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3 października 2004 roku odbyły się os-
tatnie w tym roku beatyfikacje. Ojciec Świę-
ty wynosi do chwały ołtarzy pięcioro sług
Bożych. Są to: ostatni cesarz Austro-Wę-
gier Karol I Habsburg (1887-1922), Anna
Katarzyna Emmerich (1774-1824) – nie-
miecka mistyczka i stygmatyczka, Pietro
Vigne (1670-1740), Joseph-Marie Cassant
(1878-1903) i Maria Ludovica De Angelis
(1880-1962).

Uwagę przykuwają szczególnie Karol I
Habsburg i Anna Katarzyna Emmerich. Mo-
że także dlatego, że na pierwszy rzut oka
trudno sobie wyobrazić bardziej kontrasto-
we postaci: cesarz i uboga wieśniaczka. Ale
wbrew pozorom łączyło ich zdecydowanie
więcej, niż dzieliło: miłość do Boga, poboż-
ność eucharystyczna, heroiczne życie. To
doprowadziło do uroczystej beatyfikacji.

Anna Katarzyna urodziła się 8 września
1774 r. w ubogiej rodzinie w wiosce Flam-
ske, w diecezji Münster w Westfalii, w pół-
nocno-wschodnich Niemczech. W wieku
dwunastu lat zaczęła pracować jako służą-
ca. Po wielu trudnościach spowodowanych
przez ubóstwo i sprzeciw rodziny wobec
wyboru życia zakonnego, w 1802 r., w wie-
ku 28 lat, wstąpiła do klasztoru Augustia-
nek w Dülmen. Śluby złożyła po roku nowi-
cjatu – 13 listopada 1803 r. Jak sama po-
wiedziała: „Oddałam się zupełnie niebie-
skiemu Oblubieńcowi, a On czynił ze mną
według swojej woli”.

Kiedy w grudniu 1811 r. władze pań-
stwowe zamknęły klasztor, przeprowadzi-
ła się do prywatnego domu.

Już przed wstąpieniem do klasztoru,
głowę Anny Katarzyny naznaczyło znamię
korony cierniowej. Kilkanaście lat później
– 29 grudnia 1812 r. – na jej rękach i no-
gach pojawiły się wyraźne stygmaty ran
Ukrzyżowanego, a na boku obficie krwa-
wiąca rana w kształcie krzyża. Tę chwilę
tak wspominała:

„Było to trzy dni przed Nowym Rokiem,
mniej więcej o godzinie trzeciej po połu-
dniu. Rozważałam właśnie Mękę Pańską,
prosząc Pana Jezusa, by mi pozwolił ucze-
stniczyć w tych strasznych cierpieniach, a
potem zmówiłam pięć Ojcze nasz na cześć
pięciu świętych ran.

Nagle ogarnęła
mnie światłość. Wi-
działam Ciało Uk-
rzyżowanego, ży-
we, świetliste, z roz-
krzyżowanymi ra-
mionami, lecz bez
krzyża. Rany ja-
śniały jeszcze sil-
niejszym blaskiem
niż reszta Ciała. W
sercu czułam coraz większe pragnienie ran
Jezusowych. Wtedy najpierw z Jego rąk, a
potem z boku i nóg wyszły czerwone pro-
mienie, które niczym strzały przeszyły moje
ręce, bok i nogi”.

Oprócz łaski stygmatów Anna Katarzy-
na Emmerich od 4 roku życia miała dar wi-
dzenia spraw nadprzyrodzonych, dotyczą-
cych męki i śmierci Pana Jezusa, życia Naj-
świętszej Maryi Panny, świętych i uroczy-
stości kościelnych, w których skromna, nie-
wykształcona wieśniaczka wykazywała za-
dziwiającą znajomość topografii, szczegó-
łów archeologicznych i historycznych, obja-
wionych jej w wizjach wypadków. Najpierw
próbowała spisywać je sama, jednak czu-
ła, że to zadanie przerasta jej możliwości.

Kiedy dowiedział się o tym wybitny nie-
miecki pisarz doby romantyzmu – Klemens
Brentano, odwiedził ją, pod jej wpływem
nawrócił się i w rezultacie lata 1818-24
spędził przy łożu stygmatyczki, spisując jej
relacje. Przychodził dwa razy dziennie,
kopiując notatki z jej pamiętnika, a następ-
nie pokazywał jej to, co sam napisał, by
mieć pewność, że wiernie oddał jej słowa.

„Wiem, że gdyby nie ten pielgrzym –
mawiała Anna Katarzyna o Klemensie
Brentano – już dawno bym umarła. Jed-
nak najpierw on musi wszystko spisać, bo
moje wizje są darem Boga dla ludzi”. Z kolei
Brentano tak wspominał te spotkania: „Nie
widziałem w jej twarzy czy spojrzeniu cie-
nia wzburzenia czy egzaltacji. Wszystko,
co mówiła, było zwięzłe, proste i spójne, a
zarazem pełne życia i miłości”.

Anna Katarzyna Emmerich zmarła 9 lu-
tego 1824 r., po okresie szczególnie dotkli-
wych cierpień. Jak zapisał Brentano, mimo
że sama cierpiała, w swych ostatnich chwi-

lach „modliła się przede wszystkim za Ko-
ściół i za wszystkich umierających”. Jed-
nak, jak wspominał jej spowiednik, „tego
dnia bardzo pragnęła śmierci i często wzdy-
chała: «Przyjdź już, Panie Jezu!»”. Odeszła
w opinii świętości. Na jej pogrzeb przybyła
cała okoliczna ludność, a gdy po kilku ty-
godniach otworzono grób, jej ciało było nie-
skażone.

Po śmierci Anny Katarzyny Klemens
Brentano zebrał i uporządkował zapiski, a
następnie opublikował je pod tytułem Bo-
lesna męka Jezusa Chrystusa (1833). Kil-
kanaście lat później – w 1852 r. Brentano
wydał kolejną książkę opartą na jej widze-
niach i zatytułował ją Życie Najświętszej
Maryi Panny. Książki te, przełożone na ję-
zyk polski już w XIX w., były wielokrotnie
wznawiane, a w ostatnim czasie w związ-
ku z popularnością filmu Mela Gibsona Pa-
sja przeżywają swój prawdziwy renesans.

Proces beatyfikacyjny Anny Katarzyny
Emmerich, rozpoczęty pod koniec XIX wie-
ku, został na nowo podjęty w 1972 r. Stoli-
ca Apostolska w 2001 r. ogłosiła dekret
uznający heroiczność jej cnót, a w lipcu
2003 r. – dekret o autentyczności cudu za
jej wstawiennictwem, otwierając tym sa-
mym drogę do wyniesienia jej na ołtarze.
Kilka miesięcy temu Ojciec Święty ogłosił,
że jest jego wolą, żeby jeszcze w tym roku
nastąpiła beatyfikacja tej wielkiej Mistycz-
ki, bo – jak powiedział już wcześniej, w
czasie pielgrzymki w jej ojczyste strony –
„przez swoje szczególne powołanie mi-
styczne Anna Katarzyna Emmerich uzmy-
sławia nam wartość ofiary i współcierpie-
nia z ukrzyżowanym Panem”.

Źródło: http://www.niedziela.pl/
xml.php?wyd=nd&nr=4&doc=nd200441.xml
Bogusław Kiernicki
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Anna Katarzyna
Emmerich –
mistyczka
i stygmatyczka
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W 2004 roku Kościół katolicki obcho-
dzi 150 rocznicę ogłoszenia dogmatu Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. W 4 lata po tym fakcie samo Niebo
potwierdziło ponownie tę prawdy przez ob-
jawienie się Maryi Niepokalanej w Lourdes.
W odpowiedzi na pytanie św. Bernadety:
„Kim jesteś?”, Maryja odpowiedziała: „Je-
stem Niepokalane Poczęcie”.

Tę prawdę w naszej ojczyźnie szerzył i
propagował w szczególniejszy sposób św.
Maksymilian Maria Kolbe, pragnąc, by
Maryja swą czystością i świętością wypeł-
niała serca Polaków i zbliżała ich do Boga.

Rocznica ta jest szczególną okazją do
ożywienia miłości względem Niebieskiej
Matki, do gorliwszego życia chrześcijańs-
kiego, do zmagania się ze słabościami i
grzechem, do naśladowania życia i cnót
Maryi oraz wzrastania w świętości.

Kult Maryi Niepokalanej i Świętej Bo-
żej Rodzicielki był zawsze w Kościele żywy.
Wyrażał się on w liturgii w różnych modlit-
wach, nabożeństwach oraz obchodzonych
świętach. Misjonarze głosząc Ewangelię
Chrystusa wśród ludów pogańskich szerzy-
li równocześnie cześć i nabożeństwo do Je-
go Matki. Czynili to także hiszpańscy mi-
sjonarze w XVI w. w Meksyku, którzy w na-
stępstwie podboju Azteków przez Corteza
usiłowali przekazać im wiarę chrześcijań-
ską. Rozpoczęte w ten sposób przez fran-
ciszkanów i dominikanów dzieło ewangeli-
zacji Indian wsparła wkrótce bardzo sku-
tecznie i owocnie sama Maryja, objawia-
jąc się Juanowi Diego.

Pierwsze objawienie miało miejsce w
sobotę 9 grudnia 1531 r., w którym to dniu
nawróceni już na wiarę chrześcijańską In-
dianie wraz z misjonarzami obchodzili litur-
giczne wspomnienie Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. W tym czasie bowiem zarów-
no Kościół na Wschodzie jak i na Zacho-
dzie obchodził to liturgiczne wspomnienie
9 grudnia. Przedstawiając się Juanowi Die-
go Maryja powiedziała te słowa:

„Wiedz z niewzruszoną pewnością,
że jestem doskonałą i zawsze Dziewicą,
Świętą Maryją, Matką Boga prawdy,
przez którego wszystko żyje, Pana
wszystkich rzeczy, jakie są wokół nas,
Pana nieba i ziemi...” (Osiński K., Autopor-
tret z Guadalupe, s. 62)

Juan Diego, zdawszy sobie sprawę, że
mówi do niego te słowa Matka Boga-Stwór-
cy świata, która jest Osobą doskonałą i
świętą, zrozumiał, że Maryja jest większą i
ważniejszą Osobą od bóstw słońca, księ-
życa, węża pierzastego i innych bożków.

Ks. biskup Zumarraga wysłuchawszy
relacji Juana Diego oraz rozważywszy treść

orędzia Maryjnego zrozumiał także, że to
Maryja Niepokalana zstąpiła z Nieba, by
w tej trudnej historycznej sytuacji pomóc
swym dzieciom w przezwyciężaniu wielo-
rakich trudności i problemów: napięć et-
nicznych, różnic kulturowo-religijnych, a
także w opanowaniu chciwości bogactw
materialnych, zaniechaniu wyzysku oraz
niesprawiedliwości względem Indian, by w
ostatecznym rezultacie doprowadzić do in-
tegracji oba narody, aby żyły zgodnie we-
dług zasad Ewangelii Chrystusowej, w mi-
łości Boga i bliźniego.

Hiszpanie w swej rodzinnej ojczyźnie
mieli sanktuarium, w którym czcili od wie-
ków Maryję Niepokalaną. Figury Maryi za-
bierali ze sobą do Meksyku również misjo-
narze, propagując wśród Indian kult Ma-
ryi, Niepokalanej Matki Bożej. Osoba Ma-
ryi Niepokalanej znana więc już była In-
dianom dzięki ewangelizacji misjonarzy.
Tym łatwiej więc było tak Indianom jak i
Hiszpanom przyjąć treść orędzia Maryjne-
go, przekazanego im przez Juana Diego
oraz wizerunek na tilmie.

Indianie wśród różnych bóstw pogań-
skich czcili też pierzastego węża, któremu
w rytualnych ofiarach składali żywych lu-
dzi, uśmiercanych w okrutny sposób dla
zapewnienia sobie dalszej egzystencji.

Dzięki objawieniom Maryi z Guadalu-
pe oraz ewangelizacji przez misjonarzy
zrozumieli teraz, że Bóg posłał do nich Ma-
ryję, by zdetronizowała bożków, m.in. i tego
okrutnego pierzastego węża i objawiła im
prawdziwego Boga w świetle Ewangelii
Chrystusowej. Dzięki wierze chrześcijańs-
kiej zrozumieli lepiej, ciesząc się z tego
równocześnie, że nie są już nadal koniecz-
ne krwawe ofiary z ich ludzkich serc, gdyż
wystarcza krwawa ofiara Jezusa Chrystu-
sa złożona przez Niego na krzyżu. Maryja
zaś dała światu Zbawiciela w tym celu, by
złożył Siebie w ofierze przebłagalnej za
grzechy świata. W tym kontekście bardzo
łatwe było dla nich do przyjęcia to przesła-
nie Maryi, gdyż i na katechezach misjona-
rzy usłyszeli, że Maryja jest tą zapowie-
dzianą naszym prarodzicom Niewiastą,
która zmiażdży głowę węża (Rdz 3,15), a
także i tą Niewiastą obleczoną w słońce i
księżyc pod Jej stopami” (Obj 12,1), która
odniesie ostateczne zwycięstwo nad smo-
kiem ognistym.

Hiszpanie natomiast jako chrześcijanie,
a szczególnie misjonarze i biskup tym bar-
dziej nie mieli wątpliwości, że ukazująca
się Juanowi piękna Pani jest Niepokalaną
Matką Zbawiciela świata. Toteż zaprasza-
jąc Corteza do wzięcia udziału w uroczy-
stości przeniesienia cudownego wizerun-

ku do wybudowanej kaplicy, w dniu 24 grud-
nia 1531 r., biskup napisał wyraźnie, że ob-
raz ten przedstawia Maryję Niepokalanie
Poczętą.

Objawienia Maryi Niepokalanej z Gua-
dalupe i związane z nim przesłanie Maryi
oraz podarowany przez Nią cudowny wi-
zerunek na tilmie Juana Diego nasuwa
pełne ufności i optymizmu refleksje:

Maryja Niepokalana spełnia w dziejach
zbawienia ludzkości doniosłą rolę.

Wybrana przez Boga na Matkę Zbawi-
ciela świata jest Tą Niewiastą, która ze
swym Potomkiem odnosi zwycięstwo nad
grzechem i jego sprawcą, szatanem.

Jej zwycięstwo polega na tym, że zo-
stała zachowana od zmazy grzechu pier-
worodnego, czyli jest Niepokalana.

Jezus, Jej Syn w ludzkiej naturze, bę-
dąc również Synem Bożym odnosi pełne
zwycięstwo nad grzechem i szatanem
przez śmierć i zmartwychwstanie, żyjąc
odtąd pełnią życia w uwielbionej naturze
ludzkiej.

Wszyscy wyznawcy Chrystusa i czci-
ciele Maryi, jako „reszta Jej potomstwa” (Ap
12,17) mogą również z pomocą Jezusa i
Maryi zwyciężyć zło, grzech i szatana, jeśli
będą współpracować z łaską Bożą, docho-
wają wierności Bogu oraz będą słuchać gło-
su Matki Niebieskiej, wypełniając Jej wska-
zania i zachęty w codziennym życiu.

Naśladując w ten sposób Jezusa i Ma-
ryję wszystkie dzieci Boże mogą wzrastać
w łasce Bożej i świętości, odzwierciedlając
w swym postępowaniu wzór życia Jezusa i
Maryi, upodabniając się do Nich i osiągnąć
ostateczne zjednoczenie z Bogiem w
wieczności.

NIEPOKALANA Z GUADALUPE
PATRONKĄ ŻYCIA POCZĘTEGO
Wizerunek Niepokalanej Maryi z Gu-

adalupe, jaki otrzymał biskup na po-
twierdzenie prawdziwości objawień, przed-
stawia Maryję w stanie błogosławionym.
Fakt ten stanowi pozawerbalne przesłanie
Maryi, dostrzegalne i odczytane wizualnie.
Maryja przez to chciała coś powiedzieć nie
tylko ówczesnym mieszkańcom Meksyku,
ale także następnym pokoleniom i nam
współczesnym ludziom żyjącym na przeło-
mie drugiego i trzeciego tysiąclecia.

Znakiem rozpoznawczym macierzyń-
stwa Maryi na Jej wizerunku z Guadalupe
jest szarfa, która przepasuje Jej biodra oraz
lekko uwypuklone łono, zaznaczone na wi-
zerunku po prawej stronie na szacie. W tym
miejscu na sukni Maryi jest również umiesz-
czony czteropłatkowy kwiat jaśminu - kwin-
kunks, który dla Azteków był symbolem ży-

Ks. Ryszard  Ukleja SDB

MARYJA NIEPOKALANA Z GUADALUPE
– PATRONKA ¯YCIA POCZÊTEGO
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cia. Dzięki katechezom misjonarzy India-
nie zrozumieli lepiej, że Maryja jest tą Mat-
ką, z której narodziła się nowa światłość,
słońce nowej ery, i dla nich nastał czas no-
wego życia w blasku prawd wiary chrześ-
cijańskiej.

Również gwiazdy na szatach Maryi wy-
rażają głęboką symbolikę. I
tak np. gwiazdozbiór Lwa
umiejscowiony jest na brzu-
chu Maryi obok kwiatu jaśmi-
nu. W wyjaśnieniu tego sym-
bolicznego znaku przychodzi
z pomocą księga Objawienia
św. Jana, który w rozdziale
5,5 wyraźnie wskazuje na
Jezusa jako na zwycięskiego
«Lwa z pokolenia Judy, Od-
rośl Dawida, który otworzy
księgę i siedem jej pieczęci».

Tak więc już w XVI w.
zarówno Indianie jak i Hisz-
panie odczytali właściwie i
poprawnie prawdę religijną
zawartą w tym cudownym
wizerunku, który zawiera w
sobie dalsze przesłanie Ma-
ryi. Dzięki pracy ewange-
lizacyjnej misjonarzy Indianie
utwierdzili się w przekonaniu,
że rozwijające się nowe ży-
cie pod sercem matki jest
nieocenionym darem Bożym
i jako takie jest święte. Dla
Azteków prawda ta miała
bardzo doniosłe konsekwen-
cje w przemianie ich świato-
poglądu z pogańskiego na
chrześcijański. Zrozumieli,
że Maryja przyczyniła się do
zakończenia rytualnych
krwawych ofiar z ich ludzkie-
go życia składanych ich boż-
kom pogańskim. Wiara
chrześcijańska przekonała
ich, że te krwawe ofiary z ich
ludzkich serc nie są już ko-
nieczne, gdyż wystarczająca
jest już jedyna ofiara przebitego Serca Je-
zusa na krzyżu oraz duchowa ofiara Nie-
pokalanego Serca Maryi, Matki Jezusa,
uczestniczącej duchowo w ofierze swego
Syna.

Z perspektywy kilku wieków widać dziś
wyraźniej jak dalekosiężne jest to przesła-
nie Maryi z Guadalupe i jak szczególnie ak-
tualne jest ono w naszych czasach. Mary-
ja stała się bowiem Obrończynią życia i Pa-
tronką życia poczętego już w XVI w.

Prawdę tę wyakcentował dobitnie Oj-
ciec Święty z okazji swej podróży apostol-
skiej do Meksyku, apelując 23 stycznia
1999 r. w Guadalupe o obronę życia. Po-
wiedział wtedy m. in. :

„Kościół musi głosić Ewangelię ży-
cia i z proroczą mocą występować ot-
warcie przeciw kulturze śmierci (...) Tego
domagamy się: życia i godności dla
wszystkich dla wszystkich istot poczę-
tych w łonach matek (...) Drodzy bracia

i siostry, nadszedł czas, aby na waszym
kontynencie raz na zawsze położyć kres
wszelkim atakom na życie”.

Następnego dnia w czasie Mszy św. w
obecności 2 milionów Meksykanów, zawie-
rzając Maryi sprawę życia poczętego, pa-
pież powiedział:

„Pod Jej macierzyńską opiekę odda-
ję (...) życie i niewinność dzieci, zwłasz-
cza tych, którym zagraża niebezpieczeń-
stwo śmierci, zanim się urodzą. Jej mi-
łościwej trosce zawierzam sprawę życia
i niech żaden Meksykanin nie waży się
podnosić ręki na cenny i święty dar ży-
cia ukrytego w łonie matki!”

Przy tej okazji zdecydował, by liturgicz-
ne wspomnienie Matki Bożej z Guadalu-
pe, obchodzone 12 grudnia, było odtąd
świętem dla całego kontynentu Ameryki.

Przesłanie Matki Bożej z Guadalupe,
Patronki i Obrończyni życia poczętego jest
także apelem nieba skierowanym do
wszystkich narodów na całym świecie. Je-
steśmy dziś świadkami przerażającego
paradoksu: kiedy w XVI w. Maryja z Gu-
adalupe położyła kres krwawym ofiarom z
życia ludzkiego wśród Azteków, to w dzi-
siejszym świecie, nawet w narodach chrze-
ścijańskich powraca się i praktykuje pogań-

skie obyczaje pozbawiania życia najsłab-
szych i najbardziej bezbronnych istot ludz-
kich przez zbrodnie aborcji, a nieuleczal-
nie chorych i starców przez eutanazję.

Miejsce dawnych bożków pogańskich
u Azteków zajmują dziś nowe, neopogań-
skie idole: konsumpcja, hedonizm, wygod-

nictwo, egoizm, itp., które pła-
wią się we krwi milionów nie-
winnych istot ludzkich w imię
złudnych obietnic fikcyjnego
szczęścia. W istocie rzeczy
jednak jest to zmasowany
atak na życie, które swój po-
czątek i źródło ma w Bogu.
Jako dar Boży i wartość naj-
świętsza jest ono chronione i
obwarowane piątym przyka-
zaniem Bożym: Nie zabijaj!
Dlatego zbrodnie te są wymie-
rzone wprost w Boga i wołają
o pomstę do nieba.

Zrozumiałe są dlatego tak
częste i stanowcze apele Ojca
Świętego w obronie życia, któ-
ry przeciwstawiając się neo-
pogańskiej kulturze śmierci,
propaguje cywilizację miłości
i głosi ewangelię życia. Kom-
pendium tego nauczania pa-
pieskiego w tej materii jest
encyklika Jana Pawła II Evan-
gelium vitae z 25 marca 1995
r. Apele te nie pozostają bez
echa, przeciwnie, spowodo-
wały w Kościele ruch obroń-
ców życia, którzy zrzeszając
się w różnych kołach, stowa-
rzyszeniach i organizacjach,
podjęły wysiłek i walkę w obro-
nie życia ludzkiego. Polska
stała się na tym odcinku wzo-
rem i podziwem dla innych
narodów. Kiedy prezydent RP
Aleksander Kwaśniewski pod-
pisał w 1996 r. znowelizowaną
ustawę o planowaniu rodziny,
o ochronie płodu ludzkiego i

warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży, która praktycznie zezwalała na abor-
cję na życzenie matki, papież wypowiedział
wtedy znamienne słowa, jako ostrzeżenie:

„Naród, który zabija własne dzieci,
jest narodem bez przyszłości”.

Słowa te powtórzył ponownie w Kali-
szu w 1997 r., wyrażając równocześnie
wdzięczność Federacji Ruchów obrony
życia za wszelkie podejmowane inicjatywy
w obronie życia ludzkiego. Uchwalona
przez Sejm wspomniana wyżej ustawa i
pod pisana przez prezydenta RP trafiła do
Trybunału Konstytucyjnego, który 28 maja
1997 r. orzekł, że ustawa ta jest niezgodna
z konstytucją RP. Dzięki temu ustawa po-
wyższa nie weszła w życie. Polska stała
się na tym przykładzie obronnym bastio-
nem przeciw złu, budząc podziw wśród
narodów świata. Okazało się bowiem, że
Polska jest jedynym krajem na świecie, któ-
ry stoi na straży życia poczętego i w maje-
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stacie prawa broni godności człowieka i
jego naturalnego prawa do życia od chwili
poczęcia do naturalnej śmierci.

W odpowiedzi na te apele i życzenia
Ojca Świętego liczba obrońców życia w
Polsce wzrasta i raz po raz podejmowane
są nowe inicjatywy, mające na celu elimi-
nowanie różnorodnych zagrożeń w zakre-
sie demografii narodu polskiego. Jedną z
takich inicjatyw, godną podziwu i poparcia,
jest idea Pawła Niedźwieckiego wybudo-
wania w Piszu Centrum Miłosierdzia Matki
Bożej z Guadalupe.

Pan Paweł Niedźwiecki w ciągu kilku-
nastoletniego pobytu w USA przeżył głę-
boko duchową przemianę. Propagując
wśród wiernych nabożeństwo do Miłosier-
dzia Bożego, otrzymał w San Diego od
pewnej Amerykanki obraz Matki Bożej z
Guadalupe z prośbą o zabranie go do Pol-
ski. Zaskoczony spełnił życzenie, chociaż
nie pojmował jeszcze sensu tego wydarze-
nia. Nie znał bowiem historii wizerunku i
nic nie wiedział jeszcze o
objawieniach Maryi.

W 1994 r. pewna rodzi-
na w USA zaproponowała
mu wspólne przeżycie
świąt Wielkanocnych w
Meksyku. Dopiero wtedy
dowiedział się o objawie-
niach Maryi w 1531 r. i po-
znał historię cudownego
wizerunku. Na w łasne
oczy zobaczył, na jaką
skalę Maryja w tutejszym
sanktuarium doznaje czci
i miłości od milionów piel-
grzymów. Dowiedział się,
że Niepokalana Matka Je-
zusa jest Patronką życia
poczętego, przedstawiając się na swym wi-
zerunku w stanie błogosławionym. Usłyszał
także, że jedna z obietnic Maryi mówi o tym,
iż tam, gdzie będzie czczony Jej cudowny
wizerunek, będzie powstrzymana aborcja.
W czasie refleksji, modlitwy i rozważań
przed tym cudownym wizerunkiem Maryja
natchnęła go i zapaliła do podjęcia kolej-
nej inicjatywy: czynnego włączenia się w
akcję obrony życia poczętego we własnej
ojczyźnie, której zagraża widmo wynaro-
dowienia i samowyniszczenia m.in. przez
aborcję.

Przejęty wypowiedzią Ojca Świętego:
„naród, który zabija własne dzieci, jest naro-
dem bez przyszłości” utwierdził się w prze-
konaniu, iż otwiera się ogromne pole pra-
cy we własnej ojczyźnie. Dlatego wraca na
stałe do kraju i podejmuje kolejną akcję:
pielgrzymowania we własnej ojczyźnie. Z
błogosławieństwem ks. Prymasa i za zgo-
dą proboszczów odwiedza parafie, szerząc
kult Matki Bożej z Guadalupe, pozostawia-
jąc Jej wizerunek i zachęcając wiernych do
podejmowania duchowej adopcji dziecka
poczętego.

W 1997 r. odwiedził 33 parafie, ofiaru-
jąc wiernym wizerunek Matki Bożej z Gu-
adalupe. Duchową adopcją podjęło wów-

czas około 10 tysięcy wiernych. Kolejność
odwiedzonych parafii od Zakopanego do
Gdańska i od Chojny do Białegostoku two-
rzy na mapie Polski znak krzyża.

W 1999 r. odwiedził kolejne 44 parafie
wzdłuż granic kraju, ofiarując wiernym te
same wizerunki. Duchową adopcję podję-
ło wówczas około 15 tysięcy wiernych.

W roku 2000 w 20 diecezjach i 40 pa-
rafiach w centrum Polski, tworząc na ma-
pie Polski kształt serca, ofiarował pan Pa-
weł wiernym kolejne 40 wizerunków, a du-
chową adopcję podjęło wtedy około 20 ty-
sięcy wiernych.

Nadal, za zgodą księży proboszczów,
zachęca rodaków do modlitwy w intencji
dzieci poczętych i zagrożonych, by w ten
sposób ratować kraj i naród od biologicz-
nego samobójstwa.

Pan Paweł mieszka obecnie w Piszu,
gdzie jest prezesem Stowarzyszenia Ro-
dzin Katolickich. Tu podjął się realizacji
kolejnej niezwykłej inicjatywy. Pragnie mia-

nowicie wybudować w Piszu Centrum Mi-
łosierdzia Matki Bożej z Guadalupe, które
ma służyć obronie życia od poczęcia do
naturalnej śmierci.

Według jego zamierzeń i planów Cen-
trum to ma stanowić kompleks budynków
służących konkretnym potrzebom i celom
w aspekcie ochrony, opieki i rozwoju życia
ludzkiego. Ma tam m.in. powstać dom sa-
motnej matki, dom dla porzuconych i nie
chcianych dzieci, ośrodek adopcyjny, ka-
tolickie szkoły: podstawowa, gimnazjum i
liceum, sala gimnastyczna, warsztaty i pra-
cownie rzemieślnicze, zaplecze żywnościo-
we dla szkół, dom pogodnej starości, dom
rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych,
dom rekolekcyjny, dom pielgrzyma, kapli-
ca z figurą Matki Bożej z Guadalupe oraz
zagospodarowane otoczenie: parki, parkin-
gi, place, aleje rekreacyjne. Wszystko to
ma służyć dobru i trosce o człowieka od
poczęcia, poprzez okres rozwoju dziecka,
w okresie jego edukacji, wychowania reli-
gijnego, aż do późnej starości i kresu ży-
cia. Obszerniej napisał o tym sam w auto-
biografii: „1800 mil z Jezusem”, która jest
sprzedawana jako cegiełka na budowę.

Centrum, budowane za przysłowiowy
wdowi grosz, ma być wotum wdzięczności

narodu polskiego za poświęcenie Polski
Matce Bożej z Guadalupe, które dokonało
się 3 maja 1959 r. Zbliża się 50 rocznica
tego wydarzenia. Bliższe informacje na ten
temat można uzyskać pod adresem:

Centrum Miłosierdzia
Matki Bożej z Guadalupe
ul.Wołodyjowskiego 2  12-204 Pisz
Można nie tylko szczerze pogratulować

odwagi, dynamicznego zapału i gorliwości,
z jaką podejmowane jest to przedsięwzię-
cie, ale także życzyć, by to dzieło z pomo-
cą Bożą zostało uwieńczone sukcesem.

Pragnę te refleksje zakończyć optymi-
stycznym akcentem nadziei: „Jeszcze Pol-
ska nie zginęła...”, dopóki mamy obrońców
życia, narodu i ojczyzny. Trwa wprawdzie
zacięta walka i bój o życie, i cywilizacja
śmierci usiłuje zająć miejsce cywilizacji
miłości i życia. Nie traćmy ducha! Nie
wszystko jest stracone. Wiemy też, że osta-
teczne zwycięstwo będzie po stronie życia
– a nie śmierci, dobra – a nie zła. W tym

boju o te najwyższe warto-
ści duchowe wspiera nas
Maryja, Patronka życia po-
czętego i Matka życia łaski
Bożej, która tę Ewangelię
życia głosiła już w XVI w.
Aztekom, wprowadzając
ich do Kościoła Chrystuso-
wego. Dziś stoi Ona nadal
na straży życia, broni go,
opiekuje się swymi dziećmi
i pragnie je doprowadzić do
pełni życia z Bogiem w
szczęśliwej wieczności. Jej
przesłanie sprzed 5 wieków
jest uniwersalne i aktualne
także w naszych czasach.
Należy je realizować i dzi-

siaj, gdyż jest ono gwarancją dalszej eg-
zystencji narodu oraz pomyślnego rozwo-
ju kolejnych pokoleń, które poprzez docze-
sne pielgrzymowanie zdążają do ojczyzny
niebieskiej i do domu Ojca niebieskiego.

Matko Boża z Guadalupe!
Wierzę, ufam i wiem, że zawsze je-

steś przy mnie, że jesteś źródłem mej
radości, że jestem w Twoim cieniu, w
skrzyżowaniu Twych rąk.

Proszę, wspieraj mnie swoją łaską,
abym – kiedy w ostatnim dniu mego
życia ukażesz mi swą świętą postać i
spojrzysz na mnie z troską i miłością
– nie odnalazł w Twoich oczach odbi-
cia grzechu: pychy, nienawiści, pogar-
dy, chciwości, nieczystości, zazdrości,
lenistwa, nieumiarkowania.

Daj, abym zawsze, do ostatniej
chwili mego życia, był godny imienia
Twego najmniejszego dziecka. Amen.

Ks. Ryszard Ukleja
Opracowanie na podstawie:

Osiński K., Autoportret z Guadalupe,
Wyd. Księży Marianów,

wykorzystano za zgodą Wydawnictwa
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Ojciec Ignazio de Ielsi był przełożonym
klasztoru w San Giovanni Rotondo od 10
września 1922 do 25 sierpnia 1925 roku.
W swoim Dzienniku napisał: „To daremne
chcieć opowiedzieć, z jakim uczuciem Oj-
ciec Pio świętuje Boże Narodzenie. Myśli
o tym i liczy dni, które dzielą go od jedne-
go Bożego Narodzenia do drugiego, już od
dnia następnego po święcie. Dzieciątko Je-
zus ma dla niego szczególne znaczenie.
Wystarczy, że usłyszy dźwięk pastorałki,
kolędy, a już jego duch unosi się wysoko
jak w ekstazie” (24 października 1923).

W biografii świętego brata z Pietrelciny
są udokumentowane trzy ukazania się
Dzieciątka Jezus związane z obecnością
innych osób.

PIERWSZE OBJAWIENIE
LISTOPAD 1911 ROKU
Od końca października aż do 7 grudnia

1911 r. Ojciec Pio pozostawał w klasztorze
w Venafro (Isernia). Tu rozchorował się i –
według świadectwa ojca Agostino z San
Marco in Lamis – stał się przedmiotem wie-
lu szatańskich ataków i licznych ekstaz. Te
zaś „były niemalże stałe. Zdarzały się dwa
lub trzy razy w ciągu dnia, trwały godzinę
lub więcej, czasem nawet dwie i pół godzi-
ny.” Zawsze poprzedzały je ukazania się
diabła i towarzyszyły im wizje Jezusa, Naj-
świętszej Panny, świętych, anioła stróża,
czasem – świętego Franciszka.

Podczas ekstazy, co do której o. Agosti-
no nie określa daty, Dzieciątko Jezus uka-
zało się Ojcu Pio. Objawienie to było naj-
szczególniejsze z tych, o których wiem, i
jedyne w całej hagiografii chrześcijańskiej.
Dzieciątko Jezus bowiem ukazało się okry-
te ranami.

Oto przebieg całej ekstazy, według rela-
cji ojca Agostino, który w swoim Dzienni-
ku, dostarczył nam istotnych informacji o
okresie spędzonym przez Ojca Pio w Ve-
nafro.

Pewnego ranka ojciec Agostino zaniósł
komunię Ojcu Pio. Ten zaś, chory, leżąc
na ubogim posłaniu w swojej celi, był w eks-
tazie i nie spostrzegł jego wejścia.

Ojciec Agostino był zmuszony nakazać
mu wyjście ze stanu ekstazy przez posłu-
szeństwo zakonne. Powiedział do niego:
„Ojcze Pio, przez święte posłuszeństwo,
przyjmij Jezusa z moich niegodnych rąk”. I
nieco żartobliwie dodał po francusku: „Dzie-
ciątko, Dzieciątko!”

Te dwa powtórzone słowa tak się wyryły
w umyśle Ojca Pio pochłoniętym ekstazą,
która trwała po Komunii, że powtarzał je

Papież coraz częściej jawi się nam
jako symbol nadziei i życia, w tym stu-
leciu, które jest świadkiem iście dia-
belskiej walki przeciw nadziei i życiu,
przeciw człowiekowi – stworzeniu i
własności Boga.

Przeżywamy kolejny rozdział hi-
storii pisany przez Człowieka, który z
całą odwagą przymusił nieomal dzieje
ludzkości końca XX w., by poszły jego
drogą. Istotnie, historia musiała pójść
w ślady tego Pielgrzyma, by nie stra-
cić z pola widzenia swej głównej dro-
gi, by wyjść ze ślepych zaułków i prze-
kroczyć granice, które według wielu
powinny pozostać nienaruszone.

I oto teorie i aberracje możnych
tego świata, którzy ubóstwiając sa-
mych siebie gwałcili bieg historii i kie-
rowali ją przeciw ludzkości, zostały
pokonane przez wiarę bezbronnego
Człowieka. On jest czułym i surowym
orędownikiem sprawy życia, strzeże
praw każdego człowieka, głosi Praw-
dę w sposób zdecydowany i jasny. On
uosabia przyszłość człowieka, a także
sumienie świata.

Dobitny i profetyczny głos tego
Człowieka w sanktuarium Matki Bo-
żej dał wyraz głębokiemu przekonaniu,
że „ludzka historia nie może być wy-
mierzona przeciw człowiekowi”. To
przekonanie leży u podstaw nauczania
papieskiego, dostarcza motywacji i siły
apelowi, który wstrząsnął całym naro-
dem: „nadszedł czas, aby na waszym
kontynencie na zawsze położyć kres
wszelkim atakom przeciw życiu”.

Ten apel nabrał szlachetnych
kształtów w synowskiej prośbie skie-
rowanej do Matki Bożej o metyskich
rysach na zakończenie wzruszającej
homilii niedzielnej:

„Pod macierzyńską opiekę Mat-
ki Bożej z Guadalupe oddaję (...) ży-
cie i niewinność dzieci, zwłaszcza
tych, którym zagraża niebezpieczeń-
stwo śmierci, zanim się urodzą. (...)
niech żaden Meksykanin nie waży się
podnieść ręki na cenny i święty dar
życia ukrytego w łonie matki”.

Jest to głębokie przekonanie, apel,
prośba Papieża Jana Pawła II skiero-
wane nie tylko do jednego narodu, ale
do całej rodziny ludzkiej.

Mario Agnes
Osservatore Romano

nr 4/1999, str. 30
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W czasie ekstazy Jezus ukazał mu się
w postaci małego dziecka. Ojciec Pio był
zachwycony i zwracając się do Jezusa po-
wiedział: „Mój Jezu, dlaczego jesteś dziś
rano takI mały?... Nagle stałeś się mały!...”

Jednak zaskoczenie Ojca Pio jeszcze
bardziej wzrosło, kiedy przyglądając się do-
kładnie zauważył, że to Dzieciątko było
okryte ranami. Zwracając się do anioła stró-
ża prosił: „Mój aniele, widzę Jezusa!... Po-
kłoń mu się”. Anioł, posłuszny, pochylił się
z szacunkiem ku Jezusowi.

Ojciec Pio mówił dalej: „To nie wystar-
czy... ucałuj rany Jezusa.” Anioł uczynił to.
Ojciec Pio na to: „Dobrze!... Brawo! Mój
aniele, brawo, dziecko. Poważnieje!... Dąsa
się... Ja cię mam nazywać? Jakie jest two-
je imię? Przebacz mi, mój aniele. Pobło-
gosław Jezusa za mnie....”

Jednakże obiektem zainteresowania Oj-
ca Pio nie był anioł stróż tylko Jezus. Dla-
tego zwrócił się znowu do Niego, mówiąc
dalej: „Mój Jezu, mój Jezu, dlaczego jesteś
taki mały?... powiedz mi... zbliż się do
mnie... Umiesz mówić? Jesteś taki mały...”

Potem nastąpił dialog z Dzieciątkiem Je-
zus, który można zapisać następująco: „Po-
wiedz mi, Jezu, dziś rano przyjąłem Komu-
nię?” Jezus: „Oczywiście, że przyjąłeś”.
„Ach, tak?... a kto mi ją przyniósł?” „Ojciec
Agostino. Zapytaj jego.” „A to zawsze on.
Jeśli go zapytam, powie mi to samo: ja ci
dałem Komunię!... Mówi też po francusku:
Dzieciątko, Dzieciątko!”

Dialog trwa dotykając też innych spraw
związanych z Komunią, potem kończy się
słowami Ojca Pio: „Dziękuję, mój Jezu,
dziękuję!...Idź na swoje miejsce, mój
Jezu...”

Potem ukazała się Najświętsza Panna,
bardzo piękna, do której Ojciec Pio zwrócił
się w ekstazie ze słowami gorącej miłości i
czci.

W tej wizji dwa punkty są dla mnie szcze-
gólnie znaczące. O pierwszym już wspo-
mniałem: Dzieciątko Jezus ukazało się
okryte ranami, oczywiście ranami ukrzyżo-
wania: na dłoniach, stopach i piersi. Drugi
– to wielka zażyłość, z jaką Ojciec Pio trak-
tuje anioła stróża i Jezusa. Ta poufałość
jest bez wątpienia znakiem głębokiej wię-
zi, jaką Ojciec Pio utrzymywał z osobami z
Nieba.

Wizja Jezusa, okrytego ranami, rzuca
nam światło na szacunek, jakim Ojciec Pio
darzył tajemnicę Bożego Narodzenia. Dla
niego Dzieciątko Jezus powinno być wi-
dziane w świetle Jezusa ukrzyżowanego,

OBJAWIENIA
DZIECI¥TKA JEZUS

W OBJÊCIACH OJCA PIO
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a uroczystość Bożego Narodzenia pozo-
staje w głębokim związku z Paschą.

DRUGIE OBJAWIENIE
20 WRZEŚNIA 1919
O drugim ukazaniu się, bardzo pięknym

i sugestywnym, daje świadectwo o. Raffa-
ele z Sant’Elia w Pianisi, w swoim dziele
„Kilka uwag o życiu Ojca Pio i moim dłu-
gim z nim pobycie”. Ojciec Raffaele żył
czterdzieści lat w pobliżu Ojca Pio i był
gwardianem klasztoru w San
Giovanni Rotondo od 28
sierpnia 1928 do 26 sierpnia
1941 r.

„Kiedy skończyła się wojna
(1915-19), dzięki Bożej łasce
zostałem uwolniony w sierp-
niu 1919 r. Z okazji mojego
przejazdu przez Foggię, za
pozwoleniem ojca prowincja-
ła, ojca Pietro de Ischitella,
udałem się do San Giovanni
Rotondo, 17 września 1919 r.
Zostałem tam przez cztery
dni. Była tam w tych dniach
liczna rzesza obcokrajowców,
a nawet biskup Lekki, J. E.
Costa oraz zi’Tore – prałat z
Pietrelciny, którego spotka-
łem po raz pierwszy.

Ojciec Pio po tylu latach do-
świadczeń przyjął mnie z bra-
terską serdecznością. Przy tej
okazji mogłem zauważyć, że
wszystko, co o nim mówiono,
odpowiada prawdzie.

Wieczorem 19 odprawiłem
przed nim spowiedź ge-
neralną, na chórze, podczas
gdy cała wspólnota jadła ko-
lację. Po latach wojny i cier-
pienia przywrócił mi ufność i
obiecał swe duchowe wspar-
cie.

Nie byłem już małym chło-
pcem. Po ośmiu latach spę-
dzonych w wojsku, miałem
kontynuować studia teolo-
giczne, aby się przygotować
do święceń kapłańskich.

Spałem w wąskiej celi, prawie że naprze-
ciw celi numer 5 – w której spał Ojciec Pio.
W nocy z 19 na 20 nie mogłem zasnąć.
Nie wiem, dlaczego... być może z powodu
ciepła...

Około północy wstałem z łóżka  trochę
wystraszony. Korytarz tonął w ciemnoś-
ciach, które rozpraszało jedynie małe świa-
tełko naftowej lampki. Kiedy miałem wyjść
z pokoju oto przeszedł przede mną Ojciec
Pio cały rozpromieniony, z Dzieciątkiem
Jezus w ramionach. Szedł powoli i odma-

wiał swe modlitwy. Przeszedł przede mną,
promieniejący od światła i nawet nie za-
uważył mojej obecności. Dopiero po kilku
latach dowiedziałem się, że 20 września
był dniem rocznicy otrzymania przez nie-
go stygmatów. Jak widać nawet wizja Dzie-
ciątka Jezus jest związana ze stygmatami,
a zatem również z męką Jezusa.”

TRZECIE OBJAWIENIE
24 GRUDNIA 1922

To opowiadanie zawdzięczamy Łucji Ia-
danza, duchowej córce Ojca Pio. W Pie-
trelcinie, od dzieciństwa, wzrastała pod du-
chową opieką Ojca, ucząc się od niego ka-
techizmu, hymnów, pobożnych praktyk. Łu-
cja opowiadała, że kiedy Ojciec został prze-
niesiony do San Giovanni Rotondo, wtedy
często – udając się miasteczka Gargano –
prosiła go o radę i wskazówki dla swego
duchowego życia.

24 grudnia 1922 roku Łucja chciała spę-
dzić wigilię Bożego Narodzenia w pobliżu
Ojca. W tym dniu było zimno i bracia usta-

wili w zakrystii naczynie z ogniem. Łucja i
trzy inne kobiety czekały przy nim do pół-
nocy, aby uczestniczyć we Mszy św., którą
miał odprawić Ojciec Pio. Trzy kobiety za-
częły zasypiać, podczas gdy ona nadal od-
mawiała różaniec.

Nagle Ojciec Pio zszedł ze schodów za-
krystii i zatrzymał się przy oknie. Ukazało
się halo ze światła i w ramionach Ojca Pio
– Dzieciątko Jezus. Jego twarz była cała
rozpromieniona.

Kiedy wizja znikła Ojciec
zauważył Łucję, która nie
spała, lecz przyglądała mu się
w osłupieniu. Podszedł do
niej i zapytał: „Łucjo, co wi-
działaś?” Ona odrzekła: „Oj-
cze, wszystko widziałam.”
Wtedy Ojciec surowo jej przy-
kazał „Nikomu nic o tym nie
mów”.

KRZYŻ DZIECIĄTKA JE-
ZUS

DLA OJCA PIO
Ojciec Ignazio w Boże Na-

rodzenie 1924 roku zapisał w
swoim Dzienniku: „Pewna po-
bożna dusza napisała do
Ojca Pio życzenia, dodając:
«Widziałam Dzieciątko Jezus,
które dźwigało krzyż na ra-
mionach. Kiedy podeszło do
mnie, położyło mi krzyż na
łóżku, mówiąc: ‘Weź i zanieś
go Ojcu Pio, bo ja jestem za
mały i nie umiem go unieść.’»

Nie umiałbym więc powie-
dzieć, czy radość Ojca Pio w
Boże Narodzenie była pra-
wdziwą radością, czy też było
to zadowolenie, że cierpi w
obecności Dzieciątka Jezus.”

ZABAWKA
DZIECIĄTKA JEZUS
Kim był Ojciec Pio dla Dzie-

ciątka Jezus? Posłuchajmy
jego samego. W pierwszym
tomie zbioru jego listów tak
pisze:

„Jestem zabawką Dzieciątka Jezus. Ono
samo często mi to powtarza, lecz to, co jest
gorsze, to fakt, iż Jezus wybrał sobie za-
bawkę bez żadnej wartości. Żałuję jedynie,
że ta zabawka brudzi jego boskie rączki.
Myślę, że pewnego dnia wyrzuci mnie do
rowu i już więcej nie będzie się bawić. Będę
zadowolony, bo tylko na to zasługuję.” (List
do Ojca Agostino, z 18 stycznia 1913 r.)

O. Gerardo Di Flumeri
Głos Ojca Pio, nr 4/2002, str. 12-14.

Przekład z franc. E.B.:
Stella Maris, grudzień 2004, str. 32-33
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ORÊDZIE BETLEJEMSKIE
NARODZI£EM SIÊ NAGI mówi Bóg,

abyœ ty potrafi³ wyrzekaæ siê samego siebie.
NARODZI£EM SIÊ UBOGI

abyœ ty móg³ uznaæ mnie za jedyne bogactwo.
NARODZI£EM SIÊ W STAJNI

abyœ ty nauczy³ siê uœwiêcaæ ka¿de miejsce.
NARODZI£EM SIÊ BEZSILNY

abyœ ty nigdy siê mnie nie lêka³.
NARODZI£EM SIÊ Z MI£OŒCI

abyœ ty nigdy nie zw¹tpi³ w moj¹ mi³oœæ.
NARODZI£EM SIÊ W NOCY

abyœ ty uwierzy³, ¿e potrafiê rozjaœniæ ka¿d¹ ciemnoœæ.
NARODZI£EM SIÊ W LUDZKIEJ POSTACI

mówi Bóg, abyœ ty nigdy nie wstydzi³ siê byæ sob¹.
NARODZI£EM SIÊ JAKO CZ£OWIEK

abyœ ty móg³ staæ siê Synem Bo¿ym.
NARODZI£EM SIÊ PRZEŒLADOWANY OD POCZ¥TKU

abyœ ty nauczy³ siê przyjmowaæ wszelkie trudnoœci.
NARODZI£EM SIÊ W PROSTOCIE

abyœ ty nie by³ wewnêtrznie zagmatwany.
NARODZI£EM SIÊ WŒRÓD WAS

mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadziæ do domu Ojca.
Lambert Noben
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O Œwiêtym Ojcu Pio polecamy
z naszego archiwum m. in.
w nr 1-2/1998 (36-37) dwa artyku-
³y: 1. Ojciec Pio – œwiadek i
mêczennik Eucharystii 2. Ofiara
Eucharystyczna Ojca Pio

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty Boże, módl się za nami!
Święta Maryjo, módl się za nami!

Święty Ojcze Pio, miłośniku Krzyża Chrystusowego, módl się za
nami!
Święty Ojcze Pio, z miłością noszący Rany Jezusa, wydzielające
zapach fiołków, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, ukochany synu naszej Matki, którą wysławiałeś
najbardziej wśród stworzeń na niebie i na ziemi, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, mistycznie przeżywający mękę Chrystusa w czasie
sprawowania Najświętszej Eucharystii, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, niestrudzony więźniu konfesjonału i powierniku
grzeszników, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, wierny przyjacielu potrzebujących, módl się za
nami!
Święty Ojcze Pio, niosący pomoc swym duchowym synom i córom,
módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, wzorze życia duchowego, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, niosący nadzieję pogrążonym w rozpaczy,
módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, bezgranicznie ufający w Miłosierdzie i Miłość Bożą,
módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, z pokorą i miłością znoszący ból i cierpienie chary-
zmatów, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, pomagający Chrystusowi zbawiać grzeszników,
módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, kapłanie zawierzenia Bogu, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, miłośniku ubóstwa, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, mężnie zwyciężający zakusy złego,
módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, niestrudzenie Bogu powierzający wszystkich
grzeszników świata, módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, trwający na dziękczynieniu po Mszy Świętej,
módl się za nami!
Święty Ojcze Pio, skarbnico duchowych owoców, módl się za nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
K. Módl się za nami, Święty Ojcze Pio,
W. Abyśmy się stali godnymi uproszonych łask.
Módlmy się: Boże, Ty sprawiłeś, że Święty Ojciec Pio żył w ubóstwie i
pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa
Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z
jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w
pełni wesela i miłości. Amen.

S³owa œw. Ojca Pio o modlitwie:

«Modlitwa jest najlepsz¹ broni¹,
jak¹ posiadamy.

Jest kluczem, który otwiera Bo¿e Serce.
Trzeba mówiæ do Jezusa równie¿ sercem, a

nie tylko ustami. Co wiêcej, w pewnych
przypadkach, trzeba mówiæ

do Niego tylko sercem...»

Przesz³oœæ moj¹, o Panie,
polecam Twemu mi³osierdziu.
TeraŸniejszoœæ moj¹ polecam

Twojej mi³oœci.
A moj¹ przysz³oœæ oddajê

w rêce Twojej Opatrznoœci.

Ojciec Pio uważał, że każdy kto uczestniczy we Mszy
św., powinien być pojednany z Jezusem Chrystusem, aby
mógł Go przyjąć do swego czystego serca w Komunii św.
By serce było czyste, trzeba przystąpić do sakramentu po-
jednania. Ojciec Pio tym, którzy u niego odbywali spowiedź,
często zadawał jako pokutę następującą modlitwę:

Litania do Œw. Ojca Pio

Wszystkim naszym drogim Czytelnikom ¿yczymy, z okazji Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, aby pochylenie siê nad tajemnic¹ wcielenia
Syna Bo¿ego umocni³o Was na owocne prze¿ywanie ka¿dego dnia
nadchodz¹cego roku 2005.

Niech kontemplacja Dzieci¹tka Jezus w ubogiej grocie nape³nia
Wasze serca radoœci¹ i pociesza œwiadomoœci¹, ¿e Bóg zamieszka³
poœród nas na zawsze i ¿e w sposób szczególny obecny jest w naj-
wiêkszym cierpieniu, w najwiêkszym trudzie i w najwiêkszym
ubóstwie... Niech Was wszystkich Dobry Bóg b³ogos³awi!

Redakcja „Vox Domini”
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1. Co znaczy, że Maryja daje nam
przykład modlitwy z Kościołem? Dz 1,12-14
Kościół to lud Boży, wspólnota uczniów Chry-

stusa. Po Jego wniebowstąpieniu apostołowie trwali
jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami i Ma-
ryją, Matka Jezusa (por. Dz 1,14). Matka Najświęt-
sza modliła się zatem wraz ze wspólnotą Kościoła
ustanowionego przez Jej Syna. l teraz, gdy lud Boży
modli się. Ona w niebie wspiera jego modlitwę swo-
im uwielbieniem Boga, dziękczynieniem i prośbami.

2. Jaką wartość posiada modlitwa
we wspólnocie? Mt 18,19-20
Jezus Chrystus jest w szczególny sposób obec-

ny tam, gdzie wierzący modlą się razem. Zbawiciel
wzywa nas do modlitwy we wspólnocie, np. w rodzi-
nie. Czyniąc zadość życzeniu Jezusa, można mo-
dlić się wspólnie albo codziennie, albo poświęcić na
to spotkanie z Bogiem jakiś jeden dzień w tygodniu
lub w miesiącu, np. czwartek — dzień przypomina-
jący ustanowienie Eucharystii; piątek — dzień sta-
wiający nam przed oczy bezgraniczną miłość Chry-
stusa, który umarł na krzyżu dla naszego wieczne-
go zbawienia; sobotę — dzień poświęcony czci Naj-
świętszej Maryi Panny. W tym wybranym dniu moż-
na np. przez godzinę rozważać Pismo św., odma-
wiać różaniec, psalmy lub inne modlitwy, można śpie-
wać pieśni religijne, praktykować modlitwę sponta-
niczną itp.

Szczególnymi dniami wspólnej modlitwy mogą
być pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota mie-
siąca. Pierwszy czwartek to dzień modlitw o powo-
łania oraz za powołanych do kapłaństwa i życia za-
konnego. W pierwszy piątek w szczególny sposób
wynagradzamy Najświętszemu Sercu Jezusa znie-
wagi, jakich doznał z naszej strony. Pierwsza sobo-
ta miesiąca poświęcona jest okazywaniu czci Nie-
pokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
Szczególnie w te dni można praktykować modlitwę
wspólną w rodzinie. Miłe Bogu byłoby przystępowa-
nie przynajmniej w te dni całych rodzin do Komunii
św., do sakramentu pojednania. Wspólna modlitwa,
oddawanie czci Najświętszemu Sercu Jezusowemu,
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi pomaga
nam w osiągnięciu wiecznego zbawienia, którego
miłosierny Ojciec na pewno nie odmówi czcicielom
Jego Syna i Maryi.

POTĘGA MODLITWY
Wiele osób patrzących na współ-

czesny świat ogarnia rozpacz wobec
szerzącego się zła, przemocy, wojen,
kataklizmów. Tej rozpaczy towarzyszy
poczucie bezsilności, przekonanie, że
nic nie można zrobić, niczego polep-
szyć. Czy tak jest faktycznie? Nie.
     Posiadamy potężny środek zdolny
przemienić świat, dlatego nie jesteśmy
bezsilni. Środkiem tym jest modlitwa
połączona z ofiarą, z wyrzeczeniem
oddanym w ręce Miłosiernego Boga.

Kościół, wierny otrzymanemu ob-
jawieniu, przypomina o konieczności
modlitwy i ofiary. Aby to wołanie było
mocniejsze i skuteczniejsze, dołącza
się do niego dzisiaj sam Jezus Chry-
stus i Jego Matka, Maryja, którzy prze-
mawiają przez wybrane narzędzia. Ich
głos rozbrzmiewa dzisiaj we wszyst-
kich stronach świata, błagając zawsze
o jedno: o nawrócenie się, o modlit-
wę połączoną z ofiarą, wyrzeczeniem,
postem.

W tym błaganiu o modlitwę i du-
cha ofiary szczególną rolę wyznaczył
Bóg dzisiaj Maryi. La Salette, Lourdes,
Fatima, Garabandal, Medziugorje,
Akita, Naju, Soufanieh, Schio to tylko
niektóre z miejsc, w których rozbrz-
miewało lub rozbrzmiewa jeszcze
obecnie pełne bólu wezwanie Matki
Bożej wołającej o poprawę życia, o
powrót na drogę modlitwy - drogę
łączności i jedności z Bogiem. Najlep-
sza z Matek, Niepokalana, płacze (np.
w Syrakuzach, Akita, Naju) często na-
wet krwawymi łzami nad swymi ziem-
skimi dziećmi odwracającymi się od
swego Ojca, Stwórcy i Zbawiciela
bądź to przez milczącą obojętność,
bądź też poprzez otwarty bunt. Naj-
lepsza Matka przychodzi, by nam do-
pomóc w lepszym życiu, by ułatwić po-
wrót do Boga, by zapewnić nas o tym,
że nigdy nie jest za późno, że od na-
szej decyzji zależą losy świata i ura-
towanie wszystkich Jej dzieci.

Takim wezwaniem Chrystusa i
Jego Niepokalanej Matki do nawróce-
nia, modlitwy i ofiary są również orę-
dzia zawarte w dzienniczku Vassuli
Ryden Prawdziwe Życie w Bogu.

JAKIE ZNACZENIE
POSIADA MODLITWA?
Przede wszystkim modlitwa potrafi

zmienić świat, który ludzkość ulega-
jąca szatanowi może całkowicie znisz-
czyć. Jezus poucza Vassulę, a przez
nią każdego z nas:

MODLITWA
NAJŒWIÊT-
SZEJ MARYI

PANNY
(dokoñczenie)

Ks. Micha³ Kaszowski

«Dzięki twoim aktom wynagrodze-
nia i gorliwym modlitwom, ofiarowywa-
nym Mi z miłością, możesz powstrzy-
mać nieszczęścia, które właśnie mają
nadejść, możesz powstrzymać klęski
naturalne, możesz ugasić płomień
gniewu Mojego Ojca. Bóg pozwoli się
wzruszyć» (20.10.90).

Również w Medziugorju Matka Naj-
świętsza przypomniała nam ogromną
potęgę modlitwy połączonej z wyrze-
czeniem. Mówi: «Zacznijcie od postu
o chlebie i o wodzie w każdy piątek.
Zapomnieliście, że dzięki postowi i mo-
dlitwie możecie oddalić nawet wojnę i
zawiesić prawa naturalne» (2.07.82).

Ludzkość przypomina uparte, bez-
myślne dziecko ciągnące obrus, na
którym ustawione są naczynia z wrzą-
cymi potrawami. Miłosierdzie Boże to
ciągłe powstrzymywanie albo «obru-
su», albo ręki ludzkości-dziecka. Świa-
tu grozi jednak sprawiedliwość Boża,
czyli poniesienie konsekwencji za swój
upór w łamaniu Bożych praw, grozi -
jeśli posłużyć się powyższym przykła-
dem - tak silne szarpnięcie obrusem,
że wrzące potrawy wyleją się na upar-
te dziecko. Będzie to dniem sprawie-
dliwości Bożej, dniem gniewu Bożego.
Aby ten dzień nie nastał, ludzkość musi
się zmienić, musi zaprzestać «ściąga-
nia obrusu», czyli łamania Bożych
przykazań. By pomóc z kolei ludzkoś-
ci w tym nawróceniu się, nieodzowna
jest modlitwa połączona z ofiarami
składanymi Bogu w duchu miłości. Ma-
ryja poucza i ostrzega przez Vassulę:

«Nie ustawaj nigdy, Moje dziecko,
w modlitwie o nawrócenie świata. Zro-
zum, że im więcej otrzymuję modlitw,
tym mniej zło się rozprzestrzenia. Mo-
dlitwy nie są nigdy daremne. Ofiaro-
wuję je Ojcu, którego Sprawiedliwość
jest bliska. Módlcie się, aby otrzymać
Boże Miłosierdzie. Nie wiecie, co Bóg
przygotował dla tego złego pokolenia...
Jego Sprawiedliwość odpowie z Jego
Świętego Przybytku stosownie do
grzechów tego pokolenia...

Wołam, płaczę, wylewam Krwawe
Łzy, ale niewielu zwraca na to uwagę.
Wasze modlitwy mogą zmienić świat.
Wasze modlitwy mogą wyprosić łaski
Boże dla nawrócenia grzeszników...
Modlitwy są potężne. Dlatego nale-
gam, abyście nie zaniedbywali ani wa-
szych modlitw, ani waszych ofiar, któ-
re obecnie są bardziej niż kiedykolwiek
wymagane od wiernych. Bóg wspomni
na każdą waszą ofiarę» (24.11.91).

«WASZE MODLITWY
S¥ MI POTRZEBNE...»
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MODLITWA
— ORĘŻ W WALCE Z SZATANEM
Nie tylko sam człowiek, ale przede

wszystkim szatan chce zniszczyć świat i
ludzkość. W walce z nim wspiera nas sam
Bóg, Najświętsza Panna i aniołowie. W tę
walkę mamy się czynnie włączyć też my
sami. Uczynimy to, jak nas poucza Mary-
ja, przez modlitwę:

«Moje umiłowane dzieci, jestem waszą
Świętą Mamą, Mamą całej ludzkości. Moi
umiłowani, Jezus cierpi dziś w sposób nie
do opisania. Przeżywa Swoją drugą Mękę.
Odczujcie Nasze Serca, jak One cierpią...
Dziś toczy się wielka walka. Szatan okrut-
nie atakuje, a Święty Michał zwalcza go z
aniołami Pana. Ziemia odczuwa wstrząsy
tej wielkiej walki. Potrzebuję waszych mo-
dlitw, umiłowani. Nigdy nie przestawajcie
się modlić. Módlcie się, Moi umiłowani,
bądźcie jak aniołowie światłości w tych
ciemnościach» (21.11.88).

Potężnym orężem w walce z szatanem
jest różaniec. Ta modlitwa przyczyni się do
klęski największego nieprzyjaciela Boga i
ludzkości. Sam Jezus o tym zapewnia:

«Módl się często, odmawiaj codzien-
nie Różaniec Święty, gdyż ten łańcuszek
stanie się Łańcuchem, którym zostanie
związany i zwyciężony szatan!» (16.11.88)

Dzięki naszym modlitwom złączonym
z błaganiami Maryi, naszej Matki, może za-
panować na świecie tak upragniony pokój.
Mówi Ona:

«Próbujcie zrozumieć Boże Wezwanie
Pokoju. Wzywam was do modlitwy o Po-
kój. Bądźcie gorliwi dla Pokoju. Błogosła-
wione dzieci, pozwólcie Mi powiedzieć wam
jeszcze raz, że potrzebuję waszych modlitw
o Pokój; przyjmuję je wszystkie i ofiarowu-
ję Wszechmocnemu jak bukiet wiosennych
kwiatów» (31.01.91).

Jakże często wydaje nam się, że na-
sze modlitwy nie przynoszą żadnych rezul-
tatów. Tracimy wtedy poczucie ich sensow-
ności. Tymczasem Bóg zawsze posługuje
się nimi zgodnie ze Swą Wolą. Maryja po-
wtarza nieustannie:

«Wasze modlitwy nie są daremne, one
są prawdziwą chwałą Boga, są dowodem
waszej miłości» (31.01.91).

MODLITWA
JEST ZAWSZE SKUTECZNA
Modlitwa nabiera jeszcze większej sku-

teczności, kiedy łączy się z przystępowa-
niem do sakramentów świętych, z różnymi
ofiarami ponoszonymi z miłości do Boga,
np. z postami, kiedy łączy się z ustawicz-
nym nawracaniem się i świętością życia.
Przypomina nam o tym sam Jezus w jed-
nym ze Swoich orędzi:

«Proś Ojca o złagodzenie Jego Spra-
wiedliwości mocno ciążącej nad wami.
Uśmierz Jego Gniew kochając Go, modląc
się sercem, poszcząc, nawracając się i
spowiadając się ze swoich grzechów.
Wejdź w świat Pokoju i Świętości. Prowadź
święte życie, rozmyślając nad Moją Bosko-
ścią» (23.11.89).

NA MODLITWĘ
NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO
Nigdy nie jest za późno na modlitwę,

bo światem nie rządzi ślepe fatum, lecz mi-
łosierny Ojciec, który nigdy nie przechodzi
obojętnie obok zanoszonych do Niego mo-
dlitw. Poucza o tym dialog Vassuli z Jezu-
sem. Przerażona i zaskoczona mówi ona
do Jezusa: «Prosić Ojca o uśmierzenie
Jego gniewu... gdy właśnie ma na nas
spaść niszczący ogień? - Cicho!... – odpo-
wiada Jezus. Proś Ojca o uśmierzenie
gniewu, przecież ustawicznie zachęcam
was do modlitwy» (4.03.92).

Ileż nadziei, zachęty i przypomnienia o
naszej odpowiedzialności za los świata kry-
je się w tych kilku słowach! Świadomi tej
odpowiedzialności za nas samych, za bliź-
nich, za cały świat, próbujmy – ile w nas sił
– prosić o nawrócenie i ogarnięcie Bożą
Miłością całego stworzenia, o uśmierzenie
gniewu Boga.

MODLITWA NIE MOŻE BYĆ
DODATKIEM DO ŻYCIA
Jezus zachęca nas do tego, byśmy się

modlili bez przerwy. Ten nakaz może nam
się wydawać niemożliwy do zrealizowania,
ponieważ musimy wykonać w ciągu każde-
go dnia wiele prac, spełnić liczne obowiąz-
ki. Jakże można więc modlić się bez przer-
wy? Jezus, poprzez Vassulę, poucza nas,
że stała modlitwa jest możliwa, ponieważ
polega ona na ustawicznym trwaniu przed
Bogiem, na uświadamianiu sobie Jego
obecności przy naszej pracy, w czasie róż-
nych zajęć. Jezus mówi:

«Nauczcie się trwać nieustannie na mo-
dlitwie. Nie chcę powiedzieć przez to, że
powinniście całe godziny spędzać bez koń-
ca na kolanach, nie. Po prostu przypomina-
jąc sobie Moją Obecność, będziecie trwali
stale na modlitwie, wasz duch wzniesie się
do Mnie. Wszystko – co mówicie, czynicie
lub myślicie – będzie dla Mnie. Potrzebuję
pobożności i wierności. Kochajcie Mnie po-
nad miarę i pragnijcie Mnie. Jestem wa-
szym Zbawicielem i Pocieszycielem, przyj-
dźcie zatem do Mnie bez wahania. Pocie-
szę was wszystkich, dam wam nadzieję.
Nie zmniejszajcie więc waszych modlitw i
ofiar, pomnażajcie je przez nieustanną
modlitwę» (16.12.88).

Ale i tu może się zrodzić nasza wątpli-
wość, która nie ominęła zresztą i Vassuli:
jak można stale sobie uświadamiać obec-
ność Boga, skoro wykonujemy nieraz licz-
ne zadania pochłaniające całą naszą uwa-
gę. I na tę trudność odpowiada nam Je-
zus. Poucza, w dialogu z Vassulą, że pa-
miętać o Nim bez przerwy znaczy żyć tak,
jak On tego pragnie. I tak Jezus mówi do
Vassuli:

«Naśladuj Mnie. Zraniłabyś Mnie, gdy-
byś zapomniała o Mojej Obecności. Nie
zapominaj Nigdy o Mojej Obecności. Nigdy!
     – Ale, Panie – odpowiada Vassula – to
jest trudne! Czasem muszę prowadzić sa-
mochód, muszę skoncentrować się na uli-
cy, rozmawiam z przyjaciółmi o błahych

sprawach, pomagam mojemu synowi w
zadaniach. Jakże zatem mogę ustawicz-
nie mieć w swoim umyśle Twoją Obec-
ność? To prawie niemożliwe!

– Vassulo, Mój kwiecie, gdy jesteś w
takich sytuacjach, musisz tylko praktyko-
wać cnoty, będąc pokorną, oddaną, łagod-
ną, życzliwą, uczciwą, kochającą. Tak,
przypominać sobie o Mnie to znaczy żyć
cnotami» (8.03.87).

  Tak więc trwać ustawicznie na modli-
twie znaczy uświadamiać sobie jak najczę-
ściej obecność Boga w naszym życiu i żyć
w każdej sytuacji zgodnie z Jego przyka-
zaniami, z Jego wolą.

Kto stale się modli, żyje zgodnie z wolą
Bożą – czyli żyje w świętości, światłości –
ten ustawicznie czuwa i jest przygotowany
na przyjście Pana. Jezus mówi:

«Moje umiłowane dzieci złodziej przy-
chodzi w nocy. Bądźcie więc czujni i nie
pozwólcie mu się włamać do waszego
domu. Trwajcie ustawicznie na modlitwie
ze Mną. Modlić się ustawicznie znaczy
mieć stałą świadomość Mojej Obecności
w sobie. Mieć świadomość Mojej Obecno-
ści znaczy być czujnym. Być czujnym zna-
czy żyć w światłości i być świętym»(3.3.92).

Tej czujności nie znosi szatan pragną-
cy doprowadzić każdego człowieka do
wiecznego potępienia. Trzeba zatem za-
wierzyć Bogu i nie ustawać w przezwycię-
żaniu letargu naszej duszy, do uśpienia któ-
rej nieustannie zmierza nasz nieprzyjaciel.
Trzeba czuwać.

Obok pouczeń o konieczności i sku-
teczności modlitwy w orędziach: «Prawdzi-
we Życie w Bogu», znajdujemy także kon-
kretne pouczenia, jak się modlić.

JAK SIĘ MODLIĆ?
— Uświadomić sobie
Bożą obecność
Przede wszystkim, zanim zaczniemy

się modlić, powinniśmy sobie zawsze przy-
pomnieć, że Bóg nas słyszy i żywo odczu-
wa nasze modlitwy. Na to odczuwanie na-
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szych modlitw zwraca uwagę Vassula, kie-
dy pisze: «Po moim odmówieniu podykto-
wanej mi modlitwy, Bóg bardzo się wzru-
szył i Swoim pełnym uczucia Głosem po-
wiedział: Niebiosa należą do ciebie, Moje
dziecko. Żyj dla Mnie, oddychaj dla Mnie,
przyznaj Mi pierwsze miejsce, kochaj Mnie,
Moje dziecko. Wszystko, co posiadam,
należy do ciebie. Dzięki twojej miłości i wier-
ności Mój Dom będzie również twoim do-
mem. Licz na Mnie, twojego Abba. Podejdź
bliżej Mnie i zajmij miejsce w Moim Naj-
świętszym Sercu» (19.09.91).

Jezus odczuwa każdą naszą modlitwę,
gdyż kocha nas najbardziej czułą miłością.

«Wszystko, co robicie – mówi – czyń-
cie z miłością dla Miłości, a Ja nie pozo-
stanę milczący, nieczuły ani niewrażliwy na
waszą modlitwę, ponieważ jestem pełen
Miłosierdzia i Czułości» (10.10.89).

—  Modlić się sercem
Po uświadomieniu sobie obecności

Boga oraz tego, że On nas kocha, słyszy i
że odczuwa każdą naszą myśl, słowo,
przeżycie możemy przystąpić do rozmowy
z Nim. W tę rozmowę nie mogą być zaan-
gażowane jednak tylko nasze wargi, lecz
przede wszystkim – nasze serce. Przypo-
mina nam o tym sam Jezus mówiąc:

«Kiedy się modlicie, módlcie się ser-
cem. Nie potrzebuję modlitw pochodzących
z warg, lecz z serca» (16.12.88). «Módlcie
się waszym sercem... a Ojciec was wysłu-
cha. Módlcie się z miłością... a On nie od-
rzuci waszego błagania...» (10.10.89)

Modlitwa winna zatem być spotkaniem
się serc: pełnego Miłości i Miłosierdzia
Serca Boga oraz podobnie kochającego
Niepokalanego Serca Maryi z naszym ser-
cem usiłującym wyrazić naszemu Stwórcy
i Zbawicielowi albo naszej Niebieskiej Mat-
ce wdzięczność, uwielbienie, skruchę lub
pełną pokory prośbę. Można również wzno-
sić nasze serca do świętych w niebie, szu-
kając ich pośrednictwa. Na modlitwie usta
mają wypowiadać to, co dyktuje nam na-
sze serce kochające Boga, Matkę Najświęt-
szą, aniołów i świętych.

Kiedy modlimy się do Jezusa, nasza
modlitwa ma być przyjacielską rozmową z
Najwierniejszym Przyjacielem. Jest zaś nią
wtedy, gdy usiłujemy wyrazić Bogu pełną
wdzięczności, uwielbienia i skruchy miłość
do Niego. Jezus pragnie tej rozmowy, dla-
tego zachęca nie tylko Vassulę, lecz i każ-
dego z nas: «Przyjdź porozmawiać ze Mną.
Mówić do Mnie to modlić się, modlić się
sercem». «Jestem... i słucham twojego ser-
ca. Mów do Mnie. Wyobraź sobie, że
idziesz odwiedzić jedną z przyjaciółek,
oczekującą z niecierpliwością, aby cię zo-
baczyć. Czy w czasie spotkania z nią po-
zostaniesz sztywna i zamknięta? Czy nie
podejdziesz raczej do niej, aby przyjąć ją
ciepło pocałunkiem? Czy nie usiądziecie
potem, aby porozmawiać? Czy będziesz
siedzieć w milczeniu? Oczywiście, że bę-
dziesz mówić! Chciałbym, abyś była taka
wobec Mnie, kiedy przychodzisz Mnie od-
wiedzić w Moim Domu. Pragnę odczuwać

radość w twoim sercu za każdym razem,
kiedy Mnie spotykasz. Chcę usłyszeć two-
je serce mówiące do Mnie. Mówić do Mnie,
twojego Boga – to modlić się. Przylgnę
uchem do twoich warg i przyjmę każde sło-
wo jak krople miodu» (22.01.90; 12.05.90).

W modlitwie sercem istotnym czynni-
kiem jest dzielenie radości oraz cierpień
Serca Jezusa i Jego Najświętszej Matki.
Największą Ich radością jest zbawienie
każdego człowieka, największym zaś dra-
matem – odrzucanie miłości Boga i Naj-
świętszej Dziewicy, prowadzące do wiecz-
nego potępienia. Modlitwa serca musi za-
tem prowadzić do prośby o nawrócenie
grzeszników idących na potępienie. Ich na-
wrócenia najbardziej pragnie bolejące Naj-
świętsze Serce Jezusa oraz Niepokalane
Serce Maryi. Ona sama mówi Vassuli:

«Módlcie się o zbawienie dusz, módl-
cie się o nawrócenie dusz. Liczę na każ-
dego z was... Zrozumcie, co może odczu-
wać Matka i jak ona się czuje, kiedy widzi
swoje dzieci zmierzające do ognia wiecz-
nego i co odczuwa, kiedy widzi niektórych
ze Swych umiłowanych wpadających w
ogień wieczny... Rozmyślajcie nad tym, a
lepiej to zrozumiecie. Przyjdźcie i POCIE-
SZAJCIE Jezusa...» (21.11.88)

Modlitwa sercem przejawia się w peł-
nym miłości współcierpieniu z Sercem Je-
zusa ranionym przez obojętność, zapo-
mnienie, grzechy, nienawiść. Jezus prosi:

«Z miłości do Mnie ozdabiaj Mnie sło-
wami płynącymi z twego serca; ozdabiaj
Mój Krzyż wieńcami miłości; ozdabiaj Mój
Krzyż każdą kroplą swej miłości» (14.9.89).

Ta sama miłość domaga się rozumie-
nia udręk Niepokalanego Serca Maryi, któ-
remu ciągle zadawane są liczne rany, i ro-
dzi chęć pocieszania Go.

Jedną z form modlitwy serca jest peł-
ne miłości do Chrystusa rozważanie Jego
Męki np. w formie Drogi Krzyżowej, medy-
tacji opisów cierpienia Jezusa zawartych
w Piśmie św., dziełach mistyków itp.
     Autentyczna modlitwa serca - pełna mi-
łości i współczucia dla ranionego i odrzu-
canego Serca Jezusa i Maryi - prowadzi
zawsze do wynagradzania naszą miłością,
chętnym znoszeniem różnych ofiar, pełną
współczucia rozmową z ranionym Jezusem
lub Jego Matką. Do tego wynagrodzenia
wzywa Jezus słowami (22.01.90):

«Przyjdź porozmawiać ze Mną. Mówić
do Mnie to modlić się, modlić się sercem....
Proszę was o żarliwą modlitwę i wynagra-
dzanie za tych, których kocha Moje Serce,
ale którzy odwrócili się przeciw Mnie. Pro-
szę was, abyście złożyli siebie w ofierze
za tych, którzy powiększają Moje rany, za-
bijając nawet swoje dzieci przed urodze-
niem... Wzywajcie Mnie w waszych trud-
nościach, a Ja przybiegnę do was».

«Proszę was uroczyście o podwojenie
waszych ofiar i modlitw, ogromne wynagro-
dzenia powinny zostać dokonane przez
tych, którzy Mnie kochają.» (27.09.88).

—  W ciszy i skupieniu
Ta przyjacielska rozmowa z Bogiem -

w której przez nasze usta wypowiada się
przede wszystkim nasze pełne miłości ser-
ce - ma odbywać się w spokoju, skupieniu,
w ciszy. Jezus przypomina nam:

«Nie módlcie się w pośpiechu. Dbajcie
o skupienie i módlcie się wolniej, patrząc
na Mnie. Ja jestem Obecny. Niech dotrą
do Mnie wasze modlitwy» (16.12.88).

«Przyjdźcie, gorąco pragnę być z wami.
Nie śpieszcie się zatem i nie bądźcie nie-
cierpliwi, gdy się modlicie» (29.09.89).

«Nie śpiesz się... Ja słucham, ale ty za-
chowujesz się tak, jakbyś myślała, że za-
raz odejdę, i dlatego się śpieszysz... Zwol-
nij i medytuj nad każdym słowem modli-
twy» (14.11.89).

Boga można usłyszeć w ciszy. Spotka-
nie, rozmowa z Nim wymaga przede wszy-
stkim wyciszenia wewnętrznego. «Przyjdź
– mówi Jezus – adorować Mnie w ciszy.
Patrz na Mnie w ciszy, kochaj Mnie w ci-
szy» (5.06.89).

«Wznieście wasze oczy ku niebu i mó-
dlcie się w ciszy, jak Ja modliłem się do
Mojego Ojca» (10.10.89). «Przyjdź do Mnie
w kontemplacyjnej adoracji... Ja i ty, ty i Ja,
twarzą w twarz w zupełnej ciszy. Ja – ujaw-
niający ci Moje Piękno i ty – uwielbiająca
Mnie» (12.10.89). «Cisza jest modlitwą naj-
skuteczniejszą ze wszystkich...» (9.03.91).

* * *
Apostołowie zwrócili się kiedyś do Jezu-

sa z prośbą: «Panie, naucz nas modlić się...»
(Łk 11,1) Jezus nauczył ich modlitwy Ojcze
nasz. Również na prośbę Vassuli – nie umie-
jącej znaleźć odpowiednich słów, aby Boga
uwielbić, dziękować Mu lub Go prosić – Je-
zus dyktuje jej modlitwy, do których odmawia-
nia wszyscy jesteśmy zachęceni. Pomocą w
osobistej modlitwie może być Modlitewnik,
który obejmuje modlitwy podyktowane przez
Jezusa i Maryję oraz ułożone przez samą
Vassulę. Modlitwy otrzymane od Boga zostały
podzielone na kilka grup: modlitwy do Boga
Ojca, do Syna i do Ducha Św. oraz do Maryi.
Modlitwy Vassuli ułożone są najczęściej chro-
nologicznie. Osobno zamieszczono te, do
których codziennego odmawiania zachęca-
na jest Vassula i każdy z nas.

Ks. Michał Kaszowski
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Historia modlitwy „Anioł Pański”
Korzenie Pozdrowienia Anielskiego są

ściśle związane z popularyzacją Zdrowaś
Maryjo jako modlitwy prywatnej. Przypo-
mnijmy, że na początku Zdrowaś... zawie-
rało jedynie pozdrowienie Anioła i Elżbiety,
jak w tekście św. Łukasza (1,28 i 42):

Wesel się pełna łaski
Pan z Tobą
Błogosławiona jesteś
między niewiastami.
I błogosławiony owoc Twojego łona!
Legendy maryjne i podania „Miracula”,

które były tak popularne w XII i XIII w. do-
wodzą, jak bardzo rozpowszechnioną
wśród wiernych praktyką było odmawianie
Pozdrowienia Anielskiego. Mówi się, że
czciciele Maryi przyklękali przy każdym
Zdrowaś, co ma związek z ikonografią
Zwiastowania. W czasach rzymskich anioł
i Maryja stoją naprzeciwko siebie. W XIII
w., w chwili Zwiastowania, anioł klęczy
przed Maryją.

Właśnie w tym okresie rozwinęła się
praktyka odmawiania trzech Zdrowaś Ma-
ryjo. Podobno św. Antoni z Padwy (1195-
1231) był jej gorącym popularyzatorem.

O praktyce tej wspomina również św.
Matylda z Helfty (1241-1298) w swoim dzie-
le Objawienia. Także św. Bonawentura w
1269 r., w jednym z rozdziałów reguły, za-
leca braciom mniejszym recytację trzech
Zdrowaś... co wieczór, po komplecie, i
medytację nad tajemnicą Wcielenia.

To tylko niektóre spośród tradycji, któ-
re pokazują, że zwyczaj pobożnego odma-
wiania Anioł Pański tworzył się stopniowo i
potrzebował kilku stuleci, aby przybrać for-
mę, o której mówi M. Olier.

Jako punkt wyjścia przyjmijmy zwyczaj
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codziennego odmawiania trzech Zdrowaś
Maryjo.

Anioł Pański
jako modlitwa wieczorna
Św. Bonawentura (w 1269 r.) miał zwy-

czaj uderzać w dzwon, aby wezwać zakon-
ników i wiernych z okolicy na recytację
trzech Zdrowaś po komplecie. Wtedy też
zaczęto łączyć tę praktykę z dźwiękiem
dzwonów.

Podobno w klasztorze braci mniejszych
w Arezzo recytacja trzech Zdrowaś poprze-
dzona była antyfoną: Angelus locutus est
Mariae (Anioł zwrócił się do Maryi).

Przez wieki trzymano się tego zwycza-
ju; w XIV i XV w. są tego liczne i zgodne
świadectwa.

W Lerida (Katalonia) w 1308 r. dzwo-
niono trzy razy dzwonem na Anioł Pański
o zmierzchu „post completorium” (po kom-
plecie). Podobny zwyczaj panował w klasz-
torach franciszkańskich prowincji wenec-
kiej.

W tym samym czasie również na Wę-

grzech wieczorne Zdrowaś... odmawiano
na odgłos dzwonu. W 1314 r. papież Kle-
mens V, przebywając w swej rezydencji w
Carpentras prosił, aby dźwięk dzwonu wzy-
wał po komplecie do odmawiania trzech
Zdrowaś. Jego następca, Jan XXII, rodem
z Cahors, w akcie z 13 X 1318 r. potwier-
dza praktykę wieczornej modlitwy Anioł
Pański w diecezji Saintes i wprowadza ją
w Avignon. Udziela jednocześnie odpustu
wiernym, którzy na dźwięk dzwonu uklęk-
ną i trzy razy odmówią Zdrowaś Maryjo.

7 maja 1327 r. tenże Jan XXII (już 78-
letni) pisze do swojego wikariusza do Rzy-
mu, aby i tam zaprowadzono zwyczaj od-
mawiania trzech Zdrowaś Maryjo na kola-
nach, na odgłos dzwonu, łącząc tę prakty-
kę z odpustem.

Przypomina o tym zwołane przez ar-
cybiskupa Sens, konsylium w Paryżu, w
marcu 1344 r. W obecności pięciu bisku-
pów poświęca on trzeci i ostatni kanon wie-
czornej praktyce odmawiania Zdrowaś
Maryjo...”.

Nie dziwi fakt, że pobożne odmawia-
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nie trzech Zdrowaś... popularne było w wie-
lu miejscach: np. w 1334 r. w Trčquier, w
1336 w Hainaut, w 1370 r. w Nantes, w
1378 r. w Mayenne itd.

Ufundowano nawet dzwony przezna-
czone specjalnie do dzwonienia na Anioł
Pański, jak wskazują na to wyryte na nich
inskrypcje.

„Anioł Pański” jako modlitwa
wieczorna a naczynia na ogień
W czasach Wilhelma Zdobywcy odby-

ło się kilka soborów w Normandii. Wilhelm
zwoływał je i im przewodniczył. W jednym
z nich, w Caen, w 1061 r., uczestniczył ar-
cybiskup Maurille z Rouen i opat z Bec
Lanfranc. Wtedy też zadecydowano o za-
instalowaniu w księstwie naczyń do prze-
chowywania ognia. W efekcie, jeśli nawet
było to zwyczajne zarządzenie policyjne i
jeśli to troska o bezpieczeństwo publiczne
przyczyniła się do tego przepisu, to był on
przedłużeniem decyzji powziętych w 1047
r. na soborze w Vaucelles (dzielnica Caen).
Kiedy to młody książę zatroskany był o
wprowadzenie Pokoju Bożego i wynikają-
cych z niego gwarancji bezpieczeństwa, w
Caen w 1061 zadecydowano, aby we
wszystkich zakątkach księstwa, co wieczór
uderzano w dzwony. Owe dzwony miały
wzywać wiernych do modlitwy, po której
mieli oni wracać do siebie i zamykać drzwi
swoich domów. Jednocześnie uchwalono
na nowo wymiary kary dla złodziei i spraw-
ców agresji.

Widzimy tutaj pierwotny związek mię-
dzy naczyniami na ogień i dzwonieniem na
Anioł Pański, który w tym czasie był jedy-
nie wieczorną modlitwą. W efekcie modli-
twa czy też modlitwy o których była mowa
w 1061 r. w Caen, nie jest jeszcze Pozdro-
wieniem Anielskim. A bicie dzwonów pod
koniec komplety ma niewiele wspólnego z
naczyniami na przechowywanie ognia.

Słusznie natomiast można stwierdzić,
że dźwięk rozkołysanych dzwonów na Anioł
Pański jest być może pozostałością ze śre-
dniowiecznego uderzania w dzwony przy
naczyniach do przechowywania ognia.

Cokolwiek by mówić na ten temat, to,
co jest charakterystyczne dla Pozdrowie-
nia Anielskiego to nie sam dźwięk dzwo-
nów, ale charakterystyczne potrójne ude-
rzenia w dzwon, które poprzedzają modli-
twę. Przerwy miedzy trzema grupami ude-
rzeń w dzwony musiały przede wszystkim
dać czas na odmówienie trzech Zdrowaś....

Tak było u Kartuzów w XIV w. W XV w.
Benedyktyni reformy w Bursfeld, którzy
mieli aż 180 klasztorów w Niemczech, Bel-
gii, Holandii i Danii, mieli zwyczaj pod ko-
niec komplety, już po Ojcze nasz, Zdrowaś
i Wierzę upadać na twarz, recytując trzy
razy Zdrowaś Maryjo przy dźwiękach dzwo-
nów. W tym samym czasie Kanonicy regu-
larni z Windesheim robili to samo po śpie-
wie antyfony maryjnej.

Ale między historycznymi dowodami o
braku bezpośredniego związku między bi-
ciem dzwonów na Anioł Pański a uderza-
niem w naczynia do przechowywania ognia

jest jeden, który dotyczy Anglii, a o którym
wspomina W. Henry. Dotyczy on miasta
Somersert. W 1331 r. przewodniczący ka-
pituły Gaddeley zarządził, aby uderzać trzy-
krotnie w wielki katedralny dzwon, robiąc
trzy krótkie przerwy, przed modlitwą Zdro-
waś Maryjo... Czasowo łączyło się to z
dzwonieniem na zapalanie naczyń do prze-
chowywania ognia. Wspomnijmy również,
że recytacja Pozdrowienia Anielskiego zda-
wała się być bardziej rozpowszechniana w
Anglii, niż w pozostałej części Europy.
Zresztą podobna tendencja dotyczy rów-
nież innych aspektów kultu maryjnego.

Anioł Pański modlitwą poranną
Zadziwiający jest fakt, że Anglicy, po-

cząwszy już od XIV w., zaczęli odmawiać
Anioł Pański nie tylko wieczorem, ale rów-
nież rano. Zwyczaj ten zapoczątkowano w
klasztorach, w porze odmawiania prymy.
Później przejęli go świeccy. Jednocześnie
daje się zauważyć pewna tendencja w
modlitwie maryjnej.

W 1346 r. biskup Bath (Somerset) zo-
bowiązał duchowieństwo w swojej katedrze
do odmawiania 5 Zdrowaś rano i wieczo-
rem, w intencji dobrodziejów żyjących i
zmarłych. W 1399 r. arcybiskup Cantenbe-
ry, Thomas Arundel, zaprosił biskupa Lon-
dynu do powtarzania rano wieczornego
dzwonienia i do recytacji Ojcze nasz i 5
Zdrowaś przez duchowieństwo i wiernych.

Poranna „powtórka” dzwonienia wie-
czornego i recytacja trzech Zdrowaś przy-
jęła się w 1330 r. We Francji w 1368 w La-
vaur (Tarn) odbył się sobór, który zgroma-
dził trzynastu biskupów a przewodniczył mu
Geoffroi de Vairolles, arcybiskup Narbon-
ne. Zalecono na nim odmawiać co rano 5
Ojcze nasz na pamiątkę pięciu ran Chry-
stusa i 7 Zdrowaś na przypomnienie sied-
miu boleści Maryi. Oczywiście, owa modli-
twa poranna, mimo, że zwiastowana była
biciem dzwonów, nie stanowi jeszcze ety-
mologicznie modlitwy Anioł Pański.

Warto natomiast wspomnieć jej zwią-
zek z czcią Pięciu Ran Jezusa Chrystusa.
XIV wiek jest okresem, w którym rozwinął
się aspekt pobożności maryjnej związanej
z Męką Pańską. Wiek XIV jest też okre-
sem popularyzacji „Speculum humanae
salvationis”, czasem tworzenia hymnów o
siedmiu boleściach Maryi i stworzenia cu-
downego „Salve Mater Dolorosa”.

Podsumowując, Anioł Pański miał róż-
ne nazwy i różne formuły. Ujrzymy to ja-
sno, kiedy będzie mowa o Pozdrowieniu
Anielskim odmawianym w południe oraz
kiedy owa modlitwa będzie regularnie od-
mawiana trzy razy dziennie.

„Anioł Pański” w południe
Zdaje się, że praktyka odmawiania

Pozdrowienia Anielskiego w środku dnia,
zatwierdzona w 1413 r. w Omütz (dzisiej-
szy Ołomuniec w Czechach), a w Mayen-
ce i Kolonii w 1423, ograniczona była pier-
wotnie do piątku i dotyczyła jedynie kultu
Męki Chrystusa.

Natomiast w 1451 r. stała się codzien-

nym zwyczajem w klasztorze Val des Eco-
liers, w Mons, Hainaut. W 1456 r. papież
Kalikst III, którego troską była obrona przed
Turkami, zalecił krucjatę modlitwy i zarzą-
dził, aby dzwonić trzy razy dziennie i przy
każdym dzwonieniu recytować trzy razy
Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo.

Zwycięstwo w Belgradzie (1456 r.) oca-
liło krótkotrwale chrześcijaństwo, ale Tur-
cy pozostali groźni i złośliwi.

Król Ludwik XI, w 1472 r. zalecił w ca-
łym swoim królestwie odmawianie Pozdro-
wienia Anielskiego w południe, w intencji
pokoju. Dlatego południowe Pozdrowienie
Anielskie nazywano Zdrowaś Maryjo po-
koju.

Powyższą praktykę papież Sykstus IV,
w 1475 r. związał z odpustem. Sykstus IV
był wielkim papieżem maryjnym, krzewicie-
lem kultu Niepokalanego Poczęcia.

Od tamtego okresu trzykrotne odma-
wianie Pozdrowienia Anielskiego i trzykrot-
ne bicie w dzwony zaczęło się rozprzestrze-
niać na zachód: do Beauvais, Tourviai, Lie-
ge, Aix-en-Chapelle, do Anglii. W 1500 r.
papież Aleksander VI potwierdził zalece-
nia Kalista III.

Do tych trzech Pozdrowień Anielskich
Kartuzi dołożyli czwarte – nocne – odma-
wiane po Laudesach, na dźwięk dzwonów.

Praktykę odmawiania Anioł Pański pro-
pagował opat Decorde, historyk z Bray,
wśród mniszek klasztoru Clair – Ruissel,
zakonu Fontenvrault w Gaillefontaine (Se-
ine – Maritime). W czasie burzy jedna z
sióstr obiegała klasztor potrząsając dzwon-
kiem i powtarzając „Et Verbum caro fac-
tum est” (a słowo stało się ciałem). Pozo-
stałe siostry odpowiadały: Zdrowaś Mary-
jo (Historia kantonu Forges, str. 173).

W swojej rozprawie doktorskiej z nauk
humanistycznych (1986 r.) o biskupie Gu-
illaume Briçonnet (1470-1534), kanonik
Michel Veissičre podaje ciekawą informa-
cję z 1620 r. Powtarza ją za Guy Breton-
neau, genealogiem rodziny Briçonnet. Cho-
dzi o bullę papieża Leona X z 27 lutego
1517 r., udzielającą odpustu „wszystkim,
którzy pobożnie odmówią «Ojcze nasz» i
«Zdrowaś» jak tylko usłyszą dźwięk dzwo-
nów rano, wieczorem i w południe, w die-
cezji Meaux i Lodesve oraz na przedmie-
ściach Saint Germain w Paryżu.” Powyż-
sza bulla została wydana na prośbę bisku-
pa, którego celem było, wg Michele’a Ve-
issière’a, „bezsprzeczne poparcie i odno-
wienie autentycznej duchowości scentrali-
zowanej na Chrystusie cierpiącym w towa-
rzystwie Maryi Dziewicy”. Chodziło o jed-
ną z „popularnych form pobożności, a jed-
nocześnie jedną z najprostszych”, mającą
poparcie biskupa Briçonnet. Warto zazna-
czyć, że owa modlitwa przy każdym ude-
rzeniu dzwonów, zawierała tylko jedno Oj-
cze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo.

W tym samym czasie, w dziele „De Ave
Maria dicenda” czytamy o interesującej
decyzji zawartej w statusach synodalnych
biskupa Antoine d’Estaing (Angoulčme,
1506-1523), opublikowanych w 1972 r. w
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Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,
w której Jezus Chrystus
Bóstwo ukrywa.
Na zakończenie tej uroczystej celebry

eucharystycznej myślą zwracamy się ku
Maryi, odmawiając Anioł Pański. Wszyscy
znamy tę modlitwę. Wiemy, że przypomi-
na nam ona scenę zwiastowania. Anioł
Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła
z Ducha Świętego. Chwila zwiastowania
jest równocześnie momentem dziewicze-
go poczęcia Syna Bożego. Tak więc ta
maryjna modlitwa, którą odmawiamy trzy-
krotnie w ciągu dnia, przypomina nam tę
wielką tajemnicę Wcielenia. Bądź pozdro-
wiona, pełna łaski, Pan z Tobą, (...) i bło-
gosławiony jest owoc Twojego łona (Łk 1,
28.42).

W dzisiejszą niedzielę, na końcu Sta-
tio Orbis, która zamyka Kongres Euchary-
styczny we Wrocławiu, uświadamiamy so-
bie szczególny związek pomiędzy tajem-
nicą wcielenia a Eucharystią. Słowo stało
się ciałem i mieszkało między nami – po-
wtarzamy w modlitwie Anioł Pański. To wła-
śnie ciało staje się Eucharystią, kiedy ka-
płan wypowiada nad chlebem i winem sło-
wa, które wypowiedział Chrystus w wie-
czerniku: to jest Ciało moje, które za was
będzie wydane. Ciało i Krew. To jest Krew

moja Nowego i Wiecznego Przymierza,
która za was i za wielu będzie wylana. To
czyńcie na moją pamiątkę! (por. 1 Kor 11,
24-25). Ten przedziwny związek pomiędzy
tajemnicą wcielonego Słowa i Eucharystią
wyraża pięknie polska pieśń eucharystycz-
na:

Bądźże pozdrowiona, Hostio żywa,
w której Jezus Chrystus
Bóstwo ukrywa.
Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy
w świętej Hostii.
Tak więc modlitwa Anioł Pański odsła-

nia nam swoją głębię eucharystyczną.
Chrystus w ofierze ołtarza, pod postacią
chleba i wina daje nam za pokarm Ciało i
Krew, które za sprawą Ducha Świętego
dała Mu Jego Matka, Maryja. Bóg Ojciec,
wybierając Maryję na Matkę swojego Jed-
norodzonego Syna, w sposób szczególny
związał Ją z Eucharystią.

Ucz nas, Maryjo, coraz pełniejszego
zrozumienia tej wielkiej tajemnicy wiary, by-
śmy zawsze z radością i wdzięcznością
przyjmowali zaproszenie Twego Syna:
bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Bierz-
cie i pijcie, to jest Krew moja.

Bądźże pozdrowiony,
anielski Chlebie.

W tym tu sakramencie
wielbimy Ciebie.
Witaj, Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy
w świętej Hostii.
Niech tajemnica Eucharystii ogarnie

całe wasze życie. Niech z Eucharystii czer-
pie moc wasza miłość Boga i braci, niech
rozpala się wasza wiara i umacnia nadzie-
ja.

Wielbiąc obecność Chrystusa w Eucha-
rystii, dziękujemy również Bogu za dar ka-
płaństwa. Kapłaństwo i Eucharystia są ze
sobą nierozdzielnie związane. Kapłan jest
sługą Eucharystii. To on, we wspólnocie
Kościoła, w sposób szczególny wypełnia
Chrystusowe wezwanie: Czyńcie to na
moją pamiątkę. Włączony w Chrystusa-
Kapłana przez sakrament święceń, Jego
mocą sprawuje Eucharystyczną Ofiarę. Nie
ma kapłaństwa bez Eucharystii. Nie ma
Eucharystycznej Ofiary bez kapłaństwa.
Niech modlitwa Anioł Pański, którą za chwi-
lę odmówimy, stanie się także dziękczynie-
niem za dar kapłaństwa i wielkim wołaniem
o nowe powołania. Oby jak najwięcej mło-
dych ludzi usłyszało wezwanie "Pana żni-
wa" i za Maryją odpowiedziało wielkodusz-
nie Bogu fiat. Prośmy Dziewicę Maryję, by
wyjednała Kościołowi u swego Syna licz-
nych i gorliwych szafarzy Eucharystii.

Przemówienie papieża Jana Pawła II przed modlitwą Anioł Pański Wrocław, 1.06.1997
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„Mèmoires” Towarzystwa historycznego i
archeologicznego Charente (str. 259-316).

Oto tłumaczenie tekstu z języka łaciń-
skiego: „Przyznajemy 40 dni odpustu
wszystkim wiernym naszej diecezji, którzy
rano, w południe i wieczorem, kiedy usły-
szą dźwięk dzwonu uklękną, aby odmówić
pobożnie trzy razy „Zdrowaś” i będą żało-
wać za grzechy... Będzie to ogłoszone
przez prałatów, rektorów i wikariuszy na
mszach niedzielnych”.

Klękanie na głos dzwonu przy odma-
wianiu Pozdrowienia Anielskiego, to zwy-
czaj, o którym nigdy nie zapomnieli Hisz-
panie. Pewien wieśniak z Pikardii, udający
się do Compostelli powiada: „Kiedy dzwo-
nią na Anioł Pański, gdziekolwiek się znaj-
dujesz, trzeba upaść na kolana. W naszym
kraju niech czynią to wszyscy, nawet cu-
dzoziemcy, wręcz siłą, gdyby nie chcieli.”

W XII w. ustalił się ostateczny kształt
modlitwy Anioł Pański – takiej, jaką znamy
dzisiaj. Odnajdujemy ją w Małym Oficjum
o Najświętszej Maryi Pannie (Officium Pa-
rvum B. M. V.).

Dzisiejsze „Pozdrowienie Anielskie”
zawarte jest również z „Manuale catholi-
corum” jezuity św. Piotra Canisiusa (1521–
1597), wydanym w Anvers w 1588 r. w na-
szych książkach do nabożeństwa „Pozdro-
wienie Anielskie” zawiera bądź to odniesie-
nia do papieża Benedykta XIV (publikacja

z 14 września 1742 r.), bądź to Leona XIII
(publikacja z 15 marca 1884).

Natomiast Benedykt XIV zalecił w okre-
sie wielkanocnym zastępować modlitwę
Anioł Pański przez „Regina Coeli”.

25 marca 1918 r. w uroczystość zwia-
stowania Pańskiego, w Blois, powstało to-
warzystwo Anioł Pański, modlące się w in-
tencji poległych na wojnie.

Według „Praktycznego słownika religii”
autorstwa opata J. Bricout (podaje on za
„Francuskim almanachem katolickim”) w
1921 r. stowarzyszenie to grupowało oko-
ło 50000 członków, zatwierdzone zostało
przez papieża Benedykta XV i polecane
przez episkopat. Towarzystwo przeżywało
swe najlepsze lata po przeniesieniu do
Versalu i kanonicznej erekcji przez bisku-
pa Gibier. Miało to miejsce 13 marca 1929
r. w klasztorze cystersów na ul. Pont Col-
bert 19. Papież Pius XI przyznał członkom
tegoż towarzystwa wiele odpustów. Towa-
rzystwo, które swoje święto patronalne
obchodziło w Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego, przyjmowało w swe szeregi
nawet dzieci poniżej 12 r. życia, nazywa-
jąc je „Beniaminami Anielskimi”. Wszyscy
członkowie oczywiście zobowiązywali się
do odmawiania każdego dnia modlitwy
Anioł Pański.

Dzisiaj
Modlitwę tę przypomniał i wyniósł na

szczególne miejsce Jan Paweł II. W każdą
niedzielę i święto, wraz z wiernymi, piel-
grzymami i Rzymianami, zgromadzonymi
na Placu św. Piotra odmawia Anioł Pański,
poprzedzając ją pouczeniem maryjnym.
Będąc poza Rzymem, Ojciec Święty chęt-
nie podtrzymuje ten podwójny zwyczaj (po-
uczenie i modlitwa), gdziekolwiek przeby-
wa, nie tylko w niedziele, ale i w tygodniu.

Podczas swojej podróży do Kanady w
1984 r., 13 września w Halifax i 16 wrze-
śnia w Winnipeg powiedział:

„W tę godzinę południową zgromadzi-
liśmy się w katedrze Najśw. Maryi Panny,
aby wspólnie odmówić «Anioł Pański»”.
Chrystus zaprasza nas na chwilkę przerwy
w ciągu dnia w towarzystwie błogosławio-
nej Dziewicy Maryi i wszystkich świętych.

Zastanówmy się nad tajemnicą Odku-
pienia i zanieśmy nasze głosy, aby wielbić
Trójcę Przenajświętszą”.

Oto jak całkiem niedawno Ojciec Święty
zwrócił się do tłumu wiernych przed modli-
twą Anioł Pański w Kigali, na Wybrzeżu
Kości Słoniowej:

„Modlitwa, którą co niedzielę odma-
wiam wraz z wiernymi zgromadzonymi na
Placu Św. Piotra, daje nam okazję, aby
zacieśnić nasze duchowe więzy z Dziewi-
cę Maryją, która poprzedza cały lud Boży
w pielgrzymce wiary”.
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120 tys. dzieci z 27 krajów
w Podwórkowych
Kółkach Różańcowych Dzieci
Ponad 120 tys. dzieci z 27 krajów przy-

stąpiło już do ruchu modlitewnego założo-
nego przez niepełnosprawną fizycznie
Magdę Buczek z Łazisk Górnych na Gór-
nym Śląsku. W rodzinnym mieście 16-let-
niej dziewczynki odbyło się 5 grudnia 2004
r. spotkanie Podwórkowych Kół Różańco-
wych Dzieci z południowej Polski.

Dzieci z 50 grup szkolnych i parafial-
nych wypełniły szczelnie kościół pw. Matki
Bożej Królowej Różańca Świętego. W pro-
gramie spotkania znalazły się: Msza świę-
ta, występ dziecięcego zespołu Ichtys oraz
poczęstunek. Redaktor naczelny „Gościa
Niedzielnego” ks. Marek Gancarczyk mó-
wił w kazaniu, że odmawiana z miłością
dziesiątka różańca może zbawić cały świat.
Obecny był także opiekun dziecięcych kó-
łek różańcowych o. Piotr Dettlaff z Radia
Maryja, które transmitowało spotkanie w
Łaziskach.

„Zastanawiamy się, dlaczego tyle jest
zła na świecie i w naszej Ojczyźnie. Jest
tak dlatego, że ludzie przestali się modlić”
– powiedziała Magda Buczek, zachęcając
rówieśników do modlitwy.

Założycielka ruchu cierpi na wrodzoną
łamliwość kości. Dlatego porusza się tylko
na wózku. Pierwsze kółko różańcowe dzie-
ci założyła na swoim podwórku 7 lat temu.
Członkowie ruchu, propagowanego m.in.
przez Radio Maryja i „Małego Gościa Nie-
dzielnego”, mają za zadanie odmawianie
codziennie przynajmniej jednej dziesiątki

Z ¯YCIA KOŒCIO£A
W POLSCE I NA ŒWIECIE

różańca i propagowanie tej modlitwy w
swoim środowisku.

Wydawnictwo „Vox Domini” wydało
komplet kaset magnetofonowych z modli-
twą różańcową, którą prowadzi Magda
Buczek:

– TRZY CZĘŚCI BEZ ROZWAŻAŃ (90 MIN.)
– CZĘŚĆ RADOSNA (60 MIN.)
– CZĘŚĆ ŚWIATŁA (90 MIN.)
– CZĘŚĆ BOLESNA (60 MIN.)
– CZĘŚĆ CHWALEBNA (60 MIN.)

We Włoszech powołano
antysatanistyczny
zespół ekspertów
Zaniepokojony rozwojem satanizmu,

biskup San Marco Argetano-Scalea usta-
nowił zespół do badań nad satanizmem i
zapobiegania temu zjawisku. Biskup Do-
menico Crusco powiedział, że komisja bę-
dzie badać satanistyczny okultyzm i ma
później podjąć „pilny obowiązek zaplano-
wania dostatecznej profilaktyki i  katechez,
zaczynając od szkół, włączając bezpośred-
nio nauczycieli tego katolickiego regionu.”

„Czarne Msze” i inne „obrzędy satani-
styczne” są „bardziej niż kiedykolwiek roz-
powszechnionym i niepokojącym zjawi-
skiem. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do
konkretnego zaangażowania przeciw roz-
szerzaniu się inicjatyw, które kierują w świat
okultyzmu” – napisał biskup w oświadcze-
niu, rozesłanym do wszystkich diecezji w
kraju.

Za Agencją Informacyjną Biskupów
Włoskich SIR, wspomina się też rejon Gór-
nej Tyrenii, gdzie z kościoła obok stacji ko-
lejowej Belveder Marittimo zostały skra-

dzione konsekrowane hostie.
Została utworzona nowa komi-
sja diecezjalna złożona z wika-
riusza generalnego, dyrektora
miejscowego Caritas i probosz-
cza parafii. Komisja ta ma
wsparcie specjalisty od techno-
logii informacji. Biskup poprosił
członków tego zespołu o to, aby
księża uwrażliwili parafian, ale
tak, aby uniknąć negatywnych
skutków informowania o zjawi-
sku, czyli obaw, psychoz i nie-
potrzebnej paniki.”

Jedynie w Bogu
nadzieja pokoju –
mówi Ojciec Święty
Jan Paweł II
«Usłyszeliśmy przed chwi-

lą łagodne słowa Psalmu 62

[61], pieśni ufności, którą otwiera rodzaj
antyfony, powtórzonej w połowie tekstu.
Jest to jakby pogodny i potężny akt strzeli-
sty, inwokacja, która jest także programem
życiowym: „Dusza moja spoczywa tylko w
Bogu, od Niego przychodzi moje zbawie-
nie. On jedynie skałą i zbawieniem moim,
twierdzą moją, więc się nie zachwieję” (ww.
2-3, por. także ww.6-7).

W dalszym ciągu jednak Psalm prze-
ciwstawia sobie dwa rodzaje ufności. Cho-
dzi o dwa zasadnicze wybory, jeden dobry,
a drugi przewrotny, które pociągają za sobą
dwie odmienne postawy moralne. Istnieje
przede wszystkim ufność w Bogu, wysła-
wiana w początkowej inwokacji, gdzie po-
jawia się symbol stabilności i bezpieczeń-
stwa, jak skała, „skała mocy”, czyli twier-
dza i bastion obronny.

Psalmista powtarza: „W Bogu jest zba-
wienie moje i moja chwała, skała mojej
mocy, w Bogu moja ucieczka” (w. 8).
Stwierdza to, przywoławszy wcześniej wro-
gie knowania swoich nieprzyjaciół, którzy
próbują „go przewracać” (por. ww. 4-5).

Istnieje z kolei ufność pokroju bałwo-
chwalczego, na której modlący się skupia
z naciskiem swoją krytyczną uwagę. Jest
to ufność, która każe szukać bezpieczeń-
stwa i stabilności w przemocy, kradzieży i
bogactwie.

Wezwanie staje się zatem wyraźne i
jednoznaczne: „Nie pokładajcie ufności w
przemocy, ani się łudźcie na próżno rabun-
kiem; do bogactw, choćby rosły, serc nie
przywiązujcie” (w. 11).

Jako sprzeczne z godnością człowie-
ka i współistnieniem społecznym zostały tu
przywołane i zakazane trzy bożki.

Pierwszym fałszywym bożyszczem jest
przemoc, do której ludzkość nadal się, nie-
stety, ucieka również w naszych broczą-
cych krwią dniach. Temu idolowi towarzy-
szy ogromny orszak wojen, ucisku, nad-
użyć, tortur i odrażających morderstw, po-
pełnianych bez jakichkolwiek wyrzutów su-
mienia.

Drugim fałszywym bożkiem jest rabu-
nek, wyrażający się w wymuszeniach, nie-
sprawiedliwości społecznej, lichwie, korup-
cji politycznej i gospodarczej. Zbyt wielu
ludzi żywi „iluzję” zaspokojenia w ten spo-
sób swej chciwości.

Trzecim wreszcie bożkiem jest bogac-
two, do którego „przywiązuje się serce”
człowieka w złudnej nadziei uratowania się
od śmierci (por. Ps 49 [48]) i zapewnienia
sobie prymatu, prestiżu i władzy.

Służąc tej diabelskiej trójcy człowiek za-
pomina, że bożki są odniesieniem nietrwa-
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łym, a nawet szkodliwym. Pokładając uf-
ność w rzeczach i w sobie samym, zapo-
mina on w ten sposób, iż jest „tchnieniem
(...) kłamliwym”, co więcej, postawiony na
wadze, okazuje się „lżejszy niż tchnienie”
(Ps 62 [61], 10; por. Ps 39 [38], 6-7).

Gdybyśmy byli bardziej świadomi na-
szej przemijalności i ograniczeń właści-
wych stworzeniom, nie wybieralibyśmy dro-
gi zaufania do bożków, ani nie organizo-
walibyśmy swego życia na skali pseudo-
wartości kruchych i nietrwałych. Wybrali-
byśmy raczej inną ufność, tę, której cen-
trum jest Pan, źródło wieczności i pokoju.
Tylko On bowiem „jest potężny”; tylko On
jest źródłem łaski; tylko On jest twórcą spra-
wiedliwości, „oddającym każdemu według
jego czynów” (por. Ps 62 [61], 12-13).

Sobór Watykański II skierował do ka-
płanów wezwanie Psalmu 62 [61], by „nie
przywiązywać serc do bogactwa” (w. 11b).
Dekret o posłudze i życiu kapłanów wzy-
wa: „...nie przywiązując się do bogactwa,
niech zawsze unikają wszelkiej chciwości i
usilnie powstrzymują się od prowadzenia
wszelkiego rodzaju handlu” (Presbytero-
rum ordinis, n. 17).

Wszelako apel ten o odrzucenie prze-
wrotnej ufności i wybranie tej, która pro-
wadzi nas do Boga, dotyczy wszystkich i
powinien stać się jutrzenką w codziennym
postępowaniu, w decyzjach moralnych, w
stylu życia.

Niewątpliwie droga to trudna, pociąga-
jąca także za sobą próby dla sprawiedli-
wego i wymagająca śmiałych wyborów,
zawsze jednak naznaczonych ufnością w
Bogu (por. Ps 62 [61], 2). W tym świetle
Ojcowie Kościoła widzieli w modlącym się
w Psalmie 62 [61] zapowiedź Chrystusa i
włożyli mu w usta otwierającą Psalm inwo-
kację całkowitej ufności i przylgnięcia do
Boga.

Temat ten w komentarzu do Psalmu 62
[61] św. Ambroży argumentuje słowami:
„Pan nasz, Jezus, przyjmując ciało człowie-
ka, by oczyścić je w swojej osobie, cóż miał
uczynić natychmiast, jak nie zmazać szko-
dliwy wpływ dawnego grzechu? W wyniku
nieposłuszeństwa, to jest naruszając za-
kazy Boskie, pełzając, zakradła się wina.
Najpierw więc musiał przywrócić posłu-
szeństwo, aby udaremnić zarzewie grze-
chu... Osobiście wziął na siebie posłuszeń-
stwo, aby przelać je na nas” (Commento a
dodici Salmi 61,4: SAEMO, VIII, Mediolan-
Rzym 1980, s. 283).

Nowa książka Jana Pawła II:
«Pamięć i tożsamość. Rozmowy
na przełomie tysiącleci»
Zapowiedziano nową publikację autor-

stwa Jana Pawła II: Pamięć i tożsamość.
Rozmowy na przełomie tysiącleci. W na-
wiązaniu do wielkich tematów historii XX
wieku podejmie ona problemy filozoficzne
i egzystencjalne pytania, jakie zadaje so-
bie współczesny człowiek. Nowa książka
Jana Pawła II ukaże się w języku włoskim
nakładem Wydawnictwa Rizzoli.

Anegdoty papieskiego
kaznodziei ojca
Raniero Canalamessy
Kapucyn Raniero Cantalamessa ob-

chodził 25-lecie posługi kaznodziei domu
papieskiego. To zajęcie pozwoliło mu być
przez wiele lat bardzo blisko Papieża Jana
Pawła II.

„Ta posługa – wyznał – pobudzała mnie
do odnawiania mojego uczenia się, moich
zainteresowań. Zawsze starałem się roz-
poznawać znaki czasu, wyzwania, wielkie
problemy współczesnego Kościoła, aby
móc się nad nimi zastanowić i zareagować
na nie.”

W czasie wywiadu udzielonego Radiu
Watykańskiemu o. Raniero przytoczył kil-
ka anegdot z czasów swego przebywania
z Papieżem.

„To, że papież wysłuchuje nauczania
zwykłego kapłana świadczy o jego wielkiej
pokorze. Pamiętam, że kiedyś, z powodu
podróży do Ameryki Środkowej był nie-
obecny na moich kazaniach przez dwa piąt-
ki. Kiedy już wrócił i na nowo w nich uczest-
niczył, po zakończeniu mojego nauczania
podszedł do mnie i przeprosił, że był nie-
obecny na dwóch poprzednich”.

Ojciec dodaje: „Nigdy nie zapomnę, gdy
pierwszy raz głosiłem kazanie w Bazylice
św. Piotra w Watykanie, zorientowałem się,
że muszę mówić powoli z powodu pogło-
su, jaki rozlegał się w kościele. Kiedy mó-
wiłem tak wolno, wtedy moje kazanie trwało
10 minut dłużej niż powinno było trwać.
Prefekt domu papieskiego był zdenerwo-
wany i co jakiś czas spoglądał na zegarek.

Papież zadzwonił do niego następne-
go dnia i zwrócił mu
uwagę, że gdy ktoś
naucza o Panu Bogu
to nie powinno się
patrzeć na zegarek.
Ta cecha papieża
zawsze najbardziej
mi imponowała. Wy-
dawało się, że jemu
się nigdy nie spie-
szy.”

Antychrze-
ścijańskie
uprzedzenia
rodzą niepo-
kój o wybuch
powstania
w Pakistanie
Gniew muzułma-

nów z powodu wojen
w Afganistanie i w
Iraku prowadzi do
większej dyskrymi-
nacji przeciw Chrze-
ścijanom w Pakista-
nie – przestrzega
abp Lahore Lawren-
ce Saldanha – „Jest
mnóstwo gniewu i

złości pośród tutejszych muzułmanów z po-
wodu wojny w Iraku” – powiedział podczas
ostatniej wizyty w niemieckiej siedzibie or-
ganizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
„Ogólnie dyskryminacja przeciw chrześci-
janom stała się silniejsza od czasu wojen
w Afganistanie i Iraku” –powiedział.

Pakistan liczy około 150 milionów
mieszkańców, z czego 97% to muzułma-
nie a 1% to chrześcijanie. Około 1,2 milio-
na to katolicy. Arcybiskup Saldanha opisu-
je społeczność katolicką kraju jako „małą,
ale bardzo aktywną. Nasi wierni pochodzą
z niższej klasy społeczeństwa pakistań-
skiego. Większość z nich jest biedna i na-
wet są analfabetami... Dlatego patrzy się
na nich z góry.” W związku z tym edukacja
jest sprawą priorytetową dla Kościoła w Pa-
kistanie. „W Archidiecezji Lahore mamy 111
szkół katolickich. Wielu uczniów to muzuł-
manie” – wyjaśnia pasterz diecezji – „Dla
wiary naszych ludzi bardzo ważne są piel-
grzymki. W mojej diecezji, jest sanktuarium
Maryjne w Maryamabad. Coroczna piel-
grzymka we wrześniu przyciąga nie tylko
katolików, ale i muzułmanów.”

Apel o pielgrzymowanie
chrześcijan do Ziemi Świętej
dla przetrwania
społeczności katolickiej.
Gideon Ezra, izraelski minister bezpie-

czeństwa wewnętrznego i turystyki zaape-
lował do chrześcijan, aby wznowili piel-
grzymki do miejsc świętych, gdyż „poma-
gają pokojowi”. Apel ten został wystosowa-
ny podczas spotkania z dziennikarzami
katolickimi z okazji tradycyjnej pielgrzymki
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członków konferencji episkopatu hiszpań-
skiego do Ziemi Świętej.

Ezra przypomniał, że Jan Paweł II „za-
apelował do wszystkich chrześcijan-kato-
lików na świecie, aby odwiedzali Ziemię
Świętą” i że „jednym z głównych powodów
papieskiego apelu jest sytuacja społeczno-
ści katolickiej w Ziemi Świętej, potrzebują-
cej pomocy.”

Każda forma pomocy dla tej społecz-
ności jest przyjmowana życzliwie przez
nas, obywateli państwa izraelskiego” – po-
wiedział Ezra . „Dla nas jest to bardzo waż-
ne, żeby te społeczności, nie tylko nie znik-
nęły, ale wzmocniły się, ponieważ na prze-
strzeni ostatnich lat liczba katolików zmniej-
szyła się bardzo, zwłaszcza w Betlejem.”

Jeśli chodzi o izolację chrześcijan prze-
bywających w Betlejem, minister powie-
dział: „Byłaby to radość, jeśli bylibyśmy w
stanie wrócić do sytuacji sprzed września
2000 roku, kiedy ruch pomiędzy Betlejem
a Jerozolimą był zupełnie wolny. Ale od
tego czasu niezbyt miłe wizyty terrorystów
doprowadziły do obecnej sytuacji.”

„Im więcej pielgrzymów, im więcej ze-
zwoleń na pracę, im więcej wolności w
przemieszczaniu się, tym większy jest
wzrost ekonomiczny i to zarówno palestyń-
ski jak i izraelski.”

Z inicjatywy prawosławnego
chrześcijańska stacja telewizji
ewangelizuje i „buduje mosty”
w Ziemi Świętej.
Prywatny kanał telewizyjny Al-Maheda,

należącego do kościoła prawosławnego
greckiego, stał się „głosem chrześcijaństwa
z Bliskiego Wschodu” i punktem zetknię-
cia się chrześcijan, żydów i muzułmanów.

Al-Mahed jest jedyną stacją telewizyj-
ną w Palestynie i w świecie arabskim, któ-
ra transmituje nabożeństwa chrześcijań-
skie, serwisy informacyjne i cotygodniowy
program zatytułowany „Ewangelia i Życie”
katolickiego duchownego i biblisty Hanna
Petera Madrous. W piątki stacja nadaje mo-
dlitwy muzułmańskie.

Stacja jest usytuowana blisko Bazyliki
Narodzenia Pańskiego. Zanim jej anteny
nie zostały uszkodzone podczas starć
zbrojnych, sygnał Al-Mahed mógł osiągać
Jordanię i Zachodni Brzeg, jak donosiła
AsiaNews.

Wielu przywódców chrześcijańskich
Ziemi Świętej pochwaliło stację betlejem-
ską za jej profesjonalizm i służbę ewange-
lizacji. Według łacińskiego patriarchy Je-
rozolimy, Michel Sabbah, „Al-Mahen oddaje
bezcenną przysługę Kościołowi poprzez
dawanie swoim widzom perspektywy
chrześcijańskiej i oferowanie dobrego pro-
gramu.”

Sekretarz greckiego prawosławnego
patriarchy Jerozolimy, Aristarchos, powie-
dział, że „poprzez transmitowanie najważ-
niejszych uroczystości chrześcijańskich, Al-
Mahed jest podstawowym narzędziem gło-
szenia prawdy chrześcijańskiej.”

Stacja Al-Mahed oraz jej właściciel i dy-
rektor generalny, prawosławny grecki, Sa-
mir Qumsieh, stawali wobec wielu wyzwań:
począwszy od izraelskich wtargnięć do
Betlejem, po szykany ze strony palestyń-
skich władz. Al-Mahed nadaje też program
na antenie radiowej od 1996 roku.

Podczas oblężenia Bazyliki Narodze-
nia Pańskiego, w 2002 roku, była to jedy-
na miejscowa stacja, która omawiała to wy-
darzenie. Cztery sztaby techniczne na
zmianę przez 6 tygodni, 24 godziny na
dobę relacjonowały wydarzenia i dostar-
czały praktycznych informacji dla miejsco-
wej ludności, którą obowiązywała godzina
policyjna. Oddanie tej pracy było tak
ogromne, że jeden z członków ekipy nie
wziął udziału w pogrzebie swojego brata,
zabitego w czasie gwałtownych starć.

W 2000 roku, przywódca palestyński
Yasser Arafat podjął strajk okupacyjny na
terenie stacji przez 20 dni, również sam
Qumsieh spędził trzy dni w więzieniu na
znak protestu przeciw zamknięciu dwóch
stacji TV w Ramallah. Qumsieh jest prze-
wodniczącym Związku Prywatnych Stacji
Telewizyjnych. Chociaż teoretycznie wol-
ność słowa jest gwarantowana w Palesty-
nie, to w praktyce redaktorzy i dziennika-
rze nie mogą działać w pełnej wolności. W
2003 roku Al-Mahed potępił przemoc wo-
bec cywili wszystkich grup, zarówno Pale-
styńczyków jak i Izraelczyków, i opowie-
dział się za pokojem w regionie. Jego pro-
gram „Poranna droga”, którego gospoda-
rzem był dziennikarz Karim Asakra, jest
znany z tego, że pozwala mówić zarówno
Palestyńczykom jak i Izraelitom o wszyst-
kich zagadnieniach czy wydarzeniach. Asa-
kra stwierdził ze smutkiem, że „wielu wi-
dzów jest nieszczęśliwych i niezadowolo-
nych wysłuchując drugiej strony, ale trwa-
my przy tym i chcemy pokazywać nadal
obie strony medalu.”

Al-Mahed zatrudnia 33 pracowników i
obejmuje swoim zasięgiem 13 społeczno-
ści chrześcijańskich Ziemi Świętej. Oferu-
je im programy od muzycznych i dziecię-
cych do prezentujących tematykę społecz-
ną, religijną oraz programy edukacyjne.

Prezentuje też piątkowe modlitwy dla
muzułmańskich wiernych, którzy nie mogą
osobiście być w meczecie, zwłaszcza z
okazji  Ramadanu oraz inspirowaną Isla-
mem beletrystykę telewizyjną.

Założyciel Al-Mahed – Qumsieh uwa-
ża siebie za ewangelizatora. „Bóg – mówi
– dał mi misję i jest nią bycie jedynym gło-
sem chrześcijańskim na Bliskim Wscho-
dzie. Ludzie nazywają nas ‘Głosem Chrze-
ścijaństwa’.”

Dzięki tej stacji, przekonuje Qumsieh,
„wielu chrześcijan – chorych, starych, nie-
pełnosprawnych może otrzymać duchową
strawę, której inaczej byliby pozbawieni. I
również muzułmanie mogą oglądać  piąt-
kowe modlitwy i uczestniczyć w swoim
święcie.”

Stacja boryka się z trudnościami finan-
sowymi. Słabnąca palestyńska ekonomia

zmniejszyła dochód z reklam ucinając sta-
cji jedyne źródło finansowania.  Obecnie
ma ona 63 tysiące dolarów długu w sto-
sunku do 800 tysięcy dolarów inwestycji,
które Qumsieh i jego rodzina poczynili.

„Moi bracia mówią mi, abym zaprzestał
działania, aby nie mnożyć strat – przyzna-
je Qumsieh. – Ale tylko coś najpoważniej-
szego mogłoby spowodować, że zamknę
stację, ponieważ łączy ona wszystkie spo-
łeczności. Jeśli my przestaniemy nadawać,
opuścimy eter, nie będzie już takiego gło-
su jak nasz.”

Zainteresowanie
«Pasją» na Kubie
Film „Pasja” stał się najbardziej oglą-

danym obrazem na podziemnym rynku fil-
mowym na Kubie. Informując o tym miej-
scowa internetowa agencja prasowa Cu-
banet zwraca uwagę, że obraz Mela Gib-
sona, który nie może być wyświetlany na
wyspie w kinach, dotarł tam w postaci pi-
rackich kopii i natychmiast zaczął krążyć
wśród wierzących i niewierzących.

Mieszkanka chińskiej dzielnicy Hawa-
ny Raiza Valdés powiedziała agencji, że od
dawna nie widziała filmu tego rodzaju. „W
wypożyczalniach można dostać jedynie fil-
my akcji, terroru i przemocy oraz telewi-
zyjne” – oświadczyła Kubanka. Dodała, że
wypożyczyła na dwa dni „Pasję” dla swej
ciotki i matki, aby mogły ją obejrzeć. „Obie
płakały bardzo, gdy krzyżowano Chrystu-
sa i w ogóle przez większą część seansu”
– dodała.

Inny rozmówca agencji – Ernesto Ri-
vas, deklarujący się jako nie należący do
żadnego wyznania, powiedział, że dzieło
Gibsona pozwoliło mu zrozumieć wiele
spraw, w tym także ostatnie chwile ziem-
skiego życia Chrystusa. „Kopia, którą nam
pokazano, była wprawdzie nie najwyższej
jakości, ale oglądaliśmy ją wszyscy w domu
i zrobiła na nas wielkie wrażenie” – oświad-
czył Rivas. Dodał, że „to, co się dzieje z
tym filmem w jego dzielnicy, to czyste sza-
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leństwo”.
Według Cubanet, wynajęcie kopii na

jedną dobę kosztuje 10 pesos, a wiele wy-
pożyczalni musiało nagrać kilka kopii, aby
sprostać zamówieniom. Właściciel jednej
z tych placówek wyznał, że po raz pierw-
szy w dziejach tego rodzaju działalności
handlowej musiał nagrać cztery kasety z
tym samym filmem. „Wypożyczający filmy
do domów doprowadzają mnie do szału,
mówiąc, że mam zrobić więcej kopii, bo
wszyscy o nie proszą” – stwierdził właści-
ciel wypożyczalni, uchylając się jednak od
odpowiedzi na pytanie, skąd wziął film do
skopiowania.

„Pasja” była „najlepszym prezentem,
jaki otrzymałam w Wielkim Tygodniu” – po-
wiedziała Consuelo Rodriguez, zakrystian-
ka w kościele Chrystusa z Limpias w Sta-
rej Hawanie. Dodała, że film wypożyczył
dla niej jej syn. Według niej wykonawca roli
Chrystusa zasługuje na Oscara. „Aż się
przeraziłam, bo wydawało mi się, że widzę
na ekranie samego Jezusa” – oświadczyła
przejęta kobieta.

Podziemne kopie filmu kursują w ca-
łym kraju zarówno po domach, jak i w pa-
rafiach, które następnie wyświetlają je swo-
im wiernym.

Czy pozwolić małym dzieciom
biegać w kościele
w czasie Mszy świętej?
Agencja Zenit zadała to pytanie o. Ed-

wardowi McNamara, profesorowi liturgiki
Papieskiego Uniwersytetu Regina Aposto-
lorum.

Zenit: Małe dzieci często biegają w cza-
sie Mszy świętej czule doglądane przez
swoich rodziców. Czy rodzice ponoszą za
to jakąś odpowiedzialność?

O. E. McN.: Jest to, jak widać, wszech-
obecny duszpasterski problem i wyraża
napięcie, które towarzyszy byciu katoli-
kiem. Z jednej strony jest wartością pozy-
tywną uczestniczenie całej rodziny wraz z
dziećmi we Mszy św., ze wszystkim co to
oznacza: trochę nieuporządkowane zacho-
wania, zaburzenia, które są nieuniknione
w życiu rodzinnym. Pamiętam jednego na-
wróconego protestanta, z dobrze zorgani-
zowanej społeczności, któremu było bar-
dzo trudno zaakceptować płaczące i krzy-
czące niemowlęta. Przyszło mu na myśl
takie porównanie, że ten oczywisty niepo-
rządek był też odbiciem tego, co jest „ka-
tolickie”, i wszystkiego, co było w nim „uni-
wersalne”. Potem zdołał się jakoś dosto-
sować do najmłodszych uczestników litur-

gii. Równocześnie prawdziwe jest też to,
że stoimy wobec najbardziej uroczystego
aktu uwielbienia, w który mamy zaangażo-
wać całe nasze serce i duszę.

Wielu katolików, choć nie są surowi czy
sztywni uważa obecność dzieci, zwłaszcza
maluchów biegających po kościele, za bar-
dzo rozpraszającą i przeszkadzającą w
przeżywaniu Mszy św.

Dlatego powinien być pewien stopień
równowagi pomiędzy obecnością rodzin w
czasie Mszy a atmosferą całkowitego sza-
cunku właściwego dla przeżywania cele-
bracji. Na rodzicach spoczywa więc szcze-
gólna odpowiedzialność, jaką powinni pod-
jąć z życzliwości dla innych obecnych, by
zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zacho-
wanie ich najmłodszych pociech nie było
źródłem rozproszenia dla całego zgroma-
dzenia.

Nawet bardzo małe dzieci można na-
uczyć, by zachowały milczenie i spokój w
pewnych okolicznościach. Jeśli katoliccy
rodzice przyprowadzają swoje dzieci na
Mszę, to powinni wykorzystać każdą oka-
zję do wpajania im, nawet przed osiągnię-
ciem wieku roztropności, tajemnicy cudu i
świętości, która może pozostawić trwałe
wrażenie. Niektóre parafie, zwłaszcza w
USA, uciekają się do stworzenia tak zwa-
nych „pomieszczeń dla płaczących”, zwy-
kle zarezerwowanych dla matek lub ojców
opiekujących się niemowlętami, w których
mogą oni przebywać podczas Mszy św.,
nie przeszkadzając równocześnie innym
wiernym. To rozwiązanie mogłoby być do
przyjęcia w niektórych przypadkach, cho-
ciaż ma również wadę polegającą na tym,
że rodzina jest rozdzielona, np. jedno z
rodziców opiekuje się młodszym dzieckiem,
a drugie jest w innym miejscu ze starszym.
Jest to też trudne dla rodzica: czuwać nad
dzieckiem, a równocześnie śledzić prze-
bieg Mszy św., gdyż pomieszczenia „dla
płaczących” są zwykle umiejscowione w
tyle kościoła i ma się wokół siebie wyłącz-
nie rozkrzyczane niemowlęta lub małe dzie-
ci. Dlatego, choć osobiście mam małe do-
świadczenie duszpasterskie, to jednak pro-
ponowałbym przebywanie w takim po-
mieszczeniu tylko z konieczności, z powo-
du zachowania dziecka, a nie – od same-
go początku Mszy św.

Są parafie, które oferują pomoc dla
młodych rodzin, w postaci bezpłatnej opieki
nad dziećmi w czasie trwania Mszy św. i to
mogłoby być warte naśladowania, ale osta-
teczną decyzję, czy z tej formy pomocy ko-
rzystać, należy zostawić samym rodzicom.

Zenit: Czy możemy prosić o kilka uwag
o nowej instrukcji „Sacramentum Redemp-
tionis”.

O. E. McN.: Tak, skorzystam z okazji i
odpowiem na pytania, które nasuwają się
po zapoznaniu z nową instrukcją „Sacra-
mentum Redemptionis”. Dokument jest
świeży, więc w moim komentarzu dominu-
je osobista opinia.

Pewien ksiądz z Malty prosił o skomen-
towanie i wyjaśnienie słów „nadmiernie

przedłużony” i „niewiele przedłużony” (pkt
158). Oto ten tekst: „Istotnie,  nadzwyczaj-
ny szafarz Komunii Św. może ją rozdzie-
lać tylko wtedy, kiedy brakuje Księdza i Dia-
kona; kiedy Ksiądz jest niezdolny do tego
z powodu słabości, podeszłego wieku lub
z innego prawdziwego powodu; kiedy licz-
ba wiernych przystępujących do Komunii
jest tak wielka, że samo sprawowanie Mszy
św. mogłoby być nadmiernie przedłużone.
Należy to jednak rozumieć w ten sposób,
iż niewielkie przedłużenie, zważywszy na
okoliczności i kulturę miejsca, nie jest wcale
wystarczającym ku temu powodem.”

Liczba wiernych musi być widziana w
kontekście tego paragrafu, w którym prosi
się o wykorzystywanie nadzwyczajnych
szafarzy Komunii Świętej wyłącznie w przy-
padkach rzeczywistej potrzeby. Równocze-
śnie próbuje się zostawić dostateczną prze-
strzeń dla rozwiązań zgodnych ze zdrowym
rozsądkiem, które są możliwe, dlatego in-
strukcja zawiera określenie: „zważywszy
okoliczności i kulturę miejsca”.

Z tego powodu określenia: „nadmier-
nie przedłużony” i „niewiele przedłużony”
nie są przedmiotem matematycznej precy-
zji. Jeden czynnik jak sądzę, powinien zo-
stać rozważony, mianowicie powinien być
respektowany pewien stopień proporcjo-
nalności. Innymi słowy: jak wiele czasu
zajmuje rozdawanie Komunii Świętej w
odniesieniu do innych części Mszy św.?
Jeżeli przyjmiemy za kryterium Mszę trwa-
jącą jedną godzinę, wtedy proporcjonalnie
czas przeznaczony na rozdanie Komunii
Świętej mógłby wahać się od 6-ciu do 10-
ciu minut. Przy jakichś szczególnych oka-
zjach mógłby dojść do 12 minut, ale jeśli
trwałoby to o wiele więcej czasu, prawdo-
podobnie nie byłoby już proporcjonalne do
czasu trwania Mszy św. W czasie Mszy
papieskich, które na przykład trwają około
2 godz., rozdzielanie Komunii Świętej ty-
siącom wiernych zajmuje około 15 minut.

Innymi czynnikami, które powinny zo-
stać rozważone, jest czas między Msza-
mi, czyli czas konieczny do przygotowania
następnej Mszy i do tego, aby kościół opu-
stoszał i wypełnił się na nowymi wiernymi.

Wszystkie te czynniki zależą od kultu-
ry i okoliczności. Na przykład sytuacja ko-
ścioła, do którym większość parafian do-
chodzi piechotą jest inna od tego, w któ-
rym ogół parafian przyjeżdża samochoda-
mi. Te czynniki powinny być wzięte pod
uwagę przy ustalaniu harmonogramu Mszy
Świętych. Czasem 5-minutowe opóźnienie
może spowodować już chaos i może on
już stanowić okoliczność usprawiedliwiają-
cą obecność szafarza jednego lub kilku.

Zenit: Ktoś inny pyta w odniesieniu do
punktu 75 o „łączenie różnych obrzędów z
celebracją Mszy”, o stosowność włączania
do Mszy św. np. mianowania nowych in-
struktorów na końcu ich kursu nauczyciel-
skiego. Jeśli w ogóle jest to stosowne, to
w którym momencie celebracji Mszy św.
powinno mieć miejsce takie mianowanie?

O. E. McN.: Instrukcja mówi: „Ze wzglę-
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Z  DOMU  GIANETTI,
PO  MĘŻU – TAIGI
Anna Maria Gianetti urodziła się w Sie-

nie, rodzinnym mieście wielkiej Katarzyny
Sieneńskiej, położonym w samym sercu
Włoch, w 1769 r. Była jedynym dzieckiem
w zubożałej rodzinie kupieckiej.

W poszukiwaniu środków do życia ro-
dzina przeprowadziła się do Rzymu, który
odwiedziła już wcześniej z okazji Jubile-
uszu 1775 r. Gianetti byli wierzący, a ich
córka wyrastała na piękną, dobrze wycho-
waną, pracowitą i oddaną swoim rodzicom
dziewczynę. W sytuacji kryzysu ekonomi-
cznego, jaki ogarnął Rzym, ojciec Anny –
wbrew swoim oczekiwaniom – nie zgroma-
dził wielkiej fortuny. Wraz z matką posta-
nowili więc umieścić trzynastoletnią wów-
czas córkę u bogatej arystokratki, Marii Ser-
ra Marini. Swoim miłym obejściem i zdol-
nościami dziewczynka natychmiast zaskar-
biła sobie przyjaźń i szacunek opiekunki.
Pozostała u niej aż do swego ślubu, za-
wartego w 1790 r., gdy miała 20 lat.

Jej mężem został starszy od niej o
osiem lat majordomus, Domenico Taigi.
Według świadectw im współczesnych, był
on wysoki, krzepki, silny, jowialny, sympaty-
czny, lecz także trochę nieokrzesany, upar-
ty i porywczy. Jego charakter mocno kon-
trastował z kruchością, delikatnością i wraż-
liwością Anny. Domenico był jednak prak-
tykującym katolikiem, człowiekiem praco-
witym, o dobrych manierach. Mimo znacz-
nych różnic, ich małżeństwo było udane
dzięki łagodności i wyrozumiałości żony,
która dostrzegała zalety męża i potrafiła go
obłaskawić, gdy ulegał porywom złości i
zmiennym nastrojom. Sam Domenico
twierdził, że w jego domu panował zawsze
„niebiański pokój”.

Chlebodawca Domenica, książę Chigi,
doceniał go i chciał jego dobra. Podarował
on młodym małżonkom małe mieszkanko.
Tam właśnie urodziły się ich dzieci; tam
rozpoczął się cudowny dialog między Anną
Marią a Bogiem.

Początkowo, ich wspólne życie było
szczęśliwe i beztroskie. Anna Maria porzu-
ciła pracę i poświęciła się całkowicie do-
mowi i mężowi. Była młodą mężatką jak
wiele innych, głęboko wierzącą, ale też
bardzo radosną, lubiącą piękne stroje i do-
zwolone rozrywki, takie jak muzyka, teatr i
spacery.

ZDECYDOWANY NAKAZ BOŻY:
PRZEZNACZYŁEM CIĘ DO TEGO,
BYŚ NAWRACAŁA
I POCIESZAŁA  DUSZE
Wkrótce jednak w jej życiu nastąpiły

wielkie przeobrażenia. W styczniu 1791 r.,
Anna Maria z mężem udała się do bazyliki
św. Piotra, gdzie ujrzała nieznajomego ka-
płana. Napotkawszy jego wzrok poczuła
głębokie pragnienie zmiany życia i poświę-
cenia się Bogu. Jednocześnie, kapłan usły-
szał w sercu głos, mówiący:

„Przyjrzyj się tej młodej kobiecie. Pew-
nego dnia zwróci się do ciebie, a wtedy do-
prowadź ją do nawrócenia, gdyż to Ja wy-
brałem ją, aby została świętą.”

Był to Angelo Verardi, wikariusz w pa-
rafii św. Marcelego, gdzie odbył się ślub
Anny i Domenica. Cieszył się on reputacją
człowieka „żyjącego w świętości”. Po tym
spotkaniu, pragnienie nowego życia wciąż
pogłębiało się u Anny Marii. W kilka mie-
sięcy później, nie mogąc odzyskać spoko-
ju i chcąc wejrzeć w siebie, postanowiła
przystąpić do spowiedzi. Udała się w tym
celu do kościoła św. Marcelego. Natknęła
się tam na ojca Angelo, od którego usły-
szała słowa: „Nareszcie jesteś!”

Był to początek duchowej przyjaźni z
kapłanem, z którym widywała się odtąd
często i otwierała przed nim swoje serce.
Dzięki jego pomocy rozumiała coraz lepiej
swoje powołanie i miejsce w planach Bo-
żych. Przemiana była natychmiastowa i ra-
dykalna: Anna odrzuciła kosztowne stroje,
biżuterię, przedstawienia, spacery i rozryw-
ki. Zaczęła ubierać się jak najprościej i żyć
skromnie, z dala od wielkiego świata. Je-
dynym przedmiotem jej pragnień była co-
dzienna Komunia św., lektura Ewangelii i
modlitwa. W ten sposób rozpoczęło się nie-
zwykłe życie mistyczne Anny Marii, ów dia-
log z Jezusem trwający aż do jej śmierci.

„Przeznaczyłem cię do tego, byś na-
wracała dusze i pocieszała osoby każde-
go stanu” – powiedział do niej Chrystus.

Anna Maria poprosiła Domenica, aby
pozwolił jej zmieć styl życia. Ponieważ ich
życie małżeńskie i rodzinne toczyło się zwy-
kłym torem, mąż nigdy nie przeszkadzał jej
w duchowym rozwoju. Akceptacja ze stro-
ny męża była dla niej znakiem Bożego dzia-
łania. Nigdy zresztą Anna nie przestała
spełniać swoich obowiązków żony i matki
wielodzietnej rodziny, godząc wewnętrzną

du na właściwe teologiczne znaczenie po-
szczególnych obrzędów i celebracji Eucha-
rystii, księgi liturgiczne czasami nakazują
lub dopuszczają łączenie celebracji Mszy
Świętej z innym obrzędem, zwłaszcza z
tymi z nich, które odnoszą się do sakra-
mentów. Kościół nie zezwala na takie łą-
czenie w innych przypadkach, zwłaszcza
gdy chodzi o sprawy o błahym znaczeniu.”

Nie wiem, na czym polega wspomnia-
ne nabożeństwo mianowania, jednak Ko-
ściół dysponuje „obrzędem błogosławienia
uczniów i nauczycieli”, który mógłby praw-
dopodobnie służyć temu celowi. Reguły
przewidują bowiem możliwość nieznaczne-
go dostosowania modlitw do rozmaitych
okoliczności. Obrzęd ten mieści się pośród
tych, które dopuszcza się w czasie Mszy
św. Instrukcje zaś, jak go umieścić po ho-
milii, można znaleźć w Książce Błogosła-
wieństw (526-529). Jeśli „nabożeństwo
mianowania”  jest zbliżone do związanego
z ukończeniem szkoły, połączonego z roz-
dawaniem świadectw, wtedy byłoby niewła-
ściwe łączenie go ze Mszą św.

Zenit: Z tym związane jest pytanie do-
tyczące punktu 73 Przepisów Ogólnych
Mszału Rzymskiego oraz punktu 70 nowej
instrukcji, odnoszące się do zwyczaju przy-
noszenia „symboli” w procesji z darami.
Nowa instrukcja mówi jedynie o innych da-
rach „składanych przez wiernych w formie
pieniędzy lub innych rzeczy dla wsparcia
ubogich”. Zewnętrzne dary muszą być wy-
razem tego prawdziwego daru, którego
oczekuje od nas Bóg: skruszonego serca,
miłości Boga i bliźniego, dzięki któremu je-
steśmy predysponowani do właściwego
przeżycia Ofiary Chrystusa, który oddaje
się za nas Bogu. Czy te dary powinny być
przynoszone? czy nie zatraca przez to god-
ności Święta Liturgia?

O. E. McN.: Pieniądze jak i inne dary
dla ubogich powinny być umieszczone w
odpowiednim miejscu, z dala od ołtarza dla
sprawowania Eucharystii. Z wyjątkiem pie-
niędzy i symbolicznej części innych darów,
wskazane jest, aby ofiary były składane
poza celebracją Mszy Świętej.

Instrukcja, taka jak Ogólne Przepisy
Mszału Rzymskiego, milczą na temat sym-
bolicznych ofiar nie przeznaczonych dla
ubogich. Ale zwyczaj ich przynoszenia w
procesji ofiarnej na specjalne okazje jest
tak rozpowszechniony, że nowe przepisy
zajęłyby się tym, jeśli wiązałoby się to z
jakimś poważnym nadużyciem. Oczywiście
wszelki taki symboliczny dar musi być od-
powiedni, roztropny i nie może być źródłem
rozrywki dla wiernych, Jak mówi instruk-
cja: ma być widzialnym wyrazem Daru, ja-
kiego oczekuje od nas Bóg, czyli ma być
związany z rzeczywistością celebracji Eu-
charystii oraz życia chrześcijańskiego.
Przykładem odpowiedniego symbolu mógł-
by być np. przyniesiony w procesji Kate-
chizm na rozpoczęcie roku szkolnego.

Większość informacji pochodzi z serwisu
internetowego Agencji Informacyjnej Zenit

http://www.zenit.org Przekład z ang.:
Katarzyna Radwańska

Marino Parodi

ANNANNANNANNANNA  MARIA  TA  MARIA  TA  MARIA  TA  MARIA  TA  MARIA  TAIGIAIGIAIGIAIGIAIGI
MisMisMisMisMistttttyyyyyczkczkczkczkczka, ¿ona i matka, ¿ona i matka, ¿ona i matka, ¿ona i matka, ¿ona i matkaaaaa

W historii Kościoła, mistyczkami były kobiety różnych stanów:  samotne, zakonnice,
żony i matki. Do tej ostatniej grupy należy Włoszka, Anna Maria Taigi, jedna z najwięk-
szych mistyczek chrześcijaństwa, żyjąca na przełomie XVIII i XIX wieku i ogłoszona bło-
gosławioną w roku 1920.
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potrzebę skupienia z poświęceniem najbliż-
szym i innym ludziom. Dlatego kardynał
określił ją później jako „najbardziej pocią-
gający przykład wśród współczesnych
świętych”.

DAR  SŁOŃCA
Jej życie, podobnie jak życie innych

świętych i mistyków, było dźwiganiem krzy-
ża, a jednocześnie źródłem najwyższej ra-
dości. Tym, co wyróżniało Annę Marię spo-
śród największych mistyków chrześcijań-
stwa, był „dar słońca”.

Pewnego wieczoru, na początku 1791
r., u progu swoich doświadczeń mistycz-
nych, przebywając sama w pokoju, skupio-
na na modlitwie, zobaczyła ona przed sobą
wielką jasność, niczym słońce zaledwie
przysłonięte lekkimi obłokami. W pierwszej
chwili pomyślała, że ma do czynienia z
działaniem szatana. Zmieniła miejsce,
przetarła oczy, ale „słońce” znajdowało się
dalej tam, gdzie poprzednio, także w ciągu
następnych dni. Wreszcie, przywykła do
jego obecności.

Tajemnicze słońce, oddalone o mniej
więcej „dwanaście stóp” i zawieszone około
trzech stóp nad jej głową, miało odtąd to-
warzyszyć jej wszędzie, dniem i nocą, aż
do końca życia. Przez czterdzieści siedem
lat, świetlny dysk był dla niej nadprzyrodzo-
nym źródłem wiedzy o przeszłości, teraź-
niejszości i przyszłości. W miarę upływu
czasu, błyszczał on coraz mocniejszym bla-
skiem, aż osiągnął jasność „siedmiu złą-
czonych ze sobą słońc”.

„Pokazuję ci zwierciadło, dzięki które-
mu zrozumiesz co jest dobre, a co złe” –
powiedział do niej Pan.

Anna dodaje, że wewnątrz „słońca” wi-
dać było siedzącą postać o nieskończonej
godności i majestacie;  jej głowa zwrócona
była ku niebu, jak w znieruchomieniu eks-
tazy, a z czoła wznosiły się pionowo ku gó-
rze dwa promienie.” Najprawdopodobniej
postać ta była personifikacją mądrości.

Na świetlnej tarczy widniała także ko-
rona cierniowa i krzyż, jako symbole wcie-
lenia Chrystusa. Samo słońce jest symbo-
lem Boskości, Trójcy Przenajświętszej. „W
słońcu tym pojawiały się obrazy, tak jak w
magicznej latarni” – opisuje Anna Maria.
Zawsze bardzo zrównoważona i rozsądna,
przyjęła to nadprzyrodzone zjawisko z po-
korą i posługiwała się nim zawsze dla do-
bra bliźnich. Przez niemal pół wieku widzia-
ła, na tarczy swojego słońca, przebieg wy-
darzeń społecznych i politycznych w całej
Europie, głównie tych, które związane były
z dziejami Kościoła.

Kardynał Pedicini relacjonuje: „Nie ule-
ga wątpliwości, że był to szczególny spo-
sób objawiania się Boga. Dzięki temu nad-
zwyczajnemu i nieznanemu przedtem da-
rowi, Sługa Boża korzystała z wszechwie-
dzy Boga w stopniu, w jakim dusza prze-
kazująca może tę wiedzę posiąść. Był to
dar Raju, dar którym cieszą się jedynie bło-
gosławieni, w sposób absolutnie uszczę-
śliwiający, gdziekolwiek przebywają. Jest

pewne, że Bóg uczynił sobie przybytek w
sercu swojej Sługi i przekazywał jej swoje
największe tajemnice.”

LICZNE
KONKRETNE  PROROCTWA
Obrazy postrzegane przez Annę Marię

nie były złudzeniem ani grą wyobraźni. Z
najwyższą dokładnością opisywała ona
miejsca, których nigdy nie odwiedziła, we
Włoszech i w innych krajach, osoby, z któ-
rymi nigdy się nie spotkała i w szczegó-
łach przepowiadała zdarzenia, które rze-
czywiście miały dokonać się w późniejszym
czasie. Spośród wielu faktów historycznych
wspomnijmy chociażby o klęsce armii na-
poleońskiej w Rosji, o francuskim podboju
Algierii, powstaniu greckim, rewolucji 1830
roku w Paryżu, zniesieniu niewolnictwa w
Ameryce, losach wielu monarchii europej-
skich, zagładzie niektórych narodów i po-
jawieniu się nowych, klęskach żywiołowych
i epidemiach. Wspomnijmy także o posłu-
dze papieskiej Giovanniego Mastai Ferretti,
który nie był jeszcze nawet kardynałem,

gdy Anna Maria zmarła w 1837. Nie tylko
zapowiedziała ona, że Ferretti zostanie pa-
pieżem, co miało się spełnić dziewięć lat
po jej śmierci, ale przewidziała także głów-
ne motywy teologiczne i wydarzenia histo-
ryczne jego pontyfikatu, w czasie, gdy trud-
no jeszcze było je sobie wyobrazić. Nale-
żały do nich: konflikt między rządem wło-
skim i Państwem Kościelnym, prowadzą-
cy do zniesienia władzy świeckiej, ruchy re-
wolucyjne w ciągu całego tego długiego
okresu, który zgodnie z jej objawieniami
trwał 32 lata, relacje z władcami naszego
kontynentu i przemiany zachodzące w ca-
łej Europie. Przewidziała ona także wro-
gość pewnych sił politycznych względem
Kościoła i Piusa IX, reformy do których
dążył (np. włączenie świeckich do posługi
administracyjnej), sympatię, jaką otaczał go
lud i spokojną śmierć Papieża we własnym
łożu.

Co do Napoleona, Anna Maria nie tyl-
ko znała na bieżąco różne epizody z jego
życia, ale zapowiedziała też jego śmierć na
Wyspie św. Heleny i opisała pogrzeb tak,
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jakby była na nim obecna.
Jednym z tysięcy wydarzeń historycz-

nych objawionych za jej pośrednictwem,
była przedwczesna i niespodziewana
śmierć 48-letniego rosyjskiego cara, Alek-
sandra, 1 grudnia 1825 r. na Krymie. Anna
została powiadomiona o niej dużo wcześ-
niej, bez jakichkolwiek nadzwyczajnych do-
świadczeń w jej życiu, które pełne było pro-
roctw, wyprzedzających fakty o dziesiątki
lat. Wiadomość została przekazana przez
generała Alessandro Micheauda biskupo-
wi Acqui, Modesto Contratto; ten ostatni zaś
potwierdził ją pod przysięgą.

Przypomnijmy jeszcze inne dramatycz-
ne zdarzenie „widziane” przez Annę Marię
– zabójstwo generała Zakonu Świętej Trój-
cy i jego sekretarza, podczas ich pobytu w
Kastylii, prowincji Hiszpanii, zajętej wtedy
przez Francuzów.  Mistyczka opisała to w
szczegółach swojemu spowiednikowi, ojcu
Ferdynandowi, ten z kolei – całej przerażo-
nej wspólnocie. Trynitarze i ludność całe-
go Rzymu otaczali Annę Marię takim re-
spektem, że nikt nie kwestionował jej pro-
roctw. Ich potwierdzenie nadeszło w mie-
siąc później, w liście z Hiszpanii, przedsta-
wiającym wypadki w tych samych słowach,
jakich użyła widząca.

Żadne ze zdarzeń ujrzanych przez nią
w „zwierciadle” nie okazało się fałszywym
proroctwem. Jej relacje na temat faktów hi-
storycznych i życia mnóstwa osób, są nie-
zliczone, co wynika zresztą z Positio su-
per virtutibus procesu beatyfikacyjnego An-
ny Marii. Dokument ten jest niewyczerpa-
nym źródłem podobnych świadectw.

Mimo że nie obnosiła się ona nigdy ze
swoim darem proroctwa i mówiła o nim tyl-
ko na wyraźne życzenie spowiednika lub
innych kapłanów, nie potrafiła też skutecz-
nie go ukryć. Wielu zwracało się do niej w
poszukiwaniu światła, rady i pocieszenia.
Przychodziła w sukurs każdemu i zawsze,
gdy było to możliwe, dostarczając wnikli-
wych informacji o chorobie, lekarstwach na
nią i przewidywalnych skutkach ich użycia,
bądź też o nadchodzących okolicznościach
i stanach duszy osób żyjących i zmarłych.

Modliła się za wszystkich proszących
ją o duchowe wsparcie i zachęcała ich do
modlitwy. „Słońce” objawiało jej wnętrza
ludzkich serc i ich najtajniejsze sekrety. Nie-
raz posługiwała się tym darem, aby przy-
prowadzić daną osobę do Boga. Wielu roz-
mówców, widząc, że nic nie jest przed nią
zakryte, prosiło Annę Marię o kierownictwo
duchowe. Uczynił to między innymi ks. Raf-
faele Natali, który dzięki jej ścisłym wska-
zówkom zdołał pokonać swoje wady.

MATKA RODZINY I MISTYCZKA
Obok zjawiska „słońca” nie opuszczają-

cego jej ani na moment, charakterystycz-
ną cechą jej duchowości był poufny dialog
z Chrystusem, do którego Pan zapraszał
ją w chwilach najmniej przewidywalnych:
znienacka, niezależnie od zajęcia, Anna by-
ła odrywana od świata materialnego i prze-
noszona do rzeczywistości duchowej, gdzie
stawała się obojętna na wszystko, co ją ota-

czało. Według jej spowiednika, ekstazy były
tak częste, że świadoma swoich obowiąz-
ków żony i matki próbowała nieraz przeciw-
stawić się woli Boskiego Oblubieńca: „Pa-
nie, zostaw mnie w spokoju, jestem matką
rodziny!”

Chwile zjednoczenia z Bogiem, owe
„święte podróże”, jak nazywał je spowied-
nik, były uprzywilejowanym czasem obja-
wień, podczas których „widziała tajniki Ko-
ścioła oraz intencji, w których się modliła.”
Przed końcem każdej ekstazy, Anna Maria
otrzymywała odpowiedzi, o które prosiła,
a dzięki temu – wiadomości, których nie
mogłaby zdobyć w sposób naturalny.

Oprócz obrazów pojawiających się na
tarczy „słońca”, źródłem jej wiedzy były
bezpośrednie rozmowy z Panem.

Otrzymała ona pełną zdolność godze-
nia intensywnego życia mistycznego z obo-
wiązkami życia w małżeństwie i rodzinie:
miała siedmioro dzieci, a ze względu na
skromne dochody, musiała pracować wy-
trwale. Niezwykle wymagający mąż ocze-
kiwał od niej wszelkich przysług, nie tole-
rując najmniejszego spóźnienia ani zanied-
bania. „Nigdy się nie sprzeczała, poświad-
czam to na chwałę Bożą, ja, który spędzi-
łem czterdzieści osiem lat z tą błogosławio-
ną duszą. Żyliśmy w niezmiennym spoko-
ju, niczym w raju” – powiedział Domenico
Taigi podczas procesu beatyfikacyjnego.

Nie przypadkowo Anna Maria, matka
rodziny, zawsze gotowa nieść pomoc wszy-
stkim potrzebującym, jest wciąż instyn-
ktownie otaczana głębokim kultem przez
lud Boży, a głównie – przez żony i matki.
Osobiście wpajała ona swoim dzieciom
wiarę i wartości religijne, podkreślała zna-
czenie pracy, a lenistwo traktowała jako
źródło wszystkich innych grzechów. Częs-
to zabierała dzieci ze sobą w odwiedziny
do chorych i ubogich. Znała wiele wpływo-
wych i bogatych osób, które zwracały się
do niej o radę czy też modlitwę. Mogła bez
trudu uzyskać jakieś korzyści dla swoich
dzieci, ale nigdy o to nie poprosiła. Nie pró-
bowała pomagać im we wspinaczce po
stopniach drabiny społecznej, chciała tyl-
ko, aby zostały dobrymi chrześcijanami i
szlachetnymi, uczciwymi oraz pracowitymi
ludźmi.

Trzeba dodać, że Taigim nie brakowa-
ło trosk i utrapień – zmienna sytuacja polity-
czna i społeczna pogrążyła ich w wielkim
ubóstwie, nieobce im były choroby, troje ich
dzieci zmarło bardzo wcześnie. Wszystkie
te krzyże Anna Maria starała się przyjmo-
wać bez szemrania, aby ułatwić ich akcep-
tację swoim najbliższym. W ciągu dnia
przepełnionego pracą znajdowała czas na
wszystko i dla wszystkich: dla męża, dzie-
ci, starych rodziców, dla ludzi chorych i po-
trzebujących;  na modlitwę, lekturę, zaję-
cia domowe i wykonywane kosztem snu
prace krawieckie, którymi usiłowała pod-
ratować rodzinny budżet.

Była ona pełna gorliwości, zawsze go-
towa modlić się i dawać podarunki tym, któ-
rzy okazywali jej złość albo nieżyczliwość.

Niektórzy rozpowszechniali pogłoskę, że
Anna jest kobietą egzaltowaną lub czarow-
nicą. Słysząc, że ktoś ją oczernia, mąż
wpadał w furię i demonstrował wściekłość
co najmniej werbalnie. Musiała wtedy uspo-
kajać go, a pewnego razu nawet dołożyć
starań, aby uwolnić z więzienia sąsiadkę,
którą Domenico oskarżył przed sądem o
zniesławienie żony.

Gdy w 1798 proklamowano Republikę
Rzymską, Papież udał się na wygnanie. Był
to początek bardzo trudnego okresu, Pań-
stwo Kościelne dotknęła klęska głodu. An-
na Maria musiała codziennie stać w kolej-
ce razem z gromadą nędzarzy, aby zapew-
nić chleb swojej rodzinie. Pracowała jesz-
cze więcej niż zwykle, wyrabiała obuwie,
szyła kobiece suknie i gorsety. Nikt jednak
nie usłyszał z jej ust ani jednej skargi.

Zajęcia te dały jej sposobność pozna-
nia królowej Etrurii, Marii Luizy, która dzię-
ki modlitwom Anny została uzdrowiona z
epilepsji. Królowa darzyła ją taką admira-
cją, że uczyniła swoją przyjaciółką i nalega-
ła, by Anna z całą rodziną przeprowadziła
się do jej pałacu. Ta odmówiła kategorycz-
nie, jak w wielu podobnych przypadkach.

W procesie beatyfikacyjnym opowiada
o tym ks. Raffaele Natali: „Oświadczam, że
wielu było takich, którzy otrzymawszy nie-
zwykłe łaski za jej pośrednictwem, chcieli
odwdzięczyć się sowicie. Anna Maria od-
mawiała zawsze, nawet gdy żyła w najgłęb-
szym ubóstwie. Czyniła tak z dwóch po-
wodów: po pierwsze, aby nie mieszać dzia-
łania Bożego ze sprawami materialnymi,
po drugie – aby nie zbaczać z najpewniej-
szej drogi, jaką jest ubóstwo, mimo zapew-
nień spowiednika, że ma ona prawo przy-
jąć dyskretną jałmużnę.”

Odrzuciła również gościnną propozy-
cję złożoną jej rodzinie przez kardynała
Carla Marię Pediciniego, który był ducho-
wym przyjacielem i powiernikiem Anny
przez ponad dwadzieścia lat. W zamian za
to, była wielokrotnie wspomagana przez
Opatrzność, do której miała nieskończone
zaufanie i której powierzała się z najwięk-
szą pogodą ducha nawet w najtrudniej-
szych momentach swego życia. Wszyscy,
którym wyświadczyła jakieś dobro, czuli się
zobowiązani wspierać materialnie Annę i
jej rodzinę w trudnych chwilach, mimo, że
nigdy o nic nie prosiła. Dla siebie zachowy-
wała ona jedynie to, co niezbędne, pozo-
stałe środki przeznaczając dla jeszcze ubo-
ższych.

TERCJARKA
W  ZAKONIE  ŚW.  TRÓJCY
Anna Maria każdego dnia dostępowa-

ła łaski rozmowy z Jezusem, Bogiem Oj-
cem, Maryją, świętymi, aniołami i duszami
czyśćcowymi. W ten sposób dowiadywała
się o ważnych wydarzeniach z życia tych,
którzy tłumnie przybywali prosić ją o radę,
pomoc, pociechę i wstawiennictwo. Otrzy-
mywane informacje były zawsze precyzyj-
ne, co sprawiało, że mogła ona pouczać,
zachęcać, kierować, a w razie potrzeby na-
pominać lub ostrzegać.



4/20044/20044/20044/20044/2004

23

W dniu św. Stefana 1808 roku, po Ko-
munii, którą przyjmowała możliwie jak naj-
częściej, Pan poprosił ją aby została ter-
cjarką w zakonie Św. Trójcy: „To, co do cie-
bie mówię, jest tak prawdziwe, jak to, że
Francuzi zakwaterowani w klasztorze two-
jego duchowego Ojca natychmiast odejdą
i nigdy nie powrócą oraz to, że twoja śmier-
telnie chora córka odzyskała zdrowie.”

Wszystko się sprawdziło – żołnierze
francuscy opuścili klasztor Ojca Verardie-
go, a po powrocie do domu Anna Maria
znalazła w dobrym zdrowiu córkę, która
przed jej wyjściem była bliska śmierci. Do-
dajmy, że prośba Chrystusa była odpowie-
dzią na szczególne nabożeństwo mistycz-
ki do Trójcy Przenajświętszej.

DAR  UZDRAWIANIA
Poza darem „słońca” otrzymała ona

wiele darów nadprzyrodzonych: objawienia
Jezusa, Maryi i świętych, niemal codzien-
nie słyszała wypowiadane przez Nich sło-
wa. Jak opowiada Kardynał Pedicini, tuż
po odkryciu swego powołania, Anna Maria
zachorowała tak ciężko, że uważano jej dni
za policzone.

Po trudnej walce z chorobą, „nad ra-
nem, ogarnęło ją uczucie miłości i pokoju,
a wtedy, na wysokościach objawił jej się
Jezus Nazarejczyk (…) Ujął jej rękę, uści-
snął mocno i rozmawiali długo. Powiedział,
że ona jest jego oblubienicą a dotknięciem
przekazuje jej dar uzdrowienia. Przez dłu-
gi czas trzymał jej dłoń w swojej, Anna
Maria zaś natychmiast odzyskała zdrowie.”

Dar uzdrawiania obecny był w całym
jej życiu, dlatego też wiele osób szukało u
niej pomocy. Nigdy nie odmówiła udania
się do chorego, aby wziąć go za rękę, uczy-
nić znak krzyża i się modlić. Jeśli nie mog-
ła wyjść z domu, posyłała oliwę z lampki
palącej się pod obrazem Maryi w jej domu,
polecając, aby chory namaścił się dla uzys-
kania ulgi w cierpieniu. Akta procesu kano-
nizacyjnego pełne są świadectw o wyjed-
nanych przez Annę Marię nagłych, cudow-
nych uzdrowieniach z nieuleczalnych cho-
rób. Oto jedno z nich:

„Gdy odwiedzała siedem kościołów,
zaskoczył ją ulewny deszcz. Poprosiła wte-
dy o schronienie w pewnym domu. Zasta-
ła tam umierającą kobietę, która przyjęła
ostatnie namaszczenie i leżała otoczona
przez płaczącą rodzinę. Anna Maria zbliży-
ła się i położyła dłoń na czole chorej, uczy-
niła znak krzyża i powiedziała: „Proszę się
nie bać, otrzymała pani łaskę od Boga!”
Kobieta otwarła oczy, zaczęła mówić i w
ciągu godziny odzyskała pełnię zdrowia.

W 1869 lekarze odkryli u młodej miesz-
kanki Rzymu, Anny Marii del Pinto, za-
awansowanego raka macicy. Ponieważ
medycyna nie pozostawiała jej żadnej na-
dziei, niezwykle pobożna niewiasta przy-
gotowała się na śmierć i przyjęła ostatnie
namaszczenie.  Zasugerowano jej, aby od-
mówiła nowennę do Anny Marii Taigi, któ-
ra już od 30 lat po swej śmierci była obiek-
tem żywego kultu. Chora posłuchała tej ra-
dy, a pewnego dnia, modląc się, ujrzała w

widzeniu Maryję, wskazującą na Annę Ma-
rię i wypowiadającą słowa: „Córko, oto two-
ja wybawicielka”. „Miałam wrażenie, że ktoś
wyrwał mi coś z macicy, tak, że krzyknę-
łam i podskoczyłam z bólu” – wspomina
Anna Maria del Pinto. – „W dłoni Sługi Bo-
żej1  ujrzałam coś, co miało kształt i wiel-
kość jajka. Pokazała mi to i włożyła do na-
czynia trzymanego przez Maryję. Widze-
nie znikło, a ja obudziłam się w dobrym sta-
nie i usłyszałam: «Wstań córko, odzyska-
łaś zdrowie. Idź natychmiast do kościoła
św. Chryzogona aby podziękować Naj-
świętszej Trójcy i Słudze Bożej»”.

Lekarze ze zdumieniem stwierdzili na-
głe i całkowite uzdrowienie. Ten przypadek
został potraktowany jako jeden z dowodów
w procesie beatyfikacyjnym Anny Marii Ta-
igi.

ŚWIADECTWA
OJCA  HUGO  CLIFFORDA
Uratowała ona wiele osób przed śmier-

cią. W Rzymie, łączyła ją duchowa przy-
jaźń z angielskim kapłanem, Hugo Cliffor-
dem: „Pewnego dnia, Sługa Boża wezwa-
ła mnie, zatroskana o człowieka, nad któ-
rego duszą czuwała w szczególny sposób
i którego widziała w swoim tajemniczym
słońcu. Poprosiła, abym pobiegł do niego
natychmiast, ponieważ załamany złym ob-
rotem swoich spraw, słucha podszeptów
szatana i jest gotów zadać sobie śmierć,
strzelając z pistoletu. Pospieszyłem do nie-
go niezwłocznie, za-
stałem w pokoju mo-
cno wzburzonego,
przekazałem wiado-
mość od Sługi Bożej
i starałem się go us-
pokoić.

Wyzna ł mi, że
gdybym zjawił się
choć trochę później,
zastrzeliłby się i zna-
lazłbym go martwe-
go.”

„ W y l ę k n i o n a
młoda kobieta, Orso-
la Annibali, ratując
życie uciekła przed
mężem i znalaz ła
schronienie w domu
Sługi Bożej. Zacie-
trzewiony mąż szu-
kał jej wszędzie.

Przyjmując u ją
siebie z całą gościn-
nością, Anna Maria
modliła się do Boga.
Spojrzawszy w swo-
je słońce, powiedzia-
ła do mnie: «Niech
ksiądz sam pójdzie
do niego i powie, że
jego żona przebywa
w moim domu.

Uprzedzam, że
w swoim szale rzuci
się na księdza z no-
żem w ręku. Proszę

nie ustępować i z kapłańską powagą udzie-
lić mu ostrej nagany. Już po pierwszych sło-
wach upuści nóż i rzuci się do stóp księ-
dza z płaczem, łagodny jak baranek.»

Wszystko przebiegło tak, jak zostało
przepowiedziane. Anna Maria zaprosiła
młodych małżonków na obiad. Wysłuchaw-
szy jej napomnienia, pojednali się i odeszli
w pokoju.”

„Wiele razy mówiła mi o pokusach, ja-
kie mnie trapiły i radziła, jak się z nimi upo-
rać. Często, gdy przed odprawieniem Mszy
św. widziała mnie zamyślonego i przygnę-
bionego, odkrywała moje zmartwienie,
smutek mego serca, i przywracała mi po-
kój” – dodaje ks. Clifford.

PEŁNA  CNÓT,
A  ZWŁASZCZA  POKORNA
Anna Maria posłusznie przekazywała

relacje z tych wszystkich zdarzeń kardy-
nałowi Pediciniemu i ks. Raffaele Natalie-
mu. Ten ostatni zapisywał jej świadectwo.

Mimo tak wielu nadprzyrodzonych zja-
wisk, Anna Maria odznaczała się ogromną
pokorą. Trudno zliczyć wszystkie jej posty,
umartwienia i modlitwy o nawrócenie here-
tyków i grzeszników. Respekt i uznanie
wśród możnych tego świata, nie wbijały jej
w pychę, przeciwnie, zasmucały, gdyż wo-
lała ona żyć w ukryciu, z dala od rozgłosu.

Jak pisze ks. Raffaele Natali, „w chwi-
lach ciszy, na osobności, w swoim małym
pokoiku płakała nad wszystkimi tymi za-
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szczytami i skarżyła się Panu”.
Anna Maria zachowywała wszystko w

swoim sercu. Oto świadectwo jej córki,
Sofii: „Jest wiele rzeczy, o których nie mo-
głabym powiedzieć. Nie wspominała o ni-
czym i próżno byłoby zadawać jej pytania.
My, w domu, mogliśmy zaobserwować tyl-
ko to, czego jej cnoty i rozwaga nie były w
stanie ukryć. Wiele dowiedzieliśmy się póź-
niej od tych, którzy lepiej znali jej duszę...
Główną cechą charakteru mojej matki było
zatajanie i przemilczanie całego dobra, ja-
kie czyniła, a także własnych cnót. Wszyst-
ko, co zostało potem wyjawione, cała jej
świętość i obfitość darów Bożych, były nam
nieznane. Podziwialiśmy ją jedynie dla jej
niezwykłych zalet i prostoty, z jaką potrafi-
ła wszystko ukrywać.”

O ważnych osobistościach: „Nie tylko
nie rozwodziła się na temat ich odwiedzin i
spotkań z nimi, ale nigdy nie słyszeliśmy
nawet, by wspominała wśród bliskich o wi-
zycie jakiegoś dostojnika, kardynała, bisku-
pa, księżniczki lub o tym, że była do nich
wzywana. Gdybyśmy nie widzieli ich na
własne oczy przychodzących do nas i gdy-
bym nie towarzyszyła jej podczas odwie-
dzin w wielu domach, niczego nie usłyszeli-
byśmy od niej samej.”

Anna Maria Taigi cieszyła się szacun-
kiem i podziwem ze strony Papieży. Z każ-
dym rozmawiała bezpośrednio i często. Jej
skromność w tej materii zasługuje na jesz-
cze większe uznanie. Była zawsze dyspo-
zycyjna dla wszystkich. Zwracali się do niej
bogaci i ubodzy, zdrowi i chorzy, rodzina i
obcy. Nigdy nie odesłała nikogo z pustymi
rękoma; nigdy nie odmówiła nikomu rady
ani pociechy.

DAR POZNAWANIA SERC
I DAR RADY
Posiadała ona niezwykły dar czytania

w ludzkich sercach: widziała niepokoje, se-
krety, emocje, lęki, uczucia swoich bliźnich.
Wszystko było jej objawiane, jak twierdzi
ks. Raffaele Natali, „miała ona dar przeni-
kania serc i sumień ludzi znajdujących się
daleko i blisko. Spotkawszy pana Doniry,
ministra Bawarii, usłyszałem od niego, że
chciałby on poznać jakąś pobożną osobę.
Zaprowadziłem go do Sługi Bożej, z którą
długo rozmawiał. Wreszcie wyszedł od niej
bardzo poruszony i powiedział mi, że Anna
Maria opisała mu zdarzenia z jego życia, o
których nie mogła mieć pojęcia. Rozmawia-
jąc z nim o polityce, dokładnie odmalowa-
ła oparte na kłamliwych przesłankach sta-
nowiska poszczególnych ministerstw i po-
dała, w jaki sposób Bóg będzie je ujawniać.
Z oczyma pełnymi łez, dodał: „Ta kobieta
wydaje się trzymać w dłoniach tajemnice
wszystkich gabinetów, tak jak ja trzymam
tę szkatułkę (pokazał mi ją), podczas gdy
my, doświadczeni ministrowie, nie posia-
damy na ten temat wyczerpującej wiedzy”.

Kardynał Pedicini: „Oświadczam z ca-
łym przekonaniem, że jej rady były mądre,
słuszne, w każdym calu dobrane do okoli-
czności i osób, bez wyjątku... Ktokolwiek
otrzymał łaskę poznania jej lub zasięgnię-

cia u niej rady chociaż raz, zdawał sobie
sprawę z całej jej mądrości i światła, jakim
została obdarzona jej dusza. Z jej rad ko-
rzystali władcy, kardynałowie, prałaci, za-
graniczni biskupi, kapłani, zakonnicy, ksią-
żęta, ministrowie, także urzędnicy merostw,
zwykli obywatele, kupcy, rzemieślnicy, wie-
śniacy, gospodynie domowe i ubodzy.
Wszystkich zdumiewało niezwykłe roze-
znanie tej niepiśmiennej kobiety w najważ-
niejszych sprawach państwowych i tym, co
je łączy;  w powiązaniach między poszcze-
gólnymi klasami społecznymi;  w zajęciach,
sprawach i obowiązkach wszystkich grup
społecznych, politycznych i religijnych... Ja
sam, na chwałę Bożą, mogę stwierdzić, że
niezliczoną liczbę razy otrzymałem od niej
światłe rady co do mojej posługi, spraw
mojej rodziny, a nawet tego, co dotyczyło
mnie bezpośrednio.”

UCZESTNICTWO
W  MĘCE  CHRYSTUSA
I  MIŁOŚĆ  BLIŹNIEGO
Ks. Raffaele Natali, który przez ponad

dwadzieścia lat towarzyszył naszej błogo-
sławionej w życiu duchowym, opowiada, że
była ona niepokojona przez złe duchy, któ-
re napadały na nią gwałtownie i z wielkim
hałasem, zwłaszcza nocą. Los Anny Marii
nie różnił się pod tym względem od losu
innych wielkich mistyków. Przyjmowała
wszystko z cierpliwością i zaufaniem do Bo-
ga. Jej choroby pogłębiały się z biegiem
lat. Kardynał Pedicini widział w jej cierpie-
niach znaki i pamiątkę Męki Chrystusowej,
niewidzialne stygmaty, których ból nasilał
się w każdy piątek.

Mimo że przez całe życie miała proble-
my ze zdrowiem, dźwigała niestrudzenie
swój krzyż i dawała z siebie wszystko, aby
świadczyć miłosierdzie bliźnim. Ngdy nie
uskarżała się na cierpienia i troski, jakie ją
dotykały, ale zawsze powtarzała  „Przyjmu-
ję to dla miłości Bożej”. Na wiele lat przed
śmiercią, w obecności ks. Nataliego, z
oczyma błyszczącymi radością przepowie-
działa datę swojego odejścia z tej ziemi i
to, że miało ono nastąpić w piątek. We-

wnętrzny głos powiadomił ją, że w ostat-
nich chwilach życia będzie samotna i opu-
szczona podobnie, jak Jezus na krzyżu.
Wszystko spełniło się tak, jak było jej to
dane przewidzieć.

Łatwo wyobrazić sobie, jak bardzo
Anna Maria była oblegana przez osoby,
które potrzebowały jej daru uzdrawiania.
Odwiedzała każdego bez różnicy, najbar-
dziej jednak kochała ubogich. Z tą samą
gorliwością pojawiała się nawet u tych, któ-
rzy jej nie wzywali. „Dowiedziawszy się, że
córka jednej z jej prześladowczyń jest cho-
ra, matka poszła tam czym prędzej, by za-
opiekować się dziewczyną fizycznie i du-
chowo. Za każdym razem przynosiła bisz-
kopty lub trochę dobrego wina, które otrzy-
mała w podarunku i zachowywała dla
niezamożnych chorych. Zachęcała do po-
łożenia ufności w Bogu, a ponieważ cho-
roba była przewlekła i ciężka – także do
cierpliwości i modlitwy. Matka moja pocie-
szała i czyniła znak krzyża swoją figurką
Najświętszej Maryi Panny. W końcu chora
wyzdrowiała” – opowiada córka Anny, So-
fia.

Odwiedzając chorych w szpitalu i w
domach, Anna Maria zabierała ze sobą cór-
ki, aby nauczyły się opiekować chorymi.

BŁOGOSŁAWIONA
ANNA  MARIA  TAIGI
W 1852, zaczęto gromadzić dokumen-

tację na potwierdzenie cnót i świętości Anny
Marii Taigi. W 1863, Pius IX otworzył pro-
ces beatyfikacyjny i kanonizacyjny, nada-
jąc jej tytuł „Sługi Bożej”. Obydwa procesy,
diecezjalny i apostolski, podczas których
świadectwa składali krewni, hierarchowie
Kościoła oraz świeccy z różnych klas spo-
łecznych, znający ją osobiście – pozwoliły
wydobyć na światło dzienne wszystkie jej
cnoty heroiczne. 30 maja 1920 r., podczas
uroczystej ceremonii na Placu św. Piotra,
w obecności nieprzebranego tłumu, Anna
Maria została ogłoszona błogosławioną. Do
dzisiaj, zwłaszcza w Rzymie, gdzie w ko-
ściele św. Chryzogona spoczywają jej do-
czesne szczątki, niezwykle żywy jest kult
owej „świętej domowego ogniska”. Nigdy

nie przestała ona być wytrwałą orędow-
niczką łask Bożych. Zamknięta w

szklanej trumnie, drobna postać o
łagodnym uśmiechu i pogodnym

wyrazie twarzy wciąż odpowia-
da na wszystkie skierowane

do niej prośby.
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W przededniu zakończenia II wojny
światowej Matka Boża zaczyna się obja-
wiać Idzie Peerdeman w Amsterdamie,
przekazując jej, od 25 marca 1945 r. do 31
maja 1959 r., w 56 orędziach, idee i wa-
runki osiągnięcia prawdziwego Bożego
pokoju na świecie. Ten znamienny fakt daje
dużo do myślenia, wiemy bowiem dzisiaj
dobrze jak potoczyły się dalsze wydarze-
nia na świecie w kolejnych dziesiątkach lat
powojennych i jaki to pokój oferował ludz-
kości świat.

Maryja nazwała się w tych orędziach
Panią lub Matką Wszystkich Narodów po-
leciła namalować Swój wizerunek w takiej
postaci, jaką Ją oglądała Ida w wizjach. Po-
dała sformułowaną przez siebie modlitwę,
prosząc o częste i wytrwałe jej odmawia-
nie oraz wyraziła życzenie, by Kościół ogło-
sił ostatni Maryjny dogmat, określając Ją
jako Współodkupicielkę, Orędowniczkę i

Pośredniczkę. Zapewniła też swoje dzieci
i ludzkość, iż kiedy to Jej życzenie zosta-
nie spełnione, Ona wyprosi u swego Syna
prawdziwy Boży pokój dla udręczonej ludz-
kości.

Początkowa nieufność i sceptycyzm w
stosunku do tych objawień i przesłania Ma-
ryjnego zaczęły ustępować i ze strony
Władz Kościoła zaczęły się stopniowe i po-
zytywne przejawy akceptacji. I tak

11 lutego 1951 r. przekazana przez
Maryję modlitwa z prośbą częstego jej od-
mawiania, uzyskała imprimatur ówczesne-
go biskupa Amsterdamu-Haarlemu.

31 maja 1996 r. biskup Bomers zatwier-
dził kult obrazu Pani Wszystkich Narodów.

31 maja 2002 r. jego następca, bp J.
M. Punt uznał te objawienia za autentycz-
ne i prawdziwe. W swoim dekrecie napisał
między innymi:

„Biorąc pod uwagę wszystkie orze-
czenia, świadectwa i
rozwój wydarzeń, w
połączeniu z modli-
twą i teologiczną re-
fleksją stwierdzam,
że pochodzenie ob-
jawień Amsterdam-
skich jest nadprzy-
rodzone.”

Wierni mogą za-
tem być spokojni i bez
obawy błędu przyjąć
aktem wiary ludzkiej
treść tych orędzi i wy-
pełniać życzenia Ma-
ryi.

Od 1997 r. odby-
wają się w Amsterda-
mie Międzynarodowe
Dni Modlitw do Pani
Wszystkich Narodów,
gromadzące tysiące
wiernych, duchowień-
stwo i hierarchię. Te
modlitewne dni połą-
czone z Liturgią Eu-
charystii są także od-
powiedzią na życze-
nie Maryi, która zobli-
gowała niejako widzą-
cą do ich organizowa-
nia. Maryja powie-
działa m.in.:

„Zatroszczcie się
o to, aby każdego ro-

ku wokół tego Tronu, przy tym obrazie zbie-
rały się narody...”. „To jest wielka łaska, któ-
rą Maryja, Miriam albo Pani Wszystkich Na-
rodów może podarować światu” (31 maja
1955).

W 2004 r., w dniach 29 i 30 maja, od-
był się kolejny 6 Międzynarodowy Dzień
Modlitw w Amsterdamie. W tym modlitew-
nym spotkaniu miałem okazję brać udział
osobiście dzięki życzliwości ludzi, którzy
zapewnili mi bezpieczną podróż. Pragnę
podzielić się duchowo-religijnymi przeży-
ciami tego Dnia Modlitw.

Program jest w zasadzie co roku po-
dobny. Modlitewne Spotkanie duchowień-
stwa i wiernych odbywa się zwykle w so-
botę, w wigilię Zielonych Świąt oraz w samą
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Miejscem spotkania jest sala kongresowa
RAI w Amsterdamie, wypożyczana na te
dwa dni odpłatnie od władz miasta i ada-
ptowana na kaplicę, w której 8 tysięcy osób
może zająć miejsca siedzące, nie licząc
stojących oraz duchownych, którzy zajmują
miejsca w przygotowanym prezbiterium.

Główną ideą i myślą przewodnią tego-
rocznego Spotkania Modlitewnego było ha-
sło i temat:

„PANI WSZYSTKICH NARODÓW
I POTĘGA MODLITWY”.
Wszystko rozpoczęło się
w sobotę, 29 maja 2004 r.,
o godz.15.00...
Po powitaniu uczestników i pielgrzy-

mów, w ciągu 1,5 godz. występowali przed
mikrofonem wierni świeccy, ilustrując w
składanych świadectwach siłę modlitwy w
trudnych doświadczeniach życiowych. I tak:
państwo Fouad i Letycja Hassoun z Bejru-
tu (Liban) mówili o modlitwie jako źródle
przebaczenia, duchowego pokoju i miłości,
które wypełniły ich życie, pomagając prze-
zwyciężyć im ich życiowe trudności i kry-
zys duchowy.

Pani Thien Thuy z Wietnamu, siostra
zmarłego kard. Fr. Nguyen Van Thuan, w
złożonym świadectwie ukazała, jak modli-
twa w czasie prześladowania religijnego w
Wietnamie dała siłę wytrwania jej rodzinie.

Z kolei pani Nina Weiss z Hamburga
zilustrowała moc modlitwy w oparciu o wła-
sne bolesne doświadczenia. Mówiła mię-
dzy innymi:

„Oboje z mężem jesteśmy w wieku 33
lat i jesteśmy rodzicami trojga dzieci. Na

Ks. Ryszard Ukleja SDB   Maria Kuzemko

MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ MODLITW
U PANI WSZYSTKICH NARODÓW
W AMSTERDAMIE W ROKU 2004

Kard. Ignacy Moussa I Daoud,
Prefekt Kongregacji dla Koœcio³ów Wschodnich.
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początku tegorocznego Wielkiego Postu
zostaliśmy wystawieni na ciężką próbę.
Chociaż jesteśmy rodziną katolicką, to za-
uważyliśmy, iż od pewnego czasu nasza
wiara zaczęła słabnąć, i nie dostarczała
nam duchowych radości. Siostra moja oraz
inni członkowie naszej rodziny wstąpili do
sekty, zwalczającej kult Matki Bożej. Rów-
nocześnie mąż zaczął się uskarżać na do-
tkliwe bóle. Badania lekarskie stwierdziły
chorobę nowotworową. Wówczas zrozu-
miałam, że w moim życiu teraz nie są waż-
ne pieniądze i kariera, ale mąż i dzieci. W
czasie odwiedzin mojej matki otrzymałam
od niej obrazek Maryi – Pani Wszystkich
Narodów z zachętą do modlitwy. Nie by-
łam nim zachwycona, ale włożyłam go do
torebki. Przy spotkaniu z proboszczem pro-
siłam go o obrazek Jezusa Miłosiernego,
ale go nie posiadał. O to samo prosiłam
swego brata, Donny. Ale i on nie miał ta-
kiego obrazka. Zrozumiałam wówczas: Pan
Jezus chce, żeby tym razem szukać po-
mocy i pociechy u Jego Matki.

Wstąpiłam do kościoła i uklęknąwszy
przed obrazem Najświętszej Dziewicy Ma-
ryi modliłam się m. in. tymi słowami: „O Mat-
ko, nie jestem godna modlić się do Twego
Syna, Tobie więc powierzam życie mojego
męża.” Mąż przebywał w szpitalu, czeka-
jąc na operację. W czasie 4-godzinnej ope-
racji modliłam się wraz z dziećmi w szpi-
talnej kaplicy.

Po skończonej operacji lekarz powie-
dział do nas: „Pani mąż żyje. Wszystko
poszło dobrze. Obecnie będzie na oddzia-
le intensywnej terapii”. W poczuciu
wdzięczności obcięłam włosy. Miałam dłu-
gi warkocz. Podarowałam go Matce Bożej
– Pani Wszystkich Narodów. Opowiadałam
potem mojej rodzinie, jak Ona uratowała
mojego męża. Tak, to Ona dokonała tego
cudu uzdrowienia. Na wieść o tym moja sio-
stra po 3 latach przynależności do sekty
wróciła na właściwą drogę.

Po pewnym czasie sytuacja zdrowot-
na mojego męża ponownie się pogorszy-
ła. Zaczęliśmy znów żarliwie modlić, nawet
ze szwagierką, należącą jeszcze do sekty.
Przez okres 3 tygodni zdrowie męża ule-
gało wahaniom. Miał on jednak przy sobie
obrazek Pani Wszystkich Narodów, który
z pobożnością i wiarą całował, a ja z dzieć-
mi modliłam się nadal w kaplicy szpitalnej.

Po ostatnich badaniach lekarz wieczo-
rem zakomunikował nam radosną wiado-
mość: „Pani mąż jest zupełnie zdrów”.  W
Wielki Czwartek, po 6-tygodniowym poby-
cie w szpitalu mąż powrócił do domu.
Wszystko zakończyło się dobrze, dzięki
Maryi – Pani Wszystkich Narodów.

Kiedy dziś z perspektywy czasu wspo-
minam te dramatyczne chwile, to muszę
powiedzieć, że moja rodzina i ja sama po-
trzebowaliśmy tego doświadczenia. Obu-
dziliśmy się niejako wszyscy. Maryja po-
zwoliła nam odczuć, że żadna próba nie
jest daremna. Dziękuję Ci, Pani Wszyst-
kich Narodów! Dziękuję Ci, Panie Jezu!”

Tak zakończyła swe piękne świadec-

two pani Nina Weiss.
Podobne słowa innych osób pozwoliły

słuchaczom utwierdzić się w przekonaniu,
iż ufna i wytrwała modlitwa zanoszona do
Boga z wiarą, potrafi dokonać cudów, a
wierzącym daje moc i siłę ducha do trwa-
nia i przezwyciężania trudnych sytuacji w
życiu.

Po krótkiej przerwie, o godz.17.00 roz-
poczęła się Eucharystia, której przewodni-
czył biskup Raoul Scarrone, ordynariusz
diecezji Floryda z Urugwaju, a homilię wy-
głosił biskup P. M. Hnilica z Rzymu. Po-
równywał on objawienia Amsterdamskie do
Fatimskich, zachęcając słuchaczy do żyw-
szego zainteresowania się nimi oraz chęt-
niejszego wypełniania próśb i życzeń Ma-
ryi.

O godz. 19.00 na spotkaniu z młodzie-
żą, ks. Paul M. Sigl wygłosił prelekcję na
temat: „Modlitwa źródłem naszej radości”,
ilustrując przekazywaną treść klarownymi
obrazami wyświetlanymi na dwóch dużych
ekranach.

Następny dzień, Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego,
30 maja 2004 roku...
...rozpoczął się adoracją Najświętsze-

go Sakramentu, zakończoną błogosławień-
stwem. O 9.00 przewodniczący Fundacji
Pani Wszystkich Narodów, dr Arnold Le-
eman, powitał uczestników Dni Modlitw, po
czym kolejni czciciele Matki Bożej przed-
stawili swoje świadectwa. Trzy siostry ze
Zgromadzenia Rodziny Maryi, z sanktua-
rium w Amsterdamie, przekazały informa-
cje o tym, jak rozwija się kult Pani Wszyst-
kich Narodów w różnych zakątkach świa-
ta. Poinformowały, że już około 120 milio-
nów kopii obrazków Pani Wszystkich Na-
rodów z modlitwą zostało rozprowadzo-
nych wśród wiernych na całym świecie. To
rozpowszechnianie czci Matki Bożej przez
ten wizerunek i pod tym tytułem określa się,
według słów samej Maryi jako „światową
akcję zbawienia i pokoju”.

Uciekinierzy z Wietnamu, Hai i Kim
Thuy w swoim świadectwie mówili o tym
jak Maryja jako „Gwiazda morza” była z nimi
we wszystkich ich opresjach.

Z kolei grupa dzieci wietnamskich w
pięknych folklorystycznych strojach, przy
akompaniamencie muzyki, wykonała przed
obrazem Pani Wszystkich Narodów pięk-
ny sakralny taniec, w dziękczynnym hoł-
dzie Maryi – Matce Wietnamu.

W tym roku zaproszona została także
Magdalena Buczek z Polski wraz z mamą
i ciocią. Wszyscy obecni wysłuchali z wiel-
kim zainteresowaniem prelekcji Madzi na
temat modlitwy różańcowej, tłumaczonej
na różne języki. Jej temat: „Każde cierpie-
nie i ból może być owocnie wykorzystane
– ogromny apostolat współodkupieńczego
cierpienia i modlitwy”.

Pozwalam sobie przytoczyć to świa-
dectwo Magdaleny Buczek w całości, by
Czytelnicy dostrzegli w nim głębię jej życia
duchowego.

Ks. P. M. Sigl przedstawił ją obecnym:
„Madzia ma 16 lat, jest niepełnospraw-

na i z tej racji należy do tej kategorii dzieci,
które według opinii lekarzy są jakby stra-
cone. Jednak w zadziwiający sposób uka-
zuje ona, że każde życie, od pierwszej
chwili jego istnienia jest wartościowe i po-
winno być kochane i chronione. A nawet
coś więcej. Jej życie dowodzi, że właśnie
niepełnosprawne dziecko jest błogosła-
wieństwem dla rodziny i wszystkich ludzi.
Kiedy Madzia się urodziła, lekarze chcieli
niemowlę oddać matce i na jej odpowie-
dzialność odesłać do domu. Małe nóżki
były cienkie jak druty, i okazało się wkrót-
ce, że kości łamią się. W pierwszych la-
tach życia jej kości i kręgosłup łamały się
tak często, iż przez długie miesiące mu-
siała leżeć z otwartymi rączkami w gipsie.
Jednak to, co Bóg działał w tym cierpią-
cym dziecku, wprowadzało rodziców w
zdumienie. Madzia nigdy nie narzekała i
cierpliwie znosiła w ciszy bolesne zabiegi,
spoglądając równocześnie na obraz Miło-
siernego Jezusa i trzymając różaniec w
rękach. Dzięki łasce duchowego oświece-
nia rozumiała w głębi serca nieskończoną
wartość cierpienia, jeśli znosi się je i ofia-
rowuje Bogu w zjednoczeniu z Chrystu-
sem. Madzia uświadomiła swej mamie
współodkupieńczą wartość cierpienia.
Mama coraz bardziej dostrzegała więc, jak
wielkim darem obdarzył ją Bóg przez cór-
kę. Kiedy pewnego razu Madzia osłabła z
powodu nadmiaru upływu krwi, mama po-
myślała: „Z pewnością Madzia umrze”. Ona
jednak odgadła myśli mamy i powiedziała
z przekonaniem: „Mamo, bądź spokojna,
ja nie umrę teraz. Ja mam zadanie do speł-
nienia”. I rzeczywiście. Mając 10 lat w oto-
czeniu koleżanek na podwórku przyszła jej
do głowy myśl założenia „Podwórkowego
Koła Różańcowego Dzieci”. Dziś należą do
takich kół tysiące dzieci. Madzia powie nam
z obfitości serca, co ją nurtuje, co we-
wnętrznie czuje, i co jest dla nas także bar-
dzo ważne”.

Świadectwo Madzi Buczek
„Pozdrawiam serdecznie was wszyst-

kich, którzy przybyliście na te Dni Modlitw,
by uczcić Maryję – Panią Wszystkich Na-
rodów. Cieszę się bardzo, że mogę dziś
być razem z wami.

Ksiądz Sigl przedstawił mnie już, dla-
tego pragnę teraz powiedzieć wam, co czu-
ję i co leży mi na sercu.

Od trzeciego roku życia modlę się na
różańcu i nie mogę wyobrazić sobie dnia
bez tej modlitwy, gdyż przez różaniec Mat-
ka Boża udziela mi sił, abym mogła wy-
trwać w moich cierpieniach. Nie mogę cho-
dzić, miałam dotąd 29 złamań kości. Od
urodzenia mam kruche kości, które łatwo
się łamią. Każde moje cierpienie staram się
ofiarować Bogu i Matce Bożej i przyjmo-
wać je z miłością i radością, gdyż to cier-
pienie jest tak niezbędne, by grzesznicy się
nawracali, a na świecie zapanował pokój.

Wielu ludzi nie potrafi przyjąć i znosić
swego cierpienia i krzyża, i z tego powodu
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buntuje się przeciw Bogu. Ale cierpienie nie
jest tylko czymś negatywnym ani karą Bo-
żą. Każde cierpienie, z jakim spotykamy się
w życiu, jest właściwie wielką łaską, jakiej
udziela nam Bóg. Jest to czas, w którym
możemy bardziej zbliżyć się do Niego;
czas, w którym możemy doświadczyć
szczególnej Jego bliskości oraz miłości, by
wzrastać w świętości, do jakiej jesteśmy
wezwani. Przez cierpienie stajemy się po-
dobni do Chrystusa, który tak wiele wycier-
piał dla nas, aby nas zbawić. Nasze fizycz-
ne ułomności są tak małe w porównaniu z
cierpieniami Jezusa, jakie On wziął na sie-
bie z miłości za każdego z nas.

Każdy z was tu obecnych ma jakieś
cierpienie, psychiczne lub fizyczne, proble-
my i trudności, które wydają się nie do roz-
wiązania, jeśli spojrzymy na nie tylko po
ludzku. Jednak jeśli wierzymy w Boga i całe
nasze życie, całą naszą istotę – to, czym
jesteśmy – powierzamy Bogu, to możemy
odczuć, że On nas będzie uzdalniał do te-
go, żeby te nasze biedy znosić z godnoś-
cią, a nawet z radością i miłością w sercu.

Ja wiem, że to nie jest proste i łatwe.
Kiedy nam się nie wiedzie pomyślnie, gdy
jesteśmy słabi i wydaje się nam, że cały
świat nas opuścił, wtedy nade wszystko po-
winniśmy zacząć się modlić. Weźmy róża-
niec do ręki i zjednoczmy nasze cierpienia
z cierpieniami Jezusa oraz Matki Bożej. Bę-
dzie nam wówczas łatwiej przeżywać i zno-
sić własne cierpienia. Gdyż Jezus będzie
nam pomagał dźwigać nasz krzyż na dro-
dze krzyżowej naszego życia. Na końcu tej
drogi krzyżowej czeka nas Bóg, zmar-
twychwstanie i wieczna radość. Dlatego nie
unikajmy i nie pozbywajmy się krzyża, lecz
dźwigajmy go wytrwale, naśladując Jezu-
sa. Gdy wytrwamy w tym dźwiganiu wła-
snego krzyża, wówczas osiągniemy praw-
dziwe szczęście, jakiego świat dać nam nie
może, lecz tylko sam Bóg. Ale trzeba kro-
czyć tą drogą świętości z wytrwałością i z
modlitwą na ustach i w sercu.

Matka Boża na wielu miejscach obja-
wień prosiła: „Odmawiajcie różaniec, od-
mawiajcie go wytrwale każdego dnia”. I dziś
także Matka Pana wzywa nas, niezależnie
od wieku, pokolenia i pochodzenia:  „Od-
mawiajcie różaniec, odmawiajcie go wy-
trwale każdego dnia”! Ta modlitwa jest wiel-
kim darem, wielką łaską oraz powołaniem,
jakie otrzymaliśmy od Boga przez Maryję
na te trudne czasy.

Nasze modlitwy winniśmy łączyć z
modlitwą, jaką Matka Boża powierzyła nam
tu w Amsterdamie, wzywając nas i zachę-
cając do odmawiania jej każdego dnia. Dla-
tego proszę was, poświęćcie się Maryi tu-
taj na tym świętym miejscu, na które przy-
byliście. Ofiarujmy Maryi nasze serce, na-
sze życie, nasze rodziny, narody i cały
świat, ponieważ reprezentujemy tu różne
narody całego świata. Wszyscy jesteśmy
dziećmi Matki Bożej, która zaprasza nas,
by się Jej poświęcić. Przez modlitwę ró-
żańcową Maryja będzie nas prowadzić do
swego Syna najprostszą i najkrótszą dro-

gą, byśmy Go bardziej kochali, lepiej na-
śladowali, coraz bardziej poznawali i sta-
wali się do Niego podobni.

Niech każdy z nas powie Matce Bożej:
„Chcę być Twoim apostołem modlitwy ró-
żańcowej i orędzi Amsterdamskich”. I za-
nieśmy tę modlitwę do najbardziej odle-
głych stron świata do wszystkich narodów.

Powinniśmy wszyscy przychodzić do
Maryi, aby zawsze być bliżej Jezusa. Ale
nie możemy przychodzić do Maryi tylko
sami, lecz przez modlitwę różańcową sta-
rać się przyprowadzać do Niej także in-
nych. Tych, którzy żyją z dala od Boga,
tych, którzy się zagubili na drodze życia.
Przez nasz przykład, przez naszą miłość
do Boga i do Maryi musimy te wszystkie
zagubione owieczki doprowadzić do Niej,
jak to widzimy na tym obrazie Pani Wszyst-
kich Narodów. Kiedy to zadanie zostanie
wykonane, to świat się zmieni. Wówczas
na świecie zapanuje pokój, radość i miłość.

Aby ten cel osiągnąć, Maryja potrze-
buje każdego z nas. Nie wolno nam mó-

wić: „Nam nie jest potrzebna ta modlitwa”
lub: „Ktoś inny modli się za nas”. Nie, to
nie tak! Maryja wzywa każdego z nas do
tej akcji modlitewnej. Bez naszej pomocy
modlitewnej świat nie może się zmienić. Z
tej racji Matka Boża ustawicznie prosi nas
o modlitwę. Ale my ciągle jeszcze jesteśmy
głusi, ociągamy się z odpowiedzią, braku-
je nam odwagi i wytrwałości.

Nie bójcie się różańca. Zacznijmy naj-
pierw od jednej dziesiątki, której odmówie-
nie trwa tylko 5 minut. To tak mało i krótko!
Jednak to coś tak małego może zdziałać
tak wiele dobrego dla jakiejś osoby, dla
rodzin lub narodów. Musimy stać się ryce-
rzami Matki Bożej, którzy będą walczyć ze
złem i szatanem podwójną bronią: różań-
cem i miłością. Starajmy się pozyskać
wszystkich ludzi dla różańca!

Dzieci – swoich rodziców, rodzeństwo,
dziadków; przyjaciele – swoich przyjaciół.
I odwrotnie: niech rodzice zachęcają do tej
modlitwy swoje dzieci. Nie powinno być na
świecie człowieka, który by nie znał Boga i
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Matki Bożej i nie modlił się na różańcu. To
jest nasze zadanie i nasza misja, jaką ma-
my do spełnienia. Musimy się z tym spie-
szyć, gdyż nie ma już wiele czasu! Musi-
my działać zaraz! Gdy wrócicie do domu,
zacznijcie odmawiać różaniec w rodzinie.
Matka Boża powiedziała przecież: „Gdy ró-
żaniec będzie odmawiany w rodzinach,
będzie na świecie pokój, radość i jedność”.

Wieczorem, gdy wszyscy są w domu,
weźcie do ręki różaniec i módlcie się, aby
ukazał się owoc pokoju! To jest bardzo wa-
żne w dzisiejszych czasach, aby ratować
rodziny. Świat oddala się od Boga, buduje
bowiem tylko na sobie, a nie – na Bogu.
My jednak nie możemy nic uczynić bez
Boga. On daje nam życie, wolność, wszyst-
ko.

Mam nadzieję, że po tym spotkaniu, tu,
u Pani Wszystkich Narodów po powrocie
do domu, będziecie w swoim kraju propa-
gować najpiękniejszą, najcudowniejszą i
równocześnie najprostszą modlitwę – ró-
żaniec, jako apostołowie Matki Bożej. Mam
też nadzieję, że i w waszym kraju i w wa-
szym środowisku powstaną „Podwórkowe
Koła Różańcowe Dzieci”, które istnieją już
w 27 krajach, na wszystkich kontynentach
i posiadają 116 tysięcy członków. Jest to
wielka rzesza, jednak jest potrzeba jesz-
cze większej liczby modlących się, aby
świat był ocalony. Jak wspomniał już ks. P.
Sigl, O. Pio mówił o 5 milionach dzieci, które
przez modlitwę różańcową mogłyby zba-
wić świat. Zmobilizujcie wszystkie wasze
siły, gdyż to jest możliwe, aby osiągnąć tę
liczbę 5 milionów dzieci, które będą odma-
wiać różaniec. Propagujmy tę modlitwę w
naszych rodzinach, wśród przyjaciół, w
szkole, w pracy, na podwórkach, na pla-
cach zabaw, i wszędzie tam, gdzie aktual-
nie jesteśmy.

Zobaczcie, nie byłabym dzisiaj tutaj
wcale, gdyby nie modlitwa różańcowa.
Moja mama poświęciła mnie Matce Bożej,
i dlatego żyję. Dziś jestem z wami tu u Pani
Wszystkich Narodów, aby Jej dziękować,
że jestem Jej dzieckiem, że codziennie do-
świadczam Jej troski i miłości oraz, że Jej
służę i mogę Jej sprawę rozpowszechniać
w świecie.

Mam teraz, prośbę do was, drodzy ro-
dzice, którzy przybyliście tu: jeżeli jeszcze
dotąd nie poświęciliście swoich dzieci Mat-
ce Bożej, to uczyńcie to dziś i tutaj. U stóp
Pani Wszystkich Narodów powierzcie Mat-
ce Niebieskiej życie swoich dzieci, aby Ona
je prowadziła. Dzieci i młodzież to przy-
szłość waszych krajów. Jeżeli od dzieciń-
stwa będą mogły wzrastać w atmosferze
modlitwy i miłości do Jezusa i Maryi, to sta-
ną się inne. Będą apostołami Jezusa i Maryi
w dzisiejszym świecie i świat się zmieni.
Módlmy się również dzisiaj i o to za wsta-
wiennictwem Pani Wszystkich Narodów.

Pragnę jeszcze zadać wam pytanie, na
które musicie koniecznie odpowiedzieć.
Czy chcecie pomóc Matce Bożej przez
wstawiennicze współcierpienie za świat i
odmawianie codziennie przynajmniej jed-

nej części różańca? (W tym momencie słu-
chacze obdarzyli Madzię oklaskami). Spo-
dziewam się, że ten aplauz jest wyrazem
waszej zgody. Teraz Matka Boża będzie
trzymać was za słowo!

Nie wolno wam Jej zawieść! Módlcie
się z radością i miłością każdego dnia,
módlcie się zarówno wspólnie, jak i w ci-
szy, sercem, gdyż każda modlitwa winna
być rozmową z Bogiem, naszym najlep-
szym Przyjacielem i z Maryją, naszą naj-
lepszą Matką. Jej możemy wszystko po-
wierzyć, co nas gnębi i boli, ale także i to,
co nas cieszy. Matka Boża zajmie się
wszystkimi naszymi biedami i zaniesie je
przed tron Boga.

Wierzcie, że Matka Boża jest w stanie
przez modlitwę różańcową dokonać wiel-
kich cudów. Moc modlitwy różańcowej jest
ogromna, i każdy z was może tego do-
świadczyć, kto zacznie się modlić. Stanie-
cie się lepsi, pełni radości i duchowo prze-
mienieni. Maryja będzie was prowadzić i
obdarzać łaskami, których potrzebujecie na
codzień. Ja będę również w swoich modli-
twach myśleć o was, byście pokochali Ma-
ryję i modlitwę różańcową.

Niech Pani Wszystkich Narodów, któ-
ra zgromadziła nas dzisiaj wokół siebie jako
swoje dzieci, z tak wielu narodów, obdarzy
nas łaską, byśmy żyli i wzrastali w miłości
do Boga i do bliźniego, i wszyscy, mimo
różnic pochodzenia i języków, znaleźli miej-
sce pod Jej opiekuńczym płaszczem i w
Jej macierzyńskich ramionach.

Dziękuję serdecznie za zaproszenie na
ten cudowny Dzień Modlitw ku czci Matki
Bożej – Pani Wszystkich Narodów, i za to
że mogłam dzisiaj tu być. (oklaski). Niech
ten aplauz będzie ku czci Jezusa i Jego
Matki.”

Prelekcja i świadectwo Magdy Buczek
zrobiło na słuchaczach wielkie wrażenie.
Jej słowa wypowiadane z głębi serca i wiel-
kim przekonaniem trafiały do serc słucha-
czy, i można się spodziewać, że wywołały
pozytywny oddźwięk. Jednym z owoców
tego świadectwa był fakt, o którym dowie-
działem się następnego dnia, iż pewna
polska rodzina, powracająca do kraju, po-
stanowiła wspólnie wraz z dziećmi odma-
wiać codziennie różaniec w domu wieczo-
rem o godzinie 20.00.

Madzia otrzymała od zakonnic z Am-
sterdamu 50 tys. obrazków Pani Wszyst-
kich Narodów z modlitwą, do rozpowszech-
nienia ich w Polsce. To właśnie te siostry
ufundowały Madzi, jej mamie i cioci pod-
róż do Amsterdamu. Podsłuchałem, iż na
przyszły rok Madzia Buczek została ponow-
nie zaproszona do Amsterdamu.

Wszyscy obecni odmówili
następnie tajemnice radosne
Różańca Świętego...
...a w tym czasie księża biskupi i ka-

płani przygotowywali się w zakrystii do
wspólnej, uroczystej Eucharystii.

Procesja złożona z około 90 kapłanów,
12 biskupów, 1 archimandryty, 1 opata, 3

diakonów i 1 kardynała, wyruszyła do ołta-
rza o godz.11.15. Przed nią uroczyście
wniesiono do prezbiterium flagi narodowe
poszczególnych państw. Było ich około 50.
Gospodarz diecezji, bp J. M. Punt, powitał
biskupów. Byli to bp P. M. Hnilica z Rzy-
mu, bp M. H. Duck Oanh z Wietnamu, bp
J. Manathodatk obrządku syromalabarskie-
go z Kerala, bp J. B. Thakur z Indii, bp Ch.
Sareng z Indii, bp G. Kujur z Indii, bp gre-
kokatolicki I. Bilyk z Ukrainy, bp M. Apochi
z Nigerii, bp R. Scarrone z Urugwaju, ma-
ronicki arcbp T. Khoury z Libanu, archiman-
dryta J. S. Gajek z Białorusi, emerytowany
opat Niggl z Niemiec, bp F. B. Naijm z Rzy-
mu. Liturgii przewodniczył kardynał I. Mo-
ussa Daoud z Rzymu, prefekt Kongregacji
Kościołów Wschodnich, emerytowany pa-
triarcha syryjsko-katolicki Kościoła w An-
tiochii.

Zaproszeni dostojnicy Kościoła, którzy
z powodu różnych obowiązków nie mogli
przybyć na ten dzień do Amsterdamu, prze-
słali swe życzenia, m. in. kard. Avery Dul-
les z Nowego Jorku, arcybiskup J. J. Myer
z Netwark, bp Kl. Pickel z Rosji, biskupi z
Rwandy, Indonezji, Sri Lanki, Tajwanu, Ka-
merunu, Malawii, Kenii, Ivorkustu, Niemiec,
Polski, Słowacji, Francji, Szwecji, Austra-
lii, USA, Hondurasu, Brazylii, Libanu, Be-
tlejem i Jerozolimy.

Aulę sali Kongresowej RAI wypełniła 8
tysięczna rzesza wiernych-uczestników do
ostatniego miejsca. Główny celebrans,
kard. I. Moussa, sprawując liturgię w języ-
ku francuskim, wyraził wielką radość z po-
wodu obecności tak wielkiej rzeszy wier-
nych, pokaźnej liczby kapłanów i biskupów.
Pozdrowił i powitał serdecznie wszystkich
przybyłych do Amsterdamu z wielu krajów
całego świata. W czasie homilii mówił: „Dni
Modlitw przypadają, podobnie jak w latach
ubiegłych, w uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. Tak jak Apostołowie wraz z Ma-
ryją zgromadzeni w Wieczerniku oczekiwali
na Zesłanie Ducha Świętego, tak dzisiaj
również Maryja zgromadziła nas w Wie-
czerniku modlitewnym, by wraz z Nią i za
Jej wstawiennictwem przez wspólne mo-
dlitwy uprosić u Ojca Niebieskiego nowe
Zesłanie Ducha Świętego z Jego darami
pokoju, jedności i miłości dla wszystkich
narodów świata. Inspirowani Jej orędzia-
mi pragniemy przez nasze wspólne modli-
twy, a szczególnie przez nasz udział w ofie-
rze Eucharystii wyprosić te nieocenione
dary Ducha Świętego i obiecane przez Nią
wszelkie inne dary i łaski.

Kardynał rozwijał w oparciu o Pismo św.
temat modlitwy, nawiązując do hasła tego-
rocznego spotkania: „Pani Wszystkich Na-
rodów i potęga modlitwy”. Swoją homilię
kaznodzieja zakończył modlitwą ułożoną
przez siebie. Jej najistotniejsza treść była
następująca:

„Matko i Pani Wszystkich Narodów, Ty
dostrzegłaś zatroskanie i problem nowo-
żeńców w Kanie Galilejskiej. Zauważyłaś
ich zmartwienie i przyszłaś im z pomocą.
Wstawiłaś się za nimi u swojego Syna, pro-
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sząc Go o pomoc, mówiąc: „Nie mają wina”.
Dzisiaj na początku trzeciego tysiącle-

cia prosimy Cię, wejrzyj na nasze potrze-
by i przyjdź nam z pomocą, mówiąc do
Syna: nie mają wiary, nie mają pokoju, nie
mają chęci do przebaczenia, nie mają mi-
łości, nie mają sprawiedliwości, nie widzą
głębszej wartości życia, nie szanują ludz-
kiej godności.

Niech Twój Syn przemieni naszą nie-
wiarę w wiarę żywą, naszą obojętność – w
aktywne czyny, nasze okrucieństwo – w ła-
godność i miłosierdzie, nasze przestępstwa
– w humanitarne czyny przepojone ludz-
kim uczuciem, niezgodę – w twórczy dia-
log i wzajemne zrozumienie, aby cały świat
mógł uwierzyć, że On jest jedynym Zbawi-
cielem, a Ty Jego Matką i Panią Wszyst-
kich Narodów.”

Po Eucharystii biskupi podeszli do ob-
razu Maryi – Pani Wszystkich Narodów,
tonącego w kwiatach, i odczytali akt zawie-
rzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, modli-
twę wzorowaną na akcie zawierzenia Ojca
Świętego. Chwila ta była bardzo podnio-
sła. Każdy z obecnych kapłanów i wiernych
trzymał w ręku zapaloną świecę. Patrząc
na tę 8-tysięczną rzeszę wiernych z zapa-
lonymi świecami, trudno było oprzeć się
wzruszeniu.

Od godz.14.30 obecni odmawiali przed
Najświętszym Sakramentem Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. Na dużych ekranach
wyświetlane były niektóre obrazy z filmu
Mela Gibsona „Pasja”.

Około 15.30 ks. Paul Maria Sigl wygło-
sił piękną i głęboką w treści prelekcję, za-
tytułowaną:

„Czyńmy wszystko,
co Matka do nas mówi”...
...ilustrując jej treść 90 kolorowymi ob-

razami. Mówił m.in.:
„W obliczu dramatycznych i tragicznych

wydarzeń we współczesnym świecie –
mam tu na myśli różne formy zła – wielu
ludzi patrzy w przy-
szłość z wielką obawą i
niepokojem. Ale w dzi-
siejszym Dniu Modlitw
Nasza Niebieska Mat-
ka i Pani Wszystkich
Narodów, mimo tych
różnych zagrożeń pra-
gnie obdarować nas ła-
ską nadziei i pokoju,
rozwiewając te lęki i
obawy. Maryja bowiem,
kiedy się objawia, przy-
chodzi zawsze we wła-
ściwym czasie, by
uprzedzić i zapobiec
potencjalnym zagroże-
niom i tragicznym wy-
darzeniom, licząc na
naszą odpowiedź.
Przychodzi do nas, by
nie tylko nas ostrzec
przed możliwym nie-
bezpieczeństwem, ale

także wskazuje skuteczne środki przeciw-
stawienia się i zapobieżenia możliwym ka-
tastrofom.

Naszą odpowiedzią na Jej przestrogi,
zachęty i życzenia winno być czynienie
wszystkiego, co Maryja do nas mówi: wy-
pełnienie Jej życzeń i próśb.

Pragnę wam, drodzy słuchacze, przy-
pomnieć jak ważne i aktual-
ne są dzisiaj dla pokoju na
świecie orędzia Maryi – Pani
Wszystkich Narodów, i jak
wiele od nas zależy, by przy-
czynić się do osiągnięcia
tego Bożego pokoju, gdyż
wszyscy jesteśmy za to od-
powiedzialni. Objawienia te,
trwające w latach 1945-1959
zostały uznane przez Kościół
za autentyczne (31 maja
2002 r.), należy więc to prze-
słanie z Nieba potraktować z
powagą i odpowiedzialno-
ścią.

Odpowiedź świata i Ko-
ścioła na objawienia Fatim-
skie powinna być dla nas lek-
cją, żeby nie popełnić ponow-
nie tych samych błędów.
Wiemy dziś dobrze do jakich
tragicznych konsekwencji
doszło w wyniku długoletnie-
go ignorowania i lekceważe-
nia przestróg i próśb Maryi w
Fatimie. Maryja ostrzegła
ludzkość przed tragedią II
wojny światowej i przed „błę-
dami Rosji”, to znaczy przed
ateistyczną ideologią oraz
imperialistycznym totalitary-
zmem. Jako troskliwa Matka
wskazała nam skuteczne
środki, z pomocą których
można było tym nieszczę-
ściom zapobiec i ich uniknąć.
Były to tak proste i zwyczaj-

Biskup
Paul Maria Hnilica

ne środki: modlitwa różańcowa, nabożeń-
stwo do Niepokalanego Serca Maryi, Ko-
munia św. wynagradzająca w pierwsze
soboty miesiąca oraz poświęcenie się Jej
Niepokalanemu Sercu.

Niestety, świat i Kościół nie odpowie-
dzieli właściwie i na czas na te przestrogi i
życzenia Matki, dlatego nastąpiła katastro-
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fa. A przecież atmosfera w Kościele i chrze-
ścijaństwo w tamtych czasach było wtedy
bardziej Maryjne. Należy się dziś poważ-
nie zastanowić i postawić sobie pytanie,
jaka będzie nasza odpowiedź na apel Ma-
ryi, Pani Wszystkich Narodów z Amsterda-
mu w dzisiejszych czasach sekularyzacji,
liberalizmu i praktycznego ateizmu, które
nie są dziś tak Maryjne, jak dawniej? I ja-
kie mogą być konsekwencje dla ludzkości
i świata w przypadku zignorowania apelu
Maryi z Amsterdamu? Uczmy się od Fati-
my, by w odniesieniu do przesłania Maryi
z Amsterdamu nie popełnić tego samego
błędu. Maryja przybyła tu, do Amsterdamu,
w odpowiednim czasie, by nie tylko ostrzec
narody świata ideologią praktycznego ate-
izmu, ale także przed wielką światową ka-
tastrofą. Ponownie podała nam odpowied-
nie środki, by zapobiec tym potencjalnym
nieszczęściom. Nazwała się „Panią lub
Matką Wszystkich Narodów”, ofiarowała
nam nowy wizerunek i modlitwę, zachęca-
jąc nas do częstego jej odmawiania oraz
szerzenia Jej kultu w tym obrazie, obiecu-
jąc równocześnie, iż w przypadku spełnie-
nia Jej życzeń, „będzie mogła Ona pod tym
wezwaniem i przez tę modlitwę wybawić
świat od wielkiej światowej katastrofy” (10
maja 1953). Jest to równocześnie warunek
i przygotowanie do ogłoszenia ostatniego
Maryjnego dogmatu o Maryi Współodku-
picielce, Orędowniczce i Pośredniczce, o
co także prosiła w swych orędziach. Ogło-
szenie go spowoduje Nową Pięćdziesiąt-
nicę, i nastanie dla udręczonej ludzkości
czas prawdziwego Bożego pokoju.

Czas nagli i wydawać się może, że w
obliczu takiego ogromu zła jest już zbyt
późno. U Boga jednak nigdy nie jest za póź-
no. Jeśli więc Kościół i ludzkość odpowie
pozytywnie na apel Maryi z Amsterdamu,
to możemy doświadczyć cudu, jaki Maryja
obiecała, mówiąc: „Przystąpcie z płomien-
nym zapałem do tego dzieła Ocalenia i
Pokoju, a zobaczycie cuda” (1 czerwca
1951).

Przytoczę kilka przykładów tego, jak
Bóg wynagradza dziecięce posłuszeństwo.

1. Krucjata różańcowa
i wyzwolenie Austrii
spod okupacji wojsk radzieckich
Powszechnie wiadomo, że w następ-

stwie II wojny światowej Austria została
zajęta i okupowała ją 50-tysięczna Armia
Czerwona Związku Radzieckiego. Wów-
czas to Matka Boża w narodowym sanktu-
arium Austrii, w Mariazell, natchnęła fran-
ciszkanina, Ojca Pawła Pavlicka, by zachę-
cił Austriaków do wytrwałej modlitwy różań-
cowej w intencji uzyskania prawdziwej
wolności. Rzucony przez Ojca Pavlicka
apel i zachętę do modlitwy różańcowej
podjęła część narodu austriackiego. Po 10
latach wytrwałej modlitwy skutek został
osiągnięty: 15 maja 1955 r. Mołotow pod-
pisał umowę, na mocy której wojska oku-
pujące kraj wycofały się z Austrii. Kanclerz
Austrii ogłosił wtedy uroczyście: „Austria

jest wolna”. Był to rezultat nie tyle pertrak-
tacji polityków, co łaska wyproszona wy-
trwałą modlitwą różańcową. Trzeba nam
więc uwierzyć w potęgę modlitwy, którą Bóg
i Maryja traktują serio. I my również winni-
śmy ją traktować poważnie i modlić się wy-
trwale i z ufnością.

2. Przemiany w Bloku Wschodnim
wskutek poświęcenia Rosji
i świata Niepokalanemu
Sercu Maryi
13 maja 1981 r. dokonano zamachu na

życie Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież
uratowany cudownie przez Maryję, w cza-
sie rekonwalescencji w rzymskiej klinice,
przestudiował dokumenty dotyczące obja-
wień Matki Bożej w 1917 roku i powiedział:
„Teraz zrozumiałem, że jedynym ratunkiem
dla świata przed wojną nuklearną i ate-
izmem jest poświęcenie świata i Rosji Nie-
pokalanemu Sercu Maryi”.

Po należytym przygotowaniu, 25 mar-
ca 1984 r. na placu św. Piotra w Rzymie
papież dokonał aktu poświęcenia świata i
Rosji Matce Bożej, w łączności ze wszyst-
kimi biskupami świata, jak życzyła sobie
tego Maryja. Nuncjusz apostolski zapytał
potem s. Łucję, czy Niebo przyjęło ten akt?
Siostra Łucja odpowiedziała, że tak, gdyż
papież dokonał tego zgodnie z życzeniem
Maryi. Wówczas nuncjusz apostolski po-
wiedział: „No, to czekamy teraz na cud”. S.
Łucja odpowiedziała na to: „Pan Bóg na
pewno dotrzyma swego słowa”.

Rok 1988 był obchodzony w Kościele
z polecenia papieża jako Rok Maryjny. I oto
pod koniec tegoż roku dokonuje się coś
niespodziewanego: zburzony zastaje mur
Berliński i rozpada się cały Blok Wschod-
ni, ostatecznie także Związek Radziecki.
Ten wielki przełom zapowiedziała już Ma-
ryja w orędziach Amsterdamskich 38 lat
wcześniej (31 grudnia 1951 roku). Żaden
polityk tego nie przewidział, a papież w
dokumencie Tertio Millennio Adveniente
napisał, że te wydarzenia „na zawsze po-
zostaną zaskoczeniem z racji szybkości, z
jaką nastąpiły”.

Te zaskakujące wydarzenia, jako efekt
papieskiego zawierzenia dziejów świata i
ludzkości Maryi, winny być dla nas bodź-
cem i zachętą do przyjęcia z wiarą zatwier-
dzonych już przez Kościół orędzi Amster-
damskich, w których Maryja m. in. prosi o
codzienne odmawianie i rozpowszechnia-
nie podanej nam modlitwy oraz o szerze-
nie kultu ofiarowanego nam wizerunku Pani
Wszystkich Narodów. Zadanie to określiła
Maryja mianem „Światowej Akcji Ocalenia
i Pokoju”, przez którą Ona wraz z nami
będzie w stanie zapobiec wielkiej, świato-
wej katastrofie.

3. Rewolucja różańcowa
na Filipinach
Znamiennym wydarzeniem w historii

narodu Filipińskiego było odsunięcie od
władzy dyktatora Marcosa. Pisano o tym
szeroko w prasie, ale zbyt mało powiedzia-

no o tle tych wydarzeń. Na prośbę bisku-
pów Filipin papież wyraził zgodę, by rok
1985 był obchodzony na Filipinach jako
Rok Maryjny. Rok ten przeżywany w du-
chu pokuty, nawrócenia i z modlitwą na
ustach, zaowocował zwycięstwem dobra
nad złem w dramatycznych wydarzeniach,
jakie ten katolicki naród miał wkrótce prze-
żywać.

W 1986 r. kardynał Sin wezwał wier-
nych do pokojowego protestu przeciw sko-
rumpowanemu reżimowi Marcosa. W krót-
kim czasie wyszło na ulice Manili 3-4 mi-
lionów Filipińczyków, którzy wspólnie za-
częli odmawiać różaniec. Na placach sto-
licy księża ustawicznie odprawiali Msze
Święte. Dzieci odmawiające różaniec na-
kłaniały uzbrojonych żołnierzy do modlitwy,
ofiarowując kwiaty czołgistom, którzy mieli
rozproszyć tłumy. Wielu żołnierzy przyłą-
czyło się do modlących się. Pewien dowód-
ca eskadry helikopterów, które miały zrzu-
cić granaty na zgromadzone tłumy, relacjo-
nuje taki fakt: „Gdy byłem już gotów wyko-
nać rozkaz Marcosa, ku mojemu wielkie-
mu zaskoczeniu, rozpoznałem w tłumie
modlących się ludzi moją żonę z dziećmi.
Zaskoczony tym faktem, wydałem rozkaz
natychmiastowego powrotu do bazy. Po
wylądowaniu wróciłem natychmiast do
domu, gdzie zastałem, ku mojemu zdziwie-
niu, moją żonę z dziećmi w mieszkaniu. Z
wyrzutem zapytałem ją, dlaczego w takim
zagrożeniu i niebezpieczeństwie pojecha-
ła z dziećmi do miasta, dołączając się do
protestujących ludzi? Ale ona odpowiedzia-
ła mi, że nie wychodziła z mieszkania i
przez cały dzień była w domu. Działo się
to 25 lutego 1986 r. w święto Pani Zwycię-
skiej. Marcos wówczas skapitulował i opu-
ścił kraj, udając się na wygnanie. Oto re-
zultat wytrwałej i ufnej modlitwy, która owo-
cuje zwycięstwem dobra.

4. Ponowna rewolucja różańcowa
na Filipinach
Analogiczne zwycięstwo przez modli-

twę różańcową powtórzyło się 15 lat póź-
niej, w styczniu 2001 r. Po upływie kaden-
cji prezydenckiej pani Corazon Aquino,
nowym prezydentem został Józef Estrada,
były aktor filmowy i playboy. W czasie spra-
wowania władzy okradł kasę państwa, skut-
kiem czego naród filipiński zubożał jesz-
cze bardziej. Usunięcie prezydenta przez
nowe wybory było niemożliwe, gdyż prze-
kupił on senat. W tej sytuacji bez wyjścia,
wytrwała modlitwa ponownie doprowadzi-
ła do zwycięstwa dobra i sprawiedliwości.
Dowódca armii i wysoka generalicja zorien-
towawszy się w sytuacji, zmienili swe prze-
konanie i opuścili prezydenta, stając po
stronie narodu. Wybrano i zaprzysiężono
nowego prezydenta, panią Glorię Macapa-
gal Arroyo, katoliczkę i zagorzałą opozy-
cjonistkę. Kilka dni później kardynał Sin w
liście pasterskim napisał: „Mocniejsza od
broni jest pełna ufności modlitwa. O wiele
bardziej skuteczniejszą od strategicznego
planowania jest post i ofiara. Mocniejszą
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od militarnej przemocy jest cicha siła ludu,
trzymającego modlitewną straż”.

Przytoczone wyżej przykłady powinny
nas umocnić w przekonaniu, że także i
dzisiaj w każdym kraju i w każdym czasie
możliwą rzeczą jest dokonanie przełomu
przez modlitewny szturm, a więc nie tylko
przez polityczne rokowania i dialog, ale tak-
że na płaszczyźnie duchowej przez potę-
gę modlitwy.

Dzięki temu możemy lepiej rozumieć i
realizować ofiarowaną nam przez Maryję
„Światową Akcję Ocalenia i Pokoju”. Kult
obrazu Maryi – Pani Wszystkich Narodów
i pełna ufności modlitwa o ponowne Zesła-
nie Ducha Świętego do serc wszystkich
narodów ma ogromną moc. Widziała to Ida
Peederman w swoich wizjach, kiedy Ma-
ryja m.in. powiedziała do niej: „Jak śnieg
topniejąc, wnika w ziemię, tak Duch Świę-
ty wniknie do serc wszystkich ludzi, którzy
będą odmawiać każdego dnia tę modlitwę”
(1 kwietnia 1951). „Nie zdajecie sobie spra-
wy z tego, jak wielką moc i znaczenie ma
ta modlitwa u Boga” (31 maja 1955).

Świat nie potrafi rozwiązać
pozytywnie konfliktowych sytuacji
Dzisiejsza sytuacja na świecie jest bar-

dzo zagmatwana, skomplikowana i groź-
na. Po ludzku rzecz biorąc, nie ma już żad-
nego wyjścia. Stosuje się przemoc, terror,
samobójcze zamachy w przekonaniu, że
tylko siłą i terrorem osiągnie się zamierzo-
ne cele. Stajemy się więźniami jakiegoś
diabelskiego koła przemocy bez wyjścia.
Konflikt izraelsko-palestyński, wojna w Ira-
ku i samobójcze zamachy terrorystyczne
w Nowym Jorku lub w Hiszpanii wystarcza-
jąco ilustrują sytuację. Eskalacja między-
narodowego terroryzmu wydaje się być
wojną światową XXI wieku. Ostatnia ankie-
ta przeprowadzona w Niemczech wykaza-
ła, że 3/4 społeczeństwa obawia się ata-
ków terrorystycznych. Przed dwoma laty
islamscy fundamentaliści pokazywali w jed-
nej z berlińskiej demonstracji, że nie za-
wahają się poświęcić własnych dzieci jako
samobójców, gdy będzie to konieczne. Były
minister Obrony USA przed rokiem powie-
dział, że posiada pewne informacje, według
których kolejny atak na USA będzie prze-
prowadzony nie przy użyciu zatankowa-
nych paliwem samolotów, jak w Nowym
Yorku, ale przy użyciu broni atomowej.
Natomiast egipski dyplomata Mohammed
el-Baradei, naczelny dyrektor Urzędu do
spraw energii atomowej w ONZ w jednym
z wywiadów wyraził swe obawy w obliczu
faktu czarnego rynku handlu surowcami
atomowymi mówiąc, iż „już 35-40 państw
jest dziś w stanie wytworzyć własną broń
jądrową. Boję się, iż broń atomowa może
wpaść w ręce bezwzględnych dyktatorów...
Jeszcze nigdy niebezpieczeństwo to nie
było tak wielkie... a wojna atomowa tak re-
alna i bliska”.

Ostrzeżenia Maryi
Czyż w obliczu tych faktów nie są real-

ne ostrzeżenia Maryi wypowiedziane w

Akita, gdzie ze łzami mówiła Ona o ogniu,
który spadnie z nieba, jeśli się nie nawró-
cimy i nie będziemy czynić tego, co Ona
nam mówi? Mamy do wyboru albo usłu-
chać głosu Matki, albo nie. Maryja dobrze
wie, co nam grozi, i dlatego pragnie zapo-
biec tym potencjalnym nieszczęściom.
Maryja już w 1947 r. dała odczuć Idzie Pe-
ederman na własnym ciele skutki bakterio-
logicznego ataku, o czym można przeczy-
tać w orędziu Amsterdamskim pod datą 26
grudnia 1947 r., które kończy się błagalny-
mi słowami: „Narody, bądźcie ostrzeżone!”

Ale w kolejnych wypowiedziach Mary-
ja wskazuje drogę wyjścia, budząc opty-
mistyczną nadzieję: „Świat nie wie zupeł-
nie, jak i dokąd ma iść. Śmiało więc naro-
dy, zaufajcie swojej Matce, która przecież
jeszcze nigdy nie opuściła swoich dzieci”
(31 maja 1955). „Świat nie zostanie urato-
wany przez przemoc, świat zostanie ura-
towany przez Ducha Świętego” (29 kwiet-
nia 1951).

Powrót do prawdziwego
źródła pokoju
Kto więc jest w stanie dać dzisiejsze-

mu światu zadowalające rozwiązanie: koś-
cielni dyplomaci? politycy? Rada Bezpie-
czeństwa ONZ? eksperci finansowi? filo-
zofowie? psycholodzy? wojskowi? Nieste-
ty, oni mogą zaoferować tylko rozwiązania
prowizoryczne. Długofalowe, skuteczne i
zadowalające rozwiązania tych światowych
problemów można znaleźć jedynie w Bogu.
A Bóg czyni to dziś przez Maryję, której zle-
cił misję doprowadzenia ludzkości z powro-
tem do Niego, jedynego i prawdziwego źró-
dła życia i pokoju Bożego. To tu, w Ams-
terdamskich orędziach mówi Ona m.in.:
„Uklęknijcie przed waszym Panem i Stwór-
cą, i bądźcie wdzięczni!... Uklęknijcie w
pokorze przed swoim Stwórcą! ...Proście
o Jego miłosierdzie, bo On jest miłosierny”
(31 maja 1954). „Szatan nie jest jeszcze
usunięty. Pani Wszystkich Narodów przy-
chodzi teraz, aby go przepędzić. Ona przy-
chodzi, by zapowiedzieć Ducha Święte-
go...Wy jednak odmawiajcie modlitwę, któ-
rą przekazałam światu... Bóg posyła teraz
do wszystkich narodów swoją Matkę, Pa-
nią Wszystkich Narodów. Ona, jak to jest
zapowiedziane, pokona szatana. Ona po-
stawi swoje stopy na jego głowie” (31 maja
1955).

Ta zapowiedź naszej Matki Niebieskiej
i wymowa Jej wizerunku napawają ufno-
ścią. Maryja stoi przed krzyżem, bo jako
Współodkupicielka cierpiała duchowo, kie-
dy Jej Syn umierał na krzyżu dla naszego
odkupienia. Jest naszą Matką. Jako Po-
średniczka przekazuje nam łaski Boże,
wysłużone przez Chrystusa. Jako nasza
Matka jest także Orędowniczką, bo wsta-
wia się za nami u Boga i broni nas przed
szatanem.

Pozwalam sobie zwrócić uwagę na pe-
wien szczegół uwidoczniony na tym obra-
zie: pod stopami Maryi, stojącej na kuli zie-
mskiej nie ma już węża. Zwycięstwo bo-
wiem nad szatanem dokonało się na Kal-

warii przez krwawą ofiarę Jezusa w zjed-
noczeniu obu Serc: przebitego Serca Jezu-
sa wraz z ofiarą bolejącego Serca Maryi.

Maryja jest Matką wszystkich odkupio-
nych i każdego z nas, co wyraziła słowa-
mi: „Wasza Matka zna życie... smutek... i
krzyż. Wszystko, co przeżywacie w tym ży-
ciu, jest drogą, którą wasza Matka prze-
szła już przed wami. Ona ukazała wam tę
drogę” (31 maja 1955).

Zechciejmy więc z zapałem wypełniać
życzenie naszej Matki Niebieskiej: rozpo-
wszechniajmy Jej obraz z tą modlitwą
wśród wszystkich ludzi.

Zachęcajmy także innych do odwiedza-
nia Jej sanktuarium w Amsterdamie, gdzie
w kaplicy wisi obok ołtarza duży obraz Pani
Wszystkich Narodów. Jako Matka czeka
Ona tu na wszystkich z otwartymi ramio-
nami, przywołując nas wszystkich do sie-
bie słowami: „Kimkolwiek jesteście, jestem
dla was Matką”. Do Idy powiedziała jesz-
cze: „Narody, troszczcie się, aby ci, którzy
są w potrzebie (a mam tu na myśli również
potrzeby duchowe) zostali przyprowadze-
ni do Pani. Pracujcie wśród innych z moją
modlitwą”. (31 lipca 1954).

Nowy rozkwit
Dlaczego Maryi tak bardzo zależy na

tym, byśmy Ją czcili w tym wizerunku i od-
mawiali przekazaną przez Nią modlitwę?
Na to pytanie odpowiada nam i wyjaśnia
to sam Chrystus w przeżyciach Euchary-
stycznych Idy, mówiąc m.in.: „Kościół i na-
ród bez Matki są jak ciało bez duszy” (31
maja 1955). „Oblubienica Pana nie na dar-
mo została posłana na ziemię. Zanieście
Ją narodom! Zrozumcie to dobrze: również
i Pan potrzebował Matki, aby się narodzić.
Poprzez matkę przychodzi życie. Dlatego
musi być Ona ponownie wprowadzona do
waszych kościołów i zaniesiona narodom,
a przeżyjecie rozkwit” (25 marca 1973).

To bardzo piękna obietnica. Wówczas
Ojciec Święty będzie mógł ogłosić postu-
lowany przez Maryję dogmat o jej współ-
odkupieńczym cierpieniu, pośrednictwie i
orędownictwie, który dziś rozumie i doce-
nia zaledwie niewielu. Będą to czasy no-
wej Pięćdziesiątnicy, w których Kościół i
świat będą się cieszyć prawdziwym Bożym
pokojem. Wówczas w tych czasach odro-
dzenia Kościoła powstanie nowa świątynia
Pani Wszystkich Narodów, którą Ida widzia-
ła już w swoich wizjach obok sali kongre-
sowej, w której obecnie świętujemy Dni
Modlitwy.

Jednak warunkiem tego rozkwitu i re-
alizacji tego dzieła jest zaangażowanie nas
wszystkich w tę światową Akcję Ocalenia i
Pokoju poprzez wprowadzenie Pani i Mat-
ki Wszystkich Narodów do wszystkich lu-
dów i narodów, czyli przez propagowanie
czci tego wizerunku Maryi oraz rozpo-
wszechnianie i odmawianie przekazanej
przez Maryję modlitwy.

Ten proces już się dokonuje przez Na-
rodowe Dni Modlitw w wielu diecezjach na
świecie z udziałem biskupów i wiernych,
np. w Indiach, Korei Południowej, Słowa-
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cji, Australii, Ameryce, Indonezji, Afryce i
na Filipinach. Jeżeli będziemy czynić to,
czego życzy sobie Maryja, to przyczynia-
jąc się do realizacji tej zapowiedzi naszej
Matki, możemy się już cieszyć z nadejścia
obiecanych nam nowych czasów Pokoju
Bożego!

Kończąc, dziękuję wam, drodzy Przy-
jaciele, za uwagę i proszę teraz o wspólne
odmówienie tej modlitwy, każdy w swoim
ojczystym języku, jak życzy sobie tego
Maryja:
Panie Jezu Chryste, Synu Ojca,
ześlij teraz Ducha Twego na ziemię.
Spraw, aby Duch Święty
zamieszkał w sercach
wszystkich narodów
i chronił je od upadku, katastrofy
i wojny.
Niech Pani Wszystkich Narodów,
która kiedyś była Maryją,
stanie się naszą Orędowniczką.
Amen.

*
W dalszej części programu prezento-

wane były kolejne świadectwa wiernych
świeckich. I tak: Tony i Chona Montinola z
Manili mówili o rozwoju kultu Pani Wszyst-
kich Narodów na Filipinach. Józef i Anna-
Maria Weinzirl zaprezentowali folklory-
styczny zespół taneczny wykonany przez
dzieci i młodzież, jako wyraz czci dla Pani
Wszystkich Narodów. I wreszcie chiński
menedżer z Utrechtu, Soe Hin Waei Jet
Kong przedstawił swoje świadectwo p.t.:
Zaangażowanie młodego menedżera na
rzecz Pani Wszystkich Narodów. Urodzo-
ny w Holandii i pracujący w banku, dzięki
mamie pogłębił wiarę, towarzysząc jej w
podróży do sanktuarium w Amsterdamie
oraz biorąc udział wspólnie z nią w jednym
z kolejnych Dni Modlitw. Powiedział: „ W
roku 2000 utwierdziłem się bardziej w wie-
rze, i w październiku tegoż roku towarzy-
szyłem mojej mamie pierwszy raz w pod-
róży do Amsterdamu do sanktuarium Pani
Wszystkich Narodów. Mama dużo mi o tym
opowiadała. Gdy usłyszała ona o trzecim
Międzynarodowym Dniu Modlitw, ogarnął
ją zaraz zapał. Kiedy i ja przeczytałem orę-
dzia Matki Bożej, zrozumiałem,
że słowa Pani muszą być au-
tentyczne i chciałem spełnić Jej
życzenia przez roz-
powszechnianie kultu Jej obra-
zu oraz przekazanej przez Nią
modlitwy.

To, co mnie szczególnie
uderzyło w Jej obrazie i treści
modlitwy, to była pewność, że
Maryja jest do przyjęcia przez
każdego. Maryja stoi bez ró-
żańca w ręku, co byłoby typo-
we dla katolików, i nie mówi:
„Jestem Maryją”. Nie, Ona
mówi: „Jestem Matką wszyst-
kich narodów”, czyli Matką tak-
że niekatolików i niechrześci-

jan. Doświadczyłem tego sam, a także moi
koledzy w pracy, wśród których niektórzy
są muzułmanami. Właśnie z nimi docho-
dzi często do pięknych rozmów o Matce
Bożej, którą znają jako Matkę proroka Je-
zusa. Jestem przekonany, że czczą Ją bar-
dziej od niejednego katolika. W banku, w
którym pracuję, wszyscy wiedzą, że jestem
wierzącym. Akceptują to i stopniowo część
z nich przyjmuje podarowany im przeze
mnie obrazek Pani Wszystkich Narodów z
modlitwą na odwrocie, nawet moi islamscy
koledzy.

Buddystka Ramase
Podobnie było w przypadku tajlandz-

kiej fryzjerki, Ramase, która jest buddyst-
ką. Było to przed trzema laty, kiedy mnie
strzygła. Opowiadała mi wtedy, że ma wiel-
kie problemy z wątrobą i jest śmiertelnie
chora. Lekarze dawali jej tylko trzy miesią-
ce życia, jeśli nie podda się operacji trans-
plantacji wątroby. Wówczas opowiedziałem
jej o Pani Wszystkich Narodów i podaro-
wałem jej obrazek, który obiecała mi po-
stawić u siebie obok figurki Buddy. Przyję-
ła także ze szczerą radością modlitwę
Maryi. Odtąd odmawiała ją każdego wie-
czoru w swoim ojczystym języku thai. Na-
uczyłem ją również Ojcze nasz i Zdrowaś
Maryjo, tak, że zaczęła praktykę modlitwy
od różańca. Jak ona to wszystko czyniła
przed swym ołtarzykiem z figurką Buddy,
nie wiem, ale jedno jest pewne: z dnia na
dzień polepszało się jej zdrowie. Po trzech
miesiącach przeszczepiono jej wątrobę i
operacja się udała. Ubiegłego roku udała
się ona do Tajlandii i zabrała ze sobą 100
obrazków Matki Bożej z Amsterdamu z
modlitwą w języku tajlandzkim, które prze-
kazała do szkół katolickich. Jej mąż jest
katolikiem, ale nie praktykującym. A ja po-
myślałem sobie: „Ramase, jesteś buddyst-
ką, a myślisz już po chrześcijańsku”.

Maryja rozwiązuje problemy
na swój sposób.
Od 10 prawie lat udaję się kilka razy w

roku do sanktuarium maryjnego w Ban-
neux, w Belgii. Tam pomagam w posługi-
waniu chorym. Oczywiście za każdym ra-
zem rozdaję wszystkim chorym mojej gru-
py obrazki Matki Bożej z modlitwą w ojczy-

stym języku chorego. Spotkałem kiedyś
pewną pątniczkę, która była bardzo nieza-
dowolona. Trapiła ją bezsenność z powo-
du podróży, po czym zamieszkała w hote-
lu z chrapiącą kobietą. Zapytała mnie, co
mógłbym jej poradzić? Podarowałem jej
obrazek z modlitwą Matki Bożej z Amster-
damu, mówiąc: „Pani przyjechała przecież
do Matki Bożej, prawda?”. Nie mogłem
postarać się o pojedynczy pokój, ale za-
chęciłem ją do odmawiania modlitwy. „Ma-
ryja może pani pomóc – powiedziałem,
gdyż pani przybyła do Maryi w tej piel-
grzymce”. I rzeczywiście w ciągu pięciu dni
ta pani będąc z nami w Banneux, dosko-
nale spała i nie zapomniała podziękować
Pani za ten cud, jakiego doznała.

Kolega z pracy.
Kiedy ofiarowuję komuś obrazek Pani

Wszystkich Narodów i zachęcam do mo-
dlitwy, szczególnie różańcowej, wówczas
chętnie mówię z przekonaniem o tym, co
sam odczuwam: „Wiem na 100%, że mo-
dlitwa do Maryi pomaga. Ty jednak jesz-
cze o tym nie wiesz. Musisz sam tego spró-
bować i doświadczyć. Wówczas zrozu-
miesz, że powiedziałem ci prawdę.”

Przykładem na to jest jeden z moich
kolegów z pracy. Przed trzema laty nieomal
zwolniono go z pracy. Prosił mnie o radę,
a ja podarowałem mu obrazek, z zachętą
do odmawiania codziennie różańca i tej
modlitwy. Dałem mu też wskazówkę, by
równocześnie sumiennie pracował. Nawet
dla mnie było to zdumiewające, jak polep-
szyła się wydajność jego pracy, w miarę
jak wytrwale odmawiał różaniec i uczest-
niczył we Mszy św.

Jako świadek dać świadectwo.
Niecały miesiąc temu podarowałem

pewnej kobiecie w kościele obrazek Matki
Bożej z Amsterdamu z modlitwą. Była bar-
dzo wzruszona i zaczęła mi opowiadać, że
ma wielkie zmartwienie ze swym synem,
który z powodu skandalu w USA wystąpił z
Kościoła. Kiedy podarowałem jej obrazek,
zapytała Maryję w swym wnętrzu, jak mo-
głaby odzyskać syna ponownie dla Kościo-
ła katolickiego. Być może ta modlitwa bę-
dzie jej pomocna – pomyślałem sobie.
Obrazek potraktowała jako odpowiedź
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O mieście Cochabamba [czyt.: kocia-
bamba] w Boliwii św. Jan Bosko powiedział:
"W górach Ameryki Południowej, pomiędzy
15 a 20 równoleżnikiem, zostaną odkryte
wielkie bogactwa, w postaci minerałów i su-
rowców, jednak prawdziwe znaczenie będą
miały nie te, ukryte w ziemi, lecz inne, cen-
niejsze od złota, których bogactwo rozcią-
gnie się nie tylko na kontynent południo-
wo-amerykański, lecz również na cały
świat, tak że oczy wszystkich będą zwró-
cone na to miejsce".

Catalina Rivas jest mieszkanką tego
właśnie boliwijskiego miasta. Ukończyła
jedynie szkołę podstawową, dlatego kiedy
zaczęła spisywać teksty o Męce Pana Je-
zusa, o Eucharystii, o Niebie wzbudziła
wielkie zdumienie. Catalina przyznała, że
słyszy głos Pana Jezusa i spisuje jedynie
to, co od Niego słyszy.

W 1994 r. modląc się pod krzyżem, od-
czuła pragnienie całkowitego oddania się
Jezusowi. Ujrzała wtedy wielkie światło,
które przeszyło jej dłonie i stopy, pozosta-
wiając krwawiące rany. Usłyszała głos:
"Raduj się z powodu daru, jakim cię obda-
rzyłem." Odtąd pojawiają się na jej ciele
stygmaty (na czole, dłoniach i stopach, w
boku), a Catalina przeżywa cierpienia ago-
nii, łącząc się cierpieniem Jezusa na Krzy-
żu. Świadkiem tego zjawiska był w pierw-
szy piątek stycznia 1996 r. lekarz, doktor
Ricardo Castanion, którego świadectwo
przyczyniło się do uznania za prawdziwe
doświadczeń Cataliny.

9 marca 1995 r. Catalina kupiła gipso-
wą figurkę Pana Jezusa, z której oczu za-

Maryi. Przyjęła go z radością i wdzięcznością, ze łzami. Nigdy dotąd nie słyszała
o objawieniach w Amsterdamie, zechciała poznać orędzia. Opowiedziałem jej o
piątym dogmacie Maryjnym. Oczywiście nic o tym nie wiedziała, a jednak powie-
działa do mnie: „Widział pan film Pasja? Może pan przypomnieć sobie scenę,
kiedy Jezus upada pod krzyżem, a Jego Matka spieszy Mu na pomoc i wspiera
Go? I jak przez to Jezus ponownie otrzymuje siłę, by iść dalej aż na Golgotę? I jak
Ona wraz z Nim współcierpi i wspiera Go w dziele zbawienia?”

Wówczas zrozumiałem i zauważyłem, że nie muszę tej kobiecie już nic więcej
mówić i wyjaśniać o współodkupieniu.

O godz. 17.00 przy balustradzie do prezbiterium księża biskupi udzielali bło-
gosławieństwa wiernym, szczególnie chorym, którzy podchodzili do nich osobi-
ście. O 17.30 wystąpiła ponownie młodzież. Program uwieńczyła adoracja Naj-
świętszego Sakramentu o l8.00 z błogosławieństwem eucharystycznym.

O 18.45 biskup J. M. Punt pożegnał pielgrzymów
i zaprosił do udziału w Dniu Modlitwy w roku 2005.
To zgromadzenie modlitewne duchowieństwa i wiernych z całego świata ura-

sta do rangi wielkiego wydarzenia religijnego w Kościele na skalę ogólnoświato-
wą. Warto w nim uczestniczyć. Można się przekonać naocznie, że apel Maryi z
Amsterdamu trafia do serc ludzkich, znajdując w nich odzew i w swoim czasie
przyniesie spodziewane owoce. Pan Bóg powoli, cierpliwie, ale skutecznie, prze-
prowadza swe plany ocalenia ludzkości. Niech będzie za to Bóg uwielbiony, a
Jego i nasza Matka, Maryja, jeszcze bardzie ukochana przez swoje dzieci i wysła-
wiana przez wszystkie pokolenia.

częły wypływać krwawe łzy. Zjawisko za-
interesowało uczonych, którzy na prośbę
dziennikarzy pobrali próbki i przebadali je
w USA i w Australii, stwierdzając w nich
obecność ludzkiej krwi. Badania przepro-
wadzone przez władze kościelne potwier-
dziły autentyczność tego wydarzenia, a nie-
zwykła figurka stoi dziś w kościele w Co-
chabamba.

Catalina Rivas zapisuje słowa skierowa-
ne do całego świata. Pan Jezus powiedział
do niej: "Wieczna miłość szuka dusz, któ-
re mogą powiedzieć nowe rzeczy o starych,
dobrze znanych prawdach... Kto korzysta
i zachwyca się nimi, pomaga również i in-
nym czerpać z nich pożytek. Kto ich nie
rozumie, jest nadal niewolnikiem złego du-
cha."

Słowa przez nią zapisywane nie zawie-
rają nowych prawd, ale przypominają
ewangeliczne wezwanie do nawrócenia,
wzywają do przyjęcia Boga i Jego miłości
oraz zachęcają do życia zgodnego z de-
kalogiem, Ewangelią i nauką Kościoła ka-
tolickiego.

Władze Kościoła głęboko poruszone
Bożymi znakami, przekonawszy się po ich
zbadaniu, że są one prawdziwe i istotne w
ewangelizacji dzisiejszego świata, powo-
łały w Boliwii organizację pod nazwą Apo-
stolat Nowej Ewangelizacji, która zajmuje
się rozpowszechnianiem Bożego orędzia
podyktowanego Catalinie. W najnowszym
wydaniu jej książek, do których należy rów-
nież "Tajemnica Mszy Świętej", arcybiskup
Apaza napisał: "Przeczytaliśmy książki
Cataliny i jesteśmy przekonani, że jedynym

«TAJEMNICA
MSZY ŒWIÊTEJ»

objêtoœæ: 48 stron
(105 x 145 mm)

cena katalogowa: 3 z³
*

  PRZY ZAMÓWIENIU MINIMUM
  20 EGZ. W JEDNEJ PACZCE:
  KOSZTY WYSY£KI GRATIS!
  Zamówienia przyjmuje:

Biuro Handlowe „Lumen”
b.h.lumen@voxdomini.com.pl
Tel.: (32)738-38-69
Fax: (32)738-94-12
43-190 Miko³ów
ul. ¯wirki i Wigury 6

*
  Osoby, które chc¹ zamówiæ TYLKO
1 EGZ., wystarczy, ¿e przeœl¹ na nasz
adres w kopercie znaczki o ³¹cznej
wartoœci 4,5 z³: na pokrycie ceny ksi¹-
¿eczki i jej wysy³ki.
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ich celem jest prowadzenie nas wszystkich
drogą zapoczątkowaną w Ewangelii. Książ-
ki te również podkreślają wyjątkowe miej-
sce Dziewicy Maryi - naszego wzoru w na-
śladowaniu i podążeniu za Jezusem Chry-
stusem - Matki, której powinniśmy się po-
wierzyć z całkowitym zaufaniem i miłością.
Książki te pokazują, jak powinien postępo-
wać prawdziwie wierzący chrześcijanin. Z
tych wszystkich względów wyrażam zgo-
dę na ich wydrukowanie i dystrybucję oraz
polecam jako materiał do medytacji i du-
chowego kierownictwa, odpowiadając na
wezwanie Pana, który pragnie zbawić wiele
dusz, ukazując im, że jest Bogiem żywym,
pełnym miłosierdzia i miłości."

 Na podst.: "Miłujcie się" nr 3/2004 str. 8-10.
Znaki wzywające do nawrócenia

+++++
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Jedność z Bogiem.
Kilka uwag o kierowaniu życiem,
do pewnej osoby w świecie
Bóg był dla ciebie bardzo dobry, gdyż

dał ci światło i łaskę zrozumienia, że „praw-
dziwa pobożność” polega w o wiele mniej-
szym stopniu na wielkiej liczbie modlitw i
praktyk niż na szczerym i wiernym poszu-
kiwaniu Jego świętej woli. Ta orientacja, to
ukierunkowanie naszego życia i naszej ak-
tywności według jego woli jest „istotą” ży-
cia duchowego. Modlitwy, sakramenty,
praktyki są „środkami” dla umocnienia nas,
dla podtrzymania nas w tym poszukiwaniu.

Jednakże Bóg pragnie, aby każdy z
nas, według swego powołania i okoliczno-
ści, złożył każdego dnia dar ze swej modli-
twy i wymaga w tym wielkiej wierności. Nie
z wielu modlitw, lecz z wielkiej wierności w
ich podejmowaniu...

Nic nie przynosi nam tak wielkiej po-
mocy, jak uczestnictwo we Mszy św.

Praktyka, którą przede wszystkim ci po-
lecam, to modlitwy aktami strzelistymi.

Nieco pobożnej lektury pomogłoby ci
bardzo w twoich dobrych postanowieniach.

Twoje wady pochodzą ze wspólnego
źródła: brak „wewnętrznych umartwień”
przeszkadza ci kontrolować poruszenia
twego serca, twego języka, twego działa-
nia. „Bycie impulsywnym” nie nauczyło cię
podejmowania ofiary z twoich pierwszych
porywów. Próbuj po trochu uczynić Jezu-
sa do tego stopnia Mistrzem, Panem
twego wnętrza, żeby On mógł cię trzymać,
prowadzić, jednoczyć ze Sobą, w dosko-
nałym poddaniu Jego Ojcu.

Kochasz bardzo naszego Pana i „On
cię kocha”, trzeba jednak, abyś była bar-
dziej w Jego Rękach”.

Pragnienie doskonałości.
Do pewnej benedyktynki
„To nie jest iluzja – wierzyć, że ma się

pragnienie bycia całkowicie należącą do
naszego Pana, choć jednocześnie ma się
słabości. Ile razy by nas te słabości dopa-
dały w ciągu dnia, trzeba za każdym ra-
zem, abyśmy się zwracali natychmiast do
Naszego Pana i podejmowali czyny miło-
ści. Pragnienie miłości już jest czynem mi-
łości.

Abyś się poprawiła z próżności, z pra-

gnienia podobania się ludziom, z tej samo-
świadomości, najlepszym sposobem jest:

1. Czynić wszystko bezpośrednio po to,
by się podobać Bogu. Im bardziej twoje oko
spogląda na Boga, tym mniej patrzy na
samą siebie;

2. Dziękować Bogu, który jest źródłem
wszelkiego dobra, wszelkiego dobra, jakie
ty czynisz, twoich sukcesów etc.

3. Nie dziwić się ani nie niepokoić się,
kiedy ci się zdarza upaść, lecz prosić o
przebaczenie i natychmiast „sursum cor-
da”.

Widzę, że nasz Pan właśnie cię formu-
je. Nic bardziej fatalnego w życiu ducho-
wym od myśli, że możemy coś dobrego bez
Naszego Pana, a nasza miłość własna jest
tak subtelna, że „nieświadomie” przypisu-
jemy sobie tę odrobinę dobra, jakie czyni-
my – to zniszczyłoby wszystko. Nasz Pan
z miłości pozostawia nas naszej złej natu-
rze i wtedy jesteśmy przerażeni widząc całe
zło i możliwości zła, jakie się w nas ukry-
wają. Nie oznacza to, że jesteśmy gorsi niż
wcześniej, lecz Nasz Pan pozwala nam
ujrzeć głębiny zła, jakie łaska zakrywała.
W tych chwilach powinniśmy działać w jed-
ności z zamiarami Boga, głęboko się ko-
rząc i rzucając się w ramiona Boga. Diabeł
usiłuje zmącić twój pokój przez subtelno-
ści, abyś przestała czynić dobrze z próż-
ności. Nie należy nigdy przerywać dobra z
tego powodu, lecz oczyszczać swoją inten-
cję.

Najlepiej połączyć się z Jezusem Chry-
stusem i „z Jego intencjami”, a jeśli się znaj-
dzie coś niedoskonałego w twoich inten-
cjach, ta jedność z Jezusem Chrystusem
uzdrowi to. (...) Mam wielkie pragnienie
uczynić z ciebie małą świętą, widzę, że tego
pragnie Nasz Pan. To czego On pragnie to
to, abyś czyniła wszystko z miłości, całkiem
po prostu. I nie bądź zaskoczona, że wciąż
nie jesteś tak doskonałą, jak tego pra-
gniesz. (20 kwietnia 1922)

Duch oderwania
Musisz przekonać się, że twoja grzesz-

na przeszłość nie stanowi wcale przeszko-
dy do głębokiego związku z Bogiem. Bóg
przebacza, a Jego przebaczenie jest Bo-
skie. Wobec aniołów Bóg nie był miłosier-
ny, ponieważ oni nie mają ułomności. Wo-
bec nas, którzyśmy wypełnieni nędzami

Bóg jest nieskończenie miłosierny: „Mise-
ricordia Domini plena est terra” (Ps XXXII,
5) A to, co zdawać by się mogło dziwne, a
jest jednak bardzo prawdziwe to to, że wła-
śnie nasze nędze dają nam prawo do mi-
łosierdzia Boga.

To czego ci brakuje, to co pozostawia
twemu życiu duchowemu odrobinę lekko-
ści, brak równowagi i stabilności to fakt, że
nie praktykowałaś cnoty skruchy. Spowiedź
usuwa wszystkie grzechy, lecz pozostają
w duszy jakby blizny po grzechu, którym
szkodzi przyzwyczajenie – cnota skruchy
sprawia, że znikają.

Pragnę więc bardzo, żebyś w czasie
kilku lat oddawała się cnocie skruchy. W
tym celu nie masz przypominać sobie o
szczegółach swego przeszłego życia, lecz
pamiętać, żeś obraziła Boga i żałować tego
stale. Cnota skruchy ujawni się w tobie w
trzech rzeczach:

I. „Duch żalu”. Pragnę bardzo abyś
codziennie dbała o takie nastawienie du-
cha. Mów często „Deus propicius esto mi-
chi peccatori” (Ps XVIII,18) Przez tę modli-
twę nic nie mówimy, lecz ukazujemy tylko
swoją nędzę Bogu. Czujemy, żeśmy tylko
biednymi grzesznikami wobec Niego.
Oczywiście nie trzeba, abyś wiązała swe-
go ducha zabraniając mu wszelkich aktów
uwielbienia, dziękczynienia, lecz trzeba,
aby skrucha dominowała. Odprawiaj czę-
sto drogę krzyżową; rozpoczynaj zawsze
swą modlitwę, rzucając się jako grzeszni-
ca do stóp Boga. Jestem pewny, że jeśli
tak się zagłębisz w skrusze, przez kilka lat,
aż Dobry Bóg wezwie cię do innego uczu-
cia, wyciągniesz z tego ogromne dobro dla
swej duszy. Jeśli ociągałaś się z oddaniem
siebie naszemu Panu, cóż! Naprawiaj to.

Oddaj siebie teraz Jemu bez zastrze-
żeń, z wielką wiernością i wielką wspania-
łomyślnością. I nigdy nie lękaj się, że two-
je błędy i twoje przeszłe niewierności prze-
szkadzają ci w dojściu do takiego stopnia
zjednoczenia, jakiego Bóg dla ciebie pra-
gnie. W jednej chwili On może wszystko to
naprawić.

II. „Umartwienie”. Dla ciebie polega
ono przede wszystkim na przestrzeganiu
doskonałym Reguły, na stałej dyscyplinie,
na umartwieniach życia wspólnego, przy-
jętych ze wspaniałomyślnością.

Na chwię refleksji...

KILKA MYŒLI Z PISM
B£OGOS£AWIONEGO
KOLUMBANA MARMION,
OPATA MAREDSOUS
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III. „Miłość”. Powinnaś kochać bardzo,
masz serce miłujące, zdolne do wielkiej mi-
łości. Trzeba wynagradzać przeszłość wiel-
ką miłością naszego Pana. Trzeba kochać
tak jak Maria Magdalena u stóp Jezusa.
„Wiele grzechów jest jej wybaczonych, po-
nieważ wiele umiłowała”. Mów często na-
szemu Panu: „Mój Boże, pragnę Cię o wiele
bardziej kochać niż obrażałam Cię w prze-
szłości”.

Nie zapominam o tobie. Modlę się za
ciebie z całego mego serca. Podobnie jak
na ziemi, tak w ogrodach naszych dusz by-
wa zima, która poprzedza wiosnę. To „ko-
nieczne”. (20 listopada 1914).

Trwałe są jedynie te dzieła i zwłaszcza
fundacje, które są wzniesione na krzyżu i
cierpieniu. (25 stycznia 1909)

Nie jest możliwe dojście do głębokiej
jedności z miłością ukrzyżowaną, bez od-
czuwania od czasu do czasu cierni i gwoź-
dzi: oto co warunkuje tę jedność. Nie trze-
ba się zniechęcać, jeśli Nasz Pan daje ci
zobaczyć odrobinę twej nędzy. On zawsze
to znosi i przed tobą ukrywa, lecz ty mu-
sisz ją widzieć i odczuwać jeszcze zanim
się ujawni. To dla ciebie upokarzające i bo-
lesne. Nie proś o nic, nie odmawiaj nicze-
go, nie pragnij niczego, jak tylko tego, cze-
go Bóg dla ciebie pragnie, czyli twojej do-
skonałości. Wszystkim innym On nie jest.
Jedno jest konieczne: to On.

Umieść całe swe pocieszenie w Bogu,
nie w tym sensie, że odrzuciłabyś wszelką
inną radość, lecz aby żadna inna ludzka
pociecha nie była konieczna dla twego
pokoju. (12 grudnia 1909)

Niechaj nasz Pan całkowicie cię ogar-
nie i da ci męstwo znoszenia utrapień tak
potrzebnych tym, którzy chcą się zjedno-
czyć z Ukrzyżowanym. Tu na ziemi nasz
Pan przedstawia ci się na krzyżu, krzyż jest
jego oficjalnym wizerunkiem i zjednocze-
nie z Nim jest niemożliwe, jeżeli nie odczu-
wamy gwoździ, które Go przeszywają. Pra-
gnąć jedności z Jezusem, to pragnąć cier-
pienia.

Jest tylko jedna droga, która prowadzi
do Jezusa: droga Kalwarii. (15.12.1894)

Oddałaś się całkowicie naszemu Panu
i On wziął to dosłownie. To niemała rzecz
oddać się bez zastrzeżeń naszemu Panu.
On widzi aż do głębi nasze serce. On wi-
dzi tam nędze, słabości, możliwości upad-
ków, jakich nie podejrzewasz, i w swym mi-
łosierdziu i w swej nieskończonej mądro-
ści daje ci do przyjmowania takie leki, któ-
re wydają w twojej duszy wielkie owoce,
choć w smaku są gorzkie. Nie należy ni-
gdy spoglądać wstecz, lecz całkowicie od-
dać siebie w ręce Boga. Jest niemożliwe
dojście do tej głębokiej jedności z naszym
Panem bez przechodzenia przez te we-
wnętrzne doświadczenia. Nie bądź więc
zniechęcona dlatego, że czujesz tak wiel-
ką odrazę do cierpień. Nawet nasz Pan od-
czuwał tę samą niechęć i to Duch Święty
natchnął jednego Ewangelistę aby nam
opisał całą tę straszliwą agonię naszego

Pana w Ogrodzie Oliwnym, aby dusze do-
świadczane mogły Go pocieszyć, widząc
swego Boga przygniecionego bólem i smut-
kiem... cierpiąc z cierpliwością i miłością
otaczasz chwałą naszego Pana i wypeł-
niasz teraz Jego świętą wolę. (13.01.1895)

Widzę coraz bardziej, że to, czego Je-
zus Chrystus pragnie od ciebie to, abyś bez
zastrzeżeń oddała się Jego woli i Jego mi-
łości. Nie stawiaj żadnych zastrzeżeń, żad-
nych warunków. On bowiem daje Siebie
całkowicie tylko tym, którzy dają Mu siebie
bez wyliczeń..

Jednak, moja droga córko, nie rób so-
bie złudzeń. Jest o wiele prościej powie-
dzieć naszemu Panu: „Oddaję Ci siebie bez
zastrzeżeń niż to rzeczywiście uczynić. Jest
niewiele pośród jego oblubienic takich, któ-
re Go kochają dla Niego samego. Więk-
szość kocha same siebie bardziej niż ko-
cha Jezusa, gdyż wystarczy, że On im coś
narzuci, co przeszkadza im w przyzwycza-
jeniach lub co się sprzeciwia ich gustom,
aby już nic od Niego nie chciały...

Spójrz jako na wielkie zło, wielką winę
na mówienie naszemu Panu: „Panie, wiem,
że pragniesz tego ode mnie, wiem, że to
byłoby dla Ciebie milsze, jednak nie mogę
na to przystać.” Kiedy bowiem pozwalamy
sobie powiedzieć: „Nie” naszemu Panu, tar-
gujemy się z Nim, wtedy ta doskonała zgo-
da, to oddanie wzajemne, na którym pole-
ga prawdziwa jedność pomiędzy oblubie-
nicą a oblubieńcem, stają się niemożliwe.

Bądź przekonana, moja córko, że Je-
zus nigdy nie narzuca ofiary tym, którzy Mu
się oddają, bez rozlewania obficie łask i po-
mocy koniecznych do niesienia krzyża, któ-
ry On sam więcej niż w połowie niesie.
Wątpić w to, to wątpić w miłość, w wier-
ność Jezusa Chrystusa, to ranić do głębi
Jego Serce. (2 grudnia 1902)

Nasz Pan wybiera pewne dusze, aby
je połączyć ze Sobą w wielkim dziele Od-
kupienia. To są dusze wybrane, ofiary wy-
nagrodzenia i uwielbienia. Te dusze czy-
nią wiele dla chwały Boga i dla zbawienia
dusz. Są drogie Jezusowi ponad wyobra-
żenie. Jego rozkosze w nich się znajdują.
Otóż moja droga duszo, jestem przekona-
ny, że jesteś jedną z tych dusz. Bez żadnej
zasługi z twej strony Jezus cię wybrał. Je-
śli będziesz Mu wierna dojdziesz do bez-
pośredniego zjednoczenia z naszym Pa-
nem, a kiedy będziesz zjednoczona z Nim,
zatracona w Nim, wtedy twoje życie będzie
bardzo owocne dla Jego chwały i dla zba-
wienia dusz. W dniu zaślubin mistycznych
widać tylko kwiaty korony, jaką Jezus umie-
szcza na twojej głowie, lecz moja córko,
nie zapominaj nigdy, że oblubienica Boga
ukrzyżowanego jest ofiarą. Mówię ci to,
gdyż przewiduję, że będziesz cierpieć i
trzeba wiele odwagi, wiele wiary, wiele uf-
ności. Są pustynie do przebycia, ciemno-
ści, mroki, tęsknoty, opuszczenia. Bez tego
twoja miłość nigdy nie byłaby głęboka ani
silna. Lecz jeśli będziesz wierna i oddana
Jezus zawsze będzie cię prowadził za rękę.
„Chociaż bym chodził przez ciemną dolinę

śmierci, niczego się nie lękam, bo Ty je-
steś ze mną” (Ps XXII,4).

Zatem, moja droga córko, oddaj siebie
bez wyliczeń, oddaj siebie bez obaw. Nie
proś o cierpienia, lecz powierz siebie mą-
drości i miłości twego Oblubieńca, aby On
działał w tobie to wszystko, czego wyma-
gają sprawy Jego chwały. On codziennie
do ciebie przyjedzie, w Najświętszym Sa-
kramencie, aby ciebie zamienić w Siebie...
Bądź wielką duszą, która zapomina o so-
bie, aby myśleć o sprawach Jezusa i dusz.
Nie zatrzymuj się na błahostkach, które zaj-
mują myśl i życie tak wielu dusz poświęco-
nych. Pomagajmy też sobie wzajemnie po-
ciągać się ku temu wzniosłemu ideałowi,
jakiego pragnę tak dla siebie, jak i dla cie-
bie.

Życie modlitwy
Kiedy czujesz się zaproszona do trwa-

nia w milczeniu u stóp naszego Pana jak
Magdalena patrząc na Niego jedynie swym
sercem, nic nie mówiąc, nie zadawaj sobie
trudu szukania myśli i wywodów, lecz za-
dowalaj się pozostawaniem na miłosnej ad-
oracji. Idź za natchnieniami Ducha Święte-
go. Jeśli cię zachęca do modlitwy, módl się;
jeśli cię zachęca do trwania w ciszy, trwaj
w milczeniu, jeśli ci mówi, że masz ukazać
Bogu swą nędzę uczyń to. Pozwól mu grać
na strunach twego serca jak harfiarzowi i
wydobywać z niego melodię, jakiej pragnie
dla Boskiego Oblubieńca. (29 maja 1915)

1. Duch Święty zaprasza cię do modli-
twy biernej i nie należy gasić Ducha przez
działanie źle umiejscowione. Blosins mówi,
że jedna dusza, która się oddaje działaniu
Boga bez zastrzeżeń, pozwala Mu działać
w niej jak On tego pragnie, czyni więcej dla
Jego chwały i dla dobra dusz w jednej go-
dzinie niż inne przez lata.

2. Kiedy odczujesz pragnienie trwania
w ciszy i adoracji w obecności Boga, po-
winnaś się całkowicie oddać Duchowi Świę-
temu i trwać tak w czystej wierze: „Spon-
sabo te mihi in fide” (Noc ciemna, II,20 św.
Jan od Krzyża). Jeśli Bóg nie daje ci żad-
nego odczucia, żadnej określonej myśli, po-
zostań tak po prostu przed Nim w cichej
miłości. W takich chwilach On działa nie-
odczuwalnie w duszy i czyni więcej dla do-
skonałości tej duszy, niż mogłyby uczynić
przez całe życie jej własne myśli etc.

3. Jeśli w takiej lub innej chwili czujesz
się pociągnięta ku wyrażaniu próśb lub ku
innym działaniom, idź za tym co cię pocią-
ga. Nie jest konieczne wypowiadanie słów
lub formułowanie konkretnych myśli. Po
prostu przedstaw siebie i swą prośbę, w ci-
chej modlitwie przed Bożym Obliczem. On
widzi wszystko, co jest w twoim sercu: „Bóg
słucha pragnień ubogich”  (Ps X,17)

4. Rozproszenia pozostają jedynie na
powierzchni twej duszy, są krzyżem, lecz
trzeba nauczyć się je lekceważyć.

5. Jeśli się zdarza, że Bóg mówi ci  we-
wnętrzne słowa, troszcz się, aby je poddać
ocenie twego kierownika, zanim za nimi po-
stąpisz. (2 października 1919)

Przekład z franc. E.B. Zob też +++++ str. 43
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Relacja między Bogiem a człowiekiem
jest określana tym samym słowem, co rela-
cja ziemskiego rodzica do jego dziecka.
Macierzyństwo natomiast wyraża się przez
swą funkcję: Bóg staje się Ojcem w łonie
Matki. Przekazywanie życia jest dziełem
Boga i dwojga ludzi. Przekazywanie wiary,
odróżniającej nas od zwierząt, jest dziełem
całego życia.

Oto wzniosłe i niemal boskie posłan-
nictwo, jakie Stwórca wyznaczył rodzicom.
Spełniając je, każde z nich staje się „obra-
zem Boga”.

U progu nowego tysiąclecia, Papież
Jan Paweł II naucza: „Początek wieku ską-
pany jest w blasku Chrystusa. Nie wszy-
scy jednak widzą Jego światłość. Naszym
wspaniałym i wymagającym powołaniem
jest być odblaskiem Chrystusowej światło-
ści”.

Mamy zatem być nim jako chrześcija-
nie, a w szczególnym wymiarze – jako ma-
tki i ojcowie.

Mężczyzna i kobieta przekazują życie
wspólnie. Stają się wtedy współpracowni-
kami samego Stwórcy. Przekazywanie ży-
cia wypływa z aktu miłości, lub ze zwykłe-
go popędu, jak ma to miejsce u zwierząt.
Tym, co różni istotę ludzką od zwierzęcej,
jest umysł zdolny w każdym przypadku i
we wszelkich okolicznościach dokonywać
wyboru między dobrem a złem. Dlatego
przekazywanie wiary przez ojca i matkę ich
dzieciom, jest najwyższym z rodzajów do-
bra właściwych człowiekowi.

Tylko człowiek jest „otwarty na Boga”
(capax Dei) i wie, że jest On wszechpotęż-
nym Ojcem, absolutną Wszechmocą,
Stwórcą nieba i ziemi.

MA£¯EÑSTWO
– SAKRAMENT I POWO£ANIE
Sakrament to akt liturgiczny, którego

celem jest uświęcenie wiernych. Mąż i żo-
na, w małżeństwie, uświęcają zarówno sie-
bie, jak i współmałżonka. Właśnie przez to
uświęcenie każde z nich staje się obrazem
Boga. Było tak już w przypadku pierwszych
rodziców. Spoglądając na człowieka, któ-
rego stworzył na własny obraz i podobień-
stwo, Bóg „widział, że wszystko, co uczy-
nił, było bardzo dobre” (Rdz 1,31). Od mo-
mentu swojego stworzenia, człowiek nosi
na sobie odcisk Bożej dłoni.

Powołaniem, jakie Bóg przeznaczył
człowiekowi, jest panowanie nad ziemią.
Pobłogosławiwszy parę pierwszych ludzi,
powiedział im: „Bądźcie płodni i rozmna-
żajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczy-
nili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28).

Małżeństwo jest sakramentem wierno-
ści. Znajduje się ono u podstaw społeczeń-

stwa, które dzięki niemu jest zarazem bo-
skie i ludzkie. Ponieważ małżeństwo jest
skutecznym znakiem jedności między
Chrystusem i Kościołem, mężczyzna nie
może odłączyć się od swojej żony, podob-
nie, jak Chrystus nie może porzucić swo-
jego Kościoła. Właśnie w imię swojej nie-
rozerwalnej więzi z Chrystusem, Kościół
orzeka nierozerwalność małżeństwa. Nie
może on zakwestionować znaku sakra-
mentalnego, nie negując tym samym wła-
snego misterium. Gdyby Kościół oświad-
czył, że więź małżeńska może zostać ze-
rwana, oznaczałoby to, że jedność między
Bogiem a ludźmi jest nietrwała. Im dłużej
mężczyzna i kobieta, połączeni sakramen-
talnym węzłem małżeńskim, pozostają
wierni sobie nawzajem w dobrych i złych
chwilach życia, tym głębiej wnikają oni w
misterium jedności Chrystusa i Kościoła.
Małżonkowie, którzy w swej nierozerwal-
nej więzi osiągnęli stan dziękczynienia i
uwielbienia, mogą powtórzyć za świętym
Pawłem: „już nie ja żyję, lecz żyje we mnie
Chrystus”. Odkrywają oni, że ich powoła-
nie, tak rozumiane i przeżywane jako wy-
raz Bożej woli, napełnia całe ich życie po-
kojem i radością, których nikt im nie zdoła
odebrać, gdyż nie podlega ono żadnemu
wypaczeniu ani skażeniu. Małżeństwo, któ-
re osiągnęło ten etap, istnieje na chwałę
Bożą. Misterium Chrystusa i Kościoła nie
jest już tylko przenośnią lub symbolem, a
zaczyna być żywą rzeczywistością.

„Stają się jednym ciałem” – czytamy w
Księdze Rodzaju (2,24). Małżeństwu zo-
staje nadana szczególna godność i zosta-
je ono przebóstwione w miłości, w miłosier-
dziu Bożym. Jak głoszą słowa Mszy św.
ślubnej, w pełni ludzka miłość, która jest
symbolem związku Chrystusa i Kościoła,
ma być wywyższona i przemieniona w mi-
łość Bożą. „Ty zechciałeś obdarzyć czło-
wieka stworzonego z Twojej ojcowskiej do-
broci taką godnością, że w małżeńskiej
wspólnocie życia utrwaliłeś obraz Twojej
miłości.”

Małżonkowie chrześcijańscy mogą
spotykać się z Bogiem w różnych sytua-
cjach życia małżeńskiego i rodzinnego. Po-
winni oni prosić naszego Ojca niebieskie-
go, aby pomagał im czerpać ze źródła ła-
ski, jakim jest sakrament, a wtedy najwyż-
szy pokój i radość ich wspólnego życia sta-
ną się odbiciem miłości Bożej. Rodzina
oparta na tych niewzruszonych fundamen-
tach będzie promieniować wśród świata
swoim blaskiem na chwałę Bożą. Oto cud
sakramentu i powołania małżeńskiego. Za-
równo jedno jak i drugie jest bezcenne; za
nic w świecie nie wolno zapominać o ich
wartości. Małżeństwo może prowadzić do

autentycznej świętości, gdy pomaga ono
małżonkom wspólnie wzrastać w miłości
Bożej.

MA£¯EÑSTWO
JAKO •RÓD£O £ASK
W 1979, w homilii wygłoszonej podczas

pielgrzymki do Irlandii, Papież Jan Paweł
II który przy rozmaitych okazjach udziela
nauk o małżeństwie, powiedział: „Wierzcie
w moc duchową, w jaką wyposaża was ten
sakrament Jezusa Chrystusa dla ugrunto-
wania więzi małżeńskiej oraz pokonania
wszystkich problemów i kryzysów wspól-
nego życia.”

Przez całe życie małżonków, ich jed-
ność pozostaje sakramentem Chrystusa i
Kościoła. Jednakże, aby łaski zawarte w
sakramencie małżeństwa były w pełni sku-
teczne, wymagają one współpracy oby-
dwojga, polegającej na gorliwym spełnia-
niu wszelkich obowiązków. Moc łaski, któ-
ra pojawiła się w duszach za sprawą sakra-
mentu, powinna zostać ożywiona dzięki do-
brej woli i współdziałaniu z nią małżonków.
Powinni oni wystrzegać się lekceważenia
łaski sakramentu, która została im dana i z
całym zaangażowaniem podejmować na-
wet najbardziej pracochłonne zadania
wspólnego życia. Doświadczą wówczas
działania bezustannie rosnącej w nich ła-
ski i, jak pisze św. Paweł Apostoł do Tymo-
teusza dźwigającego brzemię trudów i
przeciwności – zrozumieją, że „nie dał nam
Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i
trzeźwego myślenia”.

Jeśli zaś małżeństwo wydaje się nie-
kiedy ciężarem lub wręcz przeszkodą w
rozwoju duchowym małżonków, powinni
oni uświadomić sobie sakramentalny cha-
rakter ich związku i traktować go zawsze
jako obfite źródło mocy. Przede wszystkim
nie powinni oni zapominać (jak zdarza się
niektórym), że posiadają nieoceniony
skarb, otrzymany w dniu zawarcia ślubu.
Niestety, wielu chowa ów skarb na samym
dnie szuflady pełnej pamiątek z przeszło-
ści. Nigdy nie dość przypominania, że mał-
żeństwo jest sakramentem i niezastąpio-
nym źródłem łask. Nie jest to zwykły kon-
trakt, mający przypieczętować miłość mię-
dzy dwiema osobami, ale uroczysta przy-
sięga złożona przed Chrystusem, nadają-
ca związkowi mężczyzny i kobiety charak-
ter mistyczny. Św. Paweł, porównując tę
więź do jedności Chrystusa i Kościoła, nie
buduje zwykłej metafory, ale wskazuje, że
źródło, podstawa, dynamizm i cel tej jedno-
ści zawierają się w Bogu. Uświadomić so-
bie jej pochodzenie, to pozwolić spłynąć
zdrojom łaski na nasze dusze, umysły i
serca; uczynić płodnym całe nasze życie.

René Lejeune

OJCIEC I MATKA
OBRAZEM CHWA£Y BO¯EJ



4/20044/20044/20044/20044/2004

37

Sakrament ten jest królewskim posagiem,
który uzdalnia poślubionych do wywiąza-
nia się z wszelkich obowiązków ich stanu.
Należy więc przyjąć go jako dar Boży, je-
den z najszlachetniejszych talentów, które
mają przynieść nam zyski, abyśmy mogli
zakosztować „pełnej radości” obiecanej
przez Chrystusa tym, którzy idą za Nim.
Mimo zmian, jakim podlega ludzka miłość,
małżonkowie powinni z całą otwartością
serca odkrywać nadprzyrodzony funda-
ment związku z osobą odmiennej płci. Będą
wtedy mogli coraz obficiej korzystać z jego
mocy w swoim życiu wewnętrznym. Rów-
nież ludzkie aspekty związku małżeńskie-
go staną się źródłem nieprzebranych skar-
bów. Zjednoczenie serc i ciał, stopniowy
rozwój miłości, pomogą im osiągnąć po-
ziom zjednoczenia duchowego, na którym
będą przyjmować siły płynące z sakramen-
tu oraz doświadczać jego niezmienności,
bogactwa i dynamizmu. Błogosławieni mał-
żonkowie, umiejący nawet w chwilach naj-
intymniejszego zespolenia cielesnego od-
naleźć w sobie głębię miłości, która roz-
szerza serca i wywyższa ich zjednoczenie
fizyczne, pozwa-
lając doświad-
czać tajemniczej
obecności Bo-
żej. Dopiero wó-
wczas mogą oni
w pełni otworzyć
się na łaski sak-
ramentu i uczy-
nić owocnym ot-
rzymany od Bo-
ga dar.

Jak przypo-
mina Encyklika
Casti Connubii,
m a ł ż e ń s t w o
chrześcijańskie
jest rękojmią
trwałego błogo-
sławieństwa Bo-
żego i źródłem
szczególnych
łask, potrzeb-
nych do takiego
podtrzymania,
oczyszczenia i udoskonalenia więzi mał-
żeńskiej, aby stała się ona wiernym obra-
zem zjednoczenia Chrystusa z Kościołem.
Jest ono doskonałą komunią miłości mię-
dzy dwojgiem osób, miłości, która uwiel-
bia Boga i uświęca każde z małżonków tak,
że ich wspólnota duchowa może rodzić
nowe dusze, podtrzymywane przez miłość
ojca i matki, a będące autentycznymi ob-
razami Boga. Należy uświadomić sobie, że
małżeństwo chrześcijańskie wymaga wier-
ności a rozwód jest szczególnie poważnym
wykroczeniem przeciwko niej. Ze względu
na słabość ludzkiej natury, mąż i żona w
ciągu całego życia małżeńskiego i rodzin-
nego powinni czerpać z czystego zdroju
łask, jakim jest udzielony sobie nawzajem
sakrament. Przyniesie nam on łaski nie-
odzowne do zachowania trwałości i pogłę-

bienia związku: będzie to miłość, wraz z
całym orszakiem towarzyszących jej darów
- rady, roztropności, chrześcijańskiego wy-
chowania dzieci, harmonijnego funkcjono-
wania wspólnoty rodzinnej. Jak dobrze jest
liczyć na owe dary otrzymane dzięki sa-
kramentowi, który pomaga żyć i rozwijać
się pobłogosławionej przez Boga wspólno-
cie małżeńskiej i rodzinnej! Małżonkowie
powinni być czujni, posłuszni Bogu i nie-
ustannie podsycać swoją wiarę. Żadne zło
nie może wtedy zgarozić ich więzi. Ponie-
waż małżeństwo jest rzeczywistościa nie
tylko ludzką, towarzyszące mu nieuniknio-
ne trudności, mogą także, z pomocą Bożą,
przynieść dobre owoce. Bóg jest partne-
rem małżeństwa chrześcijańskiego, świę-
tą, człowieczo – boską Drogą życia. Mąż i
żona powinni być małżonkami nie tylko we-
dług ciała, lecz także według duszy i ser-
ca. Posłuszeństwo łasce sakramentu otwo-
rzy przed nimi bramę do niewysłowionej ra-
dości jaką niesie ze sobą jedność małżeń-
ska zatopiona w Bogu. W ten sposób, będą
mogli przybliżyć sobie tajemnicę życia ukry-
tego w Nazarecie oraz nadać swojemu ży-

ciu małżeńskiemu i rodzinnemu taką god-
ność, że stanie się ono źródłem kontem-
placji.

MA£¯EÑSTWO
JAKO SAKRAMENT DWOJGA

Wśród wszystkich sakramentów mał-
żeństwo wyróżnia się tym, że jest ono prze-
znaczone zawsze dla dwóch osób, które
wiąże nierozerwalnym węzłem przed Bo-
giem. Jest ono jedynym sakramentem za-
wieranym we dwoje. Im stabilniejszy zwią-
zek, tym bogatsze wzajemne relacje po-
ślubionych i obfitsze łaski płynące z sakra-
mentu. Małżonkowie powinni doświadczać
głębokiego poczucia owej jedynej i wzajem-
nej konsekracji, wspólnego powołania do
dzielenia się łaską tego samego sakramen-
tu. Dlatego każdy grzech przeciwko jedno-

ści małżeńskiej jest grzechem przeciwko
sakramentowi, którego stajemy się wtedy
niegodni, do momentu wyznania go kapła-
nowi i otrzymania rozgrzeszenia.

Umacnianie pożycia małżeńskiego, da-
lekie od bycia dziełem czysto ludzkim, jest
właśnie warunkiem ubogacenia duchowe-
go, koniecznym dla przyjęcia integralnej,
w niczym nie uszczuplonej łaski sakramen-
tu. Intymność małżonków jest do głębi ludz-
ka, ponieważ jedność małżeńska obejmu-
je całe ich osoby – ich ciała oraz dusze.
Związek taki przygotowuje i owocuje zjed-
noczeniem duchowym. Drogę do niego sta-
nowi z pewnością „impuls popędu i uczuć”;
czynniki te powinny jednak służyć zjedno-
czeniu duchowemu, nie zaś nad nim do-
minować. Dlatego potrzebne jest nieraz sa-
mozaparcie i osobiste, często bolesne wy-
rzeczenia, zwłaszcza w niektórych sytu-
acjach. Należy umieć stawić im czoła z mi-
łością i przekonaniem, że poniesione ofia-
ry przyniosą nam swój nadprzyrodzony
plon.

Podsumowując – jeśli małżonkowie
chcą, aby ich intymność małżeńska była

trwała i owocna,
powinni oprzeć ją
na podstawach
religijnych i nad-
przyrodzonych;
inaczej utracą
wiele łask. Jeśli
każde posiada
oddzielne życie
duchowe, ich cia-
ła mogą być so-
bie bliskie, pod-
czas gdy dusze
pozostają w od-
daleniu. Z chrześ-
cijańskiego punk-
tu widzenia są oni
wtedy podobni ra-
czej do osób ży-
jących samotnie,
ponieważ obca
jest im niewysło-
wiona radość do-
skonałego zjed-
noczenia w Bogu.

W zjednoczeniu takim potwierdza się kom-
plementarny charakter męskości i kobie-
cości. Obydwoje osiągają taką komunię, że
jedno, wzrastając duchowo, pociąga za
sobą drugie. Podążają ku Bogu tym samym
krokiem w dobrych i złych chwilach życia,
a ich serca jaśnieją tą samą Obecnością i
Duchem. Małżeństwo, sakrament jedności,
jest także sakramentem wytrwałości.

Więź małżeńska staje się autentycznie
i w pełni płodna dopiero na płaszczyźnie
duchowej. Miłość osiąga swój szczyt nie w
przywiązaniu do drugiej osoby z powodu
jej ludzkich przymiotów, ale w odkryciu nie-
wyrażalnej radości zjednoczenia duchowe-
go, które pozwala poznać się nawzajem w
Bogu. Miłość taka będzie mocniejsza niż
słabości fizyczne, choroby i starość z niedo-
maganiami, a nawet mocniejsza niż śmierć.
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Razem modlić się, po-
konywać trudności, praco-
wać na niwie Bożej. Tak-
że razem cierpieć, niejed-
nokrotnie mimo zniechę-
cenia stanem związku,
który odbiega od dawnych
marzeń. W chwilach ciem-
ności, gdy opanowują ich
znużenie i rezygnacja,
ma łżonkowie powinni
zwracać się do źródła
swojej mocy, jakim jest ła-
ska sakramentu, dokonu-
jąca przemiany nawet bez
ich wiedzy. Dzięki tej ła-
sce, pewnego dnia każde
ujrzy swojego współmał-
żonka w świetle i przez
pryzmat miłości.

TAJEMNICA
MI£OŒCI

„Kto prawdziwie kocha
swego współmałżonka,
nie kocha go tylko ze
względu na to, co od nie-
go otrzymuje, ale dla niego samego, szczę-
śliwy, że może go wzbogacić darem z sa-
mego siebie” (Encyklika Humane vitae, 9).

Małżeństwo jest sposobem dążenia do
świętości we dwoje. Ustanowione jako sa-
krament, nie ma ono służyć wyłącznie pro-
kreacji i spełnianiu obowiązków macierzyń-
skich i ojcowskich, które z niej wynikają,
lecz także „doskonaleniu miłości natural-
nej oraz pogłębianiu nierozerwalnej jedno-
ści, przez które małżonkowie zostają uś-
więceni” (Sobór Trydencki). Dlatego zjed-
noczenie cielesne, dzięki swojemu znacze-
niu dla miłości małżeńskiej, może i powin-
no być szczególna okazją do cementowa-
nia jedności duchowej.

Małżeństwo tworzy wyjątkowo intymną
wspólnotę miłości między mężczyzna a ko-
bietą. Porównanie tej wspólnoty do jedno-
ści Chrystusa i Kościoła jest jeszcze bar-
dziej rzeczywistością nadprzyrodzoną niż
analogią literacką. Miłość małżeńska, po-
święcona przez Boga, wymaga doskona-
łości relacji dwóch osób, z których każda,
uwielbiając Boga, sprowadza na współmał-
żonka łaski uświęcenia. Mąż i żona, dążą-
cy do tego, aby ich wzajemna miłość była
doskonała, udzielają Bogu właściwej od-
powiedzi na dane im powołanie. W zamy-
śle Bożym, sakrament małżeństwa ma być
związkiem głębszym i pełniejszym niż
wszelkie ludzkie uczucia. „Będą oboje jed-
nym ciałem”, powiada Pan Jezus (Mt 19,5).

Miłość małżeńska realizuje się całko-
wicie wówczas, gdy jedność serca, ducha
i duszy zostaje przypieczętowana zjedno-
czeniem cielesnym. Gdy brakuje przenika-
jącej je i kształtującej miłości, współżycie
zniża człowieka do poziomu zwierzęcego.
Dlatego też miłość ludzka powinna zawsze
być szlachetnym odbiciem miłości Bożej.
Zapominając, o tym, mąż jest zdolny ulec
instynktom, które mogą popchnąć go na-

wet do stosowania przemocy względem
żony.

Jak pisze św. Paweł, „żona nie rozpo-
rządza własnym ciałem, lecz jej mąż; po-
dobnie też i mąż nie rozporządza własnym
ciałem, ale żona” (1Kor 7, 4). To „rozpo-
rządzanie” musi jednak być nacechowane
delikatnością, czułością i połączone z oka-
zywaniem drugiej osobie wszelkich wzglę-
dów. Rodzi się wtedy poczucie zjednocze-
nia w jednym pragnieniu, jednej łączącej
małżonków miłości. Zespolenie fizyczne
spaja związek, umacnia go i dostarcza
wciąż nowej energii, która przydaje małżon-
kom sił w chwilach próby. U progu małżeń-
stwa, w czasie docierania się dwóch tem-
peramentów i osobowości, pomaga dążyć
do harmonijnego współistnienia. W chwi-
lach nieporozumień pozwala przywrócić
jedność serc. Dzięki temu zespoleniu
utrwala się wspólnota miłości, stabilny i jed-
nolity fundament prawidłowego funkcjono-
wania całej rodziny.

Zespolenie fizyczne przyczynia się do
uzyskania przez mężczyznę statusu męża
i ojca, w szczególny sposób, ściśle przy-
wiązując go do żony. Dzięki temu, jego mał-
żonka jeszcze bardziej staje się kobietą, a
w rodzinie stabilizują się i harmonizują ze
sobą tak ważne funkcje, jak dar władzy ro-
dzicielskiej, rady, a także obszar wpływów
ojcowskich i macierzyńskich. Oto wspania-
ła ekonomia Opatrzności Bożej, która kie-
ruje wszystkim, dla osiągnięcia rozmaitych
celów duchowych.

Dlatego nie należy zapominać o całym
bogactwie zjednoczenia cielesnego i redu-
kować jego znaczenia do samej tylko pro-
kreacji, gdyż byłoby to pomniejszaniem
jego wartości duchowej. Jak radzi Apostoł,
„Nie unikajcie jedno drugiego, chyba że na
pewien czas, za obopólną zgodą, by od-
dać się modlitwie” (1Kor 7, 5).

Zespolenie cielesne
zyskuje swój integralny
sens i wymiar dopiero w
kontekście chrześcijań-
skim. Jego prostackie ka-
rykatury pozbawiają mi-
łość związanych z nią sub-
telnych radości.

ZJEDNOCZENIE
Z BOGIEM
W MA£¯EÑSTWIE

„Mężowie i żony, rodzi-
ce i dzieci, wszyscy jeste-
śmy narzędziami i sługa-
mi wiernej miłości Chrystu-
sa w naszych wzajemnych
relacjach” (Orędzie Syno-
du z r. 1980).

Brak więzi z Bogiem
jest ważną przyczyną du-
chowej obojętności, a tak-
że znudzenia małżeńst-
wem, zwłaszcza wtedy,
gdy małżonkowie są bez-
ustannie wystawieni na
pokusy ze strony otacza-

jącego ich świata. Osobiste zjednoczenie
z Bogiem, nakierowanie na Jego Osobę ca-
łej naszej istoty, umożliwia dialog, jakim jest
modlitwa, nadająca nadprzyrodzony wy-
miar każdemu działaniu, pomagająca opie-
rać się złu i w każdym momencie dnia przy-
prowadzająca duszę do Boga, który powi-
nien znajdować się w centrum naszego
życia. Choć nie jest to łatwe, każdego dnia
należy szukać chwil odosobnienia pozwa-
lających spotkać się z Bogiem w skupieniu
i na modlitwie. W przeciwnym razie, lato-
rośle, jakimi są mąż i żona, odcinają się od
swojego krzewu winnego, narażając się na
duchowe uschnięcie lub wegetację.

Świętość i apostolstwo, które powinny
być celem życia chrześcijanina, wyrastają
z ciągłego dążenia do jedności z Bogiem,
osobistego kontaktu z Nim ludzkiej duszy,
bez czego życie wewnętrzne nie byłoby
możliwe. Nie mogą zastąpić ich żadne na-
bożne praktyki ani dobre uczynki.

SZKO£A WYCHOWUJ¥CA
ŒWIÊTYCH I DOM MODLITWY

Ojciec i matka są prawdziwymi obra-
zami Boga wtedy, gdy ich rodzina staje się
miejscem modlitwy, a przez to – szkołą
świętych.

Zgodnie z porównaniem Erazma, rodzi-
na dążąca do tego dwojakiego celu przy-
pomina klasztor, w którym najważniejsze
miejsce oddano samemu Bogu. Jej dom
staje się domem Bożym, w którym odpra-
wiana jest autentyczna liturgia modlitwy po-
rannej, wieczornej i związanej z posiłkami.

Pięknie podsumowują to słowa II So-
boru Watykańskiego: „Rodziny chrześcijań-
skie dają bezcenne świadectwo światu o
Chrystusie” (Apostolicam Actuositatem).

Stella Maris nr 406.
Przekład z franc.: A.L.
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Rozmowa z J.E. dr Franjo Franiciem, emerytowanym Arcybiskupem Splitu

MEDZIUGORJE
TO WIOSNA NASZEJ
WIARY, WIOSNA
NASZEGO KOSCIOLA,

,

Kiedy Ekscelencja usłyszał o
objawieniach w Medziugorju?
W roku 1981, pewnego wieczoru go-

ściłem przybyłego z wizytą profesora Uni-
wersytetu w Mediolanie. Pragnął dowie-
dzieć się coś bliższego o Medziugorju: jak
można tam dojechać i zachęcał, aby mu
towarzyszyć. Powiedziałem, że jako biskup
nie mogę być jednym z pierwszych hierar-
chów Kościoła, którzy pojawią się w miej-
scu objawień. Odpowiedział mi, że prze-
ciwnie – powinienem być tym jednym z
pierwszych. Udało mi się jednak przeko-
nać go, żeby pojechał sam. Nie minął na-
wet miesiąc, kiedy znów pojawił się inny
profesor, tym razem z rzymskiego Grego-
rianum. Amerykanin, który skądś dowie-
dział się o mnie i również prosił, abym wraz
z nim odbył tę podróż, bo nie zna ani dro-
gi, ani języka. Znów pojawiły się wątpliwo-
ści, ale dałem się przekonać. Powiedział,
że wie z pewnego źródła, iż do Medziugor-
ja przyjeżdża już dużo autokarów oraz sa-
mochodów ze Splitu z pielgrzymami. Do-
dał, że w odniesieniu do wcześniejszych,
również prywatnych objawień, długo trwa-
ło nim władze kościelne potwierdziły ich
prawdziwość.

Ekscelencja dał się przekonać
i pojechał do Medziugorja?
Pojechałem tuż przed świętami Boże-

go Narodzenia w roku 1981. Na miejscu
przekonałem się o wiarygodności zacho-
dzących zdarzeń. Rozmawiałem z wielo-
ma kapłanami i pielgrzymami, informowa-
no mnie o rosnącej liczbie nawróceń. Nie
przebywałem jednak w Medziugorju oficjal-
nie jako biskup, również Mszę świętą od-
prawiałem jak zwykły kapłan, w gronie wie-
lu innych. Wszystko więc przebiegało tak,
jakbym był jednym z wielu duchownych,
którzy już od początku objawień przybywali
do Medziugorja. Zobaczyłem, że do tego
miejsca przybywają liczne grupy pielgrzy-
mów niemal z całego świata. Medziugorje
stawało się modlitewnym centrum całego
Kościoła. Wszystko, co tam zobaczyłem,
utwierdzało w przekonaniu, że  w Medziu-
gorju Matka Boża prawdziwie się objawia.

W następnych latach pielgrzymowałem
do tego miejsca objawień Gospy tak czę-
sto, jak było to dla mnie możliwe. Uważam,
że objawienia w Medziugorju zapoczątko-
wały wiosnę naszej wiary, wiosnę nasze-
go Kościoła.

Czy zdarzyło się coś, co
wywarło na Ekscelencji

szczególne wrażenie?
Jak wspomniałem, gdy pierwszy raz

zjawiłem się w Medziugorju zimą, niemal
wszystko pokrywał śnieg. Godzina była
dość późna: pora odprawiania wieczornej
Mszy św. Pierwszym zaskoczeniem były li-
czące dużo osób grupy oblegające konfe-
sjonały. Wśród przystępujących do sakra-
mentu pokuty zauważyłem wielu młodych,
co mnie szczególnie zaskoczyło i uradowa-
ło. Przy jakiejś późniejszej okazji napisa-
łem, że w Medziugorju każdego dnia przy-
stępuje do spowiedzi znacznie więcej osób,
aniżeli w całym Splicie w okresie przed
wielkimi świętami.

Czy w międzyczasie Ekscelencja
zmienił zdanie o objawieniach
Gospy w Medziugorju?
Nie! Gospa zjawia się jako Królowa Po-

koju. Niewierzący w objawienia usiłowali
przekonywać, że przecież żadna Królowa
Pokoju tu nie jest potrzebna, gdyż wojny
nie ma. Powiedziałem wtedy: Jeżeli zacho-
dzące w Medziugorju wydarzenia pocho-
dzą od Boga, nikt tego dzieła nie zdoła
zniszczyć; jeżeli nie powstały z woli Boga
– przeminą i zostaną wymazane z ludzkiej
pamięci. Naszą powinnością jest cierpliwie
oczekiwać. Bóg działa poprzez ludzi.

Zdarzały się spotkania
Ekscelencji z widzącymi?
Spotykałem się z nimi często, dużo było

rozmów. Miałem wówczas taką nadzieję,
że przynajmniej jedno z widzących wybie-
rze samotne życie w jakimś klasztorze.
Stało się inaczej. Przypomnę, że na II So-
borze Watykańskim orzeczono między in-
nymi, że również po chrześcijańsku prze-
żywany związek małżeński może być dro-
gą wiodącą do świętości.

Wprawdzie w większości wcześniej-
szych objawień widzący wybierali życie za-
konne, w Medziugorju stało inaczej – wszy-
scy zawarli związki małżeńskie. Dla mnie
stanowi to potwierdzenie słuszności orze-
czeń soborowych. Małżeństwo przeżywa-
ne zgodnie ze wskazaniami Gospy również
zaprowadzi do świętości; można jeszcze
dodać, że Gospa wychowywała widzących
do życia i krzewienia cywilizacji życia,
wbrew rozpowszechnianej w świecie cywi-
lizacji śmierci.

Co było powodem
prześladowania Ekscelencji
przez komunistów?
Niechętnie wspominam ten okres. Ko-

muniści będący wówczas u władzy prze-

śladowali mnie tak, jak tylko to było możli-
we. Szczególną ich wrogość wobec mnie
wywołała moja decyzja, którą ostro zaka-
załem wszystkim kapłanom jakiegokolwiek
udziału w tworzonym przez komunistów
związku, którego celem było zerwanie łącz-
ności naszego Kościoła ze Stolicą Apostol-
ską. W tej sprawie stanowczo ostrzegłem
wszystkich księży, że w przypadku ich pod-
dania się władzy komunistów,  zostaną w
diecezji Split-Makarska pozbawieni prawa
odprawiania Mszy św. W mediach zosta-
łem nazwany wrogiem reżimu, burzycielem
porządku w państwie. Ze wszystkich moż-
liwych stron mnożyły się naciski, w prasie
pojawiały się kierowane pod moim adre-
sem liczne zarzuty, zniesławienia. Wszyst-
ko po to, by łatwiej można mnie było osta-
tecznie usunąć z kościelnego urzędu.

Co można jeszcze powiedzieć
na zakończenie pielgrzymom
przybywającym do Medziugorja?
Niezmiernie ważnym przesłaniem i na-

kazem jest pojmowana po chrześcijańsku
miłość, krzewienie jej i umacnianie pomię-
dzy wszystkimi ludźmi. Gospa jest Królo-
wą Proroków, Królową Apostołów, jest Kró-
lową Męczenników. W gronie proroków
Ona jest największa. W Medziugorju obja-
wiła się jako pośredniczka, Matka kocha-
jąca swego Syna. Jezus Chrystus wyjed-
nał dla nas prawo do zbawienia, wynikają-
ce również z miłości okazywanej nam przez
Boga. Ofiara Chrystusa większą jest od
wszystkich naszych grzechów. Poświęce-
nie Maryi i Jej współudział w dziele zba-
wienia nie wypływają z tego prawa, lecz z
Jej miłości do Syna i do nas, wszystkich
ludzi. Jest więc oczywiście zrozumiałym,
iż będąc Matką Zbawiciela wraz z Nim
uczestniczy w zbawieniu świata.

Właśnie tak to postrzegam. Jeżeli zda-
nie innych jest odmienne, potrafię je jed-
nak uszanować.

Rozmowę przeprowadził Miro Brcic
dla Gebetsaktion Medjugorje
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– Mario, co mo¿esz powiedzieæ o swo-
im ¿yciu z Gosp¹? Prze¿y³aœ ju¿ z Ni¹ 23
lata...

– Okres mojego życia w łączności z Gospą jest dłuż-
szy aniżeli wcześniejsze moje lata, zanim objawiła się
po raz pierwszy. Jestem z Nią każdego dnia od 23 lat.
Kiedy zobaczyłam Ją pierwszy raz miałam 16 lat. Z całą
pewnością okazuje mi wielką łaskę, skoro dane mi jest
przeżywać objawienia codziennie. To samo dotyczy rów-
nież Vicki oraz Ivana. Przedwczoraj Gospa objawiła się
zarówno Ivanovi jak i mnie na Górze Objawień. Powie-
działa, że mogą przyjść wszyscy pielgrzymi. W okresie
poprzedzającym nowennę jest z naszej strony o wiele
więcej ofiar i poświęceń, lecz zawsze jest to czas rado-
sny. Raduje również to, że przyjmujący orędzia żyją we-
dług Jej wskazań, bo właśnie to czyni Matkę Bożą szczę-
śliwą.

– Czy tym razem, na Górze Objawieñ
powiedzia³a w orêdziu coœ szczególnego?

przybywali na Kriżevać rankiem lub w go-
dzinach wieczornych. Każdy na swój spo-
sób uczestniczył w nowennie. Wieczorem
odprawiana była Msza święta w intencji jak
najlepszego przygotowania się do roczni-
cy. W tym całym okresie zarówno pielgrzy-
mi jak i mieszkający w Medziugorju nieprze-
rwanie podążali na szczyt wzniesienia, aby
tam móc najlepiej przygotować się do ra-
dosnego przyjścia Gospy w uroczystym
dniu kolejnej rocznicy objawień.

W ostatnich trzech dniach nowenny
Góra Objawień była szczególnie zapełnio-
na pielgrzymami, którzy nieprzerwanie
przybywali do Medziugorja z bardzo wielu
stron świata.

– Mario, czy zdarza³o siê, ¿e
myœla³aœ o schronieniu siê w pry-
watnoœci i o tym, aby móc wiê-
cej czasu poœwiêcaæ rodzinie?

– Jeżeli chodzi o moją rodzinę, nie wi-
dzę żadnych problemów. Pozostaję wciąż
taką, jaka jestem. My, widzący, postanowi-
liśmy kroczyć drogą świętości, urzeczywist-
niać na niej wszystkie podjęte przez nas
zamierzenia. Jest prawdą, że wymaga to
wielu działań z naszej strony i może się
czasem zdarzyć, że odczuwam pewien nie-
dostatek czasu dla rodziny. Dziękuję jed-

nak Bogu, iż nie było i nie jest to związane
z jakimiś problemami. Wyczerpujących za-
jęć nie brakuje, lecz zawsze znajdujemy też
czas potrzebny dla rodziny i siebie. Całe
nasze życie nierozłącznie związane jest z
objawieniami Gospy, z dawaniem świadec-
twa. To są dwie ważne sprawy, bez któ-
rych nie sposób wyobrazić sobie innego ży-
cia, nawet jednego w nim dnia. Nie ma ta-
kiego poranka, aby po przebudzeniu o tym
nie myśleć. Cała moja radość to właśnie
móc być świadkiem Gospy.

– Co mo¿esz powiedzieæ o
Ksiêdzu Biskupie? Czy spotka³aœ
siê z nim osobiœcie?

– Osobiście nigdy go nie spotkałam i
to jest smutne, że nigdy dotąd nie zechciał
nas zaprosić i bliżej poznać, porozmawiać.
Powiem tylko, że modląc się za wszystkich,
szczególnie myślę wtedy o moim biskupie.
Modlitwa potrzebna jest obecnie wszyst-
kim, ponieważ wiara przeżywa kryzys i wła-
śnie dlatego Matka Boża tu się objawia. Po-
stawą, życiem i zachowaniem winniśmy da-
wać przykład, aby możliwie jak najwięcej
ludzi zbliżyć do Boga. Można to również
wyrazić przekonaniem, że powinnością ka-
żdego człowieka jest, by swoim postępo-
waniem nie przyczyniał się do odchodze-

Rozmowa z Marij¹ Pavloviæ-Lunetti
24 czerwca 2004, w Medziugorju
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– W orędziu przekazanym na Górze
Objawień, Gospa podkreślała potrzebę i
konieczność jeszcze mocniejszego prze-
żywania  wskazań ze wszystkich dotych-
czasowych orędzi. Mówiła też, że pomocą
dla właściwego ich przyjmowania i wciela-
nia w życie winny być modlitwy do Ducha
Świętego.

– Czy mo¿esz powiedzieæ coœ
wiêcej o przebiegu objawienia?

– Gospa wprost promieniowała radoś-
cią. Widząc Ją tak radosną, Ivan i ja byliś-
my bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Obec-
ni wówczas pielgrzymi dostrzegli to na na-
szych twarzach, gdyż nasza radość była
widoczna i udzieliła się także wszystkim
obecnym wówczas na Górze pielgrzymom.
Nie ma nic piękniejszego i bardziej radują-
cego jak widzieć Gospę, naszą wspólną
Niebiańską Matkę, nie zatroskaną, lecz
bardzo szczęśliwą.

– Jak przygotowywa³aœ siê do
tego wa¿nego dnia, w czasie
trwania nowenny?

Codziennie wieczorem wchodziłam na
Górę Objawień i wraz z pielgrzymami mo-
dliliśmy się do pierwszej, nawet do drugiej
w nocy. Parafianie kościoła w Medziugorju
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nia innych od wiary, nie dawał złego przykładu,
bo to bardzo poważny grzech.

– Czy s¹dzisz, ¿e w Bo¿ych zamie-
rzeniach wa¿nym zadaniem osób
œwieckich jest wiêksze ich zaanga¿o-
wanie w dziele wzmacniania i posze-
rzania wiary?

– Jeżeli o mnie chodzi, w młodych latach czę-
sto myślałam o wyborze życia zakonnego. Uwa-
żałam wówczas, że tylko tak będę mogła najle-
piej pełnić rolę świadka Matki Bożej i Jej orędzi.
Takie były moje myśli i zamiary, kiedy miałam 16
lat, wydawało się, że inaczej być nie może. Nie
potrafiłabym wówczas w ogóle wyobrazić sobie
siebie w roli żony i matki czwórki dzieci. Obecnie
często zastanawiam się na tym, jak to się stało,
że moje dawne zamiary tak zmieniły się i wszyst-
ko potoczyło się inaczej? Wydaje mi się, że po-
wodem były inne moje rozmyślania z dawnych,
młodych lat. Pojawiła się wówczas taka, nie dają-
ca spokoju myśl: a jeżeli po wstąpieniu do klasz-
toru zakazanoby mi mówić o objawieniach Gospy,
nie mogłabym o tym dawać świadectwa? Sądzę,
że to właśnie zmieniło moją decyzję, postanowi-
łam założyć rodzinę, by móc równocześnie po-
dejmować samodzielne decyzje i bez przeszkód
służyć Matce Bożej.

Dzisiaj jestem nadal wdzięczna Bogu i Gospie,
że zostałam żoną i matką i że nie przeszkadza mi
to być wciąż świadkiem Maryi, służyć pielgrzy-
mom. Małżeństwo i macierzyństwo pozwalają też
na podstawie własnych doświadczeń lepiej rozu-
mieć pielgrzymów, którzy przychodzą do mnie z
różnymi rodzinnymi problemami. Mówię im wów-
czas, że ja sama tego doświadczam, zawsze przy
tym podkreślając, że z Bożą pomocą, z modlitwą,
każdy problem łatwiej rozwiązać. Moje słowa i
moje świadectwo, jako żony i matki wydają się
wówczas bardziej przekonywujące niż gdybym po-
dobnych rad udzielała odziana w zakonny habit.

– Co mo¿esz nam jeszcze powie-
dzieæ o 23 rocznicy objawieñ Matki
Najœwiêtszej?

– Na Górze Objawień Maryja z mocą podkre-
ślała potrzebę stałego odnawiania życia, zgodnie
z Jej wskazaniami w orędziach. Wierzę, iż w ca-
łym świecie nie ma nikogo, kto może o sobie po-
wiedzieć, że jego życie przebiega w takiej święto-
ści, że nie musi już nad sobą pracować, doskona-
lić całkowitego oddania Bogu.

Wszystkie dotychczasowe orędzia Gospy są
ważne, nie można też oddzielać jednego od dru-
giego; stanowią jedną całość. Kiedy modlimy się,
łatwiej zachować posty, a te z kolei zachęcają do
udzielania pomocy bliźnim, którzy przeżywają kry-
zysy, są dotknięci chorobą, którym doskwiera sa-
motność.  Dobre uczynki, które podejmujemy, zbli-
żają do Boga, do Maryi i Jej Syna.

Człowiek, który nie przystępuje do sakramen-
tu pokuty, nie w pełni przeżywa swój udział w Eu-
charystii. Kto nie modli się, nie doznaje w swoim
sercu prawdziwego, od Boga pochodzącego, po-
koju. Człowiek pragnący kroczyć drogą świętości
winien również sięgać po Pismo Święte, umiesz-
czone w domu na widocznym miejscu.

Wszystko to pomaga żyć tak, aby być przy-
kładem dla innych.

Rozmowę prowadził md

ORÊDZIA MATKI BO¯EJ
DLA PARAFII W MEDZIUGORJU

I DLA ŒWIATA
z 25 listopada 2004

Drogie dzieci, w tym czasie zachêcam was wszystkich do modlitwy
w moich intencjach. Szczególnie, ma³e dzieci, módlcie siê za tych, któ-
rzy jeszcze nie poznali mi³oœci Boga i nie szukaj¹ Boga, Zbawiciela.
Wy, ma³e dzieci, b¹dŸcie moimi wyci¹gniêtymi rêkoma i przez wasz
przyk³ad zbli¿cie ich do mojego Serca i do Serca mojego Syna. Bóg
was wynagrodzi ³askami i wszelkimi b³ogos³awieñstwami.

Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie.

z 25 paŸdziernika 2004
Drogie dzieci, to jest czas ³aski dla rodziny i dlatego wzywam was

do odnowienia modlitwy. Niech Jezus bêdzie w sercu waszej rodziny.
Nauczcie siê, na modlitwie, kochaæ wszystko, co jest œwiête. Naœladuj-
cie ¿ycie œwiêtych, aby oni pobudzili was i aby stali siê waszymi na-
uczycielami na drodze do œwiêtoœci. Niech ka¿da rodzina stanie siê
œwiadkiem mi³oœci w tym œwiecie pozbawionym modlitwy i pokoju.

Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na Moje wezwanie.

z 25 wrzeœnia 2004
Drogie dzieci, dziœ znowu wzywam was, abyœcie byli mi³oœci¹ tam,

gdzie jest nienawiœæ, pokarmem tam, gdzie jest g³ód. Otwórzcie wasze
serca, drogie dzieci, i niech wasze rêce bêd¹ wyci¹gniête i wspania³o-
myœlne tak, aby ka¿de stworzenie dziêki wam bez przerwy sk³ada³o
dziêkczynienie Bogu Stwórcy. Módlcie siê, ma³e dzieci, i otwórzcie
wasze serce na mi³oœæ Bo¿¹. Nie bêdziecie tego umieæ, jeœli nie bê-
dziecie siê modliæ. Dlatego módlcie siê, módlcie siê, módlcie siê.

Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na Moje wezwanie.

z 25 sierpnia 2004
Drogie dzieci, zachêcam was wszystkich do nawrócenia serca. Zde-

cydujcie siê, jak w pierwszych dniach moich wizyt tutaj na ca³kowit¹
przemianê waszego ¿ycia. W ten sposób, ma³e dzieci, bêdziecie mieæ
si³ê uklêkn¹æ i otworzyæ wasze serca przed Bogiem. Bóg us³yszy wa-
sze modlitwy i wys³ucha ich. Orêdujê za ka¿dym z was przed Bogiem.

Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na moje wezwanie.

z 25 lipca 2004
Drogie dzieci, znowu wzywam was: b¹dŸcie otwarci na moje orê-

dzia. Pragnê, ma³e dzieci, zbli¿yæ was wszystkich do Mojego Syna
Jezusa. Dlatego módlcie siê i poœæcie. Zapraszam was szczególnie do
modlitwy w Moich intencjach, tak ¿ebym mog³a was przedstawiæ Mo-
jemu Synowi Jezusowi, a On przemieni i otworzy wasze serca na mi-
³oœæ. Kiedy bêdziecie mieæ mi³oœæ w sercu, pokój zapanuje w was.

Dziêkujê, ¿e odpowiedzieliœcie na Moje wezwanie.

z 25 czerwca 2004
Drogie dzieci, dziœ znowu moje serce przepe³nia radoœæ. Pragnê wam

podziêkowaæ, gdy¿ urzeczywistniacie mój plan. Ka¿dy z was jest wa¿-
ny, to dlatego, ma³e dzieci, módlcie siê i cieszcie siê ze mn¹ z powodu
ka¿dego serca, które siê nawróci³o i które siê sta³o narzêdziem pokoju
w œwiecie. Grupy modlitewne s¹ silne i poprzez nie mogê widzieæ,
ma³e dzieci, ¿e Duch Œwiêty dzia³a w œwiecie.

Dziêkujê, ¿e opowiedzieliœcie na moje wezwanie.

z 25 czerwca 2004 (dane Iwance)
Objawienie trwa³o 9 minut. Ivanka prze¿y³a je w swoim domu, w

obecnoœci rodziny: swego mê¿a i trójki dzieci. Matka Bo¿a przekaza³a
jej nastêpuj¹ce s³owa:

Drogie dzieci, módlcie siê za te rodziny, które nie pozna³y mi³oœci
Mojego Syna. Przyjmijcie Moje matczyne b³ogos³awieñstwo.

Matka Bo¿a by³a radosna i rozmawia³a z Ivank¹ o jej ¿yciu.
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– Ojcze Terry, to już druga wizyta w
Medziugorju. Prosimy krótko przedsta-
wić się naszym czytelnikom.

– Moje korzenie tkwią w Irlandii, ale ro-
dzina od wielu pokoleń żyje w USA. Ja
mieszkam w Connecticut. Już we wcze-
snych latach odczuwałem powołanie do
kapłaństwa, jednak do seminarium wstą-
piłem dość późno. O wydarzeniach w Me-
dziugorju usłyszałem po raz pierwszy w
roku 1987. Pragnąłem już wówczas tu przy-
być, jednak stało się to możliwe dopiero
sześć lat później, w  okresie Świąt Bożego
Narodzenia w roku 2003. Odniosłem wte-
dy wrażenie, iż jest to zaiste cudowne miej-
sce modlitw i nawróceń. Dla mnie ten po-
byt był duchowo głębokim przeżyciem.

– Co Ojciec może jeszcze powiedzieć
o wrażeniach doznanych w Medziugor-
ju?

Sama miejscowość, okolice, ludzie –
wszystko jest niezwyczajne, wspaniałe.
Miałem możliwość usłyszeć świadectwa
pielgrzymów, dotyczące objawień. Oni
wprost żyją tym niezwykłym miejscem,
modlą się. Szczególne wrażenie na mnie
wywarł widok prawdziwie żywego Kościo-
ła w światowym wymiarze, bo ludzie przy-
bywają tu zewsząd. Pochodzą z różnych
kontynentów i krajów, mówią różnymi ję-
zykami, wywodzą się z różnych kultur, ale
wszyscy wierzą w to samo i próbują w tej
wierze wzrastać. Wspólnie uczestniczą w
Eucharystii, przystępują do sakramentu po-
kuty, doznają nawróceń, zbliżają się do Boga.

Stali mieszkańcy Medziugorja, będący
od początku świadkami zdarzeń, uważają,
iż naturalną i oczywistą powinnością jest
przekazywać swoje świadectwa pielgrzy-
mom. Niezwykła jest też ich gościnność,
czego sam doświadczyłem, kiedy jedna z
rodzin przyjęła mnie z otwartym sercem. A
ponieważ grupy pielgrzymów są tak licz-
ne, na uwagę i uznanie zasługują także wy-
kazywane przez miejscową ludność – spo-
kój i cierpliwość.

– Czy orędzia Matki Bożej z Medziu-
gorja zmieniły coś w spełnianiu przez
Ojca duszpasterskiej służby?

– Orędzia z Medziugorja znacząco wni-
kają w ludzkie umysły. Ich treść, zawarte
w nich wskazania wyraźnie uświadamiają,
że Bóg i Matka Boża miłują nas bardziej,
aniżeli potrafimy to sobie wyobrazić. Jeste-

śmy wzywani do życia według Ewangelii,
a co w nich szczególnie ważne to potrze-
ba nawróceń, spowiedzi i modlitw. Żyjąc
według wskazań orędzi doskonalimy na-
szą wiarę, zbliżamy się do Jezusa, do Bo-
ga, w modlitwach odczuwamy Ich bliskość
i obecność w naszych sercach.

– Jakie miejsce zajmuje w życiu ojca
Matka Najświętsza?

– Maryja prowadzi nas zawsze do Swe-
go Syna, Jezusa Chrystusa. Zbliżenie się
do Matki Bożej właśnie dlatego jest czymś
niezmiernie ważnym, bo gdzie jest Ona,
tam jest również Jej Syn.

– Jak długo pozostanie ojciec w Me-
dziugorju?

– Dwa tygodnie. Pragnąłem przybyć tu
przed objęciem kapłańskiej służby, aby
poprzez modlitwy lepiej przygotować się do
spełniania duszpasterskich obowiązków. W
diecezji, do której wrócę, nie brak ludzi,
którzy starają się umacniać w wierze i w
tym względzie liczą na naszą – kapłanów
– pomoc. Pragną właśnie od nas dowie-
dzieć się, co czynić, aby swą wiarę dosko-
nalić.

– Czy w USA można dowiedzieć się
coś bliższego o objawieniach w Medziu-
gorju?

– Najważniejsze w tym względzie są
osobiste świadectwa osób, które w Medziu-
gorju były i następnie przekazują swe wra-
żenia oraz przeżycia innym. Przybywają-
cy tu z Ameryki są oczarowani i tak stają
się wiarygodnymi świadkami autentycznoś-
ci objawień Gospy. Jest to równocześnie
zachętą dla innych do podjęcia pielgrzym-
ki do Medziugorja. Wypada jednak podkre-
ślić, iż taki zamiar nie wynika z chęci prze-
życia czegoś nadprzyrodzonego, lecz dla
poznania tej niezwykłej atmosfery modłów,
by móc także samemu zbliżyć się do Boga.

Właśnie to uważam za najważniejsze:
wzniecić w sobie szczerą wolę zbliżenia się
do Jezusa i Matki Bożej, odnowić swą wia-
rę. Kiedy z takim właśnie zamiarem podej-
mujemy tę podróż do miejsca objawień, do
domu wracamy szczęśliwi. Odczuliśmy
wielkość i bliskość Boga, wzmocniliśmy nie
tylko naszą wiarę, ale i siły do dalszej pracy.

– Czym Ojciec się zajmował przed
wstąpieniem do seminarium? Co już w
późniejszym wieku skłoniło do wyboru

stanu duchownego?
– Zanim się zdecydowałem przez 12 lat

byłem handlowcem, chociaż, jak wcześniej
wspomniałem, powołanie do służby Bogu
odczuwałem już w młodszych latach. Uwa-
żam jednak, iż wówczas nie było to jesz-
cze powołanie w pełni dojrzałe, aby od razu
wybrać tę drogę. Dopiero po tych kilkuna-
stu latach, po wielu życiowych doświadcze-
niach, doszedłem do przekonania, że moim
właściwym powołaniem jest kapłaństwo.
Bóg chciał, abym został księdzem.

– Widzę w ręku Ojca różaniec. Czy za-
wsze był czymś trwale związanym z
Ojca życiem duchowym?

– Nie, nie tak było w przeszłości. Modlit-
wę różańcową odmawiałem rzadko, a kie-
dy to się zmieniło, najczęściej rozważałem
część bolesną – tajemnicę naszego odku-
pienia przez ofiarę i mękę Kalwarii. Mogę
powiedzieć, iż równocześnie było to moje
zbliżenie do Matki Bożej.

– Co można jeszcze powiedzieć o
osobistych doświadczeniach, związa-
nych z objawieniami Gospy w Medziu-
gorju?

– Sądzę, że dla przybywającego do Me-
dziugorja tym pierwszym doświadczeniem
jest nawrócenie. Pielgrzymi, którzy takiej
odmiany duchowej doznali, po powrocie do
domu prowadzą już inne życie. Medziugor-
je jest przede wszystkim miejscem nawró-
ceń oraz modlitwy, ludzie prawdziwie zbli-
żają się tu do Jezusa i Maryi, do Boga. Je-
żeli tak się staje, zmianie ulega też nasz
stosunek do   innych ludzi, do bliźnich. Ser-
deczniejsze stają się stosunki międzyludz-
kie. Dokonuje się całkowita zmiana w na-
szych sercach, a modlitwy przynoszą róż-
norakie, dobre owoce.

– Dziękuję za rozmowę. Życzymy
owocnej służby w kapłaństwie w USA.
Niech Matka Najświętsza obdarza księ-
dza łaskami i błogosławi...

Rozmowę prowadził md
Dla „Gebetsaktion” Wien

Rozmowa z Ojcem Terry’m Walsh’em, w dniu 25 czerwca 2004, w Medziugorju.

«BÓG CHCIA£,
ABYM ZOSTA£
KAP£ANEM...»
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O CZTERECH
•RÓD£ACH POKOJU
Synu, nauczê ciê teraz, jaka droga

wiedzie do pokoju i prawdziwej wol-
noœci.

Czyñ, Panie, to, co zapowiadasz.
Tak dobrze Ciebie s³uchaæ.
l Staraj siê, synu, spe³niaæ
    raczej cudz¹ wolê ni¿ w³asn¹.
l Zawsze wybieraj
    mniej ni¿ wiêcej.
l Szukaj zawsze ni¿szego miejsca
    i poni¿aj siê przed innymi.
l Pragnij zawsze i módl siê,
    aby dzia³a siê w tobie
    jedynie wola Boga.
W³aœnie taki cz³owiek osi¹gnie sfe-

rê pokoju i spoczynku.
Panie, mówisz ma³o, lecz wiele w

tym doskona³oœci. Twoja mowa jest
prosta, ale pe³na treœci i dojrza³a jak
owoc. Gdybym potrafi³ wiernie wcie-
laæ j¹ w ¿ycie, nie rodzi³oby siê we
mnie ci¹gle tyle niepokoju.

Bo ilekroæ czujê siê strwo¿ony i nie-
spokojny, zauwa¿am, ¿e od Twojej m¹-
droœci odstêpujê. Ale Ty, który wszyst-
ko mo¿esz i ³askawie kierujesz rozwo-
jem duszy, daj mi wiêcej ³aski, abym
móg³ spe³niaæ Twoje wskazania i stop-
niowo osi¹gaæ zbawienie.

MODLITWA
PRZECIW Z£YM MYŒLOM
Panie Bo¿e mój, nie oddalaj siê ode

mnie, Bo¿e, przyb¹dŸ mi na pomoc, bo
podnosz¹ siê we mnie przeró¿ne myœli
i lêki, które mnie zasmucaj¹ do g³êbi.

Jak przejœæ przez nie bez szkody?
Jak je prze³amaæ?

Ja, mówi Pan, bêdê szed³ przed tob¹
i ukorzê pysznych na tej ziemi. Otwo-
rzê bramy wiêzienia i ods³oniê przed
tob¹ ukryte tajemnice.

Uczyñ, Panie, jak mówisz, i niech
pierzchn¹ przed Twoim obliczem
wszystkie niedobre myœli. To jest moja
nadzieja i jedyna otucha, ¿e mogê ucie-
kaæ siê do Ciebie w ka¿dym strapie-
niu, Tobie zaufaæ, Ciebie z g³êbi duszy
wzywaæ i cierpliwie oczekiwaæ Twojej
pomocy.

«Zakon benedyktyński raduje się dzi-
siaj z beatyfikacji jednego ze swych naj-
znakomitszych synów — o. Kolumbana
Marmiona, mnicha i opata z Maredsous.
O. Marmion pozostawił nam w spadku
prawdziwy skarbiec duchowych pouczeń
dla Kościoła naszych czasów. W swoich
pismach uczy drogi świętości — prostej, ale
wymagającej — dostępnej wszystkim wie-
rzącym, których Bóg z miłości przeznaczył,
aby byli Jego przybranymi synami w Jezu-
sie Chrystusie (por. Ef 1,5). Jezus Chry-

MODLITWA O OŒWIECENIE
Oœwieæ mnie, Jezu, blaskiem we-

wnêtrznego œwiat³a, rozprosz ciemno-
œci w domu mojego serca. Spraw, abym
przesta³ ju¿ ci¹gle siê b³¹kaæ, i wyrwij
ze mnie tê si³ê, która jest przyczyn¹ po-
kus.

Walcz dzielnie po mojej stronie i po-
konuj dzikie bestie, oszukañcze po¿¹-
dania, niech nastanie wielki pokój
Twojego zwyciêstwa, a w œwiêtym
przybytku czystego sumienia niech
brzmi nieustannie Twoja chwa³a. Roz-
ka¿ wiatrom i burzom, powiedz morzu:
Ucisz siê!, a wichurze: Nie wiej! – i
sp³ynie wielka cisza.

Zeœlij Twoje œwiat³o i prawdê, niech
jaœniej¹ ponad ziemi¹, bo ziemi¹ je-
stem ja³ow¹ i pró¿n¹, póki jej nie
oœwiecisz. Zlej z góry ³askê, pokrop
serce ros¹ niebiesk¹, spuœæ strumienie
pobo¿noœci, niech zwil¿¹ glebê, aby
wyda³a owoc dobry, owoc doskona³y.

PodŸwignij duszê przygniecion¹
ciê¿arem wystêpków i wznieœ moj¹ tê-
sknotê ku niebu, niech pokosztuje s³o-
dyczy szczêœcia wiecznego i z niechê-
ci¹ myœli o sprawach doczesnych.

Porwij mnie i wydrzyj spoœród nie-
trwa³ych radoœci œwiata, bo nic, co
stworzone, nie zdo³a w pe³ni zaspoko-
iæ mojego g³odu i daæ mi radoœci praw-
dziwej. Powi¹¿ mnie z sob¹ nieroze-
rwalnym wêz³em mi³oœci, bo dla tego,
kto kocha, wystarczy jedno: Ty sam,
bez Ciebie zaœ ca³y œwiat to fraszka.

*  *  *
TOMASZ A KEMPIS (1380-1471)
Kanonik regularny św. Augustyna,

«mąż wzorowego życia» – jak napisano o
nim w kronice klasztornej. Autor krótkich
pism pobożnych, pozostających w cieniu
arcydzieła ascetycznego pt. De imitatione
Christi (O naśladowaniu Chrystusa).

Żył w rodzinie zgodnej i licznej. Do koń-
ca życia powtarzał, że modlitwa wspólna
jest szczególnie miła Bogu i prowadzi naj-
krótszą drogą do zbawienia.

Idei naśladowania (imitatio) pozostawał
wierny od dzieciństwa, podążając za star-
szym bratem Johannesem, który był zakon-

Dokończenie ze strony 35
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KKKKKolumbana Marolumbana Marolumbana Marolumbana Marolumbana Marmionmionmionmionmion
3 wr3 wr3 wr3 wr3 wrzzzzzeœnia 2000:eœnia 2000:eœnia 2000:eœnia 2000:eœnia 2000:

nikiem i przeorem. Sam śluby zakonne zło-
żył, gdy miał 26 lat, w wieku 34 został ka-
płanem, a 16 lat później przyjął urząd pod-
przeora. Był też mistrzem nowicjatu.

Pisarz z zamiłowania, jako świecki czło-
nek Bractwa Wspólnego Życia zarabiał
przepisywaniem ksiąg. Pracę ręki, rozumie-
nie tekstu i uwalanie słów uważał za czyn-
ności nabożne, błogosławione, budujące
wewnętrznego człowieka. Dzięki dobrej pa-
mięci i nawykowi notowania zgromadził
swoistą „biblioteczkę” złotych myśli chrześ-
cijańskich, wykorzystując je we własnym
pisarstwie. Zostawił 39 większych prac, w
większości po łacinie, zebranych w sied-
miu tomach jako Opera omnia. Jako pisarz
uprawiał wiele gatunków literackich: pro-
wadził kronikę klasztoru, pisał kazania, in-
teresował się pieśnią kościelną. Układał so-
liloquia (sam na sam, rozmowy z sobą).

Z Rozdzia³u XXIII ksi¹¿eczki

«O naœladowaniu Chrystusa» Tomasza a Kempisa

stus, nasz Odkupiciel i źródło wszelkiej ła-
ski, jest ośrodkiem naszego życia ducho-
wego, naszym wzorem świętości.

Zanim Kolumban Marmion wstąpił do
zakonu benedyktyńskiego, przez kilka lat
zajmował się duszpasterstwem w macie-
rzystej archidiecezji dublińskiej. Przez całe
życie bł. Kolumban był znakomitym kierow-
nikiem duchowym, szczególnie zaś trosz-
czył się o życie wewnętrzne kapłanów i za-
konników. Napisał kiedyś do młodego czło-
wieka, mającego przyjąć święcenia: «Naj-

lepszym przygotowaniem do kapłaństwa
jest przeżywanie każdego dnia z miłością,
gdziekolwiek posłuszeństwo i Opatrzność
każą nam być» (list z 27 grudnia 1915 r.).
Niech ponowne odkrycie i upowszechnie-
nie pism duchowych bł. Kolumbana Mar-
miona pomoże kapłanom, zakonnikom i
świeckim wzrastać w zjednoczeniu z Chry-
stusem i wiernie dawać o Nim świadectwo
przez żarliwą miłość Boga i ofiarną służbę
braciom i siostrom.»
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Szczęść Boże!
Wreszcie zdobyłam zdjęcia z Cenaco-

lo w Jastrzębiu-Krzyżowicach.
Po półrocznej nieobecności w tej wspól-

nocie znalazłam tam wiele zmian. Pierw-
sze wrażenie, to zupełnie obce twarze, ale
szczere i sympatyczne, jakbyśmy się znali
od lat. Wydają się tacy bliscy i serdeczni.
W ciągu tego czasu wiele tam zrobiono.
Przebudowano kaplicę – jest przepiękna,
nawet renomowany architekt, nie musiał-
by się tego wstydzić, a zaprojektował to
chłopak, który nawet nie miał średniego wy-
kształcenia. Bardzo ładnie i starannie wy-
kafelkowano kuchnię i urządzono jadalnię.
Ogród zadbany, wszędzie ład i porządek.
Uśmiechnięte przy pracy twarze stwarzają
wrażenie pokoju i równowagi ducha. Rze-
telnie pracują fizycznie i duchowo dla osią-
gnięcia celu – wyjścia z nałogu narkoma-
nii, czego im z serca życzę. Zasługują na
to, dlatego jeszcze raz zwracam się z ape-
lem o pomoc żywnościową dla nich, po-
nieważ żywność jest im zawsze potrzeb-
na. Przybywa w tym domu około 30 mło-
dych mężczyzn. Mam nadzieję, że znajdą
się ludzie, którzy chcieliby pomóc i to za-
równo materialnie, jak i przez stałą modli-
twę w intencji tej uzależnionej młodzieży.

Czytelniczka
Teresa R.

Tel.: (32) 472-36-64
Adres:
Wspólnota Cenacolo
ul. Bema 110
44-268 Jastrzębie-Krzyżowice

O polskim CENACOLO
raz jeszcze...

Ogłaszając w październku 2004 roku
Rok Eucharystii, po zakończonym właśnie
Roku Różańca, Jan Paweł II pragnie za-
chęcić Kościół do większego wkładu na
rzecz pokoju, solidarności i wspólnoty.

Eucharystia jako święto realnej obec-
ności Chrystusa stanowi centrum wiary Ko-
ścioła – podkreślił papież w liście apostol-
skim „Mane nobiscum Domine”, ogłoszo-
nym w Watykanie.

Zdaniem Ojca Świętego Eucharystia
musi także wspierać „dialog cywilizacji”, z
którego wierni czerpią odpowiedzialność do
działań w życiu społecznym, kulturalnym i
politycznym. „Widmo terroru i tragedia woj-
ny wzywają chrześcijan bardziej niż kiedy-
kolwiek dotąd do życia Eucharystią, jako
szkołą pokoju” – głosi papieski dokument

zatytułowany „Mane nobiscum Domine” –
ZOSTAŃ Z NAMI PANIE.

Zainicjowany przez Jana Pawła II Rok
Eucharystii rozpoczął się Międzynarodo-
wym Kongresem Eucharystycznym, który
obradował w Guadalajarze (Meksyk) od 17
października. Zakończy go w rok później,
w październiku 2005 r., Synod Biskupów
w Rzymie.

Rok Eucharystii stanowi kontynuację i
pogłębienie intencji Roku Wielkiego Jubi-
leuszu 2000 – napisał papież. W ciągu naj-
bliższych 12 miesięcy wierni poprzez naj-
różniejsze inicjatywy w diecezjach i wspól-
notach, powinni podkreślać Eucharystię
jako centrum wiary i centrum życia chrześ-
cijańskiego.

Papież w sposób wyraźny przypomina

też katolikom o obowiązku świętowania nie-
dzieli. Obok godnego uczestnictwa we
Mszy św. powinny ożyć na nowo także inne
formy, jak adoracja eucharystyczna, czy
procesje Bożego Ciała.

Eucharystia jest źródłem najwyższym
wyrazem jedności Kościoła – przypomina
Jan Paweł II. Papież podkreśla też, że ce-
lem Roku Eucharystycznego jest podkre-
ślenie obecności chrześcijan w świecie, na-
tomiast wiernych w diecezjach i parafiach
ma uwrażliwić na nędzę w świecie i okazy-
wanie większego braterstwa wobec potrze-
bujących pomocy. Konkretnie papież wska-
zuje na „dramat głodu, jaki dotyka setki mi-
lionów ludzi, choroby nękające kraje Trze-
ciego Świata, samotność ludzi starych,
bezrobocie i problemy migrantów.

Ojciec ŒwiêtOjciec ŒwiêtOjciec ŒwiêtOjciec ŒwiêtOjciec Œwiêty Jan Py Jan Py Jan Py Jan Py Jan Paaaaawwwwwe³ II niese³ II niese³ II niese³ II niese³ II niestrtrtrtrtrudzudzudzudzudzenie prenie prenie prenie prenie przypomina nam fzypomina nam fzypomina nam fzypomina nam fzypomina nam filarilarilarilarilary naszy naszy naszy naszy naszeeeeej wiarj wiarj wiarj wiarj wiary i pobo¿noœy i pobo¿noœy i pobo¿noœy i pobo¿noœy i pobo¿noœcicicicici
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List Apostolski

«MANE
NOBISCUM
DOMINE»
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II
do biskupów,
duchowieñstwa
i wiernych
na Rok Eucharystii
paŸdziernik 2004 r.  –
paŸdziernik 2005 r.

WPROWADZENIE
1. „ZOSTAŃ Z NAMI, PANIE, gdyż ma

się ku wieczorowi” (por. Łk 24,29). Z tym
usilnym zaproszeniem dwaj uczniowie zdą-
żający do Emaus wieczorem w dniu Zmar-
twychwstania zwrócili się do Wędrowca,
który przyłączył się do nich w drodze. Przy-
gnębieni smutnymi myślami, nie przypusz-
czali, że ten Nieznajomy to ich Mistrz, już
zmartwychwstały. Odczuwali jednak, jak
„pałało w nich serce” (por. tamże, 32), kie-
dy On z nimi rozmawiał, „i wyjaśniał” Pi-
sma. Światło Słowa roztapiało ich twarde
serc i „otwierało im oczy” (por. tamże, 31).
Pośród cieni chylącego się ku zachodowi
dnia i mroku zalegającego w duszy, ów
Wędrowiec był jasnym promieniem, na no-
wo budzącym nadzieję i otwierającym ich
ducha na pragnienie pełni światła. „Zostań
z nami”, prosili. A On przyjął zaproszenie.
Wkrótce oblicze Jezusa miało zniknąć, ale
Mistrz miał „pozostać” pod zasłoną „łama-
nego chleba”, wobec którego otworzyły się
ich oczy.

2. Ikona uczniów z Emaus pozwala w
odpowiednim świetle ukazać Rok, w któ-
rym Kościół w sposób szczególny będzie
starał się przeżywać tajemnicę Najświęt-
szej Eucharystii. Na naszej drodze pełnej
pytań, niepokojów, nieraz także bolesnych
rozczarowań Boski Wędrowiec nadal przy-
łącza się do nas i nam towarzyszy, prowa-
dząc nas przez wyjaśnianie Pism do zro-
zumienia Bożych tajemnic. Kiedy spotka-
nie staje się pełne, miejsce światła Słowa
zajmuje światło płynące z „Chleba życia”,
przez który Chrystus wypełnia w najdosko-
nalszy sposób swą obietnicę, że „będzie z
nami przez wszystkie dni, aż do skończe-
nia świata” (por. Mt 28, 20).

3. „Łamanie chleba” – jak początkowo
nazywano Eucharystię – od zawsze jest w
centrum życia Kościoła. Przez nią Chrystus
uobecnia w przemijającym czasie tajemni-
cę swej śmierci i zmartwychwstania. W Eu-

roku przypada Światowy Dzień Młodzieży,
który odbędzie się w Kolonii w dniach od
16 do 21 sierpnia 2005 r. Eucharystia jest
ośrodkiem życia i pragnę, by młodzież gro-
madziła się wokół niej dla ożywienia swej
wiary i entuzjazmu. Z myślą o takiej inicja-
tywie eucharystycznej nosiłem się już od
dawna; stanowi ona bowiem naturalną kon-
sekwencję kierunku duszpasterskiego, jaki
pragnąłem nadać Kościołowi, zwłaszcza w
latach przygotowań do Jubileuszu, a do
którego wróciłem w latach następnych.

5. W niniejszym Liście apostolskim pra-
gnę zwrócić uwagę na ciągłość kierunku,
aby wszyscy łatwiej mogli zrozumieć jego
duchową doniosłość. Gdy chodzi o konkret-
ne wprowadzenie w życie obchodów Roku
Eucharystii, liczę na osobiste zaangażowa-
nie się Pasterzy Kościołów lokalnych, któ-
rym nabożeństwo do tak wielkiej Tajemni-
cy niewątpliwie podsunie stosowne dzia-
łania. Moim Braciom Biskupom nietrudno
będzie zresztą dostrzec, że inicjatywa ta,
następująca w niedługim czasie po zakoń-
czeniu Roku Różańca, dotyczy tak głębo-
kiej płaszczyzny duchowej, iż żadną miarą
nie będzie stanowić przeszkody dla progra-
mów duszpasterskich poszczególnych Ko-
ściołów. Co więcej, może je ona skutecz-
nie naświetlić, osadzając je, by się tak wy-
razić, w Tajemnicy, która stanowi korzeń i

charystii przyjmujemy Jego samego jako
„chleb żywy, który zstąpił z nieba” (J 6, 51),
a z Nim otrzymujemy zadatek życia wiecz-
nego, który daje nam przedsmak wieczy-
stej uczty w niebiańskim Jeruzalem. Wie-
lokrotnie, a ostatnio w Encyklice Ecclesia
de Eucharistia, idąc śladem nauczania Oj-
ców Kościoła, Soborów Powszechnych, a
także moich Poprzedników, zachęcałem
Kościół do refleksji nad Eucharystią. Nie
zamierzam zatem w niniejszym Liście po-
wtarzać tego, co zostało już powiedziane,
zachęcając do zgłębiania i przyswajania
tych treści. Uznałem jednak, że właśnie w
tym celu wielką pomocą może być Rok po-
święcony temu przedziwnemu Sakramen-
towi.

4. Jak wiadomo, Rok Eucharystii trwać
będzie od października 2004 do paździer-
nika 2005. Sprzyjającą okazję do tej inicja-
tywy stworzyły dwa wydarzenia, które od-
powiednio wyznaczają początek i koniec:
Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny,
który ma się odbyć w dniach od 10 do 17
października br. w Guadalajarze (Meksyk),
i Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Bisku-
pów, które będzie miało miejsce w Waty-
kanie w dniach od 2 do 29 października
2005 r. pod hasłem: „Eucharystia źródłem
i szczytem życia i misji Kościoła”. Kierowa-
łem się tu jeszcze innym względem: w tym
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sięczny będzie rokiem głęboko euchary-
stycznym: w Sakramencie Eucharystii Zba-
wiciel, który dwadzieścia wieków temu
przyjął ciało w łonie Maryi, nadal ofiarowu-
je się ludzkości jako źródło Boskiego ży-
cia” (przyp. 3). Międzynarodowy Kongres
Eucharystyczny, obchodzony w Rzymie,
nadał konkretny kształt temu znamieniu
Wielkiego Jubileuszu. Warto też przypo-
mnieć, że w trakcie intensywnych przygo-
towań do Jubileuszu, w Liście apostolskim
Dies Domini zaproponowałem wierzącym
do rozważenia temat „niedzieli” jako dnia
Pana zmartwychwstałego i szczególnego
dnia Kościoła. Wezwałem wówczas wszy-
stkich, by odkryli na nowo sprawowanie Eu-
charystii jako serca niedzieli (przyp. 4).

Kontemplować z Maryją
oblicze Chrystusa
8. Dziedzictwo Wielkiego Jubileuszu

zostało poniekąd zebrane w Liście apostol-
skim Novo millennio ineunte. W tym doku-
mencie o charakterze programowym za-
proponowałem perspektywę pracy duszpa-
sterskiej opartej na kontemplacji oblicza
Chrystusa, w ramach kościelnej pedago-
gii, zdolnej obrać za cel „wysoką miarę”
świętości, realizowanej zwłaszcza poprzez
sztukę modlitwy (przyp. 5). Jakże mogło-
by zabraknąć w tej perspektywie zaanga-
żowania liturgicznego, a w szczególności
zwrócenia uwagi na życie eucharystyczne?
Napisałem wówczas: „W XX stuleciu, a
zwłaszcza w okresie posoborowym wspól-
nota chrześcijańska nauczyła się znacznie
dojrzalej sprawować sakramenty, a zwłasz-
cza Eucharystię. Należy dalej iść w tym kie-
runku, przywiązując szczególne znaczenie
do Eucharystii niedzielnej i do samej nie-
dzieli, przeżywanej jako specjalny dzień
wiary, dzień zmartwychwstałego Pana i
daru Ducha Świętego, prawdziwa Pascha
tygodnia” (przyp. 6) . W ramach wychowa-
nia do modlitwy zachęcałem również do
praktykowania Liturgii Godzin, poprzez któ-
rą Kościół uświęca poszczególne godziny
dnia i upływający czas podzielony według
okresów roku liturgicznego.

9. Następnie, ogłaszając Rok Różań-
ca i wydając List apostolski Rosarium Vir-
ginis Mariae, podjąłem temat kontemplacji
oblicza Chrystusa, obierając za punkt wyj-
ścia perspektywę maryjną, aby raz jeszcze
zachęcić do modlitwy różańcowej. Istotnie,
ta tradycyjna modlitwa, zalecana przez
Magisterium i tak droga Ludowi Bożemu,
ma rysy wyraźnie biblijne i ewangeliczne,
skupiając się głównie na imieniu i obliczu
Jezusa, utrwalonych w kontemplacji tajem-
nic i powtarzaniu „Zdrowaś Maryjo”. Jej po-
wtarzający się rytm tworzy swoistą peda-
gogię miłości, której celem jest rozpalenie
w duchu tej samej miłości, jaką Maryja żywi
względem swego Syna. Dlatego, rozwija-
jąc wielowiekową tradycję, postanowiłem,
dla nadania temu rodzajowi kontemplacji
pełniejszej formy, uzupełnić ją o tajemnice
światła (przyp. 7). Jakże nie umieścić u
szczytu tajemnic światła Najświętszej Eu-
charystii?

Od Roku Różańca
do Roku Eucharystii
10. Właśnie w Roku Różańca ogłosi-

łem Encyklikę Ecclesia de Eucharistia, w
której pragnąłem ukazać tajemnicę Eucha-
rystii w jej nierozerwalnej, żywotnej relacji
z Kościołem. Zachęcałem wszystkich do
sprawowania Ofiary Eucharystycznej z za-
angażowaniem, na jakie zasługuje, oraz do
oddawania Jezusowi obecnemu w Eucha-
rystii, także poza Mszą św., czci w adoracji
godnej tak wielkiej Tajemnicy. Przede
wszystkim zwróciłem raz jeszcze uwagę na
potrzebę duchowości eucharystycznej,
wskazując na wzór Maryi – „Niewiasty Eu-
charystii” (przyp. 8).

Rok Eucharystii wyrasta zatem na fun-
damencie, który z każdym rokiem się wzbo-
gacał, choć zawsze zasadniczym punktem
wyjścia był temat Chrystusa i kontemplacji
Jego oblicza. Poniekąd rok syntezy może
być postrzegany jako swego rodzaju zwień-
czenie dotychczas przebytej drogi. Wiele
można by mówić o tym, w jaki sposób do-
brze przeżywać ten Rok. Ograniczę się do
wskazania pewnych perspektyw, które
mogą pomóc wszystkim w godnym i owoc-
nym jego przeżywaniu.

II EUCHARYSTIA
TAJEMNICĄ ŚWIATŁA
„Wykładał im, co we wszystkich Pi-

smach odnosiło się do Niego” (Łk 24,27)
11. Opowiadanie o ukazaniu się zmar-

twychwstałego Jezusa dwóm uczniom z
Emaus pomaga nam naświetlić pierwszy
aspekt eucharystycznego misterium, który
winien być zawsze obecny w pobożności
Ludu Bożego: Eucharystia tajemnicą świa-
tła! W jakim znaczeniu można to powie-
dzieć i jakie ma to konsekwencje dla du-
chowości i dla życia chrześcijańskiego?

Jezus nazwał samego siebie „światło-
ścią świata” (J 8,12), i ten Jego przymiot
staje się wyraźnie widoczny w takich mo-
mentach Jego życia, jak przemienienie i
zmartwychwstanie, w których jaśnieje Jego
Boska chwała. W Eucharystii natomiast
chwała Chrystusa jest przesłonięta. Sakra-
ment Eucharystii jest „mysterium fidei” w
całym tego słowa znaczeniu! Niemniej wła-
śnie przez tajemnicę swojego całkowitego
ukrycia Chrystus staje się tajemnicą świa-
tła, dzięki której wierzący zostaje wprowa-
dzony w głębię życia Bożego. Czy nie za
sprawą znamiennej intuicji, słynna ikona
Trójcy Rublowa stawia w znaczący sposób
Eucharystię w centrum życia trynitarnego!

12. Eucharystia jest światłem przede
wszystkim dlatego, że w każdej Mszy św.
Liturgia Słowa Bożego poprzedza sprawo-
wanie Liturgii Eucharystii – w jedności
dwóch „stołów” – stołu Słowa i stołu Chle-
ba. Tę ciągłość widać w mowie euchary-
stycznej z Ewangelii św. Jana, gdzie Je-
zus od zasadniczego przedstawienia swej
tajemnicy przechodzi do zobrazowania wy-
miaru ściśle eucharystycznego: „Ciało moje
jest prawdziwym pokarmem, a krew moja
jest prawdziwym napojem” (J 6,55). Wie-

sekret życia duchowego wiernych, a także
wszelkich inicjatyw Kościoła lokalnego. Nie
proszę więc, by przerywać „drogi” duszpa-
sterskie podjęte przez poszczególne Ko-
ścioły, ale by zaakcentować w nich wymiar
eucharystyczny, właściwy całemu życiu
chrześcijańskiemu. Ze swej strony pragnę
dać w tym Liście pewne zasadnicze wska-
zania, ufając, że w różnych częściach, z
jakich się składa Lud Boży, zechce przyjąć
moją propozycję z gotowością i miłością.

I ŚLADAMI SOBORU I JUBILEUSZU
Ze spojrzeniem zwróconym
ku Chrystusowi.
6. Przed dziesięcioma laty w Liście apo-

stolskim Tertio millennio adveniente (10 li-
stopada 1994 r.) wskazywałem Kościołowi
drogę przygotowań do Wielkiego Jubile-
uszu Roku 2000. Byłem przekonany, że ta
historyczna okazja zarysowywała się na
horyzoncie jako wielka łaska. Nie sądziłem
oczywiście, że zwykłe miejsce chronolo-
giczne, choć tak sugestywne, może samo
z siebie przynieść wielkie zmiany. Nieste-
ty, po rozpoczęciu Tysiąclecia, nowe fakty
uwidoczniły swoistą bezlitosną ciągłość z
poprzednimi wydarzeniami. Wyłonił się tym
samym obraz, który obok dających otuchę
perspektyw pozwala dostrzec ponure cie-
nie przemocy i krwi, które wciąż nas za-
smucają. Zachęcając jednak Kościół do
obchodów Jubileuszu dwóch tysięcy lat od
Wcielenia, byłem – i nadal jestem, bardziej
niż kiedykolwiek! – głęboko przekonany, że
jest to praca obliczona na „długi czas”.

Chrystus bowiem jest w centrum nie tyl-
ko dziejów Kościoła, ale również historii
ludzkości. W Nim wszystko jednoczy się
na nowo (por. Ef 1,10; Kol 1,15-20). Czyż
można nie przypomnieć, z jakim zapałem
Sobór Watykański II, cytując papieża Pawła
VI, wyznawał, że Chrystus jest „celem hi-
storii ludzkiej, punktem, ku któremu zwra-
cają się pragnienia historii i cywilizacji,
ośrodkiem rodzaju ludzkiego, radością
wszystkich serc i wypełnieniem ich tęsk-
not” (przyp. 1)? Nauczanie Soboru przy-
niosło nowe pogłębienie znajomości natu-
ry Kościoła, otwierając umysły wierzących
na bardziej wnikliwe rozumienie, w świetle
Chrystusa, tajemnic wiary i samej rzeczy-
wistości ziemskiej. W Nim, w Słowie, które
stało się ciałem, zostaje objawiona nie tyl-
ko tajemnica Boga, ale też sama tajemni-
ca człowieka (przyp. 2). W Nim człowiek
znajduje odkupienie i pełnię.

7. W Encyklice Redemptor hominis, na
początku mego Pontyfikatu, rozwinąłem
szeroko tę tematykę, którą podejmowałem
później w różnych innych okolicznościach.
Jubileusz był sprzyjającym momentem, by
skierować uwagę wiernych na tę funda-
mentalną prawdę. Przygotowanie tego
wielkiego wydarzenia miało charakter try-
nitarny i chrystocentryczny. Przy takim za-
łożeniu nie można było oczywiście zapo-
mnieć o Eucharystii. Dziś, gdy przygoto-
wujemy się do obchodów Roku Euchary-
stii, chciałbym przypomnieć, co pisałem już
w Tertio millennio adveniente: „Rok dwuty-
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my, że ta właśnie mowa wprawiła w zakło-
potanie znaczną część słuchaczy, skłania-
jąc Piotra, by stał się wyrazicielem wiary
innych Apostołów i Kościoła wszech cza-
sów: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz
słowa życia wiecznego” (J 6,68). W pery-
kopie o uczniach z Emaus sam Chrystus
zabiera głos, by ukazać, „zaczynając od
Mojżesza poprzez wszystkich proroków”,
jak „wszystkie Pisma” prowadzą do tajem-
nicy Jego osoby (por. Łk 24,27). Jego sło-
wa powodują „poruszenie” serc uczniów,
chronią ich przed mrokiem smutku i roz-
paczy, wzbudzają w nich pragnienie pozo-
stania z Nim: „Zostań z nami, Panie” (por.
Łk 24,29).

13. Ojcowie Soboru Watykańskiego II
w Konstytucji Sacrosanctum Concilium wy-
razili pragnienie, by „stół Słowa” szeroko
otworzył wiernym skarbiec Pisma Święte-
go (przyp. 9). Dlatego zezwolili, by podczas
sprawowania liturgii szczególnie fragmen-
ty biblijne były odczytywane w języku dla
wszystkich zrozumiałym. Kiedy bowiem w
Kościele czyta się Pismo Święte, przema-
wia sam Chrystus (przyp. 10). Równocze-
śnie zalecili celebransowi wygłaszanie ho-
milii jako części samej liturgii, mającej wy-
jaśnić Słowo Boże i ukazać jego aktualność
dla życia chrześcijańskiego (przyp. 11). W
czterdzieści lat po Soborze Rok Euchary-
stii może być dla wspólnot chrześcijańskich
dobrą okazją do zweryfikowania tego
aspektu. Nie wystarcza bowiem odczyty-
wanie fragmentów biblijnych w języku zro-
zumiałym, jeśli nie jest ono poprzedzone
odpowiednim przygotowaniem, pobożnym
wysłuchaniem, medytacyjnym milczeniem,
jakie są konieczne, by Słowo Boże dotknęło
życia i je oświeciło.

Poznali Go przy łamaniu chleba”
(por. Łk 24,35)
14. Znamienne jest, że dwaj uczniowie

z Emaus, odpowiednio przygotowani przez
słowa Pana, rozpoznali Go przy stole po
prostym geście „łamania chleba”. Kiedy już
umysły zostały oświecone i serca rozgrza-
ne, „przemawiają” znaki. Cała Eucharystia
sprawowana jest w dynamicznym kontek-
ście znaków, które niosą w sobie bogate,
jasne przesłanie. To właśnie przez znaki
tajemnica niejako odsłania się przed ocza-
mi wierzącego.

Jak podkreśliłem w Encyklice Ecclesia
de Eucharistia, ważne jest, aby żaden wy-
miar Najświętszego Sakramentu nie był po-
minięty. Zawsze bowiem obecna jest w
człowieku pokusa, by zredukować Eucha-
rystię do ludzkich wymiarów, podczas gdy
w rzeczywistości to on winien otworzyć się
na wymiary Tajemnicy. „Eucharystia jest
zbyt wielkim darem, ażeby można było to-
lerować dwuznaczności i umniejszenia”
(przyp. 12).

15. Nie ulega wątpliwości, że najbar-
dziej oczywistym wymiarem Eucharystii jest
uczta. Eucharystia narodziła się w wieczór
Wielkiego Czwartku w kontekście wiecze-
rzy paschalnej. Dlatego w jej strukturę wpi-
sany jest sens uczty: „Bierzcie i jedzcie...

Następnie wziął kielich i... dał im mówiąc:
Pijcie z niego wszyscy...” (Mt 26,26-27). Ten
aspekt dobrze wyraża relację komunii, któ-
rą Bóg pragnie nawiązać z nami i którą my
sami winniśmy rozwijać w naszych wzajem-
nych stosunkach.

Nie można jednak zapominać, że uczta
eucharystyczna ma też i przede wszystkim
wymiar ofiarniczy (przyp. 13). W niej Chry-
stus przedkłada nam na nowo ofiarę speł-
nioną raz na zawsze na Golgocie. Choć
jest w niej obecny jako zmartwychwstały,
nosi znaki swej męki, której „pamiątką” jest
każda Msza św., jak nam przypomina litur-
gia aklamacją po konsekracji: „Głosimy
śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Two-
je zmartwychwstanie...”. Uobecniając prze-
szłość, Eucharystia równocześnie kieruje
nas ku przyszłości – ku ostatecznemu
przyjściu Chrystusa na końcu dziejów. Ten
aspekt „eschatologiczny” nadaje Sakra-
mentowi Eucharystii porywającą siłę, któ-
ra pozwala iść drogą chrześcijańską z na-
dzieją.

„Oto Ja jestem z wami przez wszyst-
kie dni...” (Mt 28,20)

16. Wszystkie te wymiary Eucharystii
łączą się w aspekcie, który bardziej niż ja-
kikolwiek inny wystawia na próbę naszą
wiarę: jest to tajemnica „realnej” obecno-
ści. Zgodnie z całą tradycją Kościoła wie-
rzymy, że pod postaciami eucharystyczny-
mi jest rzeczywiście obecny Jezus. Jest to
obecność – jak wymownie wyjaśnił papież
Paweł VI – którą nazy-
wa się „realną” nie
przez wykluczenie, tak
jakby inne formy obec-
ności nie były realne,
ale przez antonoma-
zję, gdyż jej mocą cały
Chrystus staje się isto-
towo obecny w rzeczy-
wistości swego ciała i
krwi (przyp. 14). Dlate-
go wiara wymaga, by-
śmy w obliczu Eucha-
rystii mieli świado-
mość, że stajemy
przed samym Chrystu-
sem. W łaśnie Jego
obecność nadaje in-
nym wymiarom – uczty,
pamiątki Paschy, anty-
cypacji eschatologicz-
nej – znaczenie, które
daleko wykracza poza
samą tylko symbolikę.
Eucharystia jest tajem-
nicą obecności, przez
którą spełnia się w naj-
wznioślejszy sposób
obietnica Jezusa, że
pozostanie z nami aż
do skończenia świata.

Celebrować, ado-
rować, kontemplować

17. Eucharystia to
wielka tajemnica! Ta-
jemnica, którą trzeba

przede wszystkim dobrze celebrować.
Trzeba, aby Msza św. zajmowała central-
ne miejsce w życiu chrześcijan i aby każ-
da wspólnota dokładała wszelkich starań
dla jej uroczystego celebrowania, zgodnie
z ustalonymi normami, z udziałem ludu, ko-
rzystając z posługi różnych osób wypełnia-
jących zadania dla nich przewidziane, i z
poważną troską o zachowanie sakralnego
charakteru, którym powinien odznaczać się
śpiew i muzyka liturgiczna. Konkretnym zo-
bowiązaniem na ten Rok Eucharystii, mo-
głoby być dokładne przestudiowanie przez
każdą wspólnotę parafialną „Ogólnego
wprowadzenia do Mszału Rzymskiego”.
Najlepszą zaś drogą wprowadzania w mi-
sterium zbawienia urzeczywistnianego w
świętych „znakach” pozostaje wierne
uczestniczenie w wydarzeniach roku litur-
gicznego. Pasterze niech gorliwie podej-
mą tę katechezę „mistagogiczną”, tak dro-
gą Ojcom Kościoła, która pozwala odkryć
znaczenie gestów i słów liturgii, pomaga-
jąc wiernym przejść od znaków do tajem-
nicy i włączyć w nią całe swe życie.

18. W szczególności trzeba pielęgno-
wać, zarówno podczas celebrowania Mszy
św., jak i w kulcie eucharystycznym poza
Mszą św., żywą świadomość rzeczywistej
obecności Chrystusa, dbając o to, by da-
wać jej świadectwo tonem głosu, gestami,
sposobem poruszania się, całym zachowa-
niem. W związku z tym normy przypomi-
nają – i ja sam miałem ostatnio okazję to
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potwierdzić (przyp. 15) – wagę, jaką nale-
ży przyznać chwilom milczenia czy to w
celebracji, czy w czasie adoracji euchary-
stycznej. Jednym słowem, konieczne jest,
aby całej postawie względem Eucharystii,
zarówno szafarzy jak i wiernych towarzy-
szył najwyższy szacunek (przyp. 16).

Obecność Jezusa w tabernakulum win-
na stanowić jakby biegun przyciągania dla
coraz większej liczby dusz w Nim zakocha-
nych, zdolnych przez długi czas słuchać
Jego głosu i niemal odczuwać bicie Jego
serca. „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry
jest Pan!” (Ps 34 [33], 9).

Niech wspólnoty zakonne i parafialne
podejmą szczególne zobowiązanie do ado-
racji eucharystycznej poza Mszą św. Po-
zostawajmy długo na klęczkach przed Je-
zusem Chrystusem obecnym w Euchary-
stii, wynagradzając naszą wiarą i miłością
zaniedbania, zapomnienie, a nawet znie-
wagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu
miejscach na świecie. W adoracji pogłębiaj-
my naszą osobistą i wspólnotową kontem-
plację, posługując się modlitewnikami, któ-
re czerpią inspirację ze Słowa Bożego i z
doświadczenia licznych dawnych i współ-
czesnych mistyków. Także różaniec, poj-
mowany w jego głębokim znaczeniu biblij-
nym i chrystocentrycznym, na które zwró-
ciłem uwagę w Liście apostolskim Rosa-
rium Virginis Mariae, stanie się szczegól-
nie odpowiednim sposobem kontemplacji
eucharystycznej, realizowanej razem z Ma-
ryją i w Jej szkole (przyp. 17).

Niech w tym roku szczególnie żarliwie
będzie przeżywana uroczystość Bożego
Ciała z tradycyjną procesją. Wiara w Boga,
który poprzez Wcielenie stał się naszym
towarzyszem drogi, niech będzie głoszo-
na wszędzie, a zwłaszcza na naszych uli-
cach i pośród naszych domów; niech to
będzie wyrazem naszej wdzięcznej miło-
ści i niewyczerpanym źródłem błogosła-
wieństwa.

III EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM
I OBJAWIENIEM KOMUNII
„Wy trwajcie we Mnie,
a Ja będę trwał w was” (J 15,4)
19. Na prośbę uczniów z Emaus, by po-

został „z” nimi, Jezus odpowiedział darem
o wiele większym: przez Sakrament Eucha-
rystii pozostał „w” nich. Przyjęcie Euchary-
stii jest wejściem w głęboką komunię z Je-
zusem. „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę
trwał w was” (J 15,4). Ta relacja wewnętrz-
nego „trwania” w sobie nawzajem, pozwa-
la nam antycypować w jakiś sposób niebo
na ziemi. Czyż nie jest to największym pra-
gnieniem człowieka? Czyż nie to było za-
mierzeniem Boga realizującego w dziejach
swój plan zbawienia? Bóg sprawił, że ser-
ce człowieka odczuwa „głód” Jego Słowa
(por. Am 8,11), głód, który zaspokoi tylko
pełne zjednoczenie z Nim. Komunia eucha-
rystyczna jest nam dana, byśmy „sycili się”
Bogiem na tej ziemi w oczekiwaniu na peł-
ne zaspokojenie w niebie.

Jeden chleb, jedno ciało
20. Jednak tej szczególnej bliskości,

jaka urzeczywistnia się „w komunii” eucha-
rystycznej, nie można właściwie rozumieć
ani w pełni przeżywać poza komunią ko-
ścielną. Wielokrotnie podkreślałem to w
Encyklice Ecclesia de Eucharistia. Kościół
jest ciałem Chrystusa: idzie „z Chrystusem”
w takiej mierze, w jakiej pozostaje relacji
„do Jego ciała”. Chrystus tworzy tę jedność
przez wylanie Ducha Świętego. A On sam
nie przestaje jej umacniać przez swoją
eucharystyczną obecność. Istotnie, to wła-
śnie jeden Chleb eucharystyczny czyni nas
jednym ciałem. Stwierdza to apostoł Pa-
weł: „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my,
liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bo-
wiem bierzemy z tego samego chleba” (1
Kor 10, 17). W tajemnicy Eucharystii Je-
zus buduje Kościół jako komunię, zgodnie
z najwyższym wzorem przywołanym w
modlitwie arcykapłańskiej: „Jak Ty, Ojcze,
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili
w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty
Mnie posłał” (J 17, 21).

21. Jeśli Eucharystia jest źródłem jed-
ności Kościoła, jest ona także jej najlep-
szym przejawem. Eucharystia jest epifanią
komunii. Dlatego Kościół stawia warunki
dopuszczenia do pełnego udziału w cele-
bracji eucharystycznej (przyp. 18). Różne
ograniczenia winny nas skłonić do coraz
lepszego uświadamiania sobie, jak wyma-
gająca jest komunia, której oczekuje od nas
Jezus. Jest to jedność hierarchiczna, opar-
ta na świadomości różnych ról i posług,
stale potwierdzana również w modlitwie
eucharystycznej przez wspominanie Papie-
ża i biskupa diecezjalnego. Jest to komu-
nia braterska, podtrzymywana przez „du-
chowość komunii”, która nas skłania do
wzajemnego otwarcia się na siebie, do
miłości, zrozumienia i przebaczenia (przyp.
19).

„Jeden duch i jedno serce” (Dz 4,32)
22. W każdej Mszy św. jesteśmy wzy-

wani, by zmierzyć się z ideałem komunii,
który księga Dziejów Apostolskich przed-
stawia jako wzór dla Kościoła wszystkich
czasów. Jest to Kościół zebrany wokół Apo-
stołów, powołany przez Słowo Boże, zdol-
ny do wzajemnego dzielenia się nie tylko
dobrami duchowymi, ale również dobrami
materialnymi (por. Dz 2,42-47; 4,32-35). W
tym Roku Eucharystii Pan zachęca nas,
byśmy zbliżyli się możliwie jak najbardziej
do tego ideału. Należy ze szczególnym za-
angażowaniem przeżywać momenty wska-
zane już przez liturgię w odniesieniu do
„Mszy św. stacyjnej”, którą biskup celebru-
je w katedrze ze swoimi prezbiterami i dia-
konami, z udziałem całego Ludu Bożego.
To jest główne „objawienie się” Kościoła
(przyp. 20). Będzie jednak rzeczą godną
pochwały znalezienie innych znamiennych
okazji, również na szczeblu parafii, do tego,
aby wzrastało poczucie komunii, czerpiąc
z celebracji eucharystycznej nowy zapał.

Dzień Pański
23. Moim głębokim pragnieniem jest,

by w tym roku zwrócono szczególną uwa-
gę na ponowne odkrywanie i przeżywanie

w pełni niedzieli jako dnia Pańskiego i dnia
Kościoła. Cieszyłbym się bardzo, gdyby
ponownie zostało rozważone to, co napi-
sałem w Liście apostolskim Dies Domini:
„Właśnie bowiem podczas niedzielnej Mszy
św. chrześcijanie szczególnie mocno prze-
żywają to, czego doświadczyli Apostołowie
wieczorem w dniu Paschy, gdy Zmartwych-
wstały objawił się im wszystkim, zgroma-
dzonym w jednym miejscu (por. J 20,19).
W tej niewielkiej wspólnocie uczniów, sta-
nowiącej zalążek Kościoła, był w pewien
sposób obecny Lud Boży wszystkich cza-
sów” (przyp. 21). Niech kapłani w swojej
pracy duszpasterskiej w tym roku łaski, po-
święcą jeszcze większą uwagę Mszy św.
niedzielnej, jako celebracji, w której wspól-
nota parafialna spotyka się w jedności du-
cha i w której zazwyczaj uczestniczą także
różne grupy, ruchy, stowarzyszenia.

IV EUCHARYSTIA POCZĄTKIEM
I PROGRAMEM „MISJI”
„W tej samej godzinie wybrali się...”
(Łk 24,33)
24. Rozpoznawszy Pana, dwaj ucznio-

wie z Emaus „w tej samej godzinie wybrali
się” (Łk 24,33), aby przekazać to, co zoba-
czyli i usłyszeli. Kiedy naprawdę doświad-
czyło się Zmartwychwstałego, pożywając
Jego Ciało i Jego Krew, nie można zatrzy-
mać tylko dla siebie przeżywanej radości.
Spotkanie z Chrystusem, stale pogłębiane
w eucharystycznej bliskości, wzbudza w
Kościele i w każdym chrześcijaninie pilną
potrzebę dawania świadectwa i ewangeli-
zowania. Zwróciłem na to uwagę w homi-
lii, w której zapowiedziałem Rok Euchary-
stii, nawiązując do słów św. Pawła: „Ilekroć
bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kie-
lich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie” (1
Kor 11,26). Apostoł dostrzega ścisły zwią-
zek między ucztą a głoszeniem: wejść w
komunię z Chrystusem w pamiątce Pas-
chy oznacza równocześnie poczuć się zo-
bowiązanym do stania się misjonarzem
wydarzenia, które ten obrzęd uobecnia
(przyp. 22). Rozesłanie po Mszy św. to na-
kaz, który pobudza każdego chrześcijani-
na do zaangażowania w szerzenie Ewan-
gelii i ożywianie społeczeństwa duchem
chrześcijańskim.

25. Do tej misji Eucharystia daje nie tyl-
ko siłę wewnętrzną, ale również - ponie-
kąd - „program”. Jest ona bowiem pewnym
sposobem bycia, który chrześcijanin przej-
muje od Jezusa, a przez jego świadectwo
ma promieniować na społeczeństwo i kul-
turę. Aby do tego doszło, każdy wierny musi
przyswoić sobie w medytacji osobistej i
wspólnotowej wartości, jakie wyraża Eu-
charystia, postawy, jakie podpowiada, ży-
ciowe zamiary, jakie wzbudza. Dlaczego
nie mielibyśmy w tym widzieć szczególne-
go zadania, jakie niesie w sobie Rok Eu-
charystii?

Czynić dzięki
26. Zasadniczy element tego „progra-

mu” zawiera się już w samym znaczeniu
wyrazu „eucharystia”: dziękczynienie. W
Jezusie, w Jego ofierze, w Jego bezwa-
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runkowym „tak” wobec woli Ojca jest „tak”,
„dzięki” i „amen” całej ludzkości świata.
Kościół ma przypominać ludziom tę wielką
prawdę. Jest to naglące zadanie przede
wszystkim w naszej zsekularyzowanej kul-
turze, która zapomina o Bogu a umacnia
próżne przekonanie o samowystarczalno-
ści człowieka. Wcielanie programu eucha-
rystycznego w codzienność, tam, gdzie się
pracuje i żyje – w rodzinie, w szkole, w fa-
bryce, w różnorodnych warunkach życia –
oznacza między innymi dawanie świadec-
twa, że rzeczywistości ludzkiej egzystencji
nie można uzasadnić bez odniesienia do
Stwórcy: „Stworzenie bowiem bez Stwór-
cy ginie” (przyp. 23). To transcendentne
odniesienie, które zobowiązuje nas do nie-
ustannego „dziękczynienia” – właśnie do
postawy eucharystycznej – za to, co po-
siadamy i czym jesteśmy, nie umniejsza
właściwej autonomii rzeczywistości ziem-
skich (przyp. 24), ale ją uzasadnia w spo-
sób najbardziej autentyczny, umieszczając
ją równocześnie w jej słusznych granicach.

W tym Roku Eucharystii chrześcijanie
winni dołożyć starań, by z większą mocą
dawać świadectwo o obecności Boga w

świecie. Nie lękajmy się mówić o Bogu i z
dumą nosić znaki wiary. „Kultura Euchary-
stii” rozwija kulturę dialogu, która z niej
czerpie swą siłę i pokarm. Błędem jest
uważać, że publiczne odniesienie do wia-
ry mogłoby naruszyć słuszną autonomię
państwa i instytucji cywilnych, czy nawet
rodzić postawy nietolerancji. Jeśli w histo-
rii nie obeszło się bez błędów w tej dzie-
dzinie również ze strony wierzących, jak o
tym przypomniałem przy okazji Jubileuszu,
nie należy ich przypisywać „chrześcijańs-
kim korzeniom”, ale niekonsekwencji chrze-
ścijan względem własnych korzeni. Kto
nauczy się „składać dziękczynienie” na
wzór ukrzyżowanego Chrystusa, może stać
się męczennikiem, ale nigdy nie będzie
prześladowcą.

Droga solidarności
27. Eucharystia nie jest tylko wyrazem

komunii w życiu Kościoła; jest ona również
programem solidarności dla całej ludzko-
ści. Kościół stale odnawia w celebracji eu-
charystycznej swą świadomość, że jest
„znakiem i narzędziem” nie tylko wewnętrz-
nego zjednoczenia z Bogiem, ale także jed-
ności całego rodzaju ludzkiego (przyp. 25).

Każda Msza św., nawet kiedy celebruje się
ją w ukryciu i w najbardziej zapomnianym
zakątku ziemi, nosi zawsze znamię uniwer-
salności. Chrześcijanin, który uczestniczy
w Eucharystii, uczy się z niej być rzeczni-
kiem komunii, pokoju, solidarności we
wszystkich okolicznościach życia. Rozdarty
obraz naszego świata, który wszedł w nowe
tysiąclecie z widmem terroryzmu i tragedii
wojny, bardziej niż kiedykolwiek wzywa
chrześcijan, by przeżywali Eucharystię jako
wielką szkołę pokoju, gdzie formują się
mężczyźni i kobiety, którzy na różnych
szczeblach zaangażowania w życie spo-
łeczne, kulturalne, polityczne działają na
rzecz rozwijania dialogu i komunii.

W służbie najmniejszych
28. Chciałbym zwrócić uwagę na jesz-

cze jeden aspekt, który w znacznej mierze
przesądza o autentycznym uczestnictwie
w Eucharystii celebrowanej we wspólno-
cie: chodzi o to, czy jest ona bodźcem do
czynnego zaangażowania w budowę spo-
łeczeństwa bardziej sprawiedliwego i bra-
terskiego. W Eucharystii nasz Bóg ukazał
najwyższą formę miłości, odwracając wszy-
stkie kryteria panowania, które zbyt czę-
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sto dominują w ludzkich relacjach, i rady-
kalnie potwierdzając kryterium służby: „Je-
śli ktoś chce być pierwszym, niech będzie
ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”
(Mk 9,35). Nie przypadkiem w Ewangelii
św. Jana nie znajdujemy relacji o ustano-
wienia Eucharystii, ale jest tam scena „umy-
wania nóg” (por. J 13,1-20): pochylając się,
by umyć nogi swym uczniom, Jezus nie-
dwuznacznie wyjaśnia sens Eucharystii.
Św. Paweł ze swej strony wyraźnie pod-
kreśla, że nie jest godziwa celebracja eu-
charystyczna, w której brakuje blasku mi-
łości, potwierdzonej konkretnym świadec-
twem dzielenia się z najuboższymi (por. 1
Kor 11,17-22.27-34).

Czyż zatem nie można by Roku Eucha-
rystii uczynić okresem, w którym wspólno-
ty diecezjalne i parafialne w sposób szcze-
gólny postarają się zaradzić czynną bra-
terską pomocą którejś z tak licznych form
ubóstwa na naszym świecie? Mam tu na
myśli tragedię głodu, który dręczy setki
milionów istot ludzkich, mam na myśli cho-
roby nękające kraje na drodze rozwoju,
samotność starców, trudności przeżywane
przez bezrobotnych, przeciwności losu
znoszone przez emigrantów. Są to nie-
szczęścia, które dotykają też – chociaż w
innej mierze – regiony zamożniejsze. Nie
możemy się łudzić: tylko po wzajemnej
miłości i trosce o potrzebujących zostanie-
my rozpoznani jako prawdziwi uczniowie
Chrystusa (por. J 13, 35; Mt 25, 31-46). To
właśnie jest kryterium, wedle którego bę-
dzie mierzona autentyczność naszych ce-
lebracji eucharystycznych.

Zakończenie
29. O Sacrum Convivium, in quo Chri-

stus sumitur! [O Święta Uczto, w której
przyjmuje się Chrystusa!] Inicjatywa Roku
Eucharystii rodzi się ze zdumienia, jakie
budzi się w Kościele przed tą wielką Ta-
jemnicą. To zdumienie nieustannie ogar-
nia moją duszę. Z niego zrodziła się Ency-
klika Ecclesia de Eucharistia. Uważam za
wielką łaskę dwudziestego siódmego roku
posługi Piotrowej, który wkrótce rozpocz-
nę, możliwość wezwania teraz całego Ko-
ścioła do kontemplowania, wielbienia, ad-
orowania w najszczególniejszy sposób
tego niewysłowionego Sakramentu. Niech
Rok Eucharystii będzie dla wszystkich cen-
ną okazją do uświadomienia sobie na nowo
tego, jak niezrównany skarb Chrystus po-
wierzył swemu Kościołowi. Niech pobudza
do celebrowania jej w sposób żywszy, i bar-
dziej świadomy, a z tego niech wypływa
życie chrześcijańskie przemienione miło-
ścią.

W tej perspektywie będzie można re-
alizować liczne inicjatywy, według rozezna-
nia Pasterzy Kościołów lokalnych. Kongre-
gacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów zadba o dostarczenie w tym wzglę-
dzie stosownych wskazań i propozycji. Nie
oczekuję jednak czynienia rzeczy nadzwy-
czajnych, ale tego, by wszystkie inicjatywy
cechowało głębokie przeżycie duchowe.
Gdyby owocem tego Roku było choćby tyl-

ko ożywienie we wszystkich wspólnotach
chrześcijańskich sprawowania Mszy św.
niedzielnej i poświęcenia więcej czasu i
uwagi adoracji eucharystycznej poza Mszą
świętą, to ten Rok łaski spełniłby pokłada-
ne w nim nadzieje. W każdym razie dobrą
jest rzeczą mierzyć wysoko, nie zadowa-
lając się miernością, bo wiemy, że zawsze
możemy liczyć na pomoc Bożą.

30. Wam, drodzy Bracia w biskupstwie,
powierzam ten Rok, pewny, że przyjmie-
cie moje wezwanie z całym apostolskim za-
pałem.

Wy, kapłani, którzy każdego dnia pow-
tarzacie słowa konsekracji, jako świadko-
wie i głosiciele tego wielkiego cudu miłoś-
ci, dokonującego się w waszych rękach,
otwórzcie się na łaskę tego specjalnego
Roku, sprawując codziennie Mszę św. z
radością i zapałem, takimi jak za pierwszym
razem, i chętnie trwając na modlitwie przed
tabernakulum.

Niech będzie to Rok łaski dla was, dia-
koni, którzy bezpośrednio jesteście włącze-
ni w posługę słowa i służbę ołtarza. Także
dla was, lektorzy, akolici, nadzwyczajni sza-
farze Komunii świętej: miejcie żywą świa-
domość daru, jaki otrzymujecie przez po-
wierzoną wam służbę dla godnego cele-
browania Eucharystii.

W szczególności zwracam się do was,
przyszli kapłani: w życiu seminaryjnym sta-
rajcie się doświadczać, jak dobrze jest nie
tylko codziennie uczestniczyć we Mszy św.,
ale również prowadzić długi dialog z Jezu-
sem Eucharystią.

Wy, osoby konsekrowane, powołane
przez samą swą konsekrację do intensyw-
nej kontemplacji, pamiętajcie, że Jezus w
tabernakulum oczekuje, by napełnić wasze
serca tym głębokim doświadczeniem Jego
przyjaźni, która jako jedyna może nadać
sens i pełnię waszemu życiu.

Wy wszyscy, wierni, odkrywajcie na
nowo dar Eucharystii jako światło i moc dla
waszego codziennego życia w świecie, w
wykonywaniu waszych zawodów i w róż-
nych sytuacjach. Przede wszystkim odkry-
wajcie go, żyjąc w pełni pięknem i misją
rodziny.

I wreszcie, wiele oczekuję od was, mło-
dzi, ponawiając zaproszenie na Światowy
Dzień Młodzieży w Kolonii. Wybrany temat
– „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)
– szczególnie się nadaje, by zasugerować
wam właściwą postawę w przeżywaniu
tego Eucharystycznego Roku. Przynieście
na spotkanie z Jezusem ukrytym w Eucha-
rystii cały entuzjazm waszego młodego
wieku, waszej nadziei, waszej zdolności
miłowania.

31. Przed naszymi oczyma stają przy-
kłady świętych, którzy w Eucharystii zna-
leźli pokarm na swą drogę doskonałości.
Ileż razy wzruszali się do łez, doświadcza-
jąc tak wielkiej tajemnicy, i nieopisanej ra-
dości „oblubieńczej” przed Sakramentem
Ołtarza. Niech nam pomaga przede wszy-
stkim Najświętsza Dziewica, która całym
swoim życiem ucieleśniała tajemnicę Eu-

charystii. „Kościół, patrząc na Maryję jako
na swój wzór, jest wezwany do Jej naśla-
dowania także w odniesieniu do Najświęt-
szej Tajemnicy” (przyp. 26). Chleb eucha-
rystyczny, który przyjmujemy, jest niepoka-
lanym ciałem Jej Syna: „Ave verum corpus
natum de Maria Virgine”. Niech w tym Roku
łaski Kościół, wspierany przez Maryję, z
nowym zapałem podejmuje swą misję i
coraz bardziej rozpoznaje w Eucharystii
źródło i szczyt całego swego życia.

Niech wszystkich obejmie moje Błogo-
sławieństwo, niosące łaskę i radość.

Z Watykanu, dnia 7 października
2004, we wspomnienie Najświętszej

Maryi Panny Różańcowej, w dwudzie-
stym szóstym roku mojego Pontyfikatu.
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Napisane 19 czerwca 1943.
Mówi Jezus:
Aby otrzymać prawdziwe owoce Eucha-

rystii, nie należy jej uznawać za epizod, jaki
się powtarza w momentach bardziej lub mniej
oddalonych czasowo, lecz uczynić z niej fun-
damentalną myśl swego życia. Żyć myślą o
Mnie-Eucharystii, który się przygotowuję, aby
przyjść lub przyszedłem do was, czyniąc ze
spotkania stałą obecność, która trwa przez
całe wasze życie. Nigdy się ode Mnie nie odłą-
czać, działać w promieniu, jaki wypływa z Eu-
charystii, nigdy nie wychodzić z jej orbity, jak
planety, które krążą wokół słońca i żyją dzięki
niemu.

Także tu przedstawiam ci jako wzór Ma-
ryję. Jej zjednoczenie ze Mną powinno być
wzorem twego zjednoczenia ze Mną. Życie
Maryi, mojej Matki, było całe eucharystycz-
ne. Życie Marii, małej ofiary, musi być całe
eucharystyczne.

Jeśli Eucharystia oznacza komunię, to
Maryja żyła eucharystycznie przez prawie całe
swe życie. W mojej Matce bowiem byłem, za-
nim pojawiłem się jako człowiek na świecie. I
nie przestałem być w Niej, kiedy nie było Mnie
już na świecie jako człowieka. Nie byliśmy już
rozdzieleni od chwili, gdy posłuszeństwo zo-
stało uświęcone aż do wyżyn Boga. Stałem
się ciałem w jej łonie tak czystym, że anioło-
wie są mniej czyści w porównaniu z nim; tak
świętym, że nie jest takim cyborium, które
Mnie zawiera. Jedynie w łonie Boga jest świę-
tość doskonalsza niż w Maryi. Ona jest po
Bogu Jedynym w Trójcy, Świętą świętych.

Gdyby było dane wam, śmiertelnym, uj-
rzeć piękno Maryi takie, jakim jest, zostaliby-
ście porwani zachwytem i uświęceni. Nie ma
we Wszechświecie porównania, jakim moż-
na by określić, kim jest moja Matka. Bądźcie
święci, a ujrzycie Ją. I jeśli oglądanie Boga
jest radością błogosławionych, to oglądanie
Maryi jest radością całego Raju. Nią bowiem
rozkoszują się nie tylko chóry anielskie i za-
stępy świętych, lecz Ojciec, Syn i Duch Świę-
ty kontemplują Ją jako najpiękniejsze dzieło
ich miłosnej Trójcy. My dwoje nigdy nie jeste-
śmy rozdzieleni. Ona dążyła do Mnie całą siłą
swego dziewiczego i niepokalanego serca,
oczekującego obiecanego Mesjasza. była to
najczystsza komunia pragnienia, które przy-
ciągnęło Mnie z głębin Niebios. Jeszcze żyw-
sza była komunia od chwili błogosławionego
zwiastowania do śmierci na Krzyżu. Nasze du-
chy były zawsze połączone miłością. Komu-
nia najmocniejszej miłości i niezmiernego bólu
– podczas mojego męczeństwa i w dniach
mojego przebywania w grobie. Komunia eu-
charystyczna po chwalebnym Zmartwych-
wstaniu i Wniebowstąpieniu aż do Wniebo-
wzięcia, które było wieczystym złączeniem

najczystszej Matki z Boskim Synem. Ma-
ryja była doskonałą duszą eucharystycz-
ną. Umiała zatrzymać swego Boga go-
rejącą miłością, ponadanielską czysto-
ścią, stałą adoracją. Jakże się oddzielić
od serca, które żyło Mną? Pozostawa-
łem w Nim nawet po spożyciu Postaci.
Słowa wypowiedziane do mojej Matki
przez trzydzieści trzy lata, kiedy byłem
jej Synem na ziemi, są niczym w porów-
naniu z rozmowami, jakie Ja-Euchary-
stia prowadziłem z Nią-Cyborium. Jed-
nak są zbyt Boskie i zbyt czyste, by
umysł człowieka mógł je poznać i by
wargi człowieka mogły je powtórzyć. W
Świątyni Jerozolimskiej jedynie Kapłan
wchodził do Świętego Świętych, gdzie
była Arka Pana. Jednak do Świątyni
Jeruzalem niebieskiego tylko Ja, Bóg,
wchodzę i poznaję tajemnice Najświęt-
szej Arki, jaką jest Maryja, moja Matka.
Usiłuj naśladować Maryję. A ponieważ
jest to zbyt trudne, powiedz Maryi, aby
ci pomogła. To, co dla człowieka nie jest
możliwe, jest możliwe dla Boga, a bar-
dzo możliwe, kiedy prosi się w Maryi, z
Maryją, przez Maryję.

MARYJA –
CYBORIUM BOGA
Napisane 23 czerwca 1943,
godzina 9-10. Mówi Jezus:
W innym spotkaniu eucharystycz-

nym dałem ci poznać, czym jest Eucha-
rystia. Dziś pokażę ci inną prawdę eu-
charystyczną. Jak Eucharystia jest ser-
cem Boga, tak Maryja jest cyborium tego
Serca.

Spójrz na moją Matkę, wieczne ży-
jące cyborium, do którego zstępuje
Chleb pochodzący z Nieba. Kto chce
Mnie znaleźć – znaleźć z pełnią darów
– musi szukać mojego Majestatu i Mocy,
mojej Boskości w słodyczy, w czystości,
w miłości Maryi. Ona ze swego serca
uczyniła cyborium dla Serca swego i
waszego Boga.

Ciała Pana stało się ciałem w łonie
Maryi i moja Matka ofiarowuje wam je z
uśmiechem, jakby wam ofiarowywała
swe ukochane Dzieciątko, złożone w
kołysce jej najczystszego matczynego
serca. Jaką radość przeżywa Maryja, w
Niebie, dając wam swe Dziecko i dając
wam swego Pana. Wraz z Synem daje
wam swe serce bez skazy, to serce, któ-
re kochało i cierpiało nieskończenie.

Rozszerza się pogląd, że moja Mat-
ka cierpiała tylko moralnie. Nie. Matka

śmiertelnych poznała każdy rodzaj bólu.
Nie dlatego że na niego zasłużyła. Była nie-
pokalana i nie było w Niej bolesnego dzie-
dzictwa Adama. Jednak będąc Współodku-
picielką i Matką całego rodzaju ludzkiego,
powinna była wyniszczyć się w ofierze aż
do końca i na wszelkie sposoby. Cierpiała
więc jako niewiasta nieuniknione boleści
kobiety, która poczęła dziecko, odczuwała
boleśnie zmęczenie ciała obciążonego mo-
im ciężarem, cierpiała wydając Mnie na
świat, cierpiała uciekając pośpiesznie, cier-
piała z braku pożywienia, z upału, z mro-
zu, pragnienia, głodu, ubóstwa, zmęcze-
nia. Dlaczego Ona nie miałaby cierpieć,
skoro Ja, Syn Boga, podlegałem wszystkim
cierpieniom właściwym ludzkiej naturze?

Bycie świętym nie oznacza zwolnienia
z nędz materii. Więcej – bycie odkupicie-
lem oznacza szczególną podatność na
utrapienia ciała, boleśnie wrażliwego. Świę-
tość i zbawienie praktykuje się i osiąga się
wszelkimi sposobami, nawet na przykład
bólem zębów. Wystarczy, że człowiek z cie-
lesnych dolegliwości czyni oręż zasługi, a
nie grzechu.

Ja i Maryja z utrapień ludzkiej natury
uczyniliśmy narzędzia odkupienia dla was.
Jeszcze teraz moja Matka cierpi, kiedy wi-
dzi was głuchych na łaskę, zbuntowanych
wobec Mnie. Świętość, powtarzam to, nie
oznacza uniknięcia bólu, lecz oznacza
przeciwnie – wystawienie na ból.

Dziękuj więc Maryi, która daje ci Mnie
z matczynym uśmiechem, za cały ból, jaki
znosiła, aby być moją Matką. O tym nigdy
nie myślicie, żeby podziękować Maryi, w
której łonie stałem się ciałem! Tym Ciałem,
którym teraz was karmię na życie wieczne.

To wystarczy: kontempluj i adoruj Mnie,
promieniejącego w Eucharystii, na żywym
tronie, jakim są kolana Maryi, najczystszej
Matki mojej i waszej.»

Teraz ja wyjaśniam. W niedzielę, nie,
w piątek 18-tego, wydawało mi się, że wi-
dzę Jezusa przy moim łóżku, wspomniałam
ojcu o tym. On jednak nic nie robił. W nie-
dzielę 20-tego, zanim ojciec przyszedł,
podczas gdy tu był i kiedy wrócił z Komu-
nią, wydawało mi się, że widzę Jezusa już
nie obok mojego łóżka, lecz u jego stóp,
dającego mi Komunię. Jednak nie miał w
ręku cyborium: miał swoje Serce, które
dawał mi jako hostię, wyjmując je ze swo-
jej piersi. Było w tym nieskończone dosto-
jeństwo i słodycz. Potem wyjaśnił mi zna-
czenie tej wizji. Z pewnością znalazł je oj-
ciec w zeszycie pod datą 20 czerwca.

Dziś rano widzę Matkę Bożą. Wydaje
mi się, że siedzi, uśmiecha się z miłością,
lecz smutno. Ma na sobie ciemny płaszcz,

MARYJA BY£A DOSKONA£¥
DUSZ¥ EUCHARYSTYCZN¥

Z pism Marii Valtorty
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spadający z głowy, rozchylony, widać suknię także
ciemną, chyba brązową. Wokół bioder ma ciemny pas.
Można by rzec: trzy odcienie brązu. Na głowie, pod
płaszczem, ma chyba biały welon, ponieważ widzę
prześwitującą biel.

Pośrodku piersi jaśnieje bardzo duża Hostia i bar-
dzo piękna. A to, co najcudowniejsze w tej wizji to fakt,
że się wydaje, iż poprzez Postacie (przypominające
najpiękniejszy kwarc; to chleb, lecz wydaje się błysz-
czącym kryształem) widać przepiękne dziecko. Bóg-
Dzieciątko, który stał się ciałem.

Matka Boża ma otwarte ramiona, aby trzymać roz-
chylony płaszcz. Patrzy na mnie, a potem pochyla twarz
i spuszcza adorujące spojrzenie na Hostię, która błysz-
czy w jej piersi. W jej piersi, a nie na jej piersi. To jest
tak, jakbym dzięki mistycznym promieniom X mogła
widzieć wnętrze Maryi lub jeszcze lepiej, jakby te pro-
mienie X sprawiały, ze widać na zewnątrz to, co Mary-
ja ma w swoim wnętrzu. Prawie tak, jakby miała ciało
przezroczyste. Nie umiem tego wyjaśnić.

Krótko: widzę to i Jezus mi to wyjaśnia. Dziewica
nie mówi. Ona się tylko uśmiecha. Jednak jej uśmiech
jest tak wymowny jak tysiąc słów i jeszcze więcej.

Jakże chciałabym umieć malować, aby wykonać
obraz mojej wizji i wam go pokazać. Chciałabym
zwłaszcza ukazać różnorodne blaski. Są trzy: jeden to
spokojna słodycz, którą tworzy ciało Maryi. Następnie
drugi – to jasność zewnętrznej ochronnej osłony, ży-
wej i promieniejącej. Tworzy go wielka Hostia. Powie-
działabym używając ludzkich pojęć, że jest to światłość
zwycięska, która stanowi jakby wewnętrzną oprawę
Boskiego Klejnotu, promieniejącego jak płynny ogień
tak piękny, że nie umiem go opisać i który jest w swym
doskonałym pięknie nieskończenie słodki: to mały Je-
zus uśmiechający się całym swoim delikatnym ciałem
– niewinnym przez to, że jest Bogiem i przez to, że jest
dzieckiem.

Żadnym porównaniem nie można określić trzecie-
go blasku, otoczonego tymi dwoma światłami. Trzeba
pomyśleć o słońcu, księżycu, wziąć wszelkie różno-
rodne światła gwiazd i uczynić z nich jeden wir światła,
jak stopione zło, jak płynny diament i to wszystko ra-
zem da blady obraz tego, co widzi moje serce w tej
uszczęśliwiającej godzinie. Czymże będzie Raj ogar-
nięty tym światłem?

Tak samo nie ma porównania zdolnego wyrazić sło-
dycz uśmiechu Maryi. Królewski, święty, czysty, miłu-
jący, smutny, zapraszający, pocieszający... Oto jedyne
słowa, jakie wypowiadam, a trzeba by ich wyrzec ty-
siąc, aby przybliżyć to, czym jest ten dziewiczy, mat-
czyny, niebiański uśmiech.

Fragmenty dyktand pochodz¹ z nowej ksi¹¿ki
przygotowywanej do druku na Rok Eucharystii.

Bêdzie ona zawieraæ wyj¹tki z pism Marii Valtorty,
dot¹d niet³umaczonych na jêzyk polski,

a dotycz¹cych Eucharystii.

W odpowiedzi
na listy i telefony...
33333 Wiele osób dopytuje się, kiedy uka-

że się zapowiedziany numer specjalny
Vox Domini o Orędziach „Prawdziwe
Życie w Bogu”.

Nie spełniliśmy dotąd tej obietnicy dla-
tego, iż Międzynarodowe Stowarzyszenie
„Prawdziwe Życie w Bogu” postanowiło
przygotować biuletyn, w którym będą za-
warte najnowsze informacje o kontaktach
Vassuli z Kongregacją Nauki Wiary oraz
kilka innych nowych, dotąd nie publikowa-
nych dokumentów. Teksty te tłumaczymy i
po przygotowaniu ich do druku w języku

polskim przekażemy Wam niezwłocznie.
33333 Drugie pytanie, z jakim często zwra-

cacie się do nas, dotyczy możliwości opu-
blikowania w języku polskim dalszych
pism Marii Valtorty. Bardzo chcielibyśmy,
aby było to możliwe, jednak wszystkich,
którzy ten plan chcieliby wesprzeć, prosi-
my przede wszystkim o modlitwę. Włoskie
wydawnictwo, które ma w swoich rękach
oryginały pism, grozi nam obecnie kolej-
nym procesem, co może doprowadzić do
całkowitej likwidacji naszego wydawnictwa
i uniemożliwienia nam dalszego działania.
33333 Jak co roku, w okresie Bożego Naro-

dzenia, zostanie odprawiona Msza św.
w intencji wszystkich naszych czytelni-
ków, ofiarodawców, dobroczyńców, wspie-
rających nas zarówno materialnie, jak du-

chowo. Chcemy w ten sposób – wyprasza-
jąc u Boga potrzebne Wam łaski –  podzię-
kować Wam za życzliwość i za wszelką
udzielaną nam pomoc.
33333 Zachęcamy tych, którzy mają taką

możliwość do odwiedzania strony interne-
towej http://www.voxdomini.com.pl Na
niej – wszystkie nowości dotyczące na-
szych planów, publikacji.
33333 Nie mamy jeszcze żadnych bliższych

danych o możliwości zaproszenia do Pol-
ski Vassuli Ryden. Osoby, które przesła-
ły nam koperty, prosimy o cierpliwość. Od-
powiemy, kiedy będą znane szczegóły.

Vassula przeprowadza się na stałe do
USA, stąd kalendarz jej podróży musiał
zostać zmodyfikowany. Wizyty zapowie-
dziane wcześniej nieco się opóźnią.
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MĘKA PANA JEZUSA według pism Marii Valtorty
Nagranie dźwiękowe – na kasetach magnetofonowych – pouczeń, jakich Jezus udzie-

lał uczniom przed śmiercią oraz opisu Męki Zbawiciela i Jego Matki, zawartego w Księ-
dze VI „Poematu Boga-Człowieka”. Nagranie może służyć jako pomoc w medytacji drogi
krzyżowej, nie tylko w okresie Wielkiego Postu. Rozważanie Męki Pańskiej jest bowiem
również cenną pomocą w trudnych chwilach życia.

W sumie jest to 9 kaset magnetofonowych po 60 minut każda. Cena kompletu: 50 zł.
TAJEMNICE ŚWIATŁA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – modlitwa z rozważaniami

Odmówienie każdej tajemnicy, na stronie A, poprzedza krótkie wprowadzenie do jej
treści. Modlitwę prowadzi Magdalena Buczek, założycielka Podwórkowych Kół Różań-
cowych Dzieci, znana dobrze słuchaczom Radia „Maryja” z sobotnich audycji o 19.30.

Na stronie B tej samej kasety znajdują się rozważania kolejno do wszystkich 5 tajem-
nic światła, na podstawie wizji zapisanych w „Poemacie Boga-Człowieka” Marii Valtorty.

Kaseta ma długość 90 minut. Cena: 6 zł.
PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU – 14 Tom Orędzia Pokoju i Miłości

Kolejny tom orędzi Prawdziwego Życia w Bogu, jakie otrzymuje dla świata Vassula
Ryden, kończący się datą 30 kwietnia 2003 r. Tom jest szczególny w swej treści, gdyż
Zeszyty 108-110 zawierają PIEŚŃ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, kontynuującą jakby Pieśń
Oblubieńca. W tomie tym coraz wyraźniej zarysowuje się – w dyktowanych Vassuli sło-
wach – charakter oczekującego ludzi duchowego oczyszczenia na podobieństwo ognia,
który rozpali każdego cierpieniem i tęsknotą za Bogiem, a doprowadzić ma każdą duszę
do głębokiej przemiany i zespolenia już tu, na ziemi, z Bogiem-Miłością.

We wstępie: KORESPONDENCJA VASSULI Z KONGREGACJĄ NAUKI WIARY, która
na prośbę kard. J. Ratzingera miała zostać upubliczniona na całym świecie właśnie przez
zamieszczenie jej w niniejszym tomie Orędzi. Oznacza to zatem, iż kard. Ratzinger:
l wyraził zgodę na druk książki z kolejnymi Orędziami;
l wyraził zgodę na jej rozpowszechnienie;
l wyraził zgodę na czytanie kolejnego tomu Prawdziwego Życia w Bogu.
Książka liczy aż 304 strony (format: 145 x 205 mm). Cena: 15 zł.

PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU – 1 Tom Orędzia Pokoju i Miłości
Pierwszy tom orędzi w pierwotnym układzie, zawierający tylko 16 zeszytów. Książkę

łatwiej zabrać w podróż, ofiarować, czy po prostu pożyczyć, zachęcić do lektury. Na
początek tego tomu zostały przeniesione, w porządku chronologicznym, orędzia Anioła
Daniela. Jest tu jak zwykle: krótka prezentacja dokonana przez ks. prof. R. Laurentina
oraz kilka bardzo ciekawych komentarzy teologicznych, autorstwa m. in. O. R. Faricy i s.
Lucy Rooney, ks. abpa Franjo Franicia, o. Christiana Curty – francuskiego egzorcysty,
niedawno zmarłego o. prof. L. Rupcicia oraz redaktora polskiego wydania – ks. dr M.
Kaszowskiego. Książkę kończy obowiązkowy indeks biblijny i słowny oraz świadectwa
czytelników. Książka liczy 400 stron (format: 150 x 210 mm). Cena: 15 zł.

PRZYGOTOWANIE NA SPOTKANIE Z OJCEM
Mały fragment pism włoskiej mistyczki, autorki monumentalnego dzieła o życiu i na-

uczaniu Chrystusa Poemat Boga-Człowieka, wyjęty z innych jej pism „I Quaderni”.
”Przygotowanie na spotkanie z Ojcem” to podyktowane jej Boże pouczenia o przygo-

towaniu na śmierć. Ukazują miłość Boga do człowieka, pouczają, jak świadomie i dobrze
przekroczyć próg między życiem doczesnym a wiecznością oraz jak zrozumieć tajemni-
cę śmierci. Tekst – noszący w oryginale tytuł „Godzina przygotowania na śmierć” – uzu-
pełniliśmy dodatkowo kilkoma dyktandami o tej samej tematyce. Książeczka warta jest
więc gorącego polecenia wszystkim bez wyjątku i bez względu na wiek. Uczy ufnego
spojrzenia na życie, na przyszłość, na śmierć własną i bliskich, bez względu na jej oko-
liczności. 48 stron (format: 105 x 145 mm). Cena: 2 zł

MODLITEWNIK DLA GRUP „PRAWDZIWEGO ŻYCIA W BOGU”
Modlitewnik służyć może wszystkim, pragnącym modlić się we wspólnocie, zgodnie

ze wskazówkami przygotowanymi przez Vassulę. Jest przewodnikiem po takiej modli-
twie w gronie przyjaciół, w rodzinie, a czasem nawet, jeśli nie ma innej możliwości, indy-
widualnie. Zachęcamy wszystkich, którzy szukają wskazówek dotyczących tego, jak prze-
prowadzić spotkanie modlitewne, do zapoznania się z «Modlitewnikiem...». To pierwsze
polskie wydanie oparte jest na wydaniu angielskim. Zawiera podstawowe informacje o
trynitarnej duchowości „Prawdziwego Życia...”; informacje o przebiegu spotkania oraz
liczne modlitwy, a także rozważania tajemnic Różańca Świętego.

 48 stron. (format: 150 x 210 mm)  Cena: 2,5 zł

N o w o œ c i

ŒWI¥TECZNA
PROMOCJA

do 15 stycznia
2005!

 
Każda osoba, która do dnia 15

stycznia 2005 zamówi (z wysyłką wy-
łącznie na terenie Polski) książki i ka-
sety o wartości:
44444 minimum 100 zł
otrzyma od naszego wydawnic-

twa gratis książkę o cudach eucha-
rystycznych w Naju
44444 minimum 150 zł
otrzyma 60-minutową KASETĘ

VIDEO z naszej oferty (do wyboru).
44444 minimum 200 zł
oprócz dołączenia do paczki
gratis wybranej 60-minutowej
kasety video, dodatkowo pokry-
jemy koszty wysyłki, zatem wy-
niosą one 0 zł.
Uwaga!
Aby skorzystać z gratisowych ko-

sztów wysyłki, przy zamówieniu o war-
tości od 200 zł należy wpłacić należ-
ność z góry na konto, według cenni-
ka, po uzgodnieniu zamówienia z

B.H. Lumen  43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 6.
W rozmowie lub liście należy
powołać się na warunki promocji.
Tel.:  (32) 738 38 69
Fax: (32) 738 94 12
E-mail:
b.h.lumen@voxdomini.com.pl
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Do tych płomiennych tytułów, Papież
Benedykt XV (+1922) dodaje jeszcze je-
den, który będzie zwieńczeniem wszystkich
pozostałych. 5 października 1920 roku pu-
blikuje on Bullę, zawierającą zdanie: „Z
wielką radością dodajemy nową lilię do
korony św. Efrema Pustelnika (...) Po inwo-
kacji do Ducha Świętego, nasze serce na-
pełnia się weselem z powodu nadania
świętemu Efremowi tytułu Doktora Kościoła
Powszechnego”.1

Należy dodać, że wśród wszystkich
Doktorów Kościoła, tylko Efrem jest diako-
nem, który w swojej pokorze chciał pozo-
stać nim aż do końca swoich dni.

¯YWOT ŒW. EFREMA
Efrem urodził się około 306 roku w Ni-

sibis, mieście na pograniczu Persji i Bizan-
cjum. Historycy nie są zgodni co do kwe-
stii wiary jego rodziców. Według większo-
ści naukowców, jego matka, urodzona w
Amidzie (dzisiejsze Diyarbakir w Turcji),
była chrześcijanką, a ojciec, pochodzący z
Nisibis – kapłanem pogańskim. Na starość
przyjął on chrześcijaństwo i razem ze swoją
żoną poniósł męczeńską śmierć za rządów
króla Szabura II.2

Pisma hagiograficzne podają, że Efrem
został ochrzczony w wieku 18 lat. Jego nie-
chęć dla pogańskich kultów magicznych
sprawiła, że ojciec wygnał go z domu. Mło-
dy człowiek znalazł schronienie u św. Ja-
kuba, biskupa miasta. Ujęty jego pobożno-

ścią i żywą inteligencją, biskup przyjął go
do swojej szkoły, gdzie Efrem wyróżniał się
poziomem moralnym i sukcesami w nauce.
Biskup uczynił go wówczas nauczycielem
a następnie zwierzchnikiem swojej słynnej
szkoły, mianował diakonem, a wedle nie-
których historyków uczynił także swoim se-
kretarzem podczas Soboru Nicejskiego w
325 roku. Legenda głosi, że Efrem spotkał
się ze św. Bazylim Wielkim, biskupem Ce-
zarei (329-379) i zawędrował aż do Egip-
tu, by zaznać tam życia pustelniczego.3

Po śmierci św. Jakuba, Efrem nauczał
dalej za czasu sprawowania posługi przez
trzech kolejnych biskupów: Babo (338-
349), Vologesa (349-361) i Abrahama
(361).

W 363, cesarz Jowianus odstąpił Nisi-
bis Persom. Efrem opuścił wówczas swoje
rodzinne miasto i udał się do Edessy (dzi-
siejszej Urfy). Podążyli za nim wszyscy wy-
kładowcy szkoły i większość notabli. Efrem
założył w Edessie znaną później szkołę i
nauczał w niej do końca życia. Zmarł 9
czerwca 373. Nad jego grobem wzniesio-
ny został klasztor. Po inwazji Kurdów w
1145, Krzyżowcy przewieźli jego szczątki
wraz z innymi relikwiami do Rzymu.

ŒWIÊTY
Efrem był wielkim świętym. Biskup, za-

chwycony jego wiarą i erudycją, postano-
wił udzielić mu święceń kapłańskich. Czu-
jąc się niegodnym i nie wiedząc, jak opie-

rać się naleganiom swojego mistrza, Efrem
udał, że popada w szaleństwo i pozostał
diakonem.

W Edessie, na swoje schronienie wy-
brał on grotę, gdzie spędzał noce na mo-
dlitwie i studiowaniu świętych ksiąg. W cią-
gu dnia nauczał i niósł posługę bliźnim.

Współczesny mu św. Grzegorz z Nys-
sy (355-394) pisał o nim następująco:

„Efrem jest naśladowcą pierwszych
apostołów i może być wzorem dla wszyst-
kich mnichów i pustelników. Swoje życie
pędził on bez torby, laski, pieniędzy i złota.
Jego pożywieniem był chleb owsiany i ja-
rzyny, napojem – zwykła woda. Jego ciało
podobne do szkieletu, wyglądało jak figur-
ka z gliny.”

Mimo życia z dala od świata, Efrem
opiekował się cierpiącymi. Podobnie, jak
jego mistrz, łączył on życie aktywne z kon-
templacją. Gdy Edessę ogarnęła epidemia,
Efrem porzucił swoją pustelnię i księgi, by
pielęgnować chorych, podtrzymywać na
duchu płaczących oraz żebrać dla nich o
pomoc i jałmużnę4 .

W przededniu śmierci, Efrem poprosił
swoich uczniów i przyjaciół, aby modlili się
za niego, pochowali bez jakiegokolwiek
przepychu, okryli ciało jego jedynym mni-
sim habitem i ze względu na grzeszność
nie umieszczali pod ołtarzem, ale na cmen-
tarzu, wśród cudzoziemców, do których
należy.

Abp Georges Habib Hafouri

ŒWIÊTŒWIÊTŒWIÊTŒWIÊTŒWIÊTYYYYY
EFREMEFREMEFREMEFREMEFREM
SSSSSYRYRYRYRYRYYYYYJCJCJCJCJCZYKZYKZYKZYKZYK
DiakDiakDiakDiakDiakononononon
i dokti dokti dokti dokti doktororororor
KKKKKoœoœoœoœoœcio³acio³acio³acio³acio³a
W dziełach hagiograficznych nie znalazłem świę-

tego, któremu przypisano by więcej chwalebnych ty-
tułów, niż św. Efremowi. Jest on prorokiem Syryjczy-
ków, koroną narodu syro-aramejskiego, światłością
szkół, mistrzem nad mistrzami, największym z Dokto-
rów, księciem poetów, źródłem wiedzy, młotem na
heretyków, wzorem dla pustelników, skarbnicą świę-
tości, filarem Kościoła, filozofem Bożym, cytrą Ducha
Świętego...
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DOKTOR KOŒCIO£A
W jednym z hymnów5 , Efrem opisuje

sen, jaki przyśnił mu się w dzieciństwie: zo-
baczył on, jak z jego ust wyrasta krzew win-
ny, którego gałęzie ciężkie od dojrzałych
gron oplotły całą ziemię. Chmary ptaków
przylatywały żywić się ich jagodami, na
miejsce których natychmiast dojrzewały
nowe.

Był to sen, czy wizja?
Istotnie, twórczość Efrema można po-

równać do bezkresnego oceanu. Ks. Urtez
de Urbina, jezuita, znawca literatury syryj-
skiej, nie waha się napisać:

„Wydaje się, że nie ma przesady w
świadectwie historyka greckiego, Sozome-
na (+423), który twierdzi, że Efrem stwo-
rzył około trzech milionów wierszy.”6

Focjusz, patriarcha Konstantynopola
(858-886) dodaje, że poza hymnami i pie-
śniami, Efrem pozostawił po sobie także
ponad tysiąc mów i kazań.7

EGZEGETA
Na podstawie syryjskiego tekstu Peszit-

ty8 , komentował on Księgi: Rodzaju, Wyj-
ścia, Jozuego, Sędziów, Samuela, Królew-
skie, Kronik i Hioba. Wyjaśniał Ewangelie
(korzystając z Diatessaronu9  Tacjana – r.
172), a także listy św. Pawła i Dzieje Apo-
stolskie.

TEOLOG
Efrem ułożył 56 hymnów przeciwko he-

retykom, 87 o wierze, 4 przeciwko cesa-
rzowi Julianowi Apostacie, 15 o raju, mowę
o Jezusie Chrystusie, mowę o Prologu
Ewangelii św. Jana, 51 hymnów o tajemni-
cy Chrystusa i dziewictwie, 52 o Kościele,
2 o marności tego świata, 1 o liście do pu-
steników Edessy, a także traktaty o poucze-
niach Jonasza dla Niniwy i o pokucie.

LITURGISTA
I HISTORYK
Stworzył 16 hymnów o Narodzeniu

Chrystusa i Epifanii, 8 o Wielkim Poście i
Zmartwychwstaniu, 8 o Ukrzyżowaniu, 21o
opłatku, 12 o Męczennikach i Wyznaw-
cach, 15 hymnów alfabetycznych o swoim
mistrzu życia pustelniczego, Abrahamie al
Kaiduni, 24 o św. Julianie, 1 o Machabej-
czykach, 1 traktat o deszczu, 77 hymnów
De Nisibena o wojnach Nisibis przeciw
Persom i o następcach św. biskupa Jaku-
ba.

POLEMISTA
I APOLOGETA
Żyjący wcześniej poeta Bardesanes

(154-222), pozyskiwał sobie słuchaczy lek-
kimi pieśniami o heretyckiej treści. Aby je
zwalczać, Efrem użył tej samej broni: za-
chowywał melodie, lecz zmieniał słowa.
Chcąc lepiej propagować prawdziwą na-
ukę, utworzył chór dziewczęcy i chłopięcy.
Ten odważny pomysł upowszechnił się
później na Wschodzie i Zachodzie.10  Oto,
co mówi o nim Papież Benedykt XV:

„Nie potrafimy stwierdzić, czy chorały i

rytmizowane pieśni liturgiczne pochodzą od
świętego Efrema. Św. Jan Chryzostom za-
pożyczył je od niego i wprowadził w Kon-
stantynopolu, a św. Ambroży zaadaptował
w Mediolanie, skąd rozprzestrzeniły się one
po całej Italii. Za pontyfikatu św. Grzego-
rza Wielkiego (+ 604), ta metoda osiągnę-
ła szczyty swojej popularności. Zdaniem
specjalistów, główna zasługa przypada św.
Efremowi, który stworzył sztukę muzyki ko-
ścielnej, przyjętą później przez Ojców grec-
kich i łacińskich.”

POETA I PIEWCA MARYI
„Najdoskonalszy mówca nie jest w sta-

nie wyrazić gorącej miłości Efrema do Naj-
świętszej Maryi Panny” – powiada Papież
Benedykt XV. Wcześniej niż wszyscy Oj-
cowie, Doktorzy Kościoła i Sobory, Efrem
zwraca się do Chrystusa słowami:

„Ty, o Jezu i Matka Twoja, cali jeste-
ście piękni i nie ma żadnej skazy, w Tobie
ani Twojej Matce.”

O wieczystym dziewictwie Maryi pisze
on:

„Maryja wydała na świat Jezusa – Em-
manuela, a po jego zrodzeniu nie miała już
innych dzieci.”

O Jej Bożym Macierzyństwie śpiewa
głosem potężnym jak dzwon:

„Kości moje wołają z grobu, że Maryja
jest Bożą Rodzicielką”.11

Na podsumowanie dodajmy, że chociaż
od śmierci św. Efrema minęło już ponad
1600 lat, echo jego hymnów i modlitw roz-
brzmiewa wciąż pod sklepieniami wszyst-
kich świątyń chrześcijańskich – syryjskich,
maronickich, chaldejskich, ormiańskich,
koptyjskich, indyjskich, etiopskich, greckich
i łacińskich, aż po słowiańskie i rosyjskie.
Jeszcze za życia Efrema, jego utwory były
tłumaczone na różne języki a jego popu-
larność rosła tak szybko, że błędnie przy-
pisywano mu także dzieła innych autorów,
by jeszcze bardziej podnieść jego prestiż
wielkiego chrześcijanina i twórcy.

Jego dzieła, według współczesnego mu
św. Hieronima (+420), były we wielu ko-
ściołach czytane po fragmentach z Pisma
Świętego.12

W XII wieku, podziw dla Efrema dopro-
wadził do usunięcia części tekstów biblij-
nych zapisanych w kodeksie z V wieku n.e.
i zastąpienia ich utworami świętego. Ten
nieoszacowanej wartości manuskrypt, zwa-
ny „Kodeksem Efrema”, przechowywany
jest w Bibliotece Narodowej w Paryżu.13
Na Górze Athos, ostoi bizantyjskiego mo-
nastycyzmu, znajdują się dwa cenne obra-
zy przedstawiające św. Efrema.14

Bohater nasz patrzył na wszystko przez
pryzmat Pisma Świętego. Biblia była dlań
źródłem, z którego czerpał swoje idee.
Wszelkie zdarzenia, sceny, czyny, słowa,
przypowieści i porównania biblijne były za-
wsze obecne w jego pamięci.

„Wszyscy Ojcowie i Doktorzy Kościoła
– przypomina Papież Benedykt XV – jak
Bazyli Wielki, Hieronim, Jan Chryzostom,
aż po Franciszka Salezego (+1622) i Al-

fonsa Liguori (+1777), wysławiają mądrość
i cnoty św. Efrema.”15

Na zakończenie cytuję piękną modlitwę
św. Efrema, jaką przytoczył rosyjski uczo-
ny, Destowiski, głosząc wykład na Uniwer-
sytecie Ducha Świętego w Kaslik (Jounieh
– Liban) w 1600 rocznicę śmierci naszego
świętego.

Modlitwa ta jest w Rosji znana po-
wszechnie i codziennie odmawiana przez
każdego, nawet najprostszego chrześcija-
nina. Oto ona:

Panie i Mistrzu mojego ¿ycia,
uwolnij mnie od gniewu,
krytyki i szemrania,
od niezdrowej ciekawoœci,
ambicji i czczych rozmów.
Udziel mi ducha prostoty,
pokory, cierpliwoœci
i mi³osierdzia.
B³agam Ciê spraw,
abym pozna³ moje wady
oraz grzechy
i nigdy nie os¹dza³
moich braci.
Panie mój i Bo¿e,
b¹dŸ uwielbiony
na wieki wieków.
Amen.

Georges Habib Hafouri
emerytowany arcybiskup

syryjsko-katolicki w Hassake (Syria)

Przypisy:
1 Isaac Armalé: Saint Ephrem le Syrien, Bej-

rut, 1952.
2 Albert Abouna: La littérature de langue

araméenne, Wyd. Starko, Bejrut, Liban 1971,
s. 77.

3 L’Orient syrien, Paryż, n. 2, 1957, s. 261 –
285, i n. 3, 1958, s. 73.

4 Zwróćmy uwagę na tę rewolucyjną posta-
wę, zatwierdzoną w 1600 lat później przez II
Sobór Watykański (por. Konstytucja o Kościele
w świecie współczesnym, Dekret o posłudze i
życiu kapłanów).

5 Hymn jest podzielonym na zwrotki poema-
tem o treści religijnej, oddającym cześć Bogu.

6 Urtez de Urbina SJ, Patrologia syriaca,
Rzym, 1958.

7 Efrem Barsom, syryjski patriarcha prawo-
sławny: Historia nauki i literatury syryjskiej, Alep
1956, s. 248.

8 Peszitta: syryjski przekład Ksiąg Świętych
z II – IV wieku n.e.

9 Diatessaron: zestawienie tekstów czterech
Ewangelii.

10 O. Pierre Bijan: Vie des martyrs et saints
orientaux, 1982.

11 Por. moje artykuły w Stella Maris n. 235 –
240, r. 1989.

12 Św. Heronim: De scriptoribus Ecclesisti-
cis, Migne, PL XXIII, 746 – 747.

13 Isaac Armalé, dz. cyt., Bejrut, 1952.
14 O. Metodias Zherati: Tableaux d’Histoire

de l’Eglise, cz. II, s. 59 – 61, Alep 1963.
15 Armalé, dz. cyt.
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Owszem, Pan wskazał nam znaki towarzyszące Jego Przyjściu;
jednakże na ich podstawie nie możemy jasno określić chwili, w której
ono nastąpi. Mijały bowiem wieki, a wraz z ich upływem owe znaki
się ukazywały i mijały; co więcej, także i teraz możemy je dostrzec.
[...] Tak więc umyślnie Pan określił znaki w ten sposób, aby odtąd
wszystkie pokolenia i wieki uważały, że nadejście Chrystusa dokona
się właśnie w ich czasach.

*
Rzeczywiście, Panie, Ty i Matka Twoja, sami tylko jesteście pod

każdym względem piękni albowiem w Tobie, Panie, nie ma plamy i
jakiejkolwiek zmazy nie ma także w Twojej Matce.

*
Panie, spraw, abym wrócił do Twoich pouczeń: chciałem wyco-

fać się przed nimi, lecz zdałem sobie sprawę z mojego zubożenia.
Dusza nie czerpie bowiem żadnego dobrodziejstwa poza czasem, w
którym jest zwrócona ku Tobie.

Ilekroć rozmyślałem o Tobie, otrzymałem od Ciebie prawdziwy
skarb; jakikolwiek Twój aspekt bym kontemplował, rzeka wypływała
z Twych piersi, a ja nie miałem sposobu, by ją ogarnąć.

Twoja fontanna, o Panie, jest ukryta przed oczyma tego, który
Cię nie pragnie, Twój skarb pustym się wydaje temu, kto Cię odrzu-
ca. Miłość jest skarbem Twoich niebieskich spichlerzy. (Efrem „Hym-
ny o wierze” 32,1-3)

*
Ogień był w łonie Panny, a nie spłonęła od Jego płomienia. Obej-

mowała rozpalony Ogień, nosiła Go bez szwanku. Płomień stał się
ciałem i dał się Jej pieścić w rękach.

*
Po mojej śmierci pochowajcie mnie bez przepychu, bez mowy

pogrzebowej, na zwykłym cmentarzu, nie w kościele lub pod ołta-
rzem, ale za to dopomagajcie mi modlitwami swymi i składajcie za
mnie ofiarę Mszy św.

*
Z Encykliki ECCLESIA DE EUCHARISTIA
Gdy w Komunii św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, przeka-

zuje On nam także swego Ducha. Św. Efrem pisze:
«Nazwał chleb swoim żyjącym Ciałem, napełnił go sobą samym

i swoim Duchem. (...) A kto go z wiarą spożywa, spożywa Ogień i
Ducha. (...) Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, spożywajcie z tym Du-
cha Świętego. Prawdziwie bowiem to jest moje Ciało, i kto je spoży-
wa, będzie żył na wieki ».

*
PIEŚŃ O NAJŚWIĘTSZEJ PANNIE
1
Za Twą, Panie, łaską będę śpiewał
Wybrane pieśni o Dziewicy, która
w cudowny sposób została Matką.
Ona jest Panną i Matką. Chwała Temu, który Ją wybrał!
Refren: Błogosławiony narodzony z Panny!
2
W hufcu czystych dziewic wiernie stoi,
W ciszy nosi Macierzyński owoc.
Dziewica ma Dziecię, któż się nie zdumieje? 
3
Nie mają kobiety wraz z mlekiem dziewictwa;
Gdzie jest mleko, tam nie ma dziewictwa.
Cud stal się w Maryi: Zrodziła jako Panna. 
4
Ona jest polem, co nie zna oracza.
Na nim wyrósł plon błogosławiony:
Bez nasienia wydała światu owoc.
5
Ona jest okrętem pełnym bogatego skarbu,

Kilka myœli
œwiêtego Efrema
doktora Koœcio³a

Wiozącym dla ubogich dary nieba.
Przez Nią umarli stali się bogaci – nosiła bowiem Życie.
6
W Maryi się chlubią wszystkie panny,
Bo jest Dziewicą, czci ostoją.
Z Niej wstało Światło dla tych, co siedzą w ciemnościach. 
7
Przez Maryję podniosła głowę uniżona Ewa.
Maryja zrodziła Dziecię, Pogromcę węża –
Liście hańby zamieniły się w chwałę.
8
Dwie panny ma ludzkość.
Jedna była przyczyną życia, druga – śmierci.
Przez Ewę śmierć przyszła, przez Maryję życie. 
9
Matkę z upadku podniosła Córka.
Pierwsza okryła się liśćmi hańby,
Druga dała pierwszej szatę chwały.
10
Przez Maryję błysła kobietom nadzieja,
Albowiem zazdrość objęła ich uszy i wstyd ich oblicza.
Maryja przyniosła im wolność i przywróciła niewinność. 
11
Dziś się radują wszystkie żony,
Bo, jak one, nosiła Maryja owoc, który daje życie Ich synom.
Chwała Temu, który Ją zesłał! 
12
Przez Maryję wstała światłość, co rozproszyła
przez Ewę rozlaną na świat ciemność.
Pokryta nią ziemia przez Maryję napełniła się światłem.

* * *
Wszechmogący Boże, ześlij w nasze serca Ducha Świętego,
pod którego tchnieniem święty Efrem, diakon,
opiewał w hymnach Twoje misteria i całe życie
poświęcił Twojej służbie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
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l TORUÑ: ul. ¯wirki i Wigury 80
sklep Fundacji „Nasza Przysz³oœæ”

na terenie Radia „Maryja”
Tel.: (56)6108117
l SZCZECINEK:

Fundacja „Nasza Przysz³oœæ”
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” Hurtownia
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  U W A G A l
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@voxdomi-
ni.com.pl

Polecamy nasz¹ stronê
internetow¹:

http://www.voxdomi-
ni.com.pl

z pe³n¹ ofert¹, planami.
Na niej wkrótce tak¿e
+ sklep internetowy

GDZIE KUPIÆ
NASZE KSI¥¯KI

I KASETY?

Modlitwy
œw. Efrema Syryjczyka
Duchu Œwiêty, Bo¿e,
Mi³oœci Przedwieczna Ojca i Syna!
Racz zes³aæ mi owoc mi³oœci, abym Ciê godnie ko-

cha³; radoœci, abym siê nape³ni³ œwiêt¹ pociech¹; po-
koju, dla zupe³nego ukojenia mej duszy; owoc cier-
pliwoœci, do cierpliwego znoszenia wszystkich do-
œwiadczeñ.

Udziel mi gorliwoœci w pracy i s³u¿bie Bo¿ej; do-
broci, która by mnie czyni³a mi³ym dla wszystkich;
m¹droœci, abym umia³ unikaæ grzechów; ³agodnoœci,
abym z pokor¹ przyjmowa³ od moich bliŸnich wszel-
kie z³o.

Zeœlij mi owoc wiary, abym mocno wierzy³ s³owu
Bo¿emu; skromnoœci, abym siê zachowywa³ przy-
k³adnie we wszystkim; wstrzemiêŸliwoœci i czystoœci,
abym zachowa³ cia³o w œwiêtoœci, jaka nale¿y siê
Twemu przybytkowi.

Spraw, abym zachowuj¹c na ziemi czyste serce,
zas³u¿y³ ogl¹daæ Ciê w niebie i cieszyæ siê z Tob¹ na
wieki. Amen.

*   *   *
O Duchu Œwiêty, Ÿród³o œwiat³a i pokoju, którego

kocham z ca³ej duszy mojej – uwielbiam Ciê.
Oœwiecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mn¹, po-

krzepiaj mnie, pocieszaj mnie.
Obiecujê poddaæ siê wszystkiemu, co mnie spotka

z Twej woli, i przyj¹æ wszystko, co pragniesz, aby
mnie spotka³o.

PrzyjdŸ, mój Pocieszycielu.
PrzyjdŸ, moja radoœci.
PrzyjdŸ, moja œwiat³oœci.
PrzyjdŸ, Dawco pokoju.
Duchu Œwiêty, powierzam siê Tobie. Amen.

*   *   *
Ogniu i œwietle, który rozpromieniasz twarz Chry-

stusa, Ogniu, którego przyjœcie jest s³owem, Ogniu,
którego cisza jest œwiat³em, Ogniu, który przepe³niasz
serca ³ask¹, wielbimy Ciebie. Ty, który spoczywasz w
Chrystusie, Duchu m¹droœci i rozumu, Duchu rady i
mêstwa, Duchu wiedzy i bojaŸni Bo¿ej, wielbimy Cie-
bie. Ty, który przenikasz g³êbokoœci Boga; Ty, który
oœwiecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz sie-
bie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w
sobie chwa³ê Boga, wielbimy Ciebie.
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Fragment malarskiej wizji
Misterium narodzin Dzieciątka Je-

zus, zainspirowane przez św. Francisz-
ka i przedstawione w skalnej Grocie w

Grecchio, w roku 1223
Autorem obrazu jest S. Kfider.

Ach ubogi ¿³obie,
có¿ ja widzê w tobie?

Dro¿szy widok ni¿ ma niebo
w maleñkiej osobie.

Zbawicielu drogi,
tak ¿eœ to ubogi.

Opuœci³eœ œliczne niebo,
obra³eœ bar³ogi.

Czy¿eœ nie móg³ sobie ,
w najwiêkszej ozdobie,

Obraæ pa³acu drogiego,
Nie w tym le¿eæ ¿³obie?

Gdy na œwiat przybywasz,
grzechy z niego zmywasz
A na zbycie tej spornoœci,

gorzkie ³zy wylewasz
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Zdarzyło się w wigilijną noc Bożego
Narodzenia, we włoskim Greccio, w roku
1223. Owej niezapomnianej nocy św.
Franciszek, wówczas już cierpiący z po-
wodu choroby oczu i zbliżający się do
kresu ziemskiej wędrówki, przywołał do
siebie pewnego Jana „ze szlachetnego
rodu”, powierzając mu przygotowanie
uroczystości dla uczczenia narodzenia
Chrystusa. Nakazał by była ona inna ani-
żeli w latach wcześniejszych.

Tomasz z Celano w pierwszym „Ży-
wocie świętego Franciszka” pisze, cytu-
jąc słowa skierowane przez
Franciszka do Jana:

«Pragnę uczcić pamięć o
narodzinach owego Dziecię-
cia... pokazać niewygody i
wyrzeczenia, jakie musiało
znosić złożone w żłobie, le-
żąc w sianie w obecności
wołu i osła.

Pragnę pokazać to oczom
tych, którzy przyjdą do gro-
ty, w żywych postaciach lu-
dzi i dzieciątka i również przy
żywych zwierzętach.»

Przygotowania trwały dwa
tygodnie, a potem już opis owej
wigilijnej nocy:

„Grota oświetlona jakby za
dnia. Przybywają ludzie, prze-
żywają radośnie coś czego
jeszcze nie było, nowe miste-
rium. Pobliski las wypełnia się
głosami, skały odpowiadają
echem radującym się. Śpiewa-
ją bracia, oddając należną
chwałę Panu.

Franciszek położył małe
dziecię na sianie, przypomniał
fragment Ewangelii o narodze-
niu Pana, wygłosił kazanie, od-

prawiono Eucharystię.”
Można przyjąć za coś niepodważal-

nie pewnego, iż właśnie to misterium, za-
inspirowane przez św. Franciszka jest po-
czątkiem wszystkich późniejszych szo-
pek, stajenek, a także inscenizowanych
na żywo jasełek, różnie przedstawianych
scen narodzin Dzieciątka Jezus w obra-
zach, rzeźbach. Zwyczaj przedstawiania
w żywych widowiskach oraz w innych for-
mach scen towarzyszących narodzinom
Jezusa upowszechnił się, zataczając co-
raz szersze kręgi, również daleko poza
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włoską ziemię. Do Polski ów wigilijno-bo-
żonarodzeniowy zwyczaj dotarł dość
wcześnie, bo już w roku 1236, kiedy do
Opola przybyli pierwsi franciszkanie. Jed-
ne z najstarszych figurek stajenkowych,
pochodzące z XIV wieku, znajdują się w
klasztorze przy kościele św. Andrzeja w
Krakowie. Ufundowała je córka Włady-
sława Łokietka, żona króla węgierskiego
Karola Roberta – Elżbieta.

Rzecz znamienna... mimo iż zwyczaj
ustawiania szopek, inscenizowania jase-
łek najwcześniej rozpowszechnił się we

Włoszech, bo właśnie tam dzię-
ki św. Franciszkowi się narodził,
to na tak licznie odwiedzanym
Placu św. Piotra w Watykanie,
pojawił się najpóźniej. Wprowa-
dził go dopiero Ojciec Święty
Jan Paweł II. Od początku jego
pontyfikatu, corocznie w grudniu
wznosi się na Placu szopkę wiel-
kości okazałego domu, a drew-
niane figury pochodzą z Mu-
zeum Watykańskiego, gdzie
były przechowywane od XVIII
wieku. Dopiero za sprawą pol-
skiego Papieża zostały odre-
staurowane i przez cały okres
bożonarodzeniowy radują oczy
setek tysięcy pielgrzymów przy-
bywających do Watykanu.

Dziś trudno już byłoby zna-
leźć kościół, w którym w czas
świąt Bożego Narodzenia nie
ma betlejemskiej stajenki. W
wielu wystawia się jasełka. W
iluż stajenkach i szopkach figurki
są ruchome, a w miniaturowych
strumykach płynie żywa woda.

Oprac.
B. Bromboszcz
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Orêdzie dane Vassuli
12 kwietnia 2004
– Panie, zapraszam Cię, a Ty mi od-

powiadasz. Mówisz do mnie i wszystko
wokół natychmiast zakwita. Kiedy jestem
zmartwiona, pochylasz się nade mną,
aby mnie wysłuchać. Gdy Cię wzywam,
przychodzisz szybko, aby mi odpowie-
dzieć... Błogosławione niech będzie Two-
je Imię.

– Moja Vassulo, odkąd cię odnowi-
łem, dałem ci język ucznia, abyś poucza-
ła, upominała, karała i chwaliła. Tchną-
łem w ciebie Boże natchnienia, pocho-
dzące z Mego Serca, abyś dawała świa-
dectwo z wiarą. Zanim cię pouczyłem, po-
ślubiłem cię i udzieliłem ci łaski odczuwa-
nia Mojej Obecności. Z radością dałem
ci przystęp do Mojej Godności, abyś się
rozkoszowała Moją Obecnością.

Ale ostatnio widziałem to, co widzia-
łem. Myśli i zachcianki ludzi wchodzą na
drogę, którą Ja postępuję. Zauważyłem,
że pośród nich wielu ma oczy, ale nie wi-
dzi.

Ukoronowałem cię, córko, miłością i
czułością, napełniając twoje uszy po-
uczeniami Mądrości dla pożytku tych,
którzy cię teraz deptają. Ten, który cie-
bie depcze, depcze Moje pouczenia. Czy
nigdy się nie nauczą, że Moja wybrana
jest kimś, kto przekazuje Moje Orędzie?

Czy to im się nie mieści w głowach,
że byłaś karmiona na Mojej Piersi? Czło-
wieka, który cię potajemnie zniesławia,
doprowadzam do zamilknięcia. W Moim
Domu nie ma pokoju dla pysznych serc.
Żaden kłamca nie zajmie tam swego

miejsca... Twoja obecność
jest Moim Przesłaniem. Je-
steśmy wspó ł-
pracownikami... Skoro za-
częli poniżać Moją Pracę,
lekceważąc drogi Mądrości,
zaprzeczając Mojej Królewskiej Władzy
nad tą, którą wybrałem, aby ją namaścić
proroctwem, Ja, jako Ojciec, uniosę Moje
dziecko spośród tych, którzy je nękają.

Dziś mówię: odtąd będę trzymał Moje
Orędzia w ukryciu przez jakiś czas, gdyż
Moje Wezwanie nie jest brane pod uwa-
gę, a Moje wskazania nie są wprowadza-
ne w życie. Moja Obecność na tej dro-
dze nie została doceniona i jeśli uznam
to za konieczne, pozbawię ich również
naszych wizyt.

Moja Vassulo, Ja cię pobłogosławi-
łem i namaściłem na tę apostolską mi-
sję. Pobłogosławiłem cię, abyś doskona-
le wzrastała w Moim Duchu, abyś urosła
wysoko jak cedry i cyprysy, rozkładające
swe gałęzie. Przepowiedziałem ci, że
tchnę w ciebie o wiele więcej objawień.
Przygotowałem cię na Moich królewskich
dziedzińcach i jeszcze świeżo przesiąk-
niętą niebieską rosą, posłałem cię do lu-
dzkości. Posłałem cię do nich wszystkich
jako Moją Własność, Mój dar, niosący
Moje nauczanie, aby było im ono dane
tak, że odniosą z niego korzyść. Jednak
zlekceważyli ciebie i Moje nauczanie.
Zbagatelizowali Moje Słowa i tego, kto
je przynosi. Wielu z nich obciąża Cię nie-
potrzebnie, traktując Mój dar bez życzli-
wości i według własnego upodobania.

Czy mam nic nie robić?
Zamierzam pozbawić ich Mojego

wiernego słowa, jakie przekazuję po-
przez ciebie, gdyż ich serca stały się gru-
biańskie względem ciebie i Moich słów.

Kiedyś powiedziałem, że jeśli bę-
dziesz ją nękał dam jej wystarczającą si-
łę, aby cię powalić, przypominając ci, że
jej surowość będzie Moją surowością.
Powiedziałem każdemu, że pochodzisz
ode Mnie i że Ja będę przy tobie i że po-
przez ciebie będzie dany znak.

Ach, tak wiele razy słyszałem ich, jak
szydzili za twoimi plecami, oddzielając
ciebie od Moich przesłań! Z rozdwojony-
mi językami pluli na ciebie jadem...

Szczęśliwi ci, którzy nie byli w tej gru-
pie i mieli w sobie tyle przyzwoitości, by
uszanować Moje nauczanie i posłańca.
Przed nimi otworzę bramy cnót.

A tobie, córko, powiadam, że ciebie
będę nadal wzywać. Nie pozbawię cię
Mojej obecności. Jeśli ktokolwiek zapy-
ta cię o to świadectwo, mów im:

„Miód spływał z plastra przez te
wszystkie lata, ale wy poszukiwaliście
czegoś innego. Nie trudziliście się, aby
go skosztować, dalecy od zadowolenia
się tym, co wam ofiarowałem, chciwie
biegaliście do ostatnich nowości, zbiera-
jąc całą serię innych orędzi, według wa-
szego własnego upodobania. Zamiast
słuchać prawdy, zwróciliście się do mi-
tów...”

Posadziłem tę winnicę i nazwałem ją:

«Czy to jest to
miejsce, na którym
mia³y byæ tysi¹ce
winoroœli?...»

Czy to ju¿ koniec Orêdzi „Prawdziwe ¯ycie w Bogu”?
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Prawdziwe Życie w Bogu.
Nie umieściłem jej wysoko w górach,

ale na nizinach, aby była dostępna dla
każdego. Nadeszły dni rozrachunku.
Przyszły dni odwetu. Wszedłem do Mo-
jej winnicy i kiedy przez nią przechodzi-
łem wstrzymałem oddech i westchnąłem
ze smutkiem:

„Czy to jest to miejsce, gdzie miało
być tysiące winorośli?”.

Pod winnymi krzewami zauważyłem
ukryte inne rośliny, pokrzywy i jeżyny,
wszystkie atakowały moje winorośle.
Potem dał się słyszeć głos, dochodzący
spod winnych krzewów:

„Ach, teraz mam dostęp, aby sobie
zbudować wyniosłą siedzibę i wyelimino-
wać innych”.

Ogarnięty oburzeniem nakazałem
Mojemu wysłannikowi ogłosić dekret, w
którym przekazałem mu Moją władzę wy-
rwania z korzeniami wszystkich pokrzyw
i jeżyn, które uparcie nękały Moje winoro-
śle. Ja jestem Stróżem Winnicy. Będę do
niej wchodził, kiedy zechcę, i sprawdzę
jej rozwój.

Pokazałem im Moje Królestwo i na-
uczyłem ich wiedzy o sprawach świętych.
Jednak oni nie odwzajemnili wszystkich
łask, jakich im udzieliłem. Karmiłem ich,
ale nie byli zadowoleni z pokarmu, który
im dawałem. Przynosiłem im napój, ale
w swym szaleństwie zastępowali go rtę-
cią, przypisując Moją Chwałę sobie sa-
mym. Mimo że powiedzieli raz: „Nikomu
innemu nie oddamy Chwały Bożej”, a jed-
nak sobie samym oddali chwałę Mnie na-
leżną.

Teraz obsieję to miejsce skromniej.
Pycha nie była stworzona dla człowieka.
Czym może się szczycić pył i popiół?
A Ja, z Moim Świętym Duchem, będę cię
nadal odwiedzał w ten spokojny sposób.
Jak krew biegnie w żyłach nieustannie
nie wydając żadnego dźwięku, tak My bę-
dziemy cię nawiedzać.

Pozostań we Mnie, Moja Vassulo. ic
*
Orędzie, otrzymane w kwietniu 2004

roku przez Vassulę, daje wiele do myś-
lenia. Być może więc tom 14 kończy to,
co Pan Bóg chciał nam objawić i przeka-
zać. Zatem tym bardziej zachęcamy
wszystkich do sięgnięcia albo po raz
pierwszy, albo po raz kolejny po „Praw-
dziwe Życie w Bogu” i do otwarcia włas-
nego serc na ogrom miłości, jaką przez
tyle lat Bóg łaskawie nam ukazywał pra-
gnąc nas do Siebie przyprowadzić, aby
nas ostrzec, aby nas umocnic, aby nas
ocalić.

Vassula Ryden, autorka dzien-
nika duchowego "Prawdziwe ¯y-
cie w Bogu" us³ysza³a 22 czerwca
1998 s³owa Ducha Swiêtego:

"Ja, Mi³uj¹cy ludzkoœæ, Pan
Bóg, proszê ciê, córko Trójcy: weŸ
dwa inne kantyki, które ci wyœpie-
wa³ Ojciec i Syn,do³¹cz je do tego
i nazwij Nasze Dzie³o:

PIEŒÑ OBLUBIEÑCA."
Publikacja ta jest wiêc realiza-

cj¹ proœby wyra¿onej przez Boga.
Pieœñ Oblubieñca to zaledwie frag-
ment pe³nych mi³oœci i dobroci
s³ów pochodz¹cych od Trójcy
Œwiêtej: Boga Ojca, Syna i Ducha
Œwiêtego. Ich wo³anie rozlega siê

z moc¹ w naszej epoce, prosz¹c o
g³êbokie zjednoczenie ze Stwórc¹
i Panem. Proœba ta dotyczy ka¿-
dej bez wyj¹tku duszy, Bóg bo-
wiem kocha wszystkich mi³oœci¹
nieskoñczon¹ i dla ka¿dego pra-
gnie ¿ycia wiecznego w Swoich
objêciach.

Czytaj¹c te s³owa trzeba pamiê-
taæ, ¿e Vassula nieustannie podkre-
œla:

«Jezus prosi³ mnie o zachêce-
nie was do tego, abyœcie zawsze
usuwali z orêdzi moje imiê i zastê-
powali je waszym w³asnym imie-
niem...»

Lektura, któr¹ szczególnie polecamy!

Objêtoœæ: 112 stron
Cena katalogowa: 7 z³

«PIEŒÑ OBLUBIEÑCA»
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Adwent jest jak wiosna w przyrodzie,
kiedy wszystko się odradza, jest świeże
i piękne. Adwent ma być dla nas tym sa-
mym – ma nas odświeżać i utrzymywać
w zdrowiu, byśmy byli zdolni przyjmować
Chrystusa pod każdą postacią, w jakiej
do nas przyjdzie.

W Boże Narodzenie przychodzi do
nas jako Dzieciątko, małe i bezradne, cał-
kowicie zależne od swojej Matki i od tego
wszystkiego, co miłość matczyna może
dać. To pokora Jego Matki sprawiła, że
stała się służebnicą Chrystusa-Boga z
Boga, Boga prawdziwego z Boga praw-
dziwego.

Zobaczmy i dotknijmy ukrytej wiel-
kości i głębi ich pokory. Nie możemy po-
stępować lepiej niż Jezus i Maryja. Jeśli
naprawdę pragniemy, by Bóg był w nas,
musimy przez pokorę wyzbyć się wszel-
kiego egoizmu, który jest w nas.

* * *
Trzeba samemu czy wspólnie szu-

kać Boga w ciszy. Właśnie w ciszy gro-
madzimy tę wewnętrzną moc, którą póź-
niej wykorzystujemy w działaniu, wkłada-
my w najdrobniejszy codzienny obowią-
zek i najtrudniejsze doświadczenie na-
szego życia.

Cisza istniała wcześniej niż stworze-
nie, a niebo zostało rozciągnięte bez wy-
powiedzenia choćby jednego słowa.

Chrystus narodził się w ciemną noc;
i chociaż Jego potęga nie miała sobie
równych, prawdziwe okazały się słowa
proroka Izajasza: Nie będzie wołał ni
podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku
swego na dworze.

* * *
Dzieci z naszych domów w Kalkucie

dostały kiedyś od międzynarodowych li-
nii lotniczych prezent gwiazdkowy – bez-
płatny jednogodzinny lot. Szkoda, że
nie mogliście widzieć przejęcia na twa-
rzach tych stu pięćdziesięciorga dzieci,
które czekały na lot ubrane w takie same
czapeczki i koszulki ofiarowane im z tej
okazji. Jakie to cudowne, że te nasze
kalekie, niedożywione i opuszczone dzie-
ci otrzymały szansę lotu samolotem, cze-
go inaczej nie miałyby okazji doświad-
czyć.

* * *
A wy za kogo mnie uważacie?

(Mt 16,15)
Ty jesteś Bogiem.
Jesteś Bogiem z Boga prawdziwego.

Jesteś zrodzony, a nie stworzony.
Jesteś współistotny Ojcu.
Jesteś Synem Boga żywego.
Jesteś drugą Osobą Trójcy Świętej.
Jesteś Jednością z Ojcem.
Jesteś w Ojcu od początku świata.
Wszystkie rzeczy zostały stworzone
przez Ciebie i Ojca.
Jesteś ukochanym Synem, w którym Oj-
ciec ma upodobanie.
Jesteś Synem Maryi, poczętym w jej ło-
nie z Ducha Świętego.
Urodziłeś się w Betlejem.
Zostałeś otulony w powijaki przez Mary-
ję i złożony w żłóbku na sianie.
Ogrzewał Cię swym oddechem osiołek,
który przywiózł na swym grzbiecie
Twoją Matkę i Ciebie w Jej łonie.
Uważano Cię za syna Józefa, cieśli,
znanego wśród mieszkańców Nazaretu.
Jesteś prostym człowiekiem, nie uczo-
nym, jak określili Cię uczeni Izraela.

* * *
DAJ NAM SWOJE SERCE

Maryjo,
daj nam swoje serce,
tak piękne,
tak czyste,
tak niepokalane,
Twoje serce
tak pełne miłości i pokory,
byśmy mogli przyjąć
i zanieść Jezusa,
tak jak Ty przyjęłaś
i zaniosłaś Go innym.
Jesteś przyczyną naszej radości,
bo dałaś nam Jezusa.
Pomóż, abyśmy byli
przyczyną radości naszych braci,
dając Jezusa wszystkim,
z którymi się stykamy.

Matka Teresa z Kalkuty
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