzona!”

Chętnie podzielam jego opinię, po-
nieważ: 1) był dobrze wykształconym 
teologiem; 2) czytał „Poemat...” nie-
ustannie, a jednocześnie  był dobrze 
obeznany z jego krytyką. Rzeczywi-
ście, on sam odpowiedział na dużą 
jej część. Jego komentarzem było: „To 
jest to, czego nam potrzeba!”

Drugą osobą, której opinię brałem 
pod uwagę, była Matka Przełożona 
wspólnoty religijnej, którą znałem 
od dawna i szanowałem, ale która 
w przeciwieństwie do ks. Venarda 
nigdy nie przyjęła „Poematu...” całym 
sercem. Pomyślałem, że być może 

wielkość pracy przestraszyła ją, gdyż 
miała dużo zajęć we wspólnocie. Ale 
przeczytała jego najważniejsze frag-
menty.

Ku mojemu zaskoczeniu, dysku-
tując na temat pism, dowiedziałem 
się, że to nie wielkość pracy Marii 
Valtorty, ale sama ta praca przestra-
szyła ją. „Poemat...” bowiem ukazuje 
Jezusa, który był prawdziwym czło-
wiekiem. Możliwe jest, że w czasie 
czytania czuje się, jakby testowana 
była nasza wiara w Jego Boskość, 
gdy mamy przyznać, że był także w 
pełni Człowiekiem, podobnym do nas 
we wszystkim, z wyjątkiem grzechu 
(por. Hbr 4,15). Wielu z nas ciągle 
podkreśla Jego Boskość, nie mogąc 
myśleć o Nim równocześnie jako o 
człowieku urodzonym jako dziecko, 
nieświadome ludzkiej wiedzy, chociaż 
jako Bóg był wszechwiedzący.
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Podczas lektury „Poematu Boga-
Człowieka” stopniowo zaczynamy 
widzieć rzeczywistość Jezusa jako 
Osoby o dwóch bardzo realnych na-
turach. I to jest cud „Poematu...”

Chciałbym, aby ks. Roschini żył 
jeszcze, by móc powiedzieć nam, 
co uniemożliwiało mu przez tyle lat 
przyjęcie „Poematu...”, i co takie-
go się wydarzyło, że pod koniec 
swojego życia, stał się prawdo-
podobnie największym jego zwo-
lennikiem w XX wieku (być może 
będą jeszcze więksi w wieku XXI). 
Myślę, że odpowiedziałby nam, że 
zaczął czytać pisma Marii Valtorty we 
fragmentach. I możliwe, że nie miał 
zachęty lub przykładu kogoś bardziej 
wykształconego od niego, tak jak stało 
się to w moim przypadku. Ja miałem 
przykład biskupa Venanco (dla mnie 
był to zarówno dobry teolog, jak i 
człowiek święty), i jego wielką radość, 
której doświadczył na starość, a którą 
przyniosło mu odkrywanie Jezusa 
Chrystusa w „Poemacie...”

Inna korzystna dla mnie okolicz-
ność to fakt, że czytałem pisma Marii 
Valtorty w oryginale, zanim został opu-
blikowany w moim języku ojczystym 
- angielskim, w którym słowa często 
wydają się być jak wyblakłe monety. 
Tymczasem po włosku czy francusku 
wydawały mi się często błyszczeć 
jak nowe, nie przyćmione przez wiele 

różnych znaczeń. 
Jako redaktor Soul Magazine 

(który w tamtym czasie miał jakieś 240 
tys. prenumeratorów) przedstawiłem 
„Poemat...” szerszej czytelnikom w 
Anglii. Później jeden z czytelników 
napisał mi, że pewien ksiądz potępił 
Poemat, ponieważ przeczytał go w 
języku francuskim i jak mu się wydaje 
wynikało z niego, że Jezus umarł na 
krzyżu Św. Andrzeja (mającym kształt 
litery X - przyp. tłum.). Wspomniał 
też o jednej lub dwóch innych sprzecz-
nościach.

Wiedziałem od razu, że to nie była 
prawda. Ale wróciłem do francuskie-
go wydania, aby się upewnić. Nie 
mogłem sobie wyobrazić, że kapłan 
chciałby oczerniać „Poemat...”, posłu-
gując się kłamstwami. Ale rzeczywi-
ście to, co powiedział, było po prostu 
nieprawdą.

Kolejna osoba napisała, że pewien 
fragment „Poematu...” sugerował, że 
Jezus popierał kapłaństwo kobiet. I 
rzeczywiście był to tekst wyrwany z 
kontekstu, który był najważniejszy dla 
zrozumienia myśli Chrystusa... Stało 
się to przez niejasności w angielskim 
tłumaczeniu. 

Prawie w każdej pracy, przez bra-
nie niektórych słów zbyt dosłownie 
lub wyrywanie ich z kontekstu, można 
znaleźć błędy, nawet w Piśmie Świę-
tym.Interesujące jest, że Ojciec Slavko 

Barbarić w Medziugorju powiedział: 
„Jeśli chcemy poznać i pokochać 
Ewangelie - czytajmy Poemat Boga-
Człowieka.” Natomiast inny ksiądz, 
który był przewodnikiem i tłumaczem 
w Medziugorju, jest jednym z najwięk-
szych krytyków „Poematu...” Jest to 
dziwne, ale jako zwolennicy pism Marii 
Valtorty mamy wobec niego duży dług 
wdzięczności! Jego krytyka wywołała 
bowiem naukową obronę tego dzieła 
napisaną przez biskupa Toronto księ-
dza Romana Dynalaka, a stała się 
ona bardzo rozpowszechniona. Jego 
Ekscelencja napisał:

„Moją pierwszą reakcją (na tę 
krytykę) była obawa. Wróciłem do 
oryginału włoskiego. Sprawdziłem  
też ponownie najważniejsze prace 
o. Gabriela Roschiniego… Wkrótce 
stało się dla mnie oczywiste, że 
krytyka wynika z interpretacji pogło-
sek i błędnej interpretacji epizodów 
w „Poemacie Boga-Człowieka”...  

świaDectwo 
bł. gabrieLa aLLegra 
Ojciec Gabriel Allegra, którego pro-

ces kanonizacyjny został otwarty w 1984 
r., zaledwie 8 lat po jego śmierci, był 
teologiem i egzegetą biblijnym. Pisał:  
„Poemat w żadnym miejscu nie stoi w 
sprzeczności z Ewangelią, ale znako-
micie uzupełnia ją, ożywia ją, nadaje 
jej mocy i wrażliwości… tłumy ruszają 

Komplet „Poematu Boga-Człowieka” w języku polskim 
Ponad 5 tysięcy stron w 10 tomach (+ dodatek „Poznać Ewangelię”) 260 zł + koszty wysyłki
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się, krzyczą i są pobudzone. Cuda są 
WIDZIANE. Dyskursy naszego Pana, 
nawet najtrudniejsze w ich zwięzłości, 
dają nam wyjaśnienia. Ten, kto czyta 
Poemat oddycha atmosferą Ewangelii 
i prawie staje się jedną z osób w tym 
tłumie, który podąża za Mistrzem.” 

Ewange l i a  s ta je  s ię  żywa 
podczas tej lektury. To uświada-
miamy sobie wszyscy, czytając.  
Odpowiadając na krytykę w 1961 r. bł. 
Allegra zdał sobie sprawę, że krytyk 
nigdy nie przeczytał całej pracy. Napi-
sał: „Po przeczytaniu całego Poematu 
lepiej rozumiemy Ewangelię. Poemat 
nie zaprzecza jej. Nadal nie wiem i 
prawdopodobnie nigdy się nie dowiem 
i nie będę umiał tego sobie wytłuma-
czyć, w jaki sposób Pan mógł pokazać 
swoje ziemskie życie duszy żyjącej w 
XX wieku, ale wierzę w Miłość, która 
potrafi wszystko.”

Wydaje mi się, że w jednej z moich 
książek wyraziłem tę samą myśl, gdy 
nazwałem Poemat specjalnym darem 
Boga dla naszych czasów… i być 
może specjalnie dla czasu który nad-
chodzi, czasu tryumfu Niepokalanego 
Serca Maryi, gdy świat będzie zupeł-
nie inny. To będzie czas panowania 
Jezusa i jest on bardzo bliski.

Ojciec AI Winshman, jezuita, 
napisał: „Poemat nie tylko ukazał mi 
życie Jezusa, Maryi i apostołów, ale 
również zmusił mnie - poprzez uka-
zanie życia i nauczania Jezusa oraz 
poprzez obserwowanie nauczania 
Jego uczniów - do podążania za Nim 
jeszcze mocniej. Dzięki tej lekturze, 
cieszyłem się obecnością Jezusa 
w czasie modlitwy, podobnie jak w 

okresie młodości, kiedy jako na-
stolatek opisywałem modlitwę jako 
„spotykanie się z Jezusem.”

To jest to! To właśnie dzięki 
temu „Poemat...” Marii Valtorty 
jest WSPANIAŁY. Cieszymy się 
jak dzieci „spotykające się z Je-
zusem” ... i o! jak bardzo Go ko-
chamy! To jest sedno... Pozna-
jemy drzewo po jego owocach. 
Żal mi krytyków i plotkarzy, którzy 
odciągają nas od tej radości. Po-
winniśmy się modlić więcej w ich 
intencji, aby czerpać z „Poematu...” 
jak więcej łask.

Ale ze względu na krytykę i dla 
naszego wewnętrznego spokoju - 
jak już stwierdziliśmy - ważne jest, 
aby uświadomić sobie, że bardzo 
realne wizje Marii Valtorty mają prze-
kazać nam przesłanie duchowe – a 
niekoniecznie historyczne. 

rzeczYwiStośĆ 
DUcHowa 

Aby uświadomić sobie, że wizje 
są nam czasem dane w celu przeka-
zywania rzeczywistości duchowych 
bardziej niż rzeczywistości geogra-
ficznych i historycznych, rozważmy 
następujący przykład:

 W „Poemacie...” nasz Pan jest 
widziany, gdy niesie cały, kompletny 
krzyż w drodze na Kalwarię. Maria 
Valtorta również wydaje się być tym 
zaskoczona. Komentuje to mówiąc, 
że inni piszą, że Jezus niósł tylko po-
ziomą belkę. Ale ona musiała opisać 
to, co widziała.

Różni wizjonerzy pokazują różne 
aspekty nadprzyrodzonej rzeczywi-
stości.

Maria z Ágredy pisze w Mistycz-
nym Mieście Bożym (t. 5, s. 304).: 

„Zapoznałam się z wieloma od-
miennymi opiniami historyków ko-
ścielnych dotyczących rzeczy, które 
opisuję, na przykład odejście Aposto-
łów z Jerozolimy. Nie mam polecenia 
od Pana, aby wyjaśniać te i inne 
wątpliwości i kontrowersje… Jeśli to, 
co piszę wynika w sposób naturalny i 
nie zaprzecza w żaden sposób świę-
temu tekstowi i w tym samym czasie 
zachowuje godność tego, o czym pi-
szę, to nie mogę podjąć się dodawania 
czegokolwiek do autentyczności tej 
historii. Chrześcijańska pobożność 
nie poprosi o nic więcej.”

Ci, którzy przeczytali takie książki 
w duchu pobożności w rzeczywistości 
nie proszą o nic więcej.

 Jeśli jeden święty widzi Naszego 
Pana niosącego tylko jedną belkę, 

a inny widzi Go z całym krzyżem, 
jeden może być prawdziwy, a drugi 
może być symbolem. Cały krzyż le-
piej symbolizuje śmierć, którą musiał 
znieść, niż sama belka. Co więcej 
lepiej symbolizuje również Jego wła-
sne słowa: „Jeśli kto chce iść za Mną, 
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje” (Mt 16,24) lub „Jeśli będę 
wywyższony przyciągnę wszystkich 
do Siebie” (J 12,32). To jest to, co On 
niósł: WSZYSTKICH NAS. To dlatego 
szedł na Kalwarię. Prawda jest w 
Piśmie Świętym. W wizjach jest tylko 
dodatkowe światło, które jest dobrze 
widziane przez tych szczerze szukają-
cych prawdy o Piśmie Świętym. 

Jedno jest pewne: czytając „Po-
emat Boga-Człowieka” wiemy, że to, 
co czytamy (z wyjątkiem wad tłuma-
czenia z oryginału włoskiego, niektóre 
bowiem przekłady są niefortunne) 
jest tym, co Maria Valtorta słyszała 
i widziała. Ona sama, osobiście 
spisywała swoje wizje w czasie, gdy 
widziała i słyszała.  

SkĄD rÓŻne werSJe? 
Istnieją co najmniej trzy powody, 

dla których różni wizjonerzy mogą 
widzieć to samo wydarzenie, nawet tę 
samą scenę w różny sposób. Zawsze 
jednak - z korzyścią dla nas.

 1) Niektórzy przedstawiają nie-
widzialne prawdy, trudne do opisania 
słowami; 

2) Bóg pragnie, abyśmy spojrzeli 
głębiej, poza widzialne fakty, wnikając 
w ich sedno i znaczenie; 

3) Niektóre wizje są symboliczne. 
W przypadku życia Naszego Pana, 

biorąc pod uwagę nadprzyrodzoność, 
dzieją się rzeczy, które możemy zo-
baczyć. Jeśli niektóre wizje pokazują 
Józefa z Maryją w chwili ich wizyty 
u Elżbiety, to czyż nie był on tam z 
Maryją duchowo? W rzeczywistości, 
poprzez jego miłość i myśli, czy zda-
rzało się, że nie był przy Niej? 

Bł. Anna Katarzyna Emmerich 
widziała np. jak Matka Boża zasypiała 
w Efezie i w Jerozolimie. Ja tłumacze 
sobie to następująco: obecna ducho-
wo mogła być  w dwóch miejscach 
w tym samym czasie, przebywać z 
wszystkimi, których kochała w chwili 
Jej przejścia do Nieba. Skoro dar 
bilokacji (możliwość przebywania w 
dwóch miejscach jednocześnie) nie 
był rzadkością u innych świętych, to 
o ileż bardziej prawdopodobne jest 
to w przypadku Matki Bożej. Żadna z 
wizji nie może pokazać wszystkiego, 
co się naprawdę wydarzyło. 
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Jeszcze bardziej, jak sądzę, te 
różne wyobrażenia wołają do nas: 
„Spójrzcie poza obrazy!” Nie czytaj-
cie z ciekawości. Przeczytajcie, by 
zrozumieć. 

Teresa Neumann widziała na 
przykład swego proboszcza, księdza 
Nabera, u stóp Krzyża w jednej z jej 
wizji ukrzyżowania. Czy on napraw-
dę tam był? Podczas rzeczywistego 
ukrzyżowania 2000 lat temu? Nie. A 
podczas ukrzyżowania w czasie Mszy 
św.? Oczywiście! I Każdy z nas ma ten 
przywilej. To jest to przesłanie… dużo 
ważniejsze niż to, co jest widoczne.  

brak prawDziwYcH 
Sprzeczności

Na początku spotkanie z pozornie 
sprzecznymi stwierdzaniami osób ta-
kich jak Teresa Neumann czy Maria z 
Agredy może wydawać się niepokoją-
ce. Uważamy je za wiarygodne. Wielu 
z nas czuje zakłopotanie, ponieważ 
niektórzy święci widzieli Naszego 
Pana przybitego za dłonie, całun 
pokazuje ślady gwoździ w nadgar-
skach, niektórzy wspominają sznury, 
inni - nie. Komu należy wierzyć? 
Tymczasem zgodnie z „Poematem...” 
wszystkie te wersje są prawidłowe.

Otwory zostały wywiercone w 
krzyżu z wyprzedzeniem. Przy przy-
biciu pierwszej ręki Jezusa gwóźdź 
przeszedł przez nadgarstek. Pod-
czas przybijania drugiej ręki okazało 
się, że nie dosięga ona wcześniej 
wywierconego otworu. Nasz Pan 
został więc rozciągnięty tak mocno, 
że jego ramiona przemieściły się, a 
gwóźdź musiał być w Jego dłoni… 
Ręka została przyciągnięta sznurem. 
Co więcej, rana w drugim nadgarstku 
była tak duża, że rozdarła się do samej 
dłoni. Wszystko się zgadza: rana w 
nadgarstku (co widzimy na Całunie), 
rana w dłoni i sznur. 

Zawsze musimy patrzeć nieco 
dalej niż tylko to, co widoczne jest dla 
oczu. Stygmaty świętych to stosunko-
wo małe rany, które nie mają na celu 
ukazania strasznej rzeczywistości 
Kalwarii. Należy je traktować jako 
symbole odkupieńczej Męki.

Kolejnym przykładem pozor-
nej sprzeczności jest występujący 
w wizjach Teresy Neumann opis 
welonu, który Jezus otrzymał, kie-
dy został rozebrany przed ukrzy-
żowaniem. Teresa powiedziała:  
„Odważna kobieta zdejmuje swoje 
ubranie z ramion i przekazuje Mu.” 
To opis usłyszany przez o. Nabera. 

Wydaje się to być sprzeczne z „Po-
ematem...”, który mówi, że to Maryja 
dała swój welon Jezusowi. Dlaczego 
Teresa Neumann o tym nie mówi? A 
może to jednak o. Naber coś pominął? 
Dlaczego podkreśliła, że była to „od-
ważna kobieta”?

Te słowa przypominają nam od-
wagę „Kobiety”, jak nasz Pan mówił o 
Swojej Matce u podnóża krzyża. Nie 
była ona jednak, jak mógł przypusz-
czać, unieruchomiona przez smu-
tek. Aktywnie uczestniczyła w Jego 
ofierze. To bardzo ważne!

waŻne, abY czYtaĆ 
z UFnościĄ

Kiedy czytamy z ufnością, że Bóg 
nie wprowadza w błąd swoich świę-
tych, dochodzimy do przekonania, że 
to co może na początku wydawało 
się sprzeczne, staje się jasne. Maria 
Valtorta opisuje jakieś zdarzenie, a np. 
opisy u Teresy Neumann rzucają na 
nie dodatkowe światło. 

Pan objawiał się wiele razy w 
ciągu ostatnich 2000 lat. W obecnych 
czasach, kiedy jest tak wielkie zamie-
szanie, dał nam wielki dar, „Poemat 
Boga-Człowieka”. 

Dopóki nie przeczytałem „Poema-
tu...”, myślałem, że to jest niemożliwe, 
aby w tym życiu poznać naprawdę 
Jezusa jako Boga i jako Człowieka, 
dwie natury w jednej osobie.

Tymczasem „Poemat...” ukazuje 
Jezusa działającego dzień po dniu, 
czasami godzina po godzinie. Zaczy-
namy rozumieć: KIM On jest. Powoli 
jesteśmy przytłoczeni świadomoścą, 
że nasz Bóg jest MIŁOŚCIĄ, a Jezus 
jest Bogiem wcielonym po to, aby nas 
odkupić i ujawnić nam Nieskończoną 
Miłość. To rzeczywistość, której nie 
można zawęzić do jednego akapitu, 
dlatego mieści się na blisko pięciu 
tysiącach stron „Poematu...” 

Walcząc – jak miliony przede 
mną – z tajemnicą podwójnej natury 
Jezusa, zapytałem biskupa Venciano, 
zanim zacząłem czytać Poeamat: 
„Czy pomaga Ci to w zrozumieniu 
Jezusa jednocześnie jako Boga i 
człowieka?” 

Święty biskup i uczony teolog - 
wykładał teologię dogmatyczną na 
uniwersytecie w Rzymie - wydawał 
się widzieć Boskie Światło. Westchnął: 
„O, coraz lepiej i lepiej...”

Większość osób, które przeczytały 
„Poemat...” doświadczy tego sa mego. 
Odkryją Jezusa. A czy bez tych 
tysięcy stron będą w stanie powie-
dzieć innym, jaki On jest naprawdę?  

DoraStał w wieDzY
Jednym z problemów, z którym 

większość z nas musi się zmierzyć, 
starając się zrozumieć Jezusa, jest 
fakt, że był On wszechwiedzący jako 
Bóg, ale jako Człowiek musiał się 
uczyć.

W „Poemacie...”, czasami, gdy 
Apostołowie pytają Jezusa: „Czy 
znasz tę drogę Mistrzu?”, musiałby 
odpowiedzieć, że nie. Jednak wiele 
razy udał się w określonym czasie, 
w określone miejsce, gdzie był po-
trzebny. Czasami wiedział, a czasami 
- nie. Być może tutaj, bardziej niż w 
jakichkolwiek innych okolicznościach, 
znajdujemy klucz do zrozumienia Go: 
widzimy go żyjącego i mówiącego na 
stronach pism Marii Valtorty.

Cudowne światło bł. Anny Ma rii 
Taigi daje nam przykład. Ta świę-
ta miała ciągle przy sobie coś, co 
można najlepiej opisać jako „nad-
przyrodzona telewizja” (telewizja z 
greckiego oznacza widzieć coś, co 
jest daleko). To było kula światła 
pod koroną z cierni, oprawiona z 
obydwu stron długimi cierniami. 
Światło przyniósł anioł, który wyraźnie 

Teresa 
Neumann
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powiedział Annie Marii kiedy ma w 
nie patrzeć. Kiedy przestrzegała tego 
polecenia mogła widzieć zdarzenia z 
teraźniejszości i przyszłości – czasami 
wydarzenia, które wstrząsnęły świa-
tem, a czasami zwykłe wydarzenia, 
np. kłótnia męża i żony, potrzebują-
cych pomocy.

Dla Jezusa tym światłem była 
Jego Wszechwiedza. Jako człowiek 
(odkąd przyszedł na świat, by być 
podobnym do nas we wszystkim 
oprócz grzechu) żył, wypełniając wolę 
Ojca. Patrzył w Światło Swej Wszech-
wiedzy tylko wtedy, kiedy wiedział, 
że taka była wola Jego Ojca: że ma 
wiedzieć coś, czego nie mógł wiedzieć 
przy pomocy ludzkich zdolności.  

wnioSki 
DLa naS wSzYStkicH! 
Przez 30 lat życia Jezus (taka była 

widocznie wola Ojca), choć wiedział 
kim jest, żył jakby nie posługując się 
Swą Wszechwiedzą. Mieszkańcy Na-
zaretu, którzy sądzili, że Go naprawdę 
znali, w rzeczywistości nie mieli poję-
cia, kim On był. Przez 30 lat! Odnosi 
się to nawet do jego 4 kuzynów, z 
których 2 uczyło się z Nim pod opieką 
Najświętszej Dziewicy. Dwaj ich bracia 
oraz ich ojciec - brat św. Józefa - wy-
rzekli się Jezusa, kiedy zaczął Swoją 
publiczną działalność. 

 „Poemat Boga-Człowieka” przed-
stawia nam św. Józefa jako człowieka, 
który żył wiarą, choć nigdy nie ujrzał 
cudów swojego przybranego Syna. 
Pisma Marii Valtorty potwierdzają, że 
Jezus dokonał pierwszego cudu w 
Kanie, po śmierci św. Józefa. 

O, jakie wnioski dla nas wszyst-
kich! Zwykłe okoliczności życia są 
dla nas środkiem uświęcenia. Święte 
spełnianie codziennych czynności to 
prosta droga do świętości. O, błogo-
sławiony Poe mat o Bogu i o Człowie-
ku, który ujawnia tę rzeczywistość!

Rozważmy ponownie to, co Po-
emat zaznacza, a mianowicie, że św. 
Józef żył wiarą – podobnie jak my 
wszyscy – i nigdy nie widział żadnego 
cudu Jezusa. Zauważmy raz jeszcze, 
że Pisma mówią, że Nasz Pan doko-
nał pierwszego cudu dopiero w Kanie. 
Możemy z tego wywnioskować, że dr 
Jerry Falwell nie był daleki od prawdy, 
kiedy wyrażał przekonanie, że Jezus 
Chrystus jako dziecko podobny był do 
wszystkich innych dzieci w mieście. 
Gdyby dr Jerry Falwell przeczytał „Po-
emat”, nie użyłby słowa „beztroskie”. 
Podobnie jak wielu protestantów jest 
on  mocno przekonany i głęboko wie-

rzy w to, że Jezus był Bogiem. 
„Poemat Boga-Człowieka” nie 

zastępuje Ewangelii – jak powtarza 
prawie każdy uczony, który go po-
znał. Jednak pisma Marii Valtorty 
rozszerzają Ewangelię tak, abyśmy ją 
lepiej rozumieli. Im częściej czytamy 
„Poemat...”, tym bardziej odczuwamy 
potrzebę, aby przeczytać Biblię, całą: 
Stary i Nowy Testament. Aż 1635 
razy w „Poemacie...” Nasz Pan cytuje 
fragmenty ze Starego Testamentu. 
Pewien opat benedyktynów w stanie 
Georgia podjął się pracy wyszukania 
i zidentyfikowania wszystkich tych 
fragmentów. Wielu czytelników prze-
czytało już „Poemat...”, mając pod 
ręką Biblię i wykaz cytatów zebranych 
przez niego. 

prowaDzi naS Do 
czYtania piSMa świętego

W „Poemacie...” Pan przez Marię 
Valtortę czasem ukazuje nam ja-
kieś wydarzenie, a następnie Maria 
kończy: „To co wtedy nastąpiło, jest 
opisane  w Ewangelii.” Jakże też 
często (jak wspomnieliśmy aż 1635 
razy!) Jezus, przemawiając, odnosi 
się szczegółowo do fragmentów ze 
Starego Testamentu, fragmentów, 
które Żydzi znali bardzo dobrze. Jak 
żałosna jest niewiedza tych, którzy 
nie przeczytali Biblii. Gdy czytają te 
ważne odniesienia Jezus ukazuje 
im przez nie, że wszystkie proroctwa 
o Odkupicielu cudownie się w Nim 
spełniły. 

Nie bez powodu, podczas bada-
nia „Poematu...”, aby go zatwierdzić 
do powszechnego czytania, Stolica 
Apostolska uprzedziła, że   to nie jest 
równoznaczne z objawieniem. Nie 
zastępuje go bowiem ani nic nie do-
daje do „objawienia publicznego.”  
Dzieło to jest zasadniczo takie, jak 
inne książki o życiu Naszego Pana, 
które są zatwierdzone przez Kościół 
do pobożnego czytania, które poma-
gają nam lepiej Go zrozumieć i głębiej 
pokochać. 

Jednakże z o. Roschinim, uczo-
nym i autorem 125 książek, możemy 
powiedzieć, że wszystkie inne książki 
dają nam niewiele więcej niż jakiś pa-
pierowy obraz. Prawdziwą zaś osobę 
Jezusa i Jego Matki znajdujemy jedy-
nie w „Poemacie Boga-Człowieka”.

Tak jak wspomniałem na początku, 
postawa dziecka i prawdziwe otwarcie 
umysłu, a także szczere pragnienie, 
aby poznać Naszego Pana, będzie 
najlepszym przygotowaniem do ze-
tknięcia się z tym wielkim dziełem. 

opinia papieŻa
Sł. b. piUSa Xii

Papież Pius XII, po przeczytaniu 
„Poematu..” powiedział Ojcom Serwi-
tom, którzy opiekowali się Marią Val-
tortą, aby opublikować to dzieło. Do-
dał: „Kto przeczyta  – ten zrozumie.” 
Jego Świątobliwość pouczył też, aby 
„opublikować to dzieło takie jakie jest. 
Nie ma potrzeby wyrażania opinii na 
temat jego pochodzenia, czy jest ono 
nadprzyrodzone czy też nie. Ci którzy 
przeczytają – zrozumieją. Słyszy się 
o wielu wizjach i objawieniach. Nie 
powiem, że wszystkie są autentyczne, 
ale są takie, o których można powie-
dzieć, że są prawdziwe.” 

Kardynał Gagnon zaświadczył, 
że powyższe słowa to papieskie 
imprimatur, dane przed dwoma świad-
kami, których spotkanie z Papieżem 
zostało opublikowane w Osservatore 
Romano. 

Jako ten, który pierwszy przebrnął 
przez włoskie wydanie, a potem 
przeczytał kilkakrotnie wszystkie 
dziesięć tomów w języku francuskim 
i w końcu w języku angielskim, nie 
uważam za konieczne, aby czytając 
stale pamiętać o słowach Piusa XII. 
Ja doświadczyłem ich prawdziwości: 
kto przeczyta, ten zrozumie”. 

Jeśli istnieje trudność ze zrozu-
mieniem tekstu „Poematu...” lub coś 
wydaje się zupełnie inne niż byśmy 
tego oczekiwali, może to stać się ja-
śniejsze z pomocą modlitwy i szczerą 
chęcią, aby Jezus sam dał się nam 
poznać. 

Istnieją pewne fragmenty (nielicz-
ne), które krytycy uwielbiają wyrywać z 
kontekstu. Ważne jest, aby je wszyst-
kie przeczytać.

Na początku ciekawość będzie 
was poganiać. Będziecie myśleli, że 
już przeczytaliście „Poemat Boga-
Człowieka”, a tak naprawdę tylko go 
skosztujecie. Jest prawdopodobne, 
że wielu krytyków „Poematu...” nie-
dostatecznie zagłębiło się w jego 
treść. Mimo swoich obiekcji muszą 
jednak przyznać, że to wspaniałe 
dzieło - nawet jeśli według nich nie 
jest nadprzyrodzone - jest zupełnie 
wyjątkowe.

Ci z nas, którzy czytają w taki spo-
sób, jak doradził papież Pius XII, znaj-
dą prawdziwość słów: „Kto przeczyta 
(ja dodam: ze szczerym pragnieniem, 
aby poznać) - ten zrozumie.”

John Haffert
Przekład z ang. K. Radwańska
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Powiedz Mojemu ludowi i 
przypomnij mu, że miłość zakry-
wa wiele grzechów, niech wasza 
wzajemna miłość okaże się praw-
dziwa... 

Pozwólcie Mi odświeżyć wa-
szą pamięć: to dla was błogosła-
wieństwo, kiedy was znieważają 
i prześladują dla Mojej Sprawy, 
ponieważ to dowodzi, że Ja, Bóg, 
na was się wspieram... gdyby-
ście mieli jedynie podobać się 
lu dziom, nie wezwałbym was... 
gdybyście mieli pracować ciężko 
dla waszych spraw i dla waszej 
chwały, a nie dla Mojej, odwró-
ciłbym od was Moje Oczy.

Otwórzcie szeroko wasze ser-
ca i przyjmijcie Mnie. Bądźcie 
zjednoczeni, pomagając sobie na-
wzajem i usiłujcie pocieszyć Mój 
lud w tych czasach. Miłość bliź-

niego powinna być waszą główną 
troską. 

Pamiętajcie, aby wszędzie 
gło sić Moje orędzie, gdyż odór 
śmierci dosięgnął nieba i kara, 
która czeka to pokolenie zostanie 
przyciągnięta na ziemię z powo-
du jej niedowiarstwa i jej odstęp-
stwa. Posłańcy, jakich wysyłam 
do was, nie są słuchani, a Mojemu 
Duchowi się bluźni. Wielu lekko-
myślnie znieważa Mój Kościół, 
kamienując Moich proroków. 
Wie lu gnije i teraz są już dawane 
widzialne znaki proporcjonalne 
do ciężaru ich odstępstwa i grze-
chów. Próby i udręki ciążą nad 
tym bezbożnym pokoleniem. Oto 
są znaki dawane im z powodu od-
mowy pojednania się ze Mną.

Wielu usprawiedliwiłem przed 
Moim Ojcem, jednak pragnę po-

Orędzie otrzymane przez Vassulę Ryden w dniu 5 maja 2011

PRZYPOMNIJ MOJEMU LUDOWI
wrotu miłości, powrotu wier-
no ści. Ukazałem wam, jak Ja 
pra cuję i czego szukam. Usłysze-
liście Moje Przesłanie Jedności i 
uwierzyliście w nie. Pokazałem 
wam cel Mojego wezwania, a wy 
uznaliście je, oddając Mi wielką 
cześć. Czy można przeczyć temu, 
w co się wierzy? Zachowajcie 
żywe w sercu to, czego zostaliście 
nauczeni na początku i odmówcie 
sprzedawania Mojej Krwi. Daję 
wam Mój Pokój, mówiąc wam: 
nie lękajcie się, gdyż Ja jestem z 
wami. Noście Moje Imię i czcij-
cie Mnie. ic

Dopisek Vassuli: Zrozumiałam, 
że «noszenie Imienia Chrystusa» 
oznacza noszenie Jego Krzyża, lecz 
jak On powiedział pewnego razu: 
Jego Krzyż nie nosi jedynie cierpień, 
ale także radości... 

REKOLEKCJE 2011 
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!

   Wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z naszych wakacyjnych rekolekcji dla Czy-
telników, zwłaszcza tych, którzy cenią lekturę „Prawdziwego Życia w Bogu”, gorąco 
zachęcamy do spędzenia z nami tygodnia, w Szczawnicy - Jaworkach. Jest jeszcze 
kilka wolnych miejsc w dniach 18-23.7.2011. Zaproszenie kierujemy szczególnie do 
tych, którzy jeszcze nigdy nie spędzili z nami wakacji na modlitwie, refleksji, adora-
cji, wspólnej lekturze i dyskusji. Rekolekcje te organizujemy po raz ostatni.
   Zapraszamy do gościnnego domu z kaplicą w przepięknej pienińskiej wsi. 
   Koszt: 350 zł. Wszelkie informacje tel. 695532906 lub biuro@voxdomini.com.pl    
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LITANIA DO BŁ. JANA PAWŁA II
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
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 Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii, 
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie 
ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołta-
rzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

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.

Módl się za nami błogosławiony 
Janie Pawle.
Abyśmy życiem i słowem głosili 
światu Chrystusa, Odkupiciela 
człowieka.
Módlmy się: 
Miłosierny Boże, przyjmij na-
sze dziękczynienie za dar apo-
stolskiego życia i posłannictwa 
błogosławionego Jana Pawła II 
i za jego wstawiennictwem po-
móż nam wzrastać w miłości do 
Ciebie i odważnie głosić miłość 
Chrystusa wszystkim ludziom. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen. 

Modlitwa posiada imprimatur 
Metropolity Krakowskiego, kard. 

Stanisława Dziwisza 
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MODLITWA O WsTAWIeNNIcTWO 
BŁOgOsŁAWIONegO JANA PAWŁA II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku,
Wspomożycielu w trudnych sprawach,

Ty, który swoim życiem świadczyłeś
wielką miłość do Boga i ludzi,

prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi
w umiłowaniu Obojga, pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich,
co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić cię o wstawiennictwo w mojej sprawie (...),
wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość 

pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam miłosierdziu Boga 
i mocy Twej papieskiej modlitwy.

Pragnę przez Jezusa i Maryję
za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz... 
Zdrowaś Maryjo... 

chwała Ojcu... 

– Nigdy nie zapominaj, że to Ja cię prowadzę, ufaj. Ci, 
którzy kochają Mnie,1 nauczą się wzrastać w Mojej Miłości i 
w ten sposób sami z kolei będą mogli pobudzać innych do 
miłowania Mnie. Moje Najświętsze Serce jest w Płomieniach 
Miłości, zawsze tak pełne zapału, aby wciągnąć was wszyst-
kich w Swe głębiny. Pragnę miłości. Wszystko, czego chcę 
od was, to Miłość, bowiem Miłość jest Korzeniem Drzewa 
Cnót. Przyjdźcie, wy wszyscy, którzy nie pojednaliście się 
ze Mną! Przyjdźcie! Przyjdźcie się pojednać i posiąść Mój 
Pokój! Przyjdźcie dzielić Moją Miłość! Przyjdźcie wy wszyscy, 
którzy Mnie jeszcze nie zrozumieliście i zawrzyjcie ze Mną 
Pokój. Przyjdźcie i zawrzyjcie Pokój z Miłością. Ja, wasz Pan, 
Jezus Chrystus, chciałbym, abyście stali się Moimi Dziećmi 
Światłości, tak, Moimi uczniami Pokoju i Miłości, oddającymi 
Mi cześć!

– Och! Panie! Niektórzy będą prześladowani, jak to miało 
miejsce w przeszłości!

– Wiem, Moje dziecko. Niektórzy będą prześladowani 
przez tych, których serca są jeszcze zamknięte i którzy ro-
zumują swymi umysłami, a nie sercem. Jednak Moją Łaską 
przyciągnę wielu z nich do Mojego Najświętszego Serca. 
Odwagi, Moje kwiatuszki! Jestem u waszego boku i Moje 
Oczy spoczywają na was, zatem nie bójcie się. Jest Moim 
pragnieniem, by Moje Orędzie Pokoju i Miłości rozpowszech-
niane było z północy na południe i ze wschodu na zachód. 

1 Orędzie na spotkanie modlitewne z 16 grudnia 1988.

Wierzcie we Mnie. Przygotowałem Je w tajemnicy dla waszej 
epoki. Proszę w Moim Orędziu o jedność Moich Kościołów. 
Jak bowiem Ojciec i Ja Jedno jesteśmy,2 tak i Mój Kościół 
powinien być Jeden, cały zjednoczony w jedną Owczarnię.3 
Wybrałem Piotra na waszego stróża, aby strzegł was w 
Prawdzie aż do Mojego Powrotu. Jednak ludzie odmówili Mi 
posłuszeństwa. Podzielili się, ogłaszając swe własne zasa-
dy. Zaprawdę powiadam wam: „Nie słuchajcie tych, którzy 
przeciwstawiają się Piotrowi, temu Piotrowi-Moich-Baranków, 
którym jest obecnie Jan Paweł II... Został wybrany przeze 
Mnie, umiłowany Mojej Duszy. Nie słuchajcie tych, którzy go 
potępiają, oni się zagubili.”

Umiłowani, kiedy niedawno podzieliliście się, część Mnie 
została oderwana. Tak, oni nie pojęli, że oderwali część 
Mojego Ciała. Och, Moi umiłowani... Czy zasługuję na to?... 
Dlaczego rozdzieracie Moje Serce?... Po co rozdzieracie 
Serce waszego Boga?... Dlaczego napełniacie Mi Oczy 
Krwawymi Łzami?...4 Żebrzę tak jak żebrak okaleczony przez 
swych własnych przyjaciół, byście wszyscy powrócili do Piotra 
i byli jedno, jak Ojciec i Ja Jedno jesteśmy. Wzywam też tych, 
którzy odrzucają Moją Matkę, aby otwarli uszy i słuchali. Moja 
Matka jest Królową Niebios. Jej Imię jest: Matka Boga. Nie 
potępiam tych, którzy tego nie wiedzieli, próbuję tylko dopro-
wadzić was wszystkich z powrotem do Prawdy. Wzywam ten 
świat do nawrócenia. Przypominam też tym, którzy zapomnieli 
o Mojej Wszechmocy, że nie powinni równać się ze Mną.5 

Przypominam wam wszystkim, że żyjecie w Końcu Cza-
sów i to dlatego Moje Znaki są liczniejsze... Pisma właśnie 
się wypełniają...

Jestem Pokojem i Miłością. Ja, wasz Pan Jezus, okazuję 
Miłosierdzie bardziej niż kiedykolwiek. Tak, Moje Miłosierdzie 
jest Wielkie. Wierzcie w Moje Miłosierdzie, nigdy jednak nie 
zapominając, że jestem też Bogiem Sprawiedliwości. Oczysz-
czenie, które ześlę, będzie z miłości. Nie zrozumcie tego źle 
ani źle nie interpretujcie, nazywając to «groźbami Boga». 
Nie grożę wam, lecz uprzedzam was z miłości. Jak ojciec 
ostrzega dziecko, próbując mu tłumaczyć, przywracając mu 
rozsądek, tak i Ja próbuję przekonać was i pokazać, do jakie-
go stopnia niektórzy z was mylą się i są w błędzie, do jakiego 
stopnia grzechy mogą zasłaniać Moje Światło. Przychodzę 
was obudzić, bo wielu z was pogrążonych jest w głębokim 
śnie. Przychodzę do was ze względu na Moje Nieskończone 
Miłosierdzie wskrzesić umarłych. Przychodzę prosić was 
z Nieskończonej Miłości, jaką mam do was, abyście się 
nawrócili i zmienili wasze życie, stając się świętymi. Żyjcie w 
świętości, bo Ja jestem Święty. Daję wam Mój Pokój, abyście 
żyli w Pokoju i mogli dawać ten Pokój waszym braciom.

Przyjdźcie teraz, zbierzcie się na modlitwie na koniec 
tego roku. Przyjdźcie i miłujcie się wzajemnie, jak Ja, Pan, 
was miłuję.

Błogosławię każdego z was.

2 Por. J 17,6-19. (Przyp. red.)
3 Por. J 10,1-18. (Przyp. red.)
4 Zobaczyłam Jezusa cierpiącego w najwyższym stopniu. 
Oczy wypełniała Mu Krew i otaczały Je skrzepy Krwi.
5 Bóg rozumie przez to tych, którzy próbują racjonalizo-
wać Jego aktualne Dzieła.

Orędzie z 3 grudnia 1988 dane Vassuli Ryden

Żyjecie w Końcu Czasów i Moje Znaki są liczniejsze
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Rozpoczyna się okres wakacyjny, 
kiedy więcej jest czasu na na odpo-
czynek, ale i na sprawy duchowe, na 
modlitwę, czasem na pielgrzymkę - 
dalszą lub bliższą - a co za tym idzie: 
zwiększa się możliwość uzyskania 
odpustu zupełnego w okolicznoś ciach 
nie dostępnych w ciągu roku.

Praktyka zyskiwania odpustów przez 
wiernych w Kościele katolickim ma 
wielowiekową tradycję. Naukę o od-
pustach podają dwa dokumenty Sto-
licy Apostolskiej, mianowicie: “Indul-
gentiarum doctrina” z dnia 1.01.1967 
r. oraz “Enchiridion indulgendarum” z 
dnia 29.06.1968 r.

W drugim dokumencie znajduje się 
zatwierdzenie nowego “Wykazu odpu-
stów” przez papieża Pawła VI z dnia 
15.06.1968 r. oraz bardzo ważna in-
formacja, mianowicie: “unieważniając 
ogólne formy udzielania odpustów nie 
zamieszczone w niniejszym WYKA-
ZIE, znosi ponadto przepisy Kodeksu 
Prawa Kanonicznego i Pism Apostol-
skich, dotyczących odpustów, o ile nie 
są wyliczone w zamieszczonych poni-
żej normach o odpustach”.

CO TO JEST ODPUST ZUPEŁNY?
Jest to darowanie człowiekowi wo-

bec Boga wszystkich kar doczes nych, 
należnych za grzechy odpuszczone 
już co do winy w Sakramencie Pokuty. 
Kto uzyska odpust zupełny dla siebie - 
uniknie kar czyśćcowych. Kto ofiaruje 
odpust zupełny za zmarłych - ratuje 
dusze z czyśćca.

OGÓLNE WARUNKI 
WYMAGANE DO UZYSKANIA 

ODPUSTU ZUPEŁNEGO
I. Godne przyjęcie Ciała Pańskiego - 

tzn. po dobrze odprawionej Spowiedzi 
świętej. Po jednej Spowiedzi świętej 
można przyjmować wielokrotnie Cia-
ło Pańskie, np. codziennie przez cały 
miesiąc.

II. Wolność od przywiązania do ja-
kiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego 
- tzn. trzeba wykluczyć na przyszłość 
dobrowolne i świadome powtarzanie 
grzechów ciężkich i lekkich, tzn. nie 
wolno u siebie tolerować złych przy-
zwyczajeń lub dobrowolnie trwać w 
jakimkolwiek nałogu. Brak takiej wol-
ności - wyklucza możliwość uzyskania 
odpustu zupełnego.

III. Wypełnienie określonej czynno-
ści. Tych czynności wyznaczył Kościół 

wiele i są one związane z różnymi 
okazjami. Niektóre z tych czynności 
można wypełnić codziennie według 
własnego wyboru, a mianowicie:

1) czytanie przez pół godziny dowol-
nego fragmentu Pisma Świętego;

2) odmówienie jednej części Różań-
ca świętego wspólnie z kimś w dowol-
nym miejscu lub samemu, ale wów-
czas tylko w kościele lub w kaplicy;

3) adoracja Najświętszego Sakra-
mentu przez pół godziny w kościele 
lub w kaplicy, nawet gdy Pan Jezus 
nie jest wystawiony w monstrancji;

4) odprawienie Drogi Krzyżowej w 
kościele, w kaplicy lub na kalwarii.

IV. Modlitwa w intencjach Ojca Świę-
tego, np. “Ojcze nasz” i “Zdrowaś Ma-
ryjo” lub jakakolwiek inna modlitwa.

Odpust zupełny jest jednym z naj-
większych darów miłosierdzia Bo-
żego, który człowiek może uzyskać, 
codziennie i ofiarować za zmarłych. W 
tym wielkim dziele Bożego miłosier-
dzia może uczestniczyć każdy ka tolik, 
tylko trzeba chcieć i Boga o to prosić.

W dokumencie “Enchiridion indul-
gentiarum” znajdujemy czynności pro-
wadzące do uzyskania odpustu zupeł-
nego. Dokument ten podaje 31 takich 
czynności, są to:

1. Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu przez pół godziny.

2. Nawiedzenie jednej z czterech 
patriarchalnych bazylik rzymskich i 
odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzę: 
a) w święto tytułu; b) w jakiekolwiek 
święto nakazane; c) jeden raz w roku.

3. Pobożne przyjęcie błogosławień-
stwa papieskiego Urbi et orbi, nawet 
przez radio lub telewizję.

4. Pobożne nawiedzenie cmentarza 
od dnia 1 do 8 listopada i modlitwa na 
cmentarzu za zmarłych, choćby tylko 
w myśli.

5. Pobożna adoracja i ucałowanie 
krzyża w Wielki Piątek w czasie uro-
czystego obrzędu liturgicznego.

6. Pobożne odmówienie w każdy 
piątek Wielkiego Postu po Komunii 
świętej modlitwy przed obrazem Jezu-
sa Chrystusa ukrzyżowanego: 

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, 
upadam na kolana przed obliczem 
Twoim i z największą żarliwością du-
cha proszę Cię i błagam, abyś najżyw-
sze uczucia wiary, nadziei i miłości w 
serce me wlać raczył wraz z prawdzi-
wą za grzechy moje skruchą i mocną 

wolą poprawy ; podczas gdy z wielkim 
wzruszeniem i głęboką boleścią duszy 
mojej Twoje pięć ran rozpamiętywam 
i myślą się w nich zatapiam, mając 
przed oczyma, co już mówił o Tobie, o 
dobry Jezu, święty król, prorok Dawid: 
„Przebili ręce moje i nogi moje, poli-
czyli wszystkie kości moje”. Amen. 

7. Pobożny udział w obrzędzie Eu-
charystycznym, jaki zwykle ma miej-

Znalezione w sieci

Odpusty w Kościele katolickim



2/2011

37

sce pod koniec Kongresu Euchary-
stycznego.

8. Udział w ćwiczeniach duchowych 
przez trzy pełne dni.

9. Publiczne odmówienie aktu wy-

nagrodzenia Najświętszemu Sercu 
Jezusowemu w Uroczystość Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa.

10. Publiczne odmówienie aktu po-
święcenia rodzaju ludzkiego Chrystu-
sowi Królowi w Uroczystość Chrystu-
sa Króla.

11. W godzinie śmierci, gdy wiemy 
jest odpowiednio dysponowany.

12. Pobożne ucałowanie przedmio-

tów kultu (krzyżyki, szkaplerze, meda-
liki itp.) w Uroczystość Świętych A p. 
Piotra i Pawła, jeśli te przed mioty po-
święcił papież lub biskup. Trzeba też 
odmówić wyznanie wiary.

13. Pobożny udział w kilku naukach 
misyjnych i uroczystym zakończeniu.

14. Przyjęcie po raz pierwszy Ciała 
Pańskiego lub uczestniczenie w takiej 
pobożnej ceremonii.

15. Odprawienie pierwszej Mszy 
świętej w połączeniu z uroczystością 
lub pobożny udział w tej Mszy św.

16. Odmówienie jednej części Ró-
żańca św. wspólnie z kimś w dowol-
nym miejscu lub samemu, ale wów-
czas tylko w kościele lub w kaplicy.

17. Jubileusz kapłaństwa (25, 50, 
60-lecia) z postanowieniem wobec 
Boga wiernego wypełniania obowiąz-
ków swego powołania, a także udział 
w tej Mszy św.

18. Pobożne czytanie Pisma Świę-
tego przez pół godziny.

19. Nawiedzenie kościoła stacyjne-
go w Rzymie i pobożny udział w nabo-
żeństwie stacyjnym.

20. Nawiedzenie kościoła (jedno-
razowo), w którym odbywa się synod 
diecezjalny i odmówienie tam “Ojcze 
nasz” i “Wierzę”.

21. Uroczyste odmówienie “Przed 
tak wielkim Sakramentem...” w Wielki 
Czwartek w czasie Wieczerzy Pań-
skiej lub w Boże Ciało.

22. Publiczne odmówienie “Te 
Deum” w ostatnim dniu roku.

23. Publiczne odmówienie “Hymnu 
do Ducha Świętego” w Nowy Rok lub 
w Uroczystość Zesłania Ducha Św.

24. Odprawienie Drogi Krzyżowej 
przed stacjami zatwierdzonymi przez 
Kościół.

25. Nawiedzenie kościoła parafia-
l nego w święto tytułu (Patrona) i po-
bożne odmówienie w nim “Ojcze nasz” 
i “Wierzę”.

26. Pobożne nawiedzenie kościoła 
parafialnego w dniu 2 sierpnia i odmó-
wienie w nim “Ojcze nasz” i “Wierzę”.

27. Pobożne nawiedzenie kościoła 
lub ołtarza w samym dniu konsekra-
cji i odmówienie w nim “Ojcze nasz” 
i “Wierzę”.

28. Nawiedzenie kościoła w Dniu 
Zadusznym lub w najbliższą niedzielę, 
lub w Uroczystość Wszystkich Świę-
tych i odmówienie w nim “Ojcze nasz” 
i “Wierzę”.

29. Pobożne nawiedzenie kościoła 
lub kaplicy zakonnej w Uroczystość 
Świętego Założyciela i odmówienie w 
nim “Ojcze nasz” i “Wierzę”.

30. Udział w świętej czynności, w 
której przewodniczy wizytator (np. bi-

skup) z okazji wizytacji pasterskiej.
31. Odnowienie przyrzeczeń Chrztu 

świętego w Wielką Sobotę w czasie 
nabożeństwa lub w rocznicę własne-
go Chrztu świętego.

ODPUSTY DODATKOWE
1. Za pobożne uczestniczenie w na-

bożeństwie “Gorzkie Żale” jeden raz w 
tygodniu w okresie Wielkiego Postu, 
tylko na terenie Polski.

2. Za nawiedzenie Bazyliki Mniej-
szej w całym świecie i odmówienie w 
niej “Ojcze nasz” i “Wierzę”: a) w uro-
czystość Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła; b) w święto tytułu (Patrona) 
kościoła; c) w święto Porcjunkuli (2 
sierpnia); d) jeden raz w ciągu roku 
według własnego uznania.

WARUNKI ODMÓWIENIA 
RÓżAńCA śWIęTEGO 

1. Wystarczy odmówić tylko jedną 
część Różańca św. (5 dziesiątków). 
Jednakże należy je odmówić w spo-
sób ciągły.

2. Z modlitwą ustną należy połączyć 
pobożne rozważanie tajemnic.

3. W odmawianiu publicznym (w 
czasie nabożeństwa) tajemnice winny 
być zapowiadane zgodnie z zatwier-
dzoną miejscową praktyką. W prywat-
nym zaś odmawianiu (tylko w kościele 
lub w kaplicy publicznej) wystarczy, że 
wiemy łączy z modlitwą ustną rozwa-
żanie tajemnic. Odpust może stać się 
zupełny, gdy odmawia się Różaniec 
w kościele, w kaplicy publicznej, w 
rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w 
pobożnym stowarzyszeniu.

WARUNKI ODPRAWIENIA 
DROGI KRZYżOWEJ

1. Pobożne ćwiczenie należy od pra-
wić przed stacjami Drogi Krzyżo wej 
zatwierdzonej przez Kościół.

2. Dla odprawienia Drogi Krzyżowej 
wymaga się tylko pobożnego rozwa-
żania męki i śmierci Chrystusa. Nie 
jest zatem rzeczą konieczną rozmy-
ślanie o poszczególnych tajemnicach 
każdej stacji.

3. Wymaga się przechodzenia od 
jednej stacji do drugiej. Jeżeli jednak 
tę praktykę odprawia się publicznie i 
wszyscy biorący udział nie mogą bez 
zamieszania przechodzić od stacji do 
stacji, wystarczy, jeżeli przechodzi 
prowadzący Drogę Krzyżową, pod-
czas gdy inni pozostają na swoich 
miejscach.

4. Ci, którzy mają przeszkody, np. 
chorzy, mogą uzyskać taki sam od-
pust, jeżeli przynajmniej przez pół go-
dziny będą pobożnie czytać i rozwa-
żać o męce i śmierci Pana naszego 
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możliwe - trzech zwykłych warunków, 
odmówią przed świętym wizerunkiem 
naszego Pana Jezusa Miłosierne-
go modlitwę “Ojcze nasz” i „Wierzę”, 
dodając pobożne wezwanie do Pana 
Jezusa Miłosiernego (np. “Jezu Miło-
sierny, ufam Tobie”).

Gdyby nawet to nie było możliwe, 
tego samego dnia będą mogli uzys-
kać odpust zupełny ci, którzy du-
cho  wo zjednoczą się z wiernymi, 
spe ł  niającymi w zwyczajny sposób 
przepisane praktyki w celu otrzymania 
odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu 
modlitwę, a wraz z nią cierpienia spo-
wodowane chorobą i trudy swojego 
życia, podejmując zarazem postano-
wienie, że spełnią oni trzy przepisane 
warunki uzyskania odpustu zupełne-
go, gdy tylko będzie to możliwe.”

KILKA ZASAD
Kościół zachęca wiernych, by ofia-

rowywali odpusty przez całe życie za 
zmarłych, gdyż taka częsta praktyka 
wytwarza w człowieku tę właśnie od-
powiednią dyspozycję, dzięki której 
uzyska na pewno odpust zupełny dla 
siebie w godzinie śmierci. Odpustów, 
tak zupełnych jak i cząstkowych, nie 
można ofiarować za żywych, ratując 
zaś dusze czyśćcowe - spełnia czło-
wiek wspaniałe uczynki miłosierdzia.

Odpust związany ze świętem uwa-
ża się za przeniesiony na ten dzień, 
na który przenosi się samo święto lub 
prawnie przynajmniej jego zewnętrzną 
uroczystość (Ench. ind., n 17).

Jeżeli do uzyskania odpustu zwią-
zanego z jakimś dniem jest wymaga-
ne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, 
to może ono mieć miejsce od południa 
dnia poprzedzającego aż do północy 
kończącej dzień oznaczony.

Dzieło przepisane dla uzyskania 
od pustu zupełnego, a związane z ko-
ściołem lub kaplicą, obejmuje ich po-
bo żne nawiedzenie, w czasie którego 
należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę.

Po jednej Spowiedzi Sakramental-
nej można uzyskać wiele odpustów 
zupełnych. Natomiast po jednym przy -
jęciu Ciała Pańskiego i po jednej mo-
dlitwie w intencjach Ojca Świętego zy-
skuje się tylko jeden odpust zu pełny.

Warunek dotyczący modlitwy w in-
tencjach Ojca Świętego wypełnia się 
całkowicie przez odmówienie Ojcze 
nasz i Zdrowaś. Pozostawia się jed-
nak wiernym możność odmówienia 
ja kiejkolwiek innej modlitwy, zgodnie z 
ich pobożnością.

Odpust zupełny można uzyskać tyl-
ko jeden raz w ciągu dnia. Jednakże w 
momencie śmierci wierny może uzy-

skać odpust zupełny, chociażby tego 
dnia uzyskał już wcześniej inny odpust 
zupełny. Odpustów zaś cząstkowych 
można uzyskać wiele każdego dnia.

Szczególną skuteczność w ratowa-
niu dusz czyśćcowych widzi Kościół 
w każdej odprawionej Mszy świętej. 
W normie 21 (Ench. ind.) czytamy: 
“Święta Matka Kościół wyraża jak 
największą troskę o zmarłych. Zno-
sząc zatem jakikolwiek przywilej w tej 
materii stwierdza, że zmarłym można 
przychodzić z pomocą najbardziej 
przez każdą ofiarę Mszy świętej”.
KTO MOżE UZYSKAć ODPUST?

Aby ktoś był zdolny uzyskać odpust 
musi być: ochrzczony; wolny od eks-
komuniki; w stanie łaski uświęcającej 
przynajmniej pod koniec wypełniania 
prze pisanego dzieła; poddany udzie-
lającemu odpust, np. biskupowi lub 
papieżowi.

Kto zaś jest zdolny do uzyskania 
odpustu, wtedy go rzeczywiście uzy-
skuje, gdy ma przynajmniej ogólną in-
tencję zyskiwania odpustu i wypełnia 
w określonym czasie nakazane czyn-
ności w sposób należyty, przewidzia-
ny w nadaniu odpustu.

W nawiązaniu do powyższego sfor-
mułowania, iż wierny rzeczywiście 
uzy skuje odpust (np. zupełny), trzeba 
wyjaśnić, że Kościół w ciągu wieków 
zwalczał dwie skrajne tendencje w na-
stawieniu wiernych co do możliwości 
uzyskania odpustów oraz co do ich 
wartości. Tendencja pierwsza, to błęd-
ne mniemanie o zbyt łatwej możliwości 
uzyskania odpustu, nawet zupełnego. 
Natomiast druga tendencja - to lekce-
ważenie wartości odpustu (zwłaszcza 
zupełnego) lub powątpiewanie, a na-
wet zaprzeczanie możliwości uzyska-
nia odpustu. 

Skrajnym przypadkiem drugiej ten-
dencji jest powątpiewanie i zaprzecza-
nie kompetencji Kościoła co do u dzie-
lania takich nadzwyczajnych darów.

Aby nie ulec pokusie przychylenia 
się do którejkolwiek z tych wyżej wy-
mienionych błędnych tendencji, nale-
ży koniecznie trzymać się wyraźnych 
ostrzeżeń Kościoła w tej materii, mia-
nowicie: “Kościół wszakże poskramia-
jąc i korygując nadużycia, uczy i naka-
zuje, że należy zachować w Kościele 
praktykę odpustów, wielce zbawienną 
dla ludu chrześcijańskiego i potwier-
dzoną powagą świętych soborów, a 
stosuje karę wyłączenia (z Kościoła) 
w stosunku do tych, którzy głoszą, 
iż są one albo niepotrzebne, albo że 
Kościół nie ma władzy ich udzielania” 
(Ind. doc. p. 8).

Jezusa Chrystusa.
W GODZINIE śMIERCI

Najbardziej znaczącym dla katolika 
jest odpust zupełny określony na go-
dzinę śmierci. Papież Paweł VI ogłosił 
(Ind. doc. n 1-8): Jeżeli nie ma kapła-
na... Święta Matka Kościół łaskawie 
mu (konającemu) u dziela, o ile jest od-
powiednio dysponowany, odpustu zu-
pełnego, który uzyskuje w momen cie 
śmierci, byleby za życia miał zwy czaj 
odmawiania jakichkolwiek mo dlitw. Do 
uzyskania tego odpustu chwalebną 
jest rzeczą posługiwać się krucyfik-
sem lub krzyżem. Taką odpowiednią 
dyspozycją w godzinie śmierci jest 
stan łaski u święcającej i wolność od 
przywiązania do jakiegokolwiek grze-
chu, nawet lekkiego (Ench. ind. n 28).

ODPUST ZWIĄZANY 
Z ODDANIEM CZCI 

BOżEMU MIŁOSIERDZIU 
Jan Paweł II w r. 2002 ogłosił: „Udzie-

la się odpustu zupełnego na zwykłych 
warunkach (spowiedź sakramentalna, 
komunia eucharystyczna, modlitwa 
w intencjach papieskich) wiernemu, 
który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli 
Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek 
kościele lub kaplicy, z sercem całko-
wicie wolnym od wszelkiego przy-
wiązania do jakiegokolwiek grzechu, 
choćby powszedniego, weźmie udział 
w pobożnych praktykach spełnianych 
ku czci Bożego Miłosierdzia albo przy-
najmniej odmówi przed Najświętszym 
Sakramentem Eucharystii, wystawio-
nym publicznie lub ukrytym w taberna-
kulum, modlitwę “Ojcze nasz” i Credo, 
dodając pobożne wezwanie do Pana 
Jezusa Miłosiernego (np. “Jezu Miło-
sierny, ufam Tobie”).

Udziela się odpustu cząstkowego 
wiernemu, który - przynajmniej z ser-
cem skruszonym - skieruje do Pana 
Jezusa Miłosiernego jedno z prawnie 
zatwierdzonych pobożnych wezwań.

Ponadto marynarze, którzy wykonu-
ją swoje obowiązki na niezmierzonych 
obszarach mórz; niezliczeni bracia, 
których tragedie wojenne, wydarze-
nia polityczne, uciążliwe warunki nat-
uralne i inne podobne przyczyny zmu-
siły do opuszczenia rodzinnej ziemi; 
chorzy i ich opiekunowie oraz ci wszy-
scy, którzy z uzasadnionej przyczyny 
nie mogą opuścić domów lub wykonu-
ją pilnie potrzebne zadania dla dobra 
społeczności, mogą uzyskać odpust 
zupełny w Niedzielę Miłosierdzia Bo-
żego, jeśli wyrzekając się całkowicie 
jakiegokolwiek grzechu, jak to zosta-
ło powiedziane powyżej, i z zamia-
rem spełnienia - gdy tylko będzie to 
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Niektóre akty strzeliste uczynione w 
mowie lub w myśli, ale od serca:

Niech będzie Bóg uwielbiony!
Bogu niech będą dzięki!
Bądź uwielbiona Trójco Przenaj-

świętsza!
Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus!
Boże, bądź miłościw mnie grze-

sznemu!
Boże, wspomóż mnie... wzmocnij 

mnie... zbaw mnie!
Boże, ofiaruję Ci moją wolę, ciało i 

duszę moją!
Jezu cichy i serca pokornego uczyń 

serca nasze według Serca Twego!
Serce Jezusa, w Tobie pokładam 

nadzieję!
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj 

się nad nami!
Pan mój i Bóg mój... Bóg mój i 

wszystko moje!
Panie, pomnóż naszą wiarę, na-

dzieję i miłość!
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 

Świętemu!
Jezu, Maryjo, Józefie święty, bądź-

cie przy mnie w godzinie śmierci!
Jezu, ufam Tobie!
Boże, w ręce Twoje oddaję ducha 

mojego!
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im 

wieczne spoczywanie!
Matko Najświętsza, Tyś moją na-

dzieją!
Królowo bez zmazy pierworodnej 

poczęta, módl się za nami, którzy się 
do Ciebie uciekamy!

O Jezu, z miłości ku Tobie żałuję za 
wszystkie moje grzechy całego życia!

Każde pobożne westchnienie, po-
chodzące od serca, jest aktem strzeli-
stym, za który można uzyskać odpust 
cząstkowy.

Wielu katolików chciałoby mieć ja-
kąś moralną pewność, że ich wysiłki 
do uzyskania odpustu zupełnego są 
skuteczne i że ten odpust zupełny 
rzeczywiście uzyskają. Pan Jezus po-
ucza nas, abyśmy wypełniali nau kę 
Bożą, ponieważ tylko w ten sposób 
naprawdę miłujemy Boga. Kto zaś 
miłuje Boga, ten na pewno otrzyma 
wszystkie dary Boże, o które prosi, tak-
że i odpust zupełny. Ale, żeby naukę 
Bożą wypełnić - trzeba ją najpierw po-
znać. Poznanie katechizmu, codzien-
ne zgłębianie jego treści i nieustanne 
wysiłki wprowadzania jego treści w ży-
cie - mogą być tą moralną gwarancją, 
że w swoim życiu wypełniam naukę 
Bożą. To właśnie jest droga, na której 
człowiek się uświęca, a odpust zupeł-
ny może uzyskać tylko ten, kto usilnie 
stara się o własne uświęcenie.

Papież Leon X na początku XVI w. 
w obronie odpustów w Kościele kato-
lickim wydał bullę (“Cum postquam”, 
1518 r.) z następującym sformułowa-
niem: “Aby nikt nie mógł powołać się 
na nieznajomość nauki Kościoła rzym-
skiego odnośnie do odpustów i ich 
skuteczności albo usprawiedliwiać się 
pozorem takiej niewiedzy, albo rato-
wać się zmyślonym oświadczeniem... 
Dlatego (wyjaśniamy, że) wszyscy, tak 
żyjący, jak zmarli, którzy rzeczywiście 
te odpusty uzyskali, są uwolnieni od 
tak wielkiej kary doczesnej, należącej 
się według sprawiedliwości Bożej za 
ich uczynkowe grzechy, według miary 
odpowiadającej udzielonemu i otrzy-
manemu odpustowi. Postanawiamy 
władzą apostolską i mocą obecnego 
pisma, że tak powinni wszyscy utrzy-
mywać i głosić pod karą wyłączenia 
przez sam fakt (ipso facto) ze społecz-
ności wiernych” (z Kościoła).

Papież Paweł VI, dla podkreślenia 
wielkiej wartości odpustów, precyzuje 
dotychczasową naukę Kościoła o od-
pustach i wprowadza nowe wymogi, 
mianowicie: “Dla uzyskania odpustu 
wymaga się, aby z jednej strony były 
wypełnione dobre uczynki, a z drugiej 
strony, aby wierny posiadał odpowied-
nie dyspozycje, mianowicie: aby miło-
wał Boga, miał nienawiść do grzechu, 
pokładał nadzieję w zasługach Chry-
stusa Pana”. 

W normie 7 ogłasza Papież najtrud-
niejszy warunek do uzyskania odpu-
stu zupełnego, mianowicie: “Wymaga 
się ponadto wykluczenia wszelkiego 
przywiązania do jakiegokolwiek grze-
chu, nawet powszedniego”.

W tym dokumencie papieskim czy-
tamy dalej: “Cel, jaki sobie stawia wła-
dza kościelna w udzielaniu odpustów, 
tkwi nie tylko w tym, aby wspomóc 
wiernych w usunięciu należnych kar, 
lecz także w tym, aby wiernych skłonić 
do wykonywania uczynków pobożno-
ści, pokuty i miłości - zwłaszcza ta-
kich, które przyczyniają się do wzrostu 
wiary i dobra wspólnego”. 

Jeśli wierni ofiarują odpusty za 
zmarłych, praktykują w szczególniej-
szy sposób miłość, a gdy myślą o 
sprawach nadprzyrodzonych - lepiej 
układają sprawy doczesne”.

Dalej wyjaśnia papież Paweł VI: 
“Zostaje przeto zachowany porządek 
miłości, w który włącza się odpuszcze-
nie kar przez skorzystanie ze skarbca 
Kościoła. Naczelne miejsce miłości w 
życiu chrześcijańskim zostaje również 
wzmocnione odpustami”. “Również 
i dziś Kościół zachęca wszystkich 
swoich wiernych, aby rozważyli i za-

stanowili się, jak wielkie znaczenie 
ma praktyka zyskiwania odpustów dla 
poszczególnych wiernych, a nawet 
dla rozwoju całej wspólnoty chrześci-
jańskiej”.

Zyskiwanie odpustów zupełnych 
jest wyjątkowo wielce zbawienną 
praktyką, ale trzeba zawsze pamiętać, 
że pierwszorzędnymi środkami uświę-
cenia są Sakramenty święte. Odpust 
zupełny bowiem można uzyskać tylko 
po właściwym przyjęciu Sakramentów 
świętych, tzn. po dobrze odprawionej 
Spowiedzi świętej i po godnym przyję-
ciu Ciała Pańskiego. Wierni przyjmu-
jąc Sakramenty święte, nie zawsze 
rezygnują na przyszłość z dobrowol-
nych grzechów lekkich, a nawet cięż-
kich. Skutkiem takiego niewłaściwego 
nastawienia występują u bardzo wielu 
katolików ciężkie nałogi i złe przy-
zwyczajenia, dlatego papież Paweł 
VI przestrzega w swoim nauczaniu: 
“Odpustów nie można uzyskać bez 
szczerej wewnętrznej przemiany (me-
tanoia)...”.

Z tej nauki papieża Pawła VI wynika, 
że odpust zupełny jest uwieńczeniem 
dzieła nawrócenia się chrześcijanina 
i stanowi doping do zdecydowanego 
wkroczenia na drogę nawrócenia, 
czyli własnego uświęcenia. A zatem 
- nawrócenie i mocne postanowienie 
trwania w nim stanowi zasadniczy 
wymóg, a zarazem zachętę do uzys-
kania odpustu zupełnego.

Po dokładnym zapoznaniu się z ca-
łością nauki Kościoła o odpuście zu-
pełnym, można zauważyć, że u zyska-
nie tego odpustu jest bardzo trudne. 
Kościół natomiast stawia takie wymogi 
dlatego, aby uświadomić wiernym, że 
chodzi o bardzo wielkie dobro. Ale je-
śli już ktoś z wielkim wysiłkiem i samo-
zaparciem spełni wszystkie wymogi, 
ma prawo wierzyć, że odpust zupełny 
uzyskał i tym samym trwa w stanie 
nawrócenia i uświęcenia. W taki też 
sposób wypełnia naglące wezwanie 
Pana Jezusa: “Szukajcie najpierw 
Królestwa Bożego..., nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię...”

Odpust zupełny jest wyjątkowo wiel-
kim darem miłosierdzia Bożego, ale w 
szczególny sposób uzależnionym od 
współpracy człowieka z łaską Bożą. 
Natomiast odpusty cząstkowe można 
uzyskać zasadniczo za każdą poboż-
ną czynność wykonaną: na zewnątrz 
np. znak krzyża świętego, używanie 
wody święconej, odwiedzenie kościo-
ła... lub w myślach np. rozmyślanie, 
rachunek sumienia, akt żalu dosko-
nałego... lub w mowie, np. pobożne 
wymawianie aktów strzelistych.
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Schio to miasteczko liczące 39 
tys. mieszkańców. Leży w diecezji i 
prowincji Vicenza. Wznosi się na Val 
Leogra, gdzie kończy się równina i 
rozpoczynają pierwsze przedalpejskie 
wzniesienia Dolomitów.

Początek objawień
25 marca 1985, Renato Baron udał 

się do kościoła San Martino celem 
wykonania czynności należących 
do jego obowiązków, po wykonaniu 
których pozostał tam jeszcze, aby się 
pomodlić. Gdy klęczał w ławce naprze-
ciwko figury Matki Bożej Różańcowej, 
niespodziewanie poczuł jakby jego 
ciało umierało i dusza uciekała z nie-
go... - jak wspominał potem. „Przesta-
łem widzieć cokolwiek dookoła mnie, 
przestałem słyszeć... Figura Matki 
Bożej zaczęła mówić i poruszać się, 
odniosłem wrażenie, że jest żywa. Jej 
szaty poruszały się, a Jej przepiękne 
oczy uśmiechały się. 

Mówiła do mnie:
„Czekałam na ciebie także wczo-

raj. Od dzisiaj będziesz tu zawsze 
przychodził dlatego, że muszę roz-
mawiać z tobą o wielu rzeczach a 
potem... będziesz pisał, ale na razie 
czekaj. Przyjdź jutro to powiem ci 
resztę”.

Renato, gdy skończyło się objawie-
nie, był tak oszołomiony, że wybiegł 
zapominając zamknąć na klucz drzwi 
kościoła. Następnego dnia powrócił, 
aby je zamknąć, lecz poczuł, że musi 

się choć trochę pomodlić. 
Renato opowiada:
„Ukląkłem naprzeciw figury i zaczą-

łem się modlić. Po zakończeniu czytań 
kontynuowałem modlitwę chcąc prze-
dłużyć moją rozmowę z Bogiem i mając 
jednocześnie nadzieję, że nie zdarzy 
się to, co mnie spotkało poprzedniego 
dnia... nie chciałem zobaczyć znów 
tego co widziałem... co tu dużo mówić, 
bardzo się bałem... Ale Matka Boża 
znowu przyszła. Znowu poczułem 
jakbym umierał, jakby duch ulatywał 
ze mnie, podczas gdy głos powtarzał:

„To jestem Ja, jestem Maryja, 
jestem Madonna, to jestem Ja i 
naprawdę mówię do ciebie, przyjmij 
poważnie to, co do ciebie mówię. Od 
dzisiaj będziesz spisywał wszyst-
kie moje słowa. Ja cię przygotuję. 
Pewnego dnia zaczniesz mówić, 
ale teraz musisz zaczekać, musisz 
przygotować swoją duszę, dlatego 
przejdziemy drogą Wiary.

Przygotuję ci przyjaciół, aposto-
łów, którzy kochają Maryję. To Ja ci 
ich przyślę i przejdziesz z nimi długą 
drogę, dlatego, że razem musimy 
nawrócić wiele dusz i zaprowadzić 
je do Jezusa”.

Tego dnia, gdy „wróciłem do siebie”, 
nie uciekłem już, lecz czułem w sobie 
ogromne szczęście”.

Renato podszedł do drzwi dzwon-
nicy chcąc dzwonić dzwonem, by 
wszyscy dowiedzieli się o tym, co się 
stało. Na szczęście drzwi dzwonnicy 

były zamknięte i musiał ograniczyć 
się do wykrzyczenia na wiatr swojego 
szczęścia. Skierował się następnie w 
kierunku drzwi kościoła, lecz nie miał 
odwagi wejść. Po chwili ukląkł na pro-
gu i płacząc modlił się przez godzinę. 
Nie miał już więcej wątpliwości: Matka 
Boża naprawdę mu się objawiała. Po 
kilku dniach zdecydował się porozma-
wiać o tym z żoną. Powiedział jej:

„Rita, czuję w sobie ciężar... muszę 
to powiedzieć, powiedzieć komukol-
wiek, ale nie mam odwagi...” 

Na to żona odpowiedziała mu: 
„Zauważyłam, że od kilku dni jesteś 

poruszony. Jeżeli nie jesteś w stanie 
porozmawiać z kimś innym – porozma-
wiaj z żoną... przecież żyjemy razem 
już ponad dwadzieścia lat...”.

Ośmielony tymi słowami, Renato 
opowiedział jej wszystko w najmniej-
szych szczegółach. Starał się za-
chować jak największy obiektywizm. 
Jednak co chwilę wyrywał mu się z ust 
okrzyk szczęścia, choć usiłował zacho-
wać spokój. Rita, po wysłuchaniu go, 
zamyśliła się głęboko, nie wiedząc, czy 
takie nadzwyczajne zdarzenia można 
przyjąć za prawdziwe. Z drugiej jednak 
strony znając bardzo dobrze swojego 
męża, jego zrównoważenie i wiarę, 
przyjęła, że to objawienie jest możliwe. 
A jeśli to szatan go zwodzi...?

Zaniepokojona taką ewentualno-
ścią, po chwili milczenia powiedziała:

„Może się mylisz... krótko mówiąc: 
to nie jest możliwe! W tym kościele 
wykonałeś tyle prac, znalazłeś nawet 
szkielety, które umieściłeś w kryp-
cie... możliwe, że ukazał Ci się jakiś 
duch, aby dać znać, że coś nie jest w 
porządku... Na twoim miejscu poszła-
bym tam z wodą święconą i wszystko 
wykropiła”.

Renato zaakceptował propozycję 
żony. Poszedł do kościoła z bute-
leczką, napełnił ją wodą święconą, a 
następnie udał się przed figurę Matki 
Bożej w kościółku San Martino.

Renato opowiada, co się wyda-
rzyło: „Przelałem wodę do naczynia 
i podszedłem pod figurę, trzymając 
je. Uklęknąłem, zamoczyłem rękę w 
wodzie, lecz gdy uniosłem rękę, by po-
kropić figurę, ręka trzymająca naczynie 
sama się otwarła i naczynie spadło. W 
tym samym momencie usłyszałem:

„To Ja powinnam cię pokropić. 
Błogosławię cię. Nie bój się... bądź 
rozważny. Przyjdzie taki dzień, w 

sChio: króLowa miłoŚCi
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dominujące nad Schio.
W Wielkim Tygodniu 1969 r. Renato 

Baron z młodzieżą trzech pobliskich 
dzielnic, zaniósł na szczyt góry krzyż 
wykonany z metalowej kratownicy, któ-
ry został poświęcony w Wielki Piątek 
29 marca 1969 r. Na ten szczyt prowa-
dziła boczna ścieżka odchodząca od 
jednej z ulic dzielnicy Aste. Podczas 
Wielkiego Tygodnia 1986 r., Renato i 
jego przyjaciele umieścili na tej ścieżce 
13 krzyży, aby wyznaczyć stacje Drogi 
Krzyżowej: 14 stację stanowił ów krzyż 
z kratownicy.

Krzyże zostały wykonane z drzewa 
białej akacji, wyciętego w głębi lasu. 
Droga Krzyżowa została zainauguro-
wana w Wielką Sobotę 1986 r., która 
wypadała 29 marca (był to ten sam 
dzień co w roku 1969). Od tej pory, 
dla pielgrzymów przybywających do 
Schio, modlitwa na Drodze Krzyżowej 
stała się stałym elementem pielgrzym-
ki. Ścieżka, na której ustawiono stacje 
Drogi Krzyżowej została poprawiona i 
odnowiona, a w połowie jej długości 
zrobiono ujęcie świeżej źródlanej 
wody. Na szczycie wzgórza został 
wybudowany ołtarz z kamienia, który 
oddano do użytku 28 września 1986 r. 
Zawiera on trzy medale Niepokalanej 
(1830), orędzia maryjne, relikwie z 
Nazaretu, naczynia z wodą ze źródeł 
Jordanu i z Medziugorja. Figura Jezusa 
z brązu została ustawiona 6 stycznia 
1987 r., a figura Matki Bożej 8 grudnia 
1987 r.

Pierwsze objawienie maryjne na 
tym wzgórzu miało miejsce w nocy 
11.04.1986 r.

wieczernik 
modlitwy
Kiedy już wokół Renato Barona 

zebrała się spora grupa ludzi goto-
wych iść realizować Dzieło Miłości 
(o którym będzie mowa później), zde-
cydowano o zakupieniu pewnej starej 
willi wraz z parkiem, która znajdowała 
się niedaleko kościoła San Martino. 
Willa ta została wyremontowana, a 
park - uporządkowany.

Wkład pracy wolontariuszy, zarów-
no w remont willi jak i parku wyniósł 
około 6000 godzin roboczych. Również 
materiały potrzebne do remontu zosta-
ły zakupione z pieniędzy zebranych 
w grupie przyjaciół Renato. Obecnie 
willa jest siedzibą Dzieła Miłości i 
Wieczernika Modlitwy. Park został upo-
rządkowany by był miejscem skupienia 
i medytacji.

współpracownicy
W pierwszych dniach sierpnia 1985, 

którym wielu będzie takich, którzy 
przybędą tu, by się modlić. Inni nie 
będą ci wierzyć. Przetrzymaj to, miej 
wiarę i módl się za nich”.

Wszystko to zdarzyło się 2 kwietnia 
1985 r. Renato utwierdził się w prze-
konaniu, że to Matka Boża mówiła do 
niego. Od następnego dnia, 3 kwietnia 
1985, powierzała mu orędzia. Poleciła 
spisywanie ich, aby je ogłosić światu.

kto to jest 
renato Baron?
Pietro Renato Baron urodził się w 

Schio 7 września 1932 roku. Rodzina 
przekazała mu solidne chrześcijańskie 
wartości. Na kursach wieczorowych 
uzyskał dyplom technika. Przez kilka 
lat pracował w zakładach maszyn włó-
kienniczych, następnie był zatrudniony 
w Piovene Rocchette w jednym z od-
działów zarządzających autostradami 
w wydziale rozbudowy autostrad; gdzie 
pracował aż do przejścia na emeryturę 
w 1989 roku. 5 maja 1962 roku ożenił 
się z Margheritą Menin. Kilkakrotnie od 
1960 r. był wybierany do rady gminy 
Schio, a w latach 1970-75 był zastępcą 
burmistrza do spraw miejskich prac 
publicznych. Był także dyrektorem 
przedszkola w swojej dzielnicy, a także 
aż do 1985 roku sekretarzem jednej z 
sekcji Demokracji Chrześcijańskiej w 
Schio. Był człowiekiem konkretnym, 
obdarzonym rozsądkiem, szanowa-
nym przez kolegów z pracy, przez 
zwierzchników i przyjaciół.

kościół san 
martino alle aste
Jest to najstarszy kościół w Schio. 

Około VII lub VIII w. został wybudo-
wany na ruinach antycznej świątyni 
pogańskiej poświęconej nimfom i bo-
ginkom energii życia. Aktualna budow-
la datowana jest na rok 1000. Przez 
wiele wieków kościołem administrowali 
OO. Benedyktyni z Klasztoru św. Fe-
lice i Fortunato w Vicenzy. Dzwonnica 
romańska jest z roku tysięcznego. 
Ozdobny dzwon pochodzi z r. 1493. 
Kościółek po okupacji napoleońskiej 
został wykupiony przez osobę pry-
watną w 1810 r. Od tego momentu 
jest własnością prywatną, dostępną 
jednak dla kultu i dla wiernych z dziel-
nicy, w której jest położony. Renato, 
od czasów szkolnych pełnił na prośbę 
właściciela funkcję kościelnego.

Figura matki Bożej 
Figurę Matki Bożej Różańcowej, 

czczonej w kościele San Martino, 
wyrzeźbił mieszkaniec Schio Romano 
Cremasco w 1940 r. Umieszczono ją 
w kościele w Schio, powierzonym OO. 

Kapucynom. Figurę poświęcono 5 
maja 1940 r. Renato Baron był obecny 
na tej ceremonii i mimo iż miał wtedy 
osiem lat, urzekł go widok pięknego ob-
licza Madonny i Dzieciątka. Przywiązał 
się mocno do tej figury. Przyczyniła się 
ona do dojrzewania w nim szczególnej 
czci do Matki Bożej.

Dziewiętnastoletni Renato, będąc 
już osobą odpowiedzialną za kościół 
San Martino, pewnego dnia 1951 
r., zauważył z przykrością, że figura 
Matki Bożej Różańcowej nie stoi już w 
kościele OO. Kapucynów. Odnalazł ją 
w kącie zakrystii. Na ten widok przyszła 
mu do głowy myśl, aby przenieść ją do 
kościółka San Marino, przynajmniej 
na okres maja, który jest miesiącem 
poświęconym kultowi Maryi.

Z ogromnym zaangażowaniem 
przedstawił przeorowi prośbę. On zaś, 
chcąc wystawić na próbę Renato, po-
wiedział, że aby otrzymać figurę będzie 
potrzebował dużej ilości pieniędzy. 
Renato wziął się natychmiast do dzieła, 
aby zebrać sumę, która wydawała mu 
się wystarczająca. Zrezygnował z co-
niedzielnych seansów kinowych, kosił i 
sprzedawał trawę. W ostatnich dniach 
kwietnia 1952 r., zaniósł pieniądze 
przeorowi. Ten zaś powiedział mu, że 
nie chce pieniędzy, lecz mówiąc o nich 
chciał zobaczyć jego zaangażowanie. 
Dał mu figurę, właściwie wypożyczył, 
na okres maja, zastrzegając jednak, 
że ma ona powrócić do zakonu na 
procesję odbywającą się 31 maja.

31 maja 1952 niespodziewanie 
rozpętała się tak potężna burza, że 
nie było możliwe przeniesienie figury 
z powrotem do kościoła Kapucynów. 
Przeor zgodził się więc, aby figura 
pozostała w kościółku San Martino 
jeszcze przez rok. Pod koniec maja 
1953 r. w dniu wyznaczonym na pro-
cesję, ponownie burza uniemożliwiła 
przeniesienie figury. Historia powtórzy-
ła się pod koniec maja 1954 r. i tego 
samego wieczora przeor powiedział 
do Renato: „Zatrzymaj figurę w San 
Martino i nie mówmy już więcej o jej 
przenoszeniu”.

W ten to sposób figura pozostała w 
kościele San Martino.

Belmonte, obecnie 
góra Chrystusa
Pielgrzym przybywający do Schio, 

znajdzie tu trzy szczególne miejsca 
modlitwy: kościół San Martino, gdzie 
zaczęły się objawienia, Górę Chrystu-
sa i Wieczernik Modlitwy.

Góra Chrystusa nazywała się 
kiedyś Belmonte: jest to niewielkie 
wzgórze porośnięte gęstym lasem 
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Renato opowiedział o swoich przeży-
ciach mistycznych proboszczowi, który 
odniósł się do nich sceptycznie. We 
wrześniu 1985, zachęcony przez Ma-
ryję w czasie objawienia, zwierza się 
przełożonemu Kapucynów, ale czyni 
to bez przekonania. 

Renato komentuje w ten sposób 
to spotkanie: „Rozmawiałem z nim o 
objawieniach lecz w końcu uciekłem. 
Pomyślałem, że również on odnie-
sie się do tego sceptycznie i mi nie 
uwierzy”. 

Mimo wszystko fakt objawień 
trzeba było ujawnić, gdyż objawienia 
Matki Bożej nie były przeznaczone 
tylko i wyłącznie dla Renato, lecz dla 
wszystkich. 25 września 1985 Matka 
Boża powiedziała mu:

„Niedługo będziesz miał do-
brych przyjaciół, którzy pomogą 
ci sprowadzić Królestwo Ojca dla 
wszystkich ludzi dobrej woli. Módl 
się. Ja cię błogosławię.”

Po tym objawieniu, Renato zwierza 
się pewnej rodzinie, która mu wierzy i 
w ten sposób wieść o objawieniach 
zaczęła się rozszerzać.

Pod koniec października 1985 roku 
Matka Boża powiedziała Renato: „Nie 
bój się, dzisiaj będziesz miał jeszcze 
inne wizyty. To będą twoi współ-
pracownicy, ci, którzy pomogą ci w 
twojej drodze”. 

Grupa powstaje 24 listopada 1985 
roku w kościółku San Martino. Na po-
czątku liczy 20 osób, jednak z czasem 
ich liczba zwiększa się. 26 listopada 
Matka Boża powtarza:

„Teraz już przesłanie zostało 
przekazane. Błogosławieni ci, którzy 
je przyjmą. Spróbujcie stworzyć 
jeden Kościół, nie rozdzielajcie go. 
Chwalcie Ojca w adoracjach gru-
powych. Poszukujcie Jego Łaski. 
Błogosławię was.”

gdzie i kiedy objawia 
się matka Boża

Na początku, przez wiele miesięcy, 
Matka Boża objawiała się w Kościele 
San Martino: figura Matki Bożej Różań-
cowej ożywała. Później Renato miał 
także objawienia w innych miejscach: 
w swoim domu, w pomieszczeniu prze-
znaczonym do modlitwy i na spotkania 
ze swoimi najbliższymi współpracow-
nikami; w krypcie Wieczernika; na 
Górze Chrystusa... Poza kościołem 
San Martino, Matka Boża objawia się z 
rękami wyciągniętymi w kierunku nieba 
a jej stopy są bose. 

Objawienia nie następują o stałych 
godzinach, lecz często zdarza się to 
wieczorem po godzinie 20.00.

Najczęstsze godziny objawień:
- w 1986 r. czwartki, w kościele San 

Martino w godzinach pomiędzy 19.30 
a 20.00, pod koniec modlitwy różańco-
wej w obecności wiernych;

- po 1986 r., około godziny 21.00 
podczas spotkań Grupy Modlitewnej 
lub na końcu Drogi Krzyżowej, wpierw 
o godzinie 21.00 w czwartki, potem zaś 
w piątki zawsze o tej samej godzinie 
21.00.

Warto zauważyć, że te stałe obja-
wienia były jakby pochwałą Niebios dla 
wspólnych modlitw.

królowa miłości
Podczas pierwszych spotkań 

współpracowników Renato, wszyscy 
dyskutowali jak nazywać objawiającą 
się Matkę Bożą. Zostało zapropono-
wane, by nazwać Ją „Matką Bożą Ró-
żańcową”. Rzeczywiście, figura przed-
stawiała Matkę Bożą Różańcową. Lecz 
już następnego dnia, 28 października 
1985 roku, sama Matka Boża powie-
działa jak chce być nazywana:

„Ja jestem Królową Miłości. 
Jeżeli będziecie kochali, będziecie 
się kochali, będziecie blisko Ojca. 
Miłość i miłosierdzie. Modlitwa 
bez końca. Idźcie na drogi świata i 
bez ustanku zwiastujcie Królestwo 
Ojca. Kto ocali swojego brata – ocali 
sam siebie. Kochajcie, a będziecie 
kochani. Ja was nie opuszczę. Bło-
gosławię was.”

Królestwo Ojca jest Królestwem 
Miłości, nową epoką, na którą cze-
kamy, o którą się modlimy i dla której 
pracujemy, jest Cywilizacją Miłości.

Matka Boża, objawiając się nam, lu-
dziom kultury zachodniej, pogrążonym 
w egoizmie, pojawia się jako Królowa 
Miłości, by z całej siły powiedzieć nam, 
że musimy powrócić do fundamental-
nego przykazania Jezusa Chrystusa:

„Miłujcie się wzajemnie, jak ja was 
umiłowałem... Po tym poznają, że 
jesteście moimi uczniami, jeżeli bę-
dziecie się wzajemnie miłowali...”
jaki jest cel objawień?

Odpowiedzi na to pytanie udzieliła 
sama Matka Boża w orędziu, które 
jako pierwsze zostało wydrukowane 
w książeczce „MARYJA WZYWA”. 
Jest to orędzie powierzone Renato 3 
kwietnia 1985 r.:

„Módl się i ofiaruj swoje poświę-
cenie, ponieważ tylko poprzez mo-
dlitwę ludzie mogą się ocalić. Nawet 
ci, którzy przychodzą do kościoła 
nie są wystarczająco wierzący. Oto 
dlaczego ja działam: 

Aby spełnić wolę Ojca, dlatego, 

że On jest tym, który wszystko może. 
Świat zmierza ku zatraceniu”.

Objawienia te są z woli Ojca. Matka 
Boża została posłana przez Ojca. Kto 
zatem mógłby się im sprzeciwić? Kto 
odważyłby się być doradcą Boga Ojca? 
Mimo to są osoby, które mają wiele 
zastrzeżeń wobec objawień. Osoby te 
rozumują w ten sposób:

Bóg przekazał już wszystkie Praw-
dy przez Proroków, Jezusa Chrystusa i 
Apostołów. Śmierć ostatniego Apostoła 
definitywnie zamyka czas Objawień. 
Dlatego też dalsze objawienia nie mają 
prawa bytu, ponieważ Bóg nie ma nam 
już nic do powiedzenia.

Całe to rozumowanie jest prawdzi-
we, fałszywe jednak są wnioski. Rze-
czywiście fałszywe jest domniemanie 
jakoby objawienia miały przekazywać 
nowe Prawdy. Autentyczne objawie-
nia, te, które pochodzą od Boga nie 
pokazują nowych prawd, lecz tylko 
przypominają Prawdy przez nas za-
niedbywane. Przypominają nam, że 
mamy walczyć ze złem, które szerzy 
się w naszych czasach.

Gdybyśmy chcieli porównać Praw-
dy do leków, musielibyśmy powiedzieć, 
że Apteka Kościoła jest kompletnie 
wyposażona, posiada wszystkie lekar-
stwa i dlatego nowych jej nie potrzeba. 
Potrzebni są jednak doświadczeni 
lekarze, którzy wskażą, jakie lekarstwa 
w danym przypadku są potrzebne.

Pasterze Kościoła mają za zadanie 
diagnozować duchowe zło i wska-
zywać odpowiednie środki i to w tej 
dziedzinie interweniuje Miłosierdzie 
Boże. Historia Kościoła pokazuje ja-
sno, że Miłosierdzie Boże oddziaływuje 
na dwa sposoby: dając nam wielkich 
Świętych oraz Objawienia, które mają 
szczególny wpływ na zachowanie i 
rozszerzanie wiary.

Przesłania objawień weszły w ser-
ce życia religijnego chrześcijańskiego 
ludu dlatego, że były dziełem Boga. 
Jeśli Bóg interweniował objawieniami 
w przeszłości, by wesprzeć Kościół 
w trudnych momentach, dlaczegóż 
by nie miał interweniować i dzisiaj? A 
zatem jak mogą niektórzy utrzymywać, 
że objawienia są „nieprzydatne” lub 
„niemożliwe”?

Poza tym musimy pamiętać, że 
objawienia mają także o wiele ważniej-
szą funkcję niż wskazywanie Prawd, 
odpowiednich do walki z naszym złem. 
Objawienia są znakiem nadzwyczaj-
nej obecności Boga i obfitości Jego 
Łask. W ten sposób miejsce objawień 
staje się „Miejscem Łaski” to znaczy 
Sanktuarium, a czas objawienia jest 
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„Czasem łaski”. Dlatego w tych miej-
scach następują nawrócenia tych, 
którzy wierząc stają się gotowymi do 
przyjęcia Łaski.

O wiele lepsze dla wiary chrześci-
jańskiej jest myślenie, że Bóg pomaga 
zwalczać nadzwyczajną żywotność 
zła przez wylanie Łask niż w sposób 
nieprzemyślany odrzucać objawienia.

Teraz musimy zadać sobie pytanie: 
czy u nas, aktualnie, jest tak poważny 
kryzys wiary, aby musiały zdarzyć 
się objawienia? Czy prawdą jest to, 
co zostało przekazane w objawieniu: 
„także ci, którzy chodzą do kościoła nie 
są wystarczająco wierzący”?

Nie trzeba prowadzić badań, by 
przyznać słuszność temu stwierdze-
niu. Czyż nie jest 
prawdą, że wielu 
„praktykujących”, 
już nie akceptuje 
wszystkich przyka-
zań? Czyż wielu 
nie służy bardziej 
Mamonie zamiast 
Bogu prawdziwe-
mu? Czyż men-
talności wielu nie 
kształtuje raczej 
świat niż Ewange-
lia? A ilu na serio 
i systematycznie 
naś laduje ideał 
świętości, tej zwy-
czajnej świętości, 
która sprawia, że 
jesteśmy „solą” i 
„światłem” dla tych, 
z którymi żyjemy?

Matka Boża zo-
stała wysłana przez 
Ojca do „naszego zachodniego świa-
ta”, gdzie parafie są bardzo podobne 
do antycznych kościołów w Sardes i 
Laodycei, adresatów dwóch z listów 
Apokalipsy, które przytoczymy z po-
żytkiem zastanawiając się nad stanem 
wiary w naszych parafiach:

„Aniołowi Kościoła w Sardes na-
pisz: To mówi Ten, co ma Siedem 
Duchów Boga i siedem gwiazd:

Znam twoje czyny: masz imię [które 
mówi], że żyjesz, a jesteś umarły. Stań 
się czujnym i umocnij resztę, która 
miała umrzeć, bo nie znalazłem twych 
czynów doskonałymi wobec Boga.

Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usły-
szałeś, strzeż tego i nawróć się!

Jeśli więc czuwać nie będziesz, 
przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o 
której godzinie przyjdę do ciebie.

Lecz w Sardes masz kilka osób, co 
swoich szat nie splamiły; będą chodzić 

za mną w bieli, bo są godni. Tak szaty 
białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi 
życia imienia jego nie wymażę. I wy-
znam imię jego przed moim Ojcem i 
Jego aniołami.

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co 
mówi Duch do Kościołów.

...Aniołowi Kościoła w Laodycei 
napisz: To mówi amen, Świadek wierny 
i prawdomówny, Początek stworzenia 
Bożego: Znam Twoje czyny, że ani 
zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był 
zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś 
letni i ani gorący, ani zimny chcę cię 
wyrzucić z mych ust.

Ty bowiem mówisz: „Jestem bo-
gaty” i „wzbogaciłem się”, i „niczego 
mi nie potrzeba”, a nie wiesz, że to ty 

jesteś nieszczęsny i godzien litości, i 
biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić 
u mnie złota w ogniu oczyszczonego, 
abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś 
się oblókł, a nie ujawniła się haniebna 
nagość, i balsamu do namaszczenia 
twych oczu, byś widział.

Ja wszystkich, których kocham, 
karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i 
nawróć się! Oto stoję u drzwi i koła-
czę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi 
otworzy, wejdę do niego i będę z nim 
wieczerzał, a on ze mną.

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na 
moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasia-
dłem z mym Ojcem na Jego tronie.

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co 
mówi duch do Kościołów (Ap 3).

W naszym zachodnim świecie, 
Maryja znajduje to tu to tam, osoby, 
które zachowały jeszcze trochę dyspo-
zycyjności, „które nie splamiły swoich 

szat”.
Ona zbiera tę garstkę ludzi, która 

została i po nakierowaniu ich na drogę 
Ewangelii, kształtuje z nich swą piętę, 
którą zmiażdży głowę smoka piekiel-
nego. Smok ten, w obecnych czasach, 
niszczy Kościół oraz całą ludzkość i 
właśnie to jest powodem, dla którego 
Bóg Ojciec wysyła Najświętszą Maryję. 
Za każdym razem, gdy szatan w spo-
sób szczególny okazuje swą zajadłość 
wobec tych, którzy żyją według przy-
kazań Bożych i posiadają świadectwo 
Jezusa Chrystusa, Ojciec wysyła Ją, 
pokorną Służebnicę Pańską, by po-
konała zarozumiałość szatana i jego 
wspólników na ziemi.

Czy chcesz się znaleźć wśród 
tych niewielu, którzy 
pomagają Maryi od-
nieść zwycięstwo w 
bitwie z piekłem? 

C z y  c h c e s z 
wp r o wa d z i ć  n a 
drogę Maryi kogoś 
szczególnie ci bli-
skiego?
o co prosi 

matka 
Boża?

M a t k a  B o ż a 
pro si o nawróce-
nie. Orędzia po-
wierzone Renato 
Baron są ciągłymi 
wezwan iami  do 
urzeczywistnienia 
biblijnego wezwania 
do nawrócenia.

A jak jest rozu-
miane nawrócenie 
w Biblii?

Jest to powrót do Boga tych, 
którzy się od Niego oddalili tworząc 
sobie innych bożków w świecie, który 
sprzeciwia się Bogu i za podstawę ma 
zło. Ludzie odwracają się od Boga i idą 
przez życie, poszukując szczęścia z 
dala od Boga. Na tym polega ich błąd, 
ponieważ prawdziwe szczęście, w 
każdej swej postaci pochodzi od Boga. 
Tylko Bóg jest źródłem wszystkiego, co 
dobre, co prawdziwe i co jest życiem. 

Orędzia Matki Bożej w prostych 
słowach mówią o tym wszystkim i 
wskazują środki niezbędne do ode-
rwania się od świata i powrotu do Boga 
całym sercem. Ci, którzy Jej wysłucha-
li, zaświadczają, że Matka Boża ma 
rację. Mówią: „Przedtem pochłaniała 
mnie praca, rodzina, hobby... ale nie 
znałem szczęścia i wewnętrznego 
pokoju, którego doświadczam teraz. 
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Obecnie pracuję i dbam o rodzinę, 
nawet bardziej niż poprzednio, porzu-
ciłem też wszystkie hobby, wizyty w 
pubach i inne rozrywki, a cały wolny 
czas poświęciłem na działalność do-
broczynną i na modlitwę. Moje życie 
stało się zupełnie inne...”

Ktoś inny mówi: „Aby wiedzieć jak 
piękne jest to, co się czuje żyjąc w 
szczerości z Bogiem – trzeba po prostu 
spróbować.”

Cóż takiego uczynili ci ludzie? 
Weszli na bardzo długą drogę miło-
ści. Żyją tak jak inni, wykonując swe 
obowiązki związane z pracą, rodziną, 
znajomymi oraz wykonują obowiązki 
chrześcijańskie realizując je z miłością 
i dla miłości. Jednak różnicą w stosun-
ku do tego, co robili wcześniej jest to, 
że dużo czasu poświęcają modlitwie, 
bo ona jest tym środkiem, który karmi 
miłość Bożą i miłość bliźniego.

Miłość jest nowym wymiarem 
pochłaniającym z coraz większą mocą 
ich osobowość. Jest to prawdziwa, 
autentyczna miłość chrześcijańska, 
która wyraża się w posłuszeństwie 
wobec Boga i w służbie wobec 
bliź niego. Nie jest to droga usłana 
różami, lecz kolcami róż, które mimo 
to kwitną, by dodać otuchy w tej 
trudnej drodze i by zrekompensować 
przykrości spowodowane trudnościami 
i przeciwnościami nieuniknionymi na 
tej drodze. Jest to droga zgodna z 
Ewangelią, droga nowego człowieka, 
stworzonego na podobieństwo Boga i 
ukształtowanego przykładem Jezusa 
Chrystusa.

Orędzia przekazane w Schio są w 
duchu matczynej przemowy, w duchu 
wiary: nieliczne słowa, które mówią, co 
należy czynić, a czego unikać, niekiedy 
połączone z krótkimi wyjaśnieniami. 
Istotnie, Matka Boża jest Matką, która 
mówi, bo kocha i w imieniu Boga 
przywołuje przesłanie Ewangelii. Tak 
więc Jej słowa są zwrócone do tych, 
którzy kochają i są gotowi wierzyć. 
Długie wyjaśnienia i wyprowadzanie 
dowodów na nic się zdają. Jej orędzia 
wskazują drogę, którą trzeba iść. 
Jeżeli je czytasz bez woli życia nimi, 
wtedy nie zrozumiesz ich, mogą ci się 
wydawać bezsensowne. Jeżeli jed-
nak jesteś gotów, by je w życiu coraz 
bardziej urzeczywistniać, zauważysz, 
że wnikają do serca jak balsam, który 
daje radość i siłę, a ty czujesz, że 
stajesz się innym człowiekiem.

Poniższa synteza nie może zastą-
pić rozważania samych orędzi, lecz 
może pomóc czytać je z większym 
zrozumieniem.

1. Powrót Do Boga 
Przez wiarę i miłość powraca 

się do Boga. Kto wierzy, przyjmuje 
wszystko, co Bóg objawił. Kto kocha, 
usiłuje czynić z miłością i ufnością to 
wszystko, co Bóg nakazuje. 

Matka Boża na początku przy-
pomina nam to, co dotyczy Osoby 
Boga Ojca. Długo, bo przez osiem 
miesięcy, mówiła głównie o Bogu Ojcu. 
Potem przypominała Syna, a w końcu 
przypomina nam Ona to, co objawienie 
mówi o Osobie Ducha Świętego. Jak 
widać zastosowała metodę biblijną:

Biblia objawia najpierw Ojca, 
następnie Syna, w końcu Ducha 
Świętego. Zasadniczo mówi nam 
Matka Boża o dwóch podstawowych 
rzeczach: Musimy zacząć odnawiać 
naszą wiarę. Wprawdzie Kościół 
udzielił nam katechezy, podając ją z 
wielką starannością i trudem, jednak 
my nie pozwoliliśmy, aby ta wiedza 
wpłynęła na nasze życie. Nasza religij-
ność jest już więc powierzchowna.

Wiara i miłość do Boga wymagają 
otwarcia się na tajemnicę Trójcy 
Świętej. Nasze życie jest piękne i 
chrześcijańskie, kiedy jest oświecone i 
ożywione przez tajemnicę Trójcy Św.

2. eUCharystia 
Szczególnie należy podkreślić to, 

co w przesłaniach dotyczy Euchary-
stii. Jezus jest te raz i do końca tego 
świata obecny wśród nas w tajemnicy 
Eucharystii. Jego obecność ratuje nas i 
uświęca, my jednak często lekceważy-
my haniebnie ów nieskończenie wielki 
dar Jego bezgranicznej miłości. Matka 
Boża przypomniała nam to znaczenie 
Eucharystii nie tylko słowami, lecz tak-
że poprzez osobliwe wydarzenie: 

Dla Renato objawienia zaczęły się 
25 marca 1985. Figura Matki Bożej 
Ró żańcowej stała się nagle żywa, to 
znaczy, przestał widzieć  figurę, a ujrzał 
rzeczywistą postać Matki Bożej. Figura 
w kościele przedstawiała Matkę Boża 
z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. 
Jednak podczas objawień żywa  Mat-
ka Boża trzymała na swoim ramieniu 
rzeźbę Dzieciątka Jezus. Trwało to 
przez osiem miesięcy. Renato kilka-
krotnie pragnął zobaczyć również żywe 
Dzieciątko Jezus i pytał sam siebie, 
dlaczego Ono Jezus pozostawało 
na dal zwyczajną figurą. Nigdy jednak 
nie odważył się zapytać o to Matki 
Najświętszej. 

Pod koniec października 1985 roku 
poprosił o zezwolenie na przechowy-
wanie w tabernakulum Najświętszego 
Sakramentu ze względu na to, że 

kościół San Martino odwiedzało wielu 
ludzi. Matka Boża poparła tę prośbę.  
9 listopada 1985 powiedziała: “Twoje 
życzenie jest właściwe: Eucharystia, 
adoracja, tabernakulum, którego 
jeszcze nie ma, to się wkrótce urze-
czywistni.”

Renato i jego przyjaciele wreszcie 
otrzymali wyczekiwane zezwolenie 
na ustawienie tabernakulum, by tam 
mógł być przechowywany Najświętszy 
Sakrament. Stało się to w niedzielę, a 1 
grudnia zostało ono poświęcone.

Matka Boża powiedziała: 
“Nie tylko ty cierpisz. Ofiaruj 

wszystko za tych, którzy nie wierzą, 
bo ten, kto nie wierzy - grzeszy. 
Grzechy są przyczyną wszystkich 
nieszczęść. Jest to wina człowieka. 
Pomogę ci. Jutro ukażę ci Jezusa.

Przyjdź! A tym, którzy cierpią, 
powiedz, by zechcieli ofiarować 
cierpienie w intencji nawrócenia, bo 
nie zostaje wam już dużo czasu.”

Renato nie zrozumiał sensu słów: 
“Jutro ukażę ci Jezusa. Przyjdź!” 

Następnego dnia, 2 grudnia 1985. 
Matka Boża ukazała się z żywym  
Dzieciątkiem Jezus: “Tu masz Jezu-
sa, na którego tak długo czekałeś. 
Teraz żyje On również w taberna-
kulum. Dziękuj Mu i kochaj Go. 
Doprowadzaj do tego, by wszyscy 
ludzie Go kocha li. Wkrótce będziesz 
musiał powiedzieć odpowiedzial-
nym w Kościele, że Jezus chce, by 
Jego Matka była Królową Świata i 
Królową Miłości oraz, że On nigdy 
nie będzie tolerował tego błędu, by 
Ją wydalać z kościołów. 

Kościół niechaj dąży do jedno-
ści, ale nie poddając się jakimkol-
wiek naciskom i nie zgadzając się na 
jakikolwiek kompromis. Świat chce 
Maryi, a Ona uratuje ten świat, jeżeli 
wy będziecie Jej słuchać i jeżeli się 
nawrócicie. Dziękuję za wszystko, 
co robi cie. Cieszcie się, radujcie się 
z Je zusem.”

Począwszy od tego dnia Renato 
widział Maryję z żywym Dzieciątkiem 
Jezus: “Ono dużo gestykuluje, kiedy 
Jego Mama nas napomina i podaje 
nam orędzia, które są precyzyjne i 
dla nas konieczne do realizacji. Ono 
potwierdza palcem to, co Matka mówi. 
Towarzyszy Jej. Widziałem także, jak 
Dzieciątko Jezus osuszało Mamie łzy, 
kiedy płakała, przekazując orędzia 
dotyczące życia, przeciwne aborcji, 
przeciwne śmierci zadawanej bezbron-
nym... Dzieciątko Jezus osuszało łzy 
Mamy rączkami! To wywarło na mnie 
głębokie wrażenie, płacz Madonny 
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wstrząsnął mną, ale także sposób 
osuszania tych łez przez Jezusa”.

Ks. bp Onisto, biskup Vicenzy, gdy 
usłyszał ten szczegół powiedział: 

“To jest wielka pomoc dla potwier-
dzenia wiarygodności tych objawień, 
bo gdyby pan był (fałszywym) wizjo-
nerem, widziałby pan w ciągu tych 
ośmiu miesięcy poruszającą się całą 
statuę. Tymczasem słyszał pan jedynie 
mówiącą Matkę Bożą, Jezus zaś się 
nie poruszał. W tym jednak momencie, 
gdy Hostia została konsekrowana, 
poruszył się i Jezus... Maryja pokazała 
Swe Dziecko... Jest to wydarzenie, nad 
którym musimy się zastanowić.

Myślę, że to wydarzenie powinno 
nam wryć się głęboko w pamięć, bo 
Matka Boża uzmysławia nam przez 
to jednoznacznie, że jeżeli w naszym 
codziennym życiu nie ma Eucharystii, 
to nie jesteśmy żywymi osobami, lecz 
ułudą. Jeśli nie przyjmujemy Euchary-
stii, nie mamy życia wiecznego!”

3. miłoŚĆ BLiŹniego 
Jak mówił Renato, Matka Boża 

przypomniała jasno i wyraźnie, że 
mi łować bliźniego nie oznacza tylko 
gotowości do przebaczenia, lecz 
także służyć innym i poświęcać się 
dla nich. To nie odnosi się do potrzeb 
ciała, lecz także do wszystkiego, co 
dotyczy zbawienia duszy. Dlatego 
miłość bliźniego wymaga apostolstwa. 
Dużo mówi Maryja w orędziach o 
konieczności pomocy braciom, by 
weszli na drogę zbawienia! Te orędzia 
dotyczą nas, którzy wyrośliśmy w indy-
widualizmie, materializmie i egoizmie. 
Przez doskonalenie się w miłości bli-
ź  niego, uda nam się wyzbyć tego po-
gańskiego zwyczaju, który sprzeczny 
jest z duchem Ewangelii.

4. moDLitwa i Post 
Wezwania do modlitwy są nie-

zliczone. Jest ona określana, jako 
niezbędny środek: jeżeli chcesz być 
chrześcijaninem, jeżeli chcesz się 
zbawić, jeżeli chcesz czynić to, co 
dobre, musisz się modlić. Matka Boża 
kładzie nacisk na Eucharystię, na przyj-
mowanie Chrystusa w Komunii św., na 
adorację, spowiedź. Życzy też sobie 
codziennego odmawiania Różańca i 
rozważania Drogi Krzyżowej, modlitwy 
we wspólnocie, modlitwy osobistej, 
modlitwy w rodzinie, a także postu.

5. PoŚwiĘCenie siĘ 
matCe Bożej 

Jeżeli chcemy dostąpić własnego 
nawrócenia i nawrócenia świata 
musimy się całym sercem oddać Tej, 
która została posłana przez Boga, by 

nas uratować z mocy szatana. 
W orędziu z 2 stycznia 1986 po-

uczyła nas: 
“Chwalcie Boga, moje dzieci! Nie 

pozwólcie przeminąć temu czasowi 
uświęcenia. Uczyńcie z siebie 
świątynię Boga. Oddajcie się Jemu! 
Ofiarowanie się i modlitwa uratują 
ten świat. Módlcie się również tak:

O Maryjo, Królowo Świata, Matko 
dobroci, ufając w Twoje wstawi-
ennictwo, powierzamy Tobie nasze 
dusze. Prowadź nas każdego dnia 
do źródła radości. Obdarzaj nas 
Zbawicielem. Tobie się poświęcamy, 
Królowo Miłości. Amen.”

* * *
maryja woła 
swoje DzieCi

Kochane dzieci,  patrzcie ze 
mną w przyszłość, do której należy 
zwycięstwo. Wyjdźmy naprzeciw 
Jezusowi, który nadchodzi. Nie patrzcie 
za siebie, oglądając się na tych, którzy  
pobłądzili. Wkrótce bę dzie dla nich za 
późno, bo czas minie (17.8.1988). 

Pozwólcie mi się prowadzić. Nie 
ufajcie pysznym, zarówno uczonym 
jak i niewykształconym, lecz bez 
przyszłości. Uczepili się rzeczy prze-
mijających. Zachęcam was do tego, 
byście podali rękę tym, którzy nie 
widzą. Jednak nie pozwólcie, aby to 
oni was prowadzili. Wy bądźcie tymi, 
którzy ich prowadzą, aby zapanowała 
w was Boża roztropność a nie ludzka. 
(9.11.1988)

Nazywam was dziećmi, bo ON 
chciał bym była Matką was wszy stkich. 
Kto mnie uzna za swoją Matkę, ten 
będzie wychwalał Boga i ten będzie 
Jego dzieckiem. (8.12.1987)

Niech wszyscy ludzie zostaną po-

święceni mojemu matczynemu sercu 
(12.1.1987) poświęćcie mi wasze 
dzieci; całą młodzież i małe dzieci. Nie 
pozbawiajcie ich moich matczynych 
objęć. (28.6.1989) 

Uczę tego, co święte! Moje we-
zwanie jest ważne. Jak wielka jest 
moja miłość do was! (19.7.1989)

Poświęćcie się mojemu Nie po-
ka lanemu Sercu i nastąpi wasze 
u święcenie. (1.1.1987) Szukajcie 
ucieczki w moim sercu matki, bo sza-
leństwo wroga porywa zbyt wiele dusz 
w śmiertelną otchłań. (20.9.1989) 

Otrzymacie moją pomoc w takiej 
mierze, w jakiej mi się powierzycie! 
(18.12.1988)

Świat 
Moje dzieci, porzućcie natychmiast  

każdy kompromis z tym światem. 
Upominam was, byście całkowicie mi 
zaufali, abyśmy wspólnie dążyli do 
tego, by nakazy Boga znów odniosły w 
świecie zwycięstwo. (28.12.1988) 

Nie pijcie trucizny, którą podaje 
wam ten świat. To owoc zaniedbanego 
dobra! Kochane dzieci, patrzcie na 
mnie pełne ufności i wspomagajcie 
mój plan miłości, a będzie on wielki 
i skuteczny dzięki duszom w stanie 
łaski. (13.8.1989) Zawierzcie mi wasze 
dusze; pozbywajcie się coraz bardziej 
tego, co jest wasze, a poznacie 
bogactwa Boga. Bądźcie ślepi i głusi 
dla tego świata, a będziecie mogli 
coraz wyraźniej słyszeć mój głos, 
który będzie was ponaglał. To głos, 
który przynosi czystość i równowagę 
obyczajów, tam gdzie ten, kto rozbudza 
namiętności i żądze, posiał zamieszanie 
i niepewność. (25.1.1989)

Zbliżcie się do mnie, przyjmijcie 
mnie! Odsuńcie się od zawirowań 
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tego życia! Nie bierzcie udziału w 
szaleńczym biegu tego świata, biegu, 
który prowadzi w otchłań. Kochane 
dzieci, życzę wam odwagi, byście 
potrafiły stawać się każdego dnia 
uboższe, bo to bogactwo, którego 
zakosztujecie ode mnie będzie wielkie. 
(27.3.1989)

wyrzeCzenie 
Odnówcie dar oddania się poprzez 

to, że się mi całkowicie powierzycie 
i z miłości dobrowolnie zrzekniecie 
się swoich spraw. Pokonajcie wszelki 
strach przed oddaniem mi siebie, 
zaufajcie mi. To co posiądziecie 
jest o wiele cenniejsze od tego, co 
macie pozostawić. Uwolnijcie się, 
zrezygnujcie z tego, co was wiąże 
z tym światem, a poznacie to, co ja 
poznałam. Tylko wy możecie dokonac 
wyboru, a to co postanowicie ma być 
owocem czystej miłości! 

Moje dzieci, przekazuję wam ten 
klucz, byście mogły wraz z Matką 
wstąpić do domu Syna Jezusa. 
(10.5.1989) Zostawcie wszystko to, 
co powoduje w was zamieszanie.

rUCh maryjny 
Wasz ruch niechaj coraz bardziej 

czerpie siłę z poważnej i nieustającej 
modlitwy, aby ci, którzy są dobrej woli, 
mogli poświęcić się mojemu sercu. 
Wtedy będę mieszkać wraz z Jezusem 
w tych sercach. Wstąpimy także do 
waszych ubogich domów. Wielką 
po moc otrzymają ci, którzy będą po-
trafili uwolnić się od bezużytecznych 
bogactw. Oni poznają bogactwo nieba. 
(30.11.1988) 

Zostawcie wszystko, co nie jest 
pożyteczne, posłuchajcie mnie, 
chodźcie ze mną! (21.8.1988) 

Pozbądźcie się wszystkiego, co 
zbędne. Pozostawcie to temu światu! 
Do Ojca przychodzi się tylko nagim.
(13.2.1986) 

Nauczcie się nie żądać niczego od 
kogokolwiek, ale zawsze dawajcie, 
dajcie wszystko. Wasze ubóstwo was 
ubogaci. (10.4.1986)

Kiedy uwolnicie się od rzeczy 
tego świata, posiądziecie prawdziwą 
wiarę. Wtedy będziecie w Bogu, a 
Bóg - w was. Nie możecie się nazywać 
chrześcijanami, jeżeli gromadzicie 
rzeczy tego świata. Ojciec da wam 
wszystko, lecz dopiero wtedy, kiedy 
już nic więcej nie będziecie posiadać. 
(7.8.1986) 

Moje dzieci. Zbyt wiele kłamstw 
osłabia waszą wiarę. Nadmiar mate-
rialnego blasku otacza was wszystkich. 
Jezus zaprasza was, byście podnieśli 

oczy i zanurzyli się w czystości Stwórcy. 
(22.6.1987) 

Jeżeli uwolnicie się od ziemskich 
bogactw zostaniecie ubogaceni 
dobrami niebios. Niechaj wystarczy 
wam bogactwo łaski Ducha Świętego, 
które w obfitości spływa na moich 
wybranych. (12.7.1989) 

Moje dzieci, ta ziemia, która was 
trzyma, jest tą samą, z której jest 
wasze ciało. Nie troszczcie się tylko 
o nie, lecz o prawdziwe życie w Bogu, 
który jest w was. Budujcie wasze 
ziemskie życie na prawdziwym życiu, 
(29.3.1989) żyjcie tą ziemską chwilą, 
jako dzieci Boga. 

Wykorzystujcie czas dla wieczności. 
Raz jeszcze zapraszam was do 
uwolnienia się od tego, co zbędne, 
byście mogli się wielkodusznie 
poświęcić temu, co dobre. (6.5.1988) 

Pragnę, byście zażywali rozkoszy 
Ducha, a zrezygnowali z każdej 
ziemskiej rozkoszy pochodzącej 
od kusiciela. Zważajcie na moje 
we z wania! Zamknijcie oczy na ten 
świat, trzymajcie się mocno Jezusa. 
(29.7.1988)

Moje dzieci, życzę sobie, abyście 
wzrastali w świętości. Wasza świętość 
będzie miała większą wartość, aniżeli 
to wszystko, co zostawicie, aby ją 
osiągnąć. (26.4.1989) Wy znacie 
wskazania Maryi: modlitwa - milczenie 
- pokora - pokuta. (19.10.1988)

moDLitwa 
Nie zaniedbujcie modlitwy, ró żań-

ca świętego, codziennej mszy św. 
(23.11.1988) 

Postanówcie się codziennie modlić. 
(9.11.1988) 

Niech wasza modlitwa tchnie 
ufnością, która otwiera ducha na 
sprawy Boga. (27.7.1988) 

Módlcie się za Kościół, za papieża, 
módlcie się za wszystkich ludzi! 
Czyńcie tak, by wasze życie było 
najpiękniejszą modlitwą. (21.1.1989) 

Kiedy się modlicie, bądźcie jak 
małe dzieci. Wygaście w sobie wszel-
ką wielkość, wymażcie swoje ja! 
Wtedy modlitwa będzie skuteczna, a 
kiedy prosić będziecie, zostaniecie 
wysłuchani, Ojciec zaś uczyni was 
wielkimi. (12.06.1986)

Wasza modlitwa niechaj będzie 
szczera i pokorna. Taka - dojdzie do 
Ojca, który pozwoli, by serce Jezusa 
zjednoczyło się z waszym sercem. 
(19.7.1989) 

Codziennie módlcie się odmawiając 
ze mną różaniec, a ja pomogę 
wam coraz lepiej poznać Jezusa. 
(2.8.1988) 

Droga krzyżowa 
Zapewniam was, że każdego razu, 

kiedy z pobożnością kroczyć będziecie 
drogą krzyżową przyczynicie się do 
uwolnienia wielu dusz z czyśćca, a 
one obdarzą was pomocą i swoim 
wstawiennictwem. Idźcie każdego dnia 
tą drogą z Maryją. (22.10.1986) 

Będę się modliła z wami, by wam 
pomóc wzrastać duchowo, byście byli 
szczęśliwi i godni być świątynią Boga. 
Wzywajcie mnie często, będziemy się 
wspólnie modlić, także nocą, ponieważ 
noc stała się czasem żniw wroga. 
(8.3.1989) 

Obiecuję wielkie rzeczy tym, 
którzy w piątkową noc będą trwali na 
modlitwie. (23.4.1988) 

PokUta 
Kochane dzieci, pokuta, modlitwa i 

oddanie są niezbędne. (5.7.1989) 
Wzywam wszystkich ludzi do 

zadośćuczynienia i skruchy za ogromne 
lekceważenie Boga (6.9.1989)

Uczyńcie małe rzeczy - wielkimi. 
Postanówcie sobie co tydzień pościć, 
czyńcie pokutę. Nie będziecie mistrzami 
życia, jeżeli nie będziecie pokutnikami. 
Przez modlitwę jesteście blisko nieba, 
przez pokutę i post uświęcicie się 
i będziecie dla innych przykładem. 
(31.5.1988)

Pokora 
Moje dzieci, jak często upominałam 

was, byście były posłuszne i pokorne w 
cichym nasłuchiwaniu. Słowo Jezusa, 
który was nieustannie woła, zachęca, 
uwalnia was od ucisku grzechu i wnika 
w was. (5.9.1987) 

Wiedzcie, kiedy milczeć, gdy 
milczenie jest potrzebne; milczeć, 
pokornie milczeć. Bądźcie świadome 
waszej odpowiedzialności.

Ciekawością i pychą nie wypełnicie 
Woli Ojca. (3.4.1986) Wielka jest 
praca, która was czeka, jednak działać 
możecie tylko przez waszą pokorę. 
(21.7.1986) 

Należycie do tych, którzy są mi 
najbliżsi. Dlatego życzę sobie, byście 
byli moimi dzwonami, które swoim 
dźwiękiem wzywają znowu wszystkich 
do modlitwy i do nawrócenia się. 
Dlatego bądźcie pokorni i wiarygodni. 
(25.9.1987) 

ŚwiaDeCtwo 
Zapraszam was, byście występowali 

publicznie. (26.2.1989) 
Nie wstydźcie się dawać świadectwo 

o mojej obe c ności. (1.3.1989) 
Dajecie także świadectwo wtedy, 

gdy razem głośno się modlicie! Będę 
modliła się z wami. (26.2.1989) 
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Tym słowem, które jest darem 
Boga, dawajcie świadectwo o swojej 
wierze, mówcie o Bogu waszym ży-
ciem. (3.4.1986) 

Nie narzucajcie innym nigdy tego, 
co znaleźliście i czym żyjecie, ale 
przekażcie to przez przykład i pokorę. 
(4.3.1987) Zważajcie na to, byście nie 
stawali się powodem zniesławiającej 
obmowy. (7.8.1988)

jeDnoŚĆ 
Pragnę wśród was jedności, miłości 

i prawdy, odwagi i sprawiedliwości. 
(29.6.1987) Chciałabym, byście dali 
posłuch moim wezwaniom. Pragnę z 
wami działać w świecie, ale potrzebuję 
waszej jedności. Potrzebuję waszych 
czystych serc i waszego całkowitego 
oddania. (2.6.1987) 

Moje dzieci, chciałabym was 
często widzieć wszystkich razem 
zjednoczonych w modlitwie. (5.12.87) 

Idźcie razem nawzajem się wspie-
rając. Pomagajcie sobie wzajemnie 
pokonywać trudności, na które się 
natkniecie. (6.6.1986) 

Trwajcie w jedności ze świętym 
Kościołem i pozostawajcie złączeni z 
Papieżem! (7.6.1989)

PosłanniCtwo 
To jest wasz czas! Idźcie naprzód! 

Ubogacajcie Kościół Jezusa, uczyńcie 
go wielkim! (2.7.1989) 

Wasza praca jest dla was drogą do 
świętości. Wykorzystujcie cały wasz 
wolny czas dla tego posłannictwa, 
które wam powierzam. (16.3.1986) 

Oddajcie się całkowicie temu dziełu 
nawrócenia waszych braci. (8.8.86)

 Oddajcie Mi siebie, pozwólcie, 
abym was prowadziła, nie zadając 
zbyt wielu pytań. Bądźcie całkowicie 
do mojej dyspozycji. (27.8.1986) 

Ofiarujcie się, by usunąć wszelkie 
zło, które niszczy dusze. (26.7.1989) 

Usiłujcie odnaleźć tych, którzy są 
daleko od Boga. Waszym zadaniem 
jest udać się na poszukiwanie tych, 
którzy pobłądzili. (14.4.1988) 

Bądźcie moimi płonącymi świat-
łami, ja poprowadzę was drogami tego 
świata. (16.11.1988) 

Każdy jest wezwany, by współ-
pracować w szerzeniu prawdy. Prawda, 
moje dzieci! Wykorzystajcie cały czas, 
który został wam dany dla Królestwa 
Boga Ojca, ubogacając się w cnoty, 
które was uświęcą. (5.10.1988)

oDDanie siĘ 
Nie bądźcie mądrzy dla siebie 

samych, bądźcie światłem dla tych, 
którzy pobłądzili i z tego powodu 
cierpią. Bądźcie przy mnie w światłości 

i w prawdzie. (12.7.1989) 
Czyńcie to, do czego was powołałam: 

zjednoczcie się z wieloma innymi, 
módlcie się, kochajcie się, miłujcie się 
nieustannie! Pokora i milczenie niechaj 
będą waszym skarbem. Nie wymagam 
od was niczego więcej niż potraficie, 
ale by to, co czynicie wykonywać 
porządnie. (14.12.1986) 

Nie dopuszczajcie do tego, by 
ta wzniosła misja, do której was 
powołałam, stała się przez waszą 
małoduszność nieskuteczna. Nagroda 
Ojca będzie dla was bardzo obfita.
(13.9.1989) 

Te materialne dzieła będą służyły 
jedynie do tego, by złagodzić cierpienia 
i doprowadzić waszych braci do wiary, 
a przez to do Ojca. Czyńcie wszystko 
dobrze. Wiara, cel waszego działania, 
niechaj nieustannie stoi wam przed 
oczami. (22.11.1986)

wiara 
Kochane dzieci, niechaj bedzie w 

was wiara. (14.9.1989) 
Bądźcie dumne z waszej wiary. 

(6.7.1986) Wiara jest łaską, która 
wspierana jest przez moc modlitwy 
i zachowywana przez wytrwałość. 
Kto grzeszy przeciwko wierze, sam 
na siebie wydaje wyrok i obciąża się 
największą odpowiedzialnością. Moje 
dzieci, zapraszam was wszystkich do 
przekształcenia Ewangelii w czyn, do 
życia nią i do jej rozpowszechniania. 
(19.10.1987) 

Bóg wymaga od każdego czło-
wieka prawdziwej wiary, nie mizernej 
i połowicznej, lecz wiary żywej. Bło-
gosławieni ci, którzy trwają w wierze. 
Zwalczajcie wszelką powierzchowną i 
pyszną gadaninę, która jest owocem 
duchowej marności. Wzrastajcie w 
duchu poprzez modlitwę i miłość. 
(31.8.1988) 

Doskonalcie się przez nawracanie 
się, bo to jest ten czas, w którym 
Jezus was zaprasza do głoszenia 
bliskości nadejścia Swojego Królestwa. 
(30.8.1989)

Powiedzcie wszystkim, że muszą 
się spowiadać z grzechów. Jest zbyt 
wielu, którzy ze zbłąkanym sercem 
szukają Jezusa. (16.1.1986) 

Bóg ojCieC 
Módlcie się do Boga Ojca we 

wspólnocie. Szukajcie Jego łaski. 
(26.11.1985) Wypraszajcie u Boga Ojca 
łaskę miłości do Niego, a będziecie 
obsypani wielkimi łaskami, bo jesteście 
owocem Jego wiecznej, nieskończonej 
miłości. Nie dzielcie waszych małych 
serc, podążając za tym, co znikome i 

ziemskie, lecz niech wasze całe serce 
należy do jednej, jedynej wielkiej 
miłości Boga. (17.5.1989)

Moje dz iec i ,  uczc ie s ię  we 
wszystkich sprawach stawiać Boga na 
pierwszym miejscu przy każdej waszej 
myśli. Bóg niechaj będzie przy każdej 
czynności. Niechaj On będzie w całym 
waszym życiu. Przed każdym waszym 
słowem niechaj będzie nasłuchiwanie! 
On będzie do was mówił. (24.4.1986) 

Bóg objawi się wam w tajemnicy 
Jego ciszy. Bądźcie Mu posłuszni! 
Niechaj On pozostanie w was. Całe 
wasze życie niechaj będzie z Nim! 
Całe wasze życie niech będzie jednym 
dziękczynieniem. Starajcie się całą 
waszą istotą przygotować Jego triumf, 
zjednoczony z triumfem mojego 
Niepokalanego Serca. (16.8.1989) 

Wyrzeknijcie się na zawsze waszej 
woli, a będzie w was działała wola 
Boga. Moje dzieci, kto mnie rozumie, 
zrozumie Boga i Jego przykazania. 
(12.4.1989)

Moje dzieci, powiedzcie to wszy-
stkim: we wszystkim, co was otacza 
jest Stworzyciel. Nie bądźcie ślepe! 
Ojciec nieustannie was obdarowuje. 
On was kocha i On domaga się waszej 
miłości. (5.6.1986) 

Dziękujcie Ojcu za ten czas łaski! 
(6.9.1989) On jest Ojcem, który wy-
ciąga do was rękę przez moje słowo 
i moją rękę. Nie szukajcie niczego 
innego, moje dzieci, lecz wpatrujcie 
się, nie odrywając waszych spojrzeń 
od Tego, który was wszystkim obdarza. 
(9.7.1989) 

Całe wasze życie zostaje utkane 
z woli Bożej. Bóg was prowadzi, gdy 
jesteście posłuszni i nie przeciw-
sta wiacie się Jego planowi. Miłujcie 
Ojca wszystkim, czym jesteście i co 
czynicie. (20.9.1989) 

Ojciec życzy sobie waszego 
świętego świadectwa, byście wy, 
powołani, uświęcali świat i prowadzili 
go do świętości. (26.4.1989) 

Rozgłaszajcie wszystkim to we-
zwanie: sprawcie, by już więcej nie 
przeklinano! Wiedzcie, że często 
w ciągu dnia chór modlitw was 
wierzących, zostaje zagłuszany przez 
niezliczoną ilość bluźnierstw przeciw 
Bogu. Bogu winni jesteście wyłącznie 
uwielbienie. On jest twórcą życia. 
On jest Stworzycielem. Sławcie Go 
zawsze. Sprawcie by już Mu nie bluź-
niono! (2.4.1986)

DUCh ŚwiĘty 
Ten nowy Duch, który jest w was 

- niechaj z wami wszystko odnowi. 
(2.8.1989) 
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On niechaj uczyni waszego ducha 
wspaniałomyślnym, niechaj was 
umocni i uczyni zdolnymi do pokonania 
każdego rodzaju egoizmu, który was 
może powstrzymywać od świętości. 
(5.4.1989) 

jezUs ChrystUs 
Odkryjcie skarby zbawienia, 

bo jeszcze jest czas miłosierdzia. 
Pozwólcie by Jezus posłużył się waszą 
nicością. (7.12.1988) 

Niechaj z każdym dniem wasze 
życie będzie lepsze. Pragnę, byście 
nosili Jezusa w waszych sercach. 
On niech będzie waszym Wszystkim. 
Wasz duch niechaj zawsze będzie 
czujny, a każda chwila - święta, by was 
uświęcać. (1.2.1989) 

Cierpienia Jezusa uczyńcie wa-
szymi. Obejmujcie krzyż, podnieście 
krzyż. Tylko w krzyżu jest wasze zba-
wienie. Jezus was miłuje. On oczekuje 
od was miłości. (24.3.1986)

Uczcie wszystkich, że Jezusa 
nie można znaleźć w światowych 
u ciechach. Jezus oczekuje was, 
a spotkacie Go tylko przez krzyż i 
modlitwę, w ubóstwie oraz w pokorze 
serca. On chce wam podarować swój 
pokój i radość. Miłujcie Go! On przecież 
was tak bardzo miłuje. (9.4.1986) 

Gdy postąpicie naprzód z Maryją, 
będzie się wam wydawać, że utraciliś-
cie wszystkie rzeczy tego świata. Ja zaś 
wam powiadam: znaleźliście wszystko, 
znaleźliście Jezusa! (17.1.1987)

miłoŚĆ BLiŹniego 
Z miłością przekazujcie miłość 

Jezusa! Bądźcie najbliżej tych naj-
bardziej potrzebujących miłości, a i wy 
doznacie miłości. Dołóżcie wszelkich 
starań, by życie opuszczonych i starych 
stało się godniejsze. Wzbogacajcie ich 
ducha poświęcając się im i dając im 
radość i miłość. (6.2.1987) 

Bądźcie zjednoczeni w miłości. 
Miłość bliźniego czyni duszę piękną i 
Bóg znajduje w niej upodobanie. Gdy 
odczuwacie w tych czasach ciężar 
braku miłości bliźniego, wy miejcie w 
sobie miłość bliźniego. (27.9.1989)

Bądźcie posłuszni mojemu głosowi, 
głosowi Matki z nieba. Matka Jezusa 
jest tą, która zaprasza was do życia 
przebaczającego w miłości. Tak jak 
Jezus przebaczył swoim oprawcom, 
tak przebaczajcie swoim braciom. W 
miłości jest wasze ocalenie. (22.3.89) 

Każdego z was zachę cam do pra-
w dziwego nawrócenia się w miłości i 
sprawiedliwości. (12.10.1988) 

Waszą pewność tego, że jesteście 
na właściwej drodze będzie można 

poznać z czystości i pokoju waszego 
wnętrza. Ten, kto jest mi posłuszny 
znajdzie pokój i odkryje w sobie plan 
Boga. (26.10.1987)

ChrzeŚCijaŃska 
raDoŚĆ 
Nie nadużywajcie dóbr tego świata, 

ale używajcie ich we właściwej mierze. 
W ten sposób zasmakujecie radości 
życia. (8.6.1985) 

Radujcie się z tymi, którzy idą za 
wami. Nie martwcie się odrzuceniem. 
Będziecie odpowiedzialni za to, czego 
nie daliście, ale nie za tych, którzy was 
nie posłuchali. (16.11.1987) 

Życzę sobie, byście i wy błogosławili 
każdego dnia wasze dzieci, tak jak ja 
je błogosławię. Przekażcie im waszą 
wiarę i to, co zostało wam obiecane: 
tę radość, którą już wielu cieszy się w 
wieczności. (8.5.1988) 

oCzyszCzenie 
Nie obawiajcie się oczyszczenia, bo 

ono przyniesie wam świętość, a miłość 
zatriumfuje w świecie. (30.9.1987)

Moje dzieci, trwa nadal moje 
cierpienie z powodu moich najbardziej 
oddalonych dzieci: biednych, potrze-
bujących grzeszników. Niech ich 
nawrócenie, będzie waszym życze-
niem. Z radością ofiarujcie wasze 
cier pienia. Podarujcie waszą pokorną, 
nieustającą modlitwę. (23.3.1989) 

Moje dzieci, nie traćcie odwagi, 
także to cierpienie przyczynia się 
do przyśpieszenia triumfu Jezusa w 
świecie. (20.8.1989) 

Jako chrześcijanie bądźcie god ni 
waszego imienia. Poddawajcie się 
nieustannej próbie. Zostawcie to, co 
powoduje w was zamęt, bądźcie silni 
i odważni!

Postępujcie pewnie, poświęcajcie 
się, ale nigdy nie zawierajcie kompro-
misów z tym światem! Ten świat nie 
może wam niczego zagwarantować, 
jeżeli nie jest z Bogiem. (11.6.1986)

ŚwiĘtoŚĆ
Chciałabym, by wasze słowo było 

zawsze dobrze przemyślane, abyście 
waszym słowem mogli do trzeć do 
wszystkich serc. Co powiecie, niechaj 
będzie święte, wasza działalność 
cierpliwa, wasze czyny pełne radości. 
(20.8.1986) 

Wszyscy święci w niebie, są nimi 
dzięki Maryi, bo pozwolili Maryi się 
prowadzić. (17.2.1986) 

Tym, którzy wam powiedzą, że macie 
postępować powoli, odpowiedzcie, 
że jest już bardzo późno. Trzeba 
koniecznie biec, by przybyć na czas. 
(10.4.1986)

Ja będę nadal wołać do was z 
tego miejsca. To miejsce niech będzie 
miejscem bezpieczeństwa przeciw 
wrogowi. Nieprzyjaciel nie wstąpi 
do moich domów! To jest mój dom! 
Przebywajcie często w tym miejscu 
modląc się. (4.12.1988) 

Troszczcie się o to święte miejsce. 
Jezus z tego miejsca obdarzy pokojem 
tych wszystkich, którzy o to proszą w 
modlitwie i wierze. (9.1.1987)

Dziękujcie Ojcu, że jesteście wy-
brani, by być światłem. Przyjmijcie bez 
zastrzeżeń Jego zaproszenie. Prze-
baczajcie, przebaczajcie wszystkim i 
kochajcie się. Bądźcie we wszystkim 
doskonali. (2.6.1987)

znaki w san 
martino

“W ostatnich dniach - mówi Bóg - 
wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało 
i będą prorokowali synowie wasi i córki 
wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć 
będą. ... I sprawię dziwy na górze - na 
niebie, i znaki na dole - na ziemi.” (Dz 
2,16-19)

niewyjaśnione 
zapachy
Kto przybywa do przedmieścia San 

Martino z powodu wiadomości o ob-
jawieniach Maryi w Schio, z otwartym 
sercem dla tych orędzi, które Maryja 
Panna przez 19 lat przekazywała 
światu przez Renato Barona, przeżywa  
często fenomen, znak delikatnego i 
przyjemnego zapachu, który nagle 
napełnia powietrze, otaczające osoby 
i rzeczy. 

11 listopada 1986 w uroczystość 
św. Marcina, patrona kościoła, w 
którym miały miejsce objawienia, krzyż 
w domu Renato zaczął nagle wydzielać  
cudowny i przyjemny zapach.

12 listopada 1986 zaczął się roz-
chodzić taki sam przyjemny zapach z 
ceramicznej figury Najświętszej Maryi 
Panny w domu Renato. 

23 listopada 1986 figura Matki Bo-
żej Różańcowej w kościele San Mar-
tino zaczęła wydzielać miły zapach.

Pod koniec roku 1986 akacjowy 
Krzyż Stacji Drogi Krzyżowej zaczął 
wydzielać tak intensywny zapach, że 
można go było wyczuć z odległości 
kilkudziesięciu metrów.

Ten fenomen stał się nadzwyczaj 
słynny jako szczególny punkt przy-
ciągania dla wszystkich tych, którzy 
przybywają do San Martino.

4 lutego 1987 zjawisko to rozsze-
rzyło się na całą trasę Drogi Krzyżowej, 
która rozciąga się do Bel Monte (obec-
nie Monte di Cristo), na której stoi duży, 
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żelazny krzyż, przyniesiony tam przez 
młodzież wraz z Renato w 1969.

Szczególnie ważna była data 
11 lutego 1987, wspomnienie Matki 
Bożej z Lourdes, w którym to dniu 
pielgrzymi stwierdzili, że z małego 
źródła, znajdującego się w połowie 
Drogi Krzyżowej, wypływa woda, która 
wydziela ten sam przyjemny zapach, 
co Krzyż. To wydarzenie wywarło 
głębokie wrażenie. Pielgrzymi zaczęli 
z jeszcze większym nabożeństwem 
gasić pragnienie tą wodą i zabierać ją 
dla chorych krewnych i 
przyjaciół do domu, jako 
dalszy znak rzeczywistej 
obecności Madonny.

Zjawisko pojawia się 
z przerwami i nieprzewi-
dzianie. Wydaje się, że 
zależy to od osobistego 
nabożeństwa. Trwa to 
do dziś. Również wtedy, 
gdy z powodu suszy nie 
płynie ze źródła woda, 
to jednak sporadycznie 
rozchodzi się z niego 
przyjemny zapach.

Stopniowo zjawiska te 
stawały sie rzadsze, jed-
nak pielgrzymi przyjmuja 
to ze spokojem. Jest to 
znakiem zdrowej pobożności. Zrozumi-
ano, że życie duchowe nie może być 
zależne od znaków, nawet wielkich. 
Człowiek musi postępować naprzód po 
drodze nawrócenia i wierności celom, 
jakie stawia przed nami wymóg życia w 
wierze, ukierunkowanego przez naszą 
dobrą Matkę na Boga.

W grudniu 1987 pnącze róży, które 
rośnie przy jednym z rogów wieży 
kościółka San Martino, wypełniło się 
tym charakterystycznym, przyjemnym 
zapachem. Rozchodził się on wkoło 
i odczuwalny był przez wszystkich, 
przybywających do San Martino, by 
przywitać i adorować Jezusa ukrytego 
w Najświętszym Sakramencie oraz 
uczcić Królową Miłości i prosić o Jej  
pomoc.

Znak przyjemnego zapachu często 
zapowiadał objawienia, które miały 
miejsce także w Cenacolo, w krypcie 
kaplicy, przy żłóbku w Noc Bożego 
Narodzenia. Ten miły zapach to nadzw-
yczajny i pełen tajemniczości fenomen, 
dar Maryi dla tych, którzy Ją czczą i Jej 
się poświęcili.

Zjawisko to odróżnia objawienia 
Maryi w San Martino od innych licznych 
objawień, mających miejsce w świecie. 
Czuły ten zapach też osoby krytycznie 
nastawione do wydarzeń w Schio. 

Zawsze pachnie krzyż drewniany w 
Cenacolo i krucyfiks w krypcie kaplicy. 
Przyjmowano to ze wzruszeniem i 
radością. Pomimo niespodziewanego 
pojawiania się, nie wzbudzał atmosfery 
niezdrowej sensacji. Sąd z oskarżenia 
cywilnego badał, czy dochodziło do 
manipulacji tym zapachem przez kogo-
kolwiek z ludzi. Jednak po półrocznym 
dochodzeniu uniewinnił oskarżone 
osoby z ruchu Dzieło Miłości od 
zarzutów.

Pachnący krzyż
W dzisiejszych czasach Krzyż jest 

mało kochany, przed nim się ucieka 
albo się nim pogardza. Zjawisko wy-
dzielania zapachu przez krzyż wyko-
nany z drzewa akacji przyjmuje się jako 
Wielki Znak. Każdy łatwo może odczuć 
ten zapach i zastanowić się, co znak 
ten ma mu do przekazania.

Dlaczego nazwano go Wielkim 
Znakiem? Wśród wielu znaków, który-
mi Najświętsza Panna obdarzyła ludzi 
w San Martino, znak ten, ze względu 
na intensywność i czas trwania, z 
pewnością jest największym i być 
może najbardziej znaczącym.

„Ten Krzyż z drzewa akacji został 
w Wielkim Tygodniu 1986 wycięty na 
Monte di Cristo. Został ustawiony tam, 
gdzie obecnie znajduje się pierwsza 
stacja Drogi Krzyżowej. W listopadzie 
1986 zaczęła się z tego krzyża roznosić 
nieoczekiwanie miła woń. Ponieważ 
pielgrzymi ze czcią zabierali cząstki 
tego krzyża, został on zabrany z tego 
miejsca i umieszczony w gablocie w 
Cenacolo. Gablota wyposażona jest 
w małe otwory skąd jeszcze teraz 
wydobywa się ta charakterystyczna 
woń, co stanowi przedmiot podziwu 
i czci.” 

Taki napis można przeczytać obok 
pachnącego krzyża w Cenacolo. 
W kronice objawień zapisano, że 
pewnej nocy w roku 1987 nieznani 
sprawcy posmarowali krzyż smołą. 
Kiedy go oczyszczono chustami, 
pachniały one tą samą miłą wonią, 
co krzyż. W środę 19 sierpnia 1987, 
około godz. 22.00, Matka Boża na 
zakończenie objawienia na Monte 
di Cristo powiedziała do Renato, że 
zamierza się ten krzyż zbezcześcić. 
Na wieść o tym pospieszyło kilku 

w s p ó ł p r a c o w n i k ó w 
do domu Wieczernika 
modlitwy (Cenacolo). 
Krzyż zniknął z domu. 
Nieznani wandale wy-
ła mali drzwi. Jednak 
N i e b o  z n i w e c z y ł o 
zamiary złoczyńców. 
Ucieczkający z krzyżem 
pozostawiali za sobą 
pachnący ślad. Tak więc 
łatwo było podążyć ich 
tropem. 

K iedy z łoczyńcy, 
którzy zawlekli już krzyż 
przez park do drogi gmin-
nej, zorientowali się że 
są ścigani, porzucili go 
na skraju okalającego 

ten teren płotu i uciekli, nie zostawiając 
już za sobą śladów.

Z wielką radością zaniesiono 
krzyż w bezpieczne miejsce. Z tego 
właśnie powodu, wstawiono Krzyż do 
salki w rozbudowywanym Cenacolo i 
zabezpieczono go szybą pancerną.

Aby zapobiec nieuniknionym 
podejrzeniom oszustwa i manipulacji   
krzyż został poddany kilkakrotnym 
analizom. Przeprowadzane badania 
przez kompetentne urzędy i  w 
prywatnych laboratoriach, wykazały 
brak płynów i obcych substancji 
w drewnie krzyża, które służyłyby 
wytwarzaniu zapachu.

Badania wykonano m. in. na pro-
ś bę misjonarza w Institut Pesquisas 
Tecno log icas  ( Ins ty tu t  Badań 
Technologicznych) w Sao Paulo 
- Brazylia - I.R.T. Oddział Drewna - 
Sekcja Anatomii oraz w Katolickim 
Uniwersytecie Najśw. Serca Jezusa 
w Piacenza - Włochy, na Fakultecie 
Gospodarki Rolnej. Obydwa badania 
przeprowadzono w 1990. 

Na tym kończą się opisy zjawiska 
krzyża z naukowego punktu widzenia. 
Pozostaje aspekt duchowy. 16 lipca 
1987 Renato usłyszał znamienne 
słowa Maryi: 

“Z tego krzyża wypłynie krew: nikt 
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o sens zapachu, pojawiającego się 
w maju i w pierwszych tygodniach 
czerwca w 1990 roku.

Pewne nowe wydarzenie wyjaśniło, 
jak się wydaje, to zjawisko. Maryja 
przez piękny zapach zaprosiła do 
tego, żeby w Jej objawieniach w San 
Martino ujrzeć, iż przynosi nam Ona 
miłość BOGA OJCA, którego ukazał 
nam Jezus.

Jezus jest zawsze tam, gdzie jest 
Ona - Matka. Można by powiedzieć, że 
przypadkowe odnalezienie dachówki 
z terakoty z nieustalonej epoki, na 
której jest przedstawiona Madonna 
z Dzieciątkiem Jezus, wskazuje być 
może właśnie na to. Stało się to 26 
czerwca 1990 około godz. 22.00. 

Grupa młodzieży Ruchu Maryjnego 
razem z Renato zakończyła w parku 
Cenacolo  w ieczór  modl i tewny 
Pielgrzymi trwali na modlitwie.

Wszyscy zauważyli, że w tym 
mo mencie powietrze szczególnie 
niewiarygodnie pięknie zapachniało. 
Dało się wyczuć szczególnie pachnące 
strumienie powietrza kierujące się na 
południowy zachód. Dlatego ciekawość 
obecnych została tamże skierowana, 
by sprawdzić, skąd niespodziewany, 
piękny zapach dochodzi. Mała grupa 
podążyła jego tropem aż do rowu, 
przeznaczonego na gazową rurę. 
Doszli oni wzdłuż rury aż do akacji, 
która niestety wskutek prac przy 
wykopie została uszkodzona. W tym 
miejscu ustał zapach. 

Przy świetle latarki zaczęli kopać 
w ziemi. Natrafili na kafelkę z terakoty. 
Fale miłej woni wydobywały się właśnie 
z niej. Widniał na niej wizerunek Matki 
Bożej z Dzieciątkiem. Wtedy ustało 
zjawisko intensywnego, pięknego 
zapachu w powietrzu i przestała też 
pachnieć woda.

Płacz figurki 
Dzieciątka jezus 
Ze sprawozdania Teresy Strazza-

bosco z Asiago z 2 stycznia 1988: 
“My, niżej podpisani, przebywaliśmy 
w poniedziałek 28 grudnia 1987 w 
Cenacolo Opera dell’Amore, wykonując 
pewne prace. 

Jak zwykle zebraliśmy się w kaplicy 
na Anioł Pański. W tym dniu był z nami 
także Renato Baron. O godzinie 12.00 
Renato - oczekując na kilku robotników 
zajętych w parku paleniem krzaków 
jeżyny, którzy nie przyszli jeszcze do 
kaplicy, modlił się głośno z obecnymi: 
“Salve Regina”, “Zdrowaś Maryjo ... “ i 
“Chwała Ojcu... “

Potem powiedział jeden ze współ-
pracowników, Gianni Dalie Molle: 

nie zobaczy jej swoimi oczami, tylko 
oczami wiary. Kto dotknie tego krzyża, 
otrzyma błogosławieństwo. Tysiące 
ludzi przejdzie przez ten dom i nauczą 
się modlić. Mój wizerunek będzie obok 
ukrzyżowanego Jezusa, a z moich rąk 
wypłynie strumień światła i łask.” 

Związek zjawiska pachnącego 
krzyża ze słowami tego orędzia 
wydaje się być oczywisty. Jeżeli prosty, 
drewniany krzyż oglądany jest oczami 
wiary, może nam wiele powiedzieć i 
wyzwolić w nas moc przemiany ży-
cia - z bezmyślnego i grzesznego w 
świadome życie w cnocie.

Pachnąca woda 
Fakt wypływania z wszystkich 

kranów w byłej willi Sessa al Tombon, 
obecnie siedziby Cenacolo di Preghiera 
w Schio, pachnącej wody, został 
stwierdzony przez setki osób. Jest to 
bez wątpienia prawdziwy i sensacyjny 
fakt. Wydarzenie miało miejsce w nocy 
2 czerwca 1990, po objawieniu się 
Madonny w krypcie Cenacolo. 

Matka Boża opuściła po obja wie-
niu kryptę wypełniając ją zapachem. 
Jednak obecni zauważyli, że nie tylko 
krypta, ale i całe otoczenie domu 
wypełniała charakterystyczna woń. 
Zapanowało głębokie wzruszenie, 
bo rzadko zjawisko pojawiało się z 
taką intensywnością. Zdarzało się w 
przeszłości, że woda z kranu w kuchni 
miała tak silną woń, iż nawet oddech 
osoby po jej wypiciu miał ten zapach. 

Potem, kiedy stwierdzono, że  ze 
wszystkich kranów leci woda o miłym 
zapachu. Pielgrzymi ze wzruszeniem 
zabierali dla swoich bliskich tę wodę. 
Zjawisko trwało kilka dni. Rzeczowego 
uzasadnienia nie można podać. To, 
co się liczy, to fakt, że nie cho dziło 
absolutnie o oszustwo, gdyż oddano 
wodę do zbadania renomowanemu 
laboratorium ECAM w Schio, które 
11.6.1990, stwierdziło, co następuje:

“Próby wody pitnej, pobranej z 
dwóch kranów wodnych w domu 
“Associazione Opera dell’Amore” w 
miejscowości Poleo, Via Tombon. 
W momencie pobrania próbek wody 
można było zauważyć lekką woń 
leśnych kwiatów, która rozchodziła 
się z wody wypływającej z kranów 
wodnych.” 

Następuje detaliczne sprawozdanie 
z badań analitycznych metodą chrono-
matografii gazu.

wizerunek maryi 
z Dzieciątkiem jezus 
Piękne zapachy powietrza, ziemi, 

wody z kranu w Cenacolo wywoływały 
u członków “Dzieła Miłości” pytania 

“Teraz jesteśmy wszyscy obecni”. Było 
łącznie 12 osób.

Modlitwa “Anioł Pański”, właśnie 
się zaczęła, gdy Renato zamilkł jak 
urzeczony po pierwszych czterech 
wersetach (. . .)  Jolanda Tal l ini , 

zaświadcza, że widziała jak Renato 
cichym głosem zapytał o coś Marię 
Teresę Strazzabasco, która klęczała 
po jego lewej stronie. (...) Poświadcza 
ona, że Renato powiedział do niej: 
„Teresa, czy Dziecię Jezus płacze?” 

Po zadaniu tego pytania przez 
Renato Teresa wstała natychmiast 
z ławki i udała się przed kołyskę 
Dzieciątka Jezus, która znajdowała 
się przed ołtarzem w tej kaplicy, 
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aby z bliska stwierdzić, czy gipsowa 
figurka, przedstawiająca Dziecię Jezus 
rzeczywiście ma łzy w oczach.

W obu oczach było pełno łez i 
spływały w dół. Potem zwrócona do 
Renato odpowiedziała:

“Tak, Renato, Dziecię Jezus płacze!” 
Renato wstał natychmiast, żeby to 
zdarzenie zbadać z bliska. Nagle 
wybuchnął i on gwałtownym płaczem. 
Wszyscy obecni zbliżyli się do kołyski, 
żeby zobaczyć to wydarzenie. Oni też 
stwierdzili ten cud, a każdy reagował 
na swój sposób. Jedni płakali, także 
gwałtownie, inni rzucili się na ziemię, 
żeby prosić Jezusa o przebaczenie i Go 
uczcić. Figurkę Jezusa przywieziono 

na krótko przed Bożym Narodzeniem 
z Betlejem. Następnie Renato wziął 
do rąk figurę Jezusa. Wszyscy obecni, 
niżej podpisani, zauważyli, że oprócz 
policzków, piersi, szyi, barków i pleców 
także leżąca na dole chusta lniana była 
zupełnie mokra. Maria Teresa palcem 
wskazującym prawej ręki wzięła jedną 
łzę spływającą po policzku Jezusa i ją 
ucałowała. Jolanta Tallini poświadcza, 
że z początku nie odważyła się 
dotknąć tych łez, jedynie ucałowała 
tę przemoczoną małą chustkę lnianą. 
Potem jednak, po upływie godziny, 
gdy przybyli inni współpracownicy, a 
Dziecię Jezus wciąż jeszcze płakało, 
wzięła łzę, dotknęła jej językiem i 
stwierdziła smak łez. Wszystko to 
poświadczają niżej podpisani przed 
BOGIEM i potwierdzają, że jest to 
czysta prawda. Gotowi są także 
poświadczyć to swoim życiem. Płacz 
ustał około godz. 16.00 tego samego 
dnia.”

Trzy dni po tym wydarzeniu, a więc 
1 stycznia 1988, ukazała się Maryja 
i powiedziała: “Mój synu daję ci 
Jezusa, Jezusa, którego pragniesz. 
Jezus płacze ze mną z powodu tak 
wielkiej obojętności ludzi. On widzi 
każdą duszę. On widzi każde serce, 
ale te serca, te dusze są od Niego 
oddalone. Bądźcie blisko Niego! 
Mojego głosu nie wystarcza do tego 
wezwania. Niechaj jego łzy zwilżą 
tę obojętną nieczułą ludzkość. To 
dumne pokolenie z zatwardziałymi 
sercami będzie jeszcze płakać, 
bardzo płakać. Bądźcie mi posłuszne 
moje dzieci”. 

Dziecię Jezus płakało jeszcze w 
innych dniach: 31 grudnia 1990, 4 
maja 1993, 30 września 1997 oraz 19 
lipca 2000.

wnioski 
Jak przyjąć te znaki podane nam 

w takiej obfitości w San Martino, 
przede wszystkim znak tego pięknego 
zapachu? Czy tylko tyle, że się nimi 
cieszymy?

Tylko dlatego, że pozostawiają 
nam miłe wspomnienie pobożnej 
pielgrzymki? Wieczorem 2 czerwca 
1990 właśnie wtedy, kiedy ów fenomen 
tego pięknego zapachu wydobył 
się z wody miejskiego wodociągu, 
odniosła się Madonna w swoim 
orędziu do widzącego Renato, do tych 
zewnętrznych znaków mówiąc: “ ... wy 
przyjmujecie moją obecność, ponieważ 
mnie kochacie. Wy z namiętnością 
przybywacie w moim znaku. A kiedy 
się modlicie życzycie sobie mojej 
bliskości. Moje dzieci, ja życzę sobie, 

żebyście były moimi znakami w tym 
świecie. I wy nimi będziecie, jeżeli 
sobie tego życzycie. Razem ze mną 
Jezus jednoczy się z wami. A triumf 
mojego Niepokalanego Serca zbliża 
się także dzięki wam. Odwagi, moje 
dzieci, odwagi.” 

Z tego orędzia wyraźnie wynika, 
że ów piękny zapach w S. Martino 
jest zapewne “Znakiem” wezwania 
Madonny, ale też szczególnym 
znakiem wezwania wskazującym na 
Jezusa, który poprzez wiarę i konkretne 
świadectwo Jego Ewangelii, chce mieć 
nas “świętymi”. Jest to wezwanie do 
pięknego zapachu świętości.

Objawienia w Schio zakończyły 
się. Dzieło Matki Bożej trwa nadal. 
Renato Baron - wierny współpracownik 
Królowej Miłości  - odszedł do Pana w 
dniu 2 wrzesnia 2004, w wieku 71 lat. 
otrzymał łącznie 1500 przesłań, których 
rozszerzaniem i realizacją zajmuje się 
założony przez niego ruch maryjny 
Matki Bożej Królowej Miłości.

modlitwy 
podyktowane 
przez matkę Bożą 
w schio
Zdrowaś Maryjo, 
łaska Boga od wieków 
jest z Tobą.
Tyś wybrana 
spośród niewiast.
Błogosławiony jest Owoc 
Twego Serca, Jezus. 
Święta Maryjo, 
Królowo świata!
Kochać i adorować 
pragniemy Zbawiciela, 
który jest zawsze 
z Tobą. 
Amen.
* 
O Maryjo, Królowo świata, 
Matko dobroci!
Ufając 
Twemu orędownictwu, 
oddajemy Ci nasze dusze.
Prowadź nas 
każdego dnia 
do źródła radości. 
Daj nam Zbawiciela.
Poświęcamy się Tobie, 
Królowo Miłości. 
Amen.
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- Dowiedziałem się o Medziugorju 
dzięki moim seminarzystom. Kiedy 
byłem rektorem Szkoły Teologicznej w 
St Paul w Louvain-la-Neuve, w 1982 
i 1983 roku, niektórzy z moich stu-
dentów teologii pojechali do Medziu-
gorja. To było na początku objawień. 
Nigdy wcześniej nic o tym miejscu 
nie sły szałem. Kilku studentów teo-
logii prosiło mnie o pozwolenie, by 
podczas wakacji mogli pojechać do 
Medziugorja. Nie wiedziałem nic na 
ten temat i pytałem czy jest jakieś 
stanowisko Kościoła w związku z 
tymi objawieniami. Powiedzieli mi, że 
dopiero się zaczęły i że wydaje się, że 
objawia się tam Matka Boża. Dali mi 
do przeczytania artykuł... 

Powiedziałem im: W takim razie 
jedźcie tam i zobaczcie, jedźcie i 
zobaczcie! Kilka razy opowiadali mi o 
tym, więc w 1984 roku sam przyjecha-
łem i zobaczyłem. Czterech kapłanów 
z naszego seminarium przyjechało do 
Medziugorja w czerwcu 1984 r.

Muszę przyznać, że to, co zoba-
czyłem wtedy tu w kościele, tę poboż-
ność, sposób odmawiania ró żańca, 
sprawowania Eucharystii, dwa razy 
byłem obecny podczas “objawienia” 
w zakrystii – wszystko to wydało mi 
się bardzo pozytywne szczególnie 
sposób, w jaki się modlono...

o. Slavko Barbarić: 
- Ile razy był już ksiądz biskup 
w Medziugorju?
- To jest mój drugi raz. Po raz 

pierwszy byłem tutaj w 1984. Ciągle 
mam bardzo pozytywne wrażenia na 
temat tego, co tam widziałem. Póź-
niej stale otrzymywałem informacje i 
byłem na bieżąco z wydarzeniami w 
Medziugorju.  

Czytałem kilka książek ojca prof. 
R. Laurentina. Czytałem również 
kilka artykułów, które mnie zaintere-
sowały. 

Szczególnie, kiedy wykładałem w 
Louvain widziałem, że wśród studen-
tów są i tacy, którzy właśnie w Me-
dziugorju odkryli modlitwę, spowiedź, 
Eucharystię i post. Przypominam 
sobie, że czerpiąc przykład z moich 
studentów, którzy bywali w Medziugor-
ju, zacząłem dość regularnie pościć 
w piątki. Kiedy zostałem biskupem 
spotykałem wiernych, poszczących 
w każdy piątek. Oni odkryli także 
sakramenty właśnie dzięki spotkaniu 
z Medziugorjem.

Ustaliłem, że wśród studentów 
teologii systematycznie pojawiali się 
tacy, którzy doświadczyli nawrócenia i 
otrzymali powołanie dzięki Medziugor-
ju. Aktualnie mam trzydziestu semina-
rzystów, wśród których kilku odkryło 
swoje powołanie dzięki nawróceniu i 
przeżyciom duchowym właśnie tutaj. 

Interesują mnie takie owoce. 
Wiem, że zgodnie z logiką, dojść 
do właściwych wniosków możemy 
nawet wtedy, gdy stawiamy fałszywe 
tezy. Fakt, że tyle dobrego dzieje 
się akurat dzięki Medziugorju, jest 
pozytywnym dowodem na rzecz jego 
prawdziwości.

Tak więc śledziłem pojawiające 
się informacje i powiedziałem sobie, 
że pewnego dnia chciałbym powrócić 
do Medziugorja. Pomyślałem że mógł-
bym wykorzystać Rok Jubileuszowy, 
by powtórnie tu przyjechać. Faktem 
jest, że w chwili obecnej we Francji 
i Belgii słychać wiele głosów sprze-
ciwu, ale to właśnie książka, która 
krytykowała Medziugorje, sprawiła, że 
przyjechałem, by zobaczyć to miejsce 
na własne oczy. 

Nie lubię osądzać sytuacji, rzeczy 
i osób jedynie na postawie książek 
i opinii innych, wolę zobaczyć sam i 
wyrobić sobie opinię. Poinformowa-
łem biskupa Mostaru o swoim przy-
jeździe. Przyjechałem tu modlić się 

jako pielgrzym, ale i przekonać siebie 
samego i muszę powiedzieć, że to, co 
widzę w kościele parafialnym z punktu 
widzenia pastoralnego wydaje się być 
bardzo dobre: modlitwa różańcowa, 
Eucharystia, adoracja, solidna po-
bożność, zrównoważona pobożność, 
jasna pobożność. 

Jeżeli chodzi o objawienia medziu-
gorskie to nie jestem powołany do wy-
dania osądu ja, lecz biskup miejsca i 
biskupi Bośni i Hercegowiny, którzy po 
dokładnych badaniach sformułują sąd 
o wiarygodności lub niewiarygodności 
objawień. To nie jest moja sprawa! W 
każdym przypadku przyjmę oficjalne 
stanowisko Kościoła.

o. Slavko Barbarić: 
- Dlaczego pomimo 
widocznych dobrych owoców 
Kościół nadal się waha?
- Myślę, że Kościół w swej mą-

drości, przy tego rodzaju zjawiskach, 
chce najpierw zbadać fakty, a dopiero 
później - owoce. Myślę, że to jest regu-
łą, odkąd kard. Seper sformułował ją, 
gdy był prefektem Kongregacji Nauki 
Wiary. Najpierw badane są fakty, a 
dopiero później - owoce. Analiza sa-
mych owoców nie wystarczy. Należy 
sprawdzić fakty, a wiele pozytywnych 
owoców jest dowodem samym w 
sobie, choć wydaje mi się, że są rów-
nież owoce negatywne. Gdziekolwiek 
są ludzie tam są i ludzkie sprawy, 
czasami ponadludzkie. Jak i wśród 
dwunastu apostołów... 

o. Slavko Barbarić:
- Skąd się bierze opozycja? 
- Rozumiem, dlaczego stawiane 

są pytania o zjawiska w Medziugorju, 
o ich fenomen i dlaczego istnieją za-
strzeżenia wobec objawień w tym miej-
scu. Rozumiem na przykład, dlaczego 
zadawane są pytania o wielość ob-
jawień, o fakt, że w jakiś sposób są 

PRYMAS BELGII 
O MEDZIUGORJU

Obchodząc 20 lat swego kapłaństwa po raz pierwszy odwiedził Medziu-
gorje. Podczas drugiej wizyty w Medzjugorju, w czasie kiedy był już bisku-
pem belgijskiego miasta Namur, ks. biskup Léonard André Mutien udzielił 
wywiadu żyjącemu jeszcze wówczas ojcu Slavko Barbariciowi. Wywiad 
ten został opublikowany w magazynie parafii Medziugorje: Glas Mira.  
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o. Slavko Barbarić: 
- Niektórzy mówią: „Tam gdzie 
jest modlitwa, tam jest łaska 
i cud.”
- Ta logika nie wydaje mi się cał-

kowicie poprawna. Prawdą jest, że 
tam, gdzie jest modlitwa, Eucharystia, 
spowiedź - owoce przychodzą. Ale jest 
wiele innych miejsc na świecie, gdzie 
jest modlitwa, gdzie ludzie przystę-
pują do spowiedzi, gdzie sprawuje 
się Eucharystię, a nie ma tam aż tak 
oczywistych owoców!

o. Slavko Barbarić: 
- Czy ksiądz biskup uważa, 
że ten wymiar można 
przypisać objawieniom?
- Wierzę, że jest to wskazanie, któ-

re powinno być zbadane, wskazanie, 
które skłania do myślenia. Regular-
nie spotykam młodych ludzi, którzy 
myślą o kapłaństwie i którzy przeżyli 
głębokie doświadczenie nawrócenia 
przybywając tu, znacznie większe niż 
w innych miejscach. To mnie właśnie 
zastanawia. Nie mogę przyjąć bez 
za strzeżeń, że owoce Medziugorja 
związane są tylko z żywymi sakra-
mentami, bo one są żywe również w 
innych miejscach. Tutaj istnieje coś 
szczególnego. Nie jestem powołany 
by oceniać realne wydarzenia, które 
stanowią podstawę takich owoców, 
ale istnieją pytania, 
których nie można 
uniknąć.

o. Slavko 
Barbarić: 
- Jakie przesła-

nie pragnie ksiądz 
biskup skierować 
do ludzi?

- Myślę, że na 
płaszczyźnie ducho-
wej, żyjemy w okre-
sie, który wymaga 
dużej uwagi. Jestem 
przekonany, tak jak 
i Jan Paweł II, że 
czas Jubileuszu to 
czas szczególnej 
łaski. Jan Paweł 
II powiedział kilka 
razy, że przygotowu-
je nas on na wylanie 
Ducha Świętego na 
Kościół. Oczekuję 
od Medziugor ja, 
że jest to właśnie 
przygotowanie na 
nowe wylanie Ducha 
Świętego, którego 

one przewidywalne, że znany jest 
ich dokładny dzień. Rozumiem, że 
istnieje sprzeciw. Ja osobiście nie 
zastanawiam się wiele nad tym, co 
Maryja powinna, a czego nie powinna 
robić. Raczej staram się akceptować 
rzeczy nawet, jeśli to nie pokrywa się 
z moim myśleniem. 

Rozumiem jednak, że stawiane są 
pytania i wierzę, że na podstawie tego, 
co mogłem zobaczyć w Medziugorju 
dzieją się  tu rzeczy ważne, ale są i złe. 
Wierzę, że istnieje jakaś podstawa, a 
ponadto coś jest bardziej pozytywne, 
a coś bardziej negatywne. W Lourdes 
mocne wrażenie pozostawiło świadec-
two Bernadetty. Powiedziałbym, że 
było ono w 100% czyste. Wydaje mi 
się, że wokół centralnego wydarzenia 
skupiły się pasożyty. Rozumiem, że 
zadawane są pytania. 

Informowany jestem również o 
pytaniach, które stawiają przeciwnicy 
Medziugorja. Trzeba ich wysłuchać, 
dlatego też przeczytałem książkę Ja-
chima Boufleta od początku do końca. 
Napisana została tonem polemicz-
nym, który nie jest, jak mi się wydaje, 
stosowny. Są tu owe wątpliwości, 
które pewnego dnia powinny otrzy-
mać jasną i historycznie ugruntowaną 
odpowiedź. Przyjmuję te wątpliwości, 
ale pragnę pozostać otwarty na wyda-
rzenia medziugorskie. 

Mam przyjaciół-biskupów, którzy 
mówią: “Uważaj. Jeżeli jesteśmy 
otwarci na wydarzenia medziugorskie, 
możemy poprzeć coś, co być może 
nie jest wiarygodne.” Istnieje ryzyko. 
Ale ja mówię o innym ryzyku: “Jest 
również możliwe, że Niebo faktycznie 
przemawia do ludzi w tym miejscu i ja 
nie chcę ryzykować, aby bezpowrotnie 
zamknąć się na tę łaskę.” 

Istnieją dwa ryzyka: ryzyko, że 
zostaniemy w Medziugorju oszukani 
i ryzyko, że przejdziemy obojętnie 
obok tego daru łaski...

o. Slavko Barbarić: 
- ...daru Nieba?
- Moim pragnieniem jest, aby ci, 

którzy są kompetentni, mają łaskę (bi-
skup miejsca, konferencja Biskupów 
Bośni i Hercegowiny, komisje nauko-
we i teologiczne, które nadal badają 
to zjawisko), aby pewnego dnia wydali 
osąd o tym, co się tu wydarzyło. Do 
tego czasu z tych dwóch form ryzyka 
wybieram tę, że raczej będę zbyt 
otwarty niż że się zamknę na łaskę 
Bożą, która być może tu działa. Dla-
tego też przyjmuję stanowisko otwarte 
i roztropne.

potrzebuje Kościół i świat. 
Dlatego uważam, że najlepiej jest 

skoncentrować się na rzeczach naj-
bardziej podstawowych, tak jak robicie 
to tu, w tej parafii: skoncentrować się 
na Eucharystii, która jest źródłem 
życia chrześcijańskiego. Oprócz tego 
musimy pielęgnować łaskę pokoju i 
dążyć do rozeznania w związku z wy-
darzeniami w Medziugorju, co powin-
no być dokonywane w jak najlepszej 
atmosferze dla dobra Kościoła.

o. Slavko Barbarić: 
- Będziemy się modlić w intencji 

księdza biskupa. Prosimy o błogo-
sławieństwo! Dziękujemy!”

*
Od Redakcji: Wywiad został prze-

prowadzony w roku 2000. O. Slavko 
zmarł. Modlitwa w Medziugorju za 
biskupa, który badając wydarzenia 
z całą roztropnością nie zamknął się 
na działanie Boże, była skuteczna. 
Ks. bp Léonard nie wyrzekł się swego 
przychylnego stosunku do objawień 
Matki Bożej w Medziugorju.

18 stycznia 2010 został mianowa-
ny przez Benedykta XVI arcybiskupem 
Brukseli i stał się prymasem Belgii. 

Arcybiskup Léonard urodził się 
w maju 1940. Święcenia przyjął w 
lipcu, w roku 1964. Ma trzech braci. 
Wszyscy są kapłanami. 
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niebawem nowy 
doktor Kościoła? 

Czy szesnastowieczny apostoł 
Andaluzji – święty Jan z Ávili zo-
stanie nowym doktorem Kościo-
ła? Decyzja należy do Kongrega-
cji Spraw Kanonizacyjnych. A 
o głoszenia nowego, 34 doktora 
Kościoła Benedykt XVI mógł-
by dokonać w sierpniu podczas 
Światowych Dni Młodzieży w 
Madrycie.

 Jan z Ávili urodził się 6 stycz-
nia 1500 roku w Almodóvar del 
Campo w prowincji Ciudad Real 
w Hiszpanii, a zmarł 10 maja 
1569 w Montilla w Córdobie. Po-
chodził ze szlacheckiej rodziny 
o korzeniach żydowskich. Stu-
diował prawo, teologię i filozofię 
na uniwersytetach w Salamance i 
Alcali. Po śmierci rodziców spa-
dek po nich rozdał ubogim. Na 
obiad prymicyjny zaprosić miał 
12 żebraków, którym osobiście 
usługiwał. Planował zostać mi-
sjo narzem w Ameryce, jednak bi-
skup Sewilli doszedł do wniosku, 
że lepiej będzie, gdy Jan zostanie 
w Hiszpanii i podejmie się orga-
nizacji misji ludowych na obsza-
rach Andaluzji.

Dwa lata Jan spędził w więzie-
niu inkwizycji. Podejrzewano go 
początkowo o głoszenie herezji – 
z czasem jednak oczyszczono go 
z wszelkich zarzutów. Po r. 1540 
zajął się tworzeniem uniwersytetu 
w Baeza, na południu Hiszpanii.

 Święty został zapamiętany, 
nie tylko jako wykładowca aka-
demicki, mistyk i autor wybitnych 
dzieł traktujących o doskonaleniu 
duchowym. W jego dorobku znaj-
dujemy między innymi słynny 
traktat zatytułowany „Audi filia”. 
Przede wszystkim był znakomi-
tym kaznodzieją. Wygłosił homi-
lię na pogrzebie królowej Izabeli 
Portugalskiej w Granadzie.

 Także w tym mieście nastąpi-
ła wielka przemiana w życiu św. 
Jana Bożego, która dokonała się 
pod wpływem nauk Jana z Avili. 
W kręgu jego przyjaciół znajdo-

wali się także św. Ignacy Loyola 
i św. Teresa z Avili. Wspomniane 
kazanie, wygłoszone na pogrze-
bie królowej tak miało poruszyć 
wicekróla Katalonii, późniejsze-
go św. Franciszka Borgiasza, iż 
postanowił wstąpić do jezuitów.

 Święty Jan z Avili zmarł 10 
maja 1569 r. W 1970 kanonizował 
go papież Paweł VI, który uwa-
żał, iż powinien być on wzorem 
do naśladowania dla wszystkich 
współczesnych księży, cierpią-
cych na kryzys tożsamości.

chrześcijanie w 
komunistycznych łagrach
W rządzonej przez komuni-

stów Korei Północnej mimo bru-
talnych prześladowań żyje nadal 
40 tys. chrześcijan, z czego więk-
szość – 30 tys. uwięziona jest w 
łagrach. Takie dane podał prote-
stancki pastor Lim Chang Ho. 

Korea Północna, pomimo ofi-
cjalnych zapewnień o wolności 
religijnej i utrzymywaniu w stoli-
cy na pokaz kilku kościołów, jest 
krajem najbrutalniejszych prze-
śladowań religijnych w świecie. 
Obowiązujący w tym kraju kult 
jednostki sprawia, że osoba wy-
znająca wiarę, czy posiadająca 
jakikolwiek materiał religijny jest 
klasyfikowana jako wróg i usuwa-
na z życia publicznego. Dotyczy 

to głównie chrześcijan. „Chrze-
ścijaństwo trwa dzięki godnej po-
dziwu, mężnej postawie wiernych. 
Ich świadectwo prowadzi ludzi im 
bliskich do ich naśladowania. Nie 
mogę tego potwierdzić, ale mówi 
się nawet o nawróceniach” – 
stwierdza pastor Lim Chang Ho.

Według posiadanych informa-
cji w północnokoreańskich ła-
grach przebywa obecnie około 30 
tys. chrześcijan, natomiast około 
10 tys. z nich żyje „na wolności”, 
wyznając i praktykując swą wiarę 
w podziemiu.

zmarł bohaterski biskup
W poniedziałek 23 maja wie-

czorem, o 21.45 w rezydencji bi-
skupiej w Hradec Králové zmarł 
emerytowany ordynariusz tej die-
cezji, abp Karel Otčenášek. Był 
symbolem oporu Kościoła prze-
ciw dyktaturze komunistycznej, 
mężnie wyznającym swą wiarę.

Karel Otčenášek urodził się 13 
kwietnia 1920 r. w Českim Mezi-
řící. W 1939 r. wstąpił do semi-
narium duchownego w Hradcu 
Krá lovym. Studia kontynuował 
na Papieskim Uniwersytecie La-
terańskim w Rzymie, gdzie 17 
marca 1945 przyjął święcenia ka-
płańskie. Początkowo był wika-
rym w kilku parafiach, a w 1949 
został prorektorem swego dawne-
go seminarium.

W związku z prześladowa-
niem Kościoła podjętym przez 
władze komunistyczne w ówcze-
snej Czechosłowacji Stolica Apo-
stolska postanowiła mianować 
biskupami grupę młodych kapła-
nów, aby zapewnić przyszłość 
Kościołowi katolickiemu w tym 
kraju. 30-letni ks. Otčená šek zo-
stał więc biskupem tytularnym 
chersoneskim i administratorem 
apostolskim rodzinnej diecezji. 
Jednak święcenia biskupie 30 
kwietnia 1950 przyjął potajemnie, 
bez zgody władz komunistycz-
nych, w zam k niętej katedrze, po-
licja polityczna zajęta była w tym 
czasie „zabezpieczaniem pocho-
du pierwszomajowego”.

z Życia Kościoła 
w polsce i na świecie
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Gdy stało się to jawne, został 
w 1951 internowany w klasztorze 
w Żeliwie, m.in. z późniejszym 
kard. Františkiem Tomáškiem, a 
pod koniec 1954 skazany na 13 
lat więzienia. Zwolniony w 1962 
na mocy amnestii, przez trzy lata 
pracował w mleczarni.

Nie mógł jednak zarządzać 
die cezją kralowohradecką, gdyż 
miał zakaz przebywania na jej 
terenie i nie był uznawany przez 
władze za biskupa. Dlatego do 
1968 był jedynie administratorem 
parafii w Usti nad Łabą-Trmicach 
w sąsiedniej diecezji litomierzyc-
kiej. Przez krótki okres Praskiej 
Wiosny przebywał w swej diece-
zji, ale jedynie jako administrator 
parafii w Plotištích i w Locheni-
cach. Wtedy też został zrehabili-
towany.

Po upadku komunizmu Jan 
Paweł II mianował go ordynariu-
szem diecezji kralowohradeckiej. 
Rządy w diecezji objął 21 grudnia 
1989 r. W 1998 r. bp Otčenášek 
przeszedł na emeryturę i otrzymał 
honorowy tytuł arcybiskupa.

prześladowani 
za modlitwę

Funkcjonariusze chińskiego 
u rzę du bezpieczeństwa zakazali 
podziemnym wspólnotom kato-
lickim w Szanghaju uczestnicze-
nia w Światowym Dniu Modlitwy 
za Kościół w Chinach 24 maja. 
Niektóre wspólnoty miejscowe 
postanowiły przybyć do Szeszanu 
już 21 maja, aby w narodowym 
sanktuarium maryjnym włączyć 
się w ogólnoświatową modlitwę 
za Kościół w Chinach.

„Atmosfera jest bardzo napię-
ta i będziemy musieli zachować 
milczenie” – mówił przed rozpo-
częciem modlitw włoskiej agen-

cji misyjnej AsiaNews jeden z 
księży chińskich. Jednocześnie 
zapewnił, że katolicy chińscy 
chcą być posłuszni wskazaniom 
papieskim.

Benedykt XVI ustanowił w 
liście do katolików chińskich z 
27 maja 2007 r. Światowy Dzień 
Modlitwy za Kościół w tym azja-
tyckim kraju, wyznaczając go na 
24 maja – święto Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych. Papież 
wyraził pragnienie, aby przez 
modlitwę umacniała się jedność 
między ka tolikami podziemnymi 
(dochowującymi wierności Sto-
licy Apostolskiej) a oficjalnymi 
(kon  trolowanymi przez rząd i nie 
uznającymi papieża za najwyż-
szą władzę) oraz o ich łączność z 
Biskupem Rzymu. W czasie tych 
modlitw wierni proszą również 
Pana o siłę w wytrwaniu i w da-
waniu świadectwa chrześcijańs-
kiego, mimo cierpień i prześlado-
wań chrześcijan w najludniejszym 
państwie świata.

Katolicy są wstrząśnięci roz-
mia  rami przemocy, stosowanej 
przez reżim wobec nich. Chodzi 
zwłaszcza o wyświęcanie bisku-
pów bez zezwolenia papieża, de-
portacje biskupów i księży oraz 
zmuszanie ich do udziału w zwo-
łanym przez władze VIII Narodo-
wym Zgromadzeniu Katolików 
Chińskich w Pekinie.

Obradowało ono, mimo sta-
nowczego zakazu papieża, w 
grudniu 2010 z udziałem wie-
lu biskupów, księży, sióstr za-
konnych i świeckich katolików, 
przybyłych w większości pod 
przymusem. Jednym z jego zadań 
był wybór kie rownictwa proreżi-
mowego Pa triotycznego Stowa-
rzyszenia Katolików Chińskich i 
księży w celu konsekrowania ich 
na biskupów bez zgody papieża.

Chińskie władze blokowały 
die cezje i wiernych, udających 
się do Szeszanu, a także wier-
nych z zagranicy. Wzywały księ-
ży do „urlopów opłacanych przez 
rząd”. Zezwolono tylko kilku 
tysiącom wiernych z Szanghaju 
do przybycia pieszo do sanktua-
rium.

Szeszan, położony około 40 
km na południowy zachód od 
Szan ghaju, jest od końca XIX 
w. celem pielgrzymek katolików 
ze wszystkich stron kraju, przy 

czym najliczniejsze przybywają 
tu w maju każdego roku: do 20 
tysięcy wiernych.

przyszli święci 
i błogosławieni

Do końca tego roku zaplano-
wa no w różnych miastach i kra-
jach 14 beatyfikacji i 1 kano-
ni zację, po których Kościół 
po wszechny i Kościoły lokalne 
otrzymają 22 nowych błogosła-
wionych i 3 świętych. 

Dziesięciu takim ceremoniom 
będzie przewodniczył prefekt 
Kon gregacji Spraw Kanoniza-
cyjnych kard. Angelo Amato, 
pod czas gdy świętych ogłosi w 
Rzymie osobiście Benedykt XVI. 
Łącznie z odbytymi już wcześniej 
3 beatyfikacjami da to 17 tego ro-
dzaju obrzędów i 25 osób wynie-
sionych na ołtarze.

Dwie pierwsze z zaplanowa-
nych beatyfikacji odbyły się 21 
i 22 maja w krajach języka por-
tugalskiego. W Lizbonie kard. 
Amato ogłosił błogosławioną 
Marię Klarę od Dzieciątka Jezusa 
(1843-99) – portugalską zakon-
nicę, założycielkę Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Szpitalnych 
od Niepokalanego Poczęcia. Na-
zajutrz w Salvador da Bahia w 
Brazylii emerytowany arcybi-
skup tego miasta kard. Geraldo 
Agnelo Majella wyniósł na oł-
tarze miejscową siostrę zakonną 
Dulce Lopes Pontes (1914-92) 
ze Zgromadzenia Misjonarek od 
Niepokalanego Poczęcia NMP.

Na szczególną uwagę zasłu-
gują beatyfikacje w Niemczech 
– 13 czerwca w diecezji drezdeń-
sko-miśnieńskiej i w Lubece – 25 
czerwca oraz w Mediolanie – 26 
czerwca, w Satu Mare (Rumunia) 
– 3 lipca i na terenie archidiecezji 
sarajewskiej – 24 września.

W pierwszym wypadku ogło-
szono błogosławionym kapłana 
diecezji drezdeńsko-miśnień-
skiej ks. Alojzego Andrickiego 
(1914-43), męczennika za wiarę, 
zamordowanego w obozie kon-
centracyjnym. Jest on pierwszym 
Łużyczaninem, wyniesionym na 
ołtarze. W Lubece kard. Amato 
dokonał beatyfikacji ks. Jana Pra-
sseka i dwóch jego towarzyszy, 
zamęczonych za wiarę w 1943 
r. Była to jedna z trzech ceremo-
nii zbiorowych, podczas których 
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chwały ołtarzy dostąpi w tym 
roku kilka osób.

26 czerwca w Mediolanie, pre-
fekt Kongregacji Spraw Kanoni-
zacyjnych beatyfikował troje sług 
Bożych z miejscowej archidiece-
zji. 24 września prawdopodobnie 
w Sarajewie prefekt wyniesie na 
ołtarze s. Marię Julię Ivanišević i 
4 jej towarzyszki, zamordowane 
w 1941 na terenie dzisiejszej Bo-
śni i Hercegowiny.

Ponadto w Satu Mare tenże 
hierarcha watykański dokona be-
atyfikacji miejscowego biskupa – 
Jana Scheffera, męczennika z cza-
sów komunistycznych (†1952).

Podczas jedynej w tym roku 
kanonizacji, przewidzianej na 
23 października w Rzymie, pa-
pież ogłosi świętymi troje bło-
gosławionych Włochów: Gwi-
dona M. Confortiego (†1931), 
arcybiskupa Parmy i założyciela 
Pobożnego Stowarzyszenia św. 
Franciszka Ksawerego dla Misji 
Zagranicznych i Alojzego Gua-
nel lę (†1915) – kapłana, założy-
ciela Zgromadzenia Sług Miłości 
i Instytutu Córek Matki Bożej od 
Opatrzności oraz Hiszpankę, sio-
strę Bonifację Rodriguez De Ca-
stro ze Zgromadzenia Służebnic 
św. Józefa (†1905).

Łącznie od początku obecnego 
pontyfikatu do końca roku 2010 
w Kościele odbyło się 81 beatyfi-
kacji, które dały Kościołowi 792 
błogosławionych i 8 kanonizacji, 
podczas których papież ogłosił 
34 świętych.

zatwierdzenie kolejnego 
objawienia

David L. Ricken, biskup diece-

Kibeho (1981-83). 
Kościół o związkach 

homoseksualnych
Kongregacja Nauki Wiary w 

2003 r. opracowała uwagi doty-
czą ce projektów legalizacji praw-
nej związków między osobami 
homoseksualnymi. Uwagi podpi-
sał ówczesny prefekt tej kongre-
gacji kard. Joseph Ratzinger, a 
Jan Paweł II nakazał ich opubli-
kowanie. 

Premier Donald Tusk zapowie-
dział, że po wyborach Sejm bę-
dzie mógł zająć się tematem 
związków partnerskich. Niektó-
rzy twierdzą, że te słowa premie-
ra to element kampanii przedwy-
borczej. „Mamy więc społecznie 
ważny problem, bo jest to uderze-
nie w chrześcijaństwo. Ewangelia 
bardzo klarownie i jasno stawia 
sprawę czystości. Także Dekalog 
bardzo wyraźnie mówi o związku 
małżeńskim jako związku kobiety 
i mężczyzny” – napisał ks. Irene-
usz Skubiś w „Niedzieli”.

Kościół wyraźnie wypowie-
dział się na temat projektów le-
galizacji związków homoseksu-
alnych.  Jan Paweł II w czasie 
audiencji udzielonej 28 marca 
2003 kard. Ratzingerowi zatwier-
dził uwagi dotyczące tej kwestii, 
uchwalone na zebraniu plenar-
nym Kongregacji Nauki Wiary, i 
nakazał ich opublikowanie.

Dowiadujemy się, że „jeśli 
wszy scy wierni mają obowiązek 
prze ciwstawienia się zalegalizo-
waniu prawnemu związków ho-
moseksualnych, to politycy kato-
liccy zobowiązani są do tego w 
sposób szczególny na płaszczyźnie 
im właściwej... Parlamentarzy-
sta katolicki ma obowiązek mo-
ralny wyrazić jasno i publicznie 
swój sprzeciw i głosować prze-
ciw projektowi ustawy. Oddanie 
głosu na rzecz tekstu ustawy tak 
szkodliwej dla dobra wspólnego 
społeczności jest czynem poważ-
nie niemoralnym. W przypadku 
kiedy parlamentarzysta katolicki 
ma do czynienia z prawem przy-
chylnym związkom homoseksual-
nym już ustanowionym, musi on 
przeciwstawić się w możliwy dla 
siebie sposób i uczynić publicz-
nym swój sprzeciw – chodzi o na-
leżyte świadectwo prawdzie. Je-
śli nie byłoby możliwe całkowite 

zji Green Bay w Champion w sta-
nie Wisconsin (USA), zatwierdził 
objawienie Matki Bożej, które 
miała w październiku 1859 r. bel-
gijska emigrantka Adele Brisé. 

Jest to pierwszy przypadek 
ko ścielnej aprobaty dla obja-
wień prywatnych w USA. Maryja 
przedstawiła się dziewczynie jako 
Królowa Niebios, zachęcając ją 
do modlitwy za grzeszników i do 
uczenia dzieci katechizmu. Adele 
Brisé założyła później szkołę ka-
tolicką i wspólnotę tercjarek fran-
ciszkańskich (na zdjęciu poniżej 
wraz z dziećmi ze swojej szkoły). 

W dekrecie ogłoszonym w uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia 
bp David Ricken stwierdził, że 
objawienia, jakich doznała Bri-
sé, wykazują treści o charakterze 
nadprzyrodzonym i zasługują na 
wiarę ze strony katolików. 

Sprawę odróżniania objawień 
prywatnych od Obja wie nia pu-
blicznego poruszył Benedykt 
XVI w adhortacji apostolskiej 
„Ver bum Domini”. Kościelna a -
pro bata objawienia prywatnego 
oznacza, że przesłanie nie zawie-
ra treści sprzecznych z wiarą i 
dobrymi obyczajami, wolno je 
ogłosić, a wierni mogą przyjąć je 
w roztropny sposób. 

Objawienia maryjne w XIX 
i XX w. uznane oficjalnie przez 
Kościół: Paryż (1830), Blangy 
(1863), La Salette (1851), Lour-
des (1862), Pontmain (1871), 
Pel levoisin (1894), Gietrzwałd 
(1877), Knock (1893), Fatima 
(1917), Beauraing (1932-33), 
Banneux (1933), Akita (1973-82), 
Betania (1976), Cuapa (1980), 
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uchylenie rozporządzenia praw-
nego tego typu, odwołując się do 
wskazań zawartych w encyklice 
‘Evangelium vitae’, «postąpiłby 
słusznie, udzielając swego popar-
cia propozycjom, których celem 
jest ograniczenie szkodliwości ta-
kiej ustawy i zmierzających w ten 
sposób do zmniejszenia jej nega-
tywnych skutków na płaszczyźnie 
kultury i moralności publicznej», 
pod warunkiem, że będzie «jasny 
i znany wszystkim jego osobisty 
absolutny sprzeciw» wobec praw 
tego rodzaju i że zostanie zażegna-
ne niebezpieczeństwo zgorszenia. 
(..) Chodzi raczej o słuszną i obo-
wiązkową próbę dążenia do przy-
najmniej częściowego zniesienia 
niesprawiedliwego prawa, gdy 
jego całkowite uchylenie nie jest 
w danym momencie możliwe”.

Kongregacja Nauki Wiary 
po ucza, „że istnieją natomiast 
słuszne racje, by stwierdzić, że 
takie związki są szkodliwe dla 
prawidłowego rozwoju społecz-
ności ludzkiej, szczególnie jeśli 
dopuściłoby się do wzrostu ich 
efektywnego wpływu na tkankę 
społeczną”.

Ponadto Kościół naucza, że 
„włączenie dzieci do związków 
homoseksualnych na drodze ad-
opcji oznacza w rzeczywistości 
dokonanie przemocy na tych 
dzieciach w tym sensie, że wyko-
rzystuje się ich bezbronność dla 
włączenia ich w środowisko, któ-
re nie sprzyja ich pełnemu rozwo-
jowi ludzkiemu. Oczywiście, takie 
postępowanie byłoby poważnie 
niemoralne i pozostawałoby w 
jawnej sprzeczności z zasadą 
uznaną także przez Konwencję 
międzynarodową ONZ o prawach 
dzieci, według której najważniej-
szą wartością podlegającą ochro-
nie jest w każdym wypadku dobro 
dziecka, będącego istotą słabszą i 
bezbronną”.

Żadna ideologia nie może po-
zbawić ludzkiego ducha pewno-
ści, że małżeństwo istnieje tylko 
między dwiema osobami różnej 
płci, które przez wzajemne oso-
bowe oddanie, im właściwe i wy-
łączne, dążą do jedności ich osób. 
(...)

Nie istnieje żadna podstawa 
do porównywania czy zakładania 
analogii, nawet dalekiej, między 
związkami homoseksualnymi a 

planem Bożym dotyczącym mał-
żeństwa i rodziny. Małżeństwo 
jest święte, natomiast związ-
ki homoseksualne pozostają w 
sprzeczności z naturalnym pra-
wem moralnym. (...)

W Piśmie Świętym stosunki 
homoseksualne «są potępione 
jako poważna deprawacja...» (...)

Należy zatem postępować w 
sposób dyskretny i roztropny, 
mając na uwadze, przykłado-
wo, następujące cele: ujawnić 
ewentualne instrumentalne czy 
ideologiczne wykorzystanie tej 
tolerancji, wyrazić jednoznacz-
nie niemoralność tego typu zwią-
zków, przypomnieć państwu o 
ko nieczności utrzymania zjawi-
ska w takich granicach, by nie 
sta nowiło ono zagrożenia dla 
mo ralności społecznej i, przede 
wszystkim, nie narażało młodych 
pokoleń na błędne koncepcje 
płciowości i małżeństwa, co po-
zbawiłoby je koniecznej ochrony 
i przyczyniło się do rozszerzania 
się samego zjawiska. Tym, którzy 
w imię tej tolerancji chcą podej-
mować działania na rzecz przy-
znania określonych praw osobom 
ho mo seksualnym współżyją-
cym ze sobą, nale-
ży przy po mnieć, 
że tole ro wanie zła 
jest czymś zupeł-
nie odmiennym od 
aprobowania i le-
galizowania zła. W 
wypadku prawne-
go za le galizowania 
związków homo-
seksualnych bądź 
zrównania praw-
nego związków 
homoseksualnych 
i małżeństw wraz 
z przyznaniem im 
praw, które są wła-
ściwe temu ostatnie-
mu, konieczne jest 
przeciwstawienie 
się w sposób jasny 
i wyrazisty. Należy 
wstrzymać się od 
jakiejkolwiek for-
malnej współpracy 
w promowaniu i 
wprowadzaniu w 
życie praw tak wy-
raźnie niesprawie-
dliwych, a także, 
jeśli to możliwe, od 

działania na poziomie wykonaw-
czym. W tej materii każdy może 
odwołać się do prawa odmowy 
posłuszeństwa z pobudek sumie-
nia. (...)

Zalegalizowanie związków 
homoseksualnych powodowało-
by zatem przysłonięcie niektó-
rych fundamentalnych wartości 
mo ralnych i dewaluację instytu-
cji małżeństwa - określiła jasno 
Kongregacja Nauki Wiary.

Bronili Żydów
Nie tylko Pius XII, ale również 

Radio Watykańskie występowało 
podczas wojny w obronie prze-
śladowanych Żydów – wynika z 
dokumentów odkrytych przez no-
wojorską fundację Pave the Way. 

Założona i kierowana przez 
amerykańskiego żyda Gary’ego 
Kruppa ma ona, zgodnie ze swą 
nazwą, „torować drogę” dialogo-
wi międzyreligijnemu. Z depeszy 
Żydowskiej Agencji Telegraficz-
nej (Jewish Telegraph Agency – 
JTA) z 28 czerwca 1943 wynika, 
iż rozgłośnia papieska donosiła o 
cierpieniach doznawanych przez 
Żydów we Francji. Wiadomość tę 
znalazł współpracujący z funda-
cją dziennikarz Dimitri Cavalli.
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Również z żydowskich źródeł 
pochodzi informacja z 5 lutego 
1943 o potępieniu teorii rasi-
stowskich przez kard. Jusztiniána 
György’ego Serédiego OSB, 
ówczesnego prymasa Węgier. W 
cytowanym artykule czytamy, że 
jego słowa znalazły echo w Radiu 
Watykańskim. Purpurat domagał 
się, by Węgry chroniły wszyst-
kich prześladowanych za przeko-
nania czy rasę.

Fundacja Pave the Way znala-
zła też w amerykańskich źródłach 
dokumenty z 1944 r. świadczące, 
że dyplomacja USA i Wielkiej 
Brytanii usiłowała skłonić Piusa 
XII do milczenia o hitlerowskich 
zbrodniach w przekonaniu, że nie 
należy zaostrzać sytuacji. Z od-
nalezionej korespondencji przed-
stawicieli obu państw przy Waty-
kanie wynika, że obawiali się oni 
możliwości radiowego wystąpie-
nia Piusa XII w obronie Żydów 
węgierskich.

Wspomniane dokumenty to 
tylko drobna część 46 tys. stron 
dotyczących Piusa XII i Żydów, 
jakie zebrała dotychczas ta Fun-
dacja – powiedział Gary Krupp 
rzymskiej agencji ZENIT. Zwró-
cił przy tym uwagę, że istniało o 
wiele więcej podobnych materia-
łów, ale dużą ich część niszczono 
od razu po przeczytaniu i wyko-
rzystaniu, by nie wpadły w nie-
właściwe ręce.

Módlcie się o beatyfikację 
Kardynała wyszyńskiego
Benedykt XVI zachęcił Pola-

ków do na śladowania kard. Stefa-
na Wyszyńskiego i do modlitwy o 
jego beatyfikację.

Papież przemówił do Polaków 
zgromadzonych na Placu św. Pio-
tra w Watykanie po odmówieniu z 
wiernymi modlitwy Regina Caeli 
i udzieleniu im błogosławieństwa 
apostolskiego.

„Słowo pozdrowienia przeka-
zuję wszystkim Polakom. Wczoraj 
przypadała trzydziesta rocznica 
śmierci kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. 
Wypraszając dar jego beatyfikacji, 
uczmy się od niego zawierzenia 
swego życia Matce Bożej. Niech 
jego ufność wyrażona w słowach: 
‘Wszystko postawiłem na Maryję’ 
będzie dla nas szczególnym wzo-
rem. Pamiętajmy o tym, kończąc 

miesiąc maj, szczególnie poświę-
cony Matce Najświętszej. Z serca 
wam błogosławię”.

Modlitwa o beatyfikację 
sługi Bożego, kard. stefana 

wyszyńskiego 
Boże w Trójcy Świętej Jedy-

ny, Ty w swojej niewypowiedzia-
nej dobroci powołujesz ciągle 
nowych apostołów, aby przybli-
żali światu Twoją Miłość. Bądź 
uwielbiony za to, że dałeś nam 
opatrznościowego Pasterza Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego, 
Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej święto-
ści, spraw, prosimy Cię, aby Ko-
ściół zaliczył go do grona swoich 
świętych. Wejrzyj na jego hero-
iczną wiarę, całkowite oddanie 
się Tobie, na jego męstwo wobec 
przeciwności i prześladowań, 
które znosił dla imienia Twego. 
Pomnij, jak bardzo umiłował Ko-
ściół Twojego Syna, jak wiernie 
kochał Ojczyznę i każdego czło-
wieka, broniąc jego godności i 
praw, przebaczając wrogom, zło 
dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę 
Twojego Stefana Kardynała, któ-
ry wszystko postawił na Maryję 
i Jej zawierzył bez granic, u Niej 
szukając pomocy w obronie wia-
ry Chrystusowej i wolności Na-
rodu. Ojcze nieskończenie dobry, 
uczyń go orędownikiem naszych 
spraw przed Tobą. Amen.

Pokornie Cię błagam, Boże, 
udziel mi za wstawiennictwem 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
tej łaski, o którą Cię teraz szcze-
gólnie proszę (...).

 *
Każdego 28 dnia miesiąca o 

godzinie 19.00 w Archikatedrze 
Warszawskiej św. Jana Chrzci-
ciela, jest odprawiana Msza św. z 
intencją o beatyfikację Sł. B. St. 
Kard. Wyszyńskiego. Do beatyfi-
kacji potrzebny jest cud dokona-
ny za Jego wstawiennictwem. 

Proces beatyfikacyjny trwa 
od 1989. Na szczeblu diecezjal-
nym zakończył się w 2001. W 
tym czasie odbyło się 289 sesji, 
w ramach których przesłuchano 
59 świadków. Watykańska Kon-
gregacja Spraw Kanonizacyjnych 
wydała dekret o ważności proce-
su beatyfikacyjnego. 

Ojciec dr Zbigniew Suchecki 

OFMConv, który jest obecnie po-
stulatorem procesu, jest kapłanem 
zakonu franciszkanów z Krakow-
skiej Prowincji św. Antoniego i 
bł. Jakuba Strzemię. Od 1993 r. 
jest profesorem prawa kanonicz-
nego Papieskiego Fakultetu św. 
Bonawentury „Seraphicum” w 
Rzymie. Specjalizuje się w dzie-
dzinie prawa karnego i konstytu-
cyjnego. 

Stefan kard. Wyszyński
3 sierpnia 1901 
- 28 maja 1981
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sudan południowy 
- wkrótce niepodległy!

Caritas podziela nadzieje i ra-
dości Południowego Sudanu, dla-
tego zdecydowanie angażuje się 
w budowanie niepodległości tego 
kraju. Już niebawem, 9 lipca, zy-
ska on całkowitą niepodległość.

Caritas Internationalis zdecy-
dowała, że zagwarantuje roczną 
pomoc dla 100 tys. mieszkańców 
tego nowo rodzącego się państwa 
Afryki. Zmaga się ono z wielo-
ma zagrożeniami, dlatego nie-
zbędna jest pomoc i solidarność 
wspólnoty międzynarodowej. W 
Południowym Sudanie brakuje 
wszystkiego – alarmują przed-
stawiciele Caritas pracujący na 
miejscu. Szczególnie trudna sytu-
acja dotyczy dzieci, z których 30 
proc. jest niedożywionych. Jedna 
trzecia z nich umiera przed 5 r. ż. 
Połowa mieszkańców kraju żyje 
w ekstremalnej nędzy, a 40 proc. 
z nich to analfabeci.

Ogłoszone obecnie programy 
Caritas skupiają się na zapew-
nieniu wody, środków higienicz-
nych, lekarstw i żywności. Prze-
widziano na to prawie 7,6 mln 
do larów w tym roku. Drugi sek-
tor pomocowy dotyczy edukacji 
najmłodszych Sudańczyków oraz 
specjalnych programów dla pra-
cowników instytucji kościelnych. 
Caritas sponsoruje sieć radiową, 
której celem ma być ostrzeganie 
mieszkańców przed zagrożeniami 
naturalnymi. Organizacja zdecy-
dowała też od samego początku, 
że przeszkoli miejscowych pra-
cowników tak, by uniezależnić 
ich od długookresowej pomocy 
międzynarodowej.

audiobooki dla ojców 
Inicjatywa Tato.Net skierowała 

do ojców, pragnących świadomie 
pełnić swą rolę, garść wskazówek 
w formie audiobooków, do słu-
cha nia np. w drodze do domu. 

Pierwsze dwa audiobooki czy-
tają K. Ziemiec i P. Szwedes. 

Piotr Szwedes czyta książkę 
dla ojców przedszkolaków pt. 
„Zabawa, nauka, rozwój”, nato-
miast w interpretacji Krzysztofa 
Ziemca można posłuchać audio-
booka dla ojców dzieci w wieku 
szkolnym pt. „Wspólne odkry-
wanie świata”. Cała seria pod 
hasłem „Przygoda bycia ojcem” 

obejmować będzie 6 tytułów od 
książki dla ojców niemowlaków 
aż po książkę dla dziadków. 

Zarówno audiobooki jak i 
ksią żki w wersji drukowanej uka-
zują się dzięki Inicjatywie Tato.
Net, wspierającej mężczyzn w 
peł nieniu roli ojca. 

Jest to polska organizacja o 
mię dzynarodowym charakterze, 
która opracowuje atrakcyjne me-
tody treningu dla ojców. Organi-
zuje dla nich warsztaty, tworzy z 
nimi indywidualne plany ojcow-
skie, zabiera ich wraz z ich dzieć-
mi na spływy kajakowe i imprezy 
integracyjne. Jest zaczynem nie-
formalnego ruchu ojców zaanga-
żowanych.

Pomysł z audiobookami wziął 
się stąd, że co czwarty ojciec ba-
dany przez Tato.Net widzi naj-
większą przeszkodę w pełnieniu 
swej roli w braku publikacji i 
narzędzi uzupełniających jego oj-
cowską wiedzę, natomiast aż co 
trzeci największą przeszkodę do-
strzega w braku czasu i zbyt licz-
nych obowiązkach zawodowych. 
Audiobooki pozwalają zaspokoić 
obie te potrzeby, dzięki czemu oj-
cowie chętnie sięgają po tę formę 
wsparcia.

Autorem tekstów jest Ken 
Can field, socjolog, ojciec i dzia-
dek, twórca National Center for 
Fathering, odznaczony przez pre-
zydenta L. Kaczyńskiego Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Zasłu-
gi RP. Canfield jest promotorem 
idei maratonu ojcowskiego, 
w myśl której ojcem jest się 
przez całe życie (a nie tyl-
ko przez kilka szkolnych lat 
życia dziecka), zaś zaanga-
żowanie w ojcostwo jest dla 
mężczyzny poza wszystkim 
doskonałą okazją do rozwija-
nia siebie jako człowieka. 

Canfield prowadzi bada-
nia nad znaczeniem ojcostwa 
zarówno w kontekście indy-
widualnym jak i społecznym, 
a przede wszystkim inspiruje 
i motywuje ojców na całym 
świecie. Książki i płyty z se-
rii „Przygoda bycia ojcem” 
dostępne są w księgarniach. 
Dodatkowo audiobook moż-
na pobrać w formie plików 
mp3 ze strony tato.net.

za liczbami - dramaty
Z danych Światowej Or-

ganizacji Zdrowia wynika, że 
Polska jest w grupie państw o naj-
wyższym spożyciu czystego al-
koholu na dorosłego mieszkańca, 
która wynosi ponad 13 l. Średnia 
światowa wynosi 6,13 l.

Ponadto z powodu naduży-
wania alkoholu umiera rocznie 
na świecie 2,5 mln osób. Za tymi 
liczbami kryją się dramaty wielu 
rodzin - powiedział diecezjalny 
duszpasterz trzeźwości ks. Miro-
sław Kszczot z Radomia. 

Niepokojące są dane, że Pol-
ska znalazła się też w stosunkowo 
małej grupie państw, w których 
konsumpcja napojów zawierają-
cych alkohol wzrasta. 

Są to smutne liczby mówiące o 
dramacie wielu rodzin. Wskazują 
one też, że zwiększy się liczba osób 
uzależnionych od alkoholu, a co 
za tym idzie wzrośnie też liczba 
przestępstw, w tym również dro-
gowych - podkreślił duszpasterz 
trzeźwości. Jego zdaniem przy-
czyną wzrostu spożycia alkoholu 
przez Polaków jest wszechobec-
na reklama alkoholu. - Przyczy-
nia się ona do ukazywania stylu 
życiu, gdzie obecny jest alkohol.

Z danych WHO wynika rów-
nież, że Polska należy do 25 kra-
jów Europy (spośród 50 należą-
cych do WHO, których dane były 
dostępne) o spożyciu alkoholu 
powyżej średniej europejskiej tj. 
12,2 l czystego alkoholu na osobę 
po 15 r. ż. W naszym kraju śred-
nia ta wynosi 13,3 litra.
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nOWOŚCI 
WYDAWnICZE

Zgodnie z obietnicą przygo
towaliśmy pełne nagranie Ks. 
VI „Poematu Boga-Człowieka” 
Marii Valtorty pt. Męka Jezu
sa Chrystusa. Nagranie to jest 
dostępne na 2 płytach CDmp3. 
Komplet płyt kosztuje 18,20 
zł, a łącznie z wysyłką poleco
ną 25,20 zł (prosimy przy sa-
modzielnych zamówieniach 
i wpłatach nie pomijać kosz-
tów przesyłki!). 

Gorąco zachęcamy wszyst
kich słuchających na grań CD 
mp3 „Poematu...” do zakupu 
książkiprzewodnika po całym 
tekście pism Marii Valtorty. 
Chodzi o książkę pt. POZnAĆ 
EWAnGElIę, niezbędną do 
orien tacji w tekście „Poema
tu...”, kiedy nie posiada się 
jego wersji drukowanej. Dzię
ki niej można odnaleźć łatwo 
na płytach szukane fragmen
ty. Cena książki  7 zł.

Druga nowa płyta CDmp3 
to „MIŁOŚĆ WYnAGRADZA-
JĄCA”. Jest to na nowo op
ra cowane obszerne na granie 
o potrzebie i sposobach wyna
gradzania Bogu za doznawane 
przez Niego zniewagi. Nagra
nie zawiera fragmenty licz
nych pism mistyków chrześci
jańskich z różnych epok. 

Wezwanie do okazywania 
Bo gu na różne sposoby miłości 
dla zakrycia grzechów, jaki
mi rani Go świat, pojawia się 
wiele razy we współczesnych 
objawieniach, zwłaszcza z 
wielkim naciskiem od czasu 
Fatimy. Cena płyty  10 zł, a z 
wysyłką poleconą 15 zł.   

Przypominamy też o do
stępnym pełnym nagraniu 
ŚWIADECtWA DR GlORII PO-
lO, ocalonej przez Boga po 
u de rzeniu w nią przez piorun.
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ŚWIADECTWO 
GloriI Polo

OD ZŁUDZENIA 
DO PRAWDY 
«Trafiona 

przez piorun 
stałam 

u bram Nieba 
i piekła...» 

Ceny 
wraz z kosztami 

wysyłki poleconej, 
opłaconej z góry

1 książka 112 str.: 
11 zł 

1 komplet, czyli 
książka + CDmp3 

w kopercie:
18 zł

1 płyta CDmp3 
w pudełku 

z kolorową grafiką 
i opisem: 

15 zł
*

Zamówienia 
w wydawnictwie
«VOX  DOMINI»

Tel.: 32 2584228 
*

Zamówienia w 
Biurze Handlowym

«LUMEN»
Tel.: 32 7383869
Fax: 32 7389412

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 OPEK. 
Zamówienia wysyłane na nasz adres  (biuro@voxdomini.com.pl lub sklep@
voxdomini.com.pl) przekazujemy do realizacji do B. H. Lumen i wysyłamy 

potwierdzenie przyjęcia zamówienia. 
SKLEP INTERNETOWY: http://www.voxdomini. com.pl/sklep

Wydawnictwo zasadniczo realizuje tylko zamówienia na prenumeratę 
pisma, którą należy opłacić przelewem. Prosimy nie korzystać ze starych 
druków, ponieważ nr konta bankowego może nie być już aktualny.   

Z WASZYCH lIStÓW
Pokój Wam!
Chciałam napisać, że ostatnio natrafiłam przez przypadek (ach, te nie-

spodzianki od Boga!), na dzieło Prawdziwe Życie w Bogu oraz Poemat 
Boga-Człowieka i jestem absolutnie przekonana, że gdyby te dzieła były 
bardziej rozpowszechnione, Kościół Katolicki w Polsce wyglądał by zu-
pełnie inaczej (na świecie także, ale skoro mieszkamy w Polsce, to po-
winniśmy zacząć od siebie).

Przeczytałam 40 zeszytów „Prawdziwego Życia...”oraz fragmenty 
„Poematu…” i mimo że zawsze wierzyłam w Boga, to jednak te obja-
wienia w jakiś sposób mnie obudziły, moja wiara umocniła się, można 
powiedzieć że przekształciła się w pewność. Wydaje mi się, że Kościół w 
Polsce potrzebuje takiej pobudki, bo gdy idzie się na Mszę św. w niedzie-
le, ludzie tam zebrani wydają się jakby nie wiedzieli za bardzo po co tam 
przyszli: jedni  z przymusu (bo mąż, bo żona, bo mama, bo tata...) inni, 
bo przecież taki jest tradycyjny plan na niedzielę.

Od kiedy czytam te orędzia, naprawdę czuję, że Jezus jest obecny 
wśród nas, a Mszę św. przeżywam bardzo duchowo (nie jak kiedyś) i 
naprawdę jest mi smutno, kiedy myślę jak wiele ludzi potrzebuje tych 
orędzi, a zapewne z powodu władz Kościoła nigdy się o nich nie dowie-
dzą, albo (przez swój upór) w nie nie uwierzą.

Orędzia te są lekiem dla współczesnych katolików, którzy „zasnęli” 
zapominając czym jest chrześcijaństwo. Gdyby każdy ksiądz je przeczy-
tał i przekazywał je wiernym, żylibyśmy w prawdziwej chrześcijańskiej 
wspólnocie, napełnionej Duchem Świętym.

Pamiętam jak kiedyś na niedzielną Mszę zostali zaproszeni nasi bracia 
z Włoch, którzy opowiadali nam o objawieniach Maryjnych, których do-
świadczyli około 20 czy 30 lat wcześniej. Widać było, że ludzie słuchają 
ich z zapartym tchem, a w powietrzu naprawdę czuć było coś, czego nie 
umiem opisać: jedność, miłość, zachwyt, szczęście. 

Objawienia te są pięknym dowodem (nie pierwszym zresztą) na to, 
jak bardzo Bóg nas kocha i że zrobi wszytko, by nas ocalić, są też piękną 
lekcją miłości i smutne jest to, że tak niewiele osób zna te orędzia.

Pokazałam niedawno orędzie „Prawdziwego Życia w Bogu”, kobiecie 
która jest Świadkiem Jehowy, zaczęłam jej opowiadać o tym objawieniu, 
o Vassuli, o celu dania tego objawienia. No i mówię jej, że Jezus chce, 
by wszyscy chrześcijanie się zjednoczyli. A ona na to: „I pani wierzy w 
to że się zjednoczą?!?!”. Powiedziała to z niedowierzaniem i kompletną 
niechęcią, smutno mi się zrobiło...

Za tydzień przyprowadziła jakąś bardziej wykształconą kobietę ze 
zboru i zaczęły mnie bombardować cytatami z Pisma, że to orędzie na 
pewno nie jest prawdziwe i że Bóg nie daje w dzisiejszych czasach orę-
dzi. Powiedziały, że tak, kiedyś Bóg za czasów apostołów przekazywał 
im wskazania, aby chronić ich przed Żydami, ale teraz już nie. 

Mam nadzieję, że te orędzia (a w szczególności „Prawdziwe Życie w 
Bogu”) za kilka lat będą znane wszystkim, i że „nastanie jedna owczar-
nia i jeden pasterz”. Naprawdę w to wierzę.

Maria D.
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Mówi Jezus:
«Kościół odniósł do Maryi, Mojej 

błogosławionej Matki, pochwały ob-
lubieńca z „Pieśni [nad pieśniami]”, 
wypowiedziane do umiłowanej. I za-
prawdę, żadne stworzenie na świecie 
nie ma prawa odnoszenia do siebie 
tych pochwał – nawet gdyby wypo-
wiadano je bez zmysłowości – które 
wysławiają także wielkie, fizyczne 
piękno Maryi. Wyłączenie bowiem Jej 
spod [wpływu] grzechu pierworodne-
go sprawiło, że była stworzeniem 
doskonałym, jak dwoje pierwszych 
[rodziców] stworzonych przez Ojca. 
Ta pierwsza para, wzniosłe dzieło 
Stworzyciela, posiadała – oprócz po-
nadcielesnego piękna niewinnej du-
szy – również fizyczne piękno ciała 
stworzonego przez Ojca.

Fizyczna brzydota przyszła do 
człowieka jako jedno z wielu na-
stępstw grzechu [pierworodnego]. 
Grzech [ten bowiem] nie zranił wy-
łącznie ducha. Przyniósł on wielkie 
szkody także ciału. 

Z powodu ducha, który utracił 
Łaskę, pojawiły się pożądliwości 
przeciwne naturze. Ich zaś [dalszym] 
owocem było oszpecenie [ludzkiej] 
rasy. Gdyby bowiem człowiek nie 
popełnił grzechu, nie wchodziłby w 
pewne zganione i potępione związki, 
które zaciążyły później przez wieki 
znamieniem brzydoty na jego wcze-
śniejszej pierwotnej piękności. 

Podłość, która [u przodków] do-
szła aż do przestępstwa, naznaczyła 
piętnem [brzydoty] twarze nikczem-
nych oraz ich potomstwa. [Może tak 
być] nawet wtedy, gdy człowiek sam 
nie doszedł do poniżenia siebie pew-
nymi grzechami, które jeszcze dziś 
badacie, żeby powstrzymać prze-
stępczość. 

Wy, uczeni, którzy badacie [przy-
czyny degeneracji dzisiejszego czło-
wieka], powinniście najpierw usunąć 
z waszego serca znamię [prowa-
dzące do] przestępstwa: to znamię, 
które czyni was buntownikami prze-
ciwko Bogu, przeciwko Jego Prawu 
i przeciwko Jego Wierze. Musicie 
uleczyć ducha, a nie usuwać [tylko 
przyczyny] grzechu z ciała i krwi. 
Gdyby człowiek uleczył najpierw sa-

mego siebie, a potem zatroszczył się 
o [dobre] duchowe wychowanie braci 
– uznając, że duch jest motorem wa-
szych czynów – i gdyby nie negował 
go słowami, a [jeszcze] bardziej czy-
nami całego życia, przestępczość by 
zmalała. Stałaby się sporadycznym 
przejawem choroby umysłowej jakie-
goś biedaka. 

Fizyczna brzydota jest w takim 
stopniu znakiem bliższego lub dal-
szego powiązania ze Złem, że za 
czasów Mojżesza – ze względu na 
splot pewnych przyczyn – trzeba 
było stosować surowość oraz sta-
nowczość i wykluczać ułomnego ze 
służby Bogu. Już ci to któregoś dnia 
wytłumaczyłem. Ja złagodziłem to 
potem Moją nauką miłości. Prawo to 
zostało ustanowione przez Sprawie-
dliwość nie po to, żeby uczyć ludzi 
braku miłości wobec nieszczęśli-
wych. Zostało ono [dane] po to, żeby 
pohamować zezwierzęcenie ludzi 
przez strach i przerażenie, że z po-
wodu grzechów przeciwnych naturze 
mogą zrodzić zdeformowane [dzieci]. 
Zostałyby one wykluczone ze służby 
Bogu, [która była] najwyższym pra-
gnieniem synów Izraela.

Potem przyszedłem Ja, Mądrość 
wieczna, wcielona dla was. Zmie-
niłem Prawo ogniem Mojej Miłości i 
światłem Mojej Inteligencji.

Minęły całe wieki od czasu Moj-
żesza a człowiek, pomimo wszelkich 
praw, cudzołożył ze Złem, z Rozwią-
złością prowadzącą do potwornych 
zboczeń, z Barbarzyństwem pro-
wadzącym do arcydzieł zbrodni. W 
synach dzieci tych milionów grzesz-
ników odciskało się [fizyczne] piętno 
dawnych grzechów ojców. 

[Czasem jednak] – pod osłoną 
ciała brzydkiego i zdeformowanego 
fizycznymi ułomnościami lub potwor-
nymi chorobami – biło serce bardziej 
godne Boga niż wiele serc istot pięk-
nych fizycznie. A wtedy Ja – owoc 
Miłości i wnoszący miłość między 
ludzi, aby was nauczyć miłości – po-
uczałem was o miłowaniu nieszczę-
śliwych. Wzywałem do Siebie ułom-
nych, niewidomych, trędowatych, 
obłąkanych i uzdrawiałem ich, gdy 
było to wskazane, a zawsze kocha-

łem ich szczególną miłością i uczy-
łem was tak kochać. 

Było to też wymogiem najwyższej 
sprawiedliwości. Przyszedłem usu-
nąć zeszpecenie ducha i kochać aż 
do ofiary całopalnej wasze zdefor-
mowane duchy, żeby im przywrócić 
piękno godne wejścia do Nieba. Czyż 
miałem nie kochać te zdeformowa-
ne ciała tam, gdzie oszpecenie było 
krzyżem, który niósł zbawienie du-
chowi potrafiącemu go dźwigać? Nie. 
Zbawiciel kochał ich i kocha tych nie-
szczęśników ziemi. Nie mogłem dla 
wszystkich dokonać cudu przywróce-
nia doskonałości członkom przezna-
czonym na zniszczenie. Nie mogłem 
tego ze względów, których wyjaśnie-
nie jest zbędne dla ludzi. Wszystkim 
poniżonym przez chorobę mogłem 
jednak dać Boskie zapewnienie, że 
posiądą Niebo, jeśli będą umieli zno-
sić swoje męczeńskie doświadczenie 
bez wątpienia w dobroć Przedwiecz-
nego i bez buntowania się przeciw 
swojemu losowi, czyniąc z niego 
[powód] do oskarżania Boga. Niech 
Mnie kochają także przez ból, a Ja 
im wynagrodzę tę miłość. Opuszcze-
ni na ziemi staną się zwycięzcami w 
Niebie.

Matka Moja, Niepokalana, Cała 
Piękna, Upragniona przez Boga, 
Przeznaczona Mi na Matkę, posia-
dała doskonałą harmonię ciała. W 
nim widoczny był modelujący palec 
Boga, który stworzył Ją na Swoje do-
skonałe podobieństwo.

Artyści trudzili się przez tyle stule-
ci, żeby przedstawić Maryję. Ale jak 
ukazać doskonałość? Ona wydoby-
wa się z wnętrza na zewnątrz. Jeśli 
nawet potraficie pędzlem lub dłutem 
wykonać jakiś wspaniały obraz, to 
jednak nie umiecie włożyć weń świa-
tłości duszy, będącej czymś ducho-
wym. Jest ona niewypowiedzianym 
Boskim dotknięciem, przyłożonym do 
ciała, które jest święte. Jest dotknię-
ciem, które dostrzegacie, jak prze-
błyskuje z wnętrza na waszych braci 
i zmusza was do wydania okrzyku: 
‘Jakie uświęcone oblicze!’

Jakże moglibyście przedstawić 
Maryję, Całą Świętą Pana? Za każ-
dym razem gdy Ona ukazywała się 

CAŁA PIĘKNA...
Dyktando o Matce Bożej, zapisane 

przez Marię Valtortę 15 października 1943 
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[komuś], trudziliście się, żeby odtworzyć potem Jej wy-
gląd. Wtedy szczęśliwcy, którzy Ją oglądali, wykrzykiwa-
li: ‘Piękne jest to dzieło, ale to nie jest Maryja. Ona jest 
inaczej piękna – pięknem, którego nie możecie odtwo-
rzyć i którego nie da się opisać’.

Czy mogłabyś odtworzyć [wygląd] Maryi ty, której po-
zwoliłem ujrzeć Matkę Moją i twoją dla pocieszenia cię 
w zbliżającej się próbie? Czy umiałabyś [to uczynić], na-
wet gdybyś była wspaniałą malarką lub rzeźbiarką? Nie. 
Stwierdziłaś, że nawet twoje sugestywne słowa kobiety 
wykształconej i uzdolnionej do pisania są biedne, nie-
zdolne opisać Maryję. Powiedziałaś, że Ona jest „świa-
tłem”, aby wyrazić najwyższe i niemożliwe do opisania 
piękno, jakie jest na świecie, i porównałaś do niego Mat-
kę Moją, naszą.

To duch Maryi, wyłaniający się spoza osłony niepo-
kalanego ciała, jest tym, czego nie potraficie opisać, o 
synowie Jej i bracia Moi. Uświęcajcie się przez patrzenie 
na Maryję.

Gdybyście w Raju, przypuśćmy, mogli oglądać tylko 
Ją, bylibyście szczęśliwi. Raj bowiem to miejsce, w któ-
rym doznaje się radości z powodu oglądania Boga. Kto 
zaś widzi Maryję, już ogląda Boga. Ona bowiem jest po-
zbawionym skazy zwierciadłem Boskości.

Widzisz więc, że pochwały „Pieśni [nad pieśniami]” 
słusznie przypisuje się Maryi, która Swą duszą czystą i 
zachwycającą ujęła serce Boga. On jest Jej Królem, lecz 
spełnia Jej miłosne pragnienia w odniesieniu do was, jak-
by Ona była Jego Królową.

Chciałbym, abyście stosownie do waszych sił – tak 
jak powinniście kochać Boga całą swą istotą – usiłowali 
kochać też Maryję. Kochać to znaczy naśladować, w du-
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Przekaz na konto wydawnictwa można 
wykorzystać przy zamawianiu prenu-

meraty pisma lub na inne – uzgodnione 
wcześniej – wpłaty. 

Prosimy, aby informacje na przekazie 
były jasne, jednoznaczne i czytelne; ko-
niecznie z pełnym adresem (kod poczto-

wy jest niezbędny!).

chu miłości tego, kogo się kocha.
Dałem wam słodkie polecenie: 

„Poznają, że Mnie kochacie, gdy 
ujrzą, że dokonujecie dzieł, jakie 
Ja czyniłem”. Teraz daję wam takie 
samo przykazanie odnoszące się do 
Mojej Matki: „Ujrzą, że Ją kochacie, 
gdy będziecie Ją naśladować”.

O! Gdyby świat usiłował naślado-
wać Maryję! Wtedy na zawsze zo-
stałoby pokonane Zło we wszelkich 
swoich przejawach. [Znikłoby zło] 
prowadzące od upadku duszy do 
zguby rodzin, od ruiny rodzin do zgu-
by narodów i całego globu ziemskie-
go. Maryja bowiem trzyma Zło pod 
Swą dziewiczą piętą. Gdyby Maryja 
była waszą Królową, a wy – napraw-
dę Jej dziećmi, poddanymi i naśladu-
jącymi Ją, Zło nie mogłoby już wam 
szkodzić.

Oddajcie siebie Maryi, a wtedy 
będziecie należeć do Boga. Ona bo-
wiem jest Ogrodem zamkniętym, w 
którym jest Bóg; Ogrodem świętym, 
w którym Bóg rozkwita. Ona bowiem 
jest Źródłem, z którego wytryska 
Woda Żywa, wstępująca do Nieba i 
dająca wam środek [umożliwiający] 
wstąpienie do Nieba. Tym środkiem 
jestem Ja, Chrystus, Odkupiciel 
świata i Zbawiciel człowieka.»

Fragment pism Marii Valtorty 
pochodzi z książki „Rozważania 

różańcowe i o Maryi” 
304 str. Cena 18 zł. 

Książka do nabycia w BH Lumen 
tel. 32 7383869 lub w sprzedaży 

internetowej w naszym sklepie.


