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Pan jest moim pasterzem, 
nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, 
gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę...

Ps 23,1-3
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DUCH ŚW.  TERESY (8) 

MIŁOŚĆ ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS 
ROZKWITA W WYKONANIU 

WSZYSTKICH CNÓT
PROSTOTA ZNAMIONUJE 

ŚW. TERESĄ
„Życzymy sobie, aby tajemnica świę-

tości Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 
była znaną każdemu z naszych synów...” 
(Benedykt XV)

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
śpiewała Najświętszej Pannie:

Liczba maluczkich 
wielka jest na ziemi,
I utkwić w Tobie mogą 
swe spojrzenie,
Bo je prowadzisz drogami prostymi,
Matko przedziwna, 
w niebiańskie przestrzenie.
(Dlaczego Cię kocham, str. 429)
Teresa, „mały kwiatuszek” Maryi, 

zgłębiła i zrozumiała znakomicie nie-
zrównany wzór prostoty w służbie Bożej, 
jakim była Matka wszystkich ludzi, a 
zatem Matka wszystkich „malutkich 
duszyczek”, których „liczba wielka 
jest na ziemi”. Przeto mówiła do niej z 
wdzięcznością:

Uczyniłaś widoczne 
te ścieżki podniebne,
Ze wszystkich cnót 
najskromniejsze ofiarując Bogu.
(Tamże, str. 427)
Trzeba przyznać, że Teresa, idąc tą 

„małą ścieżyną”, wyzyskiwała drożynę, 
jeśli nie nieznaną, to przynajmniej bar-
dzo często zapoznaną od czasów Dzie-
wicy Matki. Czy rzeczywiście wiele było 
dusz, które tak jak ona, zrozumiałyby 
przykłady Nazaretu i czy nie była prze-
znaczona, by swym życiem zwyczajnym, 
ale ożywionym nadnaturalną wiernością, 
jeszcze lepiej uwidocznić „wąską ścieży-
nę”? Potwierdza to Papież Benedykt XV 
w swej nigdy niezapomnianej rozprawie 
o heroiczności cnót świętej Teresy od 
Dzieciątka Jezus.

Ryzykując przekroczenie granic pro-
gramu obejmującego jedynie „ducha” 
Świętej, rozdział następujący przedstawi 
to, co można by u niej nazwać szczegól-
nym powołaniem do prostoty.

I
PROSTOTA CECHĄ 

JEJ ŻYCIA 
Z wielu okoliczności mogliśmy się już 

przekonać, że w życiu naszej Świętej 
wszystko jest zwyczajne, nie zwraca-
jące na siebie uwagi. W rzeczywistości 
cierpiała wiele, nie podtrzymywana 
innym wsparciem z niebios, jak zwykły-
mi, ukrytymi łaskami, którymi według 
zwyczajnych dróg Opatrzności Bóg 
wspomaga dusze wiernych.

By ją lepiej pociągnąć na „małą ścieży-
nę pokory”, zarzucił Bóg niejako zasłonę 
na dary, których jej tak hojnie udzielił i 
ukrywał starannie te, które jej dać zamie-
rzył. Toteż w dzieciństwie, oprócz ojca i 
sióstr, często w Lisieux zapoznawano 
wyjątkowe przymioty jej umysłu:

„Często, mówiła, chwalono wobec 
mnie inteligencję drugich, a nigdy mojej, 
z czego wnosiłam, że jej nie posiadam, 
i zgodziłam się być jej pozbawioną”. 
(Wspomnienia niewydane)

Kiedy w 15 roku przestąpiła próg 
Karmelu, nie usłyszała jak to zwykle 
w podobnych uroczystych chwilach 
bywa, słów zachęty, ani też pochwały.  
Przeciwnie, przełożony klasztoru, wciąż 
przeciwny wstąpieniu młodej panienki, 
miał do niej przemowę prawie surową, 
którą zakończył, zwracając się do Matki 
Przełożonej, tymi słowami: „Moja Prze-
wielebna Matko, ostatecznie ulegam 
woli Biskupa, którego jestem tylko 
delegatem, życzę tylko, aby Zgroma-
dzenie nie żałowało później, że przyjęło 
tak młodą postulantkę”. (Wspomnienia 
niewydane).

Gdy już była w Karmelu, nie tylko nie 
schlebiano jej dla jej młodości, lecz upo-
minano bez żadnego względu. (Rozdz. 
VII, str. 117; IX, str. 152).

Skoro przedstawiono ją do obłóczyn 
i profesji w sekretnym głosowaniu 
Kapitulantek, kilka zakonnic odmówiło 
swego głosu, będąc przeciwne bytności 
trzech sióstr w tym samym klasztorze. 
(Zeznania. Proces).

Kiedy zaś później powierzono jej wy-
chowanie nowicjuszek, nie uczyniono 
to ze zwykłymi oznakami czci, nie miała 
tytułu Mistrzyni, uważano ją tylko za 
„najstarszą Nowicjatu”, który w trzy lata 
po profesji opuścić miała. Dlatego pozo-
stała w nim aż do śmierci, nie zajmując 
nigdy w Kapitularzu miejsca, z prawa 

jej należnego. W końcu, jak św. Jan od 
Krzyża, o którym wielu współczesnych 
mawiało: „Jest to zakonnik mniej, aniżeli 
przeciętny”. Teresa była tak ukrytą, tak 
za nic uważaną w klasztorze, iż niektóre 
Siostry, widząc ją chorą, pytały się, co by 
też właściwie o niej po śmierci napisać 
można! (Rozdz. XII, str. 234)

Co do niej samej, to święta dziecina 
była swą małoznaczną rolą uszczę-
śliwiona i nie pragnęła nigdy wyjść z 
tego ukrycia, nawet po śmierci, czego 
dowodem następujące zdarzenie:

Pewna nowicjuszka pozwoliła sobie 
na taką uwagę:

– Tak bardzo kochałaś Boga, że dla 
ciebie cuda czynić będzie, znajdziemy 
twe ciało nieskażone!

„O nie! tylko nie taki cud! Odparła 
Święta, znaczyłoby to zboczyć z mej 
„małej ścieżyny pokory”; trzeba, by małe 
duszyczki niczego mi zazdrościć nie 
mogły”. (Wspomn. niewydane).

Jeżeli po tym przelotnym spojrzeniu 
na jej bardzo zwykłe życie zewnętrzne, 
przyjrzymy się jej życiu wewnętrznemu, 
spostrzeżemy tę samą skromność, ukry-
cie, tak, że dusze najbardziej od Boga 
opuszczone, nie mogą „jej zazdrościć” 
żadnych pociech. Przeszła „przez wiele 
ucisków zanim wolno jej było zakoszto-
wać rozkosznych owoców zupełnego 
oddania się Bogu i doskonałej miłości”. 
(Rozdz. III, str. 43).

Zwierza się, że podczas silnych pokus 
przeciwko wierze „wznosi się pomiędzy 
nią a niebem nie tylko zasłona, ale mur 
wysoki, nieprzebyty”. Już na początku 
swego życia zakonnego mówi o sobie, 
„że podróżuje w podziemiu bardzo 
ciemnym”; a po upływie kilku lat: „Je-
zus śpi ciągle w łódeczce serca mego, 
tak, iż czasem zapytuję siebie, czy też 
Bóg mnie kocha”. (Rozdz. IX, str. 161; 
A., wrześ. 1890; Rozdz. VIII, str. 131, 
137).

Toteż kiedy jej mówiono o pociechach 
duchownych, jakimi cieszą się niektóre 
dusze:

„Mówiłam sobie, że te pociechy nie 
są dla mnie, moim udziałem noc tylko, 
noc bezustanna i czarna...” (Rozdz. XI, 
str. 211).
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Nie ma nawet tego zadowolenia, 
jakie płynie z przeświadczenia, że jest 
zdolna do wykonywania cnót i stwierdza, 
że „Jezus nie chce jej nic dać tytułem 
zaliczki”. Z dnia na dzień, stosownie do 
okoliczności, otrzymuje łaski do zwycię-
stwa. (Rozdz. VIII).

Jeśli przenikała najskrytsze tajniki 
dusz swych nowicjuszek, to bez żadnych 
nadnaturalnych oświeceń. Wyznaje to w 
okoliczności charakterystycznej:

„Nie zdając sobie z tego sprawy, nie 
mam bowiem daru przenikania dusz, wy-
rzekłam słowo prawdziwie natchnione”. 
(Rozdz. X, str. 180)

Kilka dni przed jej śmiercią Matka 
Agnieszka od Jezusa zapytała ją: „Czy 
nie masz przeczucia, dającego ci po-
znać, którego dnia opuścisz ziemię?” 
(24 września).

Odpowiedziała wzdychając: „Nie, 
Matko moja! zapewniam, że nie mam 
przeczucia! Wiem tylko, co ty wiesz, nie 
odgaduję nic, bo widzę i czuję jak ty. 
Gdybyś wiedziała jak biedną jestem!”

II 
PROSTOTA CECHĄ 

JEJ CNÓT
Nikogo nie zadziwi, że tak pełna 

prostoty św. Teresa przykładała się ze 
szczególniejszym upodobaniem do 
praktyki drobnych cnót, korzystając z 
każdej sposobności, aby tylko dowieść 
Bogu swej miłości. 

„Nie byłam wcale podobną do tych 
pięknych dusz, które od dzieciństwa 
ćwiczą się w różnych umartwieniach 
zewnętrznych, wyznaje w swej pokorze, 
moje polegały jedynie na przełamywa-
niu mej woli, na powstrzymaniu słów 
uniewinnienia, na świadczeniu małych 
usług, nie podnosząc ich znaczenia i 
na tysiącznych podobnych rzeczach”. 
(Rozdz. VI, str. 112).

Przykłady jej cnót są rzeczywiście tak 
proste, że odwagi dodadzą „malutkim 
duszyczkom”. Mogą się nie podobać 
jedynie tym duszom, o których mówi 
Bossuet, że zrażają się życiem prostym 
i zwyczajnym, ponieważ oszukiwane 
przez zmysły i dalekie zresztą od szcze-
rego nawrócenia, chcą podziwiać jedynie 
to, co się im niedostępne wydaje”.

Teresa nie szukała nigdy błyskotli-
wych okazji ćwiczenia się w cnocie: 
najdrobniejsze, najbardziej ukryte, 
stanowiły szczególniejszy przedmiot jej 
upodobania.

Od wczesnego dzieciństwa, „przyzwy-
czaiła się nigdy nie uskarżać, gdy jej coś 
zabrano, albo była niewinnie posądzona, 
wolała milczeć, aniżeli się uniewinniać”. 
(Rozdz. I, str. 17).

Szalenie lubi czytać; ale „zaledwie 
minęła godzina przeznaczona na tę 
rozrywkę, wyznaje, uważałam sobie 
za obowiązek przerwać natychmiast, 
chociażby w miejscu najbardziej zajmu-
jącym”. (Rozdz. IV, str. 54).

Milczała, gdy najstarsza jej siostra 
odradzała ojcu, by „małą królewnę” 
kazał uczyć malarstwa. Nikt nawet się 
nie domyślał wielkości tej cichej ofiary. 
„A przecież, wyznała później, tak gorąco 
pragnęłam uczyć się malować, że dziś 
jeszcze się dziwię, skąd miałam na tyle 
siły, by nic się nie odezwać”. (Rozdz. 
VIII, str. 141).

W Karmelu również przykłada się 
do pełnienia „drobnych, ukrytych ak-
tów cnoty”, śpiewając (Rozdz. VII, str. 
129):

Panie, wiele róż lubi 
zdobić Twe ołtarze blaskami swymi; 
Mała różyczka, 
o czym innym marzę:
Opaść na ziemię!..

(Listki róży, str. 414).
Lubi np. „składać płaszcze, przez 

Siostry zapomniane i znajdować „ty-
siąc sposobów, by się im przysłużyć”. 
(Rozdz. VII, str. 129).

Pewnego dnia zastano ją pijącą bar-
dzo powoli wstrętne lekarstwo. – Ależ 
prędzej! – mówiono jej – duszkiem wypij! 
– Nasza Święta zdradziła się wtedy:

„O nie – odpowiedziała – czyż nie 
po winnam korzystać z drobnych spo-
sobności umartwienia się, skoro większe 
są mi zakazane”? (Rady i wspomn., str. 
277).

Przeto żaden, choćby najmniejszy 
szczegół, nie wydawał się jej godnym 
pogardy; z wszystkiego umiała korzy-
stać, ćwicząc się w wierności.

Widziano jak pewnego wieczora po-
łożyła na progu celi scyzoryk, którego w 
ciągu dnia używała. Zapytana nazajutrz 
o powód tego postępowania, odrzekła z 
prostotą (Wspomn., niewydane):

„Nie mogłam go odnieść na miejsce, 
a ponieważ jest to przedmiot, którego w 
celi trzymać nie wolno, nie chciałam go 
mieć przez noc u siebie”.

Na wzór św. Jana od Krzyża byłaby 
raczej wstała w nocy, aniżeli zatrzymała 
w swym habicie jedną szpilkę więcej, niż 
trzy, zwykle używane. (Tamże).

Korzystała z najdrobniejszych okolicz-
ności, by ćwiczyć się w ubóstwie:

Strugając np. ołówki uważała, by 
odpadające kawałki drzewa nie zginęły, 
aby je spalić. Używała lampki, której 
knot dał się wyciągać tylko za pomocą 
szpilki, jednak nigdy o inną nie prosiła. 
(Tamże).

Wszystkie te drobne akty cnót są tak 
proste i zwyczajne, że na pierwszy rzut 
oka wydaje się, że nie przekraczają 
granic zwyczajnej wierności. Lecz 
oko wprawne odkryje szybko heroizm 
ukryty w tej ustawicznej drobiazgowej 
wierności, której niestałość naszego 
ziemskiego życia nie zwycięży.

Jeśli kogoś zniechęca widok jej bez-
granicznej wspaniałomyślności, okazu-
jącej się w tych ważnych szczegółach, 
niech spojrzy na pasmo tej świętości: 
serce nabierze odwagi, stwierdzając, 
że wszystkie nitki, z których się składa, 
zebrane były w zwykłych okolicznościach 
życia. Miłość jedynie nadawała im cenę 
nieskończoną. 

Umartwienie św. Teresy nie przeraża, 
nie wymyśla misternych sposobów tor-
turowania się. W przypadkowych wyda-
rzeniach, zsyłanych przez Opatrzność, 
zbiera swe ofiary.

W pierwszym roku jej pobytu w Kar-
melu dawano jej w refektarzu jabłecznik, 
zamiast innego, mniej posilnego napoju, 
używanego przez Zgromadzenie. Sie-
działa jednak obok pewnej poczciwej 
staruszki, która również miała ten wyją-
tek i tej samej butelki używała. Otóż ta 
zakonnica trapiona chorobą wywołującą 
silne pragnienie, nie spostrzegała nawet, 
że prawie nic nie pozostawiała dla swej 
młodziutkiej sąsiadki. Ta zaś, nie śmiała 
napić się wody, obawiając się zwrócić 
tym uwagę Siostry N., a tym samym 
ją upokorzyć, pozbawiona więc była 
prawie zupełnie napoju. (Wspomn., 
niewydane).

W kuchni poznano się wkrótce na jej 
cnocie, ale choć podziwiano ją skrycie, 
najczęściej darzono ją przeważnie 
resztkami... Wskutek tego, pożywienie 
jej składało się nieraz dzień po dniu z 
resztek odgrzewanej ryby, wysuszonej 
jak kawałek drewna. (Tamże).

W końcu, po siedmiu latach takiego 
trybu życia, sam Bóg położył temu kres. 
Jedna z jej towarzyszek spostrzegła to i 
powiedziała pełna wzruszenia do Matki 
Przełożonej: „Moja Matko, jest to moim 
obowiązkiem ostrzec cię, że niszczą 
zdrowie biednej Siostrzyczki Teresy od 
Dzieciątka Jezus”.

Ze szczególniejszą jednak radością 
korzystała ze sposobności zaparcia się, 
jakie się jej nadarzały w codziennym 
życiu.

Pewnego dnia, po komplecie, szukała 
bezskutecznie swojej latarki, którą za-
brała przez nieuwagę jakaś inna Siostra. 
Wskutek tego zmuszona byłą spędzić 
całą godzinę w ciemnościach, a właśnie 
miała zamiar pilnie pracować. Mniejsza 
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o to, „zamiast się smucić, cieszy się, 
myśląc, że ubóstwo polega nie tylko na 
wyrzeczeniu się rzeczy miłych, ale nawet 
niezbędnych”. (Rozdz. VII, str. 128).

Mimo jej młodego wieku i delikatnego 
zdrowia, dano jej po obłóczynach habit 
i płaszcz bardzo ciężki. Teresa nosiła je 
zawsze wesoło, nie dając poznać jak 
ją to męczyło. Przyznała się do tego 
dopiero w czasie ostatniej choroby.

W czasie jej nowicjatu, jedna z Sióstr, 
chcąc jej przypiąć szkaplerz, przekłuła 
jej przy tym ramię długą szpilką, jakie 
używają w Karmelu do przypinania 
szkaplerza do habitu. Służebnica Boża 
znosiła radośnie kilka godzin to cierpie-
nie, którego sama nie spowodowała, o 
którym wyraziła się później z obojętno-
ścią, nazywając je „dość lekkim”. (Rady 
i wspomn., 277).

Zawsze gotowa na każde skinienie 
woli Bożej, uważała bardzo, by natych-
miast przerwać swe zajęcie, gdy do jej 
celi pukano, nie robiąc ani jednego ście-
gu więcej, kładąc natychmiast pióro czy 
pędzel, aby odpowiedzieć bez ociągania 
się. (Tamże, str. 276).

Tak prosty, naturalny a przy tym 
swobodny sposób praktykowania cno-
ty, podnosi jeszcze bardziej szarzyzna 
okazji, w jakich ją wykonywała.

Bez wymuszenia, bez śladu wysiłku 
była Teresa wesołą, usłużną, uprzedza-
jącą, tak, że musiałyśmy ją podziwiać, 
nie zwracając uwagi na wysoki stopień 
jej doskonałości, w którym działanie łaski 
zdaje się być udoskonaleniem natury.

I tak, będąc drugą furtianką, posłuszna 
była przez kilka lat pewnej starszej za-
konnicy, głównej furtiance, drobiazgowej 
do przesady, a do tego rozpaczliwie po-
wolnej. Była to ustawiczna sposobność 
do ćwiczenia się w cierpliwości: trzeba 
było położyć pudełko w ten, a nie inny 
sposób, siedzieć tak, a nie inaczej itp. 
(Wspomn. niewydane).

Uprzejmością, miłym dowcipem pokry-
wała walkę wewnętrzną, tak, iż można 
było sądzić, że wcale się zwalczać nie 
potrzebowała, a jednak Służebnica 
Boża, mając usposobienie wręcz prze-
ciwne, musiała sobie straszny gwałt za-
dawać, by okazać się zawsze jednakowo 
słodką i łagodną.

A poczciwa ta zakonnica mówiła póź-
niej: „O, ta droga Siostrzyczka! to był 
anioł, wiedziałam o tym. Toteż, dodawała 
– ale nikt temu nie wierzył – mogę sobie 
przyznać, że ją uszczęśliwiam”.

Tą samą naturalność, ustępliwość 
widzimy w następującym szczególe, 
zdradzającym jej delikatną miłość bliź-
niego.

Jedna ze starszych Matek, którą 
zapach kwiatów drażnił, nie znosiła, by 
stawiano u stóp figury Dzieciątka Jezus 
w klasztorze choćby jeden kwiat pachną-
cy. (Rady i wspomn., str. 287-288).

Otóż pewnego dnia, kiedy położono 
tam właśnie piękną sztuczną różę, ta do-
bra Matka zawołała natychmiast naszą 
Świętą, z widocznym zamiarem prosze-
nia ją, aby kwiat ten usunęła. Chcąc jej 
zaoszczędzić upokarzającego zawsty-
dzenia, Teresa zawołała wesoło: 

„Widzi Matka, jak to dziś do złudzenia 
naśladują naturę! Można by powiedzieć, 
że tę różę dopiero co w ogrodzie ze-
rwano”.

Nawet gdy walka wewnętrzna była sil-
na, używała sposobów bardzo prostych i 
bardzo naturalnych, przez które odnosiła 
zwycięstwo. Przekona nas o tym wyjątek 
z „Dziejów Duszy”.

„Przez długi czas siedziałam na 
chórze podczas rozmyślania w pobliżu 
Siostry, która bezustannie poruszała 
różańcem lub czymś innym; może ja 
jedna zwracałam na to uwagę, mam 
bowiem słuch niezmiernie delikatny; ale 
trudno wypowiedzieć, jaką to było dla 
mnie męczarnią! Chciałam oglądnąć się 
na winowajczynię, aby zaprzestała tak 
hałasować; czułam jednak w głębi serca, 
że doskonalej będzie znieść to z miłości 
ku Bogu i nie sprawiać jej przykrości.”

„Nie poruszałam się zatem, ale często 
pot rzęsisty zraszał mi czoło i byłam 
zmuszona modlić się tylko cierpieniem. 
W końcu szukałam sposobu, by cierpieć 
w pokoju i z radością przynajmniej w głę-
bi duszy; wtedy starałam się ukochać ten 
szelest nieprzyjemny. Zamiast usiłować 
nie słyszeć go – co było niemożliwe – 
starałam się w niego wsłuchiwać, jak 
gdyby to była najpiękniejsza muzyka; i 
moja modlitwa, bynajmniej nie modlitwa 
zjednoczenia, polegała na ofiarowywa-
niu Jezusowi tej muzyki”. (Rozdz. X, 
str. 195). 

I przy innej sposobności podobnym 
zachowaniem, lecz nacechowanym miłą 
wesołością, zwycięża się św. Teresa:

„Stałam w pralni, pisze, naprzeciw Sio-
stry, która piorąc chustki, brudną wodą 
stale opryskiwała moją twarz. Pierwszym 
mym poruszeniem było usunąć się i 
twarz wytrzeć, a tym samym zwrócić 
uwagę Siostry na jej niezręczność; ale 
zaraz przyszło mi na myśl, jak głupia 
jestem, chcąc się pozbawić skarbów, 
która tak hojnie mi ofiarowywano, i sta-
rałam się ukryć moje niezadowolenie. 
Owszem, starałam się usilnie pragnąć 
jak najwięcej brudnej wody, a po upływie 
pół godziny tak naprawdę polubiłam ten 

nowy sposób kropienia, że obiecałam 
sobie powrócić, jeśli to będzie możliwe, 
na to szczęśliwe miejsce, na którym 
za darmo rozdawano tyle skarbów”. 
(Rozdz. X, str. 196).

Jednego tylko Teresa nie powiedziała, 
że to „szczęśliwe miejsce”, wybrane 
przez nią, było najciemniejszym i naj-
duszniejszym.

W końcu prostota naszej Świętej 
przejawia się zawsze w intencji czy-
stej i nadprzyrodzonej, ożywiającej 
wszystkie jej czynności. Boga słuchała 
w swych przełożonych; to też kilka dni 
przed śmiercią powiedziała, że „nabyła 
przyzwyczajenia nie zastanawiając się 
nad tym, czy rozkazy były użyteczne czy 
nie”. (12 lipca).

Prostota jej zapatrywań wykluczała 
wszelkie myślenie o sobie. Będąc nowi-
cjuszką otrzymała od swej Mistrzyni po-
lecenie, by zawsze jej powiedziała, gdy 
będzie cierpiała na żołądek. Chociaż ją 
to bardzo dużo kosztowało, uważała za 
swój obowiązek posłuszeństwa zawsze 
o tym powiedzieć, a ponieważ co dzień 
cierpiała te dolegliwości, codziennie też 
mówiła o nich. Mistrzyni, zapomniawszy 
o swym poleceniu, zgromiła nowicjuszkę 
za ciągłe użalanie się, a Święta dziecina 
przyjęła to bez słowa uniewinnienia. 
(Wspomn. niewydane).

To samo pragnienie działania w jak 
najprostszej intencji objawia się w wy-
znaniu, uczynionym w czasie jej ostatniej 
choroby:

Jedna z Sióstr, upoważniona do 
odwiedzania chorej, obawiając się, czy 
nie nadużyła tego pozwolenia w czasie 
zebrań Zgromadzenia, zapytała jakby 
ona postąpiła, będąc na jej miejscu.

„Udałabym się wprost na rekreację, 
odpowiedziała, nie zaglądając całkiem 
do ciebie, pilnując, by przypadkiem nikt 
nie poznał ile mnie to kosztuje. Gdyby 
mnie do infirmerii zawołano – poszła-
bym – ale tylko dla sprawienia tobie 
przyjemności, oczyściwszy najpierw 
moją intencję, abym nie szukała w 
tym zadowolenia własnego, chcąc ci 
równocześnie wyjednać tym łaski, któ-
rych – szukając siebie – nie mogła ci 
wyprosić. A dla siebie zdobyłabym wiele 
siły tą ofiarą. (20 lipca)

„Gdybym zaś kiedy przypadkiem nie 
dotrzymała mego postanowienia, nie 
zniechęciłabym się, lecz usiłowałabym 
naprawić błąd jeszcze większym wyrze-
czeniem się siebie”.

Po tym krótkim przeglądzie zmuszeni 
jesteśmy w końcu powiedzieć wraz z 
naszą Świętą: „Te drobnostki, te kłóciła 
szpilką są męczeństwem”. Lecz to ciche 
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męczeństwo zjednało jej taką chwałę. 
Jeśli dziś jest tak wielką, to dlatego, 
że jak mówi Prorok: „Nie wzgardziła 
czasem małych”.1 (Rady i wspomn., str. 
273; A., 1889)

III
PROSTOTA CECHĄ 

JEJ UMYSŁU

Zanim się zastanowimy nad duchem 
prostoty naszej Świętej, narzuca się 
zajmujące spostrzeżenie. Teresa mając 
stać się doskonałym wzorem “malutkich 
dusz: pojęła tylko stopniowo wartość tej 
prostoty, która promieniowała w niej 
tak czystym blaskiem, skoro dzieło 
udoskonalenia dokonanem zostało.

Mówiąc o rozgłośnych dziełach, do
ko nywanych przez małą liczbę bo ha
te  rów, wspartych szczególną łaską, 
wy   znaje, że był czas, kiedy te łaski 
nad zwyczajniej miały dla niej wiele po
wabu. 

Jako młoda panienka zachwycała 
się Dziewicą Orleańską, marząc, by ją 
choć w przybliżeniu naśladować, lecz 
Jezus dał jej zrozumieć, że “prawdziwa 
mądrość polega na prostocie, iż nie po
trzeba przebywać lądów i mórz, wzbijać 
się aż w obłoki, by ją znaleźć, jest przy
stępna dla wszystkich, pod ręką”.2 
(Rozdz. IV, str. 54)

Później, w Karmelu, ten pociąg 
znów się odzywa; czytając w żywotach 
świętych o ich nadzwyczajnych umart
wieniach, pragnie też przedsiębrać te 
“wielkie rzeczy”.

“Pragnienie pokuty było mi dane” – 
pisze. (Rozdz. VIII, str.129).

Lecz Pan sprawił, że ją powstrzymano 
na tej drodze, i dodaje:

“Jedynym umartwieniem, na jakie mi 
pozwolono, było umartwienie miłości 
własnej, a to było mi zbawienniejsze od 
pokut cielesnych”. (Tamże).

Zachorowała od noszenia czas dłu ż
szy żelaznego krzyżyka; wtedy światło 
spłynęło na nią w całej pełni:

“Byłabym się taką drobnostką choroby 
nie nabawiła, mówiła później, gdyby nie 
to, że Bóg chciał mi dać poznać, że 
umartwienia Świętych nie są dla mnie, 
ani dla “małych dusz”, które taką samą 
drogą dziecięctwa postępować będą, 
na której nie ma nadzwyczajności”. (27 
lipca; rozdz. XII, str. 231).

“Bezwiednie osiągnęła wtedy ten stan 
doskonałości, który ks. biskup Gay tak 
określa: “Święte dziecięctwo duchowe  
przewyższa swą doskonałością za mi
łowanie do cierpień, ponieważ nigdy 
człowiek nie oddaje się tak na ofiarę, 
jak kiedy jest szczerze i spokojnie ma

luczkim. Duch dziecięctwa zabija da leko 
pewniej pychę, aniżeli duch po kuty”.

Kilka tygodni przed śmiercią, 3 sier
pnia, zaleciła pewnej siostrze, która się 
jej zwierzyła, umiarkowanie w umart-
wieniach, “bo często jest w nich więcej 
natury jak cnoty”.

Do jednego ze swych braci duchowych 
pisała: 

“Wiem, że wielu Świętych strawiło ży
cie na umartwieniach zadziwiających, 
dla odpokutowania za grzechy, lecz o 
cóż chodzi?... “W domu Ojca nie bies
kiego jest mieszkań wiele”...3 Jezus 
to powiedział. Idę więc drogą przezeń 
wskazaną, staram się nie zajmować się 
nigdy sobą; a co raczy zdziałać w mej 
duszy, poruczam Mu bez zastrzeżeń”. 
(Br. 20 czerwca 1897).

W miarę jak stawała się coraz 

prostszą, zmieniała co do niektórych 
rzeczy swoje zapatrywania. Na przykład 
dawniej, jedząc, myślała o rzeczach 
wstrętnych, chcąc w ten sposób smak 
umartwić, albo jedząc coś smacznego, 
dodawała piołunu.

“Ale później, mówiła, uważałam, że o 
wiele prościej podziękować Bogu za to, 
co mi smakuje”. (31 sierpnia).

Toteż w reflektarzu nie praktyko wa
ła innego umartwienia, jak wstrze mię
źliwość, nakazaną przez regułę, a potem 
przyjmowała obojętnie, co jej podano, 
smaczne lub nie. Miała też swoje dro b-
ne przepisy, które przy taczamy w całej 
ich czarującej naiwności.

“Potrawy słodkie ofiaruję Dzieciątku 
Je zus, ostre św. Józefowi, a i Najśw. 
Panna ma swoją cząsteczkę. A jeśli 
zapomną podać mi coś, jestem bardzo 
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zadowolona, bo wtedy umartwiam sie 
naprawdę dla Pana Boga”. (24 lipca). 

Opowiadano jej w zaufaniu o pewnym 
świątobliwym kapłanie, który wskutek 
umartwień zewnętrznych nabawił się 
bardzo przykrej świerzbiączki, na którą 
nigdy nie reagował.

“O, zawołała nasza pokorna Święta, 
trzeba sądzić, że każde umartwienie 
jest chwalebne i zasługujące, jeśli 
się jest przekonanym, że Bóg tego 
żą      da. Choćby i uczynek był błędny, 
wzruszający jest dobrą intencją (1 
sierp.).

“Co do mnie, nie potrafiłabym się tak 
umartwiać; ćwiczę się w cnocie w inny 
sposób, stosownie do zdania naszej 
Matki św. Teresy: “Bóg nie zajmuje się 
drobiazgami, jak się to nam wydaje; nie 
trzeba sobie nimi duszy zacieśniać”.

Miała szczególniejsze nabożeństwo 
do czcigodnej. Teofana Venard’a, ze 
Zgromadzenia misji zagranicznych. 
“Podoba mi się, tłumaczy, bo jest ma
leńkim Świętym, życie jego jest zu
pełnie zwyczajne. Kochał bardzo swoją 
rodzinę; nie rozumiem Świętych, którzy 
nie kochają swojej rodziny!... (21 maja; 
Rozdz. XII, str. 250).

W  “Dziejach duszy” wyraża Służebnica 
Boża swoje uwielbienie dla fundatorki 
Karmelu w Lisieux, czcigodnej Matki 
Ge nowefy od Świętej Teresy, “swoje 
szczęście, że żyła ze Świętą, którą mo
żna naśladować, bo uświęconą przez 
cnoty ukryte, zwyczajne”. (Rozdz. VIII, 
str. 137).

“O tak, mówiła, ten rodzaj świętości 
wy daje mi się najprawdziwszy, naj
świę tszy, bo nie podległy żadnym złu
dzeniom, i takiej jedynie pragnę dla sie
bie”. (Tamże).

Gdy jej mówiono o pociechach du
chowych, widzeniach i objawieniach, py
tając czy by tych rzeczy nie pragnęła:

“O nie, odrzekła, wcale nie; nie pragnę 
widzieć Boga widzeń; wszak znasz mój 
wiersz (4 czerwca):

Że nie pragnę tu na ziemi
Oglądać Cię oczyma memi.
Pamiętaj! (Pamiętaj, str. 391).
Jedna z sióstr powiedziała jej, że 

a nio łowie przyjdą do niej z Panem 
Jezusem w chwili jej śmierci, że ujrzy 
ich jaśniejących niebiańską pięknością 
i światłością:

“Takie obrazy nie przemawiają do 
mej duszy. Nasycić mnie może tyl ko 
prawda; dlatego też nigdy nie pra g
nęłam widzeń; nie można widzieć na 
ziemi nieba ani aniołów takimi, jakimi 
są. Wolę czekać na jasne widzenie w 
niebie”. (5 sierpnia).

Pokój jej i prostota nie znały za ć
mie nia. Kierowana jakby proroczym 
przeczuciem nie pragnęła niczego, 
co by w przyszłości mogło zniechęcić 
dusze. Toteż gdy jej zrobiono nadzieję, 
że może umrze 16 lipca w święto Matki 
Bożej z Góry Karmel, zawołała żywo:

“O, to nie zgadzałoby się z moją 
małą ścieżyną; czyż w chwili śmierci 
miałabym z niej zboczyć?” (15 lipca).

Umrzeć po komunii św. w wielkie 
świę to! To za piękne dla mnie, ma lu
tkie duszyczki nie mogłyby tego na
ś ladować. W mojej drożynie są tylko 
rzeczy bardzo zwyczajne; wypada, by 
małe duszyczki mogły czynić wszystko, 
co ja czynię”. (Rozdz. XII, str. 246).

Pytano raz Świętej: Jak się urządzasz 
obecnie z twym życiem duchowym?

Zdziwiona tym pytaniem odpo wie
działa: “Moje życie wewnętrzne jest 
te raz bardzo proste: cierpię i koniec. 
Nie mówię nawet: Boże, to za Kościół 
święty... Boże, to za Francję... itd. Pan 
Bóg wie sam, co zrobić z moimi cier
pieniami, gdyż wszystkie mu oddałam, 
dla Jego przyjemności. Zanadto mnie 
męczyło mówić Mu ciągle: Daj to temu, 
a to owemu. Czynię to tylko, gdy mnie 
ktoś o to prosi, później juz o tym nie 
myślę. Jeśli się w jakiejś intencji modlę, 
nie ofiaruję Bogu mych cierpień, ale 
mówię z prostotą: Mój Boże, daj tej 
duszy wszystko, czego ja pragnę dla 
siebie”. (4 sierp.).

W “Dziejach duszy” pisze:
“Dusze proste nie potrzebują skom

plikowanych środków, a ponieważ ja 
jestem taką, Pan Jezus sam nauczył 
mnie bardzo prostego sposobu wy
pełniania moich zobowiązań”: Pociągnij 
mnie, za tobą pobiegniemy do wonności 
olejków twoich”.4 (Rozdz. X, str. 199-
200).

“O Jezu! nie potrzeba zatem po wta
rzać: Pociągnij mnie, a wraz ze mną i 
tych, których kocham! To proste słowo: 
Pociągnij mnie... wystarcza. Skoro się 
dusza da pociągnąć wonnością olej
ków Twoich, to już nie umie biec sa
ma, ale pociąga za sobą wszystkie 
du  sze ukochane: naturalny to wynik jej 
dążenia do Ciebie”.

“Jakże łatwo spodobać się Jezusowi, 
zachwycić Jego Serce! pisała; wystarczy 
kochać, nie oglądając się na siebie, nie 
badając zanadto swych przewinień...” 
(C., 6 lipca 1893).

Ewangelia starczy mi za wszystko, w 
innych książkach nic dla siebie znaleźć 
nie mogę”. (15 maja).

W swej autobiografii pisała:
“Nade wszystko Ewangelia dopomaga 

mi w rozmyślaniu: ona zaspokaja wszel-
kie potrzeby mojej biednej duszyczki”. 
(Rozdz. VIII, str. 146).

“W Piśmie św. i Naśladowaniu Chry-
stusa Pana znajdowała mannę ukrytą, 
czystą i posilną”. (Tamże).

Ubolewając nad tym, że niektórzy 
kaznodzieje przedstawiają Najświętszą 
Pannę jako niedostępną i niedościgłą, 
mówiła: “Powinniby przedstawiać Jej 
cno ty łatwe łatwe do naśladowania. 
Dob rze jest mówić o Jej przywilejach, 
a  le nade wszystko trzeba by uczyć 
nas Ją naśladować. Milsze jest Jej 
naśladowanie niż podziwianie. Ży
cie Jej było tak proste! Chociażby ka
zanie o Najświętszej Dziewicy było 
najpiękniejsze, jeśli nie wydobędzie 
z serc naszych nic więcej nad ciche 
westchnienie podziwu, niewiele z tego 
będzie pożytku”. (23 sierp.).

Zalecała swym nowicjuszkom 
praktykę cnót najprostszych:

“Wierz mi, pisanie dzieł duchowych, 
układanie najwznioślejszych wierszy, 
mniej znaczy, niż najmniejszy akt za
parcia się siebie”. (Rady i wspo m nienia, 
str. 271).

“Świętość nie polega na pięknych 
rozprawach, ani nawet na wzniosłych 
myślach i uczuciach...” (C., 26 kwietnia 
1889).

“Pan Bóg nie potrzebuje naszych 
głośnych czynów, ani pięknych myśli; 
jeśli chce wzniosłych pojęć, czyż nie 
ma aniołów, których wiedza przewyższa 
mądrość największych geniuszów 
świata? Jezus nie przyszedł na ziemię, 
by szukać rozumów, zdolności... Nazwał 
się Kwiatem polnym5 aby nam pokazać, 
że nad wszystko ukochał prostotę”. (C., 
25 kwiet.1893)

1) Za 4,10. 
2) Ba 3, 29,30,38
3) J 14,2
4) Pnp 1,3
5) Pnp 2,1

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

Skróty: A.- listy pisane do Matki 
Agnieszki od Jezusa (jej siostry Pauliny, 
„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 miesią-
cach życia Świętej.

C. d. w następnym numerze
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 AKT ODDANIA SIĘ 
 NAJŚWIĘTSZEMU 
 SERCU PANA JEZUSA 
	 Najświętsze	 Serce	 Jezusa,	 przyjdź	 całkowicie	mnie	
ogarnąć,	aby	Twoje	Intencje	stały	się	moimi	intencjami,	Two-
je	Pragnienia	–	moimi	pragnieniami,	Twoje	Słowa	–	moimi	
słowami,	Twoje	Myśli	–	moimi	myślami.	Pozwól	mi	następ-
nie	 schronić	 się	 w	 głębinach	 Twego	 Najświętszego	 Serca.	
Wyniszcz	mnie	całkowicie.	
	 Ja,	(należy wstawić swoje własne imię),	będę	adoro-
wać	Twoje	Najświętsze	Serce	w	głębi	mego	serca.	Obiecu-
ję	 służyć	Twojemu	Najświętszemu	Sercu	z	żarem	w	moim	
wnętrzu.	Będę	Ci	służyć	z	gorliwością,	z	żarliwością	większą	
niż	 dawniej.	 Jestem	 słaby,	 lecz	wiem,	 że	Twoja	 Siła	mnie	
podtrzyma.	Nie	pozwól	mi	stracić	Cię	z	oczu	ani	nie	pozwól	
mojemu	sercu	rozpraszać	się.	
	 Ja,	 (...),	 będę	 szukać	 wyłącznie	 Twojego	Najświęt-
szego	Serca	i	pragnąć	będę	tylko	Ciebie	samego.	
	 Najświętsze	Serce	Jezusa,	spraw,	abym	znienawidził	
wszystko,	 co	 sprzeczne	 jest	 z	Twoją	 Świętością	 i	 z	Twoją	
Wolą.	Przesiej	mnie	przez	sito,	wiele,	wiele	razy,	aby	upew-
nić	 się,	 że	 żaden	 rywal	nie	ocalał	we	mnie.	Począwszy	od	
dziś,	zacieśnij	więzy	Miłości,	którymi	mnie	oplotłeś,	i	spraw,	
by	moja	dusza	pragnęła	Ciebie,	 a	moje	 serce	było	 chore	 z	
miłości	do	Ciebie.
	 Najświętsze	Serce	Jezusa,	nie	zwlekaj.	Przyjdź	objąć	
całą	moją	istotę	Płomieniami	Twojej	żarliwej	Miłości.	Niech	
wszystko,	 co	 odtąd	 uczynię,	 będzie	wykonane	 jedynie	 dla	
Twojego	Dzieła	i	dla	Twojej	Chwały,	nic	dla	mnie.
	 Ja,	(...),	ofiarowuję	Ci	moje	życie	i	począwszy	od	dziś	
chcę	być	niewolnikiem	Twojej	Miłości,	ofiarą	Twoich	Gorą-
cych	Pragnień	i	Twojej	Męki,	dobrodziejstwem	dla	Twojego	
Kościoła,	ofiarą	dla	Twojej	Duszy.	Spraw,	by	moje	rany	–	po-
przez	gorycz,	którą	będę	odczuwać	na	widok	głuchoty	dusz	
oraz	ich	upadków	–	stały	się	podobne	do	tych,	jakie	zadano	
Tobie	w	czasie	Ukrzyżowania.	Daj	radość	mojej	duszy.
	 Najświętsze	Serce	Jezusa,	nie	oszczędzaj	mi	Twojego	
Krzyża,	jak	Ojciec	go	Tobie	nie	oszczędził.	Weź	moje	oczy,	
moje	myśli	i	moje	pragnienia,	aby	stały	się	własnością	Two-
jego	Najświętszego	Serca.	Jestem	niegodny	i	na	nic	nie	za-
sługuję,	jednak	dopomóż	mi,	abym	wiernie	żył	moim	aktem	
poświęcenia	się,	wzywając	niestrudzenie	Twojego	Świętego	
Imienia.	Spraw,	niech	mój	duch	odrzuci	wszystko,	co	nie	jest	
Tobą.
	 Najświętsze	Serce	Jezusa,	spraw,	by	moja	dusza	mo-
gła	znosić,	bardziej	niż	kiedykolwiek	przedtem,	Rany	Two-
jego	Ciała	dla	nawrócenia	dusz.	
	 Ja,	(...),	oddaję	dobrowolnie	moją	wolę	Twojej	Woli	
teraz	i	na	zawsze.	Amen.

 Drodzy Czytelnicy!
  p Oddajemy do Waszych rąk kolej-
ny numer naszego pisma. Jak zwykle 
wydrukowaliśmy go na koniec kwarta-
łu. To już tradycja. Mamy nadzieję, że 
numer ten trafi do wszystkich zaintere-
sowanych przed wakacyjnym wypoczyn-
kiem.
  p Dziękujemy wszystkim, którzy 
zechcieli – i czynią to nadal – wesprzeć 
naszą działalność swoimi wspaniałomyś
lnymi ofiarami pieniężnymi. Zawsze 
dziękujemy też za modlitwę za naszą 
pracę.
  p Niestety – mimo apeli – nie udało 
nam się znaleźć żadnego nowego lokum 
na naszą pracę, a tym samym nie może-
my w tej sytuacji zatrudnić osób, jakie 
by usprawniłyby nasze funkcjonowa-
nie, abyśmy mogli służyć Wam jeszcze 
lepiej, ale widocznie Pan Bóg ma inne 
plany...
  p Biuro Handlowe „Lumen” przenios
ło się narazie do – sąsiadującego z 
dotychczasowym – nowego pomieszcze-
nia, a zatem jego adres i telefon pozosta-
je bez zmian. 
  p Przy tej okazji informujemy, że w 
lipcu (zwłaszcza w okresie urlopu od 4 
do 19 lipca) kontakt będzie nieco trud-
niejszy i nie będzie też w tym czasie 
żadnej możliwości dokonywania zaku-
pów! Realizacja Waszych zamówień na 
przesyłki będzie możliwa bez przeszkód 
dopiero od 20 lipca, według kolejności 
składania zamówień.    
  p W tym czasie urlopów i wypoczynku 
życzymy wszystkim naszym drogim 
Czytelnikom oraz Waszym rodzinom 
błogosławieństwa. Niech Boża obec-
ność i miłość wyrazi się w bezpiecznym, 
radosnym i Bożym przeżyciu tego cza-
su. Cieszymy się zwłaszcza na spotkanie 
z czytelnikami „Prawdziwego Życia w 
Bogu”, w Jaworkach koło Szczawnicy, 
już w lipcu 2009, w dwóch terminach, od 
13 lipca do 18 oraz od 20 lipca do 25. Te-
lefon dla zainteresowanych taką formą 
rekolekcji i wypoczynku w przyszłości: 
0695532906.

Szczęść Boże!
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W dniu 4 maja 2008 roku 
uznano oficjalnie objawienia 
Matki Bożej w Laus, w Alpach 
francuskich. Niezwykłość tego 
wydarzenia polega na tym, że 
objawienia powtarzały się czę-
sto (naliczono ich łącznie około 
2500) i trwały przez 54 lata, a 
uznane zostały 290 lat po śmier-
ci widzącej Benoite Rencurel, 
której proces beatyfikacyjny jest 
obecnie w toku. 

Uroczystość ogłoszenia De-
kretu o nadprzyrodzonym cha-
rakterze objawień przez biskupa 
diecezji Gap i Embrun, Jean
Michel di Falco Leandri, miała 
miejsce w tamtejszym sanktu-
arium, w Bazylice Najświętszej 
Maryi Panny w Laus. Obecnych 
było ponad 20 kardynałów i bi-
skupów z różnych krajów, oraz 
Nuncjusz Apostolski we Francji, 
J. E. Fortunato Baldelli.

W dniach poprzedzających 
oficjalne uznanie nadprzyrodzo-
nego charakteru objawień, od 2 
do 3 maja, odbyło się w Laus 
sympozjum poświęcone wyda-
rzeniom. Wzięli w nim udział eksperci z 
Francji i z innych krajów. Wśród obec-
nych był znany włoski pisarz katolicki 
Vittorio Messori. Omawiano objawienia 
maryjne w Laus z teologicznego, histo-
rycznego i psychologicznego punktu 
widzenia.

Benoite Rencurel urodziła się 29 
września 1647 r. w małej miejscowości 
pod nazwą SaintEtienne d’Avancon, 
w Alpach francuskich. Gdy miała 7 lat, 
zmarł jej ojciec. Matka z trzema córkami 
żyła w biedzie. Od 12go roku życia 
Benoite zmuszona była zarabiać na 
chleb. Pasła owce i kozy u okolicznych 
gospodarzy.

W SaintEtienne d’Avancon nie było 
szkoły i Benoite nie otrzymała żadnej 
edukacji. Nigdy nie nauczyła się czytać 
ani pisać. Nie pozostawiła w związku 
z tym żadnych zapisków. Jej wiedza 
pochodziła głównie z uczestnictwa we 
Mszach Świętych.

Była dziewczynką pełną życia o 
usposobieniu kontemplacyjnym. Lu-
biła się modlić się, zwłaszcza chętnie 

odmawiała różaniec. Jej pogłębione 
życie duchowe w okresie późniejszym 
kształtowało się i rozwijało nie tylko z 
powodu przynależności do III Zakonu 
Dominikańskiego, lecz zapewne naj-
bardziej  pod wpływem pouczeń Matki 
Bożej, która rozmawiała z nią przez 54 
lata.

Pierwszy raz Benoite ujrzała Matkę 
Bożą pewnego majowego dnia 1664 
roku. Miała wtedy 17 lat i opiekowała 
się stadem owiec i kóz. Matka Boża 
objawiła się jej na skale trzymając 
za rękę przepiękne dziecko. Benoite 
zapytała „Piękną Panią”, co tam robi i 
zaproponowała Jej, aby zjadły razem 
chleb umoczony w źródlanej wodzie. 
Oprócz uśmiechu nie otrzymała wtedy 
żadnej innej odpowiedzi.

Od tamtej pory Matka Boża obja-
wiała się jej codziennie. Rozmawiała 
z Benoite, pouczała ją, poprawiała jej 
błędy: upór, szorstkość, żywiołowość, 
nadmierne przywiązanie do rzeczy i 
do zwierząt. Benoite zwierzyła się ze 
swoich spotkań z Matką Bożą kobiecie, 
u której pracowała. Ta początkowo nie 

wierzyła, lecz pewnego ranka 
poszła po kryjomu za swoją 
pasterką do miejsca objawień, 
do małej doliny „Vallon des 
Fours”. Nic tam nie widziała, 
ale usłyszała głos, który mówił 
do pasterki, aby ostrzegła swoją 
chlebodawczynię, ponieważ jej 
dusza jest w niebezpieczeń-
stwie, a sumienie w złym stanie 
i że powinna pokutować! Go-
spodyni przyjęła wtedy te słowa 
z wielką wiarą, odmieniła swoje 
życie i zaczęła przystępować do 
sakramentów świętych. 

Po czterech miesiącach co-
dziennych objawień, pod koniec 
sierpnia 1664 r., nastąpiła mie-
sięczna przerwa w widzeniach. 
Była ona bolesna dla Benoite, 
ale można przypuszczać, że 
potrzebna dla oczyszczenia jej 
duszy.

W końcu września Benoite 
znowu ujrzała Matkę Bożą, która 
powiedziała jej, że od tej pory 
będzie widziała Ją kiedykolwiek 
przyjdzie do kaplicy w Laus i 
wskazała pasterce drogę do tej 

miejscowości. 
Następnego dnia Benoite poszła do 

wioski Laus i odnalazła małą kaplicę, 
bardzo zaniedbaną. Gdy tylko weszła 
do środka ujrzała Matkę Bożą, która 
pochwaliła ją za cierpliwość w odszu-
kaniu kaplicy i pocieszyła, zmieszaną z 
powodu nieporządku pasterkę, mówiąc, 
że wkrótce będzie tam nie tylko czysto, 
ale nawet będą ozdoby i świece.

Matka Boża wyraziła życzenie, aby 
wybudowano kościół i powiedziała, że 
będzie to miejsce, w którym nawróci się 
wielu grzeszników. W zimie, na przeło-
mie lat 1664/65 Benoite przychodziła 
do kaplicy i codziennie widziała Matkę 
Bożą, która zachęcała ją, aby modliła 
się za grzeszników. 

Wiadomość o objawieniach roze-
szła się wśród mieszkańców wioski i 
w zimowe wieczory przybywali oni na 
nocne czuwania. Od 19 marca 1665 
roku zaczęli przybywać pielgrzymi. Spo-
wiadali się, modlili i dawali świadectwa o 
licznych łaskach i uzdrowieniach. 

W 1665 roku rozpoczęto dochodze-

UZNANIE OBJAWIEŃ 
MARYJNYCH W LAUS
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nie w sprawie objawień na poziomie 
diecezjalnym. Po zbadaniu widzącej, 
całej sprawy i po pozytywnej ocenie 
zdarzeń, biskup Embrum, nazwiskiem 
Antoine Lambert, w dniu 18 września 
tego roku odprawił uroczystą Mszę świę-
tą, podczas której objawienia zostały 
oficjalnie uznane przez lokalne władze 
Kościoła. W ciągu roku rozpoczęto bu-
dowę świątyni, która mogłaby pomieścić 
coraz liczniej przybywających pielgrzy-
mów, a dwóch kapłanów przybyło pełnić 
obowiązki duszpasterskie w Laus.

Matka Boża wyraziła życzenie, 
aby znano Ją tam jako UCIECZKĘ 
GRZESZNIKÓW. Powiedziała też, że 
olej z lampy, która będzie paliła się 
przed Najświętszym Sakramentem, 
zastosowany u chorych, wykaże wła-
ściwości lecznicze, jeśli zwrócą się 
do Matki Najświętszej z ufną prośbą o 
wstawiennictwo. W rezultacie w krótkim 
czasie odnotowano wiele niezwykłych 
uzdrowień.

Benoite z gorliwością przyjęła i z ser-
decznym zaangażowaniem wypełniała 
powierzoną jej przez Matkę Bożą misję, 
która polegała na przygotowywaniu ludzi 
do sakramentu pokuty. Często też  za-
chęcała dwóch kapłanów, pracujących 
przy sanktuarium, aby przyjmowali 
pielgrzymów z cierpliwością i miłością, 
a wielkich grzeszników traktowali ze 
szczególną delikatnością. Chodziło o 
to, aby w ten sposób zachęcić ich do 
serdecznej skruchy i żalu.

Zadanie Benoite nie było łatwe, 
ponieważ Matka Boża prosiła, aby 
upominała tych, którzy zachowywali 
się niewłaściwie i niemoralnie, a także, 
aby upominała osoby duchowne i kon-
sekrowane, które nie były wierne swoim 
ślubom. Benoite zachęcała te osoby do 
nawrócenia oraz zwracania się do Boga 
z prośbą o przebaczenie grzechów. 

Autentyczne objawienia zwykle na
trafiają na przeszkody. Rzeczywiście i 
tutaj nie wszyscy byli przychylnie na-
stawieni do wydarzeń w Laus. Niektórzy 
twierdzili, że objawienia widzącej są 
sprawą i dziełem szatana. Ataki i krytyki 
pod jej adresem posunęły się tak daleko, 
że biskup Jean Javelly wznowił badania 
wydarzeń. W rezultacie pozytywnych 
ustaleń, stanął w obronie Benoite, a tym, 
którzy narzekali powiedział, że przyczy-
ną zła są grzechy ludzi, a szczególny 
kult Matki Bożej należy podtrzymać.

Matka Boża dodawała Benoite 
o tuchy, zachęcała ją do cierpliwości i 
do chętnego wypełniania obowiązków. 
Prosiła ją, aby się wyzbywała urazy 
wobec tych, którzy są wrogo nastawieni 

do Laus. Benoite pomagał również jej 
Anioł Stróż; mówił, że kiedy człowiek jest 
radosny, wszystko co robi – podoba się 
Bogu. Gdy człowiek jest zły – to, co robi 
nie podoba się Bogu. 

Benoite poświęciła się w sposób 
szczególny za grzeszników. Nie tylko 
modliła się za nich i ofiarowywała 
przychodzące na nią cierpienia, ale też 
sama zadawała sobie umartwienia.

Przeżycia mistyczne Benoite pogłę-
biały się. W latach 166979 pięć razy 
objawił się jej Chrystus. Widziała Go 
cierpiącego. Mówił, że ukazuje się jej w 
takim stanie, aby zachęcić ją do udziału 
w Jego cierpieniach spowodowanych 
przez ludzkie grzechy. Jej pragnienie 
cierpienia spełniło się. W ciągu  dzie-
więciu lat, co tydzień, od czwartkowego 
wieczoru do sobotniego ranka, odczu-
wała w swoim ciele cierpienia Jezusa.

Benoite doświadczała ze strony 
szatana nie tylko pokus przeciwko wie-
rze, ale atakował on ją także fizycznie. 
Pewnego razu wyjawił, że traci z jej 
powodu wiele dusz. 

Gdy Benoite miała 46 lat, dwaj ka-
płani, którzy byli w Laus od powstania 
sanktuarium – zmarli. Na ich miejsce 
przybyło dwóch kapłanów  Janseni-
stów1. Stali się oni przyczyną wielkich 
cierpień Benoite. Nie wierzyli, że Matka 
Boża powierzyła jej jakąkolwiek misję. 
Zabronili jej mówić na ten temat do 
pielgrzymów, krytykowali ją publicznie i 
grozili, że ją zamkną. Jednak najwięcej 
cierpienia sprawił jej zakaz przyjmowa-
nia Komunii Świętej. Była pozbawiona 
możliwości przystępowania do Stołu 
Pańskiego przez 19 lat2!

Nie załamała się jednak, a Pan Bóg 
podtrzymywał ją swoją łaską. Czasem 
Anioł w nadprzyrodzony sposób udzielał 
jej Komunii Świętej,  a 15 sierpnia 1698 
roku, kiedy miała 51 lat dostąpiła wizji 
 1	Jansenizm	–	ruch	teologiczno-
duchowy	 zapoczątkowany	 przez	 biskupa	
Ypres,	 Kornela	 Ottona	 Jansena	 (1585-
1638),	którego	dzieło	Augustinus	stało	się	
podstawą	 tej	 nauki.	 Rozwój	 jansenizmu	
przypadł	na	przełom	XVII	i	XVIII	w.	Zy-
skał	 on	 znaczne	 uznanie	 we	 Francji	 i	 w	
Niderlandach	stając	się	przyczyną	kryzysu	
kościoła	 katolickiego	 w	 tych	 państwach.	
W	1713	Klemens	XI	wydał	bullę	Unige-
nitus	w	której	odrzucił	jansenizm.
 2	 Poza	 innymi	 przyczynami,	 ja-
kie	mogły	 tu	 wystąpić	 w	 związku	 z	 od-
rzu	ceniem	pra	wdziwości	objawień,	jakich	
doświadczała	wizjonerka,	 janseniści	 gło-
sili	rzadkie	i	sta	rannie	przygotowane	przy-
stępowanie	do	Komunii,	gdyż	uważali,	że	
grzesznicy	nie	są	jej	godni.	Między	inny-
mi	to	stwierdzenie	spowodowało	potępie-
nie	jan	senizmu	przez	papieży	Innocentego	
X	i	Klemensa	XI.

nieba i łaski odczuwania szczęśliwości 
i radości w Bogu. Pozostała wierna 
swojej misji do końca życia. Zmarła w 
wieku 72 lat.

Ci, którzy narzekają, że objawienia w 
Medziugorju trwają już 27 lat, a jeszcze 
ostatecznie Kościół się nie wypowiedział 
na ich temat, powinni sobie uzmysło-
wić, że objawienia Matki Bożej w Laus 
trwały 54 lata. Ostatecznie uznane 
zostały przez Kościół 290 lat po śmierci 
widzącej, a 340 lat od czasu, kiedy się 
rozpoczęły.

W ciągu tego okresu czasu, przez 
trzy i pół wieku, pielgrzymi przybywali 
do położonej malowniczo, wysoko w 
Alpach, bazyliki pod nazwą Matki Bożej 
z Laus. To sanktuarium jest przede 
wszystkim miejscem modlitwy, ale liczne 
też są świadectwa o otrzymywanych 
łaskach. Często dotyczą one uzdrowień 
duchowych doświadczonych dzięki 
sakramentowi pokuty, a jednak, nawet 
we Francji niewiele osób słyszało do 
tej pory o orędziu z Laus. Kładzie ono 
główny nacisk na niebezpieczeństwo 
grzechu. Nie jest zatem takie przesłanie 
popularne w nowoczesnym świecie, 
mimo że w późniejszych objawieniach, 
np. w Fatimie, Akita, Kibeho, Matka Boża 
ostrzegała także przed konsekwencjami 
grzechu i zachęcała do pokuty.

Grzech się szerzy i niewielu jest 
ludzi, którzy podejmują się ekspiacji 
– wynagrodzenia za zło – ponieważ 
łatwo idzie się za błędem. Grzech bywa 
usprawiedliwiany, grzech zwodzi serca 
wielu ludzi, zaciemnia dusze. Nie uważa 
się już grzechu za zło. Usprawiedliwia 
się nawet najcięższe grzechy. 

Życie w grzechu jest życiem w 
niewoli szatana i poddaniem się jego 
diabelskiej mocy. Grzech jest źródłem 
wszelkich osobistych i społecznych 
nieszczęść.

Matka Boża w obecnych czasach 
wyraża swój ból z powodu utraty wielu 
dusz, które idą na wieczne zatracenie 
i przychodzi nam z nadprzyrodzoną 
pomocą. Poucza i pomaga zwalczać 
wszelkie formy grzechu. Przypomina, że 
jeżeli zdarzy się, że ktoś popełni grzech 
z powodu ludzkiej słabości – powinien 
korzystać z częstej spowiedzi jako 
lekarstwa przeciwko grzechowi. Z tych 
powodów orędzie z Laus jest jak najbar-
dziej aktualne w naszych czasach.

Matka Boża wzywa do wynagradza-
nia za grzechy tych ludzi, którzy są pod 
jarzmem Bożego przeciwnika i zaprasza 
do schronienia się w Jej Niepokalanym 
Sercu.

Joanna Ottea
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Na ostatnim z codziennych widzeń, 
12 sierpnia 1998 r. Matka Boża powie-
działa do Jakova, że od tej pory będzie 
otrzymywał widzenia raz w roku, 25 
grudnia. Maryja przyszła, trzymając w 
ramionach Dzieciątko Jezus. Widzenie 
rozpoczęło się o 9.48 i trwało 6 minut.

Matka Boża przekazała następujące 
słowa:

„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam 
was w szczególny sposób, prosząc o 
modlitwę w intencji pokoju. Bez Boga 
nie będziecie w stanie mieć pokoju 
w sobie, ani w pokoju żyć. Dlatego 
w tym czasie łaski otwórzcie wasze 
serca przed Królem Pokoju, by On 
mógł się w was narodzić i przekazać 
wam Swój pokój. Dziękuję, że odpo-
wiedzieliście na moje wezwanie.”

Wielu przyczyniło się do zbudowania 
tego, co obecnie tu widzimy. Powstały 
hotele, pensjonaty, sklepy z pamiątka-
mi, domy i wiele innych dzieł. Jednakże 
coś istotnego zostało zatracone i zapo-
mniane. Dlatego Matka Boża chciałaby 
swoje dzieci przyprowadzić do źródła, 
do tego, czym żyli w dzieciństwie, 
czyli do modlitwy i błogosławieństwa 
w rodzinach. Ostatnio w Medziugorje 
można zauważyć wielkie zmiany i 
nawrócenia. Zaznacza się to zwłasz-
cza w sposobie spędzania wolnych 
wieczorów. W mieszkańcach rodzą się 
pragnienia założenia wspólnot modli-
tewnych, wskutek czego przychodzą 
do księdza po radę. W ten sposób 
powstaje coraz więcej wspólnot, których 
członkowie spotykają się na wspólnych 
modlitwach. 

– Jak oceniasz współpracę z ojcami 
franciszkanami, z którymi codziennie 
masz do czynienia?

W ciągu minionych 27 lat miałem 
przyjemność współpracować z wie-
loma ojcami, którzy tu posługiwali i 
moje wspomnienia oceniam bardzo 
pozytywnie. Naturalnie każdy z nas 
potrzebuje czasu, by przyzwyczaić się 

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 z 

całej Polski (wspólnoty, parafie i inne).  Informacje i zgłoszenia: ul. 1 Maja 18, 41-706 Ruda Śląska 
Tel./fax: 032 242 68 33; 032 242 23 90. Tel.: 032 788 90 36; 032 340 64 76; 032 788 53 26.  Tel. kom.: 

0601471527; 0501340285; 0698967995. bpt_halina@poczta.onet.pl; biuro@halina.com.pl
http://www.halina.com.pl

do księdza nowo przybyłego na parafię, 
musimy zaakceptować nową sytuację. 
Jeśli księża tu posługujący byliby na 
innej parafii, mieliby z pewnością więcej 
czasu i chwil odpoczynku. Ale służą 
tutaj, a kto tu jest, musi być w pełnej 
gotowości poświęcenia się posłudze 
pielgrzymom. Do tego dochodzą różne 
dzieła, w które księża są zaangażowani. 
Muszą sprostać wielkim zadaniom, bo 
także przed nimi Matka Boża stawia w 
swych orędziach wymagania. Przypo-
mnijmy sobie orędzie Maryi, w którym 
podkreśla i przypomina, byśmy modlili 
się za naszych pasterzy, za kapłanów. 

– Spędzałeś święta Bożego Narodze-
nia w Medziugorju. Możesz nam opisać, 
jak przeżywałeś te dni?

Święta były dla mnie czasem pokoju 
i radości. W związku z tym, że Boże 
Narodzenie zazwyczaj spędzamy w 
gronie rodziny, zrozumiała wydaje się 
niewielka liczba pielgrzymujących. 
Tegoroczne święta naznaczone zostały 

głębią przeżyć, ponieważ w naszej 
rodzinie mamy ciężko chorego wujka. 
Jego choroba szczerze mnie poruszyła, 
tak że intensywniej przeżywałem czas 
przygotowań na narodziny Jezusa. 

Młodzież ze wspólnoty Cenacolo 
przygotowała żywą szopkę, która była 
bardzo piękna i ciekawie skonstruowa-
na. Betlejem zostało przedstawione w 
miejscu między figurą Matki Bożej a 
kościołem. We wcześniejszych latach 
było ono za budynkiem kościoła, przy 
ołtarzu zewnętrznym. Młodzież z Ce-
nacolo jest rzeczywiście skarbem dla 
tej parafii. 

Przez cały rok jesteśmy w parafii, 
służąc pielgrzymom. Każdy wykonuje 
swoją pracę i trudno znaleźć czas na 
bycie przy sobie nawzajem, nie wspomi-
nając o czasie dla siebie. Dlatego mamy 
dni Bożego Narodzenia, w których 
gromadzimy się w kościele i możemy 
czuć się jedną wielką rodziną. 

Doroczne widzenie 
Jakova Colo: 25 grudnia 2008
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„Drogie dzieci, biegacie, pracujecie, 
gromadzicie, lecz bez błogosławień-
stwa. Nie modlicie się! Dziś zachęcam 
was do zatrzymania się przed żłóbkiem i 
do medytowania Osoby Jezusa, którego 
dziś wam daję, aby was pobłogosławił 
i aby wam pomógł zrozumieć, że bez 
Niego nie macie przyszłości. Oto dla-
czego, drogie dzieci, złóżcie wasze 
życie w ręce Jezusa, aby was prowadził 
i chronił od wszelkiego zła. Dziękuję, że 
odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Te słowa skierowała do nas Królowa 
Pokoju w święta Bożego Narodzenia.

Jak bardzo przesiąknięte są one 
smutkiem i bólem. Nauczyliśmy się 
przeżywać dni, tygodnie, miesiące i lata 
tak jak ludzie niewierzący lub chrześ
cijanie z przyzwyczajenia, którzy żyją 
jakby Boga nie było. 

Tak, Maryja widzi nasze codzienne 
życie, nasze poranki, dni powszednie 
i świąteczne. Dni wydają się być po-
dobne, pośród tych samych miejsc i 
ludzi. W pośpiechu patrzymy na cele i 
środki, których musimy użyć do ich re-
alizacji. Nie zastanawiamy się nad wagą 
błogosławieństwa i jego prawdziwym 
znaczeniem. Rozpoczynamy dzień bez 
modlitwy i nie prosimy o błogosławień-
stwo na nadchodzący dzień.

Pochłonięci jesteśmy pracą, projek-
tami i gonitwą osiągania wymiernych 
rezultatów. W rzeczywistości pośpiech 
wziął nasze serca w niewolę i nim steru-
je, pośpiech podobny do sportowego ry-
goru i dyscypliny, której poddany zostaje 
zawodnik: start, mierzenie czasu, ścisłe 
trzymanie się reguł regulaminu itp. 

Nasze życie determinują wytyczne 
pracy, przepisy ruchu drogowego i 
przepisy BHP. Ono tkwi pod obcasem 
mody, trendem propagowanym przez 
sklepową wystawę, telewizyjne spoty 
reklamowe i przeróżne rewie. Takie na-
stawienie skutkuje zanikiem wiary oraz  
nadziei pokładanej w Bogu, ponieważ 
odwraca wzrok serca od Niego. Wten-
czas przestajemy odczuwać, iż Bóg 
przez nas może działać i przemieniać 
innych ludzi. Zanika działalność apostol-
ska oraz zdolność bycia solą, światłem i 
zaczynem dla tego pokolenia. 

W jak wielkim stopniu mentalność lu-

dzi w dzisiejszym świecie nastawionym 
na konsumpcjonizm pod wieloma for-
mami i maskami, zostaje zredukowana 
do prawa interpersonalnej komunikacji 
oraz kłamliwego prestiżu. Jak wielu 
tkwi w szponach wyścigu i pośpiechu, 
o którym mówi Królowa Pokoju. Osoba 
wierząca nie ma czasu, ksiądz nie ma 
czasu, matka nie ma czasu, lekarz nie 
ma czasu, nikt nie ma czasu. Każdy 
bie gnie i w dodatku w taki sposób, iż 
nikt nie wie dokąd i dlaczego. Owa 
przedziwna choroba dotknęła prawie 
wszystkie zawody i ludzi wszystkich 
grup wiekowych. 

Człowiek nie znajdujący czasu dla 
bliźniego, nie znajdzie go także na 
modlitwę. Obserwowałem ludzi, którzy 
mówią i żyją tak, że nie mają czasu dla 
rodziny, dla dzieci i przyjaciół. Po prostu 
tracą i rodziny, i przyjaciół. Nie modlą 
się, wciąż udowadniając sobie i światu, 
że nie znajdują czasu na modlitwę. Nie 
wypierają się Boga i chętnie przyznają: 
„jestem wierzący, ale naprawdę nie 
wiem, jak mam znaleźć czas na prak-
tykowanie wiary, na modlitwę.” Tacy 
ludzie nie czują się szczęśliwi w rodzi-
nie i są sfrustrowani jako członkowie 
społeczeństwa. Mijają się ze swoim 
powołaniem, obojętnie jakie by ono nie 
było. Są to ludzie, którzy pełni bezna-
dziei powtarzają, że nie udało się im 
zrealizować jakiegoś zadania w pracy. 
Odczuwają, że dochodzą do pewnego 
punktu, w którym mogą osiągnąć zamie-
rzony cel, i gdy są już u progu sukcesu, 
ów cel znika im sprzed oczu. Jest to 
pewien typ ludzi bardzo trudnych, 
ponieważ szukają powodów swych 
porażek i przenoszą winę na wszystkich 
obok, poczynając od najbliższego kręgu 
rodziny, po współpracowników. 

Nadmierny pośpiech rozprzestrze-
nił się także poprzez nowoczesną 
technikę i sposoby komunikowania 
się. Wzrasta wyobcowanie. Człowiek 
już nie otrzymuje pisanych odręcznie 
listów, które zawierają w sobie cząstkę 
serca osoby piszącej, ale odbiera smsy, 
które są krótkie i zdawkowe. Pośpiech 
oddala nas od siebie i niszczy naszą 
wewnętrzną naturę, która opiera się na 
budowaniu życia z innymi w ramach 

społeczności oraz poświęcaniu się dla 
innych. Spotkanie z drugim człowiekiem 
jest niezastąpione z tego względu, 
że nas ubogaca, czyni nas bliższymi 
sobie i pozwala zyskać pewność, że 
nie jesteśmy sami, nie jesteśmy wchło-
nięci przez czarną dziurę zapomnienia. 
Przecież człowiek totalnie zabiegany 
jest tak zmęczony, że nie życzy sobie 
towarzystwa, ani spotkań z innymi. 

„Pracujecie, gromadzicie, lecz bez 
błogosławieństwa”. Mocne są słowa 
Matki Bożej. I nie wolno ich przeoczyć. 
Wielu mówi: „Całe życie pracowałem, 
zbierałem, a dzisiaj jestem samotny i 
nieszczęśliwy. Moja rodzina i dzieci nie 
chcą mnie, nie akceptują, nie widzą co 
przeżywam.” Bardzo ciężko jest słuchać 
tego typu zwierzeń. Dlaczego stało się 
to, czego nikt nie chciał? Ponieważ 
nasze życie i pracę przeżywamy bez 
błogosławieństwa Bożego. Ono może 
zostać nam udzielone tylko przez Boga. 
Poprzez modlitwę okrywa ono nasze 
rodziny i miejsca pracy. Człowiek, który 
nieustannie się śpieszy, nie ma czasu 
na modlitwę, ponieważ całą ufność 
pokłada w owocach pracy własnych 
rąk, wykonywanych czynności, opiera 
się na własnej zręczności i budowaniu 
kariery. 

Nie modlicie się! Ta prawda jest 
chorobą, na którą cierpi współczesna 
rodzina. Oto znak, iż jeszcze nie uwie-
rzyliśmy przesłaniom Matki Bożej, nie 
przyjęliśmy ich i nie wcieliliśmy ich w 
życie. Maryja nie bez powodu przypo-
mina nam o ważności modlitwy różań-
cowej. Modląc się różańcem, uczymy 
się modlić. Jeśli się modlimy, stajemy 
się świadkami zachęcającymi innych do 
modlitwy oraz wypraszamy łaskę modli-
twy innym ludziom, ponieważ modlitwa 
przynosi wielkie owoce. 

Modlitwa przynosi błogosławieństwo 
podejmowanym wysiłkom dźwigania 
krzyża i cierpieniu, naszym dziełom, 
pracy, codziennym czynnościom, czy 
to będzie praca na gospodarstwie, czy 
też studia. Nic nie jest większą oznaką 
słabości człowieka niż przesuwanie lub 
rezygnacja z modlitwy rodzinnej z po-
wodu tak naprawdę błahych przeszkód. 
Bez modlitwy nie jest możliwa odnowa 

Modlitwa jest dla duszy tyM, 
czyM powietrze dla ciała

Rozmyślania ojca Jozo Zovko o orędziu Matki Bożej
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ani rodziny, ani parafii, ani Kościoła. 
Tylko w konsekwencji regularnej modli-
twy możliwa jest wspomniana odnowa 
rodziny i Kościoła. Tak jak powiedziały 
osoby widzące, iż modlitwa jest po-
wietrzem dla duszy, tak też Maryja 
przekazała nam tę prawdę i wciąż o 
niej przypomina. Organizm żyje, dopóki 
oddycha. A ponieważ jest żywy, musi 
oddychać. Wszystko, co jest trujące i 
toksyczne jest wydychane. W podobny 
sposób dusza nieustannie z modlitwy 
czerpie świeżość i dzięki łasce bożej 
jest uwalniana z negatywnych przy-
zwyczajeń i grzechów. Jakże głęboko 
modlitwa przemienia człowieka! Jest 
on ożywiany mocą samego Boga. Lecz 
kiedy nas nie zmienia, zastanówmy się, 
czy nie powinniśmy zmienić naszego 
nastawienia i sposobu modlitwy. Po-
winna ona płynąć z serca pokornego i 
skruszonego. 

Modlitwa rozpoczyna się wówczas, 
gdy pojednaliśmy się z bliźnimi oraz gdy 
wybaczyliśmy w duszy, z całego serca. 
Jest to akt miłości i całkowitego oddania 
się woli Boga. Modlitwa kształtuje w nas 
ducha pokory i głębokiej ufności Bogu. 
Człowiek, który znajduje czas na modli-
twę, ma czas i ma go coraz więcej. Uczy 
się nim rozporządzać, ponieważ kocha 
i nie może żyć bez modlitwy.

Pełne mocy i jednocześnie czułej 
delikatności zaproszenie Matki Bożej 
w święta bożonarodzeniowe brzmiało: 
„Drogie dzieci, złóżcie wasze życie w 
ręce Jezusa, aby was prowadził i chronił 
od wszelkiego zła.” Wszystko, co czy-
nimy bez Boga jest puste i zawodne, 
wysiłek staje się daremny, a pośpiech 
zbędny. Natomiast z Nim błogosławiona 
jest każda chwila, ponieważ On nas 
ochrania od złego.

Bez Niego nie możemy mówić o życiu 
wypełnionym pokojem i radością. Boże 
Narodzenie jest świętem, które uczy 
mnie ofiarowania i zawierzenia siebie 
Bogu oraz służenia Mu. Dlatego Matka 
Boża zaprasza nas, byśmy zatrzymali 
się nad tajemnicą żłóbka, ubogiej 

stajenki, zamkniętych drzwi. Zaprasza 
nas do medytacji nad Dzieciątkiem 
Jezus, które nam ofiarowuje, by nam 
błogosławił. Właśnie Ona przynosi Boga 
człowiekowi. Jak to pięknie ujął papież 
Benedykt XVI – Maryja urodziła Jezusa 
i nam Go dała, by nas napełniał swym 
błogosławieństwem i światłem, byśmy 
mogli rozpoznać, iż ani świat, ani nasze 
życie nie mają bez Niego przyszłości. 
Bóg stał się człowiekiem, by nas urato-
wać, zbawić, uwolnić od przekleństwa 
trwania w grzechu, by obdarować nas 
swoim pokojem i swoim błogosławień-
stwem. Potrzebujemy Jego pokoju i Je
go radości. Chciałbym by każdy z nas, 
odpowiadając na zaproszenie Maryi, 
stawał się szczęśliwym człowiekiem, 
rodzicem, księdzem, pracownikiem czy 
też dzieckiem.

W tym miesiącu będziemy się modlić 
w następujących intencjach: 

1. By każdy człowiek odnalazł się w 
słowach św. Benedykta „Módl się i pra-
cuj!”; by nie ogarnął nas strach i panika 

RADIO «MIR» 
Głos naszej Matki z satelity

Od	25	grudnia	2003	za	pośrednictwem	odbiorników	satelitarnych	można	słuchać	audycji	
radiowych	z	Medziugorja.	Radio	jest	słyszalne	w	Europie,	na	Bliskim	Wschodzie	i	w	północnej	
Afryce.	W	codziennym	programie:	transmisja	Mszy	św.,	różańca	i	adoracji.	Początek	o	godz.	17.	

Dane	dla	posiadaczy	anteny	satelitarnej:	HOTBIRD 6; 13° E; Transponder 90; 
Częstotliwość 12 520 MHz; Polaryzacja: V (verticale) ; Symbol rate: 27 500; FEC: 3/4

kryzysu, który jest skutkiem działania 
człowieka, gromadzącego dobra i ży-
jącego w pośpiechu, budującego swoje 
życie bez Boga. Jak do godności czło-
wieka należy wykonywanie pracy, tak do 
tej godności należy także modlitwa.  

2. Za nasze wspólnoty modlitewne i 
rodzinne, byśmy odnawiali w sobie żar 
modlitwy i miłości poprzez codzienną 
modlitwę różańcową.

3. O błogosławieństwo i pokój między 
ludźmi i narodami w Nowym Roku 2009, 
w Kościele i na świecie. Kościół świętuje 
800 rocznicę założenia zakonu francisz-
kanów – byśmy uczyli się modlitwy oraz 
uwielbienia Boga od św. Franciszka, 
który niósł pokój i głosił ewangelię.

Drodzy przyjaciele Medziugorja, 
cytowane na początku orędzie jest 
wy raźnym apelem i znakiem dla nas 
wszystkich. Odpowiedzmy z miłością, 
hojnie i wspaniałomyślnie na to wołanie. 
Odczujmy przynaglenie, by odpowie-
dzieć na prośbę Królowej Pokoju. 

Przekład z niem.: A. Banach
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ORĘDZIA MATKI BOŻEJ 
DLA PARAFII 

W MEDZIU-
GORJU I 

DLA ŚWIATA

z 25 maja 2009
Drogie dzieci, w tym czasie 

wszystkich was wzywam do 
modlitwy o to, aby Duch Świę-
ty zstąpił na każde stworzenie 
ochrzczone, aby Duch Święty 
odnowił was i wprowadził na 
drogę dawania świadectwa o 
waszej wierze, was i wszystkich, 
którzy są oddaleni od Boga i od 
Jego Miłości. Ja jestem z wami i 
oręduję za wami przed Najwyż-
szym. 

Dziękuję, że odpowiedzieli-
ście na Moje wezwanie.

z 25 kwietnia 2009
Drogie dzieci, dziś wzywam 

was wszystkich do modlitwy o 
pokój i do dawania świadectwa 
o nim w waszych rodzinach, aby 

pokój stał się największym 
bogactwem na tej ziemi - pozba-
wionej pokoju. Ja jestem waszą 
Królową Pokoju i waszą mat-
ką. Pragnę was wprowadzić na 
drogę pokoju, który przychodzi 
jedynie od Boga. Oto dlaczego 
módlcie się, módlcie się, módl-
cie się. 

Dziękuję, że odpowiedzieli-
ście na Moje wezwanie.

z 25 marca 2009 
Drogie dzieci, w tym wiosen-

nym czasie, kiedy wszystko się 
budzi z zimowego snu, wy także 
przebudźcie wasze dusze przez 
modlitwę, aby się otwarły na 
przyjęcie światła Jezusa zmar-
twychwstałego. Niech On was 
przybliży do Swego Serca, dro-

gie dzieci, abyście się otwarły na 
życie wieczne. Modlę się za was 
i oręduję przed Najwyższym za 
wasze szczere nawrócenie. 

Dziękuję, że odpowiedzieli-
ście na Moje wezwanie.

Doroczne objawienie się 
Matki Bożej Mirjanie 

Dragicević-Soldo 
18 marca 2009

Kilka tysięcy osób zgromadzi-
ło się na modlitwie różańcowej 
przy Błękitnym Krzyżu. Obja-
wienie rozpoczęło się o 13.52 i 
trwało do 13.58.

Drogie dzieci, dziś wzywam 
was do szczerego i długiego 
przyj rzenia się waszym sercom. 
Co w nich zobaczycie? Czy jest 
w nich Mój Syn i pragnienie po-
stępowania za Mną ku Niemu? 
Moje dzieci, niechaj ten czas 
wyrzeczeń będzie czasem, w 
którym zapytacie siebie: czego 
Bóg ode mnie osobiście ocze-
kuje? Co powinienem robić? 
Módlcie się, pośćcie, miejcie 
serce pełne miłosierdzia. Nie 
zapominajcie o waszych paste-
rzach. Módlcie się, aby się nie 
zagubili, aby pozostali w Moim 
Synu jako dobrzy pasterze jego 
owiec.

Najświętsza Panna spojrza-
ła na wszystkie zgromadzone 
osoby i mówiła dalej: „Jeszcze 
raz mówię wam: gdybyście wie-
dzieli, jak bardzo was kocham, 
płakalibyście ze szczęścia. 

Dziękuję...”
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–  Os ta tn i  dz ień 
2008 roku. Stoimy na 
schodach przed twoim 
domem. Właśnie tutaj 
zebrało się ponad tysiąc 
osób już około godziny 7 
rano, przy temperaturze 
wahającej się w grani-
cach -6oC. Poprzednie 
lata przyzwyczaiły nas 
do tego, że stąd przema-
wiasz do pielgrzymów. 
Czasami trwa to nawet 
pięć godzin. Jak znosisz 
taki wysiłek?

– Czuję się bardzo 
dobrze i dziękuję Bogu, 
że podczas wszystkich 
minionych lat mogłam tu, 
przed moim domem, skła-
dać świadectwa. Ludzie 
przychodzą przez cały 
rok, chcąc bezpośrednio 
od nas usłyszeć, co mówi 
Matka Najświętsza. Oso-
biście cieszy mnie fakt, że 
mogę Jej orędzia przeka-
zywać innym. Szczególną 
radością napełnia mnie 
obecność tych, którzy po 
raz pierwszy tu przyby-
wają i pragną usłyszeć o 
Maryi i Jej przesłaniach. 
A jeśli chodzi o porę roku, 
to uważam, że nie jest 
wcale tak zimno, i nie tak upalnie jak w 
lecie. Warunki zewnętrzne mogą stać 
się poświęceniem złożonym w ofierze 
Matce Bożej.

– Możesz powiedzieć nam kilka 
słów o objawieniach, które miały 
miejsce ostatnio?

– Muszę przyznać, że nie zauwa-
żyłam radości na twarzy Matki Bożej, 
tak jak bywało w latach poprzednich 
podczas Bożego Narodzenia. Widzia-
łam i radość, i smutek. Prawdopodobnie 
istnieje wiele powodów ku temu. Ona 
oczekuje od nas czegoś więcej. Wystar-
czy, jeśli przypomnimy sobie Jej słowa 
przekazane nam w bożonarodzenio-
wym orędziu. Staje się jasne, dlaczego 
nie jest tak radosna jak kiedyś. Już w 
pierwszym zdaniu słyszymy: „kochane 
dzieci, biegacie, pracujecie, groma-

dzicie, ale bez błogosławieństwa. Nie 
modlicie się.” W naszym życiu potrafimy 
nieistotnym kwestiom i rzeczom nada-
wać wielkie znaczenie, w dodatku ciągle 
w biegu, ale nie staramy się przy tym o 
błogosławieństwo. O wiele rzadziej niż 
wcześniej ludzie modlą się w gronie 
rodziny, czy też uczestniczą we mszy 
świętej. Na pierwszym miejscu stoją 
sprawy nieważne. Natomiast Matka 
Boża niejednokrotnie podkreślała, że 
na pierwszym miejscu w naszym życiu 
powinniśmy stawiać Boga. Gdybyśmy 
postąpili według Jej słów, wszystko 
układałoby się inaczej. A więc z pew-
nością są powody, by Maryja nie była 
wesoła w świąteczne dni. 

– Co mówi Matka Bo ża do nas 
w tych szczególnych świątecznych 
dniach?

– W tych dniach za-
prasza nas, byśmy więcej 
się modlili i zrezygnowali z 
tych rzeczy materialnych, 
które nie są nam do życia 
potrzebne. Nie chodzi o 
to, by odrzucić wszystkie 
rzeczy materialne, ale by 
mieć odwagę dać pierw-
szeństwo życiu duchowe-
mu. Zwłaszcza w dniach 
Bożego Narodzenia po-
winniśmy bardziej zadbać 
o stan naszej duszy. Mary-
ja zaprasza nas do szcze-
rej modlitwy całym sercem 
oraz do modlitwy w intencji 
nawrócenia innych. W 
obecnych czasach ludzie 
żyją za szybko, a przez to 
przestają dostrzegać dru-
giego człowieka obok. Nikt 
nie ma dla nikogo czasu. 
Rodzice nie mają czasu 
dla dzieci, a dzieci dla 
rodziców. Wszyscy stają 
się niewolnikami zegarka 
i pośpiechu. Czas stał się 
motorem napędzającym i 
znikoma jest świadomość, 
że czas jest stworzony dla 
nas, a nie my dla czasu. 

– Z wielu źródeł 
słyszymy o kryzysie. 
Ludzie są przestraszeni 

jego skutkami. W świecie coraz inten-
sywniej panuje strach. Czy nie jest to 
następstwo myślenia w pierwszym 
rzędzie o sprawach materialnych 
oraz odstawienia duchowości na 
dalszy plan?

– Jeśli człowiek skupia się na 
dobrach materialnych, wtedy w obliczu 
kryzysu musi zderzyć się ze swoim 
strachem. Zaczyna zadawać pytania, 
kim jest i do czego dąży w życiu. Jed-
nakże dla tych, którzy są gotowi na 
przyjęcie Boga całym sercem, kryzys 
nie jest życiową katastrofą. Dzisiejsze 
czasy nie są naznaczone jedynie 
kryzysem gospodarczym, o którym 
wszyscy mówią. Przecież mamy do 
czynienia z kryzysem, który jest o wiele 
głębszy, kryzysem ducha i duszy. Jest 
on bardziej niebezpieczny i niszczy to, 

Całkowitą ufność powinniśmy 
złożyć w Bogu

Wywiad z Vicką Mijatović-Ivanković 30 grudnia 2008 w Medziugorju
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co w człowieku najlepsze. Człowiekowi 
żyjącemu bez Boga trudniej jest prze-
zwyciężyć napotykające go kryzysy 
życiowe niż temu, który szczerze wie-
rzy i modli się. Kto trwa w Bogu, temu 
niczego nie brakuje, ponieważ Bóg 
napełnia jego serce pokojem, radością 
i błogosławieństwem. Powinniśmy się 
nad tym zastanowić i pojąć, iż ten świat 
nie może nam podarować nic w porów-
naniu z pokojem i szczęściem obecnym 
w niebie. Świat może dać nam pokój i 
radość tylko przez krótki czas, ale póź-
niej ponownie czujemy się opuszczeni 
i samotni. Sytuacja człowieka znajdu-
jącego się w kryzysie materialnym czy 
duchowym jest oczywiście przygnębia-
jąca. Ale Bóg jest ciągle blisko i gotów, 
by pomóc człowiekowi, otworzyć mu 
drzwi. Jezus nie bez powodu mówi: 
„Pukajcie, a otworzą wam”. Ważne jest 
jednak, by w tym pukaniu nie ustawać i 
być wytrwałym, by drzwi się otworzyły. 
To znaczy, ze w każdym kryzysie trzeba 
się modlić, modlić i jeszcze raz modlić. 
Trzeba całkowicie złożyć swą ufność 
w Bogu. 

– Ludzie wydają się być zagu-
bieni. Pośród spraw tego świata 
nie odnajdują prawdziwej hierarchii 
wartości. Sięgają po to, co przynosi 
krótkotrwałe zadowolenie. 

– Jeśli w naszym życiu będziemy 
uganiać się za głupstwami, szybko 
zauważymy ich nietrwałość oraz fakt, 
iż nie są w stanie zaspokoić naszych 
pragnień. W ludzkiej naturze leży nie-
ustanne poszukiwanie i to jest dobre. 
Źle dzieje się natomiast, gdy w swych 
dążeniach człowiek nie kieruje się ku 
Bogu. Dlatego Matka Boża tak często 
podkreśla: „Postawcie Jezusa na pierw-
szym miejscu w waszych rodzinach, 
by On stał się waszym nauczycielem, 
by On mógł was obdarzyć Swym 
błogosławieństwem.” Ona nie żąda 
od nas, byśmy trzy godziny albo pół 
dnia spędzali na modlitwie. Ważne jest 
jednak, by krótko pomodlić się rankiem 
przed czekającym nas dniem pracy, 
by rodzina wspólnie się pomodliła. I 
mogłoby to być choćby „Ojcze nasz” 
jako dziękczynienie za rozpoczynający 
się nowy dzień i jako prośba o boże 
błogosławieństwo na ten dzień. Wtedy 
możemy być pewni, że będzie więcej 
radości, pokoju i miłości. 

– Przychodzi do ciebie wiele 
osób. Co im mówisz?

– Niewiele mogę im powiedzieć. 
Przekazuję im słowa Matki Bożej, ale 

od tych ludzi zależy, z jaką otwartością 
przyjmują orędzia Maryi. Wszyscy jeste-
śmy zaproszeni do czynienia dobra, do 
miłości i nawrócenia. Decyzję każdy po-
dejmuje samodzielnie i do niczego nie 
można nikogo zmuszać. Oto wolność, 
która została nam dana z miłości. Matka 
Boża jest z nami, by nas zachęcać i 
wspierać, byśmy z własnej nieprzymu-
szonej woli zdecydowali się pójść za 
Jej Synem. Nawracanie siłą nikomu 
nie pomaga. Ten proces powinien zajść 
w atmosferze wolności, powinien być 
świadomym krokiem osobiście prze-
żywanej wiary i wypływać z głębokiego 
przekonania. Jeśli powiedzielibyśmy, że 
coś „musimy”, wywoływałoby to jedynie 
zniechęcenie i wyczerpanie. Dlatego 
próbujemy powoli i z troską zachęcać 
do modlitwy, tak by przyjmować to jako 
coś normalnego, a nie jako obowiązek. 
Jeśli modlitwa stałaby się obowiązkiem, 
byłaby jedynie nieznośnym ciężarem. 
Modlitwa powinna być szczera. Nie 
może wypływać pod naciskiem i presją. 
Modlimy się, więc powinniśmy ogarnąć 
modlitwą i Bogu powierzać tych, którzy 
się nie modlą, by On im pomógł podjąć 
modlitwę i nią żyć. Jeśli próbowaliby-
śmy mówić: „chodź, usiądź, musisz się 
modlić…”, to nie miałoby owocnego 
skutku. 

– Podczas tegorocznych świąt 
do Medziugorje przybyło wielu piel-
grzymów, by razem z Królową Pokoju 
świętować początek Nowego Roku.

– Nie jest wcale tak trudno znaleźć 
pokój, jeśli się go szuka szczerym ser-
cem. Bóg jest prawdziwym pokojem i 
kto szuka prawdziwego pokoju, znaj-
duje Boga. Bóg jest blisko i każdemu, 
kto puka otwiera drzwi do Swego Serca. 
Do nas należy wyrabianie w sobie wy-
trwałości. Powinniśmy mieć cierpliwość 
i ufność w Bogu. Od niego otrzymamy 
wszystko, o co Go prosimy, lecz tylko 
On zna czas realizacji naszych próśb. 
Jeśli tak postąpimy, On obdarzy nas 
pokojem serca. 

– W Medziugorju poprzez obja-
wienia Matki Bożej niebo w szczegól-
ny sposób styka się z ziemią.

– Niebo obdarowuje nas tą łaską 
już 27 lat, poprzez codzienną obecność 
Maryi. Powinniśmy przyjąć ten fakt z 
należytą powagą. Jesteśmy świadkami 
tego, że Maryja jest pośredniczką mię-
dzy nami a Bogiem. Bóg udziela nam 
wielu łask za wstawiennictwem Matki 
Bożej. Dlatego nie zapominamy, iż trwa 
czas szczególnie bogaty w łaskę. A jed-

nocześnie trzeba być świadomym, że 
nadejdzie również taki czas, w którym 
się to skończy. Dlatego Maryja pragnie, 
byśmy podążali drogą świętości, byśmy 
podążali za Nią, i w ten sposób łatwiej 
dochodzili do Jej Syna. Proponuje 
nam każdego dnia ten sam program, 
według którego możemy zbliżać się do 
Boga. Wielu pielgrzymów świadczy o 
łaskach, które otrzymali w Medziugorju, 
na górze objawień, na Kriżevać albo w 
kościele. Wielu doznało uzdrowienia 
fizycznego. Swoje doświadczenia życia 
przekazywali prosto w wyciągnięte do 
nich ramiona Matki Bożej. W tym sensie 
wszyscy – osoby widzące, duchowni, 
pielgrzymi – jesteśmy wezwani, by wcie-
lić w czyn łaskę, którą otrzymaliśmy. 
Jeśli tego nie uczynimy, to wszystko na 
darmo, ponieważ słowa bez czynów są 
puste. Dlatego powinniśmy o świętości 
nie tyle mówić, co próbować świętymi 
być. Oto prawdziwy cel naszego ziem-
skiego pielgrzymowania.

– W jakim kierunku zmierza pa-
rafia Medziugorje?

– Matka Boża powiedziała, że 
powinniśmy być w parafii świadkami 
wszystkiego, co tu widzimy i przeży-
wamy. Maryja wybrała parafię Medziu-
gorje, ale przez to miejsce cały świat 
powinien stać się jedną wielką parafią, 
która daje świadectwo. Członkami 
parafii są nie tylko jej mieszkańcy, ale 
wszyscy tu przybywający. Trwają du-
chowo zjednoczeni z tym miejscem, a 
wcielając w życie orędzia Matki Bożej, 
stają się świadkami na całym świecie. 
Przez Mariję LunettiPavlovic Matka 
Boża w dalszym ciągu przekazuje 
orędzia kierowane do ludzi na całym 
świecie. Ktokolwiek jeszcze w przy-
szłości odwiedzi Medziugorje, stanie 
się członkiem tej parafii i świadkiem w 
miejscu, gdzie żyje. 

– Często odwiedzasz osoby cięż-
ko chore, stojące u progu śmierci. 
Z pewnością nie jest ci łatwo, gdy 
wiesz, że ta osoba umiera.

Tak, masz rację. Jestem często 
wzywana do osób ciężko chorych, jed-
nakże nie patrzę na nich przez pryzmat 
choroby, ale traktuję ich obecność jako 
dar Boga. Choroba nie jest jakąś karą, 
ale krzyżem, który przekazuje nam Bóg. 
Wraz z przekroczeniem progu śmierci 
zaczyna się prawdziwe życie i błogo-
sławiony, kto trwa w tej nadziei i wierze. 
Śmierć, obojętnie w jaki sposób przy-
chodzi, postrzegam nie jako tragiczne 
wydarzenie, wręcz przeciwnie. Próbuję 
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Zastanówmy się przez chwilę 
i spójrzmy na czasy średnio-
wiecza, okres przed wynale-
zieniem drukowanych książek, 
gdy w wielkich klasztorach 
i opactwach wszystko było 
pisane i przepisywane ręcz-
nie. Miejsca przeznaczone do 
tej czynności nazywane były 
skryptoriami. W nich mnisi zaj-
mowali się odpisywaniem wie-
kowych manuskryptów, a tym 
samym ocalili od zapomnie-
nia dziedzictwo antyku. Tam 
upiększali dzieła swoich rąk i 
swego ducha. Współcześnie 
możemy podziwiać i docenić 
pozostawione nam wielkie, 
niezmierzone bogactwo tych 
zdobień, podkreślenie i ozdo-
bienie inicjałów, które poprzez 
symbole przedstawiały wiele 
treści. 

Początek jest ważny i nie 
odnosi się to tylko do począt-
ku tekstu czy rozdziału. Każdy 
początek odgrywa zasadniczą 
rolę w życiu konkretnego czło-
wieka. Jeśli ktoś nie dostrzega 
początku, jego wzrok nie jest 
w stanie zobaczyć mety. Szu-
kanie i odnajdywanie swoich 
korzeni i kroczenie do przodu - 
jest możliwe, jeśli znamy punkt 
wyjścia oraz cel wędrówki. Tak 
jest także z każdym Nowym 
Rokiem i kolejnym rokiem na-
szego życia. Nowy Rok kryje 
w sobie coś tajemniczego, ale 
już w inicjałach zawarte jest 
jego pełne znaczenie. Jeśli na 
początku Nowego Roku napi-
szemy wyraźne inicjały takie 
jak np. monogram Chrystusa 
IHS, wtedy wiemy w jakim 

kierunku i pod jakim znakiem 
płynie nasze życie. Jesteśmy 
świadomi, kogo naśladujemy, w 
kim pokładamy ufność. Przypo-
minają nam o tym także inicjały 
na naszych drzwiach C+M+B 
(Christus mansjonem benedi-
cat = Chryste, błogosław temu 
domowi). 

Pierwsze słowa wypowie-
dziane przez Jezusa - według 
synoptycznych Ewangelii - 
brzmią: „Nawracajcie się i 
wierzcie w Ewangelię!”. Jeden 
z największych poetów nie-
mieckich Rainer Maria Rilke 
zakończył swój sonet „Archa-
iczny tors Apolla” okrzykiem: 
„musisz zmienić swoje życie!”. 
Poprzednie wersy wiersza 
opisują zetknięcie się poety z 
wykopaliskiem, obrazem z mar-
muru, w ruinach starożytnego 
teatru klasycznego, w porto-
wym mieście Milet. Wizerunek 
przedstawia postać bez głowy i 
dłoni i właśnie dlatego wywołu-
je wstrząs w poecie. Jednocze-
śnie jest zauroczony pięknem 
dzieła i zszokowany widokiem 
okaleczonego wizerunku, który 
zdaje się zwracać do niego z 
przenikającym zawołaniem: 
„musisz zmienić swoje życie!”. 

Wołanie o zmianę własnego 
życia nie jest jedynie głosem 
poety, lecz błogosławioną chwi-
lą i głosem, na który każdy 
powinien nadstawiać uszu. Oto 
zasadnicze wołanie, które nie 
dopuszcza zwłoki. Jest niepo-
wtarzalne, a następstwem ra-
dykalnego wołania może i musi 
być jednoznaczna odpowiedź: 
nawrócenie. Słowa Jezusa 
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każdego chorego podnieść na duchu i 
wyjaśnić mu, że pewnego dnia wszyscy 
spotkamy się w jednym miejscu. Dlate-
go Matka Boża przypomina nam, byśmy 
byli blisko takich ludzi, byśmy wyciągali 
do nich dłoń, dawali im świadectwo, 
że jest niebo i nie mają powodów, by 
płakać, opuszczając ten świat. 

– Dla ciebie to łatwe: wierzyć w 
istnienie nieba, ponieważ z Maryją 
doświadczasz go każdego dnia. Ale 
co z tymi, którym ciężko uwierzyć?

Istnienie nieba jest prawdą i pragnę 
powiedzieć to każdemu. Wierzcie, że 
jest Bóg, że jest niebo i że powinniśmy 
się przygotowywać do życia w niebie. 
Dla wielu współczesnych ludzi jest to 
może trudne do przyjęcia, ponieważ 
uważają, że jest ono bardzo daleko, 
albo kierują swą uwagę tylko na ten 
świat. Ten, kto wierzy w Boga i życie 
wieczne po ziemskiej wędrówce, zdaje 
sobie sprawę, że powinien nad sobą 
pracować. Choć każdy z nas wie, jak 
ciężko przychodzi nam się zmieniać. 
Wtedy musimy świadomie wybrać 
drogę, do której zaprasza nam Maryja, 
drogę modlitwy, wyrzeczenia, postu, 
pokuty. Dlatego łatwiej powiedzieć „to 
nie dla mnie!”. Gdy się odrzuci wspo-
mniana drogę, nie trzeba podejmować 
trudu zmian, ale wszystko zostaje tak 
jak było. To jest dokładnie to, czego nie 
chce dla nas Matka Boża. Ona pragnie, 
byśmy się nawrócili i zmieniali. 

– Wieczorem spotkasz się z Mat-
ką Bożą. Czy możesz nas i naszych 
czytelników polecić opiece Maryi, 
by wstawiała się za nami u swego 
Syna?

Oczywiście zawierzam was i czytel-
ników w czasie spotkania z Matką Bożą. 
Niech Królowa Pokoju udziela wam 
szczególnych łask, pokoju i miłości. 

Przekład z niem.: Alicja B.

nawrócić się
I Zmienić życie...

Tomislav Pervan, OFM
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na początku Jego publicznej 
działalności wyrażają to samo 
przesłanie choć innymi słowa-
mi: „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię!”. 

„Musisz zmienić swoje ży-
cie!”- oto powtarzający się 
refren każdego ludzkiego ży-
cia. Mocne słowa i tak często 
rozpływające się w otchłani 
nicości i zapomnienia. Wspo-
mniany pisarz zaznaczył w 
swoim dzienniku: „co trzy, 
cztery miesiące odkrywam 
wciąż od nowa zapisek ‘dzi-
siaj zaczynam nowe życie’.” 
Tytuł opublikowanych notatek 
brzmiał: „Bańki mydlane”. My-
ślę, że każdy z nas zna własne 
bańki mydlane, własne plany 
i decyzje dotyczące zmiany 
życia i fakt, iż w rzeczywistości 
nic z nich nie wynika. Decyzje o 
wprowadzeniu zmian boleśnie 
zderzają się z codziennością, 
ponieważ jej punkt ciężkości 

nie pozwala człowiekowi zbyt 
łatwo i szybko uwolnić się od 
przyzwyczajeń i rutyny. W nas 
pozostają jedynie krótkotrwałe 
wspomnienia o pełnych nadziei 
planach. Można powiedzieć, 
że po raz kolejny sprawdza się 
powiedzenie, iż dobrymi chę-
ciami piekło jest wybrukowane. 
Jak wiele takich decyzji podej-
mujemy na początku Nowego 
Roku? I tylko niektóre przetrwa-
ją próbę czasu i nie staną się 
jedynie wspomnieniami. 

Niejednokrotnie nie mamy 
dość sił, by wcielać w życie 
pragnienia serca i nawracać się 
według wyznaczonych ideałów. 
Wtedy poddajemy się wpływom 
środowiska, które kształtuje 
nas według swoich wzorców. 
Jeśli człowiek nie żyje zgodnie 
z tym, co mówi mu zdrowy 
rozsądek i wiara, zaczyna tak 
myśleć jak żyje. A jeśli tkwi w 
błędzie, w grzechu, w kłam-

stwie, wówczas właśnie takie 
życie będzie odzwierciedlało 
się w codziennych ocenach, 
poglądach. Taki człowiek w 
końcu uzna za normalne to, 
co tak naprawdę jest wypacze-
niem prawdy. 

Wszystko poddane zostaje 
ciągłej przemianie. Nic nie 
może stać nieruchomo w jed-
nym miejscu. Człowiek powi-
nien stale się odnawiać i we-
ryfikować swoje poglądy. Kto 
nie rozwija się, nie dojrzewa, z 
konieczności zaczyna się co-
fać. Życie nie dopuszcza bycia 
letnim. Żadne małżeństwo nie 
żyje ze wspomnień, lecz z cią-
głego wzrastania, dojrzewania, 
wzajemnego wspierania się i 
przenikania. Czyż może istnieć 
wspólnota ludzi wiary, która 
traktowałaby słowa swojego 
założyciela jakby były gotowe 
do zbierania z nich żniwa, a 
nie jak nasiona lub kiełki, które 
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Święty Cyryl 
Aleksandryjski
Ojciec i Doktor 
Kościoła 
Powszechnego
Imię Cyryla Aleksandryjskiego jest od 

wieków związane z obaleniem herezji 
Nestoriusza jak również z soborem Efe-
skim (431 r.). Jako nieustraszony i za-
palczywy wojownik, Cyryl głosił wobec 
Nestorian jedność Osoby Chrystusa 
oraz Boskie macierzyństwo Dziewicy 
Maryi. Domagał się dla Niej tytułu „Matki 
Bożej”. Był nieprzejednanym obrońcą 
ortodoksji. Starał się, aby biskupstwo w 
Aleksandrii służyło prawdziwej wierze. 

W historii Kościoła Cyryl dołącza 
do wielkich obrońców prawowierności. 
Uznaje się w Cyrylu doktora Wcielenia, 
autora Soboru Efeskiego, na którym 
ukazano zjednoczenie Słowa Bożego 
z ludzką naturą. Cyryl, w opozycji do 
Nestoriusza, został mistrzem „Theoto-
kos” – „Matki Bożej”.

Podążając za Ojcami z Nicei, Cyryl 
odcisnął swą osobistą pieczęć na 
chrystologii: sprecyzował doktrynę 
Wcielenia tak, jak nikt inny przedtem 
tego nie zrobił. 

Rodzina 
Życie świętego przed objęciem bi-

skupstwa jest nam słabo znane. Jego 
narodzinom, które historycy umiejsca-
wiają około roku 380, nie towarzyszy 
żaden szczególny znak Bożego wyboru. 
Według „Kroniki” koptyjskiego biskupa 
Jana Nikiou z VII wieku, jedynego źródła 
na ten temat, matka Cyryla i jego wuj 
Teofil – przyszły patriarcha Aleksandryj-
ski – urodzili się w Memfis w rodzinie 
katolickiej. 

Dzieci, osierocone bardzo wcześnie, 
zostały powierzone niewolnicy. Ta zaś, 
zaprowadziła je pewnego ranka do 
świątyni Artemis i Apollona, aby się tam 
pomodlić. Zaledwie jednak weszli, bożki 
spadły i stłukły się. Obawiając się reakcji 
kapłanów oraz kary, niewolnica uciekła 
wraz z dziećmi do Nikiou, a następnie 
do Aleksandrii. Tam, kierowana Bożym 
Duchem, schroniła się w kościele. W 
tym czasie Atanazy odprawiał mszę św. 
Bóg objawił mu całe zajście. Gdy msza 
św. się skończyła, kazał przyprowadzić 

w każdym wierzącym muszą 
dojrzeć do stania się kłosami? 
Czyż może przetrwać społe-
czeństwo żyjące jedynie mi-
nionymi laurami i zwycięstwami 
albo próbujące utrzymać się z 
odsetek oszczędności? Jaki 
sportowiec nie daje z siebie 
wszystkich sił, by osiągnąć jak 
najlepszy wynik na zawodach? 
Dlaczego upadło Cesarstwo 
Rzymskie? Z powodu oparcia 
się na wspomnieniach dawno 
minionych wojennych sukce-
sów i tryumfalnych zwycięstw. 
Poddali się tzw. łatwemu ży-
ciu, a przez to stali się równie 
łatwym łupem napływających 
młodych ludów, pełnych sił i 
energii. Podobny proces za-
chodzi obecnie na zmęczonym 
i przesyconym Zachodzie. 

Niebezpieczne jest tkwienie 
w samozadowoleniu i krótko-
wzroczności. Tylko ciągłe zmia-
ny umożliwiają człowiekowi 
dojrzewanie i odkrywanie wła-
snej tożsamości. Tożsamości, 
która przez przeżycie młodości 
i stały postęp nadaje wartość i 
ochrania godność starości.

„Musisz zmienić swoje ży-
cie!”- woła dzieło sztuki do 
genialnego poety. „Musicie 
zmienić swoje życie, nadać mu 
nowy kierunek!”- wołał Jezus 
do żyjących w ówczesnym cza-
sie ludzi. Jego słowa zostały 
uwiecznione na papierze i roz-
brzmiewają na nowo we współ-
czesnym świecie. Stają jasno 
przed naszymi oczyma jako 
znaki, według których mamy 
wyznaczać szlaki naszych wę-
drówek. Jeśli budujemy swoje 
życie na sprawdzonym i nie-
zawodnym fundamencie oraz 

pragniemy kierować się w życiu 
tym, co jest trwałe i ponadcza-
sowe, powinniśmy zdecydować 
się prowadzić życie według 
norm i kryteriów zawartych w 
Dobrej Nowinie przekazanej 
nam przez Jezusa. 

Oczywiście żaden człowiek 
nie jest w stanie zmienić swo-
jego życia z dnia na dzień. 
Niewiele jest takich osób, które 
doświadczają nawrócenia w 
sposób podobny do św. Pawła. 
Nawet on potrzebował prawie 
dziesięciu lat, w czasie których 
wiele rozmyślał i był poddawa-
ny pokusom, zanim rozpoczął 
działalność apostolską na świe-
cie oraz nieustraszone głosze-
nie Chrystusa. To samo może-
my zauważyć u św. Franciszka. 
Także on po intensywnym do-
świadczeniu łaski poszukiwał 
przez wiele lat swojej drogi, 
pragnąc się upewnić, iż od 
Dobrego pochodzi powołanie, 
które otrzymał. A upewniwszy 
się, mógł podjąć dzieło, które 
odnowiło cały Kościół. 

Niebo i ziemia przemijają, 
zmieniają się pokolenia, nato-
miast Jezus także dziś zapra-
sza nas do nawrócenia. Od 
czasów Jana Chrzciciela ludzie 
zadają sobie pytanie, czy Jezus 
Chrystus jest tym, który miał 
przyjść czy mają oczekiwać ko-
goś innego. Jednak Jego życie 
pokazuje, że On sam jest ob-
razem Boga, który zamieszkał 
pośród nas. W żadnym innym 
Imieniu nie ma ratunku i przy-
szłości. Także dla nas. Dlatego 
powinniśmy oprzeć się na Bogu 
i Jemu zaufać.

Przekład z niem.: 
A. Banach

SzukającyM droGi do nawrócenia 
śladaMi Matki Bożej w MedziuGorju polecaMy:

„Z Maryją w szkole miłości i świętości...” 
- 5 kaset audio (po 90 minut każda) lub 
- to samo nagranie na 1 płycie cd mp3.
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niewolnicę z dziećmi. Zarzucał kobiecie 
jej zachowanie i zażądał dla Kościoła 
dzieci, przed którymi zbiły się bożki. 
Widząc, że Atanazy wiedział o wszyst-
kim, co zaszło w świątyni, niewolnica 
padła przed nim na twarz i poprosiła o 
chrzest. Biskup ochrzcił zarówno ją jak i 
dzieci. Następnie, młoda siostra Teofila 
została odesłana do żeńskiego zakonu i 
miała zostać tam aż do swojego ślubu z 
mieszkańcem Mahalle, miasta Delty. To 
właśnie tam, w mieścinie Theodosiou, 
miałby urodzić się św. Cyryl. W póź-
niejszym czasie, niektórzy z greckich 
biografów świętego uznają to miejsce 
urodzin za zbyt ponure i wybiorą Alek-
sandrię, której sława, według nich, 
będzie bardziej pasowała do prestiżu 
patriarchy. 

Informacje podane przez Jana z 
Nikiou są niewątpliwie bardziej wiary-
godne. Ze wspaniałej historii zapisanej 
przez kronikarza, godny szczególnej 
uwagi jest fakt, że rodzina Cyryla znaj-
dowała się pod patronatem Atanazego, 
przeciwnika Ariusza oraz obrońcy pra-
wowitej nauki Soboru Nicejskiego. W 
nim to, Teofil i Cyryl, dziedzicząc władzę 
w Aleksandrii, znajdą wzór do naślado-
wania. Z kolei rozbite bożki ze świątyni 
w Memfis są zapewne zapowiedzią 
roli jaką odegrał Teofil w zniszczeniu 
świątyń aleksandryjskich, zwłaszcza 
słynnej świątyni Serapecon w 391 r., po 
czym wkrótce nastąpił oficjalny zakaz 
pogańskich kultów.

Kiedy pod koniec życia Cyryl postawi 
sobie za cel w dziele „Przeciwko Julia-
nowi” obalenie tez cesarza, próbują-
cego przywrócić pogaństwo, pamięć o 
wuju, pogromcy bożkow, wciąż będzie 
mu towarzyszyć. 

Czy należy wreszcie dostrzec sym-
boliczny związek pomiędzy Memfis, 
miastem faraonów, gdzie prawdopo-
dobnie urodził się Teofil, a siedzibą 
aleksandryjską przyznającą swemu 
patriarsze wielką władzę? Teofil otrzyma 
przydomek „faraona”, ale stanie się tak z 
powodu jego gwałtownego i władczego 
charakteru oraz sposobu, w jaki działał 
na zgubę św. Jana Chryzostoma.

Lata foRmacji
Cyryl dorastał w cieniu swego wuja, 

od 385 r. patriarchy aleksandryjskiego, 
któremu matka świętego musiała wcze-
śnie powierzyć opiekę nad wychowa-
niem syna. 

Pochodzenie Cyryla świadczy o jego 
znajomości koptyjskiego, popularnego 
języka w Egipcie, ale wykształcenie 
otrzymał jako syn wybitnej rodziny w 
języku greckim. Zdobył też dostateczną 

znajomość łaciny. Następnie, uczęsz-
czając na codzienny cykl studiów, 
musiał uzupełnić formację u profesorów 
od retoryki i filozofii, którymi szczycił się 
wówczas Uniwersytet Aleksandryjski. 
Pogarda jaką żywił Cyryl dla literatury i 
elegancji przemowy nie powinna łudzić. 
Dzieło Cyryla zdradza zakres jego lite-
rackiej i filozoficznej wiedzy. 

Oprócz świeckich dyscyplin, musiał 
pogłębić znajomość Pisma Świętego. 
Czy Teofil naprawdę w tym celu wysłał 
go na pięcioletni pobyt do mnichów na 
pustynię w Nitrie? Autor „Życia patriar-
chów” mógł sobie wymyślić ten etap 
w formacji Cyryla, po pierwsze po to, 
aby przypisać mu drogę zapożyczoną 
od innych Ojców, lecz również w tym 
celu, aby znaleźć satysfakcjonujące 
wytłumaczenie dla jego znajomości 
Pism. W każdym razie wydaje się, 
że Cyryl nie miał żadnych uzdolnień 
co do prowadzenia życia zakonnego. 
Jego temperament skłaniał go raczej 
do czynu, do teologicznych dysput 
oraz do dogmatycznych walk. Takie 
dyskusje uważa się za zbyt subtelne 
dla mnichów.

W sierpniu 403 r. – pierwszy pewny 
element z biografii świętego – Cyryl 
towarzyszył Teofilowi w synodzie „Pod 
Dębem” (ad Quercum, pod Chalcedo-
nem), który skazał niesprawiedliwie 
Jana Chryzostoma. Nie wiemy nic o 
zachowaniu Cyryla w czasie tego smut-
nego wydarzenia. Jego wuj prowadził 
tak swe niegodne polityczne knowania. 
Wydaje się jednak, że Cyryl całkowicie 
pochwalał wyrok, gdyż dopiero później, 
po wielorakich presjach i w celu pogo-
dzenia się z Rzymem, zgodzi się na 
przywrócenie w dyptykach imienia Jana 
Chryzostoma. 

Teofil umarł 15 października 412 r. 
Czy myślał o siostrzeńcu jako następ-
cy? Tak czy inaczej, legalny kandydat, 
arcydiakon Tymoteusz, po dwóch dniach 
intryg i zamieszek został odsunięty na 
korzyść Cyryla. Jeśli wierzyć historyko-
wi Sokratesowi, Cyryl objął biskupi tron 
dysponując jeszcze większą władzą niż 
jego wuj. Wraz z nim rozpoczął się czas, 
w którym patriarcha aleksandryjski, wy-
chodząc poza granice wadzy kościelnej 
utwierdził swą pozycję także na scenie 
politycznej. 

Siostrzeniec Teofila, zawdzięczając 
wujowi wykształcenie, wprowadzony 
przez niego w świat politycznych intryg, 
będzie naturalnie dla swych przeciwni-
ków, „nowym faraonem”. 

PRzeciw 
schizmatykom 

i Żydom
Prawdą jest, że pierwsze lata jego 

biskupstwa wzmacniają wrażenie 
pozostawione przez wybory w niepo-
kojących warunkach: Cyryl ukazuje 
się jako człowiek autorytarny, dziedzic 
przemocy Teofila, mało troszczący się 
o środki, jakich używa, aby dojść do 
swoich celów i pokonać przeciwnika. 

Na początku brutalnie przystępuje 
do rozprawy z Nowacjanami, schizma-
tykami. Nakazuje zamykanie kościołów 
w Aleksandrii, konfiskuje obiekty kultu i 
pozbawia biskupa możliwości wykony-
wania obowiązków. Jakiś czas później, 
wypędza kolonię Żydów z Aleksandrii 
Czyni tym jeszcze więcej zamętu i rzuca 
trwały cień na pamięć o swej osobie. 

Starcia pomiędzy Żydami a chrześci-
janami były częste, ale w tej okoliczno-
ści wydaje się, że to Żydzi rozpoczęli 
nieprzyjacielskie działania. Cyryl, praw-
dopodobnie nakazał nawet odpowie-
dzialnym żydowskiej wspólnoty, aby ta 
zaprzestała przemocy. Pomimo jego 
gróźb, pod osłoną nocy dokonuje się 
prawdziwy spisek: wielu chrześcijan 
zostaje zamordowanych. 

Nazajutrz Cyryl reaguje przemocą: 
synagogi zostają splądrowane, Żydzi 
wypędzeni z miasta, a ich dobra wysta-
wione na pastwę losu: grabi je miejska 
hołota. Taki oto jest koniec starożytnej i 
kwitnącej kolonii żydowskiej, osiedlonej 
w mieście od czasu panowania Alek-
sandra Wielkiego. Pomimo przeprosin 
za działanie represjami i prawdopo-
dobnie pod presją ludu, Cyryl ponosi 
niewątpliwą odpowiedzialność za to 
zdarzenie. 

staRcia z władzą 
i moRd na hyPatii

Wydarzenia te doprowadzają bez 
wątpienia do pogorszenia stosunków 
z prefektem Egiptu, Orestesem, który 
nieprzychylnie patrzy na mieszanie się 
biskupów aleksandryjskich do władzy 
cesarza. Przymusowe opuszczenie 
miasta przez Żydów, pozbawiło miasto 
licznej i aktywnej społeczności i praw-
dopodobnie poruszyło do tego stopnia 
Orestesa, że ten odrzucił wszelkie próby 
pojednania z jakimi wychodził ku niemu 
Cyryl. Jakiś czas później wzajemne 
stosunki jeszcze bardziej się psują. 
Mnisi przybyli z Nitrie do Aleksandrii, tak 
samo oddani Cyrylowi jak byli oddani 
Teofilowi, stoją na przejściu prefekta 
Orestesa, znieważając go i traktując 
jako poganina i ofiarę bożków. 
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Jeden z nich o imieniu Ammoniusz, 
rani go nawet kamieniem w głowę. Ore-
stes zawdzięcza swoje ocalenie jedynie 
interwencji ludu aleksandryjskiego wy-
stępującemu przeciw mnichom. 

Ammoniusz zostaje zatrzymany, na-
stępnie wydany na śmierć. Pierwszym 
odruchem prefekta było sądzenie, że 
to Cyryl był autorem podstępu. Jednak 
o jego roli nic nie wiemy w tej sprawie.  
Cyryl próbuje odzyskać względy poli-
tyczne, czyniąc z Ammoniusza męczen-
nika! Jednak niechęć wyrażona przez 
część chrześcijan do czczenia pod 
nazwą Thaumasios (Zachwycający) 
mało godnego osobnika nakłania Cyryla 
do zaniechania tego pomysłu. 

Ostatni epizod bitwy o wpływy po-
między prefektem Egiptu a biskupem 
Aleksandrii jest też bardzo żałosny. Nie 
ośmielono się obarczyć Cyryla bezpo-
średnią odpowiedzialnością za śmierć 
kobiety  filozofa – Hypatii. Jednak fakt, 
że jego imię zostało wmieszane w tę 
sprawę budzi niepokój. Hypatia, kobieta 
ciesząca się bardzo dobrą opinią, sza-
nowana jako filozof przez swą wiedzę, 
ginie w okrutny sposób, padając ofiarą 
oszczerstwa, pod ciosami fanatycznych 
chrześcijan. Oskarżono ją o wywarcie 
wpływu na prefekta Orestesa, w celu 
przeszkodzenia w pojednaniu z Cyry-
lem. 

Napadnięta blisko swojego domu, 
zaciągnięta do kościoła, odarta z szat, 
zostaje zamordowana i poćwiartowa-
na, a jej ciało  spalone. Ta gwałtowna 
zbrodnia okryła wstydem nie tylko jej 
sprawców, jak pisze historyk Sokrates, 
ale też Cyryla i Kościół w Aleksandrii. 

Na przestrzeni czterech lat Cyryl 
niewątpliwie ustanawia swą władzę nad 
Kościołem w Egipcie; wymierza wobec 
pogan, Żydów i prawdopodobnie jesz-
cze bardziej wobec władzy cesarskiej 
zakres swojego panowania; przez to 
jednak nie nabywa wcale prawa do 
tytułu świętego...! 

Czy należy jednak zatrzymać się na 
tym obrazie wojowniczego i mściwego 
„faraona”, panującego w sposób ab-
solutny nad legionami zbuntowanych 
mnichów i fanatycznych chrześcijan? 
Byłoby nierozważne przyjąć, nie zacho-
wując dystansu, opowiadanie historyka 
Sokratesa i ocenić biskupstwo Cyryla w 
oparciu o te cztery lata. 

Nie zwalniając go z odpowiedzialno-
ści za tragiczne wydarzenia, nie można 
jednak zamknąć jego osoby do roli poli-
tycznego przywódcy, odpowiedzialnego 
za „pogromy” i zabójstwa. Jego dzieło 
jest tutaj istotne, aby zaświadczyć, że 

Cyryl umiał wykorzystać swój zapał do 
pokojowych celów. 

ogRomne dzieło: 
egzegeza i Pisma 

doktRynaLne
Kilka lat biskupstwa Cyryla aż do 

kryzysu nestoriańskiego to czas jego 
intensywnej aktywności literackiej, za-
równo egzegetycznej, jak i doktrynalnej. 
Czy dziedzic szkoły aleksandryjskiej 
czytał Orygenesa? Rozpoczął swe 
dzieło komentarzem do Pisma Świę-
tego, pokarmu chrześcijańskiej duszy i 
być może jeszcze bardziej pokarmu dla 
Cyryla, niepowtarzalnego autorytetu w 
dogmatycznych debatach. Jego pierw-
sze prace poświęcone Staremu Testa-
mentowi wymagają od niego licznych 
lektur, obfitej dokumentacji, cierpliwych 
badań, mających niewiele wspólnego 
z poruszeniami politycznymi. Najpraw-
dopodobniej Cyryl znalazł w bibliotece 
swego wuja Teofila komentarze św. 
Hieronima do Biblii, gdyż utrzymywali 
ze sobą dobre kontakty: to tłumaczyłoby 
w jego egzegezie historycznoliterackie 
interpretacje. 

Pierwszy traktat Cyryla „Uwielbie-
nie w duchu i w Prawdzie” rozwija w 
siedemnastu księgach zarówno egze-
gezę moralną jak i obrazową, w celu 
wykazania, iż prawo mojżeszowe jest 
zapowiedzią nowego prawa Ewangelii. 
W „Glaphyres” Cyryl kontynuuje, w 
sposób bardziej konkretny, refleksję nad 
bożą „ekonomią”. Przeglądając księgi 
Pięcioksięgu odsłania w każdej z nich 
zapowiedzi Chrystusa i tajemnicę zba-
wienia, począwszy od Adama, Abla czy 
Melchizedeka aż do wyboru Jozuego, 
objaśniając znaczenie węża z brązu i 
innych symboli. 

Dzięki tej „typologicznej” lekturze, 
wszelki rozdział pomiędzy dwoma 
Tes tamentami zanika: od jednego do 
drugiego czytamy to samo przesłanie 
o tajemnicy Chrystusa. W Starym Te
stamencie – w sposób zakryty, a w 
No wym – w otwarty. Ta sama intencja 
wydaje się w rzeczywistości kierować 
jego egzegetycznymi komentarzami 
do Starego Testamentu: poprzez linea
r ne wyjaśnianie, za cenę opóźnień i 
powtórzeń, Cyryl chce też pokazać, 
że „Chrystus jest kresem Prawa i pro-
roków”. Z tego powodu wydaje się, że 
systematycznie komentuje cały Stary 
Testament; niestety z tej wielkiej twór-
czości, jedynie „Komentarz do dwuna-
stu małych proroków” oraz „Komentarz 
do Księgi Izajasza” przetrwały w całości 
do dziś. 

Znaczne rozmiary tych dwóch dzieł 
pozwalają przypuszczać jak wyglądała 
cała egzegeza Starego Testamentu. 

Jeśli uświadomimy sobie, że Cyryl 
skomentował także metodycznie Nowy 
Testament, można dostać zawrotu gło-
wy wobec tytanicznej pracy, która praw-
dopodobnie... zniechęciła kopistów! 

Obszerny „Komentarz do Ewangelii 
św. Jana” jest jedynym z jego komen-
tarzy do „Nowego Testamentu”, który 
przetrwał do dziś prawie w całości, a 
krytyka widzi w nim szczyt egzegezy 
„cyryliańskiej”. 

Komentarze o większej oryginalności 
niż komentarze do Starego Testamen tu 
zapowiada już teolog Soboru Efeskiego. 
Z Ewangelii św. Jana, Cyryl proponuje 
dogmatyczne wyjaśnienie, przezna-
czone przede wszystkim do obalenia 
herezji Ariusza i Eunomiusza oraz do 
zbudowania trynitarnej teologii. Sama 
refleksja chrystologiczna pozwala do-
strzec w Cyrylu śmiałego przeciwnika 
dualizmu głoszonego przez Nestoriu-
sza. Pomiędzy tą egzegezą i pismami 
dogmatycznymi Cyryla tylko w przyjętej 
literackiej formie brak ciągłości. Jednak 
Pismo Święte pozostaje kamieniem 
pobierczym prawowierności. 

Tak więc Cyryl gromadzi w słyn-
nym „Thesaurus” główne twierdzenia 
kierowane przez Arian przeciwko 
dogmatowi trynitarnemu; twierdzenia, 
którym towarzyszy zaprzeczenie przez 
Ojców, Kappadocjan, a zwłaszcza przez 
Atanazego. W „Dialogach o świętej i 
współistotnej Trójcy Świętej”, Cyryl dąży 
do tego samego celu, uznając wielkie 
znaczenie obalenia arianizmu. Jednak 
sytuacja ta przygotowuje go zapewne 
do innych walk, do pozostawania czuj-
nym, aby zapobiec wszelkiemu atakowi 
wymierzonemu w Osobę Chrystusa. 
Zresztą nawet przed rozpoczęciem 
upadku nestoriańskiego refleksja Cyryla 
nad Wcieleniem wykracza poza ramy 
ariańskiej kontrowersji i prowadzi go do 
odrzucenia wszelkiej chrystologii zbyt 
radykalnie oddzielającej w Chrystusie 
dwie osoby: człowieka i Boga. O tym 
świadczą jego dzieła poprzedzające 
konflikt np. „Dialog o Wcieleniu Jedno-
rodzonego” oraz „Homilie paschalne”.

LekkomyśLność 
nestoRiusza

Czy Cyryl otrzymałby tytuł „Doktora 
Wcielenia”, gdyby nie konflikt z Nesto-
riuszem i Antiocheńczykami, który zmu-
sił go do wykroczenia poza horyzont 
teologii aleksandryjskiej? Potrzebna 
była ta konfrontacja, która zaprowadziła 
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Cyryla do sprecyzowania własnych 
poglądów, określenia swojej termino-
logii oraz dwuznaczności niektórych 
sformułowań, które niesłusznie uważał 
za odziedziczone od Atanazego. 

Przejęcie przez Nestoriusza bisku-
piego tronu w Konstantynopolu w 428 
r. odrywa natychmiast Cyryla od jego 
egzegetycznych prac, od dokumentów 
pisanych przeciw przeszłym herezjom, 
od dogmatycznych syntez, jakie wy-
pełniały jego czas. Nagła konieczność 
walki z poglądami Nestoriusza pobudza 
jego waleczny temperament.

Zaraz po objęciu tronu w Kon-
stantynopolu Nestoriusz ujawnia swe 
nierozważne opinie na temat Maryi i 
Wcielenia. Jego troska o walkę zarówno 
przeciw herezji Ariusza zaprzeczającej 
doskonałej boskości Słowa oraz prze-
ciw herezji Apolinarego, czyniącego z 
Wcielonego istotę niekompletną, dopro-
wadza go do zasadniczego odróżnienia 
w Chrystusie człowieka i Boga. 

Człowiekowi, według niego, należało 
przypisać wszystko to, co w postawie 
Chrystusa było słabością, cierpieniem i 
niewiedzą; Bogu – oczywiście wszystko 
to, co ukazuje wyłącznie boską naturę. 
Wobec tego, jak nazywać godnie „Mat-
ką Bożą” Maryję, która była jedynie 
„matką człowieka” Jezusa? Nestoriusz 
podzielił więc Chrystusa na dwie osoby, 
na dwóch Synów... Wypierał się przy 
tym, że wyznawał tę herezję, ale jego 
wypowiedzi ujawniły jego myślenie 
i doprowadziły do tego, że zaczęto 
podejrzliwie przyglądać się całej chry-
stologii antiocheńskiej.

Reakcja cyRyLa: 
efez Lub Podział 

kościołów
Bardzo szybko poinformowany przez 

swych wysłanników z Konstantynopola 
o wypowiedziach Nestoriusza, Cyryl ko-
rzysta z wygłoszonej przez niego wiel-
kanocnej homilii z 429 r., przypominając 
stanowczo (ale bez podawania imienia 
nierozsądnego patriarchy), że Maryja 
porodziła Syna Bożego, który stał się 
człowiekiem i dlatego jest „Matką Pana 
Boga”.

Sporny termin  „theokos”  nie jest 
jeszcze w niej wspomniany. Jest nato-
miast w sercu dogmatycznej argumen-
tacji rozwiniętej w „Listach do egipskich 
mnichów” szybko rozpowszechniony 
w Konstantynopolu. Nestoriusz, rzecz 
jasna, niepokoi się, Cyryl zaś pisze do 
niego dwa razy zachęcając do odwo-
łania wypowiedzi i przyjęcia terminu 
„theokos”. Wobec wyniosłej odmowy i 
uporu, Cyryl zmienia taktykę. Pragnąc 

znaleźć wsparcie u cesarskiej władzy, 
adresuje kolejno do Teodozjusza, księż-
niczek i cesarzowych traktat „O prawdzi-
wej wierze” z obawy, aby Nestoriusz nie 
nastawił dworu na swoją korzyść. 

W tym samym celu każe dostarczyć 
papieżowi Celestynowi teczkę błędów 
popełnionych przez Nestoriusza, które 
Rzym potępia. Na koniec, zwołuje 
synod biskupów egipskich, pod swoją 
władzą, wydaje referat o ortodoksyjnej 
doktrynie chrystologicznej i towarzyszą-
ce mu dwanaście tez zagrażających 
wyklęciem (anathematismes) Nesto-
riusza. Zostaną one przedstawione 
Nestoriuszowi i będzie musiał je uznać 
w przeciągu dziesięciu dni od momentu 
ich otrzymania, pod karą ogłoszenia 
heretykiem. Jednak w tym samym mo-
mencie, gdy Cyryl wydaje się odnosić 
zwycięstwo, cesarz zwołuje w Efezie, 

w 431 r. na Zesłanie Ducha Świętego, 
sobór generalny. Otóż ciekawy jest fakt, 
iż to nie Nestoriusza wezwano, aby się 
tłumaczył, ale właśnie Cyryla. Najwi-
doczniej, patriarcha z Konstantynopola 
potrafił lepiej niż Cyryl, zjednać sobie 
cesarską przychylność swoimi trakta-
tami. Cyryl odwróci jednak sytuację na 
swą korzyść, ale jego zwycięstwo na 
Soborze Efeskim pozostawi po sobie 
gorzkie wspomnienie: nie sposób nie 
pomyśleć tu o Teofilu i synodzie „Pod 
Dębem”, nawet jeśli Nestoriusz nie 
jest Janem Chryzostomem! Zwołany w 
celu zaprzestania poruszeń w Kościele, 
sobór podzielił Kościół w rzeczywistości 
głębiej i trwale. Ponad tradycyjnymi 
rywalizacjami między siedzibami w 
Aleksandrii i Konstantynopolu lub poza 
konfliktem międzyosobowym uczestni-
czymy w starciu dwóch teologicznych 
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szkół, każdej ze swym własnym stylem 
myślenia oraz terminologią, mniej 
troszczących się o postawę otwartości i 
zrozumienia aniżeli brutalne potępianie: 
każdy będzie musiał wybrać, między 
Antiochią a Aleksandrią, do kogo przy-
należy.

Nestoriusz przybywa pierwszy do 
Efezu i zdaje sobie natychmiast spra-
wę, że dostęp do wszystkich kościołów 
został przed nim zamknięty przez 
miejscowego biskupa Momnona, cał-
kowicie oddanego sprawie Cyryla. 
Ten przybywa tu z kolei z początkiem 
czerwca ze znaczną grupą biskupów i 
mnichów. Nie ma jeszcze mieszkańców 
Wschodu, poruszających się wolniej 
drogą lądową ani papieskich posłów. 
Cyryl nie zgadza się na nich czekać i 
22 czerwca ogłasza otwarcie soboru: 
prawowitość tytułu „theotokos” (Matka 
Boga) jest zatwierdzona. Nestoriusz, 
odmawiając stawienia się przed tym 
zgromadzeniem „Egipcjan” zostaje 
zdjęty z urzędu i ekskomunikowany; 
dwanaście powodów do jego wyklęcia 
(anathematismes) zostaje uroczyście 
przyjętych. 

Gdy przybywa do Efezu Jan Antio-
cheński oraz mieszkańcy Wschodu, 
wszyscy zostają postawieni przed fak-
tem dokonanym. Ich odpowiedzią jest z 
kolei pozbawienie urzędu Cyryla (oskar-
żonego o odnowienie  swoimi tezami 
do wyklęcia  herezji Apolinarego) oraz 
Memnona, który zabronił im, podobnie 
jak Nestoriuszowi, wejścia do kościołów 
efeskich. Podzielony odtąd na dwa ry-
walizujące ze sobą zgromadzenia sobór 
nie ma już nic innego do zaoferowania 
jak tylko żałosny spektakl walk o wpływy 
u władzy oraz bójek pomiędzy obiema 
stronami. 

Po kilku daremnych próbach po-
godzenia zwaśnionych stron, cesarz 
ogłasza zamknięcie soboru a biskupów 
odsyła z powrotem do siebie. Jeden 
problem zostaje jasno rozwiązany: usu-
nięcie z urzędu Nestoriusza, odesłanie 
go do jego klasztoru w Antiochii i zastą-
pienie go Maksymianem w Konstanty-
nopolu. Zostaje przyjęty także jeden 
punkt, ale bez prawdziwej doktrynalnej 
dyskusji: „Boże macierzyństwo” Maryi. 
W rzeczywistości, sobór Efeski niczego 
dogłębnie nie rozwiązał. 

PowRót do jedności 
i doktRynaLne Pogłę-

bienie zagadnienia
W obliczu barbarzyńskiego ataku, 

jaki groził granicom Cesarstwa, pokój 
w Kościele był dla władzy konieczno-

ścią: należało pojednać Cyryla i Jana 
Antiocheńskiego. Jednak Jan nie 
chciał skazywać Nestoriusza, a Cyryl 
bronił swych tez, choć go oskarżano o  
apolinaryzm.1 

Tymczasem, pod wpływem cesar-
skiego wysłannika Aristolaosa, dzięki 
pośrednictwu starego Akacjusza z Be-
ree, dochodzi w roku 433, na konkursie 
uczonych teologów takich jak Teodoret z 
Cyru, do pojednania opieczętowanego 
„Aktem Jedności” i uczczonego w liście 
Cyryla skierowanego do Jana w ten oto 
sposób: „Niech się niebiosa radują i 
ziemia weseli”. 

Wszystkie przeszkody nie zostały 
jednak usunięte od razu i każda ze stron 
miała trudność w nakłonieniu swych 
najbardziej zawziętych zwolenników do 
powrotu do jedności i do jej przyjęcia. 
Wielkość Cyryla wynika nie tyle z jego 
łatwego pokonania Nestoriusza, ale ze 
sposobu, w jaki zgodził się wówczas 
wyjaśnić swą chrystologiczną doktry-
nę, obronić swą terminologię, uznać 
prawowitość terminologii Wschodu. Dla 
obrony jedności przyjmie nawet oskar-
żenia o słabość względem dualizmu 
antiocheńskiego2! 

Skoro Cyryl odniósł głośne zwycię-
stwo nad Nestoriuszem, na planie dok-
trynalnym idzie na znaczne ustępstwa 
względem swych przeciwników. Nie 
zgadzając się nigdy na przyjęcie ich 

terminologii, Cyryl uznał rozróżnienie 
dwóch natur w jednej Osobie Chrystusa 
za prawowitą wiarę. Chociaż wyjaśni 
zwrot „jedyna natura Bożego Słowa 
wcielonego” i mimo, że nigdy nie nada 
mu sensu apolinarystycznego, zostanie 
o to podejrzany. Sobór Chalcedoński 
użyje sformułowań zainspirowanych 
chrystologią antiocheńską. Unitarna 
wizja Cyryla rozważającego tajemnicę 
Wcielenia pozostaje fundamentalna: 
wobec chrystologii „dzielącej” – Bóg 
obok Człowieka – kontempluje w Oso-
bie Chrystusa tajemniczą wymianę, 
dzięki której Słowo uniża się do kondycji 
ludzkiej, aby pochwycić ludzką naturę i 
ją przebóstwić. 

W taki sposób, kontrowersje pomię-
dzy Antiochią i Aleksandrią dotyczące 
Wcielenia pozwalają, pomimo zatargów 
i rozdarć, posunąć do przodu refleksję 
nad tajemnicą zbawienia. Dla wiernych 
dyskusje teologów były bardzo wnikliwe. 
Skazanie Nestoriusza było w ich oczach 
skazaniem „bluźniercy theotokos”. W 
Efezie termin „theotokos” (Matka Boga) 
stał się okazją do wyrażenia przywiąza-
nia miasta do kultu Maryi; tak samo jak 
w całym Wschodnim Kościele. 

W roku 438, jedność była wciąż 
zagrożona, w chwili gdy Cyryl, praw-
dopodobnie pod presją zagorzałych 
zwolenników, napisał traktat przeciwko 
Diodorowi z Tarsu oraz Teodorowi z 
Mopsueste, oskarżonym o rozpętanie 
herezji nestoriańskiej. Było to oskarża-
nie dwóch większych doktorów Kościoła 
Antiocheńskiego z IV w. Mieszkańcy 
ze Wschodu żywo zareagowali i Cyryl 
wolał nie kontynuować natarcia, aby za-
chować pokój. Już wtedy potrafił stłumić 
w sobie „faraona” i poddać swą władzę 
służbie jedności Kościołów.

śmieRć cyRyLa 
i jego sPuścizna

Śmierć świętego, która nastąpiła 27 
czerwca 444 r., dwa lata po zaginięciu 
Jana Antiocheńskiego, definitywnie 
zamknęła czas kontrowersji, rozdarć 
i podejrzeń. Niestety, ci, którzy wzięli 
na siebie dziedzictwo Cyryla nie byli 
tej skali teologami co on, ani też nie 
troszczyli się o jedność tak jak on. 

Następca Cyryla, Dioskuros, to-
warzyszył mu niegdyś w Efezie i jego 
chrystologia pozostawała uparcie 
przywiązana do chrystologii potępionej 
tezami  przeciw Nestoriuszowi. Z kolei 
Eutyches, kierujący w Konstantynopolu 
klasztorem i cieszący się zaufaniem u 
cesarskiej władzy, jeszcze mniej niż 
Dioskuros uznawał „Akt jedności” z 433 

1	Apolinaryzm	 jest	 poglądem	 odnoszą-
cym	się	do	natury	Chrystusa.	Nazwa	po-
chodzi	od	głównego	przedstawiciela	tej	
doktryny,	Apolinarego,	 w	 latach	 około	
360	-	392	biskupa	Laodycei.	Był	on	go-
rącym	zwolennikiem	dogmatu	ogłoszo-
nego	na	Soborze	Nicejskim	(325),	który	
ogłosił,	że	Chrystus	w	całej	pełni	posia-
da	boską	naturę.	Apolinary	twierdził,	że	
aby	zachować	boskość	Chrystusa,	Jego	
natura	 ludzka	 była	 niekompletna,	 czyli	
nie	posiadała	duszy	rozumnej.
2	 Wspólnym	 wyróżnikiem	 Kościołów	
orientalnych	 było	 odrzucenie	 chrysto-
logicznych	 postanowień	 Soboru	 Chal-
cedońskiego	 (451	 r.).	 Dla	 Kościołów	
orientalnych	 Chalcedońska	 definicja	
o	 dwóch	 naturach	 oznaczała	 wprowa-
dzenie	 niebezpiecznego	 dualizmu	 i	 za-
przeczenie	 jedności	 Osoby	 Chrystusa.	
Dialog	 doprowadził	 do	 uznania	 przez	
Kościoły,	 iż	 różnice	 w	 pojmowaniu	
osoby	i	natury	Chrystusa	pomiędzy	Ko-
ściołami	orientalnymi	a	 tymi	Kościoła-
mi,	 które	 akceptują	 postanowienia	 So-
boru	 Chalcedońskiego,	 mają	 charakter	
słowny:	 w	 rzeczywistości	 obie	 strony	
wyznają	 tę	 samą	 wiarę,	 prawomocnie	
używając	różnych	formuł	i	sposobów	jej	
wyrażania.	 Kościołom	 orientalnym	 w	
rzeczywistości	 bliska	 była	 formuła	 św.	
Cyryla	z	Aleksandrii,	który	głosił	„jedną	
wcieloną	naturę	Słowa	Bożego”.
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r. Jeśli mówił, jak Cyryl, o „jednej wcielonej 
naturze” nadawał temu zwrotowi sens czysto 
apolinarystyczny: według niego, boskość 
wchłonęła w Chrystusie człowieczeństwo; z 
tego względu to człowieczeństwo nie było 
nam już współistotne. 

Te dwie postaci, jak i inni przesadni zwo-
lennicy najbardziej radykalnych sformułowań 
Cyryla, zapoczątkowali schizmę monofizycką 
o znacznym zasięgu, opanowującą obszar od 
Egiptu aż po Wschód3. Dzisiejsze Kościoły 
monofizyckie lub jakobickie w Egipcie, Syrii 
lub Armenii mniej więcej wywodzą się bezpo-
średnio z tych właśnie Kościołów. 

Wreszcie, od zadziwiającej ekspansji Ko-
ściołów antiocheńskich, od Persji po Chiny, 
przetrwało jeszcze kilka Kościołów, nazwijmy 
je „nestoriańskich”. Cyryl był więc bezwiednie 
powodem podwójnej schizmy. Podejrzewając 
jednak ortodoksję Diodora z Tarsu i Teodora 
z Mopsueste, mógł przypuszczać że tym sa-
mym usunie w cień młode Kościoły, których ci 
byli wielkimi doktorami. Czy mógł wyobrażać 
sobie, że jego własne sformułowania chrysto-
logiczne, niewątpliwie dwuznaczne ale wiele 
razy objaśniane, posłużą za rękojmię „cyry-
lowskich” ekstremistów? Cyryl Aleksandryjski 
przedstawia nam zapewne nieco zaskakujący 
obraz świętości. 

Chciałoby się móc bez końca podziwiać 
w nim ucznia Atanazego, a zapomnieć, że 
był siostrzeńcem Teofila. Ale w czasie, gdy 
doktrynalna debata nad dwiema naturami 
Chrystusa poddawała w wątpliwość rze-
czywistość samego zbawienia, ortodoksja 
potrzebowała surowych teologów. To właśnie 
dlatego Kościół grecki, a później Kościół po-
wszechny uznali w Cyrylu „świętego doktora”, 
takiego, którego całe dzieło egzegetyczne i 
dogmatyczne, czyni z tajemnicy Wcielenia 
i Osoby Chrystusa główny przedmiot jego 
badań i rozważań.

 W ten sposób, jako teolog doprowadził 
do rozwoju duchowości związanej z tajem-
nicą zakorzenienia Boga w naszej ludzkiej 
naturze oraz duchowości związanej z kultem 
Bogarodzicy.

René Lejeune
Przekład z franc. Marta Z.

3	 Podczas	 Soboru	 w	 Chalcedonie	 w	 451	 r.	
został	 przyjęty	 dogmat	 o	 dwóch	 naturach	 w	
Jezusie,	z	którym	wielu	biskupów	i	chrześci-
jan	 się	 nie	 zgodziło	 dając	 początek	wielkiej,	
zwaną	 monofizycką,	 schizmie	 w	 Kościele	
powszechnym.	 Obok	 Egipcjan,	 Etiopczyków	
i	później	Ormian,	także	i	znaczna	część	ludno-
ści	Bliskiego	Wschodu,	która	posługiwała	się	
językiem	syriackim,	również	odrzuciła	posta-
nowienia	Soboru	Chalcedońskiego.	W	rzeczy-
wistości,	w	ich	przypadku,	nie	chodziło	o	róż-
nicę	doktrynalną	w	zrozumieniu	natur	Jezusa,	
ale	o	różnicę	w	używanym	słownictwie.

Z pierwszego Listu 
św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa 

ObrOńca bOskiegO 
macierzyństwa 

Najświętszej 
Dziewicy maryi 

	 Dziwię	 się	 bardzo,	 iż	 są	 tacy	 ludzie,	 którzy	 naprawdę	
wątpią,	czy	Najświętszą	Dziewicę	wolno	nazywać	Matką	Boga.	
A	tymczasem	jeśli	nasz	Pan,	Jezus	Chrystus,	jest	Bogiem,	dlacze-
go	Najświętsza	Dziewica,	która	wydała	Go	na	świat,	nie	może	
być	nazwana	Bogarodzicą?	Tę	prawdę	przekazali	nam	ucznio-
wie	Pańscy,	chociaż	nie	posługiwali	się	takim	wyrażeniem.	Tak	
nauczali	 nas	 święci	Ojcowie.	Oto	 przesławnej	 pamięci	 ojciec	
nasz	Atanazy	w	 trzeciej	księdze	dzieła	o	 świętej	 i	współistot-
nej	Trójcy	wielokrotnie	 nazywa	Najświętszą	Dziewicę	Matką	
Boga.	
	 Pragnę	w	tym	miejscu	przytoczyć	jego	słowa.	Oto	one:	
„Szczególną	właściwością	Pisma	–	jak	już	po	wielekroć	wspo-
minaliśmy	–	jest	to,	iż	o	Zbawicielu	wypowiada	się	w	dwojaki	
sposób:	z	jednej	strony	głosi,	iż	jest	On	Bogiem	wiecznym,	Sy-
nem,	Słowem,	Odblaskiem	Mądrości	Ojca;	z	drugiej	zaś,	że	w	
tych	ostatecznych	czasach	dla	naszego	zbawienia	wziął	ciało	z	
Bogarodzicy	Dziewicy	Maryi	i	stał	się	człowiekiem”.	
	 Nieco	dalej	 dodaje:	 „Było	wielu	 świętych	wolnych	od	
wszelkiego	grzechu:	Jeremiasz	uświęcony	został	w	łonie	swej	
matki	 i	 Jan	 jeszcze	 przed	 swoim	 narodzeniem	 poruszył	 się	
z	 radości	na	głos	Maryi,	Matki	Boga”.	Ten	przezacny	mąż	ze	
wszech	miar	godzien	jest	naszego	zaufania	i	posłuszeństwa,	al-
bowiem	nigdy	nie	wypowiedział	niczego,	co	nie	byłoby	zgodne	
z	Pismem	świętym.	
	 Ponadto	Pismo	święte,	natchnione	przez	Boga,	poucza,	
iż	Słowo	Boga	stało	się	ciałem,	to	jest,	złączyło	się	z	ciałem	ob-
darzonym	duszą	nieśmiertelną.	Słowo	Boga	stało	się	zatem	po-
tomstwem	Abrahama,	przyjęło	ciało	z	niewiasty;	stało	się	więc	
uczestnikiem	ciała	i	krwi,	tak	iż	odtąd	jest	nie	tylko	Bogiem,	ale	
na	mocy	tego	zjednoczenia	podobnym	do	nas	człowiekiem.	
	 Emanuel	przeto	ma	w	sobie	dwie	natury:	Boską	i	ludzką.	
Jeden	wszakże	jest	Pan,	Jezus	Chrystus,	jeden,	prawdziwy,	na-
turalny	Syn	Boga,	Bóg	i	człowiek	zarazem.	Nie	człowiek	ubó-
stwiony,	podobny	do	tych,	którzy	dzięki	 łasce	stali	się	uczest-
nikami	 Bożej	 natury,	 ale	 prawdziwy	 Bóg,	 który	 dla	 naszego	
zbawienia	ukazał	się	w	ludzkiej	naturze,	jak	to	świadczy	Apo-
stoł	Paweł	w	słowach:	„Gdy	nadeszła	pełnia	czasu,	zesłał	Bóg	
Syna	swego,	zrodzonego	z	niewiasty,	zrodzonego	pod	Prawem,	
aby	wykupił	tych,	którzy	podlegali	Prawu,	abyśmy	mogli	otrzy-
mać	przybrane	synostwo”.
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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. Zamówienia 

wysyłane na nasz adres 
(biuro@voxdomini.com.pl 

lub sklep@voxdomini.com.pl) 
przekazujemy do realizacji 

do B. H. Lumen i wysyłamy po-
twierdzenie przyjęcia zamówienia. 

SKLEP INTERNETOWY: 
www.voxdomini. com.pl/sklep

Wydawnictwo zasadniczo reali-
zuje jedynie zamówienia na prenu-
meratę pisma, którą należy opłacić 
przelewem na konto. Prosimy nie 
korzystać ze starych druków, po-
nieważ nr konta bankowego może 
nie być już aktualny.   

P O L e c a m y 
catalina rivas 

męka Pańska
refleksje Pana jezusa 

nad tajemnicą jego cierpienia 
oraz nad wartością, 

jaką miało ono 
dla Odkupienia
ISBN-10 83-86092-05-X

objętość: 80 stron 
format: 145 x 200 mm 

cena: 5,5 zł + koszty wysyłki

inne publikacje wydawnictwa 
Vox Domini o męce chrystusa

l cierpienie jezuSa. cierpienie dla 
jezuSa. Droga krzyżowa oraz inne teksty o dusza-
chofiarach i o wartości cierpienia zanotowane przez 
Marię Valtortę i dotąd niepublikowane w żadnej innej 
książce (304 str.). Cena: 18 zł
l przyGotowanie do Męki. zdrada 
judaSza. Księga V „Poematu BogaCzłowieka” M. 
Valtorty. Ukazuje zwłaszcza JezusaZbawiciela, który 
tuż przed męką doświadcza coraz większej wrogości 
otoczenia i jednocześnie podejmuje wszelkie środki, 
aby ocalić Judasza zarówno od zdrady, jak i od potę-
pienia (480 str., cena 25 zł; na CD mp3  10 zł)
l Męka jezuSa chryStuSa - kSięGa Vi „poeMatu ...” 
Marii Valtorty. Zapis mistycznych wizji ostatniego tygodnia życia Chrystusa, aż 
po opis Jego męki, złożenia w grobie i ogromnej boleści Jego Matki (432 str., 
także na CD mp3 lub na kasetach audio). Książka obecnie w promocji: 20 zł
l adoracja nocna w rodzinie. Modlitewna refleksja o cier-
pieniu Chrystusa w Getsemani, której autorem jest o. Mateo CrawleyBoevey, 
promotor światowej intronizacji Najśw. Serca Jezusa (56 str.) Cena: 3 zł.
l droGa krzyżowa Kaseta audio (90 min.). Cena: 6 zł
l Miłość wynaGradzająca. Co to takiego wynagradzanie? 
Od powiedzi szukamy u mistyków chrześcijańskich, którym Bóg objawił Swe 
cierpienie i to, jak człowiek kochający może Go pocieszyć. Kaseta audio (90 
min.). Cena 6 zł

wszystkie publikacje cataliny rivas
l tajeMnica Spowiedzi i MSzy świętej. Pouczenie o 
Eucharystii i sakramencie pojednania. (64 str.). Cena: 3,20 zł
l Boża opatrzność. jaSna wizja śMierci. Refleksja 
o okolicznościach śmierci brata i matki, natchnieniach i wizjach, jakie temu 
towarzyszyły. (64 str.). Cena: 3,20 zł
l z Synaju na kalwarię. Rozważania o ostatnich słowach Pana 
Jezusa na krzyżu. (80 str.). Cena 5 zł
l Męka pańSka. Cena 5,5 zł
l tajeMnica Spowiedzi i MSzy świętej. Boża opa-
trz ność na płycie dźwiękowej CD mp3. Cena 10 zł
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Komplet „Poematu Boga-Człowieka” w języku polskim 
Ponad 5 tysięcy stron w 10 tomach (+ dodatek „Poznać Ewangelię”) 236 zł + koszty wysyłki

W języku polskim 
dostępne są następujące nagrania 

pism Marii Valtorty:

Poemat Boga-Człowieka - Księga I (1 CDmp3); 
Księga II (2 CDmp3); Księga III (3 CDmp3); Księga 
V (1 CDmp3); Księga VI (bardzo obszerne fragmenty, 

1CDmp3); Księga VII (1 CDmp3); 
Koniec Czasów (1 CDmp3); Przygotowanie na spotka-

nie z Ojcem. Godzina Święta (1 CDmp3); 
Uwaga ! Przed zakupem warto się upewnić, czy posiadany sprzęt jest zdolny odtwarzać płyty dźwiękowe 

CDmp3. Zwykle informacja taka znajduje się na sprzęcie, a na pewno w instrukcji obsługi. Najpopularniejszy sprzęt 
to przenośne playery mp3; telefony komórkowe; najtańsze odtwarzacze DVD i oczywiście komputery.

Przygotowujemy nagranie Księgi IV i kiedyś w przyszłości pełny tekst Księgi VI, narazie jednak stanęły na prze-
szkodzie problemy zdrowotne. Zawsze prosimy o modlitwę w intencji naszej pracy i za nią dziękujemy! 

maria Valtorta
gODziNa święta

ISBN 83-86092-04-1
format: 105 x 145 mm 

40 stron, cena: 3 zł 
Godzina Święta to fragment pism, zawartych w I Qu-

aderni del 1944. To rozważania, które mogą służyć pomo-
cą w refleksji nad niepojętą miłością Boga do człowieka, 
np. w modlitewnym wyciszeniu przed Najświętszym Sa-
kramentem. 

Znasz kogoś, kto ma bardzo niewiele czasu, nie lubi 
czytać i trudno mu wyjaśnić, jaki jest Bóg? Ta książeczka 
bez wątpliwości jest właśnie dla niego...
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Z okazji dwutysiąclecia uro-
dzin świętego Pawła, papież 
Benedykt XVI zapragnął, aby 
chrześcijanie poznali go lepiej i 
wzmocnili swą pierwotną wiarę 
świadectwem Tego wielkiego 
apostoła, ożywionego płonącą 
modlitwą z misyjnej gorliwości 
we wszelkich przebytych do-
świadczeniach. 

Rok ten właśnie się kończy. 
Przypomnijmy więc raz jeszcze, 
że zanim Chrystus ukazał się św. 
Pawłowi na drodze do Damaszku, 
był on żarliwym żydem i prześla-
dowcą rodzącego się Kościoła. 

Po nawróceniu, Paweł powie: 
„Choć nadal prowadzę życie 

w ciele, jednak obecne życie moje 
jest życiem wiary w Syna Bożego, 
który umiłował mnie i samego sie-
bie wydał za mnie...” (Ga 2,20).

Ta wiara i miłość do Jezusa 
Chrystusa ukrzyżowanego i zmar-
twychwstałego, ożywiła całe ży-
cie św. Pawła. Aby głosić ewan-
gelię wszystkim narodom, św. 
Paweł mnożył misyjne podróże i 
stawiał czoła prześladowaniom, 
cierpieniu i wszelkiego rodzaju 
próbom.

Św. Paweł żył w pełnym zjed-
noczeniu z Tym, który oznajmiał 
mu co ma mówić: 

„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz 
żyje we mnie Chrystus.” 

Zawsze, a szczególnie z w 
tym roku, spróbujmy oddać się 
pogłębionej lekturze listów św. 
Pawła i spróbujmy uczyć się od 
Niego słuchać Chrystusa, kochać 
Go, w nieustannej modlitwie i 
w głoszeniu wszystkim światła 
Ewangelii. W naszych rodzinach 
i naszych środowiskach pracy, 
bądźmy prawdziwymi świadkami 
Jego zmartwychwstania.

Modlitwa wprowadzająca:
Błogosławiony bądź Boże, 

Ojcze naszego Pana Jezusa Chry-
stusa, który nas uświęcasz wszyst-
kimi rodzajami błogosławieństw 
duchowych, w niebiosach, i w 
Chrystusie. Przez Tego, który nas 
wybrał, abyśmy stali się świętymi 
i nieskalanymi w Jego obecności 
i Jego w miłości.

Hymn 
Refren: Chcę wyśpiewywać 

Twoją miłość i Tobie oddawać 
chwałę Panie, 

Chcę żyć dla Ciebie, Ciebie 
kochać, za Tobą podążać i Ciebie 
głosić wszystkim narodom.

Twoja miłość do nas, jest sil-
niejsza niż wszystko,

Chcesz nam ofiarować życie 
Twojego Syna i nas rozpalać 
Twoim Duchem. 

Chwała Tobie, Panie! 
Chwała Tobie, Jezu Chryste!
Posłany przez Ojca, aby być 

naszym Panem, jesteś naszym 
skałą, naszym schronieniem i 
naszym oswobodzicielem.

Chwała Tobie, Panie! 
Chwała Tobie, Jezu Chryste!
Przez Ducha Świętego, przy-

bywasz żyć i zamieszkać w sercu 
naszego życia, abyśmy byli zjed-
noczeni z Tobą w naszym Ojcu i 
w naszych braciach.

Chwała Tobie, Panie! 
Chwała Tobie, Jezu Chryste!
Jesteś tu na naszych drogach, 

już więcej nie boimy się, ośmie-
lamy się głosić Twoją miłość i o 
niej świadczyć.

Chwała Tobie, Panie! 
Chwała Tobie, Jezu Chryste!
Podczas naszych doświadczeń 

i mroków, Twoje słowa są naszym 
światłem, one prowadzą nas do 

prawdy i poznania Twojej woli.

Chwała Tobie, Panie! 
Chwała Tobie, Jezu Chryste!
Modlitwa w ciszy
Jezu, zawierzam moją wiarę 

Tobie, chcę na zawsze zamieszkać 
przy Tobie i wraz ze wszystkimi, 
którzy wierzą w Ciebie, oddawać 
chwałę Twojemu imieniu. 

Słowo Boże (Ef 3,8,14-19):
«Mnie, zgoła najmniejszemu 

ze wszystkich świętych, została 
dana ta łaska: ogłosić poganom 
jako Dobrą Nowinę niezgłębione 
bogactwo Chrystusa Dlatego zgi-
nam kolana moje przed Ojcem, od 
którego bierze nazwę wszelki ród 
na niebie i na ziemi, aby według 
bogactwa swej chwały sprawił w 
was przez Ducha swego wzmoc-
nienie siły wewnętrznego czło-
wieka. Niech Chrystus zamieszka 
przez wiarę w waszych sercach; 
abyście w miłości ukorzenieni i 
ugruntowani, wraz ze wszystkimi 
świętymi zdołali ogarnąć duchem, 
czym jest Szerokość, Długość, 
Wysokość i Głębokość, i poznać 
miłość Chrystusa, przewyższającą 
wszelką wiedzę, abyście zostali 
napełnieni całą Pełnią Bożą.» 

Adoracja w ciszy
Duchu Święty, Ty który 

wzmacniasz naszą wewnętrz-
ną istotę, przybądź, aby w nas 
zamieszkać i żyć; ukaż nam 
głębokości Serca Jezusowego i 
zakorzeń nas w Jego miłości. 

Jak św. Paweł, mówimy Ci:
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz 

żyje we mnie Chrystus, który 
modli się do Ojca we mnie, który 
kocha i działa przeze mnie.

Modlitwa wstawiennicza
Jak św. Paweł, który modlił się 

we wszystkich okolicznościach, 
we dnie i w nocy...

– Z apostołem Pawłem, odda-
jemy Tobie chwałę, Panie, abyś 
napełnił nas chrztem uświęcenia 
Twojego Ducha. 

Z nim, prosimy Ciebie, pomóż 
nam żyć ustawicznie w Twojej 
obecności.

– Z apostołem Pawłem, odda-
jemy Tobie chwałę, Panie, abyś 

Na zakończenie Roku Pawłowego

Wraz z Apostołem Pawłem: 
Modlimy się 
i oddajemy Bogu chwałę
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wyrwał nas z grzechu i wybaczał 
bez końca nasze błędy. 

Z nim, prosimy Ciebie, umac-
niaj nas w naszych słabościach i 
pocieszaj w doświadczeniach. 

– Z apostołem Pawłem, odda-
jemy Tobie chwałę, Panie, aby 
wszyscy ochrzczeni, tu i w dale-
kich krajach, brali dziś udział w 
głoszeniu Ewangelii wszystkim 
narodom. 

Z nim, prosimy Ciebie za tych, 
którzy są prześladowani, w wię-
zieniach lub ośmieszani z powodu 
Ewangelii.

– Z apostołem Pawłem, od-
dajemy Tobie chwałę, Panie, za 
wszystkich tych, których wiara i 
braterska miłość rozwija się.

Z nim, prosimy Ciebie, odnów 
przez potęgę Twojej miłości serce 
tych, którzy żyją w grzechu, po-
działach i nienawiści.

– Z apostołem Pawłem, od-
dajemy Tobie chwałę, Panie, za 
wszystkich tych, którzy pozostają 
prowadzeni przez Twojego Ducha 
w wolności, w pokoju, w radości, 
i w służbie. 

Z nim, niestrudzonym sługą, 
prosimy Ciebie, naucz nas służyć 
naszych braciom z cierpliwością i 
pokorą, z szacunkiem i miłosier-
dziem. Ojcze Nasz... 

Modlitwa 
Panie, w tym roku, w którym 

Kościół zaprasza nas do szkoły 
Twojego apostoła Pawła, napełnij 
nas cudownością Twojego Ducha, 
aby nasza wiara w Ciebie wzra-
stała, wzmocnij naszą nadzieję 
i zwróć naszą uwagę na uczynki 
miłosierdzia, które możemy czy-
nić. 

Prosimy Ciebie o to, przez 
Twojego Syna Jezusa Chrystusa, 
który z Tobą żyje i króluje w jed-
ności Ducha Świętego, Bóg przez 
wszystkie wieki wieków. Amen. 

Błogosławieństwo końcowe 
«A Bóg, który daje cierpliwość 

i pociechę, niech sprawi, aby-
ście wzorem Chrystusa te same 
uczucia żywili do siebie i zgodnie 
jednymi ustami wielbili Boga i 
Ojca Pana naszego Jezusa Chry-
stusa...» (Rz 15,5-6).

Św. Paweł z Tarsu (8-67), apostoł, teolog, który odegrał najpoważniejszą rolę 
w dziejach rozwoju i umacniania chrześcijaństwa. Źródłem poznania życia i działal-
ności misyjnoteologicznej Pawła z Tarsu są Dzieje Apostolskie oraz Listy św. Pawła. 
Wynika z nich, że Szaweł (Saul  takie było jego pierwotne imię) pochodził z rodziny 
żydowskiej należącej do pokolenia Beniamina. 

Wykształcenie otrzymał w Jerozolimie u jednego z najgłośniejszych ówczesnych 
rabinów, Gamaliela. Miał po ojcu obywatelstwo rzymskie. Na chrześcijaństwo nawró-
cił się około roku 36. Stał się apostołem i pierwszym teoretykiem chrześcijaństwa, 
zwano go apostołem narodów. W latach 4549 odbył pierwszą podróż misyjną na 
Cypr i tereny obejmujące środkową część dzisiejszej Azji Mniejszej, tj. Pamfilię, Pi-
zydię i Likaonię.

W działalności misyjnej towarzyszyli mu Barnaba i Jan Marek. Około roku 49 udał 
się wraz z Barnabą do Jerozolimy na sobór. Druga podróż misyjna Pawła przypadała 
na lata 5052. Trzecia na lata 5358 i wiodła m. in. do Efezu i Koryntu. W r. 58 wrócił 
do Jerozolimy. Aresztowany i przesłuchany przez arcykapłana Ananiasza i Sanhe-
dryn, został wywieziony do Cezarei i wtrącony do więzienia, w którym przebywał 
do roku 60. Jesienią 61 jako obywatela rzymskiego przewieziono go do więzienia w 
Rzymie, gdzie jednak korzystał z dużej swobody i prowadził działalność apostolską. 

Po procesie w roku 63 został uniewinniony i uwolniony. Odbył podróże m. in. do 
Efezu, na Kretę i do Macedonii. W 67 został ponownie uwięziony i prawdopodobnie 
w tym samym roku skazany na śmierć i ścięty w Rzymie. 

Listy Apostolskie św. Pawła odegrały bardzo poważną rolę w kształtowaniu się 
chrześcijaństwa i podstaw Kościoła rzymskokatolickiego.
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„Czytać Apokalipsę? Próbowałem 
kilka razy. Po przeczytaniu kilku linijek 
albo stron, zniechęcony zaprzesta-
wałem. Roi się w niej od czarnych 
symboli i od przesadnych obrazów, 
które sprawiają, że księgę zamyka 
się z ulgą”. Oto słowa najczęściej 
powtarzane przez chrześcijan, choć 
posiadających dobrą wolę. 

Jak to właściwie jest?

APOKAliPsA ODKrywCzą 
ODsłOną

Termin „Apokalipsa” wywodzi się z 
greckiego „apocalypsis” który oznacza 
„objawienie, odsłonę”. Apokaliptyczny 
rodzaj literacki sięga Starego Testa-
mentu. Znajduje on swoje zastoso-
wanie w pismach zawierających Boże 
tajemnice i odległe przeznaczenia 
ludzkości. Kilka rozdziałów Księgi 
Izajasza i Ezechiela, napisanych 
przed i po Wygnaniu (597538 p.n.e.) 
około pierwszej chrześcijańskiej ery 
wywodzą się z tego gatunku (taką 
księgą jest księga Daniela) rozkwitają-
cego zwłaszcza w czasie pierwszych 
wieków tej epoki. Apokalipsa św. Jana 
jest arcydziełem apokaliptycznego 
gatunku. 

Autorzy Apokalips Starego Te-
stamentu mają świadomość, iż żyją 
w epoce, w której proroctwo już wy-
gasło. Próbują odmienić proroków. 
Apokalipsy powstałe przed pierwszą 
chrześcijańską erą naznaczone są 
pesymizmem i dualizmem. Świat jest 
zamkniętym polem, na którym rozgry-
wa się walka pomiędzy siłami Szatana 
i Boga. Wojska Boga w ostateczności 
zwyciężą, ale wedle Bożego planu po-
wstrzymywanego od początków. Czło-
wiek nie ma swobody działania. Bóg 

nie prowadzi z nim dialogu. Narzucił 
historii determinizm działający w parze 
z nieodpartą logiką. Prorocy posiadali 
teologię przeciwstawnej historii. Nie-
wątpliwie nauczali, że Bóg miał plan, 
jednak nie należy zapominać, że był 
to plan miłosny, zmierzający do zba-
wienia ludzi, pozostawiający każdemu 
decyzję włączenia się w ten plan albo 
jego odrzucenia. 

APOKAliPsA Św. JAnA 
wPrOwADzA rADyKAlne 

zmiAny
Najpierw powiedzmy, kto jest 

autorem tej Apokalipsy? Bibliści są 
dziś jednomyślni: chodzi o św. Jana 
Apostoła, autora czwartej Ewangelii. 
Długo rozważano, kto jest autorem 
tej księgi, gdyż styl Ewangelii św. 
Jana różni się bardzo od stylu Księgi 
Apokalipsy. Różnica opiera się przede 
wszystkim na gatunku literackim. W 
Ewangelii występuje styl narracyjny, a 
w Apokalipsie – ezoteryczny, często o 
niejasnej symbolice. Kolejna sprawa: 
Jan pisał Ewangelię, kiedy był jeszcze 
młody, zaś wizje apokaliptyczne miał 
w starości, na wyspie Patmos. Ale z 
pewnością chodzi o Jana apostoła. 
Jedynie on nosi tytuł świadka Jezu-
sa (1,12). Pisze księgę na wyspie 
Patmos, na którą zostaje wygnany. 
Tam „schwytany zostaje przez Ducha 
Świętego” i doznaje wizji. Potężny głos 
oznajmia mu: „Co widzisz, napisz w 
księdze” (1,1011).

Oto geneza tej księgi, zamykają-
cej Nowy Testament. Aby dobrze ją 
zrozumieć, należy wziąć pod uwagę 
kilka kluczy do jej odszyfrowania. 
Pierwszym, najważniejszym i najżyź-
niejszym kluczem jest postać Chry-

stusa. Apokalipsa odsłania bogactwo 
i wspaniałość osoby Jezusa, jak rów-
nież znaczenie głównego wydarzenia 
w historii, jakim jest Jego Śmierć i 
Zmartwychwstanie. Apostoł Jan jest 
tego uprzywilejowanym świadkiem. 
Przyszłość światu wyznaczyła trage-
dia, po której – trzy dni później – miało 
miejsce chwalebne wydarzenie: Pan 
pokonał śmierć. Zdarzyło się to na 
Golgocie około 3035 roku naszej 
ery. Postać Jezusa stanowi ramy dla 
Księgi Apokalipsy. 

Początkowa wizja skupia się wokół 
wówczas tajemniczej jeszcze postaci, 
zarysowującej się „jako Syn Człowie-
czy” (1,13). Osoba z wizji przedstawia 
się jako „ Żyjący” na wieki, obleczony 
w moc przekazywania Życia i Zmar-
twychwstania w znaczeniu ziemskiego 
istnienia. Jeśli zaś chodzi o końcową 
wizję, Syn Człowieczy przedstawia się 
jako „Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, 
początek i koniec”1. W przyszłym 
czasie, Duch Święty i Oblubienica, 
to znaczy Kościół ożywiony Duchem 
Świętym, usilnie domagać się będą 
przyjścia Jezusa Chrystusa: „Duch 
i Oblubienica mówią: przyjdź! Tak, 
przyjdę niebawem”. 

W ten sposób, księga Apokalipsy 
św. Jana otwiera się i zamyka na wizji 
Chrystusa – „Syna Człowieczego” na 
jej początku oraz „Alfy i Omegi” przy jej 
końcu. W języku technicznym nazywa 
się to „ inkluzją” to znaczy, że osoba 
Chrystusa przewija się poprzez całą 
księgę. 

W Apokalipsie, Osobie Chrystusa 
nadane są liczne tytuły chrystologicz-
ne, takie jak: Wierny Świadek (1,5), 
Pierworodny wśród umarłych (1,5); 
Ten, który ma miecz obosieczny, 
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ostry (2,12); Święty (3,7); Ten, co ma 
klucz Dawida (3,7); Lew z pokolenia 
Judy (5,5); SynMężczyzna, który 
wszystkie narody będzie pasł rózgą 
żelazną (12,5); Król Królów i Pan 
Panów (19,16).

Zwłaszcza ważny jest chrystolo-
giczny obraz Baranka powracający 
około trzydziestu razy. To najdosko-
nalszy tytuł Chrystusa w Apokalipsie. 
Wiąże się on z tradycją baranka 
paschalnego. Ten ostatni obecny 
jest w wielkim wydarzeniu zbawienia 
Starego Testamentu: Wyjściu z Egiptu. 
Temat Wyjścia jest wszechobecny w 
księdze Apokalipsy. Chrystusowy Ba-
ranek pociąga do swojego zmartwych-
wstania lud – uczniów wszystkich 
narodów – który prowadzi do ziemi 
obiecanej, gdzie panuje ostateczna i 
nieskrępowana wolność (2122). Tak 
więc chrystologia z Apokalipsy jest 
zasadniczo dynamiczna, zwrócona ku 
przyszłości: „Przyjdę do Ciebie nieba-
wem” (2,16). Apokalipsa koncentruje 
się na pierwszym przyjściu Chrystusa; 
otwiera się na drugie przyjście. Po-

zwala nam lepiej poznać Chrystusa. 
PrOrOCzA KsięgA

Drugim kluczem odszyfrowującym 
Apokalipsę jest fakt, że mamy do 
czynienia z księgą prorocką. 

Apostoł Jan głosi od początku: 
„Błogosławiony, który odczytuje, i 
ci, którzy słuchają słów proroctwa, 
a strzegą tego, co w nim napisane” 
(1,3). Jan czerpie natchnienie od 
autorów Starego Testamentu, a szcze-
gólnie Daniela, Ezechiela i Izajasza, 
żyjącego w II wieku p.n.e. U Jana 
występuje również teofania, wizja i 
słyszenie, nakaz pisania, uczucie oso-
bistej niegodności oraz potwierdzenie 
misji, należącej do prawdziwego 
pro roka, posłanego przez Boga, aby 
doprowadził swój lud do czuwania i 
nawrócenia się, a także, aby odnalazł 
pocieszenie w doświadczeniu. 

Prorok nie przepowiada przyszłych 
wydarzeń. Jest stróżem czuwającym 
pośród uśpionego ludu (Iz 21,11). 
Będąc zakorzeniony w rzeczywistości 
odczytuje jednocześnie dokąd ona za-

prowadzi, jeśli władza i lud nie zmienią 
kierunku postępowania. Misja proroka 
nie jest misją jasnowidza przepo-
wiadającego przyszłe wydarzenia z 
dokładną datą. 

Pochodząc z końca I wieku księga 
Apokalipsy odzwierciedla też wyda-
rzenia i sytuacje tamtejszej epoki. 
Pozwala na lepsze poznanie Kościoła 
z I wieku. 

symbOliCzny JęzyK
Księga Apokalipsy obfituje w sym-

boliczne, dziwne i nieoczekiwane 
obrazy. Kolory i liczby, bez pomijania 
innych wyrazów symboliki, są szcze-
gólnie liczne w tej księdze. Tak więc, 
kolor biały symbolizuje świat Boży, 
Zmartwychwstanie, zwycięstwo; czar-
ny – nieszczęście i rozpacz; czerwo-
ny – przemoc i krwawą władzę; zielo-
ny – śmierć; purpurowy i szkarłatny 
symbolizują rozpustę. Jeśli chodzi zaś 
o symbolikę cyfrową, wszechobecna 
jest siódemka, począwszy od siedmiu 
Kościołów, siedmiu Duchów aż do 
„siedmiu Aniołów, co trzymają siedem 
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czar napełnionych siedmiu plagami 
ostatecznymi” (21,9). 

Siedem jest liczbą doskonałości i 
pełni. Już żydowska tradycja używała 
ją w tym znaczeniu. Siedem jest sumą 
liczby trzy i cztery. Trzy utożsamia 
Boży świat, cztery zaś – świat ziemski. 
Zatem siedem Kościołów symbolizuje 
całość Kościoła pierwszego wieku. 

Podobnie cyfra dwanaście od-
grywa dużą rolę w cyfrowej sym-
bolice Starego Testamentu. Jakub 
miał dwunastu synów. Izrael liczy 
dwanaście plemion. Dwanaście jest 
w najwyższym stopniu liczbą ludu 
Bożego. Jezus dziedziczy tę tradycję; 
powołuje dwunastu uczniów. Po cu-
dzie rozmnożenia chleba, pozostaje 
dwanaście pełnych koszy, co oznacza, 
ze Bóg obdarowuje w nadmiarze nowo 
zebrany wokół Jezusa lud. 

Trzy liczby są znane spośród wszy
stkich: 44.000 „opieczętowanych” 
(7,18); ta liczba (12x12x1000) ozna-
cza niezliczone mnóstwo a nie małą 
liczbę; Jan powraca do tego: „Potem 
ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie 
mogłem policzyć, z każdego narodu i 
wszystkich pokoleń, ludów i języków, 
stojący przed tronem i przed Baran-
kiem. Odziani są w białe szaty, a w 
ręku ich palmy” (7,9). 

Ten wielki tłum nie jest zbawiony 
przez własne zasługi; jego zbawienie 
jest czystą łaską, gdyż „To ci, którzy 
przychodzą z wielkiego ucisku i opłu-
kali swe szaty, i w krwi Baranka je 
wybielili” (7,14). Oto Dobra Nowina 
Jezusa Chrystusa; Jego Zmartwych-
wstanie po śmierci krzyżowej przynosi 
niezmierzone owoce. Tak więc Bóg z 
Apokalipsy jest Bogiem nieskończenie 
hojnym i wiernym swym obietnicom; 
pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. 
Jan nie głosi nawrócenia ze strachu, 
ale z radości przynależenia do wiel-
kiego ludu bez granic. 

Inną sławną liczbą jest liczba 
Bestii – 666. Bestią tutaj jest oczywi-
ście Szatan, całkowite wcielenie zła. 
Tak oto Bestia, pomimo wszelkich 
wysiłków i swych ludzkich sposobów 
użytych w celu dorównania Bogu, 

pozostaje powiązana z ograniczoną 
i nietrwałą władzą. Ostatnim przykła-
dem symboliki liczb jest panowanie 
tysiąca lat; co oznacza tysiąc? Autor 
Apokalipsy używa liczb dowolnie. Ty-
siąc, nie oznacza tutaj ograniczonego 
czasu trwania do tysiąclecia, ale długi 
i nieokreślony okres, lecz nie wieczny. 
Zapowiada zwycięstwo Chrystusa i 
Jego uczniów nad Szatanem i jego 
ziemskim bandami służącymi złu.

APOKAliPsA wysłAwiA 
DObrą nOwinę

Wreszcie ostatni odszyfrowujący 
znaczenie treści klucz: Dobra Nowina 
przyniesiona przez Apokalipsę św. 
Jana. Księgę Objawienia nazwano 
„Ewangelią Oczekiwania”. Nie jest 
ona alarmującą zapowiedzią katastrof. 
Jan próbował wpoić chrześcijanom z 
pierwszego wieku głęboką mądrość 
tajemnic Chrystusa, jaką sam posia-
dał. Zachęca ich do radowania się 
zwycięstwem Zmartwychwstałego, 
Dobrą Nowiną, która rozbrzmiewać 
będzie do końca świata, w ciągu „ty-
siąca” lat trwającej „wielkiej próby”. 

Czytając Apokalipsę w oparciu o 
te odszyfrowujące klucze, nie zapa-
miętuje się wybujałych i alarmujących 
spekulacji odnoszących się do nie-
pewnego i mrocznego ludzkiego losu. 
Niewątpliwie w życiu nigdy nie zabrak-
nie okrutnych niekiedy doświadczeń, 
którym poddawane są narody oraz 
pojedyncze osoby, tym bardziej dziś, 
w epoce niszczących środków, jakimi 
posługują się  duchy spragnione krwi.
Jednak ciosy, wymierzone przeciwko 
Dobrej Nowinie Zmartwychwstałego, 
nie będą w stanie skrępować wiary 
chrześcijanina pokładającego nadzie-
ję w wielkanocnym świetle. Zresztą 
będzie on świadomy, iż autorem tych 
ciosów jest „zabójca człowieka od 
początku” (J 8,44) – Szatan i jego 
ziemscy wysłannicy.

JAnOwe 
„błOgOsłAwieństwA”
W Ewangeliach istnieją dwie serie 

błogosławieństw. Mateusz wymienia 

ich trzynaście, a Łukasz – piętnaście. 
W Księdze Apokalipsy jest ich siedem 
– liczba wskazująca na pełnię. 

Pierwsze błogosławieństwo umiej-
scawia całość księgi pod znakiem 
szczęścia: „Błogosławiony, który 
od czytuje, i ci, którzy słuchają słów 
proroctwa, a strzegą tego, co w nim 
napisane, bo chwila jest bliska” (Ap 
1,3). Oznacza to, że wszelka dusza, 
otwarta na przyjęcie słów Apokalipsy 
oraz na wcielanie ich w życie, prowa-
dzona jest ku pełni szczęścia. 

Szczęście nie wyklucza przera-
żających przeciwności wyłaniających 
się na każdym etapie ludzkiej historii: 
6, 8, 9 i 16 rozdział odzwierciedlają tę 
tragedię. Jan pisze wspominając nie-
dawne przeciwności, jakie spadły na 
chrześcijan od lat 60: prześladowania, 
wojny wygnania, tortury i zabójstwa. 
Wspomniane nieszczęścia są jedynie 
nieszczęściami samymi w sobie, ale 
nie do nich należy pierwsze ani ostat-
nie słowo w historii; historia zatopiona 
jest we wstawienniczej modlitwie 
wielkiej liczby świętych, dowodzących 
o Bożej obecności wśród ludzi. To do 
Boga należy zawsze ostatnie słowo. A 
wszystko, co dosięga Boga, odsłania 
Jego błogosławieństwa dla schronio-
nego w Bożym Sercu człowieka. 

A co z końcem historii? Dwa ostat-
nie rozdziały oddają tego rozdzierają-
ce echo. Nie jest to nowa rzecz, gdyż 
rozdziały z Ewangelii Mk 13, Mt 24 i 
Łk 21 już odzwierciedlają ten niepo-
kój. Jezus nie podaje daty, ale radzi: 
„Uważajcie, czuwajcie” (Mk 13,33). 
Wspomina zwyczajnie bóle rodzenia 
i mówi, że będzie to znak, że „zbliża 
się odkupienie” (Łk 21,28). Ogólnie 
biorąc koniec świata jest promienie-
jącą zapowiedzią Królestwa Bożego 
osiągającego wreszcie swą pełnię na 
ziemi. Będzie to również dla każdego 
godzina sądu, „zapłaty, by tak każde-
mu odpłacić, jaka jest jego praca” (Ap 
22,12). Boża sprawiedliwość będzie 
straszna dla morderców miłości: „Na 
zewnątrz są psy, guślarze, rozpust-
nicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, 
kto kłamstwo kocha i nim żyje” (Ap 
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22,15). Tylko ci mają powody, aby się 
lękać tego wszystkiego, co przywołuje 
słowo „apokalipsa”. Natomiast ci, 
którzy poprzez łaskę i podtrzymani 
nieskażoną wiarą obmyli się we krwi 
Ukrzyżowanego, dołączą się do woła-
nia tej wielkiej liczba, nie dających się 
policzyć: „Zbawienie w Bogu naszym, 
Zasiadającym na tronie” (Ap 7,10). 

JAn, wielKi POetA
Apostoł Jan figuruje więc jako 

następca wielkich proroków Pisma 
św. Tak jak oni, ganił uciskającą 
władzę kierujących państwami i 
niewierności ludu. Podobnie jak jego 
poprzednicy, głosił jedno przesłanie: 
orędzie zbawienia. Kiedy lud podda-
ny jest strasznym doświadczeniom, 
Bóg interweniuje, aby ustanowić na 
nowo sprawiedliwość pośród nowego 
stworzenia: „Oto czynię wszystko 
nowe” (Ap 21,5). To świat pojednania, 
szczęścia i zbawienia. 

Dwa ostatnie rozdziały Apokalipsy 
w zdumiewający sposób sytuują się 
równolegle obok dwóch pierwszych 
rozdziałów Księgi Rodzaju, współ-
brzmią z ich treścią: język stworzenia, 
odniesienie do pierwotnego Raju, w 
centrum którego jest rzeka dająca 
życie i jedyne drzewo służące do 
uzdrowienia ludzi, dostępne dla 
człowieka w każdym czasie, o trwałej 
urodzajności. To jedyne drzewo jest 
drzewem życia, znajduje się po jednej 

i drugiej stronie rzeki i owocuje dwa-
naście razy do roku.

Powtarzając w ten sposób biblijny 
język z początku, Jan apostoł daje 
chrześcijanom, każdemu człowiekowi 
dobrej woli, przemawiające przesła-
nie nadziei. Koniec świata nie jest 
zniszczeniem wszechświata, ale jego 
nowym stworzeniem, kiedy to zwycię-
stwo Zmartwychwstania Chrystusa 
dopełni się całkowicie.

Dwa tysiące lat po tym przesłaniu 
nadziei, ludzie czekają wciąż na 
uwolnienie od cierpienia i śmierci. 
Dwa tysiąclecia to długi czas na za-
obserwowanie okrucieństw i tragedii 
doświadczonych przez ludy i chrześ
cijan. Nie zapominajmy jednak, iż dla 
Boga „tysiąc lat jest jak jeden dzień” 
(Ps 89,4); rzeczywistość powtórzona 
przez św. Piotra, skały na której zbu-
dowany jest Kościół: „Dla Pana, jeden 
dzień jest jak tysiąc lat” (2 P 3,8). 

Podsumowując, Księga Apoka-
lipsy stanowi lekturę, poprzez Stary 
Testament, wydarzenia przedstawia-
jące zamysł miłości, którą Bóg nosi 
w Swym Sercu. Ten szkic zbawienia 
zaczyna się od stworzenia i trwa aż 
do Zmartwychwstania Chrystusa. 
Apokalipsa liczy około 350 cytatów 
ze Starego Przymierza oraz odnie-
sienia do tych pism. Dla Jana apo-
stoła, autora Apokalipsy, zapowiedź 
przyjścia Chrystusa znajduje się w 
sercu Objawienia Starego Przymierza. 

Ostatecznym celem jest założenie 
Kościoła, nowego ludu Bożego w Je-
zusie, zapowiadanym przez proroków 
Mesjaszu.

Jezus jest w centrum historii i ko-
smosu. Jest zarazem wypełnieniem i 
wyprzedzeniem Starego Testamentu. 
W świetle paschalnego wydarzenia 
tekst Apokalipsy łączy Stary Testa-
ment, medytując nad znaczeniem 
przyjścia i drogi Syna Bożego na 
Ziemi. Łukasz o tym rozmyślał. 

„Apokalipsa Jezusa Chrystusa” 
nie jest odsłonięciem dalekiego, 
znaczącego końca świata i wydarzeń 
z tym związanych, ale zwieńczeniem 
całego biblijnego Objawienia. Nie jest 
objawieniem uczynionym przez Jezu-
sa Chrystusa; ale centrum tej Księgi 
jest Chrystus. Zatem zwraca się ona 
do naszych czasów, do wszystkich 
minionych i przyszłych czasów. Sie-
dem Kościołów, do których zwraca się 
Jan, to Kościół powszechny, siedem 
to symbol całości i pełni. Kościół kato-
licki prowadzony przez Piotra posiada 
obietnicę wieczności. 

Oto zapoczątkowaliśmy kierunek, 
który powinien zachęcić każdego do 
czytania z pożytkiem i przyjemnością 
ostatniej i ważnej księgi Nowego 
Testamentu. To są zaledwie niektóre 
treści, domagające się zgłębienia.

René Lejeune
Przekład z franc.: Marta Z.

Niepowtarzalny i wyjątkowy komentarz 
do Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła
W latach 19721997 włoski kapłan, ks. Stefano Gobbi, spisywał we-

wnętrzne natchnienia, które według jego świadectwa były dyktandami Matki 
Bożej. W treści dominuje zaproszenie Matki Bożej do poddania się Jej for-
mowaniu w niezwykłej szkole świętości dla tych, którzy zechcą oddać się na 
wychowanie Niepokalanemu Sercu Maryi. Wzorem takiej całkowitej ufności 
i poddania się Jej kierownictwu był Papież Jan Paweł II. 

Jednym z głównym tematów, jakie Matka Boża powierzyła ks. Gobbie-
mu, był komentarz do Księgi Objawienia, jakby Jej wyjaśnienia rozpieczęto-
wanej, abyśmy mogli głębiej wniknąć w jej treść.

Kilka myśli z tej niezwykłej książki prezentujemy na str. 3235.
Na zdjęciu – pierwsze, wielotomowe wydanie. W sprzedaży posiadamy 

wydanie II, w twardej, pięknej, lakierowanej oprawie, liczące blisko 1000 
stron. Tekst godny polecenia miłośnikom Pisma Świętego i Matki Bożej.

Cena: 35 zł + koszt wysyłki.
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Mediolan, 3.06.1989. Pierwsza 
sobota miesiąca. Wspomnienie 

Niepokalanego Serca Maryi (405)

Bestia podobna 
do pantery  
Najmilsi synowie, gromadzicie się 

dziś w Wieczernikach modlitwy, aby 
uczcić święto Niepokalanego Serca 
waszej Niebieskiej Mamy. Wzywam 
was na całym świecie do poświęcenia 
się Mojemu Niepokalanemu Sercu. 
Odpowiedzieliście Mi z synowskim 
oddaniem i wspaniałomyślnością. 
Uformowałam Sobie obecnie zastęp 
złożony z synów, którzy przyjęli Moje 
zaproszenie i posłuchali Mego głosu.

Nadszedł czas, w którym Moje 
Niepokalane Serce powinno zostać 
otoczone czcią przez cały Kościół i 
całą ludzkość. W tych czasach od-
stępstwa, oczyszczenia i wielkiego 
ucisku Moje Niepokalane Serce jest 
bowiem jedynym schronieniem i dro-
gą prowadzącą was do Boga zbawie-
nia i pokoju. Moje Niepokalane Serce 
staje się dziś przede wszystkim zna-
kiem Mego pewnego zwycięstwa w 
wielkiej walce, toczącej się pomiędzy 
zwolennikami ogromnego czerwone-
go Smoka, a uczniami Niewiasty ob-
leczonej w słońce.

W czasie tej straszliwej walki wy-
łania się z morza Bestia podobna 
do pantery, aby pomóc czerwonemu 
Smokowi.

Czerwony Smok to ateizm mark-
sistowski, natomiast czarna Bestia to 
masoneria. Smok ujawnia się w całej 
swej potędze, natomiast czarna Be-
stia działa w ukryciu. Chowa się i ma-
skuje w taki sposób, by móc wszędzie 
wejść. Ma łapy jak u niedźwiedzia i 
paszczę lwa, to znaczy działa wszę-
dzie przebiegle i poprzez środki spo-
łecznego przekazu – przez propagan-
dę. Siedem głów oznacza różne loże 
masońskie, które działają wszędzie w 
sposób podstępny i niebezpieczny.

Ta czarna Bestia ma dziesięć ro-
gów, a na nich – dziesięć diademów 
oznaczających panowanie i władzę 
królewską. Masoneria panuje i rządzi 
na całym świecie za pomocą dziesię-
ciu rogów. W świecie biblijnym róg był 
używany jako narzędzie wzmacniają-
ce, pozwalające lepiej słyszeć czyjś 
głos, jako potężny środek komunika-
cji.

Bóg ogłosił Swą wolę Swojemu 
ludowi przy pomocy dziesięciu rogów, 
które pozwoliły poznać Jego Prawo: 
przy pomocy dziesięciu przykazań. 
Kto je przyjmuje i zachowuje, ten idzie 
w życiu drogą Bożej woli, radości i po-
koju. Kto czyni wolę Ojca, ten przyj-
muje Słowo Jego Syna i ma udział w 
dokonanym przez Niego Odkupieniu. 
Jezus udziela duszom życia samego 
Boga – poprzez łaskę, którą wysłużył 
nam Ofiarą dokonaną na Kalwarii.

Łaska Odkupienia udzielana jest 
za pomocą siedmiu sakramentów. 
Przez łaskę wszczepiane są w dusze 
ziarna nadprzyrodzonego życia, któ-
rymi są cnoty. Najważniejszymi z nich 
są trzy cnoty teologalne i cztery kar-
dynalne: wiara, nadzieja i miłość oraz 
roztropność, męstwo, sprawiedliwość 
i umiarkowanie. W Boskim słońcu 
siedmiu Darów Ducha Świętego cno-
ty te kiełkują, wzrastają, rozwijają się 
coraz bardziej i prowadzą dusze świe-
tlaną drogą miłości i świętości.

Działalność czarnej Bestii – to zna-
czy masonerii – polega na walczeniu 
w podstępny i uporczywy sposób o to, 
by uniemożliwić duszom kroczenie 
drogą wskazaną przez Ojca i Syna, 
a oświetloną Darami Ducha. Czer-
wony Smok usiłuje doprowadzić całą 
ludzkość do obywania się bez Boga, 
do odrzucenia Go, dlatego rozszerza 
błąd ateizmu. Celem natomiast ma-
sonerii nie jest odrzucanie Boga, lecz 
bluźnienie Mu. Bestia otwiera usta dla 
bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluź-
nić Jego Imieniu i Jego przybytkowi, 

i przeciw wszystkim mieszkańcom 
Nieba.  Największym bluźnierstwem 
jest odrzucanie kultu należnego tylko 
Bogu, a oddawanie go stworzeniom 
i samemu szatanowi. Dlatego też 
obecnie – w ślad za deprawującym 
działaniem masonerii – rozszerza-
ją się wszędzie czarne msze i kult 
szatana. Ponadto masoneria działa 
wszelkimi sposobami, aby przeszko-
dzić duszom w osiągnięciu zbawie-
nia. Chce ona uczynić nieskutecznym 
dzieło Odkupienia dokonane przez 
Chrystusa.

Za pośrednictwem dziesięciu przy-
kazań Pan przekazał Swe Prawo, ma-
soneria zaś – mocą swych dziesięciu 
rogów – szerzy wszędzie prawo po-
zostające w zupełnej sprzeczności z 
Prawem Bożym.

Przeciwstawiając się przykazaniu 
Pańskiemu: «Nie będziesz miał cu-
dzych bogów obok Mnie», masoneria 
ustanawia fałszywe bożki, przed któ-
rymi wielu upada na twarz w adoracji.

Przeciwstawia się przykazaniu: 
«Nie będziesz wzywał Imienia Pana 
nadaremno» – i bluźni Bogu i Jego 
Chrystusowi. Czyni to bardzo wielo-
ma podstępnymi i diabelskimi spo-
sobami. Wprowadza się nawet Jego 
Imię w niestosowne nazwy produktów 
handlowych i realizuje świętokradzkie 
filmy o Jego życiu i Boskiej Osobie.

Wbrew przykazaniu: «Pamiętaj, 
abyś dzień święty święcił», masoneria 
przekształciła niedzielę w weekend, w 
dzień sportu, zabaw i rozrywek.

Przykazaniu: «Czcij ojca swego 
i matkę swoją», przeciwstawia ona 
nowy model rodziny, polegający na 
współżyciu nawet homoseksualistów.

Na przekór przykazaniu: «Nie za-
bijaj», masonerii udało się zalegalizo-
wać wszędzie aborcję, doprowadzić 
do przyjęcia eutanazji i sprawić, że 
prawie zanikł szacunek dla wartości 
ludzkiego życia.

Przeciwstawiając się przykaza-

Refleksje	z	książki	ks.	Stefano	Gobbiego
«Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej»

Apokaliptyczne Bestie
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niu: «Nie popełniaj grzechów nieczy-
stych», usprawiedliwia ona, wychwala 
i szerzy wszelkie formy nieczystości 
– usprawiedliwiając nawet akty prze-
ciwne naturze.

Wbrew przykazaniu: «Nie kradnij», 
masoneria pracuje nad tym, by coraz 
bardziej rozszerzały się kradzieże, 
przemoc, uprowadzenia i rabunek.

Przeciwstawiając się przykazaniu: 
«Nie mów fałszywego świadectwa», 
stara się ona o coraz większe roz-
przestrzenianie się i uprawomocnie-
nie oszustwa, kłamstwa i obłudy.

Na przekór przykazaniu: «Nie po-
żądaj żony bliźniego swego ani żad-
nej jego rzeczy», masoneria usiłuje 
zepsuć do głębi sumienie, oszukując 
umysł i ludzkie serce.

I tak popycha się dusze na zepsu-
tą i złą drogę nieposłuszeństwa wo-
bec Prawa Pańskiego. Pogrążają się 
one w grzechu i uniemożliwia się im 
przyjęcie daru Łaski i Bożego Życia.

Siedmiu cnotom teologicznym i 
kardynalnym – będącym owocem 
życia w łasce Bożej – masoneria 
przeciwstawia siedem grzechów 
głównych, które są owocem ciągłego 
życia w stanie grzechu. I tak wierze 
przeciwstawia pychę; nadziei – roz-
wiązłość; miłości – chciwość; roztrop-
ności – gniew; męstwu – lenistwo; 
sprawiedliwości – zazdrość; umiarko-
waniu – łakomstwo.

Człowiek stający się ofiarą sied-
miu grzechów głównych stopniowo 
jest prowadzony do odrzucenia kultu 
należnego Bogu, by oddawać cześć 
fałszywym bożkom, będącym uoso-
bieniem wszystkich tych wad. Na tym 
polega największe i najstraszniejsze 
bluźnierstwo. Dlatego właśnie na każ-
dej głowie Bestii wypisane jest imię 
bluźniercze.  Każda loża masońska 
ma za zadanie doprowadzenie do ad-
orowania innego bożka.

Pierwsza głowa nosi bluźniercze 
imię pychy. Wada ta przeciwstawia 
się cnocie wiary i prowadzi do odda-
wania czci bożkowi, którym staje się 
ludzki rozum, wyniosłość, technika i 
postęp.

Druga głowa nosi bluźniercze imię 
rozwiązłości. Przeciwstawia się cno-
cie nadziei i prowadzi do adorowania 

bożka seksualności i nieczystości.
Trzecia głowa nosi bluźniercze 

i mię chciwości. Przeciwstawia się 
cno cie miłości i szerzy wszędzie kult 
boga pieniądza.

Czwarta głowa nosi bluźniercze 
imię gniewu. Przeciwstawia się cnocie 
roztropności i prowadzi do oddawania 
czci bogu niezgody i podziału.

Piąta głowa nosi bluźniercze imię 
lenistwa. Przeciwstawia się cnocie 
męstwa i szerzy kult bożka strachu, 
opinii publicznej i wyzysku.

Szósta głowa nosi bluźniercze 
imię zazdrości. Przeciwstawia się 
cno cie sprawiedliwości i prowadzi do 
oddawania czci bożkowi przemocy i 
wojny.

Siódma głowa nosi bluźniercze 
imię braku umiaru w jedzeniu i piciu. 
Przeciwstawia się cnocie umiarkowa-
nia i prowadzi do oddawania czci boż-
kowi tak wychwalanego hedonizmu, 
materializmu i przyjemności.

Loże masońskie mają za zada-
nie działać przebiegle, aby wszędzie 
doprowadzić ludzi do pogardzania 
świętym Prawem Bożym, do otwartej 
opozycji wobec dziesięciu Przykazań. 
Dążą one do zniesienia kultu należ-
nego samemu tylko Bogu, żeby odda-
wać go bogom fałszywym – wychwa-
lanym i adorowanym przez bardzo 
wielu ludzi. Tymi bogami są: rozum, 
ciało, pieniądz, niezgoda, władza, 
przemoc, przyjemność. Dusze wpa-
dają przez to w mroczną niewolę zła, 

wad i grzechów, a w chwili śmierci i 
sądu Bożego – w jezioro wiecznego 
ognia, którym jest Piekło.

Teraz rozumiecie, dlaczego – w 
tych czasach straszliwego i przebie-
głego ataku czarnej Bestii, to znaczy 
masonerii – Moje Niepokalane Serce 
staje się waszym schronieniem i pew-
ną drogą prowadzącą do Boga. W 
Moim Niepokalanym Sercu powstaje 
plan taktyki, której wasza Niebieska 
Mama używa w walce, aby pokonać 
podstępne oszustwa czarnej Bestii.

Oto dlaczego formuję wszystkie 
Moje dzieci do zachowywania dzie-
sięciu przykazań Bożych, do życia 
dosłownie Ewangelią, do częstego 
przystępowania do sakramentów – 
zwłaszcza do sakramentu pokuty i 
Komunii eucharystycznej. Środki te 
są niezbędną pomocą, by trwać w ła-
sce Bożej. Pomagam Moim dzieciom, 
aby mocno ćwiczyły się w cnotach i 
zawsze kroczyły drogą dobra, miłości, 
czystości i świętości.

Posługuję się wami, Moje małe, 
poświęcone Mi dzieci, w demaskowa-
niu wszystkich podstępnych zasadzek 
zastawianych na was przez czarną 
Bestię. Dzięki wam pragnę ostatecz-
nie udaremnić wielki atak masonerii, 
skierowany dziś przeciwko Chrystu-
sowi i Jego Kościołowi. W jej najwięk-
szej klęsce ukaże się na końcu w ca-
łej swojej wspaniałości tryumf Mojego 
Niepokalanego Serca w świecie.
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i prawdziwym Barankiem Bożym, któ-
ry gładzi grzechy świata.

Bestia ma na głowie dwa rogi, 
podobne do rogów baranka. Z sym-
bolem ofiary głęboko wiąże się sym-
bol kapłaństwa: dwa rogi. W Starym 
Testamencie najwyższy kapłan nosił 
nakrycie głowy z dwoma rogami. W 
Kościele Biskupi noszą mitrę – z dwo-

ma rogami – oznaczającą pełnię ich 
kapłaństwa.

Czarna Bestia, podobna do pan-
tery, oznacza masonerię. Bestia o 
dwóch rogach, podobna do baranka, 
oznacza masonerię, która wniknęła 
w łono Kościoła. Symbolizuje maso-
nerię kościelną, która rozszerzyła się 
zwłaszcza wśród członków Hierarchii. 
To przeniknięcie masonerii do wnę-
trza Kościoła przepowiedziałam wam 
już w Fatimie ogłaszając, że szatan 
wejdzie na sam szczyt Kościoła. 

Zadaniem masonerii jest prowa-
dzenie dusz na zatracenie – przez do-
prowadzanie ich do kultu fałszywych 
bogów. Celem zaś masonerii kościel-
nej jest zniszczenie Chrystusa i Jego 
Kościoła, przez utworzenie nowego 
bożka, to znaczy fałszywego Chrystu-
sa i fałszywego Kościoła.

Jezus Chrystus jest Synem Boga 
żywego, wcielonym Słowem. Jest On 

prawdziwym Bogiem i prawdziwym 
człowiekiem, połączył bowiem naturę 
ludzką i naturę Boską w Swej Boskiej 
Osobie. Sam Jezus dał w Ewangelii 
najpełniejsze określenie Siebie mó-
wiąc, że jest Prawdą, Drogą i Ży-
ciem.

Jezus jest Prawdą, gdyż objawia 
wam Ojca. Daje nam Swoje ostate

czne Słowo. Doprowa-
dza do doskonałego 
wypełnienia całe Boże 
Objawienie.

Jezus jest Życiem, 
ponieważ – dzięki ła-
sce, którą wysłużył 
przez Odkupienie – 
obdarza was samym 
Bożym życiem. Usta-
nawia sakramenty 
jako skuteczne środki 
udzielania łaski.

Jezus jest Drogą 
prowadzącą do Ojca 
za pomocą Ewangelii, 
którą nam dał jako dro-
gę do przebycia, aby 
osiągnąć zbawienie.

Jezus jest Prawdą, 
ponieważ jako Żywe 
Słowo, On sam jest 
źródłem i przypieczęto-
waniem całego Boże-

go Objawienia. Masoneria kościelna 
usiłuje więc zaciemnić Jego Boskie 
Słowo przez interpretacje naturali-
styczne i racjonalistyczne. Poprzez 
próby uczynienia Go rzekomo bar-
dziej zrozumiałym i lepiej słuchanym, 
pozbawia Je całej nadprzyrodzonej 
zawartości. Przez to szerzą się co-
raz bardziej błędy w Kościele kato-
lickim. Z powodu rozpowszechniania 
się tych błędów wielu oddala się dziś 
od prawdziwej wiary, realizując w ten 
sposób proroctwo, które dałam wam 
w Fatimie: «Przyjdą czasy, gdy wielu 
ludzi utraci prawdziwą wiarę.» 

Utrata wiary to odstępstwo. Maso-
neria kościelna działa w podstępny i 
diabelski sposób, aby wszystkich lu-
dzi doprowadzić do odstępstwa.

Jezus jest Życiem, ponieważ daje 
Łaskę. Celem masonerii kościelnej 
jest usprawiedliwianie grzechu, przed-
stawianie go nie jako zła, lecz jako 

Dongo (Como), 13.06.1989, 
Rocznica drugiego objawienia fatim-

skiego (406)

Bestia podobna 
do baranka  
Najmilsi synowie, wspominacie 

dziś Moje drugie objawienie, które 
miało miejsce w bied-
nej Cova da Iria w Fa-
timie 13 czerwca 1917 
roku. Wtedy przepo-
wiedziałam wam już 
to, co obecnie przeży-
wacie. Ogłosiłam wam 
wielką walkę pomię-
dzy Mną, Niewiastą 
obleczoną w słońce, 
a ogromnym czerwo-
nym Smokiem, który 
doprowadził ludzkość 
do życia bez Boga.

Przepowiedziałam 
wam też pod stępne 
i mroczne działanie 
masonerii, która od
wleka was od zacho
wywania Prawa Bo-
żego i czyni przez to 
ofiarami grzechu i na
łogów.

Jako Mama chcia-
łam was przede 
wszystkim ostrzec przed wielkim 
niebezpieczeństwem zagrażającym 
dziś Kościołowi z powodu licznych 
diabelskich ataków, usiłujących go 
zniszczyć.

W tym celu – na pomoc czarnej 
Bestii, która wyszła z morza – wycho-
dzi z ziemi Bestia o dwóch rogach, 
podobnych do rogów baranka. 

Baranek w Piśmie Świętym za-
wsze był symbolem ofiary. I tak w 
noc Wyjścia baranek zostaje złożony 
w ofierze, a odrzwia domów Hebraj-
czyków – pokropione jego krwią, dla 
uchronienia przed karą dotykającą 
wszystkich Egipcjan. Żydowska Pas-
cha co roku przypomina ten fakt przez 
ofiarę z baranka, którego składa się w 
ofierze i spożywa. 

Na Kalwarii Jezus Chrystus składa 
siebie w ofierze dla Odkupienia ludz-
kości. On sam staje się naszą Paschą 
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wartości i dobra. Doradza się popeł-
nianie go jako sposób zaspokajania 
wymagań własnej natury i niszczy się 
przez to korzeń, z którego mogłaby 
wyrosnąć skrucha. Mówi się, że spo
wiedź nie jest już konieczna. Zgubny 
owoc tego przeklętego raka – który 
rozszerzył się w całym Kościele – to 
powszechny zanik spowiedzi indywi-
dualnej. Dusze stale żyją w grzechu, 
odrzucając dar Życia, ofiarowanego 
nam przez Jezusa.

Jezus jest Drogą prowadzącą do 
Ojca za pomocą Ewangelii. Masone-
ria kościelna popiera egzegezę, która 
– doszukując się w Ewangelii najróż-
niejszych gatunków literackich – daje 
wyjaśnienia racjonalistyczne i natu-
ralistyczne. Przez to cała Ewangelia 
jest ciągle rozrywana. Dochodzi się w 
końcu do zaprzeczania historycznej 
rzeczywistości cudów i zmartwych-
wstania Chrystusa, a nawet poddaje 
się w wątpliwość samą Boskość Je-
zusa i Jego zbawczą misję.

Po zniszczeniu Chrystusa histo-
rycznego Bestia o dwóch rogach, po-
dobna do baranka, usiłuje zniszczyć 
Chrystusa Mistycznego, którym jest 
Kościół. Ten założony przez Chry-
stusa Kościół jest jedyny: to Kościół 
święty, powszechny, apostolski, jeden 
– zbudowany na Piotrze. Jak Jezus 
tak i Kościół – przez Niego założony 
i będący Jego Mistycznym Ciałem – 
jest prawdą, życiem i drogą.

Kościół jest prawdą, gdyż to jedy-
nie jemu Jezus powierzył strzeżenie 
całego nienaruszalnego depozytu 
wiary. Powierzył to Kościołowi hierar-
chicznemu, czyli Papieżowi i zjedno-
czonym z nim Biskupom. Masoneria 
kościelna usiłuje zniszczyć tę rzeczy-
wistość przez fałszywy ekumenizm, 
skłaniający od przyjęcia wszystkich 
Kościołów chrześcijańskich jako po-
siadających część prawdy. Masoneria 
kościelna opracowuje plan założenia 
jednego powszechnego Kościoła 
ekumenicznego, utworzonego przez 
zmieszanie wszystkich wyznań chrze-
ścijańskich – w tym i Kościoła katolic-
kiego.

Kościół jest życiem, ponieważ 
daje Łaskę i jedynie on posiada sku-
teczne środki udzielania łaski – sie-

dem sakramentów. Jest on życiem 
zwłaszcza dlatego, że jedynie jemu 
została udzielona moc sprawowania 
Eucharystii – dzięki kapłaństwu słu-
żebnemu, hierarchicznemu. W Eu-
charystii Jezus Chrystus jest rzeczy-
wiście obecny ze Swoim chwalebnym 
Ciałem i Swoim Bóstwem. 

Masoneria kościelna usiłuje na 
wiele podstępnych sposobów za
atakować w Kościele kult sakramen-
tu Eucharystii. Uznaje w niej jedynie 
aspekt Uczty, a usiłuje pomniejszyć 
jej wartość jako Ofiary i zanegować 
rzeczywistą i osobową obecność Je-
zusa w konsekrowanych Hostiach. W 
tym celu stopniowo zostały zniesione 
wszelkie zewnętrzne oznaki wyraża-
jące wiarę w rzeczywistą obecność 
Jezusa w Eucharystii, np. przyklęka-
nie, godziny publicznej adoracji, świę-
ty zwyczaj otaczania Tabernakulum 
światłami i kwiatami.

Kościół jest drogą, ponieważ pro-
wadzi do Ojca, przez Syna, w Duchu 
Świętym – drogą doskonałej jedności. 
Jak Ojciec i Syn są Jedno, tak wy 
powinniście stanowić ze sobą jedno. 
Jezus pragnął, by Jego Kościół był 
znakiem i narzędziem jedności całe-
go rodzaju ludzkiego. Kościołowi uda-
je się zachować jedność, gdy opiera 
się na kamieniu węgielnym swej jed-
ności: na Piotrze i na Papieżu, który 
dziedziczy charyzmat Piotra. 

Masoneria usiłuje więc zniszczyć 
jedność Kościoła przez podstępny i 
zdradziecki atak na Papieża [Jana 
Pawła II]. Zawiązuje ona spisek opo-
zycji i kontestacji wobec Papieża. 
Wspiera i wynagradza tych, którzy go 
lekceważą i są mu nieposłuszni. Sze-
rzy głosy krytyczne oraz sprzeciwy 
Biskupów i teologów. Przez to burzy 
się sam fundament jedności Kościoła 
i staje się on coraz bardziej porozry-
wany i podzielony.

Najmilsi synowie, proszę was o 
poświęcenie się Mojemu Niepoka
lanemu Sercu i o wejście do mat-
czynego schronienia. Proszę o to, 
byście doznali opieki i obrony przed 
tą straszliwą zasadzką. Oto dlaczego 
proszę was o odrzucenie – w akcie 
poświęcenia Mojego Ruchu – wszel-
kich dążeń do zrobienia kariery. Unik-

niecie przez to najsilniejszej i najbar-
dziej niebezpiecznej zasadzki, którą 
posługuje się masoneria, aby włączyć 
do swej tajemnej sekty wielu Moich 
najmilszych synów. 

Prowadzę was do wielkiej miłości: 
– do JezusaPrawdy, czyniąc z 

was odważnych świadków wiary; 
– do JezusaŻycia, doprowadzając 

was do wielkiej świętości; 
– do JezusaDrogi, prosząc, by-

ście żyli jedynie Ewangelią i głosili ją 
dosłownie.

Prowadzę was także do coraz 
większej miłości do Kościoła.

Każę wam kochać KościółPraw-
dę, czyniąc was mężnymi głosicielami 
wszystkich prawd wiary katolickiej, 
przeciwstawiającymi się z mocą i od-
wagą wszelkim błędom.

Czynię was sługami KościołaŻy-
cia, pomagając wam być Kapłanami 
wiernymi i świętymi. Bądźcie zawsze 
gotowi zaspokajać potrzeby dusz. 
Oddawajcie się posłudze Pojednania, 
zapominając wspaniałomyślnie o so-
bie. Bądźcie gorejącymi płomieniami 
miłości i gorliwości wobec Jezusa 
obecnego w Eucharystii. Niech znów 
pojawią się w waszych kościołach 
częste godziny publicznej adoracji i 
wynagrodzenia przed Najświętszym 
Sakramentem Ołtarza.

Przemieniam was w świadków Ko-
ściołaDrogi i czynię was drogocenny-
mi narzędziami jego jedności. Dlatego 
właśnie zachowywanie szczególnej 
jedności z Papieżem uczyniłam dru-
gim zobowiązaniem w Moim Ruchu. 
Dzięki waszej miłości i waszej wier
ności Boży plan doskonałego zjedno-
czenia Kościoła zabłyśnie na nowo w 
całej swej wspaniałości.

Tak więc mrocznej sile – którą po-
sługuje się dziś masoneria kościelna 
dla zniszczenia Chrystusa i Jego Ko-
ścioła – przeciwstawiam silny blask 
Mego kapłańskiego i wiernego zastę-
pu. Czynię to, aby Chrystus był ko-
chany i słuchany, aby wszyscy szli za 
Nim i aby Jego Kościół był coraz bar-
dziej kochany, broniony i uświęcany. 
Zwłaszcza w tym rozbłyśnie zwycię-
stwo Niewiasty obleczonej w słońce, 
a Moje Niepokalane Serce odniesie 
Swój tryumf pełen blasku.
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„Księga życia”
Po analizie mojego życia według 

Dziesięciu Przykazań Bożych po-
zwolono mi na wgląd do mojej Księgi 
życia. Bra kuje mi po prostu słów, by 
właściwie opisać Księgę życia. Zaczę-
ła się od mojego poczęcia. Skoro tylko 
komórki moich rodziców połą czyły 
się, pojawiła się iskra. Mała, cudowna 
eks plozja światła i z tego powstała 
dusza, moja własna dusza, cał kowicie 
chroniona rękami Boga Ojca, i w Bogu 
Ojcu ujrzałam kochającego i czu łego 
Tatę. Przez całą dobę był ze mną, 
prowa dził za rękę, ochra niał, zawsze 
był o mnie zatro skany i był bli sko mnie. 
Nie spuścił mnie z oka i nie zostawił 
samej. I wszystko, co w pierwszym 
momencie wydawało mi się karą lub 
niepowodzeniem, było ni czym innym 
jak tylko wyra zem Jego miłości i troski 
o mnie. Nie patrzył bowiem na mój 
wygląd i moje ładnie uformowane 
ciało. Nie. On patrzył na moje wnętrze, 
badał moją duszę i wi dział, jak powoli, 
ale zde cydowanie scho dziłam z Jego 
drogi i jak odrzu całam Jego ratu nek 
oraz zbawie nie. I tak oto przeżyłam 
wiele sytuacji minio nego życia, zaglą
dając do mojej Księgi życia. Wi działam 
skutki mego postę powania i decyzji 
mojej wolnej woli. 

Dla lepszego zrozumienia podam 
wam pewien przykład, który ukazuje 
piękno Księgi życia. Byłam w życiu fał-
szywa i obłudna. Często schlebiałam 
moim znajomym lub przyjaciół kom: „O, 
jak pięknie dziś wyglądasz. Ta twoja 
sukienka jest po prostu cudna i tak 
dobrze na tobie leży! Jak tobie w niej 
do twa rzy” W Księdze życia jednakże 
widzi się to, o czym się przy tym my-
śli, i co kryje się we wnętrzu. Wtedy 
ujrzałam, co mó wiłam sobie w myśli 
w tamtej chwili: „Ale beznadziejnie wy-
gląda i do tego myśli, że jest królową 

piękności!” Widzicie, takie były moje 
myśli w moim wnętrzu. W Księdze 
życia widzi się i słyszy wy darzenia 
jak na filmie. Widziałam i słyszałam 
wszystko to samo, co kiedyś w moim 
życiu mówiłam, z tą je dyną różnicą, że 
mo g łam słyszeć moje myśli. To było 
jak film w różnych językach z dwiema 
ścieżkami dźwiękowymi albo jak film 
z napisami. Jedna ścieżka pozwalała 
usłyszeć to, co obłud nie mówiłam, 
a druga – moje myśli, które w tym 
samym mo mencie miałam. Mogłam 
też przy tym widzieć stan mojej duszy, 
moje wnętrze. Sami po my ślelibyście o 
tym jak o cudzie tech niki, gdybyście w 
ten sposób przeżyli słowa czy sytuacje 
w wa szym własnym życiu. To po pro-
stu coś niesamowitego!

Widziałam więc wewnętrzną rze-
czywistość mojego życia. Wszystkie 
moje kłamstwa były na wierzchu, 
kipiały jak w garn ku bez pokrywy, 
były nagie i bez retuszy, każdy mógł 
je zoba czyć, usłyszeć. Cały świat 
mógł je widzieć. Były żywe i ujaw nia
ły haniebne czyny. Moja matka... Jak 
często ją oszuki wałam i podle z nią 
postępowałam. Często nie pozwalała 

mi na wyjście, abym spotkała się z 
moimi złymi przyjaciółmi. Ale gdy 
stwier dzałam: „Mamo, mam teraz pra-
cować w grupie w szkolnej bib lio tece!”, 
już mnie nie było. Moja matka połknęła 
haczyk i dała wiarę wymyślonemu 
przeze mnie na prędce kłamstwu. 
Jakże często okradałam samą siebie 
takimi kłamstwami, włó czyłam się po 
domach, oglądałam filmy pornogra-
ficzne albo chodziłam do baru pić 
piwo z moimi „przyjaciółkami”. A teraz 
moja matka zobaczyła to wszystko w 
otwartej dla wszyst kich Księdze mego 
życia. Nic nie umknęło jej uwadze.

Jeszcze jeden przykład tego, co 
zobaczyłam w Księdze życia. Moi 
rodzice dawali mi zawsze banany do 
jedzenia w czasie przerwy w szkole. 
W owym czasie żyliśmy w nędznych 
warun kach, tak że posiłek składał się 
zwykle jedynie z bananów, od czasu do 
czasu – z bułki i mleka. Już w drodze 
do szkoły jadłam te banany i rzucałam 
bez zastanowienia skórki tam, gdzie 
prze chodziłam. Nigdy nie przyszło mi 
na myśl, nie łamałam sobie głowy nad 
tym, co może się zdarzyć z powodu 
takiej śliskiej, nieuważnie wyrzuco-
nej skórki, jaką krzywdę coś takiego 
może wyrządzić innym ludziom. A 
wyrzucone przeze mnie skórki leżały 
wszędzie. Zaskoczyło mnie, co nie
które – naturalnie nie wszystkie – z 
leżących skórek spo wodowały. Pan 
mi to pokazał. Ujrzałam osoby, które 
poślizgnęły się na tych skórkach. W 
nie których wypadkach upadki te, z 
po wodu dużego ruchu, mogły nawet 
zakończyć się śmiercią. Wtedy ja 
byłabym temu winna: odebrałabym 
życie. Wszystko z bezmyślności, z 
braku odpowie dzialności i miłosierdzia 
dla moich bliźnich.

Podobnie było w innym wypadku, 
kiedy to kasjerka super marketu, przez 

Dla tych, którzy nie poznali 
jeszcze niezwykłego 

nawrócenia pani dr Glorii Polo, 
prezentujemy ostatnią część 

jej świadectwa.
Została uderzona piorunem w 1995 r.

i spalona wskutek tego wypadku.
Podjęto próby ratowania jej tylko 

dlatego, że jej siostra była lekarzem. 
Medycznie skazana była na śmierć. 
Bóg jednak pozwolił jej powrócić, 

aby opowiedziała światu, o tym, jak 
stanąwszy przed Bogiem musiała się 

rozliczyć ze swego życia... 
W Polsce gościła 
w marcu 2009. 

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

w Wenezueli, 5 maja 2005
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pomyłkę, wydała mi o 4.500 peso za 
dużo. Przy tej okazji poszłam do spo-
wiedzi, bo czułam naprawdę szczerą, 
głęboką skruchę i głęboki ból z powo-
du mego grzesznego za chowania. Mój 
ojciec zawsze upominał nas, dzieci, 
aby śmy w życiu były uczciwe i mimo 
nędzy uważały honor, przede wszy st
kim własny, za wielkie dobro. Dlatego 
nie powin niśmy nigdy przywłaszczać 
sobie cudzych pieniędzy, nawet wtedy, 
gdy cho dzi o kilka groszy. Kiedy więc 
miało miejsce to zajście ze zbyt dużą 
resztą, o pomyłce zorientowałam się 
do piero w samo cho dzie, gdy byłam w 
drodze powrotnej do pracy. Powiedzia-
łam sobie: „Ta głupia krowa wydała mi 
o 4.500 peso więcej i muszę teraz za-
wrócić, by oddać jej pieniądze!” Byłam 
już w drodze do supermarketu, gdy 
utknęłam w olbrzymim korku. Usłysza-
łam przez radio, że wszystko dookoła 
stało. I znowu powiedziałam do siebie 
samej: „Dość tego! Teraz mam jeszcze 
tracić cenne godziny mojego czasu, 
tylko dlatego, że ta głupia krowa była 
zbyt głupia, by do brze policzyć. Nikt 
jej prze cież nie kazał być tak głupią i 
mylić się w liczeniu! Pojadę do domu 
i nigdy nie zwrócę jej tych 
pieniędzy! O nie, w żadnym 
wypadku, sama jest temu 
winna.”

Mimo moich usprawie-
dliwień miałam wyrzuty su-
mienia w związku z tym 
zajściem. A ponieważ mój 
tata tak często i wy raźnie 
podkreślał wartość uczci-
wości i przez to umocnił mój 
charakter, poszłam w następ-
ną niedzielę do spowiedzi. 
Powie działam do księdza 
siedzącego w konfesjonale: 
„Proszę księdza, zgrzeszy-
łam, gdyż przywłaszczyłam 
sobie 4.500 peso, bo nie od-
dałam tej sumy kobiecie, do 
której należała.” Nie zważa-
łam wówczas zupełnie na to, 
co mi powiedział spowiednik 
i o czym mnie pouczył. Gdy 
zobaczyłam tę scenę w Księ-
dze życia, mu sicie wiedzieć, 
że Zły, diabeł, nie mógł mi 
przypisać tego grze chu i 

uznać za złodziejkę, gdyż wyznałam 
go w spowie dzi. 

Opowiem wam jednak teraz o 
tym, co Pan powiedział do mnie na 
ten temat: „Okazałaś brak miłości 
bliźniego, w tym dniu, kiedy nie zwró-
ciłaś pieniędzy. 4.500 peso były dla 
ciebie drob nostką, gdyż takie kwoty 
codziennie wydawałaś na zbytki, które 
koniecznie chciałaś mieć, ale dla tej 
biednej kobiety z minimalną płacą, 
która pół dnia musiała pracować i 
zmuszona była zosta wić swoje dzieci, 
by związać koniec z końcem, dla niej 
te 4.500 peso były utrzymaniem na 
całe trzy dni, sumą na jedzenie i na-
poje dla całej rodziny przez trzy dni.” I 
wiecie, co było najgor sze i najbardziej 
bolesne w tej sytuacji? Pan ukazał mi 
tę scenę... Na własne oczy mogłam 
zobaczyć, jak ta kobieta mu siała wraz 
z dziećmi cierpieć z tego powodu i jak 
musiała ta rodzina znosić głód przez 
kilka dni. Wszystko z mojej winy. Skut-
ki moich grzechów... Kobieta ta znosiła 
to wszystko wraz ze swoimi ma łymi 
dziećmi i obawiała się, że utraci pracę. 
Nasz Pan zwraca uwagę w Księdze 
życia na konsekwencje naszego 

zachowania. Ukazuje nam, kiedy coś 
uczyniliśmy, kto musiał cier pieć z po
wodu na szych czynów, kto ponosił 
skutki, do jakich czynów przymu szony 
był skrzywdzony bliźni.

Końcowe pytanie: talenty 
Teraz opowiem wam o tym, jak Pan 

pokazał mi talenty. Mu sicie wiedzieć, 
że w telewizji nie patrzyłam nigdy na 
wia domo ści, ponieważ nie chciałam 
oglądać tylu umarłych, tylu rzeczy 
nieprzyjemnych… Interesowała mnie 
tylko część koń cowa: die ty, horoskop, 
duchowe moce i energie, i tego typu 
sprawy... Wszystko to, czego używa 
diabeł, aby nas przyciągnąć do siebie, 
wprowadzić w zamęt... Pan pokazał 
mi w Księdze ży cia, jak pewnego 
dnia, w Swej Boskiej strategii, opóźnił 
pro gram, i ja włączyłam telewizor, 
kiedy jeszcze wiadomości się nie 
zakoń czyły. Ujrzałam wtedy ubogą 
wieśniaczkę, jak płakała nad cia łem 
nieżyjącego męża.

Muszę wam powiedzieć, bracia i 
siostry, że diabeł przyzwy czaja nas 
do bólu, do widoku cierpienia bliź-
niego, podsuwając nam myśl, że ten 
problem nas nie dotyczy: jeśli komuś 

jest nie dobrze, musi sam 
dać sobie radę, to nie mój, 
lecz jego problem. Pokazał 
mi, jak boli Go, gdy dzien-
nikarze są zatroskani jedy
nie o to, aby wia domość 
wywarła silne wrażenie, 
jednak bez wzru sza nia 
kogokolwiek. Myśleli tylko 
o tym, by sprzedać tę wia
do mość, bez zbytniego 
przejmowania się przypad-
kiem tej kobie ty! 

Kiedy włączyłam te-
lewizor i zobaczyłam tę 
płaczącą kobietę, odczu-
łam głęboki ból z po wodu 
jej cierpienia. Jej widok 
napra wdę mnie zasmucił. 
I istniał Bóg, który na to 
pozwalał!... Słu cha łam z 
uwagą tego, co mó wiono, 
i spostrze głam, że miejsce, 
w którym się to zdarzyło, 
Ve nadillo, Tulima, to były 
moje ro dzinne strony!... 
Zaraz potem zaczęła się 
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jednak ta część, w któ rej mówiono 
o fenomenalnej diecie, i całkowicie 
zapomniałam o kobiecie, ponieważ 
bardziej od niej interesowała mnie die-
ta... Już więcej o niej nie myślałam!

A kto nie zapomniał o tej kobiecie? 
Nasz Pan! On dał mi od czuć jej ból i 
cierpienie, ponieważ chciał, żebym 
jej pomogła. To była chwila, w której 
miałam użyć talentów, które mi dał. 
Po wiedział: „Ból, jaki odczułaś z jej 
powodu, to było Moje woła nie, abyś 
jej pomogła. To Ja opóźniłem wia-
domości, abyś mogła to zobaczyć. 
Nie zdołałaś jednak zgiąć kolan i 
pomodlić się za nią ani przez jedną 
minutę! Pozwoliłaś, że cię pochłonęła 
dieta, i więcej sobie o niej nie przypo-
mniałaś!”

Pan mi pokazał sytuację tamtej 
kobiety. Była to uboga rolni cza ro-
dzina. Najpierw zażądano od męża, 
aby opuścił dom, w którym żyli. On 
się na to nie zgodził i powiedział, że 
nie odej dzie stamtąd. Wtedy przyszli 
jacyś ludzie, aby go wypędzić. Ten 
rol nik zobaczył ich, idących w jego kie-
runku, aby go wyrzucić, i spostrzegł, 
że byli uzbrojeni i mieli zamiar go 
zabić. Zobaczy łam całe życie tamtego 
człowieka. Dostrzegłam i odczułam 
strach i zmartwienie, które przeżywał. 
Zobaczyłam, jak pobiegł, aby ukryć 
dzieci i żonę pod czymś, co wyglądało 
na ogromne na czynia z terrakoty. Uj-
rzałam, jak oddalał się biegiem i jak ci 
ludzie go ścigali. Wiecie, jaka była jego 
ostatnia prośba? „Pa nie, zaopiekuj się 
moją żoną i moimi dziećmi: Tobie ich 
pole cam!” I zabili go! Upadł na ziemię. 
Kiedy strzelili, Pan dał mi odczuć ból 
tej kobiety i dzieci, które nie mogły 
krzyczeć1.

Pan pokazuje nam ból, jaki On od-
czuwa, i cier pienia innych. My jednak 
często interesujemy się tylko naszymi 
sprawami i nie przejmujemy się ani 
trochę naszymi braćmi i ich potrzeba-
mi!2 Wiecie czego Pan chciał? Chciał, 
żebym uklękła i błagała Go za tamtą 
rodziną, żebym się modliła za tę mamę 
i jej dzieci! Bóg dał mi natchnienie, 
jak mogłam im pomóc! A wiecie jak? 
Wy star czyło zrobić parę kroków, pójść 
1 Gloria	płacze.
2	Gloria	nadal	płacze.

do kapłana, który mieszkał na przeciw 
mojego domu, i powiedzieć mu o tym, 
co zobaczyłam w telewizji. Ten du-
chowny przyjaźnił się z pro bo szczem 
tamtej wsi3, a w Bogocie posiadał dom. 
I po mógłby tej kobiecie. 

Wiedzcie, że pierwszą rzeczą, za 
którą zdajemy przed Bo giem spra-
wę, przed popełnionymi [czynnie] 
grzechami, są za niedbania! Są one 
tak ciężkie! Nie wyobraża cie sobie, 
jak bar dzo ciężkie! Pewnego dnia 
ujrzycie je tak, jak ja je zo baczyłam! 
Te grzechy sprawiają, że Bóg płacze! 
Tak, Bóg pła cze, widząc Swe dzieci 
cierpiące z powodu naszej obo jętności 
i braku współczucia bliźnim. Płacze 
z tego powodu, że inni tak cierpią, a 
my nic dla nich nie robimy! Pan ukaże 
nam, pokaże wszystkim następstwa 
grzechu naszej obojętności wobec 
cier pie nia bliź niego. Bardzo wiele bólu 
w świecie istnieje przez naszą obojęt
ność, interesowność i twarde serce.

Wracając do tamtej wieśniaczki... 
z powodu prześladowań, (bo rze
czywiście chciano i ją zabić), uciekła 
z dziećmi i szukała po mocy u księ-
dza we wsi. Zasmucony proboszcz 
powie dział: „Cór ko, musisz uciekać, 
ponieważ jeśli cię znajdą, za biją cię!” 
W pośpiechu zrobił to, co mu się 
wydawało najlepsze dla niej: odesłał 
ją do Bogoty, dał jej pieniądze i jakieś 
listy reko mendu jące! Odeszła szybko. 
Z tymi listami poszła w różne miejsca, 
które proboszcz jej wskazał, ale nikt 
jej nie przyjął! Wiecie, jak się to skoń-
czyło? Wiecie, kto w końcu pomógł 
tej kobiecie? Ci, którzy ją zmusili do 
prostytucji!!!...

Pan mi dał jeszcze okazję, aby jej 
pomóc, kiedy po latach zo baczyłam 
ją! Pewnego dnia musiałam się udać 
do centrum. Nie nawidziłam chodzenia 
tam, ponieważ jest to miejsce, gdzie 
bar dziej wi dać nędzę. Czując się 
kimś wyższym, nie lubiłam oglą dania 
ubóstwa, biedy itp. Ale w tamtym 
dniu musiałam tam pójść. Gdy prze-
chodziliśmy, mój syn zapytał mnie: 
„O mamo, jak kobieta może się tak 
ubierać i nosić tak krótką spódnicę?”. 
Odpowiedziałam: „Nie patrz, synu! 
Te ko biety są godne pogar dy, bo z 
3 Venadillo,	Tulima.

własnej woli sprzedają swe ciało... 
dla pieniędzy. To brudne prostytutki”. 
Wyobrażacie so bie! Po wiedzieć tak, i 
na dodatek zatruć mojego syna! Tak 
bezlitośnie oceniłam siostrę, któ ra 
upadła z powodu obojętności lu dzi. 
Pan powiedział do mnie: „Obojętni są 
letni i Ja ich zwy miotuję!4 Obojętny 
nigdy nie wejdzie do Nieba! Obojętny 
to ktoś, kto prze chodzi przez świat i 
nic go nie obchodzi, nic go nie dotyka, 
jedy nie jego dom i jego sprawy! Twoja 
śmierć duchowa zaczęła się wtedy, 
kiedy przestałaś interesować się 
tym, co się przydarza twoim braciom. 
Kiedy myślałaś tylko o sobie i o twoim 
dobroby cie!”. 

Na końcu Pan zapytał mnie: „Ja-
kie duchowe skarby Mi przy nosisz?” 
Myślę sobie: „Jakie duchowe skarby 
ma na myśli?” Stałam przecież przed 
Nim z pustymi rękami, nie miałam 
nic, po prostu miałam je opuszczone, 
nic w nich nie trzymałam ani nic nie 
robiłam. I w tej chwili słyszę, jak mówi 
do mnie: „Co z tego, że miałaś dwa 
mieszkania własnościowe, że jakieś 
gabinety mo głaś nazwać swoimi? Na 
co ci się zdało, że uważałaś się za 
wy soce wyspecjalizowanego stoma-
tologa, który odniósł wiele suk cesów? 
Przyniosłaś może pyłek ceglanego 
kurzu z jednego z twoich budynków? 
Masz może przy sobie swój wypchany 
portfel albo swoją grubą książeczkę 
czekową?”

Kiedy następnie zadał mi pytanie: 
„Co uczyniłaś z talentami, które ci 
dałem?”, pomyślałam sobie: „Jakie 
talenty ma na my śli? Co chce przez 
to powiedzieć?” I nagle zrozumiałam. 
Uświa domiłam to sobie. Tak, otrzy-
małam zadanie: szerzyć „Królestwo 
Miłości”, „Królestwo Boże” i bronić 
go. Jednak całkowicie za pomniałam, 
że posiadam duszę, a jeszcze mniej 
pamiętałam o tym, że otrzymałam 
również talenty. Zupełnie nie byłam 
świa doma, że jednym z tych talen-
tów była zdolność do tego, by być 
narzędziem Miłosierdzia Bożego, 
Jego miłosiernej ręki. Nie zda wałam 
sobie ponadto sprawy, że całe dobro, 
którego zanie cha łam i nie uczyniłam, 
sprawiało Bogu wielki ból i przyspo
4	Zob.	Ap	3,15.	(Przyp.	wyd.)
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rzyło Mu wiele trosk. On konfrontował 
mnie z moim życiem: „Ile dobra mo-
głaś uczynić dzięki tak wielkim pienią-
dzom, które wy rzucałaś na kosmetyki. 
Na co zdały ci się twoje diety, którym 
się poddawałaś i którymi zamęczałaś 
swe ciało, powodując bu limię oraz 
anoreksję? Uczyniłaś z siebie samej i 
ze swego ciała bożka – „złotego ciel-
ca”. Co ci teraz po tym? Robiłaś wiele 
pre zentów, to prawda, ale czyniłaś to 
tylko po to, aby ci dzięko wano, mó-
wiono o tobie, jak jesteś dobra. Swoją 
dużą ilo ścią pieniędzy manipulowałaś 
wszystkimi, aby ci wyświadczali przy-
sługi. Po wiedz Mi, co teraz przynosisz 
dla wieczności? Gdy cię ostatnio 
nawiedziłem bankructwem, nie była to 
kara, jak myś lałaś, lecz błogosławień-
stwo. Bankructwo to miało cię uwol nić 
od twego bożka, od twego ‘złotego 
cielca’, któremu służyłaś. To bankruct-
wo miało cię do Mnie przyprowadzić. 
Ty jednak buntowałaś się, broniłaś i 
nie chciałaś opuścić swojej wysokiej 
pozycji w spo łe czeństwie, zniżyć się. 
Klęłaś, pomsto wałaś i sza lałaś, ty, 
nie wol nica pieniędzy, niewolnica ma-
mony. Sądziłaś, że wszystko po trafisz, 
że sama możesz uczynić coś swoim 
wysił kiem, pil nością i zaangażowa-
niem. Myślałaś, że po trafisz wszystko 
lepiej od in nych. Nie! Spójrz, ile jest 
wykształ conych osób, absol wentów, 
którzy tak samo jak ty starali się, a 
nawet lepiej i gor liwiej, mimo to nie 
osiągnęli tego samego co ty. Tobie 
więcej dano i dlatego więcej się od 
ciebie zażąda.”

Wiedzcie, że musiałam zdać Bogu 
sprawę z każdego ziarenka ryżu, które 
zmarnowałam. Z całego jedzenia, któ-
re wyrzucałam do kosza. W Księdze 
życia ujrzałam też, jak kiedyś kiedy 
byłam jeszcze dzieckiem, a moja 
rodzina była biedna, moja mama go
towała fasolę. Nienawidziłam tego. 
Powiedziałam: „Znowu ta przeklęta 
fasola? Kiedyś będę tak bogata, że 
nigdy więcej jej nie zjem”. Kiedy mama 
wyszła, potajemnie wyrzuciłam fasolę, 
któ rą dostałam na obiad. Byliśmy 
bardzo biedni. Gdy moja matka zoba-
czyła pusty talerz, myślała, że byłam 
głodna i dlatego tak szyb ko zjadłam. 
Zrezygnowała z wła snej porcji, sama 

nie jadła i oddała mi swoją część, 
sądziła bo wiem, że byłam bardzo 
głodna. Pan ukazał mi, że pośród 
osób najbliższych moja matka była tą, 
która cierpiała głód. Miała siedmioro 
dzieci, nie raz pozostawała więc bez 
jedzenia, abyśmy zjedli my, bo byliśmy 
bardzo biedni. I tak w tym dniu oddała 
mi, skazując się na głód, to, co ja wy
rzuciłam do kubła na śmieci. Często 
nie jadła, bo da wała je dze nie każdemu 
biednemu, który zapukał do drzwi. 
Nikt nigdy tego po niej nie zauważył, 
nigdy nie miała na pokaz zgorzkniałej 
miny, wręcz przeciwnie – zawsze się 
uśmiechała. Czasem się smuciła, ale 
nic innego. 

Pan pokazał mi, jak później, gdy 
miałam już dużo pieniędzy, wydawa-
łam przyjęcia, zapraszałam gości i 
było wiele jedzenia i jak potem więcej 
niż połowa wyrzucana była do kubła 
na śmie ci. A wokół mnie było tak wiele 
biednych i głodnych ludzi. W ogóle nie 
miałam wyrzutów sumienia. Pan dodał 
i prawie to wy krzyczał: „Byłem głodny!” 
Dał mi odczuć Swój ból z po wodu po-
trzeb Swoich dzieci i obojętności tych, 
którzy mogliby po móc, a nie czynią 
tego. Ukazywał mi dalej, ile rzeczy 
miałam w swoim domu – pierwszo-
rzędnych rzeczy, drogich, marko wych 
rzeczy: najlepsze ubrania, elegancka 
bielizna, wszystko najlep szej jakości. 
I powiedział mi: „Byłem nagi w twoim 
bliź nim, a ty miałaś pełne szafy i żyłaś 
w zbytku, miałaś tak wiele rzeczy i 
niektórych wcale nie używałaś.”

Kiedy widziałam, że znajomi mieli 
to i tamto, czego ja jesz cze nie posia-
dałam albo co było lepsze od tego, co 
sama miałam, byłam zazdrosna i ku-
powałam sobie coś jeszcze lepszego. 
Chciałam mieć zawsze najlepsze rze-
czy, gdyż byłam zazdrosna. To grzech, 
gdy człowiek świadomie wzbudza 
zazdrość u innych albo się bardzo 
cieszy, gdy ktoś staje się zazdrosnym 
o coś, co my posiadamy. Nawet spo-
glądanie przez płot do ogrodu sąsiada 
powoduje w nas zazdrość. 

Pan powiedział mi: „Byłaś dumna, 
porównywałaś się zawsze z innymi, 
którzy byli w lepszej sytuacji niż ty. Bo-
gacze! Nie troszczyłaś się o tych, któ-
rzy żyli w niższej warstwie społecznej. 

Kiedy byłaś uboga, szłaś dobrą drogą, 
gdyż wtedy dawałaś z serca, nawet 
te rzeczy, które tobie były potrzebne”. 
Pan ukazał mi, że to się Mu podobało. 
Jak wtedy, gdy moje nowo zakupione 
tenisówki podarowałam chłopcu z 
ulicy, bo on nie miał wcale butów. Mój 
ojciec z trudem zdobył pieniądze na 
ich zakup i zro bił mi wielką awanturę. 
Był strasznie wściekły. Mieli śmy tak 
mało środków do życia, a ja poszłam 
i podarowałam moje buty. Da się to 
zrozumieć... Ale z punktu widzenia 
Pana było to w porządku. Chociaż 
byliśmy w trudnej sytuacji, Bóg wy-
lewał na nas wiele błogosławieństw. 
Ukazał mi również, ile łask miał dla 
mnie przygotowanych, gdybym nie 
porzuciła Jego drogi i po mogła wielu 
ludziom. Powiedział: „Oświecałem 
cię i pokazywa łem ci, jak mogłaś im 
pomóc. Nie spotkało by ich zło, które 
po ciąga za sobą złe konsekwencje.” 
Bóg traktuje nas bar dzo po ważnie. 

Dalej pokazał mi: „Popatrz, ten 
młody człowiek nie popeł niłby samo-
bójstwa, gdybyś się za niego pomo-
dliła. Również ta osoba – gdybyś się 
pomodliła – nie umarłaby z powodu 
opusz czenia, bo znalazłaby wyjście z 
tej sytuacji.” Ja jednak nie dopu ś ciłam 
nigdy do tego, aby Duch Święty mnie 
dotknął. Nie poru szała i nie wzruszała 
mnie czyjaś potrzeba. Moje serce było 
skamieniałe. Nie mogłam i nie chcia-
łam otworzyć go na stru mienie łask 
Pana. Jest to bardzo ważny, pierwszy 
krok, gdy chcemy powrócić do domu 
Ojca: zmiękczyć serce, otworzyć je na 
łaskę, na Pana. 

Powiedział mi: „Popatrz na krzyw-
dę Mojego ludu. Spójrz, jak bardzo 
potrzebne było, aby twoja rodzina 
została dotknięta ra kiem, żebyś się 
nauczyła współczucia. Współczułaś 
więźniom dopiero wtedy, gdy twój 
mąż został aresztowany.” Pan prawie 
wykrzyczał: „Jesteś z kamienia, nie 
jesteś zdolna do miłości!!!”

Opowiedziałam wam już, jakim 
to ziółkiem byłam jako cór ka. Byłam 
rozwydrzona i bezczelna. Nawiązując 
do telewi zyjnej kreskówki „Flinstono-
wie”, mojego ojca nazywałam „Pe dro 
Flinston” i chciałam przez to wyrazić, 
że żył nadal w epoce ka mienia łu-
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panego. A mojej matce mówiłam, że 
jest nienowo cze sna, staroświecka i 
inne rzeczy w tym stylu. Zabrnęłam 
tak da leko, że wypierałam się własnej 
matki, wstydziłam się jej, nie należała 
bowiem do wyższych warstw spo-
łecznych. Wyobraźcie sobie! Teraz 
wiecie, dlaczego tak bardzo była o 
mnie zatroskana i modliła się za mnie. 
Nie jesteście jednak w stanie sobie 
wy obrazić, ile łask otrzymałam dzięki 
mojej matce, ale nie tylko ja, lecz cały 
świat. Miałam matkę, która chodziła 
do kościoła i swoje cierpienia zanosiła 
Jezusowi. Matkę, która wierzyła, bar
dzo mocno wierzyła. Spędzała wiele 
godzin na adoracji Naj świętszego 
Sakramentu. I w ten sposób stała się 
pośredniczką wielu łask. Pan zwrócił 
się do mnie: „Nikt tak ciebie nie kochał, 
jak twoja matka i nikt nie będzie cię 
tak kochał jak ona. Nigdy, przenigdy 
nikt nie będzie cię tak czule kochał 
jak ona.”

Miłość Boża
Musicie wiedzieć, o co wciąż mnie 

Pan pytał! Pytał mnie nieustannie 
o miłość, o bezinteresowną, bez-
warunkową miłość. Brakowało mi 
na co dzień tej miłości, tej ‘caritas’, 
dobroczyn ności, chrześcijańskiej 
miłości w szerokim zakresie. Brak 
Bożej miłości, którą On włożył nam 
wszystkim do kołyski jako zada nie i 
talent, to – podsumowując – wynik 
przeglądu wszystkich wydarzeń mo-
jego dotychczasowego życia. 

Potem mi wyjaśnił: „Wiesz, two-
ja duchowa śmierć, obumie ranie 
twojej duszy zaczęło się...” Wtedy 
pojęłam: wprawdzie żyłam jeszcze, 
oddychałam jeszcze, ale właściwie to 
umarłam; moja dusza umarła; udusiła 
się. Gdybyście wiedzieli, czym jest 
„duchowa śmierć”, co to znaczy, że 
dusza obumarła, udusiła się! Powinni-
ście widzieć, jak wygląda dusza, która 
odczuwa jedynie nienawiść. Jaka 
zgroza i przerażenie ogarnia na widok 
duszy, która jest jedynie zgorzkniała, 
nieznośna i uciążliwa! Myśli przez cały 
czas tylko o tym, jak może jeszcze 
dokuczyć wszyst kim. Tak właśnie 
wygląda dusza, gdy obciążona jest 
ciężkimi grzechami. Moja dusza jest 
tego przykładem. Na zewnątrz przy

jemnie pachniałam i miałam na sobie 
drogie ubrania, ale moja du sza w środ-
ku strasznie śmierdziała i pogrążona 
była w otch ła ni ludzkiej i diabelskiej 
złośliwości.

Zrozumiałe stało się, dlaczego 
miałam wszystkie te depresje i opa-
nowała mnie gorycz. Pan wyjaśnił mi: 
„Twoja duchowa śmierć zaczęła się 
bowiem od tego, gdy twoi bliźni i ich 
cierpie nie stali ci się całkowicie obo-
jętni. Gdy nie miałaś dla nich serca. To 
było upomnieniem ode Mnie i powinno 
było być dla ciebie ostrzeżeniem, gdy 
ukazywałem ci cierpienie twoich 
bliź nich – przy tak wielu okazjach 
i we wszystkich częściach świata. 
Ale kiedy mogłaś dowiedzieć się 
z telewizji lub innych mediów, 
jak ludzie byli porywani, zabijani, 
rozrywani od bomb i wypę dzani, 
rzucałaś tylko powierzchowne 
komentarze: ‘O, biedni ludzie! Co 
za niegodziwość im się wyrządza!’ 
Cierpienia twoich bliźnich w ogóle 
cię nie poruszały, nie wzruszały 
twojego ska mieniałego serca, ich 
los cię nie zainteresował. W swoim 
sercu więc nic nie czułaś! Twoje 
serce było twarde jak kamień, 
lodo wata skała. Twoje grzechy 
sprawiły, że skamieniało, stało się 
twarde i zimne!”

I gdy moja Księga życia za-
mknęła się, z pewnością może
cie sobie wyobrazić, jaki wstyd i 
smutek mnie ogarnął. Ponadto 
odczuwałam wielki żal – a ten ból 
był większy, bardziej niezno śny – 
że w swoim życiu byłam taka zła i 
niewdzięczna dla Boga Ojca, mojego 
Stworzyciela. Mimo moich wszystkich 
ciężkich grzechów, mimo całej mojej 
brudnej duszy i mojej obojętności, 
mimo mojej letniości i wszystkich 
strasznych i okrutnych uczuć wobec 
moich bliźnich, Pan zawsze mnie 
szukał i to do ostatniej chwili. Szedł 
za mną i czekał na znak mojej wolnej 
woli do za wrócenia i powrotu. Posyłał 
ciągle różne osoby, które napoty kałam 
na swej drodze życia i które były 
Jego narzę dziami, aby mnie skłonić 
do zastanowienia się i powrotu do 
Niego. W ten sposób przemawiał do 
mnie, zwracał na Siebie uwagę, wołał 

mnie – często całkiem głośno. Zabrał 
mi też wiele rzeczy, aby skłonić mnie 
do zastanowienia się. Zsyłał mi próby 
i ciężkie chwile. Jak kłody rzucał 
mi pod nogi wielkie rozczaro wania. 
Wszystko to czynił nieustannie, by 
mnie odzyskać, spro wadzić na tę 
właściwą drogę do domu Ojca. Na-
prawdę próbo wał wszystkiego do 
ostatniej chwili i czekał na mój znak. 
Nigdy jednak nie naruszył mojej wolnej 
woli. Powinnam była rozpo znać Jego 
wołanie oraz czekanie i dobrowolnie 
podjąć wtedy właściwą decyzję. 

Wiecie, kim jest Bóg, jaki jest Oj-
ciec nas wszystkich? Stoi jak żebrak 
na skraju naszej drogi życia. I tak jak 
żebrak błaga nas, podąża za nami, 
często jest natrętny, płacze i próbuje 
zmię kczyć nasze skamieniałe serce. 
Smutek ogarnia dogłębnie Jego Naj-
świętsze Serce, gdy tak często musi 
przeżywać to, że odwra camy się od 
Niego i nie zważamy na Niego, albo 
tak się za cho wujemy, jak gdybyśmy 
Go nie zauważali. Bardzo często i 
na różne sposoby uniża się – tak 
jak uniżył się na Krzyżu – po to, by 
sprawić, że się nawrócimy i zmienimy 
nasze życie, po wró cimy do Niego, do 
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domu Ojca.
Gdy powiedziałam do Niego: 

„Słuchaj, mój Panie, potępiłeś mnie!” 
ponownie zdałam sobie sprawę, jak 
bezczelnie się za chowałam. Nie było 
to oczywiście prawdą, gdyż On nigdy 
mnie nie potępił, lecz to ja sama 
doprowadziłam do tego wszystkiego. 
Stało się dla mnie jasne, że w zależ-
ności od nastroju i ochoty, z wolnością 
– jaką ma stworzenie, a którą Bóg 
szanuje – podej mowałam swoje de-
cyzje. Znalazłam sobie swojego „ojca” 
i wła sny „klan”. Ojcem, którego sobie 

wybrałam, nie był Bóg Ojciec, lecz 
szatan. Diabła wzięłam sobie za ojca i 
za przewodnika mo jego życia. Według 
jego woli i kłamstw ukształtowałam 
sobie życie. On i jego mamidła były 
sensem mojego nędznego życia.

Kiedy moja Księga życia została 
zamknięta, dotarło do mnie, że wciąż 
zwisam głową w dół na krawędzi 
strasznej, ciemnej przepaści. Byłam 
pewna, że spadnę bezpowrotnie do 
tej mro cznej dziury, na końcu której 
wyobrażałam sobie bramę, przez któ-
rą wkroczę do wiecznego potępienia. 
Zaczęłam więc z całej siły i rozpaczy 
krzyczeć i wołać. Błagałam wszyst

kich świętych, aby mnie uratowali. 
Nie macie pojęcia, ilu świę tych na raz 
przy szło mi na myśl. Nie wiedziałam 
w ogóle, że znałam tylu świę tych i ich 
imiona. Byłam przecież taką letnią – 
mało tego – na prawdę złą katoliczką. 
W tamtej chwili jednakże myślałam 
tylko o tym, by się uratować. I było 
mi całkowicie obojętne to, czy uratuje 
mnie św. Józef Robotnik, czy św. Fran
ciszek z Asy żu, czy inny przywołany 
święty. Najważniejsze, żebym została 
ura towana. Na koniec skończyły mi się 
imiona świętych, któ rych przywoływa-

łam. Żaden już nie przychodził mi 
na myśl i nagle zapadła grobowa 
cisza. 

Ta cisza sprawiała, że znowu 
czułam nieopisane cierpienia. 
Poczułam beznadziejną pustkę. 
Czułam się samotna i całkowicie 
opuszczona. Umiałam myśleć 
tylko o tym, że na ziemi wszy-
scy ludzie z pewnością myślą o 
mnie, przywołując moją reputację 
osoby dobrej, pięknej i świętej. 
Tę opinię umyślnie zbudowa łam, 
dzięki stworzonemu przez sie-
bie fikcyjnemu światu. Wszy scy 
opłakiwali mnie, rozmawiali o 
mojej „świętości”, czekali na moją 
śmierć, by potem zwracać się do 
swojej „świętej”, którą przecież 
osobiście znali, prosząc ją o ten 
czy tamten „cud”. Po patrzcie, w ja-
kiej beznadziejnej sytuacji byłam. 
Żadna z tych opłakujących mnie 
osób, które spodziewały się mojej 
śmierci – nawet moi najgorsi wro-
gowie – nie mogli wyobrazić sobie, 

w jak beznadziejnej sytuacji znajdo-
wałam się, czyli tuż przed wiecznym 
potępieniem, przed odejściem do 
piekła, w którego istnienie większość 
z tych płaczących osób całkiem już nie 
wie rzyła. Te myśli kłębiły się w moim 
umyśle. Ciągle potrząsałam głową, 
wyrażając zaskoczenie z powodu 
rozdźwięku między mo im położeniem 
a myślami opłakujących mnie osób. 
Wów czas wzniosłam oczy ku górze 
i ujrzałam oczy mojej matki. Na sze 
spojrzenia spotkały się. Spoglądamy 
na siebie, patrzymy sobie wprost w 
oczy. Pośród wielkich cierpień wołam 
do niej: „Mamo! Co za hańba. Potę-

piają mnie. Stamtąd, gdzie muszę iść, 
nigdy już nie powrócę i nigdy więcej 
się nie zobaczymy.”

W tym momencie mojej matce 
została udzielona wielka, cu downa 
łaska. Przez cały czas była całkowicie 
nieruchoma. I na gle pozwolono jej 
podnieść dwa palce ku górze. Dała 
mi przez to wyraźny znak, bym rów-
nież spojrzała do góry. W tej samej 
chwili od moich oczu odpadły dwie 
wielkie skorupy, które spra wiały mi 
niewyobrażalny ból i były powo dem 
mojej duchowej ślepoty. Odpadły i 
ujrzałam nagle niesa mowicie piękny 
widok: naszego Pana, Jezusa Chry-
stusa. Jedno cześnie przypomniałam 
sobie, jak jedna z moich pacjentek 
po wiedziała mi pewnego razu: „Pani 
doktor, jest mi bardzo smutno i bardzo 
się o panią mar twię. Proszę posłuchać i 
zapamiętać. Jest pani wielką materia-
listką. W obliczu wielkiego smutku lub 
ja kiegoś niebez pieczeń stwa, którego 
pani nie uniknie, jeśli znaj dzie się pani 
w takiej sytuacji, proszę się zwrócić 
do naszego Pana Jezusa Chrystusa i 
prosić Go o przebaczenie i aby okrył i 
ochronił pa nią Swoją Przenajdroższą 
Krwią. On nigdy pani nie opuści i nie 
pozostawi samej. On bowiem także 
panią odkupił Swą Prze najdroższą 
Krwią!”

Z wielką skruchą i wstydem, wśród 
wielkich cierpień w sercu, zaczęłam 
drzeć się w niebogłosy: „Panie Jezu, 
zmiłuj się nade mną! Przebacz mi! Pa-
nie, daj mi drugą szansę!” Potem prze-
żyłam najpiękniejszy moment w całej 
tej historii. Brakuje mi po prostu słów, 
by właściwie opisać tę chwilę. Nasz 
Pan, Jezus Chrystus, zszedł na dół i 
wyciągnął mnie z tej czarnej, okropnej 
otchłani, z tej napawającej strachem 
dziury. I gdy mnie wyciągnął i ujął za 
rękę, wtedy te wszystkie stwory, te 
ohydne kreatury i te palące plamy, 
które wcześniej czułam, odpadły ode 
mnie. Cała ziemia pode mną pełna 
była tych śmieci. Uniósł mnie do góry 
i przeniósł na tę płaszczyznę, którą 
opisałam wcześniej. Z miłością, nie 
dającą się wyrazić ludzkimi słowami, 
powiedział do mnie: „Powrócisz na 
ziemię, otrzymasz drugą szansę...” 
Po wiedział też z powagą: „Tej łaski 
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powrotu nie otrzymujesz dzięki modli-
twom twoich przyjaciół i najbliższych. 
Można się tego spo dziewać i jest to 
normalne, że twoja rodzina i osoby, 
które ciebie cenią, modlą się za ciebie 
i błagają Mnie z twego powodu. Mo-
żesz jednak powrócić dzięki modlitwie 
bardzo wielu ludzi, którzy nie są z tobą 
spokrewnieni i nie należą do twojej 
rodziny. Tak wiele obcych ci osób 
gorzko płakało, modliło się do Mnie 
ze złamanym sercem i z głębi duszy, i 
w twojej inten cji wznosili do Mnie swe 
serca jako wyraz największej miłości 
i sympatii.”

W owym momencie ujrzałam, jak 
mnóstwo świateł, niczym małe białe 
płomienie, pełne bezinteresownej 
i czystej miłości, zaczęło świecić. I 
widzę nagle wszystkie osoby, które 
się za mnie modliły. To było ukaza-
nie mocy modlitwy wstawienniczej. 
Wszystkimi tymi światłami były tysiące 
osób, które dowiedziały się o moim 
wypadku z gazet, serwisów radiowych 
i telewizyj nych. Były poruszone tą 
wiadomością, płakały z tego powodu, 
wznosiły za mnie do Pana akty strze-
liste, i naprawdę mi współ czuły. Wiele 
z nich coś ofiarowało i poświęciło dla 
uratowania mnie. Wiedzcie, że Msza 
św. jest największym darem, jaki mo
żecie komuś ofiarować. Eucharystia 
bowiem nie jest dziełem człowieka, 
a bezpośrednią interwencją Boga w 
świecie.

Jeden z płomieni był szczególnie 
duży, wyróżniał się spośród innych i 
świecił, emanował większym światłem 
niż wszystkie inne. To był płomień 
osoby, która włożyła w swą modlitwę 
naj więcej bezinteresownej i praw-
dziwej miłości bliźniego. Cieka wiło 
mnie, kim był ten człowiek, który nie 
wiadomo dlaczego okazał mi tyle 
miłości. Wówczas Pan rzekł do mnie: 
„Ten czło wiek, którego tam widzisz, to 
osoba, która – mimo że jesteście sobie 
całkowicie obcy – odczuła tak wielką 
sympatię i czułą mi łość, że trudno to 
sobie wyobrazić.”

Pan pokazał mi, jak to wszystko 
się wydarzyło. Ten biedny mężczyzna 
indiańskiego pochodzenia, dla mnie 
święty rodak, żył na wsi u stóp Sierra 
Nevada de Santa Marta. Był to biedny 

i bardzo prosty rolnik. Nie miał wystar-
czająco dużo pożywienia dla własnej 
rodziny. Pożar zniszczył mu w owym 
roku zbiory. Lis zabrał większą część 
kur, jakie mu pozostały do przeżycia. 
Na domiar złego guerilleros5 zabrali 
mu syna, by użyć go jako żołnierza
dziecko do swoich celów. Chodził na 
Mszę św. do wsi i uczestniczył w niej z 
takim nabożeństwem, jakie rzadko się 
widzi. Pan pozwolił mi zobaczyć, jak 
ten biedny wieśniak żarli wie się modlił 
na Mszy św.: „Panie mój i Boże, ko-
cham Cię, dziękuję Ci za życie, moją 
rodzinę i moje dzieci!” Cała jego mo
dlitwa była jednym dziękczynieniem 
i uwielbieniem. Miał przy sobie dwa 
banknoty – jeden o nominale 10000 
peso, drugi – 5000 peso. Możecie to 
sobie wyobrazić, że on na tacę nie 
dał banknotu o nominale 5000 peso, 
lecz pomimo swojej nędzy – 10000? 
Ja dawałam banknoty, które jako 
fałszywki zdarzyło mi się od kogoś 
otrzymać w gabinecie. Po Mszy św. 
za resztę pie niędzy kupił sobie jeszcze 
trochę chleba i sera. Te artykuły spo
żywcze zawinięto mu w starą gazetę 
z poprzedniego dnia, co zwykło się 
robić na wsi. Gdy w drodze powrotnej 
chciał coś zjeść i rozpakował zakupy, 
ujrzał na stronie tytułowej wydania „El 
Espectador” zdjęcie mojego zwęglo-
nego ciała, leżącego na ulicy.

Kiedy ten prosty człowiek zobaczył 
zdjęcie, którego podpisu i towarzy-
szącego mu artykułu nie umiał nawet 
przeczytać, z wielkim pośpiechem i 
nie zwlekając długo, upadł na kolana i 
począł bardzo gorzko i rzewnie płakać. 
Uczynił to z tak wielką, wewnętrzną, 
bezinteresowną oraz dziecięcą miło-
ścią! I odmówił przy tym płaczącym 
głosem następującą modlitwę: „Ojcze 
w Niebie, Panie mój i Boże, zmiłuj się 
nad moją siostrzyczką. Pa nie, uratuj 
ją, pomóż jej, Panie, nie pozwól, 
aby zginęła, wejrzyj łaskawie i za-
opiekuj się nią. Jeśli uratujesz moją 
siostrzyczkę, obiecuję Ci, że pieszo 
odbędę pielgrzymkę do sanktuarium w 
Buga6 i na pewno dotrzymam tej obiet-

5	Partyzanci	w	Kolumbii.
6 Mały	kościół	w	południowo-zachod-
niej	 części	Kolumbii,	w	 którym	otacza	
się	czcią	Chrystusa	Pana	Cudów. Znaj-

nicy. Ty zaś pomóż mojej siostrzyczce 
i uratuj ją!”

Wyobraźcie sobie! Jakiś całkiem 
prosty i biedny rolnik, który nie klął 
na Boga ani Go nie przeklinał, mimo 
że musiał znosić głód i pragnienie, 
który pojmował czym jest prawdziwa, 
bezinte resowna miłość, oferuje Panu 
przemierzenie naszego wielkiego 
kraju, by odbyć obiecaną pielgrzym-
kę za kogoś, kogo w ogóle nie znał i 
nigdy nie spotkał w swoim życiu. Pan 
wyjaśnił mi: „Widzisz teraz! To nazy-
wam miłością bliźniego!” Zaraz po tym 
powiedział mi: „Powrócisz na ziemię. 
O swoim przeżyciu nie opowiesz 
tysiąc razy, a tysiące tysięcy razy. 
Będą ludzie, którzy nie zmienią się, 
mimo że dowiedzą się o twojej historii. 
I takie osoby sądzone będą wtedy z 
większą surowością. Tak samo dla 
ciebie, kiedy po raz drugi przybędziesz 
na sąd, będą obowiązy wa ły surowsze 
kryteria.”

Również pomazańcy, to znaczy 
konsekrowani Pana będą są dzeni 
według surowszych kryteriów. I każdy 
z tych, którzy wie dzą o zdziałanych 
przez Pana cudach w tym świecie, 
spotka się z surowszym kryterium. 
Nie ma bowiem gorszego głuchonie
mego od tego, kto po prostu nie chce 
słuchać. Nie ma gorszej ślepoty niż ta, 
gdy człowiek nie chce widzieć.

Wszystko, co wam dziś tutaj opo-
wiedziałam, drodzy bracia i siostry w 
Panu, nie jest groźbą czy pogróżką 
ani żadnym szan tażem. Nasz Pan 
bowiem nie musi nam grozić czy szan-
tażować nas. To, co dziś usłyszeliście, 
albo co przed chwilą przeczytali ście, 
jest waszą drugą szansą, okazją, którą 
wszyscy, wy i ja, zawdzięczamy jedy-
nie niezmierzonej dobroci naszego 
Boga. Skorzystajcie z tej oferty. Być 
może to jest wasza ostatnia oka
zja. Dzięki naszemu dobremu Panu 
przeżyłam to, co przeżyłam. W ten 
sposób dzięki łasce Boga mogę wam 
o tym mówić. 

Gdy otworzy się przed wami Księ-
ga życia, przed każdym z was, gdy 
każdy z was przejdzie do wieczności, 

duje	 się	 on	 w	 małej	 wiosce,	 słynącej	
z	 łask	 i	 cudów	 otrzymywanych	 przez	
przychodzących	do	niego	z	wiarą.
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gdy umrze, wszy scy do-
świadczymy tego samego 
procesu i zobaczymy sie bie 
takimi, jakimi naprawdę 
jesteśmy, bez retuszu – z 
tą różnicą, że w obecności 
Boga zobaczymy i usłyszy-
my nasze najgłębsze myśli 
oraz najbardziej tajemne 
uczucia. Wszystko stanie 
się ja sne i nic się nie ukryje. 
Najpiękniejsze będzie to, 
że każdy z nas stanie bez-
pośrednio przed Panem, 
twarzą w twarz. On jak 
żebrak bezustannie prosi 
o to, abyśmy się nawrócili, 
abyśmy powrócili do domu 
Ojca, powrócili do Niego, 
zaczęli od nowa i stali się 
no wymi stworzeniami z Nim 
i przez Niego. Bez Jego 
pomocy bowiem nie jest to 
dla nas możliwe.

Niech Pan, nasz Bóg, 
obdarzy was wszystkich 
hojnie swoim błogosławień-
stwem i łaską.

Chwała Bogu, Ojcu, 
który nas stworzył i kocha 
nas z wielką czułością. 
Chwała niech będzie Sy-
nowi Bożemu, naszemu 
Panu, Jezusowi Chrystuso-
wi, który swoim cierpieniem 
na Krzyżu wy bawił nas od 
wszelkiej winy za grzech 
i obmył nas swoją Krwią 
Przenajdroższą z wszelkich 
grzechów i odkupił za cenę 
swojej Najdroższej Krwi. 
Chwała niech będzie Du-
chowi Świętemu, który nas 
uświęca i wzmacnia mocą 
swoich darów, pociesza i 
wspiera, aż Ty Panie po-
wrócisz, jak sam nam obie-
całeś. Przyjdź Panie, niech 
nadejdzie godzina, która 
uczyni wszystko nowym i 
utworzy Twoje Królestwo. 
Uczyń wszystko nowym i 
ustanów Królestwo miłości 
i pokoju. 

Amen.

POLECAMY Gloria Polo
OD ZŁUDZENIA 

DO PRAWDY 
«Trafiona przez 
piorun stałam 
u bram Nieba 

i piekła...» 
Książka 112 str.: 

4 zł 80 gr 
Komplet, czyli 

książka + CDmp3:
12 zł

Płyta CDmp3 
w pudełku: 7,5 zł

Przy zamówieniach 
pocztą dodatkowo:
koszty przesyłki !
Ceny z wysyłką,

wyłącznie 
opłacone z góry:
- 1 książka: 10 zł 

- 1 komplet 
(książka + płyta): 

18 zł 
- 1 płyta CD mp3: 

13,50 zł
*

Zamówienia 
w wydawnictwie

«V O X   D O M I N I»
Tel.: 0 32 258 42 28 

*
Zamówienia 

w Biurze Handlowym
«L U M E N»

Tel.: 0 32 738 38 69
Fax: 0 32 738 94 12

Ta niezwykła książka zawiera świadec-
two o soby skazanej na śmierć po wypadku 
uderzenia piorunem. Bóg sprawił, że stając 
przed Nim na sądzie szczegółowym, któ-
ry każdy człowiek będzie musiał przejść w 
chwili swej śmierci, Gloria Polo zrozumiała, 
że zasługuje wyłącznie na potępienie... Dru-
ga szansa, o którą błagała przerażona Miło-
sierdzie Boże, pozwoliła jej opowiedzieć i 
nadal opowiadać całemu światu o tym, kto i 
jak ocenia nasze życie w chwili przejścia do 
wieczności... 

Lekturę tę warto polecić wierzącym i nie-
wierzącym, bo prawdziwość tego świadec-
twa potwierdziło także uzdrowienie fizyczne 
osoby, która w przekonaniu lekarzy nie miała 
już prawa żyć. Obecnie zaś umacniają je do-
bre owoce: nawrócenia, powrót do sakramen-
tów. Sprzedaż książki – zgodnie z życzeniem 
Pani Polo – nie ma w naszym wydawnictwie 
charakteru komercyjnego. Na płycie CDmp3 
oprócz nagrania tekstu całej książki jest tak-
że nagranie tekstu Marii Valtorty „Przygoto-
wanie na spotkanie z Ojcem” (mp3) oraz 5 
roczników „Vox Domini” (pdf).

Wysyłka pocztą: 
WaRUNkI 
I oGRaNIczENIa
Z	względu	na	wysokie	koszty	pocztowe	i	

częste	(płatne przez nadawcę dwukrotnie!)	
zwroty	małych	zamawianych	przesyłek,	nie	
realizujemy	zamówień	na	1-3	egz.	za	zalicze-
niem,	czyli	płatnych	przy	odbiorze.	Łączny	
koszt	 za	 paczkę	 pobraniową	wynosi	 blisko	
20	zł	w	przypadku	książki,	 a	przy	wysyłce	
kompletu:	28	zł.	

Uwaga:	zasada	ta	dotyczy	obecnie	 także	
innych,	niewielkich	zamówień,	do	20	zł.	Re-
alizujemy	je	tylko	wtedy,	gdy	są	opłacone	z	
góry.	Nie	ma	znaczenia,	czy	ktoś	posiada	czy	
nie	konto	w	banku	 (można skorzystać z za-
łączonego na str. 63 przekazu, w dowolnym 
banku lub na dowolnej poczcie).	Należność	
można	 też	 przesłać	 czerwonym	 przekazem	
pocztowym	 na	 adres:	 Vox Domini, 43-190 
Mikołów, skr. poczt. 72.	Ważne	jest,	aby	po-
dać	 wyraźnie	 swój	 adres	 z	 kodem	 poczto-
wym	(w	Polsce	powtarzają	się	nazwy	miej-
scowości,	nawet	takie	jak	Olsztyn,	więc	brak	
kodu	 uniemożliwia	 skierowanie	 przesyłki	
pod	właściwy	adres).	Na	przelewie	lub	prze-
kazie	 należy	w	 sposób	 zrozumiały	 określić	
zamówienie.	 Można	 dopisać	 nr	 telefonu	 -	
oddzwonimy	w	przypadku	niejasności.	
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Urodził się w roku 1875 w Peru. 
Na chrzcie otrzy mał imię Edouard. Po 
zdobyciu wy kształcenia w Kolegium 
Najświętszych Serc wstąpił do Zgro-
madzenia Naj świętszych Serc. W roku 
1892 w Valpa raiso złożył swą pierw-
szą profesję za konną, przyjmując imię 
zakonne Mateo, a w r. 1898 został 
wyświęcony na kapłana.

W początkowym okresie 
swojej pracy zajmował się mię-
dzy innymi: Stowarzyszeniem 
Najświętszych Serc w Valpara-
iso, prowadził wykłady, kierował 
studiami prawa. Wskutek nad
miaru pracy oraz trzęsienia zie-
mi, które nawiedziło Valpa raiso 
w 1906 roku, o. Mateo podupadł 
na zdrowiu.

W 1907 roku udaje się do 
ParayleMonial, by tam prosić 
o uzdrowienie. Wdzięczny 
Bogu za dar uzdrowienia zawie-
rza Bogu misję swojego życia: 
Intronizację Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w rodzinach 
chrześcijańskich, które papież 
Pius X zaaprobował w 1907 
roku jako „Dzieło społecznego 
ocalenia”.

Głównym celem intronizacji 
Serca Jezusowego w rodzinach 
jest uznanie i przywrócenie 
najwyższej władzy Chrystusa Króla 
w ogniskach domowych, a poprzez 
nie w całym społeczeństwie. „Rodzina 
bowiem  jak pisał o. Mateo  jako pod-
stawowa komórka społeczna ma być 
pierwszym żywym tronem Króla Miło-
ści”. Gdy Chrystus poprzez swoja mi-
łość zapanuje w rodzinach, wówczas 
całe społeczeństwo będzie bardziej 
przepojone duchem chrześcijańskim. 
I odwrotnie  „jeśli to źródło życia 
narodowego jest zatrute, wówczas 
naród zginie. Dlatego – twierdzi zało-
życiel Dzieła Intronizacji  pragniemy 
zaszczepić w rodzinach wiarę i miłość 
Serca Bożego”.

Po powrocie do Chile otrzymuje 
pozwolenia od arcybiskupa Santiago 
na rozpoczęcie dzieła Intronizacji. W 
latach 1908   1914 dzieło Intronizacji 
rozszerza się w Ameryce Południo wej: 
Chile, Peru, Argentynie, Urugwaju.

W lipcu 1914 roku o. Mateo wyru-
sza do Europy, by tu roz szerzać dzieło 

Intronizacji. Apostoł Najświętszego 
Serca Je zusowego kilkakrotnie na-
wiedza: Francję, Hiszpanię, Włochy, 
Holandię, Szwajcarię, Belgię, Luxem-
burg, Wielką Brytanię, Portugalię. 27 
kwietnia 1915 roku otrzymuje osobisty 
list od papieża  Benedykta XV, który 
oficjalnie powierza o. Mateo dzieło 
krzewienia Intronizacji Najświęt-
szego Serca Pana Je zusa w całym 
Kościele.

W latach 193540 dzieło Intronizacji 
dociera do Azji: Japo nii, Mandżurii, na 
Filipiny, do Chin, Indochin, Malezji, na 
Ha waje i do Indii, zaś w latach 1940
46 Serce Jezusa zaczyna królować w 

rodzinach w USA i Kanadzie.
Choroba uniemożliwiła o. Mateo 

dalszą aktywną działal ność w dziele 
Intronizacji Serca Bożego. W roku 
1956 powró cił do Valparaiso  kolebki 
swej misji i dzieła swego życia. W wie-
czór 4 maja 1960 roku Pan odwołał go 
do wieczności. Trwa obecnie proces 

beatyfikacyjny o. Mateo.
Od czasów św. Franciszka 

Ksawerego żadna pojedyncza 
osoba nie uczyniła więcej na 
rzecz krzewienia Królestwa 
Bo żego na całym świecie, jak 
Ojciec Mateo. Jego wiara w 
Jezusa jako Króla rodzin do-
tknęła życia ogromną rzeszę 
ludzi. Dzieło to jest nadal kon-
tynuowane i urzeczywistniane 
w wielu za kątkach świata.
dzieło intronizacji 
serca jezusowego

Jezus jest Królem rodziny 
poprzez Boże pragnienie i wyj-
ście człowiekowi na przeciw. 
Ale On chce być naszym Kró-
lem przede wszystkim poprzez 
nasz własny wybór i decyzję. 
In tronizacja jest czymś więcej 
niż tylko poświęceniem obrazu 
lub figurki przedstawiających 
Najświętsze Serce Jezusa, 
lub też zwyczajnym poświęce-

niem się rodziny Sercu Jezusa. Ona 
jest DROGĄ ŻYCIA; przymierzem 
miłości z samym Panem Bogiem. In-
tronizacja Serca Jezusa jest uznaniem 
królewskiej mocy i władzy Jezusa 
Chrystusa wobec rodzin, które decy
dują się żyć w zjednoczeniu z Jego 
Sercem dzięki miłości, łasce i posłu-
szeństwu wobec Jego Przykazań. W 
ten sposób dokonana i przeżywana 
Intronizacja przynosi niezliczone łaski 
i błogosławieństwo dla rodziny i osób 
indywidualnych, uświęca je, a przez 
nie uświęca i przemienia społeczeń-
stwo.

OJCIEC  MATEO  CRAWLEY - BOEVEY
N I E S T R U D Z O N Y   A P O S T O Ł 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
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publikacje:
Moje serce ciĘ słucHa. 
godziny adoracyjne 

ku czci serca jezusa (176 str.)

Odpowiedź na prośbę skierowaną do św. 
Małgorzaty w ParayleMonial. Forma modlitwy, 
osobistej lub wspólnotowej, w miarę możności 
w czasie ado racji Najśw. Sakramentu, wynagra-
dzającej za znie wagi zadawane Najśw. Sercu 
Jezusa. Odpra wienie Godzin Świętych może 
stanowić przygotowa nie do intronizacji Jezusa 
Chrystusa jako Króla rodziny.

Modlitewnik: 
adoracja nocna w rodzinie

(48 str.)

dzieło intronizacji 
najŚwiĘtszego serca jezusa 
w ujĘciu jego założyciela

(96 str.)
*

zgroMadzenie 
najŚwiĘtszycH serc jezusa 

i Maryi oraz wie czystej adoracji 
najŚwiĘtszego sakraMentu ołtarza

Zgromadzenie powstało we Francji w dzień 
Bożego Narodzenia 1800 roku. Założyciele, ks. 
Piotr Coudrin i Henryka Aymer de la Chevale-
rie, doświadczyli burzliwych czasów Re wolucji 
Francuskiej. Oboje zdali sobie sprawę, że tylko 
bez warunkowa miłość Boga czyni ludzi naprawdę 
wolnymi. Po święcili więc swe życie kontemplacji, 
przeżywaniu i głoszeniu tej zbawczej miłości, 
najpełniej wyrażonej w Najświętszym Sercu 
Jezusa Chrystusa i tak ściśle z nim złączonym 
Sercu Maryi.

Kontakt ze Zgromadzeniem oraz  informacje 
na temat książki i Dzieła Intronizacji Pana Serca 
Jezusowego:

Dom Prowincjalny 
ul. Rolnicza 219 
05092 Łomianki 
tel. 0224976543;  
email: sscc@onet.pl 
http://www.sscc.pl
o. Zbigniew Zalewski ss.cc. 
tel. kom. 696019134  
email: zalzbi@ tlen.pl
Klasztor „Dobrego Ojca 
Piotra Coudrin” 
o. Zdzisław Szymczycha ss.cc.
ul. Snopkowa 5
52225 Wrocław 
tel. 071 3644906

Rekolekcje powołaniowe 
u Sercanów Białych

„W poszukiwaniu życia, 
o jakim marzyliśmy…”

Miejsce:  Góry Stołowe, Klasztor „Christus Rex”
  Polanica Zdrój, ul. Reymonta 1
Termin:  20-25 lipca 2009
Program:  
 • Wędrówki po górach;
 • Wspólna modlitwa;
 • „Szukanie pragnień”;
 • Gry i zabawy;
 • Projekcja filmu;
Cenne wskazówki:
 • przeznaczone dla młodzieży męskiej;
 • zgłoszenie prześlij co najmniej na tydzień   
      przed rozpoczęciem rekolekcji;
 • początek pierwszego dnia o godz. 18.00,  
    zakończenie ostatniego do południa;
 • zabierz ze sobą: Pismo Św., rzeczy osobiste,  
    śpiwór, buty na zmianę;
 • koszt: dobrowolna ofiara;
Kontakt:
 o. Sebastian Pieczeniak SSCC
 ul. Snopkowa 5
 52-225 Wrocław
 Tel. 071 364 49 06, 
 e-mail: powolanie@sscc.pl
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Drodzy Siostry i Bracia, 
Czciciele Maryi, Matki Chrystusa 
i naszej Matki!

W 2017 roku przypada setna 
rocznica objawień fatimskich. Wie
rzy my, że czekające nas za kilka lat 
uroczystości, będą czasem wylania 
szczególnych łask. Wierzymy też, że 
zgodnie z zasadą Fatimy wszyscy 
jesteśmy zaproszeni do współpracy 
z niebem w wypełnianiu się wielkich 
obietnic przekazanych przez Matkę 
Bożą. Dlatego chcemy przygotować 
się do tego wydarzenia przez wielką, 
trwającą dziewięć lat Nowennę, która 
rozpoczęła się 13 maja 2009 roku, a 
zakończy się 13 maja 2017 roku. 

Będzie to czas modlitwy przyzy
wania obecności Boga, czas poświę
cenia Niepokalanemu Sercu Maryi i 
życia na co dzień tym poświęceniem, 
by coraz pełniej upodabniać się do 
Jej Najczystszego Serca. Będzie to 
czas ofiary otwierającej niebo nad 
grzesznikami. Będzie to czas trwania 
przy Sercu Niepokalanym, które zgo
dnie z postanowieniem Jezusa jest dla 
dzisiejszego świata drogą do Boga. 
Będzie to wreszcie czas zgłębiania 
prawdy o naszej Matce, by w ten 
sposób spełnić życzenie Zbawiciela, 
który powiedział, iż chce, aby Maryja 
była „bardziej znana i miłowana”.

Wielka Nowenna Fatimska to za
proszenie dla ludzi oddanych bez 
reszty Matce Najświętszej, świa do
mych, że żyjemy w dniach, w których 
wypełniają się wielkie zapowiedzi 
Fatimy, mówiące o triumfie Nie po
kalanego Serca. 

To zaproszenie dla tych, któ rzy 
chcą przyczyniać się do przyspie
szania godziny Jej zwycięstwa i 
do wypełnienia się proroczej wizji 
kard. Augusta Hlonda, wiele razy 
przy pominanej przez Sługi Boże 
kard. Stefana Wyszyńskiego i Ojca 
Świętego Jana Pawła II: „Zwycięstwo, 
gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo 

Najświętszej Maryi Panny”. Wiemy, 
że obaj wielcy polscy prymasi 
prorokowali, że nasza ojczyzna ma do 
odegrania szczególną rolę w dziele 
„zwycięstwa przez Maryję”.

Nadszedł czas, by przez nasze 
współdziałanie z Bogiem wcielać te 
zapowiedzi w życie. Chcemy razem 
przywoływać nadejście kontemplo
wanej przez Jana Pawła II „wiosny 
chrześcijaństwa” i „cywilizacji miłości” 
oraz uczyć się od niego drogi do 
świętości – przez bycie całymi dla 
Maryi. 

Pragniemy całym sercem zaanga
żo wać w jak najszybsze spełnienie 
się obietnicy przekazanej przez 
s. Łucję – że nadchodzi „nowe 
pokolenie”, „pokolenie Niepokalanego 
Serca, przeznaczonego przez Bo
ga do zmiażdżenia głowy węża pie
kielnego”.

Czyż czas nas nie nagli? Przecież 
każdego dnia Maryja może nam 
powtórzyć swe słowa z lipca 1917 
roku o piekle, do którego idzie wielu 
biednych grzeszników. Nie możemy 
patrzeć obojętnie na duchową śmierć 
żadnego z nich. Tym bardziej, że w 
tylu współczesnych uznanych przez 
Kościół objawieniach Matka Boża 
zapowiadała, że nadchodzi „Jej czas”, 
że nasze dzieci będą już żyły w innej 
epoce. Głosi to na przekór ciemnym 
chmurom, które zdają się gromadzić 
nad horyzontem naszych dziejów.

Przyszłość jest warunkowa. Tak 
wiele zależy od nas, jutro świata jest 
w naszych rękach. Jak uczył Jan 
Paweł II, „chrześcijaństwo jest religią 
współdziałania Boga i człowieka”. To 
także współpraca człowieka z czło
wiekiem. Dlatego, angażujemy się po 
zwycięskiej stronie i zapraszamy Was 
do wspólnej pracy dla Maryi. 

Służcie Jej modlitwą. Ofiarujcie Jej 
swe trudy i cierpienia. Bądźcie gotowi 
ofiarować Jej swoje życie.

Bądźcie świadkami Jej nadcho
dzącego tryumfu, naśladując Jej 

cnoty. Mówcie o Niej, apostołujcie. 
Poznawajcie prawdę Jej Niepokala
ne go Serca i zapraszajcie do te go 
in nych. Niech objawi się we współ
cze snym świecie potęga miłości 
mi łosiernej. Niech powstrzyma zło, 
przetworzy sumienia, obdarzy świat 
nadzieją i pokojem.

Temu wszystkiemu ma służyć 
Wielka Nowenna Fatimska. Jesteśmy 
przekonani, że jest ona odpowiedzią 
na znaki czasu. Przypomnijmy, że 
przed rozpoczęciem objawień w 1917 
roku papież Benedykt XV zaprosił 
cały Kościół do odprawienia nowenny 
w intencji pokoju na świecie. Był to 
czas pierwszej wojny światowej, a nikt 
z przywódców tego świata nie miał 
woli jej zakończyć. Nikt też nie słuchał 
wołania papieża o pokój. Wówczas 
Benedykt XV skierował modlitewny 
apel do Matki Najświętszej. Nie chcieli 
go słuchać królowie i prezydenci, 
ale został wysłuchany przez niebo. 
W ostatnim dniu nowenny, który 
przypadał 13 maja 1917 roku, sama 
Matka Najświętsza zstąpiła na ziemię, 
by ukazać światu drogę do pokoju. 
Ogłosiła: „Odmawiajcie różaniec, aby 
wyprosić pokój dla świata”.

Za dziewięć lat, 13 maja 2017 
roku, minie cały wiek od wysłuchania 
papieża Benedykta przez niebo i 
przyjścia Matki Bożej Fatimskiej na 
ziemię. Wielkimi krokami zbliża się 
setna rocznica objawień fatimskich. 
Czy nie jest słuszne rozpocząć w 
Kościele nową nowennę przywołującą 
kolejny cud z nieba? Rozpoczyna się 
ona znowu za pontyfikatu papieża 
noszącego imię Benedykt – wtedy był 
to Benedykt XV, obecnie – Benedykt 
XVI. 

Czy nie możemy ufać, że i tym 
razem niebo odpowie na nasze wo
łanie i – jak wierzyła s. Łucja – na 
naszych oczach wypełnią się wielkie 
obietnice Fatimy: na świat spłynie 
pokój, ludzkość powróci do Boga, a 
Niepokalane Serce Maryi stanie się 

WIELKA NOWENNA 
FATIMSKA 2009-2017
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źródłem łask, które zatopią zło?
Wiosna chrześcijaństwa, cywiliza

cja miłości, zwycięstwo nowego po
kolenia nad pokoleniem szatańskim 
– wiele jest imion, jakie święci nadają 
naszym nadziejom. Bóg obiecał je 
spełnić. Zapowiedział to w Fatimie 
przez swą wysłanniczkę, Maryję. 
Ogłosił, że w Jego niezmierzonym 
miłosierdziu wszystko jest warunko
we. Nie musi spełnić się żaden z 
mrocznych scenariuszy, które napeł
niają lu dzi lękiem. Uciekając się do 
Niepokalanego Serca Maryi, oddając 
się cali Matce Najświętszej, jesteśmy 
bezpieczni. Więcej, zaczynamy być 
narzędziem wypełniania się wielkich 
planów Bożych!

To dlatego patronem Wielkiej No
wenny Fatimskiej jest obok Matki Naj
świętszej sługa Boży Jan Paweł II. 
Ucząc się od niego, możemy stać się 
narzędziami ratowania świata przed 
złem niosącym śmierć.

Wielka Nowenna Fatimska, trwa
jąca przez 9 lat poprzedzających setną 
rocznicę objawień w Fatimie, to „czas 
stosowny”, czas szczególnej łaski. 
Wierzymy, że każdy, kto za an gażuje 
w jej odprawienie serce, zostanie 
dotknięty Bożym błogosławieństwem. 
Nie opuści Maryja swoich oddanych 
czcicieli, którzy gotowi są ofiarnie 
Jej służyć. Nie zbłądzą ci, którzy 
wsłuchają się w uważnie w głos 
Fa timy. Nie będzie stał w miejscu 
człowiek, który zapatrzy się w drogę, 
jaką szedł Sł. B. Jan Paweł II. Każdy, 
kto będzie poznawał myśli s. Łucji 
zdobędzie mądrość. A ponieważ 
nie będzie czuwał sam przy Sercu 
Niepokalanej Maryi, nie będzie się 
sam modlił, sam ćwiczył w cnotach, 
sam wypełniał prośby Matki Bożej, 
wsparty modlitwą i ofiarą tysięcy 
swoich sióstr i braci nigdy nie będzie 
duchowo głodny. Doświadczy, czym 
jest naprawdę Kościół – wspólnota 
założona przez Jezusa Chrystusa, 
karmiąca się sakramentami i wpa
trzona w świętość Maryi, Matki Bo żej.

Jak wygląda Wielka Nowenna 
Fatimska? Trwa dziewięć lat: od 13 
maja 2009 do 13 października 2017. 
Są w niej dwa kręgi uczestnictwa. 
Pierwszy stanowią ci, którzy złożyli 
wobec Matki Najświętszej osobiste 

zobowiązanie czuwania w tym cza
sie przy Jej Sercu. Ich nazwiska bę
dą uroczyście złożone na miejscu 
objawień w setną rocznicę przybycia 
Maryi do Fatimy. Tacy ludzie będą 
otrzymywać wszelką niezbędną 
po moc do odprawiania Nowenny: 
materiały, informacje o spotkaniach, 
nowych publikacjach itd.

Druga grupa to osoby, które – z 
powodu najróżniejszych przeszkód i 
trudności – angażują się w Nowennę w 
sposób ograniczony. Ich uczestnictwo 
w Nowennie jest również nieocenione, 
a każdy w nich także otrzyma wszelką 
niezbędną pomoc, przede wszystkim 
naszą modlitwę.

Jak odprawiamy Nowennę?
Poszczególne lata zostały po

dzielone według najważniejszych 
tre ści orędzia fatimskiego. W ramach 
Nowenny będziemy rozważać 
naglące apele, jakie przez Serce 
Niepokalanej Maryi kieruje do nas 
Bóg. Przez 9 kolejnych lat sześć 
miesięcy fatimskich (majpaździernik) 
będą okazją do podejmowania szcze
gółowych wątków związanych z prze
wodnim hasłem roku.

Poszczególne lata 20092017 
podzielono na okresy mocne i sła be. 
Te pierwsze to wspomniany ok res od 
maja do października (czas objawień 
w Fatimie). W tym czasie zbieramy 
się – o ile to możliwe – we wspólnocie 
tych, którzy pragną stać się „nowym 
pokoleniem” i w pierwszą sobotę 
miesiąca uroczyście spełniamy prośbę 
Matki Najświętszej o pocieszanie Jej 
zranionego Serca, a dnia 13. każdego 
miesiąca wspólnie celebrujemy 
uroczyste na bożeństwo fatimskie. W 
pozostałe miesiące nie przestajemy 
czuwać przy Niepokalanym Sercu 
Maryi w pierwsze soboty i gdzie 
to możliwe podczas nabożeństw 
fatimskich. Jest to jednak przede 
wszystkim czas osobistej modlitwy, 
medytacji i lektury, a także mówienia 
innym o Fatimie i dzielenia się 
świadectwem swej maryjnej wiary.

Przez cały czas Wielkiej Nowenny 
Fatimskiej wszystkie trudy i cierpienia, 
choroby i troski ofiarujemy w intencji 
wynagradzającej Niepokalanemu 
Ser cu Maryi. Jak najczęściej odma
wia my różaniec, ucząc się tej modlit

wy według wskazań Jana Pawła II z 
Rosarium Virginis Mariae. Jak naj
częściej wzbudzamy intencję Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej, a jest nią 
przyspieszenie czasu wypełnienia się 
wielkich obietnic Fatimy. Codziennie 
odmawiamy modlitwę Wielkiej No
wen ny Fatimskiej.

Maryja powiedziała: „Jezus chce, 
abym była lepiej znana i miłowana”. 
O ile to możliwe, w okresie Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej zgłębiamy 
prawdy o Maryi i uczymy się żyć w 
kręgu światła, jaki Ją otacza.

Zapraszamy do odprawiania Wiel
kiej Nowenny Fatimskiej, aby razem 
pracować dla Matki Bożej, wspierając 
się nawzajem modlitwą i pracą.

Jan Paweł II wzywał: „Słuchajmy 
głosu niebieskiej Matki! Niech słucha 
go cały Kościół! Niech słucha go cała 
ludzkość, bowiem Najświętsza Panna 
pragnie jedynie zbawienia ludzi według 
planu Bożej Opatrzności!” 

Jak pisała s. Łucja, „ignorować orę-
dzie fatimskie to próbować zamykać 
oczy na światło łaski i przebaczenia, 
które Bóg oferuje światu pod jasnymi 
warunkami: „Jeżeli wysłuchają mych 
próśb… zapanuje pokój, jeśli nie, Rosja 
rozprzestrzeni swe błędy po całym 
świecie, rozniecając wojny…”. Nie 
mamy innego wyboru, jeśli w naszych 
sercach jest miłość do Maryi, jeśli w 
naszych sercach jest zatroskanie o 
jutro świata.

Już Pius XII nauczał: „Skończył 
się czas powątpiewania w objawienia 
w Fatimie. Nastał czas działania”. 
„Wołanie zawarte w orędziu Maryi z 
Fatimy jest tak głęboko zakorzenione 
w Ewangelii i całej Tradycji, że Koś ciół 
czuje, iż orędzie to nakłada na nie go 
obowiązek wysłuchania go” – dodawał 
Jan Paweł II w homilii w Fatimie, 13 
maja 1982 r.

To dlatego kierujemy do Was za
proszenie do uczestnictwa w Wielkiej 
Nowennie Fatimskiej.

Ufamy, że Wielka Nowenna Fatim
ska, wypełniona modlitwą, refleksją i 
katechezą, stanie się dla wielu ludzi 
pomocą w odnalezieniu drogi, która 
prowadzi ku „nowemu, lepszemu 
światu” (Jan Paweł II): ku osobistemu 
nawróceniu i nadejściu godziny 
tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.
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Tematy Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej:

1. pewni  ZwYciĘstwa (2009)
konfrontacja z cywilizacją śmierci 

2. beZpiecZni 
na KRawĘdZi cZasU (2010)

zawsze przy Maryi
3. wiĘceJ niŻ dOcZesnOśĆ (2011)

jest niebo, jest piekło, jest czyściec
4. nie ŻYJeMY dla siebie (2012) 

wynagradzanie za grzechy świata
5. eUcHaRYstYcZnY KlUcZ (2013)

cud na cudami, który zmienia wszystko
6. ZapRasZani dO nieba (2014)

jednak różaniec, szkaplerz, sznur pokutny
7. pOtĘGa ROdZinY (2015)

domowy Kościół, którego nie przemogą 
bramy piekła

8. bÓG Jest MiŁOsieRnY (2016) 
ostatnie słowo należy do Boga, 

który jest Miłością
9. dROGa pRZeZ seRce (2017)

przymierze serc Jezusa, Maryi, naszych
*

Dodatkowe informacje:
 Sekretariat Fatimski  ul. Krzeptówki 14   
34-500 Zakopane, tel. (0-18) 206 64 20  

lub drogą internetową: sekretariat@smf.pl
Zapraszamy wszystkich do udziału w Wielkiej 
Nowennie Fatimskiej, która zaowocuje zmianą 

serc i przebudową świata.

rok 2009: PEWNI ZWYCIĘSTWA 
koNfroNTACjA 

Z CYWIlIZACją śmIErCI
«Stoimy w obliczu największej w dziejach kon

frontacji, przez jaką przeszła ludzkość. Nie sądzę, 
by szerokie kręgi społeczeństwa czy szerokie kręgi 
wspólnoty chrześcijańskiej zdawały sobie z tego w 
pełni sprawę. Stajemy w obliczu ostatecznej kon
frontacji między Kościołem a antyKościołem, Ewa n
gelią i antyEwangelią...»

Karol Kard. Wojtyła, 9 listopada 1976
«Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje!»

Matka Boża, Fatima, 13 lipca 1917
Na czas trwania Nowenny – tym, któ

rzy chcą pogłębić znajomość słów Matki 
Bo żej oraz wszystkich wydarzeń, jakie 
im to wa rzyszyły – polecamy z naszych 
publikacji przede wszy stkim film:

«Fatima. 
Orędzie 
przestrOgi 
i nadziei...»
Dostępny jest on w wersji: 
DVD – 20 zł; VHS – 15 zł; audio – 6 zł 
oraz w wersji mp3 (na płycie CD 
pt. Objawienia Maryjne w XIX i XX w.) 
– 10 zł
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Kilka miesięcy temu Mike Dickle, 
z którym pracowałem w International 
House of Prayer, poprosił mnie, abym 
powiedział coś o piekle. Gdy zgłębiałem 
ten temat, mój przyjaciel Steve Car
penter podarował mi nagranie. Na ta
ś mie znajdowało się przesłanie Billa 
Wiese’a i jego żony Annette. To, o czym 
mówił, wstrząsnęło mną i całkowicie 
zmieniło sposób, w jaki walczę o wiarę 
dla mojej rodziny, przyjaciół, a nawet 
ludzi, których nie znam. Naprawdę tak 
się stało, nie przesadzam, nie uży
wam przenośni. Całkowicie zmienił 
się sposób, w jaki patrzę na te kilka 
nadchodzących lat, jakie mi zostały 
na ziemi. Modlę się, by Bóg dokonał 
tej samej przemiany w was. Nie prze
sadzam podkreślając ogro mne zna 
czenie tego przesłania. 

Bill jest chrześcijaninem. Zawierzył 
swe życie Chrystusowi w wieku 16 lat 
więc jego zawierzenie trwa już od 32 lat. 
Przeniósł się do Kalifornii w roku 1976 
i przez 10 lat należał do społeczności 
w Costa Messa, w Kalifornii, gdzie pa s
torem był Chuck Smith. Bill i jego żona 
pracują w agencji nieruchomości. 

Przez ostatnie 15 lat, w Kalifornii, Bill 
należał do zgromadzenia Eagles Nest, 
w Oregon County, gdzie posługiwał 
jako pastor dr Gary Greenwald. Kilka 
miesięcy temu pastor Eagles Nest, 
zwany pastorem Raulem, podszedł do 
Billa i powiedział: „Bill, Bóg zamierza 
dokonać przebudzenia w Ameryce i 
zacznie się to w Kansas City. On wyśle 
cię tam, a ty powinieneś pojechać”. 

Bill i Annette nigdy w swoim życiu nie 
byli w Kansas City. Następnego dnia, nie 
wiedząc o niczym, to ja zadzwoniłem do 
Billa i powiedziałem: „Czy rozważyłbyś 
możliwość przyjechania do Kansas City? 
Widziałem twoje wideo i pomyślałem, 
że powinieneś przyjechać”. 

Wierzę, że taka była wola Boża. 
Posłuchajcie, co mają do powiedzenia 

na temat piekła, ale co ważniejsze, 
usłyszycie o głębokiej relacji z Jezusem 
Chrystusem i o miłości, którą On ma dla 
całego świata.

Bill był w piekle. Nie był zwykłym ob
serwatorem, jak inni doświadczający 
te go w wizjach, lecz odczuwał realność 
piekła przez blisko pół godziny, bez 
nadziei na możliwość u cie czki. Bill i 
jego żona są całkowicie poświęceni 
Jezusowi Chrystusowi, służbie Bogu. 

Bill Wiese:
To dla mnie zaszczyt być tutaj. Ta 

podróż jest dla nas wielkim bło go sła
wieństwem. Istotnie pracujemy jako 
pośrednicy handlu nie ruchomościami. 
Dając świadectwo nie robimy tego dla 
pieniędzy ani po to, żeby się utrzymać. 
Po prostu wiemy, że Bóg kazał nam 
mówić światu o Jego miłości do ludzi 
oraz o miejscu, do którego nie chce, 
aby ktokolwiek z ludzi trafił. Dlatego 
jesteśmy tutaj.

Na wstępie chciałbym coś wyjaśnić. 
W waszych umysłach mogą pojawić 
się pewne pytania, które ja sam, bę
dąc na waszym miejscu, też bym po
stawił. Na przykład: „Skąd wiesz, że to, 
co przeżyłeś, nie było po prostu ko sz-
marnym snem?” 

Wyjaśnię to. Po pierwsze, opuściłem 
moje ciało. Gdy wracałem, widziałem 
moje ciało leżące na podłodze. Jestem 
więc pe wien, że było to doświadczenie 
poza ciałem. Niektórzy chrześcijanie 
mó wią: „Chrześcijanin nie może opu
ścić swe go ciała”. To nie jest prawda. 
W 2 liś cie do Koryntian (12,2), gdy 
Paweł zo stał pochwycony do trzeciego 
nieba, powiedział: „Czy to w ciele było, 
nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem”. 
Jeśli on nie wie, to znaczy to, że jest to 
możliwe. W wersecie 1 powiedział, że 
było to widzenie, więc wierzę, że moje 
przeżycie można tak sklasyfikować.

Hiob mówi (7,14): „Ty mnie snami 
przestraszasz, przerażasz mnie widzia
dłami”. Dokładnie to samo uczynił mi 
Pan: zatrwożył mnie wizją. Powrót do 
normalności zajął mi rok czasu. Ty
le czasu potrzebowałem, żeby się 
wy  ciszyć i na nowo normalnie żyć. 
Byłem tak wstrząśnięty i wystraszony, 
że zmieniło to cał ko wicie mój sposób 
zachowania oraz zacząłem bardzo do

ceniać to, co Jezus zrobił dla nas. Moja 
żona podzieli się z wami tym, co stało 
się najpierw, bo tego nie wiem.

Annette Wiese:
To było około 3.23 nad ranem, gdy się 

obudziłam. Pamiętam, bo spojrzałam 
wtedy na nasz cyf rowy zegar, a Billa 
nie było obok mnie. Usłyszałam krzyki, 
dochodzące z salonu. Zeszłam na dół. 
Ujrzałam męża, zachowującego się 
tak, jak nigdy dotąd. Kto go zna, wie, 
że jest bardzo ułożony, spokojny, taki... 
perfekcjonista. Nie jest egzaltowany, 
choć czasami, oczywiście porywa go 
entuzjazm dla Boga. Jednak ujrzałam 
go przerażonego, obejmującego dłońmi 
gło wę, płaczącego i krzyczącego, bę
dą cego dosłownie w jakimś szoku. 

Leżał w pozycji embrionalnej, na po
dłodze, w salonie. Nie wiedziałam, co 
robić. Myślałam, że to zawał. Zaczęłam 
się modlić, a on wykrzyknął: „Módl się, 
aby Pan zabrał to z mojego umysłu! 
Pan zabrał mnie do piekła. Czuję się 
tak, jakbym umierał, nie potrafię tego 
znieść”. 

Zaczęłam się więc modlić i mój 
mąż po dwudziestu minutach za czął 
się uspokajać. Znajdował się w stanie 
jakiegoś szoku. Wyglądał jak ktoś, kto 
doświadczył cze goś kosz marnego i 
nie potrafił się z tego w żaden sposób 
otrząsnąć. Żaden sen nie pozostawia 
takich śladów.

Bill Wiese:
Po tym, czego doświadczyłem, 

chcia łem przede wszystkim wiedzieć, 
czy istnieją w Biblii teksty dowodzące, 
że ktoś doświadczył piekła. Za cząłem 
moje poszukiwania i znala złem: 

Jonasz doświadczył piekła. Jest u 
niego (2,3) napisane: „Z głębokości 
Szeolu wzywałem pomocy”. „Do posad 
gór zstąpi em, zawory ziemi zostały po
za mną na zawsze” (2,7). Tak więc był 
ktoś, kto doświadczył piekła: Jonasz.

Uczono mnie, że każde  prawdziwe 
duchowe doświadczenie ma odzwier
ciedlenie w Słowie Bożym. Wiedziałem, 
że jeśli to, czego doświad czyłem, było 
prawdą, znajdę jego potwierdzenie w 

Świadectwo protestanta, Billa Wiese

23 minuty w piekle...
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Biblii. Zacząłem poszukiwania i zna
lazłem w Pismie Świętym 400 miejsc, 
które opisywały to samo, co i ja wi
działem, słyszałem, czułem: wszystko 
to było związane z piekłem. Nie mogę 
zacytować wszystkich tych słów, ale 
o niektórych wspomnę. Odkryłem, że 
są osoby, które doświadczyły pewnej 
namiastki piekła. Większość z nich była 
bliska śmierci: umierali w szpitalach i 
nagle powrócili do życia.

W ten niedzielny wieczór, kiedy się 
wszystko zdarzyło, byłem z żoną na 
spotkaniu modlitewnym. Wróciliśmy 
do domu i poszliśmy spać. Około 
godz. 3.00 znalazłem się w piekle. Nie 
wiedziałem, jak się tam dostałem. Pan 
wyjaśnił mi to dopiero, kiedy wróciłem. 

Znalazłem się jakby w celi wię ziennej 
z szor stkimi kamiennymi ścia  nami i 
kra tami w drzwiach. Nie wiedziałem 
dokładnie, gdzie jestem, ale odczułem 
już na początku, że jest bardzo gorąco. 
Nie mogłem uwierzyć, że jeszcze ży ję, 
gdyż czułem, że żar mnie palił. 

Przez pewien czas w pomieszczeniu 
było światło. Wierzę, że to Pan był 
przez chwilę obecny, abym lepiej mógł 
obejrzeć otoczenie. Po upływie minuty 
zapadła ciemność.

U Izajasza jest napisane: „Zo staną 
zgromadzeni, uwięzieni w lochu; będą 
zamknięci w więzieniu” (24,22). 

W Księdze Przysłów (7,27) czytamy: 
„Dom jej drogą jest do Szeolu: co w 
podwoje śmierci prowadzi”.

Piekło składa się z cel więziennych, 
ko mór i dołów ognia oraz wielkich ob 
szarów ognia. Ja byłem jakby w wię
ziennej celi.

Znalazłem się więc w celi, a w niej 
wraz ze mną były cztery istoty. Nie 
od razu pojąłem, że były to de mony, 
gdyż trafiłem tam jako osoba jakby 
nieochrzczona. Bóg wymazał z mojego 
umysłu fakt, że byłem chrześcijaninem. 
Nie rozumiałem, dlaczego. Tak więc 
nie zdawałem sobie sprawy, kim były 
te ogromne stworzenia. Miały po około 
3,54 metry wysokości. 

Wszystkie posiadały łuski. Pierwszy 
miał łuski na całym ciele i gigantyczne 
szczęki, szpony wysunięte do przodu,  
ogromne zęby i zapadnięte o czy. Drugi 
wyglądał zupełnie ina czej: wszędzie 
płetwy, cienkie jak ostrze brzytwy, dłu
gie ramiona i nieproporcjonalne stopy. 

wszystkich wielmożów ziemi; kazał 
po wstać z tronów wszystkim królom 
narodów. Wszyscy oni zabierają głos, 
by ci powiedzieć: Ty również padłeś 
bez silny jak i my, stałeś się do nas 
podobny!”

W psalmie 88,5 czytamy: “Zaliczają 
mnie do tych, co schodzą do grobu, 
stałem się podobny do męża bezsil
nego.”

My wiemy, że diabeł ma siłę. Nawet 
historia o Gerazeńczyku, pokazuje to 
(Mk 5,15): “Przybyli na drugą stronę 
jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie 
wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu 
naprzeciw z grobów człowiek opętany 
przez ducha nieczystego. Mieszkał on 
stale w grobach i nawet łańcuchem 
nie mógł go już nikt związać. Często 
bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; 
ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i 
nikt nie zdołał go poskromić.” 

Oto człowiek, mający w sobie demo
niczną siłę. To siła 1000 razy większa 
od siły człowieka. 

Zatem nawet gdybym posiadał swoje 
naturalne siły, nie mógłbym pokonać 
demonów w żaden sposób. Całkowicie 
byłem zdany na ich łaskę, a demony 
były pozbawione miłosierdzia.

Odór pie kła i demonów był tak po
tworny, że nie potrafię tego opisać. To 
było tak, jakby połączono razem za
pach spalonego ciała i siarki. Zapach 
demonów był jak otwarta rana, zepsute 
mięso lub jajka, mleko i wszystko, co 
tylko można sobie wyobrazić. Teraz to 
pomnóżcie razy 1000! Ten smród dostaje 
się do nosa i tym się oddycha. Jest on 
tak toksyczny, że gdybyś powąchał go 
będąc w tym ciele, mógłby cię zabić. 
Zastanawiałem się: „Jak to możliwe, że 
jeszcze żyję pomimo tego zapachu, a 
on jest przecież tak okropny?” Będąc  
w piekle nie umierasz i musisz temu 
stawić czoła, musisz to znosić.

Bluźnierstwa, którymi demony prze   k
li  nały Boga, są wspomniane u Ezechiela 
22,26: “Kapłani jej przekraczają moje 
prawo – bezczeszczą moje świętości. 
Nie rozróżniają pomiędzy tym, co 
święte, i tym, co świeckie, nie rozsądzają 
pomiędzy tym, co czyste, a tym, co 
nieczyste, a na szabaty zamknęli oczy, 
tak że wśród nich doznaję zniewagi.”

Przekleństwa, poniżający wulgarny 
język i bluźnierstwa. Męczarnie, jakich 

Całe jego ciało było zdeformowane, 
poskręcane i nie miało żadnej symetrii. 
Jedno ramię dłuższe od drugiego.

Stworzenia te wyglądały dziwnie, 
strasznie... i były potężne! Bluźniły 
Bogu i przeklinały Go bez przerwy. Za
stanawiałem się: „Dlaczego tak bardzo 
nienawidzą Boga?” Wtedy zwróciły 
u wagę na mnie i poczułem tę samą 
nienawiść wobec mnie. Pomyślałem: 
„Dlaczego mnie nienawidzą, nic im 
nie uczyniłem”. Lecz one nienawidziły 
mnie nienawiścią, jakiej nigdy nie do
świadczyłem na ziemi, w sposób wy
kraczający poza ludzkie możliwości nie
nawiści. Nienawidziły mnie całkowicie i 
wiedziałem, że zostały mi przydzielone, 
aby mnie torturować.

W piekle były rzeczy, o których 
skądś wiedziałem, ale nie wiem, skąd. 
Po prostu wiedziałem. Jest tak dlatego, 
że w piekle twoje zmysły są bardziej 
bystre. Ma się większą świadomość 
niż za życia na ziemi, w ciele. Byłem 
świadomy odległości, czasu itp. o wiele 
bar dziej niż w normalnym świecie. 
Pojąłem więc, że te stworzenia by ły 
przydzielone do mnie, aby mnie wie
cznie torturować.

Leżałem na podłodze w celi i ab
solutnie nie miałem siły w ciele. Za sta
nawiałem się: „Dlaczego ledwo mogę 
się ruszyć, co mi dolega?”. Byłem cał
kowicie wyczerpany i świadomy braku 
siły. Leżąc tam, traciłem nadzieję. Nagle 
jeden z demonów po prostu chwycił 
mnie i rzucił mną o ścianę. Następnie z 
łatwością podniósł mnie (albo ja byłem 
tak lekki, albo on był tak silny) i rzucił 
jeszcze raz o ścianę, a wtedy odczułem, 
jakby każda kość w moim ciele łamała 
się. Odczuwałem potworny ból. Leżałem 
na ziemi i wołałem o miłosierdzie, lecz 
te stworzenia nie miały miłosierdzia ani 
za grosz!

Wtedy jeden demon podniósł mnie 
a drugi, ostrymi jak brzytwa pazurami, 
pociął moje ciało na strzępy. Pokaleczył 
ciało, które Bóg ukształtował. 

Demony tak bardzo mnie nienawi
dziły! Dziwiłem się: „Dlacze go jeszcze 
żyję?” Nie rozumiałem, dlaczego nie 
umie ram. Moje ciało było bezwładne. 

U Izajasza 14,910 jest powiedziane: 
“Podziemny Szeol poruszył się przez 
ciebie, na zapowiedź twego przybycia; 
dla ciebie obudził cienie zmarłych, 
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doznawałem, są wspomniane w Księ
dze Powtórzonego Prawa 32,2224: 
“Za płonął żar mego gniewu, co sięga do 
głębin Sze olu, pożera ziemię z plonami, 
pod waliny gór zapala. Zgromadzę na 
nich nieszczęścia, wypuszczę na nich 
swe strzały, zmorzy ich głód, gorączka 
ich strawi i złośliwa zaraza. Wbiję w 
nich kły dzikich zwierząt z jadem tych, 
co pełzają w prochu.” Fragment dotyczy 
według mnie znajdujących się w piekle.

2 Księga Samuela 22,6 mówi: 
“Oplątały mnie pęta Szeolu, zaskoczyły 
mnie sidła śmierci..”

U Micheasza 3,2 znajduje się werset 
o przywódcach Izraela, którzy uciskali 
prostych ludzi: “Wy, którzy macie w 
nienawiści dobro, a miłujecie zło, którzy 
zdzieracie z nich skórę, a ciało ich aż 
do kości.” Kto podsunął takie działania? 
Samo piekło. To właśnie robią demony. 

A co z miłosierdziem? Miłosierdzie 
istnieje tylko w niebie, miłosierdzie po 
chodzi od Boga. Diabeł nie zna lito ści. 
Jego byt całkowicie zaprzecza miło
sierdziu. Tylko o Bogu można powtórzyć 
za psalmistą 36,6: “Łaskawość Twoja, 
Panie, dosięga nie ba, a wierność Twa 
samych obło ków.” 

Psalm 74,20 mówi: “Wejrzyj na Twe 
przymierze, bo się napełniły zakątki 
kraju jękiem i przemocą.” 

To straszne, co znosi się w piekle. 
Bóg tak wspaniale uczynił człowieka. 
Doskonalimy się, uczymy i czynimy 
wiele rzeczy. W piekle człowiek jest 
zdany wyłącznie na demony, któ re po
tra fią tylko nienawidzić: Boga i ciebie; 
które potrafią jedynie zadawać udręki.

Biblia mówi też o upokorzeniu, bo 
widzisz twoje życie i już nic nie możesz 
na to, co z nim zrobiłeś, poradzić!

U Izajasza 5,1314 czytamy: “Przeto 
lud mój pójdzie w niewolę, przez brak 
rozumu: jego dostojnicy pomrą z gło
du, a jego pospólstwo wyschnie z pra
gnienia. Tak, Szeol rozszerzył gardziel, 
rozwarł swą paszczę nadmiernie; wpa
da doń tłum miasta wspaniały i wyjący 
z uciechy.”

U Izajasza 57,915 czytamy o tym, 
że stan piekła jest konsekwencją 
na sze go wyboru życia w grzechu: 
“Udałaś się do Molocha z olejkiem, 
użyłaś obficie twych wonnych olejków. 
Wysłałaś daleko swych gońców, aż 
do Szeolu się zniżyłaś. Utrudziłaś się 

tyloma podróżami, ale nie powiedziałaś: 
Dosyć! Odnalazłaś żywotność twej siły, 
dlatego nie osłabłaś. Kogo się lękasz 
i boisz, że Mnie chcesz oszukać? Nie 
pamiętasz o Mnie, nie dajesz Mi miejsca 
w twym sercu. Czyż nie tak? Ja milczę 
i przymykam oczy, a ty się Mnie nie 
boisz. Objawię Ja twoją sprawiedliwość 
i twoje uczynki nieużyteczne. Gdy 
będziesz wołać, niech cię ocalą twe 
obrzydłe bożki! Ale wiatr je wszystkie 
rozwieje, wicher je porwie. Kto zaś 
ucieknie się do Mnie, posiądzie zie
mię i odziedziczy moją Świętą Górę. 
Powiedzą: Budujcie, budujcie, uprząt
nijcie drogę, usuńcie przeszkody z drogi 
mego ludu! Tak bowiem mówi Wysoki i 
Wzniosły, którego stolica jest wieczna, 
a imię Święty: Zamieszkuję miejsce 
wzniesione i święte, lecz jestem z 
człowiekiem skruszonym i pokornym, 
aby ożywić ducha pokornych i tchnąć 
życie w serca skruszone.”

W celi piekielnej leżałem w całko witej 
ciemności. Mam na myśli ciem ność, 
której nigdy wcześniej nie doświad
czyłem – ciemność czarną jak smoła! 
Bywałem czasem głęboko w jaskiniach 
i kopalniach żelaza w Arizonie. Ale w 
piekle była ciemność, której nie można 
sobie wyobrazić. Próbowałem się czoł
gać. Na pozór pozwolono mi się czołgać. 
Pamiętałem, gdzie były drzwi i czołgałem 
się w ich kierunku, wyczuwając drogę. 
Po chwili wydostałem się na zewnątrz 
i popatrzyłem przed siebie. Wszędzie 
panowała ciemność. Słyszałem krzy
ki ludzi: wołanie miliardów ludzi. Wie
dzia łem, że były ich miliardy, bo było 
strasznie głośno. Jeśli wcześniej słysza
łeś kogoś krzyczącego, to wiesz, jak to 
jest dokuczliwe. Jeśli słyszysz miliardy 
ludzi krzyczących równocześnie, to nie 
trudno sobie wyobrazić, jaki to ma wpływ 
na umysł. Nie można tego znieść!

Chociaż zatykasz uszy i tak jest gło
ś no. Te dźwięki są tak przenikające, 
że nie możesz od nich uciec. Ogarnia 
cię strach, który jest nie do zniesienia! 
W piekle strach jest dominującym 
odczu ciem. Nie ma Bożej obecności. 
Strach, udrękę i ciemność trzeba zno
sić samemu. 

Ten lęk jest nie do o pi sania. Zapewne 
zdarzyło się wam oglądać jakiś hor
ror. Czy pamiętacie, co odczuwaliście? 
Tę chwilę i strach, który wtedy 

odczuwaliście musielibyście pomnożyć 
tysiąc razy, wtedy wyobrazicie sobie 
lęk, który jest w piekle.

Ja poznałem w życiu jeszcze większy 
strach. Pewnego razu surfowałem z 
kolegami w Coco na Florydzie i otoczyły 
nas rekiny. Do mnie podpłynął rekin o 
długości 9 stóp, uderzył moją deskę w 
połowie długości, chwycił nogę i zaczął 
ciągnąć pod wo dę. Miał gigantyczne 
szczęki! To wydarzyło się jeszcze przed 
moim chrztem. W pewnym momencie 
rekin puścił mnie. Wiem, że to Bóg 
otworzył jego paszczę. Jednak w ciągu 
tych paru chwil, strach, który mnie 
ogarnął, był całkowicie zniewalający.

Nie wiem, czy ktoś z was widział 
film „Szczęki”? Jest on niczym w po
równaniu z tym, co ja przeżyłem na
prawdę! Strach przerażający! Chło pa
kowi, który surfował obok mnie, rekin 
oderwał nogę. Gdy wyciągnięto go na 
plażę, krew była wszędzie, on krzyczał i 
nie miał nogi. Rozumiem więc, co to jest 
strach, lecz ten strach był absolutnie 
niczym w porównaniu ze strachem, który 
odczuwałem w piekle. Nie ma żadnego 
porównania. Myślę, że największe lęki, 
których doświadczamy na ziemi, są 
niczym w porównaniu z tymi, których 
musimy doświadczać w piekle.

Pismo Święte mówi także o panu ją cej 
tam ciemności: “Umieściłeś mię w do le 
głębokim, w ciemnościach, w przepaści” 
(Ps 88,7). Także w Apokalipsie czytamy 
(16,10): “A piąty wylał swą czaszę na 
tron Bestii: i w jej królestwie nastały 
ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki.”

Czy wiecie, że ciemność może być 
tak gęsta, że aż można jej dotknąć? 
Wspomina o tym Pismo, w Księdze 
Wyj ścia (10,21): “I rzekł Pan do Mojże
sza: Wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie 
ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, 
że można będzie dotknąć ciemności.” 

Są to tylko niektóre z rzeczy, które 
musimy znosić w piekle. Izajasz 24,17
18 mówi: “Groza i dół, i sidło na ciebie, 
mie szkańcu ziemi: kto umknie przed 
krzy kiem grozy, wpadnie w dół, a 
kto się wydostanie z dołu, w sidła się 
omota! Tak, upusty otworzą się w górze 
i podwaliny ziemi się zatrzęsą.”

Pewien człowiek, Ted Couple doko
nał prezentacji w programie „Night Line” 
półtora roku temu. Odwiedził on kilka 
więzień w naszym kraju i w jednym z 
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nich spędził noc. Nie mógł pojąć, że było 
tam bardzo głośno, tak głośno, że aż 
nie mógł spać. Każdy krzyczał z całych 
sił. Opowiadał o tym w telewizji i był 
zaskoczony, że ludzie mogą krzyczeć 
przez całą noc. Skoro więc nawet w 
naszych ziemskich więzieniach ludzie 
krzyczą, o ileż bardziej – w piekle.

Hiob (18,14) mówi o losie nieprawych 
ludzi, którzy odrzucają Pana: “Wygna
nego z namiotu, bez nadziei, do Króla 
Strachów powiodą.” To właśnie diabeł 
zdecydowanie jest królem strachu! 

Znajdowałem się poza celą i patrzy
łem w dal. Dostrzegłem płomienie og nia 
około 10 mil ode mnie, a ten dół ognia 
rozciągał się na prawie 5 mil. Płomienie 
rozświetlały horyzont wystarczająco, 
by móc przyjrzeć się chociaż trochę 
krajobrazowi piekła.

Ciemność była tak wielka, że po
chłaniała każde światło, lecz te płomie
nie wystarczyły, by coś dostrzec. Wszy
st ko było brunatne i spustoszone. Ani 
jednego zielonego listka, żadnego życia 
w jakiejkolwiek formie. Tylko kamienie, 
proch i czarne niebo. Płomienie sięgały 
wysoko. W Księdze Powtórzonego Pra
wa (29,22) jest napisane: “Siarka, sól, 
spalenizna po całej jego ziemi! Nie 
obsieją jej, nie zakiełkuje, nie urośnie 
na niej żadna roślina, jak w zagładzie 
Sodomy, Gomory, Admy i Seboim, 
któ re Pan zniszczył w swym gniewie i 
zapalczywości.” 

W piekle nie ma w ogóle życia. Dziwnie 
jest przebywać w świecie, w którym nie 
ma życia. Na ziemi możemy cieszyć się 
drzewami, świeżym powietrzem, jednak 
w piekle nic takiego nie ma. Wszystko 
jest absolutnie martwe. Upał. Upał tak 
intensywny, że nie można tego opisać. 

W Biblii czytamy: “On sprawi, że 
węgle ogniste i siarka będą padać 
na grzesz ników; wiatr pa lący będzie 
udziałem ich kielicha.” (Ps 11,6)

To odczuwałem w piekle. Potworny 
upał, który mógłby zabić, a jednak 
się nie umiera. Wszystko, co dręczy, 
trzeba znosić. Ja zaś marzyłem o 
odzyskaniu spokoju, w miejsce strachu, 
ciszy, by uciec od krzyków. Chciałem 
się wydostać! Ale to było niemożliwe 
i wiedziałem, że kto się tam dostanie, 
nigdy, przenigdy nie może się już wydo
stać! Izajasz 57,21 pisze: “Nie ma pokoju 
– mówi Bóg mój – dla bezbożnych.” 

W piekle każdy jest nagi, a więc cierpi 
ze wstydu i upokorzenia. W Słowie jest 
wiele wersetów, mówiących o wstydzie 
w grobie, np. u Hioba czytamy (26,6): 
“Szeol dla Niego jest nagi, Abaddon 
jest bez zasłony.” Oznacza, że Bóg 
widzi piekło. Ma możliwość, aby je 
obserwować. 

Susza. W piekle, w jakim się znajdo
wałem, w mojej wizji, nie było w ogóle  
wody ani nawet wilgoci w powietrzu. 
Było tak sucho, że pragnąłem choć 
jednej kropli, dokładnie tak jak opisuje 
to Ewangelia wg Łukasza (16,2324): 
“Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, 
podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama 
i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze 
Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij 
Łazarza; niech koniec swego palca 
umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, 
bo strasznie cierpię w tym płomieniu.” 

Bogacz pragnął, aby Łazarz umoczył 
koniec palca w wodzie i dał mu chociaż 
kroplę. Ta jedna kropla jest tak bardzo 
cenna, ale w piekle nie można jej już od 
nikogo otrzymać. 

Możesz sobie wyobrazić bieg w 
maratonie z watą w ustach? To jest  coś 
podobnego. Tak sucho. Desperacko 
pragniesz jednej kropli wody!

Ten fragment Pisma ukazuje nam 
nie tylko przepaść pomiędzy rajem i 
piekłem. Zadziwia mnie tu też jedno: 
bogacz widział Abrahama z bardzo 
da leka. Czy w naturalny sposób mógł 
rozpoznać Abrahama i Łazarza? Nie. 
W piekle ma się już inne poznanie, 
odnoszące się do własnego życia i nie 
tylko.

Jeden z demonów znowu pochwycił 
mnie, wciągnął z powrotem do celi i 
na nowo zaczął dręczyć: miażdżył mi 
czaszkę. Krzyczałem i bezskutecznie 
błagałem o litość. W tym samym czasie 
wszyscy chwycili mnie za ręce i nogi, 
i próbowali je wyrwać. Pomyślałem: 
„Nie wytrzymam tego!”. I nagle... ktoś 
wyciągnął mnie z tej celi. 

To był Pan, ale wtedy tego nie 
wiedziałem. Znajdując się tam bo wiem 
odczuwałem wszystko tak, jakbym je
sz cze nie znał Boga, jakbym nic o Nim 
nie wiedział. Zostałem postawiony w 
pobliżu dołu z ogniem, który widziałem 
wcześniej. Stałem obok tego dołu, po
niżej pieczary, która wyglądała jak wiel
ka jaskinia z tunelem ku górze.

Stojąc w pobliżu tego dołu ujrzałem 
pośród płomieni ludzi krzyczących, 
wołających o litość! Ludzie ci płonęli!

Wiedziałem jedno: nie chcę tam 
trafić. Ból, którego doświadczyłem był 
wielki, lecz skwar bijący od płomieni 
był gorszy. Ci ludzie błagali, chcąc 
się wydostać. Wokół dołu ustawiły 
się jednak wielkie stwory i gdy ktoś 
próbował się wydostać, spychano go z 
powrotem do ognia i nie pozwalano mu 
wyjść. To było straszne. Znajdowałem 
się obok dołu ognia i wi działem demo
ny. Były duże i małe, po skręcane i 
zdeformowane, były też gigantyczne 
pająki: ogromne pająki, szczury, węże 
i robaki. Biblia mówi o robakach, które 
„okrywają” człowieka (Iz 14,11).

Wszędzie widziałem obrzydliwe 
stwo ry, przykute do ścian. Cieszyłem 
się, że nie mogą mnie dotknąć, ale 
odczuwałem całą ich nienawiść.

W pewnej chwili zacząłem wznosić 
się ku górze i opuszczać płomienie. 
Było ciemno, ale widziałem demony 
wzdłuż ścian, które miały ogromną moc. 
Myślałem sobie: „Kto mógłby pokonać 
te stworzenia? Nikt nie jest w stanie z 
nimi walczyć”. 

Najgorsze, co odczułem w piekle, 
bardziej boleśnie niż tortury, to była 
świadomość, że na ziemi toczy się 
normalne życie i że ludzie nie mają 
pojęcia, że ten świat istnieje, że  jest 
rzeczywisty i że miliardy ludzi cierpią i 
błagają chociaż o jedną szansę, aby się 
wydostać. Nigdy nie otrzymają już takiej 
szansy, bo na ziemi nie wykorzystali 
okazji, aby przyjąć Jezusa. To jest 
właśnie najgorsze w piekle: brak nadziei 
na wydostanie się!

Pomyślałem o mojej żonie: już 
nigdy się z nią nie spotkam! Zawsze 
jej mówiłem: „Gdybyśmy kiedykolwiek 
zostali rozdzieleni, przez jakiekolwiek 
trzęsienie ziemi lub coś strasznego, 
dostanę się do ciebie. Znajdę cię. 
Dotrę do ciebie, jeśli kiedykolwiek się 
rozdzielimy”.

Lecz wiedziałem, że z piekła nie mo
gę do niej dotrzeć, nigdy jej nie uj rzę 
ponownie. Nie dowie się, gdzie jestem, 
a ja nigdy nie będę miał możliwości, 
aby z nią porozmawiać. Ta myśl mnie 
przygnębiała! Nie ma żadnej nadziei, 
żeby się to kiedykolwiek zmieniło! 
Rozumiecie? Z piekła nigdy się nie 
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wy  chodzi, nigdy! Na ziemi zawsze jest 
nadzieja. Nawet w obozach koncen
tracyjnych ludzie mogli mieć na dzieję 
na wydostanie się lub na śmierć. 

Gdby pojawił się Jezus rozbłysło 
jasne światło. Widziałem tylko Jego 
zarys. Nie mo głem dostrzec twarzy, była 
tak jas na. Patrzyłem w kierunku światła 
i wi działem sylwetkę Jezusa. Upadłem 
na kolana, aby Go uwielbić. Byłem 
wdzięczny. Chwilę wcześniej czułem, 
że jestem na zawsze potępiony, a teraz 
nagle zostałem wyrwany z tego miejsca 
i poznałem Jezusa. Inni nie mogli się 
wy dostać. Mnie ocalił Jezus!

Zrozumiałem, że jeśli ktoś znalazł 
się w piekle to już nie mógł się z niego 
wydostać, ale dzięki Jezusowi można 
unik nąć tego strasznego miejsca! On 
jest jedy ną drogą ocalenia! Miałem ty
siące pytań, ale tylko Go uwielbiałem i 
dziękowałem za to, że nas zbawił.

Zanim zdążyłem zadać pytanie Pan 
mi odpowiedział. Po prostu pomyślałem, 
a On mi odpowiedział. Zastanawiałem 
się bowiem, dlaczego znalazłem się 
w tym miejscu?... “Ponieważ ludzie 
nie wierzą, że piekło istnieje. Nawet 
niektórzy z moich nie wierzą, że to 
miejsce jest rzeczywiste”. 

Był to dla mnie szok. Sądziłem, że 
każdy chrześcijanin wierzy w piekło.
Nie wszyscy wierzą w ogień piekielny. 
Zapytałem Go: „Dlaczego ja?”, lecz mi 
nie odpowiedział. 

Moja żona i ja nienawidzimy nie od
powiednich filmów. Nienawidzimy te
go, co złe. Nawet nie lubię lata, bo w 
upale jest więcej sprośności, brudu i 
nieporządku. Kocham porządek i do
skonałość. Jednak Jezus nie odpo
wie dział na to pytanie tylko odrzekł: 
„Idź, powiedz im, że nienawidzę tego 
miejsca. Nie chcę, by którekolwiek z 
moich stworzeń tu trafiło! Nie uczyniłem 
go dla człowieka. Zostało stworzone 
dla diabła i jego aniołów. Musisz to 
powiedzieć! Po to dałem ci usta. Idź i 
mów”.

Pomyślałem: „Panie, oni mi nie 
uwierzą. Pomyślą, że jestem szalony 
albo że to był zły sen”.

Czy nie pomyślałbyś tak na mo im 
miejscu? Pan odpowiedział od razu: 
„Twoim zadaniem nie jest prze ko ny
wanie. To dzieło Ducha Świę tego! Ty 
tylko idź i mów! Nie musisz się martwić 

i bać, co ludzie o tobie po myślą. Masz 
po prostu iść i pozwolić, by Bóg uczynił 
resztę.” Powiedziałem: „Tak, Pa nie!”. 

Zapytałem: „Dlaczego oni tak mnie 
nienawidzili?” Odrzekł: “Bo zostałeś 
stwo rzony na moje podobieństwo, a oni 
Mnie nienawidzą”. 

Diabeł nie może nic uczynić przeciwko 
Bogu. Nie może zranić Boga, ale może 
zranić Jego stworzenie. Dlatego diabeł 
nienawidzi ludzi i zwodzi ich, by trafili do 
piekła. Dlatego też wywołuje choroby i 
robi wszystko co możliwe, aby zadać 
ból Bożemu stworzeniu.

Potem Pan dał mi odczuć swe myś
li. Pozwolił mi dotknąć swego serca i 
poczuć odrobinę Jego miłości do ludzi. 
To uczucie było tak potężne, że było dla 
mnie nie do udźwignięcia.

Kochamy żo ny i dzieci. Jednak miłość, 
którą posiadamy, nie może równać 
się nawet w najmniejszym stopniu z 
mi łością, jaką Bóg ma dla nas. Jego 
miłość jest nieskończenie większa od 
naszej miłości i zdolności do kochania. 
Dokładnie tak jak jest napisane w Liście 
do Efezjan (por. 3,19): „...poznać miłość 
Chrystusa, przewyższającą wszelką 
wiedzę, aby zostać napełnionym całą 
Pełnią Bożą....” Miłość Chrystusowa tak 
bardzo przekracza nasze poznanie, że 
nie można pojąć, jak On bardzo kocha 
ludzkość. Umarł za każdą osobę, by nie 
musiała znaleźć się w piekle. Tak bardzo 
Go boli, gdy widzi jak Jego stworzenie 
trafia do piekła. To boli Pana! Płacze, 
gdy widzi, że ktoś tam właśnie zmierza.

Tak bardzo mi było żal Pana. Odczu
wałem Jego smutek, gdyż pozwolił mi 
dotknąć swego serca. Jezus odczuwał 
smutek na widok stworzenia idącego do 
piekła. Pomyślałem: „Muszę iść i dawać 
o tym świadectwo, aż do ostatniego 
tchnienia. Muszę wykorzystać czas, 
któ ry mi jeszcze został, aby po wiedzieć 
światu o Jego dobroci”.

Mamy Ewangelię: dobrą nowinę 
o Jezusie Chrystusie. A świat jej nie 
zna. Musimy się dzielić ze światem po
znaniem Boga. Bóg pragnie, byśmy się 
dzielili z ludźmi prawdą o Jego dobroci.

Pan powiedział mi też: „Powiedz im, 
że przyjdę wkrótce”. I powtórzył jeszcze 
raz: „Powiedz im, że przyjdę bardzo, 
bardzo szybko”. Nie zapytałem Go: 
„Co masz na myśli, Panie? Co oznacza 
dla Ciebie: wkrótce?” Nie przyszło mi 

do głowy, aby pytać o to. Tak bardzo 
chciałem Go uwielbić.

Pokój Boży, który mnie ogarnął, z 
powodu tego, że byłem przy Nim, był nie 
do opisania. Żadne nabożeństwo dotąd 
nie pozostawiło we mnie takiej miłości 
i pokoju jak Jego bliskość. Spojrzałem 
po raz kolejny na okrutne demony. 
Wyglądały jak mrówki! Nie zmieniły się 
– nadal były ogromne – jednak, kiedy 
Bóg był blisko wyglądały jak mrówki!

 Pan powiedział: „Musisz je po prostu 
związać i wyrzucić w moim imieniu.” 
Pomyślałem: „Jaką wielką moc Pan dał 
Kościołowi!”. A przecież te stworzenia 
były tak okrutne. Żaden człowiek nigdy 
nie mógłby im sprostać. Jednak kiedy 
jesteśmy w bliskości Boga są dla nas 
niczym! Odwaga we mnie rosła. 

Gdy opuściliśmy piekło, czułem się 
tak jakbym był w ogromnej trąbie po
wietrznej. Ciągle się wznosiliśmy. Wi
docznie, żeby się wydostać musieliśmy 
się wznosić. Wreszcie dotarliśmy na 
szczyt i opuścili ś my tunel. Spojrzałem 
na ziemię. To był prezent od Pana, bo 
jako dzie cko zawsze chciałem zobaczyć 
zie mię z kosmosu. 

U Hioba 26,7 czytamy: “Dach roz
ciąga nad pustką, ziemi niczym nie u 
ma cnia”. Gdy na to się patrzy, myśli się: 
„Co podtrzymuje ziemię? Co sprawia, 
że się tak perfekcyjnie obraca?” To 
Bóg ma wszystko pod swą kontrolą. 
Boża moc, która nas ogarnia, którą On 
posiada jest niesamowita! 

W bliskości Jezusa cały czas o tym 
myślałem: o mocy Boga. Jej świado
mość ogarnęła mnie. Istnieje taki 
werset u Izajasza 40,22 który mówi, 
że Bóg mieszka nad kręgiem ziemi. I 
oto ja byłem również tam: nad kręgiem 
ziemi. Myślałem nawet: „Panie, można 
było przeczytać ten werset, zanim po
jawił się Krzysztof Kolumb i wiedzieć, 
że ziemia jest okrągła”. 

Nie chciałem, aby mnie Pan opuścił. 
Pragnąłem być zawsze w Jego obe
c ności. Jednak dotarliśmy do domu. 
Spojrzałem i zobaczyłem, że moje 
ciało leży na podłodze. To bardzo mną 
wstrząsnęło. Kiedy zobaczyłem, że 
moje ciało tak leży, pomyślałem sobie: 
„To nie mogę być ja, ja jestem tutaj!” 

W 2 Liście do Koryntian 5,1 Paweł 
napisał, że przebywamy tylko w przy
bytku (namiocie) doczesnego zamiesz
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kania. Ten werset bardzo mnie uderzył. 
Pomyślałem: „Moje ciało to tylko na miot, 
to nic więcej. To jest tymczasowe. Oto 
prawdziwy ja – moja wieczna dusza”. 

Dotknęło mnie też Słowo z Listu Ja
kuba 4,14 mówiące o tym, że jes teśmy 
parą: “Bo czymże jest życie wasze? 
Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, 
a potem znika”. To znaczy, że życie jest 
bardzo, bardzo krótkie. Jeśli ktoś żyje 
nawet sto lat, to i tak to jest nic! Wtedy 
pomyślałem sobie: musimy żyć dla Bo
ga. To, co robimy teraz na ziemi, ma 
od bicie w wieczności. Musimy dawać 
świadectwo. Musimy wyjść i ratować 
zgubionych. Nie możemy się martwić 
o drobiazgi, o które obecnie tak się 
troszczymy. Naprawdę musimy wyjść i 
głosić Ewangelię, gdyż to życie skończy 
się bardzo szybko. 

Gdy widziałem moje leżące ciało, 
skojarzyło mi się ono już nie z na mio
tem, ale jakby z samochodem. Czułem 
się tak, jakbym wysiadł z sa mo chodu i 
patrzył na niego. Widziałem nie sie bie, 
lecz samochód. On pozwalał mi prze
mieszczać się, jednak to, co we mnie 
prawdziwe, to nie ciało, lecz duch. 

Pomyślałem: „Panie, nie odchodź, 
nie odchodź. Chciałbym jeszcze przez 
chwilę pozostać z Tobą”. Odszedł. Ja
kaś siła na nowo wepchnęła mnie do 
mojego ciała. Tak jakby moja dusza 
została wessana przez nos lub usta.

Gdy Pan odszedł, powrócił strach, 
cierpienia i męczarnie! W Biblii jest 
napisane (1 J 4,18): „Doskonała miłość 
usuwa lęk”. Kiedy byłem przy Jezusie 
– Doskonałej Miłości – nie odczuwałem 
strachu. Kiedy odszedł, wspomnienie 
okropności piekła powróciło do mnie. 
Nie mogłem tego znieść! Krzyczałem. 
Byłem w agonii. Modliłem się: „Zabierz 
to z mojego umysłu!” 

Człowiek niewierzący w Boga pra w
dziwego musiałby przejść róż ne go ro
dzaju sesje terapeutyczne. Jednak Bóg 
zabrał to z mojego umysłu. Pozostawił 
wspomnienia, lecz zabrał strach. Byłem 
Mu wdzięczny.

Jeśli ktoś nie zna jeszcze Pana, to 
z pewnością zadaje sobie pytanie: „Czy 
wierzę tym ludziom, że to, co widzieli 
jest prawdą? Czy wierzę w to, co Słowo 
Boże mówi na temat piekła?” Czy po
trafisz powiedzieć: „Nie, ja w to nie 
wie rzę!” Jeśli tak myślisz, to odrzucasz 

prawdę zawartą w Piśmie Świętym i 
świadków, jakich Bóg wysyła do ludzi.

Czy zaryzykujesz swoją wieczność? 
Moim zdaniem, to byłoby bardzo głupie. 
Nie pozwól, aby diabeł cię zwiódł. 
Będzie się z ciebie śmiał, gdyż Bóg dał 
ci możliwość przyjąć Go za życia jako 
Pana, ale ty to zlekceważyłeś. Z piekła 
nie ma odwrotu, więc byłbyś zgubiony 
na całą wieczność.

Możesz sobie mówić: „Jestem do bry. 
Jestem porządnym czło  wiekiem. Nie 
zasługuję na piekło”. I prawdopodobnie 
jesteś dobrym człowiekiem, w porów
naniu z innymi ludźmi. Jednak nie z 
ludźmi masz się porównywać. Musisz 
porównać się z Bożymi standar dami. 
Jego standardy są o wiele wyższe od 
twoich. On mówi w swoim Słowie, że 
jeśli kłamiesz, to jesteś kłamcą. Je żeli 
ukradniesz cokolwiek np. spinacz lub 
kilka minut czasu drugiego człowieka, 
to czyni cię to złodziejem. Jeżeli gnie
wałeś się bez powodu, nie prze baczyłeś 
komuś, kto cię skrzywdził, pożądałeś, 
to jesteś grzesznikiem: bez Bożego 
prze  baczenia i skruchy nie wejdziesz 
do nieba.

Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy 
jesteśmy niedoskonali. To jak widzisz 
siebie, zależy od tego, z czym siebie 
porównujesz. Pewna kobieta widziała 
stado owiec na wzgórzu, na tle zielonej 
trawy. W porównaniu z zielonym wznie
sieniem, owce były białe. Kobieta 
rzekła: „Patrzcie na te białe owce, jak 
pięknie wyglądają, bielutkie”. Nazajutrz 
rano spadł śnieg. Następnego ran ka, 
gdy kobieta popatrzyła na wznie sie nie 
ujrzała te same owce, jednak wszystkie 
wyglądały na szare, w porównaniu z bia
łym śniegiem. My musimy porównywać 
się do Boga. Jego standardy są o wiele 
wyższe od naszych. Widzimy więc, że 
potrzebujemy Zbawiciela, bo nie mo
żemy sami dostać się do nieba, lecz 
dzięki środkom, jakie nam pozostawił.

Bóg powiedział w Ewangelii według 
Jana 14,6: „Ja jestem drogą i prawdą, 
i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej jak tylko przeze Mnie”. On jest 
jedyną drogą, aby nie trafić do piekła.

Jeśli więc jest tutaj ktoś, kto nie zna 
Pana. kto nigdy nie poprosił Jezusa, aby 
stał się jego Panem i jego Zbawicielem, 
a teraz jest gotów poprosić Jezusa, 
aby zajął w jego życiu centralne miejs

ce, to niech powstanie! Musi bowiem 
wypowiedzieć to swoimi ustami. 

Nie pozwól, aby diabeł śmiał się z 
ciebie. Powstań teraz, gdy masz taką 
szansę, aby zaprosić Jezusa do swego 
życia, bo nie wiesz, ile czasu ci zostało. 
Nie wiesz, czy jutro nie umrzesz i czy 
nie trafisz do piekła. Teraz jest czas 
twojej osobistej decyzji... 

Pomódlmy się więc: 
Boże, wierzę w Ciebie. 
Ty jesteś 
moim Stworzycielem. 
Ja jestem grzesznikiem.
Zgrzeszyłem 
w wielu rzeczach. 
Świadomie i nieświadomie. 
Upadłem. Chybiłem celu. 
Splamiłem się grzechem. 
Jezu, wierzę w Ciebie. 
Jesteś wiecznym 
Synem Boga. 
Jesteś barankiem Bożym,
który wziął na siebie 
grzechy świata, 
który wziął mój grzech. 
Wierzę, 
że umarłeś na krzyżu.
Przelałeś 
swoją niewinną krew 
z powodu mojej winy. 
Wierzę, że byłeś 
pochowany i że trzeciego 
dnia zmartwychwstałeś. 
Teraz żyjesz na wieki. 
Wyznaję, 
że jesteś moim Panem. 
Uznaję w Tobie 
mego Zbawiciela. 
Oddaję Ci moje życie. 
Będę Cię kochać 
i służyć Ci 
do końca moich dni.
Powierzam Ci wszystko, 
co we mnie dobre, 
wszystko co złe, 
wszystko co grzeszne, 
wszystkie moje plany, 
wszystkie moje marzenia, 
oddaję Tobie wszystko. 
Niech przez dobre czyny
w moim życiu 
wypełnia się Twoja wola. 
Wierzę, że Ty mnie 
Swoją łaską ocalisz. 
Wierzę i ufam Tobie. 
Amen.
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który będzie przenikał duszę, ale nie 
zniszczy jej, jest to straszna męka, 
jest to ogień czysto duchowy, zapalony 
gniewem Bo żym; piąta męka — jest 
ustawiczna ciemność, straszny zapach 
duszący, a chociaż jest ciemność, wi-
dzą się wzajemnie szatani i potępione 
dusze, i widzą wszystko zło innych i 
swoje; szósta męka — jest ustawicz-
ne towarzystwo szatana: siódma męka 
— jest straszna roz pacz, nienawiść 
Boga, złorzeczenia, przekleństwa, 
bluźnierstwa. Są to męki, które wszy-
scy potępieni cierpią razem, ale to jest 
nie koniec mąk. Są męki dla dusz po-
szczególne, które są mękami zmysłów: 
każda dusza czym grzeszyła, tym jest 
dręczona w straszny i nie do opisania 
sposób. Są straszne lochy, otchłanie 
kaźni, gdzie jed¬na męka odróżnia się 
od drugiej; umarłabym na ten widok 
tych strasznych mąk, gdyby mnie nie 
utrzymywała wszechmoc Boża. Niech 
grzesznik wie: jakim zmysłem grzeszy, 
takim dręczony będzie przez wiecz-
ność całą. Piszę o tym z rozkazu Bo-
żego, aby żadna dusza nie wymawiała 
się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt 
tam nie był i nie wie, jak tam jest.

Ja, siostra Faustyna, z rozkazu 
Bo żego byłam w przepaściach piekła 
na to, aby mówić duszom i świadczyć, 
że piekło jest. O tym teraz mówić nie 
mogę, mam rozkaz od Boga, abym to 
zostawiła na piśmie. Szatani mieli do 
mnie wielką nienawiść, ale z rozkazu 
Bożego musieli mi być posłuszni. To, 
com napisała, jest słabym cieniem rze-
czy, które widziałam. Jedno zauważy-
łam: że tam jest najwięcej dusz, które 
nie dowierzały, że jest piekło. Kiedy 
przyszłam do siebie, nie mogłam och-
łonąć z przerażenia, jak strasznie tam 
cierpią dusze, toteż jeszcze się gorę-
cej modlę o nawrócenie grzeszników, 
ustawicznie wzywam miłosierdzia Bo-
żego dla nich. O mój Jezu, wolę do 
końca świata konać w największych 
katuszach, aniżeli bym miała Cię obra-
zić najmniejszym grzechem.

[1033] Nie możemy być zjedno-
czeni z Bogiem, jeśli nie wybieramy 
w sposób dobrowolny Jego miłości. 
Nie możemy jednak kochać Boga, je-
śli grzeszymy ciężko przeciw Niemu, 
przeciw naszemu bliźniemu lub prze-
ciw nam samym: "Kto... nie miłuje, 
trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi 
swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że 
żaden zabójca nie nosi w sobie życia 
wiecznego" (1 J 3, 14 c15). 

Nasz Pan ostrzega nas, że zosta-
niemy od Niego oddzieleni, jeśli nie 
wyj dziemy naprzeciw ważnym po-
trzebom ubogich i maluczkich, którzy 
są Jego braćmi. Umrzeć w grzechu 
śmiertelnym, nie żałując za niego i nie 
przyjmując miłosiernej miłości Boga, 
oznacza pozostać z wolnego wyboru 
na zawsze oddzielonym od Niego. Ten 
stan ostatecznego samowykluczenia z 
jedności z Bogiem i świętymi określa 
się słowem "piekło". 

[1034] Jezus często mówi o "ge-
hennie ognia nieugaszonego", prze-
znaczonej dla tych, którzy do końca 
swego życia odrzucają wiarę i nawró-
cenie; mogą oni zatracić w niej zara-
zem ciało i duszę. Jezus zapowiada z 
surowością, że "pośle aniołów swoich: 
ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie 
zgorszenia i tych, którzy dopuszczają 
się nieprawości, i wrzucą ich w piec 
rozpalony" (Mt 13,4142). On sam wy-
powie słowa potępienia: "Idźcie precz 
ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny!" 
(Mt 25,41).

[1035] Nauczanie Kościoła stwier-
dza istnienie piekła i jego wieczność. 
Dusze tych, którzy umierają w stanie 
grzechu śmiertelnego, bezpośrednio 
po śmierci idą do piekła, gdzie cierpią 
męki, "ogień wieczny". Zasadnicza 
ka ra piekła polega na wiecznym od-
dzieleniu od Boga; wyłącznie w Bogu 
człowiek może mieć życie i szczęście, 
dla których został stworzony i których 
pragnie.

[1036] Stwierdzenia Pisma święte-
go i nauczanie Kościoła na temat piekła 

są wezwaniem do odpowiedzialności, z 
jaką człowiek powinien wykorzystywać 
swoją wolność ze względu na swoje 
wieczne przeznaczenie. Stanowią one 
równocześnie naglące wezwanie do 
nawrócenia: "Wchodźcie przez ciasną 
bramę! Bo szeroka jest brama i prze-
stronna ta droga, która prowadzi do 
zguby, a wielu jest takich, którzy przez 
nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i 
wąska droga, która prowadzi do życia, 
a mało jest takich, którzy ją znajdują!" 
(Mt 7,1314):

Ponieważ nie znamy dnia ani go-
dziny, musimy w myśl upomnienia 
Pań skiego czuwać ustawicznie, abyś
my zakończywszy jeden jedyny bieg 
naszego ziemskiego żywota, zasłużyli 
wejść razem z Panem na gody wesel-
ne i być zaliczeni do błogosławionych i 
aby nie kazano nam, jak sługom złym 
i leniwym, pójść w ogień wieczny, w 
ciemności zewnętrzne, gdzie "będzie 
płacz i zgrzytanie zębów".

[1037] Bóg nie przeznacza nikogo 
do piekła; dokonuje się to przez dobro-
wolne odwrócenie się od Boga (grzech 
śmiertelny) i trwanie w nim aż do koń-
ca życia. W liturgii eucharystycznej 
i w codziennych modlitwach swoich 
wiernych Kościół błaga o miłosierdzie 
Boga, który nie chce "niektórych zgu-
bić, ale wszystkich doprowadzić do 
nawrócenia" (2 P 3,9): Boże, przyjmij 
łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich, 
i całego ludu Twego. Napełnij nasze 
życie swoim pokojem, zachowaj nas 
od wiecznego potępienia i dołącz do 
grona swoich wybranych.

Z „Dzienniczka” 
św. Faustyny Kowalskiej
[741] Dziś byłam w przepaściach 

pie kła, wprowadzona przez anioła. 
Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest 
obszar jego strasznie wielki. Rodzaje 
mąk, które widziałam: pierwszą męką, 
która stanowi piekło, jest utrata Boga; 
drugie — ustawiczny wyrzut sumie-
nia; trzecie — nigdy się już ten los nie 
zmieni; czwarta męka — jest ogień, 

Z nauczania 
Kościoła Katolickiego o piekle
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z życia KOściOła 
w pOlsce i na świecie

Brytyjski sąd: dzieci 
do adopcji także dla par 

homoseksualnych...! 
Zgodnie z ustawą o równości ośrodki 

adpocyjne muszą oddawać dzieci tak-
że parom homoseksualnym. Chrześci-
jańskie organizacje adopcyjne, które 
oddają dzieci jedynie małżeństwom, 
dyskryminują związki homoseksualne. 
Tak orzekł sąd ds. organizacji charyta-
tywnych dla Anglii i Walii (Charity Tri-
bunal). 

Wyrok stawia katolickie instytucje w 
tych częściach składowych Zjednoczo-
nego Królestwa w ostrej sprzeczności 
między wiernością nauce Kościoła a 
postępowaniem zgodnie z prawem.

Wyrok sądu dotyczył organizacji Ka-
tolicka Opieka, działającej w diecezji 
Leeds. Oprócz wielu projektów prowa-
dzonych na rzecz osób starszych, nie-
pełnosprawnych i chorych, ta duża fun-
dacja zajmuje się m.in. znajdywaniem 
rodzin dla dzieci z domów dziecka.

Jeżeli Katolicka Opieka nadal będzie 
oddawać dzieci jedynie małżeństwom, 
to może stracić status organizacji 
charytatywnej i dotacje państwowe. 
Popadnie bowiem w konflikt z obowią-
zującą od 2007 r. ustawą o równości. 
Ponadto mogą ją pozwać pary homo-
seksualne, które chciały kiedyś za jej 
pośrednictwem skorzystać z adopcji.

Fundacja ubiegała się w Komisji ds. 
Organizacji Charytatywnych (Charity 
Commission) o zatwierdzenie swojego 
statutu, ograniczającego adopcję jedy-
nie do związków heteroseksualnych. 

Powoływała się przy tym na doktrynę 
Kościoła katolickiego. Komisja prze-
kazała tę sprawę do sądu, który po 
długich debatach orzekł, że Katolicka 
Opieka nie może zostać wyłączona 
spod prawa z przyczyn religijnych.

USA: episkopat chwali Kali-
fornię za definicję małżeństwa

Episkopat Stanów Zjednoczonych 
z zadowoleniem przyjął decyzję Sądu 
Najwyższego Kalifornii w sprawie defi-
nicji małżeństwa. Trybunał ten bowiem 
zaaprobował decyzję wyborców tego 
stanu, wyrażoną podczas listopadowe
go referendum, w której małżeństwo 
określono jako związek kobiety i męż-
czyzny.

Wypowiadając się w imieniu episko-
patu abp Joseph E. Kurtz, stojący na 
czele nadzwyczajnej komisji ds. obro-
ny małżeństwa wyraził zadowolenie z 
decyzji kalifornijskiego trybunału. Za-
znaczył, że w ten sposób uszanowa-
no wolę wyborców, w której okazano 
szacunek dla wyjątkowego charakteru 
relacji małżeńskiej oraz jej służby dla 
dobra wspólnego. Chodzi zwłaszcza o 
respektowanie wartości przekazywa-
nia życia, dobra potomstwa oraz wy-
jątkowej komplementarności kobiety i 
mężczyzny. „Krzewienie prawdy i pięk-
na małżeństwa uwydatnia, a nie po-
mniejsza przyrodzoną godność każdej 
osoby ludzkiej” – stwierdził hierarcha.

Równocześnie episkopat wyraził 
roz czarowanie, iż kalifornijski Sąd 
Najwyższy nie zastosował tej definicji 
do 18 tys. związków homoseksual-

nych zarejestrowanych w tym stanie 
od maja do listopada ub. roku. „Próby 
zmiany prawnej definicji małżeństwa, 
czy tworzenia symulacji małżeństwa, 
często pod przykrywką równości, praw 
obywatelskich czy walki z dyskrymina
cją nie służy prawdzie. Próby takie 
pod minowują samą istotę małżeństwa 
pomijając istotną rolę małżeństwa i ro-
dziny w życiu społeczeństwa” – stwier-
dził abp Kurtz.

Metropolita Louisville podkreślił, że 
obowiązkiem państwa jest ochrona i 
promocja małżeństwa jako związku 
kobiety i mężczyzny oraz ochrona i 
promocja przyrodzonej godności każ-
dej osoby ludzkiej, w tym osób homo-
seksualnych.

Lekarze potwierdzają, 
iż stosowanie prezerwatywy 
nie chroni przed HiV/AiDS
Grupa lekarzy z Filipin wydała 

oświadczenie, w którym stwierdziła, iż 
promowanie prezerwatyw jest jedną z 
głównych przyczyn niepowodzenia w 
walce z HIV/AIDS.

Eileen Gamutam, przewodnicząca 
Asia’s Catholic Association of Doctors, 
Nurses and Health Professionals (sto-
warzyszenie katolickich lekarzy, pielę-
gniarek i pracowników służby zdrowia 
w Azji) powiedziała: „Jeśli mamy prze-
kazywać wiarygodne informacje, mów-
my ludziom, że używanie prezerwaty-
wy jest niebezpieczne”.

Dr Gamutam odwołała się do kry-
zysu AIDS w Tajlandii, gdzie kampa-
nia na rzecz stosowania prezerwatyw 
doprowadziła do szybkiego wzrostu 
liczby osób zainfekowanych wirusem 
HIV. Według oficjalnych danych staty-
styki medycznej, w 2003 r. w Tajlandii 
liczącej 63 mln ludności odnotowano 
570 tys. przypadków zainfekowania 
HIV wśród dorosłych i dzieci. Na AIDS 
zmarło 58 tys. chorych. Tymczasem na 
Filipinach liczących 80 mln ludności, 
HIVpozytywnych było 9 tys. osób. Na 
AIDS zmarło 500 pacjentów.

„Nawet jeśli we wszystkich domach 
publicznych będzie pełen wybór 
prezerwatyw, nawet jeśli będą one 
dostępne we wszystkich sklepach, 
barach, restauracjach i wszystkich 
innych miejscach publicznych, nic to 
nie pomoże w walce z HIV/AIDS” – po-
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wy nie kryją przedstawiciele Legionu 
Amerykańskiego, organizacji społecz-
nej, założonej w 1919 w Paryżu przez 
weteranów amerykańskich sił ekspe-
dycyjnych. Ich zdaniem, to przykład źle 
rozumianej poprawności politycznej.

Liczący ok. 2,7 mln członków Legion 
skupia uczestników wszystkich wojen, 
w których brały udział Stany Zjedno-
czone.

Korea południowa: 
ostry protest Kościoła przeciw 

pierwszej eutanazji
W seulskim szpitalu 75letnia ko-

bieta, pozostająca od kilku miesięcy 
w nieodwracalnej, zdaniem lekarzy, 
śpiączce, ma zostać odłączona od re-
spiratora.

Sprawa stała się możliwa po wy-
daniu przez Sąd Najwyższy Korei 21 
maja orzeczenia zezwalającego na 
„poszanowanie woli rodziny, aby umar-
ła ona z godnością”. Chodzi o tzw. „eu-
tanazję bierną”, tzn. o dokonane na 

prośbę i za zgodą rodziny pozbawie-
nie życia osoby nieuleczalnie chorej, a 
przy tym nieświadomej, która sama nie 
jest w stanie wypowiedzieć się na ten 
temat. W tym wypadku, kobieta, okre-
ślana w mediach jako Kim, od lutego 
br. pozostaje w głębokiej śpiączce w 
następstwie krwotoku po źle przepro-
wadzonej endoskopii. Według lekarzy, 
pacjentka nie ma żadnej, nawet „hipo-
tetycznej szansy na wyzdrowienie”.

Bezpośrednio po ogłoszeniu decy-
zji Sądu Najwyższego rodzina chorej 
poprosiła personel szpitala Yonsei 
Severance Hospital o natychmiastowe 
odłączenie sztucznego oddychania. 
10 czerwca kierownictwo szpitala, któ-
ry przez kilka miesięcy toczył walkę 
prawną z krewnymi kobiety o utrzyma-
nie jej przy życiu, potwierdziło, że za-
stosuje się do wyroku sądowego. Data 
dokonania „eutanazji biernej” zostanie 
ustalona po konsultacjach lekarzy z ro-
dziną chorej.

wiedziała dr Gamutam. Potwierdziła, 
że jako lekarz całkowicie zgadza się z 
wypowiedzią papieża Benedykta XVI, 
iż wstrzemięźliwość płciowa i wierność 
małżeńska są najlepszym sposobem 
na walkę z HIV/AIDS.

Sprawa krzyża z Mojave 
w Sądzie Najwyższym USA 
Sprawa blisko trzymetrowego krzyża 

z rezerwatu Mojave w Południowej Ka-
lifornii (zdjęcia obok prezentują krzyż z 
dawnych czasów i jego stan obecny: 
zasłonięty kartonem), którego usu-
nięcia domaga się Amerykańskie Sto-
warzyszenie Swobód Obywatelskich 
(ACLU), znajdzie swój finał przed Są-
dem Najwyższym w USA.

Symbol ustawiony w 1934 r. ku czci 
ofiar I wojny światowej – zdaniem 
ACLU – narusza konstytucyjny roz-
dział religii od państwa, gdyż znajduje 
się na ziemi należącej do rządu.

2 lata temu ACLU wygrało spra-
wę przed sądem apelacyjnym w San 
Francisco, który uznał, że krzyż nie 
ma prawa stać na pustynnym wzgórzu 
w państwowym rezerwacie przyrody. 
Tymczasem 8 czerwca br. dwie chrze-
ścijańskie organizacje prawnicze: Tho-
mas More Law Center (TMLC) i Liberty 
Counsel (LC) – sprzeciwiające się usu-
nięciu krzyża – złożyły skargę przed 
Sądem Najwyższym. Matt Staver, 
założyciel LC, zwrócił uwagę, że tego 
typu symbole – podobnie jak pomniki 
dziesięciorga przykazań, szopki bożo-
narodzeniowe – nie zmuszają nikogo 
do wyznawania religii i dlatego nie są 
sprzeczne z konstytucją.

Przewodniczący TMLC Richard 
Thompson podkreślił z kolei, że od po-
czątku historii Stanów Zjednoczonych 
krzyże upamiętniały poległych wete-
ranów, by dać pociechę ich rodzinom 
i towarzyszom walk.

Spór o symbolikę religijną w Mojave 
ciągnie się od kilku lat. W 2004 r. na 
wniosek ACLU sąd nakazał usunąć 
krzyż. Jego obrońcy sprzedali wtedy 
teren, na którym stoi symbol, pozarzą-
dowej organizacji kombatanckiej. Co 
roku w Wielkanoc odprawiono tam na-
bożeństwa rezurekcyjne. Jednak sąd 
ostatecznie stwierdził, że manipulacje 
związane ze statusem prawnym par-
celi są bezprawne.

Jeszcze w czasie rozpatrywania 
apelacji pracownicy Parku Narodowe-
go zakryli krzyż drewnianą skrzynią, 
wyrażając gotowość usunięcia go. Tak 
jest do dzisiaj.

Oburzenia z powodu całej spra-
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Ogłaszając swe orzeczenie w spra-
wie Kim, sędziowie stwierdzili, że 
„weszła ona w stan nieodwracalny”, 
co do którego nie można przewidzieć 
wznowienia czynności życiowych. 
Podkreślono, że „bez pomocy respi-
ratora śmierć będzie nieuchronna”. 
Przedłużenie terapii mogłoby „zagrozić 
godności pacjentki” i być sprzeczne „z 
jej wolą” – głosi werdykt Sądu Najwyż-
szego.

Natychmiast po wydaniu tego doku-
mentu Kościół katolicki potępił tę „de-
gradację życia ludzkiego”, które jest 
traktowane „na równi z przedmiotem”. 
Przewodniczący Komitetu episkopatu 
ds. Bioetyki bp Gabriel Chang Bong
hun wyraził „zaniepokojenie” biskupów 
próbami „zawłaszczenia najwyższej 
wartości godności życia ludzkiego”. 
Wezwał do „całkowitego wykorzenie-
nia” teorii, wedle których „człowiek 
może własnymi rękami decydować w 
sprawach życia i śmierci”, co – zda-
niem biskupa – „stanowi bluźnierstwo 
wobec Boga”.

74letni polityk katolicki Lee Ho-
ichang zwrócił uwagę na „dwuznacz-
ność”, leżącą u podstaw uzasadnienia 
decyzji sądowej. Lee, który sam jest 
prawnikiem i w wieku 46 lat został w 
swoim czasie najmłodszym sędzią 
Sądu Najwyższego, zaznaczył, że 
określeniami przedstawionymi jako 
„zasadnicze” są takie wyrażenia jak 
„końcowe stadium choroby” i „domnie-
manie woli chorego”. Polityk wyjaśnił, 
że „warunki życia chorego terminalnie 
nie oznaczają odejścia” pacjenta, co do 
którego „woli nie można mieć pewno-
ści”. Dlatego „umieranie z godnością” 
oznacza jedynie „położenie kresu ży-
ciu ludzkiemu”, czyli, inaczej mówiąc, 
„eutanazję” – dodał Lee.

Holandia przeżywa 
„buddyzację”

Jak donosi dziennik „Volkskrant”, 
buddyzm stał się już trzecią – po 
chrześcijaństwie i islamie – religią w 
państwie, a liczba jego wyznawców ro
śnie niezwykle szybko. 3 czerwca do 
Holandii przybył z trzydniową wizytą 
Tenzin Gjatso Dalaj Lama XIV, du-
chowy przywódca Tybetańczyków na 
uchodźstwie. 

Gazeta podała, że już 250 tys. oby-
wateli Holandii uważa się za buddy-
stów lub skłania się do tej religii. Jesz-
cze w 1998 r. buddyzm wyznawało 16 
tys. osób, w tym tylko 4 tys. rdzennych 
mieszkańców kraju. Resztę stanowili 
emigranci z państw azjatyckich.

Ten niezwykle szybki przyrost po-

zwala już mówić nie o „islamizacji”, 
ale o „buddyzacji” Holandii – twierdzi 
holenderski dziennik. Sugeruje przy 
tym, że większość nowo nawróconych 
Holendrów nie zna tej religii dogłębnie, 
a „buddyzacja” może być wynikiem 
swoistej mody.
Wlk. Brytania: służba zdrowia 

zwalnia chrześcijan otwarcie 
przyznających się do wiary
W brytyjskiej służbie zdrowia doszło 

do kolejnego zwolnienia chrześcijanina 
za przyznawanie się do swojej wiary.

Anand Roe, 71letni pielęgniarz 
w Leicester, stracił pracę po tym, jak 
poradził jednej z pacjentek, by dla 
uniknięcia stresu przed występem w 
szpitalnym teatrzyku udała się do ko-
ścioła. Oprócz wypowiadania swoich 
poglądów religijnych chrześcijanom w 
służbie zdrowia nie wolno również no-
sić na szyi krzyżyków – ze względów 
„higieny i bezpieczeństwa”.

Pacjentka w uniwersyteckim szpitalu 
w Leicester miała zagrać rolę osoby 
chorej na serce w złym stanie zdrowia. 
Ponieważ przed występem miała tre-
mę, Anand Roe poradził jej, by udała 
się na nabożeństwo. Dla pracodawcy 
stanowiło to wykroczenie poza posta-
wę służbową, zakładającą religijną 
neutralność. Jak oznajmiła rzecznicz-
ka szpitala Kate Bradley, pielęgniarz 
„stale” przekraczał wytyczne zarządu 
placówki i został zwolniony, gdyż nie 
stawił się na dwa kolejne przesłucha-
nia dyscyplinarne.

Szefowa Chrześcijańskiego Cen-
trum Prawnego (CLC) Andrea Mini-
chiello Williams poinformowała, że jej 
instytucja rozważa wytyczenie pozwu 
przeciwko szpitalowi w Leicester. „Jak 
to możliwe, że pielęgniarz służący 
społeczeństwu przez 40 lat, zosta-
je zwolniony, bo na próbie teatrzyku 
zaproponował komuś udanie się do 
kościoła?” – zdziwiła się. Wyraziła też 
niepokój, że w angielskim społeczeń-
stwie cenzurowane są wypowiedzi o 
treści religijnej.

Roe nie stanowi odosobnionego 
przypadku. Caroline Petrie, członki-
nię wspólnoty ewangelikalnej i matkę 
dwójki dzieci, zawieszono z pracy w 
grudniu ub.r. po tym, jak zapropono-
wała jednej z pacjentek, że będzie 
się za nią modlić. Po wygraniu proce-
su pielęgniarka powróciła w lutym na 
stanowisko w przedsiębiorstwie North 
Somerset Primary Care Trust, zajmu-
jącego się opieką nad ludźmi w pode-
szłym wieku.

Wobec innej pielęgniarki – Helen 
Slatter – rozpoczęto postępowanie 
dys cyplinarne za noszenie na szyi 
krzyżyka. Władze szpitala w Glouce-
ster utrzymują, że krzyżyk może prze-
nosić infekcje, ponadto któryś z pa-
cjentów mógłby chwycić za łańcuszek 
i skrzywdzić pracowniczkę. Jak donosi 
gazeta „The Times”, szpital zwolni pie-
lęgniarkę, jeżeli nie zgodzi się ona na 
noszenie krzyżyka „w kieszeni”. Tym-
czasem Slatter, która jest praktyku-
jącą katoliczką, samotnie wychowuje 
15letnią córkę. „Teraz muszę wybrać 
między moją wiarą i pracą. To okropna 
sytuacja” – powiedziała. Zaznaczyła 
przy tym, że nigdy otwarcie nie mówi o 
swoich poglądach religijnych.

Zgodnie z rozporządzeniami brytyjs
kiego ministerstwa zdrowia każda pró-
ba nawrócenia podjęta przez pracow-
nika placówki medycznej traktowana 
jest jako wykroczenie. Uzasadnienie 
takiego prawa jest dwojakiego rodza-
ju. Niewierzący lub wyznawca innej 
religii mogą uznać, że narusza się ich 
wolność przekonań. Ponadto nie wol-
no upowszechniać religii w miejscach 
finansowanych z budżetu państwa.

Włochy: były muzułmanin 
deputowanym do parlamentu 

europejskiego
Magdi Cristiano Allam, którego Be-

nedykt XVI ochrzcił na Wielkanoc 2008 
r., został wybrany do Parlamentu Euro-
pejskiego.

Allam, kandydujący na północy kra-
ju z listy włoskiej postchadeckiej partii 
UdC (Unione di centro), uzyskał 39637 
głosów. Były zastępca naczelnego re-
daktora „Corriere della Sera”, urodzo-
ny w Kairze w 1952 r., po ukończeniu 
socjologii na rzymskim Uniwersytecie 
„La Sapienza” pozostał we Włoszech 
i pracował jako dziennikarz. Rozgłos i 
popularność przyniosły mu komenta-
rze po zamachach z 11 września 2001 
r., w których ostro atakował fundamen-
talizm muzułmański.

Z biegiem lat doszedł do wniosku, że 
nie ma „umiarkowanego” islamu, a re-
ligia ta jest nie do pogodzenia z wolno-
ścią człowieka i jego prawami. Proces 
ten zakończył się jego nawróceniem 
na katolicyzm i chrztem w bazylice św. 
Piotra w marcu 2008 r.

W listopadzie tego samego roku Al
lam założył partię „Protagonisti per 
l’Europa cristiana” „Zwolennicy chrze-
ścijańskiej Europy”), z którą chciał iść 
do eurowyborów. W marcu br. partia 
miała zaledwie 500 członków i Magdi 
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C. Allam zdecydował się kandydować 
jako niezależny z listy Unione di cen-
tro. 57letni Allam żyje pod ochroną 
policji.

Konserwatywni muzułmanie uważa-
ją, że za apostazję od islamu powinna 
grozić kara śmierci. 

Lefebryści wyświęcają księży 
bez zgody Watykanu

Niedawne wyświęcenie kapłana 
przez Bractwo św. Piusa X we Francji 
odbyło się bez zgody Stolicy Apostol-
skiej. Nie wydała ona również zezwo-
lenia na zaplanowane na 27 czerwca 
święcenia w Zaitzkofen – tak podała 
niemiecka sekcja Radia Watykańskie-
go, powołując się na niemiecką agen-
cję katolicką KNA.

Przełożony Bractwa bp Bernard Fel-
lay – jeden z 4 biskupów konsekrowa-
nych przez abp. Marcela Lefebvre’a 
bez zgody papieża 30 czerwca 1988 – 
wyświęcił 3 maja na terenie metropolii 
Clermont we Francji młodego kapłana 
ze Szwajcarii. O fakcie tym nie został 
poinformowany miejscowy metropolita 
abp Hippolyte Simon.

Napięcie w stosunkach z episko-
patem niemieckim, wywołało też po-
święcenie 7 czerwca przez Bractwo 
kaplicy w Fuldzie. Decyzję tę skryty-
kował miejscowy biskup Heinz Josef 
Algermissen, który jednocześnie okre-
ślił mianem prowokacji zaplanowane 
na 27 czerwca święcenia 3 tradycjo-
nalistycznych kapłanów i 3 diakonów. 
Przewodniczący niemieckiego episko-
patu abp Robert Zollitsch nie wyklu-
czył nałożenia nowej ekskomuniki na 
lefebrystów, jeśli nie zaprzestaną oni 
niegodziwych w świetle prawa kano-
nicznego święceń.

Tymczasem, zdaniem Andreasa 
Steinera, rzecznika niemieckiego dys-
tryktu Bractwa, w przypadku święceń 
nie chodzi o prowokację, ale o „kon-
tynuowanie dzieła zbawienia dusz w 
obrębie Kościoła katolickiego”. Poin-
formował również, że 5 czerwca wizytę 
w Watykanie złożył bp Fellay.

To sam lefebrystyczny biskup zapro-
ponował to spotkanie i miało ono cha-
rakter kurtuazyjny. Bp Fellay odwiedził 
Kongregację Nauki Wiary, która odtąd 
– w miejsce Papieskiej Komisji „Ecc-
lesia Dei” – będzie prowadzić dialog z 
Bractwem Kapłańskim św. Piusa X.

Założył je w 1970 francuski arcybi-
skup Marcel Lefebvre (190591), zna-
ny ze swego sprzeciwu wobec Soboru 
Watykańskiego II i jego nauczania. 
Skupia ono księży i seminarzystów, 

przywiązanych i praktykujących przed-
soborowy obrządek Mszy św., a więc 
odprawianej po łacinie i przez kapłana 
odwróconego tyłem do wiernych. Po-
nadto w sześciu seminariach Bractwa 
na całym świecie program kształce-
nia kleryków ma charakter całkowicie 
przedsoborowy. Gdy 30 czerwca 1988 
arcybiskup bez zgody i wbrew ostrze-
żeniom ze strony Stolicy Apostolskiej 
konsekrował czterech biskupów, całe 
Bractwo ściągnęło na siebie ekskomu-
nikę, którą zdjęła z niego w styczniu 
br. specjalnym dekretem Kongregacja 
Biskupów.

Anglikanie-katolikami? 
Szanse jedności

Wiele miejsca poświęcano ostatnio 
szansom powrotu choćby niewielkiej 
grupy anglikanów do pełnej jedności 
z Kościołem katolickim. Z jednej stro-
ny płynęły sygnały optymizmu, z dru-
giej pojawiły się też głosy sceptyczne. 
Bodźcem do dyskusji stały się donie-
sienia o możliwości utworzenia przez 
Stolicę Apostolską prałatury perso-
nalnej dla kierowanej przez australij-
skiego arcybiskupa Johna Hepwortha 
Tradycyjnej Wspólnoty Anglikańskiej 
(TAC). Zdaniem „The Daily Telegraph” 
decyzja w tej sprawie ma zostać pod-
jęta po Wielkanocy.

Tradycyjna Wspólnota Anglikańska 
jako całość pragnie pełnej jedności z 
Kościołem katolickim. Należy do niej 
niemal pół miliona wiernych. W kwiet-
niu 2007 roku prymas wspólnoty arcy-
biskup John Hepworth napisał list do 
Benedykta XVI, informując go, że pra-
gnie ona jako struktura kościelna peł-
nej jedności z Kościołem katolickim.

Pasterze Tradycyjnej Wspólnoty 
Anglikańskiej 5 października 2007 
roku podpisali się pod Katechizmem 
Kościoła Katolickiego. W oddzielnym 
oświadczeniu stwierdzili, iż przyjmują, 
że najpełniejsze i autentyczne wyra-
żenie wiary katolickiej można znaleźć 
w Katechizmie Kościoła Katolickiego. 
Wiary tej pragną nauczać i strzec. Jed-
nogłośnie przyjęli tekst listu skierowa-
nego do Stolicy Apostolskiej z prośbą 
o przyjęcie do pełnej jedności. Doku-
ment podpisało kolegium biskupów tej 
wspólnoty.

5 lipca 2008 roku prefekt Kongrega-
cji Nauki Wiary, kard. William Levada 
w liście wystosowanym na ręce abp 
Hepwortha zapewniał, że w obliczu 
coraz bardziej złożonej sytuacji w całej 
Wspólnocie Anglikańskiej kierowana 
przez niego dykasteria poważnie roz-

waża możliwość pełnej jedności TAC. 
Uzgodniono, że żaden z hierarchów 
nie będzie udzielał wywiadów praso-
wych na ten temat, aż do ostatecznej 
odpowiedzi Stolicy Apostolskiej.

Jak doszło do powstania tej wspól-
noty? Tradycyjna Wspólnota Anglikań-
ska jest jednym z ruchów w obrębie 
anglikanizmu, powstałych w drugiej 
połowie lat siedemdziesiątych ub. wie-
ku, stanowiącym reakcję na ordyno-
wanie kobiet w Kościele Episkopalnym 
w USA. Nawiązuje do nurtu Kontynu-
ujących Kościołów Anglikańskich oraz 
uchwalonej w 1977 r. Deklaracji z St. 
Louis potwierdzającej tradycyjną dok-
trynę i etykę społeczną. Opowiada się 
za katolicką interpretacją artykułów 
anglikańskich, stanowiących wyznanie 
wiary. Jak sama zaznacza przeciwsta-
wia się sekularyzacji Kościoła i pragnie 
zachować wiarę “przekazaną niegdyś 
świętym” w jej anglikańskiej formie. 
Podziały te pogłębiły jeszcze spory 
w obrębie anglikanizmu odnośnie do 
ordynowania na kapłanów i biskupów 
zdeklarowanych homoseksualistów. 
Ich kulminacją było ordynowanie na bi-
skupa Kościoła Episkopalnego w USA 
Gene Robinsona w listopadzie 2003.

TAC ma charakter międzynarodowy 
i jest ruchem niezależnym od Wspól-
noty Anglikańskiej oraz Arcybiskupa 
Canterbury. Utworzył ją w 1991 r. bp 
Louis Falk. Jego następcą jest obecny 
prymas, abp John Hepworth z Adela-
idy w Australii. Do Tradycyjnej Wspól-
noty Anglikańskiej należy dziś 16 Ko-
ściołów: z Afryki, z Ameryki Północnej i 
środkowej, Azji, Australii i Europy.

Szanse na jedność wspomnianej 
grupy z Rzymem wydają się jednak 
bardziej skomplikowane. Agencja epi-
skopatu włoskiego SIR zasięgnęła opi-
nii w tej sprawie prał. Marca Langhama 
z Papieskiej Rady ds. Popierania Jed-
ności Chrześcijan, odpowiedzialnego 
w tej dykasterii za dialog ze Wspólnotą 
Anglikańską i Metodystami. Wiado-
mość o perspektywach utworzenia 
prałatury personalnej dla TAC uznał on 
za szum medialny, nie odpowiadający 
prawdzie. “Nie poinformowano nas o 
takich działaniach. Być może więcej 
informacji w tej sprawie posiada Kon-
gregacja Nauki Wiary. Wszystko co 
na ten temat wiemy pochodzi z prasy 
czy blogów internetowych”  stwierdził 
wysoki urzędnik “watykańskiego mini-
sterstwa ds. ekumenizmu”. Zaznaczył, 
że sensacje te wydają się mało praw-
dopodobne.

Zdaniem prał. Langhama nawró-
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cenie posiada wymiar osobisty, zaś 
przyjęcie tak wielkiej grupy wiernych 
mogłoby wiązać się ze sporymi trud-
nościami. Uważa on, że TAC zawyża 
liczbę wyznawców, a jej status ka-
noniczny jest bardzo pogmatwany. 
Dodatkową trudnością jest problem 
biskupów tej wspólnoty. Wszyscy są 
ludźmi żonatymi, zaś prymas He-
pworth nawet dwukrotnie – zaznacza 
prał. Langham. Jak wiadomo Kościół 
katolicki nie uznaje ważności święceń 
anglikańskich. Ponadto również w złą-
czonych z nim, a nie wymagających 
celibatu duchowieństwa Kościołach 
wschodnich oraz w Cerkwi prawosław-
nej nie istnieje praktyka biskupów żo-
natych. “Sprawa ewentualnej jedności 
Tradycyjnej Wspólnoty Anglikańskiej z 
Kościołem katolickim spowodowałaby 
trudności dla Arcybiskupa Canterbury 
i Wspólnoty Anglikańskiej. Z tego po-
wodu należy zachować ostrożność i 
roztropność”  stwierdził przedstawiciel 
Papieskiej Rady ds. Popierania Jedno-
ści Chrześcijan.

Należy zaznaczyć, że już w 
1980 r. Stolica Apostolska 
(Kongregacja Nauki Wiary) 
zezwoliła, aby wspólnoty 
anglikańskie wstępujące 
do Kościoła katolickie-
go jako całość zacho-
wały pewne elementy 
swego dziedzictwa, 
w tym sposób spra-
wowania Eucharystii. 
Sprawy osób indywi-
dualnych traktowane 
są w myśl Dekretu o 
Ekumenizmie II Sobo-
ru Watykańskiego jako 
ich osobiste pojednanie i 
nawiązanie pełnej więzi z 
Kościołem katolickim. Rów-
nocześnie wyrażano zgodę 
na udzielenie święceń kapłań-
skich duchownym anglikańskim, 
którzy podjęli decyzję o wstąpieniu do 
Kościoła katolickiego. Dotyczy to także 
mężczyzn żonatych. Praktycznie du-
chowny anglikański składa katolickie 
wyznanie wiary, następnie otrzymuje 
sakrament bierzmowania i podejmuje 
przygotowania do przyjęcia sakramen-
tu kapłaństwa. Po zdaniu właściwych 
egzaminów oraz za pozwoleniem Sto-
licy Apostolskiej otrzymuje święcenia 
najpierw na diakona, a następnie na 
kapłana. W przypadku celibatariuszy 
składają oni przyrzeczenie bezżen-
ności. Mężczyźni żonaci, w przypad-
ku owdowienia, po przyjęciu święceń 

kapłańskich muszą zachować celibat i 
nie mogą powtórnie się żenić. Zazwy-
czaj księża żonaci swą posługę pełnią 
jedynie w niedzielę, a w ciągu tygodnia 
pracują zawodowo na utrzymanie ro-
dziny. Dotyczy to zwłaszcza Wielkiej 
Brytanii, gdzie jest ponad 160 byłych 
księży anglikańskich, którzy od 1980 
przeszli do Kościoła katolickiego. W 
świecie mówi się o kilkuset tego typu 
przypadkach.

Dotychczas przechodziły do Kościoła 
katolickiego poszczególne parafie. Je-
śli dojdzie zgodnie z zapowiedziami do 
ustanowienia prałatury personalnej dla 
Tradycyjnej Wspólnoty Anglikańskiej, 
będzie to pierwsza tak wielka struktura 
tego wyznania pojednana z Kościołem 
od 1553 r. gdy na krótko za panowania 
Marii I Tudor doszło do przywrócenia 
relacji z Rzymem i rekatolizacji Anglii.

Broniła życia, powaliła 
wszystkich na kolana

– A gdy-
bym ci powiedziała, że właśnie w tej 
chwili ktoś wybiera czy masz żyć czy 
umrzesz? – pyta na YouTube amery-
kańska dwunastolatka. Jej nagranie, 
udostępnione w internecie, w ciągu 
pierwszego tygodnia obejrzało ponad 
122 tysiące internautów. 

– A gdybym ci powiedziała, że wybór 
ten nie jest oparty na tym, co potrafisz, 
lub czego nie potrafisz zrobić, co zrobi-
łeś w przeszłości lub możesz zrobić w 
przyszłości? A gdybym ci powiedziała, 

że nie możesz nic na ten wybór pora-
dzić?...

Dwunastoletnia Lia, przygotowała 
5minutową wypowiedź na konkurs 
szkolny. Mimo otwartej opozycji, z 
którą się spotkała, dziewczynka zapre-
zentowała temat tak bezkonkurencyj-
nie, że wygrała. Stało się to mimo po-
czątkowej dyskwalifikacji za wybranie 
„kontrowersyjnego” tematu: w obronie 
życia.

– Uczniowie i nauczyciele: tysiące 
dzieci właśnie w tej chwili są w ta-
kiej sytuacji. Ktoś wybiera, nawet ich 
nie znając, czy mogą żyć, czy mają 
umrzeć. Tym kimś są ich matki. A tym 
wyborem jest aborcja.

Lia w swej krótkiej wypowiedzi odpie-
ra czołowe argumenty aborcjonistów. 

– Dlaczego uważamy, że skoro płód 
nie może mówić, ani robić tego, co 
my potrafimy, nie jest jeszcze osobą 
ludzką? Niektóre dzieci rodzą się w 5 
miesiącu ciąży. Czy one nie są ludźmi? 
Nigdy byśmy tego nie powiedzieli. A 
jednak cały czas wykonuje się aborcje 

na pięciomiesięcznych płodach. Czy 
nazwiemy je ludźmi tylko wtedy 

gdy są chciane? Pomyślmy 
o prawach dziecka, których 

nigdy im nie przyznaliśmy. 
Niezależnie od tego jakie 
prawa ma matka, nie 
możemy odebrać dziec-
ku praw człowieka. 
Musimy pamiętać, że 
z prawami i wyborami 
powiązana jest odpo-
wiedzialność i nie mo-
żemy kogoś pozbawić 

jego praw tylko po to by 
pozbyć się swej odpo-

wiedzialności. 
Matka dziewczynki po-

twierdza, że córka wybrała 
ten temat samodzielnie. Lia 

zdecydowała się go przygotować 
mimo silnego sprzeciwu nauczycieli, 

którzy go uznali za zbyt „kontrowersyj-
ny” i „zbyt dojrzały” jak na dwunasto-
latkę.

Lia była też ostrzegana, że jeśli sobie 
nie zmieni tematu, nie będzie jej wolno 
wziąć udziału w konkursie. Początko-
wo zakże mama starała się nakłonić 
córkę do zmiany tematu, jednak Lia 
była nieugięta. Uważała, że nie może 
się poddać, gdyż (sądząc z reakcji 
nauczycieli) temat uznała za napraw-
dę ważny. Osobą, która szczególnie 
starała się odwieść dziewczynkę od 
wypowiedzi w obronie życia, była jej 
wychowawczyni, zdecydowana zwo-
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lenniczka aborcji.
W czasie szkolnego konkursu za-

siadająca w jury wychowawczyni de-
monstracyjnie opuściła salę przed 
wypowiedzią dziewczynki, stwierdza-
jąc, że nawet nie chce tego słyszeć. 
Prezentacja Lii została entuzjastycznie 
przyjęta przez uczniów i nauczycieli 
– i to niezależnie od ich poglądów na 
aborcję, jednak jury z początku zdys-
kwalifikowało wypowiedź. Burzliwa, 
długotrwała dyskusja zaowocowała 
następnego dnia decyzją o przyznaniu 
dziewczynce pierwszej nagrody i oce-
ny A+ (nasza szóstka +).

Mimo, iż rodzina Lii wyznaje warto-
ści chrześcijańskie nie należy do ak-
tywistów prolife. Mama dziewczynki 
przyznaje, że wybór tematu był dla niej 
zaskoczeniem: „Nie należymy do ludzi 
pikietujących przed klinikami aborcyj-
nymi”. To było coś w głębi serca córki, 
co sprawiło, że z pasją zaangażowała 
się właśnie w ten temat.”

Francja: w Bordeaux 
manifestacje w obronie życia
Obrona życia i rodziny to główne 

ce  le przeprowadzonego 7 czerwca w 
Bordeaux „Marszu dla życia”. Według 
policji w manifestacji uczestniczyło 
około 800 osób, zaś zdaniem organi-
zatorów niemal 2 tys.

Nie mia ła charakteru politycznego, 
a zorganizowały ją stowarzyszenia 
katolickie, prawosławne, protestanckie 
oraz nie posiadające charakteru wy-
znaniowego. Młodzież ubrana była w 
Tshirty z napisami „Tak dla życia” oraz 
„Mamo strzeż mnie, pozwól mi żyć”. 
Nie brakowało transparentów doma-
gających się położenia kresu zabijaniu 
najsłabszych istot ludzkich.

W demonstracji uczestniczyli też 
wier ni z parafii personalnej prowadzo-

nej przez utworzony 8 września 2007 r. 
Instytut Dobrego Pasterza. Jest to gru-
pa, która odłączyła się od lefebrystów, 
uznaje autorytet papieża, posiadając 
jednocześnie prawo sprawowania litur-
gii w języku łacińskim, według mszału 
Jana XIII z 1962 r.
Meksyk: już 13 stanów chroni 

życie od momentu poczęcia
San Luis de Potosí to 13ty meksy-

kański stan, którego konstytucja chro-
ni życie ludzkie od poczęcia. Kolejne 
stanowe parlamenty uchwalają takie 
poprawki po tym, jak Miasto Meksyk 
– będące osobnym Dystryktem Fede-
ralnym – zalegalizowało aborcję w nie-
których przypadkach.

Zadowolenie z przyjęcia ustawy wy-
raził poseł Vicente Toledo Álvarez. Za-
pewnił on, że poprawka uznaje prawo 
do życia za najbardziej podstawowe z 
praw człowieka.

„Bóg jest jedynym właścicielem każ-
dego życia poczętego w kobiecie. Jako 
takie życie to zawsze będzie miało 
swoje prawa, spośród których najważ-
niejsze jest to do życia” – powiedział 
przed głosowaniem nad ustawą abp 
Luis Morales Reyes, metropolita San 
Luis Potosí. Hierarcha oznajmił, że Ko-
ściół zawsze będzie przeciwny aborcji 
i eutanazji, niezależnie od aktualnej 
koniunktury politycznej.

Decyzją parlamentu San Luis de Po-
tosí dołączył do 12 innych meksykań-
skich stanów: Guanajuato, Quintana 
Roo, Sonora, Baja California, More-
los, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, 
Nayarit, Chihuahua i Campeche.

Kenia: jedna trzecia 
ludności głoduje

Kenijscy politycy ponoszą odpowie-
dzialność za plagę głodu, która do-

tknęła już 10 mln ludzi – twierdzi kard. 
John Njue. Przewodniczący tamtejsze-
go episkopatu zarzucił rządowi, że nie 
podjął należytych środków, by zapo-
biec skutkom suszy.

Gdyby klasa polityczna nie była 
zde    generowana przez korupcję i ne
po tyzm, gdyby polityka rządu była 
bar dziej dalekowzroczna, ani jeden 
Ke nijczyk nie ucierpiałby na skutek 
klę ski nieurodzaju – powiedział metro-
polita Nairobi.

Wizytując regiony dotknięte głodem 
widziałem dzieci z rozdętymi żołądka-
mi i martwe zwierzęta leżące u drogi 
– powiedział agencji CISA Stephen 
Kituku, krajowy koordynator Caritas 
ds. kryzysu. Kiedy w Kenii pierwsze 
dzieci zaczęły umierać z głodu, Cari-
tas uruchomiła nadzwyczajny program 
pomocy, który ma objąć w pierwszym 
rzędzie osoby najbardziej zagrożone: 
niemowlęta, młode matki oraz chorych 
na AIDS. Do kategorii tej należy 37 tys. 
osób. Na ich wyżywienie w ciągu naj-
bliższych 6 miesięcy Caritas potrzebu-
je ponad 4 mln dolarów.

Kościół organizuje też ziarno na 
zasiew dla 4,5 tys. gospodarstw wiej-
skich. Myśli też o pomocy długofalowej 
poprzez rozwinięcie systemu nawad-
niania. Do jego budowy pragnie wcią-
gnąć samych Kenijczyków w ramach 
projektu „jedzenie za pracę”.

Brazylia: Kościół za zapisem 
w konstytucji 

„prawa do wyżywienia”
„Zagwarantować wyżywienie to za-

gwarantować życie” – zaznaczył abp 
Geraldo Lyrio Rocha.

Przewodniczący Konferencji Bisku-
pów Brazylii (CNBB) wyraził poparcie 
episkopatu dla poprawki w konstytucji 
kraju dodającej zapis o prawie do wy-
żywienia. Jak poinformował hierarcha 
miałaby się ona znaleźć wśród podsta-
wowych praw społecznych zapisanych 
w paragrafie szóstym ustawy zasadni-
czej.

„Popieramy konieczność dołączenia 
kwestii wyżywienia do brazylijskiej kon-
stytucji jako prawa społecznego”  po-
wiedział abp Rocha. Metropolita archi-
diecezji Mariana uważa, że „będzie to 
wielkim krokiem na przód w stosunku 
do osób cierpiących z powodu niedoży-
wienia. Zwrócił uwagę, że „brazylijska 
struktura społeczna jest słaba, gdyż 
daje przywileje właścicielom ziemskim 
i przedsiębiorcom a zapomina o tym, 
że duża część populacji Brazylii głodu-
je”. „Mimo że jest to prawo naturalne, 
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kwestia wyżywienia powinna stanowić 
część naszej konstytucji jako prawo 
społeczne”  podkreślił abp Rocha.

Natomiast wiceprzewodniczący CN 
BB abp Luiz Soares Vieira skrytykował 
propozycję poprawki do konstytucji, 
która miałaby ułatwić uzyskiwanie roz-
wodów. Uważa on, że taka poprawka 
„banalizuje małżeństwo, które i tak 
jest w dużym stopniu banalizowane”. 
Z kolei sekretarz generalny CNBB bp 
Dimas Lara Barbosa podkreślił wagę 
„wychowania do miłości”. „Miłość do-
maga się wierności. To co dzieje się 
w dzisiejszych czasach to banalizowa-
nie małżeństwa. Po zliberalizowaniu 
prawa rozwodowego przybędzie tylko 
osób proszących o rozwód dla zwykłej 
wygody” – stwierdził bp Barbosa.

W Watykanie opublikowano 
list Ojca świętego na rozpoczę-

cie roku Kapłańskiego.
Papież podkreśla, że celem Roku 

Kapłańskiego jest ożywienie zapału 
wewnętrznej odnowy wszystkich księży 
na rzecz silniejszego i bardziej wyrazi-
stego świadectwa ewangelicznego we 
współczesnym świecie. Zaznacza, że 
są oni ogromnym darem nie tylko dla 
Kościoła, lecz także dla całej ludzko-
ści. Z uznaniem przypomina wierność 
wielu z nich. Wskazuje na znaczenie 
cierpienia, w tym tych kapłanów, którzy 
znoszą prześladowania ze względu na 
swą wierność Bogu.

Ojciec Święty wskazuje także na 
cierpienie Kościoła ze względu na 
niewierność niektórych swych sług. 
Powoduje to wiele zgorszenia i odrzu-
cenie Kościoła. Zaznacza, że w takich 
przypadkach nie należy „pedantycznie 
ujawniać słabości księży, ale uświado-
mić sobie wielkość Bożego daru, wy-
rażającego się we wspaniałych posta-
ciach wielkodusznych duszpasterzy, 
zakonników żarliwych miłością Boga i 
dusz, światłych i cierpliwych kierowni-
ków duchowych”.

Wskazując na wzór św. Jana Ma-
rii Vianneya Benedykt XVI podkreśla 
wielkość kapłaństwa, jako daru i za-
dania. Mówiąc o metodzie duszpaster-
skiej proboszcza z Ars papież apeluje, 
by dzisiejsi księża uczyli się od niego 
całkowitej identyfikacji ze swą posługą, 
harmonizowania swego życia szafarza 
ze świętością powierzonej sobie po-
sługi. Dotyczy to zarówno nieustannej 
gotowości do posługi sakramentalnej, 
troski o dobro powierzonych sobie 
wiernych jak i dbałości o piękno świą-
tyni parafialnej. Benedykt XVI wzywa 

też księży do współpracy z laikatem.
Wiele miejsca w swym liście poświę-

ca papież aktualności Sakramentu Po-
kuty. Zachęca księży, żeby nie zniechę-
cali się, gdy mało osób przychodzi do 
konfesjonału, lecz aby czerpiąc wzór 
z św. Jana Marii Vianneya umożliwiali 
wiernym odkrycie znaczenia i piękna 
tego sakramentu, „ukazując go jako 
wewnętrzny wymóg Obecności eucha-
rystycznej”. Benedykt XVI zachęca, 
aby księża uczyli się od Proboszcza z 
Ars także metody „dialogu zbawienia”, 
który powinien mieć miejsce w sakra-
mencie pokuty, w tym zróżnicowanego 
podejścia do poszczególnych peniten-
tów.

Ojciec Święty przypomina, że szcze-
gólnym powołaniem księży jest świad-
czenie o Bogu, który jest miłością, 
podejmowanie osobistych umartwień i 
ascezy oraz mocnego ewangelicznego 
świadectwa. Szczególne znaczenie ma 
w tym kontekście zażyłość z Pismem 
Świętym. Benedykt XVI jest przekona-
ny, że również w odniesieniu do życia 
księży diecezjalnym zachowują swą 
aktualność dostosowane do ich obo-
wiązków rady ewangeliczne: ubóstwa, 
czystości i posłuszeństwa. Zachęca ich 
by „potrafili pojąć nową wiosnę, którą 
Duch rozbudza w naszych dniach w 
Kościele, nie na poślednim miejscu 
poprzez nowe ruchy kościelne i nowe 
wspólnoty”, uznając i popierając cha-
ryzmaty wiernych świeckich.

Benedykt XVI przypomina też, że po-
sługa kapłańska może być wypełniona 
tylko w komunii kapłanów między sobą 
oraz ze swoim biskupem. Powinna się 
ona wyrażać „w różnych konkretnych 
formach rzeczywistego i afektywnego 
braterstwa kapłańskiego”. Jak wskazu-
je, wspólnota taka pozwala na życie w 
pełni darem celibatu oraz sprawienie, 
by „rozkwitały wspólnoty chrześcijań-

skie”.
Wskazując na przykład św. Jana Ma-

rii Vianneya papież apeluje do księży 
o świadectwo jedności z biskupem, 
między sobą oraz z wiernymi świec-
kimi. Zapewnia, że wiara w Boskiego 
Nauczyciela da im siłę, by z ufnością 
spoglądali w przyszłość. Benedykt XVI 
wzywa kapłanów, by idąc za przykła-
dem Świętego Proboszcza z Ars, po-
zwolili się zdobyć Chrystusowi i stali 
się we współczesnym świecie posłań-
cami nadziei, pojednania i pokoju.
Watykan zbada sprawę żydow-
skich sierot: ofiar Holokaustu
Watykan oficjalnie podjął sprawę us

ta lenia losu żydowskich sierot (ofiar 
Ho lokaustu) poinformował izraelski 
Zwią zek Jad l’Achim w Jerozolimie.

Informując o tym ta ortodoksyjna 
organizacja religijna powołała się list 
nuncjusza apostolskiego w Izraelu, 
abp Antonio Franco.

W opublikowanym przez Jad l’Achim 
piśmie datowanym na 4 czerwca abp 
Franco zapewnia, że Kościół katolicki 
będzie starał się spełnić ich życzenie i 
informować o losie żydowskich dzieci, 
które podczas II wojny światowej zna-
lazły schronienie w instytucjach katolic-
kich i dzięki temu przeżyły Holokaust.

List nuncjusza jest reakcją na pi-
semne pytanie zadane przez przewod-
niczącego Związku Jad l’Achim rabina 
Schaloma Dov Lifshitza skierowane 
do Benedykta XVI przed jego wizytą 
w Izraelu w maju br. W swoim piśmie 
rabin wezwał papieża, aby ten zezwolił 
na opublikowane listy nazwisk sierot 
Holokaustu uratowanych przez instytu-
cje kościelne. „W czasie rządów faszy-
stowskich wiele żydowskich rodzin od-
dawało swoje dzieci pod pieczę rodzin 
chrześcijańskich i w ten sposób tysiąc-
om dzieci uratowano życie” – napisał 
rabin Lifshitz. Przypomniał, że w wielu 
przypadkach dzieci te były chrzczone i 
nie informowane o swoim żydowskim 
pochodzeniu. Jego zdaniem po wojnie 
Pius XII „zakazał” przekazywania imion 
i adresów żydowskich sierot organiza-
cjom żydowskim.

Według obecnego stanu badań hi-
storycznych zarzut o rzekomym zaka-
zie Piusa XII nie pokrywa się z rzeczy-
wistością. W liście abp Franco nazywa 
kwestię losu żydowskich dzieci jako 
„delikatną i kompleksową”. Zapew-
nił, że Watykan będzie w tej sprawie 
aktywnie działał i starał się ustalać i 
przedkładać organizacji dokładne in-
formacje.                             (oprac. vd)
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Przekaz na konto wydawnictwa można wykorzystać 
przy zamawianiu prenumeraty pisma lub na inne – 

uzgodnione wcześniej – wpłaty. 
Prosimy, aby informacje na przekazie były jasne, 

jednoznaczne i czytelne; koniecznie z pełnym adresem.


