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Papież Benedykt XVI 
obdarzył kardynała Petera 
Erdo – prymasa Węgier, 
arcybiskupa Esztergomu 
– przywilejem i radością 
beatyfikacji jego współ-
rodaczki Sary Salkahazi, 
zakonnicy, męczennicy i 
apostołki miłosierdzia. Ta, 
która tak doskonale wciela-
ła w życie zdanie z Ewan-
gelii: „Nikt nie ma większej 
miłości od tego, kto oddaje 
życie swoje za przyjaciół” 
(J 15,13), została ogłoszo-
na błogosławioną w tym 
samym mieście, w którym 
ofiarowała swe życie za 
siostry ze Wspólnoty i za 
prześladowanych, których 
przygarnęła i którym towa-
rzyszyła przy śmierci.

Życie Sary toczy się 
niby cudowny różaniec. 
Rozpoczyna się radosną 
tajemnicą, kiedy Sara przy-
chodzi na świat, 11 maja 
1899 roku, w piękny wiosenny dzień, 
w historycznym mieście położonym w 
północnej części dawnych Węgier. Ra-
dosne dzieciństwo spędza w bogatej, a 
nawet majętnej burżuazyjnej rodzinie. 
Rodzinną własność stanowi bowiem 
duży hotel. Dziewczynka wcześnie traci 
ojca, ale młoda wdowa wychowuje trójkę 
dzieci (Sarę, jej siostrę i brata) z miłością 
i łagodną stanowczością.

Kassa, rodzinne miasto błogosła-
wionej (dzisiejsze Koszyce w Słowacji), 
stanowi wówczas ważne centrum kul-
turalne, w którym bardzo uzdolniona 
Sara studiuje. Jest to wesołe, bardzo 
radosne dziecko, lubiące psocić jak 
chłopak. Przejawia żelazną wolę, aż do 
uporu. Jednak od najmłodszych lat Sara 
wykazuje się także dużą wrażliwością na 
cierpienia innych. Ma zaledwie dziesięć 
lat, kiedy zaczyna interesować się pro-
blemami społecznymi. Już wtedy mała 
Sara odnajduje siły w Sercu Tego, który 
jest Źródłem wszelkiego działania: bardzo 
często matka dziewczynki zastaje ją, jak 

klęcząc przy łóżku, modli się pogrążona 
w głębokiej medytacji.

Sara lubi pisać i bardzo wcześnie 
układa wiersze i niewielkie sztuki te-
atralne. Gdy ma 20 lat zaczyna je 
zamieszczać w różnego rodzaju dzien-
nikach i przeglądach regionalnych. A po 
otrzymaniu legitymacji dziennikarskiej 
pisze artykuły o problemach społecznych 
swojego rodzinnego miasta. Otrzymuje 
dyplom nauczycielski i podejmuje pracę 
w tym zawodzie. Jednak 4 czerwca 1920 
roku państwo węgierskie podpisuje Trak-
tat w Trianon, na mocy którego uznaje 
niepodległość Czechosłowacji. Jej 
rodzinna prowincja znajduje się zatem 
nagle poza obszarem państwa węgier-
skiego. W podobnej do niej sytuacji jest 
5 milionów Węgrów. 

Sara odmawia złożenia przysięgi 
czechosłowackim władzom, zakazują-
cym używania języka węgierskiego w 
nauczaniu. Odtąd zmienia kierunek życia 
i pracy: uczy się introligatorstwa i poma-
ga swej siostrze w handlu kapeluszni-

czym. W 1922 r. przyjmuje 
oświadczyny młodego 
studenta agronomii, wy-
najmującego pokój u jej 
matki, przygotowującego 
się do zawodu administra-
tora. Szybko jednak Sara 
zdaje sobie sprawę, że nie 
jest stworzona dla takiego 
życia i odsyła pierścionek 
młodemu mężczyźnie. 
Inne powołanie daje się 
słyszeć, kiedy w roku 
1926 pojawia się jej pierw-
szy zbiór wierszy zatytuło-
wany „Czarny Flet”. Rok 
później nawiązuje znajo-
mość ze Zgromadzeniem 
Sióstr Służby Społecznej 
(“Szocilis Testverek Tar-
sasaga”, tak brzmi ich 
węgierska nazwa), któ-
rego dom znajduje się w 
Koszycach. 

Od roku 1928 uczęsz-
cza na kurs opieki spo-
łecznej organizowanej 

przez to Zgromadzenie i duchowo 
coraz bardziej się do niego zbliża. Tego 
samego roku udaje się do Budapesztu, 
do generalnego domu Sióstr. Ich surowe 
życie pomaga jej uświadomić sobie, 
że jej własny styl życia jest trochę zbyt 
“nowoczesny”. Decyduje się więc na pro-
wadzenie prostszego życia, na zmianę 
swoich niewielkich przyzwyczajeń do 
komfortu i niezależności: rezygnuje z co-
dziennych, drogich papierosów, upodo-
bań, dziennikarskich znajomości... 

W 1929 r. zostaje przyjęta do Zgroma-
dzenia i w tym momencie rozpoczyna się 
w jej życiu etap tajemnicy bolesnej, gdyż 
jej niezależna natura, chętna i chłonna 
wiedzy będzie podlegała doświadczeniu 
zakonnego życia, niekiedy trudnego. 
Sara będzie często źle rozumiana, oskar-
żana o ambicję. 

Wreszcie, w roku 1930, w uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego, po odbyciu no-
wicjatu, składa pierwsze śluby.

Dewiza Sary odsłania całe jej za-
angażowanie i szlachetność duszy: 

Sara Salkahazi (1899-1944) 
Męczennica i apostołka miłosierdzia
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“Alleluja!”. Czuje się wówczas ogarnięta 
wielkim pokojem. Jednak upłynie dziesięć 
lat wewnętrznej walki, nim Sara złoży 
śluby wieczyste, potwierdzając, zdaniem 
przełożonych, swe powołanie.

W roku 1932, przełożeni Sary wy-
syłają ją do Komarom, gdzie odpowie-
dzialna jest za ciężką pracę miłosierdzia, 
organizację stołówki dla dzieci. Ponadto 
katechizuje przez 26 godzin tygodniowo, 
zajmuje się redagowaniem magazynu 
dla kobiet “Katolikus No” (Katolicka 
Kobieta), zarządza sklepem z dewocjo-
naliami, czuwa również nad stołówką dla 
ubogich, odwiedza rodziny, daje wykłady 
w różnych miastach, prowadzi ważną 
korespondencję...

Począwszy od roku 1934 Sara oddaje 
się pracy w organizacji ruchu węgierskich 
kobiet ze Słowacji i kontynuuje akcję spo-
łeczną, która doprowadzi ją aż do wycień-
czenia. Odesłana zostaje wówczas do 
Koszyc (1937), a jej zmęczenie jest zno-
wu źle rozumiane. Twierdzenie, że Sara 
nie jest pewna swego powołania służy za 
pretekst, aby opóźnić jej śluby wieczyste. 
Nic jednak nie może przeszkodzić jej w 
dążeniu do Chrystusa. Cierpi wszystko z 
miłości i kontynuuje swe zadanie. Życie 
wewnętrzne Sary pogłębia się. Jedynym 
szczęściem dla niej wówczas jest jed-
ność z Bogiem. Pisze do przyjaciółki: 
„Wszystko, co jest obok, wydaje się nic 
nie znaczyć”. 

W 1937 r. węgierscy benedyktyni pro-
szą Zgromadzenie sióstr o pomoc w misji 
w Brazylii. Siostra Sara ma tylko jedno 
pragnienie: wyjechać na misje! Prośba 
jej zostaje przyjęta, ale najpierw musi na 
nowo otrzymać węgierskie obywatelstwo, 
ponieważ na mocy Trakatu z Trianon 
stała się obywatelką Czechosłowacji. 
Przeniesiona zostaje więc do zakonu w 
Budapeszcie, gdzie podejmuje podrzędne 
prace wspólnoty. Wybuch drugiej wojny 
światowej w 1939 roku przekreśli wszelkie 
nadzieje Sary na wyjazd do Brazylii. Pisze 
wówczas: „Proszę tylko o jedno: móc żyć 
w świętości i służyć Bogu w świętości”. W 
uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
może wreszcie złożyć śluby wieczyste. 
Od tej chwili dewiza siostry Sary brzmi: 
„Alleluja! Ecce ego, mitte me!” (Oto ja, 
poślij mnie: Iz 6,8). 

W roku 1942, Węgry zostają zmuszo-
ne do udziału w wojnie po stronie Niem-
ców. W całym kraju dominują swastyki i 
zwolennicy nazizmu. Będą „polować na 

Żydów” i dopuszczać się najgorszych 
okrucieństw. Małgorzata Schlachta, zało-
życielka Zgromadzenia (i członek rządu), 
będzie się przeciwstawiać, ile sił, takiemu 
stanowi, będąc przy tym doskonale 
świadoma niebezpieczeństwa, na jakie 
naraża siostry. Sara pisze wtedy:

„...Nie bójcie się tortur... radujcie się 
śmiercią!”. W Małgorzacie wzrasta coraz 
większe pragnienie złożenia swego życia 
w ofierze, a 14 września 1943, po otrzy-
maniu zgody od swoich przełożonych, 
wydaje siebie w ręce Strzałokrzyżowców 
w domu generalnym w Budapeszcie, jako 
ofiarę za Kościół i swoją Wspólnotę. 

W listopadzie 1943 błogosławiona 
Małgorzata Węgierska zostaje kanoni-
zowana w Rzymie. Dla Sary nadarza się 
okazja, aby napisać o życiu św. Małgo-
rzaty, w publikacji zatytułowanej „Światło 
i zapach”, która zostanie przedstawiona 
w Budapeszcie 19 marca 1944. Sara 
opisuje w niej pełne poświęcenia życie 
córki króla Beli IV i akcentuje następu-

jącą myśl: „Jeżeli potrzeba ofiary, oto 
jestem!”. 

Tymczasem, rząd Strzałokrzyżowców, 
wściekły z powodu posunięcia się na 
Wschód wojsk sowieckich (co sprawia, 
że kraj znajduje się pod dwoma ostrza-
łami), zaostrza prześladowania Żydów i 
przeciwników reżimu. W grudniu 1944, 
przywódcy wojska węgierskiego zostają 
straceni przez Niemców, ginie także 
Andre Bajscy-Zsilinszky, dusza Ruchu 
Oporu, podczas gdy biskupi Józef Minds-
Zenty, Vilmos Apor i Lajos Shvoy zostają 
zatrzymani i uwięzieni za protestowanie 
przeciwko deportacji Żydów. 

26 grudnia, Sara, być może ogarnięta 
przeczuciem, co wydarzy się następnego 
dnia, mówi do jednej z sióstr: „Wiem, że 
nie umrę śmiercią naturalną”. Nazajutrz, 
27 grudnia 1944 roku Strzałokrzyżowcy 
otaczają ośrodek robotników z ulicy 
Bokreta, którego dyrektorką jest s. Sara. 
Szukają Żydów. Siostry Sary nie ma, 
więc zatrzymują, oprócz czterech po-

Hotel rodziców Sary w Koszycach

Grupa Sióstr Służby Społecznej. Bł. Sara trzecia od prawej.
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dejrzanych, siostrę Vilme dającą lekcje 
katechezy. 

Sara, wracając do ośrodka, spo-
strzega stojącą przed drzwiami domu 
straż Strzałokrzyżowców. Bez wątpienia 
łatwo byłoby siostrze zawrócić, ale Sara 
nie waha się ani przez chwilę. Nie ma 
żadnych złudzeń: chwila poświęcenia 
siebie w ofierze nadeszła. Kieruje się 
prosto ku straży: „Co się tutaj dzieje? 
Jestem dyrektorką domu”. Natychmiast 
zostaje zatrzymana. Wtedy oprawcy ła-
dują sześć ofiar na ciężarówkę i wywożą 
na jedno z nadbrzeży Dunaju. Tam każą 
im wysiąść i zdjąć ubrania, a następnie 
stojących twarzą do rzeki rozstrzeliwują 
i wrzucają ich ciała do lodowatej wody. 
Tuż przed egzekucją, s. Sara upada na 
kolana i zwrócona przodem do oprawców 
czyni duży znak krzyża wznosząc oczy 
ku niebu. Wtedy może nadejść tajemnica 
chwalebna: Bóg przyjął ofiarę Swojej słu-
żebnicy. Protegowani sióstr społecznych 
nigdy więcej nie byli nękani ani też żadna 
siostra nigdy więcej nie straciła życia w 
wojennej burzy, która wciąż szalała. Naj-
wyraźniej siostra Sara czuwała z góry nad 
nimi wszystkimi. Za panowania reżimu 
komunistycznego, działalność Zgroma-
dzenia była zakazana, ale mimo tego 
wciąż istniała ona nielegalnie, ciesząc się 

bez przerwy powołaniami młodych osób, 
pociągniętych duchem miłości i daru z 
siebie sióstr Małgorzaty i Sary, nowej 
błogosławionej. 

Rozpoczęty w 1997 proces beatyfika-
cyjny s. Sary zakończył się szybko, gdyż 
uznano ją za męczennicę. A w niedzielę 
17 września 2006, pięknego letniego dnia, 
pod błękitnym niebem, kardynał Peter 
Erdo, prymas Węgier, arcybiskup Eszter-
gomu, ogłosił siostrę Sarę błogosławioną. 
Po raz pierwszy beatyfikacja miała miej-
sce w węgierskiej stolicy. Błogosławiona 
siostra Sara obsypuje na pewno łaskami 
swoją drogą ojczyznę, którą tak bardzo 
kochała. 

Marie-Therese de Dowbora

Fragment 
Aktu Ofiarowania 
siostry Sary

O Przenajświętsza i Najwyższa Trójco! 
Ojcze Miłosierny! 
Ty stworzyłeś mnie w Twej nieskoń-

czonej miłości, a w miłosiernej dobroci 
przyjąłeś mnie jako przybrane dziecko! 

O mój słodki Jezu! Odkupiłeś mnie przez 
Twą Krew i w nieskończonej dobroci wy-
brałeś mnie na Swą małżonkę! 

O najdroższy Duchu Święty! Wylałeś na 

mnie obfitość łask. Dałeś mi, niegodnej, 
moją Wspólnotę i łaskę powołania! 

O Przenajświętsza i Najwyższa Trójco, z 
miłości i wdzięczności mojej Wspólnocie 
i siostrom ofiaruję dziś siebie jako ofiarę 
za Zgromadzenie (...) 

Przyjmuję chętnie śmierć wraz z jej 
wszystkimi cierpieniami dla zbawienia 
moich sióstr, a w szczególności tych 
starszych, chorych i słabych. W zamian 
za moje nędzne, grzeszne życie oszczędź 
ich własne życie, zachowaj je od tortur, 
prześladowań a zwłaszcza od niewier-
ności Tobie, Kościołowi, ich powołaniu i 
Zgromadzeniu. (...) 

Składam tę ofiarę za pozwoleniem 
moich przełożonych w ręce Najświętszej 
Dziewicy, mojej Matki, prosząc o pomoc 
św. Józefa, naszego ojca św. Benedykta, 
wielką św. Teresę z Avila, św. Sarę i mo-
jego św. Anioła Stróża, ufna nie w moje 
własne siły, ale całkowicie ufając łasce 
Przenajświętszej Trójcy. Amen.

O mój słodki Jezu, w pełni akceptacji i 
gotowości przyjmuję odtąd każdy rodzaj 
śmierci, który się Tobie spodoba, z wszel-
kimi jej udrękami, bólami i cierpieniami. 

Amen.
Przekład z franc.: Marta Z.
Artykuł pochodzi ze szwajcarskiego 
pisma Stella Maris. Przekład 
za zgodą wydawnictwa du Parvis.
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Pierwsze próby 
Niepowodzenie, z jakim spotykały 

się starania o oficjalne wprowadzenie w 
Kościele kultu Serca Jezusa i Serca Maryi 
przekonały propagatorów, że równorzęd-
ne prowadzenie tej sprawy nasuwa wiele 
trudności. Kult Serca Jezusa i Serca Ma-
ryi, to zasadniczo dwa różne kulty. Sercu 
Jezusowemu jako Sercu Bożemu z racji 
unii hipostatycznej należy się kult latrii; 
kult zaś Serca Maryi to cześć oddawana 
wprawdzie istocie jako Matce Boga najdo-
skonalszej i z tego tytułu przewyższającej 
w pewien sposób nieskończony doskona-
łości ludzi i aniołów, ale ostatecznie jest 
to kult oddawany stworzeniu, należy się 
więc mu tylko kult hyperdulii. 

To rozgraniczenie tych dwóch dzie-
dzin kultu ułatwiło zadanie nowym postu-
latorom. Ustalono przede wszystkim i au-
torytatywnie określono, że przedmiotem 
nabożeństwa jest miłość symbolicznie 
przedstawiona w sercu cielesnym. Z 
punktu więc widzenia teoretycznego usu-
nięto ewentualną podstawę do dalszych 
sporów i dyskusji.

Zaprowadzenie kultu Serca Jezusa 
nie pozostało bez wpływu na kult Serca 
Maryi, który na przełomie XVIII i XIX wieku 
tak bardzo był rozpowszechniony, że 
słusznie można powiedzieć, iż był znany 
i praktykowany na całym świecie.

Zwłaszcza w okresie Rewolucji Fran-
cuskiej nabożeństwo do Serca Maryi bar-
dzo się rozpowszechniło. Cała katolicka 
Francja złożyła w nim nadzieję. Jednym 
z wielkich propagatorów tego kultu był 
założyciel Zgromadzenia Najświętszych 
Serc Jezusa i Maryi - Piotr Coudrin i 
Michał Julian Picot de la Clorivière, który 
założył dwa tajne zgromadzenia zakonne: 
Księży Serca Jezusowego i Córek Niepo-
kalanego Serca Maryi.

Poza Francją w tym czasie Serce 
Maryi było znane w Belgii, Niemczech, 
Polsce, Czechach i na Litwie. Poza 
Europą szerzyło się nabożeństwo w 
Kanadzie, dokąd je zanieśli misjonarze 
francuscy. Należy tu dodać, że do Pol-
ski ideę kultu Serca Maryi przyniosły z 
Francji SS. Benedyktynki od Nieustającej 

Adoracji Najświętszego Sakramentu (SS. 
Sakramentki).

Tak mniej więcej przedstawiał się 
stan kultu, gdy duchowieństwo świeckie 
i zakonne miasta Palermo zwróciło się 
w 1799 r. do papieża Piusa VI z prośbą 
o zezwolenie na publiczne obchodzenie 
święta Serca Maryi. Papież przychylnie 
odniósł się do tej prośby. Znajdował się 
on wówczas w więzieniu we Florencji i 
głęboko odczuwał potrzebę opieki Matki 
Bożej tak dla siebie, jak i dla całego 
Kościoła: „Kiedy zastanawiał się, jak 
bardzo ciężkie przeżywał czasy, wśród 
prześladowań, które go zbytnio dotknęły i 
którym uległby na pewno, gdyby go łaska 
Boża nie wspierała, osądził, że należy się 
modlić i błagać Najczystsze Serce, by 
Matka najłaskawsza pod imieniem swego 
Niepokalanego Serca wyprosiła mu, jako 
zastępcy samego Chrystusa wytrwanie 
w prześladowaniach, by broniła Kościół, 
chroniła go i zachowała, wszystkim zaś 
w tych okropnych nieszczęściach, niosła 
pomoc”.1

Załatwienie zaś samej sprawy powie-
rzył papież biskupowi miasta Palermo, 
dając mu do tego odpowiednie upoważ-
nienia, udzielając mu nie tylko władzy 
„koniecznej”, ale i „przydatnej”. Biskup 
był więc przekonany, że ma odnośnie do 
święta Serca Maryi, wszelką odpowiednią 
władzę. Dlatego też wykorzystał swoje 
uprawnienia zaprowadzając święto Serca 
Maryi, jak i zatwierdził własne officium 
i nakazał je odmawiać w niedzielę po 
uroczystości Serca Jezusa w całej swej 
diecezji.2

Inne stanowisko zajęła Kongregacja 
Obrzędów uznając, że biskup przekro-
czył zakres udzielonej mu kompetencji. 
Władza, zdaniem Kongregacji, odnosiła 
się tylko do zaprowadzenia święta Serca 
Maryi w mieście Palermo, nie w diecezji. 
Biskup otrzymał odpowiednią naganę i 
powiadomiono ordynariuszy, że wszelkie 
officja własne o Sercu Maryi, jakiekolwiek 
by dotychczas istniały, zostały odwołane. 
1 L. Krupa, Kult Serca..., s. 148.
2 G. Geenen, Les antecedents doctri
naux... dz. cyt., s. 857

Sam papież Pius VI nie mógł się wypo-
wiedzieć w tej sprawie, ponieważ zmarł 
w więzieniu w tym samym roku.

W późniejszych latach sprawa ob-
chodów święta Serca Maryi niewiele 
się posunęła naprzód. Należy tylko 
wspomnieć, że Kongregacja Obrzędów 
zgodziła się udzielić podobnego zezwo-
lenia na obchodzenie święta Serca Maryi, 
jakie dał Pius VI dla miasta Palermo, tym, 
którzy o to zwrócą się z prośbą do Stolicy 
Apostolskiej.

Sprawa własnego officium znowu 
została odłożona. Polecono, by w tym 
dniu odmawiano officium i odprawiano 
mszę św. według tekstu przepisanego na 
uroczystość Matki Bożej Śnieżnej z tym, 
że lekcje drugiego nokturnu powinny być 
wzięte z piątego dnia oktawy Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny.

Pierwszy z tego zezwolenia skorzy-
stał dla swojego zgromadzenia generał 
zgromadzenia Matki Bożej o. Salwador 
Bongi i wkrótce po nim zakon OO. Kar-
melitów Bosych, dnia 14 stycznia 1807 
r. Jako dzień święta Serca Maryi wyzna-
czono im trzecią niedzielę po Zielonych 
Świątkach. W krótkim czasie z tego 
zezwolenia skorzystały prawie wszystkie 
zakony i wiele diecezji.

Przełom
Dużym krokiem w rozwoju kultu 

Serca Maryi była zgoda Piusa VII na 
założenie w 1806 r. Bractwa Serca Maryi 
przy kościele św. Eustachego w Rzymie. 
Dekretem z dnia 20 grudnia 1808 r. pod-
niósł to bractwo do godności arcybractwa, 
obdarzył specjalnymi odpustami, nadając 
mu równocześnie przywilej agregowania 
wszystkich podobnych bractw poza Rzy-
mem, w całym świecie. 

Odtąd sprawa starania się o własne 
officium Serca Maryi na dłuższy czas 
przycichła, zdawało się bowiem, że 
Kongregacja Obrzędów jest pod tym 
względem nieubłagana. 

Dopiero w roku 1836 założenie 
bractwa Serca Maryi dla nawrócenia 
grzeszników, przy Kościele Najświętszej 
Maryi Panny Zwycięskiej w Paryżu, zde-

WPROWADZENIE DO LITURGII KOŚCIOŁA 
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cydowanie wpłynęło na dalszy rozwój 
kultu Serca Maryi. Założycielem jego był 
ks. Dufriche-Desgenettes. Gdy został on 
proboszczem w 1832 roku stan tej parafii 
był opłakany. Parafia leżała w najbardziej 
obojętnym religijnie centrum Paryża, 
gdzie panowała powszechna pogarda i 
wstręt dla praktyk religijnych. Nienawiść 
do kapłanów była tak wielka, że bali się 
oni pokazywać w szatach liturgicznych 
na terenie własnej parafii. Kościół był 
pusty nawet w dniach największych 
uroczystości, nie przystępowano też do 
Sakramentów nawet w chwili śmierci.

W takich to warunkach, w duszy 
bezradnego proboszcza zrodziła się, w 
czasie mszy św., dnia 3 grudnia 1836 
r. myśl, by swą parafię poświęcić Sercu 
Najświętszej Maryi Panny, aby za Jej 
przyczyną uprosić nawrócenie dla swych 
parafian. W tym celu w porozumieniu i za 
aprobatą arcybiskupa Paryża de Quelen 
16 grudnia 1836 r. założył w kościele 
Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej 
„Bractwo Najświętszego i Niepokalanego 
Serca Maryi dla nawrócenia grzeszników” 
i poświęcił swoją parafię Sercu Matki 
Boga.

Na skutki nie trzeba było długo 
czekać. W niedługim czasie jego kościół 
parafialny stał się najbardziej uczęsz-
czanym w Paryżu. Wiadomości o tych 
nadzwyczajnych nawróceniach szybko 
rozeszły się po całym świecie i wszędzie 
zakładano podobne bractwa. Papież 
Grzegorz XVI widząc, jak wiele łask ludzie 
otrzymują od Boga za pośrednictwem 
Serca Maryi, 24 kwietnia 1838 r. podniósł 
bractwo Najświętszego i Niepokalanego 
Serca Maryi dla nawrócenia grzeszni-
ków do godności arcybractwa, nadając 
mu równocześnie wszystkie prawa i 
przywileje, jakimi cieszą się podobne 
stowarzyszenia kościelne. Równocześnie 
pozwolił, by we wszystkich kościołach, 
przy których istnieje lub będzie istnieć 
to arcybractwo, obchodzono uroczyście 
święto Najświętszego i Niepokalanego 
Serca Maryi w ostatnią niedzielę po 
Trzech Królach, przypadającą bezpośred-
nio przed niedzielą siedemdziesiątnicy, 
a w latach, w których między Trzema 
Królami a siedemdziesiątnicą przypada 
tylko jedna niedziela, uroczystość ta 
powinna być przeniesiona na niedzielę 
sześćdziesiątnicy.3

3 G. Geenen, Les antecedents doc

Dzięki tym zdarzeniom i poparciu 
papieża arcybractwo bardzo szybko i 
szeroko rozpowszechniło się na całą 
Europę. W 1847 roku arcybractwo liczyło 
już ponad 16 milionów członków. O. Ro-
othan, Generał Jezuitów, stwierdził, że 
był to wypadek wyjątkowy w rocznikach 
historii Kościoła. Należy tutaj podkreślić 
pomocne w tej sprawie posłannictwo św. 
Katarzyny Labouré, od której pochodzi 
medalik z wizerunkiem Niepokalanej 
Dziewicy, na odwrocie którego znajduje 
się litera M wraz z Sercami Jezusa i Maryi, 
a który był bardzo rozpowszechniony.4 

Arcybractwo w Polsce
Ślady istnienia arcybractwa w Polsce 

znajdujemy w roku 1841 przy kościele 
OO. Bernardynów, pod wezwaniem św. 
Anny, w Warszawie. Było to prawdopo-
dobnie pierwsze „Bractwo czci Najświęt-
szego i Niepokalanego Serca Maryi dla 
uproszenia nawrócenia grzeszników” w 
Polsce. Powstało ono prawdopodobnie 
niezależnie od arcybractwa paryskiego, 
gdyż jego dokument erekcyjny pochodzi 
z Rzymu.

Było to macierzyste arcybractwo dla 
Polski, miało bowiem prawo zakładania 
bractw tego rodzaju we wszystkich 
kościołach. W ciągu trzech lat wydano 
„koncesję” na 18 bractw „filialnych” w 
różnych diecezjach. W protokole z dnia 20 
czerwca 1859 roku znajduje się skarga, 
że arcybractwo od 17 bractw afiliowanych 
nie otrzymuje żadnych wiadomości.5

Odtąd kult Serca Maryi zaczyna się 
coraz bardziej szerzyć wśród wiernych 
w Polsce. Wyrazem tego są pojawiające 
się w tym czasie książki dewocyjne o 
Sercu Maryi.

Kolejne kroki
Kult Serca Maryi nabiera coraz więk-

szego znaczenia w Kościele. Zajmują się 
już nim synody diecezjalne i zalecają go 
gorąco do praktykowania wiernym.

Pierwszy synod prowincjonalny w 
Aregon (którego obrady toczyły się od 
28 lutego 1848 r.) postanowił: „Nie z 
mniejszą gorliwością wszystkich w Panu 
zachęcamy, by pielęgnowali i szerzyli kult 
Niepokalanego Serca Maryi Panny, aby ci 
zwłaszcza, którzy są skrępowani więzami 
grzechów, odzyskać mogli wolność synów 
Bożych”.6

trinaux... dz. cyt., s. 858.
4 G. Becker, Najświętsze Serce, s. 144.
5 L. Krupa, Kult Serca Maryi…  s. 161.
6 Tamże, s. 162.

Tak samo biskupi zebrani na zjeź-
dzie diecezjalnym w Spoleto w Umbrii, 
w listopadzie 1849 roku, zalecają swym 
wiernym nabożeństwo do Serca Maryi.

Synod prowincjonalny diecezji Aquen 
(Aix) w 1850 r. po raz pierwszy w historii 
kultu poświęca całą diecezję Sercu Maryi: 
„Skoro zaś do Serca Jezusa nie ma pew-
niejszego dostępu jak przez Niepokalane 
Serce Maryi, to przez Matkę uciekamy się 
do Syna, byśmy mocą zasług Najświęt-
szego Serca Bogarodzicielki byli dopusz-
czeni do najbardziej intymnych tajemnic 
Serca Jezusa. Dlatego tak siebie samych, 
jak i całą prowincję Najświętszemu Sercu 
Maryi z synowskim uczuciem na zawsze 
poświęcamy”.7

Również w tym samym roku synod 
prowincjonalny zebrany w Albien poświę-
ca całą diecezję Sercu Maryi: „Byśmy zaś 
mieli łatwiejszy dostęp do Najświętszego 
Serca Jezusa, tyloma i tak niesłychanymi 
grzechami zranionego, idźmy do Niego 
za pośrednictwem Bogarodzicielki Dzie-
wicy, pod której opieką i pośrednictwem 
możemy się nie obawiać, byśmy mieli 
być odepchnięci. Dlatego postanawiamy, 
by tę całą prowincję poświęcić Najczyst-
szemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. 
Chcemy pielęgnować, zalecamy i naka-
zujemy tym wszystkim, którzy razem z 
nami dzielą obowiązki duszpasterskie, by 
i oni pielęgnowali i szerzyli kult i miłość 
do Niej razem z kultem Serca Jej kocha-
nego Syna”. W tym też celu zalecają, by 
zakładano bractwa Niepokalanego Serca 
Najśw. Maryi Panny.

Papież Pius IX z zadowoleniem 
patrzył na szerzący się kult Serca Maryi i 
zatwierdzał uchwały synodów zachęcając 
jednocześnie do czci Matki Bożej. W En-
cyklice: „Exultavit Cor nostrum...” z dnia 
21 listopada 1851 r. pisze: „By łatwiej Bóg 
nakłonił ucha swego na nasze modlitwy i 
przychylił się do próśb naszych: wznieśmy 
oczy i ręce do Najświętszej Bogarodziciel-
ki Niepokalanej Maryi Panny, poza którą 
nie mamy bliższej i bardziej skutecznej 
opieki. Ona bowiem jest najbardziej ko-
chającą naszą Matką i największą naszą 
nadzieją, owszem całą podstawą naszej 
nadziei, gdy kto Jej szuka, znajduje i nie 
może doznać zawodu”.

W roku 1852 synod prowincjonalny 
w Westmonaster zebrany w kolegium 
Najśw. Maryi Panny w Oscott zachęca 

7 Tamże.
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kapłanów, by wśród wiernych szerzyli 
nabożeństwo do Niepokalanego Serca 
Maryi. Tak samo synod prowincji Arnbia-
cen w r. 1853, zwraca się z zachętą do 
kapłanów, by jak najgorliwiej pielęgnowali 
kult Serca Maryi. To samo czyni synod 
prowincji Casalien w 1853 r.

Zauważamy, że w tym czasie idea 
kultu Serca Maryi nabrała cech kultu 
powszechnego w Kościele. Nadawała 
się więc tym samym do ostatecznego 
oficjalnego rozstrzygnięcia.

Zwycięstwo
Gdy więc w tych warunkach w roku 

1853 ponownie zwrócono się do Stolicy 
Apostolskiej z prośbą o zatwierdzenie 
własnego oficium i mszy św. ku czci 
Serca Maryi, sprawa nie tylko doznała 
życzliwego przyjęcia, ale nawet i poparcia 
ze strony Św. Kongregacji Obrzędów.

Dwaj teologowie - konsulatorzy w 
imieniu Świętej Kongregacji wypowie-
dzieli się za zatwierdzeniem officium 
brewiarzowego i formularza mszy św. i 
uznali tę chwilę za najbardziej stosowną, 
by „ożywić pobożność i nabożeństwo 
wiernych do Maryi”.

Pierwszy z nich tak wyraża swój po-
gląd: „Kult religijny jest to cześć oddawa-
na świętym z racji ich świętości i miłości, 
jaka ich łączyła w tym życiu z Bogiem, a 
jeszcze bardziej jednoczy ich z Bogiem 
w niebie. Cześć jaką okazuje się świętym 
nie zatrzymuje się na nich, ale odnosi się 
do Boga, którego czcimy w Jego sługach. 
Dlatego też kult świętych powinien być o 
tyle wspanialszy i uroczystszy, o ile ich 
świętość była większa. Wiadomą zaś 
jest rzeczą, że po długich i poważnych 
dyskusjach święta Stolica Apostolska 
zatwierdziła kult Najświętszego Serca 
Maryi, którą to nazwą określono Jej 
miłość względem Boga i ludzi. Ta miłość 
Najświętszej Dziewicy w sposób niewy-
powiedziany przewyższa zasługi i cnoty 
świętych do tego stopnia, że św. Augustyn 
nie wahał się nazwać jej „tronem Boga, 
godnym łożem Króla Niebieskiego i taber-
nakulum Chrystusa”. Z tej to racji oddaje 
Kościół Najśw. Maryi Pannie specjalny 
kult hyperdulii, który Jej się należy z racji 
Jej ścisłej łączności z Bogiem. A skoro 
uroczystości świętych mają własne officja 
i msze święte ze względu na ich wybitną 
świętość, którą się odznaczali, to daleko 
bardziej wypada obchodzić uroczyście 
święto Najświętszej Miłości Najświętszej 

Panny. 
Stolica Apostolska od czasów Be-

nedykta XIV zezwoliła na obchodzenie z 
officjami i własną mszą św., święta Ma-
cierzyństwa Najświętszej Panny, które ma 
swą podstawę w miłości. To zezwolenie 
wystarczy, by uzasadnić odpowiedniość 
officium własnego święta Najświętszego 
Serca. Jeśli zaś sprawę będziemy rozpa-
trywać od strony ludzi, to święto to będzie 
najbardziej odpowiednie, by podnieść 
pobożność wiernych względem naszej 
najukochańszej i najbardziej kochającej 
Matki”.8

Obok tych teoretycznych uwag kon-
sulator podaje także racje praktyczne, 
które przemawiają za ustanowieniem 
bardziej uroczystego święta Serca Maryi, 
a mianowicie ciężkie położenie Kościoła: 
„Skoro w dniach naszych - pisze - bramy 
piekielne przy pomocy swych sług wysi-
lają się, by zdeptać nie tylko Oblubienicę 
Chrystusową, jaką jest Kościół, ale także 
Najświętszą i Niepokalaną Matkę Boga, 
znieważają okropnymi bluźnierstwami, to 
teraz jest właśnie najstosowniejsza chwi-
la, by ożywić pobożność i nabożeństwo 
wiernych do najbardziej kochającej Matki 
i otoczyć Ją czcią i miłością”.

Drugi teolog, obok motywów teore-
tycznych, podaje także ten sam wzgląd, 
że w tych ciężkich warunkach, jakie 
Kościół przeżywa, konieczna jest opieka 
Matki Bożej. „Jestem przekonany - pisze 
- że zaprowadzenie święta Serca Maryi 
będzie właśnie na czasie, by ożywić po-
bożność do Dziewicy Matki, by wzruszyć 
Jej miłosierne Serce i błagać, by złamała 
wysiłki ludzi bezbożnych i przewrotnych, 
by ożywiła wiarę, która słabnie w sercach 
wielu, by ratowała obyczaje, które psują 
się z dnia na dzień i by wreszcie Ona 
jako Matka najpotężniejsza i najłaskaw-
sza wyprosiła pokój dla całego narodu 
chrześcijańskiego, by litując się nad Ko-
ściołem chroniła go w czasie burz, które 
mu zewsząd zagrażają”.

Święta Kongregacja Obrzędów, po 
wysłuchaniu zdania teologów-konsula-
torów, zatwierdziła wspomniane officium 
brewiarzowe i formularz mszalny dnia 
21 lipca 1855 r. Zatwierdzenie to jednak 
nie miało charakteru obowiązującego dla 
całego Kościoła, gdyż mogli z niego ko-
rzystać tylko ci, którzy zwrócą się z prośbą 
do Stolicy Apostolskiej. Konsekwentnie 
8 Tamże.

tekst officium i mszy św. został umiesz-
czony w mszale i brewiarzu w dziale ”dla 
niektórych miejscowości”.9

Widzimy, że w tym, co tak wydatnie 
przyczyniło się do rozpowszechniania, 
jak i do zatwierdzenia święta i officium 
ku czci Serca Maryi, to nie były względy 
teoretyczne, lecz głęboka potrzeba opieki 
Matki Bożej, odczuwana szczególnie w 
ciężkich chwilach, jakie przeżywał Kościół 
we Francji, we Włoszech i w całej Europie 
z końcem XVIII i w ciągu XIX wieku: 

„Tak więc święto Serca Maryi zostało 
ustanowione po rewolucji, która pozosta-
wiła po sobie krew i ruiny z końcem ostat-
niego wieku. Od pięciu zaś czy sześciu 
wieków wszystkie święta Najświętszej 
Panny były ustanawiane w chwilach 
największych potrzeb Kościoła, i to jako 
wyraz wdzięczności za dobrodziejstwa, 
jakie Kościół odebrał od Matki Bożej, 
lub też dla upamiętnienia tychże dobro-
dziejstw doznanych za Jej przemożnym 
wstawiennictwem”.10

Prawda ta znajduje swe zastosowa-
nie szczególnie w dziejach Polski. Połowa 
ostatniego wieku, okres może najwięk-
szego naszego załamania i przygnębienia 
narodowego, jest równocześnie okresem 
największego rozkwitu kultu Serca Maryi 
tak na emigracji, jak i w kraju.

Śladem nabożeństwa do Serca Maryi 
wśród naszej emigracji jest pomnik w ko-
ściele Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu, 
postawiony 13 grudnia 1855 r. Jest to 
płyta z białego marmuru w amarantowym 
obramowaniu, zawieszona na filarze na-
przeciw obrazu Matki Bożej Zwycięskiej, 
do niej przytwierdzone jest złote Serce 
przebite siedmioma mieczami. Wewnątrz 
Serca mieści się garstka polskiej ziemi, 
kawałek czarnego chleba, grudka soli z 
Wieliczki, kilka polskich pieniążków, złoty 
krzyż wojskowy za waleczność. Dookoła 
tablicy widnieje napis: 

„Boga-Rodzicy Dziewicy, Królowej 
Polski, weselących się z Jej Niepokala-
nego Poczęcia przez Piusa IX, dnia 8 
grudnia 1854 r. orzeczonego, wyrażonego 
i zatwierdzonego i w Jej Sercu zawsze 
nadzieję mającego, votum Polaków”. 

Poniżej znajduje się godło Polski, a 
pod nim napis: „Jedni w wozach, a dru-
dzy w koniach mieć będą nadzieję, a my 
Imienia Maryi wzywać będziemy”. 
9 G. Geenen, Les antecedents... s. 858.
10 L. Krupa, Kult Serca..., s. 166.
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Tak samo w kraju kult trafia do dusz 
umęczonego narodu. Ukazuje się w tym 
czasie szereg publikacji o Sercu Maryi. 
Nie mają one wprawdzie większego 
znaczenia dla teologii, ponieważ są to 
same podręczniki do nabożeństw, ale są 
dowodem żywego kultu wśród ludu do 
Serca Maryi. Około roku 1860 powstała 
pieśń o Sercu Maryi „Serdeczna Matko”, 
która stała się nawet „zastępczym” hym-
nem kościelno-narodowym. Jej autorem 
jest O. Karol Antoniewicz TJ. Tchnie ona 
pokornym błaganiem o pomoc Maryi i 
niezachwianą nadzieję w Jej opiekę. 
Również z tego okresu pochodzi pieśń 
„Idźmy, tulmy się jak dziadki” ułożona w r. 
1855 przez O. Iwona Czeżowskiego TJ.

Wyrazem ugruntowania się kultu i 
zrozumienia jego roli w życiu wiernych 
jest, pojawiające się z końcem XIX wieku, 
pragnienie poświęcenia się Sercu Maryi. 
Biskupi włoscy zebrani w Turynie w 
1898 r. zwrócili się z prośbą do papieża 
Leona XIII, by zezwolił im na publiczne 
poświęcenie swoich diecezji Niepokala-
nemu Sercu Maryi, by przez to zapobiec 
nieszczęściom, jakie zewsząd spadały 
na Kościół. Papież przychylił się do ich 
życzenia dodając, że poświęcenia mogą 
dokonać także wszystkie diecezje świata 
katolickiego, które zwrócą się o to z proś-

bą do Rzymu. W tym celu papież ułożył 
formułę aktu poświęcenia, która powinna 
być odmawiana co roku w ostatnim dniu 
maja.11

Pierwsze soboty
Z początkiem XX wieku przyjął się w 

Kościele zwyczaj poświęcania pierwszej 
soboty miesiąca czci Serca Maryi. Papież 
Pius X dnia 13 czerwca 1912 roku, aby 
zachęcić wiernych do tej pobożnej prakty-
ki, udzielił odpustu zupełnego wszystkim, 
którzy w pierwszą sobotę jakiegokolwiek 
miesiąca po spowiedzi i komunii świętej 
odprawią specjalne ćwiczenia pobożne 
ku czci Najśw. Panny Niepokalanie Po-
czętej. Dekret papieski nie wspomina nic 
wprost o Sercu Maryi. Biorąc pod uwagę 
fakt, że pierwszy piątek miesiąca jest po-
święcony Sercu Jezusa, to analogicznie 
w dekrecie tym możemy dopatrywać się 
zachęty, by w pierwszą sobotę miesiąca 
czcić Serce Maryi, tym bardziej, że kult 
Niepokalanego Serca Maryi mieści się w 
ogólnych ramach kultu Niepokalanej.

Również zwyczaj poświęcenia mie-
siąca sierpnia czci Serca Maryi znalazł 
poparcie u papieża Piusa X. 13 marca 
1913 roku udzielił on tym wszystkim, 
którzy w miesiącu sierpniu odmówią mo-
dlitwy lub odprawią pobożne ćwiczenia 

11 G. Becker, Najświętsze Serce, s.146.

ku czci Serca Maryi, 300 dni odpustu na 
każdy dzień, a raz w miesiącu odpustu 
zupełnego na zwykłych warunkach.

Do tego czasu święto Serca Maryi nie 
miało ściśle ustalonego dnia i dlatego też 
Św. Kongregacja Obrzędów, celem wpro-
wadzenia jedności w kulcie, postanowiła 
dnia 28 kwietnia 1914 r., by święto Naj-
czystszego Serca Maryi było obchodzone 
w sobotę po oktawie Bożego Ciała.12

Poświęcenie siebie 
Niepokalanej Królowej
W roku 1914 wybuchła I wojna świa-

towa, jedna z najkrwawszych, jakie się do 
tej pory rozegrały. Straszne to nieszczę-
ście staje się znowu okazją obudzenia się 
kultu Serca Maryi. W roku 1917 objawia 
się trojgu dzieciom w Portugalii, w dolinie 
Iria, w miejscowości Fatima, sama Matka 
Najświętsza i przez nie zachęca ludzi do 
nabożeństwa do swego Niepokalanego 
Serca, „by ubłagać nawrócenie grzesz-
ników, zadośćuczynić za przewinienia 
wobec Boga i za wszystko, co obraża 
Niepokalane Serce Maryi.13

Powiedziała to Maryja do dzieci, że 
jeśli świat chce uniknąć jeszcze więk-
szych nieszczęść, to „powinien Ojciec 
Święty poświęcić świat Jej Niepokalane-
mu Sercu, a w pierwsze soboty każdego 
miesiąca zaprowadzić komunię św. na 
zadośćuczynienie za grzechy ludzkie”.14

Życzenie Najświętszej Maryi Panny 
zostało spełnione w trakcie trwania II 
wojny światowej, która była jeszcze 
większą tragedią dla świata. Akt poświę-
cenia Kościoła i całego świata dokonał 
się w 25 rocznicę objawień Matki Bo-
żej w Fatimie. Uczynił to papież Pius 
XII, najpierw w orędziu radiowym, 31 
października, skierowanym do narodu 
portugalskiego, i ponowił to poświęcenie 
w bazylice watykańskiej 8 grudnia 1942 
roku, w święto Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Na pamiątkę 
owego poświęcenia papież Pius XII 
postanowił rozszerzyć na cały Kościół 
święto Niepokalanego Serca Najśw. Maryi 
Panny wraz z officium i mszą św., „które 
powinno być obchodzone co roku dnia 22 
sierpnia, w oktawę Wniebowzięcia NMP, 
w rycie zdwojonym drugiej klasy: a to w 
tym celu, by za przyczyną Najśw. Bożej 
Rodzicielki nastał dla wszystkich narodów 
12 L. Krupa, Kult Serca..., s. 169.
13 K. Wilczyński, Znak na niebie, Kra
ków 1946, s. 53
14 Tamże.
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pokój, dla Kościoła Chrystusowego wol-
ność, by  grzesznicy uzyskali wyzwolenie 
z własnych win, by wreszcie wszyscy 
wierni wzrośli w umiłowaniu czystości i 
w ćwiczeniu się w cnotach (dekretem z 4 
maja 1944 r.)”.15

Po poświęceniu Kościoła i całego 
świata poszczególne episkopaty po-
święcały swoje kościoły i kraje Sercu 
Maryi. Cała Polska z rozporządzenia 
swego episkopatu poświęciła się Sercu 
Maryi w 1946 roku. Poszczególne parafie 
dokonały tego aktu 7 lipca, diecezje 15 
sierpnia, cały zaś kraj w dniu 8 września 
1946 roku.

W nauce Soboru Watykańskiego 
II w Konstytucji dogmatycznej o Ko-
ściele została zaznaczona rola Maryi 
w Kościele. Chciałbym tu zaznaczyć 
szczególnie te teksty, które odnoszą się 
do Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny. Trzeba podkreślić rolę Jej 
Boskiego macierzyństwa. Rola ta wyraża 
się przede wszystkim w fakcie poczęcia 
przez Maryję Wcielonego Słowa Bożego. 
Staje się Jego Matką, szczególnym na-
rzędziem i uczestniczką Odkupienia przez 
dobrowolną zgodę. „przyjmując zbawczą 
wolę Bożą całym sercem... całkowicie 
poświęciła samą siebie, jako służebnicę 
Pańską, osobie i dziełu Syna swego, pod 
Jego zwierzchnictwem i wespół z Nim 
z łaski Boga wszechmogącego służąc 
tajemnicy odkupienia”.16

Maryja jest Matką Kościoła i wszyst-
kich żyjących w Chrystusie. „Boskie to 
macierzyństwo Maryi w ekonomi łaski 
trwa nieustannie od chwili przyzwolenia 
wyrażonego przy zwiastowaniu i wiernie 
dotrzymanego u stóp krzyża, aż do 
ostatecznego zbawienia wszystkich 
ludzi. Wzięta do nieba nie zaprzestała 
tej zbawczej funkcji, lecz poprzez ciągłe 
wstawiennictwo wyjednywa nam dary 
wiecznego zbawienia”.17

Łączność Matki z Synem trwa przez 
całe ziemskie życie Jezusa i różnych 
etapach Jego życia widzimy rolę i bli-
skość Serca Maryi. „Kiedy zaś stawiła Go 
Bogu w świątyni złożywszy dar ubogich, 
usłyszała Symeona zapowiadającego 
równocześnie, że Syn będzie znakiem 
sprzeciwu, a duszę matki przeniknie 
miecz, aby wyszły na jaw zamysły serc 

15 G.Becker, Najświętsze Serce, s. 146.
16 LG, 56.
17 LG, 62.

wielu (por. Łk 2,34-35). Zagubione i z 
bólem szukane Dziecię Jezus odnaleźli 
rodzice w świątyni, zajęte tym, co było 
Ojca Jego; i nie rozumieli słów Syna. Ale 
Matka Jego wszystko to zachowywała 
w sercu swoim dla rozważania (por. Łk 
2,41-51)”.18

Sługa Boży papież Jan Paweł II w 
wielu swych wypowiedziach nawiązywał 
do teologii Serca Maryi i podkreślał 
znaczenie tego kultu dla dzisiejszego 
świata. W swojej homilii wygłoszonej w 
Fatimie 13 maja 1982 roku analizował 
akt poświęcenia Sercu Maryi: 

„Serce Maryi zostało otwarte przez tę 
samą miłość skierowaną ku człowiekowi i 
światu, którą Chrystus ukochał człowieka 
i świat, ofiarując się za nich na Krzyżu, aż 
do przebicia lancą żołnierza.

Poświęcić świat Niepokalanemu 
Sercu Maryi oznacza przybliżyć nas, spod 
orędownictwa Matki, z tego samego źró-
dła życia, które wytrysnęło na Golgocie. 
To źródło płynie w sposób nieprzerwany 
z Odkupieniem i łaską.

Poświęcić świat Niepokalanemu 
Sercu Maryi oznacza powrócić pod Krzyż 
do Jej Syna. Jeszcze więcej: poświęcić 
ten świat przebitemu Sercu Zbawiciela, 
powracając tam do tego samego źródła 
Odkupienia.

Odkupienie jest zawsze większe od 
grzechu człowieka i grzechu świata... 
Serce Maryi jest tego świadome bardziej 
niż wszystkie inne byty, widzialne czy nie 
widzialne.

Poświęcić się Maryi oznacza pozwo-
18 LG, 57.

lić sobie na pomoc jaką nam ofiaruje, nam 
samym i ludzkości, Ta która jest Święta, 
nieskończenie Święta;... Matka Chrystusa 
zaprasza nas do naszego połączenia 
się w Kościele z żyjącym Bogiem w tym 
poświęceniu świata, w tym ofiarowaniu 
świata”. Obecnie święto Niepokalanego 
Serca Najświętszej Maryi Panny obchodzi 
się w sobotę po uroczystości Najśw. Serca 
Pana Jezusa.

o. Zbigniew Zalewski sscc
Od Redakcji: Tekst stanowi 
dokończenie treści zamieszczonych 
w nr 2/2008, na str. 2-7.

Polecamy publikację s. Natalii 
pragnącym uczcić Niepokalane 
Serce Maryi w pierwsze soboty 

miesiąca (cena 2,5 zł)

W roku 2008 ukaże się jeszcze jeden, czwarty numer pisma. 
Mamy nadzieję, że do rąk naszych Czytelników dotrze 
przed Bożym Narodzeniem. Przypominamy, że pismo 
jest kwartalnikiem, czyli ukazuje się 4 razy w roku, 

w nieregularnych odstępach czasu, zależnie 
od natężenia innych prac wydawniczych. 

Dziękujemy wiernym prenumeratorom, którzy wspierają 
naszą pracę i zachęcają nas do kontynuowania.

Niech Was Bóg błogosławi i umacnia w trudach życia!

Biuro pielgrzymkowo-turystyczne „HALINA”
posiadające koncesję i wieloletnie doświadczenie, organizuje 
wyjazdy do Medziugorja przez cały rok, a także do 101 innych 

sanktuariów na świecie dla osób indywidualnych 
i dla zorganizowanych grup. Informacje i zgłoszenia: 

ul. 1 Maja 18, 41-706 Ruda Śląska. Tel./fax: 32 242 68 33; 
32 242 23 90. Tel.: 32 788 90 36; 32 340 64 76; 32 788 53 26. 

Tel. kom.: 0 601471527; 0501340285; 0698967995.
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W poprzednich katechezach wyjaśni-
liśmy że w refleksji doktrynalnej Kościoła 
Wschodniego już od VI w. interpretowano 
wyrażenie „łaski pełna” jako wyznacznik 
świętości, charakteryzującej całą egzy-
stencję Maryi. Daje Ona w ten sposób 
początek nowemu stworzeniu.

Tradycja i Magisterium widziały w 
opisie zwiastowania ewangelisty Łukasza 
oraz w tak zwanej Protoewangelii (Rdz 
3,15) pisane źródła prawdy o Niepoka-
lanym Poczęciu Maryi. Ten ostatni tekst, 
zawierający stary łaciński przekład słów: 
„Ona zmiażdży ci głowę” natchnął auto-
rów licznych wizerunków Niepokalanej, 
która miażdży węża swoimi stopami.

Wcześniej przypomnieliśmy, że wersja 
ta nie odpowiada tekstowi hebrajskiemu, 
zgodnie z którym to nie niewiasta, lecz 
jej ród, jej potomek podepcze głowę 
węża. Tekst ten nie przypisuje zatem 
zwycięstwa nad szatanem Maryi, lecz Jej 
Synowi. Zważywszy jednak, że koncepcja 
biblijna uwypukla głęboką solidarność 
pomiędzy rodzicielką a jej potomstwem, 
oryginalny sens wersetu pozwala przed-
stawiać Niepokalaną miażdżącą węża 
nie dzięki własnej mocy, lecz za sprawą 
łaski Syna.

W tym samym tekście biblijnym 
ogłoszona zostaje nieprzyjaźń między 
niewiastą i jej potomstwem z jednej strony 
a wężem i jego potomstwem z drugiej. 
Wrogość ta jest ustanowiona przez Boga, 
a nabiera ona szczególnego znaczenia, 
jeśli weźmiemy pod uwagę osobistą 
świętość Dziewicy. Maryja musiała być 
absolutnie wolna od panowania grzechu, 
by być nieprzejednaną nieprzyjaciółką 
węża i jego potomstwa. I to od pierwszej 
chwili swego życia.

Argumentację tej tezy znajdujemy w 
encyklice Fulgens corona, ogłoszonej 
przez papieża Piusa XII w 1953 r. dla 
uczczenia setnej rocznicy definicji dogma-
tu o Niepokalanym Poczęciu: „Gdyby w 
pewnym momencie Błogosławiona Dzie-
wica Maryja została pozbawiona Bożej ła-
ski, bo Jej poczęcie było splamione przez 
dziedziczną plamę grzechu, między Nią a 
wężem nie byłoby już — przynajmniej w 

tym okresie, nawet względnie krótkim — 
owej odwiecznej nieprzyjaźni, o której się 
mówi od zarania Tradycji aż do uroczystej 
definicji Niepokalanego Poczęcia, lecz 
relacja pewnej zależności”1.

Absolutnej wrogości, którą Bóg usta-
nawia pomiędzy niewiastą a szatanem, 
musi odpowiadać zatem Niepokalane 
Poczęcie Maryi, czyli całkowity brak 
grzechu, od samego początku Jej życia. 
Syn Maryi odniósł ostateczne zwycięstwo 
nad szatanem i pozwolił Matce skorzy-
stać z jego owoców z wyprzedzeniem, 
zachowując Ją od grzechu. Następnie 
Syn udzielił Jej władzy pozwalającej 
stawiać opór szatanowi i w ten sposób w 
tajemnicy Niepokalanego Poczęcia osią-
gnął najbardziej znaczący owoc swego 
odkupieńczego dzieła.

Określenie „łaski pełna” oraz Pro-
toewangelia skupiają naszą uwagę na 
szczególnej świętości Maryi i na Jej cał-
kowitej wolności od wpływów szatana, i 
dzięki temu w niepowtarzalnym przywileju 
udzielonym Maryi przez Pana pozwalają 
nam dostrzec początek nowego porząd-
ku, który jest owocem przyjaźni z Bogiem 
i którego konsekwencją jest głęboka nie-
przyjaźń pomiędzy wężem i ludźmi.

Jako świadectwo biblijne potwierdza-
jące Niepokalane Poczęcie Maryi cyto-
wany jest często XII rozdział Apokalipsy, 
który mówi o „Niewieście obleczonej w 
słońce” (por. 12,1). Współcześni egzegeci 
zgodnie dopatrują się w tej niewieście 
wspólnoty Ludu Bożego, rodzącego się 
w bólach zmartwychwstałego Mesjasza. 
Oprócz interpretacji zbiorowej, tekst ten 
sugeruje również interpretację indywidu-
alną, gdy głosi: „I porodziła Syna — Męż-
czyznę, który wszystkie narody będzie 
pasł rózgą żelazną” (Ap 12,5). W ten 
sposób, poprzez nawiązanie do kwestii 
porodu, niewiasta obleczona w słońce 
zostaje niejako utożsamiona z Maryją, 
niewiastą, która wydała na świat Mesja-
sza. Niewiasta – wspólnota opisana jest 
bowiem w słowach zbliżonych do opisu 
niewiasty – Matki Jezusa.

Przedstawiona jako matka, niewiasta 
1 Fulgens corona, AAS 45(1953) s.579.

„jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i 
męki rodzenia” (Ap 12,2). Słowa te na-
wiązują do Matki Jezusa stojącej obok 
krzyża (por. J 19,25), gdzie z duszą, 
którą przenika miecz (por. Łk 2,35), 
uczestniczy Ona w bólach rodzenia się 
wspólnoty uczniów. Pomimo cierpień jest 
„obleczona w słońce”, czyli nosi w sobie 
odblask Bożej chwały i stanowi „wielki 
znak” oblubieńczej relacji Boga ze swym 
ludem.

Obrazy te, chociaż nie wskazują 
bezpośrednio na przywilej Niepokalanego 
Poczęcia, mogą być interpretowane jako 
wyraz miłości i troski Ojca, otaczającej 
Maryję łaską Chrystusową i blaskiem 
Ducha.

Apokalipsa zachęca wreszcie w spo-
sób szczególny do uznania eklezjalnego 
wymiaru osobowości Maryi: niewiasta 
obleczona w słońce jest obrazem świę-
tości Kościoła, urzeczywistniającej się w 
pełni w Najświętszej Dziewicy na mocy 
szczególnej łaski.

Wydaje się, że z twierdzeniami zawar-
tymi w Piśmie Świętym, do których nawią-
zuje Tradycja i Magisterium, by uzasadnić 
doktrynę o Niepokalanym Poczęciu, stoją 
w sprzeczności teksty biblijne mówiące o 
powszechności grzechu.

Stary Testament mówi, że piętno grze-
chu nosi każdy „narodzony z niewiasty” 
(por. Ps 51 [50],7; Hi 14,2). W Nowym 
Testamencie Paweł stwierdza, że z powo-
du winy Adama „wszyscy zgrzeszyli” oraz 
że „przestępstwo jednego sprowadziło 
na wszystkich ludzi wyrok potępiający” 
(Rz 5,12.18). Tak więc, jak przypomina 
Katechizm Kościoła katolickiego, grzech 
pierworodny „dotyka natury ludzkiej”, 
która znajduje się przez to „w stanie 
upadku”. Dlatego też grzech jest przeka-
zywany „całej ludzkości przez zrodzenie, 
to znaczy przez przekazywanie natury 
ludzkiej pozbawionej pierwotnej świę-
tości i sprawiedliwości”22. Wobec tego 
powszechnego prawa Paweł dopuszcza 
jeden wyjątek — jest nim Chrystus, Ten, 
„który nie znał grzechu” (2 Kor 5,21) i 
dlatego mógł sprawić, że obficie rozlała 
2 Katechizm, 404.

Ocalić od zapomnienia
Z nauczania Jana Pawła II

MARYJA — NIEPOKALANIE POCZĘTA
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się łaska tam, „gdzie […] wzmógł się 
grzech” (Rz 5,20).

Twierdzenia te niekoniecznie pro-
wadzą do wniosku, że Maryja dzieli los 
grzesznej ludzkości. Paralelizm między 
Adamem i Chrystusem, wprowadzony 
przez Pawła jest uzupełniony parale-
lizmem między Ewą i Maryją: kobieta 
odgrywa istotną rolę w dramacie grzechu, 
ale również w odkupieniu ludzkości.

Św. Ireneusz przedstawia Maryję 
jako nową Ewę, która dzięki swej wierze 
i posłuszeństwu zadość uczyniła niewie-
rze i nieposłuszeństwu Ewy. Taka rola 
w ekonomii zbawienia wymaga braku 
grzechu. Wypadało, by podobnie jak 
Chrystus, nowy Adam, również Maryja, 
nowa Ewa, nie zaznała grzechu i przez to 
była lepiej przygotowana do współpracy 
w odkupieniu.

Grzech, który jak rwąca rzeka wciąga 
w swe odmęty ludzkość, zatrzymuje się 
w obliczu Odkupiciela i Jego wiernej 
Współpracownicy. Z jedną istotną róż-
nicą: Chrystus jest cały święty dzięki 
łasce, która w Jego człowieczeństwie 
pochodzi od Osoby Boskiej; Maryja jest 
cała święta dzięki łasce otrzymanej za 
zasługi Zbawiciela. 

(29.5.1996)

M A R Y J A
NAJZNAKOMITSZY 

CZŁONEK 
KOŚCIOŁA

Wyjątkowa rola, jaką Maryja odgry-
wa w dziejach zbawienia, skłania nas 
do głębszego rozważenia Jej relacji z 
Kościołem.

Zdaniem niektórych nie można uwa-
żać Maryi za członka Ko ś cioła, ponieważ 
udzielone Jej przywileje — Niepokalane 
Poczęcie, Boskie macierzyństwo i szcze-
gólne uczestnictwo w dziele zbawienia 
— stawiają Ją ponad całą wspólnotą 
wierzących.

Jednakże Sobór Watykański II nie 
waha się stwierdzić, że Maryja jest człon-
kiem Kościoła, choć podkreśla przy tym, 
że jest nim w sposób „najznakomitszy i 
całkiem szczególny”3: Maryja jest figurą, 
wzorem i Matką Kościoła. Różni się od 
wszystkich innych wiernych ze względu 

3 Por. Lumen gentium, 53.

na wyjątkowe dary otrzymane od Pana, 
ale mimo to przynależy do Kościoła i jest 
jego pełnoprawnym członkiem.

Nauczanie soborowe ma mocny 
fundament w Piśmie Świętym. Dzieje 
Apostolskie ukazują, że Maryja jest od 
początku obecna w pierwotnej wspólnocie 
(por. 1,14), dzieląc z uczniami i kilkoma 
pobożnymi kobietami modlitewne oczeki-
wanie na Ducha Świętego, który ma na 
nich zstąpić.

Po Pięćdziesiątnicy Maryja nadal 
żyje w tej braterskiej wspólnocie, słucha 
nauczania Apostołów, uczestniczy w 
modlitwie i w „łamaniu chleba”, czyli w 
sprawowaniu Eucharystii (por. Dz 2,42).

Ta, która żyła w ścisłym zjednoczeniu 
z Jezusem w nazaretańskim domu, teraz 
żyje w Kościele w głębokiej komunii ze 
swoim Synem, obecnym w Eucharystii.

Maryja, Matka jednorodzonego Syna 
Bożego jest Matką Wspólnoty, stanowią-
cej mistyczne Ciało Chrystusa, i wspoma-
ga jej pierwsze kroki.

Przyjmując tę misję, wzbogaca życie 
Kościoła swoją macierzyńską obecnością 
i przykładem. Ta solidarność wynika z 
Jej przynależności do wspólnoty odku-
pionych. Inaczej bowiem niż Jej Syn 
Maryja potrzebowała odkupienia, ponie-
waż „złączona jest ze wszystkimi ludźmi, 
którzy mają być zbawieni, pochodzeniem 
z rodu Adama”4. Przywilej Niepokalanego 
Poczęcia zachował Ją od zmazy grzechu 
na skutek szczególnego zbawczego 
wpływu Odkupiciela.

Jako „najznakomitszy i całkiem szcze-
gólny” członek Kościoła, Maryja wykorzy-
stuje dary udzielone Jej przez Boga, aby 
tworzyć ściślejsze więzi solidarności z 
braćmi swojego Syna, którzy teraz stali 
się także Jej dziećmi.

Będąc członkiem Kościoła, Maryja 
służy braciom swoją osobistą świętością, 
która jest owocem łaski Bożej oraz Jej 
wiernej współpracy. Niepokalana niesie 
wszystkim chrześcijanom skuteczną 
pomoc w walce z grzechem i nieustannie 
zachęca ich, aby żyli jako ludzie odkupieni 
przez Chrystusa, uświęceni przez Ducha, 
jako dzieci Ojca.

Żyjąc w pierwotnej wspólnocie, „Ma-
ryja, Matka Jezusa” (por. Dz 1,14) jest 
otoczona powszechnym szacunkiem i 
czcią. Każdy uznaje pierwszeństwo Tej, 
która zrodziła Syna Bożego, jedynego 

4 Lumen gentium, 53. 

i powszechnego Zbawiciela. Dziewiczy 
charakter Jej macierzyństwa pozwala 
Jej ponadto dawać świadectwo o tym, 
jak wiele dobra przynoszą Kościołowi 
ci, którzy posłuszni Duchowi Świętemu, 
wyrzekają się ludzkiej płodności i po-
święcają się całkowicie służbie królestwu 
Bożemu.

Powołana do najściślejszej współ-
pracy z Ofiarą Syna i z darem Bożego 
życia dla ludzkości, Maryja po Pięćdzie-
siątnicy nadal pełni swoją macierzyńską 
misję. Tajemnica miłości ukryta w krzyżu 
pobudza Jej apostolski zapał i każe Jej 
uczestniczyć — jako członkowi Kościoła 
— w szerzeniu Dobrej Nowiny.

Słowa Ukrzyżowanego na Golgocie: 
„Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26), 
które przyznają Jej rolę Matki wszyst-
kich wierzących, otwierają przed Jej 
macierzyństwem nowe i nieograniczone 
perspektywy. Dar Ducha Świętego, jaki 
otrzymała w dniu Pięćdziesiątnicy, aby 
móc pełnić tę misję, pobudza Jej matczy-
ne serce do niesienia pomocy wszystkim, 
którzy zmierzają drogą do pełni królestwa 
Bożego.

Maryja jako najznakomitszy członek 
Kościoła pozostaje w szczególnej relacji 
z Boskimi Osobami Trójcy Świętej: z 
Ojcem, z Synem i z Duchem Świętym. 
Sobór, nazywając Ją „Rodzicielką Syna 
Bożego, a przez to najbardziej umiłowaną 
córą Ojca i świętym przybytkiem Ducha 
Świętego”5, wskazuje na najważniejszy 
skutek wybrania przez Ojca, czyli na 
Boskie macierzyństwo.

Świadoma otrzymanego daru, Maryja 
dzieli z wierzącymi postawę dziecięcego 
posłuszeństwa i szczerej wdzięczności, 
zachęcając każdego do odkrywania zna-
ków Bożej dobroci we własnym życiu.

Sobór posługuje się określeniem 
„przybytek” (sacrarium) Ducha Świętego, 
aby uwypuklić więź obecności, miłości i 
współpracy, jaka łączy Maryję z Duchem 
Świętym. Najświętsza Panna, którą już 
św. Franciszek z Asyżu wzywał jako „oblu-
bienicę Ducha Świętego”6 zachęca swoim 
przykładem innych członków Kościoła, 
aby ufnie poddali się tajemniczemu dzia-
łaniu Pocieszyciela i żyli z Nim w trwałej 
komunii miłości.

(30.7.1997)

5 Lumen gentium, 53.
6 Por. antyfona Santa Maria Vergine, w: 
Fonti Francescane, 281.
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Sobór w Bazylei wpadł w 
schizmę i nie został uznany 
przez Kościół, niemniej jego 
dekret z 17.IX.1438 r. wpłynął 
decydująco na rozszerzenie 
wiary i nauczania o Niepokala-
nym Poczęciu NMP w XV wieku. 
Francja i Hiszpania wprowadza-
ją dekret w życie (por. synod w 
Awinionie,1457). Uroczystość 8 
grudnia rozpowszechnia się w 
całym chrześcijaństwie. Wielcy 
teologowie — Dionizy Kartuz 
(zm. 1472), św. Wawrzyniec 
Giustiniani (zm. 1455), św. 
Bernardyn ze Sieny (zm. 1475) 
— wypowiadają się za dogma-
tem o Niepokalanym Poczęciu. 
Franciszkanie prowadzą w tym 
względzie długie dyskusje z 
dominikanami. Układają oni 
także tekst Mszy św. i „Officium” 
— modlitwy brewiarza, które 
aprobuje papież Sykstus IV bullą 
„Cum praeexcelsa” (1476).

Druga bulla Sykstusa IV 
„Grave nimis” (1483) położyła 
kres nowej polemice wszczętej 
między przedstawicielami tych 
samych zakonów z okazji nowe-
go „Officium” ułożonego przez 
franciszkanina Bernarda de 
Busti. Pierwsza redakcja bulli (1482) po-
dawała jako fałszywe i mylne twierdzenia, 
jakoby przedmiotem święta Niepokalane-
go Poczęcia było uświęcenie Maryi przez 
łaskę uświęcającą. Papież ma bowiem na 
myśli przywilej Niepokalanego Poczęcia 
udzielony Maryi i grozi ekskomuniką tym, 
którzy inaczej twierdzą. Druga redakcja 
(1483) rozszerzyła ekskomunikę na 
tych, którzy odważyliby się głosić, że jest 
grzechem obchodzić święto 8 grudnia 
lub słuchać kazań na cześć przywileju 
Niepokalanego Poczęcia NMP.

Akta te — pierwsze, jakie posiadamy 
w sprawie Niepokalanego Poczęcia NMP 
— nie mają jeszcze wartości orzeczeń 
nieomylnych. Ale jasno wykazują kieru-
nek, jaki już niezmiennie obiera Stolica 

Apostolska.
Na XIX Soborze Powszechnym (w 

Trydencie, na V i VI Sesji, 1546-1547) 
wniesiono projekt uroczystej definicji 
tego przywileju Maryi jako dogmatu 
wiary. Zdecydowano się jednak sprawy 
nie rozstrzygać ze względu na licznie 
oponujących teologów i aby nie zaostrzać 
sporu z protestantami.

Mimo wszystko w czasie dyskusji nad 
dekretem o grzechu pierworodnym posta-
nowiono włączyć do kanonu odpowiednie 
oświadczenie na ten temat (nr, 83). Nie 
bez znaczenia jest także aluzja w kanonie 
23 (nr 84) o usprawiedliwieniu.

SYKSTUS IV: Konstytucja 
„Cum praeexcetsa” (1476)

Wstęp do aprobaty Mszy św. i Officium 

o Niepokalanym Poczęciu: Ba-
dając w pobożnym rozważaniu 
wzniosłe oznaki zasług, którymi 
Królowa niebios, chwalebna 
Bogarodzica Dziewica, wynie-
siona na niebiosa, świeci jak 
zorza poranna wśród gwiazd… 
uważamy za rzecz godną, a co 
więcej należną, aby wszyscy 
wierni oddali chwałę i dzię-
ki składali wszechmocnemu 
Bogu za cudowne poczęcie 
Niepokalanej Dziewicy. Jego 
Opatrzność, widząc od wieków 
pokorę Dziewicy, dla pojedna-
nia ze swoim Stwórcą rodzaju 
ludzkiego podległego śmierci 
z powodu upadku pierwszego 
człowieka, uczyniła ją za sprawą 
Ducha Świętego przybytkiem dla 
jedynego swego Syna. Z niej 
wziął On śmiertelne ciało dla 
odkupienia swego ludu, a ona 
pozostała niepokalaną Dziewicą 
po zrodzeniu [Syna].

Dlatego [zachęcamy wier-
nych], aby odprawiali Msze św. i 
inne nabożeństwa, ustanowione 
w tym celu w Kościele, by brali w 
nich udział… i aby przez zasługi 
i wstawiennictwo tejże Dziewicy 
uzyskiwali obfitszą łaskę Bożą.

SYKSTUS IV: 
Konstytucja 

„Grave nimis”(1483)

Właśnie kiedy święty Kościół rzymski 
obchodzi święto poczęcia niepokalanej 
i zawsze Dziewicy Maryi i ustanowił 
specjalne o tym „officium”, dowiadujemy 
się, że niektórzy kaznodzieje z różnych 
zakonów w kazaniach swoich głoszonych 
do ludu w rozmaitych miastach i okolicach 
nie wstydzili się twierdzić, że wszyscy, 
którzy utrzymują lub twierdzą, że chwa-
lebna i niepokalana Boga Rodzicielka 
była poczęta bez plamy grzechu pier-
worodnego, grzeszą śmiertelnie lub są 
heretykami, że wierni, którzy odmawiają 
„officium” o jej Niepokalanym Poczęciu, 
słuchają nauk o tym, że została poczęta 
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bez tej zmazy, grzeszą ciężko albo są 
heretykami.

Tego rodzaju twierdzenia potępiamy 
i odrzucamy na mocy naszej władzy 
apostolskiej jako fałszywe, błędne i wręcz 
przeciwne prawdzie, podobnie jak i książ-
ki zawierające takie poglądy…

[Lecz ganimy również tych], którzy 
odważają się twierdzić, że zwolennicy 
opinii przeciwnej — tzn. że Najświętsza 
Maryja Panna została poczęta w grzechu 
pierworodnym — dopuszczają się herezji 
i wpadają w grzech ciężki, ponieważ Ko-
ściół rzymski i Stolica Apostolska jeszcze 
nic nie rozstrzygnęły…

XIX SOBÓR POWSZECHNY, 
TRYDENCKI

SESJA V i VI (1546-1547)

Dekret o grzechu pierworodnym

Nota. — Oświadcza jednak tenże 
święty Sobór, że nie zamierza obejmo-
wać tym dekretem, w którym jest mowa 
o grzechu pierworodnym, świętej i nie-
pokalanej Bożej Rodzicielki Maryi; lecz 
że należy zachować Konstytucje świętej 
pamięci papieża Sykstusa IV pod grozą 
kar zawartych w tychże Konstytucjach, 
które Sobór ponownie zatwierdza.

Kanon o usprawiedliwieniu
(1547)

Kan. 23. Jeśli ktoś twierdzi, że czło-
wiek raz usprawiedliwiony nie może już 
więcej grzeszyć ani też utracić łaski i że 
dlatego ten, kto upada i grzeszy, nigdy 
nie był prawdziwie usprawiedliwiony; 
albo przeciwnie, że może w całym życiu 
unikać wszystkich grzechów, nawet po-
wszednich, chyba mocą szczególnego 
przywileju Bożego, jak to utrzymuje Ko-
ściół o świętej Dziewicy — niech będzie 
wyłączony ze społeczności wiernych.

PAWEŁ IV: Konstytucja 
„Cum quorundam” (1555)

Bulla powyższa z 7. VIII.1555 r. nie 
wymienia imienia żadnego teologa, ale 
nauki uznane za nieprawowierne są 
właśnie te, które będą szerzyli socynianie 
(arianie polscy). Lelio Sozzini (1525-1562) 
obejmował już swym wpływem Austrię, 
Szwajcarię i Francję. Bratanek jego 
Fausto Sozzini (1539-1604) będzie 
rozpowszechniał te nauki w Czechach 
i w Polsce.

Znaczenie dogmatyczne bulli: jest to 
dokument zwyczajnego magisterium.

 [W trosce o wiernych upominamy]… 

tych, którzy twierdzą, że nasz Zbawiciel 
nie został poczęty według ciała za sprawą 
Ducha Świętego w łonie świętej i zawsze 
Dziewicy Maryi, lecz jak inni ludzie i z 
nasienia Józefa… albo że Najświętsza 
Maryja Panna nie jest prawdziwą matką 
Boga i nie pozostała w nienaruszoności 
dziewictwa przed narodzeniem, przy 
narodzeniu i po narodzeniu.
OSTATNIE STADIA DEFINICJI 

DOGMATU O NIEPOKALA-
NYM POCZĘCIU NMP, 
OD ALEKSANDRA VII 

DO PIUSA IX

W roku 1617 papież Paweł IV zakazał 
wygłaszania publicznie opinii sprzecz-
nych z wiarą w Niepokalane Poczęcie 
NMP. Grzegorz XV w 1622 r. rozszerzył 
ten zakaz na pisma prywatne.

W 1661 r. 8 grudnia, na prośbę króla 
Hiszpanii Filipa IV, papież Aleksander 
VII podpisał bullę „Sollicitudo omnium 
ecclesiarum”, w której streszcza dzieje 
kultu Niepokalanego Poczęcia. Określa 
ten przedmiot kultu słowami, które Pius 
IX powtórzy w definicji dogmatu (Bulla 
„Ineffabilis Deus”, 1854). Zabrania jednak 
(jak poprzednio Sykstus IV) zwolenników 
opinii odmiennej nazywać heretykami.

Klemens XI ustanowił dzień 8 grud-
nia jako święto obowiązujące w całym 
Kościele (1708). W 1838 r. Grzegorz 
XVI pozwolit arcybiskupowi Sewilli dodać 
do prefacji NMP „et te in Conceptione 
immaculata”. W 1843 r. dominikanie 
otrzymują pozwolenie na obchodzenie 
święta z uroczystą oktawą. Jezuici czcili 
Niepokalane Poczęcie NMP od samego 
początku swego istnienia. Było stałą 
tradycją w ich nowicjatach zobowiązać 
się ślubem do szerzenia tego kultu. 
W 1846 r. Pius IX pochwalił biskupów 
amerykańskich, zebranych w Baltimore, 
którzy ogłosili Maryję pod wezwaniem 
Niepokalanego Poczęcia patronką Sta-
nów Zjednoczonych.

Wreszcie 8.12.1854 r. Pius IX ogłosił 
bullą „Ineffabilis Deus” dogmat o Niepo-
kalanym Poczęciu. Jest to dokument „ex 
cathedra”. Papież orzeka, że w żadnej 
chwili swego życia Maryja nie pozostawa-
ła pod władzą grzechu i że ze względu na 
przewidzianą zbawczą śmierć Chrystusa 
otrzymała od Boga wyjątkowy przywilej 
zachowania od grzechu pierworodnego.

ALEKSANDER VII: 
Bulla „Sollicitudo omnium 

ecclesiarum” (1661)

Starodawna już jest pobożność wier-
nych względem świętej Dziewicy Maryi, 
utrzymujących, że jej dusza od pierwszej 
chwili stworzenia i połączenia z ciałem 
była wolna od wszelkiej zmazy grze-
chu pierworodnego mocą szczególnej 
łaski Boga i przywileju [udzielonego] ze 
względu na przyszłe zasługi Jezusa Chry-
stusa, Syna Jego, Odkupiciela rodzaju 
ludzkiego. W tym też duchu czczą oni i 
uroczyście obchodzą święto Jej poczęcia. 
Liczba czcicieli tego święta wzrosła do 
tego stopnia… że prawie wszyscy katolicy 
je przyjęli…

Wznawiamy konstytucje i dekrety 
Rzymskich Biskupów wydane na korzyść 
twierdzenia, że dusza świętej Dziewicy 
Maryi już w akcie stworzenia i połączenia 
z ciałem była udarowana łaską Ducha 
Świętego i zachowana od grzechu pier-
worodnego.

PIUS IX: 
Bulla „Ineffabilis Deus” (1854)

Definicja dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu NMP

…Na chwałę Świętej i Niepodzielnej 
Trójcy, na cześć i uwielbienie Bożej Rodzi-
cielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i 
rozkrzewienia religii chrześcijańskiej, po-
wagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, 
świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz 
Naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, 
że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza 
Maryja Panna od pierwszej chwili swego 
poczęcia — mocą szczególnej łaski i 
przywileju wszechmocnego Boga, mocą 
przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, 
Zbawiciela rodzaju ludzkiego — została 
zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy 
grzechu pierworodnego, jest prawdą 
przez Boga objawioną i dlatego wszyscy 
wierni powinni w nią wytrwale i bez wa-
hania wierzyć.

Stąd też ci, co odważyliby się w 
sercu pomyśleć inaczej, niż zostało to 
przez Nas ustanowione, od czego niech 
Bóg zachowa, winni dobrze wiedzieć, że 
własnym wyrokiem potępili się, że ulegli 
rozbiciu w wierze i odpadli od Kościoła 
katolickiego, a nadto popadną tym samym 
w kary ustanowione przez prawo, jeśli 
to, co czują w sercu, odważą się w jakiś 
sposób zaznaczyć słowem, pismem lub 
okazać się na zewnątrz.

(Na podstawie „Breviarum Fidei”)
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Akt poświęcenia się 
Niepokalanemu 
Sercu Maryi 
Dziewico z Fatimy, Matko Miłosierdzia, Kró-

lowo Nieba i ziemi, Ucieczko grzeszników! 
Przyłączając się do Ruchu Maryjnego, po-

święcamy się w szczególny sposób Twojemu 
Niepokalanemu Sercu. Poświęcamy się Tobie w 
tym celu, aby z Tobą i przez Ciebie 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 przywią-
zania 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 powo-
łanie, abyś nim rozporządzała na rzecz Twoich 
zbawczych planów – w tej decydującej godzi-
nie, jaka ciąży nad światem – zobowiązujemy 
się żyć zgodnie z Twoimi pragnieniami. W 
szczególności zaś zobowiązujemy się odnowić 
ducha modlitwy i pokuty, żarliwie uczestni-
czyć 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 zjedno-
czeni z Ojcem Świętym, z Hierarchią i naszymi 
Kapłanami, aby w ten sposób postawić tamę 
zagrażającemu samym fundamentom Kościoła 
procesowi kontestacji wobec Jego Nauczy-
cielskiego Urzędu. Chcemy raczej, pod Twoją 
macierzyńską opieką, być apostołami tak 
bardzo dziś potrzebnej jedności z Papieżem, 
wyrażającej się w modlitwie i miłości. Błagamy 
Cię o szczególną nad nim opiekę. W końcu 
przyrzekamy Ci, na ile to będzie możliwe, pro-
wadzić ludzi, z którymi będziemy się spotykać, 
do gorliwego nabożeństwa ku Tobie.

Świadomi, że ateizm zniszczył wiarę u 
wielu wiernych, że desakralizacja 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.

Nowość na naszej 
wydawniczej półce

OD ZŁUDZENIA DO PRAWDY 
«Trafiona przez piorun stałam 

u bram Nieba i piekła...»
112 stron, cena: 4 zł 80 gr 

     Ta niezwykła książka zawiera świadectwo osoby, skazanej na 
śmierć po wypadku uderzenia piorunem. Bóg sprawił, że stając przed 
Nim na sądzie szczegółowym, który każdy człowiek będzie musiał 
przejść w chwili swojej śmierci, Pani dr Gloria Polo zrozumiała, że 
zasługuje wyłącznie na potępienie... Druga szansa, o którą błagała 
przerażona Miłosierdzie Boże, pozwoliła jej opowiedzieć i nadal opo-
wiadać całemu światu o tym, kto i jak ocenia nasze życie w chwili 
przejścia do wieczności... 
     Lekturę tę warto polecić wierzącym i niewierzącym, bo prawdzi-
wość tego świadectwa potwierdziło także uzdrowienie fizyczne oso-
by, która w przekonaniu lekarzy nie miała już prawa żyć. Obecnie 
zaś umacniają je dobre owoce: nawrócenia, powrót do sakramentów. 
Sprzedaż tej książki w naszym wydawnictwie – zgodnie z życzeniem 
Pani Polo – nie ma charakteru komercyjnego.
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DRODZY BRACIA I SIOSTRY 
W CHRYSTUSIE PANU!

Zanim ktokolwiek powie coś złego o 
Kościele Katolickim, powi nien dokładnie 
poznać naszą Matkę KOŚCIÓŁ i wie-
dzieć, czym jest! „Ja jestem chlebem 
żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto 
spo żywa ten chleb, będzie żył na wieki... 
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, 
ma Życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w 
dniu ostatecz nym” (J 6,51.54).

To już trzynaście lat tego pięknego do-
świadczenia wiary. Był to wielki dar łaski 
Boga, gdy w Swoim wielkim Miłosierdziu 
pozwolił mi, bym kroczyła drogą życia 
jako katoliczka. Jakże wielki ból mnie 
ogarnia, gdy myślę o minionych latach 
życia, w których byłam ka toliczką jedynie 
z nazwy. Dziękuję Panu Bogu za to, że 
dał mi Ko ściół Katolicki za Matkę. 

Całym sercem i całą duszą wdzięczna 
jestem w imieniu Jezusa Chrystusa Pa-
pieżowi, Jego zastępcy na ziemi, kapła-
nom i osobom konsekrowanym Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Ślepo słucham ich 
wszystkich, gdyż takie było właśnie pole-
cenie naszego Pana Jezusa Chrystusa, 
gdy pozwolił mi powrócić do ziemskiego 
życia. Podczas adoracji Najświętszego 
Sakramentu – ja, niegodna i nędzna 
słu żebnica Pańska – mogę odczuwać 
szczęście i rozkoszować się praw  dziwym 
pokojem oraz prawdziwą miłością stano-
wiącymi przed  smak Nieba. 

Zapraszam serdecznie wszystkich 
wierzących w Jezusa Chry stusa, aby 
– zanim będą się źle i nienawistnie wy-
rażać oraz pisać o Kościele Katolickim 
– dokładniej i lepiej poznali ów Kościół 
Rzym skokatolicki, aby pojęli, że jest on 
ustanowionym przez Pana straż nikiem 
prawdziwej wiary. Zachęcam wszyst-
kich, aby czcili nasze go Pana i Boga! 
Ten, kto codziennie odwiedza naszego 
Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie i tym samym czci Go, nigdy 
nie zwątpi ani nie odejdzie od prawdziwej 

wiary, gdyż sam Pan Bóg wszczepia każ-
demu stworzeniu miłość i wdzięczność 
wo bec Świętej Matki Kościoła, to jest 
Kościoła Kato lickiego. 

Wszystkich was kocham i pozdra-
wiam w Miłości naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. 

ŚWIADECTWO
Dzień dobry, szczęść Boże, 
drodzy bracia i siostry!
To dla mnie wielka radość, że mogę 

być tutaj, by podzielić się z wami tym wiel-
kim darem, jakiego udzielił mi Bóg. To, co 
wam opowiem, wydarzyło się 5 maja 1995 
na Uniwersytecie Narodowym w Bogocie, 
stolicy Kolumbii, około godziny 16.30.

Jestem dentystką. Ja i mój 23-letni 
siostrzeniec, z zawodu również dentysta, 
zajmowaliśmy się właśnie specjalizacją. 
W tym dniu – był to deszczowy piątek – 
szliśmy razem z moim mężem w stronę 
wydziału stomatologii, by wypożyczyć 
kilka potrzebnych nam książek. Ja i mój 
siostrzeniec szliśmy razem pod małym 
parasolem. Mój mąż miał płaszcz nie-
przemakalny i szedł wzdłuż głównego 
muru biblioteki, by uchronić się przed 
deszczem. Podczas gdy omijaliśmy 
kałuże, nie zauważyliśmy, że zbliżyliśmy 
się do alei drzew. Gdy przeskakiwaliśmy 
więk szą kałużę, uderzył w nas piorun, 
który był tak silny, że się zwę g li liśmy. Mój 
siostrzeniec zginął na miejscu.

Piorun trafił go od tyłu i spalił jego 
całe wnętrzności. Na ze wnątrz pozostał 
nienaruszony. Mimo swego tak młodego 
wieku był całkowicie oddany Bogu. Czcił 
w sposób szczególny Dzie ciątko Jezus. 
Nosił na szyi kwarcowy medalik z Jego 
wizerun kiem. Biegli medycyny sądowej 
powiedzieli, że to kwarc przy ciągnął 
piorun. Piorun wniknął bezpośrednio 
w jego serce. Na tychmiast ustała jego 
praca. Spaliły się wszystkie or gany, po 
czym prąd pioruna opuścił ciało przez 
nogi. Próby re animacji były daremne. 
Na zewnątrz jednakże nie miał żadnych 

oparzeń. 
Co do mnie – piorun przeszedł przez 

ramię i w straszliwy sposób spalił całe 
moje ciało, wewnątrz i na zewnątrz. To 
moje odnowione ciało, które widzicie teraz 
przed sobą, zawdzięczam Miłosierdziu 
Bożemu – to wyraz Miłosierdzia nasze-
go dobrego i kochającego nas ponad 
wszystko Boga. Całe moje ciało było 
wskutek tego silnego uderzenia pioruna 
zwęglone, moje piersi zniknęły. Przede 
wszystkim po lewej stronie, tam gdzie 
wcze śniej była pierś, teraz była wielka 
dziura. Nie miałam już ciała. Zarówno 
żebra, brzuch, podbrzusze, nogi i wątroba 
były całko wicie zwęglone. 

Piorun opuścił moje ciało przez lewą 
nogę. Moje nerki do znały poważnych opa-
rzeń, podobnie jak płuca i jeden z moich 
jajników. Używałam spirali jako środka 
antykoncepcyjnego. Ta była z miedzi, a 
miedź jest przecież dobrym przewodni-
kiem prądu. Dlatego też moje jajniki zo-
stały tak mocno spalone. Były tak małe jak 
dwa winogrona. Moje serce przestało bić 
i byłam praktycznie bez życia. Moje ciało 
drgało i wibrowało wskutek wstrząsów 
elektrycznych, które wytworzył piorun. 
Mokra zie mia była także pod napięciem 
elektrycznym. Początkowo więc nikt nie 
mógł mi pomóc, gdyż przez dłuższy czas 
niemożliwo ścią było dotknięcie mnie.

Cuda, jakie Bóg 
mi uczynił
Właśnie te poważne obrażenia i 

oparzenia, jak i zatrzymanie pracy serca, 
którego doświadczyłam i które z powodu 
długiego trwania zagrażało memu życiu 
– w pierwszych momentach nikt nie mógł 
mnie dotknąć wskutek elektrycznego na-
ładowania mojego ciała – w nadzwyczaj-
ny sposób udowadniają wielką dobroć, 
nieskończone miłosierdzie naszego Pana 
i Boga, który zamknął nas wszystkich 
w Swoim Sercu i nieustannie zaprasza 
każdego z nas do powrotu do Niego.

Poprzez kilka faktów, o których za-

OsObiste świadectwO 
pani dR GlORii pOlO 
fragment wystąpienia w kościele w Caracas, 

w Wenezueli, 5 maja 2005 
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świadcza moje ciało, chcia łabym wam 
ukazać owe cuda zdziałane przez Pana. 
Po pierwsze: ustanie pracy serca, wsku-
tek czego tlen nie dociera do mózgu i 
tym samym powstają jego trwałe uszko-
dzenia1.

Mimo tego, że dopiero po tak długo 
trwającym zatrzymaniu pracy serca mo-
głam być podłączona do respiratora, po 
wybu dzeniu ze śpiączki okazało się, że 
nie odniosłam żadnych szkód w mózgu, 
co sami możecie stwierdzić, widząc mnie 
tutaj. Wielu lekarzy ze szpitala w Bogocie 
uzmysławiało mojej siostrze, która sama 
była tam lekarzem, beznadziejność i 
bezsensowność dalszego podłączenia 
mojego organizmu do aparatury sztucz-
nego oddy chania. Chcieli ją namówić 
do tego, aby zaprzestać tych czynno-
ści. Na przekór tym radom, udzielonym 
w dobrej wierze, moja siostra z całym 
swym uporem i dzięki wpływom w szpitalu 
wymogła, że moje ciało nadal pozostało 
podłączone do apara tury. Jakiż to zatem 
wspaniały cud, którego nie da się me-
dycznie wyjaśnić!

Podobnie rzecz się ma z kolejnym 
cudem: moje zwęglone nerki i płuca za-
częły ponownie funkcjonować. Lekarze 
nie prze prowadzili u mnie żadnej dializy, 
gdyż sądzili, że moje nerki nie będą 
mogły już funkcjonować. Byli zdania, że 

1 Komentarz lekarzy co do ustania pracy 
serca: „Tylko natychmiastowo podjęte 
czynności reanimacyjne mogą uratować 
życie, gdyż już po 3 minu tach od ustania 
pracy serca brak tlenu w mózgu powo-
duje nieodwracalne szkody...” lub „Do-
tychczasowi pacjenci, którzy doświad-
czyli poważnego za trzymania pracy 
serca, mają znikome szanse na przeżycie 
bez większego upoś ledzenia...”

sztuczne zastą pienie pracy nerek nie jest 
koniecznym zabiegiem u mnie, bo i tak nie 
miałam szans na przeżycie. Na przekór 
ich medycznemu osądowi moje zwęglone 
nerki zaczęły na nowo pracować.

Za równie wielki cud należy uznać 
regenerację mojej skóry. Moje całe ciało 
stanowiło jedną wielką żywą ranę po tym, 
jak usunięto i zeskrobano zwęgloną skórę. 
Widać było żywą tkankę. Bolało nieopisa-
nie. Paliło, jak gdybym znajdowała się w 
ogniu. Paliło wewnątrz i na zewnątrz, przy 
każdym odde chu. Wszystko mnie bolało, 
tylko od kostek w dół nie miałam czucia. 
Kiedy oczyszczali moje otwarte rany, w 
nogach nie czułam zupełnie niczego, 
podczas gdy oczyszczanie pozostałych 
miejsc na ciele zadawało mi niesamowity 
ból. Moje nogi przy pominały dwa zwęglo-
ne kije. Były zupełnie czarne. 

Po miesiącu lekarze przyszli do mnie 
i powiedzieli: „Zobacz, droga Glorio, jak 
wielki i niewiarygodny cud uczynił dla 
ciebie Bóg. To po prostu wspaniałe, że 
prawie cała skóra zregenero wała się. 
Wprawdzie to cienki naskórek, który 
tu i ówdzie się wytworzył i jest jeszcze 
wiele otwartych miejsc, ale te miejsca 
z utworzoną delikatną skórą dają nam 
powody do nadziei, że całe ciało po kryje 
się niebawem obronną skórą. Martwią 
nas jednak twoje stopy. Nie jesteśmy w 

stanie tu już nic zrobić. 
Musimy nie stety je am-
putować.”

By łam wcześn ie j 
wysportowana, byłam 
fanem aerobiku. I gdy mi 
powiedzieli, że muszą 
mi obciąć stopy, pomy-
ślałam tylko: Muszę jak 
najszybciej uciec z tego 
szpitala. Muszę się stąd 
wydostać, aby uratować 
moje stopy. Lekarze wy-
szli z sali, a ja podnio-
słam się ze szpitalnego 
łóżka, by podjąć uciecz-
kę. Ale już przy pierw-
szym kroku nie ustałam 
na nogach i upadłam na 
brzuch – niczym żółw 
lub żaba, która skacze 
po raz pierwszy i ląduje 
brzuchem na ziemi. Mu-
sieli więc mnie podnieść 

z pod łogi i zanieśli mnie z piątego piętra 
na siódme. I wiecie, kogo tam spotkałam? 
Kobietę, której amputowano nogi od ko-
lan w dół. A teraz czekała na amputację 
powyżej, od bioder w dół. 

I gdy tak patrzyłam na tę kobietę, 
rozmyślałam o tym, ile pie niędzy potrzeba 
na zakup nowych nóg... Za żadne skarby 
świata nie możesz sobie sprawić nowych 
nóg! Jakim cudem są stopy. Gdy chcieli mi 
je obciąć, ogarnął mnie nie opisany smu-
tek i po raz pierwszy przyszła mi do głowy 
myśl, że nigdy nie podzięko wa łam Panu 
za cud, jakim są moje nogi. Maltretowałam 
tylko całe moje ciało, aby przeciwdziałać 
tendencjom do przy bierania na wadze. 
Głodowałam jak wariatka, wydawałam 
masę pienię dzy na diety i inne kuracje, 
aby pozostać szczupła i mieć szczu-
płe nogi. To kosztowało mnie nie tylko 
majątek, wydałam na to niewyobrażalnie 
wiele pieniędzy. I teraz widzę moje nogi 
bez mięśni, chude jak szczapy, zupełnie 
czarne, pełne dziur ze wszystkich stron. 
Ale dziękuję Bogu za te zniekształcone 
nogi. Nagle stały się dla mnie tak cenne. 
Nie był dla mnie ważny ich wygląd, a 
funk cja. Ważne było dla mnie to, że je 
po prostu mam. I za to po dziękowałam 
Panu. Powiedziałam do kochanego Boga: 
„Dzię kuję Ci, Panie, za tę drugą szansę, 
którą mi dałeś! Dzięku ję Ci ogromnie za 
tę szansę, na którą sobie nie zasłużyłam. 
Ale, ko chany Boże, proszę Cię z całego 
serca o jedną przysługę, o bar dzo małą 
przysługę. Pozwól mi mieć przynajmniej 
te zniek sz tał cone nogi! Pozostaw mi je, 
abym mogła się poruszać jako tako, abym 
mogła się częściowo podnieść. Pozostaw 
mi je, pro szę, pozostaw mi je przynajmniej 
takie, jakie są. Będę Ci za to na zawsze 
wdzięczna.”

Naraz zaczynam czuć swoje stopy. To 
było w piątek. Od piątku do poniedziałku 
te moje czarne kikuty, które były ob umarłe 
i wyglądały jak ciemna lemoniada z 
bąbelkami, zaczer wieniły się i rozjaśniły. 
Czułam jednocześnie, jak krew zaczęła 
krążyć w tych zwęglonych nogach. Coraz 
bar dziej czułam je – moje własne nogi. I 
kiedy w poniedziałek leka rze podeszli do 
mojego łóżka, by przeprowadzić ostat-
nie oglę dziny przed am putacją, zdziwili 
się, gdy wstałam z łóżka i sta nęłam na 
wła snych stopach i do tego jeszcze nie 
przewróciłam się. Badali mnie, dotykali 
moich stóp i nie mogli po prostu uwie-Dr Gloria Polo po swoim cudownym uzdrowieniu i nawróceniu
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rzyć, nie wierzyli własnym oczom. Poka-
załam im ruchy, które mogłam wykonać 
moimi nogami. Wprawdzie zadawały mi 
ogromny ból, ale myślę, że jeszcze nigdy 
nie byłam tak szczę śliwa z powodu tego 
bólu, jaki w tamtej chwili odczuwałam w 
nogach. Odzys kałam czucie w nogach. I 
to wszystko stało się w sposób, któ rego 
medycyna nie jest w stanie wyjaśnić i 
który był przyczyną zdumienia lekarzy.

Ordynator oddziału na 7 piętrze 
szpitala zaraz powiedział mi: „W ciągu 
38 lat mojej lekarskiej praktyki, nigdy nie 
widziałem i nie przeżyłem tak wielkiego 
cudu, jak ten z pani nogami.”

Popatrzcie tutaj, moje drogie rodzeń-
stwo w Panu, oto moje zregenerowane 
stopy. Nie z arogancji i próżności, lecz 
by oddać chwałę Bogu, kroczę przed 
wami i pokazuję moje nogi, by udo wodnić 
wam wielkość dzieł Pana, naszego Boga 
żywego, Jego nieskończonej MIŁOŚCI ku 
nam i Jego wszechmocy2.

Inny, wielki cud uczyniony przez Pana 
jest taki: nie miałam piersi. Wyobraźcie 
sobie, byłam bardzo dumną, próżną 
kobietą. Moim motto było: „Kobieta musi 
pokazywać swe wdzięki i ko rzy stać z 
tego, co dostała w prezencie od natury.”

I tak sobie mówiłam: najlepsze co 
mam – moje piersi, nogi i w ogóle moja 
sylwetka – są moim kobiecym ciałem i 
będę je eksponować. Ukazywałam moje 
kobiece wdzięki bardzo osten tacyjnie. 
Podkreślałam okrągłości mojej figury i 
ekstrawagancko poruszałam biodrami. 
W ten sposób zawsze zwracałam na 
siebie uwagę. Nosiłam zawsze ubrania 
z dużym rozcięciem, by wyeks ponować 
mój duży biust. Wmawiałam sobie piękno 
moich nóg. I popatrzcie, drodzy bracia i 
siostry w Panu, właśnie wszyscy „faworyci 
i faworytki” mojej próżności najbardziej się 
spalili. Właśnie to wszystko zwęgliło się i 
było zupełnie brzydkie. 

Powracając do kolejnych cudów, 
zdziałanych przez Pana... Udałam się 
do lekarza, który opiekował się mną, gdy 
byłam ak tywna sportowo. Wyobraźcie 
sobie: lekarz, który zwykł oglą dać pewną 
siebie i zarozumiałą kobietę, która dla 
swej figury od chudzała się jak wariatka, 
połykała i pochłaniała niczym od ku rzacz 
leki i preparaty, ten mój lekarz nagle ujrzał 
moje ciało na wpół spalone i zniekształ-
2 Gloria kroczy po podium, a słuchacze 
klaszczą widząc ów cud Boga.

cone. Nie mógł wierzyć własnym o czom. 
Przeprowadził wszystkie możliwe bada-
nia, za pomocą CRT, z zastosowaniem 
najnowocześniejszych, nuklearnych me-
dycz nych urządzeń. Potem powiedział do 
mnie: „Z tym małym ka wałkiem wątroby, 
który pozostał, przeżyje pani. Ale jajniki, 
moja droga, po prostu całkowicie się 
skurczyły, zwęgliły, uschły i przy  pominają 
wysuszone winogrona. I dlatego nigdy już 
nie bę dzie pani mogła mieć dzieci.”

Pomyślałam sobie w duchu: „Dziękuję 
Ci, Boże, że w ten spo sób odjąłeś mi tro-
skę związaną z planowaniem rodziny. W 
na turalny sposób stałam się bezpłodna. 
Dzięki Ci, Boże, za to, chwa ła Ci za to.” 
Byłam nawet szczęśliwa z tego powodu, 
gdyż tak było o jedną troskę mniej. Ale 
półtora roku później odczu łam swędzenie 
tam, gdzie były moje piersi i trochę więcej 
skóry pokrywało teraz moje żebra. Skóra 
naciągała się i wyciągała. Odczuwałam 
ból. Nagle mój biust uwidocznił się i urosły 
mi piersi. Było to dla mnie niezwykle dziw-
ną rzeczą, nie dającą się wy tłumaczyć, że 
nagle z powrotem miałam piersi. A wiecie, 
jaka była tego przyczyna? Stwierdziłam, 
że byłam w ciąży, po mimo spalonych 
jajników. I tak oto Bóg na nowo podarował 
mi piersi. I tymi piersiami byłam w stanie 
wykarmić moim matczy nym mlekiem 
cudowną, zdrową córeczkę, którą uro-
dziłam. Moja najmłodsza córka ma na 
imię Maria José. Wskutek tego wszyst-
kiego znormalizowała się również moja 
menstruacja i wszystkie kobiece hormony 
zrównoważyły się. Także moje jaj niki z 
powrotem wytwarzały komórki jajowe. 

To są główne cuda, które Pan uczynił 
mojemu ciału i o któ rych zaświadczam. 

Drugi aspekt 
zdarzenia
Teraz posłuchajcie mnie dobrze! To 

był cielesny, materialny, fizyczny aspekt 
mojego wypadku. Ale drugi aspekt tego 
zdarze nia był znacznie piękniejszy. To 
było niewyobrażalne, cudowne przeżycie. 
Musicie bowiem wiedzieć, że najpiękniej-
sze, najcu downiejsze w tym wypadku było 
to, co spróbuję teraz opowie dzieć ludzki-
mi słowami, mimo że nie da się tego ująć 
za pomocą ziemskich sformułowań.

Otóż, gdy moje zwęglone ciało leżało, 
znajdowałam się (moja dusza) w cudow-
nie białym tunelu. Wokół mnie było białe 
świa tło, które dawało mi taką rozkosz, 

pokój i szczęście – uczu cia, których nie 
można opisać ludzkimi słowami. Nie 
ma po prostu takich wyrażeń, by oddać 
wielkość tej chwili. To była szalenie 
wielka ekstaza, nie dająca się opisać 
rozkosz. Nie ro zumiem, dlaczego się nam 
przedstawia śmierć jako swego ro dzaju 
karę. Uwolniona zostałam od czasu i 
przestrzeni.

W świetle tym poruszałam się na-
przód, niesamowicie szczę śliwa i przepeł-
niona radością. Nic mnie nie trapiło. Gdy 
spoj rzałam do góry, ujrzałam na końcu 
tunelu coś jakby słońce: białe światło. 
Mówię: „białe”, by określić kolor, ale ko-
loru tego świa tła i jego jasności nie da się 
opisać. Koloru tego nie da się po równać 
z kolorami, jakie istnieją na tym świecie. 
Światło było po prostu wspaniałe. Było 
dla mnie źródłem tej ogromnej miłoś ci, 
tego pokoju we mnie i dookoła mnie; to 
była nieopisana mi łość i po kój, jakiego nie 
znałam na ziemi.

Gdy tak poruszałam się do przodu 
w tym tunelu, powiedzia łam do siebie 
samej: „Ojej! Umarłam…” I w tej chwili 
pomy ślałam o moich dzieciach i lamen-
towałam: „O mój Boże, moje dzieci! Co 
na to moje dzieci?” 

Byłam zawsze zajętą i zestresowaną 
matką, która nigdy nie miała dla nich 
czasu. Wychodziłam z domu wczesnym 
rankiem, około godziny 5, na podbój 
świata, a wracałam późnym wieczo rem, 
około godziny 23. Z tej przyczyny nie 
byłam w stanie wła ś ciwie zatroszczyć 
się o moją rodzinę i dzieci. Wówczas 
uj rza łam nędzę mojego życia w całej 
prawdzie, bez żadnych retuszy i ogarnął 
mnie wielki smutek.

W tym momencie wewnętrznej pustki, 
z powodu nieobecno ści moich dzieci, 
straciłam poczucie czasu i przestrzeni. 
Znowu spojrzałam ku górze i zobaczyłam 
coś bardzo pięknego. W jed nej chwili 
ujrzałam wszystkie osoby mojego życia, 
naprawdę w jednej chwili, żyjące i zmar-
łe. Objęłam moich pradziadków, moich 
dziadków, moich rodziców, którzy już nie 
żyli, po prostu – wszystkich! To była taka 
doniosła chwila, było cudownie. 

Pojęłam, że oszukano mnie co do 
reinkarnacji. Tym samym praktycznie 
strzeliłam sobie gola do własnej bramki, 
bo zawsze fanatycznie broniłam reinkar-
nacji. Powiedziano mi kie dyś, że pewna 
osoba jest inkarnacją mojej prababci, 
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ale nie po wiedziano mi kto, a ponieważ 
wróżenie kosztowało zbyt dużo, dałam 
sobie z tym spokój i nie dociekałam, kim 
jest ta osoba. Sama spoty kałam ciągle 
ludzi, o których sądziłam, że są wciele-
niami moje go pradziadka i dziadka. A 
teraz obejmowałam dziadka i pra dziadka. 
Uściskaliśmy się gorąco i spotkałam 
wszystkich w jed nej chwili. Było tak ze 
wszystkimi osobami, które znałam i które 
pochodziły ze wszystkich stron, gdzie 
prze bywałam, zmarłe i ży jące – a to 
wszystko w jednym momencie. 

Tylko moja córka przestraszyła się, 
gdy ją przytuliłam. Miała wtedy 9 lat i w 
tym samym momencie poczuła mój uścisk 
w swoim obecnym życiu na zie mi. Czuła 
zatem mój uścisk w tych godzinach, w 
czasie których ona i cała rodzina bali się 
o moje ży cie, gdyż moje ciało znajdowało 
się jeszcze w śpiączce. Zwy kle nie czuje-
my takiego uścisku z zaświatów. W tym 
cudownym stanie czas zatrzymał się, nie 
odczuwałam ciężaru ciała. 

Nie spostrzegałam już ludzi tak jak 
wcześniej. Podczas mo jego życia zwra-
całam uwagę na to, czy ktoś jest gruby, 
szczupły, brzydki, ciemnoskóry, dobrze 
ubrany czy nie. Według tych kry teriów 
dzieliłam osoby i byłam z tego powodu 
pełna uprzedzeń i cynicznej krytyki. 
Zawsze, gdy mówiłam o innych, krytyko-
wa łam ich. Teraz, tutaj, było inaczej. Teraz 
widziałam również wnętrze ludzi... i jak 
pięknie było widzieć to ich wnę trze, ich 
myśli, uczucia, gdy ich obejmowałam. I 
gdy tak przy tulałam wszystkich, równo-
cześnie przemieszczałam się w górę. 
Czułam się coraz to bardziej napełniona 
pokojem i szczęściem. I im wy żej się 
unosiłam, tym bardziej byłam świadoma, 
że przy padła mi w udziale cudowna wizja. 
Na końcu tej drogi zoba czyłam je zioro, 
cudowne jezioro, otoczone tak wspania-
łymi drzewami, tak pięknymi, że nie da 
się tego opisać. 

Podobnie kwiaty... we wszystkich 
kolorach, a ich zapach był samą rozko-
szą. Wszystko było inne, wszystko było 
tak piękne w tym cudownym ogrodzie, w 
tym wspaniałym miejscu. Nie ma słów, 
by to opisać. Wszystko było miłością. 
Rosły tam dwa drze wa, które tworzyły 
coś na kształt bramy. Wszystko to różni 
się od tego, co znamy. Nawet kolory nie 
są podobne do naszych. Tam wszystko 
jest niewypowiedzianie piękne. W owej 

chwili ujrzałam mojego siostrzeńca, 
który wraz ze mną uległ wypad ko wi, 
jak wszedł do tego cudownego ogrodu. 
Wiedziałam jednak, czułam, że mnie nie 
wolno tam wejść, że ja nie mogę jeszcze 
tam wejść.

Pierwszy powrót
W tym momencie usłyszałam głos mo-

jego męża. Krzyczał, płakał ze złamanym 
sercem i wołał z całej duszy: „Gloria!!! 
Gloria! Proszę, nie zostawiaj mnie same-
go. Popatrz, twoje dzieci cię potrzebują. 
Gloria, wróć! Nie bądź tchórzem i nie 
zo stawiaj nas samych!” 

W tamtej chwili widziałam wszystko 
– jednym spojrzeniem. Miałam wgląd we 
wszystko i widziałam nie tylko jego, jak tak 
boleśnie płakał. Był cały we krwi, gdyż on 
także odniósł obraże nia. Wprawdzie nie 
został trafiony przez piorun, ale energia 
pio runa porwała go i rzucała nim na 
prawo i lewo. Nasze ciała pod skakiwały 
jak gumowe piłeczki, jak na trampolinie. 
Z tego po wodu mój mąż został zraniony 
i krwawił. W owej chwili Pan pozwolił 
mi wrócić. Ja jednak nie chciałam tego. 
Ten pokój, radość, rozkosz, jakimi byłam 
otulona, zachwycały mnie. Ale stopniowo 
i coraz bardziej zaczęłam się poruszać 
wstecz w kie runku mojego ciała, które 
leżało martwe na ziemi. 

Wszyscy, z wyjątkiem tych, którzy 
sami odbierają sobie ży cie, doświadczają 
uścisku Boga Ojca. Dlatego też widzą 
to światło i czują ową ogromną miłość, 
która tam wszystko wypeł nia. Bóg Ojciec 
obejmuje nas wszystkich, gdyż kocha 
nas wszystkich w doskonały sposób. On 
ukazuje nam, jak bardzo nas kocha. Ale 
ponieważ Bóg nikogo nie zmusza, często 
bywa tak, że dobrowolnie decydujemy 
się żyć bez Boga. W ten sposób to my 
wybieramy sobie ojca w naszym życiu. 
Bierzemy Boga za ojca i dostosowujemy 
nasze życie do Niego i Jego przykazań 
miłości, albo decydujemy się na szatana, 
ojca kłamstwa i grze chu oraz zepsucia, 
znającego tylko nienawiść, pogardę i 
szerzą cego je na tej ziemi3.

Po tym uścisku Boga Ojca dusza 
pozostaje przy Nim, albo przekazywana 
jest szatanowi, którego z własnej woli 
wybrała sobie na ojca w swoim życiu. 
Jeśli na ziemi zdecydowaliśmy się żyć 
bez Boga Ojca, to On nas nie zmusza do 
3 Zob. 1 J 3,8-10 (Przyp. wyd.)

spędzenia z Nim wieczności.
Widziałam, jak moje nieruchome ciało 

leżało na noszach na oddziale uniwersy-
tetu medycznego w Bogocie. Widziałam 
leka rzy, jak się o mnie starali i aplikowali 
mi elektrowstrząsy, by wznowić pracę 
serca. Przedtem ja i mój siostrzeniec 
leżeliśmy ponad dwie godziny na ziemi, 
ponieważ nie można nas było dotknąć z 
powodu wyładowań, jakie wychodziły z 
naszych na ładowanych prądem ciał. Do-
piero teraz mogli się nami zająć i dopiero 
teraz podjęto moją reanimację. 

I tak podchodzę (moja dusza) do 
mojego ciała i poruszam stopami mojej 
duszy to miejsce na mojej głowie4. Dusza 
po siada jego kształt. W tym momencie 
przeskoczyła z wielką siłą iskra. I tak 
oto wciskam się w swoje ciało. Zdawało 
mi się, że ono wciąga mnie w siebie. To 
wejście strasznie bolało, gdyż ze wszyst-
kich stron ciało wysyłało iskry. Czułam, 
jak gdybym wci skała się w coś małego, 
ciasnego. To było jednak moje ciało. 
Miałam wrażenie, jak gdybym – będąc 
normalnej wielkości – wciskała się w 
dziecięce ciuszki, które zdawały się być 
zrobione z drutu. To był potworny ból. Od 
tej chwili zaczęłam odczuwać bóle moje-
go spalonego ciała. Spalone podbrzusze 
tak bardzo bolało, tak niewymownie, paliło 
strasznie, wszystko dy miło i parowało.

Słyszałam, jak lekarze zawołali: „Do-
szła do siebie! Doszła do siebie!” Rado-
wali się niezmiernie, ale mój ból był nie 
do opisa nia. Nogi były czarne i zwęglone, 
całe moje ciało było żywą raną, jeśli w 
ogóle było to jeszcze ciało.

Próżność
Największy i najbardziej nieznośny 

ból wywoływała moja próżność. To był 
inny rodzaj cierpienia we mnie, to była 
próż ność światowej kobiety, emancy-
pantki, samodzielnej, pewnej siebie 
specjalistki, profesjonalistki, stale studiu-
jącej, intelektu alistki, naukowca, kobiety 
biznesu, kogoś, kto chciał znaczyć coś 
w społeczeństwie. Jednocześnie byłam 
niewolnicą mojego ciała, niewolnicą 
urody, mody. Codziennie cztery godziny 
zaj mował mi aerobik, masaże, diety i 
za strzyki, i wszystko, co tylko możecie 
sobie wyobrazić. 

Najważniejszą rzeczą, moim bożkiem 
było piękno mojego ciała. Dla niego po-
4 Wskazuje na to miejsce na głowie.
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nosiłam wiele wyrzeczeń. To było moje 
ży cie: rutynowe niewolnictwo dla posiada-
nia pięknego ciała. Zwy kłam mawiać, że 
piękny biust jest po to, by go pokazywać. 
Dla czego miałabym go ukrywać? To samo 
mówiłam o nogach, gdyż wie działam, 
że były niezwykle atrakcyjne, dobrze 
wyćwi czo ne. 

W pewnym momencie z przerażeniem 
zdałam sobie sprawę, że przez całe 
życie pielęgnowałam tylko moje ciało. 
To było centrum mojego życia: miłość do 
mojego ciała. A teraz już go nie miałam. 
Tam, gdzie były piersi, miałam okropne 
dziury, zwłaszcza po lewej stronie nie było 
niczego. Moje nogi wyglą dały strasznie. 
Były to raczej kikuty, zwęglone, zupełnie 
czarne jak spalony kotlet z grilla. Tak, 
wszystkie miejsca mojego ciała, które 
najbardziej pielęgnowałam, były zwęglo-
ne i obumarłe. 

W szpitalu
Następnie zabrano mnie do szpitala 

Seguro Social. Tam za częto mnie szyb-
ko operować i zeskrobywać miejsca ze 
spaloną tkanką. W czasie narkozy po raz 
drugi opuściłam ciało i przy glądałam się, 
co robili ze mną lekarze. Byłam zatroska-
na o moje życie, przede wszystkim bałam 
się z powodu nóg. Nadal miałam w sobie 
tę dumę, że jestem właścicielką moich 
nóg, mojego ciała i że w mojej mocy było 
tak trenować, przez uprawianie sportu 
i ćwiczeń, aby były przez wszystkich 
podziwiane. I nagle wydarzyło się coś 
przerażającego.

Muszę wam, kochani bracia i siostry, 
wyznać, że „na diecie” byłam także w 
sprawach religii. W relacjach z Bogiem 
byłam stosującą dietę katoliczką. Musicie 
wiedzieć, że byłam złą kato liczką. Cała 
moja relacja z Bogiem polegała na tym, 
że uczęsz czałam na niedzielną Mszę 
św., która trwała zaledwie 25 minut. Wy-
szukiwałam sobie zawsze takie Msze św., 
w czasie których ksiądz najmniej mówił, 
ponieważ męczyło mnie jego gadanie. 
Jaką męką byli dla mnie księża, którzy 
wygłaszali długie kazania! Taka była moja 
relacja z Bogiem! Była słaba i dlatego też 
wszystkie światowe prądy i nowe modne 
trendy miały nade mną taką władzę. By-
łam prawdziwą chorągiewką na wietrze. 
Garnę łam się z zapałem do tego, co ucho-
dziło za najnowsze, najnowo cześniejsze 
z racjonalizmu czy wolnej myśli. 

Brakowało mi ochrony modlitwy, pły-

nącej z wiary. Brako wało mi także wiary 
w siłę łaski, w moc Ofiary Mszy Świętej. 
I właśnie gdy kształciłam się i specjalizo-
wałam w zawodzie, ta moja chwiejność 
wydała najgorsze owoce. W tamtym cza-
sie na uniwersytecie usłyszałam pewnego 
dnia, jak jeden katolicki ksiądz powiedział, 
że nie ma diabła i że również nie ma 
piekła. To było właśnie to, co chciałam 
usłyszeć! Natychmiast pomy ślałam sobie 
w duchu: jeśli nie ma diabła i piekła, to 
wszyscy dostaniemy się do Nieba. Kto 
w takim razie musi się obawiać? Mogę 
zatem robić to, co mi się podoba.

To, co mnie zasmuca, a co muszę 
wam z wielkim wstydem wyznać, to 
fakt, że wiara w istnienie piekła była 
tym ostatnim sznurem, który trzymał 
mnie przy Kościele. To egzystencjalny 
strach przed diabłem trzymał mnie w 
łącz ności ze wspólnotą Koś cioła. Kiedy 
więc powiedziano mi, że nie ma szatana 
i w ogó le piekła, powiedziałam sobie od 
razu: „Dla czego mam się jeszcze starać 
i walczyć o życie według reguł „starego 
Kościo ła?” Przecież wszyscy pójdziemy 
do Nieba, dlatego całkowicie obojętne jest 
to, jacy jesteśmy i co czynimy.”

To było właśnie ostatecznym powo-
dem, dla którego całkowi cie oddaliłam 
się od Pana. Oddaliłam się od Kościoła 
i zaczęłam kląć na niego, i nazywałam 
go głupim oraz zacofanym itp. Nie 
obawiałam się już grzechu i zaczęłam 
niszczyć moją relację z Bogiem. Grzech 
nie pozostał tylko we mnie: grzech zaczął 
roz przestrzeniać się ze mnie na zewnątrz 
i zarażać innych. Stałam się aktywna – w 
złym znaczeniu tego słowa. O tak, nawet 
sama zaczęłam opowiadać wszystkim, że 
diabeł nie istnieje, że jest wymysłem du-
chowieństwa. Kolegom na uniwersytecie 
zaczę łam mówić, że Boga też nie ma i że 
jesteśmy produktem ewolu cji itp. I tak oto 
udało mi się wpłynąć na wielu ludzi. 

Diabeł istnieje 
naprawdę
A teraz słuchajcie, co się zdarzyło, 

gdy znajdowałam się w tej straszliwej 
sytuacji... Co za potworny strach! Nagle 
zobaczyłam, że demony istnieją. Przybyły 
teraz, by mnie zabrać. Widziałam przede 
mną diabły w całej ich potworności. 
Żaden z wizerun ków, jakie dotychczas 
widziałam na ziemi, nie może nawet w 
najmniejszym stopniu przedstawić tego, 
jak straszliwie wyglą da ją. I tak oto widzę, 

jak naraz wychodzi ze ścian sali opera-
cyjnej wiele ciemnych postaci. Wydają się 
być normalnymi i zwyczaj nymi ludźmi, ale 
wszystkie mają to przeraźliwe, okropne 
spoj rzenie. Nienawiść emanuje z ich 
oczu. I natychmiast pojmuję, że jestem 
im coś winna. Przybyły, by mnie zainkaso-
wać, bo przyj mowałam ich propozycje do 
grzechu. Teraz musiałam za to za płacić, a 
ceną byłam ja sama. Zaprzedałam diabłu 
moją duszę. Dobiłam z nim interesu. 
Moje grzechy miały bowiem swoje kon-
sek wencje. Grzechy należą do szatana, 
nie są czymś za dar mo od niego, trzeba 
za nie zapłacić. Ceną jesteśmy my sami. 
Kiedy więc robimy zakupy w jego sklepie 
– że się tak wyrażę – będziemy musieli 
zapłacić za towar. Bądźmy tego świado-
mi. Ujrzałam nagle, jak stawały się żywe 
wszystkie moje grzechy, które popełniłam 
od mojej ostatniej spowiedzi, to znaczy od 
ostatniej spowiedzi u katolickiego księdza 
i jego rozgrzeszenia.

Musimy zapłacić za każdy grzech. 
Płacimy naszym spokojem sumienia, 
naszym wewnętrznym pokojem, naszym 
zdrowiem... A gdy jesteśmy wiernymi, 
stałymi klientami w supermarkecie sza-
tana i kupujemy tylko w jego sklepie, na 
końcu on sam nas zainkasuje. Stajemy 
się jego własnością. Sprzedaliśmy mu 
swoją duszę.

Największym kłamstwem, największą 
sztuczką diabla jest to, że szerzy bajki, 

Dr Gloria Polo przed 
wypadkiem i nawróceniem
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jakoby go w ogóle nie było.
Te straszne, ciemne postaci okrążają 

mnie i oczywistą rzeczą jest, że przybyły 
tylko w jednym celu: zabrać mnie ze sobą. 
Prawdopodobnie nie macie wyobrażenia, 
jaka to była trwoga, okropny strach... do 
tego stopnia, że w tej sytuacji na nic mi się 
zdał mój intelekt, wiedza, moje akademic-
kie tytuły i ukończone kształcenie zawo-
dowe. Były całkowicie bez wartości. 

Te grzechy wciągają więc nas w głąb, 
w dół, do ojca kłam stwa. Ale gdy my, nie-
udacznicy, przynosimy Bogu nasze grze-
chy w sakramencie pokuty i pojednania, 
wtedy to On płaci cenę. On zapłacił ją na 
Krzyżu Swoją własną Krwią i życiem. I 
On ponownie płaci za każdym razem, gdy 
grzeszymy. Zniósł dla nas potworne męki, 
które sobie sami zgotowaliśmy i które 
były zobowiązaniem wobec właściciela 
grzechów – szatana. Zostali ś my odku-
pieni przez Jezusa Chrystusa. Mamy więc 
prawo do Je go Królestwa, Jego życia, 
gdyż uczynił nas dziećmi Bożymi.

I oto przybyły te ciemne istoty, by 
zainkasować swą własność – mnie... 
Widziałam, jak wychodzą ze ścian i 
wkraczają do sali. Mnóstwo istot, które 
nagle stanęły wokół mnie. Na zewnątrz 
wyglądały początkowo normalnie, ale 
spojrzenie każdej było pełne nienawiści, 
pełne diabelskiej nienawiści. I były takie 
bez duszne, wewnętrznie wypalone. Moja 
dusza wzdrygała się i drża ła, i natych-
miast zrozumiałam, że były demonami. 
Zrozu miałam, że znajdowały się tu z 
mojego powodu, bo byłam im coś winna, 
grzech bowiem nie jest czymś gratis. 
Największą podłością i kłamstwem diabła 
jest wmawianie ludziom, że w ogóle nie 
istnieje. To jego strategia... później ten 
kłamca może robić z nami wszystko, co 
chce. I oto z przerażeniem zrozumia łam: 
Och, istnieją! 

Zaczęły mnie okrążać, chciały mnie 
dostać. Możecie sobie wyobrazić mój 
strach, moje przerażenie? To była istna 
trwoga! Na nic mi się zdała moja wiedza, 
rozum i pozycja społeczna. Zaczęłam 
tarzać się po ziemi, rzucać się na moje 
ciało, ponieważ chciałam uciec do niego, 
ale ono już mnie nie wpuszczało; to na-
pawało mnie przerażającym strachem. 
Zaczęłam biec i ucie kać. Nie wiem jak, ale 
przedarłam się przez ścianę sali operacyj-
nej. Nie chciałam nic innego jak tylko 
uciec, ale gdy przeszłam przez ścianę, 
trafiłam w próżnię. Zostałam wciągnięta 

w jakiś tunel, który nagle pojawił się i 
prowadził w dół. 

Na początku było jeszcze trochę 
światła. Przypominało wosk pszczeli. I 
roiło się tu jak w ulu, tak wielu ludzi tu 
było. Dorośli, starcy, mężczyźni, kobiety 
– krzyczący głośno, przenikliwie, zgrzy-
tający zębami. Byłam wciągana coraz 
głębiej i zmierzałam nieprzerwanie w 
dół, mimo że ciągle starałam się stamtąd 
wydo stać. Światło stawało się coraz bar-
dziej skąpe, a ja leciałam tym tunelem, 
aż ogarnęła mnie niezwykła ciemność. 
Górę spowijało światło, w dole zaś była 
coraz większa ciemność. Możecie sobie 
wyobrazić, jak się rozradowałam, gdy zo-
baczyłam swą matkę w tym świetle. Była 
cała jasna. Umarła wiele lat temu. Naraz 
zro zumiałam, że tymi białymi szatami, 
w które moja matka niczym słońce była 
przyobleczona, były wszystkie te Msze 
św., w któ rych uczestniczyła w swoim 
życiu. Nie miałam możliwości do stać się 
do niej i pozostać przy niej. Bezbronna 
zapadłam w tę ciemność, której nie da 
się z niczym porównać. Najciemniejsza 
ciemność tej ziemi jest przy niej jasnym 
południem. I tamtejsza ciemność wy-
wołuje straszne cierpienia, przerażenie 
i wstyd. I strasznie cuchnie. Widziałam 
coraz więcej strasznych postaci i istot 
zniekształconych w sposób, którego nie 
można sobie wy obra zić. 

Grzech, moi bracia i siostry w Panu, 
pozostawia w naszych duszach ślady. Te 
ślady naznaczają nasze dusze jak blizny, 
jak pęcherze powstałe wskutek oparze-
nia, nieforemne dziury. A naj gor szym 
doświadczeniem przy tym było dla mnie 
to, że – jak się zorientowałam – wycho-
dził ze mnie okropny odór. Ile pieniędzy 
wydawałam w całym życiu na perfumy 
i od świeżacze powietrza, gdyż niczego 
bardziej nie nienawidzi łam jak smrodu! I 
tak oto spostrzegłam, że moje grzechy nie 
były gdzieś poza moją duszą, ale były we 
mnie, wewnątrz mojej duszy, i to stamtąd 
rozprze strze niał się ów nieznośny smród. 
Przypominałam demona, straszną bestię, 
zniekształconą przez wszystkie moje 
okropności. Moja matka była ubrana w 
świetli ste szaty Pana, a ja byłam ubrana 
w worek na śmieci – przez bestię, przez 
samego diabła.

W tym stanie dotarłam do swego 
rodzaju grzęzawiska, gdzie wiele osób 
tkwiło po szyję w bagnie i jęczało. Poję-
łam, że to bagno złożone było z nasienia, 

które wytrysnęło w grzesznych związkach 
i podczas seksualnych zboczeń, za które 
my ludzie na ziemi jesteśmy odpowie-
dzialni. Jedynie stosunek płciowy, który 
dokonuje się w związku sakramentalnym, 
jest pobłogosławiony przez Boga, gdyż 
On Sam obecny jest przy tym akcie i jest 
wła śnie trzecią Osobą w tym związku mał-
żeńskim. On jest miłością, która uświęca 
i uszlachetnia każdy akt małżeński. Sek-
sualność pozbawiona sakramentalnych 
fundamentów jest tylko czystą żą dzą, 
zaspokojeniem, egoizmem. Właśnie z 
tego powodu ci lu dzie cierpią w tym ba-
gnie, które sami zgotowali sobie na ziemi 
niepohamowanymi namiętnościami. Każ-
dy, kto uczestniczył w takich grzesznych i 
pozamałżeńskich stosunkach płciowych, 
tkwi w owym bezkresnym i cuchnącym 
bagnie i cierpi nie zmier nie z tego powodu. 
Wstydzi się swoich złych uczynków.

Nagle odkryłam w tym bagnie również 
mojego tatę. Ujrzałam go zanurzonego 
po szyję w tej cuchnącej mazi. Przeszył 
mnie ból i głośno krzyknęłam: „Tato, co 
tu robisz?” Odpowiedział pła czącym 
głosem: „Moja córko, ach moja córko, 
cudzołóstwo, niewierność!” 

Sami przeżyjecie to pewnego dnia i 
przypomnicie sobie moje słowa. Mogę 
wam tylko powiedzieć, że najbardziej 
bolesną rze czą jest to, że widzi się Boga 
– zakochanego w człowieku – któ ry przez 
całe nasze życie podąża za nami i nie-
ustannie nas szu ka. Jakże kochający Bóg 
cierpi z powodu naszych grzechów!

Ukazano mi tam, jak wiele osób 
modliło się za mnie, jak wie lu księży i 
zakonnic starało się sprowadzić mnie na 
dobrą drogę. A ja odczuwałam jedynie 
pogardę wobec wszystkich tych osób. 
Byłam ordynarna w określaniu tych 
świątobliwych osób. Zakon nice nazy-
wałam tak: „pingwiny”, „niezaspokojone 
stare wiedź my”, „pozornie święte baby w 
trwającej wiecznie meno pauzie, któ re liżą 
Panu Bogu palce u nóg i nie mają pojęcia 
o proble mach ludzi na świecie”. To tylko 
niektóre z mniej dosad nych określeń, 
jakich używałam, mówiąc o nich. 

Wiecie, tam, po tamtej stronie, widzi 
się swe całe życie tak, jak jest ono zapi-
sane w Księdze życia, każdy szczegół. 
Przy tym pojawiają się nie tylko słowa, 
które się wypowiada, lecz również myśli, 
jakie im wówczas towarzyszyły. Wszystko 
jest od kryte i jasne dla każdego. Często 
można się wzdrygnąć, widząc różnicę 
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między słowem i myślą. Grzechy, które 
popełniamy, nie pocią gają konsekwencji 
tylko dla nas, lecz również dla naszego 
oto czenia. Są one niczym zgniłe owoce, 
które zarażają każdy znaj dujący się w 
pobliżu zdrowy owoc i doprowadzają go 
do gnicia. Stanowi to wielkie cierpienie 
w tym drugim świecie, gdy się widzi, jak 
bardzo grzech szkodzi nie tylko tobie, lecz 
roz prze strzenia się wokół ciebie i wszyst-
ko niszczy. Kto jest najbli żej mnie? Moje 
dzieci. Kiedy więc oddaję się grzechowi, 
szko dzę swoimi grzechami najpierw moim 
dzieciom i rodzinie.

A teraz posłuchajcie mnie dobrze i 
nie zatykajcie sobie uszu. Gdy człowiek 
popełnia ciężki grzech, diabeł ma go w 
swym rę ku i zmusza go niczym windy-
kator do podpisania mu weksla, któ ry 
natychmiast czyni z niego jego własność. 
Najsmutniejsze jest pierwsze polecenie 
szatana skierowane do nas: „Idź zatem 
teraz i przyprowadź mi wszystkich, którzy 
cię otaczają i z któ rymi masz kontakt!”

Matka, która kogoś nienawidzi albo 
która nieustannie roz po wszechnia plotki o 
bliźnich, albo ojciec, brutalny, uzależniony 
od alkoholu, który wraca zawsze pijany do 
domu i nie wzdryga się przed kradzieżą 
cudzej własności, mają zwykle przy sobie 
dzieci. Nadużywają więc rodzicielskiego 
zadania, którym po win na być troska o 
przyszłość dzieci. Rodzicie swoim złym 
postępowaniem dają zły przykład dzie-
ciom. Tylko życie sakra mentami Kościoła 
może przełamać takie błędne koło w 
łańcu chu, jaki łączy różne pokolenia. 
Tylko łaska sakramen tów i moc modlitwy 
mogą odsunąć grzech i unicestwić go.

To była żywa ciemność. Tam nic nie 
jest martwe lub nieru chome. Po tym jak 
bezradna i bezbronna przemierzyłam 
ten tu nel, dotarłam niespodziewanie na 
równe podłoże. Byłam w tym momencie 
całkowicie zrozpaczona, ale i ogarnięta 
silną wolą ucieczki. Była to ta sama silna 
wola co wcześniej, by osią gnąć coś w ży-
ciu. Teraz było to dla mnie bez znaczenia, 
gdyż teraz byłam tutaj i nie mogłam się 
uwolnić. Nic mi nie pozostało z wielkich 
wyobrażeń i marzeń, które wcześniej mia-
łam: stałam się całkiem mała, maleńka.

Wtedy nagle ujrzałam, że podłoże 
otwarło się. Wyglądało jak wielka gęba, 
jak przeraźliwie wielki pysk, otchłań. Pod-
łoże żyło, trzęsło się!!! Czułam się strasz-
nie pusta, a pode mną była ta na pawająca 
strachem, przerażająca otchłań, której po 

prostu nie jestem w stanie opisać ludzkimi 
słowami. Najgorsze było to, że nie czuło 
się tu wcale obecności i miłości Boga. Nie 
było ni cze go – nawet promyka nadziei. 
Ta przepaść nieodparcie wsysała mnie w 
dół. Krzyczałam jak szalona. Śmiertelnie 
przestraszyłam się, gdy zauważyłam, 
że nie mogłam zapobiec upadkowi, że 
nieprzerwanie wciągana byłam w dół. 
Wiedziałam, że jeśli spad nę, to nigdy 
stamtąd nie wrócę i że bez końca będę 
spadać coraz to głębiej i głębiej. Doko-
nałaby się śmierć mojej duszy, ducho wa 
śmierć mojej duszy. Bezpowrot nie zatra-
ciłabym się.

W czasie tego przerażającego horro-
ru, na skraju przepaści, po czułam nagle 
jak św. Michał Archanioł chwycił mnie 
za sto py. Moje ciało wpadło do otchłani, 
ale on przytrzymywał mnie za stopy. To 
była chwila strasznego bólu i potwornego 
strachu. 

Gdy tak wisiałam nad przepaścią, ską-
pe światło, które mia łam jeszcze w duszy, 
zirytowało demony i wszystkie te stwory 
rzuciły się na mnie. Te okropne kreatury 
przypominały larwy, pijawki, które chciały 
ostatecznie ugasić we mnie owe światło. 
Wyobraźcie sobie moje obrzydzenie i 
przerażenie, gdy ujrzałam, że jestem 
pokryta tymi odrażającymi kreaturami. 
Krzyczałam, wrzeszczałam jak szalona. 
Te istoty paliły. O moi bracia i sio stry, 
chodzi o żywą ciemność, nienawiść, która 
pali, połyka nas, ograbia i wysysa. Nie ma 
takich słów, które oddałyby ten horror. 

Przebiegłość diabła
Kto oglądał film „Pasja” Mela Gibso-

na, ten przypomni so bie, że szatan był 
ukazany podczas biczowania Pana jako 
dzie cko, które patrzyło na Jezusa i uśmie-
chało się do Niego. Szatan jednak nie jest 
dzieckiem, lecz potworem, przyczyną i 
sprawcą wszelkiego zła, perwersyjnym, 
wstrętnym typem, który zniewo lił wielu 
ludzi żądzą ciała, czarami i fałszywymi 
na ukami, np. że diabeł nie istnieje. Wy-
obraźcie sobie, jaki jest sprytny, że daje 
się zanegować. Wmawia nam, że go nie 
ma, aby mógł spokojnie czynić z nami 
wszystko, co chce. Nawet wierzą cych 
okłamuje na wszelkie możliwe sposo-
by. Sieje zamęt wśród ludzi na tysią ce 
sposobów i wykorzystuje słabe punkty 
każdej osoby. 

I tak wielu jest praktykujących katoli-
ków, którzy chodzą na Mszę św. i jedno-

cześnie do wróżbitów. Zły bowiem wma-
wia im, że to nic złego, że i tak pójdziemy 
do Nieba, gdyż nie czynimy nikomu nic 
złego. Demon zwodzi, wykorzystuje i 
dyryguje wszy stkim za pomocą świetnie 
przemyślanego planu – podstę pem. Mó-
wię wam jednak, że jeśli wybieracie się 
do wróżki – nieważne, co tam robicie, lub 
czego nie robicie – bestia i tak odciśnie 
na was swoją pieczęć. Jeśli zwracacie 
się ku okulty zmowi, chodzicie do taro-
cistów, wywołujecie duchy, paracie się 
okultyzmem i astrologią, bierzecie udział 
w seansach z wirują cymi stolikami – przy 
tych wszystkich hobby, które w dzisiej-
szym świecie są w modzie – Zły wyciska 
na was swoją pieczęć.

Po raz pierwszy w takim miejscu by-
łam z moją koleżanką, która zabrała mnie 
do wróżki, aby przepowiedziała mi moją 
przy szłość. I tam zostałam opieczętowana 
przez bestię. Tak, Zły wycisnął wtedy na 
mnie pieczęć. Od tamtego czasu pojawiło 
się w moim życiu zło, wewnętrzne niepo-
koje, zamęt, nocne kosz ma ry, lęki, udrę-
czenia, obawa, przerażenie. Ogarnęło 
mnie pra gnienie samobójstwa. Nigdy nie 
potrafiłam zrozumieć przy czy ny tej chęci. 
Płakałam, czułam się nieszczęśliwa i 
nigdy wię cej nie miałam w sobie pokoju. 
Wprawdzie modliłam się, ale czu łam, że 
Pan jest bardzo daleko ode mnie. Nigdy 
już nie od czu wałam bliskości Boga, jakiej 
doświadczałam będąc dziec kiem. Coraz 
trudniej było mi się modlić. To takie jasne! 
Otwar łam Złe mu drzwi i wkroczył w moje 
życie z całą swoją mocą. 

Dusze czyśćcowe
Powracam teraz do tego strasznego 

miejsca, w którym się znajdowałam, na 
skraju tej okropnej przepaści. Musicie 
wie dzieć, że byłam bezbożnicą, w prak-
tyce – ateistką. Nie wierzy łam już w istnie-
nie diabła, a nawet – w istnienie Boga. 

W tych okolicznościach, zaczęłam 
krzyczeć: „O wy, biedne dusze czyśćco-
we, proszę was, wyciągnijcie mnie stąd, 
wydostań cie mnie. Proszę, pomóżcie 
mi!” Gdy tak krzyczałam, przepełnił mnie 
dotkliwy ból. Wówczas zauważyłam, jak 
miliony, wiele milionów ludzi płakało i 
szlochało. Ujrzałam nagle, że były tu 
niezliczone rzesze ludzi młodych, przede 
wszystkim młodych – wszyscy pośród nie-
wymownych cierpień. Pojęłam, że w tym 
strasznym miejscu, w tym bagnie pełnym 
nienawiści i cier pienia zgrzytali zębami, i 
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wydawali z siebie takie ryki i wrzaski z 
bólu, że przyprawiało mnie to o dreszcze, 
czego nigdy nie za pomnę. 

Macie pojęcie? Oto nieobecność 
Boga, oto grzechy, oto ich kon sekwencje. 
Macie pojęcie, czym jest grzech? To cał-
kowite prze ciwstawienie się Bogu, który 
jest nieskończoną miłością. Grzech jest 
czymś tak przerażającym, że ma takie 
straszne skut ki. A my żartujemy sobie z 
tego. Żartujemy z grzechu, piekła i de-
monów. Jednocześnie nie zdajemy sobie 
sprawy z tego, co ro bimy. 

Od tamtego przeżycia upłynęły lata, 
ale zawsze gdy o tym myślę, płaczę 
z powodu cierpień tych wielu ludzi. To 
byli samo bójcy, którzy w momencie 
rozpaczy odebrali sobie życie, a teraz 
byli pośród tych mąk i katuszy; otoczeni 
przez te okropne stwo ry, okrążeni przez 
demony, które ich męczyły. Najgorsza w 
tej całej torturze była nieobecność Boga, 
Jego kompletna nie obec ność, bo tam 
nie czuje się Boga. Zrozumiałam, że ci, 
którzy od bie ra ją sobie życie, muszą tam 
tak długo pozostać, tyle lat, ile musieliby 
żyć na ziemi. Samobójstwem naruszyli 
porządek Boży, dlatego demony miały do 
nich dostęp. Dusze czyśćcowe zazwyczaj 
są uchronione od wszelkiego wpływu zła, 
są już świętymi Boga i nie mają już nic 
wspólnego z demonami. 

Mój Boże, tak wielu biednych ludzi, 
szczególnie młodych... tak wielu, wielu, 
płaczących, cierpiących niewymow-
nie... Gdyby wiedzieli, co ich czeka po 
samobójstwie, z pewnością pogodzi liby 
się z grożącą im na przykład jakąś karą 
więzienia, zamiast skazywać się na coś 
takiego. 

Wiecie, jakie dodatkowe cierpienia 
muszą znosić? Muszą przyglądać się, 
jak ich rodzice lub najbliżsi, którzy jesz-
cze żyją, cierpią z ich powodu, znoszą 
hańbę, wpędzają się w kompleksy winy: 
„Gdybym go wychował surowiej, gdybym 
go ukarał...”, albo: „Gdybym go ukarał, 
gdybym mu powiedział, gdybym zro bił 
to czy tamto...” itd. Te wyrzuty sumienia 
przytła czają, są bo lesne, stanowią ich 
piekło na ziemi. Konieczność przyglą-
dania się temu cierpieniu najbliższych 
sprawia im największy ból. Jest to dla 
nich największa męka, z której demony 
się cieszą. Dlatego pokazują im wszystkie 
te sceny: „Popatrz, jak twoja matka pła-
cze. Popatrz, jak twój ojciec płacze, jak są 
zrozpaczeni, przepeł nieni strachem, jak 

się obwiniają, jak dys kutują i nawzajem 
się oskarżają. Popatrz na cierpienia, jakie 
im zadałeś. Spójrz, jak teraz buntują się 
przeciw Bogu. Spójrz na swoją rodzinę! 
Wszy st ko to twoja wina.”

Te biedne dusze potrzebują przede 
wszystkim tego, aby ci, którzy pozostali 
na ziemi, rozpoczęli lepsze życie, zmienili 
swe życie, spełniali dzieła miłości, odwie-
dzali chorych, aby zama wia li Msze św. za 
zmarłych oraz sami w nich uczestniczyli. 
Du sze te miałyby z tego wielką korzyść i 
czerpałyby pociechę. Du sze, które są w 
czyśćcu, nic nie mogą dla siebie zrobić. 
Nic, zu pełnie nic. Ale Bóg może uczynić 
coś poprzez niezmierzone ła ski Ofiary 
Mszy św. Powinniśmy im w taki sposób 
pomagać i za mawiać za nie Msze św., 
sami w nich uczestniczyć i ofiaro wy wać 
nasz udział jako dar Ojcu Niebieskiemu 
przez Najświęt szą Maryję Pannę.

Przepełniona strachem pojęłam, że 
dusze te nie mogą mi po móc. W obliczu 
tego strachu i paniki ponownie zaczęłam 
wołać: „Kto się pomylił? To musi być jakiś 
błąd! Spójrzcie, jestem świę ta, wszyscy 
nazywali mnie za życia świętą. Nigdy 
nie kradłam i nigdy nie zabiłam. Nikomu 
nie zadałam cierpień. Za nim zbank ru-
towałam, za darmo leczyłam zęby i często 
nie żą dałam pienię dzy, gdy nie mogli mi 
zapłacić. Robiłam paczki dla biednych… 
Co ja tutaj robię?” 

Domagałam się respektowania moich 

praw! Byłam przecież taka dobra, powin-
nam trafić prościutko do Nieba. „Co tu 
robię? Chodziłam w każdą niedzielę na 
Mszę św., mimo że podawałam się za 
ateistkę. Wprawdzie nie zważałam na to, 
co mówił ksiądz, ale nigdy nie opuściłam 
Mszy św. Jeśli w całym życiu nie było 
mnie na niej pięć razy, to tylko tyle, nie 
więcej. Co ja tutaj zatem robię?! Uwolnij-
cie mnie stąd! Wyciągnijcie mnie stąd!” 

Krzyczałam i wrzeszczałam, pokryta 
tymi ohydnymi stwora mi, które się mnie 
uczepiły: „Jestem wyznania rzymsko-
kato lic kiego, jestem praktykującą kato-
liczką, proszę, uwolnijcie mnie stąd!”

Ujrzałam 
moich rodziców
Podczas gdy moje ciało na ziemi 

znajdowało się w śpiączce, gdy tak 
krzyczałam, że jestem katoliczką, ujrza-
łam małe światło. A wiedzcie, że jedno 
malutkie światełko w tej nieprzeniknionej 
ciemności jest już czymś wspaniałym, gdy 
znajdujecie się w ta kiej absolutnej, nie da-
jącej się opisać ciemności. To najlepsze, 
co może się wam w tej sytuacji przytrafić. 
To największy pre zent, o którym można 
pomarzyć i na którego otrzymanie nie 
oś mielacie się mieć nadziei. Nad tą nie-
samowitą i mroczną dziurą widzę kilka 
stopni. Spoglądam w górę i zauważam 
tam mojego ojca. Umarł 5 lat przed tym 
wydarzeniem. Stał prawie na skraju tej 
przepaści. Miał trochę więcej światła niż 
ja, w dole. Kilka stopni wyżej zobaczyłam 
moją matkę. Miała jeszcze wię cej świa-
tła. Była zatopiona w modlitwie, jakby w 
postawie adora cji. 

Gdy ujrzałam ich oboje, wypełniła 
mnie taka radość, tak wiel ka, że nie mo-
gąc się opanować zaczęłam wołać: „Tato! 
Ma mo! Jakże się cieszę, że was widzę. 
Proszę, wyciągnijcie mnie stąd! Proszę 
was z całego serca, wyciągnijcie mnie 
stąd! Wydo stańcie mnie stąd!” Gdy na 
mnie spojrzeli i mój tata zobaczył mnie w 
tej beznadziejnej sytuacji... musielibyście 
zobaczyć ten wielki ból, który mogłam 
wyczytać z ich twarzy... Po tamtej stro nie 
natychmiast widzi się takie rzeczy, gdyż 
każdego roz poznaje się do głębi. Tak 
więc popatrzyłam na nich i natych miast 
odczułam ogromny smutek i cierpienie, 
jakie czuli moi rodzice, widząc mnie w 
takim stanie. 

Mój tata zaczął gorzko płakać, zasłonił 
twarz rękami i la men tował: „Córko! Moja 

W tekście spisanym i przetłumaczonym 
ze słownego wystąpienia, 

mogą znajdować się powtórki. 
Jednak dla zachowania „żywego języka” 

przekazu Pani Glorii 
nie dokonano żadnej ingerencji 

w styl jej świadectwa. 
Na stronie http://www.gloriapolo.net 
jest ono dostępne również w postaci 

hiszpańskojęzycznych 
nagrań video i audio.     
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córeczko!” A moja matka dalej modliła 
się. I tak oto zdałam sobie sprawę, że 
moi rodzice nie mogli mnie wydostać. 
Przy tym wszystkim wielkim cierpieniem 
było to, że moją sytuacją przyczyniłam 
się do tego, że także tam, gdzie byli, 
musieli dodatkowo znosić mój ból. Moje 
cierpienie potęgowało i to, że widziałam, 
jak dzielą je ze mną, nic nie mo gąc dla 
mnie zrobić. Pojęłam również, że byli tu, 
ponieważ mu sieli zdać Panu sprawę z wy-
chowania mnie. Byli ustanowionymi straż-
nikami talentów, które Bóg mi dał. Mieli 
obowiązek ustrzec mnie przed atakami 
szatana – swoim życiem i przykładem. 
Mieli obowiązek podtrzymywać łaski, 
dane mi przez Pana. Wszyscy rodzice są 
strażnikami talentów, które Bóg daje ich 
dzieciom. Gdy ujrza łam cierpienie moich 
rodziców, przede wszystkim mojego ojca, 
krzyczałam zrozpaczona: „Wyciągnij cie 
mnie stąd, zabierzcie mnie stąd!”

Eutanazja 
Ponownie z całej siły zaczęłam 

krzyczeć: „Wydostańcie mnie stąd! To 
musi być jakaś pomyłka. Kto jest za nią 
odpowie dzial ny? Wyciągnijcie mnie stąd!” 
W tym czasie, kiedy tak krzycza łam, moje 
ciało znajdowało się na ziemi w śpiączce. 
Byłam podłączona do wielu aparatów. 
Byłam w agonii. Umie rałam. Moje płuca 
nie pracowały, nerki nie funkcjonowały. 
„Żyłam” jeszcze, gdyż byłam podłączona 
do urządzeń, a moja siostra, która jest 
lekarzem, nalegała, aby nie odłączano 
mnie od nich. Powiedziała do opiekują-
cych się mną lekarzy i pielęgnia rek, którzy 
chcieli ją namówić do zakończenia in-
tensywnej tera pii i wyłączenia aparatury: 
„Nie jesteście Bogiem!” Lekarze bowiem 
uważali, że nie opłaca się kontynuować 
intensywnej terapii. Rozmawiali już z 
moimi bliskimi i przygotowywali ich na to, 
że umrę. Mówili, że powinni pozwolić mi 
umrzeć w spo koju, gdyż leżałam w ago-
nii. Moja siostra jednak nie ustępo wała. 
Widzicie ten paradoks? W moim życiu 
zawsze broniłam eutanazji, tak zwanego 
prawa do „godnej śmierci”. 

Moja siostra mogła przy mnie być tyl-
ko dlatego, że sama była lekarzem. Przez 
cały czas trwała przy mnie. W momencie, 
gdy moja dusza była po drugiej stronie i 
widziałam rodziców, i krzyczałam z całych 
sił do nich, moja siostra usłyszała całkiem 
wyraźnie, jak wołałam do rodziców, cie-
sząc się z tego, że przy byli, aby mnie wy-

dostać... Jednakże źle zinterpretowała to 
woła nie. Prawie umarła ze strachu, kiedy 
usłyszała moje krzyki – naprawdę usły-
szała je wyraźnie, czuwając przy moim 
łóżku. Dla niej oznaczały, że ostatecznie 
odejdę z tego świata. Zawołała: „Moja 
siostra umarła! Przegrała walkę. Mój 
ojciec i matka za brali ją. Odejdźcie stąd, 
tato, mamo, idźcie sobie! Nie bierzcie jej 
ze sobą. Ma przecież jeszcze małe dzieci. 
Nie zabie rajcie jej nam. Nie zabierajcie 
mojej siostry Glorii. Zostawcie ją!”

Lekarze musieli ją stamtąd zabrać, 
gdyż sądzili, że jest w szoku. I nie ma 
w tym nic dziwnego, ponieważ przeżyła 
wiele: śmierć mojego siostrzeńca, którego 
musiała zabrać z kremato rium, śmierć 
siostry czy raczej jej krytyczną sytuację: 
nie umar ła, ale nie przeżyje dzisiejszego 
dnia – jak mniemali leka rze. Ob ciążona 
była tymi troskami i obawami już od 3 dni 
i do tego wszy stkiego nie mogła spać. 
Nic dziwnego, że jej koledzy sądzi li, że 
postradała zmysły.

Egzamin
Na nowo zaczęłam krzyczeć: „Nie ro-

zumiecie! Wyciągnijcie mnie stąd, jestem 
przecież katoliczką! To wszystko musi 
być ja kimś nieporozumieniem, pomyłką! 
Ktoś się tam pomylił! Proszę, wyciągnijcie 
mnie stąd!”

I gdy tak rozpaczliwie krzyczałam, 
nagle usłyszałam głos, tak słodki i miły 
głos, niebiański głos. Na jego dźwięk 
cała moja dusza zadrżała z radosnego 
uniesienia. Wypełniła się głębokim 
pokojem i niewy obrażalnym uczuciem 
miłości. A wszystkie te ciemne postaci 
błyskawicznie odstąpiły przerażone, nie 
mogą bowiem przeciw stawić się owej 
miłości. Tego pokoju też nie mogą znieść. 
Upa dły na ziemię, leżały tak, jak gdyby też 
adoro wa ły Pana. 

To wywarło na mnie niesamowite 
wraże nie. Wyobraźcie so bie! Widzę te 
byty, straszne złe duchy, powa lone na 
ziemię... Jak tylko usłyszały Głos Pana 
(pomimo pychy szatana, z powodu której 
odczuwają go jako bardzo nieprzy jemny), 
rzuciły się na klęczki! 

Zobaczyłam Najświętszą Pannę na 
kolanach, gdy kapłan uno sił Naszego 
Pana w Hostii, podczas Mszy św. odpra-
wianej za duszę mojego kuzyna. Maryja 
Niepokalana modliła się za mnie! Klęcząc 
u stóp Naszego Pana, zbierała wszystkie 
modli twy, ja kie ludzie na ziemi ofiarowy-

wali za mnie, i Mu je odda wała.
Czy wiecie, że w chwili Podniesienia, 

gdy kapłan podnosi Ho stię, obecność 
Jezusa jest odczuwalna i wszyscy trwają 
po kornie na klęczkach, nawet złe duchy! 
...A ja chodziłam na Mszę św. bez mi-
nimum szacunku, bez skupienia uwagi, 
z gumą do żucia w ustach, czasami 
drzemiąc, rozglądając się, rozpro szona 
tysiącem banalnych myśli...! A potem 
miałam jeszcze czelność tymi samymi 
ustami uskarżać się, pełna pychy, że 
Bóg mnie nie wysłuchał, kiedy Go o coś 
prosiłam!

Wierzcie mi, że było dla mnie wstrzą-
sające, kiedy ujrzałam jak, przy przejściu 
Naszego Pana, wszystkie te stworzenia, 
na wet te straszne byty, rzucały się na zie-
mię w imponującym u wielbieniu. Ujrzałam 
Niepokalaną Dziewicę, wdzięcznie klę-
czącą u stóp Pana, orędującą za mnie, w 
uwielbieniu przed Nim. ...A ja, grzesznica, 
tak brudna, traktowałam Go bez odrobiny 
szacunku, i mówiłam, że byłam dobra... 
Tak, dobry ze mnie nę dzarz! Wypierałam 
się i przeklinałam Pana! Pomyślcie, jaką 
byłam grzesznicą, skoro nawet złe duchy 
kajały się do ziemi, kiedy przechodził Pan 
Jezus Chrystus...! 

Niezwykły pokój powrócił i usłyszałam, 
jak ten piękny głos powiedział do mnie: 

„No dobrze, 
jeśli naprawdę 
jesteś kato licz ką, 
to na pewno możesz 
wymienić Dziesięć 
Przykazań Bo żych!”
Co za nieoczekiwane wyzwanie dla 

mnie. Teraz się ośmieszę. Sama zastawi-
łam tę pułapkę na siebie moim krzykiem 
i deklara cją. Cały świat ma teraz dowie-
dzieć się o moim kłamliwym wy znaniu. 
Straszna perspektywa dla mnie. Możecie 
to sobie wy obrazić? Wiedziałam, że 
istnieje Dziesięć Przykazań. Nic wię cej. 
Nic. Zupełna ciemność. „Ojej, jak ja się z 
tego wyplączę? Co mam teraz zrobić?” 
Pomyślałam: „Tylko się nie poddawaj, 
ja koś to będzie!”

*
W październiku w sprzedaży 
pojawi się płyta CDmp3 z na-
graniem całego tekstu książki 

„Od złudzenia do prawdy. 
Trafiona przez piorun...”  
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Na przełomie lat 2007-2008, mnożyły 
się znamienne rocznice Maryjne: po Fati-
mie a przed Lourdes, mamy Beauraing i 
Banneux. Na tej drodze łaski, kalendarz 
otwiera się na stronie objawień w Beaura-
ing. Oto fakty najbardziej znaczące.

Spokojna kraina 
w trudnym kontekście
Krótko po objawieniach w Fatimie 

(zaledwie 15 lat różnicy) mają miejsce 
objawienia w innym chrześcijańskim 
kraju: Królestwie Belgii, za panowania Al-
berta I (1909-34), bardzo blisko Francji, w 
2-tysięcznej mieścinie, zwanej Beauraing, 
w walońskiej prowincji Namur. 

Jest to kraina ludna, górnicza, żyją 
tu ludzie prości i pracowici. Po wielkiej 
wojnie, jak mówi się o I wojnie światowej, 
tamtejsza wiara uśpiona - jak zresztą 
wszędzie indziej - wymaga przebudzenia, 
zwłaszcza w perspektywie dwóch głów-
nych światowych kryzysów: pierwszy eko-
nomiczny od 1929 r., a drugi – polityczny 
z powodu wzmocnienia się dyktatur: po 
Mussolinim (1922), Hitler, powołany do 
władzy 30 stycznia 1933 r., doprowadza 
wkrótce do rozpoczęcia II wojny świato-
wej. Otóż, to właśnie 3 dnia tego miesiąca 
kończą się objawienia w Beauraing… Na 
czele Kościoła stoi wówczas papież Pius 
XI (1922-39), mając w planie uroczyste 
obchody, z końcem 1932 r., 19 stulecia 
Odkupienia. To oczywiste, że Matka 
Zbawiciela się tym interesuje. 

Objawienia mają miejsce na skraju 

świata cywilnego: na ulicy i u wejścia 
do świata religijnego: do pensjonatu dla 
dziewcząt prowadzonego przez Siostry 
od Doktryny chrześcijańskiej. Matka 
Boża przychodzi, aby nawoływać swój 
lud do głębszej wiary, przygotować go na 
wielkie grożące mu niebezpieczeństwa. 
W tym prostym środowisku społecznym 
wybiera dwie skromne i chrześcijańskie 
rodziny: dzieci państwa Voisin: Fernan-
de (15 l.), Gilberte (13 l.), Albert (11 l.) i 
dwójkę z trójki dzieci państwa Degeimbre, 
osierocone przez ojca – Andree (14 l.) i 
Gilberte (9 l.).

Objawienia – charakterystyka
Objawienia są liczne: w krótkim czasie 

ma miejsce 26 objawień (33 z dziennymi 
powtórkami), od 29 listopada 1932 r. do 3 
stycznia 1933 r.1, w zimie, tak jak w Pont-
main. Jest to więc oczywiste wezwanie do 
ofiary. Składają się one z trzech odręb-
nych etapów, będących jasno odbiciem 
trzech tajemnic Różańca św.: etap zapra-
szający (29 listopada – 8 grudnia), kiedy 
Maryja uprzedza dzieci i usilnie prosi o 
ich przybycie; etap doświadczeń, kiedy, 
wręcz odwrotnie, Maryja pozwala siebie 
pragnąć (9-26 grudnia); etap decydujący, 
kiedy Maryja się objawia i ujawnia Swoje 
prośby (27.12.1932 – 3 .01.1933). 

Uderzają nas następujące główne 
1 W prawdziwym hebrajskim alfabecie, 26 
jest cyfrą Bożą. 33 przypomina śmierć Od-
kupiciela z czołem otoczonym kolcami. Rok 
1933 jest jubileuszem Odkupienia.

fakty: Najświętsza Dziewica przychodzi 
wiernie niemal każdego wieczoru, między 
godziną 18 a 19, czasem trochę później, 
schodząc powoli z nieba aż do poziomu 
dzieci, za bramę wejściową szkoły, w 
pobliże lurdzkiej groty. Objawienia trwają 
krótko i odbywają się często w milcze-
niu. Maryja jest majestatyczna i prosta 
zarazem (wkrótce obierze matczyne i 
królewskie atrybuty), o pięknej urodzie. 
Jej świetlista sylwetka wyodrębnia się z 
ciemnego tła, otoczona gwiazdami, będą-
ca raz w ruchu, innym razem nieruchoma, 
zawsze uśmiechnięta i gotowa słuchać, 
mająca często złożone ręce – to postawa 
sprzyjająca medytacji i modlitwie. Naga-
bywana o cuda, Maryja milczy i na razie 
czyni ich niewiele: odsuwając wszelką 
formę „populizmu” przychodzi po coś 
znacznie ważniejszego: zbawienie ludu 
chrześcijańskiego. Na poziomie przekazu 
(gesty, „obrazy”, rzadkie słowa) objawie-
nia coraz silniej przemawiają za wyzwo-
leniem. Przerażone z początku dzieci 
zachęcane są do ufności i nadciągający 
lud także: Beauraing jest wezwaniem do 
zwrócenia się ku Maryi, do pokładania 
całkowitej ufności w Matce matek.

Dzieci stopniowo wchodzą w wielką 
zażyłość z Maryją, wzmocnione poprzez 
napotkane na początku niedowiarstwo, 
tak krewnych, jak i kręgu religijnego. 
Jednak coraz liczniejszy i coraz bardziej 
gorliwy tłum, jak i znaki dawane przez 
Maryję zmuszają do dania dzieciom wiary. 
Tłum ten coraz bardziej współdziała w wy-
darzeniach, to czego chciała Najświętsza 
Dziewica: zarzucić w ten sposób przynętę 
do rozmowy. Najważniejsze momenty 
dokonają się 8 grudnia i w ostatnich 
dniach trwania objawień, kiedy wyjdą 
na jaw pragnienia Maryi wyrażone w Jej 
przesłaniu.

Orędzie: kilka słów, 
wielkie natężenie
Wszystko zaczyna się pewnego 

pó źno listopadowego wieczoru 1932 r., 
kiedy Gilberte Voisin dołącza do czwórki 
pozostałych, którzy przychodzą po nią 
do pensjonatu, jak każdego wieczoru o 
godz. 18.30. Wychodząc od zakonnic 
widzą nad lurdzką grotą, położoną wzdłuż 
wejściowej wewnętrznej bramy - na czar-
nym niebie - lśniącą Panią, nadchodzącą 
i odchodzącą z modlitwą. Wystraszone 
dzieci uciekają do domów. Germanie 
Degeimbre, jedna z matek dzieci, przez 
długi czas będzie powściągliwa i surowa 

75-lecie objawień 
w Beauraing 
Królowa 
o złotym 
Sercu
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wobec swych córek, sądząc, że kłamią. 
Od początku łzy obcują z nadzieją; cier-
pienie z pogodą ducha. 

Tożsamość Pani
Na początku Pani pojawia się nad 

grotą, następnie, 1 grudnia, staje obok 
głogowego krzewu (dzika odmiana krzaku 
róży)2; w taki sposób przychodzi aż do 
końca trwania objawień. Gdy 2 grudnia 
Albert pyta: „Czy Pani jest Niepokalaną 
Dziewicą?”, Ona schyla głowę i otwiera 
ramiona na znak aprobaty (gest powtó-
rzony 4 grudnia). 4 grudnia, gdy dzieci 
pytają, kiedy powinny przyjść ponownie, 
Ona odpowiada: „W dzień Niepokalanego 
Poczęcia”. Wieczorem 8 grudnia (msza 
św. została odprawiona wcześnie rano w 
tej intencji przez Domena Lambert) wobec 
blisko 15.000 osób, Maryja wprowadza 
widzących w głęboką ekstazę, która 
przeobraża rysy ich twarzy, tak jak miało 
to miejsce w Massabielle. 21 grudnia, na 
pytanie: „Kim Pani jest?”, odpowiada po 
raz pierwszy otwarcie: „Jestem Niepo-
kalaną Dziewicą”. Poprzez wszystkie te 
cechy, Maryja przypomina Swoją tożsa-
mość ujawnioną w Lourdes. 29 grudnia, 
Fernande jest pierwszą, która kontemplu-
je na piersi Maryi jej złote Serce: przypo-
mnienie Jej fundamentalnego powołania 
do wielorakiego macierzyństwa.

Jest to Serce opisane przez Syme-
ona, przeszyte na Kalwarii, którego miłość 
rozbrzmiewa poprzez wieki w Fatimie: 
Niepokalane Serce okolone kolcami. W 
Beauraing chodzi o Serce chwalebne, 
promieniujące, wydobywające swój 
wielki i gorejący płomień do Trójjedynego 
Boga i cierpiącej ludzkości. Czyste złoto 
symbolizuje doskonałą miłość3. Odtąd, za 
każdym razem, gdy Maryja otwiera Swoje 
ramiona, ofiarowuje Swe złote Serce jako 
skarb niewyczerpanej macierzyńskiej 
miłości. Ostatniego dnia objawień, 3 
grudnia 1933 r. wobec 30-tysięcznej masy 
pielgrzymów Maryja powierza Andree na-
stępującą prawdę: „Jestem Matką Boga, 
Królową dwóch….” Serce Maryi prowadzi 
do teologicznej prawdy mówiącej, że 
2 Maryja objawiła się pod tym wezwa niem w 
kraju Basków w 1469 r. pew ne mu pasterzo-
wi, który widział Ją ma  jes tatyczną w jaśnie-
jącym globie u  mieszczonym na gałęziach 
krzewu głogu. Analogia jest uderzająca: w 
ostatniej wizji jaką miała Fernande 3 stycz-
nia, Najśw. Dziewica przyszła w niezwyk łym 
blasku i wybuchu ognistej kuli w wiązkach 
iskier wywołujących wrażenie.
3 Ap. 3, 18; 21, 21.

Maryja jest Theotokos, matką Syna, który 
jest Bogiem4, umarłym dla naszego zba-
wienia. Jest Królową,5 to zaś wprowadza 
nas bardziej niż kiedykolwiek w tajemnice 
chwalebne różańca św. Te dwa wezwania 
wpisują się w nasze maryjne litanie. 

Dwa symbole: Królowa i Serce 
- doskonała służebnica i matka.
Pierwsze słowa Maryi są zaleceniem: 

„Bądźcie grzeczne!”. Poza dziećmi, tyczy 
się to wszystkich, gdyż słowo „sage”, gdy 
w odniesieniu do dzieci ma znaczenie 
„grzeczne”, gdy go użyjemy w odniesieniu 
do dorosłych ma znaczenie „mądre”: mą-
drość jest darem Boga, Świętego Ducha. 
Maryja jest matką mądrości. 

Ówczesna Europa znajduje się w 
przededniu nowego szaleństwa, okrutne-
go i barbarzyńskiego. W 1945 r. zrozumie 
się to lepiej poprzez „proroctwo” Paula 
Valery: „Pamiętajmy, że cywilizacje są 
śmiertelne!”. Ponieważ ludzie zapomnieli, 
że są tutaj tylko pielgrzymami, Najświęt-
sza Dziewica odpowiada widzącym na 
pytanie: „Dlaczego Pani tu przychodzi?”: 
„Aby tutaj pielgrzymowano”. Maryja bła-
gała o to w Lourdes i Fatimie. Jesteśmy 
pielgrzymami, zaangażowanymi w długą 
i trudną drogę, a bez łaski Bożej nic nie 
możemy. Nasze pielgrzymowanie, ikona 
ludu mesjańskiego i Kościoła, konkre-
tyzuje, kieruje i uświęca nasz marsz ku 
Bogu. Każde sanktuarium maryjne jest 
postojem, gdzie pielgrzym odzyskuje 
swoje siły przez Eucharystię - najczystszy 
i najbardziej urodzajny owoc 
Serca Maryi. Dlatego więc, 
kiedy widzący pytają Maryję, „w 
imieniu duchowieństwa” czego 
pragnie, Ona odpowiada: „kapli-
cy”. Wie bowiem, że tam będzie 
spotykany i przyjmowany Jej 
Boski Syn. 30 grudnia, Fernande 
odmawiając „Zdrowaś Maryjo” 
przerywa w pewnej chwili, gdyż 
słyszy Maryję, jak mówi: „Módl-
cie się, módlcie się dużo!”. 

Od 1 grudnia, dzieci klękały i 
instynktownie odmawiały pierw-
sze: „Zdrowaś Maryjo”, które 
będą odmawiać już każdego 
wieczoru. Odpowiadały tak, 
jakby na wezwanie, widząc ten 
różaniec, który Maryja trzymała 
4 Sobór w Efezie w roku 431.
5 To właśnie pod sklepieniem nieba,
otoczona gwiazdami, pojawiła się 
promieniująca pięknem Maryja.

czasami na prawym przedramieniu lub 
na widok Jej złożonych dłoni i wzroku 
zwróconego ku niebu, będących sym-
bolem prawdziwej modlitwy. 1 stycznia 
Maryja powraca i precyzuje: „Módlcie się 
zawsze!”. Słowa te pochodzą z Ewangelii: 
„Módlcie się bez przerwy, mawiał Pan… 
Czuwajcie i módlcie się”. On sam dawał 
nieustannie tego przykład.

W najbliższych dziesięciu latach, 
kiedy zostaną rozpętane siły piekła prze-
powiedziane w Fatimie, świat zrozumie 
znaczenie wytrwałej i nieustannej modli-
twy. Gilberte, który przyjął to święte echo 
zaznaczył, że Maryja naciskała na słowo 
„zawsze”. 3 stycznia, w tym ostatnim 
dniu, Maryja składa w pięciu dziecięcych 
sercach trzy inne prośby, o wartości 
testamentowej.

Najpierw mówi: „Nawrócę grzeszni-
ków”. Jest to przewodni motyw, właściwy 
wszystkim, ważnym, dzisiejszym objawie-
niom. Maryja działa więc w imię Swojego 
trwałego powołania do powszechnego 
macierzyństwa. W rzeczywistości wy-
powiedziane jest to w formie obietnicy, 
będącej odpowiedzią i nagrodą za naszą 
modlitwę, na mocy tajemnicy świętych 
obcowania: modlimy się jedni za drugich. 
Objawienia mają zawsze za główny cel 
nawrócenie, zbawienie grzeszników. 

Przedostatnie życzenie Maryi wy-
rażone jest jak delikatne błaganie. 
Rzeczywiście, tamtego wieczoru, zanim 
opuściła Swoich młodych powierników, 
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Niepokalana stawia im dwa pytania: 
„Kochacie Mojego Syna? Kochacie 
Mnie?.....” Zauważmy najpierw - jeśli jest 
taka potrzeba - że pierwsze pytanie Maryi 
udowadnia, iż postać, która się zjawia to 
Matka Jezusa.

Pytanie to przypomina ostatnią prośbę 
z Fatimy: „Nie znieważajcie więcej Moje-
go Syna, tak bardzo już znieważonego!”6. 
„Miłość nie jest kochana!” skarżył się 
św. Franciszek z Asyżu. Maryja pragnie 
złagodzić mistyczne cierpienie Chrystu-
sa, często nieznanego, odrzuconego, 
wzgardzonego, i w Nim samym i w cier-
piących ludziach: „Wszystko, cokolwiek 
uczyniliście najmniejszemu z braci Moich 
Mnieście uczynili”. Jest to przypomnienie 
pierwszego przykazania i jego przedłu-
żenie: „Będziesz miłował Pana Boga 
swego z całego serca twego…; będziesz 
uwielbiał Boga samego i miłował Go wię-
cej niż wszystko inne; będziesz miłował 
bliźniego swego jak siebie samego… W 
tych dwóch przykazaniach zamyka się 
całe Prawo. W taki oto sposób wzdychał 
św. Augustyn: „Uczyniłeś nas dla Siebie, 
o Boże mój…”

Maryja uczy nas kochać Jej Syna, tak 
doskonale jak Ona sama Go ukochała. 
Oczywiście prosi najpierw o miłość do 
Jezusa, zanim prosi o miłość do Niej 
samej. Jednak jedno nie może iść bez 
drugiego. Pamiętamy słowa św. Brigidy 
przywołujące nierozerwalną jedność tych 
dwóch Świętych Serc, o czym z resztą 
6 Pamiętamy modlitwy Anioła wspomina-
jącego świętokradztwa i bluźnierstwa ludzi 
oraz brak cnót Bożych. 

przypomina Cudowny Medalik. Maryja 
pokornie pragnie, by Jej dzieci odwza-
jemniły Jej miłość. Czyż nie mawiała w La 
Salette: „Od jak dawna cierpię dla was!” ? 
Wciąż to powtarza ze świętą ukrytą my-
ślą, ponieważ jeśli się Ją kocha, Jej złote 
Serce będzie mogło bardziej wstawiać się 
u Świętego Serca Swojego Syna. W tej 
perspektywie, ostateczne życzenie Maryi 
powtarza Jej częste orędzia nawoływują-
ce do pokuty: „Tak więc, ofiarujcie się dla 
Mnie!”. Każdy wezwany jest do wlania 
swojej kropli do kielicha współodkupienia. 
Jest to wezwanie pośrednie, ale realne, 
aby pomóc Maryi jako pośredniczce 
we wstawiennictwie u Przenajświętszej 
Trójcy. Stąd też cierpienia jakich doświad-
czyła piątka widzących: surowość mamy 
Degeimbre wobec swych dwóch córek, 
ciągłe wypytywanie i wywiady, nie mówiąc 
już o dręczeniu przez lekarzy (ostatniego 
dnia w rozmównicy sióstr!). Takie jest 
sedno tego przesłania.

Epilog
Pożegnania z Maryją były rozdzie-

rające. Ci młodzi, którzy z początku 
uciekali, nie mogli opuścić swojej niebie-
skiej matki, tak pięknej, tak łagodnej, tak 
dobrej. Nie zapomnieli jednak o przywi-
leju kontemplowania Jej tak wiele razy i 
zachowały dla siebie samych tajemnice, 
które Maryja im powierzyła. Długie lata 
pozostali razem, tak długo, jak życie im 
na to pozwoliło, modląc się wspólnie 
wieczorami przy głogowym krzewie. 
Wyjazd Alberta do belgijskiego Konga 
spowodował ich rozłąkę fizyczną, ale nie 

duchową. Żadne z nich nie obrało życia 
zakonnego, wszyscy pozakładali rodziny 
i mieli dzieci. Dwoje starszych dołączyło 
już do ich Matki w niebie. 

Kościół dokonał kanonicznego bada-
nia, a zbiorowa pamięć zachowała jedną 
z łask najbardziej głośnych dotyczącej 
pewnej rodziny, której dziesięcioletnia 
córeczka – Paulette Dereppe – dotknięta 
była strasznych próchnieniem kości, 
prowadzącym dziewczynkę do pewnej 
śmierci. 

Pełni ufności rodzice prosili 4 grudnia, 
za wstawiennictwem Alberta Pocieszy-
cielkę strapionych. Około godz. 20.30 Al-
bert powraca z rodzicami dziewczynki pod 
głogowy krzew, odmawia kilka „Zdrowaś 
Maryjo”. Objawia się mu Maryja, a Albert 
upadając na kolana błaga Ją o uzdrowie-
nie Paulette. Najświętsza Dziewica nic nie 
odpowiada tylko uśmiecha się delikatnie, 
po czym znika… Mała chora przerywa 
wówczas całe leczenie i będąc na miejscu 
przychodzi pod krzew modlić się każdego 
wieczoru. 15 lutego 1933 r., odmawiając 
różaniec pod głogiem chwytają ją silne 
bóle. Dziewczynka popada w trwogę. Ale 
w nocy uspokaja się i zasypia, a rankiem 
jej ropiejące rany okazują się zagojone: 
Paulette jest uzdrowiona… Dokonała się 
niezliczona ilość uzdrowień i nawróceń, w 
tym te zapamiętane 2 lipca 1949 r. przez 
biskupa Namur, Andre-Marie Charue, w 
celu zatwierdzenia objawień w Beaura-
ing. Dzisiaj pielgrzymki, o które prosiła 
Niepokalana wciąż trwają, organizowane 
zwłaszcza przez mieszkańców Belgii i ich 
sąsiadów. 18 maja 1985 r., Ojciec Święty 
Jan Paweł II, sam się tam udał, z blisko 50 
tysięcznym tłumem pielgrzymów. 

W tą 75 letnią rocznicę objawień 
oddajmy chwałę Maryi o złotym Sercu i 
Bogu; nie obawiajmy się prosić Ich o łaski 
dla naszych rodzin.

Bernard Balayn
Przekład z franc.: Marta Z.
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wszel kich niebezpieczeństw, ogłoszone-
go przez papieża Piusa XI Jubileuszo-
wym Rokiem Odkupienia. W tym czasie 
rzeczywiście totalitaryzm i nacjonalizm 
zdążają do zalania wszystkiego, odrzu-
cając ocalenie, jakie może pochodzić 
tylko od Odkupiciela. „Bezbożni” z Rosji 
(bolszewicy) niszczą krzyże i zamykają 
kościoły, naziści umieszczają swoje 
szalone ambicje w krzyżu w kształcie 
swastyki…

Pogodne objawienia
Choć panuje w Europie zabójczy 

klimat, wzmaga się odgłos żołnierskich 
butów, dopiero co stłumione zostały 
zagrożenia wojny, a oto Matka Boża nie 
przychodzi ani z surowym przesłaniem, 
ani z ostrzeżeniami, ale przychodzi 
podtrzymać Swoje dzieci w łagodności, 
pokoju, ufności. Pośród ludzkiej wrzawy, 
Maryja objawia się jako matka czujna 
na duchowe i rodzinne potrzeby Swoich 
dzieci. Tak więc podtrzymuje dialogi z 
Beauraing doprowadzając je do naj-
czystszej, najzwięźlejszej i najbardziej 
potrzebnej syntezy ewangelicznej. Obja-
wienia przechodzą z 33 (w Beauraing) do 
8 (Banneux) i mają miejsce od niedzieli 
15 stycznia do czwartku 2 marca (cztery 
w styczniu, 3 w lutym, 1 w marcu) przed 
domem państwa Beco, następnie ponad 

drogą, w lasku naprzeciwko. Naj-
pierw mała sylwetka Maryi zjawia 
się nad iglastymi wierzchołkami, 
potem powiększając się przybliża 
się i przedstawia dziewczynce; 
stoi lekko nad ziemią na obłoku, 
ubrana podobnie jak w Lourdes, 
z niebieską wstążką przewiązaną 
w talii, z żółtą różą przy odkrytej 
stopie, ze złożonymi dłońmi, ró-
żańcem na prawym ramieniu, z 
głową otoczoną światłem, uśmie-
chem na twarzy. Całe Jej ciało 
lśni; Jej piękno i młodość są nie do 
opisania. Za każdym razem zja-
wia się, gdy zapada noc, o godz. 
19, raczej nieregularnie, pośród 
zimowego zimna zaostrzonego 
przez lokalny płaskowyż. Gdy 
przychodzi, Marysia doznaje 
niepohamowanej potrzeby dołą-
czenia do Niej, klęka, wyjmuje i 
odmawia różaniec św. (który zna-
lazła „przypadkiem” na drodze). 
Maryja mówiła bardzo niewiele, 
tak jak w Beauraing, Lourdes lub 
na rue du Bac. Stała się bardziej 
„mała” niż kiedykolwiek. Zapamię-

tajmy istotę objawienia:
Dialog rozpoczyna się dopiero 18 

stycznia, podczas drugiego objawienia. 
Maryja prowadzi dziecko wzdłuż drogi – 
po przejściu około stu metrów wskazuje 
na źródło na stoku i mówi:

„Włóżcie ręce do wody…To źródło 
jest przeznaczone dla Mnie.” Będący pod 
wrażeniem ojciec dziewczynki spowiada 
się na drugi dzień i powraca do wiary. 

Następnego dnia, za namową środo-
wiska, Marysia pyta o tożsamość Pani: 
„Jestem Najświętszą Dziewicą ubogich…” 
oraz o znaczenie źródła: „Jest ono prze-
znaczone dla wszystkich narodów, aby 
niosło ulgę chorym.” 

Potem Matka Boża dodaje: „Będę się 
modlić za ciebie.”

20 dnia miesiąca, pomimo niedyspo-
zycji dziewczynka wstaje, aby stawić się 
na spotkanie. Po rozpoczęciu różańca 
św., będąc wciąż na kolanach widzi Ma-
donnę idącą ku niej i pyta Jej:

„Czego pragniesz moja piękna Pani?” 
„Kapliczki” - odpowiada Maryja, która 
kładzie następnie na nią ręce i ją bło-
gosławi. Marysia osuwa się na ziemię 
niby omdlała. Lekarz odprowadza ją do 
domu. Powiadomiony ojciec Jamin poleca 
dziewczynie, aby została w domu. Jed-
nak Marysia protestuje: „Widziałam Ją! 

Zaledwie kończą się objawienia 
w Beauraing, kiedy dwa kroki dalej 
Maryja ukazuje się na nowo, niosąc 
uniwersalne przesłanie, oznajmia-
jąc, że zwraca się do „wszystkich 
narodów”. Od tego czasu upływa 
w 2008 dokładnie 75 lat. Czy 
przesłanie to, zakorzenione w 
trudnych czasach, jest dziś wciąż 
aktualne? 

Ponieważ przesłanie z Ban-
neux jest w dużej mierze miło-
siernym orędziem dla cierpiących, 
większość artykułu napisałem w 
szpitalu przy osobach poważnie 
chorych. W jubileuszowym roku 
Lourdes, głównej światowej stolicy 
chorych dedykuję im ten artykuł.

1933:  Jubileuszowy 
Rok Odkupienia
Niepowtarzalne wydarzenie 

w historii objawień: objawienia w 
Banneux następują natychmiast po 
objawieniach w Beauraing, bardzo 
blisko Banneux. W Beauraing, w 
diecezji Namur, kończą się one 
3 stycznia 1933 roku; nowe zaś 
zaczynają się 15-tego samego miesiąca 
w diecezji Liege. 

Znajdujemy się w walońskich Arde-
nach, na podmokłym płaskowyżu, 25 km 
na południowy wschód od książęcego 
miasta. Chodzi o trzytysięczną osadę, 
bardziej wiejską niż miejską, której 
prawdziwa nazwa to Banneux-Notre-
Dame, przydomek nadany w dowodzie 
wdzięczności za obronę miasteczka przez 
Maryję w 1914 r. 

Maryja dwa razy wybiera Belgię, 
ponieważ jest to kraj chrześcijański, kato-
licki, bezstronny, więc pokojowy, miejsce 
przejazdów – i niestety także najazdów 
– pomiędzy dwoma od dawna wrogimi so-
bie narodami: Francją i Niemcami; punkt 
newralgiczny ważnych nowoczesnych, 
europejskich interesów. Naleganie Maryi 
odnosi się do trosk doznawanych przez 
ludność doświadczaną ekonomicznym 
kryzysem przybyłym z Ameryki…

Maryja objawia się tym razem nie 
pięciorgu dzieciom, ale jedenastoletniej 
dziewczynce, Marysi Beco, najstarszej 
z siedmiorga, a z biegiem lat – jedena-
ściorga rodzeństwa. Rodzice jej, prości 
i pracowici, zamieszkują zwykły dom na 
skraju drogi i iglastego lasu. Są to „letni” 
katolicy. 

Jest połowa stycznia 1933, roku 

75-lecie objawień 
Matki Bożej 
w Banneux
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Słyszałam Ją!”, ale chociaż przychodzi 
każdego wieczoru czekając na Nią w 
zimnie i śniegu, rzeczywiście zobaczy 
Maryję dopiero 11 lutego. W między-
czasie, mimo życzliwości mieszkańców, 
kilkoro dzieci naśmiewa się z niej; próbuje 
się ją nastraszyć w lesie… Rozumie teraz 
lepiej, dlaczego Maryja obiecała modlić 
się za nią.

Matka Boża powraca 11 lutego, w 
rocznicę pierwszych objawień w Lourdes. 
Prowadzi na nowo dziecko do źródła, 
gdzie zwierza się mu: „Przychodzę zła-
godzić cierpienie.” I jak zawsze mówi: 
„Do zobaczenia.” Marysia idzie następnie 
zdać relację swemu proboszczowi i prosi 
go o udzielenie jej pierwszej komunii św., 
co ku jej radości dokonuje się rankiem 
następnego dnia. 

Szóste objawienie ma miejsce dopiero 
w środę 15 lutego. W odpowiedzi na proś-
bę kapłana o znak, Maryja odpowiada: 
„Wierzcie we mnie, Ja będę wierzyć w 
was.” Potem powierza dziewczynce se-
kret, aby nie rozpowiadała tego „nikomu, 
nawet mamie ani tacie.” Dodaje jeszcze: 
„ Módlcie się dużo…”

W poniedziałek 20 lutego, po drugim 
odmówionym pobożnie przez dziewczyn-
kę różańcu, Maryja powraca i nalega 
uśmiechając się: „Moje drogie dziecko, 
módl się dużo.” Po czym przestaje się 
uśmiechać mówiąc jej znowu: „Do zo-

baczenia”. 
Od tej chwili, modląc się i przyjmując 

komunię św. z odnowioną gorliwością, 
Marysia czeka niecierpliwie na swego nie-
bieskiego gościa. Wieczorem w czwartek 
2 marca, pada ulewny deszcz; około poło-
wy drugiego odmawianego przez Marysię 
różańca św. Maryja pojawia się ósmy raz, 
pośrodku nagle przejaśnionego nieba, 
pozwalającego ujrzeć gwiazdy. Objawia 
wreszcie Swą pełną i głęboką tożsamość: 
„Jestem Matką Zbawiciela, Matką Boga.” 
Z powagą i pewnym smutkiem w głosie, 
zaleca dziewczynce usilnie: „Módl się 
dużo.” Po czym mówi: „Żegnaj!” Tak więc 
Maryja nie przyjdzie już nigdy więcej. 
Odchodzi kładąc na dziewczynkę ręce i 
ją błogosławiąc. Podnosząc się z kolan 
Marysia dołącza swój płacz do znów 
silnego deszczu…

Znaczenie przesłania
Pod powierzchnią rzadkich słów 

Pani kryje się prawdziwa katecheza i 
ujawnia się jej łagodne macierzyństwo 
zobrazowane tak niedawno przez Jej 
Złote Serce w Beauraing (z pewnością 
ważne jest powiązanie tych dwóch serii 
objawień). Uwypuklijmy zasadnicze treści 
objawienia.

Pierwsze, co rzuca się w oczy to, 
że Maryja nie rozdziela życia łaski od 
życia cielesnego, przypominając nam, 
że Syn Jej jest Bogiem i człowiekiem; 

chociaż miał boskie pochodzenie zaznał 
w rzeczywistości trudnych warunków 
egzystencji. Źródło potwierdza jeszcze 
raz – jak w Lourdes – że jedynym i praw-
dziwym źródłem życia pod wszystkimi 
jego postaciami jest Chrystus; Maryja jest 
tylko jego drogą, jak mawiał proboszcz z 
Ars. Jezus daje każde życie, życie ciele-
sne, które podtrzymuje i życie duchowe 
podtrzymywane sakramentami Swojego 
Kościoła i siłą Ducha Św. To właśnie Duch 
Św. zasugerował Marysi, aby rozpoczęła 
życie eucharystyczne, a jej ojcu, aby się 
wyspowiadał i nawrócił. „Włóżcie ręce 
do wody”: 

Maryja wskazuje grzesznikom spo-
sób, który pobudzi ich do oczyszczenia 
się zanurzając się nieustannie w wodzie 
„chrzcielnej”. „ To źródło jest przeznaczo-
ne dla Mnie”: Maryja jest „fontanną życia”; 
jest pośredniczką łask, skarbnicą bożych 
zasług Odkupienia: Matka Kościoła i 
łaski. Jezus pozostawia Jej sposobność 
orędowania za nami oraz rozdawania 
Jego miłosierdzia. „Jestem Najświętszą 
Dziewicą ubogich.” Jest to przypomnienie 
historii hebrajskiego ludu, Jej pierwotnego 
ludu, który zaznał ogołocenia przez Boga 
i głębokiej nędzy bez Niego. Maryja w 
najwyższym stopniu oddaje się Bogu do 
dyspozycji, gdyż powiedziała: „Jestem 
Pańską służebnicą.” Jej Syn, urodzony 
w krańcowym ubóstwie w żłóbku i ponió-
słszy śmierć na Krzyżu jeszcze w więk-
szym ubóstwie; Ten, który zwierzał się: 
„Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie 
by głowę mógł położyć”, jest Prototypem 
radykalnego ubóstwa. Uczy On człowie-
ka, że prawdziwym bogactwem, jest On 
„jego Droga, jego Prawda, jego Życie”, że 
wszystko inne jest trawą; „Cóż bowiem za 
korzyść odniesie człowiek, choćby cały 
świat zyskał, a na swej duszy szkodę 
poniósł?” Maryja objawia się dziewczynce 
z ubogiej rodziny. Przypomnijmy sobie 
Bernadetę! Lata 30 przywołują konkret-
nie nowe ubóstwo wywołane znanym 
kryzysem ekonomicznym z roku 1929, 
dotykającym najpierw rodziny najbar-
dziej kruche. Taki jest powód tych ośmiu 
objawień: umocnić ludność pochodzącą 
z tego przemysłowego i handlowego 
centrum Europy będącego w szponach 
niepewności, bezrobocia, czasem biedy. 

Ponad społeczne rozwiązania będące 
bodźcem dla ludzi odpowiedzialnych za 
naród, Najświętsza Dziewica przybywa, 
aby powtórzyć za Swoim Synem: „Czło-

Marysia Beco 
w wieku 11 lat 
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wiek nie żyje tylko samym chlebem, ale 
każdym Słowem, które pochodzi z ust 
Bożych.” I właśnie o tym Słowie, o tej 
chrześcijańskiej nadziei Matka Boża 
przychodzi powiedzieć.

To źródło jest „dla wszystkich naro-
dów”: lata 30 doznają również wzburzenia 
nacjonalistów, którzy utopią się we krwi 
drugiej wojny światowej; są oni wbrew 
duchowi Ewangelii:

„Miłujcie się wzajemnie…”. Maryja 
ukazuje tu, że jest matką wszystkich, 
iż ma za zadanie zgromadzić wszystkie 
Swoje dzieci. W Bogu nie ma ani ras, ani 
antagonizmów, ani „wykluczonych”, ale 
jedynie dzieci, odkupione przez jedyną 
niewinną Krew – Krew Zbawiciela. Po-
jęcie narodów czyni aluzję do ludzkiej 
wspólnoty, ale w słusznej różnorodności 
ludów, ich cech wyróżniających i histo-
rycznych. Zbawienie ich nie mieści się w 
bogactwie ani też w politycznych obietni-
cach, ale w samym Jezusie.

„Przychodzę nieść ulgę chorym”: 
wśród udręk spowodowanych grzechem 
pierworodnym figuruje kruchość życia, 
które jest podatne na choroby i śmierć. 
Maryja nie może powstrzymać ani jedne-
go, ani drugiego, ani też cierpienia, które 
jako jedyne przyczynia się do naszego 
odkupienia. Dlatego mówi więc: „Przycho-
dzę NIEŚĆ ULGĘ.” Przybywa złagodzić, 
zmniejszyć ból w imię Swojego Syna, 
który mawiał: „Przyjdźcie do Mnie wszy-
scy, którzy umęczeni i obciążeni jesteście 
a ja was pokrzepię (…) uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca 
(…) a moje brzemię jest lekkie.” Cierpią-
cy byli dla Jezusa obiektem wielkiego 
współczucia: „Przyprowadzano do Niego 
chorych a On ich wszystkich uzdrawiał.” 
Wskrzeszał nawet z martwych. Maryja 
przypomina sobie doświadczenie jakiemu 
był poddany św. Józef oraz jego śmierć. 
Choć Matka Boża nie może uzdrowić 
wszystkich, to Banneux świadczy o 
wielu uzdrowieniach; gest nałożenia rąk 
Maryi na Marysię dowodzi o prawdziwości 
Ewangelii: „Na chorych ręce kłaść będą, 
a ci odzyskają zdrowie.” Ojciec Emiliano 
Tardif, sprawując posługę uzdrowienia, 
mawiał: „jeśli wyrzucilibyśmy z Ewangelii 
fragmenty o znakach i uzdrowieniach 
dokonanych przez Jezusa, zostałoby 
zaledwie kilka stron.”  

Dzisiejszy świat obfituje w chorych, w 
nowe choroby, które błagają o litość Pana 
życia. Nie wspominając już o chorobach 
psychicznych, moralnych i duchowych. 

Chorzy odczuwają ulgę dzięki miłosier-
dziu Boga, miłości ludzi, poświęceniu 
personelu medycznego, modlitwie bli-
skich i wierzących. Znajdują się oni w 
sercu współodkupienia i są bardzo cenni 
w oczach Pana. To wszystko prowadzi 
nas do drugiej charakterystyki Banneux. 
Przesłanie głęboko ludzkie i ewange-
liczne: uśmiechy i czułość Najświętszej 
Dziewicy, Jej współczucie dla ubogich 
i chorych, wszystko to przypomina 
nam ewangeliczne Błogosławieństwa: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu; którzy 
cierpią dla sprawiedliwości; cisi; którzy 
wprowadzają pokój…, albowiem do nich 
należy Królestwo niebieskie.” 

To dlatego te objawienia są tak po-
kojowe i pokrzepiające. Ponadto, przez 
źródło i wezwanie do modlitwy, wszystko 
skupione jest na Chrystusie. Trzecie po-
uczenie wznosi się do boskości: Maryja 
prosi o wybudowanie kaplicy, modlitwę, 
ofiarę (także ofiarowanie choroby), prosi 
o wiarę.

„Kapliczka” powtarza nam, iż aby żyć 
Jezusem, mieć w Nim ukojenie, znaleźć 
w Nim prawdziwe bogactwo, należy żyć 
życiem eucharystycznym. Kaplica jest 
stałym elementem objawień. 

„Módlcie się dużo”: ówcześni ludzie 
nie wiedzieli o horrorze, który ich czekał 
wkrótce, straszna wojna lat 1939-45. 
Należało więc przypomnieć konieczność 
rozmowy z Bogiem, począwszy od oka-
zania Mu wdzięczności i uwielbienia aż 
do wyrażania próśb. Nie ma objawienia, w 
którym Maryja nie nawoływałaby do stałej 
i gorliwej modlitwy. Różaniec na ramieniu 
Maryi jest tego znakiem. Wreszcie wiara 
określa się na trzech poziomach.

Maryja mówi najpierw: „wierzcie we 
mnie”: jest to wezwanie do ufności, do 
poświęcenia się Jej macierzyństwu, Jej 
niepokalanemu Sercu. Jest to pierwszy 
ludzki etap wiary w Boga, wiary, która 
jest boską cnotą. Następnie Maryja mówi: 
„Jestem Matką Zbawi-
ciela…” potwierdzając 
ponownie w ten sposób 
Swoje odkupieńcze ma-
cierzyństwo; wszyscy 
jesteśmy zbawieni w 
Chrystusie, Maryja jako 
pierwsza, z wyprzedze-
niem odkupiona przez 
śmierć Swego Syna.

Należy w to uwierzyć, 
aby być zbawionym, 
uwierzyć w wyjątkowe-

go Pomocnika Odkupienia, jakim jest 
Maryja. Nasi pierwsi rodzice wszystko 
stracili; nowy Adam i nowa Ewa wszystko 
razem ocalili. Najświętsza Dziewica mówi 
wreszcie: „…Jestem Matką Boga.”

Potwierdzając ponownie dogmat 
Swojego odwiecznego dziewictwa („Je-
stem Najświętszą Dziewicą ubogich”) 
potwierdza jednocześnie Swoje Boskie 
macierzyństwo; jest Theotokos (Bożą Ro-
dzicielką) Soboru Efeskiego. Wyższość, 
wzniosła godność Niepokalanej są w ten 
sposób nam przypomniane. Jest to szczyt 
mariofanii w Banneux.

Objawienia zostały zatwierdzone 
przez miejscowego biskupa, Mgr L. J. 
Kerkhofs, 22 sierpnia 1949 r., tego sa-
mego roku co objawienia w Beauraing. 
Pielgrzymi nie czekali do tej tej daty, aby 
przybyć na miejsce objawień. Poza po-
czątkową kaplicą (1933 r.) cały kompleks, 
mający specjalne urządzenia dla chorych, 
przyjmuje pielgrzymów. Ojciec Święty Jan 
Paweł II modlił się w Banneux 21 maja 
1985 r., trzy dni po powrocie z Beaura-
ing1. Jan Paweł II pochylił się wówczas 
nad źródłem, mówiąc: „Dzisiejsi ubodzy, 
będąc w Banneux są u siebie. Przybywają 
tu ze swoimi doświadczeniami szukając 
pociechy, odwagi, nadziei, jedności z 
Bogiem. Módlmy się do Tej, która zawsze 
i wszędzie, odbija w Kościele twarz Miło-
sierdzia Bożego. Pragniemy odrodzić się 
tu duchowo odkrywając na nowo sens 
mesjańskiej prawdy zawartej w Błogo-
sławieństwach Chrystusa.”

Bernard Balayn
Przekład z franc.: 

Marta Z..

1 Jan Paweł II spotkał ją w zakrystii. Maria 
Beco wyszła za mąż, miała kilkoro dzieci; 
dziś ma 87 lat. Mieszka niedaleko Banneux, 
w całkowitej dyskrecji. 
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11 lutego 2008 roku minęło 150 lat, 
odkąd Matka Boża objawiła się po raz 
pierwszy w Lourdes, miasteczku niegdyś 
prawie nieznanym przez samych Francu-
zów, dziś znanym na całym świecie. Skąd 
rodzi się ten niezaprzeczalny zachwyt, 
skoro „pół miliarda pielgrzymów podążyło 
za Bernadetą do groty Massabielle”? - jak 
zapytał w posłowiu do mojej książki, J. E. 
Perrier, miejscowy biskup. Odpowiedzią 
na to pytanie jest to, że skuteczna i trwała 
łaska zaczęła się przelewać do ludzkich 
serc, niby woda ze źródła. To źródło łaski 
wyłoniło się z Boga w momencie, gdy po-
stanowił dać nam Niepokalane Poczęcie. 
Poszukajmy fundamentów zakorzenienia 
tej obfitej łaski.

Francja: uprzywilejowana 
własność Maryi
Galia była jedną z pierwszych ewan-

gelizowanych ziem Zachodu, przez 
wybranych uczniów Jezusa. Następnie, 
w II wieku, chrześcijańska kolonia Lug-
dunum, rozszerzy się później w wulka-
nicznym basenie du Puy. Dlatego też 
Lyon pozostał stolicą wiary francuskiej, 
siedzibą prymasów, pierwszym centrum 
maryjnym, z udziałem pierwszego maryj-
nego, zachodniego teologa-biskupa, św. 
Ireneusza z Lyonu. Opatrzność dopuściła, 
aby następnie le Puy stało się tak wielkim 
centrum maryjnym, że przewyższyło 
centrum w Lyonie i promieniowało na całą 
średniowieczną Francję, do tego stopnia, 
że chrześcijaństwo ogłosiło bardzo wcze-
śnie Najświętszą Dziewicę z le Puy Matką 
Bożą Francji.

To właśnie w tym momencie ma 
miejsce wydarzenie, które definitywnie 
połączy le Puy z Lourdes: miasto otrzy-
muje ulgę w podatkach od Mirât, pana 
lennego Lourdes, wobec Pani z le Puy. 
Mirât zmieni wówczas nazwę z Lorus 
na Lourdes. W taki oto sposób Matka 
Boża z le Puy staje się suwerenem 
miasta Lourdes. Tak więc ukazując się 
Bernadette Soubirous w Massabielle, 
Niepokalana przychodzi jakby podwójnie 

do siebie. Jednak pomiędzy ugruntowa-
niem się kultu maryjnego - z racji tego, 
że Francja cieszy się w chrześcijaństwie 
pozycją « Najstarszej córy Kościoła » - a 
mariofanią1 z 1858, historia tego kraju 
jest utkana z niezliczonych łask Maryi, 
do których należą choćby Jej zjawienia 
się w wielu zakątkach kraju.

Coraz bliżej Lourdes
Wśród objawień, które najbardziej 

odcisnęły się na nowoczesnej świa-
domości religijnej, figurują te, które ją 
poprzedzają i które „przygotowują teren”. 
W lipcu 1830 r. Maryja objawia się św. 
Katarzynie Laboure, szarytce, na ulicy 
du Bac w Paryżu. A w listopadzie Maryja 
pokazuje Cudowny Medalik, na którym 
przedstawiona jest, jak rozdaje łaski, a 
wokół niej widnieje zdanie: „O Maryjo Nie-
pokalana, bez grzechu poczęta, módl się 
za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”2. 
Z początku nikt nie spodziewał się od razu 
tej definicji, zgodnej z prawdą przyjętą 
cicho przez Kościół. Papieży intrygowało 
jednak to obwieszczenie, gdyż Duch 
Święty chciał tym prawdopodobnie coś 
zapoczątkować. 

Następnie - pozornie bez związku 
- 19 września 1846 r. w la Salette, na 
alpejskich wyżynach, ma miejsce kolejne 
objawienie. Tego samego roku umiera 
papież Grzegorz XVI, który nie ośmielił 
się oficjalnie zgłębić katechezy o Niepo-
kalanym Poczęciu Maryi. Może nie był to 
jeszcze właściwy czas. Objawienia w la 
Salette były bardzo zobowiązujące, gdyż 
Najświętsza Dziewica ukazała się zanie-
pokojona kierunkiem, w jakim podąża 
świat i wewnętrznym stanem Kościoła. 
Scjentyzm chciał wyzwolić społeczeństwo 
od zależności względem Boga; wszędzie 
w Europie wybuchały coraz liczniejsze i 
coraz bardziej krwawe rewolucje, wywo-
łujące niepokój co do przyszłości. Po-
1 Mariofania to ukazanie się Matki Bo
żej ludziom.
2 Żyd A. Ratisbonne ujrzał Najświętszą 
Dziewicę tak, jak na ulicy du Bac, w 
rzymskim kościele w roku 1842.

wstawały polityczne ideologie pustoszące 
tereny, tak jak ideologia Karla Marksa. 
Przeciwne prądy wstrząsały Kościołem, 
miotanym nadto z zewnątrz włoskimi 
ambicjami. Papież Pius IX (1846-78) cier-
piąc, walczył odważnie i z uporem pośród 
tych burz, którym św. Jan Bosco (zmarły 
w roku 1888) da oddźwięk w słynnym śnie 
z 1862 roku. 

Po dojrzałym przygotowaniu, które 
poruszyło całym instytucjonalnym Ko-
ściołem, Wikariusz Chrystusa uznał, że 
nadszedł odpowiedni moment (stało się to 
8 grudnia 1854 roku3) na ogłoszenie jako 
dogmatu tego, że Maryja została poczęta 
bez zmazy grzechu pierworodnego, przez 
wzgląd na zasługi odkupienia dokonane-
go przez Jej Syna Jezusa, który ją z wy-
przedzeniem odkupił, Papież poświadczył 
więc mocą magisterium, że objawienie z 
1830 roku było prawdziwe.

Grota Massabielle. 
11 lutego 1858
Czasy dojrzały. Nikt nie wiedział 

jeszcze o łasce pochodzącej ze szczy-
tów Bożego Miłosierdzia, mającej wylać 
się na świat przywierający do ciemności 
grzechu. Nią zaś błogosławiony papież 
aktywnie się już zajmował4. 

Gdy rozbrzmiewają nazwy: Lourdes, 
grota Massabielle, w podświadomości 
wierzącego, budzi się coś czarują-
cego - w najlepszym znaczeniu tego 
słowa - podobnie jak na myśl o łasce 
Bożego Narodzenia. Rzeczywiście, tak 
jak mesjański pokój rozprzestrzenia się 
w Betlejem, tak czysta fala wyłaniająca 
3 8 grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił bullą 
„Ineffabi lis Deus” dogmat o Niepoka
lanym Poczęciu. Jest to doku ment „ex 
cathedra”. Papież orzeka, że w żadnej 
chwili swego życia Maryja nie pozosta
wała pod władzą grzechu i że ze wzglę
du na przewidzianą zbawczą śmierć 
Chrystusa otrzy mała od Boga wyjątko
wy przywilej zachowania od grzechu 
pierworodnego.
4 Opublikuje on, zobaczymy, adekwatne 
dokumenty w swoim czasie.

Bernard Balayn

Lourdes. 150 Lat łaski 
1858 - 2008
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się z Niepokalanego Serca, przenika 
zakamarki naszych serc i przenosi nas 
myślą, jeśli nie modlitwą, w to miejsce, 
którego Francji każdy naród pozazdro-
ści. Jednak zdrowy realizm odwodzi nas 
natychmiast od marzeń. Matka Boża 
przychodzi bowiem do Lourdes, aby 
wyrwać ze społeczeństwa sam korzeń 
naszego niedomagania – grzech i jego 
straszne konsekwencje. A za to trzeba 
zapłacić wysoką cenę: łaska przechodzi 
przez doświadczenie: „Nie obiecuję wam 
szczęścia na tym świecie, ale na drugim”, 
powie Matka Boża do Swej wybranej po-
wierniczki Bernadety. Maryja przychodzi, 
aby „wyrabiać” ludzką masę, aby nasze 
oblicza coraz bardziej przypominały obli-
cze naszego Stwórcy: „Całe przesłanie z 
Lourdes, wezwanie Najświętszej Dziewicy 
do modlitwy, nawrócenia, oczyszczenia z 
wszelkich zabrudzeń grzechem, nie ma 
innego celu, jak pozwolić nam odkryć 
ponownie piękno naszego powołania do 
bycia dziećmi Boga”, stwierdza słusznie 
arcybiskup Avignonu, J. E. Jean-Pierre 
Cattenoz. 

Przeciwstawiając się pysznej pary-
skiej myśli, Maryja wybiera oddaloną mie-
ścinę, rodzinę najprawdopodobniej naj-
biedniejszą, dziecko najmniej znaczące. 
A zwraca się od razu do tej dziewczyny, 
używając formy grzecznościowej, „pani”, 
okazując jej szacunek, nieskończoną 
delikatność matczynej miłości jaką da-
rzy ofiarną dziewczynkę doświadczoną 
głodem, chorobą, pogardzaną z powodu 
nędzy i policzkowaną dlatego, że ośmie-
liła się mówić, iż widziała niewysłowiony 
klejnot wszechświata: Niepokalane Po-
częcie! Tak, w Lourdes obcują: cud z 
wy maganiami zbawienia; łaska i próba; 
wspaniałość chce zmiażdżyć grzech. Ta 
mocna nadzieja została wspaniałomyśl-
nie wyrażona w Rzymie 15 sierpnia, z 
okazji Roku Maryjnego 1987-1988, przez 
papieża Jana Pawła II, który był dwa razy 
w Lourdes. Stwierdził on, iż „Smok nie jest 
mocniejszy od piękna”.

I tak w czwartek, 11 lutego, we mgle 
i zimnie późnego poranka, Bernadeta do-
świadcza nagle szczęścia, pochwycona 
ekstazą wobec tego właśnie piękna, z 
którym nic we wszechświecie nie może 
się równać. Na chropowatej skale przy-
wołującej swym wyglądem pustynię na-
szego zlodowaciałego życia Ona jaśnieje 
i pozwala się kontemplować, w ciszy… 
Jest Ona uosobieniem łaski, czystym 

odblaskiem Boga.
Od 8 grudnia 2007 do 8 grud-

nia 2008 roku Lourdes świętuje 
jubileusz 150-lecia przyjścia „Pełnej 
łaski”. Obchodom tym patronuje 
biskup diecezji J. E. Jacques Per-
rier, następca biskupa Laurence, z 
odległej przeszłości. Wraz z rektorem 
Sanktuarium, ojcem Raymondem 
Zambelli zorganizował uroczystości 
przewidziane na cały rok, a mia-
sto podjęło specjalny wysiłek, aby 
przyjąć tłumy pielgrzymów. Stolica 
Święta przyznała pielgrzymującym 
w tym okresie odpust zupełny pod 
zwyczajnymi warunkami. 

Bernard Balayn
Przekład z franc.: Marta Z.

Płyta DVD o historii objawień Matki Bożej w Lourdes 
dostępna jest w sprzedaży za pośrednictwem 
Biura Handlowego „Lumen” w Mikołowie. 

Cena: 20 zł
Kontakt: B. H. Lumen, ul. Żwirki i Wigury 6 43-190 Mikołów

Tel.: 0327383869 e-mail: b.h.lumen@voxdomini.com.pl
sklep internetowy: http://www.voxdomini.com.pl/sklep

Można zakupić także ten sam film jako 
nagranie VHS (cena 12 zł) lub ścieżka dźwiękowa 

na kasecie audio (cena 6 zł)

Modlitwa do Matki Bożej 
z Lourdes

Niepokalana Dziewico z Lourdes, 
gromadzimy się u Twoich stóp, 

aby oddać Ci cześć. Przyjmij nasz hołd 
uwielbienia, który Ci składamy jako 

Matce Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Pragniemy Cię sławić tak, jak sławił Cię 
archanioł Gabriel i jak sławi Cię Kościół 

przez wieki. Pełni ufności przychodzimy 
do Ciebie również po to, aby w Twe

niepokalane ręce złożyć nasze błagania 
wierząc w Twe przemożne orędownic-

two u Boga. Przynosimy Ci nasz codzien-
ny trud, nasze radości i nasze nędze. 

Wstawiaj się za nami do Boga, 
bo potrzebujemy Jego światła, 

potrzebna nam moc i miłosierdzie, 
ponieważ jesteśmy słabi i upadamy, po-
trzebna nam Jego łaska, abyśmy mogli 

żyć według Jego przykazań. Amen.
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Oto piszę do Was znowu, tym razem o pielgrzymce planowanej na 
jesień 2009 roku. Dzwon już wzywa: więc jest to czas, w którym teraz 
każdy osobiście może się zapisać. Tym razem nie będzie to rejs dla 1000 
osób, ale jedynie dla 800 pasażerów. 

Historyczna podróż, która jest przygotowywana na przyszły rok w for-
mie rejsu statkiem, nie jest – pragnę Wam to przypomnieć – wakacyjną, 
wypoczynkową wycieczką, jak niektórzy z Was mogą myśleć, ale budu-
jącym zgromadzeniem, w czasie którego nadal będziemy mówić o dusz-
pasterstwie św. Pawła w Grecji i o narodzinach pierwszych społeczności 
chrześcijańskich. Będziemy doświadczać podróży misyjnych św. Pawła, 
który również podróżował statkiem po tym samym morzu, ostatecznie 
kończąc swoją podróż w Rzymie, w roku 61-63. Rzym jednak nie jest 
obecnie punktem naszego programu, może następnym razem będzie. O 
ile takie będzie życzenie naszego Pana, udamy się do Rzymu.

Podczas tych pielgrzymek stajemy się naocznymi świadkami: 
- historycznych miejsc i wydarzeń, które faktycznie zdarzyły się w 

społecznościach pierwszych Chrześcijan,
- pierwszych wpływów wiary chrześcijańskiej na narody pogańskie, 
- pierwotnych początków organizacji Kościoła, 
- wczesnych osiągnięć rozszerzania nauki o Chrystusie, 
- cech tego okresu, w którym żyli i działali apostołowie.
Jestem pewna, że już wiecie o tym, iż te pielgrzymki są wezwaniem 

Chrystusa do wzajemnej solidarności dla chwały Boga, a nie dla naszej 
chwały.

Wielu z nas może prawdziwie powiedzieć, że wkładają duchową 
energię w wiarę, dzięki czemu rozszerza się pojednanie, pokój i jedność 
pośród nas, a poprzez nas – w innych środowiskach. Sam Chrystus 
jeszcze raz gromadzi swoich, aby wylać swoje łaski na nas, dając nam, 
niezasłużenie przedsmak jedności, która dokona się w niedalekiej 
przyszłości. Nie chodzi o to, że się spotkamy i będziemy razem, co 
oczywiście jest również czymś cudownym. Jednak to nie jest święto, to 
nie jest podróż wakacyjna, ale misja apostolska, która daje każdemu z 
nas – czy to świeckiemu, czy duchownemu – możliwość doświadczenia 
w jedności tej miłości, którą mamy dla siebie nawzajem. To misja, którą 
powinniśmy podjąć z całą powagą, aby wzmocnić więzi między kościołami 
i poprowadzić je w kierunku jedności.

To jest mocne i pilne apostolskie 
wezwanie Prawdziwego Życia w Bogu. 
Przypomnijmy sobie: jeśli Bóg z nami – 
któż przeciwko nam?

W Chrystusie, 
Vassula, 25.08.2008

TLIG. 1 rue des Vollandes, 
Geneva, 

CP 6293 1211 
Switzerland

List Vassuli
Drodzy Przyjaciele 
„Prawdziwego Życia w Bogu!”

Litania 
do Najświętszej 

Maryi Panny 
z Lourdes

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże...
Św. Panno, objawiona w Lourdes módl się za nami.
Święta Panno, zalecająca pokutę,
Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło,
Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na 
skałach,
Święta Panno, ogłaszająca się „Niepokalanym 
Poczęciem”,
Córko Niepokalana Boga Ojca,
Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa,
Oblubienico Niepokalana Ducha Św.,
Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej,
Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości,
Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego,
Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa,
Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworod-
nego,
Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża 
piekielnego,
Królowo Niepokalana Nieba i ziemi,
Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem,
Powiernico Niepokalana łask Bożych,
Gwiazdo morza Niepokalana,
Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego,
Różo Niepokalana wśród cierni,
Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym,
Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości,
Przyczyno Niepokalana naszej wiary,
Źródło Niepokalane Boskiej Miłości,
Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia,
Światło Niepokalane Aniołów,
Chwało Niepokalana Proroków,
Nauczycielko Niepokalana Apostołów,
Potęgo Niepokalana Męczenników,
Opiekunko Niepokalana Wyznawców,
Radości Niepokalana w Tobie ufających,
Obrono Niepokalana grzeszników,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, 
zmiłuj się nad nami.
K.: O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes 
objawiła. W.: Módl się za nami, którzy się do Ciebie 
uciekamy.
Módlmy się: Boże, który przez Niepokalane Poczę-
cie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi 
swojemu godne mieszkanie, pokornie Cię prosimy, 
abyśmy obchodząc święto Jej objawienia osiągnęli 
zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. W.: Amen.
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«Przybędę, by zebrać wszystkie na-
rody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę.» 
(Iz 66,18).

«Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, 
Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni 
stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, 
żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą 
Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili 
jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w 
nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili 
w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie 
posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie 
umiłowałeś.» (J 17,21-23)

Zaproszenie skierowane jest do 
tych czytelników «Prawdziwego Życia w 
Bogu» z całego świata, którzy chcieliby 
się dołączyć do podróży po biblijnej Grecji, 
która odbędzie się w czasie rejsu stat-
kiem. Zaprasza zarówno Vassula Ryden, 
jak i Stowarzyszenie «Prawdziwe Życie w 
Bogu». Nadchodząca pielgrzymka będzie 
miała jako motto podążanie «śladami św. 
Pawła przez bilbijną Grecję».

Planowana pielgrzymka odbędzie 
się na pokładzie nowoczesnego statku 
rejsowego, który będzie żeglował po 
Morzu Egejskim. W Morzu tym żyją delfiny 
i na pewno można będzie zobaczyć, jak 
wyskakują one od czasu do czasu z głębin 
przejrzystych wód, którymi żeglował sam 
święty Paweł.

Pielgrzymi przybywają do Aten samo-
lotem. Następnego dnia przewidziane jest 
zwiedzenie Akropolu i Koryntu, a wieczo-
rem wszyscy odpłyną statkiem z Piraeus 
na świętą wyspę Patmos. Żegluga będzie 
miała miejsce nocą. Następnego dnia 
przewidziane jest przybycie na wyspę 
Apokalipsy. Żeglując nocą statek będzie 
zawijać na wyspy, takie jak Lesvos i 
do miast Kavala, Thessalonica i Veria. 
Zwiedzić będzie można niezwykły klasz-
tor Meteora, usytuowany na wzgórzu. 
Jest to miejsce, którego nie sposób 
pominąć.

Ta pielgrzymka, tak jak i poprzed-
nie, będzie wspaniałym, cudownym i 
duchowym doświadczeniem korzeni 

chrześcijaństwa, ponieważ staniemy na 
ziemiach biblijnych i będziemy tam trwać 
na modlitwie.

Zainspirowani podyktowanymi Vassuli 
orędziami «Prawdziwego Życia w Bogu» 
chcemy stworzyć okazję do tego, aby 
żyć i pracować w jedności ze wszyst-
kimi chrześcianami, jak również z innymi 
osobami, niezależnie od ich wyznania, 
narodowości czy podziałów uczynionych 
przez człowieka.

Pielgrzymów «Prawdziwego Życia 
w Bogu» charakteryzuje ekumeniczna 
integracja, opierająca się na miłości do 
piękna Liturgii Eucharystycznej oraz na 
modlitwie za wszystkich.

Pielgrzymki «Prawdziwego Życia w 
Bogu» mocno zapadają w pamięć uczes-
tników i są pełne podniosłych wydarzeń 
zarówno dla osób duchownych, jak i 
dla osób świeckich. Organizatorzy już 
teraz serdecznie witają tych, którzy się 

Siódma pielgrzymka 
Prawdziwego Życia w Bogu 

«Śladami Św. Pawła»
zdecydują na wejście na pokład statku, 
który będzie domem pielgrzymki 2009.

Pielgrzymka «Prawdziwego Życia w 
Bogu» będzie miała miejsce w drugiej 
połowie 2009 roku.

Jej koszt to 1050 euro dla pielgrzymów 
z Europy i 975 euro dla pielgrzymów 
spoza Europy. Rejestracji można dokonać 
pod adresem internetowym: 

http://www.tlig.org/en/
news/2008-05-27/2070
Zapisać się należy 
do 30 listopada 2008.
Ogólne pytania można kierować na 

adres: pilgrimage@tlig.org lub pocztą 
na adres:

TLIG pilgrimage 
Garden Cottage

Lillingstone House 
Lillingstone Dayrell 

Buckingham MK18 5AG 
United Kingdom



Vox Domini

34

Drodzy Przyjaciele, 
Każdy z was musi przeczytać i prze-

myśleć ostatnie orędzie naszej Najświęt-
szej Matki. Chciałabym zapytać każdego, 
kto czyta „Prawdziwe Życie w Bogu” i kto 
zna orędzia dobrze: czy czuje i rozumie, 
że druga część tego orędzia jest skierowa-
na do niego? Pozwólcie mi przypomnieć 
Wam, co Matka Boża powiedziała, a słowa 
te są skierowane tylko do osób związanych 
z „Prawdziwym Życiem w Bogu”. Prosiła 
mnie, abym wszystkim przypomniała, że 
Bóg, nasz Stwórca, prosi nas o większe 

Do przyjaciół i czytelników
„Prawdziwego Życa w Bogu”!
Ubiegłej nocy Matka Boża nie dała mi 

zasnąć od 3.10 do 4 nad ranem, aby mi dać 
orędzie dla was wszystkich. Matka Boża dała 
mi do zrozumienia, że obecnie Chrystus jest 
atakowany bardziej niż w jakimkolwiek innym 
czasie. Nasza Święta Matka mówiła do mnie 
od godziny 3.30 do 4. Nie prosiła mnie, abym 
wstała natychmiast i pisała, ale bałam się, że 
zapomnę to, o czym mi mówiła. Zapewniła 
mnie, że pomoże mi zapamiętać to, aż to za-
piszę i prześlę wam do rozpowszechnienia. 

   Oto Jej orędzie:
   Pierwsza jego część dotyczyła mnie 

osobiście, a pozostała część była do upublicz-
nienia. Pierwsza część, która mnie dotyczyła, 
stanowiła umocnienie i pociechę. Nasza Pani 
powiedziała, że jest zawsze przy mnie, szcze-
gólnie w tych trudnych czasach, kiedy szatan 
gwałtownie zwraca z wściekłością swój gniew 
przeciw mnie i przeciw całemu światu; że Bóg 
jest bliżej mnie niż kiedykolwiek i że mnie 
kocha i że Niebo nie jest ślepe na trudności i 
palące cierpienia, jakie przeżywam, lecz Bóg 
potrzebuje tych cierpień i ofiar; że Bóg jest 
wierny Swemu Słowu i że Ją uszczęśliwię, 
jeśli mnie usłyszy, jak odmawiam różaniec re-
gularnie... Potem powiedziała : «Bądź bardziej 
skupiona w czasie swej modlitwy…»

Oto druga część orędzia:
Nasza Pani powiedziała, że jesteśmy 

bardzo blisko wydarzeń, o jakich zostało 
zapowiedziane, że ludzkość musi im stawić 
czoła. One są u naszych drzwi. To wydarze-
nia, przyciągane przez złe postępowanie 
świata, egoizm, brak miłości; wydarzenia, 
jakie wynikają z odrzucenia Słowa Boga przez 
świat, z jego niegodziwości, obłudy i bezboż-

ności. Ziemia jest w niebezpieczeństwie i 
doświadczy ognia. Gniew Boga nie może być 
już dłużej powstrzymywany i spadnie na nią, 
gdyż człowiek odmawia zerwania z grzechem. 
Boże Miłosierdzie przez wszystkie te lata 
pragnęło przyciągnąć jak największą liczbę 
dusz do Boga. On wyciągał ramiona, aby je 
ocalić, lecz tylko niewielu zrozumiało i posłu-
chało. Jego Czas Miłosierdzia nie będzie już 
trwał i nadchodzi czas, kiedy każdy zostanie 
poddany próbie, a ziemia zwymiotuje ze swe-
go wnętrza rzeki ognia i ludzie tego świata, 
którzy nie mieli Boga w swych sercach pojmą 
swą małość i nędzę. Bóg jest niewzruszony 
i prawdomówny w Swym Słowie. Nadszedł 
czas, kiedy domownicy Boga zostaną poddani 
próbie i ci, którzy odrzucali Jego Miłosierdzie 
zakosztują Ognia Boga. 

Tu zapytałam, co z tymi ludźmi Kościoła, 
którzy prześladują Dzieła Miłosierdzia Bożego 
i są zaślepieni. Matka Boża powiedziała mi, 
że oni także doświadczą tego, na co zasłu-
gują. Mówiła dalej o ofierze. Prosiła mnie, 
abym wszystkim przypomniała, że Bóg, nasz 
Stwórca, prosi nas o większe zaangażowanie 
wobec Niego i że nie wystarczy nawrócić 
się, bez ofiar i regularnych modlitw. Jeśli 
ktoś mówi, że się nawrócił i że znalazł Boga 
przez «Prawdziwe Życie w Bogu», to powinien 
ponosić więcej ofiar w aktach poświęcenia się. 
Są liczne sposoby pokazania Bogu miłości i 
wspaniałomyślności. Nikt nie może mówić 
«jestem z Prawdziwego Życia w Bogu», a nie 
składać w ofierze miłości poświęcającej się. 
Kto kocha naprawdę Boga jest błogosławiony 
i nie powinien się lękać w tych dniach. Nasza 
Święta Matka powiedziała, że ci, którzy trwają 
w doświadczeniach są błogosławieni i że 
Ona jest zadowolona z wszystkich kapłanów, 

Ważne przypomnienie:

List Vassuli z 7 stycznia 2008

List Vassuli z 25 czerwca 2008

którzy przyjmują i rozszerzają te Dzieła Boże, 
to ci, którzy idą za «Prawdziwym Życiem w 
Bogu» i są otwarci na Ducha. Oni powinni 
trwać w ufności, gdyż otrzymają specjalne 
łaski od Bożego Ducha i poprzez Ducha 
Świętego staną się silniejsi w Panu i w Jego 
zbawczych planach. Chrystus udzieli im 
Swego Pokoju.

Wobec każdego, kto służy i kto składa 
siebie w ofierze, sąd, jaki ma nadejść przez 
ogień nie będzie tak surowy, gdyż w swoim 
duchu rozraduje się on wezwaniem Boga, 
który go doprowadził do życia. Wielu uciekło, 
lecz wielu zostanie podniesionych. Wielu mia-
ło zachować Słowo Boga bezpieczne w swym 
sercu, a przekroczyli słowo, jakie zostało im 
dane nie tylko w orędziach « Prawdziwego 
Życia w Bogu », ale także w Biblii.

Potem Matka Boża powiedziała: «Vassulo, 
ktokolwiek cię osądza, będzie także osądzony 
surowo przez Boga. Nadal oczekuj z niecier-
pliwością na usłyszenie w twoim uchu Słowa 
Boga i bądź szczęśliwa, Moje dziecko. Twoja 
Matka nigdy cię nie opuści.» 

Potem nasza święta Matka przypomniała 
mi wizję, jaką miałam, kiedy byłam bardzo 
młoda: moje duchowe małżeństwo z Chrystu-
sem, kiedy Ona przyjęła mnie z uśmiechem i 
poprawiała mi suknię ślubną, układając ją tu i 
tam, poprawiając mi włosy, aby mój wygląd był 
doskonały dla Jej Syna Jezusa Chrystusa.

«Mów bez lęku i nie bój się tych, którzy ci 
się sprzeciwiają. Pan i Ja błogosławimy cię i 
udzielamy ci pokoju i miłości.»

Oto wszystko. Proszę przeczytajcie to 
uważnie i zastanówcie się nad tym.

W Chrystusie
Vassula 

zaangażowanie wobec Niego i że nie 
wystarczy nawrócić się, bez ofiar i 
regularnych modlitw. Jeśli ktoś mówi, 
że się nawrócił i że znalazł Boga przez 
„Prawdziwe Życie w Bogu”, to powinien 
ponosić więcej ofiar w aktach poświę-
cenia się. Są liczne sposoby pokazania 
Bogu miłości i wspaniałomyślności. Nikt 
nie może mówić «jestem z Prawdziwego 
Życia w Bogu», a nie składać w ofierze 
miłości poświęcającej się. Czy wszyscy 
zastosowali to przesłanie w całej jego 
pełni? Wielu pracuje dla „Prawdziwego 

Życia w Bogu”, oferując Bogu swój czas, 
ale od chwili, kiedy otrzymaliśmy to orę-
dzie, proszące o miłość poświęcającą, 
składanie ofiar i wielkoduszność, a to 
znaczy: proszące o więcej niż zwykliśmy 
czynić do tej pory – czy ktokolwiek z Was 
zrobił coś więcej niż to, co robił dotych-
czas? Czy ktoś z Was czuje, że dokonał 
aktów poświęcenia się, o jakie prosiła 
nasza Pani? A może uważamy, że to 
było skierowane do kogoś innego, a nie 
do nas? Czy ktoś z Was, po przeczytaniu 
orędzia ofiarował „miłość poświęcającą”? 
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Czy może kontynuujecie Waszą 
pracę dla Boga, tak jak do tej 
pory, myśląc, że to jest wszystko, 
na co was stać i już nic więcej 
nie da się zrobić, równocześnie 
czując rodzaj satysfakcji i utwier-
dzając się w przekonaniu, że to 
konkretne orędzie akurat nie jest 
skierowane do nas? 

Zauważyłam, że są ludzie, 
którzy uciekają od ciężkiej pra-
cy i lubią pozostawać w swojej 
strefie komfortu, ciesząc się, że 
inni wykonują jakąś pracę, doty-
czy to na przykład pielgrzymek. 
Zwykle mamy ponad 400 osób 
uczestniczących w pielgrzym-
kach „Prawdziwego Życia w 
Bogu” i wszyscy wydają się 
być wielkimi wyznawcami życia 
według orędzi, jednak z rado-
ścią korzystają z ciężkiej pracy 
innych, którzy sami organizują 
całą pielgrzymkę. Jak to jest, 
że nie mamy tylu świadków ilu 
trzeba, aby ewangelizować ludzi 
jeszcze nie nawróconych, wielu 
tych, którzy odeszli od wiary, kapłanów, 
biskupów, kardynałów? Brakuje nam 
entuzjazmu do ewangelizowania! 

Wiele grup modlitewnych nigdy się nie 
rozwinęło, nie pomnożyło liczby swoich 
członków, lecz raczej ją zredukowało. 
To wciąż ci sami ludzie gromadzą się na 
modlitwie, ale jak to się dzieje, że nie wi-
dzą oni, że ogarnął ich zastój? To znaczy, 
że nie dają już nowych owoców. Panuje 
pośród nas obecnie duch letargu i Nasza 
Pani jest tym zaniepokojona. Tak wielu  lu-
dzi stowarzyszonych w „Prawdziwym Ży-
ciu w Bogu” innym zostawia ciężką pracę 
do wykonania, sami zaś siadają wygodnie 
i delektują się swoim komfortem. Innymi 
słowy, wcale nie wsłuchują się w słowa, 
jakie Bóg kieruje do nas poprzez orędzia. 
Wsłuchuja się we własne egocentryczne 
sprawy i w swoje ego. Tacy ludzie nie 
lubią być wzywani do zrobienia czegoś, 
ale faktycznie potrzebują tego. Piotr także 
został zganiony przez Jezusa (Mt 16,22). 
Zagadnięty zaś przez dwie służące i kilku 
świadków podczas przesłuchania Jezusa 
przez Najwyższego Kapłana i Sanhedryn, 
wyparł się Go, a kiedy kogut zapiał, Piotr 
gorzko zapłakał (Mt 26,69-75). Tak więc, 
jeśli człowiek, który ostatecznie został 
pierwszym papieżem, był również ganiony 
przez Jezusa, a w końcu gorzko płakał, 
my wszyscy, w „Prawdziwym Życiu w 

Bogu”, również pewnego dnia „gorzko 
zapłaczemy”, jeśli nie będziemy całkowicie 
stosować się do nauczania zawartego w 
„Prawdziwym Życiu w Bogu”.

Czy pamiętacie sprawdzian, jaki prze-
prowadziłam, aby wzbudzić świadków? 
Prosiłam wówczas o wolontariuszy, ale 
wydaje się, że ta idea powoli umiera, jeśli 
już całkiem nie umarła. Jezus tego potrze-
bował, ale czy ktoś to zrozumiał? Zaczęło 
się to całkiem dobrze i trwało jakieś 3 czy 
4 miesiące, po tym czasie zaczęło powoli 
szybko zamierać. Bardzo niewielu robi to 
nadal i organizatorzy nie chcą już dłużej 
pracować. Świadkowie są bezrobotni. 
Spójrzcie na przykład na Carol: kiedy i 
gdzie była ostatnio zaproszona aby dać 
świadectwo?

Tak więc powtarzam moje pytanie: ”Od 
czasu, kiedy otrzymałam orędzie naszej 
Pani, która szczególnie podkreśliła wymóg 
większego poświęcenia, ofiarnej miłości, 
zaangażowania, czy pracujecie obecnie 
więcej niż wcześniej? Co zrobiliście 
więcej niż poprzednio? Czy angażujecie 
się z tą samą prędkością i energią lub 
czy rzeczywiście dodaliście do swojego 
działania coś więcej, o co prosiła nas 
Matka Najświętsza? I jeśli wzięliście sobie 
do serca Jej orędzie, to czy możecie mi 
opisać, co więcej robicie i jak przejawia 
się miłość ofiarna?”

Widzicie, ewangelizatorzy 
wykonują dziś fantastyczną 
pracę. Są jedynymi, którzy na-
wracają Muzułman. Czy otwar-
liście youtube, aby zobaczyć 
filmik: „Muzułmanin nawraca 
się na Chrześcijaństwo”?

My, Kościół rzymsko-kato-
licki i prawosławny, powinniśmy 
się wstydzić: nie robimy NIC.

Nie mamy odwagi wyjść i 
przemawiać do muzułmanów 
czy żydów, nie wychodzimy 
nawet do chrześcijan, którzy 
odstąpili od bycia świadkami. 
Obawiamy się też mówić au-
torytatywnie i z mocą do bisku-
pów, kardynałów i metropolitów, 
którzy przestają wierzyć w 
nadprzyrodzoność. Ukrywamy 
się, ile tylko można. Niektórzy 
z kapłanów prawosławnych do-
magają się usunięcia ich zdjęć 
ze strony internetowej, która 
pokazuje ich na pielgrzym-
kach. Czy to są uczniowie 
Chrystusa? Gdzie są siłacze 

Boga? Czy w ich żyłach płynie w ogóle 
apostolska krew? Starożytni chrześcijanie 
nie obawiali się stracić życia na arenach, a 
dzisiejsi kapłani obawiają się stracić swoją 
reputację, pozycję i prestiż... Dlaczego? 
Ponieważ nie kochamy wystarczająco 
Jezusa Chrystusa. Taka jest prawda. Nie 
ufamy Mu i oczywiste jest, że nie chcemy 
umrzeć jak męczennicy, ale z drugiej 
strony naprawdę chcemy być świętymi... 
Zatem jak to  jest...?

Wierzę, że Jezus Chrystus stracił 
cierpliwość wobec tych, którzy trzymają 
klucze jego Królestwa i nie wchodzą ani 
nie pozwalają na to nikomu, dlatego zwró-
cił swoje oczy na tych,  którzy nigdy go 
nie szukali ani go wcześniej nie znali. Czy 
nie przekazał tego w swoich orędziach? 
Powiedział: „Pójdę do tych, którzy mnie 
nigdy nie szukali, ani mnie nie znali i 
kiedy pokażę im swoje rany – zrozumieją 
mój ból, upadną na kolana i będą mnie 
adorować...” Tak, to Ci, w których Chrystus 
jest nadal.

Potrzeba nam apostolskiego zapału, 
gorliwości dla Boga. Jeśli tego jeszcze 
nie posiadamy po tylu latach, to czy 
ktokolwiek, mając prawy umysł, może 
utrzymywać, że jest prawdziwym uczniem 
Jezusa?

W Jezusie, 
Vassula
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W życiu nie ma przypadków. Nigdy. 
Przekonuję się o tym za każdym razem, 
kiedy patrzę wstecz i zdumiewam się 
nad koleją moich losów. Przyglądam się 
historii przeżytych dni i nie znajduję wy-
darzenia, które okazałoby się zbędne i nie 
miało znaczenia dla mojego rozwoju i do-
bra. Czasem trzeba upływu kilku lat, żeby 
zauważyć słuszność i logikę wydarzeń, 
innym razem wystarcza kilka dni. Jak nie-
wiele trzeba było aby dostrzec potrzebę 
mojego wyjazdu na tegoroczne rekolekcje 
„Prawdziwego Życia w Bogu”! 

Dosłownie na trzy dni przed rozpo-
częciem rekolekcji dostałam emaila z 
zaproszeniem, aby w nich uczestniczyć. 
To bardzo niewiele czasu, można powie-
dzieć - zaproszenie na ostatnią chwilę, 
zważywszy ma potrzebę zorganizowania 
finansów na podróż i dokonanie związa-
nych z nią przygotowań. A jednak wszyst-
ko się powiodło, dzięki temu mój wyjazd 
okazał się możliwy. Nie mogło być inaczej, 
gdyż to sam Bóg mnie wzywał. 

Pojechałam. Subtelność kształtów 
pienińskich gór od razu przypadła mi do 
gustu. Woń drzew i krzewów porastają-
cych łagodne stoki była dobrze odczuwal-
na i przyjemna. Poczułam zadowolenie, 
jednak przyjemność, jaką dawało mi 
piękno przyrody, nie była nawet przed-
smakiem tego co  było mi dane doznać na 
rekolekcjach, które właśnie się zaczynały. 
Każdy dzień był dobrze zorganizowany. 
Od  rana  do zmierzchu wielbiliśmy Boga. 
Każdego dnia była modlitwa brewiarzowa, 
dwie części różańca, Msza św. ze skłania-
jącymi do przemyśleń nad sobą i Bogiem 
homiliami o. Juliana, godzinna adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Oprócz tego 
rozważanie orędzi „Prawdziwego Życia 
w Bogu”, oglądanie filmów z Vassulą, 
zapoznających nas z najważniejszymi 
przesłaniami tego dzieła mistycznego, 
które spisała pod dyktandem Boga. Każ-
dego dnia był czas wolny, kilka godzin, 
które mogliśmy przeznaczyć na modlitwę 
indywidualną, lekturę, spacery po okolicy, 
każdy tak jak chciał, a na zakończenie 
dnia była projekcja filmu religijnego. 

Tydzień pełen modlitwy, a także orę-
dzi, choć nigdy nie narzucano nikomu 

ich czytania czy wierzenia w nie, jednak 
organizatorzy zawsze byli chętni do po-
święcenia swojego wolnego czasu tym,  
którzy chcieli zgłębić treść tych przesłań 
lub po prostu dowiedzieć się, czym one 
są. To bardzo piękna i mądra postawa. 

Nie można nie nasycić się Bogiem 
podczas tych rekolekcji. Te rekolekcje 
to  było spotkanie z Bogiem. On tam był 
obecny, całą Swą Istotą. Nie ukrywał 
się ani nie był niedostępny. On tam 
mieszkał, On był na wyciągniecie ręki, 
nawet jeszcze bliżej, zupełnie oddany. 
Ta Duchowa Istota, Bóg, który jest samą 
miłością, pokojem,  pięknem i dobrem był 
do naszej dyspozycji. Wystarczyło tylko 
się otworzyć, wystarczyło tylko skupić się 
przez chwilę, chcieć uświadomić sobie 
Jego obecność. Ja się otworzyłam... 
Zapomniałam o moim domu, moich 
problemach, moim hobby, zostawiłam to 
wszystko tam, skąd przyjechałam, żeby 
tu, podczas tych rekolekcji  skupić się 
tylko na Bogu. Otworzyłam się i niczym 
Samuel powiedziałam: „Mów, Panie, bo 
sługa twój słucha” i Duch Boży zaczął 
przemawiać do mojej duszy....  

Pierwszą rzeczą, jaką sobie uświa-
domiłam, było to, że przez ostatnie kilka 
miesięcy byłam oddalona od Boga swoim 
sercem. Praktykowałam moją wiarę, 
wypełniałam dobre uczynki, ale oddali-
łam się duchowo od Boga. Zaczęłam to 
traktować zbyt formalnie. Zapomniałam, 
że Bóg jest żywy i tym, czego najbardziej 
pragnie od nas, jest nasze serce, pamięć 
o Nim, rwanie się naszego ducha do 
Niego, nasze uwielbienie, zachwyt nad 
Nim, uśmiech, proste słowa wypływające 
z serca: „Panie, tak Cię pragnę!”. I tego u 
mnie zabrakło.... nie pragnęłam Go, nie 
szukałam, nie myślałam o Jego dobroci, 
gdy kładłam się spać, nie budziłam się ze 
słowami uwielbienia. 

Tak łatwo i chętnie nawiązujemy 
relacje z drugim człowiekiem, marzymy, 
tęsknimy, pragniemy bliskości. Czemu 
szczędzimy tego Temu, który nas ukształ-
tował, dał nam zdolność miłowania, 
uformował nas na Swoje podobieństwo? 
Podczas tych rekolekcji Bóg zdawał się 
mnie pytać: „Kim Ja dla ciebie jestem? 

Czy pamiętasz, że jestem żywy? Jestem 
Osobą, jestem żywy, Ja odczuwam.... 
Mam świadomość, mam Serce. Można 
Mnie zranić, można Mnie ucieszyć. Je-
stem Osobą, czy pamiętasz...?” To był 
pierwszy powód, dla którego Bóg wezwał 
mnie na te rekolekcje. W Swoim miło-
sierdziu chciał mnie ponownie obudzić 
z duchowej apatii. Przypomnieć, żeby 
wypełniając przykazania nie zapomnieć 
o tym największym.  

Drugą rzeczą jaką sobie uświadomi-
łam było to, że nie kontempluję Boga, 
czego On bardzo ode mnie pragnie.  
Dawno już nie byłam napełniona tak 
nie zmąconym, wyraźnie odczuwalnym 
pokojem, jak przez te kilka dni. Jak 
wiele daje adoracja Jezusa w Hostii... 
rozważanie orędzi i znów adoracji...  Jeśli 
tylko ktoś się otwiera... Pamiętam jedną, 
szczególną noc, gdy kładłam się spać 
i całą moją duszą pragnęłam znaleźć 
się w środku Serca Jezusa. Już dawno 
nie było we mnie takich pragnień. Tak 
zupełnie spokojnie, bez wysiłku, jednak 
całą ma istotą chciałam wtopić się w 
Jego Najświętsze Serce. Tej nocy sma-
kowałam kontemplacji. Bóg był we mnie, 
a ja cała w Nim. Czułam pełnię. Już nie 
było słów, ale tylko cisza i zatopienie się 
w Bogu, to uczucie błogości i świętości.  
Już na zakończenie rekolekcji dostrze-
głam, że to nie przypadek, że się na 
nich znalazłam. To była Wola Boża. 
Rekolekcje te miały mi uświadomić 
mój stan. Gdyby nie one pewnie po 
dziś dzień myślałabym, że wszystko 
jest w porządku w moim stosunku do 
Boga. A jednak nie do końca tak było....  
Nigdy nie jestem przesadna w słowach, 
dlatego nie ma przesady, kiedy mówię, że 
według mnie te rekolekcje są błogosła-
wieństwem  dla tych, którym zostało dane 
w nich uczestniczyć. To Bóg Miłosierdzia, 
nieustannie zatroskany o Swoje dzieci 
organizuje te rekolekcje, zaprasza na 
nie,  daje samego Siebie, wyjaśnia, co 
robisz źle i pokazuje drogę wyjścia, pyta 
czego ci brak, czy chcesz, żeby ci pomógł.  
Bóg służy człowiekowi. Wciąż. To niesa-
mowite...

M. J.

Szczawnica - Jaworki 2008 
wSpomnienie o naSzych 

wakacJach z bogiem
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– Vicko, po dłuższym czasie spotka-
liśmy się powtórnie na schodach przed 
Twoim domem. Przez jakiś czas nie było 
cię tutaj. Dziś jest 18 marca i Mirjana ma 
o godz. 14 objawienie, które powtarza się 
każdego roku.

– Cieszę się, że po długiej nieobecności 
z powodu choroby znowu mogę być razem z 
pielgrzymami. 18 marca jest bardzo ważnym 
dniem dla Mirjany, która otrzymuje coroczne 
objawienia. W tym dniu przy-
bywa wielu pielgrzymów, by jej 
towarzyszyć w tym wydarzeniu. 
Jestem szczególnie szczęśliwa, 
spełniając zadanie rozpoczęte 
jeszcze w 1981, które polega 
na byciu do dyspozycji pielgrzy-
mów, przybywających z dalekich 
krajów. Wszyscy mają swoje 
intencje, z którymi przyjeżdżają 
do Medziugorja. Niektórzy są 
tu po raz pierwszy, niektórzy po 
raz kolejny, jednakże wszyscy 
chętnie przyjeżdżają, ponieważ 
tu znajdują pocieszenie w swoich 
cierpieniach i bólu. Tutaj człowiek 
łatwiej otwiera się na Boga i Ma-
ryję. Wielu pielgrzymów chciałoby 
także nas, widzących, odwiedzić, 
usłyszeć od nas jedno, dwa sło-
wa. Staramy się przekazywać to, 
co Matka Boża dzisiaj najczęściej podkreśla 
oraz czego wymaga od każdego z nas, aby 
mogła zrealizować swoje plany.

– Vicko, nadal masz codziennie obja-
wienia Maryi. Dzisiaj o 17.40... W jaki spo-
sób oczekujesz chwili spotkania z Nią?

– Przez te wszystkie lata, już prawie 27, 
za każdym razem cieszę się na spotkanie z 
Maryją, tak jak za pierwszym razem. W moim 
sercu panuje wielka radość. Przed przyjściem 
Maryi wszyscy widzący trwają w oczekiwaniu, 
w pełnym oddaniu na modlitwie. W ten sposób 
czekamy na najpiękniejszą chwilę. Żadnego 
widzenia nie można porównać z innym. 
Zawsze jest to jakby coś nowego. Z Maryją 
rozmawiamy o wszystkim. Czujemy się wolni 
i nie boimy się. Ona jest naszą Matką. Kiedy 
dziecko rozmawia z mamą, nie odczuwa 
strachu, niczego się nie obawia, nie lęka. 
Jednocześnie towarzyszy nam wszystkim 
nieopisane odczucie Bożej miłości. Wszyst-
ko przenika piękno, pokój i świętość. Nigdy 
nie oczekuję od Maryi czegoś niezwykłego. 

Wręcz przeciwnie, to ja staram się przy 
każdym widzeniu coś Jej podarować, małe 
osobiste ofiary czy wyrzeczenia, nawet jeśli 
jest to coś drobnego. Widzę, że Maryja się z 
nich cieszy. Dodaje nam odwagi, pociesza 
nas, daje nam siły na nowy dzień. Maryja jest 
naszą matką i daje nam wiele, aczkolwiek też 
od nas wymaga. Zawsze robiłam wszystko, 
aby wypełniać prośby Maryi i byłam do Jej 
dyspozycji. Moim jedynym celem jest być 

służebnicą Pana i tak Jej służyć, by przyda-
wać Jej chwały. 

– Jesteś wyjątkową osobą i Maryja 
wybrała cię do szczególnego zadania.

– Staram się być zawsze w pełni do 
dyspozycji Maryi. Ona wiele od nas wymaga, 
jednakże najczęściej tego, byśmy znaleźli 
czas dla bliźnich, dla pielgrzymów. Zada-
nie to nie powinno być trudem, ale raczej 
wezwaniem i darem. W szczególny sposób 
musimy być oddani chorym, nieść im pocie-
szenie, podawać im dłoń. Wielu pielgrzymom 
wystarcza, że podam im dłoń i przez ten gest 
czują się spokojniejsi, nawet jeśli nic przy tym 
nie mówię. Z pomocą Boga próbuję spełniać 
moje zadanie najlepiej jak potrafię. Spełnianie 
Bożej woli jest tym najpełniejszym, co mogę 
czynić i czuję, że Bóg mnie wspiera.

– Rozmawiamy w czasie, kiedy zbliżają 
się Święta Wielkanocne... Jak się na nie 
przygotowywałaś?

– Wielki Post to czas szczególnej łaski, 
nie powinniśmy o tym zapominać. Ludzie 

przywykli myśleć o tych dniach jako o czasie 
cierpienia i smutku. Ja widzę to inaczej. 
Wielki Post jest czasem radości i zależy to 
od tego, czy i jak jesteśmy gotowi przyjąć te 
dni. Jeśli w sercu postanawiamy, że chcie-
libyśmy Wielkanoc przeżyć radośnie, że 
chcielibyśmy przezwyciężyć w nas wszystko, 
co stanowi przeszkodę na drodze do Boga, 
wtedy zupełnie zmienia się nasze podejście 
do każdego postu, każdej pokuty, modlitwy, 

podejmowanych wyrzeczeń. Sta-
ją się źródłem radości, ponieważ 
czynimy to dla Boga, z miłości 
do Niego. Każdy, kto szczerym 
sercem przeżywa cierpienie Chry-
stusa, będzie cieszył się z Jego 
zmartwychwstania. 

Zastanówmy się, jakie dobro 
płynie z tych Świąt dla odnowy 
naszych dusz, jeśli nie podejmu-
jemy żadnego wyrzeczenia czy 
nawet małej ofiary dla Boga, który 
odniósł zwycięstwo nawet nad 
śmiercią. Właśnie przezwycię-
żenie śmierci jest dla nas darem 
od Zmartwychwstałego Pana 
i najważniejszym przesłaniem 
Wielkanocy. On podarował nam 
nowe życie, w którym na nowo 
możemy być blisko z Ojcem. W 
czasie Wielkiego Postu mamy 

możliwość wiele uczynić dla Matki Bożej i 
dla Boga. Maryja nie wymaga od nas wielości 
słów, ale dobrych uczynków, codziennego 
zawierzenia Jezusowi i naśladowania Go, 
ponieważ przez cierpienie i Krzyż osiągniemy 
zmartwychwstanie.

– Czy możesz opisać, jak wygląda 
twoje spotkanie z Matką Bożą?

– Kiedy Maryja przychodzi, czuję się tak 
jak z tobą teraz. Ona nas pozdrawia, czasami 
wyciąga do nas dłonie. Kiedy je chwytam, 
przenika mnie szczególna radość, piękno i 
miłość. Ten dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla 
Mirjany, której za kilka godzin Maryja ukaże 
się w świetle. Pozdrowi ją, poda jej dłonie, 
złoży jej życzenia urodzinowe... 

Zawsze podkreślam, że piękna Maryi 
nie można opisać słowami. Jej piękno jest 
odzwierciedleniem piękna i świętości Boga. 
Dla widzących jest to wielkie przeżycie, które 
możemy widzieć oczyma, ale którego nie 
potrafimy wyrazić w słowach. Powiedziała 
nam, że jest piękna, ponieważ wszystkich 

Rozmowa z Vicką Mijatovic- Ivankovic dnia 8 marca 2008 roku w Medziugorju.

«Moim jedynym celem 
jest służenie Panu...»



Vox Domini

38

kocha. Piękno nie przychodzi z zewnątrz, 
lecz z głębi naszych serc i dusz. Dlatego 
Maryja zachęca nas, byśmy pracowali nad 
pięknem naszych serc i dusz, wtedy będziemy 
piękni także na zewnątrz. Mamy to osiągnąć 
poprzez kochanie tego, co Bóg stworzył i 
nam podarował. Znaczy to, że Bóg powinien 
stać na pierwszym miejscu w naszym życiu i 
Jego powinniśmy uznać za cel i sens naszego 
życia, a nie rzeczy przemijające, które prze-
szkadzają nam na drodze do Boga. Naturalnie 
powinniśmy korzystać z rzeczy materialnych, 
ale nie mogą one być dla nas najważniejszym 
celem życia. Niczego z tego, co widzimy i 
co posiadamy nie będziemy mogli ze sobą 
zabrać do wieczności. Nie będziemy tych 
rzeczy potrzebować. Tylko dobre uczynki i 
wyrzeczenia poniesione wobec bliźnich będą 
miały wartość, jedynie to, co uczyniliśmy z 
miłości do Chrystusa dla drugiego człowieka. 
Dlatego Maryja daje nam zawsze nadzieję. 
Ona chce nas do tego zadania przygotować. 
Ona pragnie przekazać nam, że ten świat 
przemija, a my na tej ziemi jesteśmy pielgrzy-
mami. Nasza prawdziwa ojczyzna jest przy 
Niej, i chciałaby, byśmy pewnego dnia znaleźli 
się we wspólnocie Niebieskiej Rodziny.

– Co chciałabyś dodać na zakończenie 
rozmowy?

– Powinniśmy się starać z pokorą ocze-
kiwać Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Ale powinno to być także nasze osobiste 
zmartwychwstanie, ponieważ wtedy z praw-
dziwą radością i szczęściem będziemy mogli 
powiedzieć: „Dziękuję Ci, Jezu za miłość, 
jaką nam okazałeś”. Całe rodziny powinny 
przeżywać Wielkanoc z radością, która wyni-
kałaby z wprowadzenia atmosfery modlitwy, 
przebaczenia, wzajemnego oddania. Uwaga 
nie może koncentrować się na zakupach i 
ubraniach. Wszystkim, którzy cierpią chcia-
łabym powiedzieć, by w tych dniach nieśli z 
miłością otrzymany dar krzyża. Będę modlić 
się, by Maryja była jak najbliżej ich serc, by 
wspierała ich Swą matczyną dłonią, by dała 
im potrzebne siły i łaski.

Przekład z niem.: Alicja B.

Kiedy wpatrujemy się w wypowiedzi 
Matki Bożej w Medziugorju, wciąż na 
nowo wyłania się z nich pojęcie świętości. 
Matka Boża zaprasza nas, byśmy żyli 
w sposób święty i do świętości dążyli. 
Jest to proces, który zakończy się dla 
nas dopiero ze śmiercią. Maryja była 
od poczęcia niepokalana i święta jako 
człowiek oraz jako Matka Chrystusa. Ona 
zachęca nas do świętości rozumianej jako 
dążenie do doskonałości, jaką osiągnął 
Jej Syn. Być świętym znaczy patrzeć na 
wszystko oczyma samego Boga. Aby 
pragnąć zostać świętym potrzeba do tego 
także niezłomnej woli. Wielu Chrześcijan 
boi się tego, ponieważ – jak uważają – 
świętość jest związana z heroicznymi 
wysiłkami. To fałszywe wyobrażenie. 
Kto przyrzekł Bogu spełniać Jego wolę 
i przez to pragnie stawać się świętym, 
stanie się nim już w tym życiu. Patrzenie 
na własne słabości i ułomności nic tu 
nie daje. Decydujący jest cel, który ma 
się przed oczyma. Tylko Bóg jest święty 
oraz ci, którym On pragnie okazać tę 
nieskończoną łaskę. Świętość oznacza 
odwrócenie się od wszystkiego, co złe, i 
zwrócenie się ku Bogu. W wierze w Niego 
i Jego dzieło leżą podwaliny świętości, 
według podjętej przez Niego decyzji – do-
skonałość. Jesteśmy istotami cielesnymi, 
nie możemy tego ignorować. Mając na 
uwadze całą słabość i ułomność ludzką, 
powinniśmy jednak pamiętać o tzm, iż 
nasza świętość jest wolą Ojca, który nas 
do Siebie prowadzi. Świętość posiada 
swe źródło w Sercu Boga i pozwala nam 
prawidłowo oceniać rzeczywistość. 

Nauka to poznawanie boskich rzeczy 
i Jego stworzeń. Badania naukowe pro-
wadzone przez ludzi zgłębiają naturę i jej 
ducha, natomiast Boska nauka pochodzi 
od Boga i jest darem Jego Serca. Bóg 
osobiście przychodzi do człowieka, ogar-
niając jego serce i duszę nieskończoną 
miłością. Dusza jest bezpośrednio przez 
Niego poruszana i odczuwa promień 
Bożego światła. Rozeznanie i świętość 
nie wypływa z własnej inicjatywy, lecz jest 
darem Boga. Gdy Bóg porusza duszę, 
widzi Go ona „takim, jaki On jest”. W tym 
kontekście odnoszą się do człowieka 
słowa świętego Augustyna: ”kochaj i czyń, 

Winfried Zentgraf

ŚWIĘTOŚĆ 
JEST POZNANIEM BOGA

co chcesz”. Kto naprawdę kocha, już dłu-
żej nie grzeszy, chyba że nieświadomie 
popełnia błędy, nie jest przecież wolny 
od słabości ludzkiej natury. Wystarczy, 
jeśli na wzór Matki Bożej wsłuchujemy 
się w wewnętrzny głos i postępujemy 
według niego. Nie jest nam dane bezpo-
średnie oglądanie Boga, ponieważ jest 
czystym Duchem, jednakże wierząc w 
Jego obecność w Eucharystii, widzimy 
Go i jednocześnie spotykamy twarzą w 
twarz, co zostało nam objawione przez 
Jezusa Chrystusa jako obietnica i zadatek 
przyszłego życia. W kontakcie z bliźnimi i 
Bogiem odczuwamy miłość Jezusa. Sam 
Duch Święty sprawia to, przygotowując 
dusze i umysł człowieka. Zajmowanie się 
nauką oznacza przecież bycie naukow-
cem. Wytrwale starając się o wypełnianie 
woli Boga, człowiek coraz dalej postępuje 
na drodze świętości.

Obowiązują tu dwie zasady, po 
pierwsze: „droga jest celem”, ale także: 
„Bóg jest celem”. Kto postępuje według 
tej „nauki” – temu Bóg staje się bliższy. 
Nie trzeba być uczonym, by zrozumieć, 
co kryje się pod pojęciem „nauka”. Każdy 
oddech, każda myśl, każdy czyn są pod-
stawowymi narzędziami służenia Bogu. 
Koniec końców i tak dobra wola decyduje 
o postępie na drodze do świętości. „Bądź-
cie doskonali jak doskonały jest wasz 
Ojciec w niebie” (Mt 5,48) – oznacza z 
jednej strony dążenie do doskonałości, z 
drugiej strony doskonałość samego Boga. 
Na duchowym oglądaniu Boga opiera 
się prawdziwe szczęście człowieka. Z 
tej nadziei na przebywanie w obecności 
Boga kształtuje się życie świętych. Przez 
wiarę i dzięki Bożemu Miłosierdziu można 
osiągnąć Go w sposób duchowy, a przez 
to stawać się świętym. Z pomocą Matki 
Bożej jest to możliwe. Ona nas przeżyła 
i żyje dalej naszym życiem, tak jak po-
winniśmy je przeżywać. Ona, która żyje 
w bliskości Boga, może wyprosić u Niego 
wszystko. Jeśli wierzymy w Jej wstawien-
nictwo u Ojca i Syna, Oblubienica Ducha 
Świętego jest w stanie w każdym czasie 
uczynić dla nas cud. Módlmy się więc, 
ufajmy i wierzmy, że cud świętości może 
dotknąć osobiście każdego z nas.

Przekład z niem.: Alicja B.

Matka Boża radzi i prosi 
w Medziugorju o zwalczanie 
szatana pięcioma środkami:

1. modlitwą, 
zwłaszcza różańcową

2. comiesięczną spowiedzią
3. czytaniem pisma świętego

4. codziennym uczestnictwem 
w eucharystii

5. postem w środy i w piątki 
o chlebie i wodzie



3/2008

39

Minęły uroczystości jubile
uszowe w Medziugorju. Tak wiele 
lat od dramatycznych począt
ków, których przyszłości nikt nie 
mógłby wtedy przewidzieć. To 
jest tylko kolejny dowód na to, że 
wszystko jest prowadzone przez 
niewidzialną Rękę, która czyni 
dobro nawet jeśli posługuje się 
niedoskonałą ludzką dłonią. 

Niezapomniane było pożegna
nie roku jubileuszowego i powita
nie nowego roku w kościele w Me
dziugorju oraz ich atmosfera, która 
mogła zapanować tylko dzięki 
Duchowi Świętemu. Tysiące wier
nych zgromadzonych w kościele 
i wokół, inni przed wielkim tele
bimem, jak również w dużej sali 
i przepełnionym namiocie. Cuda 
nowoczesnej techniki umożliwi
ły bezpośrednią komunikację ze 
wszystkimi. Ponad 10 tysięcy lu
dzi zebrało się w Medziugorju, by 
świętować Nowy Rok. Niektórzy 
czekali całe popołudnie w koście
le, by zarezerwować sobie miejsce 
w ławce, blisko żłóbka, tak blisko 
ołtarza jak to możliwe, inni byli w 
sali. Wszyscy oczekiwali Nowego 
Roku przed sanktuarium, trwając 
w uwielbieniu Boga, czuwając na 
modlitwie, śpiewając pieśni. Cał
kiem nietypowy sposób święto
wania w porównaniu ze sposobem 
oczekiwania na wybicie tej pierw
szej godziny Nowego Roku więk
szości ludzi - przy głośnej muzyce, 
wesołych tańcach, z szampanem, 
dużą ilością alkoholu i petardami. 
Chwila całkowitego zapomnienia, 
w którym ludzie próbują za po
mocą swobodnego świętowania 
i fajerwerków wypędzić demony 
przeszłości i nieświadome lęki. 
Jednak wciąż powstaje pytanie, 
dlaczego ludzie przyjeżdżają do 

Medziugorja, co ich tu przyciąga, 
jaka wewnętrzna siła zmusza ich 
do przybycia, by na początku No
wego Roku odbyć pielgrzymkę 
do Medziugorja, niezależnie od 
warunków atmosferycznych.

Odpowiedź jest prosta, ale 
i znacząca. Człowiek jest nie
zaprzeczalnie istotą religijną, 
zwróconą w stronę Boga, a więc 
przybycie do Medziugorja jest je
dynie odpowiedzią na głos Boży, 
który człowiek w sobie usłyszał 
lub który ustawicznie nie dawał 
mu spokoju. Bez Boga człowiek 
jest nieszczęśliwy. Ktoś miał ra
cję, mówiąc, że: „Nie byłoby na 
świecie palaczy, gdyby człowiek 
osiągnął to, co najważniejsze”. Na 
uzależnieniach – począwszy od 
alkoholu, papierosów, narkotyków 
czy też innych rodzajów używek, 
skończywszy na nadmiernej kon
sumpcji i zakupach – skupia się 
tęsknota za prawdziwym życiem. 
W dziele Kafki znajdujemy słowa: 
„Nie mogłem znaleźć pożywienia, 
które by mi smakowało. Wierz 
mi, że gdybym je znalazł, i ja, i ty 
– bylibyśmy nasyceni.” Lecz kto 
może zaspokoić swój głód prze
mijającym pożywieniem, któż nie 
odczuwa egzystencjalnego głodu i 
duchowego pragnienia?

Codzienny głód i pragnienie 
jest jedynie wewnętrznym wy
rażaniem braku prawdziwego 
pożywienia. Nie powinniśmy za
pominać o świętych, którzy przez 
długie lata posilali się jedynie 
Eucharystią – Chlebem Boga. On 
wystarczył im do życia w pełni, 
które kontynuują w wieczności. 
Wszyscy uzależnieni wyrażają 
symptomy pojawiające się w 
całym społeczeństwie. To samo 
odnosi się do uzależnienia od 

pracy i kariery, które także mogą 
przeradzać się w nieuleczalną 
chorobę.

Jeśli ludzie w wielu trudnych 
sytuacjach, jakich doświadcza
ją, umieliby szukać oparcia w 
Bogu, nie byłoby tylu uzależnień, 
poprzez które próbują wypełnić 
pustkę, krzyczącą o szukaniu 
Wyższego, Piękniejszego i Do
brego. Człowiek nie jest w stanie 
trwać na egzystencjalnej pustyni, 
odczuwając duchowy głód i pra
gnienie. Każda pustka życiowa 
musi być czymś wypełniona, 
przede wszystkim powinien być 
wypełniony właśnie brak sensu 
życia. Trzeba jednak pamiętać, że 
każde miejsce w sercu jest prze
znaczone dla Boga i wieczności. 
Dlatego widzimy tyle uzależnień 
z powodu ucieczki przed odpo
wiedzialnością, z powodu strachu 
przed życiową porażką, przed 
niedostatecznym odkryciem istoty 
życia.

Gdybyśmy tylko mogli skon
centrować się na najważniejszym 
– na Bogu – jeśli mielibyśmy 
zdolność zwracania uwagi na 
słowo, na życie, jeśli także na nas 
mógłby spłynąć głód i pragnienie 
słowa... Maryja chciałaby, abyśmy 
tak jak Ona – nieśli Chrystusa 
współczesnemu światu. Chciała
by, by Słowo Boże przeniknęło 
nas i zaczęło w nas owocować. 
Jest jej marzeniem, by właśnie 
ten ogień w nas zapłonął, by 
ogień Chrystusa rozpalał dobro i 
świętość. W ten sposób będziemy 
odpowiadać na wezwanie Maryi, 
by być bliżej ludzi. Ona przycho
dzi, by zaspokajać nasze potrzeby, 
uszczęśliwiać nas, prowadzić 
drogą zbawienia, wprowadzać 
pokój w serca. Czyż więc można 
ignorować głos Matki?

Ojciec Tomislav Pervan, Medziugorje

BÓG NIESPODZIANEK
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Ignaz Hochholzer urodził się 1 czerw-
ca 1956 roku w Amstetten. Wychowywał 
się w Euratsfeld, w Austrii. Lata 1971-75 
spędził w Domu Kanisiusza w Hörn, gdzie 
ukończył gimnazjum techniczne. Zdał 
maturę w roku 1975. Później pracował 
jako wolontariusz, opiekując się chorymi 
w szpitalu Braci Miłosierdzia w Wiedniu. 
Studia medyczne ukończył z tytułem dok-
tora nauk medycznych w 1984 roku. Do 
dziś jest aktywnym lekarzem-internistą. 
Formację kapłańską ukończył w wiedeń-
skim seminarium duchownym, na wydzia-
le teologicznym. Cieszy nas szczególnie 
fakt, iż dr Ignaz Hochholzer przyjął funkcję 
przewodniczącego organizacji Gebet-
saktion Medjugorje w Wiedniu i aktywnie 
przyczynia się do rozpowszechniania 
orędzi z Medziugorja. 

14 maja 2006 roku przyjął święcenia 
diakonatu i zaczął pełnić służbę jako dia-
kon przy parafii katedralnej św. Stefana. 
15 czerwca 2007 w święto Najświętszego 
Serca Jezusowego został wyświęcony 

na księdza diecezjalnego w Wiedniu w 
katedrze św. Stefana, gdzie dalej pełni 
służbę, nie rezygnując jednocześnie z  
aktywnej pracy jako lekarz i kapłan w 
szpitalu Braci Miłosierdzia.

Byłoby nie do pomyślenia, żebym 
zaczął moją posługę kapłańską bez 
złożenia dziękczynienia Maryi – Królowej 
Pokoju z Medziugorja. Od dzieciństwa 
Maryja była mi bliska, moja matka miała 
na imię Maria i ona także często modliła 
się do Matki Bożej. Odkąd pamiętam, 
pielgrzymki do Mariazell, Maria Taferl i 
na Górę Niedzielną należały do stałych 
punktów w kalendarzu. Ale Medziugorje 
stało się moją szczególną ojczyzną dosyć 
spontanicznie. Ku mojemu własnemu 
zaskoczeniu, wypłynęła z mojego serca 
modlitwa: „Uczyń mnie Twoim kapłanem! 
Weź moją dłoń i prowadź do Jezusa!”. 

Po raz pierwszy byłem w Medziugorju 
pod koniec lat osiemdziesiątych, tam 
spotkałem kolegę po fachu, dr Christiana 
Stelzera z Oazy Pokoju, słyszałem także 

MoJe PoWołaNie 
kaPłaŃskie a MedZiuGorJe

o dr Maxie Domej z Akcji Modlitewnej w 
Wiedniu. Byłem zaskoczony, jak bardzo to 
wszystko mnie zainteresowało. Stało się 
dla mnie jasne, że każdy z nas powinien 
żyć orędziami w środowisku, w którym się 
znajduje. Najistotniejsze było dla mnie, 
aby podstawowe przesłania: modlitwa, 
post, czytanie Pisma Świętego, spowiedź 
i Msza święta – zostały przekazane dalej 
w świat, tak jak widzący przekazywali 
objawienia tam, gdzie się znajdowali. 
Medziugorje jest czymś, czym trzeba żyć, 
a nie kończyć na kazaniach – jest bardziej 
przesłaniem i apelem niż miejscem! 

Nie powinno nikogo dziwić, że tak 
wielu z dziękczynieniem świadczy, jak 
ważne było Medziugorje dla ich powołania 
kapłańskiego, zakonnego, rodzinnego 
albo innej formy służenia Bogu i ludziom. 
Ważna jest treść życia – nie jego forma. 
Własne spełnione życie promienieje tak, 
że wciąż od nowa tworzą się na ziemi 
oazy pokoju i zgody. Ja także pragnę 
wnieść swój wkład w służbę pokojowi. 
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Orędzia Matki Bożej dla parafii 
w Medziugorju i dla świata

Orędzie z 25 sierpnia 2008: 
Drogie dzieci, dziś znowu wzywam was do osobistego nawrócenia. Bądź-

cie tymi, którzy się nawrócą i swoim życiem będą dawać świadectwo, będą 
kochać, przebaczać i wnosić radość Zmartwychwstałego na ten świat, w któ-
rym mój Syn umarł, a w którym ludzie nie odczuwają potrzeby szukania Go 
ani odkrywania Go we własnym życiu. Wy, adorujcie Go i niech wasza na-
dzieja będzie nadzieją dla tych serc, które nie mają Jezusa. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Orędzie z 25 lipca 2008:
Drogie dzieci w tym czasie, kiedy myślicie o wypoczynku waszego ciała 

Ja zachęcam was do nawrócenia. Módlcie się i pracujcie tak, aby wasze ser-
ce tęskniło za Bogiem Stwórcą, który jest prawdziwym odpoczynkiem dla 
waszej duszy i dla waszego ciała. Niech On ukaże wam swoje oblicze i niech 
wam udzieli swego pokoju. Ja jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każ-
dym z was. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Wizja z 25 czerwca 2008, dana Iwance Ivanković-Elez:
Objawienie trwało 6 minut, Ivanka miała je w swoim domu rodzinnym. W 

czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Iwanka 
powiedziała po nim: „Matka Boża mówiła mi o dziewiątej tajemnicy. Udzieliła 
nam matczynego błogosławieństwa.”

Orędzie z 25 czerwca 2008: 
Drogie dzieci, dziś znowu z wielką radością w sercu, zapraszam was do 

podążania za mną i słuchania moich orędzi. Bądźcie radosnymi posłańcami 
radości i miłości w tym świecie pozbawionym pokoju. Ja jestem z wami i 
błogosławię was wszystkich wraz z moim Synem Jezusem Królem Pokoju. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Orędzie dla Mirjany Soldo 2 czerwca 2008:
Drogie dzieci, jestem z wami dzięki łasce Bożej, aby uczynić wielkimi, 

wielkimi w wierze i w miłości was wszystich: was, których serce przez grzech 
i przez winę stało się twarde jak kamień (*). A was, dusze pobożne, pragnę 
oświecić nowym światłem. Módlcie się, aby moja modlitwa znalazła serca 
otwarte, aby mogła oświecić je siłą wiary i otworzyć drogi miłości i nadziei. 

Wytrwajcie. Ja będę z wami. 
Matka Boża pobłogosławiła wszystkich obecnych i wszystkie dewocjonalia. (*) 

Kiedy Matka Boża to mówiła, popatrzyła na obecnych, do których się to odnosi, z 
bólem na twarzy i łzami w oczach.

Objawienie dla Ivana, 30 maja 2008, na Podbrdo o godz. 22.00
Drogie dzieci, również dziś Matka was prosi: módlcie się za moje dzieci, 

które oddaliły się od mojego Syna. Módlcie się. Módlcie się, aby wróciły do 
mojego Syna i odnalazły w Nim pokój. Dziękuję, drogie dzieci, że odpowie-
dzieliście na moje wezwanie.   

Orędzie z 25 maja 2008: 
Drogie dzieci, w tym czasie łaski, kiedy Bóg pozwolił mi być z wami, za-

chęcam was na nowo, drogie dzieci, do nawrócenia. Pracujcie dla zbawie-
nia świata w szczególny sposób dopóki jestem z wami. Bóg jest miłosierny 
i udziela szczególnych łask, zabiegajcie więc o nie w czasie modlitwy. Ja je-
stem z wami i nie zostawiam was samych. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.

Jako internista pracuję w szpitalu, ale jest 
dla mnie oczywiste, że w równej mierze 
powinienem się opiekować duszą, psychi-
ką i ciałem pacjenta. Nie możemy dzielić 
tych sfer, musimy spostrzegać człowieka 
ze wszystkimi jego potrzebami i zaintere-
sowaniami, nie przeceniajmy także istoty 
więzi kulturowych. Człowiek nie może iść 
sam przez życie. Współczesny odwrót 
oraz obojętne milczenie jest tak palące, 
że nie możemy poza naszą uwagą pozo-
stawić bycia dla siebie nawzajem. Tego 
doświadczyłem w Medziugorju – wieczor-
ne modlitwy w gronie tysięcy wiernych, 
ciche modlitwy na Górze Krzyża i Górze 
objawień, albo w kaplicy adoracji. Obok 
liturgii i modlitwy wielkie wrażenie zrobiły 
na mnie instytucje socjalne takie jak 
Centrum Matki, centrum do spraw nar-
kotyków, ogród Franciszka i inne. Maryja 
rzeczywiście zbudowała szkołę życia, a 
my potrzebujemy Jej jako Nauczycielki 
przez całe nasze życie, bo Ona nigdy nas 
nie opuści! Jako ksiądz mogę działać w 
kościele przyklasztornym, w szpitalnej 
kaplicy Braci Miłosierdzia i w katedrze 
św. Stefana. Kościół jest wspólnotą, 
wspólnotą Boga i ludzi, żywych i umar-
łych, grzeszników i świętych. To czyni nas 
szczęśliwymi – w Kościele wszyscy mogą 
znaleźć miejsce dla siebie!

Przekład z niem.: 
Alicja B.

Nasze publikacje 
o Medziugorju:

t Płyta CD (mp3) z nagraniem re
kolekcji s. Emmanuel Maillard „Z 
Maryją w szkole miłości i świętości” 
– 10 zł
t Komplet 5 kaset audio (5 x 90 
min.) z rekolekcjami s. Emmauel – 
25 zł (w sprzedaży także pojedyncze 
nauki, każda na inny temat, zawsze 
w oparciu o orędzia Matki Bożej); 
cena pojedynczej kasety – 6 zł
t DVD Tryptyk Królowej Pokoju – 
25 zł (wersja video VHS – 15 zł)
t DVD 25 lat objawień Matki Bo-
żej w Medziugorju – 25 zł (wersja 
video VHS – 18 zł)
t Książka: Przesłanie z Medziugor-
ja. Synteza wszystkich słów Matki 
Bożej w oparciu o tematyczny układ 
orędzi (112 str.) – 10 zł
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Smutna dewastacja 
w Medziugorju

W pierwszych godzinach piątku 29 sierpnia 2008 statua 
Matki Bożej na Podbrdo została uszkodzona przez wandali, 
którzy oderwali jej lewą rękę i złamali nos. Figura ta była 
wotum dziękczynnym pewnej koreańskiej rodziny, która prze
szła na katolicyzm; wotum za uzdrowienie chorego dziecka. 
Teraz, kiedy figura Matki Bożej nie ma ręki, orędzia dawane 
już wcześniej nabierają mocy.

W orędziu z 25 listopada 2004 roku powiedziała: „Drogie 
dzieci! W tym czasie wzywam was wszystkich do modlitwy 
w moich intencjach. Drogie dzieci, módlcie się szczególnie 
za tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Bożej i nie szu-
kają Boga Zbawiciela. Wy, drogie dzieci, bądźcie moimi 
wyciągniętymi ramionami i własnym przykładem przy-
bliżcie ich do mojego Serca i do Serca mojego Syna. Bóg  
wynagrodzi wam łaskami i wszelkim błogosławieństwem. 
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Nie bez znaczenia jest zbieżność dat. Po raz pierwszy 
Matka Boża na Podbrdo ukazała się 24 czerwca w święto 
narodzin Jana Chrzciciela. 29 sierpnia w ciemnościach, pod 
osłoną nocy, ktoś wspiął się na górę z inten cją w sercu, aby 
zniszczyć figurę Królowej Pokoju, w dniu, w którym czcimy 
męczeństwo i zgładzenie 
Jana Chrzciciela. Również i 
jego zgładzenia, przez ścię
cie głowy, domagało się nik
czemne serce Herodiady.

Za tę dewastację każdy, 
kto ma serce czułe dla swej 
Matki, może wynagrodzić, 
choćby modlitwą za tych, 
o których Maryja mówi, że 
jeszcze nie poznali Boga i 
Jego Miłości.

Bądźcie 
moimi 

wyciągnię-
tymi ramio-

nami 

GDZIE KUPIĆ 
NASZE KSIĄŻKI, 
PŁYTY I KASETY?

Biuro Handlowe „Lumen”  
43-190 Mikołów  

ul. Żwirki i Wigury 6 
Tel.: 0327383869; Fax: 0327389412   

b.h.lumen@voxdomini.com.pl  
Przesyłka – pocztą. 

E-maile z zamówieniami wysyłane 
na nasz adres (np. biuro@voxdo-

mini.com.pl lub sklep@voxdomini.
com.pl) przekazujemy zawsze 

do realizacji do B.H. Lumen 
i wysyłamy potwierdzenie 

zamówienia. 
NOWY SKLEP INTERNETOWY:

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

Sklep ten jest również obsługiwany 
przez B. H. Lumen, dlatego w spra-
wach związanych z zamówieniami 
składanymi w internecie przez ten 
sklep prosimy się zwracać bezpo-
średnio pod wskazany wyżej adres.

Sklep współpracujący:
Księgarnia diecezjalna 

w Toruniu, Rynek Staromiejski 18 
Tel.: 0566226687

Wydawnictwo zasadniczo reali-
zuje jedynie zamówienia na prenu-
meratę pisma „Vox Domini”, którą 
należy opłacić przelewem na nasze 
konto, a NIE na konto B. H. Lumen.  
Co jakiś czas drukujemy blankiet 
wpłaty, który można wykorzystać.

Zgłaszać chęć prenumeraty 
można w dowolnym momencie 
roku, jednak należy zaznaczyć wy-
raźnie, od którego numeru ma się 
rozpocząć. Dysponujemy także w 
ciągłej sprzedaży  spiętymi w rocz-
niki numerami z poprzednich lat.:

Rocznik 2007 - cena 20 zł
Rocznik 2006 - cena 15 zł
Rocznik 2005 - cena 10 zł
Rocznik 2004 - cena 10 zł
Rocznik 2003 - cena 10 zł
Rocznik 2002 - cena 10 zł
 Rocznik 2001 - cena 10 zł.
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Objawienia, które otrzymywała Mir-
jana Soldo-Dragicevic trwały codziennie 
od 24 czerwca 1981 do 25 grudnia 1982. 
Podczas ostatniego z tych objawień Ma-
ryja powiedziała, że po powie-
rzeniu dziesiątej tajemnicy, 
będzie się jej objawiać raz w 
roku, mianowicie 18 marca. 
Tak było przez wszystkie na-
stępne lata i także w tym roku. 
Tysiące pielgrzymów zebrało 
się na modlitwie różańcowej 
we wspólnocie „Cenacolo”. 
Objawienie trwało od 14.01 
do 14.08. Mirjana przekazała 
nam następujące treści: „Ni-
gdy nie widziałam, by Matka 
Boża zwracała się do nas w 
ten sposób. Wyciągała do nas 
Swe dłonie i z rozpostartymi 
ramionami skierowała do nas 
następujące słowa: „Kochane 
dzieci, dzisiaj wyciągam do 
was moje dłonie. Nie bójcie 
się ich chwycić. Chcę wam 
ofiarować miłość i pokój, nieść 
wam ratunek, dlatego chwyć-
cie moje dłonie. Wypełnijcie 
moje serce radością, ja będę 
was prowadziła do świętości. 
Droga, którą was prowadzę, 
jest trudna i pełna prób. Nie-
ustannie wam towarzyszę 
i będę was podtrzymywać. 
Bądźcie wytrwali, żebyśmy na 
końcu drogi wspólnie mogli 
w pokoju i miłości trzymać 
dłonie mojego Syna. Pójdźcie za mną, 
nie lękajcie się. Dziękuję wam!”.

– Mirjano, właśnie wróciłaś ze 
studia „Radio Medjugorje”. Wiem, 
że słuchacze zadawali ci różne pyta-
nia. Czego głównie dotyczyły?

– Cieszę się, że poprzez „Radio 
Medjugorje” mogę kontaktować się z 
ludźmi i odpowiadać na ich pytania. Dla 
mnie wyglądało to podobnie jak podczas 
spotkań z grupami w moim domu, które 

przysłuchują się moim wypowiedziom 
o spotkaniach z Matką Bożą oraz o jej 
orędziach. Jednakże zupełnie innym 
doświadczeniem jest siedzieć w studio 

i słyszeć kogoś, kto jest daleko. Dzięki 
Bogu mamy dzisiaj nasze radio. Współ-
czesna technika i informatyzacja, satelity i 
internet umożliwiają kontakt z najdalszymi 
zakątkami świata i rozpowszechnianie 
przesłań Maryi bezpośrednio z Medziu-
gorja. Ludzie zadawali mi rozmaite pyta-
nia. Czułam, że wypływały one z tęsknoty 
i pragnienia Boga i pokoju. To jest coś, 
czego nam wszystkim w obecnych cza-
sach brakuje. Żyjemy w bardzo szybkim 
tempie, dlatego już nie starcza nam czasu 

dla Boga. Próbowałam wyjaśnić, że nie 
jest tak trudno odkryć i odczuwać miłość 
Boga do konkretnego człowieka. Jednak-
że potrzeba z naszej strony trochę za-

angażowania, poświęcenia 
Bogu naszego czasu. Bóg 
kocha nas bezwarunkowo, 
taką samą miłością grzeszni-
ka i świętego, nawróconego 
i nienawróconego. Dla niego 
wszyscy jesteśmy ukochany-
mi dziećmi, On nie dzieli nas 
na wielkich i małych. Poka-
zał nam to na przykładzie 
przypowieści o zagubionej 
owieczce. Pasterz zostawia 
99 owiec i idzie odszukać 
jedną zagubioną, ponieważ 
dopóty jest nieszczęśliwy, 
dopóki jej nie odnajdzie. Bóg 
jest miłością i On nie może 
nienawidzić albo czynić róż-
nic. Każdemu daje szansę, 
nawet gdy pozostajemy dale-
ko od Niego, On jest zawsze 
blisko nas.

– Obecnie rozważamy 
największe tajemnice 
życia i śmierci...

– W czasie Wielkiego Po-
stu mogliśmy doświadczać, 
że jedyną prawdziwą drogą 
do Boga jest modlitwa, post 
i pokuta. Chciałabym po-
wiedzieć, że dla nas, którzy 
otrzymujemy objawienia ten 

czas nie trwa jedynie 40 dni przed Wiel-
kanocą, lecz rozpoczął się w 1981, kiedy 
zostaliśmy szczególnie wybrani przez 
Matkę Bożą. Chciałabym, by wszyscy 
rozpoznali, że czas naszego życia jest 
wielkim postem, czasem oczekiwania. 
Zdecydowaliśmy się w pełni poświęcić ży-
cie drugiemu człowiekowi, pielgrzymom. 
Matka Boża niejako zobowiązała nas 
do tego i teraz staramy się być do dys-
pozycji i przekazywać to, do czego nas 
Bóg w szczególny sposób przeznaczył. 

Jeśli nie potrafimy kochać, 
nie jesteśmy dziećmi Boga...

rozmowa z Mirjaną Soldo-Dragicević z dnia 17.03.2008 w Medziugorju
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Dlatego każdy dzień naszego życia staje 
się wyrzeczeniem samego siebie. Wielki 
Post jest czasem, w którym stajemy 
bliżej tajemnicy cierpienia, męki i Krzy-
ża Jezusa Chrystusa. Nie powinniśmy 
ulegać zniechęceniu, wręcz przeciwnie, 
powinniśmy starać się pojąć, że niesiemy 
nasze krzyże i tym bardziej prosić Jezusa, 
by nam w tym pomagał. Post, modlitwa, 
wyrzeczenia powinny przynosić nam 
radość, ponieważ czynimy to dla Jezusa. 
Na przykład podczas spowiedzi kapłan 
zadaje nam jako pokutę odmówienie 
pięć razy „Ojcze nasz...”. Zadaję sobie 
pytanie, jaka jest to pokuta, jeśli poprze-
staniemy na tej modlitwie. Taka modlitwa 
nie może być pokutą. Modlitwa bowiem 
powinna przynosić radość, a nie smutek. 
Ponadto powinniśmy także więcej pościć, 
co nie jest ani trudne, ani nie sprawia 
problemów, tym bardziej dla kogoś, kto 
często pości. Jednak nie możemy osiąść 
na laurach. Matka Boża wzywa nas ku 
większym celom. 

Jest mi bardzo ciężko, gdy widzę 
smutek Maryi. Wtedy rodzi się we mnie 
pragnienie podejmowania kolejnych po-
stów i modlitw, by inni ludzie pojęli, czym 
jest w rzeczywistości to życie i za jakim 
życiem naprawdę powinniśmy tęsknić. 
Przyjęło się, że powinniśmy podejmować 
wyrzeczenia w czasie 40 dni Wielkiego 
Postu. Jednak myślę, że nie jest to spra-
wiedliwe wobec Boga, który tak wiele dla 
nas uczynił i tak hojnie nas obdarowuje. 
On wylewa na nas strumienie łask, a więc 
dlaczego nasze wyrzeczenia mają trwać 
tylko 40 dni? Czyż nie powinniśmy każ-
dego dnia rezygnować z czegoś, nawet 
z drobnej rzeczy, by stała się ofiarą miłą 
naszemu Bogu, który oddał nam siebie 
całego, ofiarą dla Miłości Boga, którą On 
pragnie nas wypełniać?

– Jak się czujesz przed jutrzej-
szym spotkaniem z Matką Bożą?

– To dla mnie bardzo ważny dzień. 
Spełnia się obietnica Maryi dana mi 
w Boże Narodzenie 1982 roku o tym, 
że będzie mi się objawiać raz w roku 
18 marca do końca mojego życia po 
tym, jak objawi mi dziesiątą tajemnicę. 
Chciałabym podkreślić, że Matka Boża 
przychodzi z nieba do każdego z nas. 
My, którzy otrzymujemy objawienia, nie 
jesteśmy najważniejsi. Ważna jest Maryja 
i każdy, kto przychodzi, by wsłuchiwać 
się w jej przesłania. Maryja posługuje się 

nami, byśmy przekazali jej słowa, które są 
skierowane do wszystkich. Ona nikogo 
nie umniejsza ani nie wywyższa, jesteśmy 
wszyscy równi, zarówno mający objawie-
nia jak i pielgrzymi. Dlatego nie muszą 
oni pytać, czy przekazałam Maryi ich 
prośby, ponieważ każdy osobiście może 
z nią rozmawiać. Z pewnością otrzymają 
odpowiedź, i choć nie zobaczą Jej w taki 
sposób, jak ja, to jednak odczują Jej obec-
ność. Wierzę, że Matka Boża przychodzi 
do każdego osobiście, dlatego możemy 
zwracać się do Niej osobiście z każdym 
pragnieniem i przedstawiać Jej prośby. 
Maryja pozostawia na każdym z nas 
swoje macierzyńskie błogosławieństwo. 
Czy potrzebujemy czegoś jeszcze ponad 
Jej czułą opiekę i błogosławieństwo? 

Na ten dzień próbuję się przygotować 
poprzez modlitwę, choć jest to trudne ze 
względu na ilość spotkań z pielgrzymami, 
które trwają od rana do nocy. Wiele osób 
odwiedza mnie i każdy ma swój własny 
powód. W ciągu dnia nie znajduję chwili, 
by się wyciszyć, dlatego wykorzystuję ku 
temu wieczór i noc, kiedy jestem sama. 
Wtedy klękam i proszę Pana, by dał mi 
siły do dobrego przeżycia wyjątkowej 
chwili spotkania z Maryją, która napeł-
nia mnie radością. Jednak towarzyszy 
mi także smutek, ponieważ spotkanie 
trwa kilka minut i Ona wraca do nieba, 
natomiast ja zostaję tutaj. Ludziom 
mającym objawienia jest bardzo trudno 
wracać do codziennych realiów, jest to w 
pewien sposób bolesne. Wielu twierdzi, 
że musimy być bardzo szczęśliwymi 
ludźmi, skoro możemy spotykać Matkę 
Bożą. Ale towarzyszy temu ciężar i ból 
świadomości, że znajdujemy się w niebie 
blisko Boga i za chwilę musimy znowu 
żyć na Ziemi. Doświadczenie to trwa już 
od 27 lat.

– Czy możesz nam opowiedzieć, 
jakie jest niebo?

– Vicka i Jakov byli w niebie. Odczu-
wam niebo podczas objawień, ale nigdy 
bezpośrednio w nim nie byłam. Tylko je 
odczuwając, mogę sobie wyobrazić, jakie 
jest piękne. Gdy jestem przy Maryi, czuję 
się jakbym była w niebie. 

Jestem matką dwóch dziewczynek. 
Jak każda matka, oddałabym za nie wła-
sne życie. Jednakże podczas spotkania 
z Maryją egzystuję w Pełni, której ani ja, 
ani moja rodzina, ani nic wartościowego 
na tej ziemi samo z siebie nie posiada. 

Nic nie jest wtenczas ważniejsze. Istnieje 
tylko jedno, Maryja patrzy na mnie, ja 
mogę wpatrywać się w Nią, pragnę by ta 
chwila nigdy się nie kończyła, ale by tak 
trwała. W tych momentach my, widzący, 
nie myślimy o nikim innym tylko o Bogu i 
Maryi. We mnie panuje pokój i poczucie 
piękna, mogę latać... jest cudownie wie-
rzyć, że mogę być w niebie. Wypełnia 
mnie lekkość i szczęście tak, że nic inne-
go nie czuję. Nie zastanawiasz się wtedy, 
kim jesteś, ponieważ Ona patrzy na mnie i 
przez to spojrzenie mogę odczuwać niebo 
i obecność Boga. 

– Na spotkanie przybywa wielu 
chorych, by razem z tobą zanosić 
przed Serce Maryi swoje krzyże, 
cierpienia i choroby. Jak to przeży-
wasz?

– Mnie jako widzącą Maryja nie 
wybrała do tego zadania tak jak w przy-
padku Vicki i Jakova. Powierzyła mi w 
szczególności osoby, które nigdy nie 
doświadczyły miłości Boga, myślę o oso-
bach niewierzących. Jestem wrażliwa na 
ból drugiego człowieka, którego chorobę 
bardzo przeżywam, dlatego zrobiłabym 
wszystko, by im pomóc. To, co mogę 
czynić, to modlitwa, by Pan ich wspierał 
w niesieniu krzyża, który im przeznaczył. 
Myślę, że najciężej jest wtedy, gdy osoba 
chora jest opuszczona i samotna. Nie 
można zostawiać jej samej sobie. Trzeba 
wprowadzać w serca ludzi chorych wiarę 
i nadzieję, że każdy krzyż cierpienia 
ma sens, ponieważ Bóg nam je dał, by 
nas w szczególny sposób prowadzić 
do zbawienia. Dla mnie jest to prawda 
przemawiająca z Krzyża, bez względu 
na to, czy jest duży czy ciężki. Istnieje 
wiele form krzyża i nie ma ani jednego 
człowieka wierzącego czy też nie, który 
byłby pozbawiony własnego krzyża bólu 
i cierpienia, ponieważ krzyż jest częścią 
ludzkiego życia. Niektórzy otrzymują mały 
krzyż, inni wielki, czasami to mniejsze 
doświadczenie przygotowuje nas na 
poniesienie większej ofiary. Kto dzisiaj 
twierdzi, że nie ma krzyża, z pewnością 
go otrzyma, ponieważ przez krzyż przy-
chodzi do nas niebo. Bóg czyni dla nas 
wszystko z miłości i bezmiaru dobroci, 
dlatego powinniśmy być gotowi przyjmo-
wać z jego rąk wszystko, co dla nas przy-
gotował, jeśli chcemy nazywać się Jego 
uczniami. Powinniśmy mówić: „Jestem 
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Panie! Jeśli wierzysz, że mogę nieść ten 
krzyż, pomóż mi w tym i nie opuszczaj 
mnie nigdy. Krzyż jest darem od Ciebie, 
dlatego do Ciebie zwracam się o pomoc”. 
Jest normalne, że upadamy, sam Jezus 
trzykrotnie upadał pod ciężarem krzyża, 
ale za każdym razem powstawał i doniósł 
go do końca. Naturalnie możemy modlić 
się słowami: „Panie, jeśli to możliwe, 
oddal ode mnie ten kielich!”, ponieważ 
sam Chrystus tak zwracał się do Ojca w 
ogrodzie Getsemani, ale na końcu dodał: 
„Ojcze, bądź wola Twoja!”

– Podkreślasz, jak ważna jest 
miłość do Boga i ludzi. Czy Matka 
Boża także pragnie skupić naszą 
uwagę na tym największym przy-
kazaniu?

– Moim zdaniem we wszystkim, co 
się tu w Medziugorju dzieje i nas dotyczy, 
najważniejsza jest miłość. Bóg chce nam 
pokazać, jak bardzo nas ukochał, ponie-
waż jesteśmy najpełniejszym dziełem 
na Jego obraz i podobieństwo spośród 
wszystkiego, co stworzył. To jest także 
życzenie Matki Bożej, które w czasie 27 
lat objawień nam przekazywała. Bóg uczy 

nas, widzących, że powinniśmy w każdym 
człowieku widzieć w pierwszej kolejności 
Jezusa Chrystusa, co oznacza kochanie 
każdego człowieka jak brata, ponieważ 
Bóg stworzył nas jako rodzinę. Dla mnie 
jest to jedno z najtrudniejszych wymagań, 
jakie przekazała nam Maryja. Modlitwa, 
post, wyrzeczenia nie są niczym szcze-
gólnym albo wielkim. Ale kochać każdego 
jak siebie samego, wszystkich jak nasze 
siostry i braci, każdego szanować tak 
jakby sam Chrystus w nim był, to jest naj-
większe i najświętsze przykazanie dane 
człowiekowi. Właśnie przykazanie miłości 
Boga i bliźniego, do którego Maryja nas 
nieustannie wzywa, jest największym 
dobrem na tym i na tamtym świecie. 
Naprawdę wielcy ludzie tego świata byli 
wielkimi dlatego, że poświęcili swe życie 
Bogu i drugiemu człowiekowi. Jeśli nie 
kochamy, nie możemy nazywać się dzieć-
mi Boga i Jego dziedzicami. Powinniśmy 
kroczyć drogą przykazania miłości, tak jak 
sam Jezus Chrystus nauczał.

– Od kilku lat otrzymujesz obja-
wienia także drugiego dnia miesiąca. 
Na jednym z takich spotkań została 

uzdrowiona młoda kobieta cierpią-
ca na raka. Możesz nam powiedzieć 
kilka słów o tym zdarzeniu?

– Kilka miesięcy temu miałam ob-
jawienie, w czasie którego tak jak za-
wsze modliłam się za ludzi, którzy nie 
doświadczyli Boga jako Miłości, za ludzi 
niewierzących. Chciałabym jeszcze raz 
podkreślić, że nie jest najistotniejsze, gdy 
inni proszą, bym modliła się za konkretne 
ciężko chore osoby, ponieważ każdy 
może podczas objawienia osobiście 
przedstawiać Maryi swe prośby i pytania. 
Właśnie wspomniane uzdrowienie jest 
tego dowodem. 

W tym dniu jak zwykle przyszłam do 
Cenacolo. Objawienie miało miejsce na 
zewnątrz, zgromadziło się wiele ludzi. 
Obok mnie klęczała kobieta. Nie wiedzia-
łam ani kim jest ani skąd przybyła. Słysza-
łam tylko jej płacz pełen bólu i cierpienia. 
Płakała tak bardzo, że nie umiałam skon-
centrować się na przyjściu Matki Bożej. 
Po chwili odczułam obecność Maryi, która 
zupełnie mnie przeniknęła i ogarnęła tak, 
że nie słyszałam już płaczu tej kobiety. Po 
spotkaniu z Maryją napisałam Jej słowa i 
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ROZDZIAŁ I. 
ANALIZA NIEKTÓRYCH 
CNÓT ŚWIĘTEJ (C.D.)

CNOTA MIŁOŚCI BLIŹNIEGO

Miłość bliźniego naszej Świętej przed-
stawia się jako jeden z najważniejszych 
rysów charakterystycznych jej miłości 
ku Bogu.

„Starałam się przede wszystkim ko-
chać Boga, mówi, a kochając Go, zro-
zumiałam dokładnie wielki obowiązek 
miłości bliźniego”. (Rozdz. IX, str. 165).

Ta miłość bliźniego przyjmuje różne 
kształty. „Miłujcie się wzajemnie, bo 
to jest przykazanie Pana”1, powtarzał 

1 2 J 5.

ustawicznie św. Jan apostoł. A po nieważ 
to jest przykazanie Pana, Służebniczka 
Jego chciała je zgłębić i wykonywać z tą 
samą delikatnością miłości, jaką okazy-
wała Bogu.

Nowe przykazanie Jezusa, dane 
ucz niom, „aby się wzajemnie miłowali, 
jak On ich umilował”2, do starczyło jej 
wspaniałego tematu, rozwiniętego w IX 
i X rozdziale jej „Dziejów duszy”, gdzie 
stwierdza, że „im ściślej jest zjednoczona 
z Jezusem, tym więcej kocha wszystkie 
swoje Siostry”. (Tamże, str. 167).

Oto kilka wyjątków z jej kodeksu miło-
ści bliź niego:

„Jeśli chcę rozniecić w moim sercu mi-
łość bliźniego, a szatan stara się ukazać 
mi wady konkretnej Siostry, staram się 
wyszukiwać jej cnoty, jej dobre pragnie-
nia. Mówię sobie, że jeśli raz widziałam 
jej upadek, to mo gła odnieść wiele zwy-
cięstw, które ukrywa przez po korę, i że 
nawet to, co mnie wydaje się wadą, może 
być aktem cnoty przez dobrą intencję”. 
(Rozdz. IX, str. 167).

„Zgaduję teraz, że prawdziwa miłość 
polega na znoszeniu wszystkich wad bliź-
niego, na opanowaniu dziwienia się jego 
słabościom, a budowaniu się najmniejszy-
mi cnotami. Przede wszystkim poznałam, 
że miłość nie ma być zamknięta w głębi 
serca, „bo nikt nie zapala świecy, aby ją 
schować pod korcem, ale ją kładą na 
świecznik, aby świeciła wszystkim w 
domu”3. (Tamże, str. 166).

Wnosi z tego, że „jej miłość powinna 
oświecać i radować Jej otoczenie” i 
śpiewa:

 Mój pokój, gdy ból dolega,
 Jest ukryć łzy przed Siostrami, 
 Bo wdzięk cierpienia polega 
 Na zakryciu go kwiatami.
(Mój pokój i moja radość, str. 413).
Dlatego błogosławiona Teresa uczy 

2 J 15,12.
3 Łk 11,33.

odeszłam. Ta kobieta cały czas płakała.
Kilka miesięcy później znajomi po-

wiedzieli mi, że tamta kobieta była cięż-
ko chora, miała raka piersi i przerzuty. 
Lekarze nie dawali jej żadnych szans na 
przeżycie. Ona usłyszała o Medziugorju 
i przyjechała tutaj. Następnie udała się 
ponownie do lekarza, który stwierdził, 
że jest zupełnie zdrowa, nie ma żadnych 
objawów nowotworu. 

Jak pokazuje to zdarzenie, pielgrzy-
mujący nie muszą przez nas kierować 
do Matki Bożej swoich próśb, ponieważ 
Ona zawsze słucha każdego osobiście. 
Kobieta wierzyła głęboko, że Bóg może 
przez wstawiennictwo Maryi działać cuda. 
Przy Maryi ze łzami zanosiła modlitwy do 
Boga, błagała o pomoc i Bóg ją wysłuchał. 
Prośmy Boga, ponieważ On naprawdę 
pomaga nam nieść krzyż, ponieważ 
widzimy, iż uzdrowienie płynie jedynie 
z Krzyża. Przedstawiajmy Matce Naj-
świętszej nasze prośby, ponieważ Ona 
prowadzi nas do Swego Syna, byśmy 
kiedyś zjednoczeni żyli w wieczności w 
niebie. 

Przekład z niem.: Alicja B.

DUCH ŚW.  TERESY (5) 

MIŁOŚĆ ŚW. TERESY OD 
DZIECIĄTKA JEZUS ROZ-
KWITA W WYKONANIU 

WSZYSTKICH CNÓT
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nowicjuszki, aby nie szły na rekreację 
Zgromadzenia jedynie w celu zro bienia 
sobie przyjemności i wypoczynku. Chce, 
aby się ćwiczyły w miłości bliźniego, 
starając się rozweselić innych raczej, niż 
siebie. (Rady i wspomn., str. 275).

Jak miłość ku Bogu, tak też i jej miłość 
bliźniego posuwa się do najzupełniejszej 
bezinteresowności i kieruje się dosłow-
nie radami Pana Naszego w Ewangelii: 
„Każdemu, któryby cię prosił, daj, a kto 
bierze, co twojego jest, nie upominaj się”4. 
„A temu, który się chce z tobą prawem 
spierać, a suknię twoją wziąć, oddaj i 
płaszcz”5.

„Oddać swój płaszcz, tłumaczy, to zna-
czy wyrzec się wszystkich swych praw, 
i uważać się za służącą, za niewolnicę 
wszystkich”. (Rozdz. IX, str. 170).

Pragnąc dalej jeszcze posunąć delikat-
ność swej miłości, mówi: „Nie poprzesta-
nę na tym, aby dawać, gdy mię o to prosić 
będą, ale uprzedzać będę pragnienia 
innych, okazywać, że przysłużyć się jest 
dla mnie zaszczytem, przyjemnością; jeśli 
mi zabiorą przedmiot, służący do mego 
użytku, udawać będę uszczęśliwioną, że 
się go pozbyłam”. (Tamże).

A jeśli czasem okoliczności zmuszają 
do odmowy, powiada, że „można ją uczy-
nić tak uprzejmą i miłą, że ta proszącemu 
sam dar zastąpi”. (Tamże).

Nie łudzi się zresztą wcale co do na-
stępstw swej usłużności. Wie, „że łatwo 
wyzyskuje się tych, którzy są zawsze do 
usług gotowi”; ale, ponieważ Ewangelia 
jest regułą jej postępowania, oświadcza: 
(Rozdz. IX, str. 170).

„Nie wolno mi unikać Sióstr, które 
zbyt łatwo proszą o usługi. Boski Mistrz 
powiedział bowiem: ‘Od tego, który chce 
od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się’.”6

Wreszcie wyklucza wszelkie ludzkie 
rachuby: „Nie powinnam być uprzejmą 
dlatego, aby się drugim przypodobać, 
albo z wyrachowania, że za od daną 
przysługę, Siostra mi się wywdzięczy, bo 
Pan Nasz powiedział jeszcze: „Jeśli poży-
czacie tym, od których się spodziewacie 
odebrać, co za dzięki macie? albowiem i 
grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby 
ty leż odebrali. Ale wy, czyńcie dobrze i 
pożyczajcie, ni czego się stąd nie spodzie-
wając, a będzie wielką za płata wasza”7. 
(Tamże).
4 Łk 6,30
5 Mt 5,40
6 Mt 5,42
7 Łk 6,34-35

W tym duchu wszystko oddaje bliź-
niemu, „nawet swe własne, głębokie 
myśli, przebłyski swego rozumu i swego 
serca, do których każdy przywiązuje się 
jak do swojej własności, do której nikt, 
zdawałoby się, nie ma prawa”. (Rozdz. 
X, str. 178).

Wyznaje, „iż Pan Bóg dał jej łaskę ode-
rwania się zarówno od dóbr ziemskich, 
jak i od zalet własnego serca i umysłu”. 
(Rozdz. X, str. 178).

Już wiemy, jak pomyślnym skutkiem 
uwieńczo na była jej walka z antypatią 
do jednej z Sióstr, tak, że sądziła ona, że 
jest jej najmilszą przyjaciółką. Uprosiła 
sobie ponadto obowiązek, który zmu-
szał ją do pracy pod kierunkiem pewnej 
zakonnicy, która skutkiem swego przy-
krego usposobienia dała jej wiele okazji 
do cierpienia.  Z miłością najczulszą 
ofiarowała się do obsługi biednej, spa-
raliżowanej Siostry, której dogo dzić było 
wprost niepodobieństwem. Nowicjuszkę, 
za trudnioną w infirmerii, pocieszała tymi 
słowami: (Rozdz. IX, str. 172-173; XII, str. 
229; X, str. 193). „O jakże czułabym się 
szczęśliwa, gdybym została infirmerką. 
Wiem, że obowiązek ten wymaga wiele 
zaparcia i poświęcenia, ale zdaje mi się, 
że spełniałabym go z najtkliwszą miłością, 
mając zawsze na my śli słowa Zbawiciela: 
„Byłem chory, a odwiedziliście mnie!”8. 
(Rady i wspomn., str. 285).

Aby zachęcić tę Siostrę pocieszała 
ją: „Teraz ty roznosisz porcyjki na prawo 
i na lewo; ale wkrótce przyjdzie kolej na 
Jezusa: „przechadzając się, będzie ci 
służył”9, sam to powiedział”. (Wspomn. 
niewydane).

Gdy zauważyła u nowicjuszek zbyt-
nie zajmowa nie się sobą, zwalczała tę 
ich skłonność zachętą do po święcenia: 
„Zajmowanie się sobą, mówiła, wysusza 
duszę; trzeba się wtedy uciekać do 
uczynków miłości bliźnie go”. (Wspomn. 
niewydane).

Drobny, ale oryginalny szczególik, w 
którym nie brak piękności, gdy się mu 
uważnie przypatrzymy: Będąc w infirmerii 
nie odpędzała much, które jej dokuczały, 
„bo, mówiła, nie mam innych nieprzyjaciół, 
a ponieważ Pan Bóg nakazał przebaczać 
nieprzyjacio łom, cieszę się, że mam do 
tego drobną sposobność”.

Ale możemy zaledwie pobieżnie 
dotknąć tego przedmiotu, tak obfitego w 

8 Mt 25,36
9 Łk 12,37

akty cnót Świętej, reszta ich pozostanie 
z konieczności tajemnicą Boga.

Uważała wszystkie umartwienia ze-
wnętrzne za rzecz małej wagi, w porów-
naniu z miłością bliźniego i przytaczała, 
tłumacząc go, ten ustęp z proroka Iza-
jasza: „Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, 
dzień, w którym się człowiek umartwia? 
Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie 
woru z popiołem za posłanie – czyż to na-
zwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż 
nie jest raczej ten post, który wybieram: 
rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy 
niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i 
wszelkie jarzmo połamać”.10

„Pamiętając – pisze – że „miłość za-
krywa mnóstwo grzechów”11, czerpię z 
tej przebogatej kopalni, otwar tej przez 
Pana w Jego św. Ewangelii. Wkopuję się 
w głębię cudownych słów Jego i wołam 
z Dawidem:

„Biegłam po drodze przykazań Twoich, 
odkąd rozsze rzyłeś serce moje”12. Bo 
tylko miłość bliźniego rozsze rzyć może 
serce moje.. O Jezu! odkąd ten słodki 
pło mień mnie trawi, biegnę z rozkoszą 
po drodze nowego przykazania Twego, 
i biec pragnę aż do tego dnia szczęśli-
wego, kiedy, łącząc się z dziewiczym 
orszakiem pójdę za Tobą w przestrzenie 
nieskończone, śpiewając Twoją Pieśń 
nową, która ma być pieśnią Miłości”. 
Rozdz. IX, str. 174).

W pierwszym jednak rzędzie dusze 
obejmowała miłość św. Teresy. Aby 
zachęcić nowicjuszkę do ofiarności, uda-
wała, że sama potrzebuje zachęty.

„Muszę używać paciorków do liczenia 
aktów cnót, zwierzyła się swej siostrze 
Celinie, będącej jeszcze na świecie, a to 
z miłości dla jednej z Sióstr; chcąc ją za-
chęcić, bawię się w drobiazgowe liczenie, 
które, zapewniam cię, nie bardzo mi się 
podoba”. (C. 23 lipca 1893).

Stara się przyzwyczajać nowicjuszki 
do życzli wych myśli: „Jeśli was ktoś 
drażni, choćby aż do gniewu, naj lepszym 
sposobem uspokojenia się jest pomodlić 
się za tę osobę i prosić Boga, aby jej 
nagrodził to, że wam daje sposobność do 
cierpienia”. (Wspomn. niewydane).

Dodaje, że aby nie upaść, trzeba na-
przód „ułago dzić swe serce”. (Tamże).

Z upodobaniem przypominała sobie 
słowa z Na śladowania: „Pożyteczniej jest 
każdemu zostawić jego własne zdanie, 
10 Iz 58,6
11 Por. Prz. 10,12
12 Ps 119 (118),32.
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aniżeli wdawać się w swarliwe spory”13. 
„Źle czynimy, gdy chcemy przekonać 
Siostry, że nie mają słuszności, chociaż-
by nawet istotnie tak było; nie do nas to 
bowiem należy. Nie powinnyśmy być sę-
dziami pokoju, ale tylko aniołami pokoju”. 
(Rady i wspomn., str. 283).

Dlatego też, kiedy widziała, że któraś 
zakonnica zapomniała się, lub popełniła 
błąd jakiś, „starała się wewnętrznie 
usprawiedliwić winną i przypisać jej do brą 
intencję”. (Rozdz. X, str. 191).

Kiedy, podczas swej choroby zauwa-
żyła, że infirmerka stara się wybierać dla 
niej cieńszą bieliznę, wy ciągnęła z tego 
ten wniosek: „Z taką względnością trzeba 
postępować z chorymi duszami..., nawet  
najbardziej niedoskonałymi. A tak często 
nie myśli się o tym i rani się je przez 
nieuwagę, brak względów, niedelikatne 
postępowanie, kiedy się je powinno pielę-
gnować i ulżyć im o ile można”. (Wspomn. 
niewydane).

„Tak, czuję, że powinnam tak współ-
czuć z duchowymi niedomaganiami mych 
Sióstr, jak one współczują z mymi fizycz-
nymi”. (Rozdz. X, str. 191). Toteż stara 
się ulżyć każdemu smutkowi, a kiedy jej 
wysiłki są bezskuteczne, prosi Boga, aby 
pocieszył duszę zasmuconą.

Miłość Teresy dla dusz objawia się 
je szcze i nade wszystko w gorliwości o 
ich zbawienie. 

„Jakież mam współczucie dla dusz, 
które się gubią! – pisała – tak łatwo 
zabłąkać się pośród kwiecistych ścieżek 
świata!” (Rozdz. IV, str. 67).                       

„Za wszelką cenę” chciała „wyrwać 
grzeszników z przepaści piekielnej”. 
(Rozdz. V, str. 76). By celu tego dopiąć, 
„postanowiła trwać w duchu pod krzyżem, 
aby zbierać niebieską rosę zbawienia i 
wylewać ją na dusze”. (Tamże).

Mając lat 14, uważa za swą pierwszą 
zdobycz na wrócenie jednego zbrodnia-
rza, bo modliła się i umar twiała w tej 
intencji. (Tamże, str. 76-77)

Pragnienie zbawienia dusz zawiodło 
ją do Kar melu. „Przyszłam, by zbawiać 
dusze, oświadczyła przy uroczystym 
egzaminie, poprzedzającym profesję, i 
modlić się za kapłanów”. (Rozdz. VIII, 
str. 118).

Śpiewa:
 Jezu, ja za grzeszników 
 modlić się chcę zawsze;
 A przyszłam do Karmelu,

13 Naśl., ks.III, rozdz. 44,1

 By ich wprowadzić wielu 
 Do Twego nieba, pamiętaj!
(Pamiętaj, str. 390).
Gdzie indziej zapewnia: „Nie obrałam 

życia surowego dla odpokutowania 
swoich grzechów, lecz cudzych”. (Br., 21 
czerw. 1897).

„Bo – mówi – gdybym była bogata, nie 
mogłabym patrzeć na głodnego biedaka, 
a nie podzielić się z nim swymi dobrami. 
Tak samo, w miarę jak zyskuję jakieś skar-
by duchowe, czując, że w tej samej chwili 
dusze są w niebezpieczeństwie upadku 
i pójścia do piekła, daję im wszystko, co 
mam i nie znalazłam jeszcze ani chwilki, w 
której mogłabym powiedzieć: Teraz będę 
pracować dla siebie” (14 lipca).

Czyniąc aluzję do swego młodzień-
czego entuzjaz mu dla „Joanny rycer-
ki”14, pisze do jednego ze swych braci 
duchownych: „...Zamiast głosów z nieba, 
wzywających mnie do walki, usłyszałam 
w głębi mej duszy głos stokroć słodszy, 
stokroć silniejszy, wezwanie Oblubieńca 
Dziewic, powołującego mnie na inne pole 
bitwy, do podbo jów chwalebniejszych, 
i do zacisza Karmelu. Zrozu miałam, że 
zadaniem moim było uczyć kochać Króla 
niebieskiego i zdobywać Mu królestwo 
dusz”. (Br., 25 kwiecień 1897).

A w tym boju bożym, bronią jej była 
zawsze: Mi łość... „Mieczem moim miłość!  
nim wypędzę wroga z królestwa; i ogłoszę 
Jezusa Królem serc wszystkich!” (Modli-
twa, str. 310).

Wszystkie swe cierpienia niosła Bogu 
w ofierze za dusze. W pokusach przeciw-
ko wierze, mówiła: „Dziecko Twoje, Panie, 
zrozumiało przedziwne Twe światło! 
Przeprasza Cię za swych niewierzących 
braci; godzi się pożywać, jak długo ze-
chcesz, chleb bo leści. Zasiada, dla Twojej 
miłości, do tego stołu, peł nego goryczy, 
przy którym karmią się biedni grzeszni cy, 
i nie powstanie dopóki mu nie dozwolisz”. 
(Rozdz. IX, str. 158).

„O Boże mój! jeżeli trzeba, aby stół, 
zbrukany przez nich, był oczyszczony 
przez duszę, która Cię ko cha, chcę sama 
pożywać przy nim chleb łez, dopóki nie 
spodoba Ci się wprowadzić mnie do 
Twego jasne go królestwa”. (Tamże, str. 
159).

„Jezus chce, by zbawienie dusz zale-
żało od na szych ofiar, od naszej miłości 
– pisze – ofiarujmy więc Jezusowi nasze 
cierpienia, aby je mógł zbawić. Żyjmy 
14 Św. Joanny d’Arc.

tylko dla nich, bądźmy apostołkami!” (C., 
1889).

Tą drogą wiodła nasza Święta swoje 
nowicjuszki, wymagając od nich ofiar-
ności. Raz podczas prania, jedna młoda 
Siostra szła do pracy – nie spiesząc się: 
„Czy tak spieszą się ci, zapytała Teresa 
wesoło, którzy mają dzieci do wyżywienia 
i pracują na ich utrzymanie?” (Rady i 
wspomn., str. 279).

Ta chęć zbawienia dusz towarzyszyć 
jej będzie aż do progu wieczności i pod-
sunie jej tę wzruszającą umowę: „Proszę 
Boga, aby wszystkie modlitwy, zanoszo ne 
na moją intencję, nie przynosiły mi ulgi 
w cierpieniach, ale upraszały zbawienie 
grzeszników”. (22 sier pnia).

Śpiewała swemu Umiłowanemu:
Pamiętasz, Jezu, tę skargę miłosną, 
Co z Twego Serca 
wyszła na Golgocie. 
Twoje tęsknoty w serce moje wrosną. 
Tak... w Twego „Pragnę” 
żyję już spiekocie. 
Im więcej cierpię 
w tej boskiej posusze, 
Tym bardziej pragnę 
oddawać Ci dusze.
Że mię z miłości pali to pragnienie, 
Czy to dzień jasny, czy nocy cienie,
Pamiętaj, Jezu. (Pamiętaj, str.392).
Uświęcenie kapłanów zajmowało 

pierwsze miejsce w jej gorliwości apo-
stolskiej. „Nie marnujmy krótkich chwil, 
które nam zosta ją, pisze do swej siostry, 
zbawiajmy dusze! Czuję, że Jezus żąda, 
abyśmy gasiły Jego pragnienie, dając Mu 
dusze, szczególniej dusze kapłanów... 
Tak, módlmy się za kapłanów, poświęćmy 
im życie swoje!... Te du sze powinny być 
czystsze niż kryształ; ale niestety! czuję, 
że są słudzy Pana, którzy nie są tym, 
czym być powinni. A więc módlmy się 
i cierpmy za nich. Ze chciej zrozumieć 
wołanie mego serca!” (C., 14 lipca 1889; 
15 paźdz. 1889; 14 paźdz. 1890).

Św. Teresa miała dopiero 16 lat, kiedy 
pisała te słowa. Później, pisząc „Dzie-
je duszy”, wraca do tego ulubionego 
przedmiotu: „Jakże piękne jest powołanie 
nasze! Naszym za daniem zachowywać 
sól ziemi! Ofiarowujemy nasze modlitwy 
i cierpienia za apostołów Pana, my mamy 
być ich apostołami, podczas kiedy oni, 
słowem i przykładem, głoszą Ewangelię 
duszom braci naszych”. (Rozdz. VI, str. 
95).

 Żyć miłością, to znaczy 
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 ratunek ma pewny...
Stanowi to jej urok i wdzięk, „że za-

chowywała, jak Maryja, wiele w sercu 
swojem”16. „To tak dobrze i tyle sił dodaje, 
gdy się nie mówi o swoich cierpieniach!” 
zwierzała się. (5 sierp.).

„Gdy jesteśmy niezrozumiane, lub 
nieprzychylnie sądzone, po cóż się bronić 
i usprawiedliwiać? pomińmy to milcze-
niem — to tak słodko pozwolić się sądzić, 
jak się komu podoba! O błogosławione 
milczenie, które przynosi tak wielki pokój 
duszy!” (6 kwiecień, Rady i wspomn., 
str. 283).

Uważa jednak, że takie postępowanie 
jest czasem bardzo trudne i przyznaje 
na przykład, że „umartwie nie jest o wiele 
większe, kiedy nikt o nim nie wie”. (20 
sierp.).

Uśmiechała się dobrotliwie, widząc 
nowicjuszki, domagające się praw, jakie 
sobie uroiły. Jedna z nich chwaliła się raz, 
iż udało się jej zyskać uznanie dla swego 
pomysłu. (Wspomn. niewydane):

„O, zawołała Teresa, widzę, że choru-
jesz na „wielkość”, ja unikam starannie 
tej choroby, wolę po wtarzać z Panem 
Naszym: „Nie szukam chwały swej, jest, 
który szuka”17.

16 Łk 11,19
17 J 8,50

Ale jeśli Służebnica Boża „nie szuka 
swej chwa ły”, starała się, roztropnie, 
uzyskać od miłości wszyst ko, czego się 
można od niej spodziewać. „Dziecko 
światłości”, chciała być roztropniejszą w 
sprawach swoich od synów ciemności. 
(Rozdz. XI, str. 217),

Czytamy w jej listach:
„Jezus mnie uczy korzystać z wszyst-

kiego, z dobrego i złego, jakie we mnie 
znajduje”18, uczy mnie grać na giełdzie 
Miłości...” (C. 1893).

Oto jedna z jej „sztuczek”: „Zdaje mi 
się, pisała, że jeżeli ofiary nasze znie-

walają Jezusa, to i radości 
nasze wiążą Go także. W 
tym celu wystarcza nie 
zasklepiać się samolubnie 
w swym szczęściu, ale 
ofiarować Oblubieńcowi te 
dro bne radości, które roz-
siewa na drodze życia, aby 
za chwycać serca nasze i 
wznosić je do Siebie”. (L. 
12 lip. 1896).

Rzeczywiście zbyt ko-
chała Boga i zbyt dobrze 
Go znała, by sądzić, że 
jedynie miłość w cierpieniu 
jest Mu miłą. Wiedziała, że 
jest „czulszym od matki” i 
raduje się naszym uśmie-
chem. Toteż, równie szczę-
śliwa, ofiarowywała Mu swe 
radości i smutki. Czyta my 
w jej pismach: (Rozdz. VIII, 
str. 136) „Chcę cierpieć z 
miłości a nawet radować 
się z miłości”. (Rozdz. XI, 
str. 218). „Przykrości moje, 
szczęście i małe ofiary, Oto 

me kwiaty!...” (Rzucać kwiaty, str. 403).
A w innym wierszu:
 Radość moją i cierpienia, 
 ofiaruję wzamian 
 Za dusze dziecięce.
(Do Ś.Ś.. Młodzianków. str, 437)
Gdzie indziej:
 Radość moją i łzy moje 
 Daję Ci za żeńce Twoje 
 Pamiętaj!  (Pamiętaj str. 390).
A do Najśw. Panny:
 Wszystkie Twój macierzyński 
 wzrok rozpędza trwogi, 
 Uczysz mnie, jak mam płakać, 
 i jak się weselić...
(Dlaczego Cię kocham, str. 428).

18 Św. Jan od Krzyża

 Swego Mistrza i Pana, 
 Zaklinać, aby wzniecać 
 płomienne zapały 
 w każdej duszy wybranej 
 i świętej kapłana 
 Aby ten stał się czystszym 
 niż Serafin biały!
(Żyć miłością, str. 381).
W końcu, miłość jej nie zapominała o 

duszach w czyśćcu, które korzystały z jej 
„aktu heroicznego” i licznych odpustów, 
zyskiwanych dla nich.

Kiedy choroba wzmogła się bardzo, 
a z powodu coraz większej duszności 
nie pozwalano jej na odma-
wianie modlitw ustnych, 
prosiła, jak o łaskę, aby 
mo gła przynajmniej odma-
wiać sześć „Ojcze nasz” i 
sześć „Zdrowaś”, aby nie 
pozbawiać dusz zmarłych 
korzyści, przywiązanych do 
tego nabożeństwa.

Jednakże najwięcej po-
ciągały ją uczynki chrze-
ścijańskiego poświęcenia; 
lubiła powtarzać: „Najważ-
niejszym odpustem zupeł-
nym jest ten, który każdy 
pozyskać może bez zwy-
kłych warunków: odpust 
miłości, która pokrywa mnó-
stwo grzechów”. (Rady i 
wspomn., str.288).

CNOTA 
ROZTROPNOŚCI 
ROZUMNE RADY

„Miłość jest roztropna, 
mężna, rącza, wierna i prze-
zorna15, mówi autor Naśla-
dowania. Wszystkie te znamiona miłości 
jaśniały w życiu świętej Teresy.

Wyraża swój podziw dla roztropności 
Najświętszej Panny, która św. Józefowi 
tajemnicy Wcielenia nie powierzyła:

 ...pozwalając mu płakać 
 na progu przybytku, 
 Osłaniającego Zbawcy 
 piękność niezrównaną.
(Dlaczego Cię kocham, str. 427)
Wysławia swą Matkę niebiańską za jej 

„wymowne milczenie” i woła:
 Dla mnie to koncert 
 przesłodki i śpiewny, 
 Głoszący wielkość 
 i wszechmoc tej duszy, 
 Co w niebie tylko 

15 Naśl, ks III, rozdz.V, w.7
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zyskam, waszym tylko bę dzie udziałem; 
raczcie wysłuchać prośbę moją, upro-
ście mi, błagam was, podwójną waszą 
milość!”(Rozdział XI, str. 217).

Z zapałem przepisała ustęp z Taulera, 
odpowia dający tak dobrze jej pojęciom 
o Obcowaniu Świę tych: (Wspomn. nie-
wydane).

„Jeżeli bardziej kocham dobro w mym 
bliźnim, aniżeli on sam, jest ono daleko 
więcej moje niż jego. Jeśli kocham w św. 
Pawle wszystkie dary, jakich Bóg mu 
udzielił, należą one z tego tytułu do mnie. 
Przez to uczestnictwo mogę posiadać 
wszelkie dobro, jakie jest w niebie i na 
ziemi, w aniołach i świętych i we wszyst-
kich, którzy Boga miłują”20.

Nauki dawane nowicjuszkom, rady, 
jakich pokor nie udzielała zakonnicom, 
które ją o nie prosiły, od znaczają się 
wszystkie roztropnością, w najlepszym 
tego słowa znaczeniu. Widzimy w nich 
nadzwyczajny dar rozsądku, który, zmie-
rzając do raz wytkniętego, niezmiennego 
celu, umie użyć najrozmaitszych środ ków 
stosownie do różnorodności usposobień 
i oko liczności.

Oto, co myśli i czego się trzyma w 
praktyce, zaw sze ożywiona jak najczyst-
szą intencją, zawsze pełna zaparcia 
siebie i nieugiętej siły ducha, zwłaszcza 
gdy chodzi o kierownictwo nad duszami: 
„Trzeba, mówi, abym we wszystkim 
znajdowała zaparcie siebie i ofiarę. I 
tak czuję, że list nie będzie skuteczny, 
jeśli go nie napiszę z pewnym wstrętem, 
jedynie z posłuszeństwa. Rozmawiając 
z nowicjuszką staram się umartwiać, 
unikam pytań, które mogłyby zaspokoić 
moją ciekawość. Jeśli zacznie opowiadać 
coś zajmującego, a przechodzi do czegoś 
co mnie nudzi, wystrzegam się zwrócić 
jej na to uwagę, gdyż, zdaje mi się, że 
nie można nic dobrego zrobić, szukając 
sie bie”. (Rozdz. X, str. 184).

I jeszcze: „Aby upomnienie było 
skuteczne, trzeba, by upominającego 
kosztowało, należy je dawać bez cienia 
rozdrażnienia”. (Rady i wspomn., str. 
298).

Kiedy czuje, że jej nie rozumieją, „spo-
gląda w du chu na Najświętszą Pannę i 
Jezus zawsze zwycięża! Modli twa i ofiara 
stanowią jej siłę; ta broń niewidzialna 
zwycięży serca o wiele lepiej, niż słowa. 
Wie o tym z doświadczenia”. (Rozdz. X, 
str. 181).

20 Tauler Kazanie na V ndz po Trójcy.

To pokorne uciekanie się do natchnień 
Bożych, dawało jej, jak już mówiliśmy, 
wielką oględność w kierownictwie dusz.

„Ponieważ cierpliwość Boska wzglę-
dem niektó rych dusz jest niewypowie-
dzianie wielka i łaski swej stopniowo im 
tylko udziela, nie chce uprzedzać Jego 
godziny”. (Rozdz. X, str. 181).

„Widziałam, zauważa, że wszystkie 
dusze przez te same mniej więcej prze-
chodzą walki; a z drugiej strony, jest 
między nimi ogromna różnica, tak, że nie 
można je prowadzić w ten sam sposób”. 
(Tamże, str. 185).

„Trzeba koniecznie zapomnieć o wła-
snych poglą dach, o pojęciach osobistych 
i prowadzić je nie po swej drodze, ścieżce 
dobrej dla siebie, ale tą drożyną specjal-
ną, jaką Jezus im wskazuje”. (Tamże, 
str. 183).

Nasza Błogosławiona liczyła zaledwie 
lat 16, gdy jedna ze współnowicjuszek, o 
lat osiem starsza od niej, wyjednała sobie 
pozwolenie na częstsze z nią rozmowy. 
Wkrótce jednak, uważając, że pogadanki 
te „nie prowadzą do upragnionego celu – 
to jest do do skonałości zakonnej – Teresa 
usłuchała natchnienia, aby „wypowiedzieć 
jasno swoje zapatrywanie, albo zaprze-
stać rozmów, podobnych do zwierzeń 
światowych przyjaciółek”. (Rozdz. X, 
str. 181).

Oświadcza jeszcze: „Pan Bóg dał mi tę 
łaskę, że nie lękam się walki; za wszelką 
cenę muszę spełnić mój obowiązek. 
Naj więcej kosztuje mnie robienie uwag, 
wytykanie naj mniejszych niedoskonałości 
i wydawanie im walki na śmierć. Wolała-
bym sama tysiąc razy być upominaną, 
niż drugich upominać, choćby raz tylko”. 
(Tamże, str. 184-185).

„W pracy nad kierownictwem dusz 
uchybień nie puszczajmy nigdy płazem, 
dla zachowania naszego spokoju; walcz-
my bez wytchnienia, nawet bez nadziei 
wygranej, mniejsza o powodzenie! Jeśli 
spotkamy du szę niemiłą, nie mówmy: 
Nic się nie da zrobić!... Nie zrozumie!... 
lepiej ją opuścić... już nie mogę!... Tak 
mówić byłoby tchórzostwem, trzeba 
spełniać swój obowiązek aż do końca”. 
(6 kwietnia).

Wyrozumiałość i miłość Teresy dla 
dusz, które prowadzi, daleka jest od 
miękkości, łączy się, jak wi dać, z rzadką 
stanowczością.

„Dobroć, mówiła, nie powinna prze-
radzać się w słabość. Gdy się kogoś 

Oto inny przykład roztropności:
Nieraz bywała roztargniona w cza-

sie modlitwy, dziękczynienia. Niekiedy 
zajmowała się niektórymi oso bami w 
niewłaściwym czasie. Ale i na tym one 
zyskują, gdyż Święta zaraz korzystała z 
okazji, aby je polecić Panu Bogu. Docho-
dziło do tego, że mówiła, kiedy ją gnę bią 
roztargnienia (Rady i wspomn., str. 287): 
„Przyjmuję wszystko z miłości ku Bogu, 
nawet myśli najdziwaczniejsze, jakie mi 
się nasuwają”. (4 lipiec).

Jak postępowała wobec rzeczywistych 
niedosko nałości? „Gdy popełnię niedo-
skonałość, mówiła, która po woduje smu-
tek w duszy, wiem dobrze, iż smutek ten 
jest następstwem mej niewierności, ale 
„jestem roztropną w mych sprawach...” i 
pospieszam powiedzieć Panu Bogu: Boże 
mój, wiem, że zasłużyłam na ten smutek, 
ale pozwól mi uważać go za doświadcze-
nie, które mi zsyłasz z miłości. Żałuję za 
mój grzech; ale się cieszę, że mogę Ci to 
cierpienie ofiarować”. (3 lip.).

A we wspomnianym już porównaniu, 
myśląc o swej nędzy, która mogła spo-
wodować zaćmienie jej Boskiego Słońca, 
mówiła: „Jeśli pozostaniesz głuchym na 
żałosne jęki Twe go słabego stworzenia, 
jeśli nie odsłonisz Oblicza Twe go, niech i 
tak będzie! Przyjmuję to dotkliwe zimno – 
cieszę się nawet tym cierpieniem, chociaż 
zasłużonym”. (Rozdz. XI, str. 220).

„Wszystko będzie dla Niego, wszyst-
ko! A nawet, gdy nie będę miała nic do 
ofiarowania, dam Mu to nic!...” (A., stycz. 
1889).

Ale jedna myśl górwała w jej niemocy: 
wzbudzić litość tam w górze, pozyskać 
tylu orędowników, ilu jest aniołów i wybra-
nych, aby ją na tym wygnaniu „wspierali i 
bronili przed napaściami czarta”, a póź niej 
„przyjęli ją do przybytków wiekuistych”19. 
To nie wszystko. Marzyła, aby ją tak 
ukochali, żeby jej uprosili miłość Bożą 
większą, niż sami mają, „ich po dwójną mi-
łość”, jak to wymownie wyrażała. (Rozdz. 
XI, str. 220; Tamże, str. 217).

Posłuchajmy jej modlitwy: „Stanęłam 
w duchu przed aniołami i zgromadze-
niem świętych i rzekłam do nich: „Jestem 
najmniejszym ze stworzeń, znam nędzę 
moją, ale wiem również, jak bardzo serca 
szlachetne i wspaniałomyślne lubią czynić 
dobrze: błagam was zatem, szczęśliwi 
mieszkańcy niebios, przyjmijcie mnie 
za dziecko: chwała, którą przez to po-
19 Łk 16,9
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słusznie upomniało, trzeba na tym po-
przestać, a nie rozczulać się i nie dręczyć 
siebie, że się komuś przykrość sprawiło, 
że ten cierpi, płacze. Chcieć pocieszać 
zasmuconą, znaczy raczej jej zaszkodzić, 
niż pomóc. Zostawić ją samej sobie, to 
znaczy zmusić ją, aby nie spodziewała się 
niczego od ludzi, a zwróciła się do Boga, 
poznała swoją winę i upokorzyła się. 
Inaczej przywykłaby, żeby ją pociesza no 
po zasłużonej naganie i gotowa jeszcze 
postępować jak rozgrymaszone dziecko, 
które tupie nogami i krzyczy, bo wie, że 
matka wróci i utuli je w płaczu”. (18 kwiet. 
Rady i wspomn., str. 398).

Po długiej konferencji z nowicjuszką, 
której tru dno było uznać swój błąd, tak 
pisze: „Walczyłam bardzo, jestem bardzo 
zmęczona, ale nie obawiam się walki, 
jestem podczas niej równie spokojna, 
jak na modlitwie. Wolą Bożą jest, abym 
walczyła aż do śmierci”. (18 kwiet.).

„Wobec dusz, którymi się kieruje, 
trzeba być szczerą i mówić co się myśli; 
zawsze tak czynię; jeśli mnie nie kochają, 
mniejsza o to; nie szukam tego wcale. Nie 
trzeba przychodzić do mnie, gdy się nie 
chce usłyszeć całej prawdy!” (Tamże).

Pragnęła zabezpieczyć dusze przed 
złudzeniami wszelkiego rodzaju.

Uprzedziła Wielebną Matkę Agnieszkę 
od Jezusa, że, po jej śmierci, wielu mło-
dych kapłanów, dowiedziaw szy się, że 
była siostrą duchowną dwóch misjonarzy, 
będzie prosiło o tę samą łaskę. Ostrze-
gała, że to może być niebezpieczne: „Je-
stem przekonana, że gdyby którakolwiek 
z nas pisała to, co ja piszę, zyskałaby 
te same pochwały i to samo zaufanie. 
Ale tylko modlitwą i ofiarą możemy być 
pożyteczne Kościołowi. Korespondencja 
powinna być bardzo rzadką i nie trzeba 
na nią pozwalać nie którym zakonnicom, 
które by zbyt wiele o tym myśla ły, sądziły, 
że cuda działają, a w rzeczywistości szko-
dziły tylko swej duszy i wpadłyby może 
w chytrze za stawione sieci diabelskie”. 
(8 lipca).

W końcu nalega z siłą: „Moja Matko, to 
co ci mówię, jest wielkiej wagi, proszę cię, 
nie zapomnij później o tym. Nie powinno 
się w Karmelu wyrabiać fałszywej monety 
na kupno dusz... A często te piękne słów-
ka, które się pisze i któ re się odbiera są 
nie czym innym, tylko wymianą fał szywej 
monety...”

Świętą Teresę nie olśniewało zaufanie 
jej okazy wane, nie chełpiła się z niego 

nigdy. Pewnej młodej Siostrze, która 
ją nazwała uprzy wilejowaną od Boga, 
skoro powierzył jej kierownictwo dusz, 
odpowiedziała:

„To mi nic nie daje, w rzeczywistości 
jestem tyl ko tym, czym jestem w oczach 
Boga... Nie kocha mnie więcej przez to, 
że chce, bym była Jego tłumaczem dla 
was: czyni mnie raczej waszą służebni-
cą. Dla was a nie dla mnie ozdobił mnie 
wdziękami i cnotami w oczach waszych”. 
(Rady i wspomn., str, 269).

„Najbardziej uprzywilejowane są 
dusze, które Bóg zachowuje dla siebie. 
Dusze, które tak wysuwa, potrzebują 
cudu Jego łaski, aby zachowały swą świe-
żość”. (Wspomn. niewydane).

„O! jakąż truciznę pochwał podaje 
się codziennie osobom, zajmującym 
pierwsze miejsca! Jakie zgubne kadzidło! 
i jakiego potrzeba zaparcia, by dusza 
nie poniosła szkody!” (11 wrześ.; Rady i 
wspomn., 269).

Mówiła jeszcze: „Pan Bóg używa na 
swych przedstawicieli, kogo chce, to nie 
ma żadnego znaczenia”. (20 lipca).

„O, wiem dobrze, zrozumiałam, że On 
nikogo nie potrzebuje, a mnie jeszcze 
mniej, niż innych, aby czy nić dobrze na 
ziemi”. (Rozdz. IX, str. 165).

W tym przekonaniu dodawała z zupeł-
nym zapar ciem siebie: „Gdyby mój ręko-
pis spalono przy mnie, nie prze czytawszy 
go nawet, nie zmartwiłabym się wcale”. 
(Tamże, str. 153.).

Unika pośpiechu w swych pracach, 
a jednak jest zawsze czynna, zauważa-
jąc, że „nie prace Marty, ale jedynie jej 
niepokój Jezus zganił”.21 Kiedy widzi ten 
niepokój, gani go: „Zanadto się gorączku-
jesz przy pracy”, mówiła do pewnej młodej 
Siostry. (Wspomn. niewydane).

A do innej: „Oddajesz się zanadto” 
temu, co czynisz. Czy tro skasz się w 
tej chwili o to, co się dzieje w innych 
Karmelach, czy tam zakonnice spieszą 
się, lub nie? czy ich prace odwodzą cię 
od modlitwy? A więc masz tak samo usu-
wać się od twych osobistych zatrudnień, 
poświęcić im sumiennie czas należny, 
ale ze swobodą serca”. (Rady i wspomn., 
str. 284).

„Czytałam dawniej, że „Izraelici bu-
dowali mury Jerozolimy, pracując jedną 
ręką, a w drugiej trzyma jąc miecz”22. 
Wierny to obraz tego, co my czynić ma-
21 Łk 10,41
22 Ne 4,12

my: pracować tylko jedną ręką, a drugą 
bronić swą duszę przed rozproszeniem, 
które przeszkadza nam do zjednoczenia 
się z Bogiem”. (14 lipca).

W szczególniejszy sposób zalecała 
zjednoczenie z Bogiem. Upomina nowi-
cjuszkę nucącą z roztargnie niem jakąś 
pieśń pobożną, jak również i drugą, która 
przez nieuwagę usiadła krzywo na krze-
śle; potem mó wi ze smutkiem (Wspomn. 
niewydane): „Jakże mało jest dusz, które 
żadnego uczynku nie spełniałyby byle 
jak, albo mniej więcej! Jak rzadkie są te, 
które czynią wszystko możliwie najlepiej!” 
(6 sierpnia).

Anielska Teresa nie mniej ceniła czy-
s tość serca: „Zamieńmy serca nasze 
w ogród rozkoszy, by w nim Zbawiciel 
mógł spocząć, pisze, zasadźmy w nim 
piękne lilie czystości, gdyż jesteśmy 
dziewicami...” a potem, pamiętajmy, że 
„dziewictwo jest głębokim milczeniem o 
wszelkich doczesnych staraniach, nie 
tylko nieużytecznych staraniach, ale o 
wszystkich staraniach” (C, 14 paźdz. 
1890).

„Jakaż to łaska być dziewicą, być 
oblubienicą, Je zusa! Musi to być bardzo 
wzniosłe, skoro najczystsza, najrozum-
niejsza ze stworzeń byłaby wolała po-
zostać raczej Dziewicą, aniżeli stać się 
Matką Boga...” (C.,23 lip. 1891).

„Serca najczystsze bywają często 
najbardziej po kusami doświadczone i 
pogrążone w ciemnościach; wedy zdaje 
się im, iż utraciły swą nieskalaną biel, że 
ciernie, zewsząd je tłoczące, rozdzierają 
wonne kieli chy ich serca. Ale nie, lilie 
wśród cierni są najlepiej zabezpieczone; 
niemi to Jezus się rozkoszuje: „Błogo-
sławiony mąż, który przetrzyma pokusę!” 
(C., maj 1890).

Chciała uchronić „swe lilie” od próżnej 
uczucio wości. Pisała do pewnej duszy, 
słabej pod tym wzglę dem i skłonnej do 
smutku: „Jest to wielkim doświadczeniem 
widzieć wszyst ko w czarnych kolorach, 
ale to nie jest zupełnie od Ciebie zależne; 
czyń tylko co możesz, aby oderwać twe 
serce od trosk ziemi, a nade wszystko 
od stworzeń, a bądź przekonana, że 
Jezus dokona reszty”. (Rady i wspomn., 
str. 264).

Służebnica Boża sama również przy-
kładała się z całą roztropnością do ode-
rwania się od stworzeń. Nie spodziewała 
się nigdy okazywania jej przy wiązania i 
wdzięczności za staranie szerzenia rado-
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ści wkoło siebie i czynienia dobrze.
„Jak to przykro, mówiono jej, otrzy-

mywać cza sami za swe usługi tylko obo-
jętność i niewdzięczność; jestem bardzo 
zgnębiona, gdy mnie to spotyka”.

„Doznaję w pierwszej chwili tego 
samego uczu cia, odparła, ale nie jestem 
nigdy zgnębiona, gdyż tu na ziemi nie 
spodziewam się żadnej zapłaty; czynię 
wszystko dla Boga, i w ten sposób jestem 
zawsze dobrze na gradzana za trud, jaki 
podejmuję”. (9 maja).

„Wiem, że chcąc pocieszyć lub zrobić 
komuś przyjemność, prędko mogłabym 
się zniechęcić: słowo wypowiedziane w 
najlepszej intencji, łatwo bywa opacznie 
zrozumiane. Toteż, aby nie tracić czasu, 
ani na próżno się nie trudzić, usiłuję dzia-
łać jedynie dla uradowania Pana Naszego 
i spełnienia rad zawartych w Ewangelii”. 
(Rozdz. X, str. 193.).

Dlatego kiedy spełnia akty miłości 
bliźniego, „to nie tylko w nadziei po-
cieszenia”, przysłużenia się – cel jej 
jest wznioślejszy – działa w duchu tak 
nadprzyro dzonym, że „nie potrafiłaby 
lepiej zrobić dla samego Pana Jezusa”. 
(Tamże, str. 192, 195).

Wreszcie roztropność nauczyła ją 
bardzo prak tycznego sposobu cierpienia: 
myśleć tylko o obecnej chwili:

 Jeśli myślę o jutrze, 
 znam niestałość moją, 
 Smutki i trwożne myśli 
 serce moje poją,
 Lecz chętnie krzyż z Twej ręki 
 i cierpienia morze 
 Przyjmę na ten dzień jeden!
(Pieśń moja na dzień dzisiejszy, str. 

377).
Widzimy, że błogosławiona Teresa 

mogła powie dzieć z Mędrcem Pańskim: 
„Nakłoniłam trochę ucha mego i przyjęłam 
mądrość, a wraz z nią znalazłam w sobie 
wielkie zrozumienie i uczyniłam wielki 
po stępek”23. ...„A Pan dał jej dar wymowy 
jako zapłatę, a z ser ca jej popłynęły rzeki 
mądrości”24.

Materiał zebrał i uporządkował 
ks. kan. Dubosq, przełożony seminarium 

w Bayeux.
Skróty: A. - listy pisane do Matki Agnieszki 

od Jezusa (jej siostry Pa u li ny „jej Mateczki”); 
M. - listy do jej siostry Leonii; C. - listy do jej 
siostry Celiny; M.G. - listy do jej kuzynki Marii 
Guerin; Br. - listy do jej Braci zakonnych; daty 
bez innych znaków odnoszą się do notatek 
zebranych w 1897 w ostatnich miesiącach 
życia Świętej.
23 Syr 51,16; 20,17.
24 Syr 51,22; 50,27.

Francja: oszpecono pomnik 
Jana Pawła II w Bretanii

Z początkiem września 2008, pod-
czas wiecu grup anarchistycznych w 
Ploërmel w Bretanii oszpecono pomnik 
Jana Pawła II. Prasa francuska poin-
formowała, że uczestnicy wiecu oblepili 
pomnik papieża papierem toaletowym, 
prezerwatywami i plastikowymi torbami. 

Celem manifestacji pod hasłem 
„Precz z wszelkimi religiami” było zapro-
testowanie przeciwko wrześniowej wizy-
cie papieża Benedykta XVI we Francji. 
Pomnik w Ploërmel budził kontrowersje 
jeszcze przed jego odsłonięciem w 2006. 
Przeciwnicy uważali, że sfinansowanie 
przez lokalne władze kosztów budowy 
cokołu jest sprzeczne z obowiązującym 
we Francji ścisłym rozdziałem Kościoła i 
państwa. Pomnik jest darem rosyjskiego 
rzeźbiarza Zoraba Zereteliego.
Francja: 25-lecie ruchu rozwie-
dzionych katolików wiernych 

sakramentowi małżeństwa
Od 25 lat istnieje we Francji ruch 

osób rozwiedzionych, które pragną do-
chować wierności sakramentowi mał-
żeństwa, swym żonom i mężom, nawet 
jeśli ci żyją już w innych związkach. 

6 sierpnia 2008 Wspólnota Matki 
Bożej Przymierza, bo tak nazywa się ów 
ruch, rozpoczęła w Lourdes jubileuszowe 
spotkanie. Z tej okazji asystent kościelny 

ruchu abp Pierre d’Ornellas udzielił wy-
wiadu serwisowi informacyjnemu portalu 
Kościoła katolickiego we Francji www.
eglise.catholique.fr. „Jestem pod wielkim 
wrażeniem wierności, która jest docho-
wywana przez długie lata i z czasem 
staje się źródłem zdumiewającej rado-
ści” – powiedział. 

Opisując wspólnotę zwrócił uwagę 
na rolę przyjaźni, która członkom ruchu 
pozwala radzić sobie z ogromnym nie-
kiedy bólem rozstania, porażki, poczucia 
winy. Wskazał na znaczenie przebacze-
nia, do którego wcześniej czy później 
musi dojść na duchowej drodze rozwie-
dzionego człowieka.

Duchowość członków opiera się na 
głębokim, choć okupionym często wiel-
kim cierpieniem, pragnieniu dochowania 
wierności. Jego utajonym, lecz bardzo 
silnym źródłem jest łaska sakramentu 
małżeństwa. Swoim życiem członko-
wie Wspólnoty Matki Bożej Przymierza 
świadczą, że Pan Bóg pozostaje wierny 
swoim darom, a dla Kościoła są wezwa-
niem, by pomyślał o duszpasterskiej 
pomocy dla takich osób – stwierdził abp 
d’Ornellas.  
Franciszkanie brutalnie pobici 
w włoskim sanktuarium Maryi

W ostatnich dniach sierpnia nieznani 
sprawcy napadli i pobili czterech sędzi-
wych franciszkanów na terenie sanktu-

Z żyCia KośCioła 
w Polsce i na świecie
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arium maryjnego w miejscowości San 
Colombano Belmonte niedaleko Turynu 
(na zdjęciu obok, na stronie 52). 

Otaczające sanktuarium górzyste 
tereny nazywane są przez miejscowych 
mieszkańców Świętymi Górami. Tymcza-
sem już w styczniu 2006 r. para złodziei 
przeskoczyła mur sanktuaryjnej świątyni 
i skradła z kościoła złote korony figury 
Madonny z Dzieciątkiem Jezus. Obec-
ne zdarzenie dziennikarze porównali do 
brutalnych scen z filmu „Mechaniczna 
pomarańcza” Sidneya Pollacka. 

Do zdarzenia doszło około godz. 21. 
Trzech zamaskowanych sprawców prze-
dostało się na teren sanktuarium położo-
nego na zalesionym stoku nad liczącą 
niespełna 400 mieszkańców miejsco-
wością. Związali i pobili kijami czterech 
sędziwych franciszkanów, sprawujących 
opiekę nad sanktuarium.

W wyniku napadu najbardziej ucier-
piał o. Sergio Baldin, którego przewiezio-
no do szpitala św. Jana Bosko w Turynie. 
Trzej pozostali franciszkanie - wieku 86, 
76 i 71 lat - zostali przetransportowani 
do szpitala w Cuorgnè w stanie ciężkim 
i w szoku.

Zbuntowani mnisi z Athos: 
„prawosławie albo śmierć”
Na położonej w północnej Grecji 

świę tej Górze Athos po raz kolejny wy-
buchł spór pomiędzy prawosławnymi 

mni chami. Radykalna grupa zakonni-
ków jednego z 20 znajdujących się tam 
klasztorów zagroziła, że jeśli Kościół 
prawosławny będzie kontynuował dialog 
z katolikami, to oni wysadzą się w po-
wietrze. Na jednym z okien klasztornego 
budynku wisi transparent: „prawosławie 
albo śmierć”. Mnisi 19 innych klasztorów 
proponują wyrzucenie „radykałów”.

Radykalna grupa zakonników z 
klasz toru Esfighmenou zagroziła, że jeśli 
policja będzie chciała usunąć ich siłą z 
klasztoru, to oni przy pomocy dynamitu, 
pojemników z benzyną i gazem wysa-
dzą się w powietrze. Pod koniec sierpnia 
2008 doszło do przepychanek pomię-
dzy grupą „legalnych“ zakonników, któ-
ra chciała dostać się do okupowanego 
przez „rebeliantów” budynku. Głównym 
przedmiotem sprzeciwu zbuntowanych 
mnichów z klasztoru Esfighmenou jest 
dialog, jaki prowadzą prawosławni z 
Kościołem katolickim. Od 35 lat unikają  
wszelkich kontaktów z katolikami, zaś 
swego zwierzchnika Bartłomieja I, pobili 
kiedyś za jego spotkania z Janem Paw-
łem II. Obecnie ta grupa zakonni ków 
ekskomunikowała patriarchę ekumenicz-
nego Konstantynopola Bartłomieja I (ho-
norowego zwierzchnika prawosławia) za 
to, że od lat prowadzi dialog z Kościołem 
katolickim. Zbuntowani mnisi też zostali 
obłożeni ekskomuniką. 

Przed czterema laty zgromadzenie 

opatów pozostałych 19 klasztorów Góry 
Athos ogłosiło, że mnisi z klasztoru Esfi-
ghmenou są „renegatami” i zażądali ich 
usunięcia.

Republika mnichów na Górze Athos 
na Półwyspie Chalcydyckim w północ-
no-wschodniej Grecji, znajduje się pod 
jurysdykcją Patriarchy Konstantynopo-
la. Od XIII w. tworzące ją klasztory są 
względem siebie niezależne, podlegając 
w większości Patriarchatowi Ekumenicz-
nemu, z wyjątkiem monasterów narodo-
wych, których mieszkańcami są mnisi 
innych narodowości niż grecka. Obecnie 
liczba mieszkańców Góry Athos wynosi 
ok. 2200 osób. Od XI w. na terenie pół-
wyspu nie mogą przebywać kobiety. Na-
wet zwierzęta hodowlane na wyspie są 
tylko płci męskiej.  

partnerstwo prawosławnych z 
katolikami w Austrii

Biskup Rosyjskiego Kościoła Prawo-
sławnego (RKP) w Wiedniu, Hilarion (Al-
fejew) zaapelował do katolików i prawo-
sławnych o „strategiczne partnerstwo”. 

„Nadszedł już czas, by w dialogu 
ekumenicznym nie patrzeć tylko na to, co 
dzieli, lecz na sprawy, które łączą, a tych 
jest znacznie więcej” - powiedział bp Hi-
larion w rozmowie z austriacką agencją 
Kathpress. „Nie oznacza to „zamiatania 
pod dywan” istniejących problemów teo-
logicznych, lecz nade wszystko o zmianę 

Święta Góra Athos
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perspektywy w praktyce ekumenizmu. 
Nie powinniśmy czekać na rozwiązanie 
wszystkich problemów teologicznych, 
lecz już teraz zawiązywać praktyczne 
sojusze. Nie powinniśmy też czekać, 
aż otrzymamy wspólne kierownictwo 
duchowe, jeśli takie w ogóle nastąpi” - 
uważa bp Hilarion.

Jako pierwszy krok w zapropono-
wanym przez niego kierunku wymienił 
rozwijanie wspólnego rozumienia misji i 
wspólne działania w tym kierunku. Zda-
niem prawosławnego hierarchy, „pojęcie 
ekumenizmu ulega spłaszczeniu, jeśli 
sprowadza się go wyłącznie do kwestii 
teologicznych i nie dostrzega się potrze-
by wspólnych działań na drodze postępu 
ekumenicznego”.

„Nowych dróg” należy też szukać w 
oficjalnym dialogu katolicko-prawosław-
nym, prowadzonym przez Międzynaro-
dową Komisję ds. Dialogu Teologicznego 
między Kościołami Rzymskokatolickim i 
Prawosławnym. „Jeśli ciągle będziemy 
wymieniali te same argumentu i oświad-
czenia, nie doprowadzi to do głębszego 
zrozumienia drugiej strony” - powiedział 
bp Hilarion.

Jego zdaniem, jeśli treść dialogu 
przeżywa stagnację, istnieje niebezpie-
czeństwo, że zacznie zataczać coraz 
szersze kręgi „nastawienie antyekume-
niczne”, a to „już wyraźnie daje o sobie 
znać w Rosyjskim Kościele Prawosław-
nym”. Według bp. Hilariona, takie nasta-
wienie „często jest wynikiem tego, że 
ludzie nie znają innych Kościołów”. To 
„nastawienie antyekumeniczne” nie jest 
zbyt silnie odczuwane w Europie, gdyż 
ekumenizm na naszym kontynencie 
osadzony jest w „realiach społecznych”, 
a więc w rodzinach mieszanych, czy we 
wspólnych akcjach różnych Kościołów.

Pytany o dalsze losy oficjalnego 
dialogu między Kościołem katolickim a 
Kościołami prawosławnymi, bp Hilarion 
powiedział, że zanim Patriarchat Mo-
skiewski weźmie udział w następnym 
posiedzeniu komisji dialogu, planowa-
nym na koniec 2009 roku, potrzebne 
jest przede wszystkim wewnętrzne wy-
jaśnienie w łonie prawosławia roli RKP. 
Jesienią ub. roku, podczas 10 zgroma-
dzenia plenarnego międzynarodowej 
komisji teologicznej w Rawennie, doszło 
do zgrzytu, gdy delegacja rosyjska z 
bp Hilarionem na czele opuściła obra-
dy. Powodem takiego zachowania była 

obecność przedstawicieli prawosławne-
go Kościoła Estonii, uznanego w 1996 
r. przez Patriarchat Ekumeniczny Kon-
stantynopola a nie uznawanego przez 
Patriarchat Moskiewski.

Od wyjaśnienia tej sprawy bp Hila-
rion uzależnia też swoją obecność na 
zaplanowanym na jesień br. posiedzeniu 
przygotowującym przyszłoroczne obra-
dy komisji dialogu. Zaznaczył jednocze-
śnie, że wielkie nadzieje w tej kwestii po-
kłada w przewidzianym na październik 
spotkaniu zwierzchnika RKP patriarchy 
Aleksego II z ekumenicznym patriarchą 
Konstantynopola Bartłomiejem I. Termin 
tego spotkania ustalono w kwietniu br. 
w Kijowie w ramach uroczystości jubile-
uszu 1020 rocznicy chrztu Rusi, kiedy to 
spotkali się obaj patriarchowie.

Według bpa Hilariona, w centrum 
najbliższych obrad międzynarodowej 
komisji dialogu znajdzie się prawdopo-
dobnie kwestia prymatu, gdyż „forma, w 
jakie jest on obecnie sprawowany przez 
biskupa Rzymu jest nie do zaakcepto-
wania przez Kościół prawosławny”.

Strona prawosławna nie może przy-
jąć powszechnej władzy jurysdykcyjnej. 
- Wspólne rozumienie prymatu papieża 
jest do pomyślenia jedynie w formie, 
jaka była sprawowana w pierwszym ty-
siącleciu, a więc papież jako «primus 
inter pares» (pierwszy wśród równych), 
ale nie jako stojący ponad innymi patriar-
chami - wyjaśnił bp Hilarion.
Dalszej dyskusji wymagają ponadto 
sprawy uznania soborów, czy też kwe-
stie związane z chrystologią - powiedział 
biskup Rosyjskiego Kościoła Prawo-
sławnego w Wiedniu, dodając, że „we 
wszystkich centralnych kwestiach, za-
równo dogmatycznych jak i moralnych, 
jest znacznie więcej wspólnych stano-
wisk”.
Międzyreligijna modlitwa o po-

kój na grobie Matki Teresy
Tysiące ludzi gromadzą się każdego 

dnia przy grobie błogosławionej Mat-
ki Teresy w Kalkucie. 5 września, w 11 
rocznicę śmierci założycielki misjonarek 
miłości, chrześcijanie i hinduiści modlili 
się wspólnie „by w umęczonym stanie 
Orissa pokój zwyciężył nienawiść i by 
zapanowała sprawiedliwość”. Pojedna-
nie w tym wschodnioindyjskim kraju 
związ kowym było najważniejszą inten-
cją święta ku czci „zakonnicy w białym 
sari”.

Po ostatnich wydarzeniach w stanie 
Orissa siostry ze Zgromadzenia Misjo-
narek Miłości zdecydowały, by święto 
ich założycielki stało się dniem modli-
twy i postu w wyrazie solidarności ze 
wszystkimi chrześcijanami, którzy stali 
się ofiarami ataków. Także w następnych 
dniach Msze św. przy grobie błogosła-
wionej sprawowane były w intencji prze-
baczenia i pojednania między religiami 
w Indiach.

Do grobu Matki Teresy przybywają 
codziennie tłumy pielgrzymów. Wielu z 
nich należy do innych niż chrześcijań-
stwo wyznań.

Misjonarki miłości wyraziły też chęć 
pomocy wszystkim chorym i poszkodo-
wanym w Orissie. Jednakże władze in-
dyjskie zamknęły przed organizacjami 
charytatywnymi tereny, na których trwają 
wymierzone w chrześcijan rozruchy. 

W krajach arabskich panuje 
„względna wolność religijna“

W większości krajów Półwyspu Arab-
skiego, z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej, 
panuje względna wolność religijna“ – 
stwierdził wikariusz apostolski Arabii, 
bp Paul Hinder, który wziął udział w 
organizowanym przez Ruch Komunia i 
Wyzwolenie Mityngu Przyjaźni między 
Narodami w Rimini we Włoszech.

Zadaniem bp Hindera Kościół w 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich 
Kuwejcie i innych krajach Półwyspu 
Arabskiego cieszy się wolnością w spra-
wowaniu kultu. Podkreślił, że nie jest to 
jednak „autentyczna wolność religijna”, 
gdyż muzułmanom zabrania się prze-
chodzenia na chrześcijaństwo. Liczbę 
chrześcijan na Półwyspie Arabskim oce-
nia na ok. 2 mln osób i są to w całości 
imigranci. Z powodu braku księży wiele 
parafii jest prowadzonych przez osoby 
świeckie.

Odnosząc się do dyskutowanej tzw. 
„zasady wzajemności“ dotyczącej m.in. 
budowy meczetów w Europie i kościo-
łów w krajach islamskich bp Hinder po-
wiedział, że jak na razie zasada ta nie 
może funkcjonować w sensie jakiejś 
„matematycznej równości”. Przypomniał, 
że na Zachodzie dzisiejszy pluralizm jest 
rezultatem długiego historycznego pro-
cesu i należy dać czas krajom Półwyspu 
Arabskiego. Zwrócił uwagę, że na zna-
czący postęp w dialogu między chrześci-
janami a muzułmanami w tym regionie 
świata. Bp Hinder jest przekonany co do 
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dobrej woli króla Arabii Saudyjskiej i jego 
wysiłków zmierzających do znalezienia 
wspólnej bazy wartości dla dialogu obu 
wielkich religii.

W rozmowie z rzymskim dziennikiem 
„Messaggero” bp Hinder powiedział, że 
katolicy na Półwyspie Arabskim czują 
się niekiedy jak w „złotej klatce“ i trudno 
jest się im przyzwyczaić do tej sytuacji. 
Zaznaczył, że jednak nie dochodzi do 
aktów przemocy i prześladowań. Za-
mordowanie trzech zakonnic ze zgroma-
dzenia Matki Teresy Kalkuty w 1998 r. w 
Jemenie było wyjątkiem. Jedynie w Ara-
bii Saudyjskiej nie ma swobody sprawo-
wania kultu, lecz w innych krajach tego 
regionu chrześcijanie mogą go sprawo-
wać bez problemów. 
„Naszej wspólno-
ty parafialnej Abu 
Dhabi nikt nie kon-
troluje. Władze ro-
bią wszystko, aby 
zapewnić nam bez-
pieczeństwo” – po-
wiedział bp Hinder, 
66-letni szwajcarski 
kapucyn, który od 
2005 r. stoi na czele 
wikariatu Arabii. 

Niemcy: rekla-
ma zachęcająca 

do powrotu 
do Kościoła
Prywatna stacja 

radiowa nadaje od 
1 września 2008 
re klamę zachęcającą do powrotu do Ko-
ścioła ludzi, którzy z niego wystąpili. 

30-sekundowa migawka promuje 
inicjatywę „Stać się katolikiem”, zorgani-
zowaną przez diecezje Fryburga, Fuldy, 
Limburga, Stuttgartu, Moguncji, Spiry 
i Trewiru. Akcję popularyzuje również 
strona internetowa „otwórz się i” (www.
mach-dich-auf-und.com). Pomysłodaw-
cy tej akcji podkreślają, że decyzja o 
wystąpieniu nigdy nie jest ostateczna. Z 
roku na rok coraz więcej ludzi powraca 
do pełnej wspólnoty z Kościołem.

Zdaniem inicjatorów, powody takiego 
powrotu są rozmaite: spotkania z chrze-
ścijanami, którzy ukazują życie Kościoła 
w nowym świetle; narodziny dziecka, 
któremu chce się umożliwić życie w Ko-
ściele; pragnienie zawarcia kościelnego 
ślubu lub pochowania kogoś po katolic-
ku; wypadki losowe; nurtujące pytania 

religijne; poszukiwanie sensu życia lub 
szczególne doświadczenia. Powrót do 
Kościoła jest zawsze w takich wypad-
kach możliwy.

Zainteresowani mogą wejść w od-
powiednie zakładki na stronie interneto-
wej. Można np. wybrać: „Wystąpiłem z 
Kościoła katolickiego, a teraz chciałbym 
wrócić”, „Jestem nieochrzczony i chcę 
zostać katolikiem” lub „Jestem innego 
wyznania i chcę wstąpić do Kościoła ka-
tolickiego”.

Inicjatywą „Stać się katolikiem” bi-
skupstwa niemieckie chcą także wska-
zać dorosłym, będącym poza Kościo-
łem, na możliwość chrztu.  

Mniej kandydatów 
do seminariów duchownych
W tym roku do seminariów duchow-

nych zgłosiło się o 141 kleryków mniej 
niż w roku ubiegłym. Bp Wojciech Po-
lak, przewodniczący Krajowej Rady 
Du sz pasterstwa Powołań przypomniał, 
że te informacje są dopiero wstępnym 
zebraniem danych – na razie tylko o 
liczbie zgłaszających się do seminariów 
duchownych – diecezjalnych i zakon-
nych. – Rada Duszpasterstwa Powołań 
na początku 2009 roku opublikuje pełną 
panoramę danych, w którą będą włączo-
ne także te, których teraz, na początku 
września, jeszcze nie znamy - tłumaczył 
hierarcha.

Przewodniczący Krajowej Rady 
Duszpasterstwa Powołań podkreślił, że 
kolejny spadek liczby powołań jest wy-

zwaniem dla Kościoła. Przede wszyst-
kim do tego, aby coraz bardziej ożywiać 
duszpasterstwo powołaniowe. Stwier-
dził, że należy także szukać przyczyn, 
które powodują, że mniej osób włącza 
się w stan duchowny. Zdaniem biskupa 
najważniejszą z nich jest „kultura anty-
powołaniowa, którą młody człowiek od-
dycha”. „Przyczyną spadku jest także 
antypowołaniowa jest retoryka niektó-
rych mediów, które wręcz czekają na 
informacje o kryzysie powołań, zamiast 
stawiać pytania o sytuację. Do tego 
dochodzą: ogólny spadek autorytetów, 
kryzys rodziny i zmiana społecznego 
statusu księdza”.

Członkowie Rady stwierdzili, że obe-
cnie młodzi ludzie 
nie zawsze mają 
tyle siły i odwagi, 
aby decyzję powo-
łania jasno podjąć i 
wyartykułować czy 
opowiedzieć się za 
taką drogą powoła-
nia, jaką jest życie 
kapłańskie czy za-
konne.

Według danych 
z 1 września w 
2008 roku na stu-
dia teologiczne do 
seminariów zgło-
siło się 694 klery-
ków, to jest o 141 
kleryków mniej niż 
w ubiegłym roku. 
Jako przyczynę 

spadku można wskazać zjawiska de-
mograficzne. Każdego roku coraz mniej 
maturzystów opuszcza szkoły średnie, a 
więc mniej osób zgłasza się tym samym 
po indeksy szkół wyższych.

Wszystkich kleryków jest obecnie 
4007, tj. o 353 mniej niż w 2007 roku.

Najliczniejsze seminaria w Polsce to 
Tarnów (233), Katowice (174) i Przemyśl 
(158). Na pierwszy rok przyjęto w Tarno-
wie 50 osób, w Katowicach - 39, w Kra-
kowie - 39, w Warszawie - 30.

W Katowicach odbyło się we wrze-
śniu spotkanie przełożonych seminaryj-
nych, które stało się okazją do rozmowy 
o tzw. roku propedeutycznym. Oprócz 
formacji intelektualnej czy duchowej, 
które w czasie przygotowania do kapłań-
stwa są elementem kluczowym, chodzi-
łoby także o mocne oparcie motywacji 
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kleryków o silny fundament wiary. Czas 
oderwania od codzienności z akcentem 
na kontemplację byłby okazją do odpo-
wiedzi na pytanie o wiarę i próbą szu-
kania w niej antidotum na niedojrzałość 
– uważają przełożeni seminariów.

Kara dla włoskiej parafii 
za zbyt głośne dzwony

Katolicka parafia w Lavagna w okoli-
cach Genui na północy Włoch zapłaci 60 
tysięcy euro odszkodowania z powodu 
zbyt głośnego i zbyt częstego dzwonie-
nia w kościelne dzwony. 

Pozew przeciwko proboszczowi ks. 
Stefan Queirolo i para-
fii pw. Matki Bożej „del 
Carmine” wniosła 13 
lat temu emerytowana 
nauczycielka akade-
micka Flora Leuzzi, 
mieszkająca w pobli-
żu świątyni. Kobieta 
twierdziła, że dźwięk 
dzwonów przekracza 
normy hałasu. Świad-
kowie zeznali, że zre-
zygnowali z wizyt w 
domu pani profesor, 
gdyż nie dało się tam 
wytrzymać z uwagi na 
hałaśliwe dzwony.

Sąd w Chiavari 
przychylił się do argu-
mentów nauczycielki i 
uznał, że z powodu dzwonów pogorszył 
się jej słuch. Za „fizyczne szkody” pa-
rafia będzie musiała zapłacić 9 tysięcy 
euro odszkodowania, zaś kwota 48 ty-
sięcy euro ma zrekompensować straty 
moralne.

Sąd postanowił, że ks. Queirolo bę-
dzie mógł używać dzwonów tylko przez 
20 sekund przed niedzielnymi Mszami 
oraz na Boże Narodzenie i Wielka-
noc. Duchowny zapowiedział apelację. 
Dzwonnica kościelna został wygłuszona 
i już od 4 lat dzwony nie są w użyciu.

Rok temu mandat w wysokości 5 ty-
sięcy euro nałożyły na katolickiego księ-
dza władze holenderskiej miejscowości 
Tilburg. Powodem dotkliwej kary finan-
sowej były kościelne dzwony, które zda-
niem sąsiadujących ze świątynią miesz-
kańców, dzwoniły rano zbyt głośno.   
Sanktuarium wynagrodzenia za 

grzech aborcji
W stolicy Meksyku otwarto 8 wrze-

śnia sanktuarium pojednania, przezna-
czone dla ludzi, którzy ponoszą odpo-
wiedzialność za zabicie nienarodzonego 
dziecka. Znajduje się ono na najwięk-
szym cmentarzu w kraju: Panteón Civil 
de Dolores. 

Sanktuarium to otwarta przestrzeń o 
powierzchni 200 metrów kwadratowych, 
pośrodku której ustawiono krzyż i wize-
runek Matki Bożej z Guadalupe. Ma to 
być miejsce modlitwy i ekspiacji, poma-
gające w pojednaniu z Bogiem i w po-
wrocie do wspólnoty Kościoła. W przy-
szłości planuje się również wyznaczenie 
specjalnego terenu, przeznaczonego na 

groby ofiar aborcji.
Sanktuarium jest jedną z licznych 

odpowiedzi Kościoła na depenalizację 
aborcji w stołecznym dystrykcie federal-
nym. Metropolita Miasta Meksyk, kard. 
Norberto Rivera Carrera poświęcił temu 
zagadnieniu specjalny list pasterski, od-
czytany 7 września we wszystkich sto-
łecznych kościołach.

W ubiegłym tygodniu 1555 mek-
sykańskich rodzin wyraziło gotowość 
zaadoptowania dziecka, którego matka 
chce dokonać aborcji.  

Drastyczne zdjęcia 
mają przekonać ludzi 

w Słowacji o złu aborcji
Publikacją zestawienia drastycznych 

zdjęć Centrum Bioetycznej Reformy w 
Europie (CBR Europe) chce przekonać 
ludzi o okrucieństwie aborcji. 

Główne założenia takiej kampanii 
przedstawiła Jana Tutkowa, założycielka 
CBR Europe w Pradze, Czechy podczas 

XXIII Międzynarodowego Kongresu Ro-
dziny w Rużomberku na Słowacji. Do 7 
września ponad 400 jego uczestników 
obradowało na temat „Rodzina i media”.

Zestawienie trzech zdjęć ofiar: holo-
kaustu z II wojny światowej, linczu Afro-
amerykanów i aborcji z odpowiednimi 
podpisami: ungentile, unwhite, unborn 
(nieczłowiek; niebiały; nienarodzony) 
mogą, zdaniem Tutkovej, przekonać wi-
dza, gdzie powinien umieścić problem 
aborcji we współczesnej kulturze.

Do tego samego ma przekonać inne 
zestawienie drastycznych zdjęć: zwłok z 
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, 

Chińczyków nad sto-
sem zwłok i dziecka 
po aborcji z odpo-
wiednimi napisami: 
national socializm, 
international socia-
lizm, international 
liberalism. Grę słów 
wykorzystuje kolejne 
zestawienie zdjęć: 
pobite dziecko i reszt-
ki dziecka po aborcji 
z napisami: Abused 
at home; abused in 
womb (przemoc w 
domu; przemoc w 
łonie)

Wiele zdjęć zmie-
niło nastawienie lu dzi 
– mówiła w swoim re-

feracie Jana Tutkowa. Jako przykład po-
dała zdjęcia zwłok Afroamerykanów po 
linczu, zdjęcie zwłok po interwencji policji 
w RPA czy zdjęcie chłopców-robotników. 
Te zdję cia według Tutkowej, przyczyniły 
się odpowiednio do zrównania w prawie 
Afroamerykanów z białymi mieszkańca-
mi Ameryki, potępienia rasizmu w RPA i 
wprowadzenia zakazu zatrudniania dzie-
ci. Tak więc może być i teraz, gdy ludzie 
naocznie przekonają się o okrucieństwie 
aborcji – twierdziła Jana Tutkowa.

W Polsce podobne akcje są orga-
nizowane przez Fundację Pro. Jedną z 
głównych ich przedsięwzięć było zorga-
nizowanie wystawy „Wybierz życie”, któ-
ra wywołała w naszym kraju wiele dysku-
sji. Organizator Łukasz Wróbel, prezes 
Fundacji Pro, był wielokrotnie oskarżany 
o umieszczenie nieprzyzwoitych treści w 
miejscach publicznych. Ostatecznie zo-
stał oczyszczony z zarzutów.

Zdjęcia z tej wystawy, jak również 
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promowane przez CBR Europe można 
obejrzeć na stronie www.stopaborcji.pl

W „Oknie życia” w Krakowie 
pozostawiono kolejne dziecko

We wtorek 2 września o godz. 8.10 w 
„Oknie życia” przy ul. Przybyszewskiego 
39 w Krakowie pozostawiono kolejnego 
noworodka. Dziecko zostało odwiezione 
do Kliniki Neonatologii Szpitala Uniwer-
syteckiego w Krakowie, z którą Caritas 
nawiązała współpracę.

„Dziecko było śliczne i wyglądało 
na zdrowe” - powiedziała s. Cherubina, 
jedna z nazaretanek mieszkających w 
domu, w którym znajduje się „Okno ży-
cia”. Gdy okno zostaje otwarte, w domu 
włącza się alarm. Siostry natychmiast 
dzwonią po pogotowie i do czasu jego 
przyjazdu zajmują się dzieckiem. Opty-
malne warunki oczekiwania na karetkę 
zapewnia podarowany przez anonimo-
wego ofiarodawcę inkubator.

„Okno życia”, czyli miejsce, w którym 
matka może anonimowo zostawić nowo 
narodzone dziecko, nie narażając go 
na niebezpieczeństwo, jest oznaczone 
papieskim herbem Jana Pawła II i logo 
Caritas. Powstało z inicjatywy Wydziału 
Rodziny Kurii Metropolitalnej oraz Ca-
ritas Archidiecezji Krakowskiej przed 
pierwszą rocznicą śmierci Jana Pawła 
II – niestrudzonego obrońcy życia.

Celem „Okna życia” jest zwrócenie 
uwagi na problem dzieci porzucanych 
w Polsce na ulicy lub śmietniku. Siostry 
o rozpowszechnianie wiadomości, że 
mat ki, które ukrywają ciążę, nie mogą 
wychowywać swoich dzieci i nie chcą ro-
dzić w szpitalu, mogą zostawić dziecko w 
bezpiecznym miejscu – u nazaretanek.

Sześcioro dzieci złożonych dotych-
czas w „Oknie życia” jest już w rodzi-
nach adopcyjnych. Wcześniej w Oknie 
znalazły się dwie dziewczynki i czterech 
chłopców. Aby zapewnić dzieciom pozo-
stawianym w „Oknie życia” bezpieczeń-
stwo i jak najszybszą adopcję podpisano 
umowy o współpracy z Kliniką Neona-
tologii i Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuń-
czym „Dzieło Pomocy Dzieciom”.

Aby dotrzeć do kobiet ukrywających 
ciążę i nie mogących wychowywać 
dziecka, którego się spodziewają, Cari-
tas Archidiecezji Krakowskiej rozpoczęła 
na początku wakacji kampanię informa-
cyjną „Daj szansę na życie!”. Caritas ma 
nadzieję, że być może w ten sposób uda 

się przekonać zdesperowane matki, by 
nie podejmowały tragicznych dla nich 
i dla ich dzieci decyzji. Drugim celem 
kampanii jest zmiana nastawienia do 
adopcji i do kobiet oddających dziecko 
do adopcji.

Ponad 50 tys. ulotek z prośbą „Ukry-
wasz ciążę, nie chcesz rodzić w szpita-
lu? Nie narażaj dziecka na niebezpie-
czeństwo!” zostało przekazanych do 
pa  rafii, placówek dla bezdomnych i naj-
uboższych oraz Wydziału Pomocy Bez-
domnym Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Sekcji Prewencji Komendy 
Miejskiej Policji. Ulotki informowały też 
matki, które nie mogą wychować swego 
dziecka, o możliwości pozostawienia go 
po porodzie w szpitalu.  

„Gdy zapominamy o Bogu, 
życie traci sens...”

„Gdy społeczeństwo zapomina o 
Bogu, życie traci sens i lekceważymy je, 
dopuszczając się aborcji, porwań, han-
dlu narkotykami i innych zbrodni” – uwa-
ża meksykański bp Lázaro P. Jiménez. 

W liście pasterskim ordynariusz die-
cezji Celaya napisał, że „gdy Bóg jest 
zbędny, gdy nie przestrzega się Jego 
praw, gdy Bóg przeszkadza nam w 
szczęściu, wówczas możemy spodzie-
wać się wszelkiego typu przemocy wo-
bec osoby ludzkiej”.

Hierarcha zauważył, że „owocem 
wykluczenia Boga z życia społeczne-
go” jest utrata poczucia grzechu, która 
w społeczeństwie konsumpcyjnym pro-
wadzi do tego, iż ludzie chcą zdobywać 
pieniądze „za wszelką cenę”.

Bp Pérez Jiménez podkreślił wysiłki 
władz Meksyku w poszukiwaniu sposo-
bów zwalczania zorganizowanej prze-
mocy. Wyraził nadzieję, że działania te 
nie mają służyć jedynie doraźnym inte-
resom politycznym, gdyż wzbudzałyby 
wówczas złudne oczekiwania, prowa-
dzące jedynie do „frustracji mieszkań-
ców, którzy niestety przestają już ufać 
instytucjom”.  

Mozambik: czołgała się 4 km, 
by uczestniczyć 

w niedzielnej liturgii
Młoda niepełnosprawna Afrykanka z 

Mozambiku imieniem Olivia, która aby 
uczestniczyć w niedzielnej Mszy św., 
czołgała się 4 kilometry, będzie miała 
wkrótce wózek inwalidzki. 

Pozbawioną nóg 25-letnią kobietą 

zainteresowały się członkinie Zgroma-
dzenia Ubogich Sióstr od Opuszczonych 
Ludzi Starszych w Chissano, które po-
stanowiły jej niezwłocznie pomóc.

Gdy po raz pierwszy zobaczyły czoł-
gającą się dziewczynę, zakonnice były 
zdumione, że jest to młoda osoba, a gdy 
dowiedziały się, że co niedziela wędruje 
ona w ten sposób na Mszę św., nie mogły 
uwierzyć, że ktoś jest gotowy do takiego 
poświęcenia. Dziewczyna, mimo że nie 
była ochrzczona, pokonywała spieczoną 
słońcem wiejską drogę w towarzystwie 
opiekunki z miejscowego plemienia. 
Według katolickiej agencji ACI z Peru, 
siostry mogły porozumieć się z tak nie-
zwykłą pątniczką za pośrednictwem jej 
opiekunki, gdyż ona sama nie mówiła po 
portugalsku.

Według sióstr Olivia dała niezwykłe 
świadectwo „wytrwałości i heroicznej 
wiary”, tym większe, że gorący piasek, 
jaki napotykała na drodze, niemal spalił 
jej dłonie.

W wyniku interwencji sióstr, co pe-
wien czas Afrykankę odwiedzał w jej 
domu katechista, który w ten sposób 
przygotował ją do chrztu. Ostatnio przy-
jęła ten sakrament, a jeden z dobroczyń-
ców zgromadzenia zakonnego ofiarował 
jej wózek inwalidzki.

Ubogie Siostry od Opuszczonych 
Osób Starszych w Chissano są zgroma-
dzeniem, przybyłym tam w ub.r. z Wa-
lencji w Hiszpanii. 26 sierpnia uroczyście 
obchodziły święto założycielki św. Tere-
sy od Jezusa Jornet e Ibars (1843-97; 
kanonizowanej w 1958) w prowadzo-
nych przez siebie placówkach w różnych 
miejscach i krajach świata.  

papież nie ingerował osobiście 
w sprawie „ukrzyżowanej żaby” 

w Bolzano
W dyskusji, jaka toczy się wokół 

„ukrzyżowanej żaby” w muzeum sztuki 
nowoczesnej w Bolzano, nie było osobi-
stego listu od Benedykta XVI. 

Według niemieckiej agencji katolic-
kiej KNA, na początku sierpnia jedynie 
Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej 
odpowiedział na listowne pytanie Fran-
za Pahla, posła do Landtagu z ramienia 
Partii Ludowej Południowego Tyrolu.

Media informowały początkowo, że 
papież napisał list potępiający kontro-
wersyjną rzeźbę. Niedawno jej wycofa-
nie usiłował wymusić Pahl, który w tym 
celu przez kilka dni prowadził przed mu-
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zeum głodówkę.
Gdy ta forma protestu nie odniosła 

skutku, deputowany napisał do papie-
ża i otrzymał na to odpowiedź, ale nie 
osobiście od Benedykta XVI, lecz z wa-
tykańskiego Sekretariatu Stanu. W liście 
datowanym 7 sierpnia 2008 Sekretariat 
potwierdził otrzymanie listu od polityka i 
wskazał na oświadczenie ówczesnego 
biskupa Bolzano Wilhelma Eggera, któ-
ry tuż po otwarciu pierwszej wystawy w 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej 25 maja 
oświadczył, że obecna ekspozycja obra-
ża uczucia religijne.

Biskup zwrócił też uwagę, że na-
leży okazywać szacunek symbolom i 
uczuciom religijnym. „Wystawianie ta-
kich dzieł nie przyczynia się do pokoju 
między kulturami i religiami” – podkreślił 
wówczas bp Egger. Później poinformo-
wał on osobiście o całej sprawie papie-
ża, gdy ten pod koniec lipca przyjechał 
na letni wypoczynek do Bressanone.

Mierząca ponad metr rzeźba przed-
stawia zieloną żabę rozpiętą na krzyżu. 
Ma ona wywieszony język i trzyma w 
jednej łapie kufel piwa, w drugiej jajko. 
Ropucha nosi na biodrach opaskę – cha-
rakterystyczną dla ikonografii chrześci-
jańskiej, ukazującej Jezusa na krzyżu w 
ten właśnie sposób. Pracę pokazywano 
już w londyńskim muzeum sztuki współ-
czesnej „Tate” i na Biennale w Wenecji.

Mimo protestów strony kościelnej 
przewidziano wystawianie tej rzeźby 
zmarłego w 1997 r. niemieckiego artysty 
Martina Kippenbergera, do 21 września. 
Zadecydowała o tym rada fundacji mu-
zeum. Członkami fundacji, zarządzają-
cej obiektem, są władze samorządowe 
i lokalna kasa oszczędności. Przedsta-
wiciele prowincji Bolzano, którzy mają 
większość w fundacji, nie opowiedzieli 
się zdecydowanie za usunięciem rzeźby. 
Wybory do nowego Landtagu w Bolzano 
odbędą się jesienią br.

Kuria biskupa w Bolzano nie chciała 
się wypowiadać po raz kolejny w spra-
wie decyzji fundacji. W każdym razie – 
podkreślił przedstawiciel Kurii – jest to 
niewątpliwe naruszenie uczuć religijnych 
bez względu na to, czy wystawa będzie 
trwała trzy tygodnie dłużej czy krócej.

Notki pochodzą 
z internetowych serwisów 

informacyjnych, 
m.in. z Agencji ZENIT

«Prawdziwe życie 
w Bogu»

Najważniejsze 
tematy orędzi (5) 

odstępstwo, zapowiedź i charakterystyka czasu 
odejścia od głównych wartości (ohyda spustosze-
nia) takich jak wiara i przykazania. Wezwanie do 

nawrócenia przez powrót do życia sakramentalne-
go oraz przez modlitwę i pokutę.

W orędziach „Prawdziwe Życie w 
Bogu” często dokonywana jest analiza sy-
tuacji świata i Kościoła. Ukazują one bunt 
i odstępstwo ogarniające całą ziemię. Po-
lega ono na odchodzeniu od prawdziwej 
wiary, na porzucaniu Prawdy i Bożego 
Prawa. Człowiek buntuje się przeciwko 
Bogu i Jego woli, nie chce już trwać w 
łączności ze swoim Stwórcą i Zbawicie-
lem. Obecną sytuację zapowiedziało już 
Pismo Święte, mówiąc o buncie, odstęp-
stwie i ohydzie spustoszenia.

Aktualny stan świata wymaga ule-
czenia przez Boga. Choroba świata 
wzywa pomocy jedynego Lekarza, 
którym jest Bóg. Zepsucie świata nie 
tylko przyzywa Boga na pomoc, lecz jest 
również znakiem bliskiego przyjścia Syna 
Człowieczego - pełnego miłości Lekarza, 
przychodzącego nie do zdrowych, lecz do 
tych, którzy źle się mają (por. Mt 9,12).

O tej duchowej „chorobie” świata, 
będącej równocześnie znakiem przyjścia 
Jezusa Chrystusa mówi Pismo Święte 

„Wówczas wielu zachwieje się w 
wierze; będą się wzajemnie wydawać 
i jedni drugich nienawidzić. Powstanie 
wielu fałszywych proroków i wielu w błąd 
wprowadzą; a ponieważ wzmoże się 
nieprawość, oziębnie miłość wielu.” (Mt 
24,10-12).

Drugi List świętego Pawła do Tesa-
loniczan 2,3.7-10 wspomina wydarzenia 
poprzedzające przyjście Chrystusa: 
odstępstwo, tajemnicę bezbożności i uka-
zanie się człowieka grzechu, którego On 
sam zgładzi, ponieważ zawsze śpieszy z 
pomocą udręczonej ludzkości: 

„Niech was w żaden sposób nikt nie 

zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki 
nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie 
objawi się człowiek grzechu, syn zatra-
cenia... Albowiem już działa tajemnica 
bezbożności. Niech tylko ten, co teraz 
powstrzymuje, ustąpi miejsca, wówczas 
ukaże się Niegodziwiec, którego Pan 
Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i 
wniwecz obróci samym objawieniem 
swego przyjścia. Pojawieniu się jego 
towarzyszyć będzie działanie szatana, z 
całą mocą, wśród znaków i fałszywych cu-
dów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku 
nieprawości tych, którzy giną, ponieważ 
nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić 
zbawienia.”

Przytoczone poniżej orędzia opisują 
duchową chorobę, którą dotknięty jest 
nie tylko świat, ale i Kościół. Choroba ta 
potrzebuje Boskiego Lekarza, który za-
powiada uzdrowienie wszystkiego Mocą 
Swego Ducha.

Orędzia podyktowane 
Vassuli Ryden

13.12.1992
Córko, jesteś obciążona Moim Orę-

dziem i wysłałem cię w świat, od na-
rodu do narodu po to, by wzywać do 
nawrócenia i zmniejszać tę pustynię. 
Rzeczywiście tłumy tłoczą się wokół 
ciebie. Doszło do ich uszu, że Ja Jestem 
mówi, i naród za narodem zaczyna o 
tobie mówić. Mówią wzajemnie do siebie: 
„Chodźmy posłuchać tego, co mówi Bóg.” 
Przychodzą tysiącami i siadają przed 
tobą, aby słuchać twoich słów, lecz co 
ich przyciąga? Jesteś dla nich jak śpiew 
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sposób, w jaki zwiodła Adama i Ewę? 
Niestrudzenie i zręcznie szatan sugeruje 
wam, abyście przecięli wszystkie wasze 
więzy niebieskie, które łączą was ze Mną, 
waszym Ojcem w niebie. Uśpił pamięć 
waszej duszy, aby was doprowadzić do 
uwierzenia, że nie macie ojca, i stworzył w 
ten sposób przepaść między wami i Mną, 
waszym Bogiem. Szatan pragnie was 
odłączyć ode Mnie i przeciąć pępowinę, 
która łączy was ze Mną i przez którą 
wpływają w was Strumienie Życia. 

Pokolenie, jeszcze się na Mnie nie 
zdecydowałoś. Kiedy zatem podejmiesz 
decyzję powrócenia do Mnie? Czy chcesz 
przejść u progu tej epoki przez gorejący 
ogień, przez siarkę i pożerające płomie-
nie? Jakże twoja dusza mogła zamienić 
Moją Chwałę na bezwartościową imitację,  
którą Zły ofiarowuje wam codziennie? 
Proście Mnie o wasz chleb powszedni, a 
Ja wam go udzielę! Dlaczego wszyscy tak 
jesteście spragnieni słuchania Żmii? Wy i 
Ja, wiemy, że szatan jest ojcem kłamstwa,  
dlaczego więc zawsze go słuchacie? Ja, 
wasz Stworzyciel, jestem waszym Ojcem 
i wzywam was do Siebie. Wierzcie Moim 
bolesnym wołaniom. Czy wasza dusza 
będzie nadal obdarzać przyjaźnią Bun-
townika albo raczycie zstąpić z waszych 
tronów i okazać skruchę? Do was należy 
decyzja. Nie pozostaje już wiele czasu.

Przypominam wam, abyście uważali 
na fałszywych nauczycieli i fałszywych 
proroków tych, którzy doprowadzają 
do spustoszenia w waszych duszach, 
głosząc Ewangelię na opak, mówiąc, że 
nie ma z wami Świętego Ducha przy-
pominającego wam wasze podstawy i 
to, skąd pochodzicie. Oni już uczynili 
z waszych dusz pustkowie i wyżłobili 
rozległą przepaść między wami i Mną, 
waszym Ojcem. Nie pozwalajcie im 
rozciągnąć tego spustoszenia w waszej 
duszy i wprowadzić was w błąd przez 
doprowadzenie do uwierzenia, że po-
zostawiłem was sierotami.  Ci fałszywi 
prorocy uczynili z Mojego Syna, Jezusa, 
kłamcę, a z Ewangelii - cymbał brzmiący, 
pusty, zupełnie pusty.

Nie dowierzajcie więc tym fałszywym 
nauczycielom, którzy mówią, że Mój Świę-
ty Duch nie może zstąpić, by dokonać w 
was cudów i nadzwyczajnych rzeczy. 
Strzeżcie się tych, którzy potępiają Mego 
Świętego Ducha, Który w waszych cza-
sach bardziej niż w jakimkolwiek innym 
czasie przypomina wam wasze podstawy. 

Strzeżcie się tych, którzy zachowują 
zewnętrzny pozór pobożności, lecz odrzu-
cają wewnętrzną moc, moc wewnętrzną, 
którą jest Mój Święty Duch. 

A jeśli ktoś z was jest oczerniany i od-
rzucany, ponieważ świadczy o Prawdzie, 
niech się zwróci do waszej Najświętszej 
Matki. Ona pocieszy wasze dusze i doda 
wam odwagi. Jeśli świat zadaje wam 
wstrząsające rany, zwróćcie się do waszej 
Matki, a Ona z Uczuciem i Swą Matczyną 
Miłością opatrzy wasze rany. Jak wasza 
Najświętsza Matka zatroszczyła się o 
Mojego Umiłowanego Syna, tak samo 
zatroszczy się o was. W waszej nędzy i 
w waszym nieszczęściu biegnie do was 
i bierze was do Swego Serca, do tego 
samego Serca, które poczęło waszego 
Zbawiciela. Wasza Najświętsza Matka w 
Niebie nauczy was, jak poszerzyć Moje 
Królestwo na ziemi, ucząc was Mnie 
kochać.

Niech więc miłość stanie się najważ-
niejszą rzeczą w waszym życiu. Niech 
miłość stanie się waszym korzeniem. 
Pozwólcie Mnie, waszemu Ojcu, związać 
was ze Mną. Pozwólcie Mi dotknąć waszej 
duszy. Przyjdźcie do Mnie, aby rzucić się 
w Moje Ramiona. Jakaż większa radość 
od bycia trzymanym przez Ręce, które 
was stworzyły? Przyłóżcie swe ucho do 
Moich Ust, do tych Ust, które przez wasze 
nozdrza tchnęły w was Życie.  Z prochu 
ziemi ożywiłem was, abyście czynili sobie 
ziemię poddaną.  Dotknąłem was i popro-
siłem, abyście słuchali Mojego Słowa.

Pójdźcie. Powinniście zdecydować 
się w sercu na dobro. Odrzućcie niepra-
wości plamiące wasze dusze i z całego 
serca UŚWIĘĆCIE MOJE IMIĘ.

27.05.1993
Pokój niech będzie z tobą. Jam jest 

Alfa i Omega.  Pozostań we Mnie, aby 
ogłaszać Moje Orędzie tak wyraźnie, jak 
powinnaś to uczynić. Niech rozszerza 
się Moje Słowo. Niech wszyscy usłyszą 
Moje Wezwanie i zrozumieją, jak ich 
kocham. Niech wiedzą, że Pięć Moich 
Ran jest szeroko otwartych. Ludzie mają 
nieograniczoną zdolność do zdrady i do 
uderzania Mnie... 

Z bólem i żalem w Moim Sercu muszę 
wam powiedzieć o wszystkim, co widzę w 
Moim własnym Domu: dziś Tyran depcze 
już Moje Ciało i chce całkowicie usunąć 
Moją Stałą Ofiarę.  Zdradza Mnie jeden 
z tych, którzy żyją pod Moim dachem. 

miłosny, śpiewany cudownie przy wtórze 
muzyki. Twoje słowa ich zachwycają, ale 
kto z nich realizuje w życiu Moje Orędzia? 
Czy zrozumieli te słowa: pojednanie, 
pokój, miłość i jedność? Kiedy przyjdzie 
siarka i pożerające płomienie - a są one 
teraz bardzo blisko was - zrozumieją, że 
wysłałem im proroka.

Od początku dawałem wam Moje 
Przykazania. Prosiłem was o miłowanie 
Mnie, waszego Pana, z całego wasze-
go serca, z całej waszej duszy i całym 
waszym umysłem.  Proszę was dziś, 
abyście Mi pozwolili dotknąć waszej 
duszy, aby wasze serce stało się zdolne 
do uwielbiania Mnie i powiedzenia Mi, że 
ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani 
zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, 
ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, 
ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne 
stworzenie nie stanie pomiędzy wami i 
waszą miłością do Mnie. 

Ja jestem waszą Twierdzą. Wiedzcie, 
że Moja Miłość jest objawiana nawet 
najmniejszym z najmniejszych spośród 
was. Nie szukajcie waszego zbawienia 
w światłach świata, ponieważ wiecie, że 
świat nie może dać wam Życia.  Wkrót-
ce Mój Tron i Tron Baranka zostanie 
umieszczony na swoim miejscu i wasze 
dusze zostaną odnowione Moim Trans-
cendentnym Światłem, ponieważ Ja, 
wasz Ojciec, pragnę przywrócić pamięć 
waszej duszy i sprawić, że wasza dusza 
zaśpiewa słowo: 

Abba - Ojcze!
Mówię wam, że nie należycie do świa-

ta,  zatem dlaczego wciąż, ciągle jeszcze 
pozwalacie się zwodzić? Od czasu zało-
żenia świata nazywałem was waszym 
imieniem, lecz kiedy proponowałem 
Pokój, Pokój światowy, prawie wszyscy 
opowiadali się za wojną. Jednakże wyle-
wam obecnie Mojego Świętego Ducha, 
aby wam przypomnieć wasze praw-
dziwe fundamenty i że jesteście Moim 
potomstwem. Lecz dziś Moje potomstwo 
napełnione jest martwymi słowami... Ja 
jestem Najświętszym, który trzymał was 
jako pierwszy. Jak długo jeszcze wasze 
dusze opierać się będą tym Oczom, które 
ujrzały was jako pierwsze? Jak długo 
jeszcze twoja dusza będzie zaprzeczać 
Moim bolesnym wezwaniom?

Wielu z was nadal jeszcze pieści 
Ohydę Spustoszenia w najgłębszej sfe-
rze swojej duszy. Czyż nie widzicie, że 
żmija zwodzi was nieustannie w ten sam 
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Głosi pokój, lecz szuka jedynie zła. Pali 
kadzidło, ale po to, aby wezwać szatana 
i zdobyć więcej mocy. 

- Och, Panie! Nie mogę w to uwierzyć, 
że to się właśnie dokonuje...

A jednak to się dzieje, lecz wy zdajecie 
się nie rozumieć... On i jego adepci zde-
cydowani są zasiąść na Moim Tronie w 
szatach proroków, aby kierować światem 
i... Ach! Tylu Moich pasterzy zbłądziło z 
powodu ich fałszywych nauk i przez ich 
błędy! Zeszli z prawej drogi i błądzą, idąc 
za tradycją, która nie pochodzi ode Mnie. 
Porzucają święte zasady, które im dałem. 
Ostrzegłem was przed tymi fałszywymi 
nauczycielami i fałszywymi prorokami.  
Ostrzegłem was, że w ostatnich dniach 
Babilon zostanie wzniesiony w sercu 
Mojego Sanktuarium, zamieniając Moje 
Święte Miejsce w kryjówkę złodziei, 
siedlisko demonów!  Och! Moja córko!... 
W schronienie, w którym mieszkają i 
królują wszelkie duchy nieczyste... Zajęci 
są kupczeniem w Moim własnym Domu. 
Handlarze wspierają się wzajemnie w 
Moim Domu, zakładając pułapki na życie 
Mojego Ludu. Przeganiają Moich proro-
ków, zabijają Moich rzeczników, cały czas 
ochraniając swych własnych fałszywych 
proroków, rozpowszechniających herezje i 
błędy! Zniesławiają Moich proroków przed 
światem; kłamią wobec świata, który 
uwielbia słuchanie oszczerstw i zniewag. 
Wyrywają Moje Tradycje, aby ustanowić 
wymysły i ludzkie doktryny.  Wszystkie te 
rzeczy robią przed Moim Tronem... Han-
dlarze ci zwodzą właśnie bardzo wielu 
podstępnymi argumentami. Umieszczają 
swoich na najlepszych miejscach, aby 
panować z berłem Kłamstwa.

Przeznaczyłem cię, abyś była Moim 
echem, zatem idź, ogłaszaj to, co usły-
szałaś. Powiedz im, że wszyscy żyjecie 
w czasie Wielkiego, przepowiedzianego 
Odstępstwa.  Powiedz Moim pasterzom, 
aby otwarli oczy i uszy na Moje zanie-
pokojone wezwania, bowiem wkrótce 
zostaną zmuszeni do spożywania i picia 
trucizny.

Wezwijcie wasze wspólnoty i przy-
gotujcie je do czuwania na modlitwie i 
poście. Szatan nadchodzi, aby każdego 
wystawić na próbę. Przychodzi zmusić 
was do ucieczki i podzielić. Zbliża się do 
Mojego Tronu, do Mojego Tabernakulum, 
aby sprzedać Moją Krew i usunąć Moją 
Nieustanną Ofiarę. 

Ludu Mój... Dziedzictwo Moje... do 

ciebie wołam: kapłani i słudzy Mojego 
Ołtarza, wy, którzy podnosicie Mnie każ-
dego dnia, nigdy Mnie nie opuszczajcie, 
nigdy Mnie nie sprzedajcie...  

Już słychać jęki aniołów, a niebiosa 
drżą przed tym, co nadchodzi. Nawet de-
mony są przerażone i bledną... Nieprzy-
jaciel, który wynosi się ponad wszystko, 
co odbiera cześć, sam posadzi się na 
tronie w Moim Sanktuarium.  Przychodzi 
mając w rękach pętlę. Idzie w kierunku 
tego, który przeze Mnie został wyzna-
czony  i który powstrzymuje bunt mający 
właśnie wybuchnąć.  On jest skromny i 
odważny,  a jego życie właśnie przemija 
w ofierze... Błogosławię go za to, że ściśle 
zachował niezmienne Przesłanie Trady-
cji, szatan jednak chce go doprowadzić 
do milczenia, aby móc przez usta tych, 
którzy sprzedają Moją Krew, rozszerzyć 
swe błędy i doprowadzić was wszystkich 
do zniszczenia. Oto godzina szatana 
planującego nikczemnie zniszczyć Moje 
stworzenia. 

Wołaj, córko, ponieważ ten dzień jest 
bliski, a on przygotowuje się, aby spu-
stoszyć naród po narodzie. Moje Serce 
jest złamane...

Miłość nie bała się śmierci. Zatem wy 
również, Moi przyjaciele i Moi pasterze, 
nie bójcie się, idźcie za Mną. Wasza rola 
polega na obronie aż do śmierci Mojego 
Słowa i Mojego Kościoła. Nie mówcie: 
„Pozwól Mi najpierw iść pożegnać się z 
moimi.” Powiadam wam: „Kiedy już ręka 
trzyma laskę pasterską, żaden z tych, 
którzy patrzą za siebie, nie jest Mnie 
godzien ani nie nadaje się do Mojego 
Królestwa.”  Podążajcie za Mną aż na 
Kalwarię po skąpanych we Krwi śladach 
Moich Kroków. 

Moja córko, Moja błogosławiona, twój 
Pocieszyciel jest zadowolony, że Go po-
cieszyłaś i że pozwoliłaś Mu posługiwać 
się twoją ręką. Ach! Vassiliki,  te Krwawe 
Łzy, które wylewam każdego dnia, spo-
wodowane są nieprawością i złem.  

Epoko! O, epoko! Dlaczego opuściłaś 
swego Boga? 

Mój aniele  uformowany przeze Mnie, 
nie rań Mnie ani nie puszczaj Mojej Ręki. 
Niektórzy będą cię kamienować, niektórzy 
będą cię wlec w błocie, niektórzy podnio-
są swe pięści i będą ci grozić. Mówisz, że 
gromadzą na twoją głowę zniewagę za 
zniewagą, oszczerstwo za oszczerstwem. 
Powiadam ci, że gromadzą jedynie na-
grodę za nagrodą dla ciebie tu, w niebie, 

i Moje błogosławieństwo za błogosławień-
stwem na twoim czole.  Ogłaszaj więc bez 
lęku Moje Orędzie, dawaj świadectwo, 
Mój aniele. A z powodu otrzymywanych 
przez ciebie ran, wielu duszom zaoszczę-
dzony będzie wyrok. Dam ci odpowiednią 
zapłatę za rany, które otrzymujesz w 
Domu Moich przyjaciół. Wybrałem cię, 
abyś była ofiarą Mojej Męki, ołtarzem, na 
którym złożę Jedność. Czy możesz więc 
prosić o coś więcej? Cóż więcej mogę ci 
dać, czego ci jeszcze nie udzieliłem? Zo-
stała ci udzielona Mądrość i Mój Duch jest 
z tobą, aby ci pomóc znieść biczowanie 
przez świat. Ach!... Udzieliłem ci też daru 
nieocenionego: daru pragnienia Mnie i 
tęsknoty za Mną. Idź więc ze Mną, pozwól 
Mi posługiwać się tobą i posyłać cię od 
narodu do narodu, aby im powiedzieć, że 
Bóg, o którym zapomnieli, nigdy o nich 
nie zapomniał. 

Przypomnij im, że Serce Pana jest 
Miłosierdziem. Tak, powiedz im, że Ja 
jestem łagodny i pokorny sercem.  Jezus 
jest Moje Imię. ic 

Pokój niech będzie z tobą. Nauczaj i 
głoś, że Bóg, o którym zapomnieli, wyjdzie 
im na spotkanie jak matka.  Mój Powrót 
jest bardzo bliski. Objawiam się poprzez 
ciebie po to, by wezwać każdego do Mego 
Serca i ocalić go od odstępstwa. Mnożą 
się dziś praktyki zaprawiania dzieci do 
zabijania. Czy mam pozostać milczący? 
Przerażające spektakle pokazuje się 
dzieciom w programach telewizyjnych, 
niszcząc w nich czystość. 

Och! Wejdź w Moje Rany i dziel Moje 
boleści. Przyjdź Mnie pocieszyć! ic

20.12.1993
Na koniec wszystkich was nawiedzę...  

A ty, Moja córko, nie pozwól, by zniechę-
cenie odebrało ci to, co w tobie najlepsze. 
Twój bieg jeszcze się nie zakończył. 
Nie zmniejszaj więc tempa. Pomogę ci 
i usłyszysz Mój Głos dodający odwagi 
twojej duszy. 

Teraz posłuchaj i pisz:
Na początku, kiedy nie wiedziałaś, 

co oznacza Doskonałość, na początku, 
zanim Mądrość przyszła cię pouczyć 
o Moim Słowie, wysłałem do ciebie 
Mojego sługę, Daniela,  aby poruszył 
twe serce i przyprowadził cię do Mnie. 
Potem Ja przyszedłem podnieść jedną 
z najmniejszych wśród ludzi.  To dzięki 
Mojej Łasce i Moją Siłą uczyniłem cię 
Moją. Najwyższa Władza spożyła z tobą 
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posiłek i użyła ciebie jako Swojej harfy, 
aby zachwycić Swym Hymnem Miłości 
wielu z Jej domowników. Rozraduj się, 
córko, ponieważ pragnę dokończyć z tobą 
wędrówkę twego życia! 

Na początku, zanim Mój Ogień prze-
szedł przez ciebie, wysłałem Mojego sługę 
Daniela, aby poprosił cię o przeczytanie 
Księgi Daniela, ponieważ w niej znajdują 
się aktualne prawdy, prawdy i proroctwa, 
które powinny zostać odpieczętowane dla 
zrozumienia, a potem dla ogłoszenia. One 
są znakiem końca czasów.  

Księga Daniela została zapieczętowa-
na, a słowa, które zawiera, zostały okryte 
tajemnicą,  teraz zaś są wam wszystkim 
objawiane w całej pełni. Powiedziałem 
wszystkim, że wasze pokolenie dopuściło 
się odstępstwa i że to odstępstwo prze-
niknęło aż do serca Mojego Sanktuarium,  
dotykając kapłanów, biskupów i kardyna-
łów. Widzisz, Moja córko, mówię o tych 
odstępcach, którzy właśnie zdradzają 
Mój Kościół i przeciwstawiają się temu, 
którego wybrałem, Wikariuszowi Mojego 
Kościoła  powstrzymującemu ich bunt. 

Powiedziane jednak zostało, że w 
waszych czasach szatan postanowi 
zniszczyć wszystko,  co jest dobre, i że 
rzuci się w pościg za tymi,  których wam 
wysyłam z Moimi Miłosiernymi wezwania-
mi mogącymi was ocalić. Moje wezwania 
i Moje znaki na Niebie nie zostały zro-
zumiane przez tych odstępców i zostały 
odrzucone. Co więcej, zostanie przez 
nich przyjęte wszelkie zło, które może 
doprowadzić ich dusze do największych 
ciemności i do zniszczenia. Przyjmą 
Kłamstwo i odrzucą Prawdę.

Zostało powiedziane,  że przez czas, 
dwa czasy i połowę czasu  Mój lud będzie 
cierpiał prześladowanie i władzę bestii.  
Powiedziano, że przy pomocy tej bestii 
podejmą plan zmienienia Tradycji oraz 
Mojego Prawa i że mają zamiar zniesie-
nia Stałej Ofiary, zdeptania Jej własnymi 
nogami, zmiażdżenia Jej i wzniesienia na 
Jej miejsce ohydy spustoszenia, obrazu 
pozbawionego życia... I każdy święty, 
którego do was wysyłam w waszym po-
koleniu, doświadczy ich władzy. 

Dziś wszyscy widzicie, jak te proroc-
twa się wypełniają. Poddani wpływowi 
bestii, odstępcy ci  wypowiadają wojnę 
każdemu świętemu, którego wam posy-
łam, dowodząc, że są najsilniejsi.  Co do 
tych,  którzy bez żadnego powodu odrzu-
cają Moje dzisiejsze wezwania, w Moim 

Dniu uczynią oni takie wyznanie:  
„O, Panie, byliśmy zaślepieni i zgrze-

szyliśmy. Rzeczywiście wyrządziliśmy Ci 
krzywdę i zdradziliśmy Twoje Przykazania 
i Twoje Prawo. Odmówiliśmy słuchania 
Twoich sług, proroków, którzy mówili w 
Twoim Imieniu do całego świata. Panie, 
nie słuchaliśmy Twoich Miłosiernych 
Wezwań ani nie słuchaliśmy Twoich 
rad. Boże, nie zwróciliśmy żadnej uwagi 
na Twoje jawne znaki. Ośmieszyliśmy 
je wszystkie, grzesząc przeciw Tobie. 
Kpiliśmy sobie z Pisma. Gdybyśmy tego 
nie uczynili, przyjęlibyśmy Twój znak na 
Niebiosach  i dary Twojego Świętego 
Ducha, lecz my odwróciliśmy oczy, aby 
nie widzieć; gdyby nie to, ujrzelibyśmy i 
nawrócilibyśmy się. Przekleństwo i klątwy 
zapisane w Pismach przyjdą teraz wylać 
się na nas, ponieważ naprawdę zgrzeszy-
liśmy przeciwko Tobie. A teraz, teraz kiedy 
Święta Ofiara została usunięta, do kogo 
możemy się zwrócić? Ku czemu możemy 
zwrócić nasze dusze? W jaki sposób 
będziemy mogli zaspokoić nasze pragnie-
nie? Jak teraz będziemy mogli otrzymać 
Życie? Cała ohyda ziejąca pustką - którą 
przepowiedziałeś, lecz zachowałeś w 
tajemnicy - teraz się zrealizowała. Nasze 
strapienie nie ma sobie równych, odkąd 
się narodziliśmy.” 

22.12.1993
Tak, ci, którzy bez żadnego powodu 

odrzucili Moje wezwania, wyznają swą 
winę, mówiąc:

„Zgrzeszyliśmy. Źle postąpiliśmy. 
Panie, jak długo potrwa ta straszliwa 
nieprawość, jak długo Twoje Sanktuarium 
i Twoje wojsko będą deptane? Jak długo 
jeszcze Prawda będzie pogrzebana od 
czasu, gdy wrzucili Ją do ziemi?  Czy 
to rezultat naszych grzechów i zbrodni 
naszej apatii?”

Wtedy wam powiem:
Kiedy Śmierć wnikała przez wasze 

okna, Moje wołania pełne smutku i Moje 
ostrzeżenia w ogóle nie były słuchane. 
Wyśmiewano je i lekceważono. Kiedy 
przyszedłem do was - kulejąc, uskarżając 
się jak żebrak, żebrząc o waszą uwagę 
- rozwścieczyliście się i przepędziliście 
Mnie. Kiedy jak bolejący ojciec przysze-
dłem, aby was ostrzec - że wasze ciało 
się rozpadło, chociaż jeszcze staliście 
na nogach, i że wasze oczy przegniły, 
chociaż ciągle jeszcze znajdowały się w 
oczodołach, i że rozkładaliście się chociaż 

mówiono o was, że żyjecie  - wpadliście 
we wściekłość i prowadziliście wojnę ze 
Mną i ze wszystkimi świętymi, których do 
was wysłałem. Teraz wasze przerażenie 
spada na was. 

„Dlaczego, mój Panie - powiecie - 
dlaczego oddałeś Twoje Miejsce Święte 
pod władzę bestii?  Czy już nie będziemy 
pić Twojego Wina? Czy już nie będziemy 
spożywać Twego Chleba? Czy już nie 
będziemy sadzić winnic? Czy jesteśmy 
teraz zmuszeni  do posłuszeństwa Bez-
bożnikowi  i tym, którzy są pod władzą 
bestii?”  Wtedy przypomnę wam, że tak 
uporczywie, tak często wysyłałem wam 
Moje sługi, proroków, aby mówili: „Niech 
każdy z was oblecze się w płócienny wór, 
nawróćcie się, poprawiajcie wasze czyny, 
pośćcie o suchym chlebie i wodzie!”, 
lecz wy Mnie nie posłuchaliście... Wy 
nie nawróciliście się ani nie ukorzyliście 
się, ponieważ zamieniliście światłość w 
ciemność, a ciemność - w światłość.  

Ponadto mówię wam, że nadchodzi 
jeszcze czas największego ucisku, ta-
kiego jakiego nie było odkąd powstały 
narody.  Kiedy nadejdzie Mój Dzień, 
słońce stanie się tak czarne jak włosien-
ny wór, księżyc się zapali i fundamenty 
ziemi zostaną wstrząśnięte,  a ziemia 
zwymiotuje demony jak wnętrzności wy-
tryskające z brzucha. Kiedy to nadejdzie, 
ludzie będą gorąco pragnęli śmierci, lecz 
jej nie znajdą! Wtedy niebo zwinie się 
jak pergamin i w jednej chwili rozpuści 
się w płomieniach, i wszystko stopi się w 
żarze.  Ten dzień nadejdzie wcześniej, niż 
myślicie. Wypełnię te przepowiednie za 
waszego życia. Gdy nadejdzie ten Dzień, 
dobrzy i źli zginą tak samo. Źli - ponieważ 
czynili tylko niegodziwość, a dobrzy - bo 
nie posłuchali Moich ostrzeżeń. Chociaż 
widzieliście wiele rzeczy, nie zachowy-
waliście ich; i chociaż wasze uszy były 
otwarte, nie posłuchaliście Mnie. Kto z 
was słucha obecnie?

Kiedy przeminą wszystkie te rzeczy, 
odbuduję Moją Stałą Ofiarę w Miejscu 
Świętym, jak było za dawnych dni. Zaraz 
potem wszystkie narody i wszyscy miesz-
kańcy ziemi  uwielbią Mnie i rozpoznają 
we Mnie Baranka Ofiarnego w Stałej 
Ofierze. Klątwa zostanie odjęta  i Moja 
Stała Ofiara będzie na nowo w Swoim 
Świętym Miejscu. Odtąd nie będzie już 
więcej nocy, ponieważ Moja Obecność  
świecić będzie nad wami wszystkimi.  
Wtedy na nowo każdy przyjdzie pić Moją 
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imienia Pańskiego, będzie zbawiony” 
(Rz 10,13).

Nigdy nikogo nie zawiodłam. Przy-
szłam ze słowami pokoju nawet do naj-
mniejszych spośród was, ogłosić Pokój 
Boży i błagać to pokolenie o wzniesienie 
wzroku, szukanie Boga i składanie Bogu 
ofiar. Przybyłam w tym czasie, kiedy tak 
wielu z was obce było życie Boże.

Przyszłam przypomnieć wam wszyst-
kim, że prawdziwym apostołem Bożym 
jest ten, kto czyni wolę Boga:  Kochać, 
to czynić wolę Bożą. 

Vassulo, zostałam przysłana przez 
Boga, aby uzdrowić wielu z was, lecz 
Moje wezwania nie zostały uszanowane 
ani docenione. Najwyższy wysłał Mnie, 
abym was zgromadziła w wielkie tłumy 
i nauczyła was, że miłość jest istotą 
całego Prawa. Córko, smutna jest Moja 
dusza, ponieważ aż do dziś gardzi się 
błogosławieństwami niebieskimi. Nie-
zdolni do rozpoznania słuszności i istoty 
Orędzia pochodzącego od Boga, ludzie 
próbują obecnie tworzyć swe własne idee. 
W ten sposób Słowo zostało zręcznie 
przysłonięte, a ślady Moich stóp zostały 
zakryte ludzkimi rękami, z obawy przed 
szemraniem świata. Gdyby tylko we Mnie 
złożyli nadzieję i gdyby Mi zaufali... O ileż 
bardziej skorzystaliby z nawrócenia tych, 
których nadal odrzucają!

Pracuj dla Pana, Moja mała, i pozwól 
Mu wyryć na tobie cały Jego Plan. Nad-
chodzi czas, kiedy Pan postawi każdemu 
z was następujące pytania: „Czy kochałeś 
bliźniego jak siebie samego? Czy to moż-
liwe, że ciągle nie pojmujesz woli Boga? 
Czy wszystko uczyniłeś, aby utrzymać 
pokój? Kiedy twój wróg był głodny, czy 
ofiarowałeś mu posiłek przy twoim stole? 
Kiedy był spragniony, czy dałeś mu pić? 
Jak to się dzieje, że to co dajesz, dajesz 
bez miłości?” 

Prosiłam was o modlitwy. Wielu z was 
modli się, lecz bez miłości. Wielu z was 
pości, lecz bez miłości. Tylu z was mówi 
o Moich Orędziach, lecz bardzo niewielu 
je wypełnia, bowiem brakuje miłości w 
waszych sercach. Pochylacie się bardzo 
nisko i postępujecie według litery Prawa, 
lecz nie udaje się wam pojąć serca Prawa. 
Wielu z was mówi o Jedności, lecz stają 
się pierwszymi, by potępić wprowadza-
jących ją w życie, ponieważ nie ma w 
was miłości. Skoro wszystko, o co was 
prosiłam, wykonujecie bez miłości, ciągle 
chodzicie w ciemności. Ciągle jesteście 
za wojną, a nie - za pokojem. Sądzicie, 

że wiecie wszystko, lecz w rzeczywistości 
nic nie wiecie. 

Kiedy wezwałam do pojednania, po-
nieważ wszyscy razem stanowicie jedno 
ciało,  nie zostałam usłyszana. W tych 
dniach wzywam was wszystkich: Żyjcie 
Moimi orędziami! Odnawiajcie się w 
Bogu, w Jego Miłości i uczcie się kochać 
siebie wzajemnie; bądźcie dobrzy i święci! 
Nie okłamujcie samych siebie, małe dzie-
ci, podążając za złudnymi pragnieniami. 

MIŁOŚĆ to życie w Prawdzie. Czyż 
nie czytaliście, że gdybyście nawet rozdali 
wszystko, co posiadacie, a swoje ciała 
wystawili na spalenie, lecz nie mielibyście 
miłości, nic byście nie zyskali?  Czy nie 
zrozumieliście, że jeśli tylko jeden z was 
jest zraniony, wszystkie członki Ciała 
Chrystusa są zranione i cierpią z tego 
powodu?  Jeśli ranicie waszego bliźnie-
go, nie ranicie jedynie jego samego, lecz 
ranicie Ciało Chrystusa.  Czy możecie 
powiedzieć: „Powróciłem do Boga ze 
czcią, szczerością i miłością”? 

„Kiedy - zapyta was - kiedy przy-
szedłeś do Mnie ze czcią, szczerością 
i miłością? Okaleczyłeś Moje Ciało. 
Byłem sądzony, znieważany, oczerniany, 
byłem zdradzony przez kłamstwo. Byłem 
wzgardzony i odrzucony, twoje wargi 
zupełnie pozbawiły Mnie czci,  zatem 
kiedy przyszedłeś do Mnie ze czcią, 
szczerością i miłością? Proszę cię, daj 
Mi kilka namacalnych dowodów twojej 
miłości do Mnie.” 

Moje dzieci, uświadomcie sobie teraz, 
dlaczego szatan skorzystał z waszej 
słabości i skłaniał was do prowadzenia 
wojny.

Chrystus przyszedł do was głodny, 
a wy nie daliście Mu jeść. Przyszedł do 
was spragniony, a wy nie daliście Mu pić. 
Przyszedł do was jak obcy, a wy Go nie 
przyjęliście  i potraktowaliście Go zgodnie 
z waszym upodobaniem.  Moje dzieci, wa-
sza miłość nie może polegać na zwykłych 
słowach wypowiadanych przez wasze 
usta, lecz na czymś, co pochodzi z wa-
szych serc. Wasza miłość musi być żywa 
i działająca.  Jestem z wami, aby wam 
pomagać. Błogosławię was wszystkich, 
mówiąc wam: niech wszystko, co robicie, 
będzie czynione sercem, w miłości.

26.06.1994
- Nie lękaj się, jestem blisko ciebie. 

Pozwól, by tak było, bo dzięki tej ofierze 
odzyskuję dusze, które znajdowały się 

Krew i spożywać Moje Ciało, uznając 
Moją Ofiarę. Wszyscy jednym głosem i 
jednym sercem będą Mi służyć dniem i 
nocą w Mojej Świątyni, a Ja rozciągnę 
Moje Słowo w każdym sercu...

A co do tych, którzy zawołali do Mnie, 
nawracając się i uznając swoje grzechy,  
na nowo staną przede Mną, aby Mi 
służyć, i nigdy już nie będą łaknąć ani 
pragnąć, ani nie porazi ich przenikliwy 
wiatr, ponieważ pocieszy ich Moja Obec-
ność.  Nigdy więcej nie będą już pytać: 
„Gdzie jest Twoje Wino?” albo „Gdzie 
jest Twój Chleb?”, „Kim będziemy się 
karmić?”,  ponieważ wasz Stworzyciel 
będzie pomiędzy wami. Obiecuję wam, 
że zamieszkam z wami  i obiecuję wam, 
że już nigdy więcej ziemia nie pogrąży 
się w takim smutku. Na nowo wyleję na 
was wszystkich Pokój i Bezpieczeństwo. 
Oczy tych, którzy widzą, nie zostaną 
zamknięte i uszy tych, którzy słyszą, 
pozostaną czujne. 

Posłuchaj Mnie, córko, powiedz Moje-
mu ludowi, że wasz Zbawiciel nadchodzi 
i ma z Sobą wieniec zwycięstwa. Jego 
Imię: Wierny i Prawdziwy, Pan panów i 
Król królów. 

Orędzie Matki Bożej 
z 6 i 8.12.1993

- Ja, „i Panayia”,  jestem teraz z tobą. 
Moja córko, pozwól Jezusowi kształtować 
cię na taki obraz, jakiego On pragnie. 
Ofiarowując swą wolę Mojemu Synowi 
Jezusowi Chrystusowi i ofiarowując Mu 
całkowicie siebie, naprawdę Mu się podo-
basz i Jego wola spełnia się w tobie. Nie 
bój się, działaj z żarliwością i ożywiaj Jego 
Kościół. Niech Jego stworzenia uświado-
mią sobie, że Słowo jest żyjące i niestru-
dzenie aktywne.  Jak Matka zawsze będę 
dodawać ci odwagi do niesienia Krzyża, 
który Jezus ci powierzył. 

Teraz, Moja córko, napisz: 
W tych dniach bardziej niż w jakimkol-

wiek innym czasie dawałam Orędzia dla 
ożywienia waszej wiary i przypomnienia 
wam rzeczy niebieskich. Stale wzywałam 
do Pokoju i rozszerzałam Orędzia dla 
Jedności i Pojednania między braćmi. 
Przyszłam z Nieba w wielkim smutku i we 
łzach, aby wam uświadomić, jak bardzo 
oddaliliście się od Boga. Przyszłam do 
was wszystkich prosić o wasze pojedna-
nie się z Bogiem i wzajemnie ze sobą, 
abyście nie robili więcej różnic między 
sobą, „albowiem każdy, kto wezwie 
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na drodze do zguby. Ach, Vassulo! Pew-
nego dnia ukażę ci wielką liczbę dusz, 
które ocaliłem poprzez rany, jakie twoi 
oszczercy zadali tobie, oraz poprzez 
wszystkie twoje akty wynagrodzenia... 
Moja Miłość do dusz przekracza wszel-
kie zrozumienie. Powiadam ci: wielka 
jest Moja tęsknota za Moimi biednymi 
duszami. Jakże więc mogę pozostawać 
obojętny, Moja Vassulo? Jak? Skoro 
narody tłumnie wpadają w odstępstwo 
i w bunt... Dzisiejszy bunt jest większy 
niż Wielki Bunt znany z przeszłości.
Czy pasterz opuszcza swoje stado? Ja 
przecież jestem waszym Pasterzem i 
kocham Moją małą trzódkę. Teraz Ja i ty 
będziemy kontynuować wspólne działa-
nie. Twoja praca nie jest daremna i Moje 
Serce raduje się za każdym razem, gdy 
twoje wargi wypowiadają Moje Imię. 
Każde włókno Mego Serca cię kocha... 
Pójdź, wesprzyj się na Mnie i zaspokój 
Moje pragnienie, przyprowadzając Mi 
dusze. Będę cię nadal wysyłał do każ-
dego narodu, abyś głosiła Mój Hymn 
Miłości. Mój cień na tobie, Moja mirro, 
potwierdzi prawdziwość Mojej Obecno-
ści, bo będą ci towarzyszyć Moje znaki. 
Teraz pójdź.

10.05.1995
Vassulo, myślę, że teraz już zoba-

czyłaś, jak potężne stają się fortyfikacje 
szatana. To dlatego zdecydowałem się 
przyśpieszyć Mój Dzień. Niech ludzkość 
się dowie: 

Przyśpieszę Dzień Mojego Powrotu.
Powiedziałem ci raz, nie tak dawno 

temu, abyś śpieszyła się z Moim Dziełem, 
bo byliście u progu wielkich wydarzeń. 
Potem, później, znowu przyszedłem ci 
powiedzieć, że znajdujecie się w obliczu 
wielkich nadchodzących prześladowań. 
Teraz zaś powiadam wam: ofiarujcie Mi 
kadzidło waszych codziennych modlitw, 

abym mógł dać wam łaskę ukojenia.
Córko, nadchodzi spustoszenie. 

Zniszczenie zbliża się już bardzo do 
Mojego sanktuarium. Te ciemności nie-
prawości, jakie wam przepowiedziałem, 
trzy i pół roku, są już nad wami.3894 Go-
dzina ta już przyszła na was od początku 
tej wiosny. Twoje pokolenie weszło w po-
czątek boleści i doświadczeń, w strasz-
liwe czasy nieprawości, czasy ohydy i 
spustoszenia, w godzinę cieni i Bestii, w 
czasy po trzykroć przeklęte przez szata-
na, w godzinę, w której poprzysiągł on 
dręczyć Moich świętych i Moich aniołów. 
Nadeszły czasy, w których szatan wyśle 
jednego ze swoich, aby zmienić Moje 
Prawo i czasy. Będzie się wam wyda-
wać, że nie ma już przy was Najwyż-
szej Władzy ani Blasku. Moim świętym 
będzie się wydawać, że nie ma już Mo-
jego Trybunału, który otwierałby księgi. 
Będzie się wam wydawać, że wszystkich 
was opuściłem. Wszystkim będzie się 
wam wydawać, że dwie Bestie okazały 
się bezsprzecznie najsilniejsze. 

Tak będzie jednak tylko przez krótki 
czas, aż do Mojego Powrotu. Przyjdę jak 
złodziej... Przyjdę do was nagle, aby roz-
trzaskać berło kłamstwa, i ziemia zadrży. 
Jednym Moim spojrzeniem wstrząsnę 
bunt każdego narodu. Moimi Płomie-
niami roztopię ten bunt, który jak plagę 
sprowadził na was Odstępstwo. Usunę 
odstępców i trony tych, którzy zmienili 
czasy i Moją Tradycję, którzy spędzali 
życie na zaprzeczaniu i sprzeciwianiu 
się Moim Ablom oraz temu, który ich pa-
sie (Janowi Pawłowi II). Przemierzę zie-
mię i nie pozostawię ani jednego kamie-
nia nie odwróconego, bo poprzysiągłem 
pochłonąć Moimi Płomieniami wszystko, 
co nie pochodzi ode Mnie i co znieważa 
Mój Obraz.

Przez całe lata wysyłałem do was 

nowych apostołów, aby przypomnieli 
wam Moje Prawo i abyście słuchali Mo-
ich ostrzeżeń. Od wielu już lat proroko-
wali, lecz tak niewielu ich posłuchało... 
Wysłałem ich, aby wam przypomnieć 
o przestrzeganiu Mojego Prawa oraz o 
praktykowaniu życzliwości i współczucia 
wobec siebie nawzajem. Posłałem ich, 
aby byli Moim Echem. 

Przypominałem ci, pokolenie, o ko-
nieczności odpłacania miłością za zło i 
o wzajemnej miłości. Jednak dziś serca 
wasze są zamknięte i twardsze niż kie-
dykolwiek dotąd... Nie przestrzegacie 
Mojego Prawa ani nie odpowiadacie na 
Moje prośby. Wasze serca nadal knują 
zło wobec siebie nawzajem i są nie-
ugięte, zamiast słuchać Moich Wezwań, 
jakie ujawniam przez Mojego Świętego 
Ducha, poprzez Moich nowych aposto-
łów waszych dni...

Pokolenie! Ponieważ uczyniliście 
wszystkie te rzeczy, do których mam 
wstręt, i nie wprowadzaliście w życie mi-
łości ani pokoju, lecz przeciwnie - bunt, 
otrzymacie według waszej miary... Co 
zasialiście, to teraz będziecie zbierać...

- Czy nie masz słowa nadziei dla 
wiernych, dla Ablów, jak ich nazywasz, 
mój Panie?

- Moim Ablom mówię: dam poznać 
Moją Sprawiedliwość. Nie lękajcie się. 
Znam was po imieniu i wy Mnie znacie. 
Zawsze pragnijcie pokoju ze wszystkimi 
ludźmi. Strzeżcie się, aby nikt nie okazy-
wał nieposłuszeństwa swemu przewod-
nikowi, aby żaden korzeń buntu w nim 
się nie rozwinął. Postępujcie w Mojej 
łasce i nie zatwardzajcie serc. Ja jestem 
waszą Nadzieją, bądźcie zakorzenieni 
we Mnie. Zatroszczę się o was, kiedy 
nieprawość osiągnie swój szczyt. 

  Kocham was wszystkich wiecznie. 
  Bądźcie jedno w Moje Imię.

Polecamy wszystkim... 
...lekturę Orędzi „Prawdziwe Życie 

w Bogu” lub ich wysłuchanie z naszych 
nagrań mp3, audio, VHS, DVD. Jest to 
niezwykły drogowskaz, dany nam na 
trudne czasy, w jakich żyjemy. Uczą też, 
jak zbliżyć się do Boga, który pragnie 
nam się ukazać i być poznany jako najbar
dziej kochający Ojciec. W czasie lektury 
nie zapominajmy, że Orędzia przeznaczone 
są dla każdego osobiście, dlatego imię Vas-
sula należy zastąpić swoim imieniem.
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ROZWAŻANIA 
TAJEMNIC ŚWIATŁA

304 str. Cena: 15 zł
„Rozważania tajemnic światła” to 

książka składająca się z dwóch części. 
Pierwsza zawiera 5 wizji tajemnic świa-
tła, wybranych z „Poematu Boga-Czło-
wieka”, stanowiącego zapis wizji włoskiej 
mistyczki Marii Valtorty (1897-1961) od-
noszących się do życia i działalności Je-
zusa Chrystusa. 

Wizje różańcowe są okruchem ogrom-
nego dzieła. W części drugiej opubliko-
wano przypowieści o Królestwie Nie-
bieskim, jakie Jezus po dyktował Marii 
Valtorcie. Znamy je z Ewangelii, jednak 
w „Poemacie...” poszerzone, uzupełnio-
ne o wyjaśniający kontekst, nabierają 
szczególnego światła dla pokierowania 

życiem duchowym Czytelników.
Spis treści książki:
1. Odmawiajcie codziennie Różaniec     
2. List Apostolski Jana Pawła II Rosa-

rium Virginis Mariae                    
3. Rozważania Tajemnic Światła
4. Dodatek: 24 przypowieści o Króle-

stwie Niebieskim z „Poematu Boga-Czło-
wieka”, spisane przez Marię Valtortę

5. O życiu i dziele Marii Valtorty
ROZWAŻANIA 

RÓŻAŃCOWE (radosne, 
bolesne, chwalebne)
304 str. Cena: 15 zł

„Rozważania różańcowe” to książka 
składająca się z dwóch części. Pierwsza 
zawiera 15 wizji wybranych z „Poematu 
Boga-Człowieka”. W części drugiej opu-
blikowano dyktanda dotyczące postaci, 

przymiotów, misji Matki Najświętszej.
Spis treści książki:
 1. Odmawiajcie codziennie Różaniec     
 2. Tajemnice radosne
 3. Tajemnice bolesne
 4. Tajemnice chwalebne
 5. Dodatek: 27 dyktand o Matce Bo-

żej, spisanych przez Marię Valtortę   
     6.  O życiu i dziele Marii Valtorty

WARTO POLECIĆ: 
CD MP3

Objawienia Maryjne w 
XIX i XX wieku i modlitwa 

różańcowa. Cena: 13 zł
Historia La Salette, Lourdes, Fatimy, 

Garabandal, Medziugorja. Dodatek: ró-
żaniec, wszystkie części, z rozważania-
mi z „Poematu Boga-Człowieka”. 

Modlitwę prowadzi Magda Buczek.

Różańcowe lektury


