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MODLITWA
NAJWIÊTSZEJ MARYI PANNY

Pod wieloma wzglêdami Maryja stanowi wzór dla wierz¹cych. Daje nam miêdzy
innymi przyk³ad modlitwy.
JAKA MODLITEWNA
POSTAWA MARYI UJAWNIA SIÊ
W JEJ HYMNIE: WIELBI DUSZA
MOJA PANA? £K 1,46-55
Jezus, Syn Bo¿y, gor¹co pragn¹³ przemieniæ serce cz³owieka, pobudziæ je do mi³oci i przyjani z Bogiem. Chcia³, aby cz³owiek zaufa³ dobremu Ojcu i wype³nia³ Jego
wolê, dlatego w swoim nauczaniu podkrela³ Jego dobroæ, mi³oæ, ¿yczliwoæ, mi³osierdzie. Maryja Panna dobrze pojê³a wielkoæ mi³oci Boga do Niej i do ca³ej ludzkoci, dlatego te¿ potrafi³a Go wielbiæ i dziêkowaæ Mu. Bogarodzica daje nam przyk³ad
modlitwy uwielbienia, dziêkczynienia, pokory, mi³oci, zaufania. Mo¿na nauczyæ siê
sta³ego kontaktu z Bogiem uk³adaj¹c samodzielnie (najlepiej pisemnie) modlitwy na
ró¿ne okazje, np. z okazji odzyskanego
zdrowia.
CO ZNACZY, ¯E MARYJA DA£A
NAM W KANIE GALILEJSKIEJ PRZYK£AD MODLITWY PROBY? J 2,1-12
Bardzo uwa¿na i wra¿liwa Maryja dostrzega³a wszystkie ludzkie potrzeby. Jej
wspó³czuj¹ce serce pragnê³o pomóc ka¿demu cierpi¹cemu. Gdy w Kanie Galilejskiej nie umia³a osobicie pomóc gospodarzowi wesela, poprosi³a o pomoc Jezusa Chrystusa. w. Jan wspomina: Trzeciego dnia odbywa³o siê wesele w Kanie
Galilejskiej i by³a tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele tak¿e Jezusa i Jego
uczniów. A kiedy zabrak³o wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie maj¹ wina» (J
2,1-3). Jezus wys³ucha³ proby Matki i pomóg³ gospodarzowi wesela, przemieniaj¹c
wodê w wino. Dokona³ pierwszego cudu dlatego, ¿e Jego Matka poprosi³a Go o pomoc.
Zachowanie siê Maryi w Kanie Galilejskiej to przyk³ad modlitwy wstawienniczej,
o której wielokrotnie mówi³ Zbawiciel. Zachêca³: Procie, a bêdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; ko³aczcie, a otworz¹
wam. Ka¿dy bowiem, kto prosi, otrzymuje;
kto szuka, znajduje; a ko³acz¹cemu, otworz¹ (£k 11,9-10).
Naladujemy Maryjê prosz¹c¹, gdy modlimy siê za ¿ywych i zmar³ych. Miesi¹cem
szczególnej pamiêci o zmar³ych jest listopad. Mo¿na im okazywaæ pomoc, np. modl¹c siê w rodzinie, odmawiaj¹c ró¿aniec,
uczestnicz¹c we Mszy w., przystêpuj¹c do
Komunii w., czyni¹c dobro lub zyskuj¹c
za nich odpusty.
MARYJA  MISTRZYNI W MODLITWIE KONTEMPLACYJNEJ
Ca³e ¿ycie Matki Najwiêtszej by³o ca³-

2

kowicie zwrócone ku Bogu. On by³ w centrum Jej uwagi, Jego wola  czym dla Niej
najwa¿niejszym. Ukierunkowanie na Boga
stanowi istotê modlitwy kontemplacyjnej,
mog¹cej przybieraæ ró¿ne formy: szukanie
woli Bo¿ej, przypatrywania siê mi³oci
Boga, prze¿ywania Jego obecnoci.
1. Na czym polega modlitwa szukania woli Bo¿ej? £k 1,26-38; 2,19.51
Maryja ci¹gle zastanawia³a siê nad
wszystkimi wydarzeniami, nad s³yszanymi
s³owami, poniewa¿ chcia³a wiedzieæ, czego pragnie Bóg, jaka jest Jego wola. w.
£ukasz pisze: A wszyscy, którzy to s³yszeli,
dziwili siê temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywa³a wszystkie te
sprawy i rozwa¿a³a je w swoim sercu (£k
2,18-19). Szukanie woli Bo¿ej jest modlitw¹, poniewa¿ osoba pragn¹ca odczytaæ
¿yczenia Boga myli o Nim, z Nim omawia
ka¿dy ¿yciowy problem, zadanie, dzia³alnoæ. W odnalezieniu woli Bo¿ej pomaga
stawianie sobie pytania: Co powiedzia³by
mi Bóg, gdy np. wychodzê do pracy, wracam do domu, w którym ci¹gle rodz¹ siê
konflikty, gdy mam porozmawiaæ z osob¹
zdecydowan¹ przerwaæ ci¹¿ê itp.? Innym
sposobem szukania woli Bo¿ej mo¿e byæ
zastanawianie siê, co zrobi³by Jezus, gdyby by³ na moim miejscu, w podobnej jak ja
sytuacji, w podobnych warunkach. Szukanie odpowiedzi na wy¿ej postawione pytania bêdzie modlitw¹ mog¹c¹ zape³niæ ca³y
dzieñ. Warto wykorzystaæ na modlitewny
kontakt z Bogiem ka¿dy moment, np. chwile spêdzone w kolejce do sklepu, czas
oczekiwania na autobus itp.
Maryja nie tylko szuka³a woli Bo¿ej, lecz
wed³ug niej kszta³towa³a swoje ¿ycie. I tak
np. jako wezwanie Bo¿e potraktowa³a Ona
s³owa anio³a: Oto poczniesz i porodzisz
Syna, któremu nadasz imiê Jezus (£k
1,31) oraz jego informacjê: A oto równie¿
krewna Twoja, El¿bieta, poczê³a w swej
staroci syna i jest ju¿ w szóstym miesi¹cu
ta, która uchodzi za niep³odn¹ (£k 1,36).
Maryja odpowiedzia³a na Bo¿e wezwanie i
zgodzi³a siê zostaæ Matk¹ Syna Bo¿ego, a
tak¿e  jak pisze w. £ukasz  wybra³a siê
i posz³a z popiechem w góry do pewnego
miasta z pokolenia Judy. Wesz³a do domu
Zachariasza i pozdrowi³a El¿bietê (£k
1,39-40). Pozosta³a u niej, aby jej pomagaæ.
2. Na czym polega modlitwa kontemplacyjna? £k 2,51
Istniej¹ dwie zasadnicze formy modlitwy. Pierwsza polega na wyra¿aniu Bogu
naszego uwielbienia, dziêkczynienia, prób
i skruchy swoimi s³owami lub gotowymi formu³ami modlitewnymi, psalmami itp. Drugi
rodzaj modlitwy to ws³uchiwanie siê w

Boga, w Jego s³owa, to dowiadczanie
Bo¿ej dobroci, mi³oci, obecnoci, czyli
kontemplacja Boga. Maryja daje nam przyk³ad modlitwy uwielbienia, dziêkczynienia,
proby oraz ws³uchiwania siê w g³os Boga
i rozwa¿ania Jego dobroci.
Chrzecijanin mo¿e praktykowaæ nie
tylko modlitwê polegaj¹c¹ na wypowiadaniu s³ów, ale te¿ i modlitwê kontemplacyjn¹, gdy¿ przez chrzest zosta³ zjednoczony
z Bogiem i otrzyma³ Ducha wiêtego, który uzdalnia do takiej modlitwy. Trwanie bez
s³ów przed Bogiem-Mi³oci¹, odczuwanie
Jego bliskoci  to modlitwa kontemplacyjna. Szukanie woli Bo¿ej w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych te¿ stanowi pewien rodzaj modlitwy kontemplacyjnej.
3. Jak mo¿na rozwijaæ w sobie zdolnoæ do kontemplacji Boga? Mt 6,6-8
Umiejêtnoæ modlenia siê jest ³ask¹
udzielan¹ przez Ducha wiêtego. To On
przychodzi z pomoc¹ w naszej s³aboci,
kiedy nie umiemy siê modliæ, jak potrzeba
(por. Rz 8,26). Z ³ask¹ Bo¿¹ trzeba jednak
wspó³pracowaæ. Dziêki tej wspó³pracy pog³êbi siê nasza zdolnoæ do modlitwy kontemplacyjnej. Oto kilka form æwiczenia modlitwy kontemplacyjnej, któr¹ mog¹ praktykowaæ nie tylko zakonnicy, lecz wszyscy
wierz¹cy.
a. Najlepiej w spokojnym miejscu, np.
w kociele, w kaplicy, na ³onie przyrody itp.
próbujemy skoncentrowaæ siê na samym Bogu, odczuwaæ Jego mi³oæ, Jego
obecnoæ w nas. Trwaj¹c na takiej modlitwie, staramy siê niewiele lub nic nie mówiæ, stosownie do s³ów Chrystusa:
Na modlitwie nie b¹dcie gadatliwi jak
poganie (Mt 6,7). Mo¿na to przypatrywanie siê Bogu po³¹czyæ z uwielbianiem Go,
dziêkczynieniem, wyra¿aniem skruchy itp.
b. Aby g³êbiej wnikn¹æ w mi³oæ Bo¿¹,
mo¿na  w czasie trwania przed Panem 
próbowaæ daæ odpowied (nawet pisemn¹) na nastêpuj¹ce pytania: Co prze¿ywa³ kochaj¹cy Bóg, kiedy stwarza³ moj¹ duszê, kiedy udziela³ mi swojej ³aski w sakramencie chrztu, bierzmowania, ma³¿eñstwa? Co prze¿ywa, gdy przystêpujê do
Komunii w., gdy s³ucham Jego s³owa w
czasie Mszy w., lub gdy czytam Pismo w.,
gdy usi³ujê nieudolnie do Niego mówiæ, gdy
przebacza mi grzechy w sakramencie pojednania, gdy prze¿ywam co przykrego itp.?
c. U³atwia kontemplacjê mi³oci Bo¿ej
wnikanie w usposobienie Chrystusa, w
Jego prze¿ycia. Mo¿na wiêc w czasie
trwania przed Zbawicielem zadawaæ sobie
nastêpuj¹ce pytania: Co prze¿ywa³ Syn
Bo¿y, gdy Maryja powiedzia³a swoje tak?
Co prze¿ywa³ Jezus, gdy widzia³ zmêczone rzesze, gdy rozmawia³ z Samarytank¹,
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gdy przychodzili do Niego chorzy, gdy przyprowadzono do Niego kobietê pochwycon¹ na cudzo³óstwie,
gdy w Ogrójcu zasnêli Jego aposto³owie, gdy Szymon Cyrenejczyk pomaga³ Mu nieæ krzy¿, gdy wypowiada³ ostatnie s³owa na krzy¿u, gdy powróci³ do
Ojca, gdy wzi¹³ do nieba Sw¹ Matkê, gdy nam udziela Swych ³ask, gdy mo¿e wys³uchaæ jak¹ nasz¹ modlitwê, gdy mo¿e przyj¹æ do nieba umieraj¹cego cz³owieka itp.?
d. Inn¹ form¹ uczenia siê kontemplacji mi³oci
Syna Bo¿ego mo¿e byæ wyobra¿anie sobie, ¿e jestem jedn¹ z postaci, która spotka³a siê z Chrystusem, np. Samarytank¹, cz³owiekiem sparali¿owanym, Nikodemem, Mari¹ Magdalen¹, jednym z aposto³ów itp. Po przeczytaniu zatem dowolnego fragmentu z Pisma w. zastanawiam siê, co prze¿ywa³by, myla³ i co powiedzia³by mi Chrystus, gdybym by³
jedn¹ z postaci opisanych w danym fragmencie, np.
Pi³atem, setnikiem itp.
e. Mo¿na uczyæ siê kontemplacji mi³oci Bo¿ej,
zastanawiaj¹c siê nad ró¿nymi wydarzeniami z
codziennego ¿ycia. I tak np. trwaj¹c przed Bogiem
lub wyobra¿aj¹c sobie Jezusa Chrystusa zastanawiam siê, co móg³by prze¿ywaæ lub mi powiedzieæ,
gdy dowiadujê siê o chorobie bliskiej mi osoby, gdy
drêcz¹ mnie wyrzuty sumienia, gdy muszê zdecydowaæ siê na operacjê, gdy dowiadujê siê o wojnie w
jakim kraju, o ró¿nych formach przemocy itp.
f. Omówione ju¿ uprzednio (w pierwszym pytaniu)
szukanie woli Bo¿ej tak¿e stanowi jedn¹ z form modlitwy kontemplacyjnej, gdy¿ jest zwróceniem siê ku
Bogu, odszukiwaniem Jego pragnieñ, ¿yczeñ, planów.
g. Ka¿de rozwa¿anie i refleksja religijna przygotowuje nas do modlitwy kontemplacyjnej. Mo¿na zatem rozwa¿aæ przymioty Boga, Jego wszechmoc, nieskoñczonoæ, niezmiennoæ itp., prawdy wiary, np. zawarte w Credo. Mo¿na codziennie modliæ
siê w ten sposób, ¿e po odczytaniu fragmentu Pisma
w. zastanawiamy siê nad nim przez chwilê, wplataj¹c w tê refleksjê s³owa uwielbienia, dziêkczynienia,
proby lub przeproszenia. Mo¿na te¿ zastanawiaæ siê
nad sensem s³ów znanych modlitw, psalmów itp. Po¿yteczne te¿ jest rozwa¿anie, w jakich okolicznociach
mo¿emy odmówiæ dany psalm lub jaki jego fragment
itp.

Z Katechizmu Kocio³a Katolickiego

(2617) Modlitwa Maryi zosta³a nam objawiona o
wicie pe³ni czasów. Przed Wcieleniem Syna Bo¿ego i wylaniem Ducha wiêtego Jej modlitwa wspó³dzia³a w szczególny sposób z zamys³em ¿yczliwoci
Ojca: w chwili Zwiastowania modli³a siê o poczêcie
Chrystusa, w oczekiwaniu Piêædziesi¹tnicy  o kszta³towanie siê Kocio³a, Cia³a Chrystusa.
W wierze pokornej S³u¿ebnicy Dar Boga znajduje
przyjêcie, jakiego oczekiwa³ od pocz¹tku czasów. Ta,
któr¹ Wszechmog¹cy uczyni³ pe³n¹ ³aski, odpowiada ofiarowaniem ca³ej swej istoty: Oto ja s³u¿ebnica
Pañska, niech mi siê stanie wed³ug s³owa twego. Fiat

 to modlitwa chrzecijañska: byæ ca³kowicie dla Niego, poniewa¿ On jest ca³kowicie dla nas.
*
(2618) Ewangelia ukazuje nam, jak Maryja modli
siê i wstawia w wierze: w Kanie Matka Jezusa prosi
Syna, by zaradzi³ potrzebom uczestników uczty weselnej, bêd¹cej znakiem innej Uczty  Uczty godów
Baranka, podczas której ofiaruje On swoje Cia³o i
swoj¹ Krew na probê Kocio³a, swej Oblubienicy.
W godzinie Nowego Przymierza, u stóp krzy¿a77,
Maryja zostaje wys³uchana jako Niewiasta, nowa
Ewa, prawdziwa Matka ¿yj¹cych.
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DOBRODZIEJSTWA
P£YN¥CE Z MEDYTACJI

Medytowaæ, po ³acinie meditor, znaczy rozmylaæ o czym. W odniesieniu do
Pisma wiêtego, czasownik ten ewoluowa³
i przyj¹³ nowe niuanse: studiowaæ Bibliê,
aby ¿yæ jej s³owem i zapamiêtywaæ je. W
tym znaczeniu, jego odpowiednikiem bêdzie hebrajskie aga  uczyæ siê na pamiêæ s³ów Prawa i Mêdrców. Wypowiadamy wiête s³owa Biblii, zachowujemy je w
pamiêci i powtarzamy jak najczêciej, delektuj¹c siê nimi jak wspania³¹ potraw¹.
Rozwa¿anie Pisma jest zadaniem dla
pamiêci, serca, ust i rozumu równoczenie.
Medytacja chrzecijañska czerpie swoj¹
pierwotn¹ inspiracjê z tradycji rabinicznej,
anga¿uj¹c ca³¹ nasz¹ istotê: usta, g³os,
ruch, umys³, pamiêæ i wolê, która wprowadza s³owo w czyn. Opowiadam swoimi
wargami wszystkie wyroki ust Twoich 
g³osi Psalm 119, który w pe³nym tych s³ów
znaczeniu jest pieni¹ o medytacji S³owa
Bo¿ego. Wargi oznaczaj¹ tu proces interioryzacji. Powtarzanie pe³nym g³osem,
uwewnêtrznianie, wymagaj¹ cierpliwej
uwagi i przygotowania serca; s³owo niemal
fizycznie przenika do wnêtrza duszy, zapuszcza w niej korzenie i staje siê czêci¹
nas samych.
Mnisi uznali ten sposób interioryzacji
S³owa Bo¿ego za drugi stopieñ kontemplacji. Jej pierwszym stopniem jest lectio divina, lektura zapisanych w Biblii s³ów Bo¿ych,
s³ów ¿ycia i wiat³oci, dziêki którym poznajemy wielkoæ, piêkno i dobroæ Boga, Jego
niepojête mi³osierdzie i plany wzglêdem
cz³owieka, najbardziej umi³owanego ze
stworzeñ. Dziêki lectio divina mo¿emy do
woli radowaæ siê S³owem Bo¿ym. Jest ona
naturaln¹ drog¹ do medytacji, poniewa¿
uczy nas, jak modliæ siê i kontemplowaæ;
zg³êbiamy Pismo, aby zyskaæ znajomoæ
Boga, która nas przemieni. Pismo uzdalnia duszê do rozpoznania g³osu Bo¿ego w
okolicznociach i zdarzeniach bie¿¹cego
¿ycia. Wreszcie, przygotowuje do odpowiedzi na ostateczne wezwanie Oblubieñca,
który u kresu naszego ¿ycia zaprosi nas
do siebie na ucztê weseln¹.
Celem systematycznej medytacji jest
nadanie modlitwie, naszemu zwrotowi ku
Bogu, ram i struktury, by mog³a siê w nich
rozwijaæ. Medytacja pos³uguje siê umys³em
dla potrzeb modlitwy, pomaga skoncentrowaæ uwagê na Bogu i sprawach Bo¿ych.
Powierza ona w³adze duszy w s³u¿bê prawdom wiary, aby pobudziæ w duszy wzrost
nadziei i mi³oci. Skupiaj¹c inteligencjê duchow¹ na okrelonym przedmiocie, jednoczenie oddziela go od wszystkiego, co
zbêdne, szkodliwe i niebezpieczne. Umys³
zostaje owiecony przez wiat³o, w którym
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coraz bardziej odkrywa Bo¿¹ prawdê i jest
prowadzony ku dobru.
W gruncie rzeczy, mo¿na przybli¿yæ sobie prawdy wiary nie medytuj¹c nad nimi
d³ugo i czêsto. Jeli studium i lektura temu
sprzyjaj¹, sama medytacja mo¿e przekszta³ciæ wszystko w modlitwê.
Aby rozpocz¹æ medytacjê, nale¿y wybraæ temat, który przyci¹ga wyobraniê i
zaprz¹ta umys³. Schemat na pimie mo¿e
okazaæ siê przydatny. Nie chodzi o studium
lub rozumow¹ analizê, lecz o przesycon¹
modlitw¹ aktywnoæ, rozwijaj¹c¹ siê pod
spojrzeniem Boga, w Jego obecnoci. Pamiêæ, inteligencja i wola kolejno odgrywaj¹ swoj¹ rolê. Czas tak spêdzony przynosi
korzyæ duszy, która zostaje umocniona, jeszcze bardziej pragnie nale¿eæ do Boga i
powracaæ do Niego przy ka¿dej okazji.
Wszystko to nie jest wyrozumowane.
Gdy serce zostaje porwane ku Bogu, nale¿y pozwoliæ mu swobodnie wznosiæ siê ku
Niemu; gdy uwaga dekoncentruje siê, a
serce oddala od Boga, nale¿y sprowadzaæ
je z powrotem. Medytacja nie krêpuje spontanicznoci duszy; nasz umys³ musi zachowaæ swoj¹ wolnoæ, aby osi¹gn¹æ cel, jakim jest modlitwa i zatopienie siê w mi³oci
Bo¿ej.
JAK MEDYTOWAÆ?
1. Znaleæ spokojne miejsce, zaciemniæ je, wyeliminowaæ wszystko, co w otoczeniu mo¿e nas rozpraszaæ.
2. Zamkn¹æ oczy, odizolowaæ siê od
wiata zewnêtrznego, by nie roztrz¹saæ ju¿
informacji dostarczanych przez zmys³y.
3. Powtarzaæ niestrudzenie jedno lub
wiêcej s³ów posiadaj¹cych swoje g³êbokie
znaczenie. Na przyk³ad, dla cz³owieka ¿ywi¹cego szczególne nabo¿eñstwo do Maryi, takimi s³owami bêd¹ imiona Jezusa i
Maryi, lub jeszcze lepiej ich biblijna wersja: Jeszua i Miriam. Dziêki nieustannemu powtarzaniu, bêd¹ one przynosiæ ukojenie naszej duszy.
4. Zwolniæ oddech i powtarzaæ obydwa
imiona przy ka¿dym wdechu. Monotonia tej
czynnoci pomaga skupiæ siê na przedmiocie medytacji.
MEDYTACJA
A DONIESIENIA NAUKOWE
Pocz¹wszy od lat siedemdziesi¹tych,
nauka interesuje siê wp³ywem medytacji na
organizm, a zw³aszcza na mózg. Badania
s¹ prowadzone nie tylko z pobudek religijnych, lecz tak¿e dla potrzeb naukowych,
w tym  kulturoznawczych.
Dziêki nowym technologiom medycznym, naukowcy stwierdzili pozytywne dzia³anie medytacji na mózg, kr¹¿enie, napiê-

cie stresowe, nowotwory, system immunologiczny.
W centrum badañ klinicznych w Essen,
przez piêæ lat obserwowano 3000 pacjentów cierpi¹cych na choroby ¿o³¹dka i jelit,
serca, naczyñ krwiononych oraz raka.
Praktykuj¹c medytacjê, wszyscy ci chorzy
dowiadczyli wyranej poprawy stanu zdrowia.
Wendy Weisel, córka dwojga ocala³ych
z holocaustu, dowiadcza³a stanów lêkowych, które leczy³a farmakologicznie. Dwa
lata temu, zaczê³a medytowaæ. Widzê niezwyk³¹ ró¿nicê  mówi  leki przeciwdepresyjne i reguluj¹ce cinienie sta³y siê
zbêdne. Nie muszê ich za¿ywaæ po raz
pierwszy w ¿yciu, odk¹d medytujê.
Dr Dean Ornish z Uniwersytetu w Cambridge leczy medytacj¹ swoich pacjentów
chorych na zator têtnic wieñcowych i nowotwory prostaty.
Oto zaledwie kilka z wielu przyk³adów
korzyci, jakie medytacja mo¿e przynieæ
osobie chorej.
MEDYTACJA
CHRZECIJAÑSKA
Ju¿ w Kociele pierwotnym Ojcowie Kocio³a pos³ugiwali siê medytacj¹ jako sposobem poszukiwania bliskoci Boga. Przez
ca³e dwa tysi¹clecia chrzecijañstwa, medytacja by³a jednym z g³ównych róde³ wiary. Klasztory stawa³y siê orodkami, coraz
janiej promieniej¹cymi duchow¹ moc¹
w³anie dziêki sztuce rozmylania. Jest ona
bowiem sztuk¹, któr¹ mo¿e opanowaæ ka¿da dusza stêskniona za Bogiem, pragn¹ca uwolniæ siê od licznych rozproszeñ, podsuwanych przez wiat i znajduj¹cych oparcie w s³aboci naszego ludzkiego cia³a.
W XVI wieku, wiêta Teresa z Avila daje
pocz¹tek wielkiej pedagogice medytacji
chrzecijañskiej.
Wed³ug niej, wszystko dokonuje siê w
blasku Boskiego s³oñca Mi³oci. Mi³oæ
prawdziwa nigdy nie pró¿nuje  poucza
ona swoje siostry z Karmelu.
Brat Karol de Foucauld, eremita z Tamanrasset, którego duchowoæ wywar³a
wp³yw na wierz¹cych XX wieku, nazywa
w. Teresê z Avila jednym z autorów, którzy stanowi¹ dla nas codzienny pokarm
duchowy.
SZKO£A W. TERESY
Modlitwa kontemplacyjna znajdowa³a
siê w samym centrum ¿ycia ma³ego klasztoru, gdzie wiêta spêdzi³a swe najspokojniejsze lata, od 1562 do 1567 r., w wielkim
ubóstwie i za cis³¹ klauzur¹. Dwie godziny ka¿dego dnia powiêcone by³y medytacji. Teresa prosi³a siostry, by modl¹c siê,

pamiêta³y zawsze o potrzebach Kocio³a,
gdy¿, jak mówi³a, ¿ycie kontemplacyjne
jest nieroz³¹cznie zwi¹zane z apostolstwem.
W 1577, w ci¹gu piêciu miesiêcy napisa³a ona Twierdzê wewnêtrzn¹. Ukaza³a
w niej swoj¹ duchow¹ drogê, coraz g³êbsze zjednoczenie z Bogiem, jakie zawdziêcza³a medytacji. Twierdza wewnêtrzna
jest arcydzie³em literatury powiêconej ¿yciu kontemplacyjnemu. Mimo, ¿e Teresa
nie próbuje stworzyæ teorii medytacji, proponuje ona jednak naukê p³yn¹c¹ z w³asnych dowiadczeñ. Przedstawiaj¹c je,
wymaga ona ascezy i niestrudzenie powo³uje siê na nauczanie Kocio³a.
Pocz¹tkiem jest modlitwa skupienia.
Wszystkie w³adze duszy zostaj¹ wezwane
 nie do zawieszenia swojego dzia³ania, ale
do skoncentrowania siê na Osobie Jezusa; do wyobra¿enia sobie Jego spotkañ z
Piotrem, Janem, Mari¹ Magdalen¹... Dialog staje siê relacj¹ przyjani miêdzy cz³owiekiem a Bogiem.
Modl¹c siê nie zawsze otrzymujemy ³aski mistyczne; s¹ one niezas³u¿onym darem, którego nie mo¿na zdobyæ ¿adnym
wysi³kiem. Wystarczy, ¿e cz³owiek który siê
modli, otwiera sw¹ duszê na mi³oæ do
Boga i poddaje siê Jego woli.
Po modlitwie skupienia nastêpuje modlitwa odpocznienia. W jej czasie, wyobrania, wola i pamiêæ zostaj¹ pochwycone przez Ojca Niebieskiego, który udziela siê nam jako przedmiot poznania i mi³oci. To nadejcie Boga, bezporednie mistyczne spotkanie Stwórcy ze stworzeniem,
jest tak intensywne, ¿e mo¿e poci¹gn¹æ za
sob¹ zjawiska fizyczne, jak ekstaza, zachwycenie, lewitacja, opisane przez wiêt¹ na podstawie w³asnych prze¿yæ.
Stany te s¹ w pewnym stopniu odpowiedzi¹ cia³a, niezdolnego w pe³ni uczestniczyæ w ¿yciu duchowym a jednoczenie
oderwanego od rzeczywistoci czysto
ziemskiej. Widzenia i objawienia, bêd¹ce
nadprzyrodzonym sposobem poznania, s¹
wyobra¿eniami, mylami lub s³owami wewnêtrznymi, które Bóg daje nam dla umocnienia w naszych wysi³kach. Teresa z Avila ujrza³a oczyma duszy ¿yw¹ obecnoæ
Chrystusa, widzia³a Jego oblicze i d³onie.
Mia³a tak¿e intelektualn¹ wizjê misterium
Trójcy wiêtej i pozwoli³a, aby jej dusza
zosta³a nim nape³niona tak, jak g¹bka
wch³ania wodê i ni¹ siê nape³nia. wiêta
nie przywi¹zywa³a jednak najwy¿szej wagi
do tych darmowych darów, bêd¹cych jedynie rodkami, u³atwiaj¹cymi poszukiwanie doskona³oci.
Szczytem dowiadczeñ mistycznych
Teresy z Avila by³o ma³¿eñstwo duchowe,
zawarte 16 listopada 1572 roku, gdy przyjmowa³a ona Komuniê podczas Mszy, odprawianej przez w. Jana od Krzy¿a. Aby
umartwiæ przeoryszê, ów mistyk i reformator Karmelu poda³ jej tylko po³owê Hostii.
Teresa ujrza³a wtedy Jezusa, który wyci¹gn¹³ ku niej praw¹ d³oñ i rzek³: Spójrz na
ten gwód: jest on znakiem, ¿e od dzi

bêdziesz moj¹ oblubienic¹. Czeæ moja
bêdzie twoj¹ czci¹, twoja za  moj¹.
Wydarzenie to by³o pocz¹tkiem tak cis³ego zjednoczenia z Bogiem, ¿e ka¿da
chwila Jego nieobecnoci i opuszczenia
sta³a siê dla wiêtej tortur¹.
Zaznawszy kontemplacji Bo¿ej transcendencji, dusza pragnie ju¿ tylko jednego
 mierci, która po³¹czy j¹ z Nim na zawsze. Umieram, bo umrzeæ nie mogê 
pisze wiêta w swojej wspania³ej pieni.
Temat ten zostanie równie¿ podjêty przez
w. Jana od Krzy¿a. Byæ oddzielon¹ od
Boga, jest dla mnie takim cierpieniem, ¿e
najwiêksz¹ ofiar¹, jak¹ mogê Mu z³o¿yæ,
jest ¿ycie dla Niego  powiada Teresa w
innym miejscu.
W obliczu mierci, 3 padziernika 1582
roku, wypowiada ona swoje ostatnie s³owa: Panie mój, Oblubieñcze, oto godzina
upragniona. Póniej, przed oddaniem
ostatniego tchnienia: W koñcu, Panie, jestem córk¹ Kocio³a!
Ta wielka nauczycielka ¿ycia kontemplacyjnego, wraz ze w. Katarzyn¹ Sieneñsk¹
zostan¹ jako pierwsze kobiety, og³oszone
doktorami Kocio³a przez Papie¿a Paw³a
VI w 1970 roku.
SZKO£A W. JANA
Geniusz w. Jana od Krzy¿a idzie w parze ze wiêtoci¹. wiêty ten by³ mistykiem
w najwy¿szym znaczeniu tego s³owa. Maritain pisze o nim: Uwa¿amy go za wielkiego nauczyciela owej najwy¿szej, nieprzekazywalnej wiedzy, tak, jak w. Tomasz
z Akwinu jest dla nas wielkim nauczycielem wiedzy przekazywalnej.
Jeszcze dzisiaj, piêkno poezji Doktora
Mistycznego zyskuje mu podziw wszystkich, tak¿e niekatolików. Czy kontemplacja, wy¿sza postaæ medytacji, mo¿e wyraziæ siê lepiej w czymkolwiek innym, ni¿ poezja, wznosz¹ca
siê ponad to, co
widzialne?
Dzie³o w.
Jana od Krzy¿a
jest inspirowane Bibli¹, nie
traktowan¹ jako jedno z mo¿liwych róde³ literackich lub
dydaktycznych,
ale bêd¹c¹ prawdziwym dowiadczeniem
prze¿ywanym
w g³êbi duszy.
Medytacja,
to d¹¿enie do W. TERESA
spotkania z Bo- W EKSTAZIE
giem; aby zarzeba
kosztowaæ bliBerniniego
skoci Boga,
nie pragnij niczego. w.
Jan, w swojej
Pieni duchowej, napisanej
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czêciowo w wiêzieniu toledañskim, gdzie
by³ torturowany, daje wyraz poczuciu
opuszczenia przez Boga. Uwiêziony, za³amany, pozbawiony wszystkiego, Jan ma ju¿
tylko jedno wyjcie: bezwarunkowo powierzyæ siê w rêce Boga. W³anie w owej chwili
powstaje wyzwalaj¹ca Pieñ duchowa:
W winnej piwnicy g³êbinie
Rozkosze mego Oblubieñca pi³am,
A kiedym wysz³a, w zewnêtrznej krainie
O niczym nie wiedzia³am, I co
dawniej mia³am, wszystko utraci³am.
Cz³owiek d¹¿¹cy do spotkania z Bogiem, które jest celem medytacji, powinien
wzi¹æ swój krzy¿ i wyzbyæ siê wszelkich
przywi¹zañ. Nie chodzi jednak o to by umartwiaæ swoj¹ ludzk¹ naturê i potêpiaæ wiat,
ale by uprz¹tn¹æ to, co stoi na przeszkodzie Bo¿emu dzia³aniu. Mo¿e ono wówczas
przynieæ nam nieocenione ³aski, takie, jak
na przyk³ad ekstaza. Pewnego razu, w uroczystoæ Trójcy Przenajwiêtszej, siostra
Beatrycze od Jezusa widzi w. Jana od
Krzy¿a i w. Teresê z Avila unosz¹cych siê
nad ziemi¹...
Medytacjê mo¿emy porównaæ do wznoszenia siê ku Bo¿emu Sercu i prowadzenia z Nim dialogu mi³oci, która zas³uguje
na nieskoñczon¹ czu³oæ naszego Niebieskiego Ojca, Boga mi³osierdzia. Dlatego,
medytacja jest najwa¿niejsz¹ aktywnoci¹
duszy. ¯aden dzieñ ¿ycia nie powinien up³yn¹æ nam bez owego niewys³owionego spotkania dwóch serc  Stwórcy i jego stworzenia. Pojmujemy wiêc, dlaczego w. Teresa z Avila zaleca³a, by siostry codziennie, przez dwie godziny, korzysta³y z owej
dobroczynnej przechadzki po cudownym
ogrodzie, daj¹cym nam przedsmak wiecznego szczêcia, do którego powo³a³ nas
Bóg.
Przek³ad z franc.: A.L.
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Vox Domini
Jean Marc Derzelle

 BERTA PETIT 
NABO¯EÑSTWO
DO BOLESNEGO
I NIEPOKALANEGO
SERCA MARYI
PRZYGOTOWANIE DO MISJI
Berta Petit przychodzi na wiat w Enghien (Belgia), 23 stycznia 1870 roku, w
rodzinie dobrze sytuowanej materialnie.
Cieñ Krzy¿a munie dziewczynkê po raz
pierwszy, gdy ma ona zaledwie piêæ lat.
Pewnego razu, przebywaj¹c w kaplicy, widzi otwieraj¹ce siê drzwiczki Tabernakulum
i wychodz¹ce z niego Dzieciê Jezus, które
zwraca siê do niej s³owami:
Bêdziesz cierpia³a nieustannie, ale
Ja bêdê zawsze z tob¹.
W ca³ym póniejszym ¿yciu Berty, naznaczonej w ten sposób obecnoci¹ Bo¿¹,
osobiste rozmowy z Chrystusem Eucharystycznym stan¹ siê jedn¹ z ulubionych
praktyk religijnych.
W wieku dziesiêciu lat, z wielk¹ pobo¿noci¹ przystêpuje do Pierwszej Komunii
wiêtej i prosi Jezusa, by spe³ni³ jej marzenie: chcia³aby zostaæ zakonnic¹ i znosiæ wiele cierpieñ, aby siê do Niego upodobniæ.
Od 16 do 18 roku ¿ycia przebywa w
pensjonacie Sióstr Bernardynek w Ollignies, gdzie otrzymuje staranne wykszta³cenie. Pozostawia po sobie wspomnienie
dziewczyny o w¹t³ym zdrowiu, lecz ci¹gle
zatroskanej o innych. Gdy z ¿alem opuszcza Ollignies, jest pewna swojej decyzji:
wst¹pi do klasztoru. W 1888 jej rodzin¹
wstrz¹sn¹ wydarzenia, które zburz¹ te plany. Na skutek powa¿nych strat finansowych, notariusz Petit i jego najbli¿si pogr¹¿aj¹ siê w ubóstwie i przenosz¹ do Brukseli. Przy spowiedzi, kierownik duchowy
daje Bercie do zrozumienia, ¿e skoro jej
dwie siostry s¹ zamê¿ne, ma ona obowi¹zek wzi¹æ na siebie ciê¿ar utrzymania swoich nieszczêliwych rodziców. Nie powinno jej to przeszkodziæ w byciu ukrzy¿owan¹ oblubienic¹ Chrystusa. Berta biegnie
natychmiast uklêkn¹æ u stóp Maryi: O Matko, niech ofiara z mojego powo³ania stanie
siê ród³em nowego kap³añstwa. Niech zamiast pokornej zakonnicy, pociech¹ dla
Serca Jezusowego bêdzie wiêty i gorliwy
kap³an, który przyprowadzi do Boga wiele
dusz.
W kwiecie wieku, maj¹c 18-28 lat, Ber-
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ta pracuje u siebie i poza domem, aby
zapewniæ choæ trochê dobrobytu swoim ukochanym rodzicom. W noc Bo¿ego Narodzenia 1893 roku, pragnie bez
reszty powierzyæ siê Jezusowi przez
uroczyst¹ konsekracjê: W Twojej Boskiej
obecnoci, przed Najwiêtszym Sakramentem, lubujê spontanicznie i z w³asnej woli
godziæ siê na dowiadczenia, powiêcenia,
upokorzenia i opuszczenia, jakie mnie czekaj¹. lubujê z³o¿yæ tê dobrowoln¹ ofiarê
w szczególnej intencji ( ) duszy kap³ana
mojego ¿ycia.
Po konsekracji ma wizjê Pana Jezusa
przybitego do ogromnego krzy¿a. Obok,
stoj¹ Matka Bo¿a i umi³owany uczeñ, Jan.
Berta s³yszy g³os mówi¹cy w g³êbi serca:
Twoja ofiara zosta³a przyjêta, twoja
proba wys³uchana, oto twój kap³an
( ), poznasz go pewnego dnia.
Na to spotkanie bêdzie czekaæ 15 lat.
Od 1898 do 1908, mimo kilku udanych
podró¿y do Lourdes, W³och i Szwajcarii (w
celach zdrowotnych), choroby nie pozostawiaj¹ jej ani chwili wytchnienia  zaawansowany reumatyzm, anginy z krwaw¹ plwocin¹, zapalenie wsierdzia, ropieñ w¹troby
itd. W ca³ym swoim ¿yciu przyjmie ona sakrament chorych co najmniej 7 razy!
W 1908, dla zwalczenia anoreksji zostanie poddana p³ukaniu ¿o³¹dka, po którym pozostanie jej nieuleczalny wrzód.
Skutkiem bêdzie ca³kowita utrata ³aknienia
i koniecznoæ stosowania rygorystycznej
diety. Od 38 do 73 roku ¿ycia, Berta bêdzie wypija³a rano fili¿ankê czarnej kawy,
by zwróciæ j¹ w godzinê póniej, nieco bia³ego wina po po³udniu i wieczorem szklankê wody z cytryn¹. Nale¿y dodaæ, ¿e na
jaki czas przed jej mierci¹, Jezus pozwoli,
aby mog³a przyjmowaæ trochê wiêcej po¿ywienia.
Jedynym naprawdê tolerowanym i wyczekiwanym ka¿dego ranka z niecierpliwoci¹ pokarmem, jest Eucharystia. Jezus
powiedzia³ do niej przecie¿: Ja jestem
twoim prawdziwym pokarmem.
Codziennie, w najg³êbszym skupieniu,
Berta przystêpuje do Komunii, po której
prze¿ywa ekstazê. Z dala od wiata, Bóg

przemawia do jej duszy, ona za odpowiada Mu. Kiedy otwiera oczy, wiadkowie
zdumiewaj¹ siê jasnoci¹ jej spojrzenia.
Wielki Pi¹tek, dzieñ bez Komunii w.,
jest dla niej dniem prawdziwej agonii. G³owa, d³onie, podeszwy stóp i bok, sprawiaj¹
jej okrutny ból. Berta cierpi nieopisane pragnienie. Z obawy przed popularnoci¹,
wci¹¿ b³aga Pana, aby nie zsy³a³ na ni¹
stygmatów widzialnych dla ludzkich oczu.

POS£ANNICTWO
W 1908, roku prze³omowym dla Berty,
umiera jej ojciec, który by³ dla niej dot¹d
najwa¿niejsz¹ osob¹ w ¿yciu. W tym samym roku jednak, Opatrznoæ pozwala jej
znaleæ kap³ana, o którego tak prosi³a i który bêdzie jej duchowym ojcem, ks. Louisa
Decorsanta. W m³odoci zamierza³ zostaæ
notariuszem i o¿eniæ siê. Pewnego dnia,
modl¹c siê przed figur¹ Piety, s³yszy w sercu wo³anie Boga, tak nagl¹ce, ¿e rezygnuje z poprzednich planów. Dzieje siê to w
1888, w miesi¹cu, w którym Berta ofiarowa³a siê Bogu w intencji nowego powo³ania kap³añskiego! Piêtnacie lat pos³ugi wikarego w Vincennes wyczerpie jego si³y.
Postanawia zatem wybraæ siê do Lourdes,
aby prosiæ Maryjê o miejsce bardziej sprzyjaj¹ce jego zdrowiu...
W tym samym czasie Berta, wbrew opinii otoczenia, podejmuje nag³¹ decyzjê o
wyjedzie do Lourdes. Uczestnicz¹c we
Mszy odprawianej przez ks. Decorsanta,
w chwili Podniesienia s³yszy s³owa:
Oto kap³an, dla którego przyj¹³em
tw¹ ofiarê.
W rysach celebransa rozpoznaje twarz
w. Jana, ogl¹danego w widzeniu u stóp
krzy¿a 15 lat wczeniej.
Zrozumiawszy misjê Berty, przekonany
tak wieloma pochodz¹cymi od Boga znakami, ks. Decorsant porozumiewa siê z
prze³o¿onymi klasztoru i wyje¿d¿a do Belgii, by wesprzeæ sw¹ podopieczn¹. Ich po-

s³annictwo zostaje sprecyzowane przez
Pana Jezusa 8 wrzenia 1911 roku:
Serce Mojej Matki ma prawo do tytu³u Serca Bolesnego i chcê, aby by³ on
wymieniany przed tytu³em Niepokalanej, poniewa¿ ten pierwszy zdoby³a moc¹ w³asnych zas³ug. ( ) Otrzyma³a go
dziêki uto¿samieniu siê ze Mn¹ we wszystkich Moich cierpieniach ( ), dziêki
swoim ofiarom ( ) poniesionym dla
zbawienia ludzkoci. W tym Wspó³odkupieniu przejawia siê szczególna wielkoæ Mojej Matki. Niech powiêcenie
Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu Maryi podwignie Koció³ i odnowi ca³y
wiat.
Maryja powtórzy to samo przes³anie w
Kerizinen, 12 maja 1955.
Chrystus pragnie przypomnieæ wszystkim ludziom to, co by³o ju¿ wygrawerowane na cudownym medaliku z 1830 roku
(Pary¿, objawienia przy ulicy du Bac).
Pewnego razu, podczas Mszy w niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego, Berta zobaczy Serca Maryi i Jezusa, pierwsze
przys³oniête drugim, obydwa gorej¹ce,
przebite ostrzem jednego miecza, z unosz¹c¹ siê nad nimi go³êbic¹  symbolem
Ducha wiêtego. Chrystus ka¿e jej narysowaæ je i upowszechniæ ten obrazek.
Od tej chwili, z cia³em ukrzy¿owanym
przez najró¿niejsze choroby, ale zawsze ujmuj¹ca w obejciu, Berta przez ostatnie 24
lata swojego ¿ycia bêdzie g³osiæ nabo¿eñstwo do Bolesnego i Niepokalanego Serca Maryi. W 1918, po powrocie ze Szwajcarii, gdzie mia³a szczêcie zostaæ tercjark¹ franciszkañsk¹1 , w swoim dawnym pensjonacie odkrywa reprodukcjê obrazu Matki
Bo¿ej z Ollignies,
trzymaj¹cej liliê i
wskazuj¹cej na swe
przebite Serce. Berta z entuzjazmem
potraktuje to wyobra¿enie jako symbol
dwojakiego nabo¿eñstwa do Najw.
Maryi Panny.
W pierwszej kolejnoci, d¹¿y ona do
uzyskania aprobaty Papie¿a i hierarchii
Kocio³a. W 1915, Papie¿ Benedykt XV
zgadza siê opublikowaæ nastêpuj¹c¹ zachêtê: Módlmy siê wszyscy do Bolesnego
i Niepokalanego Serca Maryi ( ) aby uprosi³a swojego Boskiego Syna o rych³e zakoñczenie wojny2 . Kardyna³ Bourne, prymas Anglii, pieszy powiêciæ Bolesnemu
i Niepokalanemu Sercu Maryi swoj¹ ojczyznê. Zaprzyjaniony z Bert¹ kardyna³ Mercier dokonuje prywatnego powiêcenia
Belgii temu Sercu. ¯adnej pozytywnej reakcji we Francji. Dla wys³anniczki Chrystusa, jest to niewdziêczny czas siewu; czas
¿niwa nadejdzie dopiero po jej mierci.

SPUCIZNA

Berta umiera 26 marca 1943, pe³na ufnoci w powodzenie swojej misji. Jej spadkobierczyni¹ zostanie Albertine de Ville-

gas , która zaczê³a wspó³pracowaæ z Bert¹ w 1934, po mierci ks. Decorsanta. Pracê nad tym dzie³em, Albertine zdo³a powierzyæ we Francji Ksiê¿om Sercanom z Issoudun, a nastêpnie Kamedu³kom4 z La Seyne-sur-Mer. Z tych orodków, na ca³y wiat
bêd¹ rozsy³ane obrazki, modlitwy obdarzone ³ask¹ odpustu, biografie5 , teksty konsekracji, a tak¿e czasopismo Wezwanie.
W 1954, w La Seyne-sur-Mer powstaje
sanktuarium Bolesnego i Niepokalanego
Serca Maryi. Dzisiaj, nabo¿eñstwo to jest
powszechnie znane, a coraz wiêcej osób
dokonuje aktu konsekracji. W 2000 w Belgii zostaje za³o¿one Bractwo6 , którego celem jest rozwijanie dzie³a Berty Petit, równie¿ za pomoc¹ internetu. W ka¿d¹ drug¹
niedzielê padziernika organizuje ono pielgrzymkê Maryjn¹ do Louvignies, gdzie
znajduje siê grób S³ugi Bo¿ej.
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BOLESNE SERCE MARYI
Po co dodawaæ nowy tytu³ do Imienia
Maryi, skoro dogmat, potwierdzony przez
objawienia w Lourdes, mówi o Jej Niepokalanym Poczêciu? Przypomnijmy, ¿e Ta,
która chowa³a wszystko w swoim Sercu
 jak pisze w. £ukasz  by³a zawsze widziana przez Koció³, jako STOJ¥CA u stóp
krzy¿a i JEDNOCZ¥CA SIÊ z Synem we
wszystkich Jego cierpieniach. Ju¿ w II wieku n.e., w. Justyn g³osi: Jezus, nowy
Adam, wybra³ sobie Maryjê, now¹ Ewê, na
wspó³pracownicê w Jego dziele Odkupienia. W 1814, po 4 wiekach popularnoci
kultu Matki Bo¿ej Bolesnej, Koció³ ustanawia Jej wiêto (symbolem Siedmiu Boleci Maryi jest miecz przeszywaj¹cy Jej
Serce). Mówi¹c do Berty w 1915:
Moja Matka doskona³a jest we
wszystkim, najbardziej jednak w swoim
zranionym Sercu  Jezus zapowiada
objawienia w Fatimie, podczas których
Maryja wskazuje na swoje Serce ukoronowane cierniami (czerwiec 1917) oraz objawienia z Amsterdamu (1 kwietnia 1951),
gdzie stoj¹c przed Krzy¿em, Maryja swoj¹
przemienion¹ osob¹ czêciowo przes³ania
narzêdzie Zbawienia. Maryja cierpi tak¿e
jako Matka ludzkoci. Berta, jak ka¿dej nocy odprawiaj¹c godzinê wiêt¹ od godziny 23 do 24, widzi pewnego razu Pana
Jezusa i s³yszy:
Czy powierzaj¹c Mojej Matce w.
Jana jako syna, nie uczyni³em Jej Bolesn¹ i Niepokalan¹ Matk¹ ca³ego wiata?
Dlaczego, od 150 lat Matka Bo¿a przychodzi na ziemiê, by przekazywaæ nam tak
wiele orêdzi? Poniewa¿ cierpi, widz¹c swoje dzieci zniewolone materializmem i nara¿aj¹ce na zgubê swoje dusze! Gdy wielkie oczyszczenie staje siê coraz bli¿sze,
mi³uj¹ca Matka z Nieba, WE £ZACH lub w
¿a³obie, przybywa do La Salette, Syrakuz,
Akita, Montechiari i innych miejsc, prosz¹c,
abymy wreszcie zechcieli siê NAWRÓCIÆ!

KONSEKRACJA

Wobec czekaj¹cych nas dowiadczeñ,
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Bóg pragnie, aby Jego Wys³anniczka zachêci³a ka¿dego z nas do powiêcenia siê
Jej Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu.
Czy dobrze rozumiemy, na czym polega to
powiêcenie? Jest ono ca³kowitym powierzeniem siê Jej, na wzór Papie¿a Jana
Paw³a II (Totus Tuus). Jest zgod¹ na ponoszenie ofiar i stanie siê, jeli to mo¿liwe,
dusz¹ wynagradzaj¹c¹ Bogu za grzechy
wiata. Jest naladowaniem Najwiêtszej
Maryi Panny, przez posiadanie, tak jak
Ona, mi³uj¹cego serca. W rzeczy samej,
wystarczy pod¹¿aæ za Ni¹, poniewa¿ Jej
celem jest przyprowadziæ nas do Jezusa,
Ducha wiêtego i do Boga Ojca. Przebywajmy zawsze w obecnoci Maryi, gdy¿ to
Ona ma pokonaæ szatana, mia¿d¿¹c mu
g³owê. Wówczas, Jej z³ote Serce (objawione w Beauraing) zatryumfuje i odt¹d b³ogos³awiæ bêd¹ J¹ wszystkie pokolenia!

POWIÊCENIE SIÊ MARYI

Tekst Berty Petit
Bolesne i Niepokalane Serce Maryi,
mieszkanie Boskie i oczyszczaj¹ce,
otocz m¹ duszê
swoj¹ macierzyñsk¹ Mi³oci¹,
aby zawsze wierna s³owom Jezusa,
odpowiedzia³a na Jego mi³oæ
i wype³ni³a Jego Bosk¹ wolê.
Chcê, o Matko, nieustannie pamiêtaæ
o Twoim Wspó³odkupieniu,
aby ¿yæ w bliskoci Twojego Serca,
we wszystkim zjednoczonego z Sercem
Twojego Boskiego Syna.
Po³¹cz mnie z Jego Sercem dziêki
cnotom i boleciom Twojego.
Miej mnie zawsze w Swojej opiece.
Przek³. z franc.: A.L.
Stella Maris, nr 397, str. 25-26,
za zgod¹ Wydawnictwa du Parvis
1
Ob³óczyny mia³y miejsce w klasztorze
Kapucynów w Lucernie. Podczas pobytu
w Szwajcarii (1914  1918), Berthe zosta³a zrzucona przez z³ego ducha z 18 schodów przed kolegiat¹ w tym miecie. Us³ysza³a wówczas jego pogró¿kê: Bêdê z
tob¹ walczy³ a¿ do koñca!.
2
Co do dwóch wojen wiatowych, Berta otrzyma³a od Chrystusa orêdzia zapowiadaj¹ce klêskê Niemiec i mówi¹ce o traktatach pokojowych narzuconych przez zwyciêskie mocarstwa: Poniewa¿ pokój ten nie
pochodzi ode Mnie, wojny wybuchn¹ ponownie.
3
W trosce o zdrowie Berty, Albertine
przyjmowa³a j¹ ka¿dego lata w swoim zamku w Louvignies.
4. Monastère des Moniales Camaldules,
Av. Jean-Baptiste Ivaldi, 83500 La Seynesur-Mer.
5. Ks. Duffner (MSC): Berthe Petit et
la Déviotion au Coeur Douloureux et Immaculé de Marie, dostêpne w La Seynesur-Mer, 1955.
6. Confrérie du Coeur Douloureux et Immaculé de Marie, Potteré, 1bis  B  7880
Flobecq.
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Ks. Ryszard Ukleja SDB

TAJEMNICE WIZERUNKU MORENITY Z TEPEYAC W MEKSYKU
W historii chrzecijañstwa powsta³o wiele wizerunków Matki Bo¿ej (obrazów i figur), które jako arcydzie³a poszczególnych
epok po dzieñ dzisiejszy zachwycaj¹ swym
piêknem i kunsztem kolejne pokolenia czcicieli Maryi. Wybitni malarze i rzebiarze starali siê w najdoskonalszy sposób pêdzlem
lub d³utem przedstawiæ Maryjê  to niezwyk³e Arcydzie³o Bo¿e, w powi¹zaniu Jej misji z misj¹ Jezusa, Jej Syna. Mo¿na by tu
dla przyk³adu wymieniæ niektóre z tych wizerunków, np. wizerunek Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, Salus Populi Romani w Rzymie, Pietê Micha³a Anio³a, figurê Niepokalanej z Lourdes obraz Wspomo¿ycielki
Wiernych z Bazyliki w Turynie, figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej lub z Medziugorja, znajduj¹c¹ siê w Sirokim Brijegu, figurê Matki
Bo¿ej Ró¿y Duchownej w Montichiari, któr¹ artysta rzebi³ na kolanach, figurê Matki
Bo¿ej z Nazaretu, która nawiedza³a tak¿e
diecezje w naszym kraju przed jubileuszowym rokiem 2000 oraz wiele innych cudownych wizerunków w sanktuariach Maryjnych w naszym kraju i za granic¹.
Jest jednak jeden unikatowy wizerunek
Maryi na wiecie, którego nie wykona³ ¿aden artysta ziemski, który stanowi nie lada
zagadkê dla wiata nauki i który zarówno
swym piêknem jak i zawartymi w nim treciami przekazu przyci¹ga i urzeka miliony
czcicieli Matki Bo¿ej. Wizerunkiem tym jest
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cudowny obraz MORENITY Z TEPEYAC
W GUADALUPE W MEKSYKU, który pojawi³ siê na tilmie w. Juana Diego i jako
orygina³ wisi dzi w g³ównym o³tarzu w bazylice w Guadalupe. Przypomnijmy krótko
to zdarzenie z 12 grudnia 1531 r.
Biskup Zumarraga nie dowierzaj¹c relacjom Juana Diego o ukazaniu siê mu Maryi na wzgórzu Tepeyac oraz Jej ¿yczeniu,
by na nim zosta³a zbudowana wi¹tynia ku
Jej czci, domaga³ siê przekonuj¹cego dowodu potwierdzaj¹cego prawdziwoæ jego
relacji. Maryja przyjê³a to wyzwanie z wyrozumia³oci¹ i poleci³a mu przyjæ nastêpnego dnia, wspi¹æ siê na wzgórze i zerwaæ
kwitn¹ce tam kwiaty. Kiedy Juan to uczyni³, Maryja sama u³o¿y³a te kwiaty w wi¹zankê i ukryt¹ pod os³on¹ tilmy poleci³a mu
zanieæ j¹ do biskupa. Kiedy Juan Diego
zjawi³ siê w rezydencji biskupa i ods³oni³
tilmê, kwiaty wypad³y na pod³ogê, a na tilmie biskup ujrza³ niezwyk³y obraz Maryi,
przed którym upad³ na kolana i ze ³zami
skruchy przeprasza³ Maryjê za swe niedowierzanie.
wiadkami tego wydarzenia byli tak¿e
t³umacz biskupa, Juan Ganzalez, oraz biskup Santo Domingo Ramirez y Fuenleal,
jako goæ biskupa Zumarragi. Wizerunek
ten zobaczyli tak¿e wszyscy obecni w rezydencji biskupa. Zdziwienie, zachwyt i poruszenie by³o ogromne. Wkrótce dowiedzieli siê o tym niezwyk³ym wydarzeniu mieszkañcy miasta, a z biegiem
czasu coraz szersze rzesze Indian.
Ks. biskup zatrzyma³ ten wizerunek
na tilmie u siebie w kaplicy domowej,
a w kilkanacie dni potem, w uroczystej procesji przeniós³ go 24 grudnia
do wybudowanej kaplicy w pobli¿u
wzgórza Tepeyac, spe³niaj¹c ¿yczenie Maryi.
Wizerunek Morenity z Tepeyac od
samego pocz¹tku sta³ siê obiektem
niezwyk³ej czci zarówno Azteków jak
i Hiszpanów, która z biegiem czasu
wzros³a do gigantycznych rozmiarów,
a dzi wyra¿ana jest przez miliony
czcicieli Maryi na ca³ym wiecie.
Wizerunek ten postawi³ wiat nauki przed szeregiem pytañ, na które
uczeni po dzieñ dzisiejszy usi³uj¹ znaleæ wyczerpuj¹c¹ odpowied:
Jak powsta³ ten obraz?
Kto móg³ go namalowaæ?
Jak¹ technik¹?
Co Maryja chcia³a powiedzieæ
przez swój wizerunek ówczesnym Indianom oraz Hiszpanom, którzy pod-

bili w tamtych czasach Meksyk? Te i inne
pytania wskazuj¹ce na zagadki i tajemnice zawarte w tym wizerunku z biegiem czasu zosta³y potwierdzone przez coraz to
nowe odkrycia uczonych, wprowadzaj¹c
ich w zadumê i g³êbsz¹ refleksjê, a czcicieli Maryi sk³aniaj¹c do g³êbszych wyrazów czci, mi³oci oraz wdziêcznoci wobec
Niepokalanej Matki. Spróbujmy bli¿ej przyjrzeæ siê tym zagadkom i tajemnicom ukrytym w tym niezwyk³ym i niepowtarzalnym
wizerunku.
POCHODZENIE OBRAZU
Pierwsze i podstawowe pytanie nasuwa siê spontanicznie samo: w jaki sposób
wizerunek ten pojawi³ siê na tilmie Juana
Diego i kto móg³ go namalowaæ? Juan Diego wiedzia³ tylko, ¿e niesie do biskupa ukryt¹ w tilmie wi¹zankê kwiatów jako dowód
prawdziwoci objawieñ Maryi, nie wiedzia³
natomiast nic o wizerunku.
Wizerunek o wymiarach 118x105 cm
przedstawia Maryjê w postawie stoj¹cej.
Maryja ubrana jest w tunikê koloru ró¿owego, spiêt¹ pod szyj¹ broszk¹, przepasana
szarf¹ w talii i przyozdobiona kwiatami. Okryta jest ponadto p³aszczem w kolorze b³êkitnym, ozdobionym gwiazdami. Cera twarzy Maryi jest koloru ciemnego, st¹d od hiszpañskiego s³owa moreno zosta³a nazwana Morenit¹ z Tepeyac. Ówczeni Indianie w ¿adnym wypadku nie kojarzyli
sobie osoby Maryi na tym wizerunku z jak¹ ksiê¿niczk¹ z ich narodu. Doros³e dziewczêta i kobiety indiañskie ubiera³y siê
zupe³nie inaczej. Strój Maryi na tym wizerunku wskazuje natomiast na sposób ubierania siê kobiet na Bliskim Wschodzie. Tê
ró¿nicê dostrzegli z ³atwoci¹ zarówno Indianie jak i ówczeni Hiszpanie.
Bardzo interesuj¹c¹ w tym wzglêdzie
jest opinia prawos³awnego duchownego A.
Ostrapowima, dziekana wydzia³u archeologii kocielnej w Moskwie, eksperta od ikon.
Kiedy uczony ten otrzyma³ kopiê tego wizerunku z prob¹ o wyra¿enie swej opinii,
nie wiedz¹c przy tym nic o objawieniach w
Guadalupe orzek³, ¿e jest to ikona typu bizantyñskiego. Wskaza³ przy tym na Wschodni¹ Azjê, jako na miejsce pochodzenia
tego wizerunku. Tak¹ opiniê podzielaj¹ tak¿e inni znawcy ikon Wschodu.
Przekonanie tych uczonych jest rzeczywicie trafne. Maryja przecie¿ ¿y³a w Palestynie, na Bliskim Wschodzie i nosi³a taki
strój jak tamtejsze kobiety. W wizerunku
tym dostrzegaj¹ wiêc oni elementy bizantyñskiej ikony po³¹czone z indiañsk¹ symbolik¹ treci przedstawionych w jêzyku ob-

razkowym. W symbolach
tych zawarte zosta³y prawdy
religijne, które bez trudu mogli odczytaæ Indianie, w czym
pomaga³a im katecheza misjonarzy oraz kontemplacja
tego wizerunku.
Nic wiêc dziwnego, ¿e w
efekcie oddzia³ywania si³y
tego wizerunku Maryja w tak
krótkim czasie doprowadzi³a 8 milionów Azteków do
Chrystusa, którzy przyjêli
wiarê chrzecijañsk¹, a ponadto spowodowa³a cud pojednania Indian z Hiszpanami, w rezultacie czego narodzi³ siê nowy naród meksykañski, w ogromnej wiêkszoci dzi katolicki i maryjny
zarazem. Dlatego to ju¿ Papie¿ Jan XXIII wyrazi³ opiniê,
¿e cud pojednania prawos³awia z Kocio³em katolickim
jest dzisiaj mo¿liwy dziêki
wspólnej czci i mi³oci do
Matki Bo¿ej.
¯yj¹cy w XVIII w. meksykañski malarz Miguel Gabrera (1695-1768), który namalowa³ najwiêcej kopii Morenity z Guadalupe, bada³ dok³adnie oryginalny wizerunek na tilmie. Jako artysta obeznany dobrze z 4 technikami malowania
obrazów stwierdzi³, ¿e ¿aden z malarzy
dot¹d nie pos³u¿y³ siê ¿adn¹ z tych 4 technik, gdy¿ w przypadku tilmy jest to szczególnie trudne. Tilma jest materia³em nietrwa³ym, rzadkim i bez podk³adu ¿aden
malarz nie odwa¿y³by siê namalowaæ obrazu na takim p³ótnie. Póniejsze badania
i odkrycia potwierdzi³y, ¿e na wizerunku
Morenity z Guadalupe nie ma ¿adnego
podk³adu. Opiniê M. Gabrery potwierdzi³ w
100 lat póniej inny malarz meksykañski
Ibarra.
XX w. dostarczy³ nauce dalszych rewelacyjnych odkryæ. W 1936 r. niemiecki chemik R. Kuhn odkry³, ¿e czerwone i ¿ó³te
w³ókna tkaniny tilmy nie s¹ pomalowane
farb¹, lecz s¹ kolorowe. Uczony ten stwierdzi³ ponadto, ¿e te barwy w³ókna nie s¹ pochodzenia ani zwierzêcego, ani rolinnego, ani mineralnego. Nauka nie znajduje
na to racjonalnej i zadowalaj¹cej odpowiedzi.
Wizerunek Maryi na tilmie poddano tak¿e badaniom fotograficznym, pos³uguj¹c
siê promieniami podczerwonymi. W wyniku tych badañ stwierdzono, ¿e obraz na
tilmie przypomina b³onê fotograficzn¹. Brak
na nim ladów pêdzla artysty malarza.
Profesor Philip S. Callahan, biofizyk z
Florydy oraz J. Smith na podstawie swoich badañ przeprowadzonych w latach
szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia stwierdzili, ¿e sposób namalowania tego wizerunku Maryi na tilmie 
czyli postaci Maryi, Jej szat, r¹k i twarzy 
s¹ niewyt³umaczalne z punktu widzenia

naukowego. Logiczny wniosek nasuwa siê
sam: skoro wizerunku tego nie namalowa³a rêka ludzka, to musia³a tego dokonaæ
sama Maryja.
Wyniki dotychczasowych badañ naukowych pozwalaj¹ na stwierdzenie nastêpuj¹cych udokumentowanych faktów:
 na rewersie wizerunku (na drugiej
stronie tilmy) dostrzegalne s¹ plamy, które
s¹ jakby pozosta³oci¹ soków rolinnych,
lub kwiatów;
 w³ókna tilmy robi¹ takie wra¿enie, jakby by³y wczeniej nasycone kolorem, a nastêpnie w jaki cudowny sposób utkane,
tworz¹c postaæ Maryi;
 na wizerunku tym nie ma ladu wczeniejszego szkicu, ani podk³adu, ani werniksu;
 tilma utkana z w³ókien agawy jest nietrwa³a i po 20 latach ulega zepsuciu i rozpadowi. Tymczasem p³ótno tej konkretnej
tilmy wraz z wizerunkiem nie wykazuje ¿adnych ladów pêkniêcia i rozpadu, przeciwnie, zachowa³o sw¹ trwa³oæ po dzieñ dzisiejszy, czyli ju¿ 472 lata;
 kolor tuniki i p³aszcza Maryi w ci¹gu
tych kilku wieków, powinien ju¿ dawno wyblakn¹æ na tym meksykañskim s³oñcu.
Tymczasem szaty te zachowuj¹ swoje
¿ywe barwy;
 w renicach oczu Maryi dostrze¿ono
w dalszych badaniach postacie w. Juana
Diego, biskupa, jego t³umacza oraz biskupa-gocia z Santo Domingo.
Odnonie do tego ostatniego odkrycia
nale¿y powiedzieæ tu co wiêcej. W 1929
r. fotograf Don Alfonso Marcue Gonzales
powiêkszaj¹c kilkakrotnie wizerunek na tilmie, dostrzeg³ w renicy prawego oka Ma-
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ryi twarz ludzk¹. Ze wzglêdu
na z³e stosunki miêdzy pañstwem a Kocio³em w tym czasie nie podano do publicznej
wiadomoci tego odkrycia!
W 1951 r. J. Carlos Salinas Ghavez badaj¹c ponownie obraz na tilmie przy u¿yciu silnej soczewki dojrza³ te¿
w renicy oka  twarz mê¿czyzny. Powo³ana przez arcybiskupa Meksyku komisja
do zbadania tego odkrycia, w
wydanym orzeczeniu z dnia
11 grudnia 1955 r. wskaza³a
na wielkie podobieñstwo tej
twarzy do wizerunków w.
Juana Diego.
W lipcu 1956 r. dwaj okulici Javier Torroello Buene i
Rafael Torifa Lavoignet w
wyniku dalszych badañ, pos³uguj¹c siê oftalmoskopem,
s³u¿¹cym do badañ wnêtrza
oka potwierdzili dostrzegalnoæ w renicy oka ludzkiego popiersia. Zjawiska takiego w oparciu o refleks wietlny nie mo¿na w ¿adnym wypadku potwierdziæ na obrazie
namalowanym farbami, a
tak¿e na fotograficznej kopii obrazu.
Na wizerunku Morenity z Guadalupe
oczy Maryi wygl¹daj¹ jak ¿ywe. Maryja jakby utrwali³a w swym oku tê scenê, kiedy to
Juan Diego ods³oni³ przed biskupem tilmê,
a on ujrza³ ten niezwyk³y wizerunek.
W 1962 r. dr C. Wahling. z Woodside
(ze stanu Nowy Jork)
wraz z ¿on¹ Izabel¹ 
obydwoje byli optykami  ponownie badaj¹c ten wizerunek przy
25-krotnym powiêkszeniu stwierdzili w
renicy oczu Maryi obecnoæ dalszych 2
osób. W swym raporcie przedstawili rekonstrukcjê tego wydarzenia nastêpuj¹co: przed biskupem stoi Juan
Diego z odkryt¹ tilm¹ z wizerunkiem, przed
którym klêczy biskup Zumarraga. Dwie postacie stoj¹ce obok Juana Diego, to Juan
Gonzales, biskupi t³umacz, oraz biskup z
Santo Domingo, Ramirez y Fuenleal. Maryja stoj¹ca za biskupem Zumarraga, lecz
niewidoczna dla otoczenia patrzy na Juana
Diego i towarzysz¹ce mu dwie osoby,
wspomniane wy¿ej. Na zasadzie refleksu
wietlnego scena ta odbi³a siê i utrwali³a w
oczach Maryi na wizerunku na tilmie.
Znamiennym potwierdzeniem tego zjawiska jest fakt, ¿e malarz M. Cabrera w³anie tak przedstawi³ tê scenê w oparciu o
przekaz tradycji na swym obrazie namalowanym w 1750 r. Interesuj¹cym szczegó³em w tym wzglêdzie jest tak¿e ten fakt, i¿
kiedy japoñski optyk  w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku  bada³ ponownie
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oczy Maryi na tym wizerunku, to zemdla³.
Po odzyskaniu przytomnoci powiedzia³, ¿e
oczy te wyda³y siê mu jak ¿ywe i Maryja
patrzy³a na niego przenikliwie!
W 1981 r. dr José Aste Tansmann odkry³ w oczach Maryi kolejne nowe postacie: ciemnoskór¹ kobietê z niemowlêciem,
z ma³ym dzieckiem, mê¿czyznê oraz siedz¹cego Indianina. Wskazywa³oby to na
jak¹ rodzinê. Interpretacja Tonsmanna jest
wprawdzie kontrowersyjna, ale w archiwum
biskupa znaleziono dokument, na podstawie którego przyzna³ on pewnej rodzinie
murzyñskiej wolnoæ.
SYMBOLE NA WIZERUNKU
Kolejnym interesuj¹cym odkryciem na
tym wizerunku jest broszka, spinaj¹ca tunikê Maryi pod szyj¹. Broszka ta powiêkszona kilka razy uwidoczni³a przypiêty do
niej ró¿aniec. Nie jest to wprawdzie ró¿aniec, jakim pos³ugujemy siê dzi, lecz ró¿aniec, jakim pos³ugiwano siê w tamtych czasach. Na Wschodzie chrzecijañscy Grecy pos³ugiwali siê ró¿añcem z 33 paciorkami dla upamiêtnienia tajemnic ¿ycia
Chrystusa, koñcz¹c na Jego mierci i zmartwychwstaniu. Skoro to nie artysta malarz
umieci³ tê broszkê z ró¿añcem na tym wizerunku, lecz Maryja sama tak siê ukaza³a
i przedstawi³a na nim, to jest to kolejny znak
i zagadka do odczytania. Potrzebne s¹ tu
dalsze badania tego zagadnienia, by mo¿na by³o w³aciwie odczytaæ Maryjne przes³anie, czyli znaleæ odpowied na pytanie:
co Maryja chcia³a przez ten znak powiedzieæ ówczesnym Indianom, Hiszpanom,
a tak¿e  nastêpnym pokoleniom Jej czcicieli!
Innym znamiennym szczegó³em tego
wizerunku s¹ gwiazdy na b³êkitnym p³aszczu Maryi oraz kwiaty na Jej sukni. Te gwiazdy dekoruj¹ce p³aszcz Maryi sta³y siê
obiektem zainteresowañ ks. Rojasa i jego
wspó³pracownika dr Juana Homero Hernandeza Illescasa. W swoich pracach badawczych odkryli oni, ¿e rozmieszczenie
tych gwiazd na p³aszczu Maryi przedstawia konstelacjê gwiazd na zimowym niebie w grudniu 1531 r. nad Mexico-City w
dniu 12 grudnia. Gwiazdy na Maryjnym
p³aszczu s¹ tak przedstawione, jakby by³y
widziane z zewn¹trz w stosunku do sklepienia niebieskiego, tzn. s¹ odwrócone.
Wielka Pó³nocna Korona umieszczona jest
na skroniach Maryi (dlatego jest niewidoczna na wizerunku). Gwiazdozbiór Panny
spoczywa na Niepokalanym Sercu Maryi.
Bliniêta (Kastor i Pollux) na kolanach Maryi, Orion na postaci anio³a, a gwiazdozbiór
Lwa usytuowany jest na ³onie Maryi. Ten
symboliczny znak zawiera równie¿ w sobie jakie okrelone znaczenie i przes³anie, które tak¿e nale¿y rozszyfrowaæ i trafnie wyjaniæ.
Analogicznie wygl¹da te¿ kwestia kwiatów rozmieszczonych na tunice Maryi.
Kwiaty te nie s¹ tylko dekoracj¹, bo i przez
ten znak Maryja pragnie co powiedzieæ
swym czcicielom. Znamiennym przy tym
szczegó³em jest fakt, ¿e suknia jest pofa³-
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dowana, a kwiaty ukazane s¹ tak jakby by³y
namalowane na p³aszczynie p³askiej. Pocz¹tkowo mylano, ¿e jest to póniejszy
dodatek malarzy. Tymczasem ks. Rojas
wyra¿a przekonanie, ¿e kwiaty te s¹ adaptacj¹ azteckich hieroglifów. Dla Azteków
kwiaty te jako hieroglify nie mog³y byæ podporz¹dkowane fa³dom szaty, bo dla nich by³
to rodzaj pisma, przy pomocy którego z
³atwoci¹ mogli odczytaæ treæ w nim zawart¹.
I tak na przyk³ad czterop³atowy kwiat
umiejscowiony powy¿ej ³ona, tzw. kwinkunks, najczêciej spotykany u Azteków
symbol, oznacza³ zasadê porz¹dkuj¹c¹
wszystko  cztery strony wiata oraz niebo, ziemiê i podziemie.
Patrz¹c na ten kwiat umiejscowiony na
wizerunku na tilmie na ³onie Maryi, odczytywali oni ten znak nastêpuj¹co: Maryja jest
brzemienna i wkrótce wyda na wiat S³oñce nowej epoki. Znak ten zapowiada wiêc
narodziny Jezusa Chrystusa.
Poza tym kwiatem jaminu jest jeszcze
na sukni Maryi dziewiêæ du¿ych trójk¹tnych
kwiatów ukszta³towanych na podobieñstwo
serca: szeæ poni¿ej szarfy, po jednym na
ka¿dym rêkawie i jeden na piersi poni¿ej
broszki.
Wed³ug ks. Rojasa jest to kwiat magnolii  kwiat serca. Dla Azteków ten kwiat magnolii móg³ byæ symbolem ¿ywego serca,
wyrywanego z cia³a i sk³adanego ich bo¿kom w ofierze. Patrz¹c na ten wizerunek
Maryi rozumieli oni teraz, ¿e nie musz¹ ju¿
nadal sk³adaæ ofiar z ¿ycia ludzkiego swoim okrutnym bo¿kom. Ich wiara i nadzieja
chrzecijañska, dziêki ewangelizacji misjonarzy, ukierunkowana zosta³a teraz na ¿ycie nadprzyrodzone, jakie mog¹ uzyskaæ
przez ofiarê Jezusa Chrystusa. Teraz wystarczaj¹ca jest ju¿ w pe³ni ofiara Boskiego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca
Maryi.
Trzy kwiaty magnolii wyrastaj¹ce z ³odygi wskazuj¹ symbolicznie na porednictwo, wstawiennictwo i orêdownictwo Maryi. Maryja ma bowiem tak¿e udzia³ w dziele odkupienia wiata. Przypomina równie¿ nam o naszym
udziale w tym dziele, bymy
przez nasz¹ aktywnoæ i
wspó³dzia³anie przyczyniali
siê do tego, by wszyscy ludzie uwierzyli w Jezusa,
uznali Go za swego Zbawiciela i z Jego pomoc¹ osi¹gnêli ¿ycie Bo¿e. Wszyscy
ludzie zd¹¿aj¹ do tego samego wspólnego celu  Nieba,
i wszyscy wyznawcy Chrystusa maj¹ sobie wzajemnie
pomagaæ w jego osi¹gniêciu.
Powy¿sze symbole, a tak¿e pomniejsze inne szczegó³y, które ju¿ tutaj pomijam,
oraz wymienione wy¿ej odkrycia i wyniki badañ naukowych, sk³aniaj¹ do przekonania i uznania z pokor¹, ¿e wi-

zerunek Morenity z Tepeyac jest niezwyk³ym i cudownym w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Jego pochodzenie jest nadprzyrodzone, gdy¿ nauka nie jest w stanie wyt³umaczyæ jego powstania. Stan tilmy i trwa³oæ tego wizerunku stanowi tak¿e zagadkê dla wiata nauki, a to równie¿ wskazuje
na nadprzyrodzone ród³o i przyczynê tego
fenomenu. Dalsze odkrycia naukowe, jak
postacie w renicach oczu Maryi, grecki ró¿aniec przy broszce oraz gwiazdy i kwiaty
na szatach Maryi zawieraj¹ ponadto ukryt¹ w tym wizerunku symbolikê, która wymaga trafnej interpretacji i pe³nego wyjanienia. Maryja bowiem pragnê³a przez te
symbole co powiedzieæ swoim dzieciom.
Jest to odrêbny temat do rozwa¿enia, a
dotycz¹cy treci Maryjnego przes³ania.
Pewne prawdy religijne oraz ¿yczenia Maryja wyrazi³a s³owami, przekazuj¹c je Juanowi Diego, a przez niego  swym ziemskim dzieciom. Pozosta³e treci przekaza³a zaszyfrowane niejako w symbolach, które nale¿y prawid³owo odczytaæ, przyj¹æ z
wiar¹ i ca³oæ orêdzia maryjnego wprowadziæ w chrzecijañskie ¿ycie.
Ks. Ryszard Ukleja
Opracowanie na podstawie:
Osiñski K.: Autoportret z Guadalupe, Warszawa 2002, za zgod¹ Wydawnictwa;
Ks. Dziuba A. Fr.: Matka Bo¿a z Guadalupe,
Katowice 1995, za zgod¹ autora;
Pozosta³e ród³a:
Ethel Cook Eliot: Matka Boska z Guadalupe
w Meksyku, w: Niewiasta obleczona w s³oñce,
praca zbiorowa, Lublin 1992, s. 29-47;
Kumak K.: Guadalupe, w: Encyklopedia Katolicka, t.VI, Lublin 1993, s. 363-364
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Myli Ró¿añcowe Karola de Foucauld

PAN BLISKO JEST
TAJEMNICE
RADOSNE
ZWIASTOWANIE
Nie jestem daleko. W tej w³anie chwili
wszed³em w wasz ludzki wiat. Bóg i Cz³owiek stali siê jedn¹ Osob¹. Nie wierz, gdy
ci mówi¹, ¿e Bóg jest nieprzystêpny, nieosi¹galny. On zechcia³ siê staæ dostêpny.
NAWIEDZENIE
Jestem blisko twej duszy. To, co siê nazywa ³ask¹, to po prostu têtno mego ¯ycia
w twoim, mojej Mi³oci w twojej. Gdzie w
g³êbi twej duszy, dokonuje siê Spotkanie.
NARODZENIE
Jestem z wami. Nie móg³bym ju¿ powiedzieæ: Myli moje nie s¹ mylami waszymi, ani drogi moje, nie s¹ drogami waszymi. Moje myli sta³y siê ludzkimi mylami
- rozumiemy siê. Moje drogi s¹ ludzkimi
drogami: po nich chodzê, na nich siê spotykamy. Na drodze ubóstwa, niedostatku,
radoci.
OFIAROWANIE
Mylisz siê, nie jestem daleko. Gdy kiedykolwiek zechcesz co Bogu daæ z siebie: ofiarowaæ Mu jaki dcinek czasu, chwilê przyjemnoci, trochê zainteresowania dotykasz Mnie. Umiej takie momenty nazwaæ radosnym spotkaniem.
ODNALEZIENIE
Nie jestem daleko, ale chcê, by Mnie
szuka³ ca³y czas z niepokojem. By nie
móg³ wytrzymaæ beze Mnie, gdy tylko stracisz Mnie z oczu. Masz szukaæ, ale wiedz,
szukaj¹c, ¿e idê o krok za tob¹.

TAJEMNICE
WIAT£A
CHRZEST
Jak Ojciec ¿yje w Synu poprzez mi³oæ,
podobnie i my powinnimy ¿yæ w ka¿dym
cz³owieku dziêki mi³oci do niego... i do
tego stopnia winnimy ka¿dego kochaæ, by
mi³oci¹ ¿yæ w nim, a nie w samym sobie...
Niech W NAS bêd¹ jedno, niech nasza
mi³oæ do Boga bêdzie a¿ tak ze wszystkimi jednocz¹c¹.
WESELE W KANIE
To co jest niemo¿liwe dla ludzi, mo¿liwe jest dla Boga. Caritas omnia sperat.
Mi³oæ we wszystkim pok³ada nadziejê. Bóg
kocha i mo¿e wszystko. Szanuje dan¹ cz³owiekowi wolnoæ, lecz nie powstrzymuje siê
przed bezinteresownymi darami swej ³aski,
która obala wszystkie przeszkody i sprawia, ¿e po burzy nastaje wielka cisza.
Umiejmy otrzymywaæ skuteczne ³aski od

Tego, który powiedzia³ Procie a bêdzie
wam dane... Gdzie dwaj lub trzej gromadz¹ siê w imiê moje, Ja jestem poród
nich...
NAUCZANIE O KRÓLESTWIE
Tym bardziej staniemy siê cz³onkami
Jezusa, im bardziej bêdziemy zbawiaæ innych: wszystkich ludzi, w ka¿dej chwili naszego istnienia i oby wszelki nasz akt, myli, s³owa czy dzia³anie by³o u¿yteczniejsze
dla zbawienia ka¿dego cz³owieka...
PRZEMIENIENIE
Patrz¹c na ludzi, zamknijmy oczy cia³a,
otwórzmy oczy duszy, dostrzegajmy, kim
s¹, a nie kim mog¹ siê wydawaæ, patrzmy
tak, jak patrzy na nich Bóg.
EUCHARYSTIA
Najwiêtsze Serce Jezusa, dziêkuje ¿e
mi da³o, w cierpieniu za mnie dowód Twojej mi³oci, ¿e odt¹d jestem przynaglony do
niewzruszonego zaufania Twojej mi³oci,
do nieskoñczonej nadziei...
Jakie by nie by³y moje niewiernoci, niewdziêcznoci, egoizm, opiesza³oæ... jakie
by nie by³y moje winy wobec Ciebie, o Serce Jezusa, dowiadczywszy powodów
Twojej mi³oci, bêdê w ni¹ zawsze wierzyæ,
w mi³oæ sta³¹, wiern¹, niezachwian¹
mimo moich niewiernoci.

TAJEMNICE
BOLESNE
KONANIE W OGRÓJCU
Bo¿e mój, czemu tak daleko? Dlaczego nie reagujesz na moje modlitwy? Tak
gor¹ce, tak serdeczne... Zupe³nie jakby Ciê
wcale nie by³o. Ale¿ ja jestem, tylko chcê
ciê czasem Traktowaæ jak Syna mego w
Ogrodzie Oliwnym.
BICZOWANIE
Panie, gdzie jeste, gdy cierpiê? Jestem
przy tobie i pozwalam by cierpia³, bo to
cierpienie nas przybli¿a, gdy zdziera z ciebie wszelki brud. Stajesz siê przeroczysty i zdolny do przyjêcia wiat³oci.
KORONOWANIE CIERNIEM
Jak¿e czêsto ¿ycie ciera na proch. Niesprawiedliwoæ? Krzywda? Te rzeczy w
moich oczach nie nazywaj¹ siê z³em. Dopiero wtedy, gdy bêdziesz przygnieciony do
ziemi, zdo³asz jako zrozumieæ, co to znaczy Wielkoæ Boga.
DWIGANIE KRZY¯A
Gdybym ci teraz zdj¹³ ten krzy¿, który
dwigasz  nie móg³by byæ ze Mn¹. Bo
Ja, przyciniêty belk¹ krzy¿a, szed³em drog¹ na Kalwariê, pada³em na niej twarz¹ w
proch w³anie po to, aby móg³ byæ ze Mn¹,

«Bo¿e mój, czemu jeste tak daleko?
Wydaje siê nam czasem, ¿e Bóg
jest bardzo daleko od naszych
ludzkich spraw: od naszych
trosk i potrzeb. Ale to nieprawda.
Tak siê nam tylko wydaje....»
a Ja z tob¹. A ty mówisz, ¿e Mnie nie ma...
UKRZY¯OWANIE
Jeli twoje oczy, uszy g³uche s¹ na moj¹
obecnoæ, jeli nie mo¿esz Mnie us³yszeæ
w ciszy w³asnej duszy - zawsze mo¿esz
znale¿æ moj¹ rzeczywistoæ obiektywn¹,
niezale¿n¹ od ciebie, od tego co czujesz 
w Sakramencie Eucharystii.

TAJEMNICE
CHWALEBNE
ZMARTWYCHWSTANIE
Dlaczego jeste tak daleko? W jakim
mroku fizycznej niemo¿liwoci Zmartwychwstania. Daleko  jak legenda. Przeczytaj s³owa Jana: Comy us³yszeli o S³owie
¿ycia, co ujrzelimy w³asnymi oczyma, na
co patrzylimy i czego dotyka³y nasze rêce
 oznajmiamy wam. Stañ na miejscu Tomasza, Jestem...
WNIEBOWST¥PIENIE
A jednak odszed³e do nieba. Tak, ale
niebo jest blisko. Niebo nie jest takim odleg³ym miejscem  miêdzy tob¹ a niebem nie
ma przestrzeni. Owszem, mo¿e ciê mêczyæ
moja niewidzialnoæ. Ale to minie.
ZES£ANIE DUCHA WIÊTEGO
Dobrze wiedzia³em, ¿e odczujesz bolenie moj¹ niewidzialnoæ i bêdziesz siê
skar¿y³. Dlatego zostawi³em Koció³  widzialne Cia³o rz¹dzone Duchem w. Wszystko, co Koció³ ma i
daje, jest przejawem
mojej obecnoci.
WNIEBOWZIÊCIE
Zobacz, jak jestem blisko, jak siê objawiam w
¿yciu moich wiêtych. Po
to oni s¹, aby Boga ukazywali i przybli¿ali, aby o jego
dzia³aj¹cej obecnoci wiadczyli. Maryja - Jej objawienie, w. Katarzyna, Teresa i
tylu innych. Dlaczego im nie
wierzyæ?
UKORONOWANIE
Jeli zdaje ci siê, ¿e jestem
daleko  Ona jest drog¹ do
Mnie. Najbli¿sz¹. Oddaj siê
w Jej rêce, ca³kowicie, niech
prowadzi, niech ciê na rêkach niesie. Nie mów nic b¹d Jej pewny.
Brat Karol de Foucauld ¿y³ w
latach 1858-1916. Nawrócony w wieku 28 lat, trapista, potem pustelnik,
zosta³ zamordowany w Algierii.
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Vox Domini

ENZO BIANCHI

RÓ¯ANIEC: MODLITWA
PROSTACZKÓW
I INTELEKTUALISTÓW,
STARCÓW I DZIECI...
Tradycja chrzecijañska zna wiele ró¿nych form modlitwy, którymi pos³ugiwali siê
wierni, aby odnowiæ i umocniæ swoj¹ wiê
z Panem. Niew¹tpliwie jednak orodkiem
ka¿dej modlitwy chrzecijañskiej jest liturgia  szczyt wszelkiej dzia³alnoci Kocio³a, ród³o ca³ej jego mocy (por. Sacrosanctum Concilium, 10); w niej tworzy siê Koció³ Chrystusa (Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, III, q. 64, a. 2).
Chrzecijanin jest zatem wiadomy, ¿e
modlitwa Kocio³a, na któr¹ sk³ada siê liturgia eucharystyczna i liturgia godzin, kszta³tuje jego ¿ycie wiary i dostarcza mu codziennego pokarmu s³owa i Eucharystii
(por. Novo millennio ineunte, 34). Trzeba
zatem  jak przypomina³ Jan Pawe³ II - aby
s³uchanie s³owa Bo¿ego stawa³o siê ¿ywym
spotkaniem, zgodnie z wiekow¹ i nadal aktualn¹ tradycj¹ lectio divina, pomagaj¹c¹
odnaleæ w biblijnym tekcie ¿ywe s³owo,
które stawia pytania, wskazuje kierunek,
kszta³tuje ¿ycie (tam¿e, 39).
Przy pe³nym poszanowaniu tego prymatu chrzecijanin mo¿e  aby przed³u¿yæ
modlitwê liturgiczn¹, czyni¹c j¹ modlitw¹
nieustann¹, oraz rozwijaæ i udoskonalaæ
sztukê rozmowy z Bogiem  pos³ugiwaæ siê
innymi formami modlitwy, wród których w
ca³ej tradycji zachodniej drugiego tysi¹clecia wyró¿nia siê ró¿aniec. W istocie wielu
wiêtych praktykowa³o modlitwê ró¿añcow¹, znajduj¹c w niej skuteczne narzêdzie
pomagaj¹ce zachowaæ trwa³¹ wie z Panem. Jan Pawe³ II przypomina jednak, podobnie jak czyni³ to Pawe³ VI, ¿e ró¿aniec
jest dla liturgii oparciem, do niej wprowadza i stanowi jej echo, nigdy natomiast nie
mo¿e jej zast¹piæ (por. Rosarium Virginis
Mariae, 4), poniewa¿ jest on przede wszystkim szko³¹ modlitwy osobistej.
Modlitwa ró¿añcowa wy³ania siê z wielowiekowej tradycji duchowej chrzecijañstwa. Ksiêgê Psalmów wieñczy werset:
Wszystko, co ¿yje, niech chwali Pana! (Ps
150,6). Rabini czêsto interpretuj¹ to zdanie jako zachêty do wielbienia Boga na
wiele ró¿nych sposobów: wszystko, co ¿yje, ka¿dym swym tchnieniem niech chwali
Pana!
Równie¿ Jezus, gdy naucza³ swych
uczniów o modlitwie, napomina³ ich, by
modlili siê w ka¿dym czasie (por. £k 21,
36), modlili siê zawsze i nie ustawali (por.
£k 18,1). Aposto³ Pawe³ przekazuje to po-
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lecenie chrzecijanom w za³o¿onych przez
siebie wspólnotach (por. 1 Tes 5,17; Ef
6,18). Nie chodzi tu oczywicie o zewnêtrzn¹ postawê modlitwy  nieustanne trwanie w niej by³oby rzecz¹ niemo¿liw¹  lecz
o postawê serca, zawsze gotowego s³uchaæ Pana i do Niego siê zwracaæ.
W³anie w tym duchu prekursorzy ¿ycia monastycznego praktykowali memoria
Dei, wspominanie Boga, pozwalaj¹ce trwaæ
zawsze w postawie modlitwy, dziêki czemu mo¿liwe by³o ci¹g³e odnawianie komunii z Bogiem. Wielk¹ wagê do tego rodzaju
modlitwy przywi¹zywa³ zw³aszcza w. Bazyli: Musimy trwaæ w pobo¿nym myleniu
o Bogu dziêki nieustannemu i czystemu
wspomnieniu, wyciniêtemu w naszych
duszach niczym niezatarta pieczêæ (Regu³y, 5,2). Musimy  pisze w innym miejscu Bazyli  tak polegaæ na wspominaniu
Boga, jak dziecko polega na swej matce
(tam¿e, 2,2).
Chrzecijañski monastycyzm wypracowa³ z czasem konkretny model ¿ycia ascetycznego, maj¹cego na celu nieustann¹
modlitwê. Przestrzeganie przykazañ, walka duchowa, czuwanie nad sercem prowadz¹ mnicha do takiej za¿y³oci z Bogiem,
¿e on sam staje siê, jeli mo¿na tak powiedzieæ, modlitw¹ ¿yw¹ i nieustann¹. Aby w
pe³ni przyj¹æ ten styl ¿ycia, ojcowie pustyni - w czasach, gdy posiadanie ksi¹¿ki nale¿a³o do rzadkoci i tylko nieliczni umieli
czytaæ  praktykowali tzw. melete, polegaj¹ce na medytacji lub rozwa¿aniu wyuczonego na pamiêæ wersetu Pisma wiêtego
b¹d na wielokrotnym powtarzaniu inwokacji do Pana.
By³a to modlitwa bardzo prosta czy
nawet uboga, ale mo¿na by³o j¹ praktykowaæ w ró¿nych warunkach i chwilach
dnia: wykonuj¹c prace fizyczn¹, w podró¿y, w czasie odpoczynku... Treci¹ inwokacji by³a proba o pomoc, b³aganie o mi³osierdzie albo wielbienie Pana i wyra¿anie Mu wdziêcznoci. Najczêciej wzywano wiêtego imienia Jezus, imienia, które Bóg za porednictwem anio³a nada³
dziecku, które mia³o narodziæ siê z Maryi
Dziewicy: Jeszua, Jahwe jest zbawieniem!
To wspania³e imiê, którego wzywano
nad chrzecijanami (por. Jk 2,7), to imiê
ponad wszelkie imiê (por. Flp 2,9), jedyne imiê, w którym jest zbawienie (por. Dz
4,12), sta³o siê dla chrzecijan tym, czym

imiê Pana, Jahwe, by³o dla ¿ydów.
Pocz¹wszy od V w. w monastycyzmie
wschodnim przyzywanie imienia Jezus sta³o siê najczêciej praktykowan¹ modlitw¹
osobist¹. Wierzono bowiem, ¿e dziêki temu
zbawczemu imieniu mo¿na pokonaæ pokusê i ukierunkowaæ ca³e swoje jestestwo na
zdecydowane d¹¿enie do zjednoczenia z
Bogiem. Inwokacja przeplata siê i ³¹czy z
medytacj¹, usta i umys³ dope³niaj¹ siê wzajemnie, a w g³êbi serca mo¿na dowiadczyæ obecnoci Pana: Chrystus w nas 
nadzieja chwa³y (por. Kol 1,27). Jest to
modlitwa jednog³osowa (monológhistos),
praktykowana przez wiele pokoleñ mnichów wschodnich; z czasem przybra³a formê niemal jednej tylko inwokacji: Panie
Jezu Chryste, Synu Bo¿y, zmi³uj siê nade
mn¹!, wypieraj¹c tym samym inne formu³y wezwañ i medytacji. Nowicjusz sk³adaj¹cy luby zakonne otrzymuje ró¿aniec,
zwany duchowym mieczem, i od tej pory
uczy siê nieustannie, dniem i noc¹, odmawiaæ modlitwê Jezusow¹. Praktykowaniem
tej modlitwy bêdzie siê wyró¿niaæ nezychazm (nurt duchowoci, który rozwin¹³ siê
na górze Athos w XIII w.); inwokacje imienia Jezus po³¹czy³ on z pewnymi elementami technik psychosomatycznych, które
anga¿owa³y w modlitwê równie¿ cia³o.
Tak¹ formê modlitwy obra³ chrzecijañski Wschód: wielokrotne powtarzanie inwokacji do Jezusa, aktu strzelistego o biblijnej treci i g³êbokim znaczeniu teologicznym i duchowym dla tych, którzy tê modlitwê praktykuj¹. Rodzi ona w sercu modl¹cego siê cz³owieka pokorê i pozwala mu
odczuæ mi³osiern¹ obecnoæ Jezusa, prowadz¹c tym samym do przylgniêcia ca³¹
osob¹ do Pana i trwania w zjednoczeniu z

Nim, bêd¹cego jedn¹ z form modlitwy nieustannej na miarê ludzkich mo¿liwoci.
Równie¿ w tradycji judaizmu chasydzkiego znana jest praktyka powtarzania ze
czci¹ wiêtego imienia Bo¿ego. Cz³owiek,
któremu zosta³a udzielona ³aska poznania
prawdziwego brzmienia imienia Bo¿ego 
nazywany baal Shem, pan, posiadaj¹cy
Imiê  wielokrotnie je wzywa, medytuje i
wstawia siê za innymi.
Nie nale¿y zapominaæ, ¿e metoda modlitwy medytacyjnej lub polegaj¹cej na powtarzaniu wystêpuje równie¿ w innych religiach; mo¿na dopatrzeæ siê w niej analogii do modlitwy Jezusowej i do ró¿añca, ale
tylko pod pewnymi wzglêdami  jako ludzkich rodków, s³u¿¹cych nawi¹zywaniu bliskiej wiêzi z Bogiem. Istnieje natomiast
miedzy nimi zasadnicza ró¿nica: podczas
gdy w tradycji niechrzecijañskiego Wschodu osi¹gniêcie stanu kontemplacji zale¿y
przede wszystkim od technik modlitewnych, w modlitwie chrzecijañskiej przyznaje siê pierwszeñstwo dzia³aniu Ducha wiêtego, Ducha, który modli siê w nas (por.
Rz 8,15.26; Ga 4,6), bez którego nie istnieje
prawdziwa modlitwa chrzecijañska.
l tak na przyk³ad w Indiach ci, którzy
poszukuj¹ Boga, pos³uguj¹ siê form¹ modlitwy, polegaj¹c¹ na wielokrotnym powtarzaniu w ci¹gu dnia  pomaga w tym swoisty ró¿aniec  krótkiej inwokacji do bóstwa, mistycznej formu³y (mantry), czemu
towarzysz¹ niekiedy ró¿ne techniki psychosomatyczne (ajapa-mantra). Celem tej modlitwy jest osi¹gniêcie wewnêtrznego pokoju i g³êbokiego wgl¹du w rzeczywistoæ.
Spotykamy j¹ równie¿ w buddyzmie chiñskim (X w.) i japoñskim (XII w.), z inwokacj¹

do Buddy Amidy. Jest te¿ czêsto praktykowana  równie¿ w naszych czasach  w
buddyzmie tybetañskim: lama zawsze nosi
na lewym nadgarstku buddyjski ró¿aniec.
Trzeba te¿ wspomnieæ o formie modlitwy nale¿¹cej do duchowej tradycji islamu,
zwanej dhikr, której celem jest podtrzymywanie nieustannej pamiêci o Bogu. Polega ona na powtarzaniu Bo¿ego imienia i
d¹¿eniu do zapomnienia o wszystkim, co
nie jest Bogiem. Modlitwa ta zrodzi³a siê
doæ póno, bo w XI-XII w., w ramach nurtu mistycznego zwanego sufizmem. Jej
szczegó³owy opis znajdujemy w dziele alGhazalego: Sufi siada w samotnoci, a
jego usta bez przerwy, a wraz z nimi i serce, mówi¹: Allah, Allah. Chodzi tu zatem o
memoria Dei, któr¹ umo¿liwia przyzywanie Bo¿ego imienia (Allah) albo jego dziewiêædziesiêciu dziewiêciu imion, czyli dok³adnie tylu, ile ma paciorków ró¿aniec muzu³mañski (sebhaa). Odmawia siê j¹ zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo  przynajmniej w bractwach sufickich  aby w ten
sposób nawi¹zaæ relacjê z Bogiem. Równie¿ i w tym przypadku korzysta siê niekiedy z technik psychosomatycznych, które
maj¹ jednak charakter wy³¹cznie pomocniczy, bo  jak uczy al-Ghazali  nie le¿y
w mocy sufiego, który odmawia dhikr, przyci¹gn¹æ ku sobie mi³osierdzie Boga Najwy¿szego.
Porównywanie ró¿añca z tymi formami modlitwy powtórzeniowej innych religii
nie jest na pewno bezpodstawne. Jednak
najbardziej znacz¹ce podobieñstwo do niego dostrzegamy we wspomnianej ju¿ wy¿ej modlitwie serca prawos³awnego
Wschodu. Niew¹tpliwie w minionych wiekach obie modlitwy wzajemnie
na siebie oddzia³ywa³y, l tak w
II tysi¹cleciu zaczêto odmawiaæ
na Zachodzie akty strzeliste
(inwokacje do Boga krótkie i
trafne jak rzut oszczepem  iaculum) oraz litanie, polegaj¹ce
na powtarzaniu imion i atrybutów Pana albo wiêtych, z prob¹ o wstawiennictwo. Wród
tych praktyk pojawia siê regularne powtarzanie s³ów wypowiedzianych przez anio³a do
Maryi podczas zwiastowania.
Analizuj¹c dok³adniej ró¿aniec, tê zachodni¹ modlitwê
serca, widzimy, ¿e mo¿na w
niej wyró¿niæ dwie czêci: w
pierwszej uwielbienie i radoæ z
powodu wcielenia s¹ wyra¿one
w powtarzaniu s³ów pozdrowienia anielskiego skierowanego
do Maryi, a jej punktem kulminacyjnym jest wypowiadanie
wiêtego imienia Jezus; po tym
nastêpuje druga czêæ, zawieraj¹ca inwokacjê. Obecne s¹ tu
zatem dwa podstawowe elementy chrzecijañskiej modlitwy
uwielbienie i inwokacja  a
miejsce centralne zajmuje imiê
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Jezus, jedyne imiê, w którym jest zbawienie, troskliwie przechowywane w zbiorowej
pamiêci chrzecijañstwa. Nie mo¿na zapominaæ, ¿e Zdrowa Maryjo jest ze swej
natury modlitw¹ ekumeniczn¹. Reformacja
bowiem nigdy nie potêpi³a zwracania siê
do Maryi z prob¹ o modlitwê i wstawiennictwo.
To oczywiste, ¿e modlitwa Zdrowa
Maryjo jest wzorowana na tekstach biblijnych: jej pierwsza czêæ sk³ada siê ze s³ów
anio³a (B¹d pozdrowiona, ³aski pe³na,
Pan z Tob¹  £k 1,28) oraz radosnych s³ów
El¿biety (B³ogos³awiona Ty miêdzy niewiastami i b³ogos³awiony jest owoc Twojego ³ona  £k 1,42), które nawi¹zuj¹ do
Przymierza oraz Bo¿ych obietnic i b³ogos³awieñstw (por. Pwt 28,4). A zatem Zdrowa Maryjo wywodzi siê z dwóch pozdrowieñ biblijnych skierowanych do Maryi, po
których nastêpuje inwokacja imienia Jezus,
czyli modlitwa do Jezusa. Wyrazem wiary Kocio³a natomiast jest wezwanie módl
siê za nami  módl siê za nami teraz, za
nami nêdznymi grzesznikami, i módl siê
za nami w godzinie eschatologicznej, godzinie mierci naszej, w chwili naszego
odejcia z tego wiata do Ojca.
Dowiadczenie nauczy³o nas ceniæ tê
modlitwê, równie¿ ze wzglêdu na jej prostotê, jej ubóstwo, o którym mówilimy powy¿ej; albowiem szukaj¹c pokarmu dla naszego ¿ycia duchowego, nie zawsze mamy
mo¿liwoæ praktykowania modlitwy opartej na lekturze Pisma wiêtego; z ³atwoci¹ natomiast w ka¿dym miejscu i w ka¿dej sytuacji mo¿emy odmówiæ ró¿aniec,
choæ jedn¹ jego czêæ, jedn¹ tajemnicê, jeden dziesi¹tek... Jest to modlitwa, która
rodzi w nas pokój, prowadzi do zjednoczenia ca³ego naszego jestestwa  cia³a, psychiki i duszy  poprzez radosne wychwalanie Matki Pana i wiêtego imienia Jezus,
a tak¿e przez probê o wstawiennictwo.
W ró¿añcu zatem modlimy siê  w komunii ze wszystkimi wiêtymi, którzy nieustannie wstawiaj¹ siê za nami  do Matki
Pana i J¹ prosimy o modlitwê: ora pro nobis  módl siê za nami, za nami wszystkimi. Ta forma modlitwy pozwala medytowaæ
wielk¹ tajemnicê zbawienia, które dokona³o
siê w Jezusie Chrystusie  od wcielenia po
Jego mi³osierne przyjcie w chwale! Tak
wiêc w ró¿añcu przeplataj¹ siê medytacja,
modlitwa i kontemplacja, skupionej na
wiêtym imieniu Jezus; ró¿aniec, i jak napisa³ Jan Pawe³ II, jest modlitw¹ o sercu
chrystologicznym (Rosarium Virginis Mariae, 1) i w³anie dlatego mo¿e byæ modlitw¹ prostaczków i intelektualistów, starców
i dzieci, modlitw¹ tych wszystkich, którzy
pragn¹ modliæ siê nieustannie, uznaj¹c,
¿e s¹ nêdznymi grzesznikami.
Enzo Bianchi
Przeor klasztoru w Bose
Artyku³ pochodzi z
Osservatore Romano
2/2004 str.41-42
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NASZA POMOC
W MODLITWIE
RÓ¯AÑCOWEJ
KSI¥¯KA «ROZWA¯ANIA RÓ¯AÑCOWE» sk³ada siê z 2 czêci:
pierwsza zawiera 15 wizji wybranych
z Poematu Boga-Cz³owieka, stanowi¹cego zapis wizji w³oskiej mistyczki
Marii Valtorty (1897-1961) odnosz¹cych siê do ¿ycia i dzia³alnoci Jezusa Chrystusa. Czêæ druga zawiera
ró¿ne dyktanda dotycz¹ce postaci,
przymiotów, misji Matki Najwiêtszej.
304 strony. Cena: 15 z³.
KSI¥¯KA «ROZWA¯ANIA TAJEMNIC WIAT£A» sk³ada siê z 2
czêci: pierwsza zawiera 5 wizji nowych tajemnic  wiat³a, wybranych
z Poematu Boga -Cz³owieka. W czêci drugiej opublikowano przypowieci o Królestwie Niebieskim, jakie Jezus podyktowa³ Marii Valtorcie. Znamy je z Ewangelii, jednak w Poemacie... poszerzone, uzupe³nione o wyjaniaj¹cy wiele treci kontekst, nabieraj¹ szczególnego wiat³a dla pokierowania ¿yciem duchowym Czytelników. 304 str. 15 z³.
KASETY AUDIO
Modlitwê prowadzi za³o¿ycielka
Podwórkowych Kó³ Ró¿añcowych
Dzieci  Magda Buczek
+ CZÊÆ RADOSNA (60 min.)
Ka¿d¹ tajemnicê poprzedza rozwa¿anie z wizji zaczerpniêtych z Poematu Boga-Cz³owieka (Ksiêga I). Madzia
odmawia te¿ inne modlitwy. 6 z³
+ CZÊÆ WIAT£A (90 min.)
Odmówienie ka¿dej tajemnicy  str.
A  poprzedza krótkie wprowadzenie
do jej treci. Na stronie B znajduje siê
rozwa¿anie wszystkich 5 tajemnic
wiat³a, na podstawie wizji zaczerpniêtych z Poematu Boga-Cz³owieka z
Ksi¹g II-IV. Cena: 6 z³
+ CZÊÆ BOLESNA (60 min.)
Ka¿d¹ tajemnicê poprzedza rozwa¿anie z wizji zaczerpniêtych z Poematu Boga-Cz³owieka z Ksiêgi VI. 6 z³
+ CZÊÆ CHWALEBNA (60 min.)
Ka¿d¹ tajemnicê poprzedza rozwa¿anie z wizji z Poematu Boga-Cz³owieka z Ksiêgi VII. Cena: 6 z³
+ RÓ¯ANIEC WIÊTY (90 min.)
Trzy czêci modlitwy ró¿añcowej 
bez rozwa¿añ. Cena: 6 z³
Kasety i ksi¹¿ki mo¿na zamawiaæ
(wysy³ka za zaliczeniem pocztowym  p³atna przy odbiorze):

Biuro Handlowe Lumen 43-190 Miko³ów ul. ¯wirki i Wigury 6
Tel.: (32) 738-38-69 Fax: (32) 738-94-12
e-mail: b.h.lumen@voxdomini.com.pl
Strona w internecie powiêcona Podwórkowym
Ko³om Ró¿añcowym Dzieci: http://www.pkrd.org.pl
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Rozmowa z o. Ivanem Landek¹,
przeprowadzona 8 listopada 2003

MEDZIUGORJE
UKSZTA£TOWA£O
M¥ DUCHOWOÆ
 Cieszymy siê, ojcze Ivanie, ¿e ojciec
do nas przyby³. Pragnê zapytaæ o wra¿enia z podró¿y do ró¿nych krajów... Czy
nie odczuwa ojciec, ¿e zainteresowanie
wiernych objawieniami w Medziugorju
trochê s³abnie?
 Ja równie¿ cieszê siê, ¿e znów mam okazjê
przebywaæ w Innsbrucku, a to co mnie u was zaskakuje to w³anie nadal trwaj¹ce zainteresowanie wydarzeniami w Medziugorju, które jest nieustannie ¿ywe. Jest jednak w tym wszystkim co,
co nale¿y zrozumieæ. Medziugorje i p³yn¹ce stamt¹d orêdzia wywo³ywa³y na pocz¹tku zachwyt, entuzjazm. To miejsce nadal zmienia ¿ycie wielu pielgrzymów. Nie nale¿y jednak oczekiwaæ, ¿e ten entuzjazm z pocz¹tkowych lat objawieñ bêdzie wci¹¿
taki sam. Jestem jednak przekonany o tym, ¿e ludzie, którzy w swoim czasie zostali tam natchnieni objawieniami i orêdziami Gospy, s¹ wci¹¿ duchowo z tym miejscem zwi¹zani. Doznane w Medziugorju prze¿ycia s¹ w nich wci¹¿ ¿ywe, wp³ywaj¹ na ich codzienne ¿ycie.
 Mówi³ nam ojciec o niedawnym orêdziu Matki Bo¿ej, o drodze do nawrócenia i wiêtoci. Czy chcia³ ojciec w nas
w ten sposób rozbudziæ zainteresowanie, czy te¿ wczu³ siê w rolê wo³aj¹cego na pustyni?
 Nie, ja tego tak nie pojmujê, nie jestem wo³aj¹cym na pustyni. Uwa¿am jednak, ¿e skoro
przez d³ugi okres ¿y³em w Medziugorju, by³em naocznym wiadkiem zdarzeñ, to jest czym normalnym, ¿e podró¿uj¹c nieustannie nawo³ujê ludzi do
nawrócenia. Cz³owiek bowiem w dzisiejszych czasach boryka siê z ró¿nymi problemami, ¿yje otoczony wieloma przejawami z³a, poszukuje te¿
wci¹¿ czego nowego. Je¿eli chodzi o Medziugorje... ono nie oferuje niczego nowego i nie jest to
wcale potrzebne, bo wszystko, co jest nam ju¿ znane, czego dowiadczylimy, powinno byæ wystarczaj¹c¹ zachêt¹ do przemiany i dzia³añ. Moim
zadaniem jest rozbudzaæ w ludziach chêæ dzia³ania, dodawaæ im do tego odwagi.
 Powiedzia³ ojciec, ¿e droga do wiêtoci prowadzi przez nawrócenie. Matka Bo¿a poucza nas, ¿e nawrócenie powinno byæ nasz¹ codzienn¹ postaw¹...
 Matka Bo¿a pozostaje w Medziugorju ze swoimi objawieniami i orêdziami ju¿ przez tak wiele
lat. Ten fakt winien nam uwiadomiæ, ¿e równie
d³ugo nawo³uje do nawróceñ, wskazuje drogê do
¿ycia w wiêtoci. Nierzadko towarzysz¹ temu Jej
³zy. Jednak nie ka¿dy potrafi od razu i na zawsze
zdecydowaæ siê kroczyæ drog¹ przez Ni¹ wskazywan¹. Ludzie krocz¹ przez ¿ycie wieloma ró¿nymi cie¿kami. Uwa¿am, ¿e ¿ywy i prawdziwy zwi¹zek z Bogiem nale¿y nieustannie odnawiaæ, utrwa-
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laæ i trwaæ na drodze wiêtoci, ws³uchiwaæ siê w g³os Boga.
 W kierowanych do nas s³owach wspomnia³ ojciec, ¿e do nawrócenia potrzebna jest odwaga, zapa³, natchnienie.
 W ¿yciu chrzecijanina najwa¿niejsze
jest przekonanie, ¿e wybra³o siê w³aciw¹
drogê, a tego nie osi¹gnie siê, gdy zabraknie zapa³u i natchnienia. Uwa¿am to za
szczególnie wa¿ne, bo zdarza siê, ¿e zapa³ postrzegany jest jako co, co mo¿e
trwaæ tylko przez okrelony czas. Jednak
tchnienie Ducha wiêtego powoduje, ¿e
trwa on przez czas nieokrelony, przez
dziesi¹tki lat, stanowi¹c bardzo d³ugi okres
w naszym ¿yciu.
 Zdarza siê jednak, i¿ jest to
zwi¹zane z koniecznoci¹ ponoszenia pewnych ofiar, z pokonywaniem trudnoci...
 Ponoszenie ofiar, koniecznoæ ró¿nych powiêceñ, czêsto jest kojarzone z
odczuwaniem pewnych dolegliwoci, ponoszeniem szkód, ale to nieprawda. Ofiary nie
oznaczaj¹ tylko strat. Przeciwnie. W moim
przekonaniu czym bardzo wa¿nym jest to,
aby cz³owiek zawsze by³ gotów do powiêceñ  dla dobra wspólnego, dla dobra Kocio³a, dla innych ludzi. Oczywicie jest w
tym potrzebny i pewien wysi³ek, ale wiemy
przecie¿, jak wa¿ny jest wysi³ek i wyrzeczenie na przyk³ad w sporcie, a nikt nie
bêdzie przecie¿ mówi³, i¿ w tym przypadku
jest to ponoszenie ofiary. St¹d wniosek, ¿e
ludzie podejmuj¹cy ró¿ne dzia³ania niekoniecznie ponosz¹ szkodê, lecz przeciwnie.
Osi¹gaj¹ zamierzony cel. Czyni¹ dobro.
 Jest to rozs¹dne wyjanienie
i powinno byæ zrozumia³e. Uwa¿a
jednak ojciec, ¿e ofiara i powiêcenie powinno byæ przyjmowane z
radoci¹. Jakiej jeszcze rady móg³by nam ojciec w tym wzglêdzie udzieliæ?
 Radoæ jest dobr¹ przes³ank¹, dobrym
znakiem, ¿e podjête dzia³anie uda siê i
zamierzony przez nas cel zostanie osi¹gniêty. Konkretny przyk³ad: w rodzinie mo¿na rozpocz¹æ od zwrócenia szczególnej
uwagi na wychowanie dzieci. Je¿eli dziecko wzrasta w zdrowej atmosferze, otoczone rodzicielsk¹, w³aciwie pojmowan¹ mi³oci¹, na pewno bêdzie siê rozwija³o prawid³owo. W ma³¿eñstwie  je¿eli zabraknie mi³oci, radoci w wyznawaniu wiary 
dominowaæ bêdzie smutek i relacje wzajemne doznaj¹ szkody. Oczywicie nie jest
spraw¹ ³atw¹ i prost¹ wszystko czyniæ w
radosnym nastroju, ale jak wspomnia³em
radoæ bêdzie zawsze wa¿nym warunkiem
powodzenia we wszystkich naszych dzia³aniach i ³atwiej osi¹gniemy zamierzony cel.
 Rozwa¿aj¹c, jak wa¿na dla
szczerego nawrócenia jest pokuta,
co mo¿e nam ojciec powiedzieæ o
sakramencie pojednania?
 Cz³owiek, który pope³ni³ grzech znaj-

duje siê w trudnej sytuacji, wydaje siê byæ
zdany tylko na siebie. Samotnoæ w chwilach, kiedy uwiadamiamy sobie pope³nienie b³êdu, jest trudna do zniesienia. W takiej, nieraz rozpaczliwej sytuacji, zw¹tpienia i zdania sobie sprawy z zaistnia³ego
upadku, istniej¹ dwie drogi wyjcia: dalej
brn¹æ i ¿yæ jakby nic siê nie zdarzy³o albo
z pe³nym zaufaniem zwróciæ siê do Boga.
W Kociele istnieje co, co u³atwia skorzystanie z tej drugiej mo¿liwoci: w³anie
spowied, sakrament pojednania. Tak wiêc
obarczeni grzechami i win¹ nie jestemy
zdani wy³¹cznie na siebie, nie jestemy samotni. Koció³ okazuje ka¿demu grzesznikowi pomoc. Kiedy w trudnej sytuacji cz³owiek zwróci siê do Boga oraz do Kocio³a,
jego rozterki i niepokój zakoñcz¹ siê. To
bardzo istotna sprawa, bo cz³owiek sam
jeden nie potrafi nieraz wykrzesaæ z siebie
doæ si³y i odwagi dla wyboru w³aciwego
rozwi¹zania i w³aciwej drogi.
 W jednym z niedawnych orêdzi Matka Bo¿a znów wskazywa³a
na potrzebê powiêcenia siê Sercu Jezusowemu i Jej Niepokalanemu Sercu  jako na wa¿n¹ pomoc
w drodze do wiêtoci.
 W orêdziach Matka Bo¿a rzadko o tym
mówi, ale nieraz zwraca³a na to szczególn¹ uwagê. W ka¿dej rodzinie wa¿ne jest
¿ycie w blasku i wiat³oci, roztaczanych
przez Boga i Maryjê. Je¿eli rodzina powiêci siê Sercu Maryi i Sercu Jezusa, zostanie duchowo wzmocniona, lepiej pozna i
spe³ni swe obowi¹zki i okazywaæ bêdzie
sobie wzajemn¹ pomoc i mi³oæ. Mo¿na w
tym miejscu przytoczyæ takie porównanie:
wszyscy znajdujemy siê na jednym okrêcie i nie mylimy tylko o sobie, ale w razie
potrzeby s³u¿ymy pomoc¹ innym. W tym
powiêceniu dajemy wyraz wspólnemu
oraz w³asnemu wyznaniu wiary w Boga,
powiêceniu siê Sercu Jezusa i Maryi.
 Ojcze Ivanie! Jak postrzega ojciec w³asn¹ drogê ¿yciow¹, na której tak widoczne s¹ lady Medziugorja?
 Oczywicie, gdyby Medziugorja nie

by³o, nadal by³bym chrzecijaninem i kap³anem. Jednak moja duszpasterska s³u¿ba kap³añska zosta³a poprzez wydarzenia
w Medziugorju ukszta³towana w sposób
szczególny. Jestem z tego dumny, ¿e zosta³em wzmocniony i wiele siê nauczy³em.
Medziugorje pocz¹tkowo by³o uwa¿ane za
zjawisko wa¿ne i zarazem osobliwe, fenomen. Moim wspó³braciom w chrzecijañskiej wierze mogê jednak raz jeszcze powtórzyæ, ¿e Medziugorje w szczególny sposób ukszta³towa³o moj¹ duchowoæ, moj¹
kap³añsk¹ pos³ugê.
 Co móg³by nam ojciec jeszcze
przekazaæ z myl¹ o przysz³oci,
na podstawie w³asnych prze¿yæ i
dowiadczeñ?
 Mylê, ¿e przysz³oæ w znacznej mierze spoczywa w rêkach ka¿dego z nas, a
rolê decyduj¹c¹ zawsze odgrywa Bóg.
Wprawdzie Jego postêpowanie nie zawsze
jest dla nas w pe³ni zrozumia³e, ale to dobrze. Naszym pos³annictwem jest to, co
sami mo¿emy i powinnimy zdzia³aæ, wa¿ne równie¿ jest to, co sami poznajemy. Dla
przysz³oci potrzebna jest tak¿e dobra teraniejszoæ, gdy¿ pozwala bez obaw patrzeæ w przysz³oæ. Strach przed przysz³oci¹  który dostrzega siê u wielu ludzi 
dowodzi, i¿ nie potrafi¹ poradziæ sobie z
teraniejszoci¹. A kiedy czas obecny jest
nieuporz¹dkowany, nic dziwnego, ¿e obawy daj¹ siê coraz bardziej we znaki.
 Czy istnieje tu jaki zwi¹zek z
brakiem zaufania?
 Nie³atwo odpowiedzieæ na to pytanie.
Mylê, ¿e du¿o zale¿y od stanu naszej
wiadomoci, od pewnoci siebie czy nawet zarozumia³oci. Dla nas, chrzecijan,
wiadomoæ i nasze samopoczucie jest
cile zwi¹zane jest z zaufaniem do Boga.
Je¿eli go zabraknie, nigdy nie zdobêdziemy prawdziwej, chrzecijañskiej wiadomoci.
Rozmowê przeprowadzi³a
M. Elfryda Lang-Pertl
dla Gebetsaktion Wien
nr 1/2004, str. 14-17.
Przek³ad z niem.: B. Bromboszcz
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Rozmowa z J. E. ksiêdzem biskupem Bernardem Witte, przeprowadzona w Medziugorju,
w dniu 13 kwietnia 2004 roku

MEDZIUGORJE JEST RÓD£EM
RADOCI, NADZIEI I WIARY
 Ekscelencjo,
przyby³ ksi¹dz z odleg³ego kraju, w którym
najpierw by³ misjonarzem, póniej biskupem. Proszê powiedzieæ o swoich prze¿yciach misjonarza w
Argentynie?
 Do Argentyny jako
misjonarz zosta³em
skierowany w r. 1955.
By³em zakonnikiem,
oblatem Najwiêtszej
Marii Panny. Misyjne
regiony argentyñskie
s¹ bardzo biedne. To
du¿e obszary, s³abo
zaludnione, kap³anów
jest tam bardzo niewielu. Pierwszym miejscem mojej misji by³a prowincja Formosa,
na granicy z Paragwajem, nastêpnie zosta³em skierowany, równie¿ z misyjnymi zadaniami do diecezji La Rioja granicz¹cej z
Chile, po³o¿onej u stóp Andów. W r. 1977
w diecezji Conception przyj¹³em sakrê biskupi¹.
 Kiedy ksi¹dz biskup us³ysza³ pierwszy raz o Medziugorju i co spowodowa³o przybycie do tego miejsca objawieñ?
 Tradycyjnie, co piêæ lat, biskupi s¹ zobowi¹zani udaæ siê do Watykanu z wizyt¹
ad limina, do Ojca wiêtego. W roku 1984,
po pobycie z tej okazji w Rzymie, postanowi³em w drodze powrotnej odwiedziæ w
Wiedniu zaprzyjanionego kap³ana. To on
w³anie opowiedzia³ mi o wydarzeniach w
Medziugorju, a ja uwierzy³em od razu we
wszystko, o czym mówi³. Ju¿ wówczas postanowi³em przyjechaæ kiedy tu, do Medziugorja. Sta³o siê to jednak mo¿liwe dopiero teraz, kiedy bêd¹c ju¿ emerytem,
mam wiêcej czasu. No i jestem, aby ju¿ na
miejscu poznaæ wszystkie zdarzenia i modliæ siê.
 Sk¹d wiara w prawdziwoæ objawieñ
Matki Bo¿ej, zrodzona u Ekscelencji ju¿
przed 20-stu laty?
 Przekona³y mnie kluczowe s³owa w treciach orêdzi przekazywanych przez Maryjê, która nawo³uje do modlitwy, pokuty i
nawrócenia. Te same s³owa zosta³y wypowiedziane w Fatimie i w Lourdes...
Ojciec Mathuni, który opowiedzia³ mi o
Medziugorju, by³ obecny podczas jednego
z objawieñ. Ani przez chwilê nie w¹tpi³ w
szczeroæ i uczciwoæ widz¹cych dzieci,
zaskoczony by³ te¿ ¿arliwoci¹ modlitw
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wszystkich obecnych tam wtedy pielgrzymów. Od czasu spotkania z ojcem Mathui
pilnie ledzi³em wydarzenia w Medziugorju i ostatecznie umocni³o siê jeszcze moje
przekonanie o prawdziwoci objawieñ.
 W g³osie Matki Bo¿ej z Medjugorja,
odnosz¹cym siê do postów, jest co
szczególnego, jakby stanowi³y swoiste
lekarstwo dla duszy. Chodzi o dwa dni
postu w tygodniu, w rody i pi¹tki, z
ograniczeniem po¿ywienia do wody i
chleba. Co mo¿na o tym s¹dziæ?
 Dla mnie jest to równie¿ czym zaskakuj¹cym, ale wyjaniam to tak: w obecnym
wiecie ustalone od dawna zasady moralnoci i etyki znajduj¹ siê w powa¿nym niebezpieczeñstwie, s¹ w coraz mniejszym zakresie przestrzegane. W tak skrajnie kryzysowej sytuacji, dla naprawy moralnych
zniszczeñ s¹ wiêc potrzebne radykalne
rodki, jak w³anie wspomniane przez Gospê posty.
 Widz¹cy z Medziugorja nie s¹ ju¿
dzieæmi  to doroli, którzy ¿yj¹ w sakramentalnym ma³¿eñstwie, s¹ rodzicami,
na wiat przysz³y ich dzieci. Co mo¿na
o tym powiedzieæ?
 S¹dzê, ¿e w tym uwidoczni³a siê i podkrelona zosta³a potrzeba wiêtoci zwi¹zku ma³¿eñskiego, rodzicielstwa, w³aciwe
wychowanie potomstwa. Szerz¹ca siê i
rozpowszechniana w obecnym wiecie cywilizacja mierci prowadzi do zag³ady. Objawienia w Medziugorju wiod¹ w przeciwnym kierunku, którego celem jest cywilizacja ¿ycia.
 W Medziugorju zjawiskiem szczególnym jest te¿ to, ¿e w centrum zachodz¹cych w tym miejscu zdarzeñ znajdu-

je siê ca³a parafia...
 Istotnie. Powiedzia³bym, ¿e tu nastêpuje zespolenie kilku
wa¿nych spraw: odnowa ¿ycia rodzinnego
oraz dzia³alnoci duszpasterskiej, której moc
wzrasta. W Medziugorju cz³owiek staje siê
wspó³uczestnikiem Kocio³a ¿ywego. Tu jest
to rzeczywistoæ.
 Co s¹dziæ o fakcie, i¿ objawienia s¹
codzienne i do tej pory by³o ich ju¿ kilka tysiêcy?
 Jest w tym co rzeczywicie zaskakuj¹cego i mnie osobicie
to cieszy. Ka¿de objawienie jest nowym,
kolejnym przejawem ³aski, nowym wyzwaniem i powtórzê to, co powiedzia³em ju¿
wczeniej: wobec wszystkich realnych zagro¿eñ jakie niesie ze sob¹ cywilizacja
mierci, tak czêste i tak d³ugo trwaj¹ce objawienia wci¹¿ podkrelaj¹ owo niebezpieczeñstwo, wskazuj¹c potrzebê przeciwstawiania jej i rozpowszechniania cywilizacji
¿ycia. Odnoszê wra¿enie, ¿e wszystko rozwija siê tu prawid³owo. cile ze sob¹ zwi¹zane s¹ zarówno objawienia wraz z orêdziami, jak i wskazania Ojca wiêtego, Jana Paw³a II, jego niestrudzone dzia³ania dla
odnowy ¿ycia duszpasterskiego Kocio³a,
jak równie¿ wysi³ki wielu biskupów, wzmacniaj¹cych w episkopatach orientacjê maryjn¹.
Podsumowuj¹c pozwolê sobie powtórzyæ s³owa Maryi, wypowiedziane w Fatimie: W koñcu czasów Moje Niepokalane
Serce zwyciê¿y. Wierzê, ¿e objawienia w
Fatimie i w Medziugorju s¹ wo³aniem o
odnowê Europy. Medziugorje zapocz¹tkowa³o rozpad komunistycznego Wschodu.
Medziugorje pozostaje ród³em radoci,
nadziei, wiary.
Rozmowê przeprowadzi³a Lidija Paris dla
Gebetsaktion Wien. Przek³ad: B.B.

BERNARD WITTE ze Zgromadzenia Oblatów Najw. Marii Panny, emerytowany biskup argentyñskiej diecezji
Conception, przebywa³ w okresie
Wielkiego Tygodnia w Medziugorju.
Jest Niemcem i do Medziugorja przyby³ z grup¹ niemieckich pielgrzymów. Celebrowa³ dla nich Msze
wiête, s³ucha³ spowiedzi.

POLE RADOCI

W Medziugorju wiosn¹ 2001 r. zosta³
otwarty dom wspólnoty Cenacolo, tym razem dla m³odych dziewcz¹t-narkomanek.
Przywracanie radoci i nadziei m³odym
dziewczynom dowiadczonym przez narkotyki i wszelkie inne uzale¿nienia, stawia
sobie za cel nowa inicjatywa, która wysz³a
z Medziugorja. Budowany od ponad dwóch
lat pierwszy dom ¿eñskiej wspólnoty Cenacolo (obok wspólnoty Kraljice Mira ...)
otwar³ swoje drzwi 1 wrzenia 2000 r. Projekt ten, powsta³y z inicjatywy s. Elviry i tak
bardzo przez ni¹ upragniony, opiera siê na
strukturze dobrze znanych Pól ¿ycia. Wi¹¿e siê z prawdziwymi narodzinami, gdy¿
naznaczony jest modlitw¹ i cierpieniem
wielu m³odych ludzi, którzy rodz¹ siê do nowego ¿ycia. M³odzi daj¹ z siebie to, co najlepsze, aby postawiæ ciany, po³o¿yæ dach
i uprz¹tn¹æ okolicê, prze¿ywaj¹c jednoczenie swe zmartwychwstanie, nowe narodzenie.
Do m³odych, którzy przybyli na otwarcie Pola radoci s. Elvira powiedzia³a:
Misja polega na s³u¿bie wszêdzie,
gdziekolwiek by siê by³o. Jedynie w ten
sposób realizuje siê bycie wierz¹cym, bycie chrzecijaninem: we wzajemnej s³u¿bie. Dzia³alnoæ misyjna polega na og³aszaniu z radoci¹ tego, czego sam dowiadczy³e w twej samotnoci, w braku
nadziei, na g³oszeniu Pana zmartwychwsta³ego; na og³aszaniu, co od Niego otrzyma³e. Si³a Boga to si³a ¿ywa, nie zale¿y
ona od twoich uzdolnieñ. Pragniemy kochaæ, a mi³oæ jest ¿yciem, które wyra¿a
siê poprzez spojrzenie, gest, ból. Kobieta
w szczególnoci nosi w sobie ogieñ mi³oci, ogieñ, który j¹ spala. Kobieta narodzi³a siê po to, aby byæ ¿on¹ i matk¹.
Rozmawialimy z kilkoma m³odymi
ludmi zaanga¿owanymi w to dowiadczenie, aby przekazaæ wam wiadectwo bardziej ¿ywe o tym, co Maryja uczyni³a na
Polach radoci w Medziugorju.
Marco, Cinzia i ich 5-miesiêczna Daniela s¹ rodzin¹. Prze¿ywaj¹ szczególne
dowiadczenie: jako jedni z pierwszych s¹
ma³¿eñstwem dziel¹cym ¿ycie wspólnoty.
 Marco, czy ty, który kierowa³e pracami, mo¿esz nam powiedzieæ, jak na-

rodzi³ siê ten dom?
 Przed laty dziêki ojcu Slavko otrzymalimy tê parcelê licz¹c¹ 5000 m2. Od
pocz¹tku planowalimy przeznaczenie jej
dla ¿eñskiej wspólnoty. Postawilimy tablicê informacyjn¹ Wspólnota Cenacolo.
Póniej jednak, wród innych zajêæ, nasze
plany posz³y w zapomnienie. A¿ pewnego
dnia siostra Elvira zapyta³a nas, czy ju¿ zaczêlimy... I dok³adnie w tym dniu ruszy³a
budowa.
Powoli wszystko sz³o do przodu i w
koñcu doszlimy do wniosku, ¿e jest to
dzie³o Maryi, ¿e to z Jej woli tu jestemy.
Okupilimy to cierpieniami, gdy¿ by³a to ciê¿ka praca, ale dzi widok szczêliwych m³odych ludzi jest dla nas radoci¹
 Jak¹ funkcjê pe³ni ten dom dzi?
 Na razie nie jestemy w stanie przyjmowaæ ca³ych grup, ale jedynie m³ode dziewczêta, które potrzebuj¹ pomocy. Wiele lat
temu w Medziugorju pytalimy siebie, czy
nie ryzykujemy utraty osób, które naprawdê chcia³y wst¹piæ do wspólnoty, a nie by³o
warunków. Przyspieszylimy prace.
 Ile dziewcz¹t mieszka tu i zajmuje
siê domem?
 Dom prowadzi dwanacie dziewczyn
plus Cinzia, moja ¿ona. Pochodz¹ z ró¿nych wspólnot w³oskich i nale¿¹ do ró¿nych
grup jêzykowych: niemieckiej, chorwackiej,
w³oskiej, francuskiej. Wszystko po to, aby
móc przyj¹æ ka¿dego przybysza. Ostatnio
na wstêpn¹ rozmowê przyby³o wiele dziewcz¹t z Kosowa, Macedonii, Serbii. Po
pierwszych spotkaniach dzielimy siê na
grupy i modlimy siê w intencji wszystkich
osób. Maryja jest nam wielk¹ pomoc¹.
 Czy planujecie przyjmowaæ u siebie równie¿ grupy pielgrzymów?
 Tak, ale nie wiemy jeszcze: kiedy. Na
razie s. Elvira pragnie, aby kaplica, któr¹
budujemy, mog³a pomieciæ 200 osób przybywaj¹cych, aby pos³uchaæ wiadectwa.
 A ty, Flavio, pracujesz na Polu...
od samego pocz¹tku. Jakie masz dowiadczenia?
 Kiedy zaczynalimy prace by³em we
wspólnocie od niedawna. Teraz mam 16
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lat. Moje ponowne narodzenie jest zwi¹zane z tym Polem radoci. Widz¹c ukoñczony dom, przybywaj¹cych m³odych, mam
wiadomoæ, ¿e mo¿na uratowaæ ¿ycie tak
wielu ludzi, jak i moje zosta³o uratowane.
Prze¿ywam g³êbok¹ radoæ. Jestem zwi¹zany z tym domem, gdy¿ jest on owocem
cierpieñ wielu sporód nas. Nasz dzieñ zaczyna siê o pi¹tej rano. Czêsto zadawa³em sobie pytanie, po co tutaj jestem. Kiedy zapada zmrok, jestem naprawdê wykoñczony fizycznie, ale teraz widzê piêkny
owoc tych trudów i cierpieñ...
 Giorgia, jeste jedn¹ z dwunastu
dziewczyn zajmuj¹cych siê domem. Co
zmieni³o siê w twoim ¿yciu od kiedy jeste tutaj, we wspólnocie?
 Pocz¹tkowo nie odczuwa³am tutaj
szczególnej obecnoci Maryi, ale dzieñ po
dniu, dziêki modlitwie, czu³am siê przyci¹gana przez Medziugorje. Kiedy odkry³am
wreszcie, ¿e tu jest moje miejsce, by³am
bardzo zadowolona. Na pocz¹tku nie zna³ymy siê miêdzy sob¹, musia³ymy siê docieraæ: ró¿ne kultury, ró¿ne charaktery.
Cierpia³am, ale jednoczenie odczuwa³am
pokój, jakiego nigdy wczeniej nie zna³am.
Ile¿ razy, wracaj¹c do Podbrdo czu³am, ¿e
Gospa jest ze mn¹! To mnie sk³ania³o, aby
iæ naprzód. Zawsze by³am osob¹ sceptyczn¹. Mama opowiada³a mi o Medziugorju
i modli³a siê za mnie. Teraz zdajê sobie
sprawê, ¿e to miêdzy innymi dziêki jej modlitwom jestem tutaj.
 M³odzi, zdesperowani ludzie z ró¿nych krajów zaczynaj¹ tutaj przybywaæ.
Jakie to robi wra¿enie na tobie, jednej z
osób odpowiedzialnych za dom?
 To dziwne i mo¿e bulwersowaæ, ale
to pomaga mi równie¿ byæ wdziêczn¹. Zdajê sobie sprawê z tego, co mam teraz i ¿e
jest to dla mnie jakie wezwanie. Wczeniej wydawa³o mi siê, ¿e na wiecie s¹
tylko takie osoby jak ja, ¿e jest jedynie z³o,
¿e piêkno nie istnieje i nie ma ludzi prawdziwie wierz¹cych. Tu, wrêcz przeciwnie,
spotykam tylu m³odych, którzy s¹ bogactwem odnawiaj¹cym siê ka¿dego dnia.
Mylê, ¿e jest to miejsce prawdziwego nawrócenia. We wspólnocie oddycha siê inn¹
atmosfer¹ od tej, która panuje we W³oszech. Muszê za to dziêkowaæ ka¿dego
dnia, o ka¿dej minucie, pamiêtaj¹c, kim
by³am i kim jestem teraz, jak teraz wygl¹da moje ¿ycie.
Nicola Bertani
Stella Maris nr 396, str.17.
przek³ad z franc.: M.N.
*
Trzeci polski dom wspólnoty Cenacolo
zosta³ otwarty oficjalnie w dniu 16 sierpnia
2004 r. Dom znajduje siê 8 km na po³udnie
od Tarnowa we wsi Porêba Radlna na trasie do Tuchowa. By³y dom zakonny jest w
bardzo dobrym stanie. Na jego otwarcie
przyjecha³a s. Elwira Petrozzi.

Ciekawa strona w internecie:
http://www.nadzieja.net.pl/
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Vox Domini
Ojciec Slavko Topiæ 24 lutego 2004 w Medziugorju

RÓ¯ANIEC, POST I POKUTA:

SKUTECZNA BROÑ PRZECIW SZATANOWI
 Tematem wyk³adu, który ojciec wyg³osi³ w czasie trwania seminarium dla przewodników grup
pielgrzymkowych, by³ post i pokuta. Co mo¿na powiedzieæ o
sensie i znaczeniu postu i pokuty?

 Post i pokuta wnosz¹ do ¿ycia cz³owieka jak i ca³ego Kocio³a ca³kowicie nowe
treci. ¯ycie sakramentalne, w tym równie¿
modlitwa i post, prze¿ywaj¹ w obecnym
czasie kryzys. Kto jednak w pocie dostrzeg³ mo¿liwoæ wzmocnienia swego ¿ycia duchowego i wiary, ten odkry³ swego
rodzaju skarb. Nie maj¹ racji ci, którzy g³osz¹, a takich jest wielu, ¿e post to ju¿ prze¿ytek, nie odpowiadaj¹cy aktualnym czasom. Przeciwnie! Rzecz jedynie w tym, aby
móc w pocie odkryæ jego znaczenie i duchow¹ si³ê, jak by³o w przesz³ych stuleciach. Z dziejów Kocio³a wiemy, ¿e post,
pokuta, modlitwa, tworz¹ce pewn¹ ca³oæ,
w ¿yciu wielu wiêtych wzmacnia³y ich si³ê
duchow¹. Je¿eli wiêc tematem naszych
rozwa¿añ jest post, wypada z ca³ym przekonaniem podkreliæ jak istotnym jest jego
znaczenie i wartoæ w ¿yciu chrzecijanina. Do takiego przekonania dochodz¹ jednak tylko ci, którzy wiadomie staraj¹ siê
¿yæ zgodnie z ewangelicznymi wskazaniami i nakazami. W tym wzglêdzie w nauczaniu Kocio³a nic siê nie zmieni³o. Post posiada nadal istotne znaczenie w ¿yciu ka¿dego chrzecijanina, wzmacnia jego wiarê, pomaga nie zbaczaæ z drogi do wiêtoci, a to przecie¿ powinno byæ celem, do
którego zmierza.
 Jakie znaczenie posiada post
w walce z szatanem?
 W Ewangeliach znajduje siê miêdzy
innymi opis pewnego zdarzenia, które mo¿e byæ odpowiedzi¹ na to pytanie. Ewangelista Mateusz opisa³ je s³owami:
Gdy przyszli do t³umu, podszed³ do Jezusa pewien cz³owiek i padaj¹c przed Nim
na kolana prosi³: Panie, zlituj siê nad moim
synem! Jest epileptykiem i bardzo cierpi
(...) Przyprowadzi³em go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowiæ.
Na to Jezus odrzek³: O plemiê niewierne i przewrotne! Jak d³ugo jeszcze mam
byæ z wami; jak d³ugo mam was cierpieæ?
Przyprowadcie Mi go tutaj! Jezus rozkaza³ mu surowo i z³y duch opuci³ go. Od
owej pory ch³opiec odzyska³ zdrowie.
Wtedy uczniowie zbli¿yli siê do Jezusa
na osobnoci i pytali: Dlaczego my nie
moglimy go wypêdziæ? On za im rzek³:
Z powodu ma³ej wiary waszej. Bo zaprawdê powiadam wam: Jeli bêdziecie mieæ
wiarê jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuñ siê st¹d  tam, a przesunie
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siê. I nic niemo¿liwego nie bêdzie dla was.
Ten za rodzaj z³ych duchów wyrzuca siê
tylko modlitw¹ i postem. (Mt 17,14-21)
Równie¿ dzisiaj kap³ani-egzorcyci 
wyznaczeni przez biskupów  wiedz¹, i¿
opisany w Ewangelii przypadek wypada zaliczyæ do najbardziej zawziêtych. Potwierdzaj¹ te¿, ¿e siln¹ broni¹ s¹ poza modlitwami  post i pokuta.
 Jak mo¿na wyjaniæ istnienie
i dzia³ania szatana w wiecie?
 Chrzecijañska, katolicka teologia jasno przedstawia ów problem dotycz¹cy szatana. Nie trzeba dowodziæ i dociekaæ, czy
istnieje lub nie. On rzeczywicie jest w
wiecie obecny, a jego dzia³ania mieszcz¹
siê w zamierzeniach Boga, zwi¹zanych z
naszym zbawieniem. Szatan, wszystkie jego z³e czyny, spe³niaj¹ pewn¹ misjê w Boskim, dziejowym planie zbawienia. To nic innego jak wystawianie nas na próbê dla
sprawdzenia, jak prawdziwa jest nasza wiara. Przypomnê cytat z Ewangelii wed³ug w.
£ukasza, w którym Jezus upomina Aposto³a Piotra: Szymonie, Szymonie, oto szatan domaga³ siê, aby was przesiaæ jak
pszenicê; ale Ja prosi³em za tob¹, ¿eby nie
usta³a twoja wiara. (£k, 22,31-32).
W ¿adnej wiêc dziedzinie teologii nie
mówi siê, ¿e szatan nie istnieje. Jest natomiast inny problem, o którym nale¿y powiedzieæ: wielu ludzi zbyt lekkomylnie i powierzchownie ocenia wp³yw oraz dzia³anie
szatana, co jest zjawiskiem bardzo gronym, niebezpiecznym, bo pozwala szatanowi dzia³aæ energiczniej.
 Dlaczego Bóg w ogóle dopuszcza zgubny wp³yw szatana na
cz³owieka?
 Bóg postêpuje tak zgodnie z w³asnym
planem zbawienia, w sobie znanych zamiarach na to pozwala. Có¿ mo¿na jeszcze o
tym powiedzieæ... Bóg dopuszcza z³e wobec cz³owieka dzia³ania szatana w celu pomna¿ania Dobra. W Starym Testamencie
znajdujemy przyk³ad dotkniêtego wieloma
cierpieniami Hioba. Oto fragment rozmowy szatana z Bogiem:
Rzek³ Pan szatanowi: Zwróci³e uwagê na s³ugê mego, Hioba? Bo nie ma na
ca³ej ziemi drugiego, kto by by³ tak prawy,
sprawiedliwy, bogobojny i unikaj¹cy z³a jak
on. Jeszcze trwa w swej prawoci, choæ
mnie nak³oni³e do zrujnowania go, na
pró¿no.
Na to szatan odpowiedzia³ Panu:  Skóra za skórê. Wszystko co cz³owiek posiada, odda za swoje ¿ycie. Wyci¹gnij proszê
rêkê i dotknij jego koci i cia³a. Na pewno
Ci w twarz bêdzie z³orzeczy³. I rzek³ Pan

do szatana:  Oto jest w twej mocy. ¯ycie
mu tylko zachowaj ! (Hi 2,3-6).
Hiob przetrwa³ wszystkie doznane cierpienia, nie usta³ w wierze, a owocem tej
dopuszczonej przez Boga próby by³a  jak
czytamy w zakoñczeniu Ksiêgi Hioba 
wielka nagroda.
Znaczenie dzia³ania szatana polega
wiêc na tym, by wystawiæ na próbê wiarê
cz³owieka w Boga. Je¿eli mo¿na w ogóle
tak powiedzieæ  jest to w tym przypadku
wp³yw jakby pozytywny.
Dlaczego Bóg dopuszcza tego rodzaju
próby, tego nie wiemy. Poznamy odpowied wtedy, kiedy bêdzie nam dane zobaczyæ Boga twarz¹ w twarz.
 Gospa w orêdziach z Medziugorja czêsto wspomina o niebezpieczeñstwach gro¿¹cych ze strony szatana. Co Ojciec mo¿e o tym
powiedzieæ?
 Gospa w swoich orêdziach z Medziugorja mówi równie¿ o tym, co pomaga w
walce z szatanem. Jej zdaniem szczególnie skuteczne rodki w walce z szatanem
to Msza wiêta, ró¿aniec, post, pokuta. Mówi o tym nie tylko tu i teraz, w Medziugorju.
Podobnie by³o w minionych 200 latach,
gdziekolwiek siê objawi³a, nawo³uj¹c do
modlitwy i nawrócenia. Przypomnijmy rok
1830 rue du Bac (objawienia w. Katarzynie Labouré), póniej Lourdes, Fatima, La
Salette i teraz tu, w Medziugorju. Matka
Bo¿a wci¹¿ mówi i nawo³uje do tego samego. St¹d tak wa¿nym jest przyjmowaæ
sercem Jej proby i nawo³ywania, zmieniaæ
swoje ¿ycie, czyniæ czego od nas wymaga. Jedynie tym sposobem oka¿emy nasz¹ pomoc w urzeczywistnianiu Jej planów.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e postêpuj¹c wed³ug
Jej wskazañ otrzymujemy siln¹ broñ przeciw szatanowi, ale posiada to równie¿ jeszcze inne, wa¿ne znaczenie.
Ludzie, pos³uszni Jej wskazaniom, ju¿
znajduj¹ siê na drodze nawrócenia, wiod¹cej do wiêtoci, do Boga.
Czym bardzo wa¿nym jest modlitwa
ró¿añcowa i Gospa podkrela to w ka¿dym
ze swoich orêdzi, mówi¹c, i¿ bez odmawiania tej modlitwy nie zdo³a nam pomóc.
Jako Matka nas wszystkich pragnie wraz z
nami wspó³uczestniczyæ w ratowaniu dusz.
Dlatego ¿¹da, aby ró¿aniec odmawiaæ codziennie. Bóg stworzy³ nas bez naszego w
tym udzia³u, lecz równoczenie bez czynnego wspó³udzia³u z naszej strony nie bêdzie móg³ nas uratowaæ. Je¿eli w pe³ni to
sobie uwiadomimy, wówczas zrozumiemy
te¿ dlaczego mamy siê modliæ, dlaczego
a¿ tyle do nas wezwañ Gospy we wszystkich Jej dotychczasowych objawieniach.

Najwa¿niejsze z Jej wezwañ zawarte w s³owach: Módlcie siê, módlcie siê! Czytamy o
tym równie¿ w Ewangelii, kiedy Jezus
mówi:
Czuwajcie i módlcie siê, aby nie ulec
pokusom. Duch wprawdzie ochoczy, ale
cia³o s³abe!. Przyjmuj¹c modlitwy i czyny
pokutne, staniemy siê ca³kowicie oddanymi Jezusowi, bêdziemy wspieraæ Go w
urzeczywistnianiu Jego zamierzeñ i Chrystus bêdzie wielbi³ Ojca Niebieskiego poprzez nas w Duchu wiêtym.
 Ojcze Slavko, proszê nam te¿
powiedzieæ co o osobistych odczuciach w zwi¹zku z Medziugorjem...
 W Medziugorju cz³owiek odnajduje
bogactwo modlitwy i ofiary. Tu spostrzega
siê ludzi przybywaj¹cych z baga¿em ró¿nych problemów i potrzeb; ludzi poszukuj¹cych chrzecijañskich wartoci w modlitwach, w pocie i sakramencie pojednania,
czynach pokutnych. S¹ to wartoci, które
mo¿na prawdziwie tu odnaleæ. S¹ one
symbolem tego miejsca objawieñ Gospy,
nazwa tej miejscowoci jest ju¿ dzi znana
w ca³ym wiecie.
Có¿ jeszcze mogê powiedzieæ o Medziugorju z punktu widzenia Kocio³a? W
tej sprawie ws³uchujê siê w jego g³os. Koció³ nadal bada to niezwyk³e zjawisko,
równoczenie towarzysz¹c mu i mam nadziejê, ¿e kiedy jasno wypowie siê, co o
tym wszystkim tutaj s¹dzi. Jest niezaprzeczaln¹ prawd¹, ¿e ludzie powiêcaj¹ tu
czas modlitwom, postanawiaj¹ zmieniæ
swoje ¿ycie i s¹ to bardzo wa¿ne fakty.
Je¿eli wiêc Medziugorje pomaga ludziom
zmierzaæ w³aciw¹ drog¹ w dobrym kierunku to jest ono czym dobrym; jest czym,
co mo¿na ceniæ. Wszystko, co wydaje siê
zjawiskiem nadprzyrodzonym, pozostawiam ocenie w³adz Kocio³a, tylko one s¹
powo³ane i uprawnione do wydania ostatecznego potwierdzenia.
 Czy szatan rzeczywicie pe³ni
okrelon¹ rolê w Boskim planie
zbawienia?
 Istotnie, naprawdê tak jest. Nale¿y
przypomnieæ, ¿e równie¿ szatan jest stworzeniem Bo¿ym, lecz nie podda³ siê swemu Stwórcy i w ten sposób sta³ siê najbardziej nikczemnym i pod³ym, godnym politowania, gdy¿ bez Boskiego przyzwolenia
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nie mo¿e cz³owiekowi uczyniæ nic z³ego. Je¿eli Bóg mu na to pozwala, z pewnoci¹
dzieje siê tak dla wy¿szego dobra, czego
my, tu na ziemi, nie potrafimy zrozumieæ i
bêdzie to mo¿liwe dopiero we w³aciwym
czasie. Mo¿emy dzia³anie z³a wyt³umaczyæ
jako czyn s³u¿¹cy zbawieniu, bêd¹cy przejawem mi³oci Boga do nas.
wiêta Teresa od Dzieci¹tka Jezus porówna³a dzia³anie szatana do psa na uwiêzi ³añcucha, który potrafi zaatakowaæ jedynie w ograniczonym zakresie, na pewn¹ odleg³oæ; inaczej mówi¹c  na ile mu
jego pan pozwoli. Najwiêkszych klêsk doznaje szatan poprzez nasze wyznanie wiary, nasze uwielbienie Boga, uznanie Chrystusa za naszego Zbawiciela. Niezdolnym
do czynienia z³a jest tak¿e wówczas, kiedy
wypowiadamy sercem s³owa: B¹d pozdrowiona Maryjo, pe³na ³aski... Pozdrowienie to przypomina nam chwilê, w której
Anio³ Gabriel zwiastowa³ Maryi narodziny
Jezusa, Syna Bo¿ego, który przez Ni¹ przyszed³ na wiat i wydar³ szatanowi wszelk¹
moc i panowanie na ziemi.
 Ojciec jest profesorem muzyki. Dzi znana i rozpowszechniana jest muzyka satanistyczna, stanowi¹ca zagro¿enie, zw³aszcza
dla m³odych umys³ów. Co mo¿na
powiedzieæ o tym sposobie rozpowszechniania satanizmu?
 Satanizm jest czarn¹, brudn¹ rzeczywistoci¹, która towarzyszy³a ludziom zawsze, w ka¿dym okresie dziejów, jednak
obecnie jest on silniej dostrzegany ni¿ kiedykolwiek w przesz³oci. Jest rodzajem
odrêbnej religii, wiary w szatana jako zbawcê. W Ameryce satanizm jest oficjalnie
uznawan¹ religi¹, kult szatana rozpowszechnia siê tak¿e w wielu krajach europejskich. W satanizmie szatan zajmuje
miejsce Boga, wci¹¿ poszukuje nowych zastêpów wyznawców. Ka¿dy, kto podda siê
w³adzy szatana, znajduje siê w wielkim niebezpieczeñstwie, jego ratunek jest powa¿nie zagro¿ony. Dlatego tak wa¿ne jest wystrzeganie siê tego niebezpieczeñstwa.
Niestety wielu zalepionych podchodzi do
tych spraw z nagann¹ lekkomylnoci¹.
Widz¹ w satanizmie co zgo³a niewinnego, nie dostrzegaj¹c w nim powa¿nego,
gro¿¹cego im niebezpieczeñstwa.
Je¿eli chodzi o sposoby rozpowszech-

Dwie kasety audio (2 x 90 minut) z konferencjami s. Emmanuel pt. Z MARYJ¥ W SZKOLE
MI£OCI: Broñ niezwyciê¿ona oraz Modlitwa
wszystko mo¿e o 5 skutecznych rodkach
zwalaczania szatana, na podstawie orêdzi
Matki Bo¿ej w Medziugorju: modlitwa, post,
spowied w., Eucharystia, czytanie Biblii.
Charakterystyczny dla s. Emmanuel, ¿ywy,
barwny i przekonywuj¹cy styl wci¹ga s³uchacza
bez reszty w piêkn¹ i pouczaj¹c¹ opowieæ
o skutecznej walce duchowej ze Z³em.
Cena 2 kaset (2 x 6 z³): 12 z³ + koszty wysy³ki
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niania w wiecie kultu szatana, nale¿y podkreliæ szczególn¹ rolê, jak¹ w tym wzglêdzie odgrywaj¹ masmedia. Sposobem innym, przyjmowanym zw³aszcza przez m³odzie¿, jest muzyka rockowa i szczególny
jej rodzaj o nazwie hard-metal. Tego rodzaju muzyka, przyczyniaj¹ca siê w znacznej mierze do upowszechniania kultu szatana, poza melodi¹ i rytmem uzupe³niana
jest tekstami, odpowiednio dobranymi, w
których siê s³awi i wielbi szatana. Nie w pe³ni wiadoma m³odzie¿, przys³uchuj¹c siê,
zda siê w ogóle nie dostrzegaæ niebezpieczeñstwa i staje siê ofiar¹ satanizmu.
W przeciwieñstwie do tego istnieje równie¿ pewien rodzaj chrzecijañskiej muzyki rockowej, która  naladuj¹c rockowe
melodie i rytmy  w tekstach nawi¹zuje do
wskazañ ewangelicznych.
Choæ ja osobicie nie pochwalam zbytnio rocka z chrzecijañskimi tekstami.
Moim zdaniem, Chrystus i Jego Ewangelia nie s¹ w takiej sytuacji, by najw³aciwsz¹ ich obron¹ by³a muzyka rockowa. Ale
mimo krytycznych uwag, mo¿na to dzia³anie uznaæ za jedn¹ z prób przeciwstawienia siê kultowi szatana.
 Co mo¿e nam jeszcze Ojciec
powiedzieæ na koniec rozmowy?

 Wszystkim pragnê powiedzieæ, aby
usilnie starali siê ¿yæ po chrzecijañsku,
przyzwoicie, uczciwie. Kto pragnie byæ ¿yj¹cym po chrzecijañsku m³odzieñcem,
m³od¹ prawdziw¹ chrzecijank¹, musi siê
zdecydowaæ przestrzegaæ wszelkich zasad
oraz wymogów chrzecijañskiego ¿ycia.
Kto zalicza siê do grona chrzecijañskich
polityków, winien swoje zadania wykonywaæ z pe³n¹ odpowiedzialnoci¹, zawsze
w dobrych, a nie w z³ych zamiarach. Chrzecijañski robotnik, profesor, student, matka, ojciec: ka¿dy musi byæ porz¹dnym,
wiadomym chrzecijaninem, pozostawaæ
wiernym wartociom chrzecijañskim, byæ
wzorem dla innych. W tak pojmowanym i
realizowanym ¿yciu osobistym oraz w gronie rodziny, nie zabraknie modlitwy ró¿añcowej, przestrzegane bêd¹ posty, nie zapomni siê o czynach pokutnych. W tych
zdaniach zawiera siê moje przes³anie na
zakoñczenie naszej rozmowy, tu w Medziugorju.
Rozmowê z o. Slavko Topiciem
prowadzi³ vd. Przek³.: B.B.

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Halina
zaprasza na pielgrzymki do Medziugorja
Zg³oszenia i wszelkie dodatkowe informacje:
Halina Osman ul. 1 Maja 18 41-706 Ruda l¹ska
Tel./fax: (032) 2422390; 3406476 (od 11 do 15-tej)
(032) 2426833 (od 10 do 22-giej)
Tel. komórkowy: 0601471527 lub 0501340285
e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl
W okresie wakacji równie¿ do wyboru:
14-dniowe turnusy pielgrzymkowo-wczasowe
Medziugorje (5 dni)  Makarska Riviera (6 dni)
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Vox Domini
Réné Lejeune

LACORDAIRE
(1802  1861)

Z£OTOUSTY
KAZNODZIEJA,
NIEPOSPOLITY UMYS£
SZKO£A
Jean Baptiste Henri Lacordaire przychodzi na wiat w Recey-sur-Ource, na Z³otym Wybrze¿u  jak napisano w metryce
22 dnia miesi¹ca floreala, w 10 roku Republiki Francuskiej.
Jego ojciec, Nicolas Lacordaire pracuje
w s³u¿bie zdrowia. Uczestniczy³ on w wojnie o niepodleg³oæ Stanów Zjednoczonych, pe³ni¹c funkcje chirurga w marynarce wojennej, by w koñcu zostaæ lekarzem
w Recey-sur-Ource. Matka jest córk¹ adwokata z Parlamentu Burgundii. Ojciec
umiera, gdy ch³opiec ma cztery lata. W trzy
lata póniej, matka, powodowana trosk¹ o
nale¿yte wykszta³cenie czterech synów,
przeprowadza rodzinê z Recey do Dijon.
W Dijon, Henri uczêszcza do szko³y cioci Marguerite. Siostra Marguerite nale¿y
do Karmelitanek z Dijon, które zosta³y wypêdzone ze swego klasztoru w 1790 r., u
zarania pa³aj¹cej nienawici¹ do chrzecijañstwa Rewolucji Francuskiej. Aby zdobyæ
rodki na utrzymanie, kilka karmelitanek
otwar³o szko³ê pod kierownictwem s. Marguerite.
Maj¹c dziesiêæ lat, uzyskawszy po³owê
stypendium, Henri rozpoczyna naukê w liceum w Dijon. Jako dwunastolatek przystêpuje do Pierwszej Komunii w. Wkrótce potem oddala siê od wiary. Religijna
matka gorliwie modli siê o powrót syna do
Boga. w szkole Henri odnosi du¿e sukcesy. W wieku 17 lat koñczy liceum zdobywaj¹c nagrodê za dobre wyniki w nauce.
Interesuj¹ go studia prawnicze. Aby w
przysz³oci zostaæ adwokatem, zapisuje siê
na Wydzia³ Prawa. Jako student, zwraca
na siebie uwagê b³yskotliwymi improwizacjami podczas cotygodniowych zajêæ. Czyta Platona, Arystotelesa, Cycerona, Kartezjusza, Pascala, Bossueta i Kanta. Zachwyca siê Powiastkami filozoficznymi
Woltera, ale przera¿a go bezbo¿noæ autora: Bezbo¿noæ prowadzi do deprawacji, zepsucie obyczajów rodzi demoralizuj¹ce prawa, a rozwi¹z³oæ wiedzie narody
ku niewolnictwu.
Koñczy studia z wyró¿nieniem.
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ADWOKAT W PARY¯U
(18221824)
Jego matka podejmuje nowe wysi³ki,
aby zapewniæ mu byt podczas paryskiego
sta¿u. 30 listopada 1822 Henri Lacordaire
sk³ada przysiêgê adwokack¹ przed S¹dem
w Pary¿u. W tym okresie ¿ycia, wp³yw matki i jej modlitwy, podobnie, jak lektura
Génie du Christianisme Chateaubrianda
(Geniusz Chrzecijañstwa), odnosz¹ swój
skutek. W sercu Henriego powoli odradza
siê wiara.
Moja dusza jest na wskro religijna,
umys³ za  nie dowierza. Poniewa¿ jednak natur¹ duszy jest podporz¹dkowywaæ
sobie umys³, pewnego dnia byæ mo¿e zostanê chrzecijaninem.
Pog³êbia on w sobie g³os wiary:
Religia chrzecijañska pochodzi od
Boga, gdy¿ jest jedynym sposobem doskonalenia spo³eczeñstwa  bierze pod uwagê wszystkie s³aboci cz³owieka i wszystkie uwarunkowania porz¹dku spo³ecznego.
Podobnie jak La Mennais, dostrzega on
op³akane skutki filozoficznego porz¹dku
spo³ecznego. Nale¿y przeciwstawiæ mu porz¹dek religijny i jedynie katolicyzm staje
tu na wysokoci zadania.
W s¹dzie, jego zdolnoci i elokwencja
zostaj¹ zauwa¿one. Wszyscy przepowiadaj¹ mu wspania³¹ przysz³oæ. Pewnego
dnia po wys³uchaniu jego efektownej mowy
obroñczej, prezes trybuna³u zwraca siê do
pozosta³ych sêdziów ze s³owami: Panowie, to nie Patru1 , to Bossuet!, na co Lacordaire odpowiada: Naprawdê nie obchodzi mnie s³awa, nie rozumiem, dlaczego
ludzie zadaj¹ sobie tyle trudu, by zdobyæ
co tak niedorzecznego.
Nawrócenie jest bliskie; m³ody adwokat
pragnie zostaæ kap³anem: wiat jest ciê¿ko chory i wymaga leczenia; nie widzê nic,
co mo¿na by porównaæ ze szczêciem s³u¿enia mu, pod opiek¹ Boga, z Ewangeli¹ i
Krzy¿em Jego Syna.
KU KAP£AÑSTWU
Udaje siê do kurii, gdzie z ca³¹ serdecznoci¹ przyjmuje go Jego Ekscelencja ar-

cybiskup de Quelen. Lacordaire zwierza siê
z zamiaru wst¹pienia do seminarium, lecz
tak¿e prosi o stypendium, dziêki któremu
jego matka nie bêdzie ju¿ musia³a ponosiæ
ofiar. Broni³ pan w s¹dzie spraw przemijaj¹cych, teraz wemie pan stronê odwiecznej sprawiedliwoci!  powiada arcybiskup
Pary¿a.
Lacordaire wstêpuje do seminarium w.
Sulpicjusza i jest tam szczêliwy: Nie mo¿ecie sobie wyobraziæ, jak s³odka jest moja
samotnoæ. Oto dar szczêcia na ca³e trzy
lata!
Poch³ania go lektura Biblii: Có¿ za
wspania³a ksiêga i religia! Jaka niezwyk³a
spójnoæ, pocz¹wszy od pierwszych s³ów
Starego Testamentu, a¿ do ostatnich wyrazów Nowego!
22 wrzenia 1827 otrzymuje wiêcenia
kap³añskie z r¹k arcybiskupa de Quelen.
Mianowany kapelanem w parafii Nawiedzenia Najwiêtszej Maryi Panny, spêdzi tam
trzy lata. W 1828 zostaje tak¿e kapelanem
liceum im. Henryka IV.
W swojej parafii, poza odprawianiem nabo¿eñstw, uczy katechizmu 30 pensjonarek. W liceum katechizuje trzy klasy, spowiada i od czasu do czasu g³osi kazania.
Dostrzegaj¹c religijn¹ obojêtnoæ m³odych
ludzi, podchodzi do swojej pracy z tym
wiêksz¹ powag¹ i odpowiedzialnoci¹.
Po Rewolucji z roku 1830, której skutkiem jest abdykacja Karola X, Lacordaire
wspó³pracuje z dziennikiem Avenir, za³o¿onym przez ks. La Mennais dla obrony
wolnoci religijnej. Protestuje przeciw nominowaniu przez króla Ludwika Filipa
trzech biskupów i musi odpowiadaæ za pod¿eganie do nienawici przed trybuna³em
poprawczym, a nastepnie przed s¹dem
przysiêg³ych. Lacordaire przyjmuje rolê
swego w³asnego obroñcy i zostaje uniewinniony. Kontunuuje walkê w Avenir, d¹¿¹c
do przywrócenia prawa do g³osu katolikom
francuskim.
Wspó³praca z dziennkiem anga¿uje go
jednak coraz bardziej w debatê polityczn¹,
wynikaj¹c¹ ze skomplikowanej sytuacji u
szczytu w³adzy: po pierwszej Restauracji

Burbonów nastêpuje druga Restauracja z
Karolem X i Ludwikiem Filipem I, która o
kilka lat wyprzedzi proklamacjê II Republiki.
Na szczêcie dla Lacordairea, ¿ywot
Avenir jest krótki. Ze swoimi 1500 prenumeratorami, dziennik przetrwa zaledwie do
15 listopada 1831. Lacordaire wróci do pracy, w której celuje  g³oszenia wyk³adów.
W kolegium im. Stanis³awa Leszczyñskiego znajdzie audytorium rozentuzjazmowane jego artyku³ami. Ludzie gromadz¹
siê, by us³yszeæ pochwa³ê katolicyzmu z
ust syna ich epoki, który pos³uguje siê
wspó³czesnym jêzykiem, by odnaleæ drogê do umys³ów i serc, swobodnie mówi¹c
o w³asnych uczuciach i przemyleniach.
W czasie Wielkiego Postu w latach 1835
i 1836, odnosi on wielkie sukcesy. Jak pisze LUnivers, Wyk³ady ks. Lacordairea
ciesz¹ siê tak¹ popularnoci¹ i zainteresowaniem, ¿e nawet pewien kolor nazwano
«zieleni¹ Lacordairea». Ich najwa¿niejszy
plon, wzrasta jednak w sercach doros³ych
i m³odzie¿y, sporód których wielu, dziêki
elokwencji kap³ana, odnajdzie drogê do
Kocio³a Katolickiego.
Po trzynastym wyk³adzie, Lacordaire
decyduje siê opuciæ swoich s³uchaczy i
wyjechaæ na trzy lata do Rzymu, by w samotnoci powiêciæ siê modlitwie i nauce.
Zale¿y mu na tym, by ostatecznie podporz¹dkowaæ duszê Bogu.
RZYM, SERCE KOCIO£A
W Rzymie wszyscy otaczaj¹ go przyjani¹: jezuici, u których mieszka, kardyna³owie, a tak¿e sam Papie¿. Po przyjedzie
do Rzymu 31 maja 1836, zostaje przyjêty
na specjalnej audiencji u Grzegorza XVI ju¿
6 czerwca: Abate Lacordaire!  raduje siê
Papie¿ na jego widok, a po ojcowsku k³ad¹c mu rêce na g³owie zapewnia:
Wiem, ¿e jeste wa¿nym nabytkiem dla
Kocio³a Katolickiego!
¯egnaj¹c siê z nim, mówi:
Udzielam ci b³ogos³awieñstwa i proszê
Boga, aby umocni³ ciê w dziele obrony katolicyzmu, któr¹ na siebie wzi¹³e!
Okazja do wyst¹pienia w obronie Kocio³a przydarzy siê niebawem. La Mennais publikuje k³amliwy opis swoich relacji
ze stolic¹ apostolsk¹, zatytu³owany Sprawy Rzymu2 . Lacordaire odpowie mu Listem o Stolicy Apostolskiej, który, mimo ¿e
zaakceptowany przez Papie¿a, zostaje odrzucony przez arcybiskupa Pary¿a, z uwagi na to, co nazwie on niepotrzebnym rozgrzebywaniem zaledwie przygas³ych popio³ów.
Aby odzyskaæ pokój wewnêtrzny po intensywnej walce, od 4 do 14 maja 1837
Lacordaire odprawia rekolekcje przy kociele w. Euzebiusza w Rzymie. Czuje powo³anie do ¿ycia zakonnego i mimo obaw
przed powiêceniem swojej wolnoci prze³o¿onym i regule powraca do jednego ze
swoich najwa¿niejszych zamiarów ¿yciowych, jakim jest przywrócenie Francji zakonu w. Dominika.
W tym czasie wci¹¿ g³osi wyk³ady, które ciesz¹ siê coraz wiêkszym powodzeniem

i ujmuje s³uchaczy swoj¹ elokwencj¹.
REFUNDACJA
ZAKONU KAZNODZIEJSKIEGO
Lacordaire wraca do Pary¿a pod koniec
kwietnia 1848 i udaje siê do klasztoru w
Solemnes, gdzie znajduje poparcie opata,
O. Guérangera. W bibliotece zapoznaje siê
z histori¹ zakonu Dominikanów.
Przed wyjazdem do Rzymu, w którym
przebywa genera³ Zakonu Kaznodziejskiego, Lacordaire sk³ada wizytê arcybiskupowi de Quelen i opowiada o swoim ¿yciowym marzeniu, by dokonaæ refundacji Zakonu Dominikanów we Francji: Mo¿e w³anie Jego Ekscelencja zrealizuje ten zamys³.
W Rzymie, wysi³ki Lacordairea spotykaj¹ siê z pe³nym zrozumieniem zarówno
Papie¿a, jak i genera³a Zakonu  ojca Ancaraniego, wielu kardyna³ów, a nawet ambasadora Francji.
Po powrocie do Pary¿a w listopadzie
1838, powiêca siê redagowaniu dokumentu mówi¹cego o refundacji Zakonu Dominikañskiego: Wierzê, ¿e postêpujê jak dobry obywatel i dobry katolik, przywracaj¹c
Francji Zakon Kaznodziejski. Mo¿e ju¿ za
dziesiêæ lat, mój kraj obecnie pogr¹¿ony w
cierpieniu bêdzie móg³ sobie tego pogratulowaæ.
Jego Mémoire zostaje wydana w czterech tysi¹cach egzemplarzy i wys³ana do
Izb, dzienników, prefektów, biskupów oraz
wielu osób prywatnych. Nadchodzi czas,
by wcieliæ projekt w ¿ycie. Dwóch kandydatów do nowicjatu od kilku miesiêcy czeka
na rozpoczêcie ¿ycia zakonnego.
Lacordaire przyje¿d¿a do Rzymu 29
marca 1839 w towarzystwie dwóch kap³anów. Zostaj¹ tam uroczycie przyjêci i uzyskuj¹ aprobatê najpierw kardyna³ów, potem, 4 kwietnia, samego Papie¿a, który b³ogos³awi ich planom.
Wszyscy trzej rozpoczynaj¹ okres nowicjatu w klasztorze La Quercia. Maj¹ jak
najlepsze warunki. Zakon d¹¿y do tego, by
z powodzeniem rozwijaæ siê na nowo we
Francji. Aby spopularyzowaæ wród swoich rodaków postaæ w. Dominika, Lacordaire wydaje napisan¹ przez siebie biografiê. Papie¿ interesuje siê bli¿ej tymi zabiegami: Jest on zdecydowany uczyniæ wszystko, co mo¿e... martwi go niechêtne nastawienie kilku biskupów  czytamy w licie
do Montalamberta.
12 kwietnia 1840 r., Lacordaire i ks.
Redéguat sk³adaj¹ luby w obecnoci genera³a zakonu. W uroczystoæ Zmartwychwstania Pañskiego 1840 roku, Lacordaire
zaczyna g³osiæ kazania w Saint-Louis-desFrançais, w swoim habicie dominikañskim.
Zamieszkuje na Awentynie, w klasztorze
w. Sabiny s³yn¹cym z d³ugiego pobytu w
nim w. Dominika.
Tymczasem w Pary¿u, ks. Denis Affre
zastêpuje w biskupiej pos³udze zmar³ego
J. E. de Quelen.
Wiele bólu sprawi Lacordaireowi tak¿e
mieræ Brata Redéquat, 2 wrzenia 1840
r. Widzi w niej ofiarê z³o¿on¹ z duszy, któ-
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ra by³a z pewnoci¹ najlepiej przygotowana i najgodniejsza, by odejæ do Boga i
opowiedzieæ Mu o nas.
Umieraj¹c na grulicê pozostawia on
wspó³brata samego wobec przysz³oci
wspólnoty francuskiej. Nominacja arcybiskupa Affre i nastanie rz¹du Guizota podnios¹ jednak Lacordairea na duchu. Postanawia on wróciæ do Pary¿a:
Dowiedzie, ¿e odnowienie naszego zakonu nie jest mrzonk¹. Ludzie zobacz¹
nasz ubiór zakonny. Mam nadziejê, ¿e nadal bêdê g³osi³ kazania w habicie dominikañskim.
POWRÓT DO PARY¯A
Tak, jak to zapowiedzia³, ubrany w habit i p³aszcz dominikañski, przemierza okolice Lyonu i ojczyst¹ Burgundiê. W Pary¿u, przechodnie okazuj¹ zaskoczenie.
Na pocz¹tku stycznia arcybiskup wzywa go do siebie. 14 lutego Lacordiare
odziany w bia³¹ szatê zaczyna g³osiæ kazania w katedrze Notre-Dame. Tematem
pierwszej homilii jest mi³osierdzie wzglêdem ubogich, odwiedzanych przez Towarzystwo im. w. Wincentego a Paulo, za³o¿one i prowadzone przez jego przyjaciela, Ozanama. Katedra jest przepe³niona 
wród oko³o dziesiêciu tysiêcy osób znajduje siê Minister Sprawiedliwoci i Wyznañ,
ambasadorowie, parowie Francji, deputowani, a tak¿e s³awni ludzie, tacy, jak Chateaubriand, Lamartine i Guizot.
Przez pó³torej godziny, Lacordaire, z
ogolon¹ teraz g³ow¹, naucza o powo³aniu
narodu francuskiego do wiary. Konkluduj¹c, przedstawia swój odrodzony zakon:
Stajê dzisiaj przed rzesz¹ s³uchaczy,
bez zuchwa³oci ale i bez obaw, w tradycyjnej szacie w. Dominika. Chcia³bym
wznowiæ dzia³alnoæ Zakonu Kaznodziejskiego i przywróciæ jego habit mojemu krajowi.
Prasa, tak¿e protestancka, zachwyca
siê kazaniem. Kolejnym tryumfem Lacordairea bêdzie ¯ywot w. Dominika, w którym komentatorzy dopatruj¹ siê rewolucyjnego podejcia do hagiografii.
Uszczêliwiony pobytem w Pary¿u, wyje¿d¿a do Rzymu, zabieraj¹c ze sob¹ piêciu nowych towarzyszy. Lêkaj¹ siê o jego
¿ycie, gdy zachoruje na ospê.
Doszed³szy do siebie, przybywa do Rzymu 7 kwietnia 1841 r. Razem z niewielk¹
wspólnot¹ osiada przy kociele w. Klemensa. 19 kwietnia zostaje przyjêty u Papie¿a, który okazuje wielk¹ chêæ ujrzenia
go znowu. Ecco il predicatore!  wo³a
Grzegorz XVI i dodaje z umiechem: Wy,
Francuzi jestecie odwa¿ni, przedsiêbiorczy, my za mamy inny charakter, zawsze
próbujemy przewidywaæ przysz³oæ i to w
dalekiej perspektywie. Mam nadziejê, ¿e
mimo d³ugiego pobytu u nas, zachowa³e
w sobie ducha narodu francuskiego.
HABIT DOMINIKAÑSKI
rodowiska wrogie chrzecijañstwu rozpêtuj¹ we Francji kampaniê przypominaj¹c¹ o Instrukcjach z 1792, które zakaza³y
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noszenia jakiegokolwiek ubioru zakonnego. Lacordaire zamierza to zignorowaæ:
Co do mnie, wyrzeknê siê habitu jedynie w ostatecznoci.
Lêka siê nie tyle rz¹du, co s³aboci niektórych pra³atów rzymskich.
W Bordeaux, arcybiskup zezwala mu
mieæ na sobie habit zawsze, tak¿e podczas
g³oszenia S³owa Bo¿ego. Lacordaire bêdzie go nosi³ te¿ w Nancy, jesieni¹ 1842 r.
Jego marzeniem jest znaleæ siê ponownie w katedrze Notre-Dame, by w dominikañskim stroju zakonnym g³osiæ tam kazania adwentowe pod koniec roku 1843. Stanie siê to mo¿liwe i po³o¿y kres trwaj¹cym
od dwóch lat sporom o habity.
Do rozwi¹zania pozostaje problem utworzenia we Francji domu zakonnego.
Lacordaire nie chce d³u¿ej byæ jedynym
dominikaninem w swojej ojczynie.
Powa¿n¹ przeszkod¹ na tej drodze jest
niechêæ króla Ludwika Filipa: Jak móg³bym
patrzeæ przychylnie na refundacjê Zakonu
rewolucyjnego! Ultrakonserwatywny monarcha obawia siê demokratycznych i liberalnych pogl¹dów Lacordairea.
Poniewa¿ Francja okazuje siê zamkniêta na plany Lacordairea, postanawia on
osiedliæ Dominikanów w Sabaudii, która
zostanie przy³¹czona do kraju w 1860 r.
Mimo sprzeciwu króla, zmiany szybko zachodz¹ce w pañstwie, w którym za wszelk¹ cenê musi on utrzymaæ pokój, stwarzaj¹ nowe mo¿liwoci: Lacordaire zostaje zaproszony do Nancy i Strasburga. W uroczystoæ Zes³ania Ducha wiêtego 1842
roku, wprowadza siê on do domu przeznaczonego dla niewielkiej wspólnoty, a ofiarowanego przez bogatego, wie¿o nawróconego notabla z Nancy.
W 1843, po wyg³oszeniu rekolekcji wielkopostnych w Grenoble, ¿ywo zachêcany
przez biskupa, nabywa on dawn¹ Kartuzjê
w Chalais. 2 kwietnia, trzech Dominikanów
osiada w klasztorze, mog¹cym pomieciæ
50 mieszkañców. W³adze niepokoj¹ siê. Lacordaire wytrzymuje burzê, jaka rozpêtuje siê nad jego g³ow¹; implantacja zakonu nie zostaje przerwana.
Mamy teraz spokój w Chalais, gdzie pozostawiam Ojca Jandela jako prze³o¿onego. We Francji jest nas ju¿ dziewiêciu;
oczekujemy, ¿e nastêpni zjawi¹ siê wkrótce  te s³owa przypieczêtowuj¹ osiedlenie siê Dominikanów we Francji.
3 grudnia 1843 r., Lacordaire powraca
do g³oszenia Ewangelii w paryskiej NotreDame, jak zwykle odnosz¹c olniewaj¹ce
sukcesy.
KRÓTKI PRZERYWNIK
POLITYCZNY
Nadchodzi rewolucja 1848 roku, która
doprowadzi do abdykacji Ludwika Filipa i
og³oszenia II Republiki.
Lacordaire podejmuje wyzwanie, jakim
jest dla niego demokratyczny poryw.
Wspólnie z Ozanamem zaczynaj¹ wydawaæ Ere Nouvelle  dziennik chrzecijañskiej demokracji. W Marsylii (gdzie znany
jest ju¿ z p³omiennych kazañ), nie zg³osiw-
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szy nawet swojej kandydatury, zostaje wybrany do Zgromadzenia Ustawodawczego.
4 maja, w swoim bia³ym habicie, jest obecny wraz z ca³ym Zgromadzeniem na dziedziñcu Pa³acu Burbonów, w chwili proklamacji Republiki, od której oczekuje pe³nego przywrócenia wolnoci religijnej. Ludnoæ pozdrawia go entuzjastycznymi okrzykami. Pocz¹wszy od tego dnia, ubiór zakonny mo¿e byæ bez przeszkód noszony
w miejscach publicznych. W Zgromadzeniu Lacordaire zabiera g³os na krótko i zaledwie dwa razy. Nie czuje siê powo³any
do kariery politycznej. 17 maja sk³ada dymisjê. Na szczêcie, bo ofiar¹ czerwcowych zamieszek padn¹ tysi¹ce osób,
wród nich tak¿e J. E. Denis Affre.
2 wrzenia 1848 przestaje on te¿ wspó³pracowaæ z Ere Nouvelle. Jego dzia³alnoæ polityczna trwa³a szeæ miesiêcy.
Lacordaie czyni rachunek sumienia
przed Braæmi z Chalais: Mam nadziejê, ¿e
w ci¹gu tych szeciu miesiêcy spe³nia³em
swój obowi¹zek wzglêdem religii i ojczyzny.
¯al wywo³any mierci¹ arcybiskupa, koi
wiadomoæ, ¿e J. E. postanowi³ oddaæ dawny klasztor Karmelitów do dyspozycji Dominikanów, aby mogli oni ewangelizowaæ
dzielnicê. Lacordaire zamieszka w nim 15
padziernika. W niedzielê wyg³asza kazanie w kociele parafialnym, komentuj¹c
przeznaczony na ten dzieñ fragment Ewangelii.
Od 1849 do 1851, ponownie g³osi w
Notre-Dame homilie na temat Rz¹dów
Opatrznoci w wymiarze nadprzyrodzonym. 23 marca 1851, przemawia w katedrze po raz ostatni: Doszed³em do po³owy drogi, miejsca, w którym cz³owiek wyzbywa siê ostatniego promienia m³odoci i
zaczyna gwa³townie staczaæ ku niemocy i
zapomnieniu  mówi z ambony.
10 lutego 1853 wyg³asza swoje po¿egnalne kazanie w paryskim kociele w. Rocha: Przemawia³em a¿ do tej pory, teraz
moje milczenie powie jeszcze g³oniej to,
co wyrazi³y s³owa. ( ) Cierpiê; zstêpujê ku
niemiertelnoci i mocy grobu.
8 stycznia 1854, w katedrze w. Szczepana, po otwarciu klasztoru w Tuluzie, podsumowuje w³asn¹ dzia³alnoæ kaznodziei,
mówi¹c o ¿yciu ogólnie, uczuciach, ¿yciu
nadprzyrodzonym i jego wp³ywie na sprawy publiczne.
SCHRONIENIE
W KRÓLEWSKIM KOLEGIUM
W SOREZE
Przybywszy do Soreze, u stóp Montagne Noire w departamencie Tarn, Lacordaire wprowadza siê do zakupionych w³anie budynków dawnej Szko³y Wojskowej
otwartej w 1776. Pierwotnie mieci³o siê w
nich opactwo, ufundowane w 758 przez Pepina Krótkiego. Lacordaire przywróci jej ¿ycie duchowe.
Równoczenie, dowiaduje siê, ¿e 2 lutego wybrano go do Akademii Francuskiej.
Zostaje przyjêty pod Kopu³¹ Mazarina 24
stycznia 1861, w obecnoci cesarzowej,

ca³ego rz¹du i t³umu osób pragn¹cych us³yszeæ z³otoustego kaznodziejê. Lacordaire
pojawia siê przed nimi w habicie, z ³añcuchem Legii Honorowej i Orderu Z³otego Runa. Os³abiony przez trwaj¹c¹ od omiu miesiêcy chorobê, wyg³asza mowê pochwaln¹ na czeæ Tocquevillea, którego miejsce
ma zaj¹æ.
Wraca do Soreze w jeszcze gorszym
stanie zdrowia. Swemu sekretarzowi, ojcu
Seigneur, dyktuje Notatkê o powrocie do
Francji Braci Kaznodziejów. Cel jego ¿ycia zosta³ w pe³ni osi¹gniêty. W ci¹gu 2
ostatnich lat przed mierci¹, jeszcze 62
razy odbêd¹ siê ob³óczyny nowych zakonników i 43 osoby z³o¿¹ wyznanie wiary.
W Soreze, uczniowie otaczaj¹ go prawdziwym kultem. Lacordiare umiera poród
nich, 21 listopada 1861 roku, maj¹c 59 lat,
op³akiwany w za³o¿onych przez siebie
klasztorach: w Nancy, Chalais, Flavigny,
Tuluzie, Saint-Maximin, Bordeaux i Dijon.
W paryskiej Notre-Dame, ambona zostaje
nakryta d³ugim czarnym p³ótnem dla uczczenia pamiêci kap³ana, którego ¿arliwe
s³owa porywa³y tysi¹ce dusz.
Umi³owanie Boga i Kocio³a, idzie u
Lacordairea w parze z umi³owaniem wolnoci, tak zszarganej przez Rewolucjê i
Cesarstwo:
Wolnoæ w centrum, jako si³a; rozum u
szczytu jako wiat³o; sumienie  pomiêdzy
nimi, wszystkie trzy cile zjednoczone, za
nimi natomiast  Bóg, który je o¿ywia tajemnicz¹ moc¹ swego niewidzialnego Majestatu.
Aby konkretnie realizowaæ ten idea³,
Lacordaire z ca³¹ bezwzglêdnoci¹ narzuca³ sobie umartwienia: jego p³omienne s³owa i niepospolity umys³ nigdy nie pozwoli³y
pysze zagniedziæ siê w jego sercu.
Lacordiare jest wiêtym, wzorem do
naladowania dla swoich blinich. Jego
doczesne szcz¹tki spoczywaj¹ w krypcie
kolegium w Soreze.
1
Patru (1604-81), adwokat paryski. Jego niezwyk³a elokwencja sprawi³a, ¿e w wieku 36 lat zosta³
mianowany cz³onkiem Akademii Francuskiej.
2
Félicité de Lamennais (1782-1854), kap³an od
34 roku ¿ycia, pocz¹tkowo zmaga siê z obojêtnoci¹ religijn¹ i broni niezale¿noci Kocio³a od w³adzy pañstwowej. Razem z Lacordairem i Montalambertem wydaje Avenir. W póniejszym czasie zaczyna g³osiæ rozdzia³ Kocio³a od pañstwa,
maj¹cy gwarantowaæ zachowanie wolnoci religijnej. D¹¿y do reform spo³ecznych, które zostan¹ zrealizowane dopiero w nastêpnym stuleciu.
Potêpiony przez Grzegorza XVI, zbyt dumny ¿eby
siê poddaæ, oddala siê od Kocio³a, pad³szy ofiar¹ niezrozumienia i w³asnej pychy.

*
Milczenie jest po mowie
drugim mocarstwem wiata.
*
Nie staram siê przekonaæ mego przeciwnika, ¿e jest w b³êdzie, ale zjednoczyæ siê z nim w poszukiwaniu prawdy.
*
Opatrznoæ wschodzi ka¿dego ranka
wczeniej ni¿ s³oñce.
Stella Maris, nr 396, str. 13-15.
Przek³.z franc.: A.L. za zgod¹ Ed.du Parvis
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KTO PRZYJMUJE PROROKA...
W I Ksiêdze Samuela (9,9) czytamy:
Ktokolwiek dawniej w Izraelu szed³ o
co pytaæ Boga, mówi³: «Chodmy do Widz¹cego».
Proroka bowiem dzisiejszego w owym
czasie nazwano «Widz¹cym»>. Obecnie,
Widz¹cym nazywamy tego, kto otrzymuje odwiedziny lub orêdzie z Nieba. Czy
zwi¹zek miêdzy Widz¹cym a Prorokiem
jest dla nas jasny? II Sobór Watykañski naucza, ¿e mamy udzia³ w proroczej funkcji
Chrystusa, sk³adaj¹c Bogu ofiarê chwa³y.
Jak siê przekonujemy, tak¿e wiat wspó³czesny potrzebuje powo³ania i charyzmatu prorockiego.
GDY OJCZYZNA
ZNACZY KOCIÓ£
Specyficzny charakter tego powo³ania i
du¿e ryzyko oszustwa sprawiaj¹, ¿e nie³atwo jest znaleæ autentycznego proroka.
Czy¿ Jezus nie powiedzia³: Strze¿cie siê
fa³szywych proroków, którzy przychodz¹ do
was w owczej skórze, a wewn¹trz s¹ drapie¿nymi wilkami? (Mt 7,15). Rozpoznajemy ich zatem po uczynionym nam dobru
lub z³u. Kim s¹ prorocy? Jezus t³umaczy,
¿e niektórzy sporód nich s¹ dzi pasterzami, fa³szuj¹cymi Ewangeliê, pracuj¹cymi
dla siebie samych, g³osz¹cymi w³asn¹ naukê i odmawiaj¹cymi pos³uszeñstwa Kocio³owi oraz Papie¿owi. Istniej¹ tak¿e ci, którzy ca³kowicie pomijaj¹c Koció³, nazywaj¹ siebie mesjaszami: Powstan¹ bowiem
fa³szywi mesjasze i fa³szywi prorocy i dzia³aæ bêd¹ wielkie znaki i cuda, by w b³¹d
wprowadziæ, jeli to mo¿liwe, tak¿e wybranych (Mt 24,24). Oto ostrze¿enie dla nas.
Samo jednak lekcewa¿enie ze strony
mêdrców i kap³anów lub podejrzliwoæ Kocio³a, nie s¹ jeszcze dowodami nieuczciwoci proroka: Zaprawdê, powiadam
wam: ¯aden prorok nie jest mile widziany
w swojej ojczynie (£k 4, 24). Dotyczy to
wszystkich autentycznych proroków, przed
Chrystusem i po nim, a¿ do naszych czasów, w których s³owo ojczyzna mo¿e
oznaczaæ Koció³.
Gorliwy katolik staje zatem wobec trudnego dylematu: jak przyj¹æ proroka? Byæ
pos³usznym Kocio³owi i pozostaæ g³uchym
na wiele objawieñ i orêdzi, czy te¿ karmiæ
swoj¹ duszê orêdziami, wzrastaj¹c dziêki
nim w nadziei i mi³oci, przed otrzymaniem
oficjalnego potwierdzenia?
Zastanówmy siê jednak, czy uznawanie
misji Izajasza i Jeremiasza a odrzucanie
proroków, których Bóg posy³a nam wspó³czenie, by rozwijali treæ Starego Przymierza, nie jest pójciem na ³atwiznê... Postêpuj¹c tak, stajemy siê adresatami zarzutu,
skierowanego przez Chrystusa do faryzeuszy: Biada wam, poniewa¿ budujecie gro-

bowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. (£k 11,47). Czy ka¿dy prawdziwy prorok musi z³o¿yæ w ofierze swoje
¿ycie, aby autentycznoæ jego misji zosta³a potwierdzona?
MAM WAM TO POWTÓRZYÆ
Jezus zachêca nas do zaanga¿owania:
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodê proroka otrzyma. (Mt 10,41). Jaka piêkna obietnica dla zwyk³ych grzeszników!
Przyj¹æ proroka biblijnego, to przyj¹æ potwierdzone S³owo Bo¿e. Mamy tak¿e wcielaæ w ¿ycie treæ tego S³owa i nawróciæ siê
sercem... Dla nas jednak, u progu XXI w.,
mo¿e to oznaczaæ przyjêcie s³owa pochodz¹cego od Boga za porednictwem którego z Jego wys³anników lub wys³anniczek; kogo, kto przybywa i jest dzi obecny poród nas; do kogo Jezus mówi Kto
was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie pos³a³. (Mt 10,40).
Grecki wyraz profetes okrela wys³annika bogów, przemawiaj¹cego w ich imieniu. Zadaniem proroka
jest wiêc mówiæ w imieniu Boga, byæ Jego sekretarzem, przekazywaæ Jego S³owo. Doskonale ujê³a to Bernadetta Soubirous: Mam
wam to powtórzyæ, a nie
sprawiæ, ¿e uwierzycie!.
PROROCY
A PROROK
 CZYLI
WIDZ¥CY
S³yszymy czêsto:
Wszyscy jestemy prorokami! To prawda. £aska Chrztu przynosi
nam funkcje: kap³añsk¹, prorock¹ i królewsk¹, które pozwalaj¹ nam spe³niæ nasze
powo³anie ochrzczonego  staæ siê wiêtymi.
Niektóre dzieci Bo¿e w
szczególny sposób dowiadczaj¹ ³aski prorockiej otrzymanej podczas
Chrztu; mówimy o nich,
Prorok
¿e s¹ prorokami (g³osicielami Dobrej NowiELIASZ 
ny). Przyk³adem Raoul
Czerna
Follereau, opiekun trêdowatych, wspó³czeko³o
nie  Jean Vanier nioKrakowa
s¹cy pos³ugê zranionym w ich pos³ugiwaniu

siê rozumem, czy te¿ siostra Elvira, opiekunka narkomanów...
Ten wa¿ny i potrzebny rodzaj profetyzmu nie jest przedmiotem obecnych rozwa¿añ; nasz¹ uwagê powiêcimy dzi profetyzmowi, który stanowi kontynuacjê dawnych proroctw biblijnych.
Chrystus wyposa¿y³ Koció³, swoje Cia³o posiadaj¹ce rozmaite funkcje, w specjalne dary, s³u¿¹ce budowaniu ca³ej wspólnoty. Jednym z nich jest dar widzenia b¹d
proroctwa: Ró¿ne s¹ dary ³aski, lecz ten
sam Duch; ró¿ne te¿ s¹ rodzaje pos³ugiwania, ale jeden Pan; ró¿ne s¹ wreszcie
dzia³ania, lecz ten sam Bóg, sprawca
wszystkiego we wszystkich. Wszystkim za
objawia siê Duch dla [wspólnego] dobra.
Jednemu dany jest przez Ducha dar m¹droci s³owa, drugiemu umiejêtnoæ poznawania wed³ug tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tym¿e Duchu, innemu ³aska uzdrawiania w jednym Duchu,
innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów,
innemu dar jêzyków i wreszcie innemu ³a-
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ska t³umaczenia jêzyków. Wszystko za
sprawia jeden i ten sam Duch, udzielaj¹c
ka¿demu tak, jak chce. (1 Kor 12,4-11).
Przekonujemy siê, ¿e Duch Bo¿y wci¹¿
udziela w obfitoci wszystkich tych darów
swojemu Kocio³owi.
SK¥D SIÊ BIOR¥ PROROCY?
Prorok zostaje wybrany bezporednio
przez Boga, zwykle ku swemu zaskoczeniu. Przystêpny by³em dla tych, co o Mnie
nie dbali, tym, którzy Mnie nie szukali, da³em siê znaleæ. (Iz 65,1). Tylko fa³szywi
wieszczkowie sami obwo³uj¹ siê prorokami. Prorocy nie przygotowuj¹ siê do swojej
pos³ugi w uczelniach diecezjalnych tak, jak
klerycy w seminariach do kap³añstwa. £aska nie sp³ywa na nich w wi¹tyni, ale poród zdarzeñ codziennego ¿ycia: Wiatr
wieje tam, gdzie chce, i szum jego s³yszysz,
lecz nie wiesz, sk¹d przychodzi i dok¹d pod¹¿a. Tak jest z ka¿dym, który narodzi³ siê
z Ducha. (J 3,8).
Ona, wczeniej, przychodzi³a tu zbieraæ
chrust. Dzi, odczuwa powiew wiatru i dostrzega Piêkn¹ Pani¹... On  tañczy w dyskotece ze swoj¹ dziewczyn¹ i oto nagle ich
obydwoje ogarnia zdumiewaj¹ce pragnienie modlitwy... Ona, jad¹c samochodem ze
swoim mê¿em prze¿ywa niespodziewane
dowiadczenie mi³oci Bo¿ej... On, zbieraj¹c w ogródku fasolê widzi Jezusa, który
zaczyna z nim rozmowê... Ona wychodzi z
przyjacielem na zakupy i s³yszy g³os Bo¿y
przemawiaj¹cy w g³êbi jej serca... Bóg sam,
bez pomocy Kocio³a, wybiera chwilê, w
której prorok zostaje przezeñ pochwycony
i przygotowany. Ma przecie¿, bez niczyjego porednictwa, powtórzyæ ludziom s³owa pochodz¹ce z ust Pañskich.
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BO¯Y WYBÓR
Jest on dzie³em Bo¿ej M¹droci, nie za
ludzkiego rozumowania. Wspomnijmy o
Dawidzie, najm³odszym synu Jessego, który nigdy nie zosta³by wybrany wed³ug kryteriów ludzkich; o proroku Jeremiaszu,
Amosie... Przeto przypatrzcie siê, bracia,
powo³aniu waszemu! Niewielu tam mêdrców wed³ug oceny ludzkiej, niewielu mo¿nych, niewielu szlachetnie urodzonych.
Bóg wybra³ w³anie to, co g³upie w oczach
wiata, aby zawstydziæ mêdrców, wybra³ to,
co niemocne, aby mocnych poni¿yæ; i to,
co nie jest szlachetnie urodzone wed³ug
wiata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyró¿ni³ Bóg, by to co jest, unicestwiæ, tak by
siê ¿adne stworzenie nie che³pi³o wobec
Boga. (1 Kor 1,26-29).
Oto, dlaczego Bóg wybiera czasami
grzeszników, aby samemu dokonaæ w nich
przemiany, która bêdzie znakiem Bo¿ego
pochodzenia ich misji. Nie szuka On osoby o wyj¹tkowych przymiotach (w które j¹
zreszt¹ wyposa¿y), ale chce, by rozpoznano Go w Jego orêdziu.
Jakie cechy powinien posiadaæ prorok?
Powinien byæ nikim! S³owa Jezusa skierowane do w. Katarzyny ze Sieny, pozostaj¹ aktualne:
Wiedz, moja córko,
¿e Ja jestem tym, który jest,
a ty jeste t¹, która nie jest.
Prorok powinien pozostawaæ ubogi w
swoim sercu i duchu, aby Duch Bo¿y móg³
go nape³niæ i zawstydziæ tych, którzy uwa¿aj¹ siê za mêdrców. Bóg udziela prorokowi swoich ³ask  nadprzyrodzonego poznania i umocnienia woli, które pomo¿e mu
wzrastaæ w mi³oci; nastêpnie za  ocze-

kuje jego dobrowolnej zgody. Gdy prorok
pow¹tpiewa, Bóg utwierdza go we wierze;
gdy traci otuchê, Pan dodaje mu si³ i czasami ³agodnie upomina.
Prorok nie otrzymuje wiêc ¿adnego specjalnego sakramentu, ¿yje ³ask¹ Chrztu
wiêtego, ale jego udzia³em staje siê
szczególne Bo¿e namaszczenie, jego charyzmat. To nadprzyrodzone poznanie jest
przeznaczone dla Kocio³a i wiata, wraz
z innymi darami, jak dar widzenia i s³yszenia na ró¿ne sposoby, a tak¿e czynienia cudów, na powiadczenie prawdziwoci s³ów danych przez Boga.
Serca Jezusa i Maryi cierpi¹ z powodu
zamkniêcia i obojêtnoci ludzi na Ich wo³anie. Wród otaczaj¹cej nas pustynnej burzy, prowadz¹ nas One do oazy przetrwania, utworzonej ze s³ów nadziei i ¿ycia,
wiat³a i mi³oci. Oto przepowiadana manna ukryta, nadejcie Ducha wiêtego. Ko³acze On do drzwi naszych serc, czy bêdziemy umieli Go przyj¹æ?
A Duch i Oblubienica mówi¹: Przyjd!
A kto s³yszy, niech powie: Przyjd! I kto
odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto
chce, niech wody ¿ycia darmo zaczerpnie.
(Ap 22, 17).
Bibliografia:

R.M. Vincente: Néteignez pas les oeuvres
de lEsprit, Ed. du Parvis.
O. de Laubier: Prophétie et Jubilé,
un défi pour aujourdhui, Téqui.
J.L. de Urrutia SJ: Le temps qui vient
selon les prophéties, F.X. de Guibert.
Polecamy artyku³y o rozeznawaniu
proroków na stronie internetowej Vox
Domini : http://www.voxdomini.com.pl
lub w archiwalnych numerach pisma
z roku 1995 i 1996.
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MODLITWA
ANIO£ PAÑSKI
Powstanie modlitwy Anio³ Pañski datuje siê na wiek XI-XIV. Trzy razy dziennie
dzieci Bo¿e odk³ada³y codzienne zajêcia,
aby wznieæ swego ducha i kontemplowaæ
tajemnicê mi³osierdzia: Wcielenie Syna
Bo¿ego w ³onie Dziewicy Maryi. Dzi, w obliczu z³a, które burzy pokój, wielu chrzecijan na nowo odkrywa Pozdrowienie
Anielskie i odmawia je w intencji pokoju.
Niew¹tpliwie niektóre zwyczaje, jakie
tradycyjnie towarzyszy³y odmawianiu modlitwy Anio³ Pañski, zosta³y ju¿ zniesione
albo ledwie siê je dostrzega w dzisiejszym
¿yciu ludzi. Jednak¿e chodzi o sprawy ma³ej wagi, gdy¿ ca³a wartoæ kontemplacji
zwracaj¹cej siê ku tajemnicy Wcielenia S³owa, znaczenie pozdrowienia anielskiego,
skierowanego do Najwiêtszej Dziewicy,
b³aganie o Jej mi³osierne wstawiennictwo,
pozostaj¹ niezmienione.
Dalej, chocia¿ zmieni³y siê warunki czasów, dla wiêkszoci ludzi zawsze pozostaj¹ te same, charakterystyczne chwile dnia:
rano, po³udnie i wieczór, które wyznaczaj¹
fazy ich dzia³alnoci i zarazem wzywaj¹ do
wprowadzenia pewnej przerwy powiêconej modlitwie. (Adhortacja Marialis Cultus
z 2 lutego 1974 r.)
D£UGA TRADYCJA MODL¥CYCH SIÊ
W Ma³ym Oficjum Matki Bo¿ej, opublikowanym staraniem w. Piusa V w drugiej
po³owie XVI w., znajdujemy Pozdrowienie
Anielskie w jego aktualnej formie:
Kiedy rano, w po³udnie i wieczorem s³yszymy bicie dzwonów, mówimy:
Angelus Domini nuntiavit Mariae et
concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria...
Ecce Ancilla Domini, fiat mihi secundum
verbum tuum. Ave Maria... Et Verbum caro
factum est et habitavit in nobis. Ave Maria... 15 dni odpustu zyskuj¹ ci, którzy odmawiaj¹ tê modlitwê pobo¿nie.
W 1742 roku, Benedykt XIV poleci³, aby
w czasie okresu wielkanocnego zast¹piæ
Pozdrowienie Anielskie modlitw¹ Regina

coeli (Królowo Niebios).
Przed
osi¹gniêciem
aktualnej formy, modlitwa ta
przechodzi³a ró¿ne fazy. W
redniowieczu istnia³ obrzêd,
czysto wiecki, aby o
zmierzchu dzwoniæ w
naczynia do przechowywania
ognia. St¹d zwyczaj odmawiania Zdrowa Maryjo na
dwiêk dzwonu. Z czasem rytua³ ten by³ ju¿ mocno zakoPawe³ VI: Nasze s³owo o modlitwie Anio³
rzeniony.
Pañski
chce byæ jedynie ponowieniem naszej proNa pocz¹tku XIII w. Grzestej,
lecz
gor¹cej zachêty, by  jeli to mo¿liwe 
gorz IX (1227-41) zarz¹dzi³,
podtrzymaæ
zwyczaj odmawiania tej modlitwy.
by Pozdrowienie Anielskie
Nie
wydaje
siê,
by trzeba by³o j¹ odnawiaæ. Po
odmawiane by³o rano i wietylu
bowiem
wiekach
trwa jej moc i piêkno, gdy¿
czorem, zawsze na dwiêk
budowa
jej
jest
prosta
i zapo¿yczona z Pisma w.
dzwonu. Potwierdzi³ to Synod
Jej
historyczny
pocz¹tek
wi¹¿e siê z b³aganiem o
w Kolonii w roku 1279.
zachowanie
pokoju.
Nadto
jej liturgiczny rytm
W 1262 r. genera³ franciw
pewien
sposób
uwiêca
ró¿ne
chwile dnia; wreszkanów w. Bonawentura
szcie
sk³ania
ona
do
przypomnienia
tajemnicy
nakaza³ cz³onkom tego¿ zapaschalnej,
albowiem
poznawszy
Wcielenie
Syna
konu praktykê trzech ZdroBo¿ego,
prosimy,
bymy
przez
Jego
Mêkê
i
krzy¿
wa... rano i wieczorem.
W 1287 r. Synod w Exter zostali doprowadzeni do chwa³y zmartwychw Anglii, zaleci³ kap³anom, by wstania.
przyzwyczajali wiernych do
Na kiedy datuje siê s³owa Modlitwy na
odmawiania modlitwy Zdrowa... trzy razy
Anio³ Pañski, które znamy dzisiaj?
dziennie.
Prawdopodobnie, choæ nie jest to pewJan XXII by³ pierwszym papie¿em, który ne, za czasów w. Piusa V (1566-72) Anio³
zwi¹za³ tê praktykê z odpustami w bulli z Pañski przyj¹³ sw¹ obecn¹ formê; z wyj¹t1318 r., wydanej w Avignonie. Bulla ta nie kiem wersetu i modlitwy koñcowej, które
wspomina jednak jeszcze o odmawianiu to zosta³y dodane póniej. Mianowicie BePozdrowienia Anielskiego w po³udnie. nedykt XIV w swoim Breve z 14 padzierZaleci³ to dopiero Kalikst III (1455-1458). nika 1742 r. owiadczy³, ¿e werset i koñNakaza³ on równie¿ trzykrotne w ci¹gu dnia cowa modlitwa stanowi¹ czeæ integraln¹
dzwonienie na Anio³ Pañski, aby otrzymaæ Pozdrowienia Anielskiego i musz¹ byæ odpomoc Bo¿¹ podczas wojny z Turkami. mawianie w ca³oci, jeli kto chce uzyskaæ
Zwyczaj ten szybko siê rozprzestrzeni³ i w odpust.
1472 r. Ludwik XI rozci¹gn¹³ go na ca³¹
Papie¿e popularyzowali praktykê odmaFrancjê.
wiania Anio³ Pañski, wi¹¿¹c j¹ z odpustami:
W XIX w. Zdrowa Maryjo by³o od- cz¹stkowym  przy ka¿dym odmawianiu i
mawiane trzy razy dziennie i poprzedzone zupe³nym  raz w miesi¹cu pod zwyk³ymi
zawsze biciem dzwonów.
warunkami.

MODLITWA ANIO£ PAÑSKI (tekst ³aciñski)
V. Angelus Domini,
nuntiavit Mariae.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus
tecum. Benedicta tu in mulieribus, et
benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro
nobis peccatoribus, nunc, et in hora
mortis nostrae. Amen.

V. Ecce ancilla Domini.
R. Fiat mihi
secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena...
V. Et Verbum caro factum est.
R. Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena,...
V. Ora pro nobis,
sancta Dei Genetrix.

R. Ut digni efficiamur
promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris
infunde; ut qui, Angelo nuntiante,
Christi Filii tui incarnationem
cognovimus, per passionem eius et
crucem, ad resurrectionis gloriam
perducamur. Per eundem Christum
Dominum nostrum.
R. Amen.
(tekst polski  str. 56)
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Vox Domini

Wydawnictwo «VOX
DOMINI» poleca:
KSI¥¯KI I KASETY POWIÊCONE
«PRAWDZIWEMU ¯YCIU W BOGU»
PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU. Orêdzie
Najw. Serca Jezusa. Stronice przepe³nia
mi³oæ Stwórcy do cz³owieka. Treæ zgodna jest z nauczaniem Kocio³a katolickiego. Wstêpy kap³anów i biskupów. T. 1-14.
Ks. René Laurentin JAK ROZPOZNAÆ
ZNAK, DANY PRZEZ BOGA? Ksi¹¿ka o
znaczeniu objawieñ i o ich rozeznawaniu.
WASZE MODLITWY MOG¥ ZMIENIÆ
WIAT. Zbiór modlitw. Wyd. III, z Zeszytów

1-92 Prawdziwego ¯ycia... (256 stron)
PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU. 2 kasety
audio po 60 min. z fragmentami tych pism.
B¥D MOIM ECHEM. Kaseta video/audio 60 min. Wywiad z Vassul¹ o najwa¿niejszych treciach Prawdziwego ¯ycia...
SPOTKANIE Z VASSUL¥ W TYCHACH

w 1996, kaseta audio 90-minutowa.

SPOTKANIE Z VASSUL¥ W WARSZAWIE w 1996, kaseta audio 90-minutowa.
SPOTKANIE Z VASSUL¥ W OLSZTYNIE

w 1996, kaseta audio 90-minutowa.
MISJA VASSULI I JEJ PISMA. Tychy
1996 (60 min., audio). A: O. Michael OCarroll o aktualnym stanowisku kard. Ratzingera; B: Magda Buczek prowadzi Koronkê
do Mi³osierdzia przed spotkaniem.
KIM JEST TA? 50-minutowa kaseta audio  modlitwy Vassuli w formie piewów.
MÊKA I ORÊDZIE DLA POLSKI 1994.

Film video przedstawia zjednoczenie Vassuli z cierpi¹cym Chrystusem przez duchowy i fizyczny udzia³ w Jego mêce (180 min).
G£O MOJE WIÊTE IMIÊ W KA¯DYM
ZGROMADZENIU (1). Wizyta Vassuli w

Polsce w 1996; Warszawa - Olsztyn. wiadectwo, wspólna modlitwa (video, 180 min.)
G£O MOJE WIÊTE IMIÊ W KA¯DYM
ZGROMADZENIU (2). c.d. spotkania z

Vassul¹ w Olsztynie i w Tychach. wiadectwo, modlitwa z Magd¹ Buczek, ró¿aniec
w jêzyku aramejskim. (180 min., video).
SPOTKANIA. ROZMOWY W TELEWIZJI
KANADYJSKIEJ (1) 30-minutowe wywiady

z Vassul¹ na nastêpuj¹ce tematy: od m³odoci do oczyszczenia; od nawrócenia do
misji; jednoæ chrzecijan a Sobór Watykañski II. (Kaseta video, 90 min).

SPOTKANIA. ROZMOWY W TELEWIZJI
KANADYJSKIEJ (2) 30-minutowe rozmo-

wy na temat: Duch wiêty; wielkie odstêpstwo; przymierze Dwóch Serc; orêdzie dla
Kanady i Rosji; fazy oczyszczenia; sakrament pojednania. video, 180 min.
VASSULA W POLSCE W 1994. Spotkanie w kociele Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w
Warszawie (video, 100 minut).
VASSULA W POLSCE W 1994. Hala Arena w Poznaniu  niezwyk³e wiadectwo w
obecnoci 5 tys. osób (video, 150 minut)
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INNE KSI¥¯KI I KASETY
TAJEMNICA TRZECIEJ TAJEMNICY
FATIMSKIEJ Tekst tajemnicy; opinia ks. St.

Gobbiego; ks. Adama Skwarczyñskiego;
modlitwy fatimskie; wielka obietnica Maryi:
zbawienia dla prze¿ywaj¹cych pierwsze
soboty miesi¹ca w sposób przez ni¹ wskazany; wspomnienie £ucji o duchu pokuty
b³ogos³awionych fatimskich dzieci; homilia
Ojca wiêtego w dniu beatyfikacji dzieci fatimskich; zdjêcia b³. Hiacynty i Franciszka,
wiadków cudu s³oñca i inne. (64 str.)

PIEÑ OBLUBIEÑCA czyli kantyk Najwiêtszej Trójcy. Wo³anie o g³êbokie zjed-

noczenie ze Stwórc¹ i Panem. Proba ta
dotyczy ka¿dej duszy, gdy¿ Bóg kocha
wszystkich mi³oci¹ nieskoñczon¹ i dla
ka¿dego pragnie ¿ycia wiecznego w Swoich objêciach. (112 stron)
CIERPIENIE JEZUSA  CIERPIENIE DLA
JEZUSA. Fragmenty wizji z Poematu Bo-

ga... w formie rozwa¿añ Drogi Krzy¿owej
oraz dyktanda otrzymane przez M. Valtortê, w latach 1943-44, dotycz¹ce cierpienia
i jego wartoci w dziele odkupienia wiata,
sposobów przyjmowania udrêk, jakie nikogo w ¿yciu nie omijaj¹. Ilustracje. 304 str.
GODZINA WIÊTA. 4 rozwa¿ania przed
Najw. Sakramentem zanotowane przez
Mariê Valtortê. Natchnione teksty ukazuj¹
ogrom mi³oci Boga. (32 strony).

DO KAP£ANÓW, UMI£OWANYCH SYNÓW MATKI BO¯EJ (1973-97). Ks. Gobbi

opisa³ pouczenia otrzymywane przez 25 lat
od Matki Bo¿ej. Pod Jej natchnieniem za³o¿y³ wiatowy Ruch Maryjny dla obrony
Kocio³a, Papie¿a i tryumfu Niepokalanego Serca. Lektura dla pragn¹cych oddaæ
¿ycie Matce Bo¿ej i pozwoliæ siê Jej prowadziæ. (944 strony, twarda oprawa)
POEMAT BOGA-CZ£OWIEKA. Pierwszy po polsku pe³ny tekst wizji i dyktand
zapisanych w latach 40-tych XX w., przez
Mariê Valtortê, zawiera nastêpuj¹ce Ksiêgi I-VII. Ponad 5 tys. stron. Papie¿ Pius XII,
poproszony o wydanie opinii, powiedzia³:
«Opublikujcie to dzie³o w formie, w jakiej zosta³o napisane. Nie ma potrzeby
wydawaæ opinii o jego pochodzeniu. Kto
przeczyta ten zrozumie.»
POZNAÆ EWANGELIÊ. Wykaz odnoników do pism Valtorty, uporz¹dkowanych:
G wg czytañ liturgicznych roku A,B,C G
wg wi¹t i uroczystoci G wg Ksi¹g St. Testamentu G wg rozdzia³ów Ewangelii. Uzupe³nienie: wykaz wizji i dyktand oraz przypowieci zawartych w Poemacie Boga...
i w Rozwa¿aniach... Bardzo po¿yteczne uzupe³nienie Poematu...! (160 str.)
ROZWA¯ANIA RÓ¯AÑCOWE. Wizje
15 tradycyjnych tajemnic ró¿añcowych (radosne, bolesne, chwalebne) oraz kilkadziesi¹t dyktand spisanych przez M. Valtortê o
Maryi: o Jej przymiotach, o modlitwie Zdrowa Maryjo... i in. (304 str.)
ROZWA¯ANIA TAJEMNIC WIAT£A. IIga czêæ rozwa¿añ. Obydwie daj¹ mo¿liwoæ nie znaj¹cym pism Valtorty, zapozna-

nia siê z okruchami dzie³a i g³êbszego prze¿ywania modlitwy ró¿añcowej. Ilustracje.
(304 str.). Wstêp: Rosarium Virginis Mariae.
MOJE SERCE JEST ARK¥ ZBAWIENIA.

Naju 1985-97. Pe³ne wydanie Orêdzi; kilkadziesi¹t kolorowych zdjêæ p³aczu figurki,
wydzielania siê oleju oraz cudów eucharystycznych; relacje wiadków. Oprac.: ks. R.
Spies, kierownik duchowy Julii. (300 str.)
NADESZ£A GODZINA PRÓBY. Naju
1995-97. Liczne cuda eucharystyczne w
Korei; kolorowe zdjêcia (138 str.)
BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH
DZIECI. Orêdzie otrzymane przez s. Eu-

geniê Ravasio, za³o¿ycielkê Zgromadzenia, misjonarkê, aposto³kê trêdowatych.
Modlitwa do Boga Ojca i wizerunek wg jej
opisu. (48 str.) Wstêp: opinia ordynariusza,
który uzna³ objawienie za nadprzyrodzone.
AKITA. £ZY I POS£ANIE MARYI. Ksi¹¿ka przedstawia fakty oczyma ojca Yasudy,
naocznego wiadka wydarzeñ, które biskup Ito zatwierdzi³ listem pasterskim, uznaj¹c w nich kontynuacjê Fatimy. Kolorowe
zdjêcia p³aczu figury (296 stron).
GARABANDAL. Czy koniec czasów
jest bardzo bliski? Relacja ojca E. G. de

Pesquery z objawieñ Matki Bo¿ej w Hiszpanii w latach 60-tych. Kilkadziesi¹t zdjêæ,
relacje wiadków. Publikacja ma wartoæ
dokumentu. (360 str.).
ADORACJA NOCNA W RODZINIE.

Modlitewnik promotora intronizacji Najw.
Serca w rodzinach: o. M. Crawley-Boevey,
z zasadami i planem intronizacji (48 str.)
NOWENNA DO NIEPOKALANEGO
SERCA MARYI. Pierwsze soboty miesi¹-

ca. Nowenna wynagradzaj¹ca podyktowana siostrze M. Natalii (32 str.)
KASETY AUDIO I VIDEO
MI£OÆ WYNAGRADZAJ¥CA. O potrzebie i formach wynagradzania za doznawane przez Boga zniewagi, na podst. pism
mistyków chrzecijañskich (90 min.)
DROGA KRZY¯OWA. Rozwa¿ania tradycyjnych stacji na podstawie VI Ksiêgi
Poematu Boga-Cz³owieka (90 min.)
RÓ¯ANIEC WIÊTY Z ROZWA¯ANIAMI na podst. wizji Valtorty. Modlitwê prowa-

dzi Magda Buczek za³o¿ycielka Podwórkowych Kó³ Ró¿añcowych. CZÊCI: RADOSNA, BOLESNA, CHWALEBNA. Ka¿da na
kasecie 60-min. CZÊÆ WIAT£A: 90 min.
RÓ¯ANIEC BEZ ROZWA¯AÑ na kasecie
90-min. Pomoc w odmówieniu modlitwy w
czasie spaceru, w podró¿y samochodem
lub autobusem czy te¿ samotnie w domu.
ORÊDZIE Z LA SALETTE: Czas, bycie
wyszli i owiecili ziemiê... Historia objawienia, losy widz¹cych, treæ i znaczenie
tajemnicy. Kaseta video lub audio (60 min.)
GARABANDAL. HISTORIA I WSPÓ£CZESNOÆ. Nagranie audio (90 min.) i

video (60 min.). Omawia treæ objawienia
oraz jego znaczenie, zdjêcia wspó³czesne
i archiwalne nagrania ekstaz.
ODNOWA WIATA. Prelekcja kanadyjs-
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kiego charyzmatyka ks. Ch. Mathieu o zbli¿aj¹cej siê odnowie Kocio³a i powrocie
Jezusa. (90 min., kaseta audio).
Z MARYJ¥ W SZKOLE MI£OCI I WIÊTOCI. Rekolekcje s. Emmanuel Maillard

na podstawie orêdzi z Medziugorja. Ka¿da kaseta omawia jedno zagadnienie (5x90
min.): G Trzeba, abym kocha³ a¿ do nieskoñczonoci G Modlitwa wszystko mo¿e
G Broñ niezwyciê¿ona G Mi³oæ w cierpieniu G Gdzie jest ród³o ¿ycia?
PISMO WIÊTE PRZECZY WIADKOM
JEHOWY. Historia powstania, g³ówne tre-

ci i b³êdy nauczania sekty w zestawieniu
z nauk¹ Kocio³a katolickiego  oprac. ks.
M. Kaszowski. (90 minut).

OTO SERCE, KTÓRE TAK BARDZO UMI£OWA£O LUDZI. Przes³anie otrzymane

przez w. Ma³gorzatê. Film (60 min.) i pod
tym samym tytu³em kaseta audio (90 min.)
z dodatkiem o intronizacji Najw. Serca wed³ug objawieñ S³. B. Rozalii Celakówny.

OBJAWIENIE MATKI BO¯EJ W LOURDES. Historia wydarzeñ, los w. Bernade-

ty, omówienie orêdzia i jego znaczenia dla
wspó³czesnego wiata i ka¿dego d¹¿¹cego do wiêtoci. (audio i video 45 min.)

OBJAWIENIE MATKI BO¯EJ W FATIMIE
w 1917 r. Relacja z przebiegu wydarzeñ,

treæ i znaczenie orêdzia (audio, 75 min.)
NOWOCI

+ strona 31.

Zamówienia:
B.H.Lumen 43-190 Miko³ów
ul. ¯wirki i Wigury 6 Tel.: (32)7383869

GDZIE KUPIÆ KSI¥¯KI I KASETY?
l TORUÑ: ul. ¯wirki i Wigury 80
sklep Fundacji Nasza Przysz³oæ na terenie Radia Maryja
Tel.: (56)6108117
l SZCZECINEK: Fundacja Nasza Przysz³oæ
ul. Klasztorna 16 Tel.: (94)3731160; (94)3731161;
(94)3731162; Fax: (94)3742514
l POZNAÑ  sklep przy Farze (ulica Go³êbia)
w centrum miasta Tel.: (61)8305182
l CZÊSTOCHOWA  CLARAMONTANA,
ul. Kordeckiego 2 (sklep na Jasnej Górze)
l KRAKÓW  Rhema ul. Lubicz 10 Tel./fax: (12)4294672
l WARSZAWA  KSIÊGARNIA
Naszego Dziennika, tel.: (22)5157777
l WARSZAWA  LEGA Tel.: (22)6210657
l CHORZÓW  SAMUEL
Tel.: 0602323858 lub (32)2479897

l UWAGAl
PE£NA OFERTA WY£¥CZNIE

w MIKO£OWIE ul. ¯wirki i Wigury 6
B. H. Lumen Tel.: (32)7383869
Fax: (32)7389412
b.h.lumen@voxdomini.com.pl
JEDYNA POLSKA STACJA TELEWIZJI SATELITARNEJ,
PRAGN¥CA PRZEKAZYWAÆ
WARTOCI RELIGIJNE I PATRIOTYCZNE

Od 1 grudnia 2003 nast¹pi³a zmiana parametrów odbioru TV TRWAM, która znacznie
poprawi³a jakoæ sygna³u w Polsce. Aktualne dane do odbioru tego programu (konieczne
jest posiadanie odbiornika cyfrowego TVSAT oraz anteny parabolicznej) s¹ nastêpuj¹ce:
SATELITA ASTRA 2C - 19,2°E
Transponder nr 103
Czêstotliwoæ 10832 MHz
Polaryzacja - H SR 22000
FEC 5/6
Pid Video 70 Pid Audio 71
Zmieni³y siê jednoczenie parametry
dla odbioru programu Radia Maryja: jak
dla TV TRWAM, ale Pid Audio: 73.
W USA i Kanadzie:
SATELITA AMERICOM AMC 4
Pozycja 101° WEST
Transponder nr 21
Czêstotliowæ 12120 MHz
Polaryzacja - V FEC 3/4
Zachêcamy do wsparcia tej telewizji o profilu
religijno-patriotycznym duchowo, materialnie,
przez mówienie o niej innym i przez ogl¹danie.
Program na ¿ywo! W rody + transmisja
Audiencji Generalnej z Watykanu.
Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk i o. Piotr Dettlaff wrêczaj¹ Ojcu wiêtemu
Wp³aty mo¿na odliczyæ przy rozliczeniu
Ksiêgi z nazwiskami s³uchaczy Radia Maryja i TV Trwam,
dochodów za r. 2004. Dane i blankiety zawsze
którzy podjêli sta³¹ modlitwê ró¿añcow¹ za Papie¿a, w 2003 roku.
w Naszym Dzienniku.
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Moim wiadectwem
jest Duch proroctwa...
«Moim wiadectwem jest Duch proroctwa»  powiedzia³ Chrystus do Vassuli, 26
padziernika 1987, aktualizuj¹c wyra¿enie
z Apokalipsy (19,10). Ten charyzmat eksploduje w erze mesjañskiej, w której ¿yjemy, bêd¹cej ostatni¹ er¹ wiata.
«Ju¿ przyszed³ zatem do nas kres wieków»  przypomina Sobór Watykañski II
(KK 48). Trzeba tylko wzi¹æ powa¿nie to,
co czytamy w Dziejach Apostolskich: «W
ostatnich dniach  mówi Bóg  wylejê Ducha mojego na wszelkie cia³o, i bêd¹ prorokowali synowie wasi i córki wasze, m³odzieñcy wasi widzenia mieæ bêd¹, a starcy
 sny. Nawet na niewolników i niewolnice
moje wylejê w owych dniach Ducha mego,
i bêd¹ prorokowali» (2,17n). Tekst ten czêsto pojawia siê w zeszytach Vassuli Prawdziwe ¯ycie w Bogu. By³oby zatem w³aciw¹ rzecz¹ pójæ za ci¹gle aktualnym w
Kociele Bo¿ym charyzmatem proroctwa.
Sobór przypomina nam, ¿e «Chrystus,
Prorok wielki (...) pe³ni swe prorocze zadanie a¿ do pe³nego objawienia siê chwa³y 
nie tylko przez hierarchiê, która naucza w
Jego imieniu i Jego w³adz¹, ale tak¿e przez
wieckich, których po to ustanowi³ wiadkami oraz wyposa¿y³ w zmys³ wiary i ³askê
s³owa» (KK 35). Sobór stwierdza, ¿e charyzmaty prorockie  podobnie jak i wszystkie inne charyzmaty, które Duch wiêty
«rozdziela miêdzy wiernych wszelakiego
stanu»  maj¹ «na celu odnowê i dalsz¹
po¿yteczn¹ rozbudowê Kocio³a». «Przyjmowaæ nale¿y je z dziêkczynieniem i ku
pociesze» i poddane maj¹ byæ pod s¹d
prze³o¿onych w Kociele, «którzy szczególnie powo³ani s¹, by nie gasiæ ducha, lecz
dowiadczaæ wszystkiego i zachowywaæ to,
co dobre» (KK 12).
To nam wyjania, ¿e Koció³ cieszy siê
 w podwójnym sensie: korzystania i radowania siê  w wa¿nych okresach swej historii, g³osami prorockimi pragn¹cymi odtworzyæ na jego zniekszta³conym obliczu
blask rysów niebieskich. Duch wzbudzaj¹cy dzi w Kociele, Oblubienicy Chrystusa, zwróconej ku nastêpnemu tysi¹cleciu
Wcielenia, odnowione pragnienie Oblubieñca, jest w trakcie przygotowywania Jej
na ma³¿eñskie spotkanie z Nim. Ci, którzy
s¹ powo³ani w czasach Ducha, nie bêd¹
mogli nie uwra¿liwiaæ wiernych na rozbu-
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dzenie charyzmatu proroctwa, charyzmatu po¿¹danego bardziej ni¿ wszystkie inne
(1 Kor 14,1) i na niepogardzanie nim w ¿aden sposób (1 Tes 5,20).
Charyzmat prorocki uczy odczytywaæ historiê oczyma Bo¿ymi i zauwa¿aæ w niej
Jego plan zbawienia i przyczyniaæ siê do
jego realizacji. Jest to og³oszenie i równoczenie ujawnienie: przestroga i pociecha.
Grzegorz Wielki, wyjaniaj¹c ludowi proroctwa Ezechiela poucza³, ¿e «s¹ trzy czasy dla proroctwa: przesz³oæ, teraniejszoæ i przysz³oæ» i ¿e «celowoæ specyficzna dla proroctwa, to nie przepowiadanie przysz³oci, lecz ods³anianie tego, co
jest ukryte» i ¿e jest «w³aciwe dla Ducha
proroctwa udowadnianie przysz³oci przez
przesz³oæ» (Homilie do Ez 1,1-3).

Profesjonalici proroctwa
Duch proroczy ludu Bo¿ego jest wzbudzany i o¿ywiany w mê¿czyznach i kobietach, których mo¿na by okreliæ jako profesjonalistów prorokowania, wezwanych do
niego przez szczególny dar Ducha. Nasza
myl zwraca siê tutaj do wiêtej, nazwanej
widz¹c¹ Nowego Przymierza, aposto³em
i prorokini¹: do Brygidy Szwedzkiej, która
¿y³a od 1302/3 do 1373. wiêtowalimy w
1991 rocznicê jej kanonizacji, która mia³a
miejsce 7 padziernika 1391 roku, mniej
ni¿ 20 lat po jej mierci.
Brygida by³a wspó³czesna jednemu z
najbardziej zamieszanych i ciemnych okresów historii Kocio³a, niewoli Awinioñskiej,
który widzia³ papie¿y oddalonych od Rzymu od 1305 do 1377. Zosta³a wdow¹ w r.
1344, po 28 latach ma³¿eñstwa, by³a matk¹ 8 dzieci. Przenios³a siê do Rzymu w r.
1349, pragn¹c uczciæ Rok wiêty (1350),
og³aszany co 50 lat od Klemensa VI.
Brygida posiada³a szczególne dary mistyczne, które ujawni³y siê w wizjach i s³yszanych s³owach. Chrystus, jej rozmówca,
powiedzia³: «Nie mówiê tylko do ciebie samej, lecz dla zbawienia innych. Wybra³em
ciê, jako oblubienicê, aby ci pokazaæ Moje
tajemnice. Us³yszysz i zobaczysz rzeczywistoci duchowe i bêdziesz Moim narzêdziem.»1
Jak ³atwo mo¿na sobie wyobraziæ, wiarygodnoæ Brygidy torowa³a sobie drogê
miêdzy tysi¹cami przeszkód, szczególnie
ze strony duchowieñstwa, od którego oczekiwa³a pomocy. Oszustka i czarownica
to naj³agodniejsze, co o niej powiedziano.
Ostrze¿enia Chrystusa by³y przyjmowane
jako nieuzasadnione groby. Wizja  któr¹
mia³a w kociele w. Piotra, w Rzymie, miecie opró¿nionym z przyjació³ Boga, któ-

re sta³o siê gniazdem ¿mij i skorpionów2
 nie mog³a siê podobaæ hierarchii tej epoki. Ale wiêta mia³a wszelkie szanse powodzenia, ukazuj¹c zasadnoæ swoich
przepowiedni. Papie¿e, dla których by³y
one przeznaczone, jako pierwsi pozwolili
siê z³agodziæ i hierarchia zosta³a wezwana
do przyjêcia autentycznoci proroctwa oraz
do wyci¹gniêcia z niego korzyci. Kilku
papie¿y mia³o bardzo cis³e kontakty z t¹
królow¹, która sta³a siê pielgrzymem od w.
Jakuba z Compostelli do Jerozolimy, przechodz¹c przez Loretto i Asy¿. Zosta³a nastêpnie zakonnic¹ w klasztorze, który sama
za³o¿y³a. Papie¿e ust¹pili wreszcie jej naciskom, akceptuj¹c wezwania i przyjmuj¹c
surowe oceny, dotycz¹ce chrzecijañstwa
epoki. Katarzyna ze Sieny (1347-80) znalaz³a sposób, aby doprowadziæ do realizacji jej marzenie powrotu nastêpcy Piotra
do jego Siedziby i doprowadzenia do jednoci w Kociele.
O autentycznoci Objawieñ Brygidy 
tak nazwano zbiór 486 modlitw3 opublikowanych w 8 tomach, przegl¹dniêtych przez
kierowników duchowych wiêtej i wydanych po raz pierwszy w 1492 r.  dyskutowano nadal, nawet po kanonizacji. Dyskutowano na soborze w Konstancji (1414-18)
i w Bazylei (1433-36), choæ Bonifacy IX,
wynosz¹c j¹ na o³tarze, uzna³, ¿e mia³a
ducha prorockiego, a najs³ynniejszy inkwizytor Tomasz z Torquemado uwa¿a³ wizje
skandynawskiej wiêtej za autentyczne.
Okrelono, ¿e te objawienia nie powinny byæ uwa¿ane za pisma wiête i ¿e zas³uguj¹ jedynie na przyjêcie przez wiarê
ludzk¹, jak przyjmuje siê rzeczy prawdopodobne i w sposób u¿yteczny godne wiary, zgodnie z klasycznym okreleniem Benedykta XIV.4 To s³uszne wyjanienie nie
mo¿e w ¿adnym wypadku pozbawiæ proroctwa  po sprawdzeniu prawdziwoci i
autentycznoci  jego niezast¹pionej roli
w Kociele ustanowionym w³anie na aposto³ach i prorokach (por. Ef 2,20). Szczególnie w wypadku  jak to by³o i z Brygid¹
 kiedy prorocy zgadzaj¹ siê dzia³aæ w cis³ej jednoci z nastêpcami aposto³ów i
przede wszystkim z nastêpcami Piotra.

Aktualnoæ
prorockiego charyzmatu

Miêdzynarodowe spotkanie w Rzymie
3-5 padziernika 1991 mia³o za temat:
wiêta Brygida prorokiem nowych czasów.
Aktualnoæ pos³ania. Równie¿ wród Kobiet wed³ug Wojty³y,5 Brygida Szwedzka
jest przedstawiona jako Prorok nowych
czasów. Lino Lozza, dyrektor czasopisma
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ekumenicznego Unitas, przedstawia nasz¹
wiêt¹ jako «mistrzyniê duchowoci i prorokiniê dla trzeciego tysi¹clecia». Te akcenty rodz¹ siê z wyczucia szczególnej zbie¿noci, jak¹ widzi siê miêdzy nasz¹ epok¹ i
epok¹ Brygidy, lecz przede wszystkim z
rozpoznania jej natchnionego nauczania
po¿ytecznego zarówno dla Kocio³a, jak i
dla dzisiejszego wiata. Istotnie, nale¿y ona
do tych licznych dzielnych niewiast, które  pomimo przeladowañ, trudnoci i
dyskryminacji  uczestniczy³y w pos³udze
Kocio³a.6
Jeli wszystko to jest prawdziwe, nie
mo¿emy nie przyj¹æ z podobnym entuzjazmem  po uwa¿nym rozeznaniu i przekroczeniu barier racjonalistycznych i socjologicznych, sprowadzaj¹cych proroctwo do
ruchu wyzwoleñczego i do kontestacji Kocio³a  aktualnych zaczynów prorockich,
które wydaj¹ siê przechodziæ uci¹¿liw¹ drogê mistyczki szwedzkiej.
Wydaje siê, ¿e  miêdzy licznymi wspó³czesnymi drogami charyzmatycznymi 
najbli¿sza Brygidzie by³aby obecnie Vassula Ryden, pochodzenia greckiego, kosmopolitka (od 1987 ¿y³a w Szwajcarii, a obecnie w Rzymie), wyznania prawos³awnego,
o duchowoci g³êboko katolickiej, ¿ona i
matka dwojga dzieci.
Kredyt zaufania co do wiadectw Vassuli spoczywa na autorytecie jej kierowników duchowych i oczekiwanej ocenie Kocio³a.7 Ocena ta, jak mo¿na przewidzieæ,
bêdzie nie mniej trudna, ni¿ ocena Brygidy, gdy¿ historia powtarza siê. Trudno przekroczyæ tê wiarygodnoæ ludzk¹ nawet
wtedy, gdy ma siê do czynienia z faktami
takimi jak prawoæ sumienia, szczeroæ
serca, rozeznanie duchowe, zgodnoæ z
doktryn¹ i obfite owoce nawróceñ. Przypadek Brygidy uczy nas bardzo wiele, gdy¿
ona jest te¿ prorokiem dla naszej epoki.
Pos³ania Chrystusa  inaczej ni¿ w przypadku Brygidy, która dyktowa³a je swemu
kierownikowi duchowemu  s¹ pisane bezporednio przez sam¹ Vassulê poprzez pewien rodzaj pisma prowadzonego. Towarzysz¹ temu s³owa i wizje wewnêtrzne, jak
to by³o równie¿ w przypadku wiêtej z Finstald. W odniesieniu do Vassuli maj¹ wartoæ równie¿ wyjanienia, które Chrystus
da³ Brygidzie: «S³owa duchowe s¹ ci przekazane w porównaniach, inaczej twój duch
nie móg³by zrozumieæ... widzisz rzeczy
duchowe tak, jak gdyby by³y cielesne».8
Ca³kowita konstrukcja tych nowych objawieñ (pisanych zawsze ma³¹ liter¹) jest
wiêc symboliczna; nie tylko mieszcz¹ siê
one w ramach Objawienia (tym razem pisanego du¿¹ liter¹), ale je aktualizuj¹. Chrystus zapewnia, ¿e w³anie «pracuje w wielu sercach» (1.02.88) i ¿e mówi On nie tylko do Vassuli, «lecz do ka¿dej duszy»
(16.01.91). Precyzuje równie¿, ¿e «nie objawia nic nowego» (10.01.90), lecz «powtarza te same prawdy, które zosta³y nam ju¿
dane» (23.07.91).

Przywróciæ pamiêæ duszy

W proroctwie Vassuli dominuje jasna

wizja relacji oblubieñczej z Chrystusem:
«Kochaj Mnie, a Moje pragnienie zostanie
zaspokojone» (8.04.88). Ujawnia siê w tym
powo³anie ca³ego Kocio³a  Ma³¿onki têskni¹cej za poca³unkiem Ma³¿onka. Wspomniany Sobór, w dwudziestu fragmentach
rozrzuconych tu i tam w jego dokumentach,
mówi o mistycznych zalubinach miêdzy
Chrystusem, Oblubieñcem Kocio³a i Kocio³em, Oblubienic¹ S³owa wcielonego.
W 1977 roku Miêdzynarodowa Komisja
Teologiczna w jednym ze swoich dokumentów stwierdza, ¿e «Chrystus jest z pewnoci¹ Oblubieñcem w ca³ym tego s³owa znaczeniu... Chocia¿ ten tytu³  jak tam czytamy  bywa zazwyczaj niedoceniany przez
chrystologiê, dla nas powinien odnaleæ
ca³e swoje znaczenie... Jezus jest Oblubieñcem w ca³ym tego s³owa znaczeniu.»9
Rozwa¿one pod tym k¹tem widzenia
proroctwo Vassuli jest niczym innym jak
tylko histori¹ duszy, a Chrystus na tych stronicach  powsta³ych dziêki Jego dyktowaniu  przychodzi «by przywróciæ pamiêæ
naszej duszy (11.02.92). Nieodzowne jest
zatem, aby ci wszyscy, którzy zastanawiaj¹ siê nad tymi stronicami, identyfikowali siê
z Vassul¹, uwa¿aj¹c j¹ za «znak»
(16.11.88) i pozwolili siê pobudziæ przez
czu³oæ i autentyczny poryw mi³oci, sk³aniaj¹cy Chrystusa do spotykania dusz. Niestety utracilimy zwyczaj pos³ugiwania siê
takim jêzykiem... Jêzykiem w. Bernarda,
z tych minionych wieków, kiedy wyjania³
Pieñ nad Pieniami swoim mnichom.
To odkrycie ka¿e nam wtr¹ciæ pewn¹ refleksjê. Badanie jakiegokolwiek proroctwa
powinno zacz¹æ siê od wydarzenia i przejæ
nastêpnie do wyjanienia. Jeli wydarzenia mówi¹ nam o dowiadczeniu mi³oci,
w której wyra¿a siê czyste odniesienie duszy do Boga, powinnimy przekonaæ siê do
tej wizji, nawet jeli na pierwszy rzut oka
wydaje siê, ¿e ona pogwa³ci nasze racjonalistyczne, martwe i pozbawione autentycznego ¿aru kategorie poznawcze. Inaczej mówi¹c, nie powinnimy odrzucaæ faktów  gdy ju¿ jestemy pewni ich autentycznoci  jedynie dlatego, ¿e nie odpowiadaj¹ naszym ramom mylowym. Gdyby tak postêpowaæ, kto kiedykolwiek uwierzy³by w Zmartwychwstanie?
Wróæmy do pos³añ przekazanych przez
Vassulê. Chrystus dokonuje bardzo surowej i bezlitosnej oceny Swojej oblubienicy,
któr¹ jest Koció³ i w pewnym sensie ca³a
ludzkoæ, ale równoczenie otwiera perspektywy powszechnej odnowy i nadziei.
On pobudza nas przede wszystkim do odczytywania znaków czasu i wielokrotnie
powtarza, ¿e Jego znaki «nigdy siê nie
skoñcz¹» (28.05.87) i ¿e bêd¹ nimi Jego
rzecznicy, «dzisiejsi prorocy» (6.07.90).
Powtarza On ogólnie, ¿e «jest na drodze
powrotu» do nas (8.11.89), ofiarowuje nam
znaki, które «nie s¹ znakami koñca wiata», lecz «znakami koñca pewnej ery»
(31.01.90). «Czas nagli», «Pisma w³anie
siê wype³niaj¹.» Wiele razy mo¿na przeczytaæ: «pierwsze bóle rodzenia siê rozpoczê³y».

«Stworzenie jest zdeprawowane» (2729.04.88). «Dom Bo¿y», Koció³ «jest zrujnowany» (25.04.88). ¯yjemy w «czasach
buntu», w «epoce ciemnoci». Skarga
Chrystusa wyra¿a siê w s³owach twardych
i w tonie pe³nym cierpienia. S³owa takie jak:
odstêpstwo, spustoszenie, pustynia, zdrada, rozk³ad, upokorzenie, «industrializacja», nikczemnoæ, zniszczenie... nie pozwalaj¹ nam siê ³atwo usprawiedliwiæ. Z
drugiej strony Chrystus kategorycznie
stwierdza, ¿e przychodzi, «aby wskrzesiæ
tê martw¹ epokê i uczyniæ z niej erê pe³n¹
¿ycia» (3.06.89). Nie przychodzi, «aby nam
groziæ», ale «aby nas ostrzec» (10.04.90):
«nie gro¿ê wam, uprzedzam was z mi³oci» (3.12.88).
Jak twierdzi³a ju¿ Brygida, ró¿ne s¹ zadania powierzone kap³anom, wród których
 obok potomków Abla, «kap³anów Amen»
(29.10. 91)  s¹ te¿ potomkowie Kaina;10
to dwa obrazy symbolizuj¹ce kap³anów,
których ofiary by³y przeciwstawne.
«Wielki ucisk» oczyszczaj¹cy, który
nêka Koció³ i wiat, którego spe³nienie
og³asza w sposób proroczy w naszej epoce Jan XXIII,11 zapowiadaj¹cy «Nowe Zielone wi¹tki» (13.03.88), wielki powrót
Chrystusa do serca Jego Kocio³a i Jego
stworzenia. On Sam okrela swoje orêdzia
«jako orêdzia Drugich Zielonych wi¹t»
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(6.08.91). Potwierdza tonem czasami pe³nym cierpienia, czasami porywczym  bardzo mêski jest obraz Pana, a jednak ogromnie bogaty w czu³oæ  ¿e Koció³ zostanie «o¿ywiony», «odnowiony», «przywrócony do ¿ycia», «pocieszony». Wyra¿enia
takie jak: «Koció³ powróci do ¿ycia« i «Koció³ o¿yje», stanowi¹ przynaglaj¹cy refren,
który pojawia siê na licznych stronach opublikowanych do dnia dzisiejszego. Jeli
apokaliptyczne wydarzenia zarysowuj¹ siê
na horyzoncie dzisiejszej ludzkoci, jeli
«wielkie formy wynagrodzenia» s¹ wielokrotnie przypominane, to dlatego, ¿e zbli¿a siê upadek odwiecznego wroga: «wiêtoæ sparali¿uje szatana na tysi¹c lat»
(19.12.90), «zostanie on skrêpowany ró¿añcem» (2.08.91). Tematy, które s¹ przejête z wielu stron Biblii, aktualizuj¹ czêsto
w sposób sugestywny i prowokuj¹cy wieczne pos³anie.

Koció³ zjednoczy siê
Jednym z istotnych elementów potê¿nego planu jest jednoæ Kocio³a. Proroctwo Vassuli wyra¿a tutaj ca³¹ swoj¹ si³ê i
konkretnoæ. Vassula jest nawet znakiem
tego proroctwa: prawos³awna, w sposób
wyj¹tkowy bliska duchowoci katolickiej.
Chrystus uskar¿a siê w g³êbokim wyra¿eniu: «Moje Cia³o boli Mnie» (29.03.88), poniewa¿ jest rozdarte na ogromn¹ liczbê
czêci. «Laska Pasterska» symbol jedynej
w³adzy w Kociele zosta³a «z³amana» i
«rozpad³a siê na kawa³ki». Ale w obliczu
tak przykrej sytuacji Jezus og³asza, ¿e Jego
Koció³ «zostanie zjednoczony»: «Przychodzê, by zjednoczyæ Mój Koció³» (23.
03.88), a to nast¹pi pod przewodem «Piotra-Moich-Baranków» (16.05.88). Uprzedza: «Aby siê zjednoczyæ, powinnicie siê
ugi¹æ» (2.06.87) i wskazuje «klucz jednoci», którym jest «mi³oæ i pokora» (19.09.
91). W ten sposób dojdziemy do adorowa-

nia Go w jedynym tabernakulum, do celebrowania Jego «wiecznej ofiary» na jednym o³tarzu. Pierwszym znakiem tego wydarzenia, zupe³nie nieoczekiwanego i przekraczaj¹cego wszelkie przewidywania podobnie jak upadek komunizmu, bêdzie ujednolicenie daty Wielkanocy. «Fa³szywy
ekumenizm», parali¿uj¹cy drogê ku jednoci, ust¹pi miejsca «cudowi» spotkania
miêdzy ró¿nymi wyznaniami chrzecijañskimi, które usilnie szukaj¹ dróg do porozumienia i braterstwa.
Nawet pod tym wzglêdem Brygida i Vassula wydaj¹ siê byæ zjednoczone przez
autentyczne, ekumeniczne powo³anie.
Pierwsza  wewn¹trz Kocio³a rozdartego
przez stronnictwa. Druga  we wnêtrzu
chrzecijañstwa rozbitego przez schizmy
Wschodu i Zachodu  ostatnia dokonana
przez Lefebvrea  i przez nacisk nowych
religii i sekt.
W pos³aniu Vassuli pojawiaj¹ siê te
same ponaglenia, które widzimy w pismach
Brygidy, ale z silniejszymi akcentami, ze
wzglêdu na «pe³niê czasów» aktualnego
momentu historycznego. Zosta³o to zaakcentowane równie¿ przez Jana Paw³a II w
encyklice Dominum et vivificantem (66) i
podjête przez encyklikê Redemptoris Mater, kiedy stwierdza on, ¿e «koniec drugiego tysi¹clecia chrzecijañstwa otwiera jakby now¹ perspektywê» (49).
Istotnie, przeddzieñ trzeciego tysi¹clecia  skontrastowany tak bardzo przez
wiat³a i cienie  sprawia, ¿e aktualne staje siê biblijne wezwanie, umieszczone jak
gdyby koñcowa pieczêæ ca³ego Objawienia: A Duch i Oblubienica mówi¹: Przyjd!
(Ap 22,17). Nowa era zapowiada siê jako
radowanie siê mi³oci¹: «Mi³oæ szuka powrotu mi³oci» (25.02.91). Chrystus przedstawia siê «jako Oblubieniec, który pod¹¿a za Sw¹ umi³owan¹». Pod dat¹ 3.04.90,
czytamy strony przepe³nione wielkim liry-

zmem: «Ja, wasz Chrystus, przychodzê zachwyciæ wasze serca Moj¹ pieni¹ mi³oci»
(30.07.90). On sam zapewnia, ¿e przygotowuje nas «do wejcia w now¹ erê mi³oci» (22.09.89) i ¿e nasze «pokolenie bêdzie mia³o swoje zalubiny z Jego wiêtym Duchem» (13.05.91). Ten Duch  podsumowuj¹c oddajmy s³owo Soborowi 
«uposa¿a go (Koció³) w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne... utrzymuje Koció³ w ci¹g³ej m³odoci, ustawicznie go odnawia i do doskona³ego zjednoczenia z Oblubieñcem prowadzi. Albowiem
Duch i Oblubienica mówi¹ do Pana Jezusa: Przyjd!» (KK 4).
Ojciec Antoni Gentili
L. Lozza Sainte Brigitte de Suede, maîtresse de spiritualité, prophete pour le troisieme
millénaire Rzym 1991, s. 45-57.
2
Sainte Brigitte de Suede Choix anthologique des révélations Watykan 1982, s. 113.
3
W Polsce: t³umaczenie piêtnastu modlitw do
Jezusa, Króla Mêczenników, nosz¹cych tytu³
Tajemnica Szczêcia. Jest to rozwa¿anie Ran
zadanych w czasie Mêki, podyktowane w. Brygidzie przez Jezusa Chrystusa.
4
Benedykt XIV De canonizatione: «Zatwierdziæ podobne objawienia z punktu wiary katolickiej nie jest ani konieczne, ani mo¿liwe; wiara
pozostaje wewn¹trz kryteriów tej ostro¿noci,
która przedstawia je jako prawdopodobne i godne uznania za prawdziwe» (II,53,15). Za wiarê
katolick¹ nale¿y tu uznaæ symbole wiary i jej
dogmaty.
5
Ksi¹¿ka opublikowana po w³osku.
6
Por. Jan Pawe³ II, Mulieris dignitatem,
15.08.1988, n.27.
7
Por. 20.09.87.
8
Brigitte de Suede Révélations, Editions du
Lion de Juda, 1991.
9
Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bo¿ym 23.
10
«Mój Koció³ jest pelen Kainów» 13.05.89.
11
Konstytucja apostolska Humanae salutis
koñczy siê modlitw¹: Odnów w naszej epoce
cuda, jak w czasie nowego Zes³ania Ducha
wiêtego, 25.12.1961.
1

P R O M O C J A!
Od 1 sierpnia 2004 do 30 listopada 2004
z okazji 19 rocznicy otrzymania przez Vassulê
pierwszych orêdzi zawartych w jej duchowym
dzienniku Prawdziwe ¯ycie w Bogu
Komplet ksi¹¿ek "Prawdziwe ¯ycie w Bogu" z wysy³k¹
kosztuje obecnie tylko 110 z³, a nie jak dot¹d 118,5 z³. Pokrywamy resztê kosztów tym, którzy chc¹ zakupiæ Orêdzia.
Warunkiem skorzystania z promocji jest jednak wp³ata z
góry 110 z³ na nasze konto: GBG SA II/O Katowice
84 1560 1111 0000 9070 0003 0564.
Mo¿na te¿ skorzystaæ z konta w mBanku:
16 1140 2004 0000 3602 3422 2480.

Zachêcamy do zakupu i do lektury!
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O. ROBERT FARICY SJ
PROFESOR TEOLOGII DUCHOWOCI
NA UNIWERSYTECIE GREGORIAÑSKIM
W RZYMIE
S. LUCY ROONEY SND

S ³ o w o do C z y t e l n i k a
PRAWDZIWEGO ¯YCIA W BOGU

«JEZUS CHCE SPRAWIÆ, ¯E POZNASZ GO LEPIEJ...»
Vassula Ryden: mistrzyni Bangladeszu
w tenisie, modelka hotelu Sheraton, uznana malarka, dusza towarzystwa, gospodyni prowadz¹ca dom swego mê¿a, matka
dwóch synów. Idealna osoba do otrzymywania objawieñ w naszych czasach? Byæ
mo¿e tak, skoro drogi Bo¿e zawsze s¹ zaskakuj¹ce, a Jego wybory zazwyczaj nie s¹
tymi, których dokonalibymy sami (por. Iz
55,8).
Niezwyk³y sposób przekazywania objawieñ rêk¹ Vassuli, u¿ywan¹ do pisania orêdzi, budzi opory. Ona sama ma czasem w¹tpliwoci, a jednak wie w g³êbi serca, ¿e to
rzeczywicie Jezus jest tym, który porusza
jej rêk¹: «Jestem zbyt realistyczna, zbyt
sceptyczna. Dzi nie mogê zapanowaæ nad
nowymi w¹tpliwociami. Dlaczego jestem
taka niesta³a? Jednak¿e wiem dobrze, ¿e
nie mogê kontrolowaæ rêki i ¿e tracê wszelk¹ moc, kiedy Bóg bierze j¹ w posiadanie» (9.04.87).
Bada³a wszystkie argumenty: ¿e ulega
podwiadomoci lub ¿e jest pod wp³ywem
z³ych duchów, ¿e ma zaburzenia psychiczne. Wie, co siê bêdzie o niej mówi³o: uzna
siê j¹ co najmniej za g³upi¹, nawet znienawidzi. Jednak odwa¿nie, nara¿aj¹c siê na
ró¿ne szyderstwa, publikuje orêdzia. Wie
tak¿e, jak ma³¹ jest przekazicielk¹ tych orêdzi. Przecie¿ Jezus powiedzia³ jej: «Nie
s¹d ani przez sekundê, ¿e udzieli³em ci
tego charyzmatu, bo kocham ciê bardziej,
ni¿ inne Moje dzieci» (23.01.87).
Sk¹d jednak masz wiedzieæ, ¿e s³owa
przypisywane tu Panu, rzeczywicie pochodz¹ od Jezusa? Jak mo¿esz byæ pewien,
¿e Jezus mówi³ do Vassuli, pisa³ z ni¹, dyktowa³ jej? Czy masz prawo w to wierzyæ?
Czy potrafisz uwierzyæ? My wierzymy, ¿e
dowiadczenie Vassuli jest autentyczne.
Jest to nasze osobiste rozeznanie. Nie dokonujemy oczywicie  ani nie mo¿emy
tego uczyniæ  ¿adnego oficjalnego rozeznania ani nie wydajemy wi¹¿¹cego
owiadczenia. Przeciwnie, poddajemy
nasz os¹d os¹dowi prawomocnego autorytetu Kocio³a.
Oczywicie nikt nie jest zobowi¹zany
wierzyæ, ¿e Jezus mówi to, co Vassula przekazuje jako Jego s³owa. Ale ka¿dy mo¿e
wierzyæ, ¿e s¹ to s³owa Jezusa. Czy powiniene uwierzyæ? Dokonaj w³asnego rozeznania. Czytaj i zadecyduj dla samego siebie z Bo¿¹ pomoc¹.

Co przekazuje nam Jezus przez Vassulê? Powiedzia³: «Przychodzê odwie¿yæ
wszystko to, o czym ju¿ pouczy³em» (1.03.
87). «Moje pos³anie jest orêdziem Pokoju i
Mi³oci... Przychodzê ukazaæ temu wiatu
Moje Mi³osierdzie» (8.03.87).
Wobec wieloci objawieñ w naszych
czasach sstaje siê jasne  i jest to w doskona³ej zgodnoci z Ewangeliami  ¿e koniec naszych czasów jest bliski. Trwa walka, dopóki szatan nie utraci swej mocy. Nie
jest to oznaka koñca wiata, ale koñca czasu ucisku, poprzedzaj¹cego  dla osób zaznaj¹cych go  now¹ erê mi³oci i pokoju.
Jestemy przygotowywani na te ciemne
dni. Jednoczenie ¿yjemy w czasie Mi³osierdzia, a nie s¹du. Jezus rzek³ do Vassuli: «Twoja epoka straci³a wszelki sens wartoci duchowych» (Zeszyt 15, 26.08.87).
«wiat nie przesta³ Mnie obra¿aæ, a Ja, z
Mojej strony, nie przesta³em przypominaæ
im Mojego Istnienia i tego, jak ich kocham.
Mój Kielich Sprawiedliwoci jest pe³ny.
Stworzenie! Moja Sprawiedliwoæ ci¹¿y
bardzo nad wami... Moje wo³ania odbijaj¹
siê i wstrz¹saj¹ Niebiosami, wprawiaj¹c
Moich anio³ów w dr¿enie przed tym, co
nadejdzie. Jestem Bogiem Sprawiedliwoci i Moje Oczy s¹ zmêczone patrzeniem
na ob³udê, ateizm, niemoralnoæ. Moje
Stworzenie sta³o siê  w swoim upadku 
powtórzeniem tego, czym by³a Sodoma.
Wstrz¹snê was Moj¹ Sprawiedliwoci¹, jak
wstrz¹sn¹³em mieszkañcami Sodomy. Nawróæcie siê, stworzenia, zanim Ja przyjdê»
(Zeszyt 15, 1.09.87). Kiedy Vassula wstawi³a siê za Jego dzieæmi mówi¹c, ¿e s¹ one
tylko we nie, odpowiedzia³: «pi¹ godzina za godzin¹, rok za rokiem». Jezus mówi,
¿e posy³a³ znaki i ostrze¿enia, ale by³y one
lekcewa¿one.
U Vassuli mamy wiêc jeszcze jedno orêdzie mi³osierdzia: «Ty jeste jednym z licznych znaków» (8.01.87). Jezus potwierdza
to, co wstrz¹snê³o nami wszystkimi: obecny czas wylania Ducha wiêtego na wszystkich, którzy o to prosz¹, oraz ró¿norodnoæ objawieñ i cudów na ca³ym wiecie.
«Mówiê ci z powag¹, ¿e zelê Mego wiêtego Ducha na Moich synów i córki, jak nie
zdarzy³o siê to nigdy dot¹d od wielu pokoleñ, aby nakarmiæ was Moj¹ W³asn¹ Rêk¹
i aby umieciæ Moje wy³¹czne Prawo w waszych sercach» (22.01.90). «Wszystkie
orêdzia, nios¹ce wezwanie Mi³oci i Poko-

ju  aby pomóc tym, którzy siê zagubili,
znaleæ drogê do Mnie  wszystkie pochodz¹ od Ojca i ode Mnie» (10.10.86). To jest
Dobra Nowina: «Im bardziej jestecie s³abi i nêdzni, tym wiêcej Ja was szukam i
kocham» (18.03.87). Jest naszym niewiarygodnym przywilejem, ¿e Jezus mo¿e powiedzieæ ka¿demu z nas przez Vassulê:
«Kocham ciê w stopniu, jakiego nigdy nie
pojmiesz» (8.01.87). «Ja, Bóg, kocham ciê
do szaleñstwa» (10.12.86). «Mi³oæ kocha
ciê» (29.08.87).
Czytaj tê ksi¹¿kê i dziel z Vassul¹ dowiadczanie Pana. Ten udzia³ stanie siê
czêci¹ twego w³asnego dowiadczania
Pana. Czytaj z wiar¹. Nie z wiar¹ w Vassulê i nie z wiar¹ w autentycznoæ jej dowiadczeñ, ale z wiar¹ w Jezusa. Miej wiarê.
Jezus chce podzieliæ siê Sob¹ Samym i
Swoj¹ Mi³oci¹ do ciebie poprzez tê ksi¹¿kê. Przez tê lekturê Jezus mo¿e sprawiæ,
¿e poznasz Go lepiej, pokochasz Go g³êbiej i zaczniesz pod¹¿aæ za Nim w wiêkszej bliskoci.
A jeli, Czytelniku, nie jeste wyznania
rzymskokatolickiego? Otó¿ Vassula tak¿e
nie jest katoliczk¹. Ksi¹¿ka ta nie jest wy³¹cznie dla katolików, ale dla ka¿dego, kogo
Pan prowadzi do przeczytania jej. Kimkolwiek jeste, je¿eli znasz Jezusa, ta ksi¹¿ka pomo¿e ci poznaæ Go lepiej. A je¿eli Go
nie znasz, ksi¹¿ka ta pomo¿e ci Go poznaæ.
On ciê zna i w³anie doprowadzi³ ciê do
przeczytania przynajmniej tego.
Lucy Rooney snd i Robert Faricy sj
Przek³ad z angielskiego:
dr Renata Stefañska-Klar
R. Faricy jest amerykañskim jezuit¹
zaanga¿owanym w Ruch Odnowy w Duchu
wiêtym. Jest te¿ cenionym wyk³adowc¹
na Uniwersytecie Gregoriañskim w Rzymie. Publikuje ksi¹¿ki i artyku³y popularyzuj¹ce chrzecijañsk¹ duchowoæ, czasem
wspólnie z s. L. Rooney. W Polsce ukaza³y
siê m. in. Dar kontemplacji i rozeznania
Warszawa 1989; Modlitwa o uzdrowienie
wewnêtrzne Kraków 1993 oraz Jak rozmawiaæ z Bogiem Kraków 1992 i inne.
*
PROMOCYJNA SPRZEDA¯
PRAWDZIWEGO ¯YCIA W BOGU
od 1 sierpnia do 30 listopada 2004!
SZCZEGÓ£Y NA STRONIE 30.
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Nowoci

LMÊKA PANA JEZUSA wed³ug pism Marii Valtorty
Nagranie dwiêkowe  na kasetach magnetofonowych  pouczeñ, jakich Jezus udziela³ uczniom przed mierci¹ oraz opisu Mêki Zbawiciela i Jego Matki, zawartego w Ksiêdze VI Poematu Boga-Cz³owieka.
Nagranie mo¿e s³u¿yæ jako pomoc w medytacji drogi krzy¿owej, nie tylko w okresie
Wielkiego Postu. Rozwa¿anie Mêki Pañskiej jest bowiem równie¿ cenn¹ pomoc¹ w trudnych chwilach ¿ycia.
W sumie jest to 9 kaset magnetofonowych po 60 minut ka¿da. Cena kompletu: 50 z³.
LTAJEMNICE WIAT£A RÓ¯AÑCA WIÊTEGO  modlitwa z rozwa¿aniami
Odmówienie ka¿dej tajemnicy, na stronie A, poprzedza krótkie wprowadzenie do jej
treci. Modlitwê prowadzi Magdalena Buczek, za³o¿ycielka Podwórkowych Kó³ Ró¿añcowych Dzieci, znana dobrze s³uchaczom Radia Maryja z sobotnich audycji o 19.30.
Na stronie B tej samej kasety znajduj¹ siê rozwa¿ania kolejno do wszystkich 5 tajemnic wiat³a, na podstawie wizji zapisanych w Poemacie Boga-Cz³owieka Marii Valtorty.
Kaseta ma d³ugoæ 90 minut. Cena: 6 z³.
LPRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU  14 Tom Orêdzia Pokoju i Mi³oci
Jest to kolejny tom orêdzi Prawdziwego ¯ycia w Bogu, jakie otrzymuje dla wiata
Vassula Ryden, koñcz¹cy siê dat¹ 30 kwietnia 2003 r. Tom jest szczególny w swej treci,
gdy¿ Zeszyty 108-110 zawieraj¹ PIEÑ NAJWIÊTSZEJ TRÓJCY, kontynuuj¹c¹ jakby
Pieñ Oblubieñca. W tomie tym coraz wyraniej zarysowuje siê  w dyktowanych Vassuli
s³owach  charakter oczekuj¹cego ludzi duchowego oczyszczenia na podobieñstwo ognia,
który rozpali ka¿dego cierpieniem i têsknot¹ za Bogiem, a doprowadziæ ma ka¿d¹ duszê
do g³êbokiej przemiany i zespolenia ju¿ tu, na ziemi, z Bogiem-Mi³oci¹.
We wstêpie: KORESPONDENCJA VASSULI Z KONGREGACJ¥ NAUKI WIARY, która
na probê kard. J. Ratzingera mia³a zostaæ upubliczniona na ca³ym wiecie w³anie przez
zamieszczenie jej w niniejszym tomie Orêdzi. Oznacza to zatem, i¿ kard. Ratzinger:
l wyrazi³ zgodê na druk ksi¹¿ki z kolejnymi Orêdziami;
l wyrazi³ zgodê na jej rozpowszechnienie;
l wyrazi³ zgodê na czytanie kolejnego tomu Prawdziwego ¯ycia w Bogu.
Ksi¹¿ka liczy a¿ 304 strony (format: 145 x 205 mm). Cena: 15 z³.
LPRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU  1 Tom Orêdzia Pokoju i Mi³oci
Jest to od dawna oczekiwany przez Czytelników pierwszy tom orêdzi w pierwotnym
uk³adzie, zawieraj¹cy tylko 16 zeszytów (wydanie III). Ksi¹¿kê ³atwiej zabraæ w podró¿,
ofiarowaæ, czy po prostu po¿yczyæ, zachêciæ do jej lektury. Na pocz¹tek tego tomu zosta³y jednak przeniesione, w porz¹dku chronologicznym, orêdzia Anio³a Daniela, które Vassula opublikowa³a doæ póno. W Polsce przygotowywalimy wtedy do druku 8 tom Orêdzi. W nim te¿ pocz¹tkowo je zamiecilimy.
W tomie pierwszym jest jak zwykle: krótka prezentacja dokonana przez ks. prof. René
Laurentina oraz kilka bardzo ciekawych komentarzy teologicznych, autorstwa m. in. O.
Roberta Faricy i s. Lucy Rooney, ks. abpa Franjo Franicia, o. Christiana Curty  francuskiego egzorcysty, niedawno zmar³ego o. prof. Ljudivivia Rupcicia oraz redaktora polskiego wydania  ks. dr Micha³a Kaszowskiego. Ksi¹¿kê koñczy obowi¹zkowy w naszym
wydaniu indeks biblijny i s³owny oraz wiadectwa czytelników.
Ksi¹¿ka liczy 400 stron (format: 150 x 210 mm). Cena: 15 z³.
LPRZYGOTOWANIE NA SPOTKANIE Z OJCEM
Ma³y fragment pism w³oskiej mistyczki, autorki monumentalnego dzie³a o ¿yciu i nauczaniu Chrystusa Poemat Boga-Cz³owieka, wyjêty z innych jej pism I Quaderni. To
oko³o 10 tysiêcy stron zawartych w licznych zeszytach, a zawieraj¹cych m. in. wizje z
¿ycia i mêczeñstwa pierwszych chrzecijan, pouczenia w. Paw³a o jego Licie do Rzymian i inne teksty pobo¿ne oraz zapis w³asnych rozmylañ mistyczki.
Przygotowanie na spotkanie z Ojcem to podyktowane jej Bo¿e pouczenia o przygotowaniu na mieræ. Ukazuj¹ mi³oæ Boga do cz³owieka, pouczaj¹, jak wiadomie i dobrze
przekroczyæ próg miêdzy ¿yciem doczesnym a wiecznoci¹ oraz jak zrozumieæ tajemnicê mierci.
Tekst  nosz¹cy w oryginale tytu³ Godzina przygotowania na mieræ  uzupe³nilimy dodatkowo kilkoma dyktandami o tej samej tematyce. Ksi¹¿eczka warta jest wiêc
gor¹cego polecenia wszystkim bez wyj¹tku i bez wzglêdu na wiek. Uczy ufnego spojrzenia na ¿ycie, na przysz³oæ, na mieræ w³asn¹ i bliskich, bez wzglêdu na jej okolicznoci.
48 stron (format: 105 x 145 mm). Cena: 2 z³
LMODLITEWNIK DLA GRUP PRAWDZIWEGO ¯YCIA W BOGU (zob. str. 37)
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PEDAGOGIA JOSEMARII
ESCRIVY DE BALAGUER
wiêty Josemaria Escriva nie stworzy³
zwartej teorii pedagogicznej. Za³o¿yciel
Opus Dei by³ jednak bezustannie zatroskany o wychowanie swoich podopiecznych.
Jego Instytut wiecki, ustanowiony Pra³atur¹ Personaln¹ przez Papie¿a Jana Paw³a II w 1982 r., funkcjonuje w oparciu o
pedagogiê szukania wiêtoci w codziennym ¿yciu. O wartoci i sukcesie tej pedagogii wiadczy szybki rozwój Opus Dei,
do którego nale¿y dzi oko³o 80 tys. osób
wieckich, mê¿czyzn i kobiet z 50 krajów.
Prowadz¹ oni intensywne ¿ycie duchowe i
apostolskie, ³¹cz¹c je z ¿yciem rodzinnym,
aktywnoci¹ zawodow¹, spo³eczn¹, obywatelsk¹ i innymi dzia³aniami godnymi
cz³owieka wierz¹cego. Nale¿y do niego
równie¿ 1300 kap³anów.

CELE PEDAGOGICZNE
W swojej pedagogii, Escriva stawia sobie dwa cele. Wychowanie do wolnoci
osobistej i do poczucia odpowiedzialnoci
jest przedmiotem pedagogii rozwoju moralnego i intelektualnego. Drugi, to wzrastanie w mi³oci do Boga i blinich  pedagogika ta ma obejmowaæ ca³oæ ludzkiego
¿ycia. Obydwa cele, zgodnie ze s³owami
Papie¿a Jana Paw³a II w Novo millennio
ineunte, sk³adaj¹ siê na pedagogiê wiêtoci, któr¹ za³o¿yciel nazywa pedagogi¹
Bo¿¹.
Wynikaj¹ one z faktu, ¿e istota ludzka,
jako obraz Boga posiada pierwotn¹, wiêt¹ godnoæ. Cz³owiek bytuj¹cy na ziemi nie
jest w stanie osi¹gn¹æ doskona³ej wiêtoci, ale, jak pisze Escriva, tym, co mo¿emy
uczyniæ, jest wytrwa³e d¹¿enie do niej.
Jedynie cz³owiek otrzyma³ dar wolnoci;
dziêki niej, jest on panem swoich czynów,
a moc¹ ³aski Bo¿ej staje siê zdolny, by decydowaæ o swoim ¿yciu wiecznym. Bóg zechcia³, aby cz³owiek by³ Jego pomocnikiem
na wiecie. Dlatego przyj¹³ ryzyko naszej
wolnoci. Ryzyko tym wiêksze, ¿e jestemy zdolni jej nadu¿yæ i odmówiæ wype³niania Bo¿ych przykazañ; mo¿emy odrzuciæ zbawienie wyjednane przez Jezusa
Chrystusa. Wolnoæ wyboru jest cz³owiekowi nieodzowna, poniewa¿ bez wolnoci
nie mo¿na by³oby kochaæ Boga.
Wzrastanie w mi³oci do Boga, którego
dzieæmi jestemy, oto przewodnia myl pedagogii Josemarii Escrivy. Ka¿da istota
ludzka jest stworzeniem Bo¿ym, kochanym
i powo³anym przez Boga. Sakrament
Chrztu pozostawia w nas niezatarte piêtno
dzieciêctwa Bo¿ego. Po przyjêciu tego
sakramentu, na wzór Chrystusa mo¿emy
nazywaæ siebie synami Bo¿ymi. Ojciec Niebieski pragnie byæ bliski swoim stwo-

rzeniom i znaleæ dla siebie mieszkanie w
ich sercach. wiadomoæ daru dzieciêctwa
Bo¿ego, rodzi w naszym ¿yciu nieskoñczon¹ radoæ i pokój, m³odoæ i wyciszenie.
Ten podwójny cel wi¹¿e siê z integralnoci¹ ¿ycia, po³¹czeniem modlitwy i pracy,
mi³oci do Boga i bliniego. Poszukiwanie
wiêtoci jest splecione z codziennym ¿yciem, które cz³owiek odpowiedzialny za siebie mo¿e kszta³towaæ jak zapragnie, podejmuj¹c dobrowolne decyzje o swej relacji
do Boga i blinich. Wed³ug wiêtego Josemarii, nie istnieje ¿adna sprzecznoæ miêdzy s³u¿b¹ Bogu a s³u¿b¹ bliniemu, miêdzy prawami i obowi¹zkami obywatela a
prawami i obowi¹zkami chrzecijanina,
miêdzy wysi³kiem budowania naszego
ziemskiego szczêcia, a wiadomoci¹, ¿e
doczesne ¿ycie jest czym przemijaj¹cym,
drog¹ która wiedzie do niebieskiej ojczyzny.
Ta egzystencjalna jednoæ jest niezbêdna wszystkim tym, którzy szukaj¹ wiêtoci
w codziennej pracy, ¿yciu rodzinnym i obowi¹zkach wzglêdem spo³eczeñstwa. Pamiêæ o tym, ¿e jestemy dzieæmi Bo¿ymi,
integruje nasze ¿ycie; wewnêtrzna spójnoæ naszego ¿ycia zale¿y od tego, czy
postêpujemy tak, jak dzieci Bo¿e.
Oto w zarysie podstawy pedagogii
wiêtego Josemarii Escrivy de Balaguer.

SZCZEGÓ£OWE WSKAZÓWKI
I ZALECENIA PEDAGOGICZNE
wiêty udziela swoich rad przede wszystkim rodzicom jako wychowawcom dzieci.
Wymagaj¹c czegokolwiek, powinni s³u¿yæ
przyk³adem: Szukaj¹ w nas wiadectwa
wartoci i sensu ¿ycia  pisze. wiadectwo
takie ma byæ niezale¿ne od okolicznoci;

ujawniaæ nasz¹ prawoæ oraz lojalnoæ i mi³oæ wzglêdem podopiecznych. Ma to
szczególne znaczenie w wychowaniu do
wiary.
Escriva twierdzi z naciskiem, ¿e nade
wszystko powinnimy oddzia³ywaæ przyk³adem, póniej dopiero s³owem. Obydwa
te czynniki wychowawcze s¹ niezbêdne,
ale we w³aciwym porz¹dku. Przyk³ad
posiada w³asn¹ wymowê, natomiast s³owa
powinny byæ zrozumia³e dla ich adresata,
co wymaga dostosowania siê do jego poziomu.
Zwracaj¹c siê do dzieci z ¿¹daniem lub
upomnieniem rodzice powinni wiedzieæ, ile
s¹ one w stanie poj¹æ. Co do nauczycieli,
Escriva prosi ich, aby wykonywali sw¹ pracê z autentyczn¹ mi³oci¹ do uczniów.
Niech pamiêtaj¹, ¿e musz¹ pomóc im zrozumieæ w krótkim czasie to, na co sami powiêcili d³ugie godziny nauki.
Rozumieæ i wymagaæ, to kluczowe
pojêcia, po które siêga on w swoim w³asnym budowaniu mi³oci. W jego pedagogice, te dwa czynniki zbiegaj¹ siê w jedno.
Przyk³ad i s³owo, zrozumienie i wymagania, oto filary Domu pokoju, jakim powinno byæ chrzecijañskie ognisko domowe. W nim, ka¿dy mimo nieuniknionych
konfliktów, powinien dawaæ wiadectwo
prawdziwej troski o dobro pozosta³ych osób, a tak¿e radoci p³yn¹cej ze wspólnego
¿ycia, czyli tego, co charakteryzuje rodzinê
ludzi g³êboko wierz¹cych. Atmosfera pokoju jest nieodzownym warunkiem prawdziwego, starannego wychowania.
Wszyscy wychowawcy, rodzice i nauczyciele, powinni troszczyæ siê o formacjê
podopiecznych. Ignorancja jest ich najwiêkszym wrogiem, bo stwarza ryzyko przy-
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swojenia sobie niew³aciwych pogl¹dów i
zachowañ. W epoce wszechobecnych mediów nie³atwo jest przyj¹æ tê formacjê i
wcielaæ j¹ w ¿ycie. Wymaga to zdolnoci
odró¿niania dobrych rad od z³ych. Escriva
broni pogl¹du, wedle którego Koció³ jest
najlepszym doradc¹, dziêki swej pedagogii
osadzonej w nauczaniu Ewangelii Chrystusowej.
By spe³niæ wszystkie te wstêpne warunki, rodzice powinni powiêcaæ swoim dzieciom wiele czasu i uwagi. Escriva kategorycznie formu³uje hierarchiê wartoci: dzieci
s¹ wa¿niejsze od interesów, pracy i wypoczynku.
UZDOLNIÆ
DO OSOBISTEJ WOLNOCI
I ODPOWIEDZIALNOCI
Zalecenia wychowawcze Josemarii Escrivy s¹ adresowane do chrzecian i niechrzecijan. Ich ród³em jest integralnoæ
¿ycia.
W pojêciu szacunku dla godnoci ka¿dej
ludzkiej istoty, mieci siê poszanowanie
dziecka i m³odego cz³owieka  ka¿de z nich
jest niepowtarzalnym dzie³em Boga. Nie
ma zaleceñ ogólnych; ka¿de dziecko powinno byæ traktowane w sposób indywidualny. Poszanowanie osób m³odych wymaga wiary w ich s³owa, nawet, jeli czasami próbuj¹ nas oszukiwaæ. Pamiêtaj¹c,
¿e s¹ one dzieæmi Bo¿ymi, pogódmy siê
z tym, ¿e mog¹ nadu¿yæ naszego zaufania
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i nigdy nie odrzucajmy z góry tego, co chc¹
nam przekazaæ. Widz¹c, ¿e im ufamy, m³odzi odwdziêcz¹ siê nam ca³kowit¹ szczeroci¹, choæ mo¿e ona byæ niekiedy przyczyn¹ szoku dla rodziców, nagle dowiaduj¹cych siê ca³ej prawdy.
M³ody cz³owiek powinien uczyæ siê
odpowiedzialnego korzystania z wolnoci.
Jest mu do tego potrzebna odpowiedzialnoæ osobista i wyrane ukierunkowanie.
Wychowawcy maj¹ respektowaæ
wolnoæ dzieci, których nie mo¿na zmuszaæ
do przyjêcia okrelonych zachowañ,
poniewa¿ nie istnieje prawdziwe wychowanie bez odpowiedzialnoci osobistej, ani
te¿ odpowiedzialnoæ bez wolnoci.
Autorytarny przymus nie jest dobrym
rodkiem wychowawczym. Krêpowanie
wolnoci m³odych ludzi, nasza
podejrzliwoæ i ciasnota umys³u, mog¹
sprawiæ, ¿e stan¹ siê oni dwulicowi.
Pozostawienie dzieciom wolnoci nie
oznacza rezygacji z w³adzy rodzicielskiej.
Przeciwnie, rodzice powinni jasno formu³owaæ swe wymagania, otwieraj¹c przed
dzieæmi nowe perspektywy, sk³aniaj¹c je do
refleksji i pomagaj¹c w ocenie rozmaitych
zjawisk; powinni te¿ wspieraæ je radami i
nak³aniaæ, by szuka³y ich u osób kompetentnych.
Taka metoda nie ogranicza wolnoci osobistej, ale pomaga w wypracowaniu w³asnych pogl¹dów i chroni przed wp³ywem
nieracjonalnych czynników na dokonywane

wybory. Rozwa¿ywszy nasz¹ radê, m³ody
cz³owiek podejmie decyzjê i nikt nie ma
prawa ograniczaæ jego wolnoci. Nawet,
gdy rodzice uwa¿aj¹ decyzje swoich dzieci
za nies³uszne lub wrêcz desperackie, nie
powinni stosowaæ przymusu, ale raczej wycofaæ siê, aby najwy¿sze dobro, jakim jest
wolnoæ, nie zosta³o pogwa³cone. Powinni
oni dalej towarzyszyæ swoim dzieciom, aby
pomóc im pokonaæ trudnoci i wywieæ ze
z³ego postanowienia maksimum pozytywnych wartoci.
Uwagi te odnosz¹ siê nie tylko do decyzji prze³omowych, lecz tak¿e do wszystkich drobnych wyborów dnia powszedniego. W przypadku odmowy m³odego
cz³owieka, przypomnijmy sobie nasze w³asne m³odzieñcze kontestacje. Wyjdcie
mu naprzeciw i módlcie siê za niego. Unikanie ewentualnych konfliktów jest mo¿liwe
dziêki rozumnej mi³oci.
Jest rzecz¹ naturaln¹, ¿e doroli i m³odzie¿ inaczej zapatruj¹ siê na wiele spraw.
Wszyscy stajemy siê niepos³uszni w chwili,
gdy zaczynamy myleæ samodzielnie. M³ody cz³owiek, który potrafi powiedzieæ nie,
zas³uguje na szacunek. Wymagajmy jednak, by uzasadni³ swoj¹ odmowê.
Wszystko to staje siê ³atwiejsze, gdy
rodzice s¹ przyjació³mi swoich dzieci; gdy
nie wahaj¹ siê one powierzaæ im swoich
zmartwieñ, rozmawiaæ o w³asnych problemach i oczekiwaæ pomocy.
Owa przyjañ miêdzy rodzicami a dzieæ-

mi stanowi szczytowe osi¹gniêcie pedagogiki ks. Escrivy. W tym celu, rodzice musz¹ zachowaæ m³odoæ serca. Dziêki niej,
przyjm¹ ze zrozumieniem wszelkie troski,
lecz tak¿e i wybryki dziecka. Konflikty bior¹
siê st¹d, ¿e czasem ze mierteln¹ powag¹
traktujemy sprawy b³ahe, na które moglibymy spojrzeæ z szerszej perpektywy i z
odrobin¹ humoru.
Ten, kto ma nauczyæ siê odpowiedzialnoci, potrzebuje tak¿e wymagañ i stymulacji. Dzieci powinny akceptowaæ swe obowi¹zki domowe i szkolne, uczyæ siê pracowaæ i wykonywaæ jak najlepiej wszystkie
zadania, nawet te najdrobniejsze; zachowywaæ pogodê ducha, porz¹dek i starannoæ w organizowaniu czasu przeznaczonego na rozrywkê i na s³u¿bê bliniemu.
Wszystko to musi opieraæ siê na przyk³adzie p³yn¹cym ze strony rodziców.
Co robiæ, gdy dziecko nie wype³nia
swoich obowi¹zków lub zachowuje siê
nagannie? Musimy przede wszystkim okazaæ zrozumienie, przywo³aæ je do porz¹dku,
ale tak¿e zadaæ sobie pytanie, czy nie postawilimy nierozs¹dnych wymagañ. Przemilczanie lub odk³adanie na nastêpny dzieñ
nie bêdzie dobrym wyjciem z trudnej sytuacji. W takim przypadku, rodzic lub nauczyciel mo¿e na krótko okazaæ, ¿e siê gniewa, by natychmiast potem daæ wyraz
mi³oci do dziecka. Wychowawcy powinni
czasami upominaæ m³odych, nigdy jednak
nie powinni tego robiæ ze z³oci¹ i zawsze
 wskazywaæ konkretn¹ drogê poprawy.
Potrójna zasada: rozumieæ, wymagaæ,
korygowaæ stanowi w pedagogii w. Josemarii fundament wychowania do wolnoci.

POMÓC OSI¥GN¥Æ
WIÊTOÆ
Dla wyznawcy Chrystusa, wychowanie
dzieci jest obowi¹zkiem zarówno ludzkim,
jak i chrzecijañskim. Posiada ono jednak
jeszcze inny, g³êbszy wymiar: chodzi o
wprowadzenie dzieci i ludzi m³odych w ¿y-

cie oparte na wierze, tak, aby d¹¿enie do
wiêtoci uczynili oni swoim celem.
Wychowanie we wierze rozpoczyna siê
od najm³odszych lat, gdy w domu, naladuj¹c przyk³ad rodziców, dziecko uczy siê
modliæ rano, wieczorem, przy stole czy te¿
odmawiaj¹c ró¿aniec, a wszystko to bez
fa³szywej pobo¿noci. Gdy rodzinê przepe³nia wiara, naturalnie prze¿ywana i autentyczna, dziecko pojmuje, ¿e Bóg nie jest
kim obcym, kogo odwiedzamy w kociele
raz na tydzieñ, ale Osob¹ zawsze obecn¹
w gronie najbli¿szych. wiadomoæ ta jest
niezbêdna dla integralnoci ¿ycia. W rodzinie, ma³y cz³owiek zaczyna te¿ pojmowaæ znaczenie wi¹t liturgicznych, przedmiotów kultu, rolê wiêtych. Mog¹ nam w
tym pomóc obrazki i ksi¹¿eczki dla dzieci.
W swej niezwykle wa¿nej pracy apostolskiej rodzice nie mog¹ poprzestaæ na samych wyjanieniach, którym musi towarzyszyæ osobisty przyk³ad w³aciwego postêpowania.
Jeli ¿ycie rodziców i wychowawców jest
pod tym wzglêdem przekonuj¹ce, mo¿e
wzbudziæ entuzjazm u m³odego cz³owieka
i zachowaæ swoje oddzia³ywanie nawet w
chwilach kryzysu wiary i w naszym zewiecczonym spo³eczeñstwie, gdzie nie³atwo m³odym przyznaæ siê do bycia chrzecijaninem oraz prowadziæ ¿ycie chrzecijañskie, którego ka¿dy element jest naznaczony mi³oci¹ do Boga i bliniego.
Dziêki takiemu przyk³adowi, ich praca, czas
wolny, przyjañ, rozrywki, mi³oæ Boga i
ludzi mog¹ nabraæ nowego znaczenia.
Josemaria Escriva powtarza bezustannie: nie wolno stosowaæ przymusu! Rodzice
powinni szanowaæ wolnoæ swego dziecka,
staraæ siê je rozumieæ, wskazywaæ drogê i
pomagaæ na wszelkie sposoby, mimo bólu,
jaki mo¿e im sprawiæ oddalenie siê ich potomka od Boga, modlitwy i Kocio³a. Zast¹pienie dzieciêcej wiary osobist¹ decyzj¹
o naladowaniu Chrystusa jest trudnym
prze¿yciem. Nawet, jeli m³ody cz³owiek
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postanawia odrzuciæ wiarê, nie wolno go
do niczego zmuszaæ.
Rodzice i wychowawcy powinni jednak
pamiêtaæ, ¿e nie s¹ zdani na siebie samych
 mog¹ zawsze uciekaæ siê do modlitwy:
Jako rodzice chrzecijañscy, dysponujecie
potê¿nym ród³em energii p³yn¹cej od Boga, która wasze dzieci czyni zdolnymi do
walki, zwyciêstwa i stania siê wiêtymi. Nie
zapominajcie o tym ródle!
Escriva powtarza z naciskiem, ¿e rodzice powinni domagaæ siê wprowadzenia
formacji religijnej do szkó³, a prze³amuj¹c
opory zewnêtrzne, wp³ywaæ na to, by prawo
Bo¿e zosta³o uznane w polityce i mediach,
zw³aszcza, gdy chodzi o kwestie edukacji i
rozwoju kulturalnego rodziny.
Wreszcie, podkrela on, ¿e rodzice powinni byæ aktywni i ³atwo dostosowywaæ siê
do zmian: Tradycja zas³uguje na szacunek,
a rzeczy dawne powinnimy przyjmowaæ z
wdziêcznoci¹. Powinnimy poznawaæ je i
braæ sobie do serca... nie przeceniaj¹c
jednak ich znaczenia. Nie ubieramy siê ju¿
tak, jak nasi dziadkowie, nie nosimy upudrowanych peruk, jak w minionych stuleciach. W epoce szybkich przemian, w jakiej
¿yjemy, trzeba powiedzieæ w nowy sposób
to, co najwa¿niejsze, aby m³odzi potrafili
nas zrozumieæ. Odnosi siê to do s³ów, relacji z ludmi, zwyczajów wymagaj¹cych
odmiany, ogólnie  do wszystkich nowych
aspektów ¿ycia m³odzie¿y. Nie chodzi nawet o praktyczne zastosowania, ale przede
wszystkim o to, by nie stwarzaæ przeszkód
na ich drodze do odpowiedzialnej wolnoci
i wiêtoci.
***
Oto dobitna i precyzyjna wizja wiêtego
Josemarii Escrivy de Balaguer, dotycz¹ca
powo³ania rodziców do chrzecijañskiego
wychowania ich dzieci. Przekonujemy siê,
¿e jest ona dzisiaj tak samo aktualna, jak
za ¿ycia jej autora (1902-1975).
Stella Maris, nr 397, str. 29-31.
Przek³ad z franc.: A.L.

Modlitewnik nie tylko dla grup
Prawdziwego ¯ycia w Bogu
Modlitewnik, który s³u¿yæ mo¿e wszystkim, pragn¹cym modliæ siê we wspólnocie,
zgodnie ze wskazówkami przygotowanymi przez Vassulê. Jest przewodnikiem po
takiej modlitwie, w gronie przyjació³, w rodzinie, a czasem nawet, jeli nie ma innej
mo¿liwoci, indywidualnie.
Wiele razy Vassula zachêca³a czytelników Prawdziwego ¯ycia w Bogu do gromadzenia siê na wspólnej modlitwie dla
powiêcenia czasu Bogu i Matce Najwiêtszej; dla uczczenia Ojca, Syna i Ducha
wiêtego; dla otwarcia siê na ³askê Bo¿¹ i
g³êbszego poznania s³ów, jakie Bóg kieruje do wspó³czesnego wiata poprzez Orêdzia oraz tych, z jakimi zwraca³ siê od wie-

ków poprzez Pismo wiête; dla poznania
we w³asnym sercu, jak najlepiej na nie odpowiedzieæ; dla zaczerpniêcia na modlitwie
mocy do ¿ycia wed³ug Bo¿ej woli.
Zachêcamy wszystkich, którzy szukaj¹ wskazówek dotycz¹cych tego, jak przeprowadziæ spotkanie modlitewne, do zapoznania siê z «Modlitewnikiem...». Jest to
pierwsze polskie wydanie, oparte na wydaniu angielskim. Zawiera podstawowe
informacje o trynitarnej duchowoci Prawdziwego ¯ycia w Bogu; dok³adne informacje o przebiegu spotkania oraz liczne modlitwy, a tak¿e rozwa¿ania do wszystkich
tajemnic Ró¿añca wiêtego.
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PYTANIA
Z WASZYCH LISTÓW...
Co to jest odpust?
Jak i kiedy mo¿na go uzyskaæ?

ODPUST
Wiara Kocio³a w odpust siêga staro¿ytnoci, kiedy wierzono, ¿e mo¿e on wyra¿aæ mi³osierdzie Boga (Jezus powiedzia³
do Piotra: Cokolwiek rozwi¹¿esz na ziemi, bêdzie rozwi¹zane w niebie, a co zwi¹¿esz na ziemi, bêdzie zwi¹zane w niebie
 Mt 16,19) poprzez darowanie kar doczesnych. Odpustu dostêpuje chrzecijanin
odpowiednio usposobiony i pod pewnymi,
okrelonymi warunkami, za porednictwem
Kocio³a, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela
zadoæuczynienie ze skarbca zas³ug Chrystusa i wiêtych (Encheridion indulgentiarum, Normae de indulgentiis z 1999, s. 21).
W pierwszych wiekach chrzecijañstwa
samo s³owo ODPUST rozumiano jako darowanie lub z³agodzenie kar kocielnych. W
Kociele by³a wtedy w praktyce tak zwana
pokuta publiczna za szczególnie ciê¿kie
grzechy (morderstwo, zaparcie siê wiary...).
Otrzymuj¹cy rozgrzeszenie musia³ publicznie odpokutowaæ z³o, a nawet przez pewien
czas by³ od³¹czony od wspólnoty kocielnej. Mogli oni jednak spe³niaæ pewne czyny dla dobra wspólnoty Kocio³a, za które
otrzymywali odpust. Z czasem publiczne
pokuty zarzucano na rzecz tak zwanych pokut domowych (post, ja³mu¿na, modlitwa),
co wi¹za³o siê z ich z³agodzeniem. Kary te
nak³adane przez Koció³, móg³ on sam tak¿e darowaæ, zw³aszcza w sytuacji zagro¿enia mierci¹. Tworzy³a siê w tym czasie
tak¿e praktyka przenoszenia tych ³ask na
zmar³ych, zw³aszcza tych, którzy nie zd¹¿yli odpokutowaæ kar ziemskich i mog¹ byæ
jeszcze w czyæcu.
Odpust by³ odmierzany dniami kary kocielnej, st¹d wziê³o siê liczenie go na dni i
lata. Od wieku XI Koció³ wprowadzi³ odpusty zupe³ne (np. Papie¿ Urban II na synodzie klermonckim w roku 1095 udzieli³
go krzy¿owcom).
Koció³ zacz¹³ coraz wiêcej udzielaæ
³ask i wi¹zaæ je z pobo¿nymi czynami, nawiedzeniami wiêtych miejsc itp. Zawsze
jednak naucza³, ¿e odpust nie jest darowaniem grzechów, bo tego dostêpuje siê jedynie przystêpuj¹c do sakramentalnej spowiedzi, lecz  darowaniem kar za grzechy.
Odpust ma zatem ni¿sz¹ wartoæ ni¿ sakramenty, które s¹ widzialnymi znakami
niewidzialnej ³aski Bo¿ej.
Ofiarowanie odpustów za zmar³ych, nie
oznacza jednak¿e, ¿e Papie¿ czy biskup
jest w stanie, wed³ug swej woli, uwolniæ du-
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sze z czyæca. Wierzymy, ¿e ofiaruj¹c odpust za zmar³ych, wypraszamy szczególne ³aski Boga za wstawiennictwem ca³ego
Kocio³a  tak ¿yj¹cych jak i zmar³ych bêd¹cych ju¿ w Niebie.
Praktyka odpustów upowszechni³a siê
bardzo w Kociele redniowiecznym do tego stopnia, ¿e wiele modlitw, nabo¿eñstw,
medalików, figurek itp. mia³o przypisane odpusty. Wynika³o to g³ównie z chêci Kocio³a, aby udzielaæ jak najwiêcej ³ask. Z czasem niestety praktyki te (jak np. pobo¿ne
uca³owanie krzy¿yka) sta³y siê magicznymi rytua³ami, do których prosty lud przywi¹zywa³ wiêcej znaczenia ni¿ do sakramentów. Pojawili siê te¿ ró¿nego rodzaju
naci¹gacze, niestety tak¿e duchowni, który uczynili z odpustów towar (np. znany
w XVI w. dominikanin Tetzel, którego nadu¿ycia spowodowa³y wyst¹pienie Lutra).
Odpowiedzi¹ na te nadu¿ycia by³a Reformacja oraz Sobór w Trydencie. Dziêki Soborowi wiele z nich zosta³o zlikwidowanych.
Spraw¹ odpustów zajmowano siê wiele
i w wieku XX. Do niedawna mo¿na by³o
uzyskaæ okrelon¹ iloæ dni odpustu za
spe³nienie okrelonej pobo¿nej czynnoci.
Zmieni³ to Papie¿ Pawe³ VI konstytucj¹
apostolsk¹ Indulgentiarum doctrina z 1
stycznia 1967 r. W miejsce przeliczania odpustu na dni, wprowadzi³ on rozró¿nienie
na odpusty zupe³ne i cz¹stkowe. W konstytucji tej umieci³ cile okrelone warunki zyskania odpustu.
Obecnie w Kociele obowi¹zuje nowy
wykaz odpustów Enchiridion Indulgentiarum z 16 lipca 1999 r., og³oszony przez
Stolicê Apostolsk¹. Wylicza on mo¿liwoci

otrzymania odpustów zupe³nych i niezbêdne to tego warunki, takie jak na przyk³ad
powiêcenie siê rodziny Najwiêtszemu
Sercu Pana Jezusa; odbycie trzydniowych
rekolekcji; pobo¿ne przyjêcie b³ogos³awieñstwa Urbi et orbi, nawet jeli ma to miejsce
przez radio czy TV.
Nowoci¹ jest odpust za publiczne
wiadectwo wierze w okrelonych sytuacjach codziennego ¿ycia, jak czêste przystêpowanie do sakramentów, w³¹czenie do
form ¿ycia wspólnotowego przejawów wiary i apostolatu, przepowiadaniem s³owem
i uczynkiem chrzecijañskiego zbawienia
osobom oddalonym od wiary. Mo¿e to
wyraziæ siê np. poprzez modlitwê przed posi³kiem w publicznej jad³odajni, czy uczynienie znaku krzy¿a, kiedy przechodzi siê
obok kocio³a itp.

OGÓLNE UWAGI
O ODPUSTACH
Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992)
i Katechizm Kocio³a Katolickiego (n. 1471)
definiuj¹ odpust nastêpuj¹co:
«Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zg³adzone ju¿ co do winy. Dostêpuje go
chrzecijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, okrelonymi warunkami, za porednictwem Kocio³a, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadoæuczynienie ze skarbca zas³ug Chrystusa i wiêtych».
Ogólnie rzecz bior¹c, uzyskanie odpustów wymaga spe³nienia okrelonych warunków i wykonania okrelonych dzie³.

3/2004
Aby uzyskaæ ODPUST ZUPE£NY LUB
CZÊCIOWY, wierny powinien byæ  przynajmniej przed wykonaniem ostatnich
czynnoci zwi¹zanych z dzie³em odpustowym  w stanie ³aski uwiêcaj¹cej.
ODPUST ZUPE£NY mo¿na uzyskaæ
TYLKO JEDEN RAZ DZIENNIE. Aby go
jednak otrzymaæ, wierny musi byæ w stanie ³aski uwiêcaj¹cej, a ponadto powinien:
+ wzbudziæ w sobie wewnêtrzn¹ postawê ca³kowitego oderwania od grzechu,
tak¿e powszedniego;
+ wyznaæ grzechy, przystêpuj¹c do
spowiedzi sakramentalnej;
+ przyj¹æ komuniê w. (oczywicie lepiej jest uczyniæ to uczestnicz¹c we Mszy
w.; jednak¿e dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjêcie komunii w.);
+ pomodliæ siê zgodnie z intencjami Ojca wiêtego.
Wskazane jest, ale nie konieczne, aby
przyst¹piæ do spowiedzi sakramentalnej, a
zw³aszcza do komunii w. i pomodliæ siê w
intencjach papieskich w tym samym dniu,
w którym dokonuje siê dzie³a zwi¹zanego
z odpustem; wystarczy jednak, jeli dope³ni siê tych pobo¿nych obrzêdów i modlitw
w okresie kilkunastu (oko³o 20) dni przed
lub po dziele odpustowym.
Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia siê wiernym, ale zaleca siê «Ojcze nasz» i «Zdrowa Maryjo». Dla uzyskania kilku odpustów
zupe³nych wystarczy jedna spowied sakramentalna, ale dla ka¿dego z osobna wymagana jest komunia w. i modlitwa w intencjach papieskich.
W przypadku osób, którym rzeczywiste
przeszkody uniemo¿liwiaj¹ spe³nienie przepisanych dzie³ i warunków, spowiednicy
mog¹ je zmieniæ (oczywicie nie dotyczy
to obowi¹zku wyrzeczenia siê grzechu, tak¿e powszedniego  jeli brakuje pe³nej tego
rodzaju dyspozycji, albo nie zostan¹ spe³nione wyliczone warunki, wtedy odpust bêdzie tylko cz¹stkowy).
ODPUSTY MO¯NA ZAWSZE UZYSKAÆ:
+ DLA SAMEGO SIEBIE
+ DUSZ OSÓB ZMAR£YCH.
NIE MO¯NA NATOMIAST UZYSKAÆ
ICH DLA INNYCH OSÓB ¯YJ¥CYCH
NA ZIEMI.
*
Wyjanienia zaczerpniêto z Dokumentu opublikowanego w Rzymie, w siedzibie
Penitencjarii Apostolskiej, 29 stycznia 2000
r., który podpisa³ kard. William Wakefield
Baum  Penitencjariusz Wiêkszy oraz Luigi de Magistris, biskup tytularny miasta
Nova Regens.
ODPUSTY CZ¥STKOWE
I ZUPE£NE ORAZ
DZIE£A Z NIMI ZWI¥ZANE
Odpustami s¹ czynnoci wiernych, w
wielu wypadkach ³¹cz¹ce siê z jakim miejscem (np. kocio³em) lub z rzecz¹ (np. ró¿añcem).
ODPUST JEST CZ¥STKOWY ALBO
ZUPE£NY, zale¿nie od tego, czy uwalnia

od kary doczesnej nale¿nej za grzechy w
czêci lub w ca³oci. Odpust cz¹stkowy jest
oznaczany bez okrelania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysi³ek
i gorliwoæ z jak¹ kto wykonuje dzie³o obdarzone odpustem cz¹stkowym. Mianowicie zyskuj¹cemu odpust Koció³ przydziela ze swego skarbca tyle darowania kary
doczesnej, ile on sam jej otrzymuje przez
wykonanie dobrej czynnoci. St¹d tym wiêcej bêdzie darowania, im wiêcej gorliwoci
oka¿e osoba zyskuj¹ca odpust.
Nikt nie mo¿e przekazywaæ innym osobom ¿yj¹cym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty zarówno cz¹stkowe jak i zupe³ne mog¹ byæ zawsze ofiarowane za
zmar³ych na sposób wstawiennictwa.
WIERNI MOG¥ UZYSKAÆ ODPUST ZUPE£NY WYPE£NIAJ¥C WARUNKI OKRELONE WY¯EJ I NASTÊPUJ¥CE DZIE£A
OBDARZONE ODPUSTEM:
+ adoracja Najwiêtszego Sakramentu trwaj¹ca przynajmniej pó³ godziny,
+ pobo¿ne przyjêcie  choæby tylko
przez radio  B³ogos³awieñstwa Papieskiego udzielanego Miastu i wiatu,
+ nawiedzenie cmentarza w dniach od
1 do 8 listopada po³¹czone z modlitw¹ 
choæby tylko w myli  za zmar³ych (odpust ten mo¿e byæ ofiarowany tylko za dusze w czyæcu cierpi¹ce),
+ pobo¿ny udzia³ w obrzêdzie liturgicznym w Wielki Pi¹tek i uca³owanie krzy¿a,
+ udzia³ w æwiczeniach duchowych
trwaj¹cych przynajmniej przez trzy dni,
+ publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w uroczystoæ Najwiêtszego
Serca Jezusowego,
+ publiczne odmówienie Aktu powiêcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystoæ Chrystusa Króla,
+ w uroczystoæ w. Aposto³ów Piotra
i Paw³a, ka¿dy kto pobo¿nie u¿ywa przedmiotu religijnego (krzy¿a, ró¿añca, szkaplerza, medalika) powiêconego przez Papie¿a lub Biskupa i w tym dniu odmówi Wyznanie Wiary,
+ wys³uchanie w czasie misji kilku kazañ i udzia³ w uroczystym ich zakoñczeniu,
+ przyst¹pienie po raz pierwszy do Komunii w. lub udzia³ w takiej pobo¿nej ceremonii,
+ odprawienie pierwszej Mszy w. lub
pobo¿ne uczestnictwo w niej,
+ odmówienie ró¿añca w kociele, w
rodzinie, we wspólnocie zakonnej (nale¿y
odmówiæ przynajmniej jedn¹ czêæ, jednak¿e piêæ dziesi¹tek w sposób ci¹g³y, z modlitw¹ ustn¹ nale¿y po³¹czyæ pobo¿ne rozwa¿anie tajemnic, w publicznym odmawianiu
tajemnice winne byæ zapowiadane zgodnie z zatwierdzon¹ miejscow¹ praktyk¹, w
odmawianiu prywatnym wystarczy, ¿e wierny ³¹czy z modlitw¹ ustn¹ rozwa¿anie tajemnic);
+ odnowienie przez kap³ana w 25- 5060-lecie wiêceñ kap³añskich postanowienia wiernego wype³niania obowi¹zków
swego powo³ania; uczestniczenie w Mszy

w. jubileuszowej,
+ czytanie Pisma w. z szacunkiem nale¿nym s³owu Bo¿emu, przynajmniej przez
pó³ godziny,
+ nawiedzenie kocio³a, w którym trwa
Synod diecezjalny i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzê,
+ odmówienie w sposób uroczysty
hymnu Przed tak wielkim Sakramentem
w Wielki Czwartek,
+ odmówienie tego samego hymnu w
uroczystoæ Bo¿ego Cia³a,
+ publiczne odmówienie hymnu Ciebie Bo¿e wielbimy w ostatnim dniu roku,
+ publiczne odmówienie hymnu Przyb¹d Duchu w Nowy Rok i w Zes³anie
Ducha wiêtego,
+ pobo¿ne odprawienie Drogi Krzy¿owej (przed stacjami prawnie erygowanymi,
po³¹czone z rozwa¿aniem Mêki i mierci
Chrystusa i przechodzeniem od stacji do
stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadz¹cego),
+ pobo¿ne nawiedzenie kocio³a w
wiêto tytu³u i dnia 2 sierpnia (odpust Porcjunkuli) i odmówienie Ojcze nasz i Wierzê,
+ pobo¿ne nawiedzenie kocio³a lub o³tarza w dniu jego konsekracji i odmówienie Ojcze nasz i Wierzê,
+ pobo¿ne nawiedzenie kocio³a w
Dniu Zadusznym i odmówienie Ojcze nasz
i Wierzê (odpust ten mo¿e byæ ofiarowany tylko za dusze w czyæcu cierpi¹ce),
+ pobo¿ne nawiedzenie kocio³a lub
kaplicy zakonnej w wiêta Za³o¿yciela i odmówienie Ojcze nasz i Wierzê,
+ udzia³ w czynnoci wiêtej, której
przewodniczy wizytator w czasie odbywania wizytacji pasterskiej,
+ odnowienie przyrzeczeñ chrztu w.
w czasie nabo¿eñstwa Wigilii Paschalnej
lub w rocznicê swego chrztu,
+ pobo¿ne nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik rzymskich i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzê w:
wiêto tytu³u, jakiekolwiek wiêto nakazane, raz w roku w innym dniu wybranym
przez wiernego,
+ udzia³ w wiêtych czynnociach sprawowanych w kocio³ach stacyjnych w Rzymie w okrelonych dniach roku zaznaczonych w Mszale Rzymskim,
+ w momencie mierci, o ile wierny mia³
za ¿ycia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek
modlitw (w tym wypadku wymieniony warunek zastêpuje trzy zwyczajne warunki
uzyskania odpustu zupe³nego), dla uzyskania tego odpustu chwalebn¹ rzecz¹ jest
pos³ugiwaæ siê krucyfiksem lub krzy¿em.
*
Na podstawie:
KPK, kan. 992-997; Indulgentiarum
Doctrina, Posoborowe Prawodawstwo
Kocielne, t. I, z. 2;
Enchiridion indulgentiarum
(wyd. 4, lipiec 1999),
Posoborowe Prawodawstwo Kocielne, t. IX, z. 3)
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Vox Domini
14 wrzenia, jak co roku, obchodzimy w Kociele katolickim wiêto
Podwy¿szenia Krzy¿a wiêtego, a nazajutrz, 15 wrzenia  Wspomnienie Matki Bo¿ej Bolesnej.
Poszukuj¹c informacji o tym wiêcie i o jego historii znalelimy w sieci
piêkne opracowanie, które z tej okazji chcemy przytoczyæ...

HISTORIA I ZNACZENIE KRZY¯A
Krzy¿ jest narzêdziem haniebnej i okrutnej mierci Syna Bo¿ego, znakiem rozpoznawczym chrzecijan, powszechnym gestem liturgicznym, a przede wszystkim
symbolem odkupienia ca³ej ludzkoci i powszechnego pojednania z Bogiem.

UKRZY¯OWANIE
Ukrzy¿owanie Jezusa Chrystusa opisuj¹ wszyscy czterej ewangelici. Podaj¹ przy
tym szczegó³owe okolicznoci tego wydarzenia: pojmanie, uwiêzienie, sfingowany
proces s¹dowy, naciski przywódców ¿ydowskich i t³umu, skazanie, wyszydzenie, drogê krzy¿ow¹, ukrzy¿owanie, mieræ, z³o¿enie cia³a do grobu. wiadectwa innych historyków wspominaj¹ m.in.: o niejakim
Jezusie, który zosta³ ukrzy¿owany i umar³,
a niektórzy (tzw. chrzecijanie) uwa¿aj¹, ¿e
¿yje.
Kara ukrzy¿owania by³a znana w Palestynie, choæ nie przewidywano jej w prawie moj¿eszowym. O wiele bardziej ukrzy¿owanie praktykowano wród Fenicjan,
Kartagiñczyków, Persów i Rzymian. Na terenie Cesarstwa Rzymskiego nie stosowano jej jednak wobec obywateli rzymskich,
gdy¿ by³a to najbardziej hañbi¹ca i okrutna metoda wykonywania wyroku mierci.
Skazañca odzierano z szat, rzucano go na
ziemiê i rozci¹gniêtego przybijano do krzy¿a. mieræ nastêpowa³a najczêciej przez
uduszenie, pod wp³ywem omdlenia, gor¹czki, wyczerpania, wstrz¹su.
Rzymianie najczêciej stosowali dwa rodzaje krzy¿a. Pierwszy to crux commisa
(krzy¿ po³¹czony przez na³o¿enie) w kszta³cie greckiej litery Tau (T) powstawa³ przez
na³o¿enie belki poziomej na pionow¹. Ten
znak czyni³ na czo³ach, tych którzy zachowali wiarê prorok Ezechiel, co symbolizowa³o opieczêtowanie zbawionych (Ez 9,4).
Podobny kszta³t przybra³ miedziany w¹¿
zatkniêty przez Moj¿esza na palu, w celu
ratowania uk¹szonych Izraelitów, podczas
drogi przez pustyniê (Lb 21,4-9). To wydarzenie uznaje siê za zapowied krzy¿a.
Drugi rodzaj to krzy¿ sk³adany (crux immisa), tzw. ³aciñski. Na jego szczycie czêsto umieszczano tabliczkê okrelaj¹c¹ rodzaj winy skazañca. O takiej tabliczce z napisem w jêzyku hebrajskim, greckim i ³aciñskim wspominaj¹ ewangelici: Jezus
Nazarejczyk, Król ¯ydowski (J 19,19). Ten
szczegó³ wydaje siê przes¹dzaæ o tym, ¿e
kszta³tu krzy¿a przygotowanego dla Chrystusa przypomina³ znan¹ nam ³aciñsk¹ formê. Nie przes¹dza to mo¿liwoci niesienia w drodze na miejsce ukrzy¿owania nie
ca³oci krzy¿a, lecz tylko poprzecznej belki, któr¹ ³¹czono z pionow¹ dopiero na miejscu kani.
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wiadectwo ewangelistów wskazuje, ¿e
Jezus zosta³ ukrzy¿owany oko³o po³udnia,
a umar³ oko³o godziny 15. Mêk¹ Syna Bo¿ego na samym krzy¿u nie trwa³a zatem
doæ d³ugo, najprawdopodobniej ze wzglêdu na du¿e wyczerpanie wczeniejszymi
cierpieniami. Karê mierci krzy¿owej zniós³
w 336 r. cesarz Konstantyn Wielki, który
wczeniej zas³yn¹³ wydaniem aktu tolerancyjnego wobec chrzecijan. W ten sposób
nawracaj¹cy siê w³adca chcia³ odejæ od
praktyki, któr¹ uwiêci³a mieræ Chrystusa.
HISTORIA DRZEWA
KRZY¯A WIÊTEGO
Krzy¿ i miejsce Chrystusowej mêki na
Golgocie nie by³y zapomniane przez pierwszych chrzecijan, lecz by³y niedostêpne.
Cesarz Hadrian ukara³ ¯ydów za powstanie Bar Kochby w 132 i postanowi³ zamieniæ Jerozolimê w miasto ca³kowicie pogañskie, buduj¹c przy tym na miejscu mêki Jezusa wi¹tyniê pogañsk¹. Oznacza³o to automatycznie zakaz wstêpu dla ¿ydów i
chrzecijan, co uniemo¿liwi³o kult krzy¿a.
Dopiero po blisko dwustu latach, dziêki patronatowi cesarzowej w. Heleny, matki
Konstantyna Wielkiego, odzyskanie relikwii
sta³o siê mo¿liwe. Helena potêg¹ swego
autorytetu wp³ynê³a na usuniêcie pogañskich budowli i umo¿liwienie prac wykopaliskowych. W 326 r. (b¹d 320) odnaleziono 3 krzy¿e, w tym ten najwa¿niejszy, na
którym umar³ Jezus Chrystus. Wtedy wybudowano tam Bazylikê Ad Crucem (Mêki
Pañskiej). W rocznicê jej powiêcenia corocznie obchodzone jest wiêto Podwy¿szenia.
Wedle przekazu Helena odnalaz³a relikwie dziêki pomocy ¯yda o imieniu Judasz,
inspirowany Bo¿a ³ask¹ wskaza³ miejsce,
gdzie ukryto wiête drzewo przed chrzecijanami. Po wszystkich wydarzeniach Judasz przyj¹³ chrzest i jest czczony jako
wiêty o imieniu Kyriakos. Odnaleziono wówczas trzy krzy¿e, a z powodu, ¿e tabliczka (titulus) z tytu³em winy by³a oderwana
od drzewca nie mo¿na by³o odró¿niæ Krzy¿a Zbawiciela od krzy¿y dwóch ³otrów. Z
pomoc¹ przyszed³ kolejny cud. Biskup Jerozolimy, w. Makariusz, pod natchnieniem
Bo¿ym, nakaza³ po³o¿yæ kolejno trzy krzy¿e przy ³o¿u umieraj¹cej kobiety. Chora
zosta³a uzdrowiona dopiero za trzecim razem i ten krzy¿ uznano za odnaleziony, prawdziwy Krzy¿ Zbawiciela. Wedle tradycji
paryskiej to sama w. Helena nakaza³a z³o¿yæ na wiêtym miejscu niedawno zmar³ego mê¿czyznê, a ten zosta³ wskrzeszony,
moc¹ Bo¿¹, przez zetkniêcie z prawdziwym
krzy¿em. Z kolei w. Ambro¿y utrzymuje,
¿e narzêdzie zbawienia rozpoznano po
tabliczce, która ca³y czas by³a przymoco-

wana do Krzy¿a.
Wedle tradycji rozpowszechnionej w
Rzymie odnalezienie Krzy¿a przypisywano papie¿owi Euzebiuszowi, który mia³ tego
dokonaæ w 309 r. Pami¹tkê tego wydarzenia d³ugo w liturgii ³aciñskiej wiêtowano w
dniu 3 maja (a w Polsce 4 maja).
Dalsze losy Krzy¿a podaje przekaz o
uprowadzeniu go przez Persów którzy
ograbili Ziemiê wiêt¹ podczas najazdu w
roku 614. Po zwyciêstwie cesarza Herakliusza grabie¿cy zwrócili wiêtoæ. Pobo¿ne podanie g³osi, ¿e kiedy sam cesarz
chcia³ na powrót wnieæ Krzy¿ na swych
ramionach na Golgotê, móg³ to uczyniæ
dopiero po zdjêciu swych królewskich szat,
gdy¿ poprzednio czcigodna relikwia by³a
dla niego zbyt ciê¿ka. Wydaje siê jednak,
i¿ opisane uprowadzenie i odzyskanie dotyczy³o nie tyle ca³ego Krzy¿a, a jego znacz¹cej czêci, gdy¿ w IV w. dokonano podzia³u relikwii, aby rozes³aæ fragmenty w.
drzewa do wa¿nych miejsc chrzecijañskiego kultu (tak podaje ju¿ w. Cyryl Jerozolimski, który zmar³ w 387 r.).
RELIKWIE KRZY¯A W.
Najwiêksz¹ czêæ drzewa Krzy¿a w.
posiada obecnie koció³ w. Guduli w Brukseli. Bazylika w. Piotra w Rzymie przechowuje czêæ relikwii noszonych na piersi
przez cesarzy bizantyjskich podczas galowych uroczystoci. Wedle wyników badañ
(XIX w.) cz¹stek relikwii ustalono, i¿ pochodz¹ one z drzewa sosnowego, a przypuszczalne rozmiary Krzy¿a to 4,80 metra wysokoci i 2,30 do 2,60 metra szerokoci.
Najwiêksz¹ czêæ relikwii w Polsce posiada³a bazylika dominikanów w Lublinie, a¿
do rabunku w 1991 r. Wydaje siê, ¿e obecnie najwiêksza czêæ drzewa Krzy¿a znajduje siê w posiadaniu kocio³a w. Krzy¿a
na £ysej Górze w górach wiêtokrzyskich,
które st¹d w³anie bior¹ swoj¹ nazwê.
Obok relikwii Krzy¿a znamy inne relikwie
mêki Pañskiej: korona cierniowa Jezusa
spoczywa w katedrze Notre Dame w Pary¿u, a wyrwane z niej pojedyncze kolce m.in.
w rzymskim kociele w. Krzy¿a Jerozolimskiego, podobnie jak gwodzie i tablica
z napisem po aramejsku, grecku i ³acinie:
Jezus Nazarejczyk Król ¯ydowski (INRI).
Wspó³czenie znane s¹ 33 relikwie gwodzi, choæ Jezus zosta³ przybity do krzy¿a
tylko przy u ¿yciu 4, ten nadmiar najprawdopodobniej wynika z czêsto stosowanej
praktyki uwiêcania kolejnych przedmiotów
przez dotkniêcie z prawdziwymi relikwiami. P³ótno grobowe, w które owiniête by³o
cia³o Jezusa to powszechnie znana relikwia
 Ca³un z katedry turyñskiej, którego autentycznoæ nie jest pewna.

ZNAK KRZY¯A
Do VI w. na krzy¿u nie umieszczano poZnak krzy¿a by³ obecny w chrzecijañ- staci Chrystusa. Tak¿e póniej nie ukazystwie od mierci Jezusa. Z powodu z³ej s³a- wano Jezusa umêczonego lecz chwalebwy krzy¿a, który by³ znakiem hañby i poni- nego: jako Króla z diademem zamiast cier¿enia, a tak¿e w obawie przed przelado- niowej korony na g³owie, albo jako Arcykapwaniami, chrzecijanie nie u¿ywali go wie- ³ana czy Dobrego Pasterza. Bogactwo pojle. Powodem dla u¿ywania innych symboli mowania krzy¿a podkrela ró¿norodnoæ
by³a tak¿e ostro¿noæ, aby wiêtych tajem- kultu.
W Kociele na Zachodzie od XII w. wynic wiary nie naraziæ na profanacjê ze strony pogan. Wród symboli funkcjonuj¹cych ³oni³ siê nurt dolorystyczny, skupiaj¹cy siê
niejako w zastêpstwie krzy¿a by³y m.in.: na cierpieniu i mierci Syna Bo¿ego, które
kotwica, trójz¹b, ryba. Kotwica wyra¿a na- by³o cen¹ zbawienia. St¹d liczne przedstawienia pasyjne umêczonego cia³a Jezusa
dziejê na zbawienie. Wyra¿a mocne trwanie pierwszych chrzecijan w wierze, zakotwiczenie ³odzi ¿ycia w porcie wiecznoci, ufnoæ wród burz przeladowañ.
Czêstym znakiem by³ tak¿e trójz¹b,
u¿ywany w symbolice cmentarnej na znak
zbawienia przyniesionego duszy przez
Krzy¿ Chrystusa oraz wskazuj¹cy na Trójcê w. Wa¿n¹ rolê pe³ni³a swastyka (crux
gammata) z³o¿ona z 4 odwróconych greckich liter gamma.
Krzy¿ gamma wystêpuj¹cy w
religiach pogañskich i wschodnich (buddyjski klucz do raju), nie by³ jedynie przejêciem
obcych tradycji kultu ognia,
s³oñca itp., ale wiadomym
u¿yciem litery, u¿ywanej od
czasów apostolskich jako
znak Krzy¿a Chrystusa i zbawienia.
Mimo tego, i¿ sam krzy¿
nie by³ u¿ywany publicznie, to zajmowa³
wa¿ne miejsce w codziennej pobo¿noci
uczniów Chrystusa. W roku 211 Tertulian
pisze tak, jakby zwyczaj czynienia na sobie znaku krzy¿a by³ ju¿ g³êboko zakorzeniony: Przy ka¿dym kroku lub ruszeniu siê z miejsca, przy ka¿dym przyjciu i
odejciu, przy wci¹ganiu obuwia, przy
myciu siê, przy stole, przy zapalaniu wiate³, przy uk³adaniu na spoczynek, przy siadaniu i przy ka¿dej czynnoci dnia codziennego znaczymy czo³o znakiem krzy¿a.
Jako przedmiot kultu i znak to¿samoci dla chrzecijan krzy¿ rozpowszechni³
siê i nabra³ znaczenia na pocz¹tku IV w.
Wed³ug przekazu, cesarz Konstantyn
Wielki, przed bitw¹ z uzurpatorem Mak- Katarzyna
sencjuszem, przy mocie Milwijskim pod Harazin
Rzymem, zobaczy³ na tle s³oñca znak
krzy¿a i napis: w tym znaku zwyciê¿ysz. na krzy¿u, nabo¿eñstwa pokutne takie jak:
Poleci³ wiêc umieciæ symbole chrzeci- Droga Krzy¿owa, Gorzkie ¯ale wyra¿aj¹jañskie na sztandarach swych wojsk, a od- ce mêkê Chrystusa. W tradycji wschodniej
niesione zwyciêstwo przypisa³ chrzecijañ- rzadko spotyka siê figurê Chrystusa umieskiemu Bogu. Edykt tolerancyjny z 313 r. szczon¹ na krzy¿u, a je¿eli ju¿ to ukazuje
by³ m.in. oznak¹ wdziêcznoci cesarza. ona chwa³ê jego zmartwychwstania, tryumDrugim czynnikiem by³o odnalezienia drze- fuj¹c¹ postaæ Pantoktratora (Wszechw³adwa Krzy¿a w. w Jerozolimie.
cy), wywy¿szonego króla. Krzy¿ czêsto
Obok u¿ywania krzy¿a w architekturze ukazywany jest na sposób ikony, okna,
sakralnej, popularne sta³y siê niewielkie otwieranego poprzez cierpienie, ku niebiekrzy¿e noszone przez wierz¹cych na pier- skiej chwale; znak zmartwychwstania.
siach. Staje siê znakiem rozpoznawczym i Do najczêciej u¿ywanych przedstawieñ
symbolem bardzo czêsto u¿ywanym w litur- krzy¿a nale¿¹: krzy¿ ³aciñski  belki z³o¿ogii i uwiêca ca³e ¿ycie chrzecijañskie: za- ne ze sob¹ w 2/3 wysokoci belki pionoczyna i koñczy modlitwê, dzieñ i ka¿d¹ wa¿- wej; krzy¿ grecki  równoramienny, krzy¿
niejsz¹ czynnoæ, uwiêca przestrzeñ i jest w. Andrzeja  w kszta³cie litery X; na tau¿ywany przy wszelkich b³ogos³awieñstwach. kim poniós³ mieræ aposto³; krzy¿ arcybi-
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skupi  ³aciñski z dwiema poprzecznymi
belkami; krzy¿ papieski  z trzema poprzecznymi belkami; krzy¿ jerozolimski  du¿y
równoramienny z czterema mniejszymi,
symbolizuje 5 ran Chrystusa; krzy¿ maltañski  równoramienny z rozwidlonymi zakoñczeniami ramion, symbolizuje 8 b³ogos³awieñstw; krzy¿ w kszta³cie litery T (tau);
krzy¿ prawos³awny  z dodatkow¹ ma³¹
ukon¹ belk¹, s³u¿¹c¹ skazañcowi za podporê nóg.
Znane s¹ tak¿e ró¿ne tradycje czynienia gestu krzy¿a. Pocz¹tkowo czyniono go
praw¹ rêk¹ rozpoczynaj¹c od czo³a, dalej
przez prawe ramiê, potem lewe ramiê,
koñcz¹c na piersiach. Ten znak by³ powszechny zarówno na Wschodzie jak i Zachodzie. Póniej rzymska tradycja wprowadzi³a u¿ywany do dzi w Kociele rzymsko-katolickim lewostronny znak krzy¿a.
Teologiczne wyt³umaczenia kolejnoci dotykania ramion wydaj¹ siê
wtórne. W znaku powszechnym dla tradycji wschodniej
ruch rêki z góry do do³u oznacza zst¹pienie Syna Bo¿ego od Ojca w niebie na
ziemiê, natomiast ruch rêki
od prawego ramienia do lewego wskazuje na to, ¿e
Chrystus przyszed³ najpierw
do narodu wybranego (prawa strona), a po odrzuceniu
przez nich do pogan (lewa
strona). Odwrotny kierunek
czynienia krzy¿a obok odwo³ania do wcielenia (o pionowa) wskazuje na przeprowadzenie ludzkoci z ziemi ogarniêtej
grzechem (piek³a) po lewej stronie do
chwa³y niebieskiej po prawicy Bo¿ej przez
wniebowst¹pienie Chrystusa.
Czasami palce d³oni czyni¹cej krzy¿ s¹
wyprostowane na znak piêciu ran Zbawiciela (tradycja zachodnia). Mog¹ byæ te¿
po³¹czone ze sob¹ trzy palce na znak
Trójcy w., a pozosta³e dwa z³o¿one na
wnêtrzu d³oni jako symbol dwóch natur
Chrystusa (boskiej i ludzkiej)  sposób
praktykowany przede wszystkim w tradycji wschodniej. Spotykane jest te¿ czynienie krzy¿a z jednym wyprostowanym palcem na znak jednoci Boga.
TEOLOGICZNE ZNACZENIE
Ojcowie Kocio³a podkrelali, ¿e krzy¿
jest symbolem, w którym streszczaj¹ siê
najistotniejsze prawdy wiary chrzecijañskiej: ukazuje g³êbsz¹ rzeczywistoæ i uobecnienia zbawienia, które sta³ siê narzêdziem. w. Ambro¿y wzywa: adorujmy
Chrystusa, naszego Króla, który zawis³ na
drzewie, a nie samo drzewo. Krzy¿ jest nazywany drzewem ¿ycia, które przynosi wybawienie w odró¿nieniu od drzewa rajskiego, które zapocz¹tkowa³o grzech. w. Jan
Damasceñski pisze: Krzy¿ Pana naszego
Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciê¿y³ mieræ, zg³adzi³ grzech praojca, pokona³ piek³o, darowa³ nam zmartwychwstanie, udzieli³ si³y do wzniesienia
siê ponad doczesnoæ i ponad sam¹
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mieræ, zgotowa³ powrót do dawnej szczêliwoci, otworzy³ bramy raju, umieci³ naturê nasz¹ po prawicy Boga, uczyni³ nas
Jego dzieæmi i dziedzicami.
Ojcowie Kocio³a mówili o kosmicznym
znaczeniu krzy¿a, którego ramiona obejmuj¹ wszystkie czasy i narody, a pionowa
belka ³¹czy niebo i ziemiê. Krzy¿ jest osi¹
Wszechwiata: Krzy¿ stoi, podczas gdy
wiat siê obraca - g³osi staro³aciñska sentencja.
Ca³e ¿ycie chrzecijañskie powinno byæ
wpisane w krzy¿, powinno byæ umieraniem
dla grzechu, aby ¿yæ tylko dla Boga. w.
Pawe³ pisze: wiat ma byæ ukrzy¿owany
dla mnie, a ja dla wiata (Ga 6, 14), a sam
Chrystus wzywa: kto chce pójæ za Mn¹,
niech zaprze siê samego siebie, niech
wemie swój krzy¿ i naladuje Mnie (Mt
16,24). Krzy¿ przypomina, ¿e mieræ i cierpienie nie s¹ ostatecznym wymiarem ludzkiego ¿ycia, gdy¿ drug¹ stron¹ jest chwa³a
zmartwychwstania, tryumfu nad z³em, nowym ¿yciem.
Wspó³czesny niemiecki teolog i wybitny duszpasterz, Romano Guardini, napisa³: Czyni¹c znak krzy¿a, czyñ go starannie. Nie taki zniekszta³cony, popieszny,
który nie wiadomo, co oznacza. Czyñ powoli du¿y, staranny znak krzy¿a: od czo³a
od piersi, od jednego ramienia do drugiego, czuj¹c, jak on ciê ca³ego ogarnia. Staraj siê skupiæ wszystkie swoje myli i zawrzyj ca³¹ si³ê swojego uczucia w tym gecie krelenia krzy¿a.
Znalezione w internecie:
Marcin Lisak OP
http://www.ksmradio.com/pol/news/arc4.html

WARTO WIEDZIEÆ
Wytwórnia Mela Gibsona,
twórcy Pasji, przygotowa³a
przed trzema laty inny film religijny, SPOTKANIE Z JEZUSEM (92
min.). Jest to dostêpny na kasetach video  film animowany dla dzieci. Ukazuje najwa¿niejsze momenty ¿ycia Jezusa.
Tamar i jej ojciec przypadkiem spotykaj¹ niezwyk³ego
cielê o imieniu Jezus. Dziewczynka, zafascynowana osob¹
Jezusa, do³¹cza do grona jego
zwolenników. Potê¿ny i bogaty
Ben Azra, przeciwny naukom
Jezusa podburza, przeciwko
niemu w³adze. Wkrótce Tamar
zapada na mierteln¹ chorobê, a jej sceptycznie nastawiony ojciec zastanawia siê, czy
poprosiæ Jezusa o pomoc, poniewa¿ wczeniej widzia³, jak Jezus uzdrawia³ ludzi. W filmie wykorzystano bardzo ciekaw¹
technikê animacji, która powsta³a dziêki wspó³pracy miêdzynarodowego zespo³u, w
tym Rosjan.
FILM MO¯NA ZAKUPIÆ
TAK¯E W NASZYM WYDAWNICTWIE.
CENA  25 Z£OTYCH.
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BÓG NIGDY NIE JEST
Z£OLIWY
ANI NIESPRAWIEDLIWY
Jezus mówi:
Jak powiedzia³a M¹droæ, w rozdziale
6, w wersetach 1-10, tak i ja to ju¿ wyjani³em wiêcej ni¿ jeden raz, odk¹d ci jestem
Nauczycielem, w sposób g³êbszy ni¿ wobec wielu twoich braci. Nie zatrzymuj siê
jednak na zastanawianiu siê nad tymi s³owami. Prawdziwa M¹droæ wyt³umaczy³a
ci je na d³ugo przed tym, zanim Ksiêga
otwar³a przed tob¹ tê stronicê.
Nie dziw siê, ¿e wiele razy znajdziesz w
Biblii uczucia i s³owa podobne do tych, które s³ysza³a bezporednio ode Mnie. Ja jestem S³owem Ojca. A S³owo jest jedno.
Poniewa¿ jest ten sam czas, jak wtedy, gdy
¿yli patriarchowie i prorocy. Naturalnie, w
tych, którzy czytali dawne s³owa, musisz
odnaleæ równie¿ podobnych do najnowszych, którzy Mnie s³uchaj¹. To Ja mówiê
do ciebie, jak mówi³em do przodków. A nawet jeli czasy wasze i myli wasze bardzo siê zmieni³y i ty, mój ma³y Jan, tak ró¿nisz siê od dostojnych patriarchów i gwa³townych proroków, to Ja jestem zawsze ten
Sam: jednakowy, niezmienny w s³owie i w
nauce.2
Bóg siê nie zmienia. Dostosowuje siê
do waszych zmian, do waszego, nazwijmy
to tak: rozwoju w granicach jego dzie³a, jednak istota, prawdziwa zawartoæ Jego nauki, która nie dotyczy doczesnego ¿ycia,
lecz duszy niemiertelnej, jest i pozostanie zawsze ta sama. Bêdzie tak, nawet
gdyby ziemia trwa³a jeszcze tysi¹c czy dziesiêæ tysiêcy lat, a cz³owiek doszed³by do
wielkiej ewolucji materialnej  nota bene:
takiej, która pozwoli³aby mu na zniesienie
praw przestrzeni, grawitacji, szybkoci i na
stanie siê jakby wszêdzie obecnym poprzez rodki, które uchylaj¹ podzia³y i ku
którym siê d¹¿y, a wy nazywacie je naukowymi okreleniami telewizji, telefonu i tym
podobnymi lub innymi rodkami zniós³by
niemo¿noæ dzia³ania na odleg³oæ, stwarzaj¹c sterowanie drog¹ radiow¹, co uwolni³oby na ziemi demoniczn¹ zemstê wybuchów na odleg³oæ, miertelnych promieni
lub podobnych wynalazków z piêtnem szatañskim.
Jednak nie powiem wam nigdy  nawet
gdybycie siê stali zdobywcami innych planet i stwórcami promieniowania tak potê¿nego, jak promieniowanie mojego s³oñca,
oraz odkrywcami fal znosz¹cych najdalsze
odleg³oci dla s³uchu i wzroku  ¿e wolno
znieæ prawo Mi³oci, Wstrzemiêliwoci,
Szczeroci, Uczciwoci, Pokory. Nie, nigdy
wam nie bêdê móg³ tego powiedzieæ, ni-

gdy. Nawet dzi i zawsze mówiê wam i bêdê mówi³: B¹dcie b³ogos³awieni, gdy u¿ywacie rozumu do odkryæ dla dobra wspólnego. B¹dcie przeklêci, gdy frymarczycie
waszym rozumem, uprawiaj¹c niedozwolony handel ze Z³em, aby p³odziæ dzie³a nikczemne i niszcz¹ce. Ale dosyæ o tym, teraz powiem o czym, co mo¿e byæ dla ciebie pociech¹ i przewodnikiem.
Powiedziane jest u Syracha w rozdziale 33, w wersetach 11-15, ¿e ró¿ne s¹ losy
cz³owieka.
Kto wyznacza wasz los? Ten, kto jest
wielkim punktem odniesienia po to, bycie
nie popadli w b³¹d. B³¹d, który mo¿e byæ
przyczyn¹ blunierczej myli i nawet mierci duszy. Cz³owiek mówi wiele razy: Skoro los wyznaczy³ Bóg, Bóg jest niesprawiedliwy i z³y, gdy¿ tamtego cz³owieka dotkn¹³
nieszczêciem.3
Nie, córko. Bóg nie jest nigdy z³oliwy i
nigdy  niesprawiedliwy. Jestecie krótkowzroczni i widzicie tylko i le to, co jest blisko waszej renicy. Jak¿e wiêc mo¿ecie
znaæ przyczyny  zapisane w Ksiêdze Pana
 swego losu? Jak mo¿ecie wy, z ziemi, z
tego ziarenka piasku kr¹¿¹cego w przestworzach, zrozumieæ, czym jest rzeczywista prawda rzeczy i co jest zapisane w Niebie? Jak¿e mo¿ecie nazwaæ s³usznie to, co
siê wam przytrafia?
Dziecko, któremu matka podaje lekarstwo, p³acze i mówi, ¿e matka jest brzydka
i niedobra. Stara siê odrzuciæ ten lek, który
wydaje siê mu niepotrzebny i wstrêtny. Ale
matka wie, ¿e robi to nie ze z³oliwoci, lecz
z dobroci. Wie, ¿e w autorytecie, jakiego
u¿ywa w tej chwili, ¿eby wymóc pos³uszeñstwo, nie jest brzydka, lecz nawet jakby
odziana w upiêkszaj¹cy j¹ majestat. Ona
wie, ¿e lekarstwo jest po¿yteczne dla jej
dziecka. Pieszczotami i surowym g³osem
zmusza je do przyjêcia go. Gdyby matka
mog³a sama przyj¹æ je dla uzdrowienia
swego chorego maleñstwa, o jak¿e chêtnie by to uczyni³a!
I wy jestecie dzieæmi dobrego Ojca, jakiego macie w Niebie. On widzi wasze choroby i nie chce, ¿ebycie byli chorzy. Wasz
kochaj¹cy Ojciec chce, ¿ebycie byli zdrowi i silni. Daje wam wiêc lekarstwa, aby
umocniæ wasze dusze, aby je wyprostowaæ,
wyleczyæ, aby je nie tylko uzdrowiæ, lecz
tak¿e uczyniæ piêknymi.
Czy¿ nie wierzycie, ¿e gdyby to móg³
uczyniæ bez wywo³ywania waszych ³ez, nie
zrobi³by tego On, którego Serce pe³ne mi³oci kroi siê od ³ez swych dzieci? Lecz wszy-
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stko ma swój czas. On uczyni³ wszystko
dla was, aby was doprowadziæ do zbawienia wiecznego. Opuci³ Niebo, wyla³ nawet
sw¹ Krew, a¿ do ostatniej kropli, aby j¹ wam
daæ  najwiêtszy lek, który leczy ka¿d¹
ranê, pokonuje ka¿d¹ chorobê i wzmacnia
w ka¿dej s³aboci.
Teraz jest wasz czas. A przecie¿, pomimo ¿e S³owo zst¹pi³o z Nieba, aby daæ wam
przewodnika ¯ycia i pomimo Krwi wylanej
dla uleczenia was, nie potrafilicie porzuciæ grzechu i wci¹¿ w niego wpadacie. On,
Przedwieczny, który was kocha, daje wam
udrêkê boleci wiêksz¹ lub mniejsz¹, zale¿nie od wysokoci, na jak¹ chce was
wznieæ, albo zale¿nie od stopnia, do jakiego chce, ¿ebycie wynagrodzili na tym
wiecie wasz¹ s³aboæ dzieci-odstêpców.
S¹ osoby, które cierpi¹, by potem w
przysz³ym ¿yciu zajanieæ podwójnym
wiat³em. Ale s¹ i inne stworzenia, które
musz¹ znosiæ ból, by oczyciæ sw¹ splamion¹ szatê i powróciæ do wiat³a. S¹ one
wiêkszoci¹. Lecz  to bezsensowne, ale
prawdziwe  w³anie te buntuj¹ siê najbardziej wobec bólu i oskar¿aj¹ Boga o
niesprawiedliwoæ i z³oliwoæ, gdy¿
ich poi bólem. Ci s¹ najbardziej chorzy, a uwa¿aj¹ siê za najzdrowszych.
Im bardziej w wietle jest dusza,
tym bardziej przyjmuje ból i pragnie
go.
P r z y j m u j e, gdy jest raz w
wiat³oci.
K o c h a, gdy jest podwójnie w
wiat³oci.
P r a g n i e cierpienia i prosi o
nie, gdy jest potrójnie w wiat³oci,
zanurzona w nim i ¿yj¹ca nim.
Przeciwnie, im bardziej kto jest
pogr¹¿ony w ciemnoci, tym bardziej ucieka przed cierpieniem, nienawidzi go i buntuje siê przeciw niemu.
U c i e k a. Dusze s³abe, które nie mia³y
si³y pope³niaæ ani wielkiego z³a, ani wielkiego dobra, tylko wegetuj¹, prowadz¹c
biedne ¿ycie duchowe, wpl¹tane w opary
letnioci i powszednich grzechów, czuj¹c
niepohamowany lêk przed ka¿dym cierpieniem, wszelkiego rodzaju. To duchy bez
koæca, bez si³y.
N i e n a w i d z i. Wystêpni, którym ból
przeszkadza pod¹¿aæ za wadami wszelkiego rodzaju, nienawidz¹ tego wielkiego mistrza ¿ycia duchowego.
B u n t u j e s i ê. Wielki grzesznik, zaprzedany zupe³nie szatanowi, gromadzi
wykroczenie duchowe za wykroczeniem,
dosiêgaj¹c szczytów buntu, jakim jest blunierstwo i samobójstwo lub zabójstwo, by
siê tym zemciæ (tak przynajmniej on uwa¿a) za cierpienie. U takiego, ojcowskie dzie³o Boga ustêpuje fermentacji z³a, bo ten
wielki grzesznik jest tak po³¹czony ze Z³em
jak m¹ka rozrobiona z zaczynem. I Z³o, jak
zaczyn obrabiany bólem, ronie w nim,
czyni¹c go chlebem dla Piek³a.
Do jakiej z tych trzech kategorii nale¿a³a? Do jakiej nale¿ysz teraz? W jakiej
chcesz pozostaæ? Nie musisz odpowiadaæ.

Ja wiem. I dlatego mówiê ci o tym i jestem
z tob¹.
Innym razem ludzie mówi¹: Skoro ka¿dy ma wyznaczony los, daremne jest trudzenie siê i walczenie. Niechaj siê toczy,
wszystko jest wyznaczone.
To inny szkodliwy b³¹d. Bóg zna los ka¿dego, tak. Ale czy wy go znacie? Nie. Poznajecie go godzina po godzinie.
Oto przyk³ad. Piotr zapar³ siê mnie. W
jego losie by³o wyznaczone, ¿e on pozna
ten b³¹d. Ale on okaza³ skruchê za to, ¿e
siê mnie zapar³ i Bóg mu przebaczy³ i uczyni³ go swoim Arcykap³anem. Gdyby trwa³
uporczywie w swym b³êdzie, czy móg³by
zostaæ moim Wikariuszem?
Nie mów: by³ przeznaczony. Nie zapominaj nigdy, ¿e Bóg zna wasze przeznaczenie, ale to wy je wykuwacie. Bóg nie
gwa³ci waszej wolnoci. Daje wam rodki i
rady, daje wam ostrze¿enia, abycie pozostali na dobrej drodze, lecz jeli wy nie
chcecie pozostaæ na tej drodze, On was
nie zmusza do pozostania.
Jestecie wolni. Uczyni³ was dojrza³ymi. Radoci¹ Boga jest to, gdy zostajecie

w domu Ojca, ale gdy mówicie: Chcê
odejæ, On was nie zatrzymuje. P³acze nad
wami i martwi siê waszym losem. Wiêcej
nie chce robiæ, gdy¿ czyni¹c wiêcej odebra³by wolnoæ, jakiej wam udzieli³. Bóg
cieszy siê, gdy pod wp³ywem k¹sania niedostatków zrozumiecie, ¿e tylko w domu
Ojca jest radoæ i powrócicie do Niego. Bóg
cieszy siê i jest wdziêczny temu, komu ofiar¹ i modlitwami, nade wszystko tymi dwoma sposobami, a póniej  s³owami, udaje
siê przywróciæ mi syna. Lecz nic wiêcej.
Wiedz jednak, ¿e ci, którzy s¹ w mojej
rêce jak miêkka glina w rêku garncarza, s¹
umi³owanymi mego Serca. Moja rêka jest
dla nich czu³a niczym pieszczota. Moje
pieszczoty kszta³tuj¹ ich, nadaj¹c im mój
odcisk i podobieñstwo przez dobroæ, pokorê, mi³oæ, czystoæ i najpiêkniejsze ze
wszystkich: podobieñstwo do Mnie  Odkupiciela.
Poniewa¿ te dusze kontynuuj¹ moje pos³annictwo Odkupiciela, Ja mówiê im stale: dziêkujê, bêd¹ce najbardziej opiekuñczym z b³ogos³awieñstw. I jeli chusta Weroniki jest wiêta, bo nosi moje odbicie, to
czym¿e bêd¹ te dusze, które s¹ moim
prawdziwym odbiciem?

NAJPEWNIEJSZY SPOSÓB
DOJCIA DO BOGA
Notatki Marii Valtorty
z 13 padziernika 1943.4
To, ¿e jestem z tob¹, jest aktem mojej
dobroci. Pragnieniem Boga mi³oci jest pozostawanie ze swoimi stworzeniami i dopóki stworzenia nie wypêdzaj¹ Boga sw¹
zdrad¹, On siê nie oddala. W pewnych
wypadkach, z powodu szczególnego oddwiêku w duszy, bliskoæ jest bardziej odczuwalna.
Lecz biada duszy, ciesz¹cej siê b³ogos³awieñstwem odczuwalnej obecnoci Boga, wpadaj¹cej w grzech pychy. Natychmiast utraci Boga, gdy¿ Boga nie ma tam,
gdzie jest pró¿noæ. Im wiêksza jest pokora stworzenia, tym bardziej zstêpuje do niej
Bóg. Maryja mia³a Boga w sobie, nie tylko
duchowo, lecz równie¿ jako ¿ywe Cia³o,
gdy¿ osi¹gnê³a szczyt wiêtej pokory.
Lecz jeli Bóg pragnie byæ ze swoimi
stworzeniami, to stworzenia powinny pragn¹æ pozostawaæ z Bogiem.
Wieloma rozrywkami zajmuj¹ siê dusze!
Biegaj¹ za ludzkimi sprawami, b³¹dz¹, pod¹¿aj¹c za fa³szywymi naukami, mami je wiele z³udzeñ ludzkiej nauki. Przychodzi wieczór ¿ycia
i znajduj¹ siê tak daleko ode Mnie!
Zmêczone, ogarniête wstrêtem, zepsute, nie maj¹ ju¿ si³y, aby siê zbli¿yæ do Pana. To ju¿ wiele, jeli pozostaje w nich resztka têsknoty za
Niebem i wspomnienie o Wierze,
która wyzwala w nich krzyk dawnych
trêdowatych: Jezu, ulituj siê nade
mn¹.
I to jest okrzyk, który zbawia, albowiem nigdy nie wzywa siê mojego
Imienia daremnie. Ja, który czuwam
w oczekiwaniu, a¿ mnie zawo³aj¹, spieszê
do tego, który mnie wezwa³ i przez moje Imiê
 na którego dwiêk Niebiosa dr¿¹ z radoci,
a otch³anie z przera¿enia  czyniê cud.
Ale nie nale¿y, o nieczu³e i rozs¹dne
dzieci, przychodziæ do Mnie dopiero w ostatniej chwili. Czy¿ mo¿ecie z wyprzedzeniem wiedzieæ, ¿e bêdziecie mieæ czas i
sposobnoæ do zawo³ania Mnie? Sk¹d wiecie, czy szatan z najwy¿sz¹ chytroci¹ nie
zastawi ostatniej zasadzki, aby ukryæ zbli¿anie siê mierci, tak ¿e schwyci was ona jak
z³odziej, który przychodzi niespodzianie?
wiat jest pe³en niespodziewanych
mierci. To jeden z wyników waszego sposobu ¿ycia. Zwielokrotnilicie przyjemnoci i mieræ, pomno¿ylicie wiedzê i mieræ.
Pierwsze prowadzi was do mierci, i to
nie tylko was, którzy grzeszycie, ale równie¿ dzieci i dzieci waszych dzieci, tak jak
wy pokutujecie za grzechy ojców waszych
ojców, poprzez skutki waszych po¿¹dliwoci i waszych hulanek.
Drugie prowadzi was do mierci przez
wasz tak zwany postêp, z którego trzy
czwarte jest dzie³em pouczeñ szatana,
gdy¿ owocem waszego czynienia postêpów s¹ dzie³a i rodki wyrafinowanego
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zniszczenia, które stwarzacie. Pozosta³a
jedna czwarta jest wynikiem nadmiernego
umi³owania wygody, pod którym kryje siê,
obok epikureizmu, równie¿ i dawna pycha
chêci wspó³zawodniczenia z Bogiem w biegu, w locie i w innych rzeczach przewy¿szaj¹cych cz³owieka i którymi cz³owiek siê
le pos³uguje. Skoro Salomon uzna³, ¿e kto
powiêksza wiedzê, powiêksza cierpienie,
a odkry³ to w swoim czasie, co nale¿a³oby
powiedzieæ teraz, kiedy zredukowalicie
wiat do chaosu wiedzy, której brakuje
wêdzid³a prawa Boga i mi³oci?
Tyle mielibycie do przestudiowania bez
³amania sobie g³owy niebezpiecznymi niejasnociami i zbrodniczymi dzia³aniami. W
moim Wszechwiecie s¹ ogromne stronice, w których oko ludzkie mog³oby  i
chcia³bym, aby tak by³o  wyczytaæ nadprzyrodzone pouczenia oraz prawa piêkna i dobra. Ja, Bóg Jedyny w Trójcy, stworzy³em ten wszechwiat, który was otacza
i nie umieci³em w nim z³a dla was.
Wszystko we wszechwiecie jest podporz¹dkowane prawu mi³oci do Boga i do
cz³owieka. Ale wy niczego siê nie uczycie
z uporz¹dkowanego biegu gwiazd, z kolejnoci pór roku, z ¿yznoci gleby. Niczego, co by wam s³u¿y³o do zdobycia Nieba.
Wy, jedyni, którzy s¹ niepos³uszni, jestecie nie³adem Wszechwiata. Wasz nie³ad
p³acicie sta³ym zniszczeniem, w którym giniecie jak oszala³e stada, które rzucaj¹ siê
w dó³, do rycz¹cego strumienia w w¹wozie.
Biedni ludzie, którzy przez grzech przytêpilicie ducha; przytêpilicie w takim stopniu, ¿e nie umiecie ju¿ zrozumieæ harmonii
powszechnych spraw, które wypiewuj¹
wszystkie pochwa³y Bogu-Stwórcy i mówi¹
o Nim, i Jemu s¹ pos³uszne z mi³oci¹, jakiej
Ja nadaremnie poszukujê u cz³owieka.
Porzuæcie to pró¿ne b³¹kanie siê za t¹

stêpuj tak zawsze. Id po ladach twojego
Jezusa. To lady zakrwawione, gdy¿ twój
Jezus jest ranny z mi³oci ku ludziom. Tak¿e ty, z mi³oci do nich, krwawisz od tysi¹ca ran. W niebie przemieni¹ siê one w drogie kamienie, gdy¿ bêd¹ licznymi wiadectwami twej mi³oci, a mi³oæ jest klejnotem
Nieba.
Przyprowadzaj do mnie dusze. Uparte
s¹ jak kolêta, ale gdy je przyci¹gniesz ³agodnie, ulegn¹. Byæ ³agodnym poród tak
wielkiej goryczy, któr¹ blini bez przerwy
ws¹cza, to trudne. Ale wszystko trzeba filtrowaæ przez mi³oæ do Mnie. Trzeba myleæ, ¿e z powodu ka¿dej duszy, jaka do
Mnie przychodzi, moja radoæ jest wielka i
sprawia, ¿e zapominam o ¿ó³ciach, jakimi
wci¹¿ poi Mnie cz³owiek. Trzeba myleæ o
tym, ¿e Sprawiedliwoæ jest bardzo wzburzona i ¿e trzeba bardziej ni¿ kiedykolwiek
stawaæ siê odkupuj¹cymi ofiarami, a¿eby
j¹ z³agodziæ.
Nie chcê, ¿eby Mnie naladowa³a tylko w mi³oci. Chcê, ¿eby mnie naladowa³a i w cierpieniu. Cierpia³em dla zbawienia wiata. wiat potrzebuje cierpienia,
a¿eby znowu zosta³ zbawiony.
Ta nauka, której wiat nie chce znaæ, jest
prawdziwa. Trzeba u¿ywaæ wszystkich
rodków dla ocalenia umieraj¹cej ludzkoci. Skryta ofiara i jawna ³agodnoæ to dwa
orê¿a, którymi zwyciê¿a siê w tej walce,
za któr¹ Ja dam ci nagrodê.
Jak twój Pan, b¹d heroiczna w mi³oci, heroiczna w ofierze, ³agodna w dowiadczeniach, ³agodna wobec braci. Przybierzesz wtedy oblicze i szatê twego Króla, jak czyste zwierciad³o odzwierciedlaæ
bêdziesz moje Oblicze.
Trzeba umieæ naladowaæ Maryjê, która nios³a ludziom Chrystusa: Zbawienie
wiata.

tak wielk¹ ludzk¹ wiedz¹ i za tyloma ludzkimi g³odami. I przyjdcie do Mnie.
Mój Krzy¿ jest z tego powodu tak wysoko wzniesiony nad wiatem. Patrzcie na ten
krzy¿, na którym Bóg siê za was ofiarowa³
i jeli macie wnêtrznoci cz³owiecze, a nie
zwierzêce, uporz¹dkujcie siebie stosownie
do mojej mi³oci do was.
Ja nie po to da³em wam moje ¿ycie, abycie nadal gubili wasze. Ja wam je da³em
po to, aby wam daæ ¯ycie. Ale wy musicie
chcieæ mieæ to ¿ycie wieczne i konsekwentnie do tego dzia³aæ, a nie rywalizowaæ ze
zwierzêtami najbardziej nieczystymi, ¿yj¹cymi w bagnie.
Pamiêtajcie, ¿e posiadacie ducha. Pamiêtajcie, ¿e duch jest wieczny. Pamiêtajcie, ¿e dla waszego ducha umar³ Bóg. Tak
bardzo boicie siê krótkotrwa³ej choroby, a
nie obawiacie siê okropnoci potêpienia,
którego mêki nie maj¹ koñca.
Powróæcie na drogê ¯ycia, biedne dzieci. B³aga was o to Ten, który was kocha.
Ciebie, która s³uchasz i piszesz, pouczam, bo ty pouczysz braci, o najpewniejszym sposobie dojcia do Mnie.
Naladowanie Nauczyciela we wszystkim.5 Oto tajemnica, która zbawia. Gdy On
siê modli  modliæ siê. Gdy On dzia³a  dzia³aæ. Gdy On sk³ada z Siebie ofiarê  ofiarowywaæ siebie. ¯aden uczeñ nie jest wiêkszy od Nauczyciela ani nie ró¿ni siê od Niego.6 I ¿aden syn nie jest odmienny od ojca,
je¿eli jest dobrym synem.
Nigdy nie zauwa¿y³a jak dzieci lubi¹ naladowaæ czyny, s³owa, sposób chodzenia
ojca? Stawiaj¹ ma³e nó¿ki w ladach ojcowskich i wydaje siê im, ¿e czyni¹c to, staj¹
siê doros³e, gdy¿ naladowanie ojca, którego kochaj¹, oznacza dla nich osi¹gniêcie doskona³oci.
Moja Mario, czyñ tak jak ci malcy. Po1
4

I Quaderni del 1943, str. 375-379. 2 Por. Hbr 13,8. 3 Por. Ez 18,29nn.
I Quaderni del 1943, str. 437-440. 5 Por. £k 9,23. 6 Por. Mt 10,24n.

FRAGMENTY POCHODZ¥ Z KSI¥¯KI

:

«Cierpienie Jezusa 
Cierpienie dla Jezusa»
z dyktandami skierowanymi do Marii Valtorty
o cierpieniu Jezusa oraz o duszach-ofiarach.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwóch czêci. Pierwsza zawiera 14 fragmentów wizji
wybranych z Poematu Boga-Cz³owieka, stanowi¹cego zapis wizji w³oskiej
mistyczki Marii Valtorty (1897-1961), odnosz¹cych siê do mêki Jezusa Chrystusa. Mo¿na wiêc tê czêæ traktowaæ jako tradycyjne, choæ rozbudowane,
rozwa¿ania Drogi Krzy¿owej. W czêci drugiej opublikowano ponad 50 dyktand otrzymanych przez M. Valtortê, g³ównie w latach 1943-44, dotycz¹cych
cierpienia i jego wartoci w dziele odkupienia wiata, zadañ i misji dusz-ofiar,
sposobów przyjmowania udrêk, jakie nikogo w ¿yciu nie omijaj¹. Zarówno
rozwa¿anie poszczególnych etapów odkupieñczej mêki Chrystusa, jak i rozmylanie nad Bo¿ymi dyktandami, ukazuj¹cymi perspektywy, jakie otwiera
przed cz³owiekiem wspó³udzia³ w tej mêce, mo¿e dopomóc ka¿demu, kto
przeczyta tê ksi¹¿kê z otwartym sercem, w znoszeniu codziennych trudnoci
i cierpliwym dwiganiu w³asnego krzy¿a.
Iloæ stron: 304; Cena: 15 z³.
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Wywiad z Patriarch¹ Ekumenicznym
Konstantynopola Bart³omiejem I
 Z jakimi uczuciami Wasza wi¹tobliwoæ opuszcza Watykan?
 Jestem pod wra¿eniem tej wizyty. To
by³o ju¿ moje trzecie spotkanie z Janem
Paw³em II. Po raz pierwszy spotkalimy siê
w roku 1995 podczas mojej oficjalnej wizyty w Watykanie i potem w roku 2002 w trakcie Dnia Modlitw o Pokój w Asy¿u. Nie chodzi o to, ¿e nie doceniam rangi dwóch poprzednich spotkañ, ale to by³o o wiele bardziej wzruszaj¹ce, bardziej ludzkie, bardziej braterskie. Dowiadczy³em tego
szczególnie podczas ostatniego spotkania
w czasie tej wizyty z Janem Paw³em II, kiedy to podpisalimy wspóln¹ deklaracjê. Nastêpnie razem zjedlimy obiad. Mia³em
okazjê zaprosiæ Jana Paw³a II do odwiedzenia Stambu³u. By³aby to ju¿ jego druga
wizyta w tym miecie. W 1979 roku spotka³ siê tam z moim poprzednikiem patriarch¹ Dymitrem I. Papie¿ by³ bardzo zadowolony i przyj¹³ zaproszenie. Oczywicie
kwestie praktyczne musi uzgodniæ ze swoimi wspó³pracownikami. Ucieszy³ siê jednak. A ja, cieszy³em siê jeszcze bardziej,
poniewa¿ pojawi³a siê nowa perspektywa:
powitania Ojca wiêtego w Konstantynopolu  pierwszej siedzibie prawos³awia.
Gdy chodzi o przysz³oæ relacji katolickoprawos³awnych by³oby to wa¿ne wydarzenie. Mogê szczerze powiedzieæ, ¿e w czasie ostatniego spotkania z papie¿em mniej
ledzilimy protokó³, a bardziej s³uchalimy
serca. Powtórzê tu s³owa z homilii wyg³oszonej przeze mnie na placu wiêtego Piotra. Nasze wysi³ki na rzecz przywrócenia
jednoci musz¹ rozgrywaæ siê na p³aszczynie duchowej, potrzeba wiele modlitwy.
I taka w³anie atmosfera towarzyszy³a naszemu spotkaniu. Wyje¿d¿am z Rzymu
wzruszony i bardzo zadowolony, a tak¿e
pe³en optymizmu, jeli chodzi o nasze wzajemne relacje w przysz³oci.
 Jak Wasza wi¹tobliwoæ ocenia
obecne relacje miêdzy katolikami a prawos³awnymi?
 Znane trudnoci wci¹¿ istniej¹. Po obu
stronach jest te¿ dobra wola kroczenia
wspólnie do przodu, kontynuowania dialogu; zdecydowanie nie chcemy go przerywaæ. W czasie mojej rozmowy z papie¿em
oraz konsultacji w Papieskiej Radzie do
spraw Popierania Jednoci Chrzecijan
kolejny raz potwierdzilimy nasze wspólne pragnienie poszukiwania dróg i rodków
prowadz¹cych do pe³nej jednoci. Postanowilimy na nowo rozpocz¹æ dialog teologiczny, który ostatnio prze¿ywa³ pewien
kryzys. Rozmawia³em z kardyna³em Walterem Kasperem przewodnicz¹cym Papie-

skiej Rady do spraw Popierania Jednoci
Chrzecijan i z jego wspó³pracownikami.
Wspólnie uzgodnilimy pewne punkty, które mam nadziejê pozwol¹ nam pokonaæ istniej¹ce trudnoci, a co za tym idzie dalej
kontynuowaæ dialog. Dialog jest jedyn¹ drog¹, która mo¿e doprowadziæ do rozwi¹zania istniej¹cych jeszcze miêdzy nami trudnoci. Przyjañ i braterstwo ju¿ istniej¹,
decyzja, ¿e chcemy polepszyæ wzajemne
relacje te¿ ju¿ zosta³a powziêta. Obecnie
trzeba podj¹æ g³êbok¹ dyskusjê na temat
prymatu, nieomylnoci papie¿a, pozycji biskupa Rzymu w ca³ym Kociele chrzecijañskim. To s¹ najtrudniejsze kwestie, które nie pozwalaj¹ jeszcze na komunikowanie
ze wspólnego kielicha eucharystycznego.
 Wasza wi¹tobliwoæ przewodniczy³ nabo¿eñstwu inauguruj¹cemu prawos³awn¹ s³u¿bê Bo¿¹ w kociele wiêtego Teodora na Palatynie. Jan Pawe³ II
przekaza³ tê wi¹tyniê wspólnocie grecko-prawos³awnej w Rzymie. Jakie znaczenie ma ten gest w budowaniu relacji
katolicko-prawos³awnych?
 Tak jak powiedzia³em Jego wi¹tobliwoci Janowi Paw³owi II podczas wspólnego obiadu, by³ to konkretny znak przyjani i braterstwa miêdzy naszymi Kocio³ami. Wyrazi³em papie¿owi moj¹ ogromn¹
wdziêcznoæ i podkreli³em, ¿e w³anie takie gesty buduj¹ dialog. Pokazuj¹ one, ¿e
nie ograniczamy siê tylko do s³ów, ale podejmujemy odwa¿ne kroki, niekiedy mo¿e
symboliczne, jednak maj¹ce ogromne znaczenie. Wierni, którzy wziêli udzia³ w inauguracji kocio³a, a byli wród nich nie tylko
prawos³awni, ale równie¿ katolicy, bardzo
cieszyli siê z tego wydarzenia. Obecnych
by³o dwóch kardyna³ów, wielu pra³atów. Ta

wi¹tynia bêdzie widocznym znakiem duchowej ³¹cznoci miêdzy naszymi Kocio³ami. S¹dzê, ¿e ten gest Jana Paw³a II zostanie doceniony nie tylko przez Patriarchat Ekumeniczny i jego grecko-prawos³awn¹ archidiecezjê we W³oszech. Doceni go ca³e prawos³awie. Konkretyzuje on
dobr¹ wolê i braterstwo w imiê Boga. W
relacjach ekumenicznych bêdzie wiêc stanowi³ przyk³ad do naladowania.
*
Patriarcha Bart³omiej I ma 64 lata. Po
prawos³awnych studiach teologicznych licencjat i doktorat z prawa kanonicznego
uzyska³ w Rzymie w Papieskim Instytucie
Orientalnym, zwi¹zanym z Uniwersytetem
Gregoriañskim. Studiowa³ te¿ w instytucie
ekumenicznym wiatowej Rady Kocio³ów
i na uniwersytecie w Monachium. wiêcenia biskupie otrzyma³ 31 lat temu. Bra³
czynny udzia³ w ruchu ekumenicznym i w
przygotowaniach do soboru wszechprawos³awnego. Patriarch¹ zosta³ wybrany 13 lat
temu.
Od czasu swego wyboru Bart³omiej
przyby³ do Rzymu ju¿ po raz trzeci. W roku
1995  podobnie jak teraz  stan¹³ na czele prawos³awnej delegacji, uczestnicz¹cej
w rzymskich uroczystociach ku czci wiêtych Piotra i Paw³a. Przybywa ona co roku
do Rzymu w ramach wymiany z delegacj¹
watykañsk¹ na obchody uroczystoci wiêtego Andrzeja w Stambule. Bart³omiej ju¿
wczeniej jako metropolita trzykrotnie przewodniczy³ delegacji patriarchatu Konstantynopola na wiêto rzymskich aposto³ów.
Natomiast w styczniu 2002 roku patriarcha
by³ w Rzymie i w Asy¿u z okazji dnia modlitwy o pokój.
(wywiad przeprowadzi³o Radio Watykañskie)
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MEDALIK
W. BENEDYKTA

w. Benedykt (480-547) urodzi³
siê w szlacheckiej rodzinie w Nursji, ma³ym miasteczku niedaleko Spoleto w Umbrii. Jego rodzice mieli tam swoj¹ rezydencjê, natomiast jako Rzymianie wiêkszoæ
czasu spêdzali w pa³acu w Rzymie. Posiadane wiadomoci o ¿yciu w. Benedykta
zawdziêczamy papie¿owi w. Grzegorzowi Wielkiemu.
Benedykt znany jest g³ównie jako za³o¿yciel Zakonu Benedyktyñskiego i autor jego znanej Regu³y, bêd¹cej mistrzowskim
przyk³adem równowagi i m¹droci. Wed³ug
tej¿e regu³y ¿yje dzi wiele zakonów, zw³aszcza benedyktyni i cystersi.
w. Grzegorz powiada, ¿e w. Benedykt
od dziecka mia³ dojrza³oæ starca. Jest równie¿ znany z cudownego medalika, który
nosi jego imiê.
Benedykt spêdzi³ dzieciñstwo i czêæ
m³odoci w Nursji, ale maj¹c 14-15 lat, z
polecenia ojca wyjecha³ do Rzymu na studia. Szybko zorientowa³ siê, jak wygl¹da³o
¿ycie studenckie i doszed³ do wniosku, ¿e
pozostaj¹c w tym rodowisku ryzykuje utratê duszy. Podj¹³ wiêc decyzjê wycofania siê
ze wiata i schroni³ siê w dolinie Tybru.
M³ody eremita opuci³ Rzym za zgod¹
swoich rodziców, którzy pozwolili mu zabraæ ze sob¹ guwernantkê. Nie oznacza
to jednak, ¿e by³ pozbawiony wykszta³cenia. Mia³ orientacjê we wszystkich ga³êziach ówczesnej wiedzy i g³êbsz¹ znajomoæ prawa rzymskiego.
Przez ca³e ¿ycie otacza³ go nadnaturalny blask i wiele cudów. Odnotowano np.,
¿e pewnego dnia, kiedy opiekuj¹ca siê nim
kobieta po¿yczy³a opa³kê do czyszczenia
zbo¿a, by móc przesiaæ pszenicê, po³ama³a
ów przyrz¹d i by³a z tego powodu bardzo
zmartwiona. Pod wp³ywem modlitwy w.
Benedykta opa³ka po³¹czy³a siê na nowo i
nie mia³a ¿adnych ladów uszkodzenia.
Krótko po tym wydarzeniu Benedykt
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zdecydowa³ siê prowadziæ ¿ycie bardziej
ustronne. Zostawi³ wiêc oddan¹ mu guwernantkê i uda³ siê w góry Subiaco, gdzie zamieszka³ w jaskini, poddaj¹c siê ró¿nym
umartwieniom. Wkrótce jego przyk³ad zacz¹³ przyci¹gaæ innych i jego s³awa zjedna³a mu wielu uczniów spragnionych ¿ycia duchowego. Benedykt ufundowa³ wiêc
12 klasztorów. Ka¿dy zamieszkiwa³o 12
mnichów i prze³o¿ony.
¯ycie modlitwy i pokuty, jakie prowadzi³
Benedykt, nie podoba³o siê nieprzyjacielowi Boga i rodzaju ludzkiego, wiêc zgotowa³ mu gwa³town¹ pokusê nieczystoci.
Benedykt zdj¹³ wtedy szaty i po³o¿y³ siê na
pokrzywach i cierniach. Le¿a³ tak d³ugo, a¿
jego cia³o pokry³o siê krwi¹. Nieprzyjaciel
uciek³, a pokusy cielesne zosta³y tak ujarzmione, ¿e nigdy ju¿ nie odczuwa³ ich ataku  powiada w. Grzegorz.
Zdarzy³o siê te¿, ¿e mnisi, którzy utracili swego opata zwrócili siê do w. Benedykta, aby zaj¹³ jego miejsce. Jednak niezadowoleni z odosobnienia, jakiego wymaga³ Benedykt, szybko starali siê uwolniæ
spod jego prze³o¿eñstwa za pomoc¹... zatrutego napoju. Benedykt uczyni³ znak krzy¿a i naczynie z trucizn¹ natychmiast siê rozbi³o. Cud ten ukaza³ wielk¹ moc samego
znaku Krzy¿a wiêtego, moc, która przejawia siê równie¿ w cudownym medaliku,
wykonanym na polecenie w. Benedykta.
Po jakim czasie ró¿nego rodzaju przeladowania zmusi³y Benedykta do opuszczenia Subiaco. Wtedy to uda³ siê na Monte
Cassino gdzie, zniszczywszy pos¹gi rozmaitych bo¿ków i inne lady pogañstwa,
za³o¿y³ klasztor, który dzisiaj jest najs³ynniejszym zakonem benedyktyñskim.
Modlitwa do w. Benedykta
u³o¿ona przez w. Gertrudê
Pozdrawiam Ciebie, wielki wiêty Benedykcie, w Sercu Jezusa. Cieszê siê Twoj¹
chwa³¹ i dziêki sk³adam naszemu Panu za
wszelkie ³aski, których Ci udzieli³. Chwalê i
wys³awiam naszego Pana. Przepe³niona radoci¹ i chwa³¹ ofiarujê siê pe³nemu pokoju
Sercu Jezusa. Zechciej, o ukochany Ojcze
Benedykcie wstawiæ siê za mn¹, abym siê
sta³a wed³ug Serca Bo¿ego. Amen.
MEDALIK
WIÊTEGO BENEDYKTA
Pochodzenie
Wed³ug niektórych tradycji medalik ów
pochodzi z czasów, w których ¿y³ w. Benedykt. Generalnie jednak znany sta³ siê
w XI w. dziêki cudownemu uzdrowieniu, ja-

kiego dozna³ m³ody cz³owiek uk¹szony
przez wê¿a. ¯adne leki nie odnios³y skutku i chory by³ ju¿ w agonii. Wtedy we nie
ujrza³ starca, w którym rozpozna³ w. Benedykta. wiêty dotkn¹³ jego rany krzy¿em,
który trzyma³ w rêce i choroba znik³a bez
ladu. Wkrótce cz³owiek ten zosta³ mnichem, a nied³ugo potem wst¹pi³ na tron
papieski jako Leon IX. Krzewi³ kult w. Benedykta. Sam zosta³ te¿ kanonizowany.
W XII w. w Bawarii kilka kobiet zosta³o
uwiêzionych za zajmowanie siê czarami w
celu szkodzenia mieszkañcom Nattrembergii. Podczas procesu powiedzia³y, ¿e ich
magiczne dzia³ania przeciw klasztorowi
Metten by³y zupe³nie bezskuteczne, gdy¿
na murach klasztoru mnisi umiecili medal
w. Benedykta. W wyniku ich procesu wzrós³
wiêc kult medalika, na którym przedstawiony
jest w. Benedykt z krzy¿em w rêce.
Napis na medalu
Medalik przedstawia na awersie w.
Benedykta z krzy¿em w rêce. Na rewersie
za widnieje szereg liter, z których ka¿da
jest pocz¹tkiem wyrazu ³aciñskiego. Krzy¿
przypomina wiêty znak naszego odkupienia. Tekst natomiast pozwala wiernym pokonaæ zasadzki szatana moc¹ krzy¿a Zbawiciela,
 Cztery litery umieszczone s¹ obustronnie wznosz¹c siê poprzecznie na
krzy¿: CSPB Crux Sancti Patris Benedicti,
co oznacza Krzy¿ w. Ojca Benedykta.
 Na pionowym ramieniu krzy¿a mo¿na
przeczytaæ: CSSML Crux Sacra Sit Mihi
Lux, czyli Niech w. Krzy¿ bêdzie moim
wiat³em.
 Ramiê poziome zawiera litery NDSMD
Non Draco Sit Mihi Dux, co oznacza Niech
smok nie bêdzie mym panem.
 Wokó³ medalu umieszczone s¹ litery
VRSNSMV  SMQLIVB, czyli Vade Retro
Satana, Nunauam Suade Mihi Vana: Odejd szatanie i nie sk³aniaj mnie nigdy do
marnoci. Sunt Ma³a Quae Libras Ipse
Yenena Bibas: Napój, który wlewasz jest
zatruty; wypij sam swoj¹ truciznê.
Pierwsza czêæ nawi¹zuje do pokusy,
któr¹ Benedykt pokona³ znakiem krzy¿a.
Druga natomiast odnosi siê do naczynia z
trucizn¹, które wiêty Patriarcha rozbi³ znakiem krzy¿a. W tych tekstach w. Benedykt
sam przemawia do szatana i ka¿e mu uciekaæ.
S³owa Vade Retro Satana s¹ s³owami
samego Jezusa, który wypowiedzia³ je do
kusiciela na pustyni.
 Na dole krzy¿a umieszczony jest na-
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pis IHS, Imiê Jezusa, które jest wszechmocne. Czêsto widnieje równie¿ s³owo
PAX (pokój), czyli dewiza
zakonu benedyktyñskiego.
£ASKI OTRZYMANE
DZIÊKI MEDALOWI
£aski duchowe i doczesne, otrzymane za porednictwem medalika w. Benedykta s¹ niezliczone. Oczywicie nie ma tu mowy
o jego roli jako talizmanu i
nie mo¿na traktowaæ medalika zabobonnie. Jest to
zawsze dzia³anie Bo¿ego
mi³osierdzia, którego wzywamy z ufnoci¹, poprzez zas³ugi w. Benedykta.
Wiernym pragn¹cym otrzymaæ szczególn¹ pomoc, zaleca siê odmawianie modlitwy Zdrowa Maryjo... i Chwa³a Ojcu
oraz s³owa modlitwy umieszczone na medaliku: Niech w. Krzy¿ bêdzie moim wiat³em a smok niech nie bêdzie mym panem.
Odejd szatanie i nie sk³aniaj mnie nigdy
do marnoci. Napój, który wlewasz jest
zatruty, wypij sam swoj¹ truciznê.
Medal musi byæ powiêcony przez benedyktyna lub kap³ana, który otrzyma³ ten
specjalny przywilej. Ktokolwiek nosi na
sobie ten medal mo¿e zyskaæ odpust zupe³ny pod zwyk³ymi warunkami (spowied
w., komunia w., modlitwa w intencjach
Ojca w., wolnoæ od przywi¹zania do jakiegokolwiek grzechu)
Ochrona przez diab³em
W domach nawiedzonych przez z³ego
ducha, które sta³y siê niezamieszka³e, wystarczy powiesiæ na jednej ze cian medal
w. Benedykta. Niepokojenie przez z³ego
ducha zniknie wówczas szybko.
Medal w. Benedykta jest równie¿ bardzo skuteczny przeciw spirytyzmowi. W pomieszczeniu, w którym obserwuje siê np.
obracanie sto³ów itp. wystarczy, aby jedna
osoba mia³a na sobie medalik, aby szatañskie dzia³anie usta³o.
Niegdy w krajach misyjnych (Afryka,
Ameryka £aciñska, Azja) wielu misjonarzy
pokona³o dzia³anie czarownic dziêki medalikowi w. Benedykta.
£aski duchowe
Nie sposób zliczyæ nawróceñ, które dokona³y siê dziêki Medalikowi:
Na przyk³ad w Arbois (Jura) ¿y³ nieuleczalnie chory cz³owiek, który nieustannie
bluni³. Przewiduj¹c zbli¿aj¹c¹ siê mieræ
jego bliscy sprowadzili kap³ana. Cz³owiek
ten jednak zniewa¿y³ ksiêdza i wyrzuci³ go.
Wówczas s³u¿¹ca zasugerowa³a pani
domu, aby pod poduszk¹ umieraj¹cego
umieciæ medalik w. Benedykta. Kilka dni
póniej cz³owiek ten sam poprosi³ o wezwanie kap³ana, wyspowiada³ siê i otrzyma³
rozgrzeszenie.
Innym razem zapalony przeciwnik kocio³a dwukrotnie zawiera³ cywilne ma³¿eñstwo. Proboszcz parafii poprosi³ ¿onê owe-

go niewierz¹cego, aby w³o¿y³a do jego
ubrania i do ³ó¿ka dwa medale w. Benedykta. W 15 dni póniej mê¿czyzna ów zapragn¹³ lubu kocielnego. Z czasem wyspowiada³ siê, przyj¹³ sakrament namaszczenia chorych, potem zawar³ ma³¿eñstwo
sakramentalne. Godzinê póniej zmar³ ca³uj¹c krzy¿.
Pewien ¿o³nierz zosta³ zraniony w kolano. Kiedy ból rós³ a rana powiêksza³a siê,
podjêto decyzjê o amputacji nogi. ¯o³nierz
bluni³ jak demon. Umieszczono w pobli¿u
niego medal w. Benedykta, a sta³ siê ³agodny jak go³¹bek, wyspowiada³ siê, a
wkrótce potem umar³ ze skruszonym sercem.
W Afryce dwóch skazañców oczekiwa³o w celi na wykonanie wyroku mierci. Jeden z nich pogodzony by³ z losem, drugi
natomiast ci¹gle bluni³ i utyskiwa³. Kapelan, który go odwiedza³, nie móg³ nawi¹zaæ z nim ¿adnego kontaktu. Poprosi³ wtedy stra¿nika, praktykuj¹cego katolika, aby
wsun¹³ pod jego pryczê medalik w. Benedykta. Kiedy na drugi dzieñ kapelan wróci³, wilk przemieni³ siê w baranka. Skazaniec poprosi³ o spowied w. W momencie
egzekucji, jego ostatnie s³owa brzmia³y: O
s³odkie Serce Jezusa, mi³osierdzia!
Tak jak ³aski duchowe uzdrowienia cielesne dokonane za porednictwem medalika w. Benedykta s¹ niezliczone: ust¹pienie bólów ró¿nego rodzaju, tyfusu, dyfterytu, cholery, raka, z³amañ etc. Wspomnimy
tu tylko o niektórych.
W 1865 r. w Herault, pewna kobieta od
prawie dwóch lat cierpia³a z powodu nowotworu z³oliwego, który obj¹³ jej twarz.
By³ on odporny na jakiekolwiek leczenie.
Pewnego wieczoru, k³ad¹c siê spaæ, wpad³a na pomys³, aby po³o¿yæ sobie na twarz
medalik w. Benedykta polecaj¹c siê wiêtemu patriarsze. Rano, kobieta obudzi³a siê
ca³kiem zdrowa: nowotwór znikn¹³.
Tego samego roku w Montauban, pewna kobieta cierpia³a od dwóch i pó³ roku,
le¿¹c przykuta do ³ó¿ka, ca³kowicie sparali¿owana. Pewnego dnia siostra mi³osierdzia, która j¹ odwiedza³a, chcia³a wsun¹æ
jej miêdzy palce medalik w. Benedykta.
Zrobi³a to z wielkim trudem, gdy¿ jej palce
byty ca³kiem sztywne wskutek skurczu miêni. W tej samej chwili odczu³a bardzo sil-

ne wzruszenie i zawo³a³a: Jestem uzdrowiona! Wsta³a z ³ó¿ka a nastêpnego dnia
posz³a do kocio³a, aby podziêkowaæ Bogu
za tê ³askê.
Pewien ksi¹dz wyznaje: Medalik w.
Benedykta po³o¿ony na chorego, którego
stan tak fizyczny jak duchowy by³ beznadziejny, odniós³ podwójny skutek. Wed³ug
lekarzy chory mia³ przed sob¹ najwy¿ej kilka dni ¿ycia. Jego rodzina natomiast nie
wpuszcza³a do niego ksiêdza uwa¿aj¹c, ¿e
trzeba czekaæ, a¿ chory utraci wiadomoæ.
Zanios³em do w. Benedykta gor¹c¹, pe³n¹ ufnoci modlitwê dodaj¹c: Jeli ta dusza pójdzie na zatracenie, bêdzie to twoja
wina.... w. Benedykt nie pozwoli³ mi d³ugo czekaæ. Stan chorego szybko siê poprawi³ i niebawem chory powróci³ do pe³nego zdrowia (grudzieñ 1909).
Ochrona przed nieszczêciami
Mo¿na by wymieniaæ mnóstwo osób,
które za przyczyn¹ medalika w. Benedykta zosta³y uchronione przed wieloma wypadkami: powodziami, po¿arami, epidemiami itd. Wstawiennictwo w. Benedykta
rozci¹ga siê nie tylko na ludzi, ale równie¿
na zwierzêta: niektóre zosta³y uzdrowione
z nieuleczalnych chorób, podczas gdy obory by³y opanowane przez epidemie.
*
W ¿adnym z opisanych przypadków nie
ma jednak mowy o jakim magicznym dzia³aniu samego przedmiotu. Zauwa¿my i
pamiêtajmy, ¿e zawsze czci, jak¹ darzono
medalik w. Benedykta, towarzyszy³a czyja g³êboka wiara, nabo¿eñstwo do wiêtego i modlitwa za osobê, dla której pragnie siê uzyskaæ Jego pomoc.
Przek³ad z franc. M. N.
STELLA MARIS nr 405, str. 10-12

mieræ w. Benedykta
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Vox Domini

Z ¿ycia Kocio³a na wiecie

JAN PAWE£ II NALEGA, ABY MOC
DIALOGU PRAWDY I MI£OCI PRZEZWYCIÊ¯Y£A PROBLEMY, DZIEL¥CE
KATOLIKÓW I PRAWOS£AWNYCH.
«Dialog mo¿e przezwyciê¿yæ roz³am
miêdzy katolicyzmem a prawos³awiem» 
powiedzia³ Papie¿, oceniaj¹c wizytê Patriarchy Ekumenicznego. Papie¿ wyjani³ ten
pogl¹d, w lad za zesz³otygodniow¹ wizyt¹ w Rzymie Patriarchy Ekumenicznego
Konstantynopola Bart³omieja I, pierwszego spomiêdzy równych kocio³ów prawos³awnych, z okazji uroczystoci wiêtych
Aposto³ów Piotra i Paw³a oraz 40-stej rocznicy spotkania Papie¿a Paw³a VI i Patriarchy Atenagorasa I.
Zdo³alimy zaj¹æ siê problemami i nieporozumieniami, jakie pojawi³y siê ostatnio,
proponuj¹c konkretny znak, w jakim Chrzecijanie mog¹ i musz¹ zawsze wspó³pracowaæ, pomimo ró¿nic i konfliktów  powiedzia³ Jan Pawe³ II przed po³udniow¹ modlitw¹ Anio³ Pañski.
To jest wymowna droga g³oszenia Ewangelii Pokoju w wiecie nacechowanym
niestety brakiem równowagi i przemoc¹ 
powiedzia³ z okna swego gabinetu, kieruj¹c te s³owa do tysiêcy zebranych na Placu wiêtego Piotra.
Potwierdzaj¹c pozytywne kroki powziête dotychczas i nie zapominaj¹c o przeszkodach, które nadal istniej¹, potwierdzamy postanowienie kontynuowania, a nawet
wiêcej  nasilenia dialogu ekumenicznego,
czy to na poziomie braterskich relacji: w
dialogu wyrozumia³oci lub na polu doktrynalnym: w dialogu prawdy  doda³ Ojciec
wiêty.
Na zakoñczenie wizyty Jan Pawe³ II powiedzia³, ¿e on i Bart³omiej I podpisali
wspóln¹ deklaracjê która potwierdza i ponownie zobowi¹zuje Katolików i Prawos³awnych do s³u¿by dla wielkiej sprawy pe³nego zjednoczenia Chrzecijan.
W szczególnoci  wyjani³ Papie¿ 
wizyta patriarchy s³u¿y³a temu, aby przypomnieæ Katolikom i Prawos³awnym, ¿e s¹
oni wezwani do wspólnej pracy, aby kontynent europejski nigdy nie zapomnia³ o swoich Chrzecijañskich korzeniach.
Tylko w ten sposób Europa bêdzie w
stanie odegraæ ca³¹ swoj¹ rolê w dialogu
miêdzy cywilizacjami i w powszechnym
propagowaniu sprawiedliwoci, solidarnoci i zabezpieczeniu stworzenia/wiata,
powiedzia³.
Kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady do spraw Popierania
Jednoci Chrzecijan, powiedzia³, ¿e by³a
to najbardziej przyjacielska wizyta z tych
trzech, które Bart³omiej I z³o¿y³ w Rzymie.
Zdanie jego potwierdzi³ te¿ sam patriarcha
przed po¿egnaniem Wiecznego Miasta.
Kardyna³ powiedzia³ Radiu Watykañskie-
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mu, ¿e spotkania u³atwi³y przysz³oæ ekumenizmu, szczególnie papieska homilia w
czasie Mszy ku czci wiêtych Aposto³ów
Piotra i Paw³a, która przedstawi³a podró¿
ekumeniczn¹ jako nieodwracalne zobowi¹zanie dla ka¿dego wierz¹cego w Jezusa
Chrystusa.
KATOLICY I PRAWOS£AWNI:
NADZIEJE NA DALSZY DIALOG

Nadziejê na coraz wiêksz¹ wspó³pracê
katolików i prawos³awnych w duchu mi³oci wyrazili Jan Pawe³ II i Bart³omiej I w
og³oszonej deklaracji. Ojciec wiêty przyj¹³ patriarchê ekumenicznego wraz z towarzysz¹cymi mu metropolitami na braterskim
obiedzie w Pa³acu Apostolskim na Watykanie.
W podpisanym wspólnie dokumencie
papie¿ i patriarcha nawi¹zuj¹ do spotkania Paw³a VI i Atenagorasa I sprzed 40 lat.
Nadzieja, jak¹ rozpali³o to historyczne spotkanie  czytamy w deklaracji  owietli³a
drogê ostatnich dziesiêcioleci. wiadomi,
¿e wiat chrzecijañski od wieków cierpi
tragediê podzia³u, za naszymi poprzednikami równie¿ my sami podjêlimy dalej dialog mi³oci. W dokumencie przypomniano
te¿ ustanowienie Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej Katolicko-Prawos³awnego
Dialogu Teologicznego celem prowadzenia
 obok dialogu mi³oci  tak¿e dialogu
prawdy.
Pomimo naszej sta³ej woli postêpowania drog¹ ku pe³nej komunii  pisz¹ obaj
hierarchowie  trzeba by³o realistycznie
spodziewaæ siê ró¿nego typu trudnoci:
przede wszystkim doktrynalnych, ale te¿
wynikaj¹cych z uwarunkowañ nie³atwej historii. Ponadto nowe problemy, wy³aniaj¹ce siê z g³êbokich przemian polityczno-spo³ecznych w Europie, nie pozosta³y bez nastêpstw dla Kocio³ów chrzecijañskich.
Wraz z przywróceniem wolnoci chrzecijanom Europy rodkowej i wschodniej rozbudzi³y siê te¿ dawne obawy, utrudniaj¹c
dialog. Jednak napomnienie wiêtego Paw³a, skierowane do Koryntian: «Wszystkie
wasze sprawy niech siê dokonuj¹ w mi³oci», musi zawsze rozbrzmiewaæ wewn¹trz
nas i miêdzy nami.
Naszym obowi¹zkiem  podkrelaj¹
Jan Pawe³ II i Bart³omiej I  jest dalsze zdecydowane dzia³anie na rzecz jak najszybszego wznowienia dialogu teologicznego.
Stwierdzaj¹ oni, ¿e obecne spotkanie by³o
te¿ okazj¹ do braterskiego podjêcia pewnych problemów i nieporozumieñ, które wy³oni³y siê niedawno. D³uga praktyka dialogu mi³oci pomaga w takich przypadkach
podchodziæ do problemów ze spokojem.
Obaj wyra¿aj¹ nadziejê na wzrastanie w
tej nowej sytuacji poszerzonej Europy
wspó³pracy miêdzy katolikami i prawos³aw-

nymi. Przypominaj¹ w tym kontekcie takie wyzwania, jak uleczenie plag terroryzmu i konfliktów, uwiadamianie Europie
jej chrzecijañskich korzeni, dialog z islamem, obrona wiêtoci ¿ycia, ochrona rodowiska, a przede wszystkim g³oszenie
Ewangelii.
Patriarcha przewodniczy³ w rzymskim
kociele w. Teodora na Palatynie nabo¿eñstwu inauguruj¹cemu prawos³awn¹
s³u¿bê Bo¿¹ w tej wi¹tyni. Zosta³a ona
przekazana przez papie¿a wspólnocie grecko-prawos³awnej. Patriarcha Bart³omiej
wyrazi³ serdeczne podziêkowania i ogromn¹ wdziêcznoæ Ojcu wiêtemu oraz jego
wspó³pracownikom za ich wielk¹ hojnoæ.
Wyrazili j¹ tak¿e, przekazuj¹c tê zabytkow¹ wi¹tyniê wspólnocie prawos³awnej.
Bart³omiej I podkreli³ pozytywne znaczenie tej historycznej decyzji, daj¹cej prawos³awnym godne miejsce kultu. Przypomnia³ postacie inicjatorów dialogu rozpoczêtego po ponad 9 wiekach schizmy: papie¿y Jana XXIII i Paw³a VI oraz patriarchê
Atenagorasa. Ramiona s¹ otwarte i dialog mi³oci stworzy³ relacje wzajemnego
zrozumienia  powiedzia³ prawos³awny hierarcha.  Rozpocz¹³ siê te¿ teologiczny dialog prawdy. Zachód i Wschód patrz¹ sobie
twarz¹ w twarz. Jednak droga do wspólnego kielicha eucharystycznego jest jeszcze daleka. Konieczna jest do tego pe³na
dogmatyczna jednoæ w wierze. Nie d¹¿ymy bowiem do jednoci w duchu tego wiata, ale  w Duchu Chrystusa.
Natomiast wieczorem dzieñ wczeniej
patriarcha ekumeniczny spotka³ siê w bazylice w. Bart³omieja na Wyspie Tybrzañskiej z m³odzie¿¹ z rzymskiej Wspólnoty
wiêtego Idziego. Koció³ ten Jan Pawe³ II
powiêci³ w roku Wielkiego Jubileuszu pamiêci mêczenników XX wieku. Przemawia-
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j¹c do m³odych, duchowy zwierzchnik prawos³awia zaapelowa³ o wykorzenienie
wszelkich przejawów nienawici na tle religijnym i o dialog miêdzy wyznawcami ró¿nych religii.
KOBIETA W CHINACH ZAMORDOWANA ZA ROZPROWADZANIE BIBLII
Radio Watykañskie donios³o o brutalnym morderstwie w wiêzieniu 34-letniej
kobiety aresztowanej w Chinach za rozprowadzanie Biblii.
Jiang Zingxiu zosta³a uwiêziona 18
czerwca 2004 za rozprowadzanie Biblii na
ulicach, wród mieszkañców prowincji Guizhu w po³udniowo-zachodnich Chinach.
Kobieta zmar³a od ciosów zadawanych
jej w czasie pobytu w wiêzieniu. Pañstwowy dziennik Legal Daily doniós³, ¿e kobieta zosta³a uwiêziona za wzniecanie niepokojów spo³ecznych. Tan Dewei, teciowa Jiang, aresztowana razem z ni¹, a nastêpnie zwolniona, powiedzia³a, ¿e podczas przes³uchania agenci wielokrotnie bili
Jiang. Przekazuj¹c cia³o rodzinie policja
owiadczy³a, ¿e Jiang zmar³a z powodu
nag³ego ataku.
Agencja Asia News poda³a, ¿e Chiny pozwalaj¹ na wydawanie ka¿dego roku tylko
cile ograniczonej liczby Biblii i ¿e nie
mo¿e byæ ona sprzedawana w ksiêgarniach.
KAZAÑ: POWRÓT IKONY
JESZCZE W SIERPNIU 2004 r.
Papie¿ przeka¿e patriarsze Moskwy i
Wszechrusi wizerunek Matki Boskiej Kazañskiej. Ikona ta otaczana jest wielk¹
czci¹ przez Rosyjski Koció³ Prawos³awny. W 1993 roku zosta³a podarowana Janowi Paw³owi II i od tego czasu przechowywana jest w apartamentach papieskich.
Pisalimy obszernie o tym fakcie w poprzednich numerach Vox Domini (89-90).
Sprawa zwrotu ikony Kocio³owi Prawos³awnemu ci¹gnie siê ju¿ od wielu lat.
Watykañski rzecznik prasowy poinformowa³, ¿e kilka tygodni temu Ojciec wiêty oznajmi³ Aleksemu II, i¿ pragnie zwróciæ
ikonê, tak bardzo czczon¹ przez naród rosyjski. Przekazanie Madonny Kazañskiej
mia³oby siê odbyæ 25 sierpnia. Joaquin Na-

varro-Valls podkreli³, ¿e termin zosta³ wybrany ze wzglêdu na to, ¿e  wed³ug kalendarza juliañskiego, obowi¹zuj¹cego w
Rosyjskim Kociele Prawos³awnym  wypada wtedy wiêto Zaniêcia Najwiêtszej
Marii Panny. Odpowiada ono obchodzonej
15 sierpnia w Kociele katolickim uroczystoci Wniebowziêcia. Ikonê przeka¿e specjalna delegacja watykañska, która uda siê
w tym celu do Rosji.
Pochodz¹ca z XVI wieku ikona Matki
Bo¿ej Kazañskiej zawdziêcza sw¹ nazwê
odkryciu jej w³anie w Kazaniu. Szybko zas³ynê³a jako cudowna, czczona zw³aszcza
w trudnych chwilach dla narodu i pañstwa
rosyjskiego. Zaginê³a w 1904 roku, po czym
przesz³a bardzo burzliwe dzieje. Po drugiej
wojnie wiatowej znalaz³a siê w Fatimie,
gdzie kupi³ j¹ Amerykanin John Haffert, który nastêpnie przekaza³ j¹ do Watykanu, a
tam trafi³a do prywatnych apartamentów
papie¿a.
Jan Pawe³ II osobicie pragn¹³ przekazaæ ikonê Kazañsk¹ Matki Bo¿ej patriarsze Aleksemu II w sierpniu ubieg³ego roku
l¹duj¹c w Kazaniu w drodze do Mongolii.
Z powodu negatywnego stanowiska strony prawos³awnej plan ten nie doszed³ do
skutku. Równie¿ i teraz patriarcha Aleksy
II wyklucza mo¿liwoæ spotkania z papie¿em i odebrania ikony osobicie. Rzecznik
Patriarchatu Moskiewskiego Protojeriej
Wsiewo³od Czaplin po informacji z Watykanu o decyzji przekazania ikony do Rosji
negatywnie oceni³ szanse spotkania patriarchy Aleksego II z papie¿em Janem
Paw³em II przytaczaj¹c s³owa patriarchy,
który powiedzia³ ci¹gle istniej¹ tarcia miêdzy dwoma Kocio³ami, co uniemo¿liwia
takie spotkanie. Dlatego 28 sierpnia br. w
Uroczystoæ Wniebowziêcia obchodzon¹
wg Kalendarza Juliañskiego delegacja
watykañska na czele z jednym z kardyna³ów upowa¿nionych przez papie¿a przeka¿e ikonê Kazañsk¹ Matki Bo¿ej Rosyjskiemu Kocio³owi Prawos³awnemu w Kazaniu miejscu tradycyjnego przebywania ikony.
POMOC PIUSA XII DLA ¯YDÓW
BY£A TAK DU¯A,
¯E WYWO£YWA£A PROTESTY.
Dokumentacja z tajnych archiwów watykañskich analizowana w miarê jej obecnego ujawniania wykaza³a, ¿e pomoc okresu wojny Papie¿a Piusa XII dla ¯ydów by³a
tak wielka, ¿e wywo³a³a protesty w niektórych krêgach katolickich. Potwierdzaj¹ to
listy opublikowane razem z rejestrem Watykañskiego Biura Informacyjnego o wiêniach wojennych, za³o¿onym przez Piusa
XII, a nazwanym Inter Arma Caritas.
Agencje prasowe opublikowa³y jeden z
listów zamieszczonych w tomie 2, na stronach 950-951, przes³any do watykañskiego sekretarza stanu, kardyna³a Luigi Maglione, 21 lipca 1943 roku przez arcybiskupa Andrea Cassulo, nuncjusza apostolskiego w Rumunii, w którym odnosi siê do niektórych protestów.
Biskup Agostino Pach z Timisoara w Rumunii napisa³, ¿e w jego rodowisku mia³y

miejsce protesty, jako ¿e wiêksza czêæ
wiadomoci przekazywanych do jego nuncjatury by³a skierowana do osób pochodzenia ¿ydowskiego: Stolica Apostolska zdaniem protestuj¹cych wyró¿nia³a w swoich
dzia³aniach ¯ydów.
Arcybiskup Cassulo przedstawi³ kopiê
listu po ³acinie, napisanego przez Monsignor Tacha, w którym mówi on o protestach
swoich wiernych  z których 78% by³o pochodzenia niemieckiego  oskar¿aj¹cych
Koció³ otwarcie i publicznie o wspieranie i utrzymywanie dobrych stosunków z
¯ydami, wrogami ludnoci niemieckiej.
W licie, nuncjusz apostolski wyjania,
¿e wys³a³ okólnik do biskupów rumuñskich,
w którym wyjani³ powody pomocy ¯ydom
ze strony Stolicy wiêtej nie bior¹cej pod
uwagê ¿adnych wzglêdów politycznych,
narodowociowych czy rasowych. W pimie nuncjusz prosi sekretarza stanu, aby
poradzi³ mu co powinien zrobiæ.
Aby zrozumieæ lepiej te nowe odkrycia
archiwów watykañskich, Agencja Zenit
przeprowadzi³a wywiad z o. Peterem Gumpelem, historykiem i ekspertem w tej dziedzinie.
 Co ostatnio opublikowane archiwa watykañskie mówi¹ o relacji Stolicy wiêtej z
¯ydami i o protestach niektórych krêgów
katolickich?
Ojciec Gumpel: Przede wszystkim nale¿y uznaæ, ¿e Koció³ Katolicki udziela³
¯ydom ogromnej pomocy. A. Safran, rabin
Rumunii, wyra¿a³ przy ró¿nych okazjach
sw¹ wdziêcznoæ Nuncjuszowi Apostolskiemu, Arcybiskupowi Andrea Cassulo. 7
kwietnia 1944 przekaza³ mu nastêpuj¹c¹
wiadomoæ: W tych ciê¿kich czasach, nasze myli biegn¹ czêciej ni¿ zwykle ku
temu, co Jego wi¹tobliwoæ Ojciec wiêty zrobi³ dla dobra ¯ydów w ogóle i co zrobi³ dla Rumunii i Transylwanii. Te czyny nigdy nie bêd¹ zapomniane. (Zobacz: Civita Cattolica, 196, tom 3, str. 462)
Ponadto w tomie 10-tym, na stronach
428-429 publikacji Protokó³ i dokumenty
Stolicy wiêtej odnonie do II wojny wiatowej, w wiadomoci przes³anej przez Arcybiskupa Cassulo do pra³ata Domenico
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Tardini (przysz³ego Sekretarza Stanu), pojawia siê ca³y artyku³, który by³ opublikowany przez rumuñski dziennik Mantuirea,
w którym Rabin Safran opowiada jak, dziêki
interwencjom nuncjusza i z Bo¿¹ pomoc¹, uda³o siê zaprzestaæ dalszych deportacji.
 Co mo¿e Ojciec powiedzieæ o protestach katolików spowodowanych pomoc¹
Stolicy wiêtej ¯ydom?
Ojciec Gumpel: Pomoc ofiarom wojny i
¯ydom, zarz¹dzona zw³aszcza przez Piusa XII, by³a tak rozleg³a i intensywna, ¿e
spowodowa³a zaskoczenie nawet w krêgach duchowieñstwa. Kiedy Angelo Giuseppe Roncalli (póniejszy Jan XXIII), który tyle zrobi³ dla ¯ydów, by³ delegatem apostolskim w Turcji, po kolejnej z rzêdu rekomendacji przez Stolicê wiêt¹, aby poprzeæ
i pomóc w emigracji ¯ydów do Palestyny,
osobicie napisa³ te s³owa do Maglione 4
wrzenia 1943 roku: Muszê przyznaæ, ¿e
to przes³anie Stolicy wiêtej do ¯ydów, które wydaje siê odbudow¹ pañstwa ¿ydowskiego poprzez ich opuszczenie W³och,
powoduje jaki niepokój w mojej duszy.
 Czy wiadectwa zawarte w Inter Arma
Caritas wnios³y co nowego?
Ojciec Gumpel: Te nowe historyczne
tendencje zaprzeczaj¹ definitywnie wielu
artyku³om o rzekomym milczeniu i obojêtnoci Papie¿a Piusa XII w odniesieniu do
¯ydów. Jak widzimy, byli ludzie, którzy krytykowali Ojca wiêtego w³anie za to, ¿e
czyni³ dla nich zbyt wiele.
Dokumenty przecz¹ tak¿e takim wiadectwom, jak to pochodz¹ce od Susan
Zuccotti, wed³ug której pomoc ¯ydom by³a
nastêpstwem indywidualnych akcji, o których Papie¿ nic nie wiedzia³.
Z ca³ej korespondencji nuncjuszy, wynika jasno, ¿e akcja pomocy by³a postanowiona, kierowana i organizowana przez Papie¿a Piusa XII.
WIETNAM A WOLNOÆ RELIGIJNA
Nowo przyjêta ustawa reguluj¹ca praktyki religijne jest gorsza ni¿ ta przyjêta w
latach 1950-tych przez Ho Chi Minh  powiedzia³ wietnamski kardyna³.
Nowa ustawa, z 15 listopada, wymaga
spe³nienia surowych warunków do zarejestrowania organizacji religijnych b¹d stowarzyszeñ. Zakazuje ona te¿ ludziom przebywaj¹cym w wiêzieniu przewodniczyæ ob-
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rzêdom religijnym. Nad ustaw¹ pracowano 6 lat, ma ona szeæ rozdzia³ów i 41 artyku³ów. Pierwsza, zatwierdzona wersja
ustawy, zaprezentowana w grudniu 2000
roku, spowodowa³a negatywn¹ reakcjê
wród duchowieñstwa i biskupów.
Kardyna³ Jean-Baptiste Pham Minh
Man, arcybiskup Miasta Ho Chi Minh, owiadczy³ nieoficjalnie, ¿e by³oby lepiej jeliby nowoprzyjêta ustawa zosta³a odrzucona. Powiedzia³, ¿e nowe prawo jest gorsze od przyjêtego w 1955 r., choæ nie by³o
nigdy rzeczywicie wprowadzone w ¿ycie.
W³adze poda³y, ¿e nowe prawo przyjête przez Zgromadzenie Narodowe u³atwia
praktyki religijne. Ale ród³a w Hanoi powiedzia³y agencji Asia News, i¿ w rzeczywistoci nowe przepisy s¹ bardziej restrykcyjne, jeli chodzi o wolnoæ religijn¹.
W³adza komunistyczna nie zgadza siê
na bezporednie mianowanie biskupów.
Upiera siê, aby Stolica wiêta zaprezentowa³a kilku kandydatów, wród których
w³adze wybior¹ takiego, jaki im odpowiada.
14 i 15 SIERPNIA 2004
JAN PAWE£ II ODBY£ DWUDNIOW¥
PIELGRZYMKÊ W LOURDES
Pielgrzymkê tê odby³ Papie¿ z okazji
150 rocznicy og³oszenia dogmatu o niepokalanym poczêciu Najwiêtszej Maryi Panny. Spod Groty Massabielskiej papie¿ skierowa³ apel o odczytanie pos³annictwa Maryi jako doskona³ego wzoru postawy, która
daje cz³owiekowi pe³niê wolnoci.
Ojciec wiêty zaapelowa³ o obronê ¿ycia ludzkiego od poczêcia do naturalnej
mierci. Mówi¹c o aktualnym odczytaniu
dogmatu o niepokalanym poczêciu Maryi,
podkreli³ piln¹ koniecznoæ promocji kobiety w dzisiejszym spo³eczeñstwie.
Jak zauwa¿y³ jeden z komentatorów, do
swego rodzaju cudu dosz³o ju¿ na samym
pocz¹tku wizyty u bram Lourdes, gdy podczas powitania superlaicki prezydent Republiki J. Chirac przyzna³, ¿e Francja jest
prastar¹ ziemi¹ chrzecijañstwa, a Jan
Pawe³ II mówi³ o wolnoci, równoci i braterstwie, a wiêc idea³ach republiki, jako o
podstawach budowania dobra wspólnego.
 Korzystam z dzisiejszej okazji, by z³o¿yæ ho³d wielkiemu dziedzictwu kultury i
wiary, które naznaczy³o jej historiê  zaznaczy³ na wstêpie papie¿. Nawi¹za³ do nabrzmia³ej we Francji kwestii obecnoci Kocio³a w ¿yciu publicznym:
 Koció³ katolicki pragnie
oferowaæ spo³eczeñstwu
specyficzny wk³ad w budowê wiata, w którym wielkie idea³y wolnoci, równoci i braterstwa mog³yby
stanowiæ podstawê ¿ycia
spo³ecznego, w nieustannym poszukiwaniu i krzewieniu dobra wspólnego.
14-kilometrowemu przejazdowi papie¿a do Lourdes
towarzyszy³y oklaski i okrzyki, a tak¿e bicie dzwonów. Powiewa³y flagi fran-

cuskie, hiszpañskie, irlandzkie, polskie,
bretoñskie. piewano pieñ Piotrze, Ty jeste ska³¹..., skomponowan¹ specjalnie na
jego przyjazd w 1996 r.
Pierwsze kroki Jan Pawe³ II skierowa³
do Groty Objawieñ. Jego twarz przenika³a
modlitewna zaduma po³¹czona z wyranym ladem cierpienia.
 Klêkaj¹c przy grocie Massabielskiej,
ze wzruszeniem odczuwam, ¿e dotar³em
do kresu mej pielgrzymki  powiedzia³.
Zapali³ wiecê i napi³ siê wody ze ród³a  jak czyni¹ wszyscy pielgrzymi. Na rêce
biskupa Tarbes i Lourdes Jacquesa Perrier przekaza³ Z³ot¹ Ró¿ê dla sanktuarium.
 Czyniê moimi wasze modlitwy i nadzieje, dzielê z Wami ten czas naznaczony fizycznym cierpieniem, ale niemniej
p³odny w cudownym zamyle Boga  powiedzia³ do chorych.  Jestem tutaj razem
z Wami, drodzy bracia i siostry, jako pielgrzym do Najwiêtszej Dziewicy. Z Wami
modlê siê za tych, którzy powierzaj¹ siê
modlitwie  zwróci³ siê bezporednio do
chorych.
Chcia³bym Was wszystkich obj¹æ, jednego po drugim, w sposób serdeczny moimi ramionami i zapewniæ Was, jak bardzo
Wam jestem bliski i solidarny z Wami. Czyniê to w sposób duchowy, powierzaj¹c Was
macierzyñskiej mi³oci Matki Pana i prosz¹c J¹, by wyb³aga³a Wam B³ogos³awieñstwo i pocieszenie Jej Syna Jezusa.
Podczas 3-godzinnego wypoczynku
spotka³ siê z personelem opiekuj¹cym siê
chorymi w Accueil Notre-Dame  miejscu,
gdzie zatrzymuj¹ siê osoby najciê¿ej chore i niepe³nosprawne. Ofiarowali mu oni
skromny bukiet, który postawi³ sobie przy
³ó¿ku, portrecik w. Bernardetty i lokalne
ciasto. Wstrz¹saj¹c¹ wymowê mia³ fakt, ¿e
Papie¿ na wyrane w³asne ¿yczenie zamieszka³ w zwyk³ym pokoju tego orodka
dla osób cierpi¹cych i upoledzonych.
Niezwyk³y charakter mia³a procesja ró¿añcowa w sobotnie po³udnie. Ojciec wiêty jecha³ powoli w papamobile, który zatrzymywa³ siê przy stacjach ró¿añcowych.
Za nim niesione by³y kopie ikon Matki Bo¿ej z najwa¿niejszych sanktuariów maryjnych, w tym z Jasnej Góry, Ostrej Bramy
w Wilnie i Guadalupe w Meksyku. Dalej postêpowali chorzy i niepe³nosprawni na wózkach inwalidzkich oraz w specjalnych ³ó¿kach, pchanych przez wolontariuszy.
W trakcie procesji ró¿añcowej Jan Pawe³ II modli³ siê wraz z chorymi i niepe³nosprawnymi na wózkach.
 Dobra Matko, miej litoæ dla mnie; ca³kowicie oddajê siê Tobie po to, aby da³a
Mnie swojemu drogiemu Synowi, którego
pragnê mi³owaæ ca³ym sercem. Dobra Matko, obdarz mnie sercem rozpalonym dla
Jezusa  mówi³ dr¿¹cym g³osem, nawi¹zuj¹c do objawieñ Bernardecie Soubirous.
Rozwa¿anie pierwszej tajemnicy wiat³a mia³o miejsce przed specjalnymi basenami z wod¹ ze ród³a w Lourdes, w pobli¿u Groty, do których t³umnie przychodz¹
k¹paæ siê pielgrzymi, chorzy i zdrowi. Jean

Papie¿ podczas Mszy w. w dniu 15 sierpnia 2004 W³och. Byli tak¿e

Vanier w swym rozwa¿aniu mówi³, ¿e Jezus przyszed³ na ziemiê, aby g³osiæ dobr¹
nowinê ubogim, aby wyzwalaæ tych, którzy s¹ w niewoli, aby otwieraæ oczy niewidomym i uzdrawiaæ chorych. Zaznaczy³ z
moc¹, ¿e to w³anie najs³absi s¹ w sercu Kocio³a, s¹ jego szczególnie istotn¹ czêci¹.
Na zakoñczenie pierwszego dnia pielgrzymki tysi¹ce pielgrzymów z zapalonymi wiecami rozpoczê³o przemarsz z Groty Masabielskiej do bazyliki, Papie¿ uczestniczy³ w modlitwie ze swej rezydencji.
 Niechaj kwitn¹ w sercach uczucia
przebaczenia i braterstwa. Niech zostanie
z³o¿ona broñ a w naszych sercach zganie
nienawiæ i przemoc. Niech ka¿dy cz³owiek
ujrzy w drugim cz³owieku nie wroga, którego ma zwalczaæ, lecz brata, którego ma
przyj¹æ i kochaæ, aby budowaæ razem lepszy wiat  apelowa³ z moc¹ z tarasu.
Jan Pawe³ II zaznaczy³, ¿e ukazuj¹c siê
Bernardetcie, Maryja zapocz¹tkowa³a dialog miêdzy Niebem i ziemi¹, który trwa w
czasie a¿ do dzi. Podkreli³, ¿e dialog ten
nie mo¿e siê ograniczaæ do s³ów, lecz ma
przek³adaæ siê na wspóln¹ drogê Maryj¹,
w pielgrzymce wiary, nadziei i mi³oci.
 Wzywajmy razem Królow¹ pokoju i odnówmy nasze zaanga¿owanie na s³u¿bie
pojednania, dialogu, solidarnoci. Zas³u¿ymy w ten sposób na b³ogos³awieñstwo, które Pan obieca³ wprowadzaj¹cym pokój
(Mt 5,9)  zakoñczy³ Jan Pawe³ II.
W drugim dniu pielgrzymki, 15 sierpnia
300 tys. pielgrzymów z ca³ego wiata, zgromadzi³o siê na b³oniach. Przemawiaj¹c
Papie¿ podkreli³, ¿e postawa Maryi stanowi odpowied na najg³êbsze pytania
wspó³czesnych, gdy¿ w niej kryje siê tajemnica prawdziwej radoci i pokoju. Jan
Pawe³ II wezwa³ tak¿e do szczególnej promocji kobiety i ochrony ¿ycia ludzkiego.
Mszê w. koncelebrowa³o 15 kardyna³ów, 71 biskupów z Francji i 30 zagranicznych. By³ wród nich abp Józef Michalik,
przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu
Polski. Bra³o w niej udzia³ wielu chorych
zgromadzonych u stóp o³tarza: na wózkach
inwalidzkich b¹d nawet na specjalnych
³ó¿kach pchanych przez wolontariuszy.
W liturgii wziê³o te¿ udzia³ oko³o tysi¹ca
pielgrzymów z Polski. Najwiêcej pielgrzymów z zagranicy przyby³o z Hiszpanii i

pielgrzymi z Chorwacji Ukrainy, Wêgier.
 Czekalimy na
ciebie od dawna 
powiedzia³ bp Perrier witaj¹c Jana Paw³a II na pocz¹tku
mszy.  Czekalimy,
jak czeka siê na
przyjaciela. Dla studentów Krakowie
by³e Wujkiem, dla
nas, przez prawie
26 lat pontyfikatu
sta³e siê naszym
przyjacielem, towarzysz¹cym nam w dobrych i z³ych chwilach, przyjacielem wymagaj¹cym, ale zawsze serdecznym i pe³nym
ciep³a. Jeste przyjacielem wszystkich, którzy w sposób uczciwy poszukuj¹ prawdy,
którzy postêpuj¹ w zgodzie z w³asnym sumieniem, którzy pracuj¹ dla pokoju i szanuj¹ siebie  mówi³ bp Perrier.
 Drodzy Bracia i Siostry! Z Groty Massabielskiej Panna Niepokalana mówi tak¿e do nas, chrzecijan trzeciego tysi¹clecia. Zacznijmy Jej s³uchaæ!  wo³a³ Papie¿,
a jego s³owom odpowiada³y owacyjne oklaski.  Z tej groty kierujê specjalne wezwanie do was, kobiety. Objawiaj¹c siê w grocie Maryja powierzy³a swe przes³anie
dziewczynie, jakby dla podkrelenia szczególnego pos³annictwa, jakie odnosi siê do
kobiety, w naszych czasach kuszonej przez
materializm i zewiecczenie, aby by³a we
wspó³czesnym spo³eczeñstwie wiadkiem
zasadniczych wartoci, które mo¿na postrzegaæ jedynie oczami serca.
 Wszystkich was, bracia i siostry, wzywam gor¹co, abycie robili wszystko, co w
waszej mocy dla ¿ycia, ca³ego ¿ycia, aby
by³o szanowane od poczêcia a¿ po jego
naturalny kres. ¯ycie jest darem wiêtym,
którego nikt nie mo¿e staæ siê panem.
Na koniec, powierzy³ wszystkich zgromadzonych macierzyñskiej opiece Maryi,
na któr¹ zawsze mo¿emy liczyæ.
 Drodzy Przyjaciele, wiemy, ¿e mo¿emy liczyæ w tym na Tê, która, nie uleg³szy
nigdy grzechowi, sama jest stworzeniem
doskonale wolnym. To Jej was powierzam.
Wêdrujcie z Maryj¹ drogami pe³nego urzeczywistnienia waszego cz³owieczeñstwa!
Ostatnim etapem pobytu Jana Paw³a II
w Lourdes, by³a modlitwa w Grocie. W miejscu, gdzie 25 marca 1858 r. w. Bernade-
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cie objawi³a siê Maryja, Papie¿ modli³ siê
w absolutnym skupieniu.
Po kilkunastu minutach modlitwy w ciszy i skupieniu towarzysz¹cy mu kardyna³owie i biskupi zaintonowali pieñ Salve Regina. Papie¿ umiecha³ siê, pochyla³ g³owê, wznosi³ wzrok na figurê Matki Bo¿ej.
Po modlitwie w Grocie uda³ siê na lotnisko w Tarbes, sk¹d odlecia³ do Rzymu, ¿egnany przez francuskich kardyna³ów i biskupów i przedstawicieli lokalnych w³adz.
Wbrew wczeniejszym zapowiedziom, nie
po¿egna³ go premier Jean-Pierre Raffarin.
PAPIE¯ PRAGNIE ZAPRZESTANIA
CIÊ¯KIEJ PRACY DZIECI
Jan Pawe³ II wezwa³ w maju do po³o¿enia kresu dzieciêcej pracy, mówi¹c ¿e to
zjawisko utrudnia milionom dzieci na ca³ym wiecie proces otrzymania podstawowej edukacji.
Niestety, wiele dzieci na wiecie jest pozbawionych podstawowej edukacji i koñcz¹ one karierê na byciu wykorzystywanymi jako pracownicy fizyczni  powiedzia³
dzi Papie¿ po modlitwie Anio³ Pañski, któr¹
odmówi³ z pielgrzymami zgromadzonymi
na Placu wiêtego Piotra. Apel Ojca wiêtego mia³ miejsce w przededniu wiatowego Kongresu Dzieci przeciwko dzieciêcej
pracy, który odbywa³ siê we Florencji, we
W³oszech od poniedzia³ku, 10 maja do niedzieli, 16 maja.
Mam nadziejê, ¿e to spotkanie przyczyni siê do konkretnego uznania praw dzieci  powiedzia³ Papie¿. Równoczenie doceni³ pracê szkó³ katolickich  nauczycieli,
studentów i rodzin  i wezwa³ wszystkie
szko³y do kontynuowania ich cennej s³u¿by w kszta³towaniu nowych pokoleñ.
Kongres przeciw nadu¿ywaniu ciê¿kiej
dzieciêcej pracy zorganizowa³a organizacja wiatowy Marsz przeciw pracy dzieci, w³oska organizacja Mani Tese i zwi¹zki zawodowe.
Piêciuset ch³opców w wieku od 10 do
17-stu lat z ca³ego wiata, wziê³o udzia³ w
Kongresie, aby przypomnieæ krajom i miêdzynarodowym organizacjom o ich odpowiedzialnoci.
ród³o:
Agencja informacyjna ZENIT

Lourdes 1858

«JESTEM NIEPOKALANYM POCZÊCIEM...»

+ Kaseta audio (45 min.) 6 z³
+ Kaseta video (60 min.) 12 z³

Historia ukazania siê Matki Bo¿ej,
Jej gesty, s³owa i ich znaczenie dla
wspó³czesnego cz³owieka
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UBÓSTWO I POKORA,
WARTOCI EWANGELICZNE
POTRZEBNE
NASZYM CZASOM...
Us³yszawszy o kazaniach Franciszka i
o jego wiêtoci, Klara, id¹c za wo³aniem
swej duszy, kilkakrotnie udaje siê na spotkanie z t¹ ¿yw¹ ikon¹ Ewangelii. Niezwyk³e chwile doznanych ³ask owiec¹ i ukierunkuj¹ ca³e jej ¿ycie.
W rozmaitych wspólnotach swoich czasów, nie znajdzie ona entuzjazmu, odpowiadaj¹cego temu, jaki Franciszek wzbudzi³ w jej sercu. Pragnie ¿yæ tak, jak Poverello i jego towarzysze. W ma³ym koció³ku w San Damiano do którego j¹ zaprowadzi, na jego rêce z³o¿y swoje luby, mimo,
¿e konsekracji takiej wolno dokonywaæ jedynie w obecnoci biskupów.
KOBIECE UOSOBIENIE
DUCHA FRANCISZKAÑSKIEGO
Podobnie jak Bracia Mniejsi, grupka niewiast przy³¹cza siê do Klary w San Damiano, by wspólnie ¿yæ Ewangeli¹ w ubóstwie,
prostocie, z pracy r¹k w³asnych, w modlitwie, siostrzanej mi³oci i naladowaniu
Chrystusa. Znajdzie siê wród nich starsza siostra Klary, Agnieszka, póniej równie¿ jej m³odsza siostra Beatrycze, matka,
przyjació³ki i znajome.
Jak notuje w. Klara w swoim Testamencie, Franciszek opisa³ dla nas formê ¿ycia, ( ) abymy zawsze trwa³y w wiêtym
ubóstwie. Bêdzie uwa¿a³a je za konstytutywny element swojej grupy, owoc dotychczasowej drogi wspólnoty o tej samej duchowoci, co zakon Braci Mniejszych. Z
biegiem czasu, dziêki dowiadczeniom zebranym przez Siostry i naukom w. Franciszka, powstaj¹ observantiae s. Damiani.
Wyró¿nia je to, co nazywaj¹ przywilejem najwy¿szego ubóstwa (wyrzeczenia
siê wszelkiej w³asnoci), zatwierdzonym
póniej przez Papie¿a Innocentego III. Jak
mówi Siostra Beatrycze, wiêtoæ matki i
siostry przejawia siê w czystoci, pokorze,
wytrwa³ej modlitwie, zapomnieniu o sobie,
¿arliwej mi³oci do Boga, pragnieniu mêczeñstwa, ale przede wszystkim w umi³owaniu przywileju ubóstwa. Siostra Filipa
przypomina za, ¿e Klara otacza³a przywilej ubóstwa wielk¹ czci¹ i przestrzega³a
skwapliwie, lêkaj¹c siê go utraciæ.
U kresu ziemskiej wêdrówki i dowiadczenia ¿ycia zakonnego tocz¹cego siê wed³ug wskazówek Ducha, Klara uzna za
s³uszne napisanie regu³y wymieniaj¹cej
zasady tego ¿ycia. Bêdzie do nich nale¿a³a zw³aszcza pe³na duchowa jednoæ ³¹cz¹ca Braci Mniejszych i Siostry z San Damia-
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no jako ¿eñsk¹ ga³¹ zakonu franciszkañskiego. Zadanie wpisania tego nowego, kobiecego zaczynu ewangelicznego w ramy
prawa Kocio³a, podejmie kardyna³ Ugolino.
Nigdy jeszcze w historii Kocio³a, kobieta nie odwa¿y³a siê sformu³owaæ regu³y
zgromadzenia. Klara jest pierwsz¹ niewiast¹, która podyktuje g³ówne zasady funkcjonowania swojego zakonu, co wiadczy
o sile oddzia³ywania tej nieprzeciêtnej postaci na wszystkich, pocz¹wszy od Sióstr
a¿ po osoby Papie¿y.
Musi ona z determinacj¹ walczyæ w
obronie pierwotnej, ród³owej wiêzi swojej
wspólnoty z zakonem Braci Mniejszych.
Gdy Grzegorz IX zakazuje Braciom w.
Franciszka wejcia do klasztoru w San Damiano bez papieskiego zezwolenia, Klara,
widz¹c, ¿e Siostry zbyt rzadko otrzymywa³yby duchowy pokarm wiêtej nauki podejmuje co, co nazwalibymy dzisiaj strajkiem g³odowym i nie wpuszcza Braci kwestarzy, przynosz¹cych ¿ywnoæ Siostrom
z San Damiano. Niech wiêc zabierze nam
wszystkich Braci, skoro odebra³ tych, którzy dostarczaj¹ nam pokarmu ¿ycia!  te
s³owa Klary podkrelaj¹ dramatyczny aspekt
jej zmagañ: chleb duchowy jest dla niej wa¿niejszy ni¿ wszelkie ziemskie pokarmy.
Szczególna jednoæ Sióstr z San Damiano i Braci Mniejszych, przyjêta i uwiêcona przez Klarê jako forma ¿ycia a tak¿e uznana przez Franciszka w jego ostatniej woli, rzeczywicie nie znajduje akceptacji papiestwa. Siostry musz¹ zrezygnowaæ ze wspólnego radowania siê u Chrystusowego sto³u, z uwagi na tak obcy ich
duchowym poszukiwaniom, zamiar objêcia
ich klauzur¹. Wyposa¿ona w niezwyk³¹
moc wewnêtrzn¹ mimo prowadzonego
przez ni¹ zwyczajnego trybu ¿ycia, Klara
potrafi sprzeciwiæ siê Papie¿owi i przekonaæ go o koniecznoci pos³ugi Braci w.
Franciszka wzglêdem Sióstr, jak te¿ do zaaprobowania jej regu³y, mimo zakazu Soboru Laterañskiego wydanego w 1215 r.
OTWARTOÆ NA WIAT
I DAR Z SIEBIE
Mimo sztywnych norm narzuconych
przez Koció³, Klara, wiedziona ogromnym
wspó³czuciem dla wszystkich nieszczêliwych, pozostaje otwarta na potrzeby ubogich oraz cierpi¹cych na ciele i duchu. Dla
biedaków z Asy¿u i okolic, San Damiano
staje siê celem wêdrówki, azylem, miejscem nadziei i pocieszenia. Prze³o¿ona

kreli na ich czo³ach znak krzy¿a, przywracaj¹c im zdrowie i pokój. W gecie macierzyñskiej czu³oci i troski k³adzie d³onie na
g³owach przyprowadzanych do niej dzieci;
rad¹ i zachêt¹ pomaga ma³¿eñstwom i rodzinom odnaleæ drogê pojednania.
Wspólnota klauzurowa z San Damiano
nie ukrywa siê wiêc ani przed ludem Asy¿u, ani przed wiatem. Jest ich sercem
modlitewnym, ich stra¿¹ przedni¹. W
1240 oddzia³y Saracenów na ¿o³dzie Fryderyka II wdzieraj¹ siê za klauzurê klasztoru, po³o¿onego za murami obleganego
Asy¿u. Klara, z w³aciw¹ sobie odwag¹,
zachowuje zimn¹ krew. Rozumie swoj¹ odpowiedzialnoæ za Siostry i miasto. Tak, jak
Jezus ofiarowa³ Siebie za zbawienie wiata, tak te¿ ona sk³ada siebie w ofierze Bogu
za bezpieczeñstwo Asy¿u i Sióstr. Podnosi je na duchu i ca³y czas modl¹c siê, stawia czo³a agresorom, trzymaj¹c przed
sob¹ szkatu³kê z Najwiêtszym Sakramentem Cia³a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Widz¹c mêstwo bezbronnych mniszek,
¿o³dacy wycofuj¹ siê, nie wyrz¹dzaj¹c im
¿adnej krzywdy.
Nastêpnego roku, Asy¿ jest oblegany
przez Witalisa z Awersy. Klara ka¿e ostrzyc
sobie g³owê i posypuje j¹ popio³em; podobnie czyni¹ wszystkie Siostry, podejmuj¹c
post w intencji oswobodzenia Asy¿u. Mówi
ona: otrzyma³ymy wiele dobrodziejstw od
tego miasta, tote¿ powinnymy modliæ siê,
aby Bóg je ocali³.
W klasztorze dzieje siê wiele cudów, jak
pomno¿enie chleba (po³owa bochenka wystarcza, aby nakarmiæ do syta 50 sióstr),
lub niewyt³umaczalne pojawienie siê oliwy
w pustym dzbanie.
DUCHOWOÆ KLARY
Jej Bóg jest Ojcem Mi³osierdzia, daw-

c¹ wszelkich dóbr, wszystkiego, co Klara
otrzyma³a (jej brata  Franciszka, wspólnoty z San Damiano...), Tym, który nape³ni³ j¹ Duchem wiêtym, który j¹ ustrzeg³.
Dowiadczywszy dobroci i ³agodnoci Ojca,
Klara widzi Boga jako Osobê, która pozwala siê dotkn¹æ, wielbiæ i mi³owaæ - zw³aszcza w swoim Synu.
Jej Chrystus jest Tym, który chce pojawiæ siê w wiecie pogardzanym, potrzebuj¹cym i ubogim, aby ludzie potrzebuj¹cy,
ubodzy i z³aknieni niebiañskiego pokarmu
stali siê w Nim bogaci, bior¹c w posiadanie Królestwo Niebieskie. Jest tak¿e Chrystusem, który umar³ na krzy¿u, aby zes³aæ
nam Ducha wiêtego. Jest mi³oci¹, która
wyrzeka siê siebie, czyni ubog¹, pozbawia
wszelkiej mocy i w³adzy, przychodzi po to,
aby s³u¿yæ, nie za po to, aby jej s³u¿ono.
Klara widzi ca³e ¿ycie Jezusa w najg³êbszym ubóstwie: Ubogi zosta³ po³o¿ony w
¿³obie, ubogi ¿y³ na wiecie i nagi wisia³ na
krzy¿u. W³anie tam, Jezus jest Panem,
Tym, który zasiada w chwale na niebieskim tronie, który rz¹dzi³ i rz¹dzi niebem i
ziemi¹; który przemówi³, a wszystko zosta³o
stworzone. Dla Klary, ubóstwo jest nie tylko rad¹ ewangeliczn¹, ale i przykazaniem.
Nie polega ono wy³¹cznie na braku rodków materialnych zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo, lecz tak¿e na ¿yciu w podobnych
warunkach, jak zepchniêci na margines
spo³eczeñstwa nêdzarze, na odrzuceniu
wszelkiej formy w³adzy, kompromisu i sukcesu. Wspólnie z Franciszkiem, Klara dokonuje odwrócenia herarchii wartoci obowi¹zuj¹cych w wiecie i pokazuje, ¿e jeli
ziarno nie obumrze, nie mo¿e wydaæ swojego plonu.
Klara uwa¿a Ducha wiêtego za ród³o
swojego powo³ania do ¿ycia konsekrowanego i poszukiwania ewangelicznej doskona³oci. Dowiadcza Go jako Twórcê i
Stra¿nika ¿ycia Bo¿ego, do którego Pan j¹
przeznaczy³ i prowadzi. Duch wiêty nape³nia j¹ radoci¹ i uwielbieniem, roznieca
w jej sercu to, czego s³owa nie s¹ w stanie
wyraziæ - p³omieñ dowiadczeñ duchowych. Wed³ug Franciszka, czuje siê ona
oblubienic¹ Ducha wiêtego na wzór
Maryi, która jest absolutnym i najpe³niejszym obrazem duszy cz³owieka wierz¹cego i która tak doskonale przyjê³a Ducha,
¿e poczê³a zeñ Bo¿ego Syna.
B¥D UWIELBIONY PANIE,
KTÓRY MNIE STWORZY£
Maj¹c szeædziesi¹t lat, 11 sierpnia
1253 roku, Klara z Asy¿u oddaje ducha
Bogu. Poprzedniego dnia, mog³a uca³owaæ
i przycisn¹æ do serca Bullê Papie¿a Innocentego IV zatwierdzaj¹c¹ regu³ê ¿ycia
jej wspólnoty jako ga³êzi zakonu franciszkañskiego, z przywilejem najwy¿szego
ubóstwa. Koció³ uznaje, ¿e to, co prze¿ywa³a wraz z towarzyszkami, naprawdê
pochodzi od Ducha wiêtego i nie powinno ulec st³umieniu. Wykona³o siê; Klara
mo¿e odejæ na spotkanie z Tym, którego
tak adorowa³a, wielbi³a, mi³owa³a i któremu s³u¿y³a w ubóstwie. Pos³uszni z³o¿one-

mu w. Franciszkowi przyrzeczeniu szczególnej opieki nad Klar¹ i jej siostrami, s¹
przy niej obecni wspó³bracia Poverello 
Juniper, Anio³ i Leon.
Jej ostatnie s³owa zanotowane przez
towarzyszki, s¹ dialogiem z w³asn¹ dusz¹,
w której rozpoznaje ona ³agodn¹ i pe³n¹
mi³oci obecnoæ, jaka Bóg obdarza³ j¹ w
ka¿dej chwili ¿ycia. W ufnym zawierzeniu,
które zawsze j¹ cechowa³o, mo¿e b³ogos³awiæ swoj¹ egzystencjê i Tego, od którego ona pochodzi:
Id bezpieczna i w pokoju, bêdziesz
mieæ dobr¹ eskortê. Ten który ciê stworzy³,
uwiêci³ ciê, nape³ni³ Duchem wiêtym i
strzeg³ zawsze tak, jak matka strze¿e dziecka, które kocha. I dodaje: B¹d uwielbiony Panie, który mnie stworzy³.
TRWA£E OWOCE
Wraz z Ubogimi Paniami z San Damiano, Klara tworzy wspólnotê, na której papiestwo oprze odnowê ¿eñskiego ¿ycia
zakonnego. Jej filarami s¹: g³êboki radykalizm p³yn¹cy z kontemplacji i ubóstwo, rozumiane jako warunek ¿ycia przyjmowanego w wyrzeczeniu siê wszystkiego i pe³nej
zale¿noci od Boga Ojca. Jako najgorliwsze i najsumienniejsze interpretatorki przes³ania w. Franciszka, przypominaj¹ one
Kocio³owi i wiatu o ewangelicznych wartociach, jakimi s¹ ca³kowite ubóstwo i pokora.
Jej duchowoæ harmonijnie ³¹czy poszukiwanie przemieniaj¹cej jednoci z Bogiem
i odpowiedzialn¹ obecnoæ w wiecie. Klara przyjmuje na siebie napiêcia i cierpienia
wynikaj¹ce z d¹¿enia do pe³ni, jak¹ mo¿emy znaleæ tylko w Bogu i w której ¿ycie
na wzór Chrystusa, bez kompromisów i ustêpstw, nie mo¿e obejæ siê bez trudu i wysi³ku. Cz³owiek mo¿e odnaleæ siebie samego tylko wtedy, gdy uwolni siê od ducha
dominacji, posiadania i w³adzy, tak jak
Franciszek i Klara czyni¹c siê s³ug¹ wszystkich, istot¹ pe³n¹ dobroci, przebaczaj¹c¹ i
b³ogos³awi¹c¹. St¹d olbrzymie znaczenie
ich wiadectwa dla naszych czasów, w których miejsce Boga przypisujemy czêsto ³atwoci ¿ycia i konsumpcji.
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sobie Stworzyciela, tylko dusza Jemu wierna mo¿e staæ siê Jego przybytkiem i mieszkaniem, a to jedynie za spraw¹ mi³oci, której s¹ pozbawieni grzesznicy. wiadcz¹ o
tym s³owa Prawdy: «Jeli Mnie kto mi³uje,
bêdzie zachowywa³ Moja naukê, a Ojciec
Mój umi³uje go i przyjdziemy do niego i bêdziemy u niego przebywaæ.» (J 14, 23)
Nie ulega zatem w¹tpliwoci, ¿e jak
Najwiêtsza Dziewica nosi³a Go w sobie
fizycznie, tak te¿ i ty mo¿esz zawsze nosiæ
Go duchowo w swoim ciele czystym i dziewiczym, jeli st¹pasz jego ladami, zw³aszcza pokory i ubóstwa. Mo¿esz wtedy pomieciæ w sobie Tego, który mieci w sobie ciebie i wszystko, co istnieje; mo¿esz
posiadaæ Go bardziej, ni¿ jakiekolwiek
przemijaj¹ce rzeczy tego wiata.
Tak jak Franciszek, Klara poucza Siostry, aby po wyjciu z klasztoru uwielbia³y
Boga za wszystko, co stworzy³: Gdy widz¹ piêkne drzewa okryte kwieciem lub
dwigaj¹ce owoce, niech chwal¹ Boga.
Tak¿e na widok ludzi i innych istot, niech
wys³awiaj¹ Boga.
wiat jest klasztorem, w którym mieszkamy. Zosta³ on uwiêcony przez ubóstwo
Chrystusa, który uwalnia nas od wszelkiej
przeszkody w spotkaniu z Bogiem. Tutaj,
mê¿czyni i kobiety staj¹ siê braæmi i siostrami wszelkiego stworzenia.
DLACZEGO PIUS XII OG£OSI£
W. KLARÊ PATRONK¥ TELEWIZJI?

Fakt ten wi¹¿e siê z pewnym wydarzeniem z ¿ycia w. Klary. W pewn¹ noc Bo¿ego Narodzenia, Klara z³o¿ona chorob¹
nie mo¿e udaæ siê na jutrzniê odmawian¹
przez siostry. Gdy kontempluje tajemnicê
Dzieciêcia Jezus z³o¿onego w ¿³obku, mi³oæ do Boga przenosi j¹ w duchu do kocio³a w. Franciszka, gdzie s³yszy ona psalmodiê braci i dwiêk organów. Klara zas³u¿y³a, by widzieæ ¿³obek Pañski i uczestniczyæ sakramentalnie we Mszy wiêtej:
Uszami cielesnymi i duchowymi us³ysza³am wszystkie piewy i muzykê, jakie siê
tam rozlega³y; przyjê³am te¿ Komuniê w.

Na podstawie wyk³adu
Clary Gennaro wyg³oszonego w Camposampiero, Portavoce 6/2003, s.13  28.

W. KLARA W
JEDNOCI Z CA£YM
STWORZENIEM

Klara obejmuje pozytywnym i jasnym spojrzeniem naturê i przeznaczenie
cz³owieka, w których objawia
siê mi³oæ i dobroæ Bo¿a.
Pisze ona: Jest teraz
pewne, ¿e dusza cz³owieka wierz¹cego, posiadaj¹ca najwiêksz¹ godnoæ
wród wszystkich stworzeñ, moc¹ ³aski sta³a siê
wa¿niejsza ni¿ niebiosa.
Jeli niebo i wszystkie
stworzenia w nim mieszkaj¹ce nie mog¹ pomieciæ w

mieræ Klary
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Vox Domini

Jan Pawe³ II o w. Klarze

NA DRODZE PE£NEGO I AUTENTYCZNEGO
DOWIADCZENIA BOGA
Drogie Siostry!
11 sierpnia 1253 r. dobieg³o koñca ziemskie pielgrzymowanie w. Klary z Asy¿u,
uczennicy w. Franciszka i za³o¿ycielki waszego zgromadzenia, zwanego Zakonem
Ubogich Sióstr, czyli klarysek; dzi posiada ono w swych rozmaitych odga³êzieniach
oko³o dziewiêciuset klasztorów, rozrzuconych na piêciu kontynentach. 750 lat po
mierci wspomnienie tej wielkiej wiêtej jest
wci¹¿ ¿ywe w sercach wiernych; dlatego z
okazji tej rocznicy ze szczególn¹ radoci¹
kierujê do waszej rodziny zakonnej wyrazy ¿yczliwoci i serdeczne pozdrowienia.
W tych donios³ych okolicznociach jubileuszowych w. Klara wzywa wszystkich,
by starali siê coraz g³êbiej rozumieæ wartoæ powo³ania - daru Bo¿ego, który winnimy przyjmowaæ tak, aby przynosi³ owoce. Oto co napisa³a na ten temat w swoim
Testamencie: Wród innych dobrodziejstw,
jakie otrzyma³ymy i co dzieñ otrzymujemy od naszego Dobroczyñcy, Ojca mi³osiernego, za które powinnymy sk³adaæ
dziêki Jego chwalebnemu majestatowi,
wielki jest dar naszego powo³ania. A im jest
ono wiêksze i doskonalsze, tym bardziej
jestemy Jemu zobowi¹zane. Dlatego te¿
Aposto³ napomina nas: dobrze poznaj swe
powo³anie (2-4).
Urodzona w Asy¿u w 1193 lub w 1194
r., w szlacheckiej rodzinie Favarone di Offreduccio, w. Klara otrzyma³a, przede
wszystkim za spraw¹ matki Ortolany, solidne chrzecijañskie wychowanie. Owiecona ³ask¹ Bo¿¹, uleg³a fascynacji now¹
form¹ ¿ycia ewangelicznego, zainicjowan¹ przez w. Franciszka i jego towarzyszy,
i sama postanowi³a wejæ na drogê bardziej
radykalnego naladowania Chrystusa.
Opuciwszy dom rodzinny w nocy miêdzy
Niedziel¹ Palmow¹ a Wielkim Poniedzia³kiem r. 1211 (lub 1212), uda³a siê za rad¹
samego w. Franciszka do malutkiego koció³ka Porziuncola, kolebki franciszkañskiej historii, gdzie przed o³tarzem Maryi
ogo³oci³a siê z wszystkich swych bogactw,
by przywdziaæ ubog¹ szatê pokutn¹ w formie krzy¿a.
Po krótkim okresie poszukiwañ osiad³a
w ma³ym klasztorze w. Damiana, gdzie zamieszka³a równie¿ jej m³odsza siostra
Agnieszka. Tu przy³¹czy³y siê do niej tak¿e inne towarzyszki, które pragnê³y ¿yæ
Ewangeli¹ w wymiarze kontemplacyjnym.

Widz¹c determinacjê, z jak¹ nowa wspólnota monastyczna pod¹¿a³a ladami Chrystusa, uznaj¹c ubóstwo, trudy, utrapienia,
poni¿enie i wzgardê wiata za ród³o wielkiej duchowej radoci, w. Franciszek z ojcowsk¹ mi³oci¹ napisa³ do sióstr: Poniewa¿ z natchnienia Bo¿ego zosta³ycie córkami i s³u¿ebnicami najwy¿szego i najwiêkszego Króla, Ojca niebieskiego, i sta³ycie
siê oblubienicami Ducha wiêtego, wybieraj¹c ¿ycie doskona³e wed³ug Ewangelii
wiêtej, pragnê i przyrzekam osobicie - i
w imieniu moich braci - otoczyæ was, tak
jak ich, serdeczn¹ trosk¹ i szczególnym
staraniem (Regu³a w.Klary, rozdz.VI,3-4).
Klara w³¹czy³a te s³owa do najwa¿niejszego rozdzia³u swej Regu³y, widz¹c w nich
nie tylko jedno z pouczeñ otrzymanych od
wiêtego, ale sam¹ istotê swego charyzmatu, który nale¿y interpretowaæ w trynitarnym i maryjnym kontekcie Ewangelii o Zwiastowaniu. Dla w. Franciszka bowiem powo³aniem Sióstr Ubogich by³o naladowanie Maryi Dziewicy, pokornej S³u¿ebnicy Pañskiej, która za spraw¹
Ducha wiêtego sta³a siê Matk¹ Boga.
Pokorna S³u¿ebnica Pañska jest prototypem Kocio³a-Dziewicy, Oblubienicy i Matki.
Klara postrzega³a swe powo³anie jako
wezwanie do ¿ycia wed³ug przyk³adu Maryi, która ofiarowa³a swe dziewictwo, by
przez dzia³anie Ducha wiêtego staæ siê
Matk¹ Chrystusa i Jego mistycznego Cia³a. Czu³a siê cile zwi¹zana z Matk¹ Pana
i dlatego zwracaj¹c siê do w. Agnieszki z
Pragi - czeskiej ksiê¿niczki, która zosta³a
klarysk¹ - zachêca³a j¹: Przylgnij do Jego
najs³odszej Matki, co poczê³a Syna, którego niebiosa nie mog³y ogarn¹æ, a jednak
Ona przyjê³a Go w niewielkiej wi¹tyni swego wiêtego cia³a i nosi³a w swym dziewiczym ³onie (3 List do Agnieszki z Pragi,
18-19).
Postaæ Maryi towarzyszy³a wiêtej z
Asy¿u na drodze powo³ania a¿ do koñca
¿ycia. Wedle znamiennego wiadectwa,
z³o¿onego w procesie kanonizacyjnym,
Matka Bo¿a zbli¿y³a siê do ³o¿a konaj¹cej
Klary i pochyli³a swe oblicze nad t¹, której
¿ycie by³o promiennym odbiciem Jej ¿ycia.
Tylko radykalne opowiedzenie siê za
Chrystusem ukrzy¿owanym, wybór dokonany z p³omienn¹ mi³oci¹, t³umaczy,
dlaczego tak zdecydowanie w. Klara wst¹-

Wpatruj siê umys³em w zwierciad³o wiecznoci, wznie duszê
do blasku chwa³y, przy³ó¿ serce do obrazu boskiej istoty i przez kontemplacjê ca³a siê przemieniaj w obraz bóstwa, aby i ty odczu³a to,
co odczuwaj¹ przyjaciele kosztuj¹c ukrytej s³odyczy, zachowanej
od pocz¹tku przez Boga dla tych, którzy Go mi³uj¹. (w. Klara)
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pi³a na drogê najwy¿szego ubóstwa.
Wyra¿enie to kryje w sobie sens dowiadczenia ogo³ocenia siê, jakie by³o
udzia³em Syna Bo¿ego we Wcieleniu.
Okreleniem najwy¿sze Klara chcia³a w
jaki sposób wyraziæ uni¿enie Syna Bo¿ego, które nape³nia³o j¹ zdumieniem: Tak
wielki Pan - pisa³a - zstêpuj¹c do ³ona Dziewicy, pragn¹³ ukazaæ siê wiatu jako cz³owiek godny pogardy, ubogi i potrzebuj¹cy,
aby ludzie - biedni i nêdzni, wyg³odniali z
powodu dotkliwego braku pokarmu niebieskiego - w Nim stali siê bogaci, obejmuj¹c
w posiadanie królestwo niebieskie (l List
do Agnieszki, 19-20). Klara dostrzega³a
owo ubóstwo na ca³ej ziemskiej drodze
Jezusa, od Betlejem a¿ po Golgotê, gdzie
Pan nagi zawis³ na krzy¿u (Testament w.
Klary, 45).
Iæ za Synem Bo¿ym, który sta³ siê nasz¹ drog¹, znaczy³o dla niej nie mieæ innych pragnieñ jak tylko to, by wraz z Chrystusem prze¿yæ do g³êbi dowiadczenie radykalnego ubóstwa i pokory, ogarniaj¹cych
wszystkie aspekty ludzkiej egzystencji, a¿
po ogo³ocenie na Krzy¿u. Wybór ubóstwa
by³ dla w. Klary nieodzownym warunkiem
wiernoci Ewangelii; do tego stopnia, ¿e
zwróci³a siê do papie¿a o przyznanie jej
przywileju ubóstwa, jako prerogatywy
zapocz¹tkowanej przez ni¹ formy ¿ycia
monastycznego. Ten w³anie przywilej,
którego z uporem broni³a przez ca³e ¿ycie,
wpisa³a Klara do Regu³y, zatwierdzonej
przez papie¿a na dwa dni przed jej mierci¹ bull¹ Solet annuere, datowan¹ 9 sierpnia 1253 r., 750 lat temu.
Spojrzenie Klary do koñca pozosta³o
skupione na Synu Bo¿ym, którego tajemnice wiêta nieustannie kontemplowa³a.
By³o to mi³uj¹ce spojrzenie oblubienicy,
przepe³nione pragnieniem coraz pe³niejszego zjednoczenia. W szczególnoci pogr¹¿a³a siê Klara w rozwa¿aniu Mêki Pañskiej, kontempluj¹c tajemnicê Chrystusa,
który z wysokoci Krzy¿a wzywa³ j¹ i przyci¹ga³ ku sobie. Pisa³a: Wy wszyscy, którzy przechodzicie drog¹, przystañcie i popatrzcie, czy istnieje cierpienie podobne
mojemu; Temu, który wzywa nas wo³aniem
pe³nym boleci, odpowiadamy jednym g³osem i jednym sercem: Nigdy nie opuci
mnie pamiêæ o Tobie, a dusza moja cierpieæ bêdzie we mnie (4 List do Agnieszki,
25-26). I zachêca³a: Pozwól wiêc, by coraz bardziej spala³ ciê ów p³omieñ mi³oci!
(...) I z ca³¹ ¿arliwoci¹ twego pragnienia i
mi³oci wykrzykuj: Przyci¹gnij mnie ku sobie,
Oblubieñcze niebieski!* (tam¿e, 27.29-32).
To pe³ne zespolenie z tajemnic¹ Chrystusa sta³o siê ród³em dowiadczenia zamieszkiwania w niej Trójcy, poprzez które
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dusza uwiadamia sobie coraz lepiej, ¿e
jest przybytkiem Boga: Choæ niebiosa i
ca³e stworzenie nie s¹ w stanie ogarn¹æ
Stwórcy, wierna dusza - i tylko ona - jest
Jego mieszkaniem i przybytkiem, a to jedynie za spraw¹ mi³oci, której bezbo¿ni
nie posiadaj¹* (3 List do Agnieszki, 22-23).
Pod przewodnictwem Klary wspólnota
zgromadzona w klasztorze w. Damiana
podjê³a ¿ycie wed³ug wskazañ wiêtej
Ewangelii, nadaj¹c mu formê klauzurowego ¿ycia kontemplacyjnego, które wyró¿nia³o siê jako ¿ycie wspólne w jednoci
duchowej (por. Regu³a w. Klary, Wstêp,
5), oparte na wiêtej jednoci (tam¿e, 16).
Szczególne zrozumienie wartoci jednoci
w braterstwie, jakie wykazywa³a Klara, nale¿y uznaæ za owoc dojrza³ej kontemplacji
tajemnicy trynitarnej. Prawdziwa kontemplacja nie prowadzi bowiem do indywidualizmu, lecz uwiadamia prawdê, ¿e jestemy jedno w Ojcu, Synu i Duchu wiêtym.
W swej Regule Klara nie tylko wskaza³a
jako podstawy ¿ycia wspólnotowego wartoci wzajemnej s³u¿by, wspó³uczestnictwa
i dzielenia siê, lecz zatroszczy³a siê tak¿e
o to, aby wspólnota zbudowana by³a na
trwa³ym fundamencie jednoci, bêd¹cej
owocem wzajemnej mi³oci i pokoju .
(rozdz. IV, 22), a tak¿e by siostry stara³y
siê zawsze zachowaæ jednoæ we wzajemnej mi³oci, która jest wiêzi¹ doskona³oci
(rozdz. X, 7).
By³a bowiem przekonana, ¿e wzajemna mi³oæ buduje wspólnotê i umacnia w
powo³aniu; dlatego w swym Testamencie
napomina³a: Darz¹c siê wzajemn¹ mi³oci¹ Chrystusa, dajcie w czynach wiadectwo tej mi³oci, któr¹ macie w sercu, aby
siostry, poci¹gniête waszym przyk³adem,
wzrasta³y w mi³oci do Boga i do siebie
nawzajem (59-60).
Klara potrafi³a doceniæ wartoæ jednoci tak¿e w szerszym wymiarze. Dlatego
pragnê³a, aby wspólnota klauzurowa by³a
w pe³ni w³¹czona we wspólnotê Kocio³a i
trwale z ni¹ zespolona wiêzi¹ pos³uszeñstwa i synowskiego poddania (por. Regu³a, rozdz.I,XII). By³a w pe³ni wiadoma, ¿e
¿ycie zakonnic klauzurowych powinno byæ
przyk³adem dla innych sióstr, które otrzyma³y takie samo powo³anie, a tak¿e jasnym
wiadectwem dla ludzi ¿yj¹cych w wiecie.
Czterdzieci lat spêdzonych w ma³ym
klasztorze w. Damiana nie zacieni³o jej
horyzontów duchowych, lecz umocni³o wiarê w obecnoæ Boga w historii, który realizuje swój zamys³ zbawienia. Znane s¹ dwa
przypadki, gdy Klara moc¹ swej wiary w
Eucharystiê i pokornej modlitwy uchroni³a
Asy¿ i klasztor od gro¿¹cego im zniszczenia.
Nie sposób nie zauwa¿yæ, ¿e choæ mija
750 lat od zatwierdzenia Regu³y w. Klary
przez papie¿a, w pe³ni zachowuje ona swój
duchowy urok i teologiczne bogactwo. Doskona³e wspó³brzmienie wartoci ludzkich
i chrzecijañskich, harmonijne po³¹czenie
gorliwoci kontemplacyjnej i ewangelicznej
dyscypliny sprawia, ¿e jest ona dla was,
drogie siostry klaryski trzeciego tysi¹clecia,

niejako g³ówn¹ drog¹, któr¹ nale¿y kroczyæ
bezkompromisowo i bez ulegania duchowi wiata.
Do ka¿dej z was Klara kieruje s³owa,
napisane do Agnieszki z Pragi: Zaprawdê
jeste szczêliwa! Dopuszczona zosta³a
do tej wiêtej uczty, aby ka¿dym w³óknem
twego serca przylgn¹æ mog³a do Tego, którego piêkno wielbi¹ nieustannie b³ogos³awione zastêpy niebieskie* (4 List do
Agnieszki, 9).
Dzisiejsza rocznica jest dla was okazj¹
do refleksji nad charyzmatem w³aciwym
waszemu powo³aniu klarysek. Charyzmat
ten to przede wszystkim powo³anie do ¿ycia wed³ug wzoru ewangelicznej doskona³oci, w nieustannym odniesieniu do Chrystusa, który jest jedynym prawdziwym programem ¿ycia. Czy¿ nie jest to wyzwanie
dla wspó³czesnych ludzi? Jest to propozycja alternatywna wobec poczucia niespe³nienia i powierzchownoci wspó³czesnego
wiata, który czêsto sprawia wra¿enie, jakby zatraci³ w³asn¹ to¿samoæ, poniewa¿
zapomnia³, ¿e zosta³ zrodzony przez Mi³oæ Boga i ¿e Bóg pragnie, by siê z Nim
z³¹czy³ w wiecznej komunii.
Wy, drogie klaryski, naladujcie Pana
w wymiarze oblubieñczym, odnawiaj¹c tajemnicê p³odnego dziewictwa Maryi Panny, Oblubienicy Ducha wiêtego, kobiety
spe³nionej. Niech obecnoæ waszych klasztorów, bez reszty oddanych ¿yciu kontemplacyjnemu, bêdzie tak¿e w dzisiejszych
czasach znakiem oblubieñczego serca
Kocio³a* (Verbi Sponsa, 1), które przepe³nione jest tak ¿arliwym pragnieniem Ducha,
i¿ bezustannie modli siê o nadejcie Chrystusa Oblubieñca (por. Ap 22,17).
Dzisiaj, gdy znów potrzebny jest wysi³ek d¹¿enia do wiêtoci, w. Klara daje
nam te¿ przyk³ad pedagogii wiêtoci, która ¿ywi siê nieustann¹ modlitw¹ i prowadzi
cz³owieka do kontemplacji Oblicza Bo¿ego, szeroko otwiera serce na dzia³anie
Ducha Pañskiego, który przemienia ca³ego cz³owieka, umys³, serce i czyny zgodnie z wymogami Ewangelii.
Jest moim najgorêtszym ¿yczeniem,
wspartym modlitw¹, aby wasze klasztory,
odpowiadaj¹c na powszechn¹ we wspó³czesnym wiecie potrzebê duchowoci i
modlitwy, nadal proponowa³y trudn¹ drogê pe³nego i autentycznego dowiadczenia Boga w Trójcy wiêtej Jedynego, które
by³oby promieniowaniem Jego obecnoci,
nios¹cej mi³oæ i zbawienie.
Niech was wspomaga Maryja, Dziewica s³uchaj¹ca. Niech wstawiaj¹ siê za wami
w. Klara oraz wiête i b³ogos³awione waszego zakonu.
Zapewniam o serdecznej pamiêci was,
drogie siostry, i wszystkich, którzy razem z
wami maj¹ udzia³ w ³asce tego donios³ego
jubileuszu. Wszystkim z serca udzielam
specjalnego Apostolskiego B³ogos³awieñstwa.
Jan Pawe³ II, papie¿
Watykan, 9 sierpnia 2003 r.
W 750 rocznicê mierci w. Klary

MODLITWA
DO WIÊTEJ KLARY
O najmilsza Klaro,
us³ysz serdeczne
westchnienia nasze,
Oka¿ nam Swoj¹ mi³oæ.
Klaro, wyjednaj nam pokój,
Klaro niebiañska,
módl siê za nami.
O Klaro wierna,
Matko wiêta nasza,
Wejrzyj na córki Twoje
pomocy ¿ebrz¹ce.
Zwróæ serca nasze
do umi³owanego Twego,
Jezusa Chrystusa,
Zbawcy i Odkupiciela naszego.
Spraw, abymy czeæ Mu
oddaj¹c wo³a³y:
Przyb¹d, o Jezu,
poci¹gnij nas za sob¹.
Abymy Mi³osierdzie Twoje
wypiewywaæ mog³y,
z wiêtymi Twymi
na wieki wieków.
K: Módl siê za nami
w. Matko Klaro.
W: Abymy siê stali godnymi
obietnic Chrystusowych.
Módlmy siê.
Bo¿e, dawco pokoju
i ród³o mi³oci,
który wiêt¹ Matkê nasz¹,
Klarê, Oblubienicê Twoj¹,
przedziwn¹ ku blinim mi³oci¹
obdarzyæ raczy³;
spraw prosimy, abymy przez
Jej zas³ugi i za Jej przyczyn¹,
w mi³oci ku Tobie
utwierdzeni, ¿adnym pokusom
od Ciebie oderwaæ siê
nie dozwolili.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Z ca³ego serca kochaj
Boga i Jezusa, Jego Syna,
za nas grzesznych
ukrzy¿owanego;
niech pamiêæ o Nim
nie opuszcza nigdy twoich
myli. Rozmylaj ci¹gle
o tajemnicach krzy¿a
i o boleciach Matki
stoj¹cej pod krzy¿em.
w. Klara
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Vox Domini

Modlitwa Anio³ Pañski

P.: Anio³ Pañski zwiastowa³ Pannie Maryi.
W.: I poczê³a z Ducha wiêtego.
Zdrowa Maryjo, ³aski pe³na, Pan z Tob¹. B³ogos³awiona
Ty miêdzy niewiastami i b³ogos³awiony owoc ¿ywota
Twojego, Jezus. wiêta Maryjo, Matko Bo¿a, módl siê za nami
grzesznymi, teraz i w godzinie mierci naszej. Amen.
P.: Oto ja, s³u¿ebnica Pañska.
W.: Niech mi siê stanie wed³ug s³owa Twego.
Zdrowa Maryjo...
P.: A S³owo sta³o siê cia³em.
W.: I mieszka³o miêdzy nami.
Zdrowa Maryjo...
P.: Módl siê za nami, wiêta Bo¿a Rodzicielko.
W.: Abymy siê stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P.: Módlmy siê: £askê Twoj¹ prosimy Ciê, Panie, racz wlaæ
w serca nasze, abymy którzy za zwiastowaniem anielskim
Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mêkê Jego i
Krzy¿ do chwa³y zmartwychwstania byli doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.
P.: Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi wiêtemu.
W.: Jak by³a na pocz¹tku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
P.: Wieczny odpoczynek racz im daæ, Panie.
W.: A wiat³oæ wiekuista niechaj im wieci.
P:. Niech odpoczywaj¹ w pokoju.
W.: Amen.
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«Dzisiaj odmawiacie
Anio³ Pañski z Papie¿em.
Wnet wrócicie do Polski.
Gdy go jednak bêdziecie
odmawiali  a proszê, abycie
go czêsto odmawiali, codziennie  pamiêtajcie o tym,
który jest waszym bratem,
synem waszej Ojczyzny».
(Jan Pawe³ II, Anio³ Pañski,
22 padziernika 1978)
*
«Jeli mnie pytacie,
jak postêpowaæ, by staæ siê
doskona³ymi, powiem wam:
przede wszystkim
nie pozostawajcie w ³ó¿ku,
gdy czas wstawaæ;
pierwsze myli
zwracajcie do Boga;
odwiedzajcie Najwiêtszy
Sakrament; odmawiajcie
pobo¿nie Anio³ Pañski...»
(Frank Duff,
Jak zostaæ wiêtym)
*

