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Różaniec jest to 
modlitwa, którą 
bardzo ukochałem...
....Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem 

na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się 
przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezu-
sa Chrystusa… jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez 
serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki 
różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, 
które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, 
Kościoła, ludzkości… W tajemnicach radosnych widzimy... 
radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej po-
mocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie 
(i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W 
tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecz-
nego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmar-
twychwstaje...

Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Oj-
cze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia 
się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu 

za wstawiennictwem Maryi, potrzeby wła-
sne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o 
siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wiel-
kodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszech-
ny był zwyczaj codziennego odmawiania Ró-
żańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce 
przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Ma-
ryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa 
rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią 
jedności i pokoju...

Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! 
Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej 
prostocie i jej głębi. W tej modlitwie po-
wtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewi-
ca Maryja usłyszała od Archanioła i od swej 
kuzynki, Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś 
Maryja” dusza uzmysławia sobie zasadnicze 
wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa Chry-
stusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z 
głębi mojego serca zachęcam wszystkich do 
jej odmawiania.” 

Bł. Jan Paweł II, papież
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INNE OBJAWIENIA
NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY 
(1841-1906)

Objawienia Najświętszej Panny 
w latach 1830-1917 nie ogranicza-
ją się do opisanych poprzednio. 
Kolejny rozdział opisuje kilka 
innych, które co prawda nie mają 
oficjalnego uznania autorytetu 
Kościoła, lecz które przekazane 
zostały przez wiarygodne świa-
dectwo ludzi. Dla uproszczenia 
używane będą wyrażenia: Matka 
Boża ukazała się, tam, gdzie ści-
ślej powinno się powiedzieć: sądzi 
się, że Matka Boża ukazała się. 
Autor czyni to ze świadomością, 
że ostateczna decyzja w takich 
wypadkach należy do Kościoła.

Na przykład w roku 1841, 11 
lat po tym, jak Najświętsza Panna 
dała nam Cudowny Medalik i 
rok po tym, jak ofiarowała nam 
Zielony Szkaplerz, ojciec Pierre 
de Smet, Apostoł Gór Skalistych, 
założył misję nad rzeką Bitter 
Root (stan Montana). Nazwał ją 
Saint Mary.

W wigilię Bożego Narodzenia 
pewien sierota indiański przyszedł 
do niego z dziwną opowieścią. 
Wszedł do swojego tepee i tam 
zobaczył kogoś. Nie umiał jed-
noznacznie określić: czy był to 
mężczyzna, czy kobieta, lecz 
przypuszczał, że była to kobieta. 
Ubrana była w szaty noszone 
zarówno przez kobiety jak i męż-
czyzn szczepu Flathead (płasko-
głowi). Jej stopy nie dotykały 
ziemi, szata była biała jak śnieg, 
nad głową miała gwiazdę, a pod 
stopami znajdował się wąż, który 
gryzł jakiś owoc, którego indianin 
nie znał. Z jej serca wypływały 
promienie światła, które skiero-
wane były w jego stronę. 

- Kiedy zobaczyłem tę postać, 
przestraszyłem się, ale później 
przestałem się bać. Serce we mnie 
pałało, ale umysł miałem spokoj-
ny. Nie wiem jak to się stało, ale 

nagle nauczyłem się modlić”.
- Co powiedziała ta Osoba? 
- Tylko jedno. Była zadowolo-

na, że misja wśród Flatheads zo-
stała nazwana Saint Mary (Święta 
Maryja).

CZERWONY 
SZKAPLERZ
Na początku 1845 roku siostra 

Apolonia Andrieveau, Siostra Mi-
łosierdzia (szarytka), odprawiała 
drogę krzyżową w kaplicy domu 
zakonnego w Troyes we Francji. 

Wyznała później:
„Przy XIII stacji wydawało mi 

się, że Najświętsza Panna złożyła 
naszego Boskiego Pana w moje 
ramiona mówiąc: 

Świat ściąga na siebie ruinę, 
ponieważ nigdy nie zastanawia 
się nad Męką Jezusa Chrystu-
sa. Czyń wszystko, aby zaczął 
zastanawiać się nad nią i przez 
to się zbawił.”

Pan Jezus ukazał się siostrze 
Apolonii w serii objawień od 
26 lipca do 14 września 1846 r. 
Objawił jej Czerwony Szkaplerz 
Męki Pańskiej. Pius IX zaaprobo-
wał szkaplerz pismem z dnia 25 
czerwca 1847 r. Do szkaplerza do-
łączone są wielkie odpusty między 
innymi odpust zupełny na każdy 
piątek dla wszystkich, którzy będą 
rozważać Mękę Pańską.

Pierwszy z zachowanych listów 

s. Apolonii przedstawia widzenie 
z dnia 26 lipca 1846 r., a także 
nawiązuje do objawień wcześniej-
szych. Zawiera szczegółowy opis 
Szkaplerza Męki Pańskiej: 

„Będąc w kaplicy wieczorem 
w oktawę święta naszego Bło-
gosławionego Ojca (26 lipca) 
widziałam, czy też zdawało mi się 
widzieć, Pana Jezusa ubranego w 
długą czerwoną suknię i niebieski 
płaszcz. O jakiż On był piękny. Nie 
było to już oblicze znękane bólami 
w pretorium, jak to parę dni temu 
widziałam. Była to piękność sama. 
W prawej ręce trzymał szkaplerz 
szkarłatny, na którym przedsta-
wiony był na krzyżu otoczonym 
narzędziami męki, które zadały 
najwięcej cierpień Jego Najświęt-
szemu Człowieczeństwu. Wokół 
krzyża widniały słowa:

„Najświętsza Męko Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, zbaw 
nas”. U drugiego końca szkarłat-
nej wstęgi był wizerunek Najświęt-
szych serc Jezusa i Maryi, jedno 
było cierniem okolone, a drugie 
włócznią przebite. Między dwoma 
sercami był u góry krzyż, a na dole 
widniał napis: „Najświętsze Serca 
Jezusa i Maryi, strzeżcie nas”. W 
dzień Podwyższenia Krzyża Świę-
tego (14 września) widziałam ten 
sam obraz, a Pan Jezus raczył mi 
powiedzieć:

Don Sharkey

Niewiasta zwycięży (4)
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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 „Kapłani Zgromadzenia Misji 
mają rozdawać ten szkaplerz, a 
ci, którzy nosić go będą, otrzy-
mają w każdy piątek zupełne win 
swych odpuszczenie oraz wielkie 
pomnożenie wiary, nadziei i mi-
łości”. Pan Jezus chce, by wiele 
mówiono o Jego cierpieniach i 
śmierci... Zdaje mi się, że Rzym 
nie odmówiłby odpustu zupełnego 
w każdy piątek tym, którzy będą 
nosić Szkaplerz Męki Pańskiej i 
wypełnią wszystkie warunki do 
uzyskania takiego odpustu.

Ostatnie z objawień Czerwo-
nego Szkaplerza miały miejsce 
na pięć dni przed jedynym obja-
wieniem Najświętszej Panny w La 
Salette. Siostra Apolonia należała 
do tego samego zgromadzenia co 
św. Katarzyna Laboure, której zo-
stał objawiony Cudowny Medalik 
w roku 1830. Było to identyczne 
zgromadzenie, do którego nale-
żała siostra Justyna w roku 1840. 
Istnieje cudowna spójność między 
tymi objawieniami. 

W Troyes i w La Salette Naj-
świętsza Panna powiedziała, że 
świat ściąga na siebie karę. Serce 
Jezusa i Serce Maryi były dominu-
jącymi elementami we wszystkich 
tych objawieniach: Cudownego 
Medalika, Matki Boskiej Zwy-
cięskiej, Zielonego Szkaplerza i 
Czerwonego Szkaplerza. Chłopiec 
indiański, który miał wizję w 1841 
również mówił o sercu, z którego 
wypływało światło. 

Objawionych zostało nam tak 
dużo szkaplerzy, że przychodzi 
niepokojąca myśl: jak może jedna 
osoba nosić je wszystkie. Ency-
klopedia Katolicka mówi, że kilka 
szkaplerzy może zostać przywią-
zanych do tego samego sznureczka 
lub wstążki. Jeżeli jednym z nich 
jest Czerwony szkaplerz, wstążka 
musi być z czerwonej wełny. Mówi 
również, że od roku 1910 „można 
nosić zamiast jednego czy wielu 
małych szkaplerzy jeden medalik. 
Jeżeli jeden medalik ma zastępo-
wać inne szkaplerze, musi zostać 
poświęcony błogosławieństwami, 
które są przypisane do każdego 
z nich. Medalik ten należy nosić 
ciągle albo na szyi, albo w inny 
godny sposób; można dzięki nie-
mu uzyskać wszystkie odpusty i 
przywileje przywiązane do małych 
szkaplerzy bez wyjątku...”

UCZ DZIECI RELIGII

Najświętsza Panna ukazała się 
w pobliżu Green Bay, w Wiscon-
sin, 1858 r., czyli w tym samym 
roku, w którym ukazała się Ber-
nadecie w Lourdes.

Młoda kobieta, która mówiła, 
że ukazała się jej Matka Boża na-
zywała się Adela Brisse i urodziła 
się w Belgii 1831 r. Adela miała 
wielkie nabożeństwo do Najświęt-
szej Panny. Pragnęła wstąpić do 
klasztoru i pracować na misjach za 
granicą. Nie chciała towarzyszyć 
rodzicom emigrującym do Ame-
ryki. Spowiednik jednak kazał jej 
jechać wraz z rodzicami, mówiąc, 
że zostanie nagrodzona za swoje 
posłuszeństwo. „Jeżeli Bóg tego 
zechce będziesz mogła zostać 
zakonnicą w Ameryce. Będę się 
za ciebie modlił”. Rodzice Brisse 
przybyli do dziczy Wisconsin na 
początku 1850. 

Niewielu było księży na pół-
wyspie Wisconsin. Imigranci bel-
gijscy, którzy się tam osiedlili byli 
zbyt  zajęci karczowaniem ziemi, 
by mieli czas na pouczanie swoich 
dzieci o sprawach religii. Wyda-
wało się, że po upływie dwóch lub 
trzech pokoleń ludzie tego regionu 
stracą zupełnie wiarę.

W roku 1858 Adela ujrzała 
dwukrotnie Matkę Bożą w bieli, 
idącą ścieżką przez puszczę. Za 
trzecim razem, pouczona przez 
spowiednika, zapytała: 

- W imię Boga, kim jesteś i 
czego pragniesz ode mnie?

- Jestem Królową Nieba, 
która modli się o nawrócenie 
grzeszników, pragnę abyś po-
dobnie czyniła – odpowiedziała 
Najświętsza Panna łagodnie.Byłaś 
dziś w Komunii świętej? 

- Tak, kochana Pani – odpowie-
działa Adela.

- Dobrze zrobiłaś, lecz pra-
gnę, abyś czyniła więcej. Módl 
się przez dziewięć dni. Idź i 
uczyń generalną spowiedź oraz 
ofiaruj Komunię św. za nawró-
cenie grzeszników. Jeżeli się nie 
nawrócą i nie będą czynić poku-
ty, Mój Syn zmuszony będzie ich 
ukarać.

Trzy kobiety towarzyszące 
Adeli chciały dowiedzieć się z kim 
rozmawiała.

- Uklęknijcie – powiedziała 
Adela – Pani mówi, że jest Kró-
lową Nieba.

- Och! Czemu jesteśmy takie 
nieszczęśliwe, że nie możemy 
zobaczyć Jej tak, jak ty? - zapytała 
jedna z kobiet

- Błogosławieni ci, którzy nie 
widzą – a wierzą - odpowiedziała 
Matka Boża. 

Następnie zwracając się do 
Adeli powiedziała: 

- Co ty tutaj robisz próżnując, 
podczas gdy twoje towarzyszki 
pracują w winnicy Mego Syna?

- Cóż innego mogę robić, droga 
Pani? - zapytała Adela ze łzami.

- Ucz dzieci.
- Jakże mam je uczyć, skoro 

sama wiem tak mało? - wyraziła 
zastrzeżenie.

- Nie mam na myśli wiedzy 
tego świata. Ucz ich katechizmu, 
żeby znały i kochały Mego Syna. 
W innym razie ludzie tutaj stra-
cą wiarę.

- Z Bożą pomocą i z pomocą 
Twojego wstawiennictwa obie-
cuję, kochana Pani, być wierną i 
zrobić, co mi każesz. - odpowie-
działa Adela.

- Idź i nie bój się niczego. 
Pomogę Ci.

Pani podniosła oczy ku Niebu, 
podniosła ręce i uniosła się powoli. 
Wydawało się, że prosi o błogosła-
wieństwo dla małej grupki na dole. 
Adela padła zemdlona, tak, że jej 
towarzyszki musiały ją cucić.

Adela poświęciła resztę życia 
nauczaniu młodych. To właśnie 
jej w dużej mierze trzeba przypi-
sać zasługę, że belgijscy osadnicy 
zachowali żywą iskrę wiary. W 
celu zorganizowania pomocy w 
swoim dziele Adela założyła zgro-
madzenie religijne według reguły 
III Zakonu św. Franciszka, lecz 
nie złożyła żadnych ślubów. W 
roku 1871 wielki pożar puszczy 
zmiótł większą część osadnic-
twa niszcząc prawie wszystko z 
wyjątkiem domu zgromadzenia 
Adeli. Zubożyło to niezmiernie 
osadników i uniemożliwiło Adeli 
zebranie funduszy na kontynuowa-
nie dzieła. Zmuszona została do 
udania się w dalekie podróże do 
odległych miast w celu zebrania 
jałmużny.

Oprócz trudności z brakiem 
odpowiednich dochodów w pro-
wadzeniu pracy katechetycznej 
Adela napotkała również trudności 
ze strony niektórych przedstawi-
cieli duchowieństwa. Z powodu 
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Pewnego wieczoru 14 marca, 
ciepły wiatr zaczął kruszyć lody w 
górze rzeki. Kra zaczęła spływać 
olbrzymimi płatami w dół. Lód 
nagromadził się tuż za przyląd-
kiem. W dniu 16 marca było go 
tak dużo, że sięgał od brzegu do 
brzegu. Całą noc ponad 50 ludzi 
pracowało w ostrym zimnie, aby 
umocnić przejście. Praca była 
ciężka i niebezpieczna, ponieważ 
nurt był bardzo wartki, a lód mięk-
ki. Długo, aż do godzin porannych 
świeciło się blade światło w jed-
nym z okien probostwa.

„Nie ma się czego bać – mówili 
ludzie. –  Proboszcz odmawia 

nieprzychylnych doniesień biskup 
obłożył interdyktem kaplicę, którą 
zbudowano na miejscu objawienia 
i nakazał Adeli zamknąć szkołę. 
Interdykt został zniesiony później. 
Cała ta sprawa wynikła z niepo-
rozumienia, lecz trudności miały 
swoje uzasadnienie w fakcie, że 
objawienia nie uzyskały kościelnej 
aprobaty.

Dzisiaj w miejscu, gdzie ukaza-
ła się Matka Boża stoi murowana 
kaplica, obok niej stoi dom dla 
upośledzonych dzieci, którego 
budowę ukończono w roku 1842.

MATKA BOŻA 
PRZYLĄDKA

Ojciec Łukasz Desilets został 
wysłany do małego miasteczka 
Cape de la Madeleine nad rzeką 
St. Lawrence (Św. Wawrzyńca) 
w prowincji Quebec. Maleńka 
parafia, którą objął miała bogatą 
historię, ale była uboga w wiarę. 
Kościół zbudowany w roku 1714 
miał już ponad sto pięćdziesiąt lat. 
Zastąpił on starą kaplicę zbudo-
waną w 1659 r. W połowie XIX 
wieku ludność tego okręgu strasz-
nie się zlaicyzowała. Pewnego 
wieczoru Ojciec Desilets wszedł 
do kościoła i spostrzegł, że przed 
statuą Najświętszej Panny stał 
mały prosiaczek z różańcem w 
zębach. Oto – powiedział – ludzie 
porzucają paciorki, a podejmują je 
zwierzęta... Uklęknął przed figurą 
i przyrzekł poświęcić resztę swo-
jego życia rozszerzaniu nabożeń-
stwa Różańca Świętego. Wkrótce 
potem nastąpiło cudowne ożywie-
nie pobożności wśród parafian.

Z biegiem czasu trzeba było 
zbudować większy kościół w Cape 
de la Madeleine. Mieszkańcy para-
fii przekroczyli rzekę i rozpoczęli 
wydobywać kamień na budowę 
nowego kościoła. Niestety parafia 
nie mogła pozwolić sobie na bar-
kę, którą można byłoby przewozić 
pocięty kamień przez rzekę, która 
w tym miejscu była bardzo szeroka 
i wartka, tak bardzo, że nawet nie 
każdego roku zamarzała na zimę. 
Z początkiem1877 roku parafianie 
rozpoczęli odmawianie Różańca 
św. w każdą niedzielę po sumie z 
prośbą o bardzo mroźną pogodę. 
Pod koniec marca wszyscy z wy-
jątkiem proboszcza zniechęcili się 
i tylko on sam nadal kontynuował 
modlitwę. 

paciorki. Jego Zdrowaśki nas pod-
trzymują”. Od tego czasu groblę 
nazwano Mostem Różańcowym.

Przez osiem dni parafianie zwo-
zili na saniach ciężki kamień przez 
Most Różańcowy. Duże wiry za-
ledwie kilka stóp od grobli były 
wielkim niebezpieczeństwem, lecz 
nie było ani jednego wypadku. 
Ósmego dnia ociepliło się, ale 
większą część kamienia zdołano 
już przewieźć na drugą stronę. 
Ojciec Desilets nakazał przerwać 
pracę. Tego samego popołudnia 
cały lód spłynął w dół rzeki. Zbu-
dowano nowy kościół parafialny 
i ojciec Desilets doczekał chwili, 
kiedy poświęcono kaplicę Kró-
lowej Różańca Św. Poświęcenie 
miało miejsce w dniu 22 czerwca 
1883 r. Wieczorem w dniu po-
święcenia ojciec Desilets i dwaj 
inni kapłani klęczeli w kaplicy. 
W dniu tym figura Najświętszej 
Panny została przeniesiona z bocz-
nego ołtarza do ołtarza głównego. 
Kiedy tak klęczeli, ujrzeli wszyscy 
trzej, jak opuszczone ku ziemi 
oczy figury otwarły się szeroko i 
spojrzały w niebo.

Ojciec Desilets zmarł w mie-
siąc później, po ukończeniu dzieła 
swojego życia.

Cudowna figura została uko-
ronowana jako Matka Boża Przy-
lądka w 1904 roku mocą decyzji 
Piusa X. W roku 1909 Biskupi 
Kanady ogłosili kaplicę Narodo-
wym Sanktuarium Najświętszej 
Maryi Panny. Około 230 tys. 
pielgrzymów odwiedza rocznie to 
sanktuarium.

MATKA BOŻA BOLESNA

Dwie wiejskie kobiety, Bibiana 
i Serafina, poszukiwały zagubio-
nych owiec na wzgórzu Castel-
petroso we Włoszech. Wróciły 
do domu, szlochając całe roztrzę-
sione. Zobaczyły bowiem światło 
wychodzące ze szczelin skał. 
Kiedy zbliżyły się do tego miejsca 
zobaczyły wyraźnie piękną, mło-
dą kobietę, bladą, z potarganymi 
włosami i krwawiącą z powodu 
siedmiu ran zadanych przez sie-
dem mieczy.

Z początku wszyscy wyśmie-
wali się z tej historii, lecz do 1 
kwietnia 1888 roku wielu innych 
ludzi widziało to objawienie na 
tym samym miejscu. Niektórzy 
opisali Najświętszą Pannę jako 
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Matkę Bożą z Góry Karmel, inni 
jako Matkę Bożą Łaskawą, inni 
jeszcze jako Matkę Bożą Różańco-
wą. Najczęściej jednak ukazywała 
się jako Matka Boża Bolesna.

Kapłani początkowo nie wie-
rzyli w tę historię, lecz wkrótce 
wielu z nich także ujrzało Matkę 
Bożą. Papież Leon XIII polecił 
biskupowi zbadać wydarzenia i we 
wrześniu 1888 r. sam biskup ujrzał 
Najświętszą Pannę trzy razy.

Powyższe objawienia róż-
nią się od innych pod wieloma 
względami. Widziane były przez 
bardzo wielu ludzi, łącznie przez 
około 500 osób. Zjawiska tego 
doświadczyli również kapłani, co 
jest znamienne, ponieważ żaden 
duchowny nie oglądał Matki Bo-
żej w ostatnich czasach w wizjach. 
W innych wypadkach biskup 

zachowuje stanowisko wielkiej 
ostrożności i rezerwy, tymczasem 
w tym wypadku sam biskup Fran-
cesco Palmieri ujrzał Maryję i stał 
się jednym z najbardziej gorliwych 
zwolenników wydarzeń.

Od 1890 roku rozpoczęto bu-
dowę niezwykłej świątyni, Jej 
centralna bryła symbolizuje Serce 
Maryi, a wokół znajdują się kapli-
ce symbolizujące siedem mieczy.

Jednak ubóstwo regionu, licz-
ne kryzysy ekonomiczne, wojny, 
uniemożliwiały ukończenie budo-
wy. Na miejscu objawień w 1948 
r. wzniesiono kaplicę z kamienia, 
która zastąpiła drewnianą, a sama 
świątynia, w końcu, po 80 latach, 
doczekała się konsekracji 21 
września 1975. Papież Paweł VI 
specjalnym dekretem ogłosił Mat-
kę Bożą Bolesną z Castelpetroso, 
Patronką diecezji Molise. 

QUITO, EKWADOR:
rok 1906

Obraz Matki Bożej Siedmiu 
Boleści wisiał na sali jadalnej w 
Kolegium św. Gabriela, w interna-
cie prowadzonym przez Jezuitów 
w Quito, Ekwador.

20 kwietnia 1906 r. 36 uczniów 
tej szkoły właśnie skończyło ko-
lację. W tym momencie wszedł 
do jadalni prefekt kolegium o. 
Andrzej Roesch. Rozpoczął ze 
starszymi uczniami rozmowę 
na temat trzęsienia ziemi w San 
Francisco, gdy tymczasem młodsi 
uczniowie bawili się.

James Chavez, najmłodszy z 
chłopców spojrzał na obraz Mat-
ki Bożej. Ku swemu zdziwieniu 
stwierdził, że obraz jest jakby 
żywy. Najświętsza Panna otwie-
rała i zamykała oczy.

Inni chłopcy również zauwa-
żyli poruszenie oczami. Ojciec 
Rosch także dostrzegł to dziwne 
zjawisko, lecz roztropnie udał, że 
była to iluzja i złudzenie. Popro-
wadził chłopców do kaplicy, gdzie 
odmówiono różaniec.

Wkrótce przeniesiono obraz do 
kaplicy. Pewnego wieczoru, kiedy 
skończono odmawianie różańca 
w kaplicy, chłopcy wykrzyknęli: 
„Ona porusza oczami!”.

Wypadki te zostały dokładnie 
zbadane przez komisję wyznaczo-
ną przez Wikariusza Kapitulnego. 
3 czerwca uznał on, że wydarze-
nie, które zauważył najpierw Ja-
mes Chaves rzeczywiście miało 
miejsce i że nie można go wyjaśnić 
żadnymi naturalnymi przyczyna-
mi ani nie można go przypisać 
mocy diabła. Dlatego też wierni 
mogą wierzyć w prawdziwość 
tego cudu czystą ludzką wiarą i 
mogą modlić się przed obrazem i 
czcić go publicznie z prawomocną 
ufnością.

Obraz przeniesiono do więk-
szego kościoła, gdzie odprawiono 
uroczyste triduum. Tysiące ludzi 
wzięło udział w tym nabożeń-
stwie i wielu widziało, jak cud się 
powtórzył. Następnie odprawiano 
nowennę i tym razem znacznie 
więcej ludzi zobaczyło to cudowne 
zjawisko.

6 lipca odbył się ingres nowego 
Arcybiskupa Quito. O godzinie 
14-stej, dokładnie w momencie, 
kiedy biskup wszedł do miasta 
Najświętsza Panna na obrazie 
powoli poruszyła oczami. Nagle 
całe tło obrazu znikło i Najświęt-
sza Panna stała sama jak posąg. 
Otwarła i zamknęła oczy. Dwu-
krotnie podniosła je ku niebu. 
Czasami  wydawało się, jakby 
czyniła wysiłek, aby powstrzymać 
łzy. Następnie pobladła, twarz jej 
przybrała formę wosku, jakby 
miała się roztopić. Wielu ludzi 
szlochało. Błagało o przebaczenie 
i łaskę. Następnie Najświętsza 
Panna przybrała pogodny wyraz 
twarzy i naturalny kolor.

Kiedy obraz znów przenie-
siono do kaplicy, pewnego dnia 
weszło do niej troje dzieci i ujrza-
ło Najświętszą Pannę płaczącą. 
Ostatni raz cud zdarzył się pod 
koniec lipca. Najświętsza Panna 
nie wykazywała żadnych znaków 
cierpienia. Oczy miała zwrócone 
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mywać mojego Syna”, oznajmiła 
Najświętsza Panna ze smutkiem 
Estelli Faguette w Pellevoisin w 
1876 roku. Świat nadal ignorował 
matczyne ostrzeżenia i zbliżał się 
coraz bardziej ku dniom wielkiej 
kary, która miała na niego spaść.

Dwa lata po objawieniach w 
Pellevoisin, papieżem został wą-

tłego zdrowia, 60-letni kardynał 
Pecci, jako papież Leon XIII. „To 
nie tiarę mi dajcie, ale śmierć” - 
powiedział papież do kardynałów, 
którzy go wybrali. Jest to prawda, 
że papieska tiara była bardzo 
ciężkim brzemieniem w owych 
czasach, kiedy „diabeł podwajał 
swoje wysiłki”. Niemniej jednak 
Leon XIII sprawował swój urząd 
przez 25 lat, aż do roku 1903. Stał 
się więc pierwszym papieżem na-
szego wieku.

Leon XIII zasłużył na tytuł 
„Papieża Robotników”. W swojej 
wielkiej encyklice Rerum nova-
rum, papież zauważył nadużycia, 
jakie przyniosła z sobą wielka 
rewolucja przemysłowa. Jednak-
że, rozwiązanie papieskie oparte 

w stronę tabernakulum.
Cudowny obraz nadal znajduje 

się w kaplicy Kolegium (zdjęcie 
poniżej). W każdy czwartek kapli-
ca jest udostępniana dla ludzi. 20 
kwietnia obraz jest przenoszony 
do kościoła, gdzie odbywa się 
no wenna ku czci Matki Bożej z 
Quito. Kilkakrotnie obraz wę-
drował przez cały 
Ek wador.

W roku 1906 w 
rządzie Ekwadoru 
byli ludzie wro-
go nastawieni do 
religii. Uchwalili 
us tawę anulującą 
poświecenie kraju 
Najświętszym Ser-
com Jezusa i Maryi. 
Zamknięto wiele 
szkół katolickich, 
a  majątki  wielu 
zgro madzeń za-
konnych skonfisko-
wano. Większość 
biskupów została 
wygnana z kraju. 
Przywódcy Ekwa-
doru chełpili się, że 
zniszczą wiarę w 
Boga. Długa czekała 
ich jednak droga do 
tego celu. Niektórzy 
ludzie byli już zbyt 
zmęczeni i zagu-
bieni, aby się prze-
ciwstawiać. Wtedy 
to właśnie Matka 
Bolesna postanowi-
ła interweniować w 
sposób cudowny. Po 
objawieniach w Ko-
legium nastąpiło wielkie ożywie-
nie wiary w Ekwadorze. Przeciw-
nicy religii nie byli w stanie tego 
powstrzymać. Biskupi wrócili na 
swoje miejsce. Zwrócono własno-
ści zgromadzeniom. Otworzono 
stare szkoły oraz zbudowano wiele 
nowych. W 1949 miał miejsce w 
Ekwadorze Narodowy Kongres 
Eucharystyczny. Podnieśli klęskę 
ci, którzy zamierzali zniszczyć 
wiarę w Boga. 

Niewiasta zwyciężyła.
„FRANCJA 
BĘDZIE CIERPIEĆ”
I wojna światowa
1914-1918
„Nie mogę już dłużej powstrzy-

było na nauce Chrystusa i było 
zasadniczo odmienne od idei walki 
klas propagowanej przez Marksa. 
Przemysłowcy niestety niechęt-
nie przyjmowali naukę papieża o 
sprawiedliwej zapłacie i dzieleniu 
się zyskami z ludźmi pracy. Tylko 
niektórzy z nich uznali papieża za 
specjalistę w tej dziedzinie. Gdyby 

posłuchano papieża 
Leona XIII, ateizm 
walczący nie byłby 
takim zagrożeniem, 
jakim się stał.

J a k o  p r o t e s t 
przeciwko niesłusz-
nemu zagarnięciu 
Watykanu, Papież 
Leon XIII poszedł za 
przykładem swojego 
poprzednika i pod-
czas swojego pon-
tyfikatu nie opuścił 
Watykanu. Tylko z 
niektórymi krajami 
poprawiły się nieco 
stosunki. Niemcy 
pod przywódctwem 
Bismarka zaanga-
żowane były w cięż-
kie prześladowanie 
Kościoła. Francja w 
ręku antyklerykałów 
uchwala prawo za 
prawem okaleczają-
ce Kościół.

Estelle Faguette 
będąc na audiencji u 
papieża Leona XIII 
w roku 1900 oznaj-
miła mu: 

„Ojcze święty…! 
Najświętsza Panna 

powiedziała, że Francja będzie 
cierpieć”.

„Tak - powiedział papież – 
Francja będzie musiała ciepieć”. 

Czternaście lat później wybu-
chła I wojna światowa i większość 
z bitew toczyła się na ziemi fran-
cuskiej. Ta wojna była dla Francji 
jeszcze bardziej niszcząca niż 
tamta z roku 1870-71.

Kardynał Sarto został wybrany 
papieżem po Leonie XIII: „Ponie-
waż muszę cierpieć, chcę wybrać 
imię papieży, którzy cierpieli – a 
więc wybieram imię Pius.”

Francja przydała temu papieżo-
wi wiele cierpienia, podobnie jak i 
jego poprzednikom. W roku 1904 
oznajmiła, że konkordat, który 
obowiązywał od ponad 100 lat 
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tym samym niezadowolenie ze sta-
nu, w którym znajdował się świat i 
aprobatę wczesnej Komunii świę-
tej propagowanej przez Piusa X. 
To właśnie trójce tych dzieci miała 
ukazać się Najświętsza Panna.

Chmury wojenne gromadziły 
się w ostatnich latach pontyfikatu 
Piusa X. Ludzie mieli właśnie 
zacząć zbierać żniwo kary za to, 
że „strasznie rozgniewali” Boga. 
Biskup Rzymu usiłował każdym 
możliwym sposobem odwrócić 
niebezpieczeństwo wojny, lecz 
jednocześnie wiedział, że jego 
wysiłki były skazane na porażkę. 
Powiedział raz sekretarzowi sta-
nu, że wojna wybuchnie w 1914 
roku. Na początku maja oznajmił 
pewnemu młodemu człowiekowi 
z Południowej Ameryki, który 
powracał do domu: „Jakże jesteś 
szczęśliwy, że będziesz w domu, 
kiedy tu, w krótkim czasie wybuch-
nie wojna”.

Kiedy dowiedział się, że ar-
cyksiążę Ferdynand z Austrii 
zo stał zamordowany wiedział, że 
konflikt właśnie się zaczął. „Och 
moje biedne dzieci – zawołał – to 
jest największe cierpienie, jakie 
Bóg mi zsyła. Chętnie oddałbym w 
ofierze swoje życie, aby odwrócić 
ten straszny bicz”.

Ambasador austriacki dwukrot-
nie prosił papieża Piusa X, aby 
pobłogosławił armię tego kraju. 
Otrzymał odpowiedź: „Ja błogo-
sławię pokój”.

Austria wypowiedziała woj-
nę Serbii. Rosja włączyła się w 
konflikt, stając po stronie Serbii. 
Niemcy stanęły po stronie Au-
strii. Papież Pius X zachorował, a 
lekarze nazwali jego chorobę nie-
wielką dolegliwością... Zmarł 10 
sierpnia 1914 r. Ci, którzy go znali, 
wiedzieli, że pękło mu serce.

Papież Pius X został ogłoszo-
ny świętym. Beatyfikowano go 3 
czerwca 1951 r., a kanonizowano 
29 maja 1954 r. 

WOJNA I WYSIŁKI 
POKOJOWE 
BENEDYKTA XV
Nowy papież Benedykt XV 

walczył dzielnie, aby wojna się 
zakończyła. Przywódcy obu stron 
konfliktu byli przekonani, że 
mogą zwyciężyć przeciwnika i nie 
mieli zamiaru przerywać walki, 

bo wydawało im się, że wkrótce 
zatryumfują. Nigdy przedtem 
nie dokonano tylu zniszczeń. Po 
raz pierwszy użyto samolotów. 
Śmierć padała z nieba jak deszcz. 
Tonęły statki, miasta zrównywano 
z ziemią. Na równi z walczącymi 
mężczyznami ofiarami padały 
kobiety i dzieci. 

Papież próbował wprowadzić 
rozejm na okres Bożego Naro-
dzenia. Wielka Brytania, Bel-
gia i Niemcy wydawały się być 
przychylne tej inicjatywie, lecz 
Francja i Rosja odpowiedziały 
stanowczym: Nie! Armaty nadal 
grzmiały i lała się krew również 
w dniu narodzenia Księcia Pokoju. 
Kiedy Włochy włączyły się do 
wojny, alianci byli zmuszeni do 
złożenia obietnicy, że do układów 
pokojowych nie będzie dopusz-
czony papież. Włochy obawiały 
się, że problem Państwa Papie-
skiego mógłby zostać wniesiony 
pod obrady.

Papież nie ustawał w wysiłkach 
na rzecz zakończenia wojny. 6 
marca powiedział do Wikariusza 
Generalnego, kardynała Pompili: 
„Ojciec, którego synowie wdali 
się w gwałtowną walkę nie może 
czuć się zwolniony od nawoływań 
o pokój, chociaż oni nie zwracają 
uwagi na jego łzy i zachęty. Dlate-
go też jeszcze raz musimy podnieść 
głos przeciw tej wojnie, która staje 
się wielkim samobójstwem cywili-
zowanej Europy.

Wojna zamiast słabnąć roz-
szerzała się i to na cały świat. W 
roku 1916 przyłączyła się do niej 
Portugalia, a w 1917 - Stany Zjed-
noczone. W tym okresie nie było 
już państwa, które nie byłoby w 
nią zaangażowane.

W Rosji doszło do wielkich 
wydarzeń, które miały następnie 
wpłynąć na historię całego świata. 
Wojna przybrała bardzo zły obrót 
dla Rosji, którą źle rządzili przez 
wiele lat carscy imperatorzy. W 
marcu 1917 roku wybuchła re-
wolucja i car Mikołaj II musiał 
abdykować. Rewolucja w Rosji 
zwolniła ze wschodniego frontu 
tysiące żołnierzy, którzy przeszli 
na służbę na innych frontach. 
Alianci zadrżeli. Ameryka włączy-
ła się do wojny dopiero po upływie 
miesiąca. Nie od razu dało się 
odczuć skutki jej działania.

Niestety rząd ustanowiony w 

wygasł. Następnego roku ogłoszo-
no prawo rozdziału Kościoła od 
Państwa. W myśl tego prawa rząd 
skonfiskował wszystkie posiadło-
ści kościelne, jak również posia-
dłości instytucji charytatywnych. 
Rozwiązano zgromadzenia zakon-
ne. Wielu zakonników zmuszono 
do opuszczenia kraju. Zakonnice 
wyrzucano z pracy w szpitalach i 
szkołach. Rabowano kościoły.

Wielu protestowało. Ludzie 
nasłani do bezczeszczenia kościo-
łów byli często atakowani przez 
rozwścieczonych wieśniaków tak, 
że bandy takie musiały mieć straże 
do obrony. Mimo wszystko dzieło 
świętokradcze postępowało. „Ach, 
Francja – powiedziała Najświętsza 
Panna w Pellevosin – czegóż dla 
niej nie zrobiłam, ileż ostrzeżeń, a 
jednak nie chce słuchać.”

Fałszywie pojęty liberalizm, 
który chłostał Francję, rozszerzył 
się nie tylko na ten kraj, ale (co 
jest interesujące w świetle dal-
szego rozwoju wydarzeń) rów-
nież na Portugalię. W Portugalii 
zamordowano króla i jego syna. 
Jego następca zmuszony był ab-
dykować. Ustanowiono republikę. 
Przeprowadzono prawo rozdziału 
na wzór istniejącego we Francji, 
a Kościół przez długo czas był 
prześladowany.

PONTYFIKAT PIUSA X
W tych mrocznych czasach, w 

których obecnie żyjemy, najbar-
dziej optymistycznym znakiem 
było wzrastające nabożeństwo do 
Maryi oraz do Jej Syna w Eucha-
rystii. Stało się to głównie dzięki 
papieżowi Piusowi X, papieżowi 
Eucharystii. To właśnie ten papież 
usilnie polecał wiernym częstą 
Komunię świętą. On również 
pozwolił dzieciom przyjmować I 
Komunię św., kiedy tylko zaczy-
nają posługiwać się rozumem.

W r. 1916 w dwa lata po śmierci 
Piusa X, anioł ukazał się dzieciom 
w Fatimie, w Portugalii. Miały one 
9, 8 i 6 lat. Anioł położył Komu-
nię świętą na języku najstraszego 
dziecka, Łucji. Franciszkowi i 
Hiacyncie, którzy jeszcze nie 
przyjęli I Komunii świętej po-
dał kielich, z którego się napiły. 
Anioł powiedział: „Przyjmijcie 
Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, 
straszliwie zagniewanego przez 
niewdzięczność ludzi”. Wyrażał 
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Rosji nie trwał długo. Sytuacja 
po zwoliła więc zwolennikom 
Marksa walczyć o więcej. 16 
kwietnia dwaj czołowi ateiści wal-
czący przeciw Bogu przybyli do 
Petersburga, aby przejąć władzę 
w kraju.

W maju 1917 roku, w miesią-
cu Maryi, sytuacja wydawała się 
beznadziejna. Wojna trwała już od 
trzech lat i nie było widać żadnej 
nadziei na jej rychłe zakończenie. 
Gdyby potrwała dłużej – cywili-
zacja europejska zostałaby unice-
stwiona.

5 maja 1917 roku, gdy sytuacja 
polityczna wyglądała najczarniej, 
papież Benedykt XV wystosował 
list do sekretarza stanu, w którym 
zdał sprawę z niepowodzeń, jakie 
napotykały jego wysiłki w celu 
przywrócenia pokoju. Powiedział 
wówczas: „Ponieważ wszystkie 
łaski są rozdzielane rękami Naj-
świętszej Dziewicy, pragniemy, 
aby modlitwy Jej bardzo uciśnio-
nych dzieci kierowane były z żywą 
nadzieją w tej strasznej godzinie 
do wielkiej Matki Boga.

Wzywamy Cię, kardynale, do 
zakomunikowania wszystkim bi-
skupom świata naszego gorące-

go pragnienia, aby 
uciekać się do Ser-
ca Jezusa, Tronu 
łaski i że do Tronu 
tego droga wiedzie 
przez Maryję. Do 
Maryi więc, która 
jest Matką Miło-
sierdzia i wszechpo-
tężna dzięki łasce, 
niech płynie miłość 
i poświęcenie ze 
wszystkich zakąt-
ków świata, niech 
do Niej wzniesie 
się uciśniony głos 
matek i żon, płacz 
niemowląt i wzdy-
chanie wszystkich 
szlachetnych serc, 
by Jej słodka i spo-
kojna cisza została 
poruszona i by nad-
szedł pokój, o który 
prośmy dla naszego 
wzburzonego świa-
ta.” 

Papież również 
życzył sobie, aby 
do Litanii Loretań-
skiej dodano we-

zwanie: „Królowo Pokoju”.
Osiem dni później, jakby w od-

powiedzi na apel papieża, Matka 
Boża ukazała się trojgu pastusz-
kom z Fatimy.

„LUDZIOM NIE WOLNO 
DŁUŻEJ OBRAŻAĆ 
PANA JEZUSA”:
FATIMA 1917 r.
Najświętsza Panna przemówiła 

przez troje pastuszków do nas, 
którzy dzisiaj żyjemy.

Słowa Jej są tak aktualne dzi-
siaj, jak były w roku 1917. W 
rzeczywistości wiele elementów 
Jej posłannictwa wydaje się mieć 
specjalne znaczenie dla dzisiej-
szych chrześcijan. „Jeżeli speł-
nią się moje życzenia, kraj ten 
nawróci się i nastanie pokój” 
- słowa o Rosji mają dużo większe 
znaczenie dla nas niż w r. 1917. W 
owym czasie przez kraj przeszła 
rewolucja. Był on tak słaby, że nie 
miał udziału w I wojnie światowej. 
Kto w owym czasie, kiedy alianci 
byli głęboko uwikłani w wojnę z 
Niemcami, mógł przewidzieć, że 
kraj ten stanie się zagrożeniem dla 
pokoju na świecie i że tak będzie 

do dziś? 
Fakt, że posłanie z Fatimy było 

skierowane do nas, podkreśla to, 
że tajemnice fatimskie ujawniono 
dopiero w r. 1942. Zdziwiło to 
wielu ludzi. Zdziwiło również 
wielebnego Thomasa Mc Glynn, 
O.P. W roku 1947 miał okazję 
zapytać o to Łucję osobiście. Była 
ona już siostrą w Zgromadzeniu 
Sióstr Doroteuszek. Później wstą-
piła do SS. Karmelitanek.

„Ze słów Najświętszej Panny z 
roku 1917 wydaje się – powiedział 
ojciec Mc Glynn do Łucji – że 
wojna 1939-45 roku była karą za 
grzechy. Jednakże, ostrzeżenie to 
zostało podane dopiero w r. 1942, 
kiedy kara już nadeszła. Jak to 
wyjaśnić?”

Łucja wyjaśniła, że w roku 
1917 ludzie znali ważną część 
orędzia Maryi, a to znaczy, że po-
winni byli poprawić swoje życie i 
przestać obrażać Boga, który już 
był bardzo znieważony. Innymi 
słowy Najświętsza Panna pozwo-
liła, aby ludzie wiedzieli to, co 
zechciała im przekazać w tamtym 
czasie. Powinni byli poprawić się 
na Jej życzenie, chociaż nie znali 
kary, która ich czekała, jeśli tego 
nie zrobią.

Dzisiaj znamy nie tylko ży-
czenie Maryi, ale wiemy także, 
że II wojna światowa była karą za 
grzechy. I wiemy także, że jeżeli 
nie spełnimy pragnień Maryi, być 
może nastąpi III wojna.

Troje dzieci pilnowało swoich 
stad jak zwykle: Łucja dos Santos 
i jej dwoje kuzynów: Franciszek i 
Hiacynta Marto. Znajdowali się w 
naturalnym zagłębieniu w kotlinie 
pomiędzy dwoma wzgórzami, 
która nazywała się Cova da Iria. 
Odmówili różaniec, jak było to 
ich zwyczajem i zaczęli budować 
dom z kamieni.

Nagle na niebie rozbłysła jak-
by błyskawica. Przerażone dzieci 
spojrzały wokół siebie. Słońce 
świeciło jasno i nie było ani jednej 
chmury na niebie. Skąd więc wzię-
ła się ta błyskawica? Postanowiły 
jednak wrócić do domu. Zgroma-
dziły owce i zaczęły je pędzić w 
dół wzgórza. Kiedy dzieci były  
już w połowie drogi inny promień 
światła przeszył powietrze. W po-
płochu skierowały się na prawo, a 
tam, ponad skalnym dębem, stała 
piękna Pani.
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„Pani była cała ubrana na bia-
ło – mówiła Łucja – jaśniejsza niż 
słońce, siejąca promienie światła 
jaśniejsze i silniejsze niż kryszta-
łowa szklanka napełniona iskrzącą 
się wodą i przeszyta palącymi 
promieniami słońca”.

„Ręce miała złożone jak do mo-
dlitwy. Z prawego ramienia zwisał 
sznur perłowo białych paciorków 
zakończony krzyżem z błyszczą-
cego srebra. Jej bose stopy spo-
czywały na chmurze, która ledwie 
dotykała zielonego krzewu”.

- Nie bójcie się – powiedziała 
łagodnym głosem – nie uczynię 
wam krzywdy... 

Jakże podobne były to słowa do 
wymówionych w La Salette. Za-
równo głos jak i słowa zachęciły 
dzieci a Łucja zebrała dość odwagi 
i zapytała: 

- Skąd przybywasz, Pani?
- Jestem z nieba.
- Czego pragniesz ode mnie?
- Przyszłam prosić was, aby-

ście spotykali się ze mną przez 
sześć kolejnych miesięcy w dniu 
13 każdego miesiąca o tej samej 
godzinie. W październiku po-
wiem wam, kim jestem i czego 
pragnę.

Franciszek widział Panią, ale 
Jej nie słyszał, nie słyszał Jej też 
w żadnym z kolejnych objawień. 
Hiacynta zarówno widziała jak i 
słyszała Panią, ale nie rozmawiała 
z Nią. Cała rozmowa podczas tej 
serii objawień toczyła się między 
Najświętszą Panną a Łucją.

- A ja, czy także pójdę do nieba? 
- zapytała Łucja.

- Tak, pójdziesz.
- A Hiacynta?
- Ona także.
- A Franciszek?
- On także, ale najpierw musi 

odmówić wiele Różańców.
O. John De Marchi w „The 

Immuculate Heart” pisze, że 
piękne i współczujące spojrzenie 
Pani spoczęło na Franciszku. „Dla 
niezbadanych powodów miało 
ono cień smutku i nagany. Gdzieś 
w jego maleńkim sercu musiała 
Pani wyczytać winę, której inni 
nie mogli dostrzec”.

Łucja pomyślała o dwóch dzie-
wczynkach, które zwykły przy-
chodzić do jej domu, aby uczyć 
się szycia od jej siostry. Obie 
dziewczynki niedawno umarły.

- Czy Marie Neves jest w nie-

bie?
- Tak, jest.
- A Amelia?
Dokumenty podają trzy różne 

wersje odpowiedzi Najświętszej 
Panny na to pytanie: „Jest w 
czyśćcu”, „Jest jeszcze w czyść-
cu” i „Będzie w czyśćcu aż do 
skończenia świata”.

Wielu ludzi oponowało przeciw 
trzeciej wersji, lecz Łucja nalega-
ła, że jest poprawna. Następnie 
zapytała dzieci: 

- Czy chcecie ofiarować się 
Bogu, aby znieść cierpienie, 
które on wybierze, aby wam 
zesłać jako akt wynagrodzenia 
za grzechy, którymi jest obra-
żany i jako prośbę o nawrócenie 
grzeszników?

- Tak, chcemy” - odpowiedziała 
chętnie Łucja.

- Wobec tego będziecie mu-
siały bardzo dużo wycierpieć, 
ale łaska Boża będzie wam to-
warzyszyć i podnosić was.

Wówczas Pani otworzyła ręce. 
Z każdej dłoni wypłynęło światło, 
które skierowane na dzieci wyda-
wało się penetrować do głębi ich 
dusze. Poruszone wewnętrznym 
impulsem dzieci upadły na kolana 
i zaczęły się modlić: „Najświęt-
sza Trójco – uwielbiam Cię, Mój 
Boże, Mój Boże – kocham Cię w 
Najświętszym Sakramencie”.

Najświętsza Panna przemówiła 
znowu: „Odmawiajcie codzien-
nie Różaniec, aby zapanował 
pokój w świecie i aby zakończyła 
się wojna”.

Zaczęła unosić się łagodnie w 
kierunku wschodnim, aż znikła.

Było to pierwsze doświadcze-
nie dzieci z nadprzyrodzonością, 
Anioł Stróż Portugalii ukazał im 
się trzy razy. Przy jednej okazji 
jak to było już wspomniane w po-
przednim rozdziale, przyniósł im 
Komunię św. Po każdej wizycie 
Anioła czuli się ociężali i zmę-
czeni. Pani natomiast zostawiała 
ich z poczuciem lekkości, pokoju 
i radości. Po zniknięciu Pani dzieci 
klęczały jeszcze przez chwilę, nie 
chcąc poruszyć się ani mówić, ani 
robić cokolwiek, jedynie rozważać 
wspaniałą wizję, którą ujrzeli.

Po pewnym czasie wstały i 
zaczęły rozglądać się za owcami. 
Pasły się spokojnie na trawie.

Spędziły pozostałą część po-
południa na polu rozmawiając o 

cudownej wizycie Najświętszej 
Panny. Franciszek, który nic nie 
słyszał, pragnął dowiedzieć się 
wszystkiego, co mówiła Naj-
świętsza Pani. Kiedy dowiedział 
się, że pójdzie do nieba, ale musi 
odmówić jeszcze wiele różańców 
– wybuchnął wielką radością.

„Och moja Pani – wykrzyk-
nął – odmówię tyle różańców, ile 
zechcesz!”

Dzieci doszły do wniosku, że 
Najświętsza Pani wydawała się 
czymś przygnębiona i myśl o tym 
była jedyną rzeczą, która psuła 
ich szczęście. Byli zbyt młodzi, 
aby zrozumieć, że istnieje tylko 
jedna rzecz, która może uniesz-
częśliwiać Matkę Bożą: był nią 
grzech. Uświadomiły to sobie 
jednak przed końcem całej serii 
objawień. W roku 1846 Maryja 
płakała z powodu grzechów, w 
roku 1917 grzechy nadal bardzo 
Ją zasmucały.

Pani przychodziła każdego 
miesiąca tak, jak obiecała. Dzieci 
musiały dużo wycierpieć i miały 
okazję przypomnieć sobie Jej sło-
wa: „Wówczas będziecie musiały 
dużo wycierpieć”.

Matka Łucji uważała, że dziew-
czynka kłamie. Proboszcz parafii 
poddał myśl, że objawienie może 
być dziełem diabła. Dzieci miały 
również dużo trudności z lokalny-
mi władzami, tak jak Bernadeta 
w Lourdes. Aresztowano dzieci i 
zamknięto je w więzieniu, tak, że 
nie mogły przeżyć objawienia w 
dniu 13 sierpnia.  W tym miesiącu 
Maryja ukazała im się w dniu 19 
sierpnia.

Lecz nie były to jedyne cier-
pienia. Oddawały swoje kanapki 
biednym dzieciom, a same spoży-
wały gorzkie żołędzie i niedojrzałe 
oliwki. Każde z nich nosiło pod 
ubraniem ostry sznur, który drapał 
i swędział. Najświętsza Panna pro-
siła o ofiary i cieszyły się bardzo, 
gdy udawało im się wymyślić coś 
nowego.

13 czerwca Pani poleciła dzie-
ciom, aby: „odmawiały zawsze 
różaniec”, a Łucji powiedziała: 

- Chcę, abyś uczyła się czytać. 
Później powiem ci, czego więcej 
pragnę.

Gdy Łucja zapytała, czy pój-
dą do nieba – Najświętsza Panna 
odpowiedziała:

- Hiacyntę i Franciszka za-
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biorę wkrótce, lecz ty musisz 
zostać dłużej na ziemi. Jezus 
pragnie się tobą posłużyć, aby 
Mnie bardziej poznano i po-
kochano. Pragnę ustanowić na 
całym świecie nabożeństwo do 
Mojego Niepokalanego Serca. 
Obiecuje zbawienie każdemu, 
kto je podejmie, a ich dusze będą 
ukochane przez Boga, jak kwia-
ty umieszczone na jego Tronie 
przeze Mnie”.„Tak więc mam zo-
stać tutaj sama?” - zapytała Łucja 
myśląc ze smutkiem, że zostanie 
pozostawiona.

„Nie moje dziecko. Wiem, że 
cierpisz bardzo, lecz nie trać od-
wagi. Ja ciebie nigdy nie zostawię. 
Moje Niepokalane Serce będzie 
dla ciebie ratunkiem i drogą, która 
zaprowadzi cię do Boga”.

Ponownie rozłożyła Swoje 
ręce i dzieci zostały otoczone 
światłem płynącym z Jej dłoni. 
Hiacynta i Franciszek znajdowali 
się w strumieniu, który kierował 
się ku niebu, a Łucja otoczona 
była światłem, które rozszerzało 
się nad ziemią. Serce otoczone 
cierniami, ukazało się naprzeciw 
prawej dłoni Pani. „Zrozumieli-
śmy – powiedziała Łucja – że było 
to Niepokalane Serce Maryi, tak 
obrażane przez grzechy ludzkości 
i żądające wynagrodzenia”.

W dniu 13 lipca zgromadziło 
się na miejscu objawienia około 
cztery może pięć tysięcy ludzi. 
Kiedy Najświętsza Panna ukazała 
się dzieciom, zgromadzeni ludzie 
zauważyli, że światło słoneczne 
zaczęło się jakby przyciemniać, 
a nad dębem pojawiła się mała 
chmurka.

Pani ukazała się dzieciom z 
różańcem. 

- Odmawiajcie go z intencją 
zakończenia wojny. Ludzie 
mogą otrzymać tę łaskę jedynie 
za wstawiennictwem Najświęt-
szej Panny. 

Łucja myśląc o swojej mamie 
oraz ludziach, którzy nie wierzyli 
w to, czego doświadczały dzieci 
powiedziała: 

- Czy mogłabyś Pani, pro-
szę, powiedzieć nam kim jesteś 
i uczynić jakiś cud, aby każdy 
uwierzył, że rzeczywiście się nam 
ukazujesz?

- Przychodźcie tu nadal każ-
dego miesiąca. W październiku 
powiem wam, kim jestem i czego 

pragnę oraz dokonam cudu tak, 
że każdy będzie musiał wam 
uwierzyć. 

Łucja poprosiła o uleczenie 
kilku osób. Dowiedziała się, że 
niektórzy zostaną uzdrowieni, a 
inni - nie.

- Ofiarujcie się za grzeszni-
ków – powiedziała Pani – i mów-
cie często, zwłaszcza kiedy speł-
niacie jakąś ofiarę: „O Jezu to z 
miłości dla Ciebie, dla zbawienia 
grzeszników i dla zadośćuczy-
nienia za grzechy popełnione 
przeciw Niepokalanemu Sercu 
Maryi.

Kiedy to mówiła, Najświętsza 
Panna rozłożyła ręce i skoro tylko 
to uczyniła jak poprzednio, światło 
wypłynęło z Jej dłoni i zdawało się 
przenikać ziemię. Dzieci ujrzały 
olbrzymie morze ognia. 

„W tym morzu – opowiada 
Łucja – były zanurzone czarne i 
płonące demony i dusze w ludzkich 
postaciach przypominające żywe 
rozpalone węgle. Unoszone w po-
wietrzu przez płomienie spadały z 
powrotem na wszystkie strony jak 
snopy iskier bez ciężaru i bez rów-
nowagi wśród głośnych wrzasków 
i okrzyków bólu i rozpaczy, które 
przeraziły nas tak, że trzęśliśmy 
się ze strachu. Mogliśmy rozpo-
znać szatanów po ich strasznym i 
obrzydliwym wyglądzie wzbudza-
jących strach nieznanych zwierząt, 
jednocześnie przezroczystych jak 
czarne węgle w ogniu”.

Pobladłe ze strachu dzieci po-
niosły oczy do Najświętszej Panny 
szukając pomocy.

- Widziałyście piekło – powie-
działa Pani – dokąd dusze bied-
nych grzeszników idą po śmier-
ci. Aby ich zbawić Pan Jezus 
pragnie ustanowić nabożeństwo 
do Mojego Niepokalanego Serca 
na całym świecie. Jeśli ludzie 
uczynią to, o czym wam mówię 
– wiele dusz zostanie zbawio-
nych i nastanie pokój na świecie. 
Wojna zbliża się do końca, lecz 
jeśli nie ustanie obrażanie Boga 
– inna wojna i jeszcze gorsza za-
cznie się za czasów pontyfikatu 
Piusa XI.

Kiedy ujrzycie noc oświetloną 
nieznanym światłem – wiedzcie, 
że to jest wielki znak, jaki Bóg 
wam da, że zamierza ukarać 
świat wojną, głodem i prześla-
do waniami Kościoła i Ojca 

Świętego.
Aby temu zapobiec – powró-

cę – i prosić będę o poświęcenie 
Rosji Mojemu Niepokalanemu 
Sercu oraz o komunię wynagra-
dzającą w pierwsze soboty mie-
siąca. Jeżeli ludzie spełnią moje 
życzenia – kraj ten nawróci się 
i nastanie pokój. Jeżeli nie – 
rozszerzy swoje błędy na cały 
świat wywo łując wojny i prze-
śladowania Kościoła. Dobrzy 
ludzie poniosą śmierć męczeń-
ską, Ojciec święty będzie musiał 
wiele wycierpieć, zniknie wiele 
narodów.

Lecz w końcu Moje Niepo-
kalane Serce zwycięży. Ojciec 
Święty poświęci Mi Rosję. Kraj 
ten nawróci się i na pewien czas 
nastanie pokój na świecie.

W Portugalii wiara zostanie 
zawsze zachowana.

W tym czasie te wielkie słowa 
nie miały być jeszcze objawione 
światu. Dziewczynkom nie wolno 
było ich powtarzać – nikomu – 
tylko Franciszkowi.

Następnie Matka Boża objawi-
ła jeszcze jeden sekret, który został 
ujawniony dopiero po decyzji 
Papieża Jana Pawła II, ogłoszonej 
13 maja 2000 r. podczas Mszy św. 
beatyfikacyjnej Franciszka i Hia-
cynty Marto. Łucja zapisała go i 
odesłała biskupowi Leiria:

„Zobaczyliśmy po lewej stronie 
Naszej Pani nieco wyżej Anioła 
trzymającego w lewej ręce ogni-
sty miecz; iskrząc się wyrzucał 
języki ognia, które zdawało się, 
że podpalą świat; ale gasły one w 
zetknięciu z blaskiem, jaki promie-
niował z prawej ręki Naszej Pani 
w jego kierunku; Anioł wskazując 
prawą ręką ziemię, powiedział 
mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, 
Pokuta! I zobaczyliśmy w nie-
ogarnionym świetle, którym jest 
Bóg: „coś podobnego do tego, 
jak widzi się osoby w zwierciadle, 
kiedy przechodzą przed nim” 
Biskupa odzianego w Biel „mie-
liśmy przeczucie, że to jest Ojciec 
Święty”. Wielu innych Biskupów, 
Kapłanów, zakonników i zakonnic 
wchodzących na stromą górę, 
na której szczycie znajdował się 
wielki Krzyż zbity z nieociosanych 
belek jak gdyby z drzewa korkowe-
go pokrytego korą; Ojciec Święty, 
zanim tam dotarł, przeszedł przez 
wielkie miasto w połowie zrujno-
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miejsce 19 dnia miesiąca, kiedy 
dzieci pasły owce w zagłębieniu 
zwanym Valinchos. Najświętsza 
Panna ukazała się również nad dę-
bem, lecz wyższym niż w Cova. 

- Pragnę, abyście przychodzi-
ły do Cova da Iria trzynastego i 
abyście nadal codziennie odma-
wiały Różaniec.

- Co chcesz, abyśmy zrobili z 
pieniędzmi i ofiarami, które ludzie 
zostawiają w Cova da Iria? – za-
pytała Łucja.

- Należy zrobić 2 kosze. Ty 
i Hiacynta macie nieść jeden z 
nich, z dwiema innymi dziew-
czynkami ubranymi w białe 
sukienki, a Franciszek ma nieść 
drugi z trzema chłopcami rów-
nież ubranymi na biało. Pie-
niądze w koszach są na święto 
Matki Bożej Różańcowej.

Najświętsza Panna powtórzyła 
obietnicę cudu: 

- W październiku dokonam 
cudu, tak, że wszyscy ludzie 
bę dą mogli uwierzyć w Moje 
objawienia. Gdyby nie zabrali 
was do wsi, cud byłby większy. 
Święty Józef przybędzie z Dzie-
ciątkiem Jezus, aby przynieść 
światu pokój. Pan Jezus pobło-
gosławi ludzi.

Łucja poprosiła o uzdrowienie 
kilku chorych osób. Otrzymała od-
powiedź, że niektórzy z nich zosta-
ną uleczeni w przeciągu tego roku. 
Matka Boża dała jednak wyraźnie 
do zrozumienia, że jej głównym 
celem i troską są dusze.

- Módlcie się, módlcie się 
bardzo dużo i czyńcie ofiary 
za grzeszników – powiedziała 
poważnie – ponieważ wiele dusz 
idzie do piekła, gdyż nie mają 
nikogo, kto by się za nich modlił 
i składał ofiary. 

Wielu ludzi obecnych podczas 
objawienia 13 września ujrzało 
świecącą kulę poruszającą się po 
niebie, która zatrzymywała się nad 
krzewem dębowym. Następnie 
wzniosła się w górę i zniknęła w 
słońcu. Biskup John Quaresma, 
który był wśród obecnych, zauwa-
żył to zjawisko i powiedział: 

„Troje małych pastuszków 
ujrzało samą Matkę Bożą. Nam 
wszystkim dana była łaska zoba-
czyć pojazd, który sprowadził Ją 
z nieba do tych jałowych i niego-
ścinnych wzgórz Aire”.

Był jeszcze inny element tego 

objawienia. Wielu ludzi widziało 
jakby kwiaty spadające z nieba i 
znikające zanim dotknęły ziemi. 
Podczas gdy tłum obserwował te 
rzeczy, Najświętsza Panna mówiła 
do dzieci: 

- Kontynuujcie odmawianie 
Różańca, aby nadszedł koniec 
wojny.

W lipcu, sierpniu i we wrześniu 
Najświętsza Panna powtarzała 
dzieciom zapowiedź cudu, który 
miał się dokonać w październiku. 
Łucja mówiła o tym wielu ludziom 
i wiadomość ta rozeszła się po 
Portugalii. Niewierzący szydzili i 
oczekiwali 13 października. Byli 
pewni, że w dniu tym nie będzie 
żadnego cudu i że cała historia 
Fatimy zostanie obrócona w żart. 
Ci, którzy wierzyli, mówili o tej 
sprawie z wielkim podnieceniem. 
Pomyślcie! Cud zapowiedziany 
naprzód i to w ich kraju! 

Juz na kilka dni wcześniej drogi 
zatłoczyły się pielgrzymami zdą-
żającymi do Fatimy. „Sąsiednie 
miejscowości, miasta i wioski zo-
stały na ten czas całkowicie wylud-
nione – pisała jedna z lisbońskich 
gazet. Ludzie przychodzili pieszo, 
przyjeżdżali konno i różnymi 
pojazdami. Wędrowali głównymi 
drogami i górzystymi ścieżkami. 
Lasy i wzgórza ożyły w przeciągu 
tych dwu dni, klekotem powozów, 
stukotem kopyt oślich i głosami 
pielgrzymów.

Matka Łucji usiłowała wymu-
sić na swej córce odwołanie jej 
wyznań. Inni ludzie ostrzegali, 
że może zdarzyć się coś bardzo 
poważnego, jeśli cudu nie będzie. 
Mówiono, że wśród tłumu mogą 
znajdować się bomby. Rodziny 
dzieci były bardzo przestraszone, 
ale same dzieci zachowywały się 
pogodnie i spokojnie.

„Będzie cud, ponieważ Naj-
świętsza Panna go obiecała” – 
powiedziała Łucja.

Dwunastego października w 
nocy, zimny wiatr powiał od pół-
nocy przynosząc chłodny deszcz. 
Warunki te były bardzo niesprzyja-
jące dla tych, którzy nocowali pod 
gołym niebem, lecz nie zmniejszy-
ło to zapału pielgrzymów.

Następny dzień nadszedł rów-
nież zimny i deszczowy. Pielgrzy-
mi jednak nie zrażali się. Czekali. 
O godzinie 11.30 było ich już w 
Cova około 70 tysięcy. Śpiewali 

wane i na poły drżący, chwiej-
nym krokiem, udręczony bólem i 
cierpieniem, szedł modląc się za 
dusze martwych ludzi, których 
ciała napotykał na swojej drodze; 
doszedłszy do szczytu góry, klęcząc 
u stóp wielkiego Krzyża, został za-
bity przez grupę żołnierzy, którzy 
kilka razy ugodzili go pociskami 
z broni palnej i strzałami z łuku 
i w ten sam sposób zginęli jeden 
po drugim inni Biskupi, Kapłani, 
zakonnicy i zakonnice oraz wiele 
osób świeckich, mężczyzn i kobiet 
różnych klas i pozycji. Pod dwo-
ma ramionami Krzyża były dwa 
Anioły, każdy trzymający w ręce 
konewkę z kryształu, do których 
zbierali krew Męczenników i nią 
skrapiali dusze zbliżające się do 
Boga.”

13 sierpnia dzieci zostały za-
trzymane w więzieniu w Querem. 
Administrator straszył je, że upie-
cze całą trójkę w oleju, jeżeli nie 
wyjawią tajemnicy Pani. Choć 
były bardzo przerażone – nawet 
przez myśl im nie przeszło, aby 
okazać nieposłuszeństwo Matce 
Bożej. W końcu administrator, za-
wiedziony, polecił uwolnić dzieci. 
Bardzo wielu ludzi, nie wiedząc o 
porwaniu dzieci, poszło do Cova, 
na przewidziane objawienie Ma-
ryi. W południe rozległ się głośny 
grzmot. A następnie, zgodnie z re-
lacją naocznego świadka: „Tuż po 
grzmocie ukazała się błyskawica 
i natychmiast ujrzeliśmy maleńką 
chmurkę, bardzo białą i jasną, 
która pojawiła się i zatrzymała 
nad drzewem dębowym. Stała tam 
kilka minut, następnie wzniosła się 
ku niebu i znikła. Rozglądając się 
zauważyliśmy dziwne zjawisko. 
Twarze nasze świeciły się różowo, 
czerwono, niebiesko i wszystkimi 
kolorami tęczy. Drzewa wydawały 
się nie mieć liści, lecz były całe 
pokryte kwiatami, każdy liść był 
kwiatem. Ziemia była jakby w kwa-
dratach – każdy innego koloru. 
Ubrania nasze również jakby prze-
mieniły się w kolory tęczy. Dwie 
latarnie strażnicze, które zostały 
zawieszone na miejscu świętym – 
wydawały się być ze złota”.

Kiedy zniknęły znaki, ludzie 
byli pewni, że Najświętsza Pani 
przybyła i nie zastawszy dzieci po-
wróciła do nieba. Czuli, że Matka 
Boża była zasmucona.

Sierpniowe objawienie miało 
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pieśni, odmawiali modlitwy, od-
mawiali różaniec. Rzadko kiedy 
widuje się tak potężne wyznanie 
wiary. Tego dnia Najświętsza 
Panna musiała być zadowolona ze 
swoich Portugalczyków.

Zrobiono przejście dla dzieci: 
Łucji, Hiacynty i Franciszka. 
„Złóżcie parasolki – powiedzia-
ła Łucja. Słowo to rozeszło się 
szybko wśród tłumu i wszyscy 
wykonali polecenie. Łucja sama 
nie wiedziała, dlaczego o to po-
prosiła.

O godzinie 2 (a w samo połu-
dnie czasu słonecznego), Łucja 
ujrzała błysk światła, który zawsze 
poprzedzał pojawienie się Naj-
świętszej Panny.

- Cicho, cisza – krzyknęła Łu-
cja – Pani przychodzi.”

Matka Boża jak zwykle przy-
szła od wschodu i zatrzymała się 
nad dębem.

- Kim jesteś Pani i czego pra-
gniesz ode mnie? – zapytała Łu-
cja.

- Jestem Matką Bożą Różań-
cową i pragnę, aby w tym miej-
scu zbudowano dla mnie kaplicę. 
Ludzie muszą nadal odmawiać 
codziennie Różaniec. Wojna się 
wkrótce zakończy i żołnierze 
powrócą do domu.

- Tyle mam rzeczy, o które chcę 
Cię prosić...

- Wysłucham niektórych z 
nich, a innych – nie.

Przyjmując smutny wyraz twa-
rzy, Pani powiedziała: 

- Nie wolno już ludziom wię-
cej obrażać Mojego Pana i mu-
szą prosić o przebaczenie grze-
chów, ponieważ Mój Syn, Jezus 
jest bardzo obrażany.

Dzieci nie mogły nigdy zapo-
mnieć smutnego wyrazu twarzy, 
który towarzyszył wymawianiu 
tych słów na pożegnanie. Łucja 
twierdziła, że stanowiły one istotę 
posłannictwa z Fatimy: „Nie wol-
no ludziom więcej obrażać Pana 
Jezusa i muszą prosić o przeba-
czenie  za grzechy, ponieważ już 
jest bardzo obrażony”. Jest to to 
samo posłanie, co w La Salette, 
lecz wyrażone innymi słowami. 
„Jeżeli ludzie nie upokorzą się 
– będę zmuszona pozwolić, aby 
ręka Mego Syna ukarała ich. Jest 
taka ciężka, że nie mogę  Jej dłużej 
utrzymać”.

Matka Boża rozciągnęła na-

stępnie ramiona i znów światło 
wypłynęło z Jej dłoni. Skierowała 
się ku słońcu, którego promienie 
wydawały się mroczne w porów-
naniu z Jej światłem i znikła we 
własnej jasności.

Wysoko na niebie ukazał się 
obraz Świętej Rodziny. Święty Jó-
zef trzymał Dzieciątko na swoim 
lewym ramieniu. Po jego prawej 
stronie stała Najświętsza Panna  
ubrana w niebieskie i białe szaty 
Matki Bożej Różańcowej. Święty 
Józef i Dzieciątko Jezus uczynili 
znak Krzyża świętego nad świa-
tem trzy razy.

Następnie wizja znikła i sama 
Łucja ujrzała Pana Jezusa ubra-
nego w czerwień jako Boskiego 
Odkupiciela. Błogosławił światu. 
Obok Niego stała Maryja ubrana 
w purpurowe szaty Matki Bożej 
Bolesnej. W trzeciej i ostatniej już 
wizji Łucja ujrzała Najświętszą 
Pannę ubraną w brązowe szaty 
Matki Bożej z Góry Karmel.

Nikt z 70 tysięcy zgromadzo-
nych nie widział żadnej z tych 
trzech wizji. Lecz jednocześnie 
widzieli coś spektakularnego. Naj-
świętsza Panna nie zapomniała, że 
obiecała cud.

Tłum usłyszał jak Łucja krzyk-
nęła: „Patrzcie na słońce” (Ona 
sama nie pamiętała, że powiedzia-
ła coś takiego). W tym momencie 
chmury rozstąpiły się nagle i od-
słoniły słońce, które wyglądało jak 
wielka fosforyzująca kula. Każdy 
mógł patrzeć na nie bez mrużenia 
oczu, chociaż nie było mgły i 
chmury go nie zaciemniały.

Świadectwa o tym, co nastąpi-
ło potem różnią się w znacznym 
stopniu. Wielu ludzi widziało jak 
słońce obracało się wokół swej 
osi na niebie rzucając światło 
na wszystkie strony, jak jakiś 
gigantyczny fajerwerk. „Słońce 
świeciło – mówili ludzie – różnym 
światłem: żółtym, czerwonym, 
zielonym, niebieskim, fioletowym, 
każdym po kolei”. Ludzie stali w 
osłupieniu na widok tego objawu 
mocy Bożej.

Następnie słońce nagle ode-
rwało się od nieba i zaczęło spa-
dać ku ziemi. Przerażeni ludzie 
byli pewni, że zostaną przez nie 
zmiażdżeni i spaleni. Większość 
z przyglądających się temu upadła 
na kolana w błoto. Wołali: „Jezu 
Chryste zachowaj nas!  Matko 

AKT OSOBISTEGO 
POŚWIĘCENIA SIĘ 
NIEPOKALANEMU 

SERCU MARYI 
O Maryjo, w Twoim Niepo-

kalanym Sercu każde stwo-
rzenie ma swoje miejsce, 
a niebo i ziemia podziwiają 
Twoje cnoty i napełniają się 
ich wonią. Także ja, z po-
dziwem i czcią, wchodzę 
dzisiaj i to już na zawsze, 
do rajskiego Ogrodu Two-
jego Niepokalanego Serca, 
gdyż sama mnie do tego za-
chęcasz w tych najbardziej 
niebezpiecznych dla świata 
chwilach. 

Jestem CAŁY TWÓJ - i dzi-
siaj, i do końca moich dni, 
i przez całą wieczność. Mo-
żesz obchodzić się ze mną 
jak ze wszystkimi kwiata-
mi Twego Ogrodu: zabrać 
mnie stąd, choćby i dziś, i 
przesadzić w inne miejsce; 
podlewać wodą pociech 
lub dotknąć suszą oschło-
ści i trudu, otoczyć piękny-
mi kwiatami ludzi bliskich i 
przyjaznych lub cierniami 
niechętnych i wrogich. 

Możesz dać mi obfitość po-
karmu lub jałową glebę gło-
du, braków i niepowodzeń, 
a nawet odciąć mnie od ko-
rzenia życia i zdrowia, bo 
wiem, że w Twoich rękach 
będzie mi najlepiej. Chcę 
we wszystkim podobać się 
tylko Tobie, o Różo mistycz-
na, Różo męki i chwały, naj-
piękniejszy Kwiecie nieba i 
ziemi. 

Czyń ze mną, co tylko 
chcesz. Od tej chwili uzna-
ję, że wszystko co mnie 
spotka, będzie z Twojej 
ręki, o Maryjo. Będę Ci za 
wszystko dziękował, nawet 
gdyby nieraz bolało i choć-
bym nie rozumiał, dlaczego 
mnie to spotyka. Nawet po 
śmierci chcę na wieki być w 
Raju Twego Niepokalanego 
Serca i tylko w Nim wiel-
bić Boga, teraz i przez całą 
wieczność. 

Amen. 
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Boża ratuj nas!”
Wielu głośno żałowało za po-

pełnione grzechy.
I właśnie wówczas, gdy wyda-

wało się, że świat zostanie znisz-
czony, słońce zatrzymało swój 
bieg ku ziemi i zaczęło powracać 
ku swojemu zwykłemu miejscu 
na niebie. Ponownie zaświeciło  
zwyczajnym jasnym światłem.

Niektórzy świadkowie twier-
dzą, że słońce kręciło się na niebie, 
przestało na chwilę, a następnie 
zaczęło się obracać we wszyst-
kich kierunkach i że cały ten cykl 
powtarzał się. Inni mówili, że 
słońce kręciło się wokół swej osi 
bez przerwy. Niektórzy twierdzą, 
że słońce spadało ku ziemi w linii 
prostej – inni, że spadało zygza-
kiem. Jeśli chodzi o czas trwania 
tego zjawiska oceny różnią się od 
kilkunastu sekund do dwudziestu 
minut.

Oczywiście jest to zrozumiałe, 
że jeżeli tak wiele osób stało się 
świadkami jakiegoś zjawiska, ich 
relacje będą się różnić. Relacja 
Carlosa de Azevedo Mendeza 
różni się jednak od innych bardzo 
zasadniczo. Oto, co powiedział 
ojcu Mc Glyn: „Deszcz przestał 
padać, chmury porozdzierały się 
na strzępy, na cienkie, przeźro-
czyste pasemka. Słońce ukazało 
się jak korona ognia. Można było 
je widzieć jak obracało się wokół 
swej osi i poruszało po horyzoncie. 
Niektórzy krzyczeli: „Wierzę!”, a 
inni: „Przebacz!” Tłum modlił się 
w przerażeniu”.

Pan Mendez widział chmury, 
podczas gdy wszyscy inni twier-
dzą, że słońce obracało się po 
bezchmurnym niebie. Wydawało 
mu się, że słońce porusza się 
horyzontalnie, inni twierdzą, że 
spadało w dół, ku ziemi. Dla niego 
chmura była koroną ognia, pustą 
w środku, inni twierdzą, że była to 
duża kula. Pan Mendez nie widział 
z kolei kolorowego światła, o któ-
rym mówią inni świadkowie.

Pewna kobieta, z którą roz-
mawiał o. Mc Glynn twierdzi,  
że w ogóle nie widziała słońca, 
nie widziała nic nadzwyczajnego 
oprócz nagłego zaprzestania opa-
dów deszczu. Należała ona jednak 
do bardzo nielicznych wyjątków. 
Wszyscy inni zgadzali się, że coś 
cudownego i równocześnie prze-
rażającego działo się ze słońcem, 

chociaż różnią się w opisach 
szczegółów tego zjawiska. Wyda-
wało się, że każda osoba widziała 
to, co w ocenie Boga, najbardziej 
odpowiadało jej potrzebom. Fakt, 
że opisy tego wydarzenia różnią 
się od siebie zaprzecza możliwości 
interpretacji tego zjawiska jako 
fenomenu natury. Również tego 
samego dowodzi fakt, że zjawisko 
to nie zostało zarejestrowane przez 
jakiekolwiek obserwatorium czy 
instrument badawczy na świecie.

Czy to była masowa hipnoza? 
Czy ludziom wydawało się, że wi-
dzą, że coś się dzieje ze słońcem? 
Taka interpretacja jest wykluczona 
przez fakt, że deszcz przestał pa-
dać w momencie, kiedy zdarzył 
się cud. W tym zimnym, chłodnym 
deszczu, to czego najmniej można 
było się spodziewać, to było zjawi-
sko związane ze słońcem.

O ile interpretacja masowej 
hipnozy jest teoretycznie mało 
prawdopodobna, ze względu na 
deszcz i jego zniknięcie, o tyle 
trzeba przyjąć, że taka interpreta-
cja jest praktycznie niemożliwa z 
tego względu, że zjawisko to było 
obserwowane przez wszystkich, 
którzy znajdowali się w odległości 
20 kilometrów od Cova da Iria.

Jednym z dowodów na rzeczy-
wistość cudu jest powszechność 
jego opisu w prasie portugalskiej. 
Intelektualiści portugalscy, podob-
nie jak intelektualiści innych kra-
jów, przeniknięci zarazą materiali-
zmu, choć zaprzeczali możliwości 
cudu – nie mogli zaprzeczyć temu, 
co widzieli na własne oczy. Całe 
strony w gazetach poświęcone 
były przedziwnemu wydarzeniu.

Mała niezbyt wykształcona 
10-letnia dziewczynka, Łucja dos 
Santos, przepowiedziała to zja-
wisko na 3 miesiące przed jego 
wy stąpieniem w południe, 13 
października 1917 roku. I cud ten 
rzeczywiście miał miejsce. Był to 
znak Boga potwierdzający, że po-
słannictwo Fatimy jest prawdziwe 
i że powinno być przeanalizowane 
przez wszystkich i wprowadzone 
w życie przez każdego z nas.

„Spełnię cud tak, że wszyscy 
uwierzą” – powiedziała Najświęt-
sza Panna do Łucji i wypełniła 
Swoją obietnicę.

c.d. w następnym numerze
Nihil obstat: John A. Schulier
Imprimatur: Moyses E. Kiley
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ORĘDZIA MATKI BOŻEJ 
DLA PARAFII 

W MEDZIU-
GORJU 

I DLA 
ŚWIATA

z 25 września 2011:
Drogie dzieci! Wzywam was, 

aby ten czas był dla was wszyst-
kich czasem dawania świadec-
twa. Wy, którzy żyjecie w mi ło
ści Boga i doświadczyliście Je go 
darów dajcie świadectwo o nich 
swoimi słowami i życiem, by 
były radością i zachętą dla in nych 
do wiary. Jestem z wami i nie-
ustannie oręduję przed Bogiem 
za wami wszystkimi, aby wasza 
wiara była zawsze żywa, radosna 
i przepełniona Bożą miłością. 

Dziękuję, że odpowiedzieliś
cie na moje wezwanie.

z 25 sierpnia 2011: 
Drogie dzieci, dziś zachęcam 

was do modlitwy i pos tu w Mo-
ich intencjach, gdyż szatan pra-
gnie zniszczyć Mój plan. Rozpo-
częłam tu z tą parafią i za  praszam 
cały świat. Wielu Mi odpowie-

działo, lecz jest także ogromna 
liczba tych, którzy nie chcą ani 
słuchać, ani przyjąć Mojego we-
zwania. Oto dlaczego wy, któ-
rzyście wypowie dzie  li wa sze tak, 
bądźcie silni i zdecydowani. 

Dziękuję, że odpowiedzieliś
cie na Moje wezwanie.

z 25 lipca 2011:
Drogie dzieci, niechaj dla was 

ten czas będzie czasem modli-
twy i milczenia. Niech odpocznie 
wasze ciało i wasz duch, nie chaj 
będą w miłości Boga. Pozwólcie, 
drogie dzieci, abym was prowa-
dziła, otwórzcie wasze serca na 
Ducha Świętego, aby całe dobro, 
jakie jest w was, rozkwitło i przy-
niosło owoc stokrotny. Rozpo-
czynajcie i kończcie wasz dzień 
modlitwą serca. 

Dziękuję, że odpowiedzieliś
cie na Moje wezwanie.

z 25 czerwca 2011:
Drogie dzieci, dziękujcie 

wraz ze Mną Wszechmogącemu 
za Moją obecność wśród was. 
Moje serce jest radosne, patrząc 
na miłość i radość w życiu Moi
mi orędziami. Wielu z was od-
powiedziało, ale czekam i szu-
kam wszystkich uśpionych serc, 
by obudziły się ze snu niewiary. 
Dzieci, jeszcze bardziej przybliż-
cie się do Mego Niepokalanego 
Serca, abym mogła prowadzić 
was do wieczności. 

Dziękuję wam, że odpowie-
dzieliście na Moje wezwanie.

Doroczne objawienie się 
Matki Bożej Ivance 
25 czerwca 2011:
Objawienie, które miało miej-

sce w domu rodzinnym Ivanki 
trwało 8 minut. Podczas objawie-
nia obecna była jedynie najbliż-
sza rodzina. Po objawieniu wizjo-
nerka powiedziała: 

Matka Boża mówiła o 1 tajem
nicy i zakończyła sło wami: „Dro-
gie dzieci, przyj  mij cie moje mat-
czyne błogosławieństwo.”

z 2 lipca 2011
dane Mirjanie: 
Drogie dzieci, dziś wzywam 

was do jedności z Moim Synem 
poprzez trudny i bolesny krok. 
Wzywam was do całkowitego 
wyznania grzechów i spowiedzi, 
do oczyszczenia.

Nieczyste serce nie może być 
w Moim Synu i z Moim Synem. 
Nieczyste serce nie może wydać 
owoców miłości i jedności. Nie-
czyste serce nie może postępo-
wać dobrze i sprawiedliwie.
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Nie jest przykładem piękna mi łości Boga 
dla swojego otoczenia i tych, którzy tej miłości 
jeszcze nie poznali. 

Dzieci Moje, gromadzicie się wokół Mnie, 
pełni entuzjazmu, pragnień i oczekiwań, a ja 
błagam Ojca Niebieskiego, aby przez Ducha 
Świętego tchnął wiarę Mojego Syna w wasze 
oczyszczone serca. Dzieci, posłuchajcie Mnie i 
pójdźcie ze Mną.

Matka Boża pobłogosławiła wszystkich 
obecnych, a szczególnie kapłanów oraz dewo-
cjonalia. Mirjana powiedziała, że kiedy Matka 
Boża odchodziła, po lewej stronie widziała ona 
ciemność, a po prawej stronie krzyż w złoci-
stym świetle. Mirjana osobiście uważa, że Mat-
ka Boża chciała jej pokazać różnicę pomiędzy 
czys tym i nieoczyszczonym sercem.

z 2 sierpnia 2011 
dane Mirjanie:

Dzisiaj wzywam was, abyś cie na nowo 
odrodzili się w mo d litwie, a za przyczyną 
Ducha Świę tego, przy Moim Synu, sta li się 
nowym ludem, ludem, który wie, że jeśli 
utraci Boga, utraci siebie. Ludem, który wie, 
że mimo wszelkich cierpień i do świadczeń, 
przy Bogu jest bez pieczny i zbawiony. 

Wzywam was, abyście gromadzili się jako 
Boża rodzina i umacniali się Jego Ojcowską 
mocą. Pojedynczo, Moje dzieci, nie może-
cie powstrzymać zła, które chce zawładnąć 
światem i zniszczyć go. Jednakże zgodnie 
z wolą Bożą, wszyscy razem, przy Moim 
Synu, wszystko możecie zmienić i uzdrowić 
ten świat. Wzywam was, byście całym ser-
cem modlili się za swoich pasterzy, ponieważ 
wybrał ich Mój Syn. Dziękuję wam.

z 2 września  2011: 
Drogie dzieci! Całym sercem i duszą pełną 

wiary i miłości do Ojca Niebieskiego dałam 
wam i znów daję Mojego Syna. Mój Syn wam, 
ludom całego świata, dał poznać Jedynego, 
Prawdziwego Boga i Jego miłość. Poprowadził 
was drogą prawdy i uczynił was braćmi i sio-
strami. Dlatego, Moje dzieci, nie błądźcie i nie 
zamykajcie serc przed tą prawdą, nadzieją i mi-
łością. Wszystko wokół was jest przemijające 
i wszystko ulega ruinie, zostaje tylko chwała 
Boża. Dlatego wyrzeknijcie się wszystkiego, 
co oddala was od Boga. Tylko Jego adorujcie, 
gdyż On jest Jedynym, Prawdziwym Bogiem. 
Jestem z wami i pozostanę przy was. Szcze-
gólnie modlę się za pasterzy, aby byli godnymi 
przedstawicielami Mojego Syna i aby z miło-
ścią poprowadzili was drogą prawdy. 

Dziękuję wam!

MEDZIUGORSKIE 
P R O M O C J E !

Można zakupić w naszym wydawnictwie publikacje 
o Medziugorju w wyjątkowo atrakcyjnej ofercie. Przy 
zakupie płyty DVD z filmem „Tryptyk Królowej Poko-
ju” lub tego samego filmu na kasecie magnetowidowej 
VHS można dokupić tylko za 1 zł książkę pt. „Prze-
słanie z Medziugorja. Synteza”, która w sprzedaży jest 
po 10 zł. Zakup takiego kompletu jest więc premiowany 
zniżką 9 zł. 

Płyta DVD + książka to łącznie 21 zł
Kaseta VHS + książka to łącznie 16 zł
Film zrealizowany w Medziugorju przedstawia treść 

i znaczenie orędzia Matki Bożej, owoce i świadectwa, 
także opinię bł. Jana Pawła II o Medziugorju. Jako do-
datek na filmie: m. in. przedstawienie widzących z Me-
dziugorja; wszystkie Orędzia Matki Bożej 1984-2006 
w pliku pdf. Płyta DVD tłoczona w profesjonalnej wy-
twórni. Chcemy w ten sposób w miesiącu październiku, 
poświęconym Matce Najświętszej, jak najszerzej rozpo-
wszechnić Jej słowa, z jakimi zwraca się dziś do ludzi, 
pragnąc ich sprowadzić na drogi wiodące do Boga i do 
zbawienia.

z 2 października  2011: 
Drogie dzieci! Również dzisiaj Moje matczyne serce 

wzywa was do modlitwy, do waszej osobistej relacji z 
Bogiem Ojcem, do radości modlitwy w Nim. 

Bóg Ojciec nie jest daleko od was i nie jest wam nie-
znany. Objawił się wam przez Mojego Syna i dał wam 
Życie, którym jest Mój Syn. Dlatego, dzieci moje, nie 
ulegajcie pokusom, które chcą was oddzielić od Boga 
Ojca. Módlcie się! 

Nie próbujcie tworzyć rodziny i społeczeństwa bez 
Niego. Módlcie się, by wasze serca przepełniała dobroć, 
która pochodzi tylko od Mojego Syna, który jest praw-
dziwą dobrocią. Tylko serca wypełnione dobrocią mogą 
zrozumieć i przyjąć Boga Ojca. Ja wciąż będę was pro-
wadzić. W szczególny sposób proszę was, abyście nie 
osądzali swoich pasterzy. Dzieci moje, czy zapominacie, 
że to Bóg Ojciec ich powołał? 

Módlcie się! Dziękuję wam.
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Co mówi nauka i medycyna? Osoby 
widzące w Medziugorju są fizycznie i 
psychicznie zdrowe, ich widzenia są 
prawdziwe. Nasuwa się jednak kolejne 
pytanie: kogo widzą?

Nie istnieją oficjalne dokumenty, 
które mogłyby poświadczyć, ile razy 
osoby widzące z Medziugorja poddane 
były badaniom medycznym oraz na-
ukowym testom. Jednak z pewnością 
można stwierdzić, że w latach 1981-
2005 były badane najprawdopodobniej 
przez dziesięciu specjalistów. Od 
czasu do czasu odbywało się to na 
wniosek hierarchów Kościoła, innymi 
razy z inicjatywy prywatnych osób. 
Nigdy wcześniej w historii objawień 
nie było tak licznych, dokładnych i 
obszernych badań, jakie mają miejsce 
wobec osób otrzymujących objawienia 
w Medziugorju. Wiele z tych badań 
umknęło już z pamięci jednej z widzą-
cych, Mirjany Dragicević-Soldo, która 

mówi: „Kto może to teraz pamiętać? 
Na początku otrzymywania objawień 
byłam dzieckiem i myślałam, że 
muszę współpracować przy każdym 
badaniu, tak by wszystkim udowodnić, 
że naprawdę widzę Matkę Bożą. Z 
zagranicy przybywali lekarze i psychia-
trzy. Teraz wiem, że przeprowadzali 
badania z prywatnej inicjatywy, tak 
więc mogłam odmówić wzięcia udziału 
w nich.“ 

Ostatnie testy, którym była poddana 
Mirjana, miały miejsce w roku 2000. 
Przeprowadzili je lekarze z Innsbruc-
ku, z instytutu zajmującego się zjawi-
skami paranormalnymi. „Było wśród 
nich wielu lekarzy, także psychiatra. 
Podłączono mnie do dużej ilość urzą-
dzeń, m.in. pod wykrywacz kłamstw. 
Następnie wprowadzono w stan hip-
nozy, aby przenieść mnie myślami do 
momentu otrzymania objawienia, aby 
zbadać, co dzieje się z moim ciałem“, 

opisuje Mirjana, i dodaje, że pozwoliła 
na to wszystko, aby służyło to dobru 
Medziugorja, „Jeśli wyniki badań mogą 
pomóc innym uwierzyć po to, by szli 
drogą maryjnych orędzi, jeśli bardziej 
otworzą swe serca - zgadzam się na 
wszelkie badania.“

Kolejna osoba widząca, Ivan Dragi-
cević przypomina sobie, że większość 
testów była przeprowadzona w latach 
1983-1987, gdy francuscy, włoscy i 
austriaccy lekarze przeprowadzali róż-
norakie eksperymenty przed, pod czas 
i po objawieniach. Większość ekspe-
rymentów odbyła się w Medziugorju, 
a kilka - w Mediolanie. „Czasami było 
to nużące - wspomina Ivan - ponieważ 
przeprowadzali te testy wielokrotnie, 
za każdym razem za pomocą coraz 
nowocześniejszego sprzętu. Zastana-
wialiśmy się, po co tyle tych testów, ale 
Matka Boża dodawała nam sił. Mówiła, 
żebyśmy się niczego nie obawiali.” 

Ostatnie badania, którym był pod-
dany Ivan zostały przeprowadzone 
przez francuskich lekarzy 25 czerwca 
2005, w rocznicę objawienia Matki 
Bożej. Miały miejsce w Medziugorju, 
na podwórzu plebanii. Jednocześnie 
badaniom była poddawana Marija 
Pavlović-Lunetti. Grupą lekarzy 
kierował prof. dr Henri Joyeux, fran-
cuski chirurg i onkolog, profesor na 
Wydziale Medycznym w Montpellier 
(zdjęcie obok na str. 19). Wybitnemu 
profesorowi pomagał dr Philippe Lo-
ron, neurolog pracujący w paryskiej 
klinice Salpetriere, który w celu prze-

Badania przeprowadzone w Medziugorju 
na osobach widzących 
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prowadzenia badań zabrał ze sobą 
najnowocześniejsze urządzenia do 
nagrywania. Z nimi przybyły jeszcze 
cztery osoby, dwie kobiety i dwóch 
mężczyzn, którzy nigdy wcześniej nie 
byli w Medziugorju i patrzyli na osoby 
widzące w sposób bardzo krytyczny. 
Jedna z tych osób jest specjalistą 
radiologii, fachowcem od rejestracji 
fal móz gowych oraz znawcą narządów 
oddechowych. 

Marija i Ivan, którym Matka Boża 
ukazuje się każdego dnia, zostali pod-
dani testom przed, w trakcie oraz po 
otrzymaniu objawienia. Wyniki badań 
opublikował prof. Joyeux rok później: 
„Nasze naukowe wnioski są jasne: 
to, co się dzieje w Medziugorju jest 
prawdziwe i powinno być traktowane 
poważnie.“

Interesujący jest fakt, że ten sam 
profesor kierował francuskim zespołem 
naukowców, który badał osoby widzące 
w roku 1984. Francuzi zarejestrowali 
wówczas pierwsze elektrofalogramy 
przy badaniu mózgu, natomiast 20 
lat później ich wnioski nie uległy 
zmianom. „Dysponujemy ogromnym 
katalogiem nadzwyczajnych zjawisk, 
które nazywamy „objawieniami” albo 
„ekstazami”. Analizowaliśmy je w 
możliwie najbardziej szczegółowy 
sposób. Doszukiwaliśmy się kłamstwa, 
nagrywając te zjawiska tysiące razy 
kamerą i innymi nośnikami danych. 
Nasz zespół stosował najtrudniejsze 
testy psychologiczne. Jednogłośnie 
stwierdzono, że osoby widzące, 
najpierw jako dzieci, a teraz już 
dorośli, wszystkie bez wyjątku są 
zdrowe fizycznie i psychicznie, w 
osobistym, jak również rodzinnym oraz 
społecznym funkcjonowaniu. Można 

śmiało powiedzieć, że są zdrowsi niż 
ogólna przeciętna we Francji.” Tyle ze 
strony profesora Joyeux. 

Nauka po raz kolejny potwierdziła 
więc prawdziwość doświadczeń, 
którymi dzielą się ze światem oso-
by widzące. Udowodniła, że ich 
ekstazy nie są ani marzycielstwem 
ani epilepsją, ani halucynacją, ani 
histerią, że nie są chore, ani nie mają 
fałszywego poczucia tożsamości. 
Jednak trzeba dodać, że nauka nie 
potrafi odpowiedzieć, z kim roz-
ma wiają osoby widzące podczas 
objawień, ani też co i kogo wówczas 
widzą. „W żadnej chwili nie mogliśmy 
uchwycić na taśmie żadnego obrazu 
ani dźwięku osoby, Matki Bożej, o 
której mówią widzący, że widzą Ją 
i słyszą. Mogliśmy być wyłącznie 
obserwatorami tych nadzwyczajnych 
zjawisk” - wyjaśnia prof. Joyeux i 
podkreśla: „Nie leży w kompetencji 
nauki potwierdzenie czy zanegowanie 
obecności Matki Bożej w Medziugorju. 
Myślę, że nie można tego dowieść 
metodami naukowymi, nawet za 
pomocą najnowocześniejszych te-
stów. To zadanie należy do kom-
petencj i  autorytetów Kościoła. 
Przypomnę, że Kościół od r. 1981 aż 
do dnia dzisiejszego nie rozstrzygnął 
ostatecznie o prawdziwości objawień 
w Medziugorju. Toleruje je i dopuszcza, 
co nie należy do zwyczajnego po s-
tępowania Kościoła, gdyby zjawiska 
nie traktowano poważnie. Dlaczego 
do tej pory Kościół nie wypowiedział 
się jasno w tej sprawie? Jedną z 
pewnych odpowiedzi jest: dlatego, że 
objawienia nadal trwają. Nie zaskoczy 
mnie jednak fakt, jeśli Kościół po 
zakończeniu objawień pozytywnie 
wyrazi się na ich temat. Skądinąd 
przyniosły one niezwykłe owoce na 
całym świecie”, kontynuował francuski 
naukowiec, który jest przekonany, że 
w Medziugorju mają miejsce ważne 
wydarzenia. 

„Zachęciłem wiele osób do od-
wiedzenia Medziugorja: zdrowych i 
chorych, niewierzących i wierzących, 
sceptycznych zakonników, naukowców 
i nie-naukowców, młodych ludzi, którzy 
szukają drogi życia, osoby uzależnione 
od narkotyków… - dodaje profesor. 
Wszyscy powrócili z Medziugorja pod 
wrażeniem tego miejsca, atmosfery, 
którą ono emanuje.” 

Do podobnych wniosków ba-
dawczych doszły inne komisje me-
dyczno-naukowe, między innymi 

specjalna komisja byłej Konferencji 
Ep iskopa tu  Jugos ław i i ,  k tó ra 
przesłuchiwała osoby widzące pod 
koniec lat 80-tych. Jednym z jej 
członków był psycholog Albin Novak. Z 
racji, że był zobowiązany do zachowania 
tajemnicy, stwierdził lakonicznie: „Nie 
stwierdziliśmy w zachowaniu osób 
widzących żadnych odchyleń od 
normy. Ich stan psychosomatyczny 
nie różni się od stanu innych osób 
w ich wieku mieszkających na tym 
terenie”, powiedział krótko, ale pomimo 
wszystko przekazał tymi słowami 
informację o stosowaniu w badaniach 
metody obserwacji oraz braku jakichś 
specjalnych testów. Tych sześciu 
specjalistów – czterech lekarzy i dwóch 
kapłanów – wyjechało z osobami 
widzącymi z Medziugorja i spędziło z 
nimi sześć dni na obrzeżach miasta 
Split, na rozmowach i we wspólnocie. 
W sprawozdaniu skierowanym 
do biskupa zawarli następujące 
wnioski: „Wszystkie badane osoby 
są psychicznie zrównoważone, 
nie wykazują ani objawów chorób 
psychicznych, ani skłonności do 
psychopatycznych zachowań, któ-
re z pewnością miałyby wpływ na 
obserwowane ponadnatura lne 
wydarzenia. Nie miały miejsca żadne 
psychozy, zbiorowe histerie, ani żadne 
inne tym podobne wydarzenia.” 

Powyższe opinie lekarzy i ludzi 
nauki nie przekonały ówczesnego 
biskupa Jugosławii o prawdziwości 
objawień w Medziugorju. Pozostaje 
nam czekać na ostateczny werdykt 
Watykanu.

Przekład z niem.: Alicja B.

Medjugorje. Gebetsaktion... 
nr 2/2011
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Świat potrzebuje Boga 
Obecną erę nowożytną charakte-

ryzuje masowe odchodzenie od Boga. 
Znalazło ono swój punkt kulminacyjny 
w ateizmie typu komunistycznego. Z 
jednej strony widoczny jest teoretycz-
ny ateizm Wschodu, który oddalił od 
Boga całe pokolenia, z drugiej strony 
ludzi Zachodu kształtuje praktyczny 
materializm, który w centrum życia po-
stawił człowieka, materię i zmysłowe 
przyjemności, tak że Boga odsunięto 
na ubocze, jak niewiele znaczącą 
postać na arenie świata. Może nawet 
warto pokusić się o stwierdzenie, że 
słowa włożone przez Nietzsche’go w 
usta jego „nadczłowieka” wydają się 
profetyczne: „Gdzie jest Bóg? Powiem 
wam. Zabiliśmy Go, wy i ja… Cośmy 
uczynili, gdy ziemię odłączyliśmy od 
jej słońca? Dokąd ona teraz zmierza? 
Czyż nie staczamy się na drodze za-
tracenia? Czyż nie błądzimy jakby w 
niekończącej się pustce?” 

Na różne sposoby człowiek wielo-
krotnie Boga opuszczał. Bóg stał się 
nieobecny i obcy człowiekowi, któremu 
wydaje się, że Go już nie potrzebuje. 
Przecież już bojownicy francuskiej 
rewolucji postawili na ołtarzu Notre 
Dame w Paryżu kobietę, symbolizu-
jącą boginię rozsądku, i zawołali: „Oto 
nasz Bóg!” Boga pozbawiono panowa-

nia. Z łatwością można dostrzec, kto 
krył się za tymi poczynaniami: szatan, 
zabójca człowieka, który od wieków 
zajmuje się odciąganiem człowieka 
od Boga, który zazdrości człowiekowi 
bycia tak mocno ukochanym przez 
Boga, dlatego stara się doprowadzić 
człowieka do tego samego grzechu 
nieposłuszeństwa, pychy i odrzucenia 
Boga, który sam, jako upadły anioł, 
popełnił. W takich właśnie czasach 
woła nas Jezus: „Czas się wypełnił i 
bliskie jest królestwo Boże. Nawra-
cajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 
1,15). Te słowa Jezusa odnosiły się do 
Jemu współczesnych czasów. Jednak 
jakże bardzo dotyczą one również 
naszej rzeczywistości. Człowiek ciągle 
narażony jest na niebezpieczeństwo 
zatracenia serca, które jest mieszka-
niem Boga i Jego Królestwem. Z tym 
coraz większym odrzuceniem Boga 
zaczęła walczyć Matka Boża, Matka 
Jezusa, Matka Kościoła, Matka każ-
de go człowieka. Rozpoczęła walkę 
przeciwko wężowi, który zmiażdży 
Jej głowę, a Ona zmiażdży mu piętę. 
Objawienia maryjne z Paryża 1830 r., 
z La Salette 1846 r., z Lourdes 1858 r., 
z Fatimy 1917 r. są naglącym apelem 
do nawrócenia i usilnym wołaniem 
o zmianę sposobu postępowania w 
życiu. Szczytem starań nieba w tej 

kwestii jest Medziugorje, gdzie 
poprzez osobę Maryi, Królo-
wej Pokoju objawia się troska 
Boga o każdego człowieka. 
Wezwanie do nawrócenia, a 
zatem z pewnością także do 
żywej wiary, tworzy jedno z 
podstawowych orędzi z Me-
dziugorja. Matka Boża powie-
działa 8.03.1984: „Kochane 
dzieci, błagam was dzisiaj, 
aby każde z was osobiście 
się nawróciło! Ten czas jest 
dla was!”

Pozwalać Bogu 
się odnaleźć
Zarówno pośród pielgrzy-

mów z Medziugorja, jak i w 
innych miejscach spotkań wier-
nych, którzy przynajmniej raz 
odwiedzili Medziugorje, za-
uważam niezwykłą wrażliwość 

Chronologia badań, 
którym poddane 

zostały osoby widzące 
z Medziugorja

Pierwsze przesłuchanie miało 
miejsce na posterunku policji z Citluk 
27.06.1981 r., cztery dni po rozpo-
częciu objawień w Medziugorju, w 
obecności lekarza Ante Vujevica. 

Drugie badanie odbylo się 29.06, 
gdy policja zabrała widzących do kliniki 
psychiatrycznej w Mostarze. Dzieci ob-
serwowała w roku 1981 amerykańsko-
chorwacka lekarz psychiatra dr Nicola 
Bartulica, a w 1982 doktor psychologii 
społecznej o. Slavko Barbarić. 

Na przełomie lat 1982/83 badał je 
słoweński psychiatra i parapsycholog 
Ludvik Stopar. 

W roku 1984 dzieci poddane zostały 
wielu testom włoskich specjalistów. 
Francuski zespół pod kierownictwem 
dr Henriego Joyeux badał osoby 
widzące od marca do grudnia 1984r. 
Jeszcze bardziej obszerne testy 
przeprowadziła francusko-włoska 
komisja, składająca się z 17 uznanych 
specjalistów.

W roku 1998 badania zostały prze-
prowadzone na wniosek proboszcza 
z Medziugorja. Kierownikiem zespołu 
był dr Andreas Resch, profesor teologii 
i specjalista od obszarów granicznych 
w nauce. Ostatnie badanie miało 
miejsce 25.06.2005. Wszystkie ba-
dania wykazały normalność dzieci. 
Udowodnione zostały także ich stany 
ekstazy podczas objawień.

30 lat objawień Matki Bożej 
w Medziugorju 1981-2011 
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na to, co ponadziemskie, na Boga. 
Widziałem w Medziugorju wiele na-
wracających się ludzi, głównie poprzez 
sakrament pojednania. Ludzie, którzy 
przez całe lata byli daleko od Boga - 
odnajdywali wiarę dzięki łagodnej dłoni 
Maryi. Z radości wielu z nich płakało, 
zarówno kobiety jak i mężczyźni. Tak-
że podczas mszy św., nabożeństw i 
rekolekcji organizowanych poza Me-
dziugorjem, mogłem być świadkiem 
głębokich nawróceń.

Odpowiedzialność 
za siebie nawzajem
Pewien biskup, który dobrze znał 

Lourdes, Fatimę i Medziugorje, po-
wiedział: „Z Medziugorja wierni wra-
cają jako apostołowie. Dostrzegają 
odpowiedzialność za ludzi im współ-
czesnych, którzy stracili wiarę i prze-
stali się modlić.” Wielu bardzo cierpi, 
widząc własne dzieci albo krewnych, 
którzy przestają wierzyć. Widziałem 
wiele matek i ojców płaczących z 
powodu swoich dzieci, idących drogą 
życia bez Boga. Modlą się i poszczą w 
intencji ich nawrócenia, biorą sobie do 
serca słowa Matki Bożej, która prosi: 

„Wybrałam was, abyście szli 
szczególną drogą, tacy jacy jeste-
ście. Ja, Matka, kocham każdego z 
was. I gdy znajdziecie się kiedykol-
wiek na bezdrożach, nie bójcie się, 
bo Ja kocham was także wtedy, gdy 
jesteście daleko ode Mnie i Mojego 
Syna. Proszę was, nie pozwólcie, 
aby Moje serce wylewało krwawe 
łzy nad duszami, które przez grzech 
idą na zatracenie. Dlatego módlcie 
się dzieci, módlcie się, módlcie się!” 
(24.05.1984)

Często zdarza mi się pocieszać 
ludzi słowami, że żadna modlitwa nie 
jest bezowocna. Bóg znajdzie sposób 
dotarcia do każdego człowieka, aby go 
uratować, choć my często nie widzimy 
Jego dróg. Trzeba też przyznać, że 
Bóg potrzebuje naszej pomocy jako 
członków Jego Mistycznego Ciała. 
Ludzie żyjący słowami maryjnych 
orędzi poświęcają dużo czasu na prze-
bywanie z Bogiem na modlitwie. Sta-
rają się codziennie modlić bewiarzem, 
uczestniczą we mszy świętej, która 
jest „najważniejszą i najowocniejszą 
modlitwą”. Ćwiczą się w podejmowa-
niu postów, nawet jeśli jest to trudne w 
naszych konsumpcyjnie nastawionych 
społeczeństwach. Wrażliwość na Boga 
i człowieka objawia się zarówno w nie-

sionej bliźnim pomocy, jak również w 
gotowości zadośćuczynienia Bogu. 
Dobre dziecko pociesza swoich rodzi-
ców, jeśli jedno z rodzeństwa umrze: 
obdarza rodziców miłością, większą 
troską, poświęceniem, pomocą.

Poczucie grzechu
Przez większą wrażliwość na 

żywą obecność Boga, u pielgrzymów 
z Medziugorja rozwija się głębokie 
wyczucie wobec nieszczęścia, jakim 
jest grzech. Błogosławiony papież Jan 
Paweł II powiedział pewnego razu, że 
największym grzechem naszych cza-
sów jest utrata poczucia grzeszności, 
a ta strata łączy się z utratą wrażliwo-
ści na Boga i Jego łaski. (Encyklika o 
Duchu Świętym, nr 45). 

Właściwie każdy człowiek (stwier-
dzam to na podstawie doświadczenia 
dni rekolekcyjnych), który poczuł wo-
łanie Matki Bożej, odczuł ból z powodu 
grzechu i odkrył na nowo ogromne 
znaczenie sakramentu pokuty. Wsku-
tek tego powstaje w sercu pragnienie, 
by nie sprawiać więcej bólu Matce 
Bożej ani nie opuszczać Boga. Z tym 
łączy się dążenie do świętości, do 
której tak intensywnie zaprasza nas 
Maryja. Stawać się świętym w znacze-
niu stawania się zdrowym na duszy, 
pozwalania Bogu, aby nas zbawiał i 
na nowo, nieustannie z naszą pomocą 
stwarzał. Dusza jest zdrowa tylko wte-
dy, gdy przebywa z Bogiem, otwiera 
się na Jego miłość, gdy oczyszcza 
się z tego wszystkiego, co oddziela 
ją od Boga albo hamuje skuteczność 
jej działania. 

Dążenie do świętości
„Tak jak nosiłam Jezusa w 

Moim łonie, tak chciałabym was, 
Moje dzieci, nieść do świętości.” 
(25.03.1990) Ludzie poczuli się tak 
bardzo poruszeni przez Matkę Bożą, 
że są gotowi Jej się zawierzyć i iść 
drogą świętości, którą proponuje. 
Może nas Ona prowadzić tylko wtedy, 
gdy całkowicie się Jej oddajemy, z Nią 
przeżywamy codzienność, pozwalamy 
się Jej przemieniać, jednoczymy się z 
Jej Niepokalanym Sercem. Dlatego 
mówi nam: „Zapraszam was, abyście 
oddali mi swoje serca, abym mogła 
je przemieniać i czynić podobnymi 
do mojego. Pytacie, dlaczego nie 
umiecie odpowiedzieć na moje wy-
magania. Dzieje się tak dlatego, że 
nie oddaliście mi swoich serc, abym 

je przemieniła.” (15.05.1986) 
Nawet jeśli ludzie z uczciwej poko-

ry nie przyznaliby, że chcą iść drogą 
świętości, idą właśnie tą drogą, jeśli 
tylko starają się żyć Ewangelią i po-
głębiać wiarę.

Przed doświadczeniem Medziu-
gorja nigdy nie odważyłem się mówić 
kazania o świętości, chociaż ojcowie 
Soboru Watykańskiego już w roku 
1964 ogłosili w dekrecie: „Wszyscy 
chrześcijanie są zaproszeni i zobo-
wiązani do stawania się świętymi 
zgodnie ze stanem, w którym żyją i 
otrzymanym powołaniem.” (Nr 42) 
Błogosławiony papież Jan Paweł II 
określił dążenie do świętości jako 
najważniejszy postulat Soboru.

Doświadczyć żywego 
Boga podczas modlitwy
Ludzie, którzy często odwiedzają 

Medziugorje, doświadczyli tam piękna 
modlitwy i w niej zasmakowali. Czuli 
radość z modlitwy różańcowej, z roz-
ważania męki Jezusa, uczestniczenia 
we mszy świętej. Wielu podkreśla trud 
modlitwy w domu, ponieważ często są 
zostawieni samym sobie, gdy rodzina 
nie chce się z nimi modlić. Dlatego 
Matka Boża, troszcząc się o swoje 
dzieci, wspomagała powstawanie 
grup modlitewnych i wspólnot na 
całym świecie na wzór grup modlitwy 
utworzonych w Medziugorju. Tam 
wierni mogli się wzajemnie umacniać. 
Dlatego przychodzą regularnie na spo-
tkania i nabożeństwa. „Medziugorje” 
jest wszędzie tam, gdzie ludzie wpro-
wadzają w życie słowa skierowane do 
nas przez Matkę Bożą w Jej orędziach. 
Niektórzy ludzie opowiadali mi, że w 
Medziugorju czuli szczególną obec-
ność Nieba, doświadczyli go sercem: 
Matka Boża jest tam obecna, kocha 
nas i prowadzi do Boga.

W tym świecie, w którym coraz rza-
dziej spotkać można wierzących (np. 
w Austrii 29% ludzi wierzy w życie po 
śmierci), istotne stają się słowa wiary: 
„Bóg jest! Troszczy się o mnie, kocha 
mnie! Jezus żyje, a niebo rzeczywiście 
jest pośród nas!” Ponieważ tam, gdzie 
jest Bóg, tam są święci, aniołowie i 
Maryja. Naturalnie mogliśmy wiedzieć 
o tym na poziomie intelektualnym, ale 
te fakty nie poruszały naszych serc, 
nie wpływały na nasze życie.

Zacząć leczyć rany
Jakże wielu ludzi doświadczyło 
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Christiane Ciaessens to pierwszy 
naoczny świadek uzdrowienia szwaj-
carki Joelle Beuret-Devanthery w 
listopadzie 2010 r. w Medziugorju. 

Oto jej relacja o pielgrzymce:
W sobotę, 16 października 2010, 

46 osób, w większości z parafii św. 
Franciszka Salezego i św. Teresy, 
udało się na prywatną pielgrzymkę do 
Medziugorja. Była to nasza dwudzie-
sta pielgrzymka tego rodzaju, którą 
zorganizowaliśmy z okazji dwudziestej 
rocznicy założenia naszej wspólnoty 
modlitewnej „Królowa Pokoju”. Dla 
całej naszej wspólnoty była to wspa-
niała okazja do dziękczynienia Bogu, 

ponieważ Maryja prowadziła każdego 
z nas i wspierała w trudnościach, które 
przeżywaliśmy w ciągu tych 20 lat. 

Doprawdy szatan nie może znieść 
Dziewicy Maryi i dlatego nienawidzi 
także grup modlitewnych, do których 
zakładania Matka Boża gorąco zachę-
ca. Dzięki łasce Boga pozostaliśmy 
wierni Bogu i Maryi. W każdy ponie-
działek spotykaliśmy się na wspólnej 
modlitwie, na rozważaniu tajemnic 
życia Jezusa. Staraliśmy się postępo-
wać zgodnie z orędziami, które Maryja 
przekazała światu i dalej przekazuje 
każdego miesiąca w Medziugorju. 

Jechaliśmy autobusem 2 dni, 
modliliśmy się i słuchaliśmy o wy-
darzeniach, które miały miejsce w 
Medziugorju od roku 1981 aż do dziś. 
W sobotę wieczorem około godz. 
20-tej  byliśmy u celu naszej drogi. 
W poniedziałek, 18 października, 
wspinaliśmy się na górę Objawień, 
w deszczu, po śliskiej ścieżce, ale 
z radosnymi sercami. Wspieraliśmy 
się wzajemnie. W naszej grupie była 
także Joelle, całkowicie niewidoma, 
50-letnia kobieta, jej 20-letnia córka 
Vinciane, a także ich skromna i ciagle 
uśmiechnięta przyjaciółka Claudia, 
która towarzyszyła Joelle z miłością i 
serdeczną uwagą. Joelle była szczę-
śliwa. Wydawało się, jakby unosiła się 
ponad wysadzaną kamieniami drogą. 
Przed figurką Matki Bożej wypowie-
działa przepiękną modlitwę, pełną 
miłości i zaufania niebieskiej Matce. 

Cała grupa zatrzymała się na 

uzdrowienia głębokich zranień duszy 
właśnie dzięki miłości Matki Bożej, mi-
łości Jezusa, których serca odczuwają 
wszystkie te rany. Oto co opowiedziała 
mi pewna kobieta: „Kiedy po raz 
pierwszy odwiedziłam Medziugorje, 
poczułam ogromne poruszenie duszy, 
ponieważ wszystkie nierozwiązane 
problemy w taki sposób doszły do mo-
jej świadomości, że byłam przerażona. 
Jednak doświadczenie obecności 
Matki Bożej przyniosło mi uzdrowienie 
i pociechę. Czułam się tak, jakbym 
została otulona cudownym, uzdrawia-
jącym podmuchem.” 

Słusznie nazwano Medziugorje 
miejscem dla dusz zranionych. Na 
pytanie, czy Matka Boża gani czasa-
mi osoby widzące, odpowiada Vicka: 
„Nie, Ona jest Mamą, która broni swo-
ich dzieci.” Zna nasze błędy i słabości, 
nasze bolączki i cierpienia, krzyże i 
troski, a także - rany. Jest Matką, która 
chce nas leczyć, pomagać, wychowy-
wać, prowadzić, trzymać naszą dłoń. 
Ludzie doświadczają tego przez słowa 
orędzi i Jej obecność wszędzie tam, 
gdzie żyją, i są za to wdzięczni. Matka 
Boża skierowała do nas ważne słowa: 
„Drogie dzieci! Ja i mój Syn Jezus 
pragniemy dziś dać wam obfitość 
radości i pokoju, aby każdy z was z 
radością niósł i dawał świadectwo 
pokoju i radości w miejscach, gdzie 
mieszkacie.” (25.12.2010)

dr Johannes Gamperl
Medjugorje. Gebetsaktion... 

nr 2/2011
Przekład z niem.: Alicja B

«Błogosławieni, którzy nie 
widzieli, a uwierzyli...» (J 20,29)

ORĘDzIE DANE MIRjANIE 
2 CzERWCA 2011:
Drogie dzieci, podczas gdy wzywam was do modlitwy za tych, 

którzy jeszcze nie poznali miłości Bożej, gdybyście wy wejrzeli w 
swoje serca, zrozumielibyście, że mówię o wielu z was. Otwar-
tym sercem, szczerze zapytajcie siebie, czy pragniecie żywego 
Boga, czy chcecie Go odsunąć i żyć po swojemu. Rozejrzyjcie 
się wokół siebie, moje dzieci, i popatrzcie dokąd zmierza świat, 
który myśli bez Ojca, błąkając się w mroku doświadczeń. 

Ja podaję wam światło Prawdy i Ducha Świętego. Zgodnie 
z planem Bożym jestem z wami, by wam pomóc, aby w waszym 
sercu zwyciężył mój Syn, jego Krzyż i Zmartwychwstanie. Jako 
Matka pragnę i modlę się o waszą jedność z moim Synem i 
Jego działaniem. Ja jestem tutaj. Zdecydujcie się. 

Dziękuję wam.
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około 20 minut w ciszy, następnie 
zbieraliśmy się do drogi powrotnej, aby 
około godz. 17-tej wziąć udział w wie-
czornych modlitwach w kościele św. 
Jakuba. Tutaj zdarzyło się dla Joelle 
coś wspaniałego: czuła się tak, jakby 
trzymała mocno czyjąś dłoń, właśnie 
w chwili przyjęcia Komunii Świętej i 
usłyszała delikatny głos, kierujący do 
niej słowa: „Przecież chciałaś mieć 
dziecko - masz córkę. Szukałaś pracy 
i ją otrzymałaś. Może wystarczy... Czy 
nie możesz wreszcie zamilknąć? Gdy 
jest zimno - masz ciepłe mieszkanie, 
gdy jesteś głodna - masz zawsze 
coś do zjedzenia, gdy pada śnieg - 
masz ciepłe ubranie, czy nie możesz 
wreszcie zamilknąć, czy jeszcze ci nie 
wystarczy?” 

Joelle była do głębi zaniepokojona 
tymi słowami. Tego samego wieczora 
rozmawiała o tym z ojcem Fabianem, 
który powiedział jej, że Bóg jest obec-
ny w Eucharystii. Ale On napełnia 
nas pokojem i chce zawsze naszego 
dobra, a więc takie słowa nie mogą od 
Niego pochodzić. Dodał także, żeby 
modliła się do Boga i prosiła Go o łaskę 
rozeznania i spełnienia Jego woli. To 
ją uspokoiło. Dzień później, 19 paź-
dziernika, postanowiliśmy odprawić 
drogę krzyżową. Chcieliśmy dojść aż 
do wielkiego krzyża na górze. Starsze 
osoby, wśród nich także Joelle, modliły 
się z o.Olivierem u stóp góry, podczas 
gdy grupa pielgrzymów przy mżawce 
podjęła trud wspinaczki po wyjątkowo 
śliskiej drodze. Przy każdej stacji drogi 
krzyżowej modliliśmy się dłuższą chwi-
lę, zawierzając wszystkie nasze inten-
cje. Ojciec Luc polecił nam, żebyśmy 
duchowo łączyli się w modlitwie z tą 
małą grupką, która nie mogła wspinać 
się na górę oraz żebyśmy w sposób 
szczególny ofiarowali rozważanie męki 
Jezusa w intencji Joelle, modląc się 
dla niej o szczególną łaskę, także o 
uzdrowienie, ponieważ dla Boga nie 
ma nic niemożliwego. 

To była wyjątkowo intensywna 
droga krzyżowa, bardzo głęboka 
modlitwa, w której wchodziliśmy 
sercami w mękę Jezusa, którą On 
przecierpiał za nasze grzechy. Trwało 
to od godz. 9 do 15. Około godz. 17-tej 
wszyscy znajdowaliśmy się znowu w 
kościele parafialnym w Medziugorju, 
uczestnicząc w programie modlitw 
przewidzianych na ten wieczór. Tam 
wydarzył się ten wielki cud. W chwili, 
gdy Joelle przyjmowała Komunię, wi-

działa przed sobą kapłana w jego bia-
łej albie. Pełna zadziwienia spojrzała w 
górę i zobaczyła światła, wysoki strop 
kościoła i witraże. Czuła się tak, jakby 
ją ktoś wyprowadził z głębokiej ciem-
ności i początkowo była niepewna. 
Powiedziała do Claudii: „Wyprowadź 
mnie stąd, źle się czuję.” Gdy wyszły, 
Joelle powiedziała do Claudii: „Widzę 
światło.” Poszły następnie w kierunku 
zakrystii, skąd właśnie wychodził o.O-
liver. Zapytał: „Co tu robicie?” A Joelle 
odpowiedziała: „Ja widzę!” Głęboko 
poruszony o.Oliver polecił jej wrócić 
do kościoła, gdzie właśnie wierni koń-
czyli trzecią tajemnicę różnańca. Po 
wyjściu ludzi z kościoła otoczyliśmy 
Joelle. Ksiądz jako dobry pasterz za-
prosił Joelle do dziękczynienia, oboje 
podeszli do schodków przed ołtarzem, 
uklękli i dziękowali Bogu za ten wielki 
dar, którego Bóg udzielił Joelle. Ta 
scena przypomniała nam wydarzenie 
z Ewangelii, gdy Jezus uzdrowił 10 
trędowatych, ale tylko jeden z nich 
wrócił, aby podziękować Bogu. 

Później podeszliśmy do figury 
Ma tki Bożej, żeby podziękować za 
Jej wstawiennictwo. I poszliśmy wy-
począć. Niektóre kobiety z Włoch 
i niektórzy pielgrzymi z Pleymouth 
opowiadali nam, że stojąc za Joelle, 
kiedy przyjmowała Komunię Świętą, 
czuli silny zapach róż, unoszący się 
od jej osoby. Joelle twierdziła później, 
że ten silny przyjemny zapach nie 
opuścił jej, lecz towarzyszył przez cały 
dzień. Vinciane, która uczestniczyła 
we mszy św., ale tuż po niej udała się 
na spoczynek, nie była świadoma, 
jak wielkiej łaski doznała jej mama. 
Warto zauważyć, że Joelle nigdy 
nie widziała na własne oczy córki, 
ponieważ od 42 lat była niewidoma. 
Szczęśliwy o.Olivier natychmiast 
pobiegł do miejsca naszego noclegu i 
zaprosił wszystkich pielgrzymów, żeby 
się zgromadzili na dziedzińcu. Joelle 
przechodziła obok, zauważyła swoją 
córkę i powiedziała: 

„Myłaś przed chwilą głowę?” 
Vinciane, która w pierwszej chwili 

nie zareagowała, powiedziała: „Tak, 
oczywiście”, a po chwili zapytała: „A 
dlaczego wszyscy mamy przyjść na 
dziedziniec?” 

Joelle odrzekła: „Nie zauważyłaś, 
że coś się we mnie zmieniło?” 

Vinciane spojrzała i zaprzeczyła. 
„Przyjrzyj się dokładniej” - powie-

działa matka. 

„Ty widzisz!”. 
Ogromne wzruszenie ogarnęło i 

matkę i córkę. Mocno się przytuliły i 
dłuższą chwilę tak trwały. Vinciane 
przyznała się później: „Nie przesta-
wałam się modlić, żeby moja mama 
odzyskała wzrok, by znów mogła 
widzieć światło dnia. I powiedziałam 
Matce Bożej, że nie wyjadę z Medziu-
gorja dopóty, dopóki moja mama nie 
odzyska wzroku.” 

Jej wiara okazała się niezłomna i 
skuteczna. Maryja wysłuchuje modlitw 
swoich dzieci. Całą pielgrzymko-
wą grupę ogarnęła wielka radość i 
dziękczynienie Bogu i Maryi. Chociaż 
dochodziła już godzina 22, poszliśmy 
pod Błękitny Krzyż, gdzie Matka Boża 
ukazuje się regularnie Mirjanie i Ivano-
wi. Ledwo można było powstrzymywać 
radość i wzruszenie związane z tym 
cudem, który był prezentem dla całej 
naszej wspólnoty, szczególnie, że ob-
chodziliśmy 20-lecie jej istnienia. Jest 
to doprawdy znak obecności Maryi 
blisko nas, który nas umocnił i będzie 
pozwalał przetrwać trudne chwile. 
Maryja nas prowadzi, wspiera, trzyma 
w swojej dłoni, kocha nas i chciałaby, 
by powstawało więcej takich wspólnot, 
wprowadzających w życie słowa orę-
dzi, które kieruje do nas już od 30 lat. 
Gdy wyruszaliśmy na tę pielgrzymkę, 
udaliśmy się tak naprawdę do szkoły 
Maryi, w której Ona prowadzi nas 
do swojego Syna. „Dla ludzi jest to 
niemożliwe, ale dla Boga nie ma nic 
niemożliwego.” (Mt 19,26)

Szkoła Maryi:
Wszystko trzeba 
czynić z sercem 
s Codzienna modlitwa, 
zwłaszcza różańcowa

s Czytanie Pisma Świętego, 
przynajmniej przez kilka minut 
s Comiesięczna spowiedź
s Uczestniczenie we mszy św. 
w niedziele, a jeśli to możliwe, 

także w tygodniu
s Post dwa razy w tygodniu, 

najlepiej w środy i piątki.

Szkoła Maryi
jest drogą świętości. 

Powyższe punkty 
są jak złote nici, 

którymi przeplatane 
jest życie każdej wspólnoty 

Maryi, królowej Pokoju. 
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List uzdrowionej Joelle do przyjaciół

Wyjście z ciemności 
w stronę światła

Drodzy przyjaciele!

Chciałabym się z wami podzielić tym, co wydarzyło 
się po pamiętnym dniu 19 października 2010 roku, czyli 
po dniu, w którym zostałam uzdrowiona w Medziugorju. 
Gdy we wspomnianym dniu wyszłam z kościoła, mogłam 
widzieć światło i rozróżniać twarze ludzi. Widziałam, 
jak poruszają się ich oczy i usta. W ciągu następnych dni 
mój wzrok powoli, stopniowo, ale coraz bardziej się wy-
ostrzał. Dzisiaj dziękuję Bogu, że nie odzyskałam wzro-
ku w jednej chwili, ponieważ mogłabym nie znieść szoku 
zmiany. Po moim powrocie do Szwajcarii zauważyłam 
przy wysiadaniu z autobusu „nieuczesane drzewa”. Moja 
przyjaciółka Claudia zachęcała mnie, żebym powie-
działa jej, co widzę, gdy znowu coś podobnego zobaczę. 
Minęło kilka minut, autobus jechał dalej, wtedy znowu 
to „rozczochrane drzewo”. Claudia powiedziała mi, że to 
są palmy. Zastanówcie się, jak byście się czuli, gdybyście 
obudzili się do patrzenia na świat po 42 latach. Nic nie 
jest takie samo. Przyjaciele ze wspólnoty są dla mnie 
nad wyraz mili. Oni mnie wspomagali w tym budzeniu 
się do widzenia w świetle. Gdy wróciłam do domu, na 
nowo poznałam moich obu braci, moją siostrę i rodziców. 
Zapadająca na dworze noc przynosiła mi odpoczynek i 
ukojenie dla oczu. 

Moje życie wygląda tak jak wcześniej. Nieustannie 
modlę się do Jezusa i Maryi. Miłość do nich zaszczepili 
we mnie moi rodzice, a ja przekazałam ją mojej córce, 
Vinciane, która była ze mną w Medziugorju. W pierw-
szych dniach, gdy zobaczyłam wieżowce w Lozannie, 
niektóre po 10 pięter, ściskało mi żołądek, miałam na-
pady pocenia się, było mi słabo. Ze strachu nie chciałam 
wychodzić z domu. Podobnie było z ludźmi - każde spo-
tkanie wywoływało lęk i dyskomfort. Cokolwiek jednak 
by się nie działo, nie tracę zaufania do Jezusa i Maryi, 
którzy przywrócili mi wzrok, a skoro to uczynili, obda-
rzyli mnie łaską zniesienia każdej trudności związanej 
z powrotem do zdrowia. Wiara, cierpliwość, odwaga, 
ufność są kamieniami milowymi, którymi naznaczone 
jest moje życie. Jestem pewna, że Jezus wypełnił swoje 
dzieło, Ten, który nie ustawał w cichym i delikatnym ofia-
rowywaniu się za nas. 

Teraz rozróżniam także kolory. Widzę duże obiek-
ty takie jak budynki, drzewa, zielone łąki, samochody, 
widzę też nasze koty, klatkę schodową, słońce i ludzi. 
Znowu chodzę do pracy i z większą łatwością wykonuję 
prace domowe. 

Vinciane cieszy się ze zmian, które widzi u swojej 
mamy i mówi, ze teraz w naszym domu panuje prawdzi-
wa Boża radość. 

Z pamięcią w modlitwie 

wasza Joelle Beuret-Devanthery 

Lozanna, 19 listopada 2010
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Obchodzimy w tym roku trzy-
dziestą rocznicę niezwykłych 
wydarzeń, które rozpoczęły się 
w popołudniowych godzinach 
dnia 24 czerwca 1981 r. Zjawi-
ska, które do dnia dzisiejsze-
go zastanawiają uczonych i 
ducho wnych, nie dając im spo-
koju. Zjawiska, które wywołują 
sprzeciw i zachwyt, które mają 
zarówno swoich zagorzałych 
zwolenników, jak i zajadłych 
przeciwników. Jedni stoją po 
stronie prawdziwości objawień z 
powodu własnych doświadczeń 
i pewni swego zdania sławią tę 
drogę życia duchowego i do niej 
zachęcają. Drudzy nie szczędzą 
środków ani sposobów, aby 
dyskredytować wszystko, co jest 
związane z Medziugorjem. 

Z pewnością wywierało to 
decydujący wpływ szczególnie 
w początkowych dniach takich 
zjawisk, jeśli weźmiemy pod 
uwagę kontekst historyczny, 
kościelny i teologiczny objawień 
w Medziugorju, a także powiąza-
nie z wiarą. Należy uwzględnić 
także wszystkie czynniki, które 
w jakikolwiek sposób powiązane 
były z kwestią Medziugorja lub 
miały wpływ od wewnątrz lub 
z zewnątrz. Objawieniom przy-
patruję się z bliska od samego 
ich początku. Chociaż najpierw 
podchodziłem do nich bardzo 
krytycznie, później zyskałem 
pewność, że dzieci z Bijakovici 
nie oszukują, że pociągnął je 
Ktoś silniejszy i wyrwał z co-
dzienności, w której żyły. Za 
trwanie przy stwierdzeniach o 
prawdziwości swoich doświad-
czeń, z których nie pozwolili się 
wprowadzić w błąd, byli w stanie 
oddać życie.

Początek objawień
Nierzadko spekulowano, że o. 

Jozo Zovko wszystkie te wyda-
rzenia wymyślił i zmanipulował. 
Jest to notorycznie powtarzany 
banał i pusta insynuacja. Ojciec 
Jozo pojawił się w Medziugorju 
8 miesięcy przed rozpoczęciem 
objawień, w listopadzie 1980 r., 

razem z ojcem Zrinco Cuvalo. 
Obaj byli tu całkowicie nowi i 
nieznani. Ich poprzednicy: ojciec 
Luka Susac i ojciec Jozo Jolic 
byli bardzo zżyci z parafianami, 
a zatem nowi kapłani potrze-
bowali czasu, żeby wierni się 
z nimi oswoili i ich przyjęli. Nie 
mogli zbyt dobrze znać parafii 
zaledwie po 8 miesiącach po-
bytu. O. Jozo w ogóle nie znał 
osób, które później otrzymały 
objawienia. Jedna z nich, Mirja-
na Dragicević, żyła w Sarajewie 
i przyjechała tutaj tylko na czas 
letnich wakacji do swoich krew-
nych. Gdy o. Jozo przybył na to 
miejsce, zastał dom parafialny 
w tragicznym stanie, tak więc 
natychmiast podjął plany budo-
wy nowego domu. Do tego celu 
zaangażował architektów, kupił 
materiały. Dbał szczególnie o 
to, aby doprowadzić wodę, prąd 
i zapewnić ogrzewanie. Miał 
również pod opieką małą grupę 
modlitewną, która w maju 1981 
roku odwiedziła prof. dr Tomi-
slava Ivancica w mieście Split. 
Tych młodych ludzi poznałem, 
gdy zjawiłem się jako proboszcz. 
Jednakże żadna z osób widzą-
cych nie była w tej wspólnocie 
ani nie uczestniczyła w semina-
rium. Członkowie tej grupy byli 
w maturalnej klasie. Obecnie są 
wiernymi, aktywnie zaangażo-
wanymi w życie parafii. 

O. Jozo nie był obecny na 
terenie parafii, gdy rozpoczęły 
się objawienia pamiętnej środy, 
24 czerwca 1981 r. Był bardzo 
cenionym katechetą, dlatego 
zaangażowano go do przygoto-
wywania książki do nauczania 
katechezy pt.: „TOR”, którą opra-
cowywał w Zagrzebiu razem z dr 
Josipem Bariceviciem. Dlatego 
też wyjechał w poniedziałek do 
Zagrzebia, gdzie spędził jakiś 
czas u sióstr, aby zregenerować 
duchowe siły w klasztorze. Do 
domu wrócił w sobotę wieczo-
rem. Z tego wynika, że pierwsze 
cztery dni minęły w parafii bez o. 
Zovko. Był on bardzo zaskoczo-
ny, gdy po powrocie odwiedził 

swoją chorą matkę w szpitalu w 
Mostarze i chwilę później usły-
szał od jakiejś kobiety z parafii 
(Draga Ivanković): „Ojcze Zovko, 
zjawiła się u nas Matka Boża, a 
księdza nie było tutaj!” Patrząc 
na powyższy układ zdarzeń, 
mo żna spokojnie wykluczyć ma
ni pulację z jego strony.

Możliwe, że o.Jozo był od 
początku bardziej otwarty na 
ob jawienia z powodu własnej 
du chowości, ponieważ jako 
dzie cko został uzdrowiony za 
wstawiennictwem Matki Bożej 
z Lourdes z ciężkiej choroby 
o czu. Jego duchowość była 
prze siąknięta ukierunkowaniem 
na Maryję. Jednakże z osobami 
widzącymi nie miał powiązań, 
ani ich nie znał, ani nie dawał 
im wskazówek. Wszyscy urodzili 
się w Podbrdo oprócz Mirjany, 
której rodzice pochodzili z Bija-
kovici, natomiast ona urodziła 
się w Sarajewie. Ojciec Ivanki 
pracował w Niemczech, a w 
międzyczasie budował dom w 
Mostarze. Ivanka ukończyła VIII 
klasę podstawówki, a wakacje 
spędzała u swojej babci w Bija-
kovici. Podbrdo było wówczas 
w parafii wioską, gdzie kończyła 
się droga, a dalej nie było nic 
prócz ścieżynki prowadzącej do 
góry Crnica. Mieszkańcy wioski 
byli robotnikami i rolnikami, któ-
rzy starali się przeżyć w trudnych 
warunkach. O. Zrinco był czło-
wiekiem związanym z naturą i 
wsią, oszczędnym w słowach, 
ale serdecznym księdzem, któ-
ry cały wolny czas spędzał w 
ogrodzie. Nie był człowiekiem 
siedzącym w książkach. W każ-
dej parafii, w której był, sadził 
drzewa owocowe i winogrona. 
Podobnie było tutaj. Natych-
miast posadził owocowe drzewa 
na terenie probostwa. Sprawy 
duchowe przekazał o. Jozo. 
Gdy usłyszał o objawieniach, 
machnął ręką. Nie brał sobie do 
serca słów dzieci. Widział w nich 
przede wszystkim młodziutkich 
ludzi, których coś wprawiło w 
zachwyt. Nie wierzył im. Dzieci – 

O FENOMENIE MEDZIUGORJA [1]
Z perspektywy duchowej, kościelnej i teologicznej
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podejmijmy posty, aby nauczyć 
się odróżniać duchy. 

Pierwszego dnia objawień 
dzieci uciekły przestraszone 
widzeniem. Zobaczyły w świetle 
na górze osobę, która im ma-
chała i ich wzywała. Najpierw 
Ivanka i Mirjana, a później inni: 
Milka Pavlović, Vicka Ivanković, 
Ivan Ivanković i Ivan Dragicević. 
Wszyscy się bali, opowiadali 
swoim rodzinom, ale nikt im nie 
wierzył. Wiadomości szybko roz-
przestrzeniały się w wiosce. 

Drugiego dnia dzieci zostały 
ogarnięte przez niewidzialną 
siłę, jakby zabrane w światło. 
Tym razem nie było wśród nich 
Milki i Ivana Ivankovicia, ale 
przyszły Marija Pavlović i mały 
Jakov Colo, jedyny syn swojej 
podeszłej w wieku matki. Już 
czwartego dnia w sprawę wmie-
szała się policja z Citluk. Tego 
popołudnia policjanci zabrali 
dzieci w celu poddania ich bada-
niom, czy są normalne i zdrowe. 
Lekarze (dr Ante Vujević i dr Da-
rinka Glamuzina) nie stwierdzili 
żadnych zmian patologicznych. 

W poniedziałek, w uroczy-
stość świętych Piotra i Pawła, 
przed domami dzieci zjawiły 
się dwa auta, jedno policyjne, a 
drugim był ambulans. Zabrano 
je do Mostaru na badania psy-
chiatryczne (przeprowadzane 
przez dr Dzudza), a następnie 
do sali przesłuchań, aby je 
zastraszyć. Jednak wszystkie 
dowody wskazywały na to, że są 
normalne. Choroba psychiczna 
nie wchodziła w grę. Wszystko 
to, co czyniła policja, czyniła na 
własną rękę, czyli bezprawnie, 
bez pozwolenia rodziców, którzy 
mieli władzę nad swoimi nielet-
nimi wówczas dziećmi.

Osoby widzące z Me-
dziugorja i ich rola
Mirjana Dra gicević, Vicka 

Ivanković, Ivanka Ivanko vić, 
Marija Pavlović, Ivan Dragicevići 
Jakov Colo – wszyscy ci młodzi 
ludzie zostali wszczepieni w 
całą tę historię niby Piłat w wy-
znanie wiary. W niczym się nie 
wyróżniali, ani pod względem 
modlitwy, ani pobożności, ani 
wiedzy, ani rozumienia czy inteli-

gencji. Mirjana była spośród nich 
najinteligentniejsza, najbardziej 
oczytana, wygadana. Inne dzieci 
pozostawały na poziomie zwy-
czajnego sposobu wysławiania 
się i szkolnego wykształcenia. 
Zostały w środku ich nastolet-
niego życia porwane na orbitę 
zdarzeń, które wpłynęły na całe 
ich życie. 

Jak wspomniano wyżej, 
wszystko to było dla nich prze-
rażające, tak, że płakały, drżały 
i uciekły (nazywa się to myste-
rium tremendum et fascinosum, 
tzn. tajemnica, która wywołuje 
jednocześnie święte przeraże-
nie, ale i świętą tęsknotę). Silne 
poruszenie, strach, ucieczka, 
a następnie jakiś wewnętrzny 
pociąg oczekiwania nadchodzą-
cych dni, pragnienie ponownego 
podobnego doświadczenia. A 
gdy wydarzenia się powtórzyły, 
byli szczęśliwi i zachwyceni. 
Trwali bez słów. Jest to zacho-
wanie typowe dla biblijnych pro-
roków. Najpierw uciekali przed 
posłaniem, ale jednocześnie 
nie chcieli żyć bez Boga, bez 
doświadczenia Jego bliskości. 

Osoby widzące nie pocho-
dzą ze znanych rodów, ale ze 
zwyczajnych rodzin wiejskich, 
robotniczych. Ojcowie Vicki i 
Ivanki pracowali w Niemczech 
i tak utrzymywali swoje rodziny. 
Vicka miała ośmioro rodzeństwa, 
a więc w domu były do utrzyma-
nia dzieci, ale także ich matka i 
babcia. Wszystkich żywił ojciec 
rodziny Pero, który pracował w 
Niemczech i często podróżował 
między domem, a miejscem 
swojej pracy. Gdy rozpoczęły się 
objawienia, grożono mu odebra-
niem paszportu, jeśli Vicka nie 
odwoła swoich zeznań. Co by 
się stało, gdyby mu ten pasz-
port odebrano? Nagle dziesię-
cioosobowa rodzina zostałaby 
bez środków do utrzymania. Ale 
Vicka nie mogła odwołać tego 
co widziała. Ani ona, ani żadna 
z osób widzących. Wszystko 
sprzysięgało się przeciw nim, 
łącznie z opinią publiczną, ale 
oni pozostali wierni. Nie mogli 
zaprzeczyć temu, co ich spotka-
ło. Nic nie potrafiło ich zmieszać 
ani wyprowadzić z równowagi: 

później osoby widzące – zostały 
tego popołudnia 24 czerwca 
1981 r. wyrwane spośród swo-
ich codziennych obowiązków i 
dotychczasowego życia. W ich 
życiu nastąpił przełom, którego 
się zupełnie nie spodziewali i 
który nie był ich życzeniem. Byli 
przecież wyjątkowo poruszeni, 
zaskoczeni, a w pierwszym 
momencie przerażeni. O wcze-
śniejszych objawieniach nie 
wiedzieli, mogli jedynie słyszeć 
coś o Lourdes. Nie wiemy, co 
działo się w ich głowach w tam-
tych chwilach. Ale wiemy, jak się 
w następstwie tych wydarzeń 
zachowywali: pomimo różnych 
gróźb i zastraszania byli przeko-
nani o prawdziwości objawienia i 
odważnie składali świadectwo. I 
właśnie te dni były decydujące. 

Gdybym podejrzewał jakąkol-
wiek manipulację, nie wahałbym 
się wszystkiemu zaprzeczyć, po-
nieważ z natury skłonny jestem 
do postawy raczej sceptycznej 
i nieufnej. Ale ponieważ byłem 
obecny od początku tych wy-
darzeń, od szóstego ich dnia, 
tzn. od 30 czerwca i mogłem 
poznać również osoby widzące 
jeszcze gdy były nastolatkami, 
mogę szczerze powiedzieć, że 
nie kłamały ani wcześniej, ani 
obecnie. Nie mogłem poznać 
ich bezpośrednio w dniach, gdy 
zaczynały się objawienia, po-
nieważ byliśmy z nowicjuszami 
na wyjeździe w klasztorze w 
Bośni, w Srebrenicy. Wróciliśmy 
w sobotę, 27 czerwca, późnym 
wieczorem. W niedzielę, 28 
czerwca odprawiłem mszę po-
ranną w Ljubuski. Wspomniałem 
wówczas, że powinniśmy być 
ostrożni, jeżeli chodzi o pogłoski 
dotyczące objawień w Bijakovici, 
ponieważ naszej wiary nie mo-
żemy sprowadzić do poziomu 
bajek, a przez to również nie 
możemy dać komunistycznym 
władzom powodu do szykano-
wania. Ponadto dodałem, że 
nie możemy szukać znaków, 
ale sami musimy być znakami 
dla świata, a następnie przypo-
mniałem radę Gamaliela: „Jeśli 
to pochodzi od Boga - przetrwa, 
jeśli nie - przeminie.” Czekajmy 
na rozwój spraw, módlmy się i 
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że ojcu Jozo nic się nie stanie, 
ponieważ Matka Boża nad nim 
czuwa. Skąd miał w sobie tyle 
odwagi?

Jeśli wszystko byłoby tyl-
ko urojeniami i halucynacjami 
dzieci, jak to później stwierdził 
biskup Zanić, może po dwóch 
miesiącach znudziłaby się im ta 
zabawa, ponieważ przyjemność 
była wątpliwa, a na pewno ko-
niec swój znalazłaby w momen-
cie aresztowania proboszcza. 

Gdy spotkałem ich 30 czerw-
ca, powiedziałem im, żeby za-
kończyli tę bzdurną zabawę, jeśli 
jest to tylko mało śmieszny żart 
z ich strony. Wiedziałem, że nie 
chodzi już tylko o to, że komuni-
ści wyśmieją aresztowanego, a 
nas  wyszydzą. W rozmowie z 
dziećmi byłem nader energiczny, 
nawet surowy, tak, że później 
przyznali, że byłem ostrzejszy 
w słowach niż sama policja. 
Dla mnie była to okazja przeko-
nania się, że wiara nie będzie 
wystawiona na pośmiewisko. 
Twierdzili uparcie: „Widzimy!” 
Szczególnie wyróżniali się Vic-

ka i Jakov. Wielu duchownych 
i teologów zapomina, że osoby 
widzące też są ograniczonymi 
ludźmi. „Quidquid recipitur, per/
ad modum recipientis recipitur.“ 
(Co jest dane, dane jest na miarę 
stanu tego, który otrzymuje.) A 
więc dzieci mogły przekazywać 
to, co otrzymywały, według wła-
snych zdolności. Nie miały teo-
logicznego wykształcenia, aby 
odpowiadać tak, jakby skończyły 
studia teologii. 

Objawienia służyły od pierw-
szej chwili umocnieniu Ewange-
lii, przypomnieniu o konieczności 
powrotu do wiary, modlitwy i 
ży cia sakramentalnego. Oto ich 
zadanie. Już samo określenie 
Królowa Pokoju nie jest wymys
łem osób widzących. Przypomi-
nam sobie, jak ojciec dr David 
Zrno, franciszkanin, żyjący w 
USA, przybył jako starzec do 
Medziugorja i zapytał dzieci: 

„W Lourdes Matka Boża 
przedstawiła się jako Niepoka-
lane Poczęta, w Fatimie - jako 
Królowa Różańca Świętego. 
Jak przedstawiła się tu, w Me-

ani groźby policji, ani przymu-
sowe wizyty u lekarzy w Citluk, 
w Mostarze, ani aresztowania 
sąsiadów. 

W momencie rozpoczęcia 
się objawień zakończyło się ich 
prywatne życie. Dniami i nocami 
ich domy były oblegane. Ludzie 
chcieli ich zobaczyć, opowie-
dzieć im o swoich potrzebach, 
biedzie i chorobach. A oni pozo-
stawali cierpliwi, nawet gdy byli 
już na granicy fizycznej wytrzy-
małości. Groźby komunistycz-
nych władz były coraz ostrzej-
sze, ale oni się nie poddawali. I 
nie był to dziecięcy upór, ale opór 
płynący z wewnętrznej pewności 
otrzymanego doświadczenia. 
Nie zastraszyło ich wygnanie 
z góry objawień przez policję, 
która chciała ich aresztować, 
ani niejednokrotne aresztowania 
proboszcza  ojca Jozo. Wręcz 
przeciwnie, za każdym razem, 
gdy zamykano go w więzieniu, 
mały Jakov przed mszą spra-
wowaną przez ojca Stanco 
Dodig, brał do ręki mikrofon i 
mówił nieustraszonym głosem, 
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dziugorju? Jak chciałaby być tu 
nazywana?“ I pamiętam dokład-
nie, jak podszedł Jakov po otrzy-
manym objawieniu i powiedział: 
„Matka Boża odpowiedziała: 
Królowa Pokoju.“ 

Skąd miał to poznanie? Także 
gdy zaczął się rok szkolny, dzieci 
pozostały przy swoich słowach. 
Zaczęły się prześladowania w 
szkole. Mirjana musiała zmieniać 
szkoły w Sarajewie z powodu 
ciągłych prowokacji. Może to jest 
powód, dlaczego objawienia dla 
niej ustały półtora roku później, w 
Boże Narodzenie 1982 r. Także 
Ivan, w Visoko, był jako semina-
rzysta postrzegany jako widzący 
i z tego powodu szykanowany 
przez kolegów i niektórych pro-
fesorów. Również Mirjana i Vicka 
miały nieprzyjemności w szkole 
w Mostarze, w związku z czym 
Mirjana często przychodziła do 
o. Cavara do klasztoru francisz-
kanów i wypłakiwała się z po-
wodu kłopotów w szkole. Jakov 
chodził do szkoły tutaj i nie miał 
większych problemów. A Ivanka 
nie chodziła później do szkoły. 
Mieszkała u swojej babci razem 
z młodszym bratem. Żadne z 
dzieci nie zaprzeczyło wydarze-
niom, których doświadczyły w 
czerwcu 1981 r.

Echo 
opinii publicznej
Wiadomości rozprzestrze-

niały się w całej okolicy bardzo 
szybko. Trzeciego dnia dotarły 
nawet do oddalonej setki ki-
lometrów Ameryki, gdyż wielu 
mieszkańców musiało z powodu 
prześladowań i braku pracy tam 
właśnie uciekać. Połączenia 
telefoniczne z Medziugorjem 
zostały przerwane, ponieważ 
tuż po rozpoczęciu objawień 
spłonęła poczta i centrala te-
lefoniczna. Podpalona została 
także stara przykościelna szkoła 
podstawowa, prowadzona przez 
franciszkanów od końca roku 
1945. Tym sposobem Medziu-
gorje było odcięte od świata. 

Równieź proboszcz nie mógł 
znaleźć żadnego sposobu skon-
taktowania się z Zagrzebia ze 
swym kapelanem o. Zrinko, znaj-
dującym się w Medziugorju. 

Ale wiadomości pomimo 

wszystko rozprzestrzeniały się 
z prędkością błyskawicy. W 
niedzielę na miejsce objawienia 
przybyło 10 tys. ludzi. W ponie-
działek, w uroczystość świętych 
Apostołów Piotra i Pawła przyby-
ło już 15 tysięcy. Policja naliczyła 
wówczas więcej niż 3 tysiące 
samochodów, które zmierzały 
wąską drogą w kierunku Bijako-
vici. Proboszcz stał niepewny i 
zaskoczony przed domem i pytał 
się, czego szukają ci ludzie na tej 
górze. Były to doprawdy biblijne 
sceny, o jakich tylko mogliśmy 
słyszeć w Ewangelii. Ludzie z 
całego świata zalewali Medziu-
gorje. Wszyscy szukali znaku 
od Boga, pomocy i pocieszenia. 
Wszyscy tęsknili za wolnością i 
za Bogiem. Osoby widzące stały 
się ikonami, ale także ofiarami 
całego wydarzenia. Nie mieli już 
życia prywatnego, oblegani bez 
przerwy przez tłumy pielgrzy-
mów, przybywających z różnymi 
problemami. 

Reakcje komunistycz-
nych władz i biskupa
Jak już wspomniano, policja 

zareagowała bardzo szybko 
na pogłoski o objawieniach. 
Na tychmiast rozpoczęły się 
działania represyjne, niektórzy 
mieszkańcy wsi spędzali noc 
na posterunku policji, miejsco-
wa organizacja partyzancka 
znalazła się w niepewnym poło-
żeniu i nie widziała, co powinna 
zrobić. Równie poruszona była 
władza partyjna na wyższych 
szczeblach w Sarajewie. Media 
huczały od negatywnych komen-
tarzy. Wielu dopatrywało się w 
tym podstępu chorwackich na-
cjonalistów, powrotu ducha prze-
szłości. Przypomniano II wojnę 
światową, snuto przypuszczenia 
o jakiejś kontrrewolucji, o klero
faszyzmie. Jednym słowem, nie 
oszczędzano nikogo: ani osób 
widzących, ani mieszkańców 
wioski, ani kapłanów franciszka-
nów, ani chorwackiego ludu. 

Nagonkę urządzili komentato-
rzy, sączący swoją truciznę z Sa-
rajewa. Przodowali w tym dzien-
nikarze antychorwackiej gazety 
Oslobodenje. Groźby mnożyły 
się ze wszystkich stron. 

4 lipca, w tak zwanym dniu 

walki (Dan borca) wysłano ze 
wschodniej Bośni, z miejsca 
krwawych bitew partyzantów 
w czasie II wojny światowej, 
jednoznaczne przekazy skiero-
wane przeciwko Medziugorju i 
kontrrewolucji. Widzący byli w 
tym wszystkim niewinni, a jed-
nak wciągnięci w wir wydarzeń, 
których sami nie pojmowali. Po-
wtarzali tylko jedno: „Widzimy! 
Objawiła się nam Matka Boża.” 

Żadne groźby, zastraszenia 
ani przepędzenie przez policję 
nie zmusiło ich do odwołania 
wypowiedzianych stwierdzeń. 
Wiadomość dotarła także do 
biskupa. Pielgrzymował on czę-
sto do Lourdes, był także w 
Fa timie, w Syrakuzach przy 
Madonnie płaczącej i w innych 
miejscach maryjnych objawień, 
a więc można powiedzieć, że był 
otwarty na zjawiska objawień. 
Spotkał on proboszcza w Citluk 
i w Mostarze. Proboszcz zalecił 
bycie ostrożnym. O. Jozo był 
początkowo bardzo sceptycznie 
nastawiony, przypuszczając, że 
chodzi o pułapkę zastawioną 
przez tajne służby. W końcu 
mówiono, że jedna z osób widzą-
cych jest z Sarajewa, słyszano, 
że pali i należy do subkultury 
punków. Widzące dzieci były 
ojcu całkiem obce, ponieważ 
jako nowy proboszcz nie miał 
okazji ich poznać. Komunistom 
nie podobała się jego posługa w 
Posusje i zażądali jego przenie-
sienia. Przypuszczał wówczas, 
iż może to być insynuacja UDBA, 
jugosławiańskich tajnych służb, 
tak, by wtrącić go do więzienia. 
Dlatego był z początku bardzo 
ostrożny. Wypytywał osoby 
widzące bardzo szczegółowo 
i nagrywał wszystko na taśmę 
magnetofonową. Z czasem 
zyskiwał pewność, że chodzi o 
rzeczywiste wezwanie z nieba. 
Prawdopodobnie jeszcze więk-
szą pewność dało mu osobiste 
widzenie Matki Bożej w kościele 
na chórze, gdy odmawiał róża-
niec razem z dziećmi. 

Byłem świadkiem tego, jak 
nagle przerwał i za chwilę w za-
chwycie kontynuował modlitwę. 

O. Tomislav Pervan (cdn)
Przekład z nierm.: Alicja B.
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Kiedy w roku 1961 w hisz-
pańskiej wiosce San Sebastian 
de Garabandal rozpoczynały się 
objawienia, nie było mnie jeszcze 
na świecie. Miałem się o nich do-
wiedzieć dopiero 40 lat po ich za-
kończeniu  dzięki lekturze Praw-
dziwego Życia w Bogu Vassuli 
Ryden. Od tego czasu zdołałem w 
miarę dokładnie, jak sądzę, zazna-
jomić się z ich przesłaniem oraz 
przebiegiem wydarzeń, o których 
nie wahałem się też niejednokrot-
nie wspominać innym, zwłasz-
cza w ramach spotkań toruńskiej 
grupy modlitewnej Prawdziwego 
Życia w Bogu. Gdy zatem na ho-
ryzoncie pojawiła się możliwość 
odwiedzenia tego szczególnego 
miejsca, pomimo niejakich trud-
ności organizacyjnych, zdecydo-
wałem się na wyjazd. Okazją do 

tego stały się tegoroczne między-
narodowe ekumeniczne rekolek-
cje Prawdziwego Życia w Bogu 
dla osób młodych (do 40 roku ży-
cia), tzw. TLIG Youth Camp, któ-
re odbywały się tam w dniach od 
31 lipca do 4 sierpnia. Wyruszy-
łem w towarzystwie przyjaciółki 
z grupy w Toruniu. Na miejscu 
spotkaliśmy jeszcze dwoje Pola-
ków. Pozostali uczestnicy przy-
byli z różnych zakątków świata: 
z Indii, Meksyku, Libanu, Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Holandii, 
Szwecji, Czech, Rumunii, Grecji 
oraz Cypru, zarówno katolicy, 
prawosławni jak i protestanci. 
Rekolekcje prowadził o. Stefan 
Park, augustianin, obecnie pra-
cujący w Londynie oraz Barbara 
Sierp -Karasch z Niemiec. Jesz-
cze przed wyjazdem uświadomi-

łem sobie, że właśnie minęła 50. 
rocznica pierwszego objawienia. 
Nie mogło być zatem lepszego 
czasu na przypomnienie oraz po-
głębienie przesłania Najświętszej 
Dziewicy z Góry Karmel. 

Nasz pobyt w wiosce, choć 
względnie krótki, obfitował w 
łaski. Każdy dzień upływał pod 
znakiem modlitwy. Rozpoczy-
naliśmy od trzech modlitw  i 
śpiewu. Stałym elementem dnia 
była Eucharystia oraz Różaniec. 
Modlitewna część programu re-
kolekcji obejmowała nadto drogę 
krzyżową, adorację Najświętsze-
go Sakramentu, modlitwę uwiel-
bienia, modlitwę o uzdrowienie 
międzypokoleniowe, błogosła-
wieństwo relikwią Krzyża Świę-
tego. W przypadającą na czas 
rekolekcji środę – post. Ojciec 

Echa Pielgrzymki TLIG dla młodych Czytelników 

Garabandal 50 lat później…
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Stefan pozostawał do dyspozycji 
osób, które chciały skorzystać z 
posługi pojednania lub duchowej 
rozmowy. Głoszone przez niego 
konferencje miały nas prowadzić 
w głąb garabandalskiego prze-
słania przez medytację fragmen-
tów orędzi Prawdziwego Życia w 
Bogu. Oboje: Barbara i o. Stefan 
wskazywali na liczne punkty sty-
ku pomiędzy przesłaniem przeka-
zanym przez Matkę Najświętszą 
za pośrednictwem czterech hisz-
pańskich dziewczynek oraz tre-
ścią orędzi podyktowanych Vas-
suli, przy czym akcent nie został 
bynajmniej położony na wielkie 
wydarzenia zapowiedziane przez 
Matkę Bożą w górskiej wiosce, 
których potwierdzenie i opis znaj-
dziemy też w orędziach Prawdzi-
wego Życia w Bogu, lecz naszą 
uwagę skierowali raczej na te orę-
dzia, które, choć nie wspominają 
wprost o Garabandal, rozwijają 
poszczególne elementy właściwe-
go przesłania Maryi. Nasza Mat-
ka wzywała do podejmowania 
wielu ofiar, do szczerej modlitwy 
o przebaczenie grzechów naszej 
ery. Patrząc na sytuację świata w 
dobie obecnej, lepiej rozumiemy 
to naglące wezwanie. Jak nigdy 
dotąd potrzebujemy modlitwy, 
nieustannej modlitwy. Potrzebu-
jemy jej, by wstawiać się za świa-
tem, który z dnia na dzień coraz 
bardziej pogrąża się w zepsuciu. 
Potrzebujemy jej, abyśmy sami 
mogli wytrwać w dobru i nie dać 
się ogarnąć przez zło.

„Uchwyćcie się Mnie, a Ja po-
mogę wam w tych trudnych cza-
sach, kiedy Szaleństwo zostało 
uwolnione; w czasach, kiedy wie-
lu wpada w zamęt, nie rozróżnia-
jąc już ręki lewej od prawej. Dziś 
bardziej niż kiedykolwiek szatan i 
demony krążą po każdym zakątku 
ziemi. Pragną was zwieść, zasta-
wiają zasadzki, aby was dopro-
wadzić do upadku. To jest powód, 
dla którego proszę was, abyście 
modlili się bez przerwy. Nie po-
zwalajcie, aby Mój przeciwnik 
zastawał was śpiących. Bądźcie 
czujni w tych dniach, nie pozwa-
lajcie też, by znajdował w was 

pustą przestrzeń. Napełniajcie się 
Moim Słowem, Moją Miłością, 
Moim Pokojem, Moimi Cnotami. 
Przychodźcie często – w czysto-
ści – przyjmować Mnie w małej 
hostii, by nie ulec pokusie. Mó-
dlcie się bez przerwy. Znam wa-
sze potrzeby lepiej, niż wy sami 
je poznajecie i nawet – zanim 
Mnie prosicie. Znam wasze ser-
ca. Przy każdej możliwej okazji 
powracajcie do Mnie i módlcie 
się, módlcie się, aby wynagrodzić 
i zadośćuczynić za brak modlitwy 
na ziemi. Niech wasze modlitwy 
staną się waszą zbroją chronią-
cą was od wszelkiego zła, które 
krąży wokół was.” (5.04.1989, 
Zeszyt 32)

Potrzeba nam głębokiego i 
trwa łego nawrócenia, potrzeba 
pra wdziwej przemiany serca, 
przemiany myślenia i postępo-
wania. Maryja, jako troskliwa i 
kochająca Matka ostrzegła nas, 
że jeśli się nie zmienimy, przyj-
dzie na nas wielka kara. Ale jak 
to uczynić? Jak utorować drogę 
ku nawróceniu? Nawrócenie jest 
Bożym darem, którego przyjęcie 
jest możliwe, gdy w naszej wol-
ności wyrażamy na to zgodę.

„Czy chcecie powrócić? Ja 
już was nie potępię, bo jestem 
Nieskończonym Miłosierdziem. 
Nie wydam też przeciw wam wy-
roku. Wasze serca są tym, czego 
szukam. Potrzebuję miłości, pra-
gnę miłości. Moje Wargi są wy-
suszone z powodu braku miłości. 
Postanowiłem nie patrzeć więcej 
na waszą przeszłość, lecz jedynie 
na waszą teraźniejszość. Kró-
lowa Niebios stoi u Mego Boku. 
Między wszystkimi kobietami to 
Ona z wytrwałością modliła się 
za wami, więcej niż Księstwa, 
Panowania, Trony, Potęgi i Anio-
łowie, więcej niż jakiekolwiek 
stworzenie. Przyjmijcie Ją więc w 
waszych modlitwach, czcijcie Ją 
tak, jak Ja Ją czczę. Przez chrzest 
zostaliście wszyscy we Mnie za-
nurzeni i nie powinien istnieć 
wśród was żaden podział między 
braćmi. Gdybyście tylko wiedzie-
li, co wam dziś daję, nie zawaha-
libyście się ofiarować Mi wasze 

serca i wasze oddanie. Powróćcie 
do Mnie i nie bójcie się. Ten, kto 
mówi teraz do was, jest waszym 
Świętym Towarzyszem; jest Tym, 
który kocha was najbardziej. 
Wierzcie w Moją Miłość, roz-
ważajcie i medytujcie nad Moją 
Męką. Dajcie Mi wasze serca, a 
zamienię je w ogrody napełnione 
najsubtelniejszymi zapachami, w 
których Ja, wasz Król, będę mógł 
wypocząć. Pozwólcie Mi uczynić z 
nich Moją Własność, a będziecie 
żyli.” (13.10.1991, Zeszyt 55)

Dlatego tak wielką wagę Pan 
przywiązuje do aktu konsekracji, 
czyli poświęcenia się Jego Naj-
świętszemu Sercu oraz Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. Z tego też 
względu w Fatimie Maryja prosi-
ła o poświęcenie Jej Rosji. Każdy 
taki akt, to powiedzenie Bogu: 
„pozwalamy, abyś nas obdaro-
wał, pozwalamy, aby Twój dar 
przyszedł przez ręce Matki”. W 
orędziach znajdziemy wiele po-
dyktowanych przez Jezusa aktów 
ofiarowania się. Szczere i częste 
odmawianie ich sprawia, że bra-
my naszych serc pozostają stale 
otwarte dla przychodzącego do 
nas Pana, który w swej miłosier-
nej miłości udziela nam, grzesz-
nikom daru nawrócenia.

Drugim czynnikiem wpływa-
jącym korzystnie na nasze przy-
sposobienie do przyjęcia daru na-
wrócenia jest medytowanie nad 
Męką Chrystusa. Orędzie z Ga-
rabandal kończy się wezwaniem: 
rozważajcie Mękę Jezusa! 

W orędziach Prawdziwego 
Życia w Bogu czytamy: „Pragnę, 
abyś rozmyślała nad Moją Męką” 
(5.04.1988, Zeszyt 23), „Wierz-
cie w Moją Miłość, rozważajcie 
i medytujcie nad Moją Męką” 
(13.10.91, zeszyt 55), „Rozwa-
żajcie Moją Mękę i wszystko, co 
wam ofiarowałem” (3.12.1991, 
zeszyt 56). 

Wpatrywanie się w Chrystuso-
wy Krzyż, rozważanie Ran, które 
zostały Mu zadane ze względu na 
nas, rozmyślanie nad Jego Męką 
jest skutecznym antidotum prze-
ciw naszej własnej nieugiętości 
i pysze. „Nauka bowiem krzyża 
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głupstwem jest dla tych, co idą 
na zatracenie, mocą Bożą zaś dla 
nas, którzy dostępujemy zbawie-
nia” (1 Kor 1,18).

Zaskakującym i trudnym do 
przyjęcia elementem garabandal-
skiego orędzia było stwierdzenie, 
że liczni kapłani, biskupi i kar-
dynałowie idą drogą potępienia. 
Zdanie to, które od początku nie 
miało na celu wywoływania dzia-
łającej na szkodę Kościoła sen-
sacji, lecz stanowiło szczególne 
wezwanie do modlitwy za osoby 
poświęcone Bogu, dla wielu stało 
się kamieniem obrazy. Dopiero 
upływający czas miał odsłonić 
ciężar prawdy w nim zawartej – 
do dziś nieopanowany bunt czę-
ści pasterzy przeciwko nauczaniu 
papieskiemu w wielu dziedzi-
nach, grzechy popełnione na naj-
młodszych, brak jedności, ulega-
nie wpływom świata. Wszystko 
to nadal domaga się ogromnego 
wynagrodzenia z naszej strony w 
postaci modlitw, postów i innego 
rodzaju duchowych ofiar. Może 
najbardziej – ofiary posłuszeń-
stwa oraz zachowania czci dla 
stanu kapłańskiego, pomimo do-
świadczonego zgorszenia.

„Moja Vassulo, wasi kapłani 
potrzebują modlitw… Posłuchaj, 
miej wiarę we Mnie. Kościół oży-
je. Mój leczniczy balsam to miłość. 
(…) Obdarowuj Moich kapłanów, 
składając Mi ofiary wynagradza-
jące, a Ja udzielę ci Moich Łask. 
Zdaj się na Mnie i pozwól Mi do-
świadczać cię od czasu do czasu. 
Uzdrowię wszystkie niewierno-
ści, których świadkami są Moje 
Oczy.” (13.02.1992, zeszyt 57)

„Córko Mojego Kościoła, je-
śli pozostaniesz posłuszna Memu 
Kościołowi, nie sprawisz Mi za-
wodu… (…) Człowiek, który 
rzuca się sam i dobrowolnie do 
stóp Bestii, czcząc ją i przyjmu-
jąc jej ziemskie królestwa, zosta-
nie wtrącony w ogień piekielny. 
Chcę, abyś modliła się za te du-
sze, córko, bo dla Mnie one są tak 
cenne jak ty. Widzisz, córko, choć 
oni są twoimi wrogami, musisz 
się modlić za nich, żeby zosta-
li uwolnieni. Nie uświadamiają 

sobie, że uczynić sobie ze świata 
przyjaciela znaczy: uczynić wro-
ga ze Mnie, ich Boga. To dlatego 
Moje Prawo, Moje zasady i Moja 
Tradycja nie pociągają ich…

Gdy Duch zaprowadził Mnie 
na pustynię i kusił Mnie tam de-
mon, pokazał Mi z wysokości 
góry wszystkie królestwa świata, 
proponując Mi je, jeśli go uwiel-
bię. Odpowiedziałem: «Idź precz, 
szatanie! Jest bowiem napisane: 
“Panu, Bogu swemu, będziesz 
oddawał pokłon i Jemu samemu 
służyć będziesz”.»

Dziś, ku Mojej wielkiej bole-
ści, ogrom ludzi każdego narodu 
przyciąga adorowanie Bestii i 
stała się ona dla nich ich rządcą 
i bogiem, przyjęli bowiem jej kró-
lestwa i ich rozwiązłość. Stali się 
kupcami tej ziemi. Tak! Ich serca 
skierowały się ku owocom świata. 
Zwiedzeni przez szatana rozsze-
rzają błąd. Opanowani własnymi 
grzechami rozszerzają liberalizm 
i to, co go przypomina, wypacza-
jąc Prawdę i Tradycję Mego Ko-
ścioła. Oszustwo właśnie wypa-
cza Prawdę…

Chcę więc, abyś się za nich 
modliła, córko, bo Ja tak samo ich 
kocham. Módl się, są bowiem pod 
wpływem mocy zła. Mroczne po-
tęgi świata niskości oszukują ich 
i nakładają się na ich kapłańską 
posługę… Te piekielne moce zła 
podążają za Moimi duszami kon-
sekrowanymi, aby je przyciągnąć 
do wiary w to, co nie jest praw-
dziwe. Jesteś świadoma głębi Mo-
ich Ran. Sprawiając, że z twoich 
oczu popłynęły krwawe łzy dałem 
poznać, jak bardzo cierpię. Jak 
mógłbym nie cierpieć, gdy widzę 
Moich – których tak bardzo ko-
cham – oszukiwanych i przyjmu-
jących tę śmiertelną truciznę… 
To dlatego mówię ci z naciskiem: 
módl się za nich i patrz na nich 
jak na własnych braci, potrzebu-
jących poprawy.

Dziś ta śmiertelna trucizna do-
tyka Moich konsekrowanych dusz. 
To jest dym, który przeniknął do 
Mego Sanktuarium. Gwałcą Pra-
wo Mego Kościoła i ich grzech 
doprowadzi ich do potępienia, 

chyba że się nawrócą. Gangreną 
Mojego Ciała są teraz ci, którzy 
słyszą Mój Głos, lecz już nie są 
Mu posłuszni. Widząc ich nikt nie 
wyobraża sobie, że nie są religij-
ni, lecz zawsze ich poznacie po 
ich owocu. Jest nim nieposłuszeń-
stwo:

nieposłuszeństwo temu Prawu 
Mojego Kościoła,

nieposłuszeństwo Wikariuszo-
wi Mego Kościoła,

nieposłuszeństwo Tradycji 
Mo jego Kościoła,

nieposłuszeństwo całemu Mo-
jemu Prawu.

Gwałtowni prześladowcy Mo-
ich Orędzi ujawniają całemu 
światu samych siebie i swoje pla-
ny. To promotorzy liberalizmu, 
prześladowcy Moich Ablów, któ-
rzy im się przeciwstawiają i uczą 
Moje baranki cnoty, bronią Moje-
go Prawa.” (22.10.1996, Zeszyt 
86)

Niewątpliwy kryzys, jakim w 
ostatnich dekadach zostało do-
tknięte kapłaństwo, nie mógł 
pozostać bez wpływu na zwią-
zaną z nim istotowo rzeczywi-
stość Eucharystii. Najświętsza 
Dziewica ubolewała nad tym, iż 
coraz mniejsze znaczenie nadaje 
się Eucharystii. Dlatego zachęca-
ła do częstego nawiedzania Naj-
świętszego Sakramentu. Przy-
wrócenie należnego miejsca i 
czci Najświę t szej Ofierze stano-
wi zarazem głó wny rys Praw-
dziwego Życia w Bogu. Chrystus 
wzywa do tego cały podzielony 
Kościół. 

„Kochajcie Mnie nieskazitel-
nie i czcijcie Moją Świętą Eucha-
rystię.” (27.03.1987, Zeszyt 10)

„Uwielbiaj Mnie i kochaj 
Mnie w Mojej Świętej Euchary-
stii. Przyjdź Mnie przyjąć w Mo-
jej Ofierze baranka bez skazy. 
Powinnaś przyjść do Mnie czysta. 
Gdybyś tylko uświadomiła sobie, 
że jestem obecny z Ciałem i Krwią, 
przez które osiągnąłem wieczne 
Odkupienie dla was wszystkich, 
zbliżałabyś się do Mnie bez skazy 
i z szacunkiem. Z Mojej Nieskoń-
czonej Miłości złożyłem Siebie w 
doskonałej Ofierze, aby oczyścić 
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was z wszelkiego grzechu. Pra-
gnę, abyście wszyscy w pełni zro-
zumieli tę Ofiarę. Pragnę wszyst-
kich was zachęcić do zrozumienia 
tego, co wam ofiarowuję, i w ten 
sposób wzbudzić w was odpo-
wiedź miłości. Ta Ofiara może 
doprowadzić was do uświęcenia 
i do przebóstwienia. Moje dziec-
ko, Ona może urzeczywistnić w 
tobie Mój Plan i doprowadzić cię 
do wiecznej doskonałości. Moja 
umiłowana, Moja Ofiara jest na 
wieczność, a ty, umiłowana Mojej 
Duszy, przyjmuj ją codziennie.” 
(29.12.1989, Zeszyt 39)

 „Spuściłem Moje Oczy, aby 
nie widzieć, jak Mnie podnoszą 
rękoma pozbawionymi wiary, po-
zbawionymi świętości. Jednakże z 
miłości do Moich wiernych zstę-
puję na ich ręce. Coraz mniejsze 
znaczenie nadaje się Mojej Eu-
charystii. Ja, Król Sławny, Ma-
jestat ponad wszelkie majestaty, 
Pan ponad wszystkich panów, 

wzywam was przez łaskę, abyście 
tym razem jedli żyjącą mannę, 
Chleb z Nieba, pod postacią Eu-
charystii.” (16.10.2000, Zeszyt 
101)

„Wielu z was, należących do 
Kościoła, dziś go grabi. Okra-
dacie go, odmawiając uznania 
Mojego Ciała w Eucharystii i 
dzielenia się Moją Boską Tajem-
nicą w sposób, jaki Ja naprawdę 
ustanowiłem. Grabicie Mój Dom 
przez to, co dotyczy określenia 
wspaniałości Mojego Bóstwa i 
Mojej Obecności w Eucharystii.” 
(20.01.2001, zeszyt 102)

Jest to zarazem wezwanie do 
prowadzenia życia eucharystycz-
nego, to znaczy – poprzez karmie-
nie się Ciałem i Krwią Chrystusa 
– do przemiany serca prowadzą-
cej aż do całkowitego złożenia 
swojego życia w ofierze na wzór 
Jedynej Ofiary, innymi słowy do 
przebóstwienia, czyli doskonałe-
go upodobnienia przez łaskę do 

Chrystusa-Odkupiciela.
„Jasność Moich Świętych 

Dzieł to Moje zbawcze Wezwa-
nia do Życia Eucharystycznego.” 
(3.03.1992, Zeszyt 58)

Przede wszystkim jednak trze-
ba być bardzo dobrym – w tym 
jakże prostym wskazaniu Maryi 
zawiera się wszystko: zarówno 
pierwszy krok ku, jak i dojrzały 
owoc tego, czym jest świętość, bę-
dąca w sercu człowieka zamiesz-
kiwaniem Tego, który „jeden 
tylko jest Dobry” (Mt 19,17). Na 
pytanie, na czym właściwie owo 
bycie dobrym polega, odpowiedź 
stanowią Jezusowe błogosławień-
stwa tak często wypowiadane na 
kartach Prawdziwego Życia w 
Bogu (por. np. 16.05.1990, Ze-
szyt 42; 14.04.1991, Zeszyt 51).

Na zakończenie naszego poby-
tu w San Sebastian de Garaban-
dal, w czasie którego dane nam 
było wielokrotnie modlić się w 
najważniejszych miejscach zwią-
zanych z objawieniami (Calleja, 
wzgórze Pinii), otrzymaliśmy od 
Pana jeszcze jedną łaskę. Okaza-
ło się bowiem, że w tych dniach 
w wiosce przebywała jedna z wi-
dzących – Jacinta, która każdego 
z nas pobłogosławiła pocałowa-
nym przez Matkę Najświętszą 
krzyżem.

To nieplanowane wcześniej 
spotkanie zwróciło moją uwa-
gę na jeszcze jeden, poboczny 
aspekt garabandalskich wyda-
rzeń, a mianowicie na zagadnie-
nie pomniejszenia znaczenia 
przy dawanego współcześnie 
sakramentaliom. W latach obja-
wień Maryja błogosławiła liczne 
przedmioty religijne, składając na 
nich pocałunki. Związała z nimi 
obietnicę, zgodnie z którą Jej Syn 
dokona wielkich dzieł za pośred-
nictwem tych przedmiotów pod 
warunkiem posługiwania się nimi 
z wiarą. Tym samym zostawiła 
wierzącym jeszcze jeden znak 
przez potwierdzenie tradycyjnej 
nauki Kościoła w odniesieniu do 
sakramentaliów w obliczu mają-
cego niedługo nastąpić osłabienia 
lub nawet zanegowania ich zna-
czenia w życiu Ludu Bożego.

Aleksander Sz.
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Na zdjęciu: Uczestnicy rekolekcji TLIG  
2011 w Garabandal. Prowadzący 

rekolekcje: o. Stefan Park OSA - drugi 
od lewej, Barbara Sierp-Karasch 

- z lewej strony krzyża.
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Vassula Ryden z inspiracji Naszego 
Pana organizuje pielgrzymki, które 
gromadzą ludzi z całego świata, aby 
dzielić się duchowymi wartościami 
i przyspieszać kroku w marszu do 
jedności dzieci Bożych całej rodziny 
ludzkiej. Wszyscy ludzie bez żadnego 
wyjątku są przecież dziećmi jednego 
Ojca w Niebie. Tym razem pielgrzymka 
ekumeniczna pod hasłem: „Św. Piotr i 
św. Paweł uwielbiają Boga” zgroma-
dziła w słonecznej Italii około ośmiuset 
uczestników z sześćdziesięciu krajów 
świata a zarazem przedstawicieli 
siedemnastu religii. Ciekawostką było 
to, że mieliśmy wśród siebie Żyda z 
Jerozolimy, mnicha prawosławnego z 
Atos, muzułmańskiego Imama z Ban-
gladeszu oraz także z Bangladeszu 
buddyjskiego mohatero (najwyższy 
rangą mnich buddyjski). Nie sposób 
wymienić wszystkie kolory skóry w tej 
kolorowej mozaice zgromadzenia, któ-
re gromadziło się na Eucharystii, posi-
lało się naraz w hotelowej restauracji, 
rozchodziło się do chyba szesnastu 
autobusów i harmonijnie, beż żadnego 
wypadku przemieszczało się do stacji 
pielgrzymkowych: Plac św. Piotra na 
Watykanie, Lanciano, San Giovanni 
Rotondo czy do Asyżu. 

„Pan Bóg przemawia przez wy-
darzenia” – przypominał na Mszy św. 
inauguracyjnej i w Lanciano kardynał 
Toppo z Indii. Kto organizował grupę 
pielgrzymkową choćby na jeden au-
tokar, wie ile trzeba zachodu i troski. 
Sam fakt, że ośmiuset osobowa grupa, 
zbieranina z całego świata, potrafiła 
tak harmonijnie przemieszczać się do 
poszczególnych stacji, jest dowodem, 
że Vassula nie działała czysto po 
ludzku, ale pod natchnieniem Ducha 
Świętego. 

Oczywiście Vassula była zawsze 
razem z nami. Niosła krzyż na czele 
procesji z kapłanami, którzy po kolei 
przedstawiali siebie i ewentualnie 
swoje grupy. Gdy osobiście się przed-
stawiałem nie omieszkałem poprosić 
o modlitwę w intencji tak bardzo do-

świadczonego kataklizmami trzęsienia 
ziemi, tsunami i wybuchem elektrowni 
atomowej narodu japońskiego. Vassu-
la była na każdej Eucharystii, podróżo-
wała rożnymi autokarami, aby być ze 
wszystkimi, zwiedzała z nami miejsca 
święte w Rzymie, w kaplicy Sykstyń-
skiej i zasiadała z nami do stołu w 
restauracji hotelowej czy na posiłkach 
piknikowych na świeżym powietrzu. 
Sama mówiła niewiele, zapraszała 
innych do zabierania głosu. Ogromne 
opanowanie i spokój udzielało się 
wszystkim. 

„My? Tak, MY” – tak często poja-
wia się w jej orędziach. Tylko tym jej 
działaniem razem z Jezusem można 
wytłumaczyć sobie Jej niezamącony 
niczym spokój. 

Jest też łaska związana z miej-
scem. Lanciano zaprowadziło nas do 
tego źródła, którym jest żywa Obec-
ność Zmartwychwstałego Pana w Eu-
charystii, św. Padre Pio z San Giovanni 
Rotondo prowadził nas do spowiedzi 
i tajemnicy Krzyża oraz stygmatów. 
Św. Franciszek z Asyżu przez swoje 
radykalne ubóstwo prowadził nas ze 
św. Klarą do Boga Miłości. Miłość 
sama wystarcza za wszystko. Św. 
Piotr i Jego następcy zaprosili nas do 
budowania pielgrzymiego wędrowania 
na skale wiary. Nie muszę dodawać, 
że kilka razy dane mi było modlić 
się przed ołtarzem bł. Jana Pawła 
II. Brak zauważenia naszej grupy w 
czasie audiencji środowej był zimnym 
prysznicem ze strony Watykanu. Tak 
się swoich gości nie traktuje. Gości 
trzeba zauważyć, przywitać, choćby 
byli ateistami. W tej ośmiuset osobo-
wej grupie byli katoliccy kardynałowie, 
arcybiskupi, biskupi i kapłani w liczbie 
około setki. Vassula nie objawiła 
najmniejszej irytacji z tego powodu. 
„Oczekiwaliśmy gestu wyciągniętej 
ręki. To się nie wydarzyło. Ale chociaż 
jesteśmy na przegranej, tym większa 
będzie łaska Boża” – mówił na podsu-
mowaniu jeden z kapłanów. 

Grupa japońska liczyła trzydzieści 

osób (dla kontrastu z Polski – tylko 
jedna osoba). Odpowiedzialny za tę 
grupę był dyrygentem scholi w czasie 
Liturgii, a Japonka akompaniowała na 
elektonie. Nasza grupa tym razem też 
miała najniższą wiekiem uczestniczkę, 
Anri–cian, która liczyła sobie osiem 
miesięcy. Jej siostrzyczce wiek pod-
skoczył do trzech latek. Była też pięcio-
letnia Maria-cian, która od poprzedniej 
pielgrzymki miała wylew, skutkiem 
czego ma kłopoty rozwojowe. Dwie 
rodziny japońskie, aby ratować dzieci 
przed atomowym promieniowaniem 
przesiedliły się do Egiptu. To również 
pozwoliło nam głębiej zrozumieć, jak 
Japonia przeżywa skutki kataklizmów 
z jedenastego marca. 

Niezapomniana pozostanie spo-
wiedź Japończyków przed kościołem 
św. Klary w Asyżu. Gdy stanąłem w 
cieniu drzewa na dziedzińcu przed 
kościołem, mimo gwaru otaczającego 
tłumu, podchodzili po kolei, wyznawali 
swoje grzechy, a ja kładłem ręce na 
ich głowach i rozgrzeszałem na tle 
błękitu włoskiego nieba. To było piękne 
świadectwo wiary. Na zakończenie 
pielgrzymki odprawiłem dla Japończy-
ków Mszę św. po japońsku. Tutaj też 
odczułem działanie Ducha Świętego. 
Byliśmy razem w Słowie Bożym i 
Żywym Chlebie. Mimo, że zniknęli z 
mojego pola widzenia, jesteśmy razem 
w jednym Duchu. 

„Sen ri ła ippo kara” czyli „droga 
czterech tysięcy kilometrów zaczyna 
się od jednego kroku” – mówi japoń-
skie przysłowie. Aby dojść do końca 
trzeba tylko stawiać ten następny krok. 
Trudno wyrazić, jak pogłębiły się więzy 
przyjaźni z wszystkimi napotkanymi 
ludźmi z całego świata. To pozostało 
w sercu. 

Razem ze św. Piotrem i ze św. Paw-
łem przez ten jeden tydzień zrobiliśmy 
wielki krok ku jedności. 

Wrocław, 2011-09-21                         
pielgrzymkowy brat 
Julian Różycki, o.p. 

„ŚW. PIOTR I ŚW. PAWEŁ WIELBIĄ BOGA” 
WRAŻENIA Z EKUMENICZNEJ PIELGRZYMKI 
Prawdziwego Życia w Bogu  3–11.09.2011  
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Pierwsze pytanie jest następują-
ce: czy mógłby ojciec przedstawić 
kilka słów komentarza dotyczącego 
doświadczenia odbywającej się wła-
śnie pielgrzymki ekumenicznej?

Pielgrzymowanie oznacza dla mnie 
poszukiwanie Boga. W mniejszym lub 
większym stopniu każda pielgrzymka 
pomaga człowiekowi w tym poszukiwa-
niu odnaleźć Osobę Jezusa Chrystusa. 
Czyli to, co ja osobiście uważam za naj-
ważniejsze w życiu każdego człowieka. 
Ta pielgrzymka jest dla mnie wspania-
łym doświadczeniem. Jesteśmy tutaj, 
w Wiecznym Mieście zgromadzeniem 
różnych ludzi z wielu różnych wyznań, 
w którym staramy się poznać siebie na-
wzajem, by spełnić pragnienie Jezusa 
„Aby wszyscy stanowili jedno!”.

Jest kilka rzeczy, o których Jezus 
powiedział nam, że musimy je zrobić.  
Jedną z nich jest modlić się o duchowe 
powołanie do modlitwy o moc Ducha 
Świętego! On sam modlił się o jedność. 
Ponieważ był w stanie spojrzeć w 
przyszłość wiedział, ponieważ On  jest 
Bogiem, że ludzie będą podzieleni, że 
pójdą różnymi drogami. Dlatego gorąco 
modlił się o jedność. A my jesteśmy tutaj 
po to, aby się modlić, żeby Jego modli-
twa została wysłuchana. Abyśmy potra-
fili doprowadzić do jedności wszystkich 
ludzi, żeby wszyscy stanowili jedno, aby 
nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz, 
jak tego pragnął Jezus.

Czy mógłby ojciec powiedzieć 
nam, w jaki sposób  po raz pierwszy 
zetknął się z Vassulą i jej orędziami 
zawartymi w „Prawdziwym Życiu w 
Bogu?”

Spotkałem Vassulę po raz pierw-
szy w Szwajcarii, kiedy byłem tam 
misjonarzem od roku 1995 do 2000. 
Spotkaliśmy się na wspólnej kolacji. 
Przeczytałem już wówczas kilka jej 
książek i byłem przekonany, że to było 
autentyczne objawienie. Czytając te 
orędzia odkrywamy, że osoba Jezusa 
Chrystusa jest Osobą, która powinna 
być źródłem naszego życia, celem 
naszego życia. Czuje się, że Jezus jest 

obecny tutaj na ziemi. Jezus chce, aby 
człowiek otworzył swoje serce i przyjął 
Go. Aby pozwolił Mu stać się jego 
szczęściem i radością.

Jezus stara się nam pomóc stać 
się szczęśliwymi tutaj na ziemi, rów-
nocześnie, oczywiście, obiecując nam 
niebiańską szczęśliwość raju. Dlatego 
dla Niego, jako naszego Boskiego 
Zbawiciela, brak jedności wśród ludzi, 
nasz rozłam jest tak bolesny. Jeśli za-
kochamy się w Jezusie Chrystusie, jeśli 
poddamy się Jemu – wtedy nie ma nic 
lepszego do zrobienia niż dążenie do 
jedności, do tego, że wszyscy staniemy 
się jednym. Dlatego te orędzia spisane 
i przekazywane przez Vassulę Ryden 
są tak istotne, tak ważne. Uważam, że 
każdy powinien je  przeczytać i poznać, 
aby się otworzyć i je zaakceptować.

Często ludzie, którzy idą drogą 
przesłań z Medziugorja są przeciw-
ni orędziom „Prawdziwego Życia 
w Bogu”. Czy to według ojca jest 
normalne? Czym może to być uza-
sadnione?

Myślę, że głównym powodem jest 
to, że ludzie żyjący orędziami Matki 
Bożej z Medziugorja nie znają orędzi 
otrzymywanych przez Vassulę i to jest 
chyba powód, dla którego ich nie rozu-
mieją i przeciwstawiają się im – bo ich 
nie przeczytali i nie poznali.

Jest też prawdopodobne, że usły-
szeli coś negatywnego na ich temat 
od innych ludzi?

Ludzie słyszeli, że Watykan był prze-
ciw tym orędziom, więc bez zapoznania 
się z faktami również są przeciw. Ale 
każdy, kto czyta te przesłania i rozważa 
je, będzie mógł sam stwierdzić,  że nie 
zawierają one nic sprzecznego z nauką 
Kościoła i naszą wiarą. Raczej poma-
gają człowiekowi pokochać Kościół, 
doświadczyć miłości Jezusa i żyć z 
zjednoczeniu z Nim.

Przechodząc do tematu odpo-
wiedzialności ojca za ogłoszenie 
tajemnic z Medziugorja jakiś czas 
wcześniej zanim one nastąpią, czy 
mógłby ojciec powiedzieć kilka słów 
na ten temat?

Tajemnice, jak na to wskazuje samo 
określenie, są tajemnicami. Nie znamy 
ich treści. Wiemy tylko tyle, że dotyczą 
one wydarzeń, które zrealizują się w 
określonym czasie i miejscu. Jakie to 
będą wydarzenia, tego nie wiemy. Nie 
należy teraz tego dociekać. Sądzę, że 
powinniśmy raczej widzieć je jako po-
moc, której Bóg nam udziela, abyśmy 
poważniej potraktowali życie, którym 
zostaliśmy obdarzeni i lepiej wyko-
rzystywali czas naszego zbawienia, 
zbawienia naszych dusz. Powinniśmy 
bowiem żyć tak, aby w każdej chwili być 
gotowymi na stanięcie przed Bogiem, 
na spotkanie z Nim. W takiej właśnie 
perspektywie należy patrzeć na dziesięć 
tajemnic, a więc bez strachu przed ich 
ujawnieniem oraz bez dociekania: kiedy 
to nastąpi.

Ma ojciec zapowiedzieć realizację 
wszystkich dziesięciu tajemnic. W 
jaki sposób ojciec to zrobi? Matka 
Boża obiecała pozostawienie znaku 
widzialnego i trwałego. Jaki to będzie 
znak? 

Kiedy nadejdzie czas ujawnienia 
pierwszej tajemnicy, 10 dni wcześniej 
Mirjana wręczy mi rodzaj pergaminu 
o rozmiarze A4, na którym będą wy-
mienione ze szczegółami wszystkie 
tajemnice. Tego samego dnia mam 
przeczytać i zapoznać się z pierwszą 
tajemnicą. Kiedy już poznam w ten spo-
sób wydarzenia, które nastąpią za 10 
dni, moim zadaniem będzie modlić się i 
pościć przez 7 kolejnych dni. Dopiero po 
tych 7 dniach będę mógł „Urbi et Orbi” 
wyjawić poznaną wcześniej pierwszą 
tajemnicę: jej treść oraz miejsce i czas 
realizacji. W czasie rozmowy z Mirjaną 
dowiedziałem się, że pierwsze 2 tajem-
nice dotyczą Medziugorja i zawierają 
przestrogę oraz ważne ostrzeżenie dla 
wiernych tej parafii. Kiedy już te pierw-
sze 2 tajemnice zostaną zrealizowane, 
wszyscy przekonają się, że wizjonerzy 
mówili prawdę i uznają autentyczność 
objawień. Trzecia tajemnica dotyczy 
widzialnego znaku na wzgórzu obja-
wień, na Podbrodo. Ci wszyscy, którzy 
uwierzyli w objawienia i żyli według nich, 

„Prawdziwe Życie w Bogu” pomaga 
doświadczyć miłości jezusa 
i żyć w zjednoczeniu z Nim

wywiad z o. Petarem Ljubiciciem, 
podczas międzynarodowej pielgrzymki TLIG do Włoch



Vox Domini

36

odpowiadając na prośby Maryi, będą 
się wielce radować  tego dnia. Znak ten 
będzie dla wszystkich ludzi wezwaniem 
do nawrócenia. Chcę przypomnieć 
jednak, że nasz obecny czas już jest 
czasem nawrócenia i modlitwy, czasem 
duchowego oczyszczenia i radosnego 
wyboru Boga. Nie powinniśmy zatem 
czekać i odkładać na później naszego 
nawrócenia. Jeśli będziemy czekać na 
znak, żeby się nawrócić, może okazać 
się, że jest już za późno. 

Będzie ojciec w osobistym kon-
takcie z Mirjana? Będziecie razem?

Mirjana zna mój numer telefonu i 
nie będzie problemu, aby się spotkać. 
Pierwsze dwie tajemnice, a także trze-
cia są związane z Medziugorjem, więc 
będziemy zobowiązani być tam w Me-
dziugorju do spełnienia tych tajemnic.

Czy przewiduje ojciec, że po 
wypełnieniu tych pierwszych trzech 
tajemnic, które zostaną najpierw z 
wyprzedzeniem ogłoszone, a później 
potwierdzone, właśnie przez ich speł-
nienie - świat, jako całość, uwierzy w 
autentyczność tego, co dzieje się w 
Medziugorju?

Mam nadzieję, że pomoże to wielu 
ludziom w spojrzeniu na swoje życie i w 
pewien sposób w  rozliczeniu swojego 
życia. Że okaże się wielce pomocne w 
nawróceniu, w uwierzeniu i do tego, aby 
stać się nowym człowiekiem. 

W każdym razie wszyscy wiemy, że 
kiedy 2000 lat temu na świat przyszedł 
Jezus, wiele cudów miało miejsce. Rów-
nież Msza święta to cud, to znak, który 
zdarza się w niezliczonych miejscach na 
ziemi każdego dnia. Widzimy dziś, jak 
trudno jest włączyć ludzi z powrotem do 
wspólnoty z Bogiem. Tak trudne jest dziś 
nawracanie ludzi. Myślę i mam nadzieję, 
że kiedy te znaki i tajemnice zostaną 
zrealizowane, pomogą one conajmniej 
wszystkim tym, którzy kiedyś odwiedzili 
Medziugorje lub słyszeli o tym miejscu. 
Oczywiście jest również wiele osób, 
które żyją nadzieją, modlą się i wpro-
wadzają w życie przesłanie Ewangelii, 
choć do tej pory nie odwiedzili jeszcze 
Medziugorja. 

Mam nadzieję, że wyjawienie i speł-
nienie 10 Medziugorskich Tajemnic bę-
dzie dla ludzi ostatecznym wezwaniem 
do nawrócenia, do powrotu do Boga i 
do złożenia nadziei w Bogu i polegania 
jedynie na Nim.

Przekład z ang. 
Katarzyna Radwańska

Ojciec Petar Ljubicić jest kapłanem, któremu widząca z Medziugorja, Mirja-
na, ma przekazać tajemnice, na dziesięć dni przed ich dokonaniem, aby mógł je 
następnie ogłosić światu. Ojciec Petar brał udział w ekumenicznej pielgrzymce 
Prawdziwego Życia w Bogu, która odbyła się w Rzymie we wrześniu 2011 r. 
Tam zgodził się udzielić wywiadu, który został nagrany i sfilmowany. Można 
go obejrzeć w internecie: http://www.tligvideo.org/frpetarfinal.html lub wśród 
filmów udostępnionych na youtube (kanał: VoxDominiPl)

MIRJANA DRAGIĆEVIĆ-SOLDO codzienne objawienia mia-
ła od 24 czerwca 1981 do 25 grudnia 1982. Tego dnia Matka Boża 
powiedziała: 

„Mirjano, wybrałam cię i powiedziałam ci wszystko, co było 
konieczne. Złożyłam na twoje barki wiele lęków, które musisz nosić 
z godnością. Pomyśl o Mnie i o tym, ile łez z tego powodu wylewam. 
Zawsze musisz być odważna. Szybko zrozumiałaś moje orędzia, więc 
musisz zrozumieć, że Ja muszę odejść. Bądź odważna...!” 

Powierzywszy jej dziesiątą tajemnicę powiedziała, że przez całe 
życie będzie się jej ukazywać raz w roku, w dniu jej urodzin, 18 mar-
ca oraz w okresach szczególnie trudnych, związanych z Jej przesła-
niem. 

Mirjana otrzymuje obecnie orędzia każdego 2 dnia miesiąca.
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Na zdjęciach od góry: 
Vassula w pobliżu Scala Santa; 

pielgrzymi TLIG w Lanciano; 
duchowni z Etiopii, uczestnicy tej piel-

grzymki; grupa 800 pielgrzymów TLIG w 
oczekiwaniu na audiencję generalną.
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wiedzy Boga i Jego woli. Niektórzy 
modlą się w ten sposób: Drogi Boże, 
wysłuchaj mnie, zapaliłem ci świecę, 
więc miej mnie w swojej nieustannej 
opiece i dbaj o wszystkie moje po-
trzeby! To jest powierzchowne poj-
mowanie chrześcijaństwa i modlitwy. 
Najważniejsze jest, aby jak najpełniej 
otworzyć się na Boga, poznać, do-
świadczyć Go i przeżyć wewnętrznie 
na modlitwie. Boga trzeba pokochać 
całą swoją istotą. Wtedy czas modli-
twy będzie przez nas wyczekiwany, 
życie stanie się lżejsze, a cierpienie 
będziemy przyjmować jako dar Boży. 
Musimy nauczyć się, że modlitwa to 
wyraz miłości dziecka do Ojca. Kto 
prawdziwie kocha, ten będzie się 
dużo i dobrze modlił. Kto szczerze i 
żarliwie się modli, ten wielką miłość w 
sercu mieć będzie!

Warto zadać sobie pytania: Kim 
jest dla mnie Pan Bóg? Czy doświad-
czyłem Jego obecności w swoim ży-
ciu? Co przychodzi mi do głowy, kie-
dy myślę o Bogu, jakie wyobrażenia, 
jaka myśl, jakie słowa modlitwy? Pe-
wien katolik przyznał, że od najmłod-
szych lat wyobrażał sobie Boga jako 
karzącą rękę zawisłą w powietrzu, a 
przy tym zawsze słyszał słowa swo-
jej matki „Bóg wszystko widzi i nic nie 
umknie jego uwadze”. Zawsze bałem 
się Boga - mówił! Z tego powodu co 
niedzielę idę do kościoła i staram się 
żyć jako świadomy katolik, żeby za-
służyć sobie na niebo po śmierci.

Warto sobie postawić pytanie: 
czym jest dla nas modlitwa? Jak się 
modlę? Często słyszę, że dla niektó-
rych modlitwa zamiast być radosnym 
spotkaniem z Bogiem, staje się cięża-
rem. Zapytajmy siebie, czym jest dla 
nas Msza Święta? Czy poprzez Mszę 
Świętą oddaję chwałę Bogu? Czy 
zdaję sobie sprawę, że Msza Święta 
jest najdoskonalszą modlitwą? Dla-
czego jej nie rozumiemy i dlaczego 
nas nie przemienia?

A przecież jedna Komunia święta 
może nas uczynić świętymi. Dlaczego 
w starszym wieku, jesteśmy mniej po-
bożni, niż kiedy byliśmy młodzi? Po-
winniśmy codziennie, coraz radośniej 

Najważniejszą rzeczą w życiu 
każdego człowieka jest odnalezienie 
i poznanie Boga, uwierzenie w Niego 
oraz szczere umiłowanie Boga ponad 
wszystko. Próżne są bowiem wszel-
kie działania, jeśli człowiek nie odnaj-
dzie i nie pozna Boga. Najłatwiejszą i 
najpewniejszą drogą, która prowadzi 
do spotkania z Bogiem, jest modlitwa, 
która wciąż jest dla nas wielką tajemni-
cą. Modlitwa przede wszystkim wyra-
ża tęsknotę człowieka za spotkaniem 
z Bogiem, za zjednoczeniem z Nim w 
miłości, za odnalezieniem upragnio-
nego pokoju i radości, za szczęściem 
i zbawieniem. Modlitwa jest potrzebą 
naszej psychiki i duszy. Modlitwa jest 
spotkaniem w łasce i radosną rozmo-
wą z żywym, osobowym Bogiem.

Modlitwy potrzebujemy bardziej 
niż chleba i odzienia, bardziej niż 
powietrza, którym oddychamy i bar-
dziej niż wody, bez której życie jest 
dla nas niewyobrażalne. Modlitwa to 
wzniesienie serca i umysłu ku Bogu. 
Święty Jan Vianney mawiał, że modli-
twa to zjednoczenie duszy z Bogiem. 
Jest oddechem naszej duszy. I tak jak 
ciało nie może żyć bez powietrza, tak 
dusza nasza nie może żyć bez mo-
dlitwy. „Człowiek, jeśli się nie modli, 
nie pozostanie długo chrześcijaninem 
- podobnie jak nasze ciało nie pozo-
stanie długo żywe bez oddychania.” 
(R. Guardini)

Są ludzie, którym się wydaje, że 
nie mają czasu na modlitwę lub nie 
potrafią się modlić. Na pytanie, dla-
czego się nie modlisz, najczęściej 
pada odpowiedź: nie mam czasu! Jest 
to raczej wymówka, niż prawdziwy 
powód. To prawda, nie mamy czasu 
do stracenia. Czas zaiste jest krótki i 
zbyt cenny. Niektórzy modlą się jedy-
nie wtedy, gdy odczuwają potrzebę. 
Inni zaś są chętni by się modlić, lecz 
nie mogą się skupić. Mówią wtedy: 
nie mam nerwów, brak mi sił, aby się 
skoncentrować! Jak tylko zaczynam 
się modlić, nachodzą mnie przeróżne 
myśli i doznaję rozproszenia. Dobrze 
jest wspomnieć na początku, że pra-
wie każdy przeżywa trudności na mo-
dlitwie. Święty Bernard, przy jakiejś 

Ojciec Petar Ljubicić

MedziugOrje - Miejsce żarLiwej MOdLitwy
okazji powiedział, że był w jego życiu 
taki czas, kiedy nawet jednego Zdro-
waś Maryjo nie był w stanie odmówić 
bez rozproszenia. A jednak został 
świętym!

Inni zaś powiadają: nie odnajduję 
w modlitwie żadnego sensu! Nie ro-
zumiem, dlaczego miałbym w ogóle 
marnować swój czas na modlitwę! 
Długo się modliłem, ale nie zostałem 
wysłuchany. Nie będę się więcej mo-
dlić! W ten to sposób człowiek stara 
się ukarać Boga w swoim sercu, i po 
prostu przestaje się modlić. Jednak 
takie stawianie sprawy jest całkowicie 
błędne. Bóg, jako nasz dobry Ojciec, 
na to nie zasługuje. Całymi latami 
modliłam się o uzdrowienie mojej 
córki, a ona umarła trzy miesiące 
temu - powiedziała mi kiedyś pewna 
kobieta. Od tamtej pory Bóg dla mnie 
umarł - dodała. Często słyszę: jeśli 
Bóg jest miłością, to dlaczego jest tyle 
zła i cierpienia na świecie? Czy to jest 
miłość? - zapytał mnie pewien chory. 
Lepiej wyjdź z tej sali. Dziwna jest ta 
miłość, skoro dopuszcza, abym od 
siedmiu lat tak cierpiał! Jak możesz 
mówić, że Bóg jest miłością! Prze-
stań, nic nie mów! - powiedziała mi 
młoda kobieta, której zmarło pierwsze 
dziecko. Ja już nie jestem w stanie 
nadal wierzyć.

Powierzchowne 
Pojmowanie 

chrześcijaństwa 
i modlitwy 

Jaka więc jest odpowiedź na te i 
podobne pytania. Czy mają rację ci, 
którzy mówią te słowa? Jeśli Bóg jest 
pośród nas, kocha nas, troszczy się 
o nas, dlaczego to dopuszcza? Wie-
le ludzi myśli w ten sposób! Kto tak 
mówi, ten nie zna Boga. To prawda, 
w świecie jest wiele bólu i cierpienia. 
Ten fakt pozostaje dla nas tajemnicą. 
Każdy nosi swój krzyż, mniejszy czy 
większy, nieraz bardzo duży. Wiemy, 
że grzech pierworodny naszych pra-
rodziców, zadecydował o naszym lo-
sie. Na świat zstąpiło cierpienie, ból i 
wszelakie zło. Jedyną dla nas pocie-
chą jest wiara, że nic nie dzieje się bez 
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i w coraz większym skupieniu uczest-
niczyć we Mszy Świętej, przyjmować 
Komunię i z całego serca dziękować 
za dary darmo dane, gdyż tego wyma-
ga dynamika łaski, sama istota Mszy 
i Komunii świętej. Dlaczego Słowo 
Boże, którego słuchamy, lub czytamy 
osobiście, tak trudno dociera do głębi 
naszej duszy i tak rzadko przyjmuje-
my je jako orędzie Ojca skierowane 
do nas, Jego dzieci? Dlaczego tak 
łatwo upadamy na duchu w chwilach 
przeżywanych trudności, stajemy się 
niecierpliwi i narzekamy na wszystko i 
wszystkich? Co należałoby odpowie-
dzieć na te wszystkie pytania? Czy 
w ogóle istnieje odpowiedź? Tak, ist-
nieje! Ta odpowiedź zawiera w sobie 
bolesną prawdę: za mało się modlimy. 
Brakuje nam prawdziwej, głębokiej 
więzi z Bogiem. Innymi słowy, brak 
nam pełnego zawierzenia Bogu i oso-
bistej z Nim relacji.

Tymczasem od osobistego zjedno-
czenia z Bogiem zależy nasze szczę-
ście, apostolska gorliwość i postęp 
na drodze duchowej. Łatwo możemy 
się o tym przekonać patrząc na życie 
mocnych wiarą świeckich chrześcijan, 
a także duchownych, zakonników, za-
konnic, których przecież spotykamy w 
swoim życiu. Oni nie upadają na du-
chu na długi czas, choć przecież w ich 
życiu nie wszystko się układa według 
ich życzenia, nie popadają na długo w 
stany depresji, choć nieraz ich serca 
są zranione, a ich ciała cierpią z po-
wodu chorób. Dla nich samotność nie 
stanowi problemu, ponieważ siły do 
pokonania wszelkich trudności czer-
pią z modlitwy.

Jezus Chrystus jest naszym Bo-
skim Zbawicielem. On jest prawdzi-
wym Nauczycielem i Mistrzem modli-
twy. Jezusowi modlitwa leżała bardzo 
na sercu, prosił apostołów, aby i oni 
modlili się wytrwale i szczerze. Z peł-
nym przekonaniem zapewnia, że mo-
dlitwa z miłości zostanie wysłuchana i 
to jest jedno z najważniejszych prze-
słań Jezusa. Uczy nas jak powinni-
śmy się modlić! Mówi, że celem mo-
dlitwy musi być Królestwo Boże. Jeśli 
tego szukamy, otrzymujemy wszyst-
ko. Poszukiwanie Królestwa Bożego, 
jest w istocie poszukiwaniem samego 
Boga i pragnieniem, aby to sam Bóg 
kierował naszym życiem i by w na-
szym życiu wypełniała się wola Boża. 

Oznacza to całkowite powierzenie się 
Bogu i oczekiwanie wszystkiego od 
Niego samego. Bóg bowiem najlepiej 
wie co jest dobre dla nas, ponieważ 
On najbardziej nas kocha. On pragnie 
zniszczyć Złego i zło w nas, pragnie 
nas wyzwolić i odkupić, uświęcić i 
zbawić. Jego wolą jest, abyśmy żyli i 
byli szczęśliwi. Jeśli chcemy, aby na-
sza modlitwa została przez Boga wy-
słuchana, wpierw musimy wszystkim 
wybaczyć i ze wszystkimi się pojed-
nać. Trzeba się modlić pobożnie i po-
kornie, a to znaczy szczerze, wytrwa-
le i nieustannie, z żywą wiarą i pełnym 
oddaniem. Jezus mówi: „Wszystko, o 
co w modlitwie prosicie, stanie się 
wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.” 
(Mk 11,24)

matka Boża:
Pokorna nauczycielka 

modlitwy 

Jak modlić się dzisiaj? Trzeba mo-
dlić się sercem. Tak uczy nas Maryja 
już od ponad 29 lat. Co to znaczy? 
Żeby nie modlić się z przyzwycza-
jenia, z nawyku! Modlić się sercem, 
oznacza przede wszystkim modli-
twę z miłości. To znaczy modlić się 
całą swoją istotą: ciałem i duszą, ze 
szczerego serca. To znaczy w pełni 
otworzyć się na Boga. Boga posta-
wić na pierwszym miejscu w swoim 
życiu i Jemu oddać się całkowicie, z 
pełnym zawierzeniem. Mieć zaufanie 
tylko do Niego i od Niego oczekiwać 
wszelkiego dobra, bo Bóg obdaro-
wuje nas tylko dobrem. To znaczy 
modlić się pobożnie, w skupieniu i 
pokorze, w pełnym ufności zawierze-
niu. Maryja po wielokroć powtarza: 
„Pojmijcie dlaczego tak długo jestem 
z wami: Pragnę nauczyć was modlić 
się…” (12 czerwca 1986) „Bądźcie 
świadomi, moi kochani, że jestem 
waszą Matką i przychodzę na ziemię, 
aby was nauczyć słuchać z miłością 
i z miłością modlić się…” (29 listopa-
da 1984). Matka Boża rzeczywiście 
jest niestrudzona w wezwaniach do 
modlitwy. Prawie wszystkie orędzia 
medziugorskie zawierają wezwania 
do modlitwy. Setki razy, na różne 
spo soby, Maryja wzywa nas, abyśmy 
pojęli, że modlitwa, jest najbardziej 
wzniosłym dla nas zadaniem. Wiele 
orędzi mówi o tym szczególnie jasno: 
„Drogie dzieci! … Wzywam was do 

szczerej modlitwy sercem, aby każda 
wasza modlitwa stała się spotkaniem 
z Bogiem. W pracy i codziennym ży-
ciu postawcie Boga na pierwszym 
miejscu!” (25 grudnia 1987). „Drogie 
dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy 
sercem. W tym czasie łaski pragnę, 
aby każde z was zjednoczyło się z 
Jezusem. Bez nieustannej modlitwy 
nie możecie odczuć piękna i wielkości 
łaski, którą Bóg wam oferuje. Dlate-
go, drogie dzieci, napełniajcie swoje 
serce choćby najkrótszymi modlitwa-
mi … Ja jestem z wami i nieustannie 
czuwam nad każdym sercem, które 
mi się ofiaruje” (25 lutego 1989)

uzdrowienie Pewnej Fran-
cuzki w medziugorju 

Z Paryża przybyła na pielgrzym-
kę do Medziugorja pani K. wraz mę-
żem. Od siedmiu lat cierpiała na raka, 
umiejscowionego na karku. Nie mo-
gła normalnie jeść, ani mówić. Wozi-
ła ze sobą mikser, w którym musiała 
rozdrabniać wszelkie pożywienie. Jej 
mąż poświadczył, że byli już w wielu 
znanych miejscach pielgrzymkowych. 
Tam szukali pomocy i pocieszenia. 
Cudowne uzdrowienie wydarzyło się w 
święto Matki Bożej Różańcowej. Cały 
ten dzień pani K. spędziła na modli-
twie, powierzając swoje życie Bogu i 
prosząc o wstawiennictwo Matkę Naj-
świętszą. Uczestniczyła w skupieniu 
we Mszy Świętej, a podczas modlitwy 
o uzdrowienie, która odbywa się po 
Mszy, doznała całkowitego uzdrowie-
nia. Mogła jeść normalnie i mówić bez 
przeszkód. Towarzyszące jej osoby w 
wielkim zdumieniu powtarzały: „wielki 
cud się wydarzył”. Uzdrowiona pani 
K. powiedziała: „Medziugorje jest 
miejscem objawień Matki Bożej. Za 
wstawiennictwem Królowej Pokoju, 
Jezus mnie uzdrowił. Jemu cześć i 
chwała!

dzięki modlitwie różańco-
wej zdarzają się 

wielkie cuda!

Sherry i Ron od ośmiu lat tęskni-
li za własnym dzieckiem. Wreszcie 
Sherry zaszła w ciążę, więc ich ra-
dość była ogromna, wprost nie do 
opisania. Jednakże wkrótce podczas 
rutynowego badania, lekarze stwier-
dzili, że nienarodzone jeszcze dziec-
ko posiada nieuleczalną wadę serca. 
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Rodzice zaczęli się modlić. Przy-
jaciele doradzali im dokonanie 
aborcji, lecz rodzice za żadną 
cenę nie chcieli się już rozstać ze 
swoim tak długo wyczekiwanym 
dzieckiem. Lekarze oceniali, że 
ewentualną operację przeżywa 
przy tym schorzeniu zaledwie 
jeden procent dzieci. Rodzice 
byli przygnębieni i rozczarowani 
takimi rokowaniami. W takich to 
okolicznościach przyszła mama 
przypomniała sobie, że kiedyś jej 
przyjaciółka przywiozła z Medziu-
gorja drewniany różaniec. Wzię-
ła go do ręki i przycisnęła mocno 
ten poświęcony przedmiot do 
swojego łona. Chciała, aby był 
jak najbliżej jej nienarodzonego 
dziecka. W tym momencie po 
raz pierwszy poczuła, że dziecko 
poruszyło się w jej łonie. Sherry 
od tej pory coraz częściej czuła 
mocne ruchy nienarodzonego 
dziecka. Kiedy zgłosiła się na 
następne badanie, lekarz prowa-
dzący wezwał wszystkich swoich 
kolegów, demonstrując im obraz 
na monitorze. Zarejestrowana 
uprzednio na monitorze śmier-
telna wada całkowicie ustąpiła. 
We wrześniu 1994 roku Anna-
Maria przyszła na świat jako w 
pełni zdrowe dziecko. Od tamte-
go dnia Sherry i Ron zapraszają 
swoich przyjaciół i znajomych do 
wspólnej modlitwy różańcowej. 
Matka Boża powtarza w Medziu-
gorju, że modlitwą różańcową 
możemy pokonać wszelkie trud-
ności i prosi nas o wytrwałą, a 
tak skuteczną, modlitwę. Tylko 
modlitwą możemy pokonać zło 
i Złego, przemieniać serca ludzi, 
powstrzymać chorobę, niena-
wiść, wojnę czy katastrofę. Dla-
tego, módlmy się, módlmy się, 
módlmy się! Wytrwała modlitwa 
różańcowa spowodowała nawró-
cenie setek tysięcy niewierzą-
cych, zagubionych i zatwardzia-
łych grzeszników. W Lourdes 
Maryja objawia się z Różańcem 
w ręku, w Fatimie, przedstawia 
się jako Królowa Różańca Świę-
tego. W Medziugorju podczas 
każdego objawienia zachęca do 
odmawiania Różańca.

Glasnik mira, październik 2010

KS. STEFANO GOBBI 
22.3.1930 - 29.6.2011 

ODSzEDŁ DO PANA
Ks. Stefano Gobbi zmarł w Mediolanie, we Włoszech, o godzinie 

15.00 dnia 29 czerwca 2011 r., w uroczystość Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła. Od 19 czerwca (Niedziela Najświętszej Trójcy) był hospitalizo-
wany w następstwie przebytego ataku serca i od tego dnia jego stan był 
określany jako krytyczny. Wszyscy krajowi i regionalni przewodniczą-
cy Kapłańskiego Ruchu Maryjnego zebrali się na corocznych rekolek-
cjach w Sanktuarium Miłości Miłosiernej w Collevalenza, we Włoszech 
w dniach od 26 czerwca do 2 lipca. Ciało Ks. Gobbiego zostało prze-
wiezione z Mediolanu do Collevalenza 30 czerwca, gdzie Mszy świętej 
przewodniczył kardynał Dias Ivan. Tego samego dnia ciało przeniesiono 
do Dongo (Como) we Włoszech, do miejsca jego urodzenia. Msza święta 
pogrzebowa została odprawiona w pierwszą sobotę miesiąca, 2 lipca, we 
wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.

Ks. Stefano Gobbi w latach 1973-1997 doświadczał łaski pouczeń 
Matki Bożej, które zapisał w książce „Do Kapłanów, umiłowanych sy-
nów Matki Bożej”. Książka ta jest przewodnikiem oddania się Niepoka-
lanemu Sercu Maryi - najlepszej Matki, która pragnie ratować wszystkie 
Swoje dzieci przed potępieniem.
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Mój TesTaMenT 
duchowy
Ave Maryja!

Mediolan, 1 stycznia 2011, w 
pierwszą sobotę miesiąca i roku

Zgadzam się na każdy rodzaj 
śmierci, jaką Pan zechce dopuścić na 
mnie, odnawiając w Niepokalanym 
Sercu Maryi moje „tak” dla woli Bo-
żej. 

Jako mój duchowy testament zo-
stawiam wszystko to, co jest zawarte 
w książce „Do Kapłanów, umiłowa-
nych Synów Matki Bożej”, i potwier-
dzam, że przesłania w niej zawarte 
były odbierane przez mnie w formie 
lokucji czyli wewnętrznych słów. 
W duchu wdzięczności dla naszego 
Pana i Matki Bożej, proszę, ażeby 
po mojej Mszy pogrzebowej, od-
śpiewany został przez wszystkich 
Magnificat. Proszę o bardzo skrom-
ny pogrzeb. Zamiast kwiatów pro-
szę, aby dokonano jakiegoś dzieła 
miłosierdzia. 

Pragnę być pochowany w Dongo, 
w Sanktuarium Matki Boskiej Pła-
czącej, u stóp ołtarza Krzyża. Jeśli to 
byłoby trudne do wykonania, proszę 
o tymczasowy pochówek w kaplicy 
dla duchowieństwa na cmentarzu w 
Dongo. 

Tak jak poświęciłem Niepoka-
lanemu Sercu Maryi każdą chwilę 
mojego życia, w taki sam sposób po-
święcam Mu chwilę mojego przej-
ścia z ziemi do nieba i od czasu do 
wieczności. 

Dziękuję wszystkim za wszelkie 
dobro, które otrzymałem. 

Proszę o przebaczenie, jeśli ko-
goś mimowolnie obraziłem. 

Wszystkim członkom Kapłań-
skiego Ruchu Maryjnego i Ruchu 
Maryjnego obiecuję moją specjalną 
obronę i szczególną pomoc z nieba, 
gdzie mam nadzieję, wejść przez 
łaskę Pana i przy pomocy waszych 
modlitw. 

Żegnam się z wami, czekając na 
nasze przyszłe spotkanie pod chwa-
lebnym płaszczem Królowej wszyst-
kich Świętych, i błogosławię was w 
imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 

Amen. 
ks. Stefano Gobbi, kapłan

ZOBOWIĄZANIA CZŁONKÓW RUCHU MARYJNEGO
pRZYNALEżĄCYCH DO NIEGO DUCHOWO

1. Całkowite i pełne ufności poświęcenie się Niepokala-
nemu Sercu Maryi, by mogła Ona posługiwać się 

ich życiem zgodnie ze Swymi planami.
2. Codzienne odmawianie przynajmniej 

jednej części Różańca Świętego.
3. Wierność Papieżowi i Biskupom z nim zjednoczonym.

4. Szerzenie pobożności maryjnej, m. in. 
przez propagowanie wieczerników kapłańskich, 

rodzinnych, młodzieżowych i dziecięcych.

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi 
MODLITWA OSÓB ZAKONNYCH I ŚWIECKICH 

przyłączających się do Ruchu Maryjnego

Dziewico z Fatimy, Matko Miłosierdzia, Królowo Nieba i zie-
mi, Ucieczko grzeszników! Przyłączając się do Ruchu Maryjnego, 
poświęcamy się w szczególny sposób Twojemu Niepokalanemu 
Sercu. Poświęcamy się Tobie w tym celu, aby z Tobą i przez Cie-
bie przeżywać wszystkie obowiązki podjęte w sakramencie chrztu 
świętego. Zobowiązujemy się również wypracowywać w sobie 
owo wewnętrzne nawrócenie, tak wymagane przez Ewangelię, 
które wyzwoliłoby nas od wszelkiego przywiązania do siebie i do 
kompromisów ze światem, abyśmy tak jak Ty byli gotowi pełnić 
zawsze i wyłącznie wolę Ojca. 

Powierzając Tobie, Matko Najsłodsza i Miłosierna, nasze życie 
i chrześcijańskie powołanie, abyś nim rozporządzała na rzecz Two-
ich zbawczych planów – w tej decydującej godzinie, jaka ciąży nad 
światem – zobowiązujemy się żyć zgodnie z Twoimi pragnieniami. 
W szczególności zaś zobowiązujemy się odnowić ducha modli-
twy i pokuty, żarliwie uczestniczyć we Mszy św. i w apostolstwie, 
odmawiać codziennie Różaniec Święty i prowadzić tak poważny 
sposób życia, zgodny z Ewangelią, by był dla wszystkich dobrym 
przykładem zachowywania Bożego prawa i praktykowania cnót 
chrześcijańskich, zwłaszcza czystości.

Przyrzekamy Ci także, że będziemy zjednoczeni z Ojcem Świę-
tym, z Hierarchią i naszymi Kapłanami, aby w ten sposób postawić 
tamę zagrażającemu samym fundamentom Kościoła procesowi 
kontestacji wobec Jego Nauczycielskiego Urzędu. Chcemy raczej, 
pod Twoją macierzyńską opieką, być apostołami tak bardzo dziś 
potrzebnej jedności z Papieżem, wyrażającej się w modlitwie i mi-
łości. Błagamy Cię o szczególną nad nim opiekę. W końcu przy-
rzekamy Ci, na ile to będzie możliwe, prowadzić ludzi, z którymi 
będziemy się spotykać, do gorliwego nabożeństwa ku Tobie.

Świadomi, że ateizm zniszczył wiarę u wielu wiernych, że de-
sakralizacja weszła do samej Świątyni Bożej, że zło i grzech coraz 
bardziej szerzą się w świecie, ośmielamy się wznieść ufnie oczy 
ku Tobie, Matko Jezusa i Matko nasza, Miłosierna i Potężna, by 
błagać Cię dzisiaj znowu i tylko od Ciebie oczekiwać ratunku i 
zbawienia dla wszystkich Twoich dzieci, o łaskawa, o litościwa, o 
słodka Panno Maryjo. Amen.
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Jesienią roku 1940 siostra Łu-
cja - widząca z Fatimy - napisała 
do Ojca Świętego Piusa XII: 

„Piszę, Ojcze Święty, aby pono-
wić prośbę, która dotarła do Ciebie 
już kilkakrotnie... Prośba ta, Ojcze 
Święty, pochodzi od naszego Pana 
i naszej dobrej Matki w niebie... W 
1929 roku Najświętsza Maryja Pan-
na prosiła o poświęcenie Rosji Jej 
Niepokalanemu Sercu, obiecując 
powstrzymać przez to rozszerza-
nie się jej błędów i doprowadzić do 
jej nawrócenia... W otrzymanych 
kilku wewnętrznych przekazach 
nasz Pan nie przestawał nalegać 
na spełnienie tej prośby. Ostatnio 
obiecał skrócić czas cierpień, któ-
rym postanowił ukarać narody za 
ich zbrodnie [dopuszczając] woj-
nę, głód i różne prześladowania 
świętego Kościoła i waszej Świą-
tobliwości, jeśli poświęcicie świat 
Niepokalanemu Sercu Maryi, z wy-
raźnym wspomnieniem Rosji i po-
lecicie, aby wszyscy biskupi świata 
uczynili to samo w jedności z Wa-
szą Świątobliwością”.

Ojciec Święty Pius XII, jako 
pierwszy z papieży, odpowiedział 
na prośbę fatimskiej wizjonerki, 
ale nie uczynił tego w łą czności 
z wszystkimi biskupami świata 
oraz nie wymienił wprost Rosji w 
dokonanym akcie poświęcenia. 

Oto kilka zdań z papieskiego 
zawierzenia świata Niepokalane-
mu Sercu Maryi, jakie miało miej-
sce 31 października 1942: 

„Ludziom oddzielonym od nas 
przez błędy czy schizmę, a przede 
wszystkim tym, którzy oka zują 
szczególne nabożeństwo do Ciebie 
i w których krajach nie ma domu, 
gdzie nie czczono by Twej świętej 
ikony - choć obecnie może ukrytej 
i przechowywanej w oczekiwaniu 
na lepsze dni - użycz pokoju i przy-
prowadź ich z powrotem do jednej 
owczarni Chrystusa, kierowanej 
przez prawdziwego Pasterza. Ob-
darz święty Kościół Boga pełnym 
pokojem i wolnością; powstrzymaj 
falę nowego pogaństwa i materia-
lizmu; umocnij w sercach wierzą-
cych umiłowanie czystości, prak-

tykowanie chrześcijańskiego życia 
i gorliwość apostolską, by mogła 
wzrastać liczba sług Bożych i po-
mnażały się ich zasługi”. 

Papieskie słowa pełne troski 
o losy świata i całkowitego za-
wierzenia Niepokalanemu Sercu 
Maryi świadczą o tym, iż Ojciec 
Święty uznał prośbę Matki Bożej 
oraz podjął próbę jej zadośćuczy-
nienia. Papież bardzo poważnie 
potraktował wezwanie Matki Bo-
żej i jej ostrzeżenia. Jest to wielki 
znak dla nas i dla naszych czasów, 
wypełnionych dyskusjami o waż-
ności fatimskiego orędzia, a tak-
że świadomością o konieczności 
odpowiedzi na wezwania Matki 
Bożej przez ludzi wierzących.

 Nawiązując do tego aktu, bi-
skupi polscy pragnęli pójść tą 
samą drogą. I tak: ówczesny bi-
skup lubelski Stefan Wyszyński 
- w liście pasterskim z dn. 8 wrze-
śnia 1946  zwracał uwagę na głę-
bokie korzenie tego aktu:

 „Oto kilka myśli. Dzieje Narodu 
otwiera Polska pieśnią maryjną. 
Z pomroku wieków wyłaniają się 
długie zastępy rycerstwa polskie-
go, które wyrąbuje nowe drogi 
cywilizacji chrześcijańskiej, a z 
serc ich rwie się hymn: ‘Boguro-
dzica Dziewica, Bogiem sławiona 
Maryja’... Ogarnieni ramionami 
krzyża Chrystusowego, z jego 
wyżyn usłyszeliśmy: ‘Oto Matka 
twoja’ (J 19,27). Bez wahania, jak 
umiłowany uczeń Mistrza, przyję-
liśmy od tej chwili Maryję w swój 
dom. Zrozumieliśmy, że w dzieje 
Narodu wkracza nowa, niezwy-
kła moc, ‘łaski pełna’, przez którą 
znaleźliśmy łaskę u Pana. Czyż 
można ogarnąć ogrom szczęścia 
tych zaślubin Narodu z Maryją? 
‘A skądże mnie to, że Matka Pana 
mego przyszła do mnie ?’ (Łk 1,43). 
W pokornej wdzięczności otwo-
rzyły się na dźwięk imienia Ma-
ryi wszystkie polskie serca; odtąd 
zostaliśmy Narodem wybranym 
Bogarodzicy”. […] Czyż nie warto 
w dniu tak wielkim sięgnąć myślą 
wstecz? Warto zobaczyć, jak bar-
dzo uroczystość oddania serca 

Narodu Sercu Maryi wyrasta z na-
szych dziejów!”

W oficjalnej informacji  Kon-
ferencji Episkopatu Polski z 1946 
czytamy: „Nie postąpilibyśmy 
zgodnie z duchem naszych dzie-
jów ani z ciążącym na nas długiem 
wdzięczności, gdybyśmy na progu 
nowych czasów nie odnowili przy-
mierza Polski z Jej niebieską Królo-
wą, dla której naród ma odwiecz-
ną, serdeczną i rodzinną cześć. Po 
szwedzkim potopie ślubował Jej 
„nową i gorącą służbę” król Jan Ka-
zimierz. Teraz sam Naród i kraj cały 
poświęca się uroczystym aktem 
Matce Najświętszej i Jej Niepoka-
lanemu Sercu, obierając Ją znowu 
za Patronkę swoją i państwa oraz 
oddając w Jej szczególną opiekę 
Kościół i przyszłość Rzeczypospo-
litej... 

Przywiązujemy wielką wagę do 
uroczystego oddania się narodu 
Niepokalanej Dziewicy, o ile akt 
ten dokonany zostanie z wiarą i 
uzupełniony będzie czynem”.

Jasna Góra 8 września 1946 
roku przeżywałą szczególnie 
wielki dzień.  Milion ludzi skupio-
nych tłumnie, tłoczno i ciasno, je-
den tuż przy drugim, na jednym 
placu... głowa przy głowie... mo-
rze głów ludzkich... Było razem 
ponad milion... Był to więc mi-
lion ludzi, milion Polaków i Polek, 
które nie ulękły się niewygód i 
morderczych warunków podró-
ży koleją, wozami, zatłoczonymi 
ciężarowymi samochodami i... 
piechotą z najodleglejszych oko-
lic całej Polski... Był to milion serc, 
pałających miłością do Matki Bo-
żej, milion dusz, oddanych Panu 
Bogu, milion mózgów, zatroska-
nych myślą o losach Ojczyzny i 
szukających u swojej Matki i Kró-
lowej - pociechy, ratunku i mocy 
wiary w nadejście dnia, w którym 
zapanuje na świecie Sprawiedli-
wość, i Pokój, i Miłość, i Prawda, 
i Dobro, i Piękno! Taki milion ma 
swoją własną wymowę i swój 
własny ciężar gatunkowy. War-
tość takiego miliona nie da się 
ani obliczyć, ani wymierzyć, ani 

POD TWOJĄ OBRONĘ 
UCIEKAMY SIĘ....
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nawet sobie uzmysłowić! I kto na 
własne oczy oglądał ów milion 
dusz nieśmiertelnych, ten nigdy 
tego zapomnieć nie może!

Ślubowania narodowe z 1946 
bezpośredni świadkowie uznali 
za wydarzenia epokowe, przeło-
mowe. Ale również towarzyszyła 
tym wydarzeniom świadomość, 
że cała Polska będzie 
musiała je wypełnić.

Końcowe słowa po-
święcenia brzmią: 

„Władna świata 
Kró lowo! Spojrzyj mi-
łościwym okiem na 
troski i błędy rodzaju 
ludzkiego. Wyprowadź 
go z udręki i bezładu, 
z nieuczciwości i grze-
chów. 

Wyproś narodom 
po jednanie szczere i 
trwałe. Wskaż im drogę 
powrotu do Boga, by 
na Jego prawie budo-
wały życie swoje. Daj 
wszystkim trwały po-
kój, oparty na sprawie-
dliwości, braterstwie, 
zaufaniu”.

Biskupi zdawali so-
bie sprawę z faktu, że 
ten doniosły akt nie 
może być czymś jed-
norazowym, że należy 
nim żyć i nieustannie 
go odnawiać. Szcze-
gólne zaangażowanie 
w tej sprawie wykazał 
biskup Stefan Wyszyń-
ski, który wystosował 
do swych diecezjan 
osobne rozporządzenie, nakazu-
jąc, „aby odtąd w każdą rocznicę 
tych uroczystości odbywało się w 
świątyniach parafialnych i kate-
dralnej odnowienie aktu ofiaro-
wania”.

Niebo nas ocaliło, przyjęło 
nasze ślubowanie i czeka na ich 
wypełnienie. Te słowa poświęce-
nia wskrzesiły Polskę, zatem nie 
można o nich zapomnieć, te sło-
wa muszą wrócić i ożyć na nowo 
i zapalić nas w trudzie wypełnia-
nia złożonych ślubowań.

Tak uważał ks. Leon Cieślak, 
pallotyn, bliski współpracownik 
prymasa Hlonda i członek zespo-
łu przygotowującego uroczysto-
ści poświęcenia. Pisał on w swej 
broszurce „Ofiarowanie Polski 

Niepokalanemu Sercu Maryi”:
„W przeżyciach społecznych 

jesteśmy często skłonni zadowolić 
się tylko uczuciowo przeżywaną 
stroną zewnętrzną: wzniosłymi 
przemówieniami, uroczystymi ob-
chodami, mało zwracając uwagi 
na treść. Wracamy do życia bez 
większej zmiany wewnętrznej. [...] 

Tak więc nie dziwi nas, że ostatnia 
wojna - choć tak okropna i długa 
- nie zmieniła usposobienia ogółu, 
choć zmieniła najwidoczniej oce-
nę skali wartości. Wyrazem tego 
jest powszechne zrozumienie dla 
wartości najwyższych - religijnych 
i związane z tym te wszystkie ol-
brzymie manifestacje katolickie. 
Lecz nie łudźmy się: to jeszcze nie 
przemiana duchowa Narodu. 
Teraz pora na wielki trud wycho-
wawczy, który nas może zmienić 
wewnętrznie”.

W dniu 8 września 2011 roku, 
w 65 rocznicę aktu poświęcenia 
Niepokalanemu Sercu Maryi, 
ponownie padły słowa aktu po-
święcenia kard. Hlonda. Tego 
dnia przypomniano również, iż 

poświęcenie Narodu Polskiego z 
1946 r. nawiązywało do aktu po-
święcenia Piusa XII, który poświę-
cił świat Niepokalanemu Sercu w 
1942 r. Dokonał tego, gdyż taka 
była prośba Matki Bożej Fatim-
skiej. Ponadto przypomniano, iż 
konsekwencją aktu poświęcenia 
miała być powszechna praktyka 

nabożeństwa pierw-
szych sobót w polskich 
parafiach.

Obchodzone świę-
to Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny 
na Jasnej Górze trak-
towane jest jak od-
pust. Do sanktuarium 
przybyły w roku 2011 
różne grupy zorgani-
zowane, dotarła nawet 
pielgrzymka piesza 
– jaworznicka. W 65 
rocznicę aktu odda-
nia narodu polskiego 
Niepokalanemu Ser-
cu Najświętszej Maryi 
Panny przez kard. Au-
gusta Hlonda, wieczo-
rem nastąpiło jego po-
nowienie.

W kazaniu podczas 
sumy odpustowej z 
udziałem częstochow-
skiej kapituły archika-
tedralnej inf. Ireneusz 
Skubiś, scholastyk ka-
pituły, przypomniał, 
że akt zawierzenia 
wypowiedziany był w 
tragicznym dla Polski 
czasie: „Rok 1946. Pol-
ska płakała po strasz-

nych zbrodniach niemieckich i so-
wieckich. Potrzebowała serca. Było 
jedno, najdroższe serce Maryi”. 

Jak podkreślił o. Roman Ma-
jewski, przeor klasztoru, jest to 
ponowne wejście na drogę za-
wierzenia śladem wielkich Pola-
ków: „Grzechem byłaby głucho-
ta na głos Matki Bożej z Fatimy, 
dlatego idąc śladami naszych 
wielkich pasterzy i sług Bożych, 
kard. Augusta Hlonda i wielkiego 
Prymasa Tysiąclecia kard. Stefa-
na Wyszyńskiego, a także bł. Jana 
Pawła II, uczynimy to”. 

Każdy z obecnych na Apelu 
pielgrzymów otrzymał tekst aktu 
zawierzenia i mógł go klęcząc po-
wtórzyć. Nabożeństwo poprze-
dziła modlitwa różańcowa.
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Akt Poświęcenia Narodu Polskiego 
NiePokAlANemu Sercu mAryi 

Prymas Polski, kardynał August Hlond 
Jasna Góra, 8 września 1946 

Niepokalana Dziewico, Boga Matko Przeczysta! 
Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazi-
mierz Ciebie za Patronkę i Królowę Państwa obrał i 
Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie 
polecił, tak w tę dziejową chwilę my, dzieci narodu 
polskiego, stajemy przed Twym tronem z hołdem 
miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Two-
jemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, na-
ród cały i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci 
wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych 
świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Od-
kupicielowi, ślubujemy dochowanie wierności Jego 
nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, sze-
rzenie Jego Królestwa. 

Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę ucieka-
my się. Macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i 
strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzo-
nym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od 
grzechów i nieszczęść, a pasterza umocnij i uświęcaj 
swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość 
w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictw. 
Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej 
ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwa-
lebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. 
Rzeczypospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, na-
tchnieniem i Patronką. 

Potężna Wspomożycielko Wiernych! Otocz płasz-
czem opieki Papieża oraz Kościół święty. Bądź mu 
puklerzem w dni prześladowania. Wyjednaj mu 
świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skutecz-
ne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Lu-
dom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu 
do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzą-
cym Słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twe-
go Niepokalanego Serca. 

Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym 
okiem na troski i błędy ludzkiego rodzaju. Wypro-
wadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grze-
chów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwa-
łe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego 
prawdzie budowały swe życie. Daj wszystkim trwały 
pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufa-
niu. 

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko 
Boga i nasza. Przygarnij wszystkich do Swego Niepo-
kalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i 
Jego świętym królestwem. Amen. 
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Nasze nowości i promocje!
Tryptyk Królowej Pokoju VHS + książka za 1 zł
Cena: 25.00 zł  16.00 zł Oszczędzasz: 36%
Film „Tryptyk Królowej Pokoju” (zrealizowany w czasie trwania Festiwalu Młodych 2005 
w Medziguorju), w nim przedstawienie orędzi, świadectwa pielgrzymów oraz Ojca Świę-
tego Jana Pawła II. Przedstawienie widzących z Medziugorja. Przy tym zakupie tego 
filmu na kasecie magnetowidowej można dokupić tylko za 1 zł książkę z syntezą słów 
Matki Bożej, z jakimi zwraca się co miesiąc do świata w Medziugorju.
Fatima orędzie przestrogi i nadziei VHS + książka za 1 zł
Cena: 19.80 zł  16.00 zł Oszczędzasz: 19%
Fatima – orędzie przestrogi i nadziei. Film zrealizowany w Fatimie. Czas trwania: 90 
min. Opracowanie na podstawie relacji złożonych przez s. Łucję biskupowi Leirii w Por-
tugalii. Zawiera: historię i znaczenie orędzia Matki Bożej; wielką obietnicę Niepokalane-
go Serca Maryi; treść tajemnic fatimskich. Ostatnia część filmu ukazuje, jak Kapłański 
Ruch Maryjny realizuje wezwania Fatimskiej Pani. Możliwość zakupu przy tej kasecie 
magnetowidowej książki „Tajemnica trzeciej tajemnicy” tylko za 1 zł.
Prawdziwe Życie w Bogu (1-110) 5 CD mp3 + książka za 1 zł
Cena: 34.50 zł  29.50 zł Oszczędzasz: 14%
Prawdziwe Życie w Bogu - Zeszyty 1-110. Całość orędzi czytana przez lektora na 5 
płytach CD mp3. Każda płyta w specjalnej tekturowej kopercie. Płyty z kolorową grafi-
ką, profesjonalnie wytłoczone. Przy zakupie kompletu - możliwość dokupienia książki 
zawierającej przesłanie Najśw. Trójcy pt. „Pieśń Oblubieńca” tylko za 1 zł.

Garabandal. Czy koniec czasów jest bliski DVD + książka za 1 zł
Cena: 38.00 zł  21.00 zł Oszczędzasz: 45%
Czy koniec czasów jest bardzo bliski? Film (50 min.) nagrany w Garabandal, w Hiszpanii. Rela-
cjonuje wydarzenia, które rozegrały się w małej, górskiej wiosce oraz treść i wartość orędzi Ma-
ryi. Objawień doświadczały 4 dziewczynki. Matka Boża z Góry Karmel, wezwała ludzkość do 
nawrócenia; zapowiedziała dla naszej epoki: ostrzeżenie, cud i – jeśli ludzkość się nie nawróci 
– karę. O objawieniach tych z wiarą mówił św. O. Pio. Film zawiera zdjęcia archiwalne (ekstazy, 
rozmowy z dziewczynkami) oraz współczesne. Przy zakupie tego filmu można otrzymać pełne 
pierwsze wydanie książki „Garabandal. Czy koniec czasów jest bardzo bliski?” tylko za 1 zł!
Prawdziwe Życie w Bogu (Zeszyty 1-16) + płyta za 1 zł
Cena: 26.00 zł  17.00 zł Oszczędzasz: 35%
Oczekiwany przez Czytelników od dawna pierwszy tom orędzi w pierwotnym układzie, za-

wierający 16 zeszytów. Książkę łatwiej zabrać w podróż, 
ofiarować, pożyczyć. Na okładce – Jezus Pocieszyciel, 
obraz namalowany przez Vassulę w Bangladeszu. Tom 
I obejmuje zapiski z okresu rozmów z Aniołem Stróżem 
(8.05.1986-31.01.1987) oraz rozmowy z Bogiem i Jego 
Matką (20.09.1986-12.10.1987). Wprowadzenie: ks. prof. 
René Laurentin. Zaprezentował swą pozytywną opinię o 
Vassuli i jej dziele z punktu widzenia teologa katolickiego. 
W rozdziale „Vassula opowiada o początkach swego chary-
zmatu” wspomina ona pierwsze doświadczenia kontaktu z 
Bogiem. Kupując tę książkę można otrzymać płytę CD mp3 
(dźwiękowa) zawierającą 9 ciekawych wywiadów z Vassulą 
prezentowanych w TV w Kanadzie tylko za 1 zł!
Vassula w Polsce 1994, 1996: 5 DVD + 
książka GRATIS!
Cena 135.00 zł  100.00 zł Oszczędzasz: 26%
Spotkania z Vassulą w Polsce w roku 1994 i 1996 (Warsza-
wa, Panewniki, Chorzów, Olsztyn, Tychy). Komplet 5 płyt 
DVD. Na płytach liczne dodatki. Przy zakupie - książka z 
Orędziami otrzymanymi przez Vassulę (Zeszyty 1-45, wyd. 
II) - GRATIS. Ilość kompletów ograniczona!
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Prawdziwe Życie w Bogu 
(Zeszyty 1-110) 6 CD mp3 

+ książka za 1zł
Cena: 63.00 zł  43.00 zł 

Oszczędzasz: 32%
Całość orędzi czytana przez lektora 
na 5 płytach CD mp3. Dodatkowo na 
jednej z płyt znajduje się „Rozmowa z 
Vassulą w telewizji kanadyjskiej” Pro-
mocyjnie w komplecie GRATIS szósta 
płyta CD mp3 „9 rozmów z Vassulą w 
programie telewizji kanadyjskiej CD 
mp3”. Całość w specjalnym pudełku. 
Przy zakupie tych płyt można dokupić 
książkowe wydanie Orędzi (Zeszyty 
1-16) tylko za symboliczną cenę: 1 zł.

Maria Valtorta: 
Poemat Boga-Człowieka 

Księga I 
zestaw z 2 CD audio

Cena: 38.00 zł  30.00 zł
Oszczędzasz: 21% 

„Poemat Boga-Człowieka” to zapis 
wizji włoskiej mistyczki Marii Valtorty 
(1897-1961) odnoszących się do ży-
cia i działalności Jezusa Chrystusa. 
Oryginalne włoskie wydanie podzielo-
no na siedem Ksiąg, z których każda 
odpowiada jednemu okresowi z życia 
Jezusa Chrystusa. W Księdze pierw-
szej, noszącej podtytuł „Przygotowa-
nie”, znajdują się wizje i pouczenia od 
ślubu złożonego Bogu przez Joachima 
i Annę - rodziców Najświętszej Panny 
- błagających o upragnione od lat po-
tomstwo, poprzez dzieciństwo Maryi, 
Jej pobyt w Świątyni Jerozolimskiej, 
zwiastowanie, życie ukryte Jezusa 
aż do śmierci św. Józefa. W zestawie 
tym znajduje się komplet dwóch płyt 
CD audio z wybranymi fragmentami 
tej Księgi. Łącznie ponad 2 godziny 
nagrania dźwiękowego.

Maria Valtorta
Poemat Boga-Człowieka 

Księga II cz. 1-2
zestaw z 2 CD audio

Cena: 48.00 zł  40.00 zł
Oszczędzasz: 17% 

Zapis wizji włoskiej mistyczki Marii 
Valtorty (1897-1961) odnoszących się 
do życia i działalności Jezusa Chry-
stusa. W Księdze drugiej noszącej 
podtytuł „Pierwszy rok życia publicz-
nego”, znajdują się wizje i pouczenia 
od pożegnania z Matką w Nazarecie, 
poprzez pobyt i kuszenie na pusty-
ni, spotkania z pierwszymi uczniami, 

cuda i nauczanie aż do powołania na 
apostoła celnika Mateusza. W zesta-
wie tym znajduje się komplet dwóch 
płyt CD audio z wybranymi fragmen-
tami tej Księgi. Łącznie ponad 2 go-
dziny nagrania dźwiękowego.

Medziugorje - Tryptyk 
Królowej Pokoju DVD 

+ książka za 1 zł!
Cena: 33.00 zł  21.00 zł

Oszczędzasz: 36% 
Tryptyk Królowej Pokoju. Przesłanie 
Matki Bożej z Medziugorja. Na płycie 
DVD: Film „Tryptyk Królowej Pokoju”, 
zrealizowany w Medziugorju, który 
przedstawia treść i znaczenie orędzia 
Matki Bożej, owoce i świadectwa, 
także opinię Jana Pawła II o Medziu-
gorju. Jako dodatek na filmie: m. in. 
przedstawienie widzących z Medziu-
gorja; wszystkie Orędzia Matki Bożej 
1984-2006 w pliku pdf. Płyta tłoczona. 
W promocji przy zakupie płyty DVD 
książka z syntezą wszystkich orędzi 
Matki Bożej - za 1 zł. Ilość promocyj-
nych kompletów ograniczona!

Ks. Michał Kaszowski: 
3 książki: Śmierć i wieczne 

istnienie; Czy miłujesz?; 
Niebo, Piekło, Czyściec... 

+ gratis CDmp3
Cena: 72.00 zł  62.00 zł

Oszczędzasz: 14% 
Trzy książki i gratis płyta mp3 z przy-
stępnymi wykładami „Nauczanie Ko-
ścioła katolickiego” (około 10 godzin 
nagrania). Zestaw zawiera książkę - 
poradnik o spowiedzi „Czy miłujesz?” 
wraz z dodatkiem na temat dosko-
nalenia kontaktów z innymi ludźmi, 
„Śmierć i wieczne istnienie” z ważny-
mi zagadnieniami dotyczącymi wiary 
w życie wieczne oraz „Niebo, Piekło, 
Czyściec i to, co nastąpi...” - synteza 
eschatologii, czyli nauczania Kościoła 
o rzeczach ostatecznych. Ilość zesta-
wów promocyjnych jest ograniczona. 
Książki napisane są przez wieloletnie-
go wykładowcę teologii dogmatycznej 
w bardzo praktycznej formie pytań i 
odpowiedzi.

Gloria Polo: 
Od złudzenia do prawdy. 
Trafiona przez piorun... 
(książka i płyta CDmp3)

Cena: 15.00 zł  13.50 zł
Oszczędzasz: 10%

 Trafiona przez piorun stałam u pro-
gu Nieba i piekła płyta CD mp3 + 
książka (komplet). Nagranie tekstu 
świadectwa wygłoszonego w dniu 
5 maja 2005 w kościele w Caracas 
(Wenezuela). Jest to najpełniejszy 
polski tekst, przetłumaczony z języka 
niemieckiego i uzupełniony na pod-
stawie włoskiego wydania. Na płycie 
CD mp3 - oprócz świadectwa pani dr 
Glorii Polo - znajdują się liczne dodat-
ki, między innymi: tekst o podobnej 
tematyce, odnotowany przez Marię 
Valtortę „Przygotowanie na spotkanie 
z Ojcem” (mp3); 5 roczników naszego 
pisma (pdf), krótkie wypowiedzi Glorii 
Polo w języku hiszpańskim i inne.

N O W O Ś Ć :
Bóg Ojciec mówi 

do Swoich dzieci CD mp3
Cena: 10.00 zł 

Pełny tekst książki włoskiej zakonni-
cy, s. Eugenii Elisabetty Ravasio, za-
wierającej spisane przez nią przesła-
nie Boga Ojca, który ukazywał się jej 
podczas pobytu w nowicjacie. 
Jego treść przepojona miłością i tro-
skliwością wobec ludzi wzywa do 
uznania w Bogu najlepszego Ojca i 
okazywania Mu czci, co zapewnić ma 
ludziom pokój i szczęście. Orędzie 
zaakceptowane przez Kościół katolic-
ki jako autentyczna Boża interwencja. 
Jedną z próśb wyrażonych w tych we-
wnętrznych natchnieniach spisanych 
przez młodą zakonnicę było rozpo-
wszechnienie wizerunku Boga Ojca, 
który zgodnie z jej opisem, został 
przedstawiony na okładce płyty oraz 
okazywanie szczególnej czci Bogu 
Ojcu w pierwszą niedzielę sierpnia. 
S. Eugenia pełniła przez wiele lat 
funkcję przełożonej generalnej swego 
zgromadzenia, a służąc misjom dzię-
ki Bożej pomocy odkryła lekarstwo na 
trąd. Jej uczniem był znany apostoł 
trędowatych Raoul Follereau.

* * *
Zamówienia i informacje:
Biuro Handlowe „LUMEN”

43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 6

Tel. 32 7383869
http://www.voxdomini.pl/sklep
Zamówienia w wydawnictwie 
wyłącznie z wpłatą z góry na 

konto po uzgodnieniu kosztów 
wysyłki: Tel.: 32 2584228.



3/2011

47

Jestem wdzięczna 
za książki...
Od kilku lat czytam czasopismo „Vox 

Domini” i uważam, że z tych czasopism 
katolickich, które czytam, jest ono najlep-
sze. Jestem też wdzięczna za książki, które 
mogłam przeczytać dzięki Waszemu Wy-
dawnictwu, a szczególnie za „Prawdziwe 
Życie w Bogu”. Przeczytałam wszyst-
kie tomy dwa razy i nieustannie do nich 
wracam. Uważam ten tytuł za najlepszą 
książkę po Piśmie Świętym. „Poemat Bo-
ga-Człowieka” Marii Valtorty także czy-
tałam, choć jeszcze nie w całości. Rów-
nież wierzę, że jest to dzieło pisane pod 
natchnieniem Ducha Świętego.

Cieszę się, żę istnieje Wasze Wydaw-
nictwo, które w obecnych czasach podej-
muje się wydania takich książek i przy-
czynia się do większej chwały Bożej i do 
jedności Kościoła. Życzę owocnej pracy. 

Szczęść Boże! 
L.S.

Bóg mówi do mnie poprzez te książki
Tysiące słów przychodzi mi naraz na myśl i po prostu nie 

wiem, jak to ująć w skrócie? O tym, jak pogłębiły moją wia-
rę książki Vassuli Ryden „Prawdziwe Życie w Bogu” to mo-
głabym spisać tomy. I właśnie dlatego wierzę w prawdziwość 
tych orędzi, bo jej nawrócenie (to, które dokonuje się poprzez 
działanie Ducha Świętego) było podobne do mojego. To zna-
czy zawsze byłam katoliczką, ale tak naprawdę to spotkałam 
Jezusa dopiero poprzez oczyszczenie, dzięki działaniu Ducha 
Świętego. Było to już dawno temu, kiedy jeszcze nie czytałam 
„Prawdziwego Życia w Bogu”. Nie wiem, jak to ująć w słowa, 
bo powstałaby z tego gruba książka! 

Dlaczego tak dużo słychać głosów potępiających Vassulę 
Ryden i Marię Valtortę? Ostatnio usłyszałam opinię księdza, 
który zaliczył te mistyczki do grona sekt! Im bardziej się wgłę-
biam w tę lekturę i im bardziej żyję tymi orędziami - w których 
według mnie jest zawarta cała Prawda - tym więcej z zewnątrz 
głosów ludzi potępiających je.

Prawdą jest to, co przeczytałam, że w Kościele działa ukryta 
masoneria, która chce zniszczyć Kościół od środka... Nie zna-
lazłam ani kropli fałszu czy herezji, o która posądzają Vassulę 
przeciwnicy. Wspaniale piszą o tym też teologowie-obrońcy.

Żyję orędziami. Bóg namacalnie do mnie mówi poprzez 
nie. Kiedyś pomyślałam sobie: dziś odmówię jedną dziesiątkę 
Różańca, a potem przypadkowo otworzyłam „Prawdziwe Ży-
cie w Bogu”, ale z pewnością nieprzypadkowo na słowach: ”...
Odmawiaj cały Różaniec...” (18.03.1991)!

To jeden z mnóstwa przykładów.
Nie bacząc na nic, będę żyć nadal tymi orędziami. Nauczy-

łam się też milczeć, gdy ktoś je atakuje. Uczę się miłości i 
pokory, tak jak wskazują na to orędzia i to już przynosi dobre 
owoce! Wiele mogłabym jeszcze pisać w tym temacie. Wy-
starczy tylko słuchać Jezusa, słuchać tego, co nam przekazuje i 
iść za tym, czyli także pościć, modlić się sercem itp..... a owo-
ce pojawiają się.

Cieszę się, że dwa razy w roku jest odprawiana Msza św. za 
czytelników. Podziwiam Wasz trud i wytrwałość. Jeszcze raz 
Bóg zapłać za pokrzepiające słowa. 

Pozdrawiam serdecznie z darem modlitwy! 
M. K.

Z LISTÓW NASZYCH CZYTELNIKÓW

Ta książka pokazuje, 
jak należy żyć, 
aby się zbawić...
Witam wszystkich... Książkę „Od 

złudzenia do prawdy. Trafiona przez pio-
run...” otrzymałem od przyjaciela z 
pracy... Początkowo przypuszczałem, 
iż będzie ciekawa i pouczająca, ale po 
przeczytaniu jej byłem oszołomiony, 
miałem wewnętrzne rozdarcie: czy 
aby dobrze wykorzystuję dni swojego 
życia czy nie za bardzo przyzwycza-
iłem się do każdego dnia...? 

A przecież każdy nowy dzień w 
naszym życiu jest cudem i wielkim 
darem od Dobrego Boga... 

Wiem jedno: aby się zbawić trze-
ba dużo wytrwałości i wiary w Boga, 
ale wiem też, iż Pan Bóg jest zawsze 
przy nas i chce nam pomóc, jeśli tyl-
ko otworzymy drzwi swojego serca 
na Jego miłość i mądrość... Polecam tę 
książkę wszystkim, gdyż pokazuje co 
jest ważne w życiu i jak należy żyć, by 
zdobyć życie wieczne... (T.)

Można poznać Boga
„Prawdziwe Życie w Bogu” to bardzo ciekawe orędzia. 

Nareszcie można zobaczyć Pana Boga w relacji do zwy-
kłego człowieka, do naszej codzienności i słabości. Bar-
dzo pomagają te książki w poznaniu tego, jak Chrystus 
myśli, cierpi, działa i czuje: jaki jest naprawdę. 

Polecam tę lekturę wszystkim, którzy pragną poznać 
prawdziwego Boga, bo nasze wyobrażenia o Nim, mimo 
może nawet dużego zaangażowania w życie duchowe, 
mogą się mijać z rzeczywistością. 

(M.)
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W wigilię Uroczystości 
Wszystkich Świętych, 31 pa-
żdziernika 2009, kardynał 
Péter Erdô, metropolita diecezji 
Ostrzy hom-Budapeszt, pry-
mas Węgier, przewodniczył 
w Bazylice w Ostrzyhomiu 
ceremonii beatyfikacyjnej 
biskupa pomocniczego Ostrzy-
homia, zmarłego śmiercią 
męczeńską w roku 1951. 

Podczas ceremonii, pa -
pieża Benedykta XVI re -
prezentował prefekt Kon-
gre gacji do Spraw Świętych  

- biskup Angelo Amato. W 
Jego imieniu odczytał formułę 
beatyfikacyjną. Bazylika, która 
rozmiarami rywalizować mo-
głaby ze świątynią Św. Piotra 
w Rzymie, wypełniona była 
wiernymi po brzegi. Cały 
ten skupiony tłum wraz z 
przyniesionymi chorągwiami 
i plakatami stanowił nad 
wyraz wzruszający obraz. 
Na transparentach widniały 
następujące nazwy: Hatvan 
(rodzinne miasto błogosławionego), 
Godôllô, Maria-Besnyö (sąsiednie 
miasta),  Kistárcsa (miejsce śmierci 
Zoltána, a także wielu parafii diecezji 
Ostrzy hom-Budapeszt i węgierskich 
ugru powań katolickich. Na uroczystości 
zauważalne były również grupy mniej-
szości węgierskiej z Transylwanii i 
Słowacji. W wygłoszonej tamtego 
dnia homilii, kardynał Erdo podkreślił 
fakt wyniesienia po raz pierwszy na 
ołtarze męczennika z okresu pa no-
wania stalinowskiego komunizmu 
na Węgrzech. Przedstawiając życie 
błogosławionego, zwracał uwagę 
głównie na jego nienaganną dyspo-
zycyjność wobec Boga oraz natchnień 
Ducha Świętego. Wskazywał Zoltána, 
jako wciąż aktualny „przykład świadka 
Chrystusa, podtrzymywanego przez 
Ducha Świętego.” 

Jesteśmy świadomi tego, że „ nasz 
egocentryzm i egoizm na poziomie 
personalnym i wspólnotowym a także 
krótkowzroczność, głód panowania 
oraz nienawiść” są jednocześnie 

pułapką, z której może nas uwolnić 
„jedynie miłosierna miłość Boga”. 
„Wierność męczenników jest, więc dla 
nas źródłem nadziei” - głosił prymas 
Węgier, by dodać wiernym odwagi. 

Życie Błogosławionego
zoltána Meszlényi
Zoltan Meszlényi przychodzi na 

świat 2 stycznia 1892 w Hatvan 
(miejscowość położona 60 km na 
północny wschód od Budapesztu), w 
bardzo pobożnej rodzinie. Chrzest 
przyjmuje 15 stycznia. Rodzice chłopca 

– młode małżeństwo nauczycielskie 
– pochodzą z miasta Rimaszombat 
(północne Węgry, dzisiejsza Słowacja). 
Trzy lata póżniej, rodzina zmuszona 
jest definitywnie opuścić Hatvan i na 
nowo zamieszkać w Rimaszombat. 

Meszlényi rozpoczyna studia 
w Rimaszombat, kontynuuje na-
ukę w Budapeszcie, a kończy w 
benedyktyńskim kolegium w Ostrzy-
homiu. Tam otrzymuje tak dobre 
wyniki w nauce, że arcybiskup 
Ostrzyhomia, Kolos Vaszary, prymas 

Węgier (1891-1912) przyznaje 
mu stypendium i w 1909 r. 
wyjeżdża on do Rzymu w 
celu podjęcia, w kolegium 
Germanico-Hungar icum , 
studiów z teologii i prawa ka-
nonicznego. 

W Rzymie, 28 października 
1915 r. przyjmuje święcenia 
kapłańskie i odprawia pierwszą 
mszę św. w Uroczystość 
Wszy stkich Świętych. Rok 
później, zaraz po powrocie 
do Ostrzyhomia, nowy prymas 
Węgier, Jànos Csernoch (1912-
1927) mianuje go wikariuszem 
w Komàrom. Odtąd młody 
kapłan szybko będzie się wspi-
nać po szczeblach kościelnej 
hierarchii. 

2 marca 1917 r. dochodzą 
mu obowiązki archiwisty 
arcybiskupiego oraz cere-
mo niarza. Następnie, 15 
grudnia tego samego roku, 
prymas Csernoch czyni go 
swoim sekretarzem. Nie długo 
potem (w 1920 r.), doceniając 

zdolności oraz umiejętności prawnicze 
swego sekretarza, po wołuje go na 
stanowisko kancelisty sądu kościelnego 
prymasowskiej archidiecezji. 

Na początku roku 1922 ks. Zoltan 
Meszlényi towarzyszy prymasowi w 
konklawe, a 2 lutego jest naocznym 
świadkiem wyboru na papieża Piusa XI. 
Po dwóch latach powraca z prymasem 
do Rzymu w narodowej pielgrzymce 
zorganizowanej przez archidiecezję 
ostrzyhomską. 

W lipcu 1926 r. bierze udział w 
eucharystycznym kongresie w Chi-
cago, z którego zachowa się do dziś 
jego sprawozdanie. Przywołuje w 
nim piękny wygląd twarzy kardynała 
Csernoch z jego ostatnich dni życia, 
całkowicie przemienioną przez ta-
jemnicę Eucharystii. Kardynał umiera 
25 lipca 1927 r. Następcą jego od 
1927 (do 1945 r.) zostaje kardynał 
Jusztiniàn Serédi. Obdarza Zoltána 
Meszlenyi, jako sekretarza oraz sę-
dziego takim samym zaufaniem jak 
jego poprzednik. W 1931 r. przystępuje 

Błogosławiony zoltán Meszlényi (1892 - 1951) 
kapłan wierny aŻ do MęczeńskieJ śMierci
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do kapituły w bazylice ostrzyhomskiej 
i  zosta je dziekanem Nógràd i 
Hont. Kardynał Serédi nie zwleka 
z nadaniem mu tytułu wikariusza 
kapitulnego a także powierzeniem 
najważniejszych obowiązków w 
sądzie biskupim. Meszlényi, pomimo 
różnorakich ataków, na jakie narażony 
jest człowiek tak uzdolniony jak on, 
sumiennie i kompetentnie wywiązuje 
się ze swo ich funkcji. 

28 października 1937 r. otrzymuje 
święcenia na biskupa tytularnego 
archidiecezji ostrzyhomskiej. Jego 
dewizą stają się słowa: „fidenter et 
fideliter” (wiara i wierność), któ rym 
nigdy nie zaprzeczy swoim postę-
powaniem. Kardynał Serédi zleca 
mu również funkcję administratora 
apostolskiego diecezji Kassa w 
Słowacji. Nie jest to łatwe zadanie, 
biorąc pod uwagę sytuację „modus 
vivendi”, w jakiej znajduje się diecezja, 
oddzielona od Węgier pod względem 
administracyjnym. Zwolniony zostaje 
oficjalnie z tej odpowiedzialności po 
dwóch latach (30 sierpnia 1940) z 
chwilą podpisania drugiego arbitrażu 
wiedeńskiego, na mocy którego 
Słowacja powraca tymczasowo do 
Węgier. Jednakże sytuacja jest na 
tyle złożona i skomplikowana, że 
nierzadko jego dawni podwładni 
zgłaszają się do biskupa po pomoc w 
konfliktowych i trudnych sprawach. Co 
więcej, kardynał Serédi nie omieszka 
serdecznie po dziękować swemu 
wiernemu współ pracownikowi za 
wzorowe wy pełnienie powierzonej mu 
misji. Zaraz po wyborze na papieża 
Piusa XII (2 marca 1939 r.) Meszlényi 
zostaje  przewodniczącym Wspólnoty 
Młodzieży Katolickiej oraz profesorem 
teologii i prawa kanonicznego na 
Uniwersytecie Péter Pàzmàny w 
Budapeszcie. 

Podczas II wojny światowej, kiedy 
obce woj ska oblegają Węgry, duchowny 
przewodniczy dziełom ochrony dziecka. 
Nie waha się z własnych środków 
wspomagać finansowo placówki 
pomocy społecznej i szpitale będące 
w potrzebie, a za pośrednictwem 
Czerwonego Krzyża zaopatruje je w 
łóżka i pościel. 

29 marca 1945 r., w czasie, gdy 
wojska rosyjskie wkraczają do państwa, 
w wyniku choroby nowotworowej 
umiera właśnie kardynał Serédi. 

Tytuł prymasowski otrzymuje biskup 
Veszprém, Joseph Mindszenty.  Jednak 
ze względu na panujące okoliczności, 
nominację kardynalską otrzymuje 
dopiero 8 września 1945 r. a do 
intronizacji dochodzi 2 października. 
Tego samego roku Węgry znajdują się 
już pod sowiecką okupacją a żelazna 
kurtyna oddzieli wkrótce państwo 
od zachodniego świata na około pół 
wieku. Wszystkie instytucje, na czele 
z Kościołem katolickim dostają się 
pod władzę komunistycznego rządu 
rosyjskiego. Ten zaś przygotowuje 
całą serię reform mających na 
celu zniszczenie dotychczasowych 
struktur w państwie. Najpierw będzie 
to reforma rolna, która doprowadzi 
do parcelacji majątków. Następnie 
rząd kontrolować będzie wszystkie 
kościelne i społeczne instytucje w celu 
krzewienia komunizmu w każdej z klas 
społecznych, a w szczególności wśród 
młodzieży i dzieci. W 1948 r. dochodzi 
do nacjonalizacji szkół, a w 1950 - do 
rozproszenia zakonów. 

26 grudnia 1948 r., tuż po Uro-
czystości Bożego Narodzenia, zostaje 
aresztowany kardynał Mind szenty. 
Wedle wymogów prawa kanonicznego, 
to właśnie główny wikariusz, jego 
ekscelencja Jànos Drahos obejmuje 
funkcję zatrzymanego duchownego, 
ale umiera on wkrótce po skazaniu 
prymasa. 

Mesz lenyi, pomimo grożącego 
mu niebezpieczeństwa, nie waha 
się wówczas przyjąć obowiązki 
głównego wikariusza w archidiecezji 
ostrzyhomskiej (17 czerwca 1950 
r.). W chwili swojej intronizacji na to 
stanowisko składa uroczystą obietnicę 
wierności:                                                      

„Jako wierny pasterz Chrystusa 
nigdy nie wyprę się mojej wiary ani 
wierności względem Kościoła! Tak 
mi dopomóż Bóg!”. 

W dwa tygodnie później pozbawiony 
zostaje tej funkcji. W nocy 4 lipca 
1950 r., w Pałacu prymasowskim w 
Ostrzyhomii, zjawiają się na nowo 
ludzie z ÁVH (Urzędu Bezpieczeństwa 
Państwa) i zatrzymują Zoltàna Mesz-
lényi. Po swoim aresztowaniu, zostaje 
on wcielony do słynnego obozu 
pra cy w Recsk zwanego węgierskim 

„gułagiem”, a następnie przeniesiony w 
tajemnicy do obozu koncentracyjnego 
w Kistarcsa, gdzie doznaje licznych 

tortur. 
Według wielu zgodnych ze sobą 

świadectw zmuszany jest dniami i 
nocami do stania przed otwartym 
oknem w samym środku zimy. Nie-
mniej, nawet będąc w takim położeniu, 
nie zaprzestaje świadczyć o miłości 
braterskiej, rozwija ją w stopniu 
heroicznym - oddając swoje ciepłe 
ubrania współwięźniom dzielącym z 
nim ten sam los. 

Przez długi czas toczono spór 
o datę śmierci Meszlényi. Chodziły 
pogłoski, że zmarł w wyniku tortur, 
pobić oraz wycieńczenia 11 stycznia 
1953 r. na dwa miesiące przed śmier-
cią Stalina, która sprzyjała uwol-
nieniu wielu węgierskich więźniów 
politycznych. Najprawdopodobniej są to 
nieprawdziwe dane powstałe na skutek 
przemilczenia oprawców Zoltána, gdyż 
według ostatnich badań wiadomo 
już, iż został przetransportowany do 
szpitala w stanie agonalnym w nocy 
4 marca 1951 r. gdzie zadowolono się 
rejestracją „zwłok człowieka zmarłego 
w ambulansie”. Pochowano go w ta-
jemnicy na cmentarzu komunalnym 
Buda-pest-Ràkoskeresztùr, na skrawku 
ziemi wydzielonym do pochówku ska-
zańców. Początkowo, miejsce jego 
grobu znaczył drewniany, bezimienny 
krzyż, a 24 czerwca 1966 r. dokonano 
ekshumacji jego szczątków, które 
umieszczono w bazylice. 

Zoltàn Meszlenyi był  wielce 
cenionym duchownym. Już jako młody 
kapłan odznaczał się dużymi zaletami 
moralnymi i ludzkimi. Od samego 
początku, potrafił w cudowny sposób 
dowodzić tego na każdym z miejsc, 
w których stawiała go Opatrzność, 
najpierw jako archiwista, sekretarz, 
dyrektor, kanonik, specjalista od prawa 
kanonicznego, apostolski administrator 
w Kassa, profesor uniwersytecki, a w 
ostateczności wikariusz generalny… 

Z chwilą objęcia przez kardynała 
Mindszenty siedziby prymasowskiej stał 
się poniekąd jego „własnym cieniem”. 
Towarzyszył mu w wielu podróżach. 
Według zeznań wiarygodnego świadka, 
w czasie jednej z nich, w październiku 
1946 r. w jednym z małych miasteczek 
archidiecezji ostrzyhomskiej, położonej 
nad Dunajem, w Nyer-gesùjfalu, 
widziano Zoltàna jak z szacunkiem 
podążał za kardynałem i dodawał mu 
otuchy swoją obecnością. Najczęściej 
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jednak, zajmował się pilnymi sprawami 
archidiecezji w czasie nieobecności 
prymasa. Podobnie jak jego poprze-
dnicy, kardynał Mindszenty darzył 
Zoltána pełnym zaufaniem, którego 
ten zawsze był godzien. Pomimo 
wykształcenia i wielkich zalet, jakie 
posiadał, był przykładem człowieka 
skromnego, pokornego, oddanego 
i zawsze gotowego służyć innym. 
Jego nieprzeciętność przysporzyła 
mu wie lu przeciwników wśród 
ludu i kleru: uchodził za człowieka 
nieugiętego. Twardość jego charakteru 
była jednak niczym diament, bo 
poz walała mu być odpornym na złe 
tra k towanie oraz stawiać czoła wszel-
kim niebezpieczeństwom. Była w 
nim ta siła, o której pisze św. Paweł: 
wewnętrzna Boża moc, która zwycięża 
nawet fizyczną słabość człowieka. 

W dzisiejszych czasach po win-
niśmy prosić tego wiernego Sługę 
Bożego, aby nauczył nas jak trwać 
niezachwianie w wierze, opierać się 
wszelkiemu sprzecznemu z wiarą 
lub zbyt rozwiązłemu, potocznemu 
myśleniu. Niech nam pomoże za-
chować spójność naszej osobowości 
w świecie dążącym do podziałów i 
do zniszczenia wszystkiego, co w 
nas ludzkie, a zwłaszcza - Boże! 
Przede wszystkim jednak, prośmy go 
o wierność dla kapłanów, wytrwanie w 
powołaniu dla osób konsekrowanych 
oraz polecajmy potrzebę ponoszenia 
ofiar dla współczesnego Kościoła….

3 lipca 2009 roku, w czasie audiencji 
udzielonej Prefektowi Kongregacji do 
Spraw Świętych, Benedykt XVI zezwolił 
na opublikowanie positio w odniesieniu 
do śmierci męczeńskiej Sł. B. Zoltàna 
Ludvika Meszlenyi, węgierskiego 
biskupa zabitego z nienawiści do 
wiary, w r. 1951 w Kistârcsa. Jest on 
28 Węgrem wyniesionym na ołtarze w 
Kościele katolickim.

FragMenty hoMilii 
Bł. zoltána Meszlenyi

«…Żywot człowieka można przy-
równać do życia żołnierza; nie chodzi 
o bierne życie wojskowego, jakie 
prowadzi w czasach pokoju ani też o 
jego życie w koszarach, a le mowa o 
życiu żołnierza w akcji, prowadzącego 
wieczną walkę, któ ry nigdy się nie 
poddaje i aż do śmierci dzielnie staje 
wobec wroga”. (14 wrześ nia 1940, 

podczas uroczystości bierzmowania).
„…Co jest konieczne, aby Jezus 

obudził w nas gotowość do świadczenia 
o Jego godności jako Mesjasza i Syna 
Bożego? Przede wszystkim radość, 
której źródło w tkwi w przekonaniu, że 
to dla nas Odkupiciel przybrał ludzkie 
ciało prawie dwa tysiące lat temu i 
czyni nas teraz uczestnikami swojego 
dzieła Odkupienia. Wyobraźmy sobie, 
że Chrystus zwraca się dziś do nas z 
tym samym pytaniem, które niegdyś 
trzykrotnie postawił św. Piotrowi: 
„P io t rze,  czy  mi łu jesz  Mnie?” .  
Odpowiedzmy Mu równie żarliwie jak 
Apostoł: „ Panie, Ty wszystko wiesz, 
Ty wiesz, że Cię kocham! …” 

(9 grudnia 1945 r. 
II niedziela Adwentu).

„…Niełatwe by ło życ ie tych 
Galilejczyków, tych prostych ludzi, 
któ rzy doznając duchowej klęski szu-
kali pocieszenia u boku Jezusa. A czy 
my możemy powiedzieć, że nasze 
życie będzie prostsze? Technika i 
cywilizacja zmieniły oblicze świata. 
Czy możemy stwierdzić, iż uczyniły 
ogólnie prostszym ludzki los? Od 
zawsze, życie porównywane było 
do morza w celu podkreślenia jego 
niepewności i kryjących 
się w nim zasadzek. Czy 
możemy powiedz ieć , 
że obraz ten stracił na 
aktualności? że nasze 
życie pozbawione jest 
obaw i niebezpieczeństw? 
Absolutnie!

S p o ł e c z e ń s t w o 
ogłupiało. Utrzy muje, że 

„stworzyło nowy porządek” 

bez Boga i przeciw Bogu. Jesteśmy dziś 
wezwani do działania, aby przywrócić 
światu jego kierunek. Jak dotąd, dzieło 
to prowadzi tylko do wzburzania fal na 
rozległym morzu naszego istnienia, do 
pogłębienia niepewności i zagrożeń 
w życiu indywidualnym. Ale odwagi, 
bracia! Pomyślcie o nadchodzącym 
na falach życia Jezusie. Jeżeli On 
nakazuje wam dzielnie stąpać po 
wzburzonym morzu, czyńcie to z całko-
witym zaufaniem! Nie pozwólcie ani 
przez chwilę, aby szalejąca burza was 
pokonała! Nie postępujcie jak Piotr, 
który w przypływie entuzjazmu kroczy 
po morzu ku swemu Mistrzowi, ale 
w obliczu nadchodzącego huraganu 
zaczyna się lękać i tonąć. Wy natomiast, 
dostrzegajcie jedynie wyciągnięte 
ku wam ramię Zbawiciela i bądźcie 
przekonani, że da wam znak, abyście 
podążyli ku Niemu przechodząc przez 
wzburzone życie. To Ramię nigdy nie 
dopuści, abyście utonęli…..”                                                                            

(Adoracja Najświętszego 
Sakramentu w Bazylice w 

Ostrzyhomiu, 1 stycznia 1950 r.)
Maria-Teresa de Dombora
Przekład z franc.: Marta Z.
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O podlaskiej Sokółce głośno było 
dwa lata temu, kiedy media rozpisy-
wały się na temat wydarzeń, które 
miały miejsce w kościele pod wezwa-
niem św. Antoniego z Padwy.

W dniu 2 października wspólnota 
nie tylko parafii ale i całej archidiece-
zji białostockiej świętowała uroczyste 
przeniesienie Relikwii Ciała Pańskie-
go do kolegiaty św. Antoniego.

Potwierdzenie 
wiary Kościoła
Uroczystość wystawienia Najświęt-

szego Sakramentu wraz z zachowaną 
cząstką Ciała Pańskiego w mieszczą-
cej się w lewej nawie świątyni kaplicy 
Matki Bożej Różańcowej poprzedziły 
misje parafialne (25 września - 1 paź-
dziernika) W ten sposób, w duchu 
wiary i uwielbienia Chrystusa, parafia 
chciała się przygotować na to waż-
ne wydarzenie. Uroczystej Mszy św. 
2 października przewodniczył abp 
Edward Ozorowski. Relikwie Ciała 
Pańskiego zostały umieszczone w 
przygotowanym 40-centymetrowym, 
złotym relikwiarzu. Metropolita biało-
stocki, wydając dekret o wystawieniu 
do publicznej adoracji zachowanej 
cząstki Ciała Pańskiego, potwierdza, 
że „nie sprzeciwia się to wierze Ko-
ścioła, a raczej ją potwierdza”. Nie jest 
to jednak jednoznaczne z potwierdze-
niem cudu eucharystycznego. Na ten 
temat musi wypowiedzieć się Stolica 
Apostolska, która otrzymała już akta 
całej sprawy.

Nadprzyrodzone 
wydarzenia
Przypomnijmy, że 12 października 

2008 r. księdzu udzielającemu Komu-
nii św. podczas Mszy św. niechcący 
wypadł z puszki Komunikant. Zgodnie 
ze zwyczajem Hostię umieszczono 
w vasculum – małym naczyniu litur-
gicznym wypełnionym wodą, stoją-
cym przy tabernakulum. Po Mszy św. 
zawartość vasculum przeniesiono do 
naczynia w sejfie zakrystii. Po dwóch 
tygodniach, po otwarciu sejfu, na za-
nurzonym Komunikancie zauważono 
plamę sprawiającą wrażenie krwi. Na 
polecenie abpa Edwarda Ozorowskie-

go Hostię przeniesiono do tabernaku-
lum w kaplicy na plebanii. W styczniu 
2009 r. z Komunikantu pobrano prób-
kę, która następnie została zbadana 
przez specjalistów patomorfologów z 
Uniwersytetu Medycznego w Białym-
stoku. Wydali oni orzeczenie, które 
brzmi: „przysłany do oceny materiał 
(...) w ocenie dwóch niezależnych pa-
tomorfologów (...) wskazuje na tkankę 
mięśnia sercowego, a przynajmniej ze 
wszystkich tkanek żywych organizmu 
najbardziej ją przypomina”. Komisja 
powołana przez metropolitę biało-
stockiego wykluczyła też, co zarzu-
cano, ingerencję osób postronnych 
podczas procesu rozpuszczania się 
konsekrowanej Hostii.

Wydarzenia z 2009 r. rozsławiły 
niewielką Sokółkę. Chociaż trzeba 
pamiętać o historycznym znaczeniu 
tego miejsca dla Polski. Wielu miesz-
kańców tego regionu brało udział w 
powstaniu styczniowym. Do dziś też 
tutejsza społeczność obchodzi roczni-
cę bitwy niemeńskiej z czasów wojny 
polsko-bolszewickiej. Klasycystyczny 
kościół z dwiema wieżami pod we-
zwaniem św. Antoniego wybudowano 

w latach 1840-48 staraniem ks. dzie-
kana Józefa Kryszczuna. Na początku 
XX w. (1901–4) został on powiększo-
ny o zakrystię za ołtarzem głównym, 
dwie nawy i kaplice boczne.

Jak przyznają kapłani, odkąd w 
podlaskiej świątyni Pan Jezus w nad-
przyrodzonym znaku potwierdził swo-
ją obecność w Eucharystii, zauważa 
się wzmożony kult eucharystyczny.
Panuje wielkie poruszenie. Do świą-
tyni przybywa bardzo dużo pielgrzy-
mek indywidualnych i autokarowych z 
Polski i zagranicy. Tylko od początku 
tego roku zgłosiło się ich już ponad 
sto. Bardzo wiele osób korzysta z sa-
kramentu pokuty, częściej też przyj-
mowana jest Komunia św. Odnotowa-
no liczne nawrócenia i uzdrowienia. 
Pątnicy chętnie też wpisują intencje 
modlitewne do ksiąg intencyjnych, 
których zgromadzono już trzy grube 
tomy. W każdy czwartek trwa cało-
dzienna adoracja Najświętszego Sa-
kramentu, którą kończy nabożeństwo 
Nieszporów o Najświętszym Sakra-
mencie. Czytane są też prośby i po-
dziękowania wiernych.

(oprac. red.)

2 października 2011 - wielki dzień 
dla Sokółki i dla całej Polski
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1. Oficjalne grupy modlitewne 
Prawdziwego Życia w Bogu – co 
to takiego?

W skład takiej grupy modli-
tewnej wchodzą osoby, które stale 
czytają orędzia i w czasie spotkań 
modlitewnych postępują zgodnie z 
wytycznymi ustalonymi specjalnie 
w tym celu przez Vassulę Ryden.

2. Czy w orędziach mówi się o 
spotkaniach w grupach modlitew-
nych? Dlaczego nie mogę zostać w 
domu i modlić się samodzielnie?

Pan Jezus powiedział: „Gdzie 
dwóch lub trzech zgromadzonych 
jest w Imię Moje – tam Ja jestem 
pośród nich”. Grupa modlitewna 
Prawdziwego Życia w Bogu może 
gromadzić się w każdym miejscu. 
Nasza wiara jest wiarą wspólnoto-
wą opartą na wierze przekazanej 
nam przez Apostołów. Również 
Jezus nie działał sam, ale tworzył 
wspólnotę wokół Siebie, Aposto-
łów, tworzył Kościół. My jesteśmy 
częścią społeczności.

3. Gdzie powinienem zareje-
strować naszą grupę modlitewną, 
aby była zaliczona do oficjalnych 

grup modlitewnych Prawdziwego 
Życia w Bogu?

Skontaktuj się z najbliższym 
stowarzyszeniem Prawdziwego 
Życia w Bogu lub wyślij maila na 
adres: prayersgroups@tlig.org. 
Dalsze wskazówki i pomoc jest 
dostępna na stronie internetowej 
TLIG.

4. Czy mogę być w nieoficjalnej 
grupie modlitewnej Prawdziwego 
Życia w Bogu?

Podobnie jak w odniesieniu 
do innych duchowości, tak i tu 
należy być częścią całej ro dziny 
duchowej. Nie można więc uzy-
skać niezbędnego wsparcia całej 
tej rodziny duchowej, jeśli działa 
się samodzielnie. To na tym polega 
bycie częścią rodziny Bożej.

5. Jaki jest cel grupy modlitew-
nej Prawdziwego Życia w Bogu?

Celem jest postępowanie zgod-
nie z naukami przekazanymi nam 
przez Ducha Świętego w orędziach 
Prawdziwego Życia w Bogu, czyli 
życie jako Rodzina Boża – a nie: 
niezależnie. Jak wszystkie rodzi-
ny – i my potrzebujemy siebie 

nawzajem, ponieważ mamy sobie 
tak wiele do przekazania. Vassula 
mówi, że głównym celem grup mo-
dlitewnych Prawdziwego Życia w 
Bogu jest  modlitwa o jedność.

6. Czego mogę się spodziewać 
ze strony grupy modlitewnej Praw-
dziwego Życia w Bogu?

Wszystkich łask, dawanych 
nam przez Ducha Świętego, kiedy 
rozważamy orędzia Prawdziwego 
Życia w Bogu w grupie modli-
tewnej.

7. Należę już do innej grupy 
modlitewnej. Czy powinienem 
przystąpić do grupy modlitewnej 
Prawdziwego Życia w Bogu?

Duchowość Prawdziwego Życia 
w Bogu jest wyjątkowa, bo zawiera 
orędzia dyktowane przez Boga 
Vassuli Ryden. Grupa modlitewna 
Prawdziwego Życia w Bogu daje 
możliwość kontemplowania tej 
wyjątkowej duchowości.

8. Jak mogę odnaleźć istniejące 
grupy modlitewne Prawdziwego 
Życia w Bogu? 

Poprzez Stowarzyszenie Praw-
dziwego Życia w Bogu w rodzin-
nym kraju lub poprzez stronę inter-
netową http://www.tlig.org

9. Jakie są oczekiwania wzglę-
dem uczestników grupy modli-
tewnej?

Uczestnicy powinni  w pokorze 
i miłości  być otwarci na orędzia 
Prawdziwego Życia w Bogu.

10. Kto kieruje grupą? Jakie 
są wymagania wobec przywódcy 
takiej grupy?

Nie ma liderów w społeczno-
ści Prawdziwego Życia w Bogu. 
Wszyscy jesteśmy braćmi i siostra-
mi w Chrystusie, którzy nieustannie 
kontemplują orędzia Prawdziwego 
Życia w Bogu zawarte w całym 
komplecie książek.

11. Czy prowadzący grupę 
modlitewną musi mieć specjalne 
kwalifikacje? Czy potrzebuje spe-

GRUPY MODLITEWNE „PRAWDZIWEGO ŻYCIA W BOGU”
ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
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Przeczytajcie fragment o wiel-
kości odpowiedniej do zapamię-
tania przez uczestniczących w 
spotkaniu.

17. Jak długo powinno trwać 
spotkanie modlitewne?

Z doświadczeń wynika, że nie 
dłużej niż półtorej godziny.

18. Chcielibyśmy też śpiewać. 
Czy są dostępne jakieś broszurki 
ze śpiewami dla grup Prawdziwe-
go Życia w Bogu?

W czasie spotkania grupy mo-
dlitewnej nic ponad to, co zawiera 
Modlitewnik dla grup nie powinno 
rozpraszać uczestników spotka-
nia.

19. Czy dobrze jest połączyć 
spotkanie modlitewne ze spotka-
niem przy kawie i jakimś posił-
kiem czy raczej atmosfera modli-
twy ucierpiałaby na tym? 

Vassula uważa, że raz w mie-
siącu po spotkaniu modlitewnym 
dobrze jest zorganizować takie 
spotkanie przy posiłku, aby lepiej 
się poznać i stworzyć rodzinną at-
mosferę. To pozwoli uczestnikom 
spotkań na lepsze wzajemne po-
znanie się. Można zaproponować 
np. szwedzki stół, na który każdy 
z uczestników coś przygotowuje i 
przynosi.

20. Czy istnieje jakiś związek 
między grupami modlitewnymi, 
ewangelizacyjnymi oraz Domami 
Maryi (Beth Myriam)?

Każda z tych grup należy do 
Stowarzyszenia Prawdziwego 
Życia w Bogu i prowadzi odrębną 
działalność.  

21. Czy istnieje komórka orga-
nizacyjna, do której możemy się 
zwrócić o pomoc w konkretnych 
przypadkach takich jak: 

- jedna z osób chce podporząd-
kować sobie całą grupę; 

- uczestnicy nie mogą dojść do 
porozumienia w kwestii długości 
trwania spotkania; 

- jedna z osób lubi modlitwy 
o uzdrowienie, a pozostała więk-
szość jej nie ufa; 

- mamy osobę, która przychodzi 

cjalnego przeszkolenia?

Modlitewnik dla grup Prawdzi-
wego Życia w Bogu opracowany 
przez Vassulę jest skonstruowany 
w taki sposób, że po kolei każ-
dy uczestnik grupy modlitewnej 
Prawdziwego Życia w Bogu może 
podjąć się prowadzenia kierowania 
grupą modlitewną podczas spo-
tkania tej grupy. To jest istotne, że 
grupa kierowana jest po kolei przez 
każdego uczestnika.

12. Jak zainicjować grupę 
modlitewną Prawdziwego Życia 
w Bogu?

Przydatne informacje można 
znaleźć na: http://www.tlig.org/en/
spirituality/prayersgroups (uwaga 
redakcji: wkrótce polska wersja 
tej strony będzie dostępna pod ad-
resem: http://www.tlig.pl).

13. Czy można spotykać się w 
domu, czy powinniśmy spotykać 
się w kościele lub kaplicy?

Miejscem spotkań grupy mo-
dlitewnej Prawdziwego Życia w 
Bogu może być zarówno dom, jak 
i kaplica czy kościół.

14. Jakie materiały są potrzeb-
ne i gdzie można je otrzymać, aby 
w pełni uczestniczyć w spotkaniu 
grupy modlitewnej?

Pismo Święte, pełne wydanie 
Prawdziwego Życia w Bogu, wy-
strój umożliwiający skupienie np. 
krzyż lub ikona z zapaloną przed 
nią świecą, różaniec, zarówno 
katolicki jak i prawosławny, Mo-
dlitewnik dla grup modlitewnych 
Prawdziwego Życia w Bogu.

15. Jakie książki czytamy w 
grupie modlitewnej Prawdziwego 
Życia w Bogu, podczas naszego 
spotkania na modlitwie?

Pismo Święte, Prawdziwe Życie 
w Bogu, Modlitewnik dla grup. Nie 
należy korzystać z żadnych innych 
książek ani opierać się na żadnej 
innej duchowości.

16. Podczas spotkania grupy 
modlitewnej, czytając orędzie lub  
Pismo Święte, czy mamy czytać 
całe przesłanie, czy jedynie jego 
część?

do nas z własnymi orędziami od 
Boga itd... 

Co robić w takiej sytuacji?
Spośród wszystkich przypad-

ków osób przychodzących do 
na szych grup modlitewnych i 
twierdzących, że mają własne ob-
jawienia żaden z nich nie okazał się 
autentyczny. To znak duchowości 
Jezebel próbujący przeniknąć do 
naszych grup modlitewnych z 
własnym programem. Zatem nie 
powinniśmy przyjmować żadnej z 
takich osób. Osoby te mają swoje 
własne charyzmaty, misję i swoje 
własne grupy modlitewne. Jest to 
jeden z objawów. 

Jeśli panuje rozbieżność opinii 
i przejawy przejmowania kontro-
li nad grupą to takie przypadki 
należy niezwłocznie zgłaszać do 
Vassuli, księdza Abbertona oraz 
księdza Sullivana ze Stowarzysze-
nia TLIG.

22. Czytałem sporo tekstów Ma-
rii Valtory i innych mistyków. Czy 
mogę przynosić te materiały na 
spotkania grupy modlitewnej?

Żadne inne duchowości nie po-
winny być łączone ze spotkaniami 
modlitewnymi Prawdziwego Życia 
w Bogu. Vassula bardzo mocno to 
akcentowała. Duchowość Praw-
dziwego Życia w Bogu jest wy-
jątkowa i nie potrzebuje wsparcia 
podczas spotkań modlitewnych ani 
zestawiania z żadną inną.

* * *
W roku 2011 przeżyliśmy ko-

lejne rekolekcje dla Czytelników 
„Prawdziwego Życia w Bogu”  w 
Szczawnicy, we wsi Jaworki. 

Skorzystało w tym roku z tej 
formy wypoczynku z Bogiem po-
nad 20 osób. Na zakończenie tej 
formy działalności przekazujemy 
wszystkim, którzy starali się uzy-
skać wskazówki, jak założyć i jak 
prowadzić grupę modlitewną opar-
tą na duchowości „Prawdziwego 
Życia w Bogu”, rady sformułowa-
ne przez Vassulę.

Prosimy też o modlitwę, aby jak 
najszybciej powstała polska wersja 
strony Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia TLIG, która będzie do-
stępna pod adresem: 

http://www.tlig.pl
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Europejska Konferencja 
Egzorcystów 2009
Europejska Konferencja Międzynaro-

dowego Stowarzyszenia ds. Uwalniania 
odbyła się na Jasnej Górze w dniach 13-
17 lipca 2009. Spotkanie miało charakter 
zamknięty. Wzięło w nim udział prawie 300 
osób — kapłanów oraz świeckich wspoma-
gających egzorcystów. Zjazd zgromadził 
przedstawicieli krajów niemieckojęzycz-
nych oraz dawnego bloku komunistyczne-
go. Spotkanie służyło przede wszystkim po-
szerzeniu wiedzy związanej z okultyzmem 
i New Age oraz wymianie doświadczeń. 
Polska ma największą w Europie, poza 
Włochami, liczbę egzorcystów, którzy są 
w każdej polskiej diecezji, w niektórych 
nawet kilku. W Europie najgorsza sytuacja, 
jeśli chodzi o uprawnionych do posługi 
uwalniania, jest w Niemczech. 

Ks. Paweł Maciaszek: 
Jak wygląda w Anglii przygoto-

wanie kapłanów do pełnienia po-
sługi egzorcysty? Jak przebiegało 
ono w Księdza przypadku?

Ks. John Abberton: 
W Anglii takie przygotowanie może wy-

glądać różnie. Kiedy przyjąłem nominację, 
zacząłem interesować się konferencjami i 
rekolekcjami organizowanymi dla egzorcy-
stów. Miałem szczęście, że w tym czasie 
odbył się też w Anglii specjalny kurs. Kiedy 
mój przyjaciel był mianowany, takiego kursu 
nie było, tylko w Częstochowie organizo-
wano konferencję na temat egzorcyzmu 
i uwolnienia, więc obaj pojechaliśmy. Na 
podobnej konferencji byłem w Alabamie. W 
tym czasie dużo czytałem na temat posługi 
egzorcyzmowania, odnajdując odpowiedzi 
na nurtujące mnie pytania. Podsumowując, 
można powiedzieć, że na przygotowanie 
do pełnienia posługi egzorcysty składa się 
przede wszystkim udział w specjalnych 
spotkaniach, organizowanych w Rzymie i 
w innych miejscach świata.

W ostatnich latach w Kościele 
coraz częściej mówi się o egzorcy
z mach i potrzebie odpowiedniej 
liczby kapłanów do odmawiania 
tej modlitwy. Czy spowodowane 
jest to nieporuszaniem przez lata 
tematów dotyczących szatana i 
opętania, którego on dokonuje?

To prawda. Jak zauważa ks. Gabriele 
Amorth, dziekan włoskich egzorcystów, 

duchowni nie wierzą w nadzwyczajne 
działanie szatana. Kiedy głoszą, że on nie 
istnieje, wtedy stają się jego największymi 
sprzymierzeńcami. Także wielu biskupów 
nie traktuje tego zagrożenia poważnie i 
dlatego nie wyznacza księży do walki z 
demonami; a przecież egzorcyzm jest dzia-
łaniem podejmowanym za pozwoleniem 
Kościoła, za zezwoleniem biskupów, którzy 
są zobligowani utrzymać egzorcystów w 
swoich diecezjach. Nie wszędzie jednak 
wygląda to najlepiej. Kiedy przed laty byłem 
w USA, dowiedziałem się, że na całe Stany 
Zjednoczone jest 40 egzorcystów. 

Ostatnio byłem proszony do Francji i 
Walii z posługą uwolnienia od złego wpływu 
demona i zła spowodowanego przez niego. 
Na ogół ludzie nie orientują się dokładnie w 
kwestii, o której rozmawiamy, choć myślę, 
że pod wpływem filmów i telewizji interesują 
się mocami zła i egzorcyzmami. Dobrze, że 
w ostatnim czasie została wydana książka 
poświęcona rozumieniu egzorcyzmu 
(„Exorcism: Understanding Exorcism in 
Scripture and Practice”), której autorem jest 
ks. Jeremy Davies — ceniony egzorcysta z 
londyńskiej archidiecezji Westminster. 

To bestseller otwierający oczy na waż-
ne kwestie wiary i życia człowieka. Każdy 
katolik powinien mieć minimum rzetelnej 
wiedzy na temat zagrożeń szatana dla 
życia człowieka oraz skutecznej pomocy 
w uwolnieniu od demona.

Jak wygląda sytuacja w Anglii, 
w diecezji Leeds, w której Ksiądz 
pełni taką posługę?

W zdecydowanej większości angielskie 
diecezje mają jednego egzorcystę. Jedynie 
cztery z nich — w tym Leeds — mają po 
dwóch. To, niestety, zbyt mało, ponieważ 
obecnie w Wielkiej Brytanii brakuje ka-
płanów i egzorcyści pełnią także funkcję 
proboszczów. Duża liczba obowiązków w 
parafii sprawia, że nie mają oni czasu na 
egzorcyzmowanie. Żeby dobrze pełnić tę 
posługę, trzeba spędzać dużo czasu na 
modlitwie, znać dokładnie Pismo Święte, 
dużo czytać na temat egzorcyzmowania 
i doświadczeń egzorcystów — jest więc 
wiele do nauczenia się. Staram się uczyć 
przez cały czas. 

Uważam też, że Kościół rzymskokato-
licki powinien więcej korzystać z biblijnej 
egzegezy innych wyznań chrześcijańskich 
(np. ewangelików), które akcentują wyjąt-
kowe znaczenie Pisma Świętego i zajmują 

się dokładnym studiowaniem Biblii. W ten 
sposób mogą odkryć nowe aspekty uwol-
nienia, które nie są tak szeroko znane przez 
wiernych Kościoła rzymskokatolickiego.

Jak rozpoznać opętanie i jakie-
go rodzaju opętania najczęściej 
spotyka się w Anglii?

Rozpoznanie nie jest łatwe i można 
się pomylić. Na podstawie doświadczeń 
z innymi egzorcystami mogę powiedzieć, 
że w Anglii posługa egzorcysty wygląda 
tak samo jak na całym świecie. Przy rozpo-
znawaniu korzysta się z nauki, jaką Kościół 
głosi na ten temat. 

Wymieniane są następujące symptomy 
opętania: posługiwanie się nieznanym 
wcześniej językiem lub rozumienie go, po-
sługiwanie się siłą fizyczną przekraczającą 
naturalne możliwości i wreszcie znajomość 
rzeczy ukrytych. 

Spotkałem np. taką osobę, która nie 
znając mnie, mówiła o mnie i moim życiu. 
Osoba opętana, mimo podejmowanych 
wysiłków, nie może żyć normalnym życiem 
chrześcijańskim z powodu dużej liczby 
przeszkód. Częścią naszego rozpoznania 
jest także wykluczenie choroby psychicz-
nej. Jednak niektóre symptomy zaburzeń 
psychicznych mogą towarzyszyć opętaniu. 
Egzorcysta zatem musi dysponować pod-
stawową wiedzą z zakresu psychologii i 
psychiatrii. 

Moim zdaniem, wielu z nas pod tym 
względem nie ma wystarczającego przy-
gotowania. W instrukcji obrzędu egzorcy-
zmu zaznaczono, że nie powinno się go 
stosować, jeśli nie ma pewności opętania. 
W Anglii najczęstszą formą opętania jest 
tzw. opętanie tymczasowe.

Kiedy nie ma pewności opę-
tania, w jaki inny sposób można 
pomagać tym, którzy potrzebują 
usunięcia działania złych du-
chów?

Ludzie czasem potrzebują uwolnienia 
w przypadkach diabelskiej obsesji czy cier-
pień fizycznych. Niekiedy zły duch może 
przemawiać przez usta danej osoby, ale to 
nie musi być jeszcze opętanie. Kiedy spo-
tykam kogoś, kto potrzebuje uwolnienia, 
przeprowadzam z nim rozmowę i modlę 
się. Jeśli modlitwy uwolnienia przynoszą 
skutek, trzeba je kontynuować. Gdy chodzi 
o modlitwę, wymienię tu: czytanie i rozwa-
żanie Pisma Świętego, prośbę o pomoc 
Najświętszej Maryi Panny i św. Michała 

Znalezione w sieci

RoZmoWA Z egZoRCystą
Z ks. Johnem Abbertonem  egzorcystą angielskiej diecezji Leeds  o posłudze 
egzorcyzmowania w rzymskokatolickim Kościele w Anglii  rozmawia ks. P. maciaszek
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Archanioła, wołanie o pomoc Trójcy Świętej 
w walce przeciwko indywidualnym złym 
duchom, np. duchowi śmierci czy piekła, 
jakim jest Hades, który często występuje 
(tę sugestię przeczytałem u protestantów). 
Często bardzo ważne jest, aby poznać 
imię konkretnego złego ducha. Przeważnie 
mają oni imiona z Pisma Świętego. Znając 
imię demona, łatwiej go zaatakować. Jeśli 
modlitwa uwolnienia nie przynosi rezulta-
tu, wtedy, po zastanowieniu się, używam 
obrzędu egzorcyzmu.

Proszę o przybliżenie obrzędu 
egzorcyzmowania...

Interesujące jest zapewne to, że istnieje 
możliwość korzystania zarówno ze starej 
wersji łacińskiej, jak i z odnowionego rytu, 
przetłumaczonego na języki narodowe. 
Ks. Gabriele Amorth jest przekonany, że 
stary łaciński tekst jest lepszy od nowej 
formy. Uważa też, że najlepiej używać 
łaciny. Zwykle używam angielskiej wersji 
egzorcyzmu, choć zostały w niej pominięte 
niektóre ważne elementy. Rzeczywiście 
jednak, kiedy raz użyłem odznaczających 
się dosadnością łacińskich tekstów, prze-
konałem się o ich większej skuteczności. 
Jest tam więcej czynienia znaków krzyża 
— wystarczy wymienić moment zwracania 
się do Trójcy Przenajświętszej.

Czy wolno zatem zapytać, któ
ra z części obrzędu jest najważniej
sza?

Wspominany wcześniej ks. Jeremy 
Davies podkreśla wyjątkowe znaczenie 
czytania Pisma Świętego. Po kilku latach 
doświadczeń jestem przekonany, że bar-
dzo ważne jest użycie krzyża z Jezusem 
Ukrzyżowanym, przywoływanie Błogosła-
wionej Maryi Dziewicy i odmówienie Litanii 
do Wszystkich Świętych.

Czy obrzędu egzorcyzmu uży-
wa się jednorazowo do konkret-
nego opętania, czy też praktyka 
pokazuje, że należy go stosować 
kilka razy?

W większości przypadków nie tylko 
zachodzi potrzeba, ale wręcz konieczność 
stosowania go kilka bądź kilkanaście razy. 
Trzeba pamiętać, co Pan Jezus mówił o 
wytrwałości w modlitwie. Istotnym ele-
mentem w walce przeciwko szatanowi 
jest gorliwość i upór. Na tym polega moc 
modlitwy. Na uwolnienie często składają 
się lata egzorcyzmowania. 

Ponadto wydaje się, że dziś złe moce 
są bardzo silne. Aby przekonać się o tym, 
wystarczy spojrzeć nie tylko na Anglię, lecz 
także na świat. Pomija się w nim istnienie 
szatana albo (jak w przypadku tak szeroko 
reklamowanego dziś w Anglii filmu) mówi o 
królestwie ciemności w sposób fascynujący 
i pociągający.

Czy może Ksiądz 
opowiedzieć o jakimś 
przypadku dokony-
wanego przez siebie 
egzorcyzmowania?

Pamiętam doskonale 
kobietę, która od dzieciństwa 
zajmowała się okultyzmem 
i miała problemy rodzinne, 
nie była kochana. Wyszła 
za mąż za człowieka także 
związanego z okultyzmem. 
Przyszła do mnie po po-
moc. 

Modliłem się za nią wiele 
razy i widziałem u niej znaki uwalniania od 
złych duchów; jednym z nich były wymioty 
czarną mazią. Z czasem jednak zauważy-
łem, że to był duch, który nie chciał wyjść 
z tej kobiety. Poprosiłem więc pewną mi-
styczkę, by modliła się za tę kobietę i ona 
powiedziała mi, że to jest duch Jezebel. 
Nie słyszałem o nim wcześniej. Ciekawe 
było to, że mistyczka nie wiedziała, iż złe 
duchy mogą posiąść człowieka, i nie wytłu-
maczyła mi nazwy tego ducha. Zacząłem 
więc szukać w Biblii. 

W tym samym czasie mój przyjaciel 
— człowiek świecki, zaangażowany w 
Odnowę w Duchu Świętym — poprosił 
mnie o pomoc w przypadku kapłana, który 
niesłusznie posądzony był o przemoc sek-
sualną względem dziecka. Powiedział mi, 
że człowiek, który dokonał tego posądze-
nia, był pod wpływem ducha Jezebel. 

Opowiadam tę historię, aby powiedzieć, 
że zły duch o imieniu Jezebel jest niezwykle 
niebezpieczny, ponieważ zespala się z oso-
bowością opętanego człowieka i ciężko się 
go pozbyć. Częścią lekarstwa jest głębokie 
nawrócenie i porada psychologa. Byłem 
kiedyś także poproszony przez proboszcza 
o udanie się do domu jego parafian. Miesz-
kała w nim rodzina z dwojgiem dzieci, które 
mówiły, że widzą jakieś postaci. Matka 
natomiast miała omdlenia, traciła przytom-
ność i chorowała na depresję. Rodzina pro-
ponowała jej wizytę u specjalisty, ale ona 
odmówiła. Nie mogłem się zorientować, 
w czym jest problem. Poszedłem więc na 
spacer, w czasie 
którego modliłem 
się do Jezusa o 
ro zeznanie i przy-
glądałem się tej 
okolicy, próbując 
poznać, jak stare 
są stojące tam bu-
dynki. 

Kiedy wróci-
łem, powiedzia-
łem rodzicom, że 
wszystko, co dzieje 
się w ich rodzinie i 
domu, ma związek 

ze spirytyzmem. Wtedy dowiedziałem 
się, że mieszkająca w tym domu rodzina 
chorej kobiety (szczególnie jej matka) 
uczestniczyła w praktykach spirytystycz-
nych zakazanych przez Kościół. Modliłem 
się tam za zmarłych i pokropiłem budynek 
wodą święconą. Zapytałem też kobietę, czy 
przechodziła jakieś choroby. Kiedy potwier-
dziła, kładąc ręce na jej głowie, modliłem 
się, by wyszedł z niej duch utrapienia, 
duch gnębiącego ją schorzenia. Modliłem 
się językami, a ona rzuciła się z krzesła na 
podłogę. Zareagowała silnymi drganiami 
i zaczęła się wić jak wąż. Potem straciła 
przytomność. Później jeszcze pięć razy 
modliłem się o jej uwolnienie. Wiem, że 
miała dokładnie jedenaście złych duchów, 
ponieważ wszystkie miały swoje nazwy. 
Dodam, że w tym czasie kobieta ta po-
znawała Katechizm Kościoła Katolickiego, 
przygotowując się do sakramentu chrztu. 

W mojej opinii to uwolnienie było 
pomocne w przyjęciu chrztu, a z drugiej 
strony sakrament uzupełnił oczyszczenie 
tej kobiety. Teraz jest całkowicie wyleczona 
i spodziewa się dziecka. Jej matka i sio-
stry zaczęły przychodzić do katolickiego 
kościoła. 

Od Redakcji: 
Artykuł pochodzi ze strony internetowej: 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/
niedziela200930-egzorcysta.html . 

Ks. John Abberton jest od kilku lat 
duchowym doradcą Vassuli i opiekunem 
angielskiej gałęzi Stowarzyszenia TLIG.
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Od 6 do 10 października 2011, od-
bywał się w Paray-le-Monial pierwszy 
Międzynarodowy Kongres Najświęt-
szego Serca. To tutaj 27 grudnia 1673 
roku, Jezus objawił Swoje Serce św. 
Małgorzacie Marii Alacoque, młodej 
zakonnicy z klasztoru Wizytek. Chry-
stus objawił się, ukazując Swoje Serce 
jako promieniujące słońce, noszące 
ślady włóczni. Następnie przekazuje 
pierwsze orędzie: „Moje Boskie Serce 
płonie tak wielką miłością ku ludziom, 
że nie może utrzymać dłużej tych 
gorejących płomieni, zamkniętych w 
moim łonie. Ono pragnie je rozlać za 
Twoim pośrednictwem i pragnie ubo-
gacić ludzi swoimi skarbami”. 

Rok później, Jezus objawia się po-
nownie, w pierwszy piątek miesiąca. 
Skarży się, że ludzie są tak daleko od 
Jego miłości, a przecież tak niewie-
le trzeba. Prosi ją, aby towarzyszyła 
mu modlitwą w Ogrodzie Oliwnym w 
każdą wigilię pierwszego piątku mie-
siąca.

W 1675 ponownie, Chrystus obja-
wia Swoje Boskie Serce i przekazuje 
słowa: „Dlatego żądam, żeby pierwszy 
piątek po Oktawie Bożego Ciała był 
odtąd poświęcony jako osobne świę-
to na uczczenie mojego Serca. (...) W 
zamian za to obiecuję, że Serce moje 
wyleje hojne łaski na tych wszystkich, 
którzy w ten sposób Sercu Memu od-
dadzą cześć lub przyczynią się do jej 
rozszerzenia...” 

I tak z Paray-le-Monial, nabożeń-
stwo do Najświętszego Serca roz-
przestrzeniło się na cały świat. 

24 sierpnia 1907 r. ojciec Mateo, 
zakonnik Zgromadzenia Najświęt-
szych Serc, chory i wycieńczony, 
przy bywa do Kaplicy Objawień w Pa-
ray-le-Monial: „Tu, modliłem się i nagle 
zadrżałem. Zostałem dotknięty darem 
łaski, jednocześnie bardzo mocno i 
bardzo błogo. Kiedy wstałem, byłem 
już całkowicie uzdrowiony. Wówczas, 
na kolanach w sanktuarium, zagłębio-
ny w dziękczynieniu, zrozumiałem, co 
Pan chce ode mnie. Tego wieczoru, 

ułożyłem plan, jak zdobyć świat dla 
miłości Serca Jezusa, i to dom po do-
mu, rodzina po rodzinie...” 

Był to początek Dzieła Intronizacji 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
któremu o. Mateo poświęcił całe swo-
je życie. 

Dzieło to zostało zatwierdzone w 
1915 roku przez papieża Benedykta 
XV jako „Dzieło społecznego ocale-
nia”. Papież napisał: „Dobrze więc 
czynisz, Synu drogi, stając w obronie 
społeczeństwa ludzkiego przez to, że 
ożywiasz i szerzysz ducha chrześci-
jańskiego w ogniskach rodzinnych, 
krzewiąc w rodzinach miłość Jezusa 
Chrystusa, by w nich panowała niby 
królowa. Czyniąc tak, posłuszny je-
steś samemu Jezusowi Chrystusowi, 
który obiecał zlać swe dobrodziejstwa 
na domy, w których będzie wystawio-
ny i uwielbiany obraz Jego Serca.” 

Światowy Kongres Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, który odbywał się 
od 6 do 10 października 2011 stanowił 
odpowiedź na to pragnienie Jezusa, 
aby zdobywać rodziny, parafie i cały 
świat dla Jego miłości. Jest to rów-
nież prośba bł. papieża Jana Pawła 
II, który prosił nas podczas wizyty w 
Paray: „Z zadowoleniem przyjmijcie 
obecność Serca Jezusa. Zawierzcie 
Mu wasze ogniska rodzinne. Niech 
waszą aspiracją będzie czerpanie z 
otwartego Serca Miłości, która zba-
wia i uzdrawiania, na której rodziny 
mają budować cywilizację miłości... 
Wszędzie, w społeczeństwie, w na-
szych miejscowościach, w naszym 
sąsiedztwie, w naszych zakładach 
pracy i biurach, podczas naszych 
spotkań pomiędzy narodami i rasami, 
„serce z kamienia”, serce uschnięte, 
należy zmieniać w „serce z ciała”, 
otwarte dla braci, otwarte na Boga. To 
prowadzi do pokoju. To prowadzi do 
przetrwania ludzkości. To jest ponad 
nasze siły. Jest to dar od Boga. Dar 
miłości.” 

Módlmy się o owoce tego Mię-
dzynarodowego Kongresu, razem z 

jego uczestnikami w Paray-le-Monial, 
odnówmy nasze zobowiązanie przyj-
mując Miłość Jezusa w naszych do-
mach, naszych sercach i uczyńmy Ją 
rozpoznawalną wszędzie. 

akLaMacja: 
Serce Jezusa, płonące miłością do 

nas, Serce Jezusa, łagodne i delikat-
ne, upodobnij nasze serca do Serca 
Twojego. 

HyMn dO serca jezusa 
(Jean-Paul Lécot) 

Serce Jezusa, darze Boga dla 
człowieka, chwała Tobie! 

Serca Jezusa, które tak umiłowało 
świat, chwała Tobie! 

Umarliśmy przez grzech, a Ty Jezu 
Chryste, zwracasz nam życie... 

Ukazujesz nam, Boże Najświętszy, 
ogrom Twej miłości (por. Ef 2,4-7)... 

Boże czułości, Jezu Chryste, sta-
łeś się ciałem z naszego ciała... 

Stałeś się ubogim pomiędzy nami, 
ukochałeś nas aż po krzyż (por. J 
1,14, Flp 2,6)... 

Przyglądamy się Twemu znieważo-
nemu ciału, które oprawcy przebili... 

Kontemplujemy Twoje otwarte 
Serce, z którego wytrysnęła krew i 
woda (por. J 19,33)... 

Gdy na krzyżu, oddałeś ducha, 
przyciągnąłeś nas do Siebie... 

U stóp drzewa życia, Twój Kościół 
przyjął ciało (por. J 19,30)... 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, któ-
rzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a 
Ja was pokrzepię.” (Mt 11,28)

„Nie przychodzę aby was potę-
piać: przyszedłem aby was zbawić.” 
(J 3,17) 

„O, gdybyś znała dar Boży, piłabyś 
wodę, która daje życie.” (J 4,10) 

„Kto do Mnie przychodzi, nie bę-
dzie głodny, kto do mnie przychodzi, 
nigdy nie będzie pragnąć.” (J 6,35). 

„Wy zaś z weselem wodę czer-
pać będziecie ze zdrojów zbawienia.” 
(por. Iz 12,3) 

„Chwalcie Boga, bo jest dobry, 
Jego miłość trwa na wieki!” (Ps 117,1) 

Październik 2011:  modlimy się wraz z uczestnikami 
Pierwszego światowego kongresu 
najświętszego serca Pana jezusa 

w Paray-le-monial we Francji 
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słowo Boże: 1 j 4,7-17 
„Umiłowani, miłujmy się wzajem-

nie, ponieważ miłość jest z Boga, 
a każdy, kto miłuje, narodził się z 
Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, 
nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 
W tym objawiła się miłość Boga ku 
nam, że zesłał Syna swego Jedno-
rodzonego na świat, abyśmy życie 
mieli dzięki Niemu. W tym przejawia 
się miłość, że nie my umiłowaliśmy 
Boga, ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako ofiarę 
przebłagalną za nasze grzechy. 
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiło-
wał, to i my winniśmy się wzajemnie 
miłować. Nikt nigdy Boga nie oglą-
dał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, 
Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu 
jest w nas doskonała. Poznajemy, 
że my trwamy w Nim, a On w nas, 
bo udzielił nam ze swego Ducha. 
My także widzieliśmy i świadczymy, 
że Ojciec zesłał Syna jako Zbawi-
ciela świata. Jeśli kto wyznaje, że 
Jezus jest Synem Bożym, to Bóg 
trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy 
poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg 
ma ku nam. Bóg jest miłością: kto 
trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg 
trwa w nim. Przez to miłość osiąga 
w nas kres doskonałości, że mamy 
pełną ufność na dzień sądu, ponie-
waż tak, jak On jest [w niebie], i my 
jesteśmy na tym świecie.” 

adOracja w ciszy 
Jezu, przyszedłeś na świat, aby 

pokazać nam miłość Boga, uwiel-
biamy Cię, błogosławimy Tobie i 
oddajemy Ci chwałę. Pomóż nam 
przyjąć Cię do naszego życia, spo-
tkać Cię, kochać, modlić się do Ojca 
wraz z Tobą za nasze rodziny i tych, 
których nie znamy. Uczyń zgodnym 
nasze życie z życiem Twojego 
Serca pełnym miłości, uczyń nas 
apostołami i świadkami Twojego 
królestwa. 

akt POświęcenia rOdziny 
najśw. sercu jezusa
Najświętsze Serce Jezusa, Tyś 

objawiło świętej Małgorzacie Marii, 
że pragniesz panować w rodzinach 
chrześcijańskich; dlatego pragnie-
my dzisiaj, ogłosić Twoje królowanie 
nad naszą rodziną. Chcemy odtąd 
żyć Twoim życiem, chcemy rozwi-
jać w sobie cnoty, nie dopuszczać 

do siebie ducha zeświecczenia, któ-
ry chce nas od Ciebie oddalić.

Prosimy, abyś panował nad 
naszymi umysłami przez prostotę 
naszej wiary. Króluj w naszych ser-
cach przez bezgraniczną miłość, 
której płomienie pragniemy podtrzy-
mywać przez częste przyjmowanie 
Eucharystii.

Boskie Serce Jezusa, zechciej 
przewodniczyć naszym spotkaniom, 
błogosławić naszym przedsięwzię-
ciom duchowym i doczesnym, odda-
lać troski, uświęcać nasze radości, 
czynić lżejszymi nasze cierpienia.

Jeżeli natomiast, mielibyśmy 
Cię kiedykolwiek czymś zasmucić, 
przypomnij nam, o Serce Jezusa, 
że jesteś dobre i miłosierne dla 
pokutujących. Gdy zaś wybije go-
dzina rozłąki, gdy śmierć rzuci na 
nas cień smutku i żałoby, dopomóż 
nam, odchodzącym z tego świata i 
tym, którzy pozostają, poddać się 
Twoim odwiecznym wyrokom. Po-
ciechą niechaj będzie nam wtedy 
myśl, że przyjdzie dzień, gdy cała 
nasza rodzina, złączona miłością w 
niebie, będzie wyśpiewywać na wie-
ki Twoją chwałę i Twe niezmierzone 
miłosierdzie.

Niepokalane Serce Maryi oraz 
św. Józef niechaj ofiarują Tobie na-
sze poświęcenie, a nam przypomi-
nają je przez wszystkie dni naszego 
życia! Niechaj żyje Najświętsze Ser-
ce Jezusa, naszego Króla i Ojca! 
Amen.

MOdLitwa wstawiennicza 
(każdy przedstawia intencje)
Ojcze nasz... 
MOdLitwa na zakOńczenie   
Dziękujemy Ci Jezu Chryste za 

Twoją czułość, za to że dajesz nam 
wodę życia z Twego przebitego Ser-
ca, błogosławimy Tobie, za tak wiel-
kie cuda, które czynisz w naszym 
życiu i za to, że dajesz nam Twego 
Ducha. Amen.

Nadesłał:
ojciec Zbigniew Zalewski sscc
prowadzący rekolekcje introni-
zacyjne w Polsce i za granicą

Kontakt: Dom Prowincjalny 
Zgrom. Najświętszych Serc
ul. Rolnicza 219
05-092 Łomianki
tel. 224976543 zalzbi@tlen.pl

„Urągania i boleści złamały Serce 
Moje... I czekałem, kto by się nade Mną 
użalił, a nikt Mnie nie pocieszył, nikogo 

nie znalazłem... Ty przynajmniej miłuj 
Mnie...”

Książki o. Mateo 
promotora światowej 

intronizacji Serca Pana 
Jezusa 

Adoracja nocna w rodzinie. 
Modlitewnik (48 str.) 

Autor zawarł w książeczce informacje o ce-
lach i założeniach Ruchu Adoracji; zasadach 
przynależności; zatwierdzeniu Ruchu przez Ko-
ściół; modlitwy i rozważania na czas adoracji. 
Tekst uzupełniliśmy kilkoma aktami poświęce-
nia się Najśw. Sercu Pana Jezusa.
Moje Serce cię słucha (176 str.)

9 godzin adoracyjnych ku czci Ser ca Je-
zusa to doskonały sposób na modlitwę przed 
Najświętszym Sakramentem a nawet w zaciszu 
domu - dla oddania czci Najświętszemu Sercu 
Jezusa, a także przygotowania się do przyjęcia 
Go jako Króla we własnym życiu. 

Książce udzielił imprimatur: o. Andrzej 
Łukawski ss.cc. Prowincjał Polskiej Prowincji 
Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i 
Maryi Kiełpin, 12/2007

Zbliż się z ufnością 
do Mojego Serca (96 str.)

Modlitewnik zawierający 5 godzin świętych, 
opracowanych przez o. Mateo, służy do osobi-
stego lub wspólnotowego odprawienia Godziny 
Świętej wynagradzającej za zniewagi zadane 
Sercu Jezusowemu.

P O L E C A M Y TAKŻE:
Dzieło Intronizacji 

Najśw. Serca Jezusa w ujęciu 
jego założyciela (96 str.) 

W roku 2007 minęło 100 lat od rozpoczęcia 
przez o. Mateo Dzieła Intronizacji Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. Celem intronizacji jest 
przywrócenie najwyższych praw Jezusa - Króla 
Miłości w rodzinach chrześcijańskich, a poprzez 
rodziny w całym społeczeństwie. Jezus Chry-
stus, Odkupiciel człowieka, pragnie panować w 
każdym ludzkim sercu poprzez swoją miłość. Ta 
miłość z natury rzeczy nie może być bierna, ale 
zachęca i mobilizuje do działania. „Nie miłujmy 
słowem i językiem, ale czynem i prawdą” - przy-
pomina św. Jan Apostoł (1 J 3,18). 96 stron.

*
Zamówienia przyjmuje:

Biuro Handlowe luMen
43-190 Mikołów

ul. Żwirki i wigury 6
tel. 32 7383869
Czynne: od 8 do 14

we wtorki od 12 do 18.
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Jezus napełnia siostry swoją miłością 
tak, aby mogły dzielić się nią z innymi, 
by każdy mógł doświadczyć, że jest 
chciany i kochany, że jego życie ma 
sens i smak, że jest zbawiony.

Duch Święty dokonuje przemiany 
w nas i przez nas. Poddane Jego 
prowadzeniu przez modlitwę i życie 
wewnętrzne, siostry wnikają w uczucia 
i usposobienia Serca Jezusa, by coraz 
bardziej się z Nim zjednoczyć i do 
Niego upodobnić. 

Chętnie powierzają się Maryi, 
która jest dla nich wzorem życia we-
wnętrznego i uczy je kochać Jezusa 
Jej sercem.

Charyzmat założycielki Zgroma-
dzenia św. Magdaleny Zofii Barat 
określają jej dwa dążenia: całkowitego 
oddania się Najświętszemu Sercu 
Jezusa i poświęcenia się dziełu wycho-
wania. Powołanie Sióstr Sacré Coeur 
ma więc dwa aspekty: kontemplacyjny 
i czynny.

Najistotniejszym środkiem realizacji 
ich powołania jest modlitwa osobista 
(najmniej jedna godzina rozmyślania 
dziennie) oraz modlitwa wspólnotowa 
dzielona. Doroczne rekolekcje typu 
ignacjańskiego służą im jako pomoc w 
odnowie życia wewnętrznego.

Jezus osobiście, w historii życia 
każdej z sióstr i na modlitwie napełnia 
je swoją miłością tak, aby mogły się 
one dzielić nią z każdym człowiekiem. 
To   posłannictwo odkrywania i ukazy-
wania miłości Serca Jezusa realizują 
siostry przez służbę wychowawczą w 
różnorodnych dziedzinach.

Postawa rozeznania, wsłuchania 
się w Serce Boga, w Jego pragnienia 
oto droga Zgromadzenia sióstr Naj-
świętszego Serca. Relacja z Jezusem 
Chrystusem pozwala im patrzeć na 
rzeczywistość Jego oczami, odczuwać 
ją Jego Sercem i szukać właściwych 
odpowiedzi na wołanie świata i potrze-
by naszych czasów.

We wspólnotach sióstr coraz wy-
raźniej ukazuje się wezwanie do życia 
dewizą „Cor unum et anima una in Cor-
de Jesu” (Jedno serce i jedna dusza w 
Sercu Jezusa), by stawać się znakiem 

SŁOWO 
O DUCHOWOŚCI 
I CHARYZMACIE
Najświętsze Serce Jezusa jest cen-

trum duchowości Zgromadzenia. Du-
chowość ta wyraża się w zjed noczeniu 
sióstr i dążeniu do ich upodobnienia 
się z uczuciami i postawami Serca 
Jezusa, w gotowości na przyjęcie 
wezwań Ducha Świętego. To właśnie 
Serce Jezusa wyznacza sposób bycia i 
działania serca każdej z nich. Kontem-
placja Miłości Jezusa odkrywa przed 
nimi Jego Serce, które jest wydane, 
przebite i otwarte.

Przebite Serce Jezusa otwiera nas 
na cierpienie świata. Jezus wzywa 
do przekraczania siebie, by ludzie 
doświadczyli Jego miłości tam, gdzie 
zmaga się dobro ze złem.

Otwarte Serce Jezusa przyjmuje 
każdego. Ten, kto przebywa w Sercu 
Jezusa pozostaje wolnym. Jezus po-
trafi wejść w relację z każdym, odwołu-
jąc się do pokładów dobra, które są w 
człowieku. Otwarte Serce nie pragnie 
niczego dla siebie, jest ciche i pokorne. 
Tego Jezus każe się siostrom uczyć 
od Siebie.

Serce Jezusa jest wydane do 
koń ca Ojcu za każdego z nas. Jako 
kobiety, siostry należące do Zgroma-
dzenia Najświętszego Serca, wiedzą, 
że każdy gest miłości jest dawaniem 
życia. Uczą się więc oddawać swe 
życie dzień po dniu z miłości, na wzór 
Jezusa. W ten sposób uczestniczą 
w Paschalnym Misterium Chrystusa. 
Codzienne, czynne uczestnictwo w 
sakramencie Eucharystii zaprasza je 
do pogłębiania znaczenia Eucharystii i 
do troski o większą zgodność z tym, co 
obecność eucharystyczna oznacza, a 
więc do życia w jedności i miłości oraz 
do budowania komunii. 

Kult Najświętszego Serca Jezusa 
przeżywają nie tyle poprzez praktyki 
zewnętrzne jak np. odmawianie for-
muł modlitewnych, ile starając się o 
przemianę własnego serca na wzór 
Serca Jezusa. Serce Jezusa prowadzi 
je do określonego sposobu patrzenia 
na świat, a jest to spojrzenie wiary. 

ZGROMADZENIA I RUCHY W KOŚCIELE KATOLICKIM

ZGROMADZENIE NAjŚWIęTSZEGO 
SERCA jEZUSA SACRé COEUR

Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności 
Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.
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komunii tam, gdzie są one posłane.
Siostry są świadome, że to Kościół 

je posyła, a ich charyzmat jest darem 
objawionym w Kościele. Jako Polki, 
siostry należące do polskiej prowincji 
tego międzynarodowego Zgromadze-
nia, zakorzenione są w tradycyjnych 
sposobach wyrażania duchowości, 
ale szukają też nowych form. Ważna 
jest dla nich jedność z Kościołem, 
obecność w Kościele, we wspólnocie 
parafialnej. 

Siostry Najświętszego Serca Jezu-
sa żyją w środowisku lokalnym, a jed-
nocześnie dzięki międzynarodowemu 
wymiarowi Zgromadzenia przeżywają 
to, co dzieje się w najdalszych zakąt-
kach świata. Międzynarodowość ta, 
bez której nie byłoby ich duchowości, 
jest przez nie przyjmowana jako dar i 
zadanie.

ŻYCIE ŚW. MAGDALENY 
ZOFII BARAT
Zofia Barat urodziła się 12 grudnia 

1779 roku jako najmłodsza z trojga ro-
dzeństwa. Joigny - jej miasto rodzinne  
we Francji - prowadziło działalność 
gospodarczą związaną głównie z 
win nicami i lasami. Oboje rodzice 
Zofii wywodzili się z rodzin bednarzy. 
Należąc do drobnej burżuazji wiej-
skiej rodzina Barat znajdowała się 
na drodze awansu społecznego, była 
zamożna i przywiązywała dużą wagę 
do wykształcenia.

Jej przyjściu na świat nie towa-
rzyszył żaden wielki cud, ale pewien 
znak, który znakomicie symbolizuje 
jej życie. „Ogień dał mi życie” - tak 
mówiła Magdalena Zofia o swych naro-
dzinach, ponieważ pani Barat urodziła 
przedwcześnie dziecko przerażona 
widokiem pożaru, który wybuchł w 
sąsiedztwie ich domu. Ogień jako żar 
miłości Bożego Serca towarzyszył 
Założycielce naszego Zgromadzenia 
przez całe życie.

Zofia była drobna jak na swój wiek i 
musiała wdrapywać się na taboret, aby 
proboszcz mógł ją zobaczyć podczas 
lekcji katechizmu. Lecz mimo kruchej 
konstrukcji dziewczynka tryskała 
energią. Była nieśmiała, a jej pierw-
sze reakcje impulsywne. Zofia Barat 
zawsze miała dar szybkiej repliki i traf-
nych słów. Lubiła rozrywki, spacery po 
wzgórzach. Przywiązywała się łatwo 
do osób ze swego otoczenia i potrafiła 
to okazywać odruchami spontanicznej 

serdeczności.
Dzięki swej matce przede wszyst-

kim, a potem Ludwikowi, jedenaście 
lat starszemu bratu, dziewczynka 
otrzymała wykształcenie nie dające się 
porównać z tym, które było udziałem 
przeważającej części dziewcząt z jej 
środowiska. Od dziesiątego roku życia 
Ludwik surowo lecz skutecznie zorga-
nizował jej naukę. Wybitnie inteligentna 
i zdolna, Zofia zdobyła bardzo wysoki 
stopień kultury ogólnej, przerabiając 
w domu program, którego Ludwik na-
uczał w kolegium w Joigny. Obejmował 
on historię starożytną i nowoczesną, 
Pismo Święte, łacinę, matematykę, 
grekę, fizykę, wprowadzenie w he-
brajski, solidne podstawy włoskiego i 
hiszpańskiego, co pozwoliło jej czytać 
Don Kichota w oryginale. Był to pro-
gram przeładowany, lecz dla Zofii za-
chwycający. Rozwijał zamiłowanie do 
literatury i do refleksji, i przygotowywał 
równocześnie do jej przyszłych zadań 
wychowawczyni.

Bardzo wcześnie, w wieku pięciu 
lat, Zofia postanowiła oddać się Bogu. 
W 1789 r. przystąpiła do pierwszej 
Komunii św. Była pobożna i żarliwa, 
każdego ranka uczestniczyła we mszy 
świętej w swej parafii św. Tybalda. W 
czternastym roku życia przyrzekła 
Bogu dziewictwo. Chyba nieco wcze-
śniej rodzina Barat zaczęła się oddalać 
od jansenizmu dzięki Ludwikowi, który 
podczas jednego ze swych pobytów 
w Paryżu kupił obrazy Serca Jezusa i 
Serca Maryi. Rodzina gromadziła się 
przed nimi na codzienną modlitwę, a 
Zofia zapewne wtedy odkrywała nowy 
aspekt tajemnicy Boga.

Rewolucja zburzyła pokój rodziny 
Barat. Kiedy Stolica Święta potępiła 
Zgromadzenie Ustawodawcze i eks-
komunikowała duchownych, którzy je 
zaaprobowali, Ludwik Barat odwołał 
rewolucyjną przysięgę na wierność 
Narodowi i Królowi, był więc zmuszony 
ukrywać się. Przez pewien czas cho-
wał się na strychu na ulicy Davier. 

Majątek rodziny został zajęty. W 
obawie, by nie narażać bliskich, Lud-
wik uciekł do Paryża i tam, w maju 
1793, został aresztowany. Cudem 
uni k nął gilotyny. Zofia pokazała wów-
czas siłę charakteru, dodając otuchy 
matce, lecz został jej po tych dniach 
niepokoju rewolucyjny uraz. Czas ten 
określała jako „czas nienawiści przeciw 
Jezusowi Chrystusowi”. Marsylianka 

Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności 
Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Siostry Najświętszego Serca 
Jezusa, z wszystkich kontynen-
tów, które w roku 2011 złożyły 
w Rzymie śluby wieczyste.



Vox Domini

60

wywoływała drżenie jeszcze w roku 
1840, a rozruchy ludowe w roku 1848 
kojarzyły się jej z terrorem.

Ludwik Barat, uwolniony w stycz-
niu 1795 roku, został wyświęcony na 
kapłana we wrześniu. Stawiał sobie 
pytanie, czy jego młodsza siostra nie 
powinna kontynuować w Paryżu, pod 
jego kierownictwem, swych studiów i 
swej formacji religijnej. Zofia wahała 
się, rozdarta między miłością do matki, 
której delikatność znała, i pragnieniem 
życia zakonnego, którego w tych 
warunkach nie mogła zrealizować. 
Zdecydował ojciec, nakłaniając ją do 
wyjazdu. Zofia opuściła Joigny we 
wrześniu 1795 roku.

W Paryżu, mieście nadal obezwład-
nionym strachem, Ludwik odprawiał 
potajemnie msze święte i czuwał nad 
formacją duchową siostry i jej dal-
szym wykształceniem. Zofia podjęła 
się uczenia i katechizowania dzieci 
ze swej dzielnicy. Otoczona kilkoma 
dziewczętami próbowała zapoczątko-
wać życie wspólne. Marzyła o Karmelu, 
lecz podczas modlitwy zrozumiała, że 
chodzi o życie duchowe zakonne, które 
nada nową formę kultowi Najświęt-
szego Serca Jezusa, które połączy 
kult Przenajświętszego Sakramentu 
i wychowanie dziewcząt, życie we-
wnętrzne i działalność apostolską.

Jesienią 1800 roku miało miejsce 
decydujące spotkanie z ojcem Józe-
fem Varin, który po powrocie z emigra-
cji próbował zainstalować we Francji 
żeński instytut zakonny, niedawno 
założony: Dilette di Gesu; jego członki-
nie pragnęły poświęcić się wychowaniu 

dziewcząt, widząc w tym narzędzie 
rozpowszechnienia miłości do Serca 
Jezusa. 21 listopada 1800 r. w kaplicy 
przy ulicy Touraine Zofia Barat poświę-
ciła się Sercu Jezusa, były to jej pierw-
sze śluby. Rok później, 13 listopada 
1801 r., pierwsza wspólnota, złożona 
z niej i dwóch dziewcząt pochodzących 
z Pikardii, Henrietty Grosier i Genowefy 
Deshayes, zamieszkała w Amiens: był 
to początek nowej formy życia zakon-
nego apostolskiego.

HISTORIA ZGROMA-
DZENIA SACRé COEUR
W 1806 r. założycielka Zgroma-

dzenia Magdalena Zofia została 
do żywotnią przełożoną generalną i 
kontynuowała swą duchową drogę. 
Urzekająca jest jej zażyłość z Sercem 
Jezusa, głębia modlitwy, dar kontem-
placji, nadprzyrodzone rozeznanie 
woli Bożej, umiłowanie ubóstwa i 
prostoty, pokora, duch misyjny, ufność 
i wewnętrzna wolność. Miała serce 
wychowawczyni, wypełniała powołanie 
ucząc i prowadząc innych do Boga. 

Spotkania z dziećmi i młodzieżą 
dawały jej szczególną możliwość 
katechizowania i ukazywania Bożej 
miłości. Rodziny uczennic pozostawały 
pod urokiem jej prostoty, szerokości 
poglądów, głębokiej wiedzy i zdolności 
pedagogicznych. Mimo wyczerpu-
jących obowiązków przełożeńskich 
Założycielka (Święta Matka) nigdy nie 
zaniechała pracy wychowawczej. Ukła-
dała plany naukowe i wychowawcze. 
Zawierają one jej poglądy na temat 
wychowania i nauczania i są dziełem 
oryginalnym. 

Dyscyplina zewnętrzna przy zacho-
waniu atmosfery rodzinnej, poważne 
traktowanie obowiązków, wysoki 
po ziom nauczania, duch zdrowej re-
ligijności, klimat radości, wszystko to 
miało głęboki wpływ na kształtowanie 
osobowości podopiecznych. Jej czasy 
były równie trudne jak dzisiejsze. Był 
to okres porewolucyjny, Chateaubriand 
głosił kult religii opartej na uczuciu, 
dlatego tak ważna była pogłębiona for-
macja również w dziedzinie religijnej.

Koncepcja nauczania i wychowania 
św. Magdaleny Zofii była prześwie-
tlona blaskiem Słowa Wcielonego i 
przepełniona miłością Serca Jezusa. 
Mistyczna wizja Świętej Matki, która 
była źródłem dzieła wychowawczego 
Zgromadzenia, jest kluczem do zrozu-

mienia jego istoty: „Ujrzałam - mówi św. 
Magdalena Zofia - setki tysięcy dusz w 
adoracji przed monstrancją, wznoszą-
cą się wysoko jakby ponad Kościołem. 
Powiedziałam sobie: Trzeba nam się 
poświęcić wychowaniu młodzieży... 
Wychowamy tysiące czcicielek Naj-
świętszego Sakramentu ze wszystkich 
narodów, aż po krańce świata.” 

Potężny dynamizm miłości, tryska-
jącej z serca Świętej, utorował sobie 
drogi na cały świat.

Powstały więc fundacje w wielu 
krajach, umiejętnie dostosowane do 
warunków lokalnych. Tam też urze-
czywistniane były i są nadal założenia 
wychowawcze, typowe dla szkół 
Sacré-Coeur. Pierwszą misjonarką 
była św. Filipina Duchesne, która za-
niosła światło Ewangelii na kontynent 
amerykański. Łączyła ją z Matką Barat 
wielka i wierna przyjaźń, choć trudno 
sobie wyobrazić osobowości bardziej 
kontrastowe. 

Zofia Barat - delikatna i kontempla-
cyjna, oraz pełna zapału i energiczna 
- Filipina. Obie natomiast cechowała 
głęboka pokora, duch nadprzyrodzony 
i wielka kultura umysłowa.

Św. Magdalena Zofia była otwarta 
na natchnienia Ducha Świętego. 
Postępowała zawsze z wielką mą-
drością, toteż zjednywała sobie serca 
wszystkich. Jednak i jej nie ominął 
krzyż, którym były poważne kryzysy 
w Zgromadzeniu. Zawsze otwarta na 
wolę Bożą, dzielnie stawiała im czoła. 
Mimo cierpień Kościoła, kryzysów w 
Zgromadzeniu i jej osobistych, bole-
snych doświadczeń, towarzyszyła jej 
zawsze świadomość wiernej obecności 
Miłości Bożej. Pewnego razu podczas 
rekreacji wszystkie siostry zauważyły 
promienność jej oblicza i usłyszały z 
zapałem wypowiedziane słowa: „Ach, 
ten tylko może mówić o miłości, który 
sam kochał”. Jej mistyczne doświad-
czenie jest podobne do mistycznych 
przeżyć św. Teresy z Avila i św. Jana 
od Krzyża.

Osobowość i duchowość Założy-
cielki Zgromadzenia Najświętszego 
Serca Jezusa jest niezwykle bogata. 
Magdalena Zofia uczy odwagi i uf-
ności, prawdziwej wolności - by być 
dyspozycyjnym względem Boga i 
gotowym na przyjęcie Jego woli. Jej 
postawa zachęca do pełnienia misji 
w Kościele, mimo wielu cierpień i 
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przeszkód, a wszystko to na większą 
chwałę Serca Jezusa. Urzeka Jej pełna 
miłości pokora, szczęście miłowania i 
przeżywania bliskości Boga obecne-
go w Najświętszym Sakramencie i w 
każdym spotkanym człowieku, jak i w 
najmniejszym stworzeniu.

STO LAT ŻYWOTNOŚCI
Przez szereg dziesięcioleci po 

śmierci Magdaleny-Zofii Barat rozwój 
Zgromadzenia Sacré-Coeur budził 
podziw. Pod koniec XIX w. liczyło 6649 
członkiń; w 1967 będzie ich miało 
7000. W Europie zawitało do Czecho-
słowacji, Węgier, Szkocji, poza Europą 
dotarto do Ameryki Łacińskiej, Afryki, 
Azji i Oceanii. Nowe domy, zakładane 
przez zakonnice różnej narodowości, 
zawdzięczały swój byt wysiłkowi roz-
maitych wikariatów.

Dom w Maryville-Chicago otwiera 
nową placówkę w Nowej Zelandii, dom 
z Luizjany - w Hawanie i Portoryko, 
Chile zakłada nowe domy w Peru, 
Urugwaju, i Argentynie. Anglia zajmuje 
się fundacjami w Indiach, Australii i 
na Malcie, Belgia wysyła zakonnice 
do Konga. Z kolei Australia wprowa-
dza Zgromadzenie Sacré-Coeur do 
Japonii.

 O żywotności Zgromadzenia mówi 
także prawdziwa kreatywność po-
szczególnych instytucji. Wychowanie 
obejmuje nowe kategorie wychowa-
nek w zależności od potrzeb: czarne 
uczennice w Stanach Zjednoczonych; 
dziewczęta, które ukończyły już szkołę 
średnią, tzw. „duże pensjonarki”, na 
początek w Anglii; uczennice „kur-
sów wyższych”, które nie pragnęły 
dyplomów, lecz przygotowania do 
roli kobiety w rodzinie; wreszcie pra-
wosławne Mołdawianki we Lwowie; 
niechrześcijanki, muzułmanki w Helio-
polis, w Egipcie, buddystki i szintoistki 
w Sankocho, w Japonii, uczennice 
wywodzące się ze wszystkich kast w 
Bombaju. W latach 20-tych powstają 
uczelnie uniwersyteckie w Stanach 
Zjednoczonych i w Portoryko, następ-
nie w Chinach, Indiach, Peru, Stopnio-
wo otwiera się szkoły dla chłopców, a 
grono nauczycielskie powiększa o 
nauczycieli świeckich. Powstają też 
szkoły w afrykańskim buszu.

Instytucje dobroczynne rozwijają 
się w zależności od środowiska. 
Często „szkoła” wyprzedza „pensjo-
nat”. Zakonnice inicjują różne formy 

obecności wśród ludności ubogiej i 
pomagają dawnym wychowankom 
w angażowaniu się w działalność 
dobroczynną.

Jedną z wielkich postaci tej epoki 
jest bez wątpienia Janet Stuart. Uro-
dzona w 1857r., wybrana w 1911, 
była pierwszą przełożoną generalną, 
która nie znała matki Barat i nie 
podlegała bezpośrednim wpływom 
Zgromadzenia Sacré-Coeur w jednym 
z pensjonatów. Była również pierwszą, 
która uważała, iż zachowanie wier-
ności względem pierwotnego ducha 
w zarządzaniu Zgromadzeniem nie 
polega na zachowawczości, lecz na 
właściwej, podyktowanej przemianami 
społecznymi i kulturowymi, adaptacji. 
Generalat matki Stuart, która jest 
autorką ciekawych dzieł na temat 
wychowania, trwał zbyt krótko, aby 
odnowa mogła dokonać się do głębi 
czy też wszędzie dotrzeć.

Pociągająca osobowość Magdale-
ny-Zofii Barat nadal oddziaływuje na 
życie jej córek. W niespełna pięć lat 
po jej śmierci, w styczniu 1870, papież 
Pius IX sugeruje, by rozpocząć zbiera-
nie świadectw o jej życiu i działalności. 
Szybkie, bo już w 1879 r., podjęcie 
kroków, mających doprowadzić do 
rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, 

sprawia, że zakonnice Sacré-Coeur 
żyją jej pamięcią i studiują starannie 
jej pisma. Odkrycie w r. 1893, że ciało 
matki Barat pozostało nietknięte, 
beatyfikacja w 1908 r., kanonizacja w 
1925, wzmagają cześć, która nadal 
pozostaje żywa.

W początkach XX wieku ustawo-
dawstwo francuskie, wrogie zgroma-
dzeniom zakonnym, doprowadziło do 
usunięcia Sacré-Coeur z ziemi naro-
dzin, lecz na dalszą metę przyczyniło 
się do rozwoju misji Zgromadzenia. 
Sacré-Coeur opuściło Francję, ale „wy-
pędzenie”, którego koniec przypada na 
rok 1909, pozwoliło umocnić wymiar 
międzynarodowy Zgromadzenia. 2500 
zakonnic wyjechało z Francji i zasiliło 
wielkodusznie nowe fundacje w kra-
jach bliższych czy dalszych. Ciało św. 
Magdaleny-Zofii zostało przeniesione 
do Belgii, gdzie pozostaje do dziś. 
Przełożona generalna ze swą radą 
zamieszkała w Ixelles. Chaos wywoła-
ny I wojną światową i okupacja Belgii 
doprowadziły do przeniesienia domu 
macierzystego do Rzymu.

NOWE WEZWANIA DO 
CZCI SERCA jEZUSA
W XX w. teologowie, podkreślając 

podstawy biblijne i liturgiczne, starają 
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się na nowo ożywić kult Najświętszego 
Serca, przypomniany encykliką Haurie-
tis aquas. W latach poprzedzających ją 
Zgromadzenie zaczęło rozpowszech-
niać treść prywatnych objawień, jakie 
otrzymała młoda zakonnica Hiszpan-
ka, Józefa Menendez, w klasztorze 
Sacré-Coeur w Poitiers. Matka Maria-
Teresa de Lescure, przełożona siostry 
Józefy, a potem przełożona generalna, 
streściła to przesłanie trzema słowami: 
zadośćuczynienie, ufność, miłość. 

„Łańcuch dusz”, założony w roku 
1957, to stowarzyszenie istniejące w 
całym świecie i rozpowszechniające 
poza zgromadzeniem to Wołanie o 
Miłość.

M O D L I T W Y
Nowenna ufności do 
Najśw. Serca jezusa

Przez przyczynę św. Magdaleny 
Zofii, Jezu, Sercu Twemu polecam (tę 
osobę..., tę intencję..., tę sprawę..., tę 
troskę...,) Spojrzyj, a potem uczyń co 
Ci Serce Twoje wskaże, dozwól działać 
Twemu Sercu. O Jezu, liczę na Ciebie, 
ufam Ci, powierzam Ci się zupełnie, 
jestem pewna Ciebie. 

Modlitwa zawierzenia
Najświętsze Serce Jezusa, biegnę 

i przychodzę do Ciebie, bo jesteś 
jedynym moim schronieniem, jedyną, 
ale pewną nadzieją. Tyś lekarstwem na 
wszystkie moje niemoce, pokrzepie-
niem we wszystkich nędzach moich, 
naprawą wszystkich moich błędów, 
uzupełnieniem wszystkiego, czego 
mi nie dostaje, spełnieniem wszelkich 
próśb moich i dla nas wszystkich nieza-
wodnym źródłem światła, siły, wytrwa-
nia, pokoju i błogosławieństwa. Jestem 
pewna, że się mną nie znużysz, nie 
przestaniesz kochać, wspomagać i 
strzec, bo Ty mnie kochasz miłością 
nieskończoną. 

Zmiłuj się nade mną, Panie, wedle 
wielkości miłosierdzia Twego, i uczyń 
we mnie, ze mnie i dla mnie wszystko, 
co zechcesz, bo się Tobie oddaję z 
zupełną ufnością, że Ty mnie nigdy nie 
zawiedziesz. Amen. 

Modlitwa 
o pomoc w nauce

Święta Magdaleno Zofio, któraś 
tak gorąco umiłowała Mądrość Bożą, 
rozpalaj we mnie swoim natchnieniem 
coraz większą miłość prawdy i dobra, 
błogosław mej pracy umysłowej, aby 

przez nią wzrastała chwała Boża i 
dobro bliźnich, przede wszystkim 
jednak uproś mi najwyższą mądrość 
Chrystusową, mądrość Słowa Przed-
wiecznego, sprawcy Twego wiekuiste-
go szczęścia. Amen. 

O Jezu, światłości moja
O Jezu, światłości moja, 
miłości moja i życie moje.

Spraw, bym żyła jedynie z Tobą, 
w Tobie, przez Ciebie i dla Ciebie.

Modlitwa do Serca jezusa
Najświętsze Serce Jezusa daj mi 
serce, którego usposobienia będą 

podobne do Twoich... 
serce pokorne znające i kochające 

swoją małość, 
serce łagodne, które opanowuje i 

ucisza swoje niepokoje, 
serce kochające, które współczuje 

słabościom innych, 
serce czyste, które odżegnuje się 

nawet cienia zła, 
serce oderwane, które pragnie 

jedynie darów Nieba, 
serce wolne od miłości własnej, 

ogarnięte miłością swego Boga, któ-
rym jedynie się zajmuje, który jest je-
dynym jego szczęściem i jedynym jego 
skarbem w czasie i w wieczności. 

Amen. 
Modlitwa za chorą osobę

Umiłowany Zbawco, usłysz moje 
wołanie! Przez zasługi i przyczynę 
św. Magdaleny Zofii proszę Cię, zwróć 
miłosierne oczy Twoje na tę ukochaną 
chorą (chorego), którą Ci polecam. Ty, 
o Jezu, dajesz i utrzymujesz nasze 
życie, w Twym ręku spoczywa nasze 
zdrowie. Wobec nieprzebranych darów, 
jakimi obdarzyłeś pokorną służebnicę 
Twoją, świętą Magdalenę Zofię, i w 
imię serdecznej czci i miłości, które wy-
pełniały jej serce i które Ciebie wielbiły, 
proszę Cię, wysłuchaj moje wołanie. 
Ty możesz Panie, jeśli chcesz, jednym 
słowem uzdrowić chorą (chorego). 
Spójrz łaskawym okiem na nią (na 
niego) i ulżyj jej (jego) cierpieniu, aby 
mogła, odzyskawszy zdrowie, służyć 
Ci wiernie. Prosimy Cię, wysłuchaj nas 
za przyczyną i wstawiennictwem św. 
Magdaleny Zofii, abyśmy za ten nowy 
dowód łaski nadal Cię wielbili i chwalili 
przez wieczność całą. Amen. 

Modlitwa 
za zbawienie świata

 Ofiaro krwawa na krzyżu, święta 

Hostio na ołtarzu, uwielbiam Cię ze 
wszystkich sił mojej duszy, kocham 
Cię całą miłością mojego serca. Po-
wiedziałeś, że Twoje wywyższenie na 
krzyżu będzie chwilą, w której wszyst-
kich pociągniesz do siebie. Niech moje 
jestestwo i moje życie należą zawsze 
do Ciebie. Pociągnij do siebie świat 
cały przez wzór Twej świętej ofiary. 
Niech przyjdzie Twoje Królestwo i 
niech Twoja wola stanie się na ziemi, 
jako i w niebie. Amen. 

Modlitwa w różnych 
potrzebach

O słodkie i najmilsze Serce Jezusa, 
źródło wszelkiej łaski i świętości! Za 
przyczyną i przez zasługi Świętej Mag-
daleny Zofii, prosimy Cię, wysłuchaj 
nas. Ty znasz pragnienia, potrzeby i 
cierpienia tych, którzy Twej pomocy 
wzywają. O Serce najmiłosierniejsze, 
w imię pokornej służebnicy Twojej, 
użycz nam łaski, o którą Cię błaga-
my. Uświęć dusze nasze, chroń od 
wszelkiego złego, błogosław naszym 
sprawom doczesnym i nie dozwól, aby 
one kiedykolwiek stały się przeszkodą 
w dążeniu do wiecznych. Zapal nas 
Twoją miłością, ucz naśladowania cnót 
Twoich, abyśmy, chwaląc Cię tu na 
ziemi, mogli Cię wielbić i błogosławić 
wraz ze Świętymi przez wieczność 
całą. Amen. 

Modlitwa do Matki 
Boskiej Bolesnej

Maryjo, Matko boleści i miłości, 
przeniknięte najgłębszą wdzięcznością 
za niezliczone łaski, jakimi obdarzyłaś 
to małe Zgromadzenie, uroczyście wy-
znajemy, że zawdzięczamy wszystko 
Twojej macierzyńskiej opiece i zasłu-
gom Twego przebitego Serca.

Dokończ swoje dzieło... Miłość 
dała Ci krzyż, niechaj krzyż da nam 
miłość. Lecz niech nigdy nie istnieje dla 
oblubienic Serca Jezusa inny krzyż, niż 
krzyż Jezusa. Obyśmy nosiły w sobie 
Krzyż Jezusa Chrystusa, cierpienia 
Jego Męki, pamięć Jego ran. Spraw, 
byśmy poranione i umęczone jak On, 
pokochały krzyż dla Jego miłości.

Kontakt:
Dom Prowincji Polskiej
ul. Puchaczy 16
02-837 Warszawa 
226437359 
e-mail: sekr@sc.opoka.org.pl



3/2011

63

Październik zawsze skłania nas do 
ponownego rozważenia miłości Matki 
Bożej do ludzi, ukazanej między innymi 
przez Jej cudowne interwencje dla na-
szego ocalenia. Do jednej z najbardziej 
znaczących należy niewątpliwie Fatima. 
Jednak przesłanie Matki Bożej z Fatimy 
nie zakończyło się wraz z cudem słońca 
13 października 1917 roku.  Zgodnie z 
zapowiedzią Matka Boża ukazała się 
siostrze Łucji ponownie, po śmierci 
Franciszka i Hiacynty, 10 grudnia 1925, 
w Pontevedra (Hiszpania), z Dzieciąt-
kiem Jezus. W czasie tego objawienia 
po raz kolejny Maryja zwróciła uwagę 
na Jej Niepokalane Serce otoczone 
cierniami, a Jezus powiedział: 

Współczuj Sercu swojej Najświęt-
szej Matki, które jest ukoronowane 
cierniami, jakie przez cały czas 
niewdzięczni ludzie weń wbijają, 
a nie ma nikogo, kto czyniłby akt 
za dośćuczynienia, żeby owe kolce 
wyrwać. 

Wtedy Matka Boża wezwała do pod-
jęcia wynagradzającego nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca: 

Spójrz, moja córko, na moje 

Serce ukoronowane cierniami, które 
niewdzięczni ludzie bez ustanku wbi-
jają w Nie przez swoje bluźnierstwa 
i brak wdzięczności. Przynajmniej ty 
staraj się Mnie pocieszyć. W godzinę 
śmierci obiecuję przyjść na pomoc 
z łaskami potrzebnymi do zbawienia 
tym, którzy przez pięć miesięcy w 
pierwsze soboty odprawią spowiedź, 
przyjmą Komunię św., odmówią je-
den różaniec i przez piętnaście minut 
rozmyślania nad piętnastu tajemni-
cami różańcowymi towarzyszyć mi 
będą w intencji zadośćuczynienia. 

13 września 1939 r. Nabożeństwo 
pierwszych sobót miesiąca uzyskało 
aprobatę kościelną i rozwija się na 
całym świecie. Przez to nabożeństwo 
wynagradzamy pięć różnych zniewag 
i bluźnierstw raniących Niepokalane 
Serce Maryi: 1. bluźnierstwa przeciw-
ko Jej Niepokalanemu Poczęciu; 2. 
bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu; 
3. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu 
Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej 
Matki ludzi; 4. znieważanie czynione 
przez tych, którzy wpajają w serca 
dzieci obojętność, pogardę, a nawet 

odrazę do Niepokalanej Matki; 5. obrazę 
czynioną przez tych, którzy znieważają 
Ją w Jej świętych wizerunkach. 

na czyM polega naBoŻeń-
stwo pierwszych soBót?
Istotą tego nabożeństwa jest wy-

nagrodzenie za grzechy popełnione 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Naj-
świętszej Maryi Panny. Obrażają one 
Boga i Jej Niepokalane Serce, są po-
gardą wobec Bożej miłości oraz powo-
dem piekielnych mąk ludzi, za których 
umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić jak 
najwięcej osób, dlatego przychodzi, aby 
ostrzec przed konsekwencjami grzechu, 
aby ocalić grzeszników od piekła, aby 
skłonić ich do nawrócenia. Maryja chce 
naszego zaangażowania w tę misję. 

Nabożeństwo pierwszych sobót 
miesiąca to forma pomocy grzeszni-
kom, zaproponowana przez Maryję i 
Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy 
przepraszać Boga i wynagradzać za 
grzechy obrażające Niepokalane Ser-
ce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę 
praktykować, także w naszych sercach 
wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim. 

NABOŻeŃStWO 
pierWSZYcH SOBÓt MieSiĄcA
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cztery warunki 
naBoŻeństwa pierwszych 

soBót MiesiĄca
Najświętsza Panna i Jezus ukazali 

się siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925 
r., aby opisać nabożeństwo wynagra-
dzające grzechy popełnione przeciw 
Niepokalanemu Sercu Maryi. W jego 
ramach powinniśmy: 

1. W pierwsze soboty miesiąca przy-
stąpić do spowiedzi z intencją wynagro-
dzenia za grzechy popełnione przeciw 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Można 
także skorzystać z łaski sakramentu 
pojednania wcześniej, byleby w tym 
dniu być w stanie łaski uświęcającej, 
bez grzechu ciężkiego; 

2. Przyjąć Komunię Św. w 5 pierw-
szych sobót miesiąca w tej intencji; 

3. Odmówić pięć tajemnic różańca; 
4. Przez 15 minut rozważać tajem-

nice różańcowe ofiarując tę medytację 
w wymienionej intencji. 

Niezbędnym warunkiem dobrego 
odprawienia nabożeństwa jest nasta-
wienie, z jakim te praktyki wypełniamy, 
co Jezus podkreślił w objawieniu 15 
lutego 1926 r.: 

To jest prawda, moja córko, 
że wiele dusz zaczyna, lecz mało 

kto kończy, i 
ci, którzy koń-
czą, mają za 
cel otrzymać 
przyrzeczone 
łaski. Ja jed-
nak wolę, żeby 
o d p r a w i a l i 
p ięć  p ierw -
szych sobót 
mies iąca  w 
celu wynagro-
dzenia  Nie -
pokalanemu 
Sercu twojej 
Matki Niebie-
skiej, niż żeby 
odprawiać piętnaście bezdusznie i z 
obojętnością... 

Jezus wymienia trzy grupy osób od-
prawiających nabożeństwo pierwszych 
sobót miesiąca: tych, którzy zaczynają 
je odprawiać, lecz nie kończą; takich, 
którzy kończą, ale odprawiają je jedynie 
ze względu na obiecane łaski; i w końcu 
trzecia grupa to osoby, które czynią to 
przede wszystkim w celu wynagrodze-
nia Niepokalanemu Sercu NMP; one 
najbardziej podobają się Jezusowi. 

Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić 

tego nabożeństwa w sobotę, może, 
za zgodą kapłana, praktykować je w 
niedzielę po pierwszej sobocie. 

W pobożnym wzbudzaniu właściwej 
intencji potrzebnej do dobrego odpra-
wienia nabożeństwa do Niepokalanego 
Serca Maryi pomoże nam modlitwa 
pozostawiona przez Piękną Panią: 

Jezu, to z miłości do Ciebie, 
za nawrócenie grzeszników i dla 
zadośćuczynienia za grzechy po-
pełnione przeciwko Niepokalanemu 
Sercu Maryi 

(13 lipca 1917 r.). 

Przekaz można wykorzystać do wpłaty 
na prenumeratę lub na inne zamówienia 

(uzgodnione = uwzględniające 
koszty wysyłki pocztowej).

Prosimy o podawanie własnego pełnego adresu, 
koniecznie wraz z kodem pocztowym! 


