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„Jako katoliczka od urodzenia, 
uczęszczałam na mszę św. w każdą 
niedzielę, ale tylko z przyzwyczajenia. 
Mój mąż nie był katolikiem a Hin
du sem. Pomimo wszystko, oboje 
zdecydowaliśmy, że trójka naszych 
dzieci będzie wychowywana w wierze 
katolickiej, że obowiązkowo będą chodzić 
na niedzielną Eucharystię, do szkół 
katolickich itp. Sądziłam, że taki właśnie 
jest mój obowiązek względem nich.  
Niemniej nigdy nie rozmawiałam z nimi 
o Bogu ani nigdy nie modliliśmy się 
wspólnie. W rzeczywistości żyłam wiarą 
na pokaz, ale nie – sercem. 

Pewien chrześcijanin powiedział mi 
kiedyś, że Jezus nie jest obecny w Hostii 
oraz, że wierzyć w Jego żywą obecność 
jest niedorzecznością. W końcu zaczęłam 
więc wątpić. W czasie trwania mszy św. 
myślałam o wszystkim tylko nie o Bogu i 
znudzona czekałam aż się skończy.

Tymczasem bardzo serdeczna przy
jaciółka często powtarzała mi: „Pojedź ze 
mną do Medziugorja!” W końcu ustąpiłam, 
poniekąd wbrew sobie. W maju 1997 
r. zorganizowałyśmy sześcioosobową 
grupę i pojechałyśmy do Medziugorja. 
W duchu traktowałam ten wyjazd jako 
sympatyczny przyjacielski wypad, na 
którym będziemy korzystać ze słońca, 
natury, urządzać sobie przyjacielskie 
pogaduchy… Super! Ani przez sekundę 
nie przyszło mi do głowy, że jadę tam, 
aby się modlić. Pierwsze dni pobytu 
właśnie takie były. Jedzenie bardzo 
mi odpowiadało, podobnie jak czyste 
powietrze, promienie słońca… Spędzałam 
idealne wakacje! Na trzeci dzień, nasz 
irlandzki przewodnik zabrał nas starą, 
cuchnącą furgonetką do miejs cowości 
SirokiBrijeg, miejsca, gdzie w czasie 
wojny, w 1940 roku poległo śmiercią 
męczeńską trzydziestu franciszkanów. 
Mieliśmy tam uczestniczyć we mszy 
sprawowanej przez o. Jozo. Na miejscu 
wszystkie ławki były zajęte. Wielka liczba 
pielgrzymów cisnęła się w przejściach, 
do tego stopnia, że niemożliwe było 
prze dostanie się naprzód. Zostałam więc 
na zewnątrz, aby sobie poplotkować i 
jednocześnie poopalać się. To właśnie 
wtedy stało się coś zaskakującego… 

Pewien nieznajomy mężczyzna pod
szedł do mnie, delikatnie chwycił mnie za 
rękę i poprowadził głównym wejściem jak 
gdyby otwierało się przed nim swobodnie. 

Przedostał się bez żadnej trudności 
przez tłum. Przyprowadził mnie przed 
sam ołtarz, naprzeciw księdza, który 
za chwilę miał zacząć odprawianie Eu
charystii.  Po chwili mężczyzna nagle 
zniknął. Miałam najlepszą ze wszystkich 
uczestniczących „miejscówkę”. Myś lałam, 
że śnię, było to takie surrealistyczne, a 
zarazem najzwyklejsze na świecie. Nie 
przypominam sobie początku mszy św. 
ale pamiętam, że w chwili, gdy kapłan, 
po konsekracji uniósł Hostię, ta stała 
się wielka w moich oczach a Nasz Pan 
objawił mi się w Niej żywy. Spoglądał w 
górę. Od tej chwili przez resztę mojej 
pielgrzymki nieustannie płakałam, a moje 
życie całkowicie się zmieniło. 

Po powrocie do domu zaczęłam 
cho dzić na mszę św. każdego dnia. Z 
niej czerpię siły i radość do życia. Jezus 
stał się moim chlebem powszednim. 
Mój mąż wysłuchał z szacunkiem 
mojego świadectwa. Jednak pomimo 

Przedstawiamy historię pełnej radości Janet z Irlandii, 
opowiadającej o swojej pielgrzymce do Medziugorja

Do JezuSa przez MaryJę!
dużej zmiany, jaka zaszła we mnie, 
nie wydawał się być poruszonym. 
Z resztą, nigdy nie próbowałam go 
przekonywać ani nakłaniać do wiary, 
tym bardziej, że pozostawiał mi wolność 
w jej praktykowaniu. Bardzo mocno 
modliłam się za niego. Po kilku latach, 
gdy wychodziłam do kościoła, powiedział 
po prostu: „ Idę z tobą!” 

Dzisiaj mój mąż jest ochrzczonym 
katolikiem i żyjemy w komunii tą samą 
wiarą. O, jak bardzo chciałabym móc 
rozpocząć moje życie od zera i być z 
Jezusem w mojej młodości! Tak bardzo 
żałuję straconego czasu! Pomimo wszy
stko, nie ma ani jednego dnia, abym 
nie dziękowała Bogu za to, że mi się 
objawił. Modlę się teraz za katolików, 
którzy są tacy jak ja kiedyś – letni! Niech 
Maryja dotknie wiele, wiele dusz, aby 
zaprowadzić je do Żywego Jezusa!

Przekład z franc. Marta Z.
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Na stronach internetowych 
ChristNet.cz opublikowano de
zinformujące dokumenty doty
czące Medziugorja. Zarzuty w
nich zawarte były przed wielu
laty (10 kwietnia 1991) oficjalnie 
uznane za bezprzedmiotowe przez 
Jugosłowiańskąkonferencjębiskupią.
Niestety, wiele osób, z niewiedzy lub 
uprzedzenia, nadal rozprowadza te 
materiały jakooficjalne stanowisko
Kościoławtejsprawie.

Wwiększościchodzioinformacje
szerzone przez biskupaŻaniciaw
latach 19811985. Dlamniej zo
rientowanych czytelników przy
taczamypodstawowe fakty służące
objaśnieniutegoproblemu.

BiskupŻanić,doktóregodiecezji
należyparafiaMedziugorje,wkrótce
po rozpoczęciu objawień, otrzymał
pierwsze informacje na ich temat.
Rozwiązanie tego rodzaju spraw
leży zawszew gestiimiejscowego
biskupa.

Kiedy komunistyczne władze
oskarżyłyKościół o oszustwo, bis
kupŻanić na podstawiewłasnego
śledztwazacząłgłosić (naprzykład
podczas wizyty wMedziugorju
25.07.1981) oraz poświadczać
pisem nie (16.08.1981 artykuł w
„GlasKoncila”,1.09.1981– listdo
prezydenta), że dzieci, któremiały
dostąpić objawienia, nie kłamią.
Cowięcej, chciał natychmiast, je
szczew czasie ich trwania, ogłosić
prawdziwośćobjawień.

Po trzech miesiącach doszło
jednakdosporówpomiędzybiskupem
a zakonem franciszkanów (ale nie z 
franciszkanami zMedziugorja),
którespowodowały,żebiskupnabrał
uprzedzeńwkwestiiobjawień.Zaczął
rozgłaszać,żeobjawieniasądziełem
diabła.Nazarzutyteodpowiedziało.
prof.Rupcićstwierdzeniem,żetonie
jestmożliwe,ponieważoznaczałoby
to,żediabełsięnawrócił.Wcześniej
przecież kusił:Nie módlcie się, nie 
wierzcie, nie chodźcie na Mszę, nie 
nawracajcie się, nie spo wiadajcie 
się, nie chodźcie na adorację, 
kradnijcie, kłóćcie się, rozwódźcie 
się.AwMedziugorjumówi:Módlcie 
się, wierzcie, chodźcie na Mszę 

św., nawracajcie się, gódźcie się, 
nie bierzcie rozwodów. Byłby to
największycudnaświecie.

Następnie biskup Żanić zaczął
twierdzić,żechodzituohalucynacje.
Alehalucynacjezkonkretnątreścią
możemieć tylko jeden człowiek, a
niesześcioro.Psychiatrianiewienic
okolektywnychhalucynacjach.

Kiedy również towyjaśnienie
nieprzyniosłoskutku,biskupzaczął
gromadzić przeróżneoszczerstwa i
wypaczoneinformacjeiwyciągaćz
nichdalekoidącewnioski.Następnie,
dnia2czerwca1982r.złożyłwizytę
papieżowi Janowi Pawłowi II i
oznajmił mu, że zdecydował się
ogłosić objawienia jako fałszywe.
Wysłuchawszy go uważnie papież
zauważył, że podstawą jego opinii
są domysłynie poparte dowodami.
Poradził,abykontynuowałbadania,
biskup mu to obiecał. Jednak,
swojejzłożonejzczterechczłonków
komisji, nakazał zbierać dowody
potwierdzającefałszywośćobjawień,
a nie zajmować się badaniem„wi
dzących”iprzebiegiemzjawisk(jak
poświadczył dr IwanDugandzić,
członekkomisji).

Biskupnadalzbierałnajróżniejsze
przypuszczeniaidomysły;udałomu
sięjeopublikowaćw„L’Osservatore 
Romano”iwpiśmie„La Croix” w 
listopadzieorazwgrudniu1984.

W tej  sytuacj i  arcybiskup 
Franić, przewodniczący komisji
teologicznej przy Jugosłowiańskiej
konferencji biskupiej, złożył w
Watykanie, 29.01.1985, skargę na
biskupaŻanicia.KongregacjaNauki
Wiary, na czele której stał kard.
Ratzinger stwierdziła, że skarga
jest uzasadniona i w kwietniu 1985 
pozbawiła biskupa Żanicia prawa
dodecydowaniaooceniewydarzeń
wMedziugorju.Następniezażądała
przekazaniadokumentacji,doczego
doszłowWatykanie,15.05.1985r.

Z inicjatywyWatykanu kar
dynał Kuharić, przewodniczący
Jugosłowiańskiej konferencji bis
kupiej,utworzyłnowąkomisjęprzy
konferencji,w której biskupŻanić
byłtylkojednymzczłonków.

Konferencja Episkopatu, ut

worzyła komisję złożoną z czter
nastu członków, która zajęła się
ponowniewspomnianymidomysłami
i oszczerstwami, a 10 kwietnia 
1991 r. oficjalnie ogłosiła ich bez
przedmiotowośćdlaproblemupraw
dziwościobjawienia.

Wobec tego, opinię biskupaŻa
nicianależyrozumiećjakoprywatne
stanowisko, bo oficjalnieKościół
nie potwierdził jego wniosków.
Dnia 15.08.1993 kardynałKuharić
opublikowałwpiśmie„Glas koncila” 
– oficjalnym piśmie Konferencji
Episkopatu – oświadczenie przy
znająceMedziugorju statusmiejsca
pielgrzymkowego.

Znane są dwawydarzenia, któ
re wywarły znaczny wpływ na
opinię biskupa Żanicia. Pierwsze
z nich dotyczyło przekazywania
franciszkańskich parafii księżom
diecezjalnym.Wminionychwiekach
bowiem, podczas prześladowańw
BośniiHercegowiniepozostalitylko
mnisi franciszkańscy.Napodstawie
umowy z roku 1975 franciszkanie
mieli przekazywać niektóre parafie
pod zarząd diecezji. BiskupŻanić
chciał przyśpieszyć i rozszerzyć
ten proces, napotkał jednak przede
wszystkimopórwiernych przywią
zanych do franciszkańskich ducho
wnych.

Drugąprzyczynąbyłprzewlekły
spór z dwoma franciszkanami z 
Mostaru, którzy zakwestionowali
prawidłowośćpostępowaniabiskupa
w pewnej sprawie. Biskup Żanić
zakazałim7.02.1983r.wykonywania
posługi kapłańskiej.Obaj zwrócili
się,poprzezVickę,doMaryiPanny,
którapowiedziała,żesąniewinni.10
latpóźniejpotwierdziłtorównieżsąd

Dezinformacje 
na temat 

meDziugorja
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Stolicy Apostolskiej w Rzymie, który 
dnia27.03.1993(nrsprawy17907/86)
konstatował, że franciszkanie nie
dopuścili siężadnegoprzewinienia,
natomiast biskup Żanić działał w
sprzecznościzprawemkanonicznym.

KiedybiskupŻanić zaczął pub
licznie,nałamachprasykatolickiej,
propagowaćswojedomysły,oficjal
nieinterweniowalibiskupFranićoraz
Watykan,aledobiskupanapisałlist
takżejedenznajlepszychspecjalistów
odmistyki, kardynałHansUrsvon
Balthasar:

 „Szanowny Panie, wysłał Pan w 
świat tak smutne dokumenty! Byłem 
głęboko dotknięty, kiedy ujrzałem, 
jak bardzo była znieważona godność 
biskupia. Zamiast cierpliwie czekać, 
grzmi Pan i strzela błyskawicami 
ni czym Jowisz, oczerniając godne 
szacunku i niewinne osoby, które 
zasługują na Pana względy i ochro
nę. Ciągle na nowo powtarza Pan 
oskarżenia, które już 100 razy oba
lono. Mam nadzieję, że naprawdę 
modli się Pan do Boga i Jego Matki, 
aby doprowadzili ten smutny dramat, 
obdarzony zarazem tak wielkim zna
czeniem, do takiego końca, któ ry 
przyniósłby korzyść całemu Koś
ciołowi. Niech się Pan przyłączy do 
tych, którzy tak żarliwie modlą się w 
Medziugorju.

12.12.1984 
...Pozostaję w Panu 
Hans Urs von Balthasar.“
Wnioski
Zarzutyprzedstawioneprzeciwko

objawieniomKościółoficjalnieuzna
je za bezprzedmiotowe (10 kwietnia 

1991).W ten sposóbotworzyłmo
żliwość uznania prawdziwości ob
jawień. Jednak komisja, która się
zajęła problemem ich nadprzy
rodzonego charakteru, zakończyła
swe badania w Watykanie i nadal 
czekamynaoficjalnewnioski.

Wszystkiekomisje lekarskie–z
roku1982(prof.Stopar),1984(grupa
zFrancji),1985 (komisjazWłoch)
orazz1997(międzynarodowyzespół
lekarski) stwierdziły, że „widzący”
są z punktu widzenia psychiatrii
zupełnie zdrowi, a objawienia nie
możnawyjaśnićw żadennaturalny
sposób. Podobnie rzecz sięma z
niektórymiprzypadkamiuzdrowień.

W samymMedziugorju nigdy
nie było problemów z księżmi.
Podobniejestidziś.Zawszespełniali
zarządzeniamiejscowego biskupa
i prowincjała zakonu. Przyznał to
publicznie, dnia 14.06.2001 nawet
biskup Perić, który co prawda nie
wierzyw objawienia, ale głównie
dlatego, że taką opinię przejął od
biskupa Żanicia. Sam w czasie
objawieńżyłprzez10latzagranicą
a po objęciu funkcji biskupa nie
powołał żadnej komisji do ich
badania.Anirazuniespotkałsięteż
zwidzącymi.

WMedziugorju, codziennie od
początku objawień, panuje pokój
i radość a ludzie otrzymują tam
wielkie łaski od Boga. Nikogo
się do pielgrzymek nie zmusza,
nikt ich również nie zakazuje. Po
nieważ przeciwnicy objawienia
ciągle rozprowadzali informacje o
tym, że doMedziugorja niewolno
jeździć, musiał się w tej sprawie

wypowiedzieć rzecznik prasowy
Watykanu dr NavarroVals. Dla
„Catholic News Service” („The 
Universe,1.09.1996)powiedział:

“Nie możemy twierdzić, że nie 
wolno jeździć do Medziugorje... 
K a ż d y  m o ż e  t a m  p o j e c h a ć , 
kiedykolwiek będzie miał ochotę. W 
sytuacji, gdy udają się tam wierni 
katoliccy, mają prawo do asysty 
duchownego. Dlatego Kościół nie 
zakazuje księżom, aby towarzyszyli 
pielgrzymkom zorganizowanym przez 
świeckich...”

Wypróbowane kościelne zasady
nakładająnapielgrzymkitylkojedno
ograniczenie: niemogą onemieć
oficjalnego,uroczystegocharakteru.
Częste zwykłe pielgrzymki są na
tomiast jednym z niezbędnych
warunków uznania prawdziwości
objawienia. Na stronie http://
www.medjugorje.hr podawane są
comiesięczne statystyki. Np. w
roku2001odwiedziłMedziugorje 1
kardynał,14arcybiskupówibiskupów.
Mszeświętekoncelebrowałołącznie
27.322księży,awciągucałegoroku
rozdano 1.640.000 Komunii św.
„Widzący”prowadząuporządkowane
życiechrześcijańskieirodzinne.

Dr. Ing. František Mráček, CSc.
Znaleziononastronie:
www.verite.cz(Foto:Jacek Puto)

ORĘDZIE OTRZYMANE 
PRZEZ MIRJANĘ 

2 MARCA 2014
Drogie dzieci, przychodzę do was 

jako Matka i pragnę, abyście we mnie 
znaleźli schronienie, pocieszenie i od
po czynek. Dlatego, moje dzieci, apo sto
łowie mojej miłości, módlcie się. 

Módlcie się z pokorną pobożnością, 
w posłuszeństwie i w pełnym zaufaniu 
do Ojca Niebieskiego. Zaufajcie tak, 
jak ja zaufałam, kiedy zostało Mi powie
dziane, że przyniosę błogosławieństwo 
obietnicy. Niech na waszych ustach 
za w sze pojawiają się z serca płynące 
słowa: „BOŻE, BĄDŹ WOLA TWOJA”. 
Zaufajcie i módlcie się, abym mogła 
wstawiać się za wami u Pana, wypra
szając wam błogosławieństwo z Nieba 
i dary Ducha Świętego. Wtedy dopiero 
wy, apostoło wie Mojej miłości, będziecie 
mogli pomóc tym wszystkim, którzy nie 
znają Pana, by i oni z pełnym zaufaniem 
nazywali Go Ojcem. 

Módlcie się za swoich pasterzy i za
ufajcie Ich błogosławionym rękom! 

Dziękuję wam.
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– Ojcze Marinko, jak postrzega oj
ciec fenomen tak wielu nawróceń, które
go jesteśmy świadkami w Medziugorju?

– Dla mnie osobiście ważna stała się 
data 24 czerwca 1981. Zastanawiałem 
się, dlaczego akurat ten dzień wybrała 
Matka Boża na początek objawień. 
Mianowicie: jest to święto św. Jana 
Chrzciciela.

– Jaki związek widzi ojciec między 
tym świętem a objawieniami?

– Myślę, że niebo nie przez przypa
dek wybrało ten dzień. Jan Chrzciciel 
był ostatnim z proroków, człowiekiem 
przygotowującym na przyjście Mesja
sza. I Matka Boża czyni w dzisiejszych 
czasach to samo: przygotowuje Jezusowi 
drogę w naszych sercach, abyśmy mogli 
Go spotkać. Oto istota Medziugorja: po
znanie obecnego pośród nas, bliskiego 
Boga. Nie zawsze łatwo nam dostrzec 
obecność Jezusa, dlatego pomaga nam 
Jego Matka.

– Jakie jeszcze podobieństwa do
strzega ojciec między posłaniem Jana 
Chrzciciela a Maryją?

– Jan Chrzciciel nawoływał do na
wrócenia. Dokładnie to czyni także Ma
ryja tutaj w Medziugorju, zapraszając 
do nawrócenia i pojednania. Pokój jest 
właściwie głównym tematem orędzi z 
Medziugorja. Jest to także jedno z cen
tralnych pragnień każdego człowieka na 
świecie, ponieważ każdy z nas tęskni za 
głębokim, prawdziwym pokojem, szuka 
sensu i szczęścia, które przecież zawiera 
w sobie słowo „pokój”. Lecz nie każdy 
znajduje drogę do osiągnięcia upragnio
nego pokoju.

– Czyż zatem już Jan Chrzciciel 
nawoływał do pokoju?

– Jan Chrzciciel chrzcił po lewej 
stro nie Jordanu. Dlaczego akurat po tej 
stronie? Był to symbol wyjścia z Egiptu, 
z niewoli faraona, właśnie z braku szczę
ścia i pokoju.

– Jak jest to powiązane z Medziu
gorjem?

– Medziugorje jest takim „drugim brze
giem Jordanu”, na którym stoi Maryja, 
nawołując do pokuty i nawrócenia, które 
są jakby warunkiem wstępnym, bramą 
prowadzącą do pokoju serca. Nie można 
osiągnąć trwałego, autentycznego pokoju 

bez osobistego nawrócenia. Wielu 
ludzi chciałoby, aby ktoś inny 
się zmienił: mąż, żona, dzieci, 
sąsie dzi, politycy, społeczeństwo, 
Kościół – zawsze ktoś inny niż „ja”. 

– A więc jaki konkretnie jest 
warunek wkroczenia na drogę 
we wnętrznej przemiany i na
wrócenia?

– Stanięcie w prawdzie o sobie sa
mym, uznanie, że to ja jestem pierwszym, 
który ma się zmienić i który potrzebuje 
nawrócenia. Nie oglądaj się na osoby 
obok, lecz szukaj drogi, by zrobić pierw
szy krok. Pytaj siebie, co musisz i możesz 
zmienić w sobie na lepsze, co w twoim 
sercu potrzebuje uleczenia, uwolnienia, 
nawrócenia ku Bogu.

Już w czasach Jana Chrzciciela lu
dzie pytali go, co powinni czynić, a on im 
odpowiadał, by przemieniali swoje serca.

– Czy w Medziugorju jest podobnie?
– Także tutaj ludzie pytają: Co powi

nienem zmienić? Każdy, kto poważnie 
traktuje swoje życie, stawia to pytanie. 
Medziugorje jest miejscem zapraszają
cym do wejścia w kontakt z najgłębszym 
miejscem w sobie – z sercem, z własną 
grzesznością i pięknem świętości. Tutaj 
człowiek ma odzyskać swoje wnętrze 
i wewnętrzny rytm, aby usłyszeć głos 
Boga. Trzeba odnaleźć głęboki pokój, aby 
wyzwolić się z niewoli rzeczy i być panem 
swojego życia.

– Czy wierzy ojciec, że dlatego Me
dziugorje cieszy się tak wielką popu
larnością?

– Wierzę, że Matka Boża wybrała to 
miejsce, ponieważ nie ma tu nic, żadnych 
atrakcji turystycznych, po prostu swoiste 
pustkowie. 

Kilka dni temu wróciliśmy z Rzymu, 
w którym turystyka kwitnie. Oczywiście 
można zwiedzić różne piękne kościoły, 
zależnie od ilości czasu, którym się dys
ponuje. Można zobaczyć wszystko, ale 
pomimo tego nie odnieść z tego ducho
wego pożytku. Matka Boża w Medziugorju 
pragnie, abyśmy przyszli do niej jak 
sy nowie i córki marnotrawne i odnaleźli 
swoje zagubione serca. Do tego potrzeba 
wyciszenia, zatrzymania się.

– Czy jest to sposób Matki Bożej, 
aby ułatwić nam wejście na drogę na
wrócenia? Czy wierzy ojciec, że więk

szość pielgrzymów może dzięki temu 
lepiej odczytać obecność Boga?

– Oczywiście także Medziugorje nie 
stanowi gwarancji odnalezienia samego 
siebie w Bogu. Także tutaj można być 
ciągle jakby na drodze szybkiego ruchu. 
Właśnie dlatego musi dać sobie samym 
od powiednią ilość czasu, aby wyhamo
wać i odnaleźć ciszę, czyli otworzyć się na 
milczenie i słuchanie. Trzeba jednocześ
nie zaznaczyć, że w milczeniu nie chodzi 
o „niemówienie”, lecz o stworzenie w 
swoim wnętrzu przestrzeni słuchania, 
rezygnację ze skupiania się ciągle na 
własnych myślach, skierowanie całego 
pragnienia serca ku słuchaniu Boga.

– Jak Medziugorje pomaga w wy
ciszeniu, odsunięciu się od wrzawy i 
zgieł ku codziennego życia? 

– Matka Boża podała nam kilka spo
sobów. Można otworzyć serce na Boga 
dzięki uważnemu spędzaniu czasu na 
łonie natury. Maryja powiedziała pewnego 
razu: „Spotykajcie Boga, który jest Stwór
cą. Znajdziecie Jego piękno w każdym 
kwiecie, ponieważ do Niego należy.”

Autentyczne nawrócenie, gruntowna 
przemiana swojego „ja”, nie wydarzy się 
w jednej chwili. Potrzebujemy cierpliwego 
procesu nawracania się. Jeśli ja zacznę 
się zmieniać, także inni podejmą trud 
zmiany siebie. Gdy zmienia się moje po
strzeganie, odczuwanie i myślenie, wtedy 
wszystko wygląda zupełnie inaczej. Do 
tego odnoszą się słowa Jezusa: „Czemu 
to widzisz drzazgę w oku swego brata, a 
belki we własnym oku nie dostrzegasz? 
Albo jak możesz mówić swemu bratu: 
Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, 
gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, 
wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a 
wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę 
z oka twego brata.” (Mt 7, 35). A więc 
mamy najpierw zmieniać siebie samych, 
a wtedy z pokorą zwracać uwagę innym, 
by się zmienili.

Rzeczywiście jest to droga i proces, 

Droga nawrócenia
Rozmowę przeprowadziła 

M. E. Lang-Pertl
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który potrzebuje dużo wewnętrznej deter
minacji, pokoju i równowagi.

Niedobrze jest działać, gdy jesteśmy 
targani niepokojami, tym bardziej w takim 
stanie zwracać uwagę innej osobie. Gdy 
nosimy w sobie negatywne uczucia, 
złość, gniew, i w takim stanie mówimy do 
innych, nie możemy się dziwić ich gwał
townym reakcjom. Sami jesteśmy sobie 
winni. Nasz wewnętrzny głęboki pokój 
działa także na drugą osobą, wpływa na 
nią kojąco i otwiera na przyjęcie tego, co 
chcemy jej przekazać. 

Przypomniała mi się sytuacja z cza
sów, gdy uczyłem w szkole. Dzieci były na 
początku lekcji bardzo niespokojne. Inni 
nauczyciele krzyczeli, aby ich uspokoić. 
Zastanawiałem się, czy rzeczywiście 
trzeba krzyczeć, czy uczniowie są źli, czy 
też ja wnoszę swoją osobą jakiś niepokój. 
Wtedy zacząłem się modlić przed wcho
dzeniem do klasy: „Boże, napełnij moje 
serce Twoją miłością.” Sytuacja znacznie 
się poprawiła.

– A więc modlitwa stała się pomocą 
i ucieczką?

– Matka Boża pragnie, abyśmy 
pod wpływem modlitwy podejmowali 
konkretne decyzje, zmieniające naszą 
codzienność. Czas modlitwy jest rów
nież czasem przemiany. Św. Augustyn 
powiedział: „Modlę się nie po to, aby 
Boga informować, lecz pozwolić, by On 
mnie przemieniał.” Jezus pokazuje nam 
przykład faryzeusza i celnika, modlących 
się w świątyni. Celnik modli się dobrze, 
to znaczy rozpoznaje problem wewnątrz 
siebie i czyni pierwszy krok ku nawróce

niu, czyli staje przed Bogiem z pokorą, w 
prawdzie o sobie. Faryzeusz pozostaje 
ślepy, dlatego modli się: „Dzięki ci Panie, 
że nie jestem jak inni ludzie.” Nie ma w 
nim przemiany. Mamy się modlić właśnie 
jak ten celnik z Ewangelii. Może jest coś, 
co powinienem zmienić, czego nie widzę. 
Może w drugim człowieku powinienem 
zobaczyć dobro, na które mam zamknięte 
oczy serca.

– Niestety modlitwa w ogóle często 
zdarza się nie być taka, jaka być po
winna.

– Zdarza się, że jesteśmy na niej 
duchem nieobecni. To normalne, lecz 
nie można przyjąć tego stanu jako zwy
czajnego. Musimy starać się być uważni i 
obecni. Czasami jesteśmy duchowo zim
ni, nic nie czujemy ani na modlitwie, ani na 
Eucharystii. Możemy wtedy usprawiedli
wiać się, mówiąc, że kazanie było nudne 
albo oprawa muzyczna mało interesująca. 
Nie poddawajmy się zniechęceniu i obo
jętności, lecz rozbudzajmy nasze serca i 
otwierajmy oczy na tajemnice, do których 
jesteśmy zaproszeni.

– Matka Boża często mówi o mo
dlitwie serca.

– Maryja uczy nas, jak może płonąć 
nasze serce. Radość powinna być tym, 
co roznieca płomień naszych serc. Na po
czątku modlitwa wydaje się trudem, lecz z 
czasem staje się słodka i lekka. Środkiem 
ku temu jest wdzięczność. Dziękujmy 
innym za dobro, które w nich widzimy. 
Właśnie postawy wdzięczności powinni
śmy się nieustannie uczyć. Gdy jest nam 
trudno w relacji z jakąś osobą, ciężko nam 

widzieć ją w pozytywnym świetle. Jedynie 
wdzięczność Bogu za tę osobę rozjaśnia 
nasze spojrzenie i pozwala widzieć ją 
według Bożego spojrzenia, czyli tego 
prawdziwego i właściwego. 

– Najwidoczniej Matka Boża tak
że wychowuje nas do wdzięczności i 
radości.

– Dlatego zachęca nas do wyjścia na 
piękne zielone tereny – abyśmy na nowo 
zachwycili się cudami przyrody i zaczęli 
spontanicznie dziękować. Często mijamy 
piękno otaczającego nas świata, a nasze 
oczy są jakby na uwięzi, niby uczniów z 
Emaus, którzy z powodu zamknięcia się 
w swoich myślach i problemach nie roz
poznają Pana. Skutkiem dziękczynienia 
jest otwieranie oczu na to, co nowe. Inną 
stroną jest obudzenie serca ku radości. 
Widzieć proste rzeczy wokół i umieć się 
nimi ucieszyć.

– Niektórzy psychoterapeuci widzą 
we wdzięczności ważną część terapii.

– Wdzięczność potrafi uzdrawiać 
nasze wnętrza. Kiedy spotyka nas coś 
przykrego lub trudnego, jakiś krzyż, dzię
kujmy Bogu: „Za życie, za przeszłość, 
która pomaga mi rozpoznać sens tego, 
co się dzieje, za trudną osobę, z którą 
mam problemy, za chorobę.” Co się wtedy 
dzieje? Jednasz się z tym problemem, 
wydarzeniem z przeszłości, z tym krzy
żem. A wtedy ogarnia Cię pokój.

– Modlitwa z sercem lub modlitwa 
serca jest tematem, do którego Matka 
Boża powraca.

– Jeśli chcemy nauczyć się modlić 
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W niedzielę 15 września obcho-
dzono uroczyście święto Podwyż-
szenia Krzyża. Oprócz wiernych z 
parafii uczestniczyli we wspólnych 
obchodach także licznie zgroma-
dzeni pielgrzymi. W kościele pa-
rafialnym odprawiono pięć mszy 
świętych w języku chorwackim. 
Na Górze Krzyża mszę świętą ce-
lebrował o. Ljubo Kurtović. Przed 
Eucharystią odmówiono różaniec.

Kalendarz liturgiczny Kościoła umiesz
cza święto Podwyższenia Krzyża pod 
datą 14 września. Krzyż stanowi centrum 
wydarzeń zbawczych, dlatego zasługuje 
na naszą szczególną cześć. Właśnie krzyż 
towarzyszy nam na naszej codziennej 
drodze ziemskiego życia, a także stanowi 
pewną drogę do zmartwychwstania. Stat 
crux dum volvitur orbis, mówi główne hasło 
zakonu kartuzów. To znaczy: krzyż stoi 
niewzruszenie i spokojnie trwa, ziemia 
kręci się, obraca i przemija. Możemy mieć 
pewność, że we wszystkich spotykających 
nas trudnościach i przeciwnościach, krzyż 
jest dla nas trwałą podporą. Krzyż daje 
nam ufność, pocieszenie, umocnienie. 
Nasz Pan Jezus Chrystus cierpiał przed 
nami, a teraz jest obecny w cierpieniach, 
które nas spotykają. I On pragnie prze
prowadzić nas z bólu krzyża do radości 
zmartwychwstania i szczęścia w niebie.

W Medziugorju święto Podwyższenia 
Krzyża obchodzone jest w niedzielę po 8 
września, w formie pielgrzymki na Górę 
Krzyża. Betonowy krzyż został wzniesiony 
w roku 1933, nieopisanym wysiłkiem i 
zaangażowaniem ludzi. Od tej pory, każ
dego roku jest tu odprawiana Eucharystia 
z udziałem wielu wiernych z całego świata. 
Odkąd Medziugorje jest znanym na całym 
świecie miejscem pielgrzymek, przybywa
ją tutaj ludzie ze wszystkich krajów, wielu 
z sąsiadujących państw. Już wczesnym 
rankiem słychać śpiew i modlitwy piel
grzymów, zdążających na Krizevać. Wielu 
idzie boso. Inni niosą dzieci w ramionach. 

W roku 2013, gdy tak pięknie świe
ciło słońce, pielgrzymka była cudownym 
przeżyciem. Stroma, kamienista droga, 
przy pełni słonecznych promieni, a więc 
po chwili wędrówki widać było na czołach 
krople potu, które zraszały mijaną ścieżkę. 
Po osiągnięciu szczytu, wszyscy trwali 
w głębokiej, uroczystej ciszy. Tuż przed 
stacją XIV z pewnością każdy myślał i 
modlił się za śp. o. Slavko Barbaricia, który 

przed trzynastu laty upadł w tym miejscu i 
niespodziewanie zmarł. 

Jest to również dla nas przypomnienie, 
abyśmy stale byli gotowi na przekrocze
nie progu tego życia i stanięcie przed 
Bogiem, ponieważ dzień odejścia z tego 
świata zjawia się jak złodziej w nocy, 
niespodziewanie. Z tymi myślami, siostry 
i bracia pomagający przy parafii, wznieśli 
przy krzyżu ołtarz i przygotowali szaty 
liturgiczne, aby kapłani mogli przystąpić 
do celebrowania Eucharystii. Wszystko 
się udało, nawet mikrofon nie sprawiał 
problemów technicznych, tak że tysiące 
wiernych zgromadzonych na zboczach 
góry spokojnie mogło brać udział w świę
tych obrzędach. 

O godz. 10.30 rozpoczęło się modli
tewne rozważanie tajemnic bolesnych 
różańca świętego. Następnie na czele dłu
giego orszaku koncelebrujących kapłanów 
różnych narodowości i języków stanął o. 
Ljubo Kurtović. Oczywiście nie mogło za
braknąć nowego proboszcza Medziugorje, 
o. Marinko Sakota. W homilii o. Ljubo 
nawiązał do daty rozpoczęcia przed 80 laty 
obchodów święta Podwyższenia Krzyża 
właśnie w tym miejscu. Z czasem góra 
stała się miejscem wyjątkowym, nazna
czonym błogosławieństwem i szczególną 
obecnością Boga i bliskością Matki Bożej, 
która zaprasza nas, abyśmy przybliżali się 
do Jej Syna, modlili się u stóp Jego krzyża, 
ponieważ z Jego przebitego boku płyną 
wszelkie potrzebne nam łaski. 

Wszyscy uważnie słuchali słów ho
milii, uczestniczyli w następujących po 
sobie świętych obrzędach oraz klęknęli na 
moment przeistoczenia. Kapłani z trudem 
przesuwali się po spadzistym terenie, pod
chodząc z Ciałem Chrystusa do rozmiesz
czonych na górze wiernych. Pokrzepieni 
Ciałem naszego Pana, Jezusa Chrystusa 
i Słowem Bożym pielgrzymi zaczęli się 
schodzić z góry. Jednak nie spieszyli 
się – nie było łatwo rozstać się z tak 
pięknym widokiem, szerokim horyzontem 
sięgającym morza. Ale Bóg idzie z nami 
wszędzie, gdzie się udajemy. Nigdy nie 
zostawia nas samych. Matka Boża także 
nam towarzyszy. Przy każdym schodzeniu 
z góry troskliwie nas prowadzi.  

Przekład z niem.: Alicja B.
Medjugorje. Gebetsaktion... 

nr 111 str. 20-21

sercem, nauczmy się dziękować. „Jezu, 
dziękuję Ci!”, „Jezu, ufam Tobie!” lub po 
prostu imię „Jezus”. Te zdania lub jedno 
słowo łączymy z oddechem. Wówczas 
następuje proces, w którym zaczynasz 
oddychać tym słowem, np. Imieniem 
Jezus. Nie chodzi o mechaniczne po
wtarzanie słowa, lecz bycie uważnym na 
obecność Boga tu i teraz, chodzi o serce 
ukierunkowane na Bożą Obecność, pełne 
wdzięczności, zaufania i miłości. Powin
niśmy włożyć wysiłek w to, aby rozbudzić 
w sobie postawę zaufania i wdzięczności 
wobec Boga. Prośmy: „Panie, obudź w 
moim sercu ufność Tobie, wdzięczność 
i miłość!”

Ojcze, dziękuję za rozmowę!
Tłumaczenie z niem.: Alicja B.

Medjugorje. Gebetsaktion... nr 112
str. 16-19. Foto na str. 6 - Jacek Puto.

Eucharystia na GórzE 
Krzyża w Medziugorju

Dr Ignaz Hochholzer
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Ojciec Ivan Turić urodził się w 
roku 1940 w Zupa, w diecezji Split. 
Wiele lat pracował jako misjonarz 
w Teksasie oraz w Buenos Aires w 
dzielnicach biedy, w fawelach. Od 
dzieciństwa miał bliską relację z 
Jezusem i Matką Bożą. Jako mini-
strant słyszał o św. Ojcu Pio, który 
zainspirował go do szczególnego 
nabożeństwa do Jezusa Ukrzyżowa-
nego i Eucharystii. Jest znany jako 
Padre de la Rosa – ojciec z różą. 

– Kiedy po raz pierwszy pojawiła 
się w ojca sercu myśl o kapłaństwie?

– Jako ministrant patrzyłem z po-
dziwem na kapłana, który celebrował 
przy ołtarzu ofiarę mszy świętej. Tak 
bar dzo inspirowało mnie towarzy-
szenie tej tajemnicy, że marzyłem w 
sercu o tym, by pewnego dnia zostać 
księdzem. Gdy miałem 9 lat, byłem 
na pielgrzymce w Sinj, jednym z ma-
ryjnych sanktuariów niedaleko Splitu. 
Wówczas napisałem do Matki Bożej 
na karteczce najgłębszą prośbę mojej 
duszy: „Chciałbym zostać księdzem.”

Później uczęszczałem do szkoły 
podstawowej w Imotski, małym mia-
steczku niedaleko domu rodzinnego, 
a następnie w Zagrzebiu do szkoły 
średniej, tam zdałem egzamin dojrza-
łości. Po maturze chciałem studiować 
teologię w Niemczech. Wcześniej 
krótki czas przebywałem w Wiedniu. 
Pewnego dnia siedziałem głodny na 
ławce w ogrodzie botanicznym. W 
Wiedniu nie znałem nikogo, nie mia-
łem tam znajomych, a pieniądze także 
się wyczerpały, tak że znalazłem się w 
sytuacji, gdy nie mogłem sobie kupić 
nic do jedzenia. Wtedy wziąłem do rąk 
mój różaniec i zacząłem się modlić. 
Obok przechodziła pewna siostra 

zakonna, która mnie zagadnęła. Po 
chwili rozmowy zorientowała się, że 
pochodzę z Chorwacji. Wtedy zaczęła 
mówić po chorwacku. Okazało się, że 
przed II wojną światową mieszkała w 
klasztorze w Chorwacji. Tak więc Bóg 
przysłał do mnie s. Salwadorę, która 
zaprowadziła mnie do księdza, który z 
kolei dał mi 500 szylingów. Dzięki tej 
kwocie mogłem jechać do Altötting, 
w którym przebywałem dwa miesiące. 
Później wróciłem do Wiednia, by roz-
począć studia teologiczne.

– Jak wyglądało spotkanie z 
Ojcem Pio?

– Jeszcze w czasie, gdy bylem mi-
nistrantem, dowiedziałem się z kazania 
o świętym księdzu, przez którego Pan 
Bóg działa wiele cudów. Pomyślałem: 
„Ach, gdybym mógł pewnego razu u 
niego się wyspowiadać i uczestniczyć 
we mszy świętej, którą on odprawia...” 
Gdy zacząłem studia w Wiedniu i 
miałem wakacje po pierwszym roku, 
otrzymałem od przyjaciół i dobrych 
ludzi wsparcie finansowe. Oszczędza-
łem od dłuższego czasu z zamiarem 
udania się do Włoch, do Ojca Pio. 
Był rok 1962. Z Wiednia wyjechałem 
pociągiem do Foggia. Późnym popo-
łudniem przesiadłem się tam do auto-
busu, którym dojechałem przez góry 
do San Giovanni Rotondo. W drodze 
modliłem się o łaskę spotkania Ojca 
Pio i bycia z nim na Eucharystii. Zaraz 
po przyjeździe znalazłem miejsce na 
nocleg. Gdy następnego dnia stałem 
przed kościołem, podszedł do mnie 
człowiek, który zwrócił się do mnie 
po chorwacku: „Jestem osobistym lekarzem 
Ojca Pio. Czy chciałbyś go zobaczyć?” Od-
powiedziałem, że właśnie dlatego tutaj 
jestem. Czekaliśmy przed wejściem 
do klasztoru, ponieważ Ojciec Pio 

rozmawiał z grupa amerykanów. Po 
kwadransie wyszli z pokoju. W jednej 
chwili wszyscy oczekujący uklęknęli, 
a Ojciec Pio wszystkich błogosławił. 
Później podszedł do mnie i powie-
dział: „Ivan”. Zwrócił się do mnie po 
imieniu, chociaż widział mnie pierwszy 
raz. „Ivan, będziesz kapłanem, a twoje 
życie będzie naznaczone krzyżem.” Byłem 
bardzo zaskoczony jego słowami. Nie 
wiedziałem, czy to co się dzieje, jest 
jawą czy snem. 

Pobłogosławił mnie i udał się do 
swoich obowiązków. Zostaliśmy tylko 
ja i lekarz, który poprosił mnie, abym 
był ministrantem na mszy świętej, którą 
będzie odprawiał ojciec. Przedstawił 
mnie bratu w zakrystii, który zajmo-
wał się szczególnie Ojcem Pio. Brat 
zakrystian pokazał mi kościół i ołtarz, 
przy którym Ojciec Pio celebrował 
mszę świętą. Podkreślił: „Gdy Ojciec Pio 
odprawia mszę i po przeistoczeniu Jezus jest 
na ołtarzu, a więc już nie chleb i wino, wtedy 
wygląd Ojca Pio też się zmienia. Jego twarz 
jaśnieje.” Wszystkiego, o czym mówił 
brat, doświadczyłem następnego dnia. 
Ojciec Pio rozmawiał z Jezusem obec-
nym na ołtarzu. Gestykulował, twarz 
mu się zmieniała, patrzył oczami na 
Niego. A ja patrzyłem na to z uczuciem 
bycia głęboko dotykanym przez Boga. 
To doświadczenie skoncentrowało 
moje życie na Jezusie. 

– Otrzymał ojciec krzyż od Ojca 
Pio?

– Tak, dokładnie ten krzyż, który 
noszę. Podarował mi go następnego 
dnia, gdy z nim przebywałem. Jest to 
krzyż, w którym są relikwie. Zawsze 
go przy sobie noszę. Ale Ojciec Pio 
nie miał na myśli tego drewnianego 
krzyżyka, lecz krzyż mojego życia. 

Moja matka była analfabetką, ale 

JEZUS JEST MOIM 
nAJlEPSZyM PRZyJAcIElEM

Wywiad 
z o. Ivanem Turiciem 

przeprowadzili 
dr Ignaz Hochholzer 

oraz Vitomir Damjanovic 
13 września 2013 

w Vrgoracu
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bardzo dobrze nas wychowała. Powta-
rzała nam, żebyśmy nigdy nie wchodzili 
komuś w słowo, nie przeszkadzali w 
trakcie czyjejś rozmowy. A Ojciec 
Pio rozmawiał z Jezusem. Jednak brat 
zakrystian pouczył mnie: „Gdyby dialog 
Ojca Pio z Jezusem przedłużał się ponad pół 
godziny, przybliż się do niego i daj mu znać, 
że trwa msza święta, aby ją kontynuował.” 

Podczas tych dziesięciu dni, gdy by-
łem w San Giovanni Rotondo i miałem 
możliwość służenia jako ministrant, 
tylko raz podszedłem, aby dać Ojcu 
Pio znak do kontynuacji mszy świętej. 
On uczynił dla mnie cud, otworzył 
moje oczy - sprawił, że ujrzałem Jezu-
sa, obecnego nad ołtarzem w świętej 
hostii. Dlatego zawsze ofiarowuję 
mu różę. Jezus jest moim najlepszym 
przyjacielem. 

– Święcenia kapłańskie przyjął 
ojciec w Houston w roku 1968...

– Nie mogłem wrócić do Chor-
wacji. Komuniści dali mi paszport z 
zamiarem uwięzienia mnie, gdy będę 
wracał do ojczyzny. Dlatego długo 
przebywałem w Houston, w stanie 
Teksas. Pracowałem w wielu parafiach, 
a także byłem kapelanem marynarzy. 
Houston jest wielkim portowym mia-
stem, drugim pod względem wielkości 
portem Stanów Zjednoczonych. 

– Ma ojciec za sobą 27 lat do-
świadczenia w pracy misjonarskiej. 
Kiedy po raz pierwszy wyjechał 
ojciec na misje?

– W tamtym czasie mój biskup 
wie dział, że w Houston na jednego 
kapłana przypada około 450 wiernych, 
natomiast w Argentynie – 35 tysięcy. 
Miałem duszę misjonarza, więc wyraził 

zgodę na moją prośbę odnośnie wyjaz-
du do Argentyny. 

– Ojciec także doświadczył ob-
jawienia?

– Już w Teksasie doświadczałem 
wyraźnego działania Ducha Świętego 
w mojej duszy. Mógłbym porównać 
to doświadczenie do śpiewu chórów 
anielskich. W diecezji Rosario, w fawe-
lach, latynoamerykańskiej dzielnicy 
nędzy, gdy obudziłem się pewnego 
razu w nocy, zobaczyłem na ścianie 
Matkę Bożą. Nie byłem w kościele 
sam, więc pytałem się innych ludzi, 
czy tylko ja Ją widzę. Ale oni także 
Ją widzieli. Maryja wykonała ręką 
gest, abym się zbliżył. Natychmiast 
podszedłem, a Ona uczyniła nade 
mną znak krzyża, błogosławiąc mnie, 
i powiedziała: „Bądź błogosławiony, ty i 
cała twoja przyszłość. To błogosławieństwo 
niech strzeże Cię od wszelkiej choroby, 
wypadku i pokus złego ducha. Przekaż to 
błogosławieństwo innym.”

Była to Matka Boża z Medziugorja. 
Rozpoznałem Ją. 

Wiedziałem, że moje ręce są po-
błogosławione przez biskupa słowami: 
„Niech twoje ręce będą błogosławione, a także 
wszystko to, co pobłogosławisz.” A jednak 
coś sprawiało, że czułem, jakby moje 
ręce były ociężałe. Dopiero po sło-
wach Maryi doświadczyłem, jakby były 
wolne. Zapragnąłem jeszcze więcej 
błogosławić dzieci, ubogich, chorych.

– czy zdarzyło się to przed 
rozpoczęciem objawień w Medziu-
gorje? 

– Był rok 1986, a więc pięć lat po 
roz poczęciu objawień. Rzeczywiście 
wi działem Matkę Bożą. Po objawieniu 
następnego dnia poszedłem do miasta. 
Gdy szedłem zatłoczonymi ulicami po-
łudniowoamerykańskiego miasta,  po 
raz pierwszy zdarzyło mi się, by ktoś 
z tłumu nieznanych ludzi klęknął przy 
mnie i poprosił mnie o błogosławień-
stwo. Później podobne sytuacje zda-
rzały się częściej. A ja nie czułem już 
strachu. Dlatego jestem tak wdzięczny 
Maryi za tę łaskę uwolnienia. 

– Kiedy przyjechał ojciec po raz 
pierwszy do Medziugorja?

– Trzy lata później cierpiałem na 
straszne bóle kręgosłupa. Rankiem już 
nie mogłem się podnieść. Z powodu 
bólu pewnego razu zwichnąłem sobie 
kostkę, idąc ulicami faweli. Wtedy wy-
jechałem do rodziców do Chorwacji. 
Pozdrowiłem moją rodzinę i od razu 
udałem się do Matki Bożej do Me-
dziugorja, które leży około 50 km od 

mojego rodzinnego domu. 
Gdy tam przyjechałem, zdziwiłem 

się ilością zebranych tam ludzi, przede 
wszystkim chorych. Okazało się, że 
trwała msza z modlitwą o uzdrowienie 
celebrowana przez o. Tardifa, którego 
znałem z Argentyny. Po Komunii o. 
Tardif  zwrócił się do Matki Bożej i 
prosił o łaskę uzdrowienia dla chorych 
tu i na całym świecie. Setki kapłanów 
uczestniczyło w modlitwie. Byłem 
świadkiem, jak chromi wstawali i 
chodzili, a niewidomi odzyskiwali 
zdolność widzenia. Wszyscy oni do-
świadczali uzdrowienia za przyczyną 
Maryi. Zapomniałem o sobie, o moim 
cierpieniu, ponieważ zupełnie skupi-
łem się na działaniu Boga, które tak 
wyraźnie widziałem w tym kościele. 
Dopiero później zorientowałem się, że 
ból kręgosłupa minął, w dodatku bez-
powrotnie. I to także jest łaska, za którą 
dziękuję Matce Bożej z Medziugorja. 

– czy chciałby się ojciec podzie-
lić jeszcze jakimś doświadczeniem, 
które związane jest z Medziugor-
jem?

– Wielką miłość do Matki Bożej, 
Królowej Pokoju, miałem okazję wi-
dzieć w Argentynie. Jest mnóstwo ludzi 
bardzo biednych, którzy nie mają pra-
wie nic, a tak bardzo chcieliby zobaczyć 
Maryję z Medziugorja. Towarzyszyłem 
duchowo pewnej wspólnocie wiernych, 
którzy bardzo czcili Maryję z Medziu-
gorja. Wspólnota miała takie pragnie-
nie, by raz w tygodniu przychodzić 
na Eucharystię do mnie do kościoła, 
czyli do faweli, właśnie do tej dzielnicy, 
w której panowała tak wielka nędza 
szczególnie wśród dzieci. Gdy wspól-
nota przychodziła, otaczały ją tłumy 
dzieci i inni wierni. Wszyscy lgnęli do 
figurki Matki Bożej z Medziugorja, 
którą przynosili ze sobą członkowie 
wspólnoty. Panowała wielka radość, a 
dla mnie było to doświadczenie cudu. 

– Ojciec ma bardzo interesujące 
„imię”...

– Ach tak! Ojciec z różą. Od czasów 
sprawowania mojej pierwszej mszy 
świę tej, do tej pory, zabieram różę, 
ile kroć idę celebrować Eucharystię. 
Ona nie ma służyć mi jako ozdoba, 
ale jest znakiem kapłaństwa Chrystu-
sa w mojej duszy. Po przeistoczeniu, 
gdy chleb staje się Ciałem Chrystusa, 
wino Krwią, a Jego Obecność jest 
tak bardzo blisko, wtedy ofiarowuję 
Jezusowi tę różę. A po Eucharystii 
da ję lub wysyłam różę osobie, która 
jest chora, lub komuś, kto opiekuje 
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się chorym. Innym razem podarowuję 
ją osobie, która obchodzi urodziny. 
Róża jest błogosławieństwem, które 
pochodzi bezpośrednio z ołtarza Je-
zusa Chrystusa. 

– czy poznał ojciec kardynała 
Bergoglio – papieża Franciszka?

– Tak, poznałem go. Często mogli-
śmy razem koncelebrować mszę świętą, 
szczególnie podczas trudnego okresu 
dyktatury. Razem z innymi kapłanami 
i wiernymi oczekiwaliśmy najpierw na 
jego stanowisko wobec politycznych 
i ekonomicznych wydarzeń, tak by 
zachować jedność poglądów z naszym 
pasterzem. Był dla nas autorytetem. 
Nigdy się nie śpieszył, ale też nie opóź-
niał się w wypowiedzeniu stanowczego 
zdania. 

– W tym roku był ojciec w szpita-
lu Braci od Miłosierdzia w Wiedniu. 
co było szczególnym przeżyciem 
tego czasu?

– Niemieckie słowo „dusz-pasterz”, 
dosłownie troszczący się o dusze, jest 
najpiękniejszym słowem, określającym 
posługę kapłana. Gdziekolwiek mnie 
Pan posyła, staram się wejść w żywy 
kontakt z człowiekiem. 

Zaraz po wejściu do szpitalnego 
pokoju, zauważyłem mężczyznę, cier-
piącego na nowotwór. Pozdrowiłem 
go i przedstawiłem się. A on życzliwie 
mi powiedział: „Ojcze, ja nie wierzę w 
Boga, ale przyjmę ojca jako przyjaciela.” 
Często pomagałem mu w nocy, czasem 
wołałem siostrę. Po kilku dniach usły-
szałem, że jestem dla niego jak anioł. 
Gdy szedłem do kościoła, powiedzia-
łem mu: „Mój przyjacielu, idę powierzyć cię 
naszemu Przyjacielowi.” Wtedy zapytał 
„Jakiemu?”. Pokazałem mu krzyż, który 
otrzymałem od Ojca Pio. Uśmiechnął 
się, nawet gdy ten gest był dla niego 
wielkim trudem z powodu bólu. Gdy 
został przeniesiony na inny oddział, 
pomyślałem, że muszę go odnaleźć, 
zanim odjadę do domu. 

Zawołał mnie przez swoją żonę 
i powiedział: „Ojcze Ivanie, nie opuści 
ojciec szpitala, zanim nie udzieli mi ojciec 
rozgrzeszenia.” Miał możliwość spowie-
dzi. Kilka dni później zadzwoniła jego 
żona z wiadomością, że Bóg zabrał go 
do siebie. 

– Ma ojciec w Jezusie najlepsze-
go przyjaciela, a w Maryi pewną 
opiekunkę i przewodniczkę - to 
pewne. czy chciałby ojciec coś do-
dać na koniec rozmowy?

– Nic w tym dziwnego, że Matka 
Boża troszczy się o swoje dzieci. Kiedy 

mama szczególnie się nami opiekuje? 
Gdy jesteśmy chorzy albo mamy pro-
blemy. W naszym życiu jest podobnie 
- gdy przeżywamy trudności, pomagają 
nam przyjaciele.

Powtórzę to, czego uczyła nas, dzie-
ci, nasza mama: Kochane dzieci,  nie 
zapominajcie o wdzięczności Bogu i lu-
dziom za dobroć wam wyświadczoną. 

Niebo jest nam wdzięczne - przyj-
mujemy wdzięczność Jezusa, ponieważ 
to słyszenie Jego wdzięczności na nasze 
staranie się i zbliżanie się do Niego, 

jeszcze bardziej otwiera nas na Jego 
łaski, na tęsknotę za Nim i uzdalnia 
nas na odpowiadanie Mu miłością i 
gotowością pełnienia Jego woli. Matka 
Boża także wychodzi od wdzięczności 
każdemu z nas, wynagradza wierność 
i podejmowane przez nas starania. 
Wspiera naród chorwacki, aby dalej 
kroczył drogą, którą proponuje.

Przekład z niem.: Alicja B.
Medjugorje. Gebetsaktion.... 

nr 111, str. 24-29
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ORĘDZIA 
MATKI BOŻEJ 
DLA 
PARAFII 
W MEDZIU-
GORJU 
I DLA 
ŚWIATA

z 25 lutego 2014 
Drogie dzieci, widzicie, 

sły szycie, czujecie, że w ser-
cach wielu ludzi nie ma Boga, 
gdyż daleko im do modlitwy 
i nie ma w nich pokoju. Wy, 
małe dzieci, módlcie się, żyj-
cie przykazaniami Boga. Wy 
bądźcie modlitwą, wy, którzy 
od początku odpowiedzieli-
ście TAK na moje wezwanie. 

Dawajcie świadectwo o Bo-
gu i o mojej obecności i nie 
za pominajcie, drogie dzieci, 
o tym, że Ja jestem z wami 
i kocham was. Każdego dnia 
przedstawiam was wszystkich 
mojemu Synowi Jezusowi. 

Dziękuję, że odpowiedzie-
liście na moje wezwanie.

z 25 stycznia 2014
Drogie dzieci, módlcie się, 

módlcie się, módlcie się, aż 
pro mieniowanie waszej mod-
li twy obejmie swym wpływem 
tych, z którymi się spotyka-
cie. Umieśćcie Pismo Świę te 
w widocznym miejscu w wa-
szych rodzinach i czytajcie je, 
aby słowa pokoju wniknęły do 
waszych serc. 

Modlę się z wami i za was, 
drogie dzieci, abyście z każ-
dym dniem otwierali się coraz 
bardziej na wolę Bożą. Dzię-
kuję, że odpowiedzieliście na 
moje wezwanie.

z 25 grudnia 2013
Drogie dzieci, daję wam 

Kró la Pokoju, aby On udzielił 
wam swego Pokoju. Wy, dro-
gie dzieci, módlcie się, mó-
dlcie się, módlcie się! Owoc 
modlitwy ukaże się na twarzy 
ludzi, którzy zdecydowali się 
na Boga i na Jego Królestwo. 
Ja, wraz z moim Synem Jezu-
sem, błogosławię was błogo-
sławieństwem pokoju. 

Dziękuję, że odpowiedzie-
liście na moje wezwanie.

Doroczne orędzie 
przekazane przez 
Jakova Colo 
25 grudnia 2013
Matka Boża objawiła się trzy-

mając Dzieciątko Jezus na rękach. 

Objawienie zaczęło się o 15:07 i 
trwało 8 min. 

Drogie dzieci, Jezus dziś 
w szczególny sposób pragnie 
zamieszkać w każdym sercu i 
dzielić z wami każdą radość i 
ból. Dlatego, kochane dzieci, 
w szczególny sposób spójrzcie 
w wasze serca i zadajcie sobie 
pytanie, czy pokój i radość 
z narodzin Jezusa naprawdę 
opanowała wasze serca. 

Drogie dzieci, nie żyjcie w 
ciemności, dążcie do światła i 
do Bożego zbawienia. Kocha-
ne dzieci, zdecydujcie się na 
Jezusa i podarujcie mu swo-
je życie i serce, bo tylko tak 
Najwyższy będzie mógł dzia-
łać w was i poprzez was.



Vox Domini

12

– Ivanie, jesteśmy w Medziugorju. 
Nowy Rok jest czasem powrotu z USA 
do ojczyzny. Święta Bożego Narodze-
nia spędziłeś z rodziną w Bostonie. Jak 
wyglądają wasze święta?

– Każdego roku z radością wracam 
do Medziugorja, aby tutaj spędzić okres 
między Bożym Narodzeniem a Nowym 
Rokiem. Największe rodzinne święta, 
czyli Boże Narodzenie, obchodziłem 
razem z żoną i dziećmi. Natomiast teraz 
przyjechałem świętować Nowy Rok z 
mamą i braćmi. Zostanę tu do uroczy
stości Objawienia Pańskiego, a później 
wrócę do Ameryki. 

Święta w Ameryce nie przypominają 
tutejszych. Ameryka, jak wiele państw 
Europy, przeżywa Boże Narodzenie 
zupełnie inaczej. Wszystko wydaje 
się podporządkowane zewnętrznemu 
świętowaniu, a więc dekoracje w 
wielkich miastach, reklamy, oświetlenie 
i fajerwerki. Świętowanie koncentruje się 
wokół materialnych rzeczy i bazuje na 
dawaniu prezentów. Nie jestem przeciwny 
obdarowywaniu się prezentami, wręcz 
przeciwnie, bardzo miło jest otrzymać 
coś pięknego czy pożytecznego. Jednak 
wiemy doskonale, że nie na tym polega 
istota Bożego Narodzenia, która jest tak 
głęboka jako tajemnica wcielenia Boga. 

Medziugorje jest małą miejscowością 
w porównaniu z innymi miastami. Być 
może dlatego panuje tu inny klimat, a 
święta czuje się w powietrzu. Dzięki pro
stocie jest jakby łatwiej dostrzec Jezusa 
ubogiego, w żłóbku, i przeżyć osobiste z 
Nim spotkanie. 

– Były to pierwsze święta Bożego 
Narodzenia bez twojego teścia, który 
odszedł do Pana we wrześniu 2013.

– Zmarł po krótkiej i ciężkiej cho
robie. Był bardzo związany z dziećmi, 
które lubiły spędzać z nim czas, szcze

gólnie gdy przebywałem 
poza Ameryką, głosząc 
świadectwa na całym 
świecie. On zawsze był 
z nimi, odprowadzał je 
do przedszkola i szkoły. 
Gdy zebraliśmy się całą 
rodziną w dniach Boże
go Narodzenia, wiele 
razy wspominaliśmy go 
z miłością. Dzieci straciły dziadka, moja 
żona – ojca, a teściowa – męża. A więc 
czuje się pustkę po jego osobie. Jednak 
musimy pamiętać, że jest w tym do
świadczeniu Bóg, a śmierć jest naturalną 
częścią naszego życia na ziemi. Bóg nas 
wysłał na ziemię i On nas z niej weźmie 
do Siebie, nie w chwili, gdy my będziemy 
chcieli, lecz w momencie, o którym On 
zadecyduje. Musimy z wiarą przyjąć 
wolę Boga.

– Zapytałem o to, ponieważ w tym 
roku nie mogłeś być w Wiedniu w ka-
tedrze, natomiast była z nami Marija, 
aby dać świadectwo.

– Tak, śmierć teścia była najważniej
szym powodem, dla którego musiałem 
zrezygnować z wyjazdu. Mamy czwórkę 
dzieci. Teść, jak wcześniej powiedzia
łem, chętnie się nimi zajmował. W tym 
roku szkoła rozpoczęła się na początku 
września, a mój teść wtedy był już ciężko 
chory. Moja żona pracuje, a dzieci chodzą 
do różnych szkół. Fizycznie niemożliwe 
było, by zajęła się dowiezieniem ich do 
szkół. Dlatego postanowiliśmy z żoną, 
że zostanę w Bostonie i pomogę przy 
dzieciach.

– Co myślisz o spotkaniach w Wied-
niu, gdy jesteś z nami w katedrze, i jest 
z nami kardynał?

– Jest to szczególny czas. Tę atmos
ferę trudno opisać słowami. Pięknie jest 
razem się modlić, spotkać przy ołtarzu 

Chrystusa pod przewodnictwem jedne
go z pasterzy. Jestem świadomy tego, 
że kardynał chętnie gości nas w swoim 
Kościele i jestem mu ogromnie wdzięczny 
za życzliwość i gościnność. Ilekroć tam 
przebywam, odczuwam żar modlitwy, 
wielkie pragnienie i wytrwałą prośbę, aby 
spełniło się to wszystko, o co latami prosi 
Matka Boża. Rzeczywiście czuję, jakby 
wszyscy ludzie byli w czasie modlitewne
go spotkania wyniesieni do nieba. Jest to 
jedno spotkanie w roku, a więc stanowi 
odnowienie dla zgromadzonych wier
nych oraz ich rodzin. Mogą naładować 
duchowe akumulatory, aby w dalszym 
codziennym życiu dawać świadectwo i 
nieść światło ludziom, z którymi żyją.

– Dziękuję, że mogliśmy ci towa-
rzyszyć w czasie objawienia, które 
otrzymałeś w twojej kaplicy. Po wi-
dzeniu Maryi powiedziałeś, że była 
bardzo radosna – czy Matka Boża jest 
taka szczególnie w czasie Bożego 
Narodzenia czy także w innym czasie?

– Przez minione lata w większości 
objawień Matka Boża była radosna. Były 
przypadki, gdy była smutna i zatroskana, 
szczególnie w czasie wojny. Wiemy, że 
odkąd się ukazuje, czyli od 1981 r., na 
całym świecie trwają wojny i konflikty. 
Medziugorje jest miejscem, w którym 
zaprasza nas Ona z matczyną troską 
do życia pokojem i miłością. Maryja jest 
smutna także wówczas, gdy mówi nam 
o aborcjach, w których giną niewinne i 

Matka 
Boża 

przychodzi 
jako 

Matka 
Nadziei

Wywiad z Ivanem Dragiceviciem przeprowadził 
Vitomir Damjanovic, 30 grudnia 2013



1/2014

13

niezdolne do obrony dzieci. Kolejną Jej 
wielką troską są współczesne rodziny, 
wystawione na liczne pokusy i stające 
przed poważnymi wyzwaniami. Muszę 
przyznać, że w ciągu ostatnich miesięcy 
nie było takiego objawienia Matki Bożej, 
w którym nie wspominałaby o rodzinach, 
za które bardzo się modli. Tym samym 
pokazuje nam, jak się o nie troszczy i jak 
bardzo los rodziny przyciąga Jej uwagę i 
czułość Jej Niepokalanego Serca.

– Maryja w objawieniu zaprasza 
ro dziny do podążania drogą świętości.

– Nie tylko w ostatnim miesiącu, lecz 
w ciągu minionych 32 lat Matka Boża 
prosi nas nieustannie o odnowę rodziny i 
jej świętość. Niestety nie możemy oczeki
wać, że stan dzisiejszego świata poprawi 
się, jeśli rodzina znajduje się w kryzysie, 
porównywalnym do nowotworu z prze
rzutami. Wiemy przecież, że przerzuty 
oznaczają obecność komórek rakowych 
w całym ciele, a w konsekwencji dopro
wadzenie organizmu do wyniszczenia, 
a nawet do śmierci. To bardzo poważny 
stan. Dlatego Maryja tak usilnie budzi 
nasze sumienia i podaje nam leki, którymi 
możemy zwalczyć chorobę, niszczącą 
nasze rodziny. Podpowiada nam, jak 
prowadzić rodzinę do kroczenia drogą 
świętości, czyli życia w takiej bliskości 
Boga jak święta rodzina. A więc przyjmij
my lek podawany Jej dłonią, który wniesie 
do naszych rodzin nadzieję i radość Boga. 

Musimy także w naszych rodzinach 
przyjmować krzyż. U jednych jest on 
większy, w innych osób mniejszy, lecz nie 
możemy przeżywać naszej codzienności 
bez brania krzyża, tak by w naszych 
trudach Bóg był uwielbiony. Każda trud
ność i cierpienie jest dla mnie i dla ciebie 
przesłaniem, lekcją do odczytania. W tym 
miejscu chcę podkreślić wagę dialogu w 
rodzinie, rozmów ze spokojem i miłością 
o wszystkich sprawach, ponieważ często 
potrafimy w gronie najbliższych osób 
skutecznie się mijać, aż stajemy się sobie 
obcy, mieszkając pod jednym dachem. 
Aby stawać się świętym społeczeństwem, 
potrzebujemy żyć świętością w naszych 
rodzinach.

– Słyszeliśmy o wydarzeniu od-
noszącym się do świadectwa, które 
miałeś wygłosić. Co się właściwie 
wydarzyło?

– Miałem powiedzieć świadectwo w 
dwóch parafiach, w których moje dzieci 
chodzą do szkoły. Termin uzgodniliśmy 
z wiernymi na 26.10.2013 r. Dziwnym 
zbiegiem okoliczności cztery dni przed 
spotkaniem proboszcz otrzymał list od 
nuncjusza z Watykanu. Wszystko było już 

przygotowane, a więc tym bardziej było to 
szokujące. Na mojej stronie internetowej 
wiadomość o spotkaniu widniała od 9 mie
sięcy, a więc pozostaje dla mnie niejasne, 
dlaczego nie można było odwołać spotka
nia wcześniej. Kolejną zagadką jest fakt, 
iż list nie był zaadresowany bezpośrednio 
do mnie. Oczywiście przyjąłbym decyzję i 
z posłuszeństwa Kościołowi odwołałbym 
spotkanie. W ten sposób nawet sam 
proboszcz nie był w stanie odwołać spo
tkania, to znaczy powiadomić wszystkich, 
którzy postanowili przyjść. 

Gdy nadszedł dzień świadectwa, 
wierni nie wiedzieli o liście, a więc o za
kazie wystąpienia. W kościele zebrało 
się bardzo wiele osób, ponieważ księża 
nie zdołali ich powiadomić o tym, co się 
stało. Nie chciałbym dłużej o tym mówić. 
Mogę jedynie dodać, że zarówno mi, 
jak i proboszczowi było bardzo trudno w 
zaistniałej sytuacji. Przykro mi także ze 
względu na zgromadzonych wiernych, 
którzy poświęcili swój czas, nie docze
kawszy się spodziewanego spotkania.

– To po raz pierwszy nie otrzymaleś 
pozwolenia, aby przemówić?

– Owszem, to było pierwsze tego 
typu doświadczenie. Przyznaję, że cie
szy mnie fakt, iż została w Watykanie 
powołana specjalna komisja, która 
prze słuchała wszystkie osoby widzące. 
I ufam, że wkrótce zostanie wydane 
oficjalne oświadczenie na temat Medziu
gorja. Gdyby Watykan się wypowiedział, 
wszyscy musieliby to zdanie przyjąć i 
się do niego zastosować, zarówno my, 
widzący, jak i księża. Może wtedy nie 
zdarzałoby się nieporozumienie podobne 
do wspomnianego. Jako osoby widzące 
postanowiliśmy nie dawać świadectwa w 
formie wystąpień w parafiach, dopóki nie 
zostanie wydana opinia komisji watykań
skiej w sprawie Medziugorja, która moim 
zdaniem powinna wiele wyjaśnić.

– Masz nadzieję, że opinia Watyka-
nu zostanie ogłoszona w najbliższym 
czasie?

– Ufam, że stanie się to w najbliższej 
przyszłości. Moja nadzieja opiera się na 
fakcie zakończenia prac przez komisję, 
która swoje wnioski przekazała do Kon
gregacji Nauki Wiary. Następną instancją 
jest już tylko papież, który podejmie osta
teczną decyzję i poda ją do wiadomości.

– Jak odbierasz nowego papieża 
jako pasterza Kościoła?

Wnioskując z jego zachowania, które 
wszyscy mamy okazję obserwować, wy
daje mi się, że Pan Bóg dał nam pa pieża, 
który jest wspaniałym ojcem i dobrze 
wie, w jakim stanie jest nie tylko Kościół, 

ale cały świat. Działa jak prawdziwy 
duszpasterz, wprowadzając zmiany prze
starzałych struktur. W ten sposób daje 
Kościołowi jakby lustro, w którym mamy 
się przejrzeć i wprowadzić konieczne 
reformy. Kościołowi jest potrzebne we
wnętrzne oczyszczenie, a wtedy będzie 
mógł wyraźniej jaśnieć światłem Boga. Oj
ciec Święty wie najlepiej, że jest jeszcze 
wiele do zrobienia i reformy są w fazie po
czątkowej. Odbieram papieża Franciszka 
bardzo pozytywnie. On wszystkimi siłami 
stara się przybliżyć nam Jezusa Chrystu
sa i przypomnieć, że Jezus przyszedł na 
świat jako Zbawiciel każdego człowieka. 
Nie ma innej alternatywy. Znamy jedyną 
drogę zbawienia, a jest nią Jezus Chry
stus. (Ivan dawał świadectwo w katedrze 
w Buenos Aires za zgodą kard. Bergoglio, 
w czasie gdy kardynał przebywał już na 
konklawe w roku 2013, na którym został 
wybrany Papieżem - przy. red.)

– Medziugorje ukazuje drogę prze-
miany, którą może wybrać współ-
czesny człowiek. Jak postrzegasz 
Medziugorje w kontekście dzisiejszej 
sytuacji Kościoła?

– Ukazywanie się Matki Bożej przez 
32 lata w Medziugorju, a przez nie – ca
łemu światu, stanowi naprawdę pewien 
przełom. W końcu trzeba przyznać, że 
cała ludzkość znajduje się w kryzysowym 
momencie, to znaczy stoi przed decyzją, 
którą drogą pójdzie: za światem i jego 
materialistyczną filozofią czy za Jezusem, 
który jest autentycznym centrum ludzkie
go serca. Jeśli opowiemy się za Jezusem, 
który jest drogą, prawdą i życiem, może
my żywić nadzieję piękniejszego życia, 
w którym Matka Boża, matka nadziei, 
będzie dla nas wsparciem. 

Dzisiejsza Europa i świat, który chce 
budować rzeczywistość na materializmie, 
zmianie praw dotyczących naturalnej 
struktury małżeństwa, legalizacji związ
ków homoseksualnych, aborcji i eutanazji, 
nie ma przyszłości i nie może się na dłuż
szą metę utrzymać. Jestem przekonany, 
że prawdziwym powołaniem człowieka na 
ziemi jest dawanie życia oraz postępowa
nie zgodnie z prawem naturalnym oraz 
Bożym. Nie mogę pozostać obojętny, gdy 
widzę europejskie kraje o wielowiekowej 
tradycji chrześcijańskiej, które wyrzucają 
ze swoich konstytucji zdania zawierające 
odwołania do wartości chrześcijańskich, 
ponieważ wiara była ostoją narodów 
przez całe wieki i właśnie ona pozwo
liła przeżyć ludziom wiele trudności i 
nieszczęść. Matka Boża przychodzi do 
nas przez te lata i pragnie nam pomóc w 
odnowie i nawróceniu. Chce, abyśmy w 



Vox Domini

14

końcu się obudzili i otworzyli oczy na to, 
co się dzieje, dokąd prowadzi nas świat. 
Daje nam swoje słowa, odwołujące się do 
słów Ewangelii, abyśmy teraz zaczęli żyć, 
ponieważ nie możemy zwlekać.

– Nowy Rok to także nowa szansa, 
aby zacząć żyć od nowa. A także oka-

zja, by zadać sobie pytanie i odpowie-
dzieć, którą drogą iść.

– Nowy Rok przynosi nowe wyzwania, 
na które mamy być przygotowani poprzez 
wzmacnianie naszych duchowych sił 
mocą Słowa Bożego. To, co dziś chciał
bym szczególnie podkreślić, to fakt, że lu

dzie wierzą pustym obietnicom, które daje 
świat. Potrzeba, abyśmy uwierzyli Słowu 
Boga i nie tylko się nim zachwycili, ale 
na prawdę nim żyli! Musimy siebie wciąż 
na nowo pytać, czy wcielamy w naszą 
codzienność słowa Ewangelii. Bądźmy 
konsekwentni w tym, co mówimy i jak 
żyjemy. A to, co nie jest ze sobą spójne, 
naprawiajmy według przesłania Jezusa 
Chrystusa. 

Już św. Paweł zaznaczał, że wiara 
bez uczynków jest martwa, a więc żyjmy 
tym, co głosimy. Starajmy się więcej 
modlić, a następnie żyć treścią modli
twy – miłością Boga. Wtedy zobaczymy 
owoce, zgodnie ze słowami Ewangelii: 
„Po owocach ich poznacie.”

Przekład z niem.: Alicja B.

Medjugorje. Gebetsaktion... nr 112
str. 10-15
Przekład za zgodą Redakcji

Ojciec Aidan Msafiri urodził 
się 28 marca 1963 r. w Kilema. 
Tam chodził do przedszkola i szkoły 
podstawowej, którą ukończył w roku 
1978. W latach 1979-1985 uczył się 
w gimnazjum, które było jednocze-
śnie niższym seminarium duchow-
nym. Studia filozoficzne i teologiczne 
kończył w Perhamino. W roku 1990 
przyjął święcenia diakonatu. Nato-
miast święcenia kapłańskie otrzymał 
4 lipca 1991 w Moshi. 

Później przez 5 lat, do roku 1996, 
uczył się w seminarium duchownym. 
Magisterium z teologii moralnej 
uzyskał w roku 1998 po dwóch latach 
nauki na Uniwersytecie w Nairobi. 
Rok pracował na parafii w Mandaka. 
Następnie wyjechał do Wiednia, aby 
tam studiować w latach 1999-2003 
na wydziale katolickim Uniwersy-
tetu. Pod kierunkiem prof. Güntera 
Virta pisał pracę doktorską, którą 
obronił z wyróżnieniem. Od 2003 do 
2005 r. pracował w parafii Kilema. 
Od 2005 pracuje jako wykładowca na 
Uniwersytecie w Tanzanii. Do dziś 
kieruje Wydziałem Filozofii i Etyki. 

Ojciec Aidan Msafiri napisał 
kilka książek o tematyce etycznej. 
Od roku 2012 pełni rolę doradcy w 
Katolickiej Radzie do Spraw Rodziny 
przy Konferencji Episkopatu Tanza-
nii (UFATA). Ojciec jest także eks-
pertem do spraw środowiska, zmian 
klimatycznych oraz odpowiada na 
wiele kwestii dotyczących Afryki.

słuchałem spowiedzi, rozmawiałem z 
małżeństwami, a jedno z nich udało mi 
się z pomocą Bożą uratować od rozpadu 
i uważam, że był to cud, w którym dane 
mi było pośredniczyć. 

– Jak przyjęli ojca miejscowi 
kapłani?

– Bardzo życzliwie i z radością. W 
ogóle w Medziugorju czuję się jak w 
domu. W święto Wniebowzięcia Najświęt
szej Maryi Panny, 15 sierpnia, miałem 
możliwość odprawiania Eucharystii w 
języku niemieckim jako główny celebrans. 
Mogłem się wówczas podzielić z wiernymi 
swoim doświadczeniem wiary. Po mszy 
świętej wiele osób podchodziło do mnie, 
aby podziękować za podzielenie się ser
cem oraz poprosić o możliwość kontaktu, 
za co jestem im bardzo wdzięczny. 

– Rzeczywiście jest ojciec dzie
ckiem Maryi. Jak odczuwa ojciec 
Jej prowadzenie i opiekę?

Troskliwa obecność Matki Bożej jest 
ogromną, niewytłumaczalną pod ludzku 
łaską i darem. Wracam do Medziugorja, 
aby odnawiać w sobie to doświadczenie 

Medziugorje jest 
jak niebo na zieMi
Wywiad przeprowadził Maximilian Domej, 12 września 2013

– Jesteśmy teraz w Wiedniu. 
Ale przez ostatni miesiąc zwie
dzał ojciec Europę, a także był w 
Medziugorju. Jakie są ojca wra
żenia po podróży?

– Za każdym razem przeżywam głę
biej doświadczenie bycia w Medziugorju. 
Oczywiście bardzo się cieszę z tej piel
grzymki i muszę przyznać, że była dla 
mnie przede wszystkim umocnieniem w 
wierze. Po pierwsze dziękowałem Maryi. 
Obecnie mam 50 lat, a fakt, że moje życie 
będzie wyglądać tak, a nie inaczej, wcale 
nie było takie oczywiste. Po drugie pra
gnąłem wyrazić moją wielką wdzięczność 
Matce Bożej za pracę i działalność „Me
djugorje Gebetsaktion” (Akcji Modlitewnej 
Medziugorje) w Wiedniu. 

– Jak udał się ojciec do Me
dziugorja?

– Do Medziugorja jechały dwa autobu
sy pełne pielgrzymów. Zabrałem się z nimi 
jako kapłan i opiekun, razem z Franzem 
Gollowitschem, który od wielu lat pilotuje 
pielgrzymki do Medziugorja. 

Na miejscu udzielałem sakramentów, 
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oraz pogłębiać w sobie przeżywanie treści 
objawień. Jesteśmy ludźmi i w naszej 
słabej kondycji, poddanej pośpiechowi 
codziennych spraw, zapominamy o tym, 
co najważniejsze, dlatego tak ważne jest 
nawracanie się, praca nad pamięcią o 
cudach Boga w naszym życiu. Dla mnie 
Medziugorje jest kawałkiem nieba na tej 
ziemi. To czas moich rekolekcji, nabrania 
duchowych sił w duszy, aby móc iść z 
Dobrą Nowiną jako kapłan do ludzi, do 
których jestem posłany, przede wszystkim 
do młodzieży w całej Afryce.

– Został ojciec mianowany 
profesorem zwyczajnym teologii 
na uniwersytecie. Czy mógłby 
ojciec krótko opisać, na czym po
lega ojca praca w Afryce?

– Po pierwsze, kieruję Wydziałem 
Filozofii i Etyki na Uniwersytecie Stella 
Maris w Tanzanii, który podlega Kon
ferencji Episkopatu. Prowadzę wiele 
seminariów i wykładów oraz konferencji, 
także o zasięgu międzynarodowym, 
dotyczących naturalnych metod regulacji 
poczęć. Jesienią mam zamiar poprowa
dzić seminarium dla Konferencji Episko
patu Tanzanii. Muszę przyznać, że środki 
antykoncepcyjne są tragicznie szkodliwe 
przede wszystkim dla zdrowia kobiet. 
Widzimy wiele skutków ubocznych, któ
re w dalszej perspektywie niszczą całe 
małżeństwo. W maju minionego roku 
uczestniczyłem w konferencji w Kuala 
Lumpur, która była dla mnie bardzo roz
wijająca pod względem nowych odkryć, 
wniosków i badań. Dotyczyła właśnie 
naturalnych metod planowania rodziny. 
Ponadto jestem duszpasterzem akade
mickim oraz doradcą do spraw rodziny. 
Zajmuje się tym organizacja suahilijska 
UFATA, której działania są ukierunko
wane na rodzinę – wzmacnianie solidar
ności i umocnienie więzi rodzinnych. Od 
zeszłego roku jestem odpowiedzialny za 
duchową opiekę nad nią. Biskup powołał 
mnie do bycia jego doradcą w dziedzinie, 
którą teraz omawiamy. 

– Na czym głównie polega pra
ca u podstaw w Tanzanii? Znamy 
ojca od wielu lat i często wspiera
liśmy ojca choćby poprzez akcje 
bożonarodzeniowe, które miały 
na celu pomoc Tanzanii. Jakie 
widzi ojciec owoce?

– Owoce widzę przede wszystkim w 
przedszkolu. Wiele dzieci chce chodzić 
do katolickiego przedszkola, ponieważ 
tutaj otrzymują dobre posiłki. Prowadzą 
je siostry zakonne. Jedno dziecko, we
dług słów jednej z sióstr, nie chciało iść 
do pierwszej klasy szkoły państwowej, 

ponieważ wiedziało, że tam nie otrzyma 
jedzenia.

Może wydawać się to zabawne, lecz 
jest to wynik pomocy, otrzymywanej od 
Akcji Modlitewnej Medziugorje. Przed
szkole i szkoła podstawowa otrzymują 
jedzenie oraz mundurki szkolne. Dzieci 
najczęściej pochodzą z bardzo biednych 
rodzin, w których rodzice są często zara
żeni wirusem HIV. U nas dochód brutto na 
jednego mieszkańca wynosi 148 euro na 
rok. Nigdy nie mogliby sobie pozwolić na 
wysłanie dziecka do szkoły. 

– A więc dochód miesięczny 
przeciętnego Tanzańczyka wyno
si ok 10 euro.

– Tak. Dlatego podczas pobytu w 
Europie, Austrii, w Medziugorju, w Niem
czech, powtarzam niestrudzenie, że 
powinniście każdego dnia dziękować za 
to, jak możecie żyć, na ile rzeczy i spraw 
możecie sobie pozwolić. Przykro mi, 
gdy słyszę narzekanie, ponieważ jestem 

świadomy, że wielu żyje na bardzo wy
sokim poziomie, a pomimo wszystko nie 
dziękują Bogu, ani nie umieją dzielić się 
z innymi ludźmi tym, co posiadają.

– Widzimy, że każdy czło
wiek, gdy dobrze mu się wiedzie, 
zapomina o tym, że nie jest to 
oczywis tość. Dlatego potrzebu
jemy sobie przypominać o funda
mencie, ja kim jest wdzięczność. 
Myślę, że wła śnie modlitwa jest 
taką przestrzenią, w której Bóg 
może nam pokazać, że jesteśmy 
stworzeni, aby poszerzać nasze 
serca.

– Odnosząc się jeszcze do poprzed
niego pytania, chciałbym wspomnieć 
o owocach również na uniwersytecie. 
Dzięki otrzymywanej pomocy studiować 
może 10 do 15 młodych ludzi, studentów 
i studentek, którzy nie mogliby kształcić 
się na uniwersytecie bez tego wsparcia. 
Otrzymują także książki, jedzenie, kie
szonkowe. 

– To znaczy, że wykształcenie 
w Tanzanii nadal należy do dóbr 
luksusowych?

– Owszem, jest to rzadka możliwość. 
Uważam, że edukacja jest dla Afryki 
najlepszym sposobem wyprowadzania 
ludzi z nędzy. Lepsza przyszłość dla tej 
znękanej biedą ziemi spełnia się jedynie 
przez kształcenie, ale nie chodzi tu o ogól
ną edukację, lecz dawanie wykształcenia, 
które niesie ze sobą chrześcijańskie 
war tości. 

Niektórzy studiują na Oxfordzie lub 
Harwardzie, lecz nie mają ukształtowa
nego sumienia, nie przedstawiają sobą 
żadnych chrześcijańskich wartości, któ
rych świat tak bardzo potrzebuje. 

– W Europie panuje materia
lizm, który pomija zupełnie dobro 
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duszy ludzkiej. Lecz widzimy 
tak że świadków wiary, takich 
jak ojciec, którzy są dla wielu 
za chętą, by zmieniać życie w śro
dowisku, w którym żyją. 

– To prawda. Nasza przyjaźń niesie 
obustronne pozytywne skutki i zmiany. 
Europa może się od nas uczyć prostoty i 
wdzięczności, a także przypominać sobie 
o swoich korzeniach i dziedzictwie war
tości: chrześcijańskich, humanistycznych, 
duchowych.

Europa jest zbudowana na Golgo
cie. Nie na filozofii, teorii czy polityce. 
Wytrwałość w wierze jest najważniejsza. 
Jest w Europie wielu rozsądnych ludzi. 
Więc skąd obecny kryzys? Właśnie z 
powodu masowego odejścia od wartości, 
porzucenia życia nimi. 

– I tu widzimy znowu Medziu
gorje, przychodzenie Matki Bożej, 
która prostymi słowami orędzi i 
matczyną miłością dotyka tego 
miejsca w nas, które jest zdolne 
do zadziwienia  naszego serca. 

– Tak, to prawda. W orędziach Matka 
Boża uczy nas fundamentów wiary. Sta
nowią bezsprzecznie najlepszy środek, 
aby osiągnąć cel: nawrócenie, bycie bar
dziej ludzkim, życzliwszym, mniej prze
siąkniętym materializmem i egoizmem. 
Słowa Maryi są lekiem na skupienie na 
sobie, na nienawiść i kulturę śmierci. 
Na nowo ustawiają w sercach właściwą 
hierarchię wartości, która uzdrawia nas z 
życia pod presją coraz większych sukce
sów oraz ulegania depresjom. 

– Mamy nadzieję, że w na
stępnym roku zobaczymy się w 

Tanzanii, a także będziemy mogli 
zwiedzić ten piękny kraj. 

– Chciałbym wam z całego serca jesz
cze raz podziękować za wsparcie oraz 
okazanie wielkiej życzliwości. Dziękuję 
także w imieniu „Czekoladowych dzieci 
Afryki”. A naszą wdzięczność wyrażamy 
modlitwą za was. 

STATYSTYKI:
Jedzenie, czesne, mundurki szkol ne 

od kwietnia 2010 do września 2013
1. Codzienne posiłki dla 314 dzieci z 

dwóch przedszkoli w parafii Kilema.
2. Codzienne posiłki dla 140 dziew

cząt oraz 52 chłopców ze szkoły gospo
darstwa domowego z parafii Kilema.

3. Codzienne posiłki dla 912 uczniów 
i uczennic szkoły podstawowej Mkyashi.

4. Miesięczne utrzymanie dla dwóch 
przedszkoli.

PROGRAM POMOCY „Światło Ma
ryi”. Chleb i szkoła  akcja dla Tanzanii.

W ramach projektu od lat udzielamy 
pomocy najbiedniejszym w Afryce. Je
steśmy świadomi, że chleb staje się na 
całym świecie coraz droższy, a wielu ludzi 
walczy o przetrwanie. Określenie „chleb” 
ma szerokie znaczenie: bez chleba nie 
ma życia, bez chleba nie ma przyszłości. 
Ojciec Aidan Asafire jest przyjacielem 
Medziugorja. Zakłada w Afryce szkoły, 
stwarzając możliwość edukacji od okresu 
przedszkolnego do etapu uniwersyteckie
go. Lecz jest jeszcze wiele dzieci, które 
nie mogą chodzić do szkoły, a rodzice 
nie mogą ich tam wysłać z powodu braku 
środków finansowych. Wiele z tych dzieci 
jest sierotami.

Przekład z niem.: Alicja B.

W ubiegłym numerze „Vox 
Domini” (4/2013) pisaliśmy nie-
co obszerniej o szkole rolniczej 
w Czadzie, w której pracuje m. 
in. s. Dorota Zych ze Zgroma-
dzenia Sacré-Coeur (Najświęt-
szego Serca). 

Każdy kto chciałby choć jed-
norazowym, nawet skromnym  
darem np. w okresie Wielkie-
go Postu, wesprzeć działalność 
szkoły tak, aby możliwa była 
pomoc najuboższym uczniom 
w zdobyciu zawodu, może to 
uczynić dokonując wpłaty:

– albo na adres pocztowy: 
Komisja Episkopatu Polski 
ds. Misji ul. Byszewska 1
skr. poczt. 112 
03-729 Warszawa
– albo na konto Komisji: 
PEKAO S.A. I O/Warszawa 
06 12401037
1111000006916772
w każdym wypadku 
konieczny jest dopisek:
S. DOROTA ZYCH SACRE-

-COEUR DLA SZKOŁY ROLNI-
CZEJ W CZADZIE

Każdy gest pomocy jest za-
wsze przekazywany imiennie 
dla konkretnej misjonarki i 
poz woli jej na dofinansowanie 
konkretnych prac w miejscu 
misyjnego przeznaczenia. W jej 
imieniu oraz w imieniu jej pod-
opiecznych wszystkim z serca 
dziękujemy!

Adres domu Sióstr w Polsce:
ul. Warszawska 50
05-270 Marki
22/ 781-23-35
now@sc.opoka.org.pl
Przełożona wspólnoty: 
s. Dorota Stokłosa RSCJ

Pomysł na 
jałmużnę Postną



1/2014

17

z ręki tym wszystkim, którzy posłu
gują się słowami biskupa Mostaru, 
aby w imieniu Kościoła atakować 
Medziugorje. 

2. „W mocy pozostaje oświad
czenie biskupów byłej Jugosławii, 
wydane w Zadarze 10 kwietnia 
1991 r., które pozostawia wolną 
drogę przyszłym badaniom. We
ryfikacja zatem będzie trwała na
dal.” W swoim czasie Stolica Apo
stolska sama nie przyjęła oceny 
komisji nominowanej przez bisku
pa i zdecydowała o powierzeniu 
przypadku Konferencji Biskupów 
byłej Jugosławii. Ta ostatnia po
zostawiła wolną drogę przyszłym 
badaniom, jako że objawienia nie 

dobiegły jesz cze końca. Nie jest więc 
prawdą, że Konferencja Biskupów byłej 
Jugosławi wydała negatywny osąd. 

3. „W międzyczasie zezwala się 
wiernym na prywatne pielgrzymki pod 
przewodnictwem duszpasterzy”. Pry
watne pielgrzymki to takie, które orga
nizowane są przez wiernych lub przez 
świeckie agencje, przy czym podkreśla 
się, że dobrze, aby kierowali nimi kapła
ni. Ten ostatni punkt jest bardzo ważny, 
zwłaszcza ze względu na posługę spo
wiedniczą. 

4. „Na koniec, wszyscy katoliccy 
pielgrzymi mogą odwiedzać Medziugor
je, miejsce kultu maryjnego, gdzie moż
liwe jest praktykowanie wszystkich form 
pobożności”. Potwierdza to całkowitą 
swobodę pielgrzymów do odwiedzania 
Medziugorja, które Kościół uznaje za 
miejsce kultu maryjnego, gdzie można 
uczestniczyć we Mszy św., przystąpić do 
spowiedzi, odprawić Drogę Krzyżową, 
Adorację Najświętszego Sakramentu itd.

Takie jest, drodzy przyjaciele, oficjal
ne stanowisko Stolicy Apostolskiej od
nośnie Medziugorja oraz jej wytyczne, 
przedstawione przez kardynała Sekre
tarza Stanu i zatwierdzone przez same
go Ojca Świętego. Wyrażając swoją 
wdzięczność wspominamy o nich w mo
dlitwach do Królowej Pokoju, w nadziei, 
że ich zalecenia wszędzie spotkają się z 
posłuszeństwem i pokorą. 

O. Livio Fanzaga
Foto: Jacek Puto

StanowiSko kościoła
wobec objawień w Medziugorju 

Aktualne stanowisko Kościoła 
w kwestii objawień z Medziugorja 
zawarte jest w tzw. „Oświadczeniu 
z Zadaru”. Treść Oświadczenia 
Konferencji episkopatu Jugosławii 
911 kwietnia 1991 r., została od
powiednio wyjaśniona przez wiele 
autorytetów Kościoła, gdyż formuła 
jakiej użyto: „Non constat de super-
naturalitate” była błędnie interpre
towana przez wiernych. 

Formuła ta oznacza, że na 
pod stawie dotychczas przepro
wadzonych badań nie można jed
noznacznie stwierdzić charakteru 
nadprzyrodzonego zjawisk zacho
dzących w Medziugorju, ale nie 
wyklucza się, że zjawiska te mogą 
mieć taki właśnie charakter.

Jeden z hierarchów kościelnych, 
kard. Schönborn, przypominając sta no
wisko Kościoła wobec objawień, 1 listo
pada 2004 stwierdził:

„Jakie jest stanowisko Kościoła wo-
bec Medziugorja? Jest ono niezmienne 
od czasu pierwszego stanowiska wypra-
cowanego przez Konferencję Episkopa-
tu byłej Jugosławii. Kongregacja Nauki i 
Wiary, której jestem członkiem, potwier-
dziła je, z tego co wiem, dwukrotnie lista-
mi Sekretarza Kongregacji. 

Formuła, którą posłużyli się wówczas 
biskupi jugosłowiańscy, brzmiała non 
constat de supernaturalitate, to znaczy, 
że nie stwierdzono, iż zjawisko nad-
przyrodzone: nie jest ani wykluczone, 
ani potwierdzone. Non constat. Nie jest 
to ani negacja, ani afirmacja nadprzyro-
dzoności. 

Jaki stąd wniosek? Podwójny. Magi-
sterium dwukrotnie to potwierdziło. Po 
pierwsze, nie są dozwolone oficjalne 
pielgrzymki do Medziugorja. Oficjalne, to 
znaczy, że choć nie można organizować 
pielgrzymki diecezjalnej do Medziugor-
ja, nie jest zabronione udawanie się z 
pielgrzymką nieoficjalną. Po drugie, ci, 
którzy się udają do Medziugorja, mogą 
i powinni mieć opiekę duszpasterską. Te 
dwa punkty podkreślił biskup Bertone. 
Myślę, że to stanowisko jest bardzo ja-
sne. Nie starajmy się przeciągać sprawy 
w żadną stronę, uszanujmy powściągli-
wość Magisterium Kościoła w stosunku 
do zjawiska, którego ostateczna ocena 

z pewnością nie zostanie wydana przed 
jego końcem. Kościół nie da carta blan-
che na prywatne objawienia, które nadal 
jeszcze mogą trwać”
Oficjalne wytyczne Stolicy Apostol-

skiej w sprawie Medziugorja 
W związku z niewłaściwym trakto

waniem stanowiska Kościoła i rozsie
waniem fałszywych informacji, umiesz
czamy poniżej oficjalne wytyczne Stolicy 
Apostolskiej, zaczerpnięte z www.radio-
maria.it 

Drodzy przyjaciele, w zeszłym roku 
tę sławną hercegowińską parafię nawie
dziły 2 miliony pielgrzymów ze wszyst
kich stron świata, z czego 600.000 sta
nowili Włosi, a około 35.000 kapłani. Ze 
względów duszpasterskich ważne jest, 
aby pielgrzymi poznali wytyczne Stoli
cy Apostolskiej odnośnie mających tam 
miejsce wydarzeń. Ewentulane odmien
ne stanowiska należy traktować wyłącz
nie jako prywatną opinię. 

Stanowisko Stolicy Apostolskiej, jas
no wyrażone w wielu dokumentach stre
ścił niedawno Jego Eminecja kard. Tarci
sio Bertone, Sekretarz Stanu, w książce 
„Ostatnia widząca z Fatimy”  (Wyd. Rai
Rizzoli  str. 103107). Jego Świątobli
wość Benedykt XVI osobiście opatrzył tę 
książkę swoją przedmową. 

Oto co stwierdza w tej kwestii 
kard. Tarsicio Bertone: 
1. „Oświadczenia biskupa Mostaru 

odzwierciedlają prywatną opinię i nie 
stanowią ostatecznego, oficjalnego sądu 
Kościoła” Oświadczenie to wytrąca broń 

Znalezione w sieci
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Rok Wiary, który został ogłoszony 
jeszcze w czasie pontyfikatu Benedyk
ta XVI, zakończył się w uroczystość 
Chrystusa Króla w roku 2013. Jaka idea 
i zamiar towarzyszyły papieżowi, gdy 
ogłaszał jego początek 11 października 
2012? Zapewne pragnął, aby wszyscy 
wierni bardziej świadomie przyjęli wielkie 
bogactwo nauczania Soboru Watykań
skiego II, który rozpoczął się dokładnie 
50 lat wcześniej. Błogosławiony Jan 
XXIII, który zostanie kanonizowany ra
zem z bł. Janem Pawłem II w Niedzielę 
Miłosierdzia, chciał poprowadzić Kościół 
do źródeł, a współczesny świat umieścić 
w centrum rozważań, podejmowanych 
w świetle Ewangelii i osoby Jezusa 
Chrystusa. Pragnął, by Kościół umiał 
wypowiedzieć się i brać udział w dialogu 
dotyczącym współczesnych zjawisk i 
procesów społecznogospodarczych oraz 
aby  wspólnota chrześcijan była obecna i 
zaangażowana w świecie.

cHryStuS – ceNtruM 
HiStorii i Życia

Jan XXIII, tzw. dobry papież, w 
swoim wystąpieniu pt. Gaudet Mater 
Ecclesia (Raduj się Matko Kościele) z 
okazji uroczystego rozpoczęcia Soboru 
Watykańskiego II, w obecności około 300 
biskupów z całego świata, pokreślił, że 
najważniejsze troski i pytania ludzkości 
pozostają niezmienne. 

Jezus Chrystus pozostaje nadal cen
trum ludzkich dziejów i życia konkretnych 
osób. Człowiek albo należy do Chrystusa 
i Kościoła, a wtedy ma w sobie światło, 
dobro i przynosi owoce pokoju i opano
wania, albo żyje bez Niego, działając 
przeciwnie do Niego lub Go ignorując, 
a przez to rozsiewając zamieszanie i 
niepokój. 

Nie możemy zapominać, że Jan XXIII 
kilka miesięcy po wyborze na stolicę pio
trową powołał Radę Ekumeniczną. Nie 
bez znaczenia jest data jej powstania, 
25 stycznia 1959, święto nawrócenia św. 
Pawła, upamiętniające spotkanie przez 
Pawła Chrystusa Zmartwychwstałego, 
chwalebnego, żywego. Jednocześnie był 
to początek najintensywniejszej ewangeli
zacji w historii Kościoła. Św. Paweł stał się 
niezmordowanym głosicielem Ewangelii. 
Pozwolił, aby Duch Jezusa Chrystusa 
rozpalał jego serce i napełniał je apo
stolską gorliwością. Jest to dokładnie to 
przesłanie, o którym papież Jan XXIII 

chciał mocno przypomnieć współcze
snemu Kościołowi: nosić w sobie coś z 
ognia pawłowej ewangelizacji, pozwalać 
Jezusowi stopniowo się przemieniać, 
wszystkimi swoimi siłami być zwróconym 
ku Chrystusowi. 

Józef Ratzinger, określany w ów
czesnym czasie mianem „teologicznego 
nastolatka”, był jednym z najmłodszych 
wśród teologów Soboru. Był świadomy, 
że świat potrzebuje Kościoła, a Kościół 
świata. Rozwijał teologiczny umysł, kar
miąc się Pismem świętym, poznawaniem 
osoby Jezusa Chrystusa, wielowiekową 
tradycją ojców Kościoła, nauką św. 
Bonawentury, a także rozmowami ze 
współczesnymi wielkimi teologami, m.in. 
Kardynałem Newmanem, którego jako 
Benedykt XVI wyniósł na ołtarze. 

Czerpał z przemyśleń wybitnych 
myślicieli, np. Romano Guardini, który 
umiał jasno rozeznać duchowy stan 
współczesnego świata i ludzkiego serca, 
Kościoła i wiernych. Benedykt nieustannie 
wkładał wysiłek w refleksję nad wiarą, 
począwszy od swego pierwszego dzieła: 
„Wprowadzenie w chrześcijaństwo”, które 
ukazało się pod koniec lat 60tych. O jego 
aktualności świadczy fakt, że papież nic 
nie zmienił w tekście, gdy miało ukazać 
się wznowienie książki po 35 latach, a 
jedynie dopisał słowo wstępne. Jest to 
dowód wielkiego talentu teologicznego i 
ponadczasowej intuicji, która nadal może 
być światłem na drodze wiary dla wielu 
wiernych. Przyjął zaproszenie Jana Pawła 
II do objęcia urzędu prefekta Kongregacji 

Nauki Wiary. Nadal publikował dzieła 
teologiczne dotyczące kwestii wiary, która 
„raz tylko [została] przekazana świętym” 
(List św. Judy 1,3), o której List do Kolo
san (2, 6nn) mówi: „Jak więc przejęliście 
naukę o Chrystusie Jezusie jako Panu, 
tak w Nim postępujcie: zapuśćcie w Niego 
korzenie i na Nim dalej się budujcie, i 
umacniajcie się w wierze, jak was nauczo-
no, pełni wdzięczności. Baczcie, aby kto 
was nie zagarnął w niewolę przez tę filo-
zofię będącą czczym oszustwem, opartą 
na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach 
świata, a nie na Chrystusie.”

reLiKWiarz ze SzczĄtKAMi 
ciaŁa śW. piotRA apoStoŁa 

WyStaWioNy 
Na WiDoK puBLiczNy

Benedykt XVI zapoczątkował Rok 
Wiary, napisał wspaniały list apostolski 
Porta Fidei, natomiast jego następca, 
papież Franciszek, wspaniałym gestem 
ten rok zamknął. Mianowicie, pierwszy 
raz został wystawiony na publiczny widok 
relikwiarz ze szczątkami św. Piotra Apo
stoła. W relikwiarzu z brązu, o istnieniu 
którego niewielu w Watykanie w ogóle 
wiedziało, znajduje się osiem kawałków 
kości, o długości 23 cm. Odnaleziono je 
w miejscu, w którym znajduje się główny 
ołtarz bazyliki św. Piotra. Na relikwiarzu 
widnieje napis: Ex ossibus quae in Arciba-
silicae Vaticanae hypogeo inventa Beati 
Petri Apostoli putantur, czyli: „Kości, które 
zostały odnalezione w ziemi pod bazyliką 
św. Piotra i zidentyfikowane jako [kości] 
Apostoła Piotra.” Napis mogli odczytać je

MiNĄŁ roK Wiary 
Spojrzenie w przeszłość i przyszłość
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dynie widzowie, którzy oglądali transmisję 
mszy św., celebrowanej przez papieża. 
Relikwiarz stał po prawej stronie ołtarza. 
Papież Franciszek dłuższą chwilę modlił 
się przed relikwiami św. Piotra. Z przodu 
ustawiono napis: „Ty jesteś Piotr, czyli 
Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół.” 
(Mt 16, 18)

Jakby papież chciał przez to znaczą
ce milczenie powiedzieć: Oto doczesne 
szczątki pewnego rybaka z Galilei, które
go spotkał Jezus, którego powołał i dał mu 
klucze Królestwa Niebieskiego, któremu 
obiecał prymat, który jest skałą, na której 
sam Chrystus buduje Swój Kościół. I my 
możemy zatrzymać się i zastanowić nad 
życiem św. Piotra oraz dziękować Bogu i 
Jezusowi za tego nieuczonego, prostego 
rybaka, który był godzien Chrystusowego 
spojrzenia…

Relikwiarz nakazał zrobić sługa Boży, 
papież Paweł VI, w roku 1971. Pragnął, by 
służył on umocnieniu wiary chrześcijan. 
Do tej pory nie był on wystawiany na wi
dok publiczny. Ten gest na zakończenie 
Roku Wiary miał wyrazić historyczny 
wymiar wiary chrześcijańskiej.

W latach 40tych XX wieku przepro
wadzano wykopaliska pod bazyliką św. 
Piotra. Wówczas natrafiono na grobo
wiec, na którym widniał napis: „Piotr jest 
tutaj”. W latach 50tych przeprowadzono 
szczegółowe badania nad odnalezionymi 
szczątkami kości. Relikwiarz z kilkoma 
kośćmi znajduje się w kaplicy papieża 
w pałacu watykańskim, natomiast reszta 
kości została oznaczona i jest przecho
wywana pod bazyliką. Według opinii 
archeologów istnieje duże prawdopodo
bieństwo, że groby apostołów znajdują 
się na terenie nekropolii, którą odkryto 
pod bazyliką św. Piotra. Kult św. Piotra 
związany z tym miejscem sięga począt
ków chrześcijaństwa. 

WiaRA to Nie iDea 
aNi iDeoLoGia, Lecz 

oSoBa JezuSa cHryStuSa

W roku poświęconym św. Pawłowi, 
Benedykt XVI zezwolił na badania grobu 
Apostoła Narodów w bazylice św. Pawła 
za Murami i dzisiaj to miejsce cieszy się 
wielką popularnością wśród pielgrzymów. 
Papież Franciszek dokonał czegoś, czego 
nie uczynił żaden z jego poprzedników. 
Całemu światu ukazał niby pieczęć reli
kwiarz z kośćmi św. Piotra. W rzeczywi
stości od czasów Konstantyna wznosi się 
nad grobem św. Piotra bazylika, a od XVI 
w. jaśnieje kopuła św. Michała Archanioła. 
Po dwóch tysiącach lat wierni mają moż
liwość nawiedzenia grobów i doczesnych 
szczątków św. Piotra oraz św. Pawła. W 
epoce zdominowanej przez relatywizm, 
podważający nasze przekonania różnymi 
teoriami, dwaj papieże pokazują całemu 
światu oraz Kościołowi, że wiara nie jest 
pustym teoretyzowaniem, lecz także 
opiera się na faktach historycznych, 
realnych dowodach. Podkreślał to także 
Benedykt XVI, a wcześniej jako teolog 
Józef Ratzinger. Chrześcijaństwo jako 
wiara nie jest ideą ani ideologią, stosem 
przekonań i praw, etyką czy moralnością, 
lecz w pierwszym rzędzie jest osobistą 
decyzją i relacją do Jezusa Chrystusa, 
konkretnej osoby, żyjącej w określonym 
czasie historycznym, w Palestynie, 2000 
lat temu. 

Właśnie na Jezusie, Bogu Człowieku, 
budujemy dom naszego życia, dzisiaj i 
jutro. Niech Jego Imię będzie wyraźnie 
wypisane nie tylko na drzwiach  naszych 
domów, lecz przede wszystkim w naszych 
umysłach, sercach i codziennym życiu. 
Nasze życie przeżywamy zawsze pod 
pewnym hasłem, można rzec, pod okre
ślonym imieniem. Uczmy się czcić Imię 
Jezus, szanować Je i kochać. Imię Jezus 
powinno zaczynać i kończyć nasz dzień. 
Wtedy możemy najpiękniej wypełniać 
nasze powołanie do służby w Kościele 
i świecie. 

Medziugorje, 27 grudnia 2013
Przekład z niem. Alicja B.

zBLiŻa Się roK Życia 
KoNSeKroWaNeGo

Najprawdopodobniej 21 listopada 
2014 rozpocznie się zapowiedziany Rok 
Życia Konsekrowanego. Jego zakończe
nie planowane jest na 21 listopada 2015. 
Kard. João Braz de Aviz oraz abp José 
Rodríguez Carballo, O.F.M., przedstawili 
cele tego roku oraz najważniejsze wyda
rzenia. 

Kard. João Braz de Aviz zaznaczył, że 
Rok Życia Konsekrowanego zbiegnie się 
50 rocznicą opublikowania soborowego 
dekretu o przystosowanej odnowie życia 
zakonnego, „Perfectae caritatis” i ma słu
żyć dziękczynieniu za ten dokument Ko
ścioła. Ma on też pomagać, by pomimo 
napięć i trudności z nadzieją spoglądać 
w przyszłość życia zakonnego, ufając w 
wierność Boga, który powołuje kobiety i 
mężczyzn do całkowitego oddania się 
Jemu w życiu radami ewangelicznymi. 
Trzecim celem jest odnowienie dynami
zmu życia konsekrowanego, przez roz
miłowanie, prawdziwą przyjaźń i głęboką 
jedność z Bogiem. 

Abp José Rodríguez Carballo, O.F.M. 
przedstawił główne planowane wydarze
nia Roku Życia Konsekrowanego. Ma się 
on rozpocząć 21 listopada b.r. w bazylice 
watykańskiej, w dzień „pro orantibus”, o 
ile pozwoli na to kalendarz Ojca Świę
tego. Także w listopadzie odbędzie się 
sesja plenarna dykasterii zakonnej, której 
tematem będzie „Nowość w życiu konse
krowanym wychodząc od Vaticanum II”. 

W trakcie Roku Życia Konsekrowa
nego planowane są różne spotkania mię
dzynarodowe, w tym:

 spotkanie dla młodych zakonników i 
zakonnic: nowicjuszy i nowicjuszek, pro
fesów czasowych oraz wieczystych, któ
rzy złożyli swe śluby nie więcej niż przed 
dziesięciu laty;

 spotkanie osób odpowiedzialnych 
za formację;

 międzynarodowy kongres teologii 
życia konsekrowanego;

 międzynarodowa wystawa „Życie 
konsekrowane  Ewangelia w ludzkich 
dziejach”.

Abp José Rodríguez Carballo, O.F.M. 
poinformował dziennikarzy o dokumen
tach przygotowywanych przez dykasterię 
zakonną. Pierwszy z nich dotyczy powo
łania i misji braci należących do instytu
tów świeckich, który niebawem zostanie 
opublikowany. Drugi  to rewizja Instruk
cji o życiu kontemplacyjnym i klauzurze 
mniszek, Verbi sponsa. Trzeci dokument, 
dotyczy rewizji dokumentu Mutuae rela
tiones, o wzajemnych stosunkach między 
biskupami a zakonnikami.
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mEDZIuGoRjE – ZnaK 
W CIEmnoŚCIaCH noCy

Świecąca figura matki Bożej 
z Lourdes w domu Vicki

W rodzinnym domu widzącej
Vicki IvankovićMijatović w Bija
kovici,doszłodocudownegozjawi
ska, które trwało od 23 września
2013,poczympodkoniecwrześnia
przeniesiono figure do domu para
fialnegowoczekiwaniunazabranie
jejdoWatykanuwceludokładnych
badań.

FiguraMatkiBożejzLourdesw
pokoju Vicki rozświetliła się nocą.
Liczne osoby przychodziły do tego
domu,abysięmodlić.Ekspercipo
twierdzili,żechodziozjawiskopo
nadnaturalne.PrzeztenznakMatka
Bożaponowniezachęcanasdomo
dlitwy. Nawet Vicka w wywiadzie
dla telewizji powiedziała: „Matka 
Boża daje nam to światło, ponieważ 
nasze serca są w ciemności, są z ka
mienia. Niedawno, nasza najsłodsza 
Matka wezwała nas, w sposób szcze
gólny, do modlitwy za młodzież i za 
rodziny, gdyż są one w bardzo, bar
dzo trudnej sytuacji.” 

Zauważono również, że imwię
cej ludzi modliło się przed figurą,
tymbardziejintensywnestawałosię
światło.Toświatłojestbardzojasne.
Warto tu przypomnieć, że w ostat
nim przesłaniu (25.9.2013) Matka
Boża zachęciła nas do codziennej

modlitwy:„Drogie dzieci! Również 
dziś wzywam was do modlitwy. Niech 
wasz kontakt z modlitwą stanie się 
codziennością. Modlitwa czyni cuda 
w was i poprzez was, dlatego, dro
gie dzieci, niech modlitwa będzie dla 
was radością. Wtedy wasz stosunek 
do życia będzie głębszy i bardziej 
otwarty i zrozumiecie, że życie jest 
darem dla każdego z was. Dziękuję 
wam, że odpowiedzieliście na moje 
wezwanie.” 

Podczas swego świadectwa dla
pielgrzymówiwodpowiedzinaich
pytania Vicka powiedziała po pro
stu, wyjaśniając, jak sama rozumie
tozjawisko:„Wolą Matki Bożej jest 
to, abyśmy się więcej modlili.” 

Figura ma około 30 lat i przez
cały czas stała w dawnym pokoju
Vickidokładnietam,gdziewidząca
miałatakwieleobjawień.

Dozjawiskadoszłoporazpierw
szy23września2013okołogodziny
21. Przed figurą modliło się kilka
osóbzWłoch.Naglefigurazaczęła
świecić takim blaskiem, który za
skoczył obecnych. Mirela, osoba,
która zajmuje się sklepem na dole,
przyszłazarazzobaczyć,cosięsta
ło. Stwierdziła, że figura nabrała
jakby fluorescencyjnych właściwo

ści, choć jest chłodna, kiedy się ją
dotyka.

Oficjalnyfotografmedziugorski,
Dani,powiedział:„Przybylizewsząd
ludzie,abyzobaczyćtozjawisko.To
nam przypomniało początki obja
wień. Kiedy my, mieszkańcy Bija
kovici,byliśmymłodzinapoczątku
objawień, nic nie widząc, płakali
śmy.Myślę,żetenznakjestprzede
wszystkimdlanas.Słyszałemnawet
jakjedenzmieszkańcówBijakovici
mówił:Powinniśmypowrócićdota
kiejmodlitwy,jak30lattemu!”

Osoby z rodziny Vicki również
stwierdziły:„Wydajesię,żenanowo
przeżywamypierwszedniobjawień,
jak przed32 laty.Wszyscy chcieli
byśmywejśćdodomu...”

Nawet mąż Vicki przyszedł z
dziećmi,jakinni,pomodliłsięprzed
figurąiodszedł.Byłydługiekolejki
osób, które czekały, aby się pomo
dlić. Chorwacka prasa  i telewizja
filmowały oczekujących i przepo
rowadzały wywiady z osobami
czekającyminachwilęmodlitwyw
dawnympokojuVicki.Możnabyło
zauważyć silne wzruszenie. Trzeba
byłozorganizowaćzpomocąwolon
tariuszyspecjalnąobsługęoczekują
cych.

DaliśmyznaćVicce,żejesteśmy
bardzoszczęśliwiwidzącfiguręwy
dzielającąświatło,anie–płaczącą.
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Wtedypowiedziałanam:„Zatem na kolana i módlcie 
się”.Vickaznajdowałasięwówczaswsierocińcusio
stry Kornelii w Vionicy, aby dać świadectwo wobec
grupypielgrzymów.Zanimzaczęłamówićdonichjed
nemuzWłochówudzieliławywiadu.

– Co myślisz o tym, że w twoim rodzinnym domu 
zaczęła świecić figura Matki Bożej?

–Przed trzydziestu latyfigurę tęprzywiozłagrupa
piegrzymów.Byłtoprezent,któryuczynilimizserca.
Figuręumieściłamwpokojuobjawień.TylerazyMatka
Bożaukazałamisiętużoboktejfigury.Toprzedtąfi
gurązawszesięmodliłam,potemzanimMatkaBożasię
ukazywaławidziałamtrzybłyskiświatłości.Wcześniej
figuranigdynieświeciła.Tojestcośszczególnego.

– Czy byłaś w rodzinnym domu, gdy to się zdarzyło?
–Byłamwpodróży,kiedysiędowiedziałam,żefigu

raMatkiBożejświeci.CałetrzydzieścidwalataMatka
BożarozświetlaMedziugorje.Onajesttuobecna,żywa!
MatkaBożawidzi,żewdzisiejszymświeciepotrzeba
światła.Myślę,żeczłowiekniepowinienbaćsięświa
tłości.Ludzie,którzyczekają,abywejść,powinniroz
świetlaćswojeserceiczynićto,ocoprosiMatkaBoża.
MatkaBożadałajużtyleznaków,amynadalbyliśmy
ślepi igłusi.MatkaBożawzywanas,abyśmysięmo
dlili,gdyżjedynieprzezmodlitwęotrzymamyświatło.

– Wczoraj widziałaś Matkę Bożą. Czy mówiła o 
świecącej figurze?

–Nie.Nierozmawiałyśmyotym.Wierzę,żejeślito
będziepotrzebne,MatkaBożasamapowieotym.

– Przez twój dom rodzinny w czasie dwóch dni prze-
winęło się około piętnastu tysięcy osób. Jak wyjaśnisz 
to, że ludzie chcą zobaczyć to zjawisko?

–To,żeludzieprzychodządomojegostaregodomu
niejestniczymniezwykłym.Dlamnietoszczególnara
dość.Todowodzitylkotego,jakdzisiajpotrzebnajest
ludziomświatłośćipokój.Donasnależyzrozumienie,
jakprzyjąćijakskorzystaćztejświatłości.Wszystkim
zalecałabym:spójrzmynatooczymaserca,abyweszło
doniegotoświatło.Aświatłośćbezmodlitwyniemoże
wejść.DlategoMatkaBożazachęciłanas,abyśmyuklę
kli,wzięliróżaniecdorękiizaczęlisięmodlić.Zacznij
mysięmodlićwnaszychrodzinach.Niewprowadzaj
mydonaszychdomówtego,cojestbezznaczenia.Na
pierwszymmiejscuniechbędzie JejSyn, gdyżMatka
Boża jest tylko pośredniczką.Onawzywa, abyśmyw
naszychrodzinachwznowilimodlitwę,anajdroższadla
Niejjestmodlitwaróżańcowa.

– O co Matka Boża prosi szczególnie widzących?
–MatkaBożamartwisiębardzooludzimłodychi

rodziny,któresąwsytuacjibardzo,bardzotrudnej.My
możemyjewspomócjedynienasząmiłościąinasząmo
dlitwą.Dziśwsposóbszczególnyszatanchcezniszczyć
rodziny i ludzimłodych. IMatkaBoża podkreśliław
jednymzorędzi,żeobecnieżyjemywczasiewielkiej
łaski.

RaDIo „mIR” mEDjuGoRjE 
Transmituje audycje za pośrednictwem 

satelity EUTELSAT 16°E

Reception frequency:  11 262 MHz
Polarization: H (horizontal)
Symbol rate: 30 000
FEC (Forward Error Correction): 3/4
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Cudowne jesienne popołudnie. Słoń
ce, które zmierzało już ku zachodowi, 
muskało swym światłem kolorowe okna 
bazyliki i rozjaśniało figurkę Matki Bożej 
Królowej Pokoju. Wydawało się, jakby 
się uśmiechała, bardziej niż zazwyczaj. 
Jej obecność wywoływała w nas radość 
i ufność. Byliśmy pewni, że Ona jest z 
nami. Razem z nami błagała Jezusa, 
Króla Pokoju, aby zechciał na nowo przy
nieść pokój naszemu światu. Wygłaszane 
świadectwa głęboko poruszały nasze 
serca i pozwalały nam widzieć pełne łaski 
działania Boga w ludzkich sercach.

Prof. dr Resch ponownie przedstawił 
krótkie sprawozdanie dotyczące osób 
widzących od strony wykonanych badań 
naukowych. Dał osobiste świadectwo o 
doświadczeniu bliskości śmierci podczas 
ostatniej ciężkiej choroby. Mógł spotkać 
się z wielkością i niezmierzonością Boga, 
gdy doświadczył głębokiej wewnętrznej 
wolności i jedności z Bogiem oraz ukoje
nia, które w jednej chwili uwolniło go ze 
wszystkich bólów, ściskających go jak 
niewygodny gorset. 

Mówił: „Czy potrzebujemy struktur? 
To, czego naprawdę potrzebujemy, to 
serce, które jest naszym centrum oraz 
zbliżenia się do Matki naszego Pana, 
wiecznego życia w nas – już teraz – oraz 
bezpieczeństwa pod opieką Maryi. Gdzie 
to jest, tam jest także moc i radość, aby-
śmy mogli w pełni siebie zaakceptować i 
wychodzić z miłością do bliźnich.”

Milona von Habsburg opowiedziała, 
jak Pan Bóg już podczas pierwszej piel
grzymki do Medziugorja pozostawił w jej 
sercu niezatarte ślady Swojej miłości, a 
przez to jedynym sensem jej życia stało 
się podążanie Jego śladami. Pan ukazał 
jej, jak bardzo Jego miłość jest twórcza 
i zaskakująca, zapraszając do całkiem 
nowej drogi. Przyjęła za swój apel miłości, 
który objawia Matka Boża i zdecydowała 
się Jej służyć, pełniąc wolę Bożą (W re

zultacie Milona przez wiele lat mieszkała 
w Medziugorju służąc jako tłumacz widzą
cym i ojcu Slavko Barbariciowi. Obecnie 
żyje w małżeństwie i wychowuje 10letnią 
córkę. Na zdjęciu z kard. Schonbornem 
na str. 23  – przyp. red.). 

Ojciec Wolfgang Heiss wygłosił 
kazanie z sercem pełnym gorliwości, w 
postawie gotowości i otwartości wobec 
Matki Bożej. W swoim świadectwie 
powiedział o tym, że spotkał Maryję we 
śnie, który bardzo zapadł mu w pamięć. 

Zebrani w bazylice wierni głęboko 
przeżywali usłyszane świadectwa. Szcze
gólne wrażenie wywarły słowa Jeleny 
Vasilj, jednej z osób związanych z Me
dziugorjem, posiadającej dar wewnętrz
nego słyszenia. Jelena jest teologiem, 
mieszka w Rzymie z mężem i pięciorgiem 
dzieci. Jej słowa bardzo poruszyły serca
mi wiernych. 

Moja rozmowa dotyczy doświadcze
nia spotkań z Matką Bożą z czasu jej 
dzieciństwa:

– Jelena, kiedy po raz pierwszy 
spotkałaś Matkę Bożą?

– Gdy Maryja ukazała się w Medziu
gorju, miałam 9 lat. Natychmiast zdobyła 
moje serce i to doświadczenie oddania 
Jej siebie do końca towarzyszy mi do 
dnia dzisiejszego. Jej obecność jest 
dla mnie tak realna jak niebo nad nami, 
które symbolizuje nadzieję wieczności i 
nieskończone piękno.

– Jakie pojawiały się w Tobie uczu-
cia, gdy zdawałaś sobie sprawę, że 
jesteś tak blisko Matki Bożej?

– Czułam się rzeczywiście bardzo 
mocno ogarnięta Jej wielką miłością, Jej 
macierzyńską czułością. Nigdy nie czu
łam się przez Nią opuszczona. Natomiast 
zawsze dawała mi głębokie poczucie, że 
nas ochrania, nawet jeśli byliśmy atako
wani przez złego. Głęboka, wewnętrzna 

relacja z Matką Bożą rozpoczęła się, gdy 
miałam 10 lat.

– A więc praktycznie Ona uczyła 
cię modlitwy?

– Modlitwa już wcześniej sprawiała mi 
radość. Nie postrzegałam jej jako czegoś 
wyczerpującego i żmudnego. Zapewne 
także fakt, że od zawsze wcześnie wsta
wałam, był dla mnie pomocą.

– Jakimi słowami modliłaś się, gdy 
tylko rozpoczynałaś dzień?

– Najpierw czytałam Biblię. Szczegól
nie polubiłam księgi mądrości. Pamiętam 
Pismo Święte z czerwoną okładką, 
któ re znajdowało się w naszym pokoju 
modlitwy. 

– Czy modliliście się także wspólnie 
w rodzinie?

– Tak, w rodzinie zawsze się modli
liśmy. Rozpoczynaliśmy odmówieniem 
modlitwy „Anioł Pański”. Takie spotykanie 
się z Matką Bożą bardzo poszerzało 
moje serce. Tę modlitwę przejęliśmy od 
naszych przodków, którzy przekazali nam 
dziedzictwo wiary, o której kontynuację 
mamy się teraz zatroszczyć. 

– Czy twoja rodzina jest także tak 
głęboko wierząca?

– Mój ojciec modli się tak jak modlą się 
kapłani. Kiedyś modliliśmy się wszyscy 
razem, młodzi i starsi. Wszyscy szli drogą 
modlitwy, którą wskazuje Matka Boża. 
Czasami modliliśmy się razem nawet 
przez całą noc. 

– Jak sytuacja wyglądała w grupie 
modlitewnej, która prowadzi Maryja?

– Wspólnie odprawiliśmy wiele nabo
żeństw. Nawet zdarzało nam się zasnąć 
w czasie długich wieczornych i nocnych 
modlitw. Jedno było pewne: Matka Boża 
była dla nas najważniejsza i Ona była w 

Modlitwa o pokój 
w bazylice wilten w innsbrucku
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centrum naszej uwagi. Właśnie dzięki 
Matce Bożej doświadczyłam uzdrowienia 
serca. 

– Opowiedz nam o tym konkretniej.
– Było może półtora roku po rozpo

częciu objawień Matki Bożej. Starałam się 
wcielać w życie wszystko, o co prosiła Ma
ryja w swoich orędziach. Pewnego razu 
usłyszałam w sercu głos anioła. Nie byłam 
pewna, czy jest to mój anioł stróż czy inny 
anioł. Duchowa droga, realne odczuwanie 
wewnętrznego świata, rozpoczęło się w 
chwili, gdy zaczął mnie prowadzić anioł. 

– Czego chciał od ciebie?
– Anioł zapewnił mnie, że z pewnością 

ujrzę Matkę Bożą, lecz najpierw powin
nam się przygotować. Poprosił mnie, 
żebym każdego dnia modliła się o go
dzinie 15, przystępowała do sakramentu 
pojednania oraz oczyszczała moje serce 
na spotkanie z niebiańską mamą.

– Czy potraktowałaś jego słowa 
poważnie?

– Można sobie wyobrazić, co wtedy 
znaczyła spowiedź dla 10letniego dziec
ka. Jednak Bóg korzysta z otwartości ser
ca, aby obdarować przebaczeniem i łaską 
pokoju. Rozumiałam, że jeśli zamykam 
na Niego serce, wchodzi w nie śmierć. A 
kto chce być blisko Boga i Matki Bożej, 
powinien coraz bardziej otwierać się na 
Jego miłość, oczyszczać serce i pozwalać 
się Bogu napełniać miłością. Dokładnie 
to czyni Duch Święty – rozgrzewa nasze 
serca miłością. 

Dopiero później zrozumiałam, dla
czego anioł prosił o godzinę 15. Wtedy 
nie wiedziałam, że jest to godzina miło
sierdzia. Gdy byłam dużo starsza, dowie
działam się o całej duchowości, opartej 
o uwielbienie Bożego Miłosierdzia. Gdy 
Matka Boża przyszła, powiedziała: „Je
stem Matką dobra, miłości i miłosierdzia.” 

– Było to naprawdę cudowne pro-
wadzenie.

– Matka Boża czyniła dla nas wszyst
kich w modlitewnej grupie jedną rzecz 
– napełniała nasze serca miłością. Nie
długo potem pozwoliła mi zrozumieć, 

czego życzy sobie ode mnie i od dwóch 
innych dziewcząt, które miały podobne 
doświadczenia.

– Jakie było pragnienie Maryi?
– Pragnęła, aby powstała grupa mo

dlitewna dla nastoletniej młodzieży. Jeden 
z profesorów Gregorianum w Rzymie 
określił to mianem inicjacji, wprowadzenia 
ich w życie duchowe. Gdy patrzę na to 
wydarzenie z perspektywy lat, czuję się 
trochę jak w klasztorze pod otwartym 
niebem, w duchu Soboru Watykańskiego 
II. W przedziwny sposób Duch Święty 
przeskakuje mury klasztoru i wylewa się 
na wszystkich wierzących, znajdujących 
się na ulicach miasta, aby wypełnić ich 
serca.

– Co chciałabyś nam powiedzieć 
na koniec?

– Jestem przekonana, że Matka Boża 
pragnie dotknąć serca każdego z was, a 
także o tym, że jeśli klękamy i modlimy 
się, to Ona do nas przychodzi i mówi. 
Jestem pewna, że każdy kto się modli, 
doświadcza w swoim wnętrzu poruszeń 
Ducha Świętego. 

– Dziękuję, Jelena. Życzymy Boże-
go błogosławieństwa i miłości Matki 
Bożej Tobie i całej Twojej rodzinie.  

20.09.2013, wywiad przeprowadziła 
Maria Elfriede Lang-Pertl
Przekład z niem.: Alicja B.
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– Może nam ojciec powiedzieć 
kilka słów o sobie?
– Urodziłem się w Asten w Górnej 

Austrii 31 grudnia 1935 jako trzecie z pię
ciorga dzieci. Mój ojciec był kołodziejem, 
a matka prowadziła małe gospodarstwo. 
Chodziłem do szkoły podstawowej, gdy 
wybuchła wojna. Wtedy pojechałem do 
szkoły w Enns, uczyłem się zawodu ko
łodzieja przez trzy lata, także z pomocą 
ojca, który poprosił mnie, abym popro
wadził rodzinny zakład, a jednocześnie 
uczył się stolarki. Po dwóch latach za
kończyłem naukę zawodów, zdając eg
zamin czeladniczy. Później udałem się do 
Horn, gdzie ukończyłem szkołę średnią 
o profilu budownictwo, aby móc zostać 
księdzem. Wahałem się i byłem bardzo 
niepewny, zadawałem sobie pytanie: „Czy 
ja mógłbym zostać księdzem?” W roku 
1963 wstąpiłem do zgromadzenia księży 
redemptorystów. Tam skończyłem nowi
cjat oraz studia teologiczne w Steiermark 
i w Wiedniu. W roku 1970 otrzymałem 
święcenia kapłańskie. Posługiwałem w 
różnych miejscach jako duszpasterz i 
proboszcz. Obecnie mieszkam w Wied
niu, w naszym klasztorze Najświętszej 
Maryi Panny i jestem moderatorem w Neu 
Guntramsdorf od 21 lat. 

– Kiedy usłyszał ojciec 
o Medziugorju?
– Pierwszy raz usłyszałem o Medziu

gorju od pielgrzymów, których spotkałem 
w roku 1982. Wielu udawało się tam w 
czasie urlopu i po powrocie byli bardzo 
poruszeni. Opowiadali mi o wspaniałym 
doświadczeniu tego miejsca. Mieszkańcy 
Medziugorja byli bardzo gościnni i cieszyli 
się z pielgrzymów, którzy tym chętniej 
wracali spędzać tam swój wolny czas. 

Towarzyszyło mi przekonanie, że 
wydarzenia, o których słyszałem, są 
autentyczne. Są darem z nieba, który nie 
mógł być sztucznie wywołany. Miałem 
nadzieję, że wkrótce też będę miał 
możliwość pielgrzymki do Medziugorja.

– Z kim i kiedy udało się spełnić 
marzenie o pielgrzymce?
– Zabrałem się z pielgrzymką autoka

rową, razem z proboszczem parafii Illmitz. 
Była to bardzo wyczerpująca podróż, 
ponieważ jechaliśmy do Medziugorja 23 

godziny autobusem niezbyt dobrej klasy. 
Ale szczęśliwie dojechaliśmy i o ile dobrze 
pamiętam, byliśmy na miejscu 34 dni. 
Nie mogliśmy mieszkać bezpośrednio 
w Medziugorju, więc zatrzymaliśmy się 
w Citluk. Zostaliśmy podzieleni na małe 
grupki. Nie pamiętam już, kto opowiadał 
nam o objawieniach i pierwszych orę
dziach Matki Bożej, czy był to przewodnik 
pielgrzymek czy jakiś franciszkanin. Mia
łem jednak wewnętrzne przekonanie, że 
wszystko, o czym słyszę, jest prawdą, a 
możliwość spotkania z niebem schodzą
cym tak blisko na ziemię stanowi dar dla 
mnie jako kapłana. Nie przeżyłem nic 
nadzwyczajnego, lecz zostałem umoc
niony w kapłaństwie, w mocy głoszenia 
Ewangelii. Z większą radością głosiłem 
słowo Boże, odprawiałem mszę świętą i 
słuchałem spowiedzi. 

– Czy był ojciec wówczas 
na Górze Objawień? 
Jakie wrażenia miał ojciec, 
przebywając w miejscu, 
w którym objawiła się 
Matka Boża?
– W latach 80tych góra była jeszcze 

w stanie zupełnie pierwotnym. Ale wcho
dziło się na nią całkiem dobrze. Wszystko 
budziło uwagę, poruszała mnie surowość 
terenu: kamienie, ciernie i krzaki. Był to 
obszar ekstremalnie biedny i położony 
na uboczu. Sterty kamieni, a na środku 

prosty krzyż z gałęzi. Pierwszy raz wi
działem, aby ludzie do takiego miejsca 
pielgrzymowali na kolanach. Wstrząsały 
mną pytania: „Tutaj? Naprawdę w takim 
miejscu objawiła się Maryja? Dlaczego 
pojawiła się akurat tu, w miejscu bez 
żadnych warunków, na biednym skali
stym terenie?” Wtedy przypomniałem 
sobie, że Maryja wybiera właśnie takie 
miejsca. Można było tylko z podziwem 
się wpatrywać i ze czcią klęknąć. Matka 
Boża zjawiła się dokładnie tu, aby objawić 
swoją miłość, piękno i bliskość.

– Jakim przeżyciem 
było towarzyszenie osobie 
widzącej przy objawieniu?
– Miałem szczęście być przy obja

wieniu całkiem na początku wizyty w 
Medziugorju. Byłem w zakrystii, gdy ktoś 
zawołał mnie słowami: „Proszę przyjść 
natychmiast do kaplicy naprzeciwko!” Tro
chę się wahałem, czy rzeczywiście mogę 
być świadkiem objawienia. Poszedłem i 
znalazłem miejsce, z którego widziałem 
twarze osób widzących.

– Osoby widzące widziały Matkę 
Bożą i z Nią rozmawiały. 
Co ojciec myślał, patrząc na nie?
– Myślałem o tym, że Matka Boża 

rzeczywiście mocno dotyka serc tych 
młodych ludzi. Było czymś cudownym 
patrzeć na ich rozjaśnione twarze. Co 
chwilę zwracałem swój wzrok w kierunku, 
w który wpatrywały się osoby widzące. 
Później znowu patrzyłem na osoby widzą
ce, na poruszające się wargi niektórych z 
nich. Zwrócił moją uwagę fakt, że klękali 
dokładnie w tym samym momencie. My
ślałem: tu jest obecne niebo i naprawdę 
przychodzi Matka Boża. Niczym nie 
za służyłem na taki prezent z nieba. Jak 
mogę podzielić się otrzymaną tu łaską? 

W Medziugorju wracała do mnie myśl, 
że nie znalazłem się tutaj tylko ze względu 
na siebie, ale mam szukać sposobów roz
powszechnienia orędzi Maryi. Pragnąłem, 
aby wielu mogło doświadczyć podobnej 
łaski, czyli spotkania z Matką Bożą. 

– Później wielokrotnie wracał 
ojciec do Medziugorja. 
Jak wyglądała dalsza przygoda 
z tym miejscem?
W Wiedniu rozmawiałem z wieloma 

Rozmowę przeprowadził 19 grudnia 2013 
w Wiedniu Vitomir Damjanovic

O. Franz Geiblinger CSSR

MedZiuGORJe uMOCNiłO 
MOJe KaPłańSKie POwOłaNie
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ludźmi, którzy odwiedzili Medziugorje. 
Jak refren powtarzały się słowa o tym, że 
pielgrzymki zmieniły ich życie, podniosły 
ich wiarę bliżej nieba, to znaczy: weszli 
w bardziej zażyłą relację z Jezusem 
i Maryją. Dlatego szukałem miejsc, w 
których zbierali się pielgrzymi. Regularnie 
chodziłem na spotkania wspólnoty, które 
organizowane były u księży kalasantynów 
(Kongregacja Robotników Chrześcijań
skich Świętego Józefa Kalasancjusza, 
czyli Księża Kalasantyni; zgromadzenie 
austriackie – przyp. tłum.). Rozważaliśmy 
tam treść orędzi z Medziugorja, aby móc 
je wprowadzać w codzienne życie. 

– Co ojciec sądzi o orędziach?
– Mogę jedynie powiedzieć, że cu

downie, z miłością i przekonywująco 
prowadzą do pogłębienia życia wiarą. 
Nie chodzi w nich o surowe przestrze
ganie zasad, lecz o wejście sercem w 
wewnętrzną współpracę z łaską, przeży
wanie i wzrastanie w prawdziwej relacji 
z Bogiem. Treść orędzi stanowi spójną 
całość, a tym samym przedstawia propo
zycję rozwoju na drodze wiary. Przybliżają 
nam Pismo Święte oraz tradycję Kościoła. 
Są pomocą w przeżywaniu sakramentów, 
Eucharystii i modlitwy różańcowej. Skarby 
wiary są nam wyjaśniane współczesnym, 
przystępnym językiem. 

– Jak widzi ojciec w ogóle 
objawienia Matki Bożej w 
Fatimie, Lourdes i Medziugorju? 
dlaczego Maryja się objawia?
– Pewnego razu jeden z księży z 

Me dziugorja powiedział, że Matka Boża 
najlepiej rozumie znaki czasu. Musimy 
przyznać, że świat bardzo cierpi z powo
du braku wiary, zajmując się tylko sobą 
i licząc na własne siły. Dlatego czasem 
pytam siebie, czy można jeszcze wszyst
ko uratować? Świat wydaje się coraz 
bardziej zamknięty w sobie. Z drugiej 
strony otrzymujemy objawienia, a wraz 
z nimi pomoc Matki Bożej, która mówi 
o Bogu Wszechmogącym. On pozwolił 
Jej na objawianie się światu, właśnie 
w Medziugorju, na skrzyżowaniu wielu 
kultur i narodów, aby świat otworzył się 
na obecność Boga. Świat musi na nowo 
przyjąć wiarę w Boga, ponieważ inaczej 
skazany jest na zagładę. Matka Boża 
przychodzi, aby nas wyzwolić z ducho
wego więzienia, śmiertelnej izolacji oraz 
otworzyć na przestrzeń nieba, wolności.

W moich kazaniach odwołuję się do 
orędzi z Medziugorja i podkreślam, że 
Matka Boża jest najlepszą nauczycielką 
wiary, tak abyśmy stawali się bardziej 
autentyczni i żywi w jej przeżywaniu. 
Orędzia są niewyczerpanym źródłem 

do refleksji. Potrzebujemy do nich po
wracać, aby stopniowo wcielać je całe 
w życie, co wcale nie jest takie proste. 
Przyzwyczaiłem się wkładać karteczkę 
z tekstem orędzia w takie miejsce, bym 
mógł je łatwo odnaleźć i przeczytać, a tym 
samym odświeżyć pamięć i zastanowić 
się nad nim, np. podczas różańca. W ten 
sposób przez cały miesiąc wracam do 
treści orędzia, aż do kolejnego orędzia. 

– Jak często bywał ojciec 
w Medziugorju?
– W roku 1983 byłem po raz pierwszy. 

Później przyjeżdżałem 78 razy w ciągu 
roku. W ostatnich latach udaję się do 
Medziugorja na rekolekcje kapłańskie, 
które wnoszą zawsze coś nowego w moje 
przeżywanie kapłańskiego powołania 
oraz drogi wiary. 

– Co zawiera program dnia, 
oferowany w Medziugorju?
– Na początku różaniec, później msza 

święta. Bardzo podobało mi się, że modlą 
się także miejscowe dzieci. Płynie rzeka 
modlitwy: po różańcu i Eucharystii jest 
błogosławieństwo. Następnie modlitwa 
o uzdrowienie, której nie opuszczam, 
ponieważ dla mnie samego jest wielkim 
doświadczeniem Bożej mocy uwolnienia i 
uzdrowienia. O godz. 9 koncelebrowałem 
mszę świętą w języku niemieckim razem z 
kapłanami oraz wiernymi z niemieckiego 
obszaru językowego. Podczas adoracji 
głęboko odczuwałem obecność Jezusa. 
Wielka Monstrancja, przeplatanie śpie
wów, ciszy i rozważań śp. o. Slavko. 
Wszystko to sprawiało, że zebrani ludzie 
byli bardzo poruszeni i uważni. 

Oczywiście miałem możliwość słu
chania spowiedzi i niejednokrotnie spę
dzania długich godzin w konfesjonale, 
często do późnych godzin nocnych. 
Tam nie chodziło o rutynowe spowiedzi, 
ale o nawrócenia po wielu latach. Lu
dzie przychodzili z wielką nadzieją do
świadczenia odnowy i uwolnienia. Te 
spowiedzi były ogromną łaską dla mnie 
jako kapłana. 2030 lat bez spowiedzi… 
Ci ludzie zjawiali się z prawdziwą skruchą 
w sercu, na które mogłem odpowiadać 
przekazaniem im Bożego miłosierdzia. 
To życie wiarą od wczesnego rana aż do 
późnego wieczora było doświadczeniem 
uczestniczenia w wielkiej wspólnocie, 
która zaistniała dzięki pośrednictwu Matki 
Bożej.

– Ostatni raz był ojciec 
w Medziugorju w dniu 
niepodległości austrii w 2013 r.
– Przez ostatnie dwa lata mogłem 

modlić się przed figurą Matki Bożej na 
placu przed kościołem, słowami mo

dlitwy zawierzenia bł. Jana Pawła II. 
Wtedy gromadzi się wiele ludzi i można 
odczuć bliskość Boga podczas modlitwy 
za całą Austrię. Modlitwa Jana Pawła 
II jest wspaniałym aktem zawierzenia 
wszystkich stanów, grup zawodowych i 
pokoleń Matce Bożej. A tutaj nabiera ona 
szczególnej mocy i wyrazu.

– Gdy opowiada ojciec innym 
o Medziugorju, o czym najchęt-
niej ojciec wspomina?
– Mówię, aby pozwolili temu miejscu w 

nich działać, aby je przyjęli, weszli całym 
sercem i świętowali razem ze wspólnotą 
wiernych. Mówię zawsze, że najpierw 
trzeba odwiedzić Górę Objawień i Kriże
vać. Tutaj można nasycić się atmosferą 
wiary, pokoju między pokoleniami, cierpli
wością i jednością serc, ukierunkowanych 
jedynie na szukanie Boga. 

Tu przyjmuje się miłość, którą Bóg 
obdarza każdego. Każdemu, kto nie był w 
Medziugorju, powtarzam: Wejdź w klimat 
intensywnego przeżywania wiary, pozwól, 
by twoje serce nasyciło się panującym 
tu pokojem. Wielkim umocnieniem jest 
widok ludzi, którzy bardzo głęboko trwają 
na modlitwie i w ciszy.

– Jak widzi ojciec 
przyszłość Medziugorja?
– Uważam, że rozwój Medziugorja 

nie osiągnął jeszcze kulminacyjnego 
punktu, a więc będzie się ono jeszcze 
roz wijać i rozszerzać. Medziugorje stanie 
się największym wydarzeniem naszych 
czasów oraz źródłem łaski dla wielu 
współczesnych ludzi. Także dla Kościoła 
stanowi ono ubogacenie, ponieważ Me
dziugorje jest częścią Kościoła, któremu 
jest wielką pomocą w odnowie. Jestem 
ciekawy tego, w jaki sposób Medziugorje 
ukaże się Kościołowi i światu jako cud i 
znak Bożej obecności.

Przekładzniem.:AlicjaB.
Medjugorje. Gebetsaktion... 
nr112,str.3439

Na zdjęciu: O. Geiblinger 
ze współpracownikami 

z Neu Guntramsdorf 
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Drodzy Bracia i Siostry! 
W czasie Wielkiego Postu chcę po

dzielić się z wami kilkoma refleksjami, 
które mogą wam być pomocne na dro
dze nawrócenia osobistego i wspólno
towego. Punktem wyjścia niech będą 
słowa św. Pawła: „Znacie przecież łaskę 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
będąc bogatym, dla was stał się ubogim, 
aby was ubóstwem swoim ubogacić” (2 
Kor 8,9). Apostoł zwraca się do chrze
ścijan Koryntu, zachęca ich, aby szczo
drze dopomogli wiernym w Jerozolimie, 
którzy są w potrzebie. Co mówią nam, 
współczesnym chrześcijanom, te słowa 
św. Pawła? Co znaczy dla nas dzisiaj 
wezwanie do ubóstwa, do życia ubogie
go w rozumieniu ewangelicznym?

1. Łaska Chrystusa 
Słowa te mówią nam przede wszyst

kim, jaki jest styl Bożego działania. Bóg 
nie objawia się pod postaciami świato
wej potęgi i bogactwa, ale słabości i 
ubó stwa: „będąc bogatym, dla was stał 
się ubogim...”. Chrystus, odwieczny Syn 
Boży, mocą i chwałą równy Ojcu, stał się 
ubogi; wszedł między nas, stał się bliski 
każdemu z nas; obnażył się, „ogołocił”, 
aby stać się we wszystkim podobny do 
nas (por. Flp 2,7; Hbr 4,15). Wcielenie 
Boże to wielka tajemnica! Ale źródłem 
tego wszystkiego jest Boża miłość, mi
łość, która jest łaską, ofiarnością, pra
gnieniem bliskości, i która nie waha się 
poświęcić i złożyć w darze samej siebie 
dla dobra umiłowanych stworzeń. Ko
chać znaczy dzielić we wszystkim los 
istoty kochanej. Miłość czyni podobnym, 
ustanawia równość, obala mury i usuwa 
dystans. To właśnie Bóg uczynił dla nas. 
Jezus przecież „ludzkimi rękami wyko
nywał pracę, ludzkim umysłem myślał, 
ludzką wolą działał, ludzkim sercem ko
chał. Zrodzony z Maryi Dziewicy stał się 
prawdziwie jednym z nas, podobny do 
nas we wszystkim z wyjątkiem grzechu” 
(Sobór Wat. II, Konst. duszpast. Gau
dium et spes, 22).

Jezus stał się ubogi nie dla ubóstwa 
samego w sobie, ale – jak pisze św. Pa
weł – po to, „aby was ubóstwem swoim 
ubogacić”. To nie jest gra słów czy tylko 
efektowna figura retoryczna! Przeciwnie, 

to synteza 
Bożej logiki, 
logiki miło
ści, logiki 
Wcielenia i 
Krzyża. Bóg 
nie chciał, 
by zbawienie spadło na nas z wysoka, 
niczym jałmużna udzielona przez litości
wego filantropa, który dzieli się czymś, 
co mu zbywa. Nie taka jest miłość Chry
stusa! Kiedy Jezus zanurza się w wo
dach Jordanu i przyjmuje chrzest z rąk 
Jana Chrzciciela, nie dlatego to czyni, że 
potrzebuje pokuty czy nawrócenia; czyni 
to, aby stanąć pośród ludzi potrzebują
cych przebaczenia, pośród nas grzesz
ników, i wziąć na swoje barki brzemię 
naszych grzechów. Taką wybrał drogę, 
aby nas pocieszyć, zbawić, uwolnić od 
naszej nędzy. Zastanawiają nas słowa 
Apostoła, że zostaliśmy wyzwoleni nie 
przez bogactwo Chrystusa, ale przez 
Jego ubóstwo. A przecież św. Paweł do
brze zna „niezgłębione bogactwo Chry
stusa” (Ef 3,8), „dziedzica wszystkich 
rzeczy” (por. Hbr 1,2).

Czym zatem jest ubóstwo, którym 
Jezus nas wyzwala i ubogaca? Jest nim 
właśnie sposób, w jaki Jezus nas kocha, 
w jaki staje się naszym bliźnim, niczym 
Dobry Samarytanin, który pochyla się 
nad półżywym człowiekiem, porzuconym 
na skraju drogi (por. Łk 10,25 nn). Tym, 
co daje nam prawdziwą wolność, praw
dziwe zbawienie i prawdziwe szczęście, 
jest Jego miłość współczująca, tkliwa i 
współuczestnicząca. Chrystus ubogaca 
nas swoim ubóstwem przez to, że staje 
się ciałem, bierze na siebie nasze sła
bości, nasze grzechy, udzielając nam 
nieskończonego miłosierdzia Bożego. 
Ubóstwo Chrystusa jest Jego najwięk
szym bogactwem: Jezus jest bogaty 
swoim bezgranicznym zaufaniem do 
Boga Ojca, swoim bezustannym zawie
rzeniem Ojcu, bo zawsze szuka tylko 
Jego woli i Jego chwały. Jest bogaty ni
czym dziecko, które czuje się kochane, 
samo kocha swoich rodziców i ani na 
chwilę nie wątpi w ich miłość i czułość. 
Bogactwo Jezusa polega na tym, że jest 
Synem. Jedyna w swoim rodzaju więź 
z Ojcem to najwyższy przywilej tego 

ubogiego Mesjasza. Jezus wzywa nas, 
byśmy wzięli na siebie Jego „słodkie 
jarzmo”, to znaczy byśmy wzbogacili się 
Jego „bogatym ubóstwem” albo „ubogim 
bogactwem”, byśmy wraz z Nim mieli 
udział w Jego Duchu synowskim i bra
terskim, stali się synami w Synu, braćmi 
w pierworodnym Bracie (por. Rz 8,29).

Znane jest powiedzenie, że jedyny 
prawdziwy smutek to nie być świętym 
(L. Bloy); moglibyśmy też powiedzieć, że 
istnieje jedna tylko prawdziwa nędza: nie 
żyć jak synowie Boga i bracia Chrystusa.

2. Nasze świadectwo 
Moglibyśmy pomyśleć, że taka „dro

ga” ubóstwa była odpowiednia dla Jezu
sa, my natomiast, którzy przychodzimy 
po Nim, możemy zbawić świat odpo
wiednimi środkami ludzkimi. Tak nie jest. 
W każdym czasie i miejscu Bóg nadal 
zbawia ludzi i świat poprzez ubóstwo 
Chrystusa, bo On staje się ubogi w sa
kramentach, w Słowie i w swoim Koście
le, który jest ludem ubogich. Bogactwo 
Boga nie może się udzielać poprzez 
nasze bogactwo, ale zawsze i wyłącz
nie poprzez nasze ubóstwo, osobiste i 
wspólnotowe, czerpiące moc z Ducha 
Chrystusa. 

Na wzór naszego Nauczyciela jeste
śmy jako chrześcijanie powołani do tego, 
aby dostrzegać różne rodzaje nędzy tra
piącej naszych braci, dotykać ich dłonią, 
brać je na swoje barki i starać się je łago
dzić przez konkretne działania. Nędza to 
nie to samo co ubóstwo; nędza to ubó
stwo bez wiary w przyszłość, bez soli
darności, bez nadziei. Możemy wyróżnić 
trzy typy nędzy. Są to: nędza materialna, 
nędza moralna i nędza duchowa. Nędza 
materialna to ta, którą potocznie nazywa 
się biedą, i która dotyka osoby żyjące w 
warunkach niegodnych ludzkich istot, 
pozbawione podstawowych praw i dóbr 
pierwszej potrzeby, takich jak żywność, 
woda, higiena, praca, szanse na rozwój i 

ORĘDZIE  OJCA ŚWIĘTEGO 
FRANCISZKA 

NA WIELKI POST 2014
Stał się ubogim, aby 

nas swoim ubóstwem ubogacić
(por. 2 Kor 8, 9).
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postęp kulturowy. W obliczu takiej nędzy 
Kościół spieszy ze swoją posługą, ze 
swoją diakonią, by zaspokajać potrzeby i 
leczyć rany oszpecające oblicze ludzko
ści. W ubogich i w ostatnich widzimy bo
wiem oblicze Chrystusa; miłując ubogich 
i pomagając im, miłujemy Chrystusa i 
Jemu służymy. Nasze działanie zmierza 
także do tego, aby na świecie przestano 
deptać ludzką godność, by zaniechano 
dyskryminacji i nadużyć, które w wielu 
przypadkach leżą u żródeł nędzy. Kie
dy władza, luksus i pieniądz urastają 
do rangi idoli, stawia się je ponad naka
zem sprawiedliwego podziału zasobów. 
Trzeba zatem, aby ludzkie sumienia 
nawróciły się na drogę sprawiedliwości, 
równości, powściągliwości i dzielenia się 
dobrami.

Nie mniej niepokojąca jest nędza 
moralna, która czyni człowieka niewolni
kiem nałogu i grzechu. Ileż rodzin żyje 
w udręce, bo niektórzy ich członkowie 
– często młodzi – popadli w niewolę 
alkoholu, narkotyków, hazardu czy por
nografii! Iluż ludzi zagubiło sens życia, 
pozbawionych zostało perspektyw na 
przyszłość, utraciło nadzieję! I iluż lu
dzi zostało wepchniętych w taką nędzę 
przez niesprawiedliwość społeczną, 
przez brak pracy, odbierający godność, 
jaką cieszy się żywiciel rodziny, przez 
brak równości w zakresie prawa do wy
kształcenia i do ochrony zdrowia. Takie 
przypadki nędzy moralnej można słusz
nie nazwać zaczątkiem samobójstwa. 
Ta postać nędzy, prowadząca także do 
ruiny ekonomicznej, wiąże się zawsze z 
nędzą duchową, która nas dotyka, gdy 
oddalamy się od Boga i odrzucamy Jego 
miłość. Jeśli sądzimy, że nie potrzebu
jemy Boga, który w Chrystusie wyciąga 
do nas rękę, bo wydaje się nam, że je
steśmy samowystarczalni, wchodzimy 
na drogę wiodącą do klęski. Tylko Bóg 
prawdziwie zbawia i wyzwala.

Ewangelia to prawdziwe lekarstwo 
na nędzę duchową: zadaniem chrześci
janina jest głosić we wszystkich środo
wiskach wyzwalające orędzie o tym, że 
popełnione zło może zostać wybaczone, 
że Bóg jest większy od naszego grzechu 
i kocha nas za darmo i zawsze, że zo
staliśmy stworzeni dla komunii i dla życia 
wiecznego. Bóg wzywa nas, byśmy byli 
radosnymi głosicielami tej nowiny o miło
sierdziu i nadziei! Dobrze jest zaznać ra
dości, jaką daje głoszenie tej dobrej no
winy, dzielenie się skarbem, który został 
nam powierzony, aby pocieszać strapio
ne serca i dać nadzieję wielu braciom i 
siostrom pogrążonym w mroku. Trzeba 
iść śladem Jezusa, który wychodził na

przeciw ubogim i grzesznikom niczym 
pasterz szukający zaginionej owcy, wy
chodził do nich przepełniony miłością. 
Zjednoczeni z Nim, możemy odważnie 
otwierać nowe drogi ewangelizacji i po
prawy ludzkiej kondycji.

Drodzy bracia i siostry, niech w tym 
czasie Wielkiego Postu cały Kościół 
będzie gotów nieść wszystkim, którzy 
żyją w nędzy materialnej, moralnej i du
chowej, gorliwe świadectwo o orędziu 
Ewangelii, którego istotą jest miłość 
Ojca miłosiernego, gotowego przygar
nąć w Chrystusie każdego człowieka. 
Będziemy do tego zdolni w takiej mierze, 
w jakiej upodobnimy się do Chrystusa, 
który stał się ubogi i ubogacił nas swoim 
ubóstwem. Wielki Post to czas ogołoce
nia: dobrze nam zrobi, jeśli się zastano
wimy, czego możemy się pozbawić, aby 
pomóc innym i wzbogacić ich naszym 
ubóstwem. Nie zapominajmy, że praw
dziwe ubóstwo boli: ogołocenie byłoby 
bezwartościowe, gdyby nie miało wy
miaru pokutnego. Budzi moją nieufność 
jałmużna, która nie boli.

Duch Święty, dzięki któremu jeste
śmy „jakby ubodzy, a jednak wzbogaca
jący wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a 
posiadają wszystko” (2 Kor 6,10), niech 
utwierdza nas w tych postanowieniach, 
niech umacnia w nas wrażliwość na ludz
ką nędzę i poczucie odpowiedzialności, 
abyśmy stawali się miłosierni i spełniali 
czyny miłosierdzia. W tej intencji będę 
się modlił, aby każdy wierzący i każda 
społeczność kościelna mogli owocnie 
przeżyć czas Wielkiego Postu, proszę 

was też o modlitwę za mnie. Niech Chry
stus wam błogosławi, a Matka Boża ma 
was w swojej opiece.

Watykan, 26 grudnia 2013, 
w święto św. Szczepana, 

diakona i pierwszego męczennika. 
Franciszek

Z Katechezy Papieża Franciszka 
w Środę Popielcową, 5 marca 2014
„Wielki Post przychodzi do nas jako czas opatrznościowy, aby zmienić 

kurs, by odzyskać zdolność do reagowania na rzeczywistość zła, będącego 
dla nas zawsze wyzwaniem. Wielki Post powinien być przeżywany jako 
czas nawrócenia, odnowy osobistej i wspólnotowej poprzez zbliżenie się 
do Boga i ufne posłuszeństwo Ewangelii. W ten sposób pozwala nam 
patrzyć nowymi oczyma na naszych braci i ich potrzeby. Z tego względu 
Wielki Post jest czasem sposobnym, żeby nawrócić się na miłość bliźnie-
go; miłość, która umiałaby przyswoić sobie postawę wielkoduszności i 
miłosierdzia Pana, który „stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim uboga-
cić” (por. 2 Kor 8,9). Rozważając centralne tajemnice wiary, mękę, krzyż 
i zmartwychwstanie Chrystusa, zdamy sobie sprawę, że bezcenny dar od-
kupienia został nam dany z bezinteresownej inicjatywy Boga.

Dziękczynienie Bogu za tajemnicę Jego ukrzyżowanej miłości, auten-
tyczna wiara, nawrócenie i otwarcie serca na braci: to właśnie istotne ele-
menty przeżywania Wielkiego Postu. Na tej drodze chcemy przyzywać ze 
szczególną ufnością opiekę i pomoc Panny Maryi: niech Ona, pierwsza 
wierząca w Chrystusa towarzyszy nam w dniach intensywnej modlitwy 
i pokuty, abyśmy mogli oczyszczeni i odnowieni na duchu celebrować 
wielką tajemnicę Paschy Jej Syna.”
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31 stycznia 2014
POKUSA JEST NASZYM 
CHLEBEM POWSZEDNIM
Ojciec Święty odniósł się do opisane

go w pierwszym czytaniu (2 Sm 11,14a. 
510a.1317.27c) grzechu cu dzo łóstwa, 
jakiego dopuścił się król Dawid, który 
zakochał się w Batszebie, żonie Uriasza 
jednego z dowódców swego wojska. 
Traktuje on swój grzech jako „problem 
do rozwiązania” i wysyła męża Batszeby 
na linię frontu, aby poległ zamordowany 
przez wrogów. Ani cudzołóstwo, ani też 
morderstwo nie powodują wstrząsu jego 
sumienia. Dopuścił się grzechu, które
go wcale nie odczuwa jako grzech. Nie 
przychodzi mu na myśl prośba o prze
baczenie, a tylko zastanawia się jak roz
wiązać tę sytuację.

„Wszystkim może się nam to przy
trafić, wszyscy jesteśmy grzesznikami i 
wszyscy jesteśmy kuszeni, a pokusa jest 
naszym chlebem powszednim. Jeśli ktoś 
z nas mówi: Ależ ja nigdy nie miałem po-
kus, to albo jest aniołem albo też trochę 
głupi. Pokusa jest zrozumiała. Walka jest 
w życiu czymś normalnym, a diabeł nie 
odpoczywa, ale chce zwyciężyć. Jed
nak najpoważniejszym problem w tym 
fragmencie jest nie tyle pokusa i grzech 
przeciwko dziewiątemu przykazaniu, ile 
zachowanie Dawida. Nie mówi on tutaj 
o grzechu, lecz o problemie, który wy
maga rozwiązania. To jest znak! Kiedy 
brakuje Królestwa Bożego, kiedy ono 
się zmniejsza, to jednym ze znaków jest 
utrata poczucia grzechu”.

Ojciec Święty przypomniał, że co
dziennie odmawiając „Ojcze nasz” prosi
my Boga: „Przyjdź królestwo Twoje”, co 
ma znaczyć: „niech wzrasta Twoje Kró
lestwo”. Kiedy natomiast tracimy poczu
cie grzechu, to tracimy również poczucie 
Królestwa Bożego, a na jego miejsce po
jawia się mocarstwowa wizja antropolo
giczna, według której „mogę wszystko”.

„Moc człowieka zamiast chwały Bo
żej! To jest chleb dnia powszedniego. 
Dlatego modlimy się każdego dnia do 
Boga Przyjdź Królestwo Twoje, niech 
wzrasta Królestwo Twoje, bo zbawienie 
nie przyjdzie z naszego sprytu, przebie
głości, naszej inteligencji w rozwiązywa
niu różnych spraw. Zbawienie przyjdzie 
z łaski Bożej i przez codzienną realizację 
tej łaski w życiu chrześcijańskim”.

Papież Franciszek przytoczył znane 
słowa Piusa XII, że „Dzisiaj najwięk-
szym grzechem jest to, że ludzie utracili 
poczucie grzechu”. Następnie zwrócił 
uwa gę na sytuację Uriasza, człowieka 
niewinnego posłanego na śmierć, z po
wodu grzechu swego króla. Ojciec Świę
ty wskazał, że Uriasz stał się symbolem 
wszystkich ofiar naszej niewyznanej py
chy:

„Wyznam wam, że kiedy widzę te 
niesprawiedliwości, tę ludzką pychę, a 
także gdy widzę, że może grozić to także 
i mnie niebezpieczeństwo utraty poczu
cia grzechu, to pomaga mi myśl o wielu 
Uriaszach na przestrzeni dziejów, wielu 
Uriaszach, którzy także dzisiaj cierpią 
z powodu naszej chrześcijańskiej prze
ciętności, gdy tracimy poczucie grzechu, 
gdy pozwalamy by upadało w nas Króle
stwo Boże... Są to męczennicy naszych 
nie rozpoznanych grzechów. Dobrze, 
abyśmy się dzisiaj pomodlili za nas sa
mych, aby Pan dawał nam zawsze łaskę, 
by nie tracić poczucia grzechu, aby nie 
upadało w nas Królestwo Boże. Także, 
byśmy potrafili przynieść duchowy kwiat 
na grób tych współczesnych Uriaszów, 
którzy płacą rachunek za ucztę bezpie
cznych, tych chrześcijan, którzy czują 
się bezpiecznie”.

3 lutego 2014
ZAMIAST MŚCIĆ SIĘ, 
POWIERZAJMY SIĘ BOGU
Papież skoncentrował się na opisa

nej w pierwszym czytaniu (2 Sm 15,13
14.30;16,513a) postawie króla Dawida 
w obliczu zdrady syna Absaloma i za
chęcił, by zawsze iść drogą powierzenia 
siebie Bogu.

Mówiąc o zdradzie Absaloma zauwa

żył, że król Dawid był zasmucony, bo lud 
popierał zdrajcę. Komen tując postawę 
Dawida, Ojciec Święty zaznaczył, iż 
król zdawał sobie sprawę z całego okru
cieństwa wojny i dlatego postanowił, by 
oszczędzić swój naród i Jerozolimę.

„Pierwszą postawą Dawida jest to, 
że nie wykorzystuje on do swej obrony 
Boga ani też swego ludu. Oznacza ona 
miłość monarchy wobec Boga i swego 
ludu. Królgrzesznik, którego dzieje do
brze znamy, jest także człowiekiem wiel
kiej miłości, tak bardzo przywiązanym 
do swojego Boga i do swojego ludu, że 
dla obrony nie wykorzystuje ani Boga, 
ani też ludu. W trudnych chwilach życia 
może się przytrafić, że ktoś w rozpa
czy usiłuje się bronić, jak się da, w tym 
również wykorzystując Boga i ludzi. On 
nie, jego pierwszą postawą jest niewy
korzystywanie Boga i swego ludu”. Stąd 
właśnie brała się decyzja o ucieczce z 
Jerozolimy.

Drugą z kolei postawą Dawida jest 
pokuta. Wstępując na Górę Oliwną pła
cze on, idąc boso z głową zasłoniętą. I 
cały lud, który był z nim płakał i miał gło
wy zasłonięte. Jest to prawdziwie droga 
pokuty. Papież zauważył, że być może 
Dawid myślał o wielu swoich grzechach i 
dlatego obrał drogę pokuty.

„To wstępowanie na górę każe nam 
myśleć o wstępowaniu Jezusa, który był 
też zasmucony, szedł boso, niosąc swój 
krzyż. To jest właśnie postawa pokuty. 
Dawid godzi się być pogrążonym w ża
łobie i płacze. My, gdy coś takiego dzieje 
się w naszym życiu – jest to instynkt – 
zawsze staramy się znaleźć usprawiedli
wienie. Dawid się nie usprawiedliwia, 
jest realistyczny, próbuje uratować Arkę 

PoCHyLEnI Z ojCEm ŚWIętym 
naD CoDZIEnną EWanGELIą
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Boga, swój lud i podążając drogą, czyni 
pokutę. Jest wielkim człowiekiem: wiel
kim grzesznikiem i wielkim świętym. Jak 
to wszystko można pogodzić?... Bóg to 
wie”.

Na drodze króla pojawił się też Szi
mei, przeklinający i obrzucający kamie
niami Dawida oraz wszystkie jego sługi. 
Jest to „wróg”, którego jeden z przyjaciół 
monarchy chce zabić. Lecz Dawid go 
powstrzymał. Zamiast wybrać zemstę 
za tyle obelg, postanowił powierzyć się 
Bogu, i powiedział „Jeżeli on przeklina, 
to dlatego, że Pan mu powiedział: Prze
klinaj Dawida!”. Król dodał „Pan mu na 
to pozwolił!”.

Ojciec Święty zauważył, iż Dawid 
powierzył się Bogu, ufając, że Pan spoj
rzy na jego niedolę i odpłaci mu dobrem 
za dzisiejsze przekleństwa. Jest to więc 
zawierzenie Bogu. Papież zauważył, że 
postawa Dawida może więc pomóc tak
że współczesnym chrześcijanom, kiedy 
przeżywają chwile ciemności i próby. 
Przypomniał, że czcimy Dawida jako 
świę tego. „Prośmy go, aby nas nauczył 
tych postaw w trudnych chwilach życia”.

4 lutego 2014
PROŚMY, BY DUCH NAUCZYŁ 
NAS MÓWIĆ: OJCZE
Ojciec Święty nawiązał do czytań li

tur gii, ukazujących Dawida opłakującego 
śmierć zbuntowanego syna, Absaloma 
(2 Sm 18,910.14b.2425a.3119,3) oraz 
przełożonego synagogi, Jaira, proszące
go Jezusa o ocalenie córki (Mk 5,2143).

Papież zaznaczył, że dla króla Dawi
da fakt, iż jego syn Absalom zbuntował 
się przeciw niemu, chciał zawłaszczyć 
tron, miał znaczenie drugorzędne. Li
czyło się przede wszystkim ojcostwo. 
Dlatego wybuchł płaczem, na wieść o 
jego śmierci, nie wyparł się syna. Drugim 
z ojców jest Jair, jeden z przełożonych 
synagogi, osoba wpływowa, który w obli
czu choroby córki nie waha się, by upaść 
Jezusowi do stóp. W przypadku obydwu 
najważniejsze jest dziecko. Franciszek 
dodał, że każe to nam myśleć o ojco
stwie Boga, który właśnie tak zachowuje 
się względem nas.

„Pamiętamy jak Jezus płakał patrząc 
na Jerozolimę. Jeruzalem, Jeruzalem!... 
Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzie-
ci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła. 
Bóg płacze! Jezus zapłakał nad nami! I 
właśnie ten płacz Jezusa jest obrazem 
płaczu Ojca, który chce, abyśmy wszy
scy byli z Nim”.

Franciszek przypomniał, że Bóg w 
chwilach trudnych odpowiada, tak jak 
mia ło to miejsce w przypadku ofiary Ab
ra ha ma, czy modlitwy Pana Jezusa w 

Ogrójcu, kiedy aniołowie przybyli, aby 
dodać Mu sił. Bóg jest jak ojciec syna 
marnotrawnego, wychodzący na przeciw 
skruszonemu. Nasze ojcostwo, zarówno 
ojców rodziny, jak i ojcostwo duchowe 
biskupów i kapłanów powinno być takie, 
jak ojcostwo Boga, który oczekuje na 
swe dziecko, kocha je, poszukuje, prze
bacza, chce, by było blisko niego, jak 
ptak przygarniający swoje pisklęta.

„Idźmy do domu z tymi dwiema iko
na mi: Dawida opłakującego syna i prze
łożonego synagogi, upadającego do 
stóp Jezusa, nie lękającego się wstydu 
i wyśmiania przez innych. Chodziło o 
ich dzieci. Mając przed oczyma te dwie 
ikony powiedzmy: «Wierzę w Boga 
Ojca...». I prośmy Ducha Świętego, aby 
nas nauczył mówić «Abba, Ojcze!». To 
łaska! Być w stanie powiedzieć do Boga: 
«Ojcze!» całym sercem, a łaską Ducha 
Świętego jest proszenie Go o to!”

6 lutego 2014
ŁASKA UMIERANIA 
W KOŚCIELE
Papież nawiązując do czytania o 

śmierci Dawida (1 Krl 2,14.1012) za
chęcił, by prosić Boga o łaskę śmierci w 
Kościele, umierania w nadziei, pozosta
wiając dziedzictwo świadectwa chrześci
jańskiego. Zaznaczył, iż Dawid umierał 
po śród swego ludu, do ostatnich chwil 
żył przynależnością do Ludu Bożego i 
chociaż był grzesznikiem, nigdy nie od
dalił się od Ludu Bożego. Podkreślił, że 
śmierć na łonie Kościoła jest łaską.

„Także my powinniśmy się modlić o 
łaskę śmierci w domu, w Kościele. To 
łaska, tego się nie kupuje. Jest to dar 
Boga i musimy Go prosić: Panie, daj mi 
dar umierania w domu, w Kościele. 

Tak, to prawda, wszyscy jesteśmy 
grzesznikami, ale nie zdrajcami, zdepra
wowanymi! Zawsze w obrębie Kościoła, 
który tak bardzo jest matką, że chce nas 
nawet takimi, jakimi jesteśmy, wiele razy 
brudnymi, ale Kościół nas oczyszcza: 
Jest matką!”.

Franciszek zauważył, że Dawid u 
mie rał w spokoju, pogodzie ducha, bę
dąc pewnym, że uda się w inną stronę, 
ze swymi przodkami. Wskazał, że to 
jest inna łaska: umierania w nadziei, 
wiedząc, że po drugiej stronie na nas 
czekają, że także i tam jest dom, także 
tam jest rodzina, nie będziemy sami. O 
tę łaskę musimy prosić, bo w ostatnich 
chwilach życia wiemy, że jest ono wal
ką, a zły duch chce zyskać łup. Papież 
przypomniał, iż święta Teresa od Dzie
ciątka Jezus wyznała, że nachodziły ją 
pokusy, iż czeka ją jedynie ciemność 
nicości. Jednak – jak pisała – był to głos 

diabła, który nie chciał, aby powierzyła 
się Bogu.

„Umierać w nadziei i umierać powie
rzając się Bogu! Trzeba prosić o tę ła
skę. Ale powierzenie się Bogu zaczyna 
się już teraz, w małych rzeczach dnia 
powszedniego a także i w wielkich pro
blemach: zawsze powierzać się Panu i 
w ten sposób człowiek nabiera zwyczaju 
powierzania się Panu i wzrasta w na
dziei. Umierać w domu, umierać w na
dziei” – zachęcił Ojciec Święty.

Trzecia kwestią, na którą wskazał 
Fran ciszek, to spadek, jaki pozostawił 
Da wid. Zauważył, że często w rodzinach 
dochodzi do kłótni o spadek i podziałów 
między ich członkami. Natomiast Dawid 
pozostawił w spadku czterdzieści lat 
rzą dów i skonsolidowany, silny lud. To 
nas skłania, byśmy się zastanowili, co 
pozostawiamy swoim następcom. Co 
uczyniłem dobrego, jako ojciec lub mat
ka? Czy obdarzyłem życiem, mądrością, 
napisałem jakieś dzieło? Dawid jako 
dziedzictwo pozostawia Salomonowi 
słowa: „Bądź mocny i okaż się mężem! 
Będziesz strzegł zarządzeń Pana, Boga 
twego, aby iść za Jego wskazaniami”.

„To właśnie jest dziedzictwo: nasze 
chrześcijańskie świadectwo przekazane 
innym. A niektórzy z nas pozostawiają 
wielkie dziedzictwo: myślimy o świę
tych, którzy żyli Ewangelią z taką siłą, 
że pozostawiają nam jako dziedzictwo 
drogę życia i sposób życia. Oto trzy 
rzeczy, które dyktuje mi serce, czytając 
ten fragment o śmierci Dawida: prosić 
o łaskę śmierci w domu, w Kościele: 
prosić o łaskę umierania w nadziei, z 
nadzieją; i prosić o łaskę, aby zostawić 
piękne dziedzictwo, dziedzictwo ludzkie, 
dziedzictwo, na które składa się świa
dectwo życia chrześcijańskiego. Niech 
święty Dawid wyjedna nam wszystkim te 
trzy łaski”.

7 lutego 2014
ON MA WZRASTAĆ
Papież odniósł się do Ewangelii, mó

wiącej o męczeńskiej śmierci św. Jana 
Chrzciciela (Mk 6,1429). Podkreślił, że 
życie Jana Chrzciciela było krótkie, a 
zakończyło się podczas uczty na dworze 
królewskim. Herod bowiem postanowił 
spełnić kaprys swej kochanki Herodiady 
i jej córki.

„Kiedy jest dwór, to można zrobić 
wszystko: można dopuścić się korupcji, 
zła, zbrodni. Dwory temu sprzyjają. Co 
czynił Jan? Przede wszystkim zapowia
dał Pana. Głosił, że Zbawiciel, Pan jest 
blisko, że blisko jest królestwo Boże. 
A czynił to z mocą. Chrzcił. Wzywał 
wszystkich do nawrócenia. Był człowie



Vox Domini

30

kiem silnym. I zapowiadał Jezusa Chry
stusa”.

Jan Chrzciciel głosił Pana, ale nie 
zawłaszczył autorytetu moralnego, cho
ciaż mógł to uczynić półsłówkiem, nie
dopowiedzeniem. Tymczasem Jan wy
raźnie stwierdził, że nie jest Mesjaszem, 
że za nim idzie „mocniejszy ode mnie”. 
Był on człowiekiem prawdy. Ponadto 
Jan Chrzciciel naśladował Chrystusa. 
Nawet Herod, który go zabił sądził, że 
Jezus był Janem, gdyż Jan naśladował 
Jezusa w uniżeniu, upokorzył samego 
siebie, aż do śmierci. Papież wskazał, 
że śmierć Jana była haniebna, podobnie 
jak śmierć Jezusa, którego ukrzyżowano 
jako przestępcę:

„Upokarzające śmierci. Ale również 
Jan miał swój Ogród Oliwny, udrękę w 
więzieniu, gdy sądził, że popełnił błąd i 
posłał swoich uczniów, by zapytali Jezu
sa: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, 
czy też innego mamy oczekiwać? Ciem
ność duszy, ta ciemność, która oczysz
cza, jak w przypadku Jezusa w Ogrodzie 
Oliwnym. Jezus zaś odpowiedział Jano
wi, tak jak Ojciec odpowiedział Jezusowi 
– pocieszając. Owa ciemność człowieka 
Bożego. Ciemność Bożej kobiety! Myślę 
o ciemności duszy błogosławionej Tere
sy z Kalkuty. Kobieta, którą wychwalał 
cały świat, laureatka nagrody Nobla! 
A powiedziała, że w pewnym długim 
momen cie jej życia była jedynie wewnęt
rzna ciemność”.

Papież zaznaczył, że Jan Chrzciciel 
jest ikoną ucznia Chrystusa, ale źródłem 
tej postawy było spotkanie. Ewangelia 
opowiada o spotkaniu Maryi i Elżbiety, 
kiedy Jan poruszył się z radości w łonie 
Elżbiety. Byli kuzynami. Ojciec Święty 
zauważył, że być może później kilka ra
zy się spotkali. Ale to spotkanie tak bar
dzo napełniło radością serce Jana, że 

przemieniło go w ucznia. Był on człowie
kiem głoszącym Jezusa Chrystusa, nie 
stawiającym siebie w miejsce Jezusa i 
podążającym drogą Jezusa Chrystusa.

„Warto, byśmy się dzisiaj zastanowili 
nad tym, jak być uczniem: czy głosimy 
Jezusa Chrystusa? Czy wykorzystujemy 
to, że jesteśmy chrześcijanami, jakby to 
był przywilej? Jan nie zawłaszczył pro
roctwa. Po trzecie, czy idziemy drogą 
Je zusa Chrystusa? Drogą upokorzenia, 
pokory, uniżenia, aby służyć? A jeśli oka
że się, że nie jesteśmy w tym mocni, czy 
potrafimy postawić sobie pytanie: Kiedy 
spotkałem się z Jezusem Chrystusem, 
kiedy było to spotkanie, które napełnia 
mnie radością?. I czy potrafimy wrócić 
do spotkania, powrócić do Galilei spo
tkania. Każdy z nas ma taką Galileę! 
Trzeba tam wrócić! Spotkać się z Panem 
i iść dalej tą drogą, tak piękną, na której 
On ma wzrastać, a my się umniejszać” .

10 lutego 2014
LITURGIA TO WEJŚCIE 
W PRZESTRZEń BOGA
Franciszek podkreślił, że niektórzy 

mówią: „Muszę iść na mszę, muszę wy
słuchać mszy”. „Mszy się nie słucha, w 
niej się uczestniczy”  przypomniał.

„Niestety wiele razy patrzymy w cza
sie mszy na zegarek, liczymy minuty” –
dodał papież. Jak stwierdził, nie jest to 
zachowanie, jakiego wymaga liturgia. 
„Liturgia to czas Boga i przestrzeń Boga, 
a my musimy w nie wejść i nie możemy 
patrzeć na zegarek”.

Franciszek dodał zwracając się do 
obecnych: „Jestem pewien, że wy wszy
scy przychodzicie tutaj, by wejść w ta
jemnicę. Ale może ktoś mówi: ‚muszę 
iść na mszę do domu świętej Marty, bo 
w programie wycieczki do Rzymu są od
wiedziny u papieża”.

13 lutego 2014
STRZEC SIĘ 
DEMOrALIZACJI
Dzisiejsze czytania mówią: pierw

sze (1 Krl 11,413) o odejściu od kultu 
Boga żywego do bałwochwalstwa oraz 
drugie (Mk 7,2430) przejściu od bałwo
chwalstwa do kultu Boga żywego. Ojciec 
Święty wyszedł w swoim rozważaniu od 
Ewangelii, w której poganka, kobieta 
ka na nejska prosi Jezusa, by uwolnił jej 
córkę od ducha nieczystego. Jest ona 
zdesperowaną matką, gotową uczynić 
wszystko, by ocalić swe dziecko. Pan 
Je zus wyjaśnił, że najpierw przyszedł do 
owiec z domu Izraela, ale uczynił to trud
nymi słowami: „Pozwól wpierw nasycić 
się dzieciom; bo niedobrze jest zabrać 
chleb dzieciom, a rzucić psom”. Franci
szek zaznaczył, że ta niewykształcona 
kobieta nie szukała argumentów intele
k tualnych, ale odwołała się do swoich 
uczuć macierzyńskich, swojej miłości: 
„Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem 
jadają z okruszyn dzieci”. Ta kobieta nie 
miała fałszywego wstydu a ze względu 
na jej wiarę Pan Jezus dokonał cudu. 
Gotowa była narazić się na śmieszność, 
ale nalegała i znalazła drogę wyjścia z 
bałwochwalstwa ku Bogu żywemu oraz 
ocalenie swej córki.

„Jest to droga osoby dobrej woli, szu
kającej Boga i znajdującej Go. Pan jej 
błogosławi. Jak wiele osób idzie tą dro
gą a Pan na nie czeka! Jest to ten sam 
Duch Święty, który prowadzi ich by iść tą 
drogą. Każdego dnia w Kościele Bożym 
są ludzie, którzy podejmują tę drogę, w 
milczeniu, aby znaleźć Pana, bo dali się 
nieść Duchowi Świętemu”.

Ojciec Święty zaznaczył, że jest też 
jednak droga w przeciwną stronę, tak 
jak się to stało w przypadku Salomona. 
Przypomniał, że był on „najmądrzejszym 
człowiekiem na ziemi”, otrzymał wielkie 
błogosławieństwa od Boga, cieszył się 
wielką sławą, władzą, był człowiekiem 
wierzącym w Boga. Miał jednak słabość 
do kobiet, miał wiele konkubin pogań
skich, które zwróciły jego serce ku innym 
bogom. W ten sposób do Izraela wpro
wadził bożków. Kobiety te stopniowo 
osłabiły serce Salomona. Chociaż recy
tował Biblię, utracił wiarę. Salomon po
dobnie jak jego ojciec Dawid był grzesz
nikiem, ale poszedł dalej i z grzesznika 
stał się człowiekiem zdemoralizowanym. 
Bóg przebaczył Dawidowi wszystkie jego 
grzechy, ponieważ był pokorny i poprosił 
o przebaczenie. Salomon był tak mądry, 
ale próżność i namiętności doprowadziły 
go do demoralizacji. To w sercu traci się 
wiarę. Złe nasienie namiętności wzrosło 
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w sercu Salomona i doprowadziło go do 
bałwochwalstwa.

„Idźmy drogą Kananejki tej kobiety 
pogańskiej, przyjmując Słowo Boże, któ
re zostało w nas zasiane. Niech nas ono 
doprowadzi do zbawienia. Niech Słowo 
Boże, potężne, strzeże nas na tej drodze 
i nie dozwoli, abyśmy byli zdemoralizo
wani, dochodząc do bałwochwalstwa” .

14 lutego 2014
CHRZEŚCIJANIN RADOŚNIE 
IDZIE NAPrZÓD 
Nawiązując do przypadającego w 

tym dniu święta świętych Braci z Sa
lonik (Cyryla i Metodego, współpatro
nów Europy) biskup Rzymu rozwinął w 
kazaniu zagadnienie tożsamości u cz
nia Jezusa. Zauważył, że Pan wysyła 
w świat uczniów, prosząc, by szli na
przód. „Oznacza to, że chrześcijanin 
jest uczniem Pana, stale idącym przed 
siebie, naprzód”. „Nie do pomyślenia jest 
chrześcijanin nieruchomy, bo jeśli stoi w 
miejscu, jest chory, w swej tożsamoś
ci chrześcijańskiej. Chrześcijanin jest 
uczniem, aby iść naprzód, nawet mimo 
trudności” – powiedział Ojciec Święty. 
Dodał, że jest to pierwszy element toż
samości chrześcijańskiej.

Zaznaczył, że tak właśnie stało się 
ze św. Pawłem na drodze do Antiochii 
Pizydyjskiej, „gdzie wystąpiły trudności 
w stosunkach ze wspólnotą żydowską i 
wówczas to poganie poszli naprzód”. Je
zus zachęca do wychodzenia na skrzy
żowania dróg i do zapraszania „wszyst
kich: dobrych i złych”, o czym wyraźnie 
mówi Ewangelia. A zatem chrześcijanin 
idzie naprzód, a „jeśli napotyka na swej 
drodze trudności, idzie dalej, aby głosić, 
że bliskie jest już Królestwo Boże”.

Za drugi istotny aspekt bycia chrze
ścijaninem Papież uznał to, że „chrze
ś  cijanin winien zawsze być jak owca”. 
„Jest on owcą i powinien strzec tej tożsa
mości”. Przypomniał, że Pan posyła nas 
„jak owce pośród wilków” i przestrzegł 
przed uleganiem pokusie uciekania się 
do „siły przeciw nim”. Zwrócił uwagę, że 
gdy Dawid miał walczyć z Filistynem, 
chciano go przyodziać w zbroję Saula, 
ale wtedy nie mógłby się ruszać. „Nie był 
sobą, nie był pokorny, nie był zwykłym 
Dawidem, ale gdy w końcu wziął procę, 
zwyciężył w walce”.

Nieraz pojawia się pokusa stawania 
się wilkiem, która skłania do myślenia, 
aby w obliczu drapieżnych wilków stać 
się samemu jeszcze większym drapież
nikiem. „Ale nie, my mamy być owcami, 
z rozwagą chrześcijańską, ale zawsze 
owcami”. „Pan cię broni, ale jeśli czujesz 
się silny jak wilk, On cię nie broni, zo

stawia cię samego, a wilki zjedzą cię na 
surowo, jak owcę”.

Trzecim składnikiem tożsamości 
chrześcijańskiej jest radość. „Chrześci
janie są osobami, które cieszą się, gdyż 
znają Pana i noszą Pana” – mówił Fran
ciszek. Zwrócił uwagę, że „nie można 
iść po chrześcijańsku bez radości, nie 
można iść jak owce bez radości”. Nawet 
w obliczu problemów i trudności, nawet 
gdy popełniamy błędy i grzechy, radość 
Jezusa zawsze wybacza i pomaga. 
Ewangelię trzeba więc nieść naprzód i 
mają to robić te owce, które wysłał Pan, 
z radością.

Nie przysparzają chwa ły Panu ani 
Kościołowi ci chrześcijanie, którzy stale 
narzekają i są smutni – „nie jest to styl 
ucznia”. Przypomniał słowa św. Augu
styna: „Idź naprzód, śpiewaj i idź!”. Gło
szenie Ewangelii z radością – oto styl 
chrześcijanina, a Pan robi wszystko. Pa
pież zauważył też, że nadmiar smutku, 
a nawet goryczy sprawia, że przeżywa
my tzw. chrześcijaństwo bez Chrystusa: 
Krzyż ogołaca chrześcijan, którzy stoją 
przed Grobem, płacząc, jak Magdalena, 
ale bez radości spotkania Zmartwych
wstałego – podkreślił Franciszek.

Podsumowując swe rozważania i na
wiązując do patronów dnia, życzył, aby 
Pan za ich wstawiennictwem „udzielił 
nam łaski życia jako chrześcijanie, któ
rzy kroczą jak owce i z radością”.

17 lutego 2014
CIERPLIWOŚĆ 
NIE JEST REZYGNACJą
Nawiązując do zawartych w pierw

szym czytaniu (Jk 1,111) słów: „ Za 
pełną radość poczytujcie to sobie, bracia 
moi, ilekroć spadają na was różne do
świadczenia” zaznaczył, że cierpliwość 
prowadzi nasze życie ku dojrzałości. 
Zauważył, że osoba niecierpliwa chce 
wszystko natychmiast, jest kapryśna, jak 
kapryśne są dzieci, którym nic nie odpo
wiada. Jest to ktoś, kto się nie rozwija, 
tkwi w dziecięcych kaprysach, nie umie 
przyjąć życia z jego wyzwaniami i trud
nościami. Tak więc jedną z pokus jest 
stanie się kapryśnym. Inną pokusą jest 
wszechwładza, pragniecie wszystkiego 
natychmiast, jak dzieje się to w przypad
ku przedstawionych w dzisiejszej Ewan
gelii faryzeuszów proszących Jezusa 
o znak z nieba (Mk 8,1113), chcących 
widowiska, cudu.

„Mylą oni sposób działania Boga ze 
sposobem działania czarownika. A Bóg 
nie działa jak czarownik, Bóg ma swój 
własny sposób działania. Cierpliwość 
Boga. Także On jest cierpliwy. Za każ
dym razem, kiedy idziemy do Sakramen

tu Pojednania, wyśpiewujemy hymn ku 
cierpliwości Boga! Ale Pan niesie nas na 
ramionach, z wielką cierpliwością! Życie 
chrześcijańskie musi toczyć się w tej 
muzyce cierpliwości, bo to muzyka na
szych ojców, Ludu Bożego, tych, którzy 
uwierzyli w Słowo Boże, i byli posłuszni 
przykazaniu, jakie Pan dał naszemu ojcu 
Abrahamowi: «Chodź w mojej światłości 
i bądź nienaganny»”.

Papież przypomniał, że Lud Boży 
wiele wycierpiał, był zabijany, prześlado
wany, ale jak mówi List do Hebrajczyków 
(11,13) patrzył z daleka na Boże obietni
ce. Taką cierpliwość powinniśmy mieć w 
doświadczeniach, cierpliwość osoby doj
rzałej, cierpliwość Boga niosącego nas 
na ramionach  taka jest też cierpliwość 
naszego ludu.

„Kiedy jedziemy do parafii spoty
kamy osoby cierpiące, przeżywające 
pro blemy, mające niepełnosprawne 
dziecko, choroby, ale żyjące cierpliwie, 
nie proszące o znaki, jak faryzeusze z 
Ewangelii, domagający się znaku. Nie, 
nie proszą, ale potrafią odczytywać zna
ki czasu: wiedzą, że kiedy kiełkuje drze
wo figowe, nadchodzi wiosna, potrafią 
to dostrzec. Natomiast niecierpliwcy z 
dzisiejszej Ewangelii, żądający znaku 
nie potrafili odczytać znaków czasu i dla
tego nie rozpoznali Jezusa”  zauważył 
papież.

Franciszek wyraził uznanie dla osób 
znoszących dziś cierpienia, ale nie tra
cących uśmiechu wiary, żyjących rado
ścią wiary. To bowiem oni swoją świę
tością dnia powszedniego sprawiają, 
że Kościół się rozwija. Zacytował słowa 
św. Jakuba z pierwszego dzisiejszego 
czytania: „Za pełną radość poczytujcie 
to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na 
was różne doświadczenia. Wiedzcie, że 
to, co wystawia waszą wiarę na próbę, 
rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna 
być dziełem doskonałym, abyście byli 
doskonali, nienaganni, w niczym nie wy
kazując braków” (Jk 2,24).

„Niech Pan obdarzy nas wszystkich 
cierpliwością, radosną cierpliwością, 
cierpliwością pracy, pokoju, nich nas 
obdarzy cierpliwością Boga, tą, którą On 
ma i niech nam da tak przykładną cierpli
wość naszego wiernego Ludu”.

20 lutego 2014
POZNANIE JEZUSA 
TO DAr OJCA
Franciszek nawiązał do Ewangelii, w 

której słyszymy Jezusowe pytanie: „Za 
kogo Mnie uważacie?” oraz odpowiedź 
Piotra: „Ty jesteś Mesjaszem”. 

„Wydaje się, że aby odpowiedzieć 
na to pytanie, które wszyscy słyszymy w 
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sercu, Kim jest dla nas Jezus?, nie wy
starczy to, czego nauczyliśmy się zgłę
biając katechizm – powiedział Papież. 
– Wprawdzie ważne jest go zgłębiać i 
znać, ale nie wystarczy. By poznać Je
zusa, trzeba przebyć tę drogę co Piotr: 
po tym upokorzeniu Piotr poszedł da
lej za Jezusem, widział cuda, jakie On 
czynił, widział Jego moc, płacił podatki 
łowiąc na Jego słowo rybę i wydobywa
jąc z niej monetę, i widział wiele innych 
podobnych cudów. Ale w pewnej chwi
li Piotr zaparł się Jezusa, zdradził Go i 
wówczas zdobył tę tak trudną wiedzę, a 
raczej bardziej mądrość niż wiedzę, mą
drość łez, płaczu”. 

Jak zauważył Papież, choć Jezus 
przebaczył Piotrowi ten grzech, to jed
nak po zmartwychwstaniu trzykrotnie py
tał go nad brzegiem Jeziora Tyberiadz
kiego o miłość. Można sobie wyobrazić 
powtórne łzy Piotra trzykrotnie potwier
dzającego swoją miłość do Mistrza, któ
rego przedtem trzykrotnie się wyparł.

„Tamto pierwsze pytanie skierowane 
do Piotra: Kim jestem dla was, dla cie-
bie? rozumie się jedynie po drodze, po 
przebyciu długiej drogi łaski i grzechu, 
drogi ucznia. Jezus do Piotra i do swoich 
apostołów nie powiedział: Poznaj mnie!, 
ale Pójdź za mną!. I to pójście za Jezu
sem pozwala nam Go poznać. Pójście 
za Jezusem z naszymi cnotami, ale i z 
naszymi grzechami, jednak zawsze za 
Jezusem. To nie jest studium rzeczy, któ
re też jest konieczne, ale życie ucznia”.

To życie oznacza także codzienne 
spotkanie z Panem, pośród zwycięstw i 
słabości każdego dnia. Ale jest to droga, 
której nie możemy przejść sami. Jest tu 
konieczne działanie Ducha Świętego:

„Poznanie Jezusa to dar Ojca; to On 
pozwala poznać Jezusa. To praca Ducha 
Świętego, który jest wielkim robotnikiem. 
To nie związkowiec, ale wielki robotnik, 
który w nas stale pracuje. Wykonuje tę 
pracę wyjaśniania tajemnicy Jezusa 
i dawania nam wyczucia Chrystusa. 
Spójrzmy na Jezusa, Piotra i apostołów i 
usłyszmy w sercu to pytanie: Kim jestem 
dla ciebie?. I niczym uczniowie prośmy 
Ojca, by dał nam poznanie Chrystusa w 
Duchu Świętym, by wyjaśnił nam tę ta
jemnicę”.

21 lutego 2014
PrAWDZIWA WIArA PrO-
WADZI DO ŚWIADECTWA
Papież odniósł się do czy tania (Jk 

2,1424.26), gdzie św. Jakub mówi, że 
wiara bez uczynków jest martwa. Za
uważył, że świat jest pełen chrześcijan, 
odmawiających słowa Credo, ale nie 
za bardzo wprowadzających je w życie, 

czy też erudytów, którzy potrafią zaszu
fladkować teologię w wiele możliwości, 
jednakże wiedza ta nie ma żadnego 
konkretnego odzwierciedlenia w rze
czywistości. Na to zagrożenie już przed 
dwoma tysiącami lat wskazywał św. Ja
kub, zaznaczając, że wiara bez uczyn
ków martwa jest sama w sobie. 

„Także i my pod tym względem czę
sto błądzimy. Słyszymy, że ktoś powiada: 
mam tak wielką wiarę, wierzę w pełni, 
we wszystko.... A może osoba wypowia
dająca te słowa żyje letnio, kiepsko. Jej 
wiara jest teoretyczna, ale nie jest żywa 
w jej życiu. Apostoł Jakub, gdy mówi o 
wierze, to mówi właśnie o doktrynie, o 
tym co jest treścią wiary. Można jednak 
znać wszystkie przykazania, wszystkie 
proroctwa, wszystkie prawdy wiary, ale 
jeśli nie mają one odbicia w praktyko
waniu, w dziełach  na nic się zdadzą. 
Możemy odmawiać Credo teoretycznie, 
nawet bez wiary i jest wiele osób, które 
tak czynią. Nawet demony! Diabeł do
skonale zna, to co mówimy w Credo i 
wie, że jest to prawda”. 

Papież przypomniał słowa Jakuba: 
„Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie 
czynisz – lecz także i złe duchy wierzą i 
drżą”. Dodał, że różnica polega na tym, 
iż demony „nie mają wiary”, ponieważ 
wiara nie jest posiadaniem wiedzy, ale 
przyjęciem Bożego orędzia, które przy
niósł Chrystus. Wskazał na zawarte w 
Ewangelii dwa znaki ludzi, którzy wiedzą 
w co powinno się wierzyć, ale nie mają 
wiary. Pierwszym z nich jest kazuistyka, 
reprezentowana przez tych, którzy pytali 
Jezusa, czy godziwe jest płacenie po
datków, zaś drugim – ideologia. 

„Chrześcijanie, którzy uważają wia
rę za system idei, ideologii – byli tacy 
również w czasach Jezusa. Apostoł Jan 
mówi o nich, że są antychrystem, ideo

lo dzy wiary niezależnie od tego spod 
ja kiego byliby znaku. W tym czasie byli 
gnostycy, ale także wielu innych... Tak 
więc ci, którzy popadają w kazuistykę 
czy też ideologię, to chrześcijanie, którzy 
znają naukę, ale nie wierzą, jak demony. 
Różnica polega na tym, że demony drżą 
oni zaś nie: oni żyją spokojnie”.

Ojciec Święty przypomniał, że w 
Ewangelii spotykamy przykłady ludzi, 
którzy nie znają doktryny, ale mają wiel
ką wiarę, jak choćby kobieta kananej
ska, prosząca o łaskę wyrwania swej 
córki z mocy demonów, czy Samarytan
ka otwierająca swe serce, bo nie spot
kała prawd abstrakcyjnych, ale Jezusa 
Chrystusa. Jest też i ślepiec uzdrowiony 
przez Jezusa. Trzy osoby ukazujące, że 
wiara i świadectwo są nierozłączne.

„Wiara zawsze prowadzi do świade
c twa. Wiara to spotkanie z Jezusem 
Chry stusem, z Bogiem, to spotkanie 
rodzi świadectwo i prowadzi do niego. 
To właśnie pragnie powiedzieć Apostoł: 
wiara bez uczynków, wiara która nie an
gażuje, nie prowadzi do świadectwa nie 
jest wiarą. Są to słowa i nic więcej”.

24 lutego 2014
JEZUS UZDrAWIA 
I PrZYPrOWADZA DO DOMU
Ojciec Święty zaznaczył, że pójście 

za Jezusem nie jest jakąś „ideą”, ale 
trwałym przebywaniem w domu: Ko
ściele, do którego Chrystus zawsze do
prowadza każdego człowieka, również 
tego, który się oddalił.

Podczas Mszy św. w Domu św. 
Marty Franciszek skoncentrował się na 
Ewangelii (Mk 9,1429) opowiadającej o 
uzdrowieniu przez Pana Jezusa chłopca 
opętanego przez ducha niemego, który 
rzucał nim, a on wtedy się pienił, zgrzy
tał zębami i drętwiał. Działo się to pośród 
bezradnego i dyskutującego tłumu oraz 
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uczonych w Piśmie. Jezus poruszony 
wiarą ojca owego chłopca wypędził złe
go ducha i pochylił się nad młodym czło
wiekiem, który wyglądał jakby martwy, 
pomógł mu powstać.

„Cały ten bałagan i dyskusja kończą 
się w geście: Jezus się pochyla, bierze 
dziecko. Te gesty Jezusa skłaniają nas 
do myślenia. Kiedy Jezus uzdrawia, ni
gdy nie pozostawia danej osoby samej. 
Nie jest magiem, czarodziejem, uzdrowi
cielem, który leczy i idzie dalej: ale każ
dego doprowadza na jego miejsce, nie 
zostawia go na środku drogi. To piękne 
gesty Pana”.

Franciszek podkreślił, że Pan Je
zus zawsze pozwala nam powrócić do 
domu, nigdy nie zostawia nas samych 
na drodze. Ewangelia jest pełna tych ge
stów  wskrzeszenie Łazarza, córki Jaira 
czy syna wdowy, ale także przypowieści 
o owcy zagubionej, przyprowadzonej 
do owczarni, czy monecie zagubionej i 
odnalezionej przez niewiastę. Dzieje się 
tak, gdyż nie tylko Bóg zstąpił z nieba, 
ale jest synem konkretnego ludu, który 
od Abrahama zmierza ku obietnicy. „Te 
gesty Jezusa uczą nas, że każde uzdro
wienie, każde przebaczenie zawsze 
przy wraca nas do naszego ludu, którym 
jest Kościół”.

Dodał, że Jezus zawsze prze bacza, 
a Jego gesty stają się wręcz rewolucyjne 
czy niewytłumaczalne, kiedy Jego prze
baczenie obejmuje także i tych, którzy 
za bardzo się oddalili, jak celnik Mateusz 
czy jego kolega Zacheusz. Franciszek 
zaznaczył, że Jezus zawsze, gdy prze
bacza, sprawia, że da na osoba wraca 
do domu. „Dlatego nie można zrozumieć 
Jezusa bez Ludu Bożego, absurdem 
jest miłowanie Chrystusa bez Kościoła, 
słuchanie Chrystusa, ale nie Kościoła, 
naśladowanie Chrystusa na obrzeżach 
Kościoła. Bo Chrystus i Kościół są zjed
noczeni i za każdym razem, gdy Chrys
tus wzywa jakąś osobę, to przyprowadza 
ją do Kościoła”. Podkreślił, że dobrze, 
aby dziecko było ochrzczone w Koście
le, który jest matką. Wskazał, że te gesty 
wielkiej czułości Jezusa uświadamiają 
nam, iż nasza doktryna, nasze pójście 
za Chrystusem nie jest jak ąś ideą, ale 
nieustannym trwaniem w domu. I cho
ciaż każdy z nas może z powodu grze
chu czy błędu oddalić się od domu, to 
zbawieniem jest powrót do niego, wraz z 
Jezusem do Kościoła.

25 lutego 2014
NIE MOŻNA SIĘ 
PRZYZWYCZAIĆ DO WOJNY
Papież podkreślił, że „każdego dnia 

w gazetach czytamy o wojnach”, a ofiary 
śmiertelne zbrojnych konfliktów są „czę

ścią codziennego bilansu”.
„Jesteśmy przyzwyczajeni do czyta

nia takich rzeczy. A gdybyśmy mieli cier
pliwość, by wymienić wszystkie wojny, 
jakie toczą się teraz na świecie, na pew
no zajęłyby one kilka kartek. Wydaje się, 
że duch wojny zapanował nad nami”.

Franciszek przypomniał, że w tym 
roku organizowane będą uroczystości 
w setną rocznicę wybuchu I wojny świa
towej, która pochłonęła miliony ofiar. 
Wszyscy „są zgorszeni tym”, ile osób 
wtedy zginęło.

„Wielka wojna światowa nas gorszy. 
Jednak dzisiaj jest to samo. Zamiast jed
nej wielkiej wojny, wszędzie trwają małe 
wojny, narody są podzielone; by rato
wać swoje interesy ludzie się zabijają”. 
Ludzie zabijają się „o kawałek ziemi, z 
powodu ambicji, nienawiści, nienawiści 
rasowej”.

„Wojen, nienawiści, wrogości nie ku
puje się na targu, są tu, w sercu” konty
nuował Franciszek. Według niego niedo
puszczalne jest to, że w obliczu konfliktu 
ludzie chcą go rozwiązać, kłócąc się i 
używając „języka wojny” zamiast „języka 
pokoju”.

„A jakie są tego konsekwencje? Po
myślcie o wygłodzonych dzieciach w 
obozach dla uchodźców. Pomyślcie tyl
ko o tym; to jest owoc wojny. Jeśli chce
cie, pomyślcie też o wielkich salonach, 
o zabawach, jakie organizują ci, którzy 
są panami przemysłu zbrojeniowego, 
produkują broń”.

Zdaniem papieża klimat wojny prze
nosi się też na rodziny. „Ile rodzin jest 
zniszczonych, bo tata i mama nie są w 
stanie odnaleźć drogi pokoju i wolą woj
nę, pójście do sądu”.

Franciszek wyraził opinię, że „pokój 
stał się tylko słowem, niczym więcej”. 
Pytał: „kto z nas płakał, czytając gaze
tę lub oglądając telewizję na widok tylu 
zabitych?”. Tymczasem – wskazał – 
chrześcijanin musi płakać, pogrążyć się 
w żałobie i nigdy nie może przyzwyczaić 
się do informacji o wojnie.

27 lutego 2014
KONSEKWENTNIE 
IŚĆ NAPRZÓD
Franciszek wyszedł od sakramen

tu bierzmowania udzielanego podczas 
Mszy św. Ten, kto go otrzymuje, wykazu
je pragnienie, by żyć po chrześcijańsku, 
to znaczy świadczyć o Jezusie Chrystu
sie. To ktoś, kto myśli jak chrześcijanin, 
czuje jak chrześcijanin i działa jak chrze
ścijanin  innym słowy jest konsekwent
ny w swym życiu chrześcijańskim.

Papież zauważył, że ktoś może de
klarować wiarę, kiedy jednak brakuje 
świadectwa życia, to nie sposób mówić 

o chrześcijaństwie, a ludzie którzy nie 
żyją konsekwentnie swą wiarą wyrzą
dzają wiele zła. Franciszek nawiązał 
do zawartych w pierwszym czytaniu 
(Jk 5,16) słów św. Jakuba o ludziach 
chlubiących się chrześcijaństwem, a nie 
żyjących swą wiarą i wykorzystujących 
swoich pracowników. „Oto woła zapłata 
robotników, żniwiarzy pól waszych, którą 
zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do 
uszu Pana Zastępów”.

„Pan jest bardzo zdecydowany. Jeśli 
ktoś słucha tych słów, może pomyśleć: 
Takie rzeczy musiał powiedzieć jakiś ko-
munista!. Ależ nie, to powiedział Apostoł 
Jakub! To Słowo Pana przeciw niespój
ności. A kiedy brakuje chrześcijańskiej 
konsekwencji i żyjemy niespójnie po
wstaje zgorszenie. Chrześcijanie, którzy 
nie są konsekwentni powodują zgorsze
nie”.

Papież przypomniał mocne słowa 
Pa na Jezusa „kto by się stał powodem 
grzechu dla jednego z tych małych, któ
rzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej 
kamień młyński zawiesić u szyi i utopić 
go w głębi morza” (Mt 18,6). Chrześci
janin niekonsekwentny wyrządza wiele 
zła, a zgorszenie zabija. Ojciec Święty 
przypomniał o słowach ludzi zgorszo
nych antyświadectwem, którzy z tego 
po wodu odrzucają Kościół, uważając, 
że chrześcijanie co innego mówią, a co 
innego czynią.

„Gdybyś się znalazł przed ateistą, 
który mówi, że nie wierzy w Boga, a ty 
przeczytałbyś mu wszystkie książki w bi
bliotece mówiące o istnieniu Boga, a na
wet udowodnił istnienie Boga, to on nie 
uwierzy. Kiedy jednak przed tym ateistą 
złożysz świadectwo konsekwencji życia 
chrześcijańskiego, to w jego sercu coś 
się zacznie. To właśnie twoje świadec
two wzbudzi w nim niepokój, na którym 
swoje działanie opierać będzie Duch 
Święty. Jest to łaska, o jaką my wszyscy, 
cały Kościół musimy prosić: Daj Panie, 
abyśmy byli konsekwentni”.

Papież wskazał, że trzeba się modlić, 
bo konsekwentne życie chrześcijańskie 
jest Bożym darem. Kiedy zaś upadamy 
z powodu naszej słabości, trzeba prosić 
o przebaczenie.

„Wszyscy jesteśmy grzesznikami, 
wszyscy, ale wszyscy możemy prosić 
o przebaczenie. A On nigdy nie prze
staje przebaczać! Trzeba mieć pokorę, 
by prosić o przebaczenie: Panie, w tym 
przypadku nie byłem konsekwentny, wy-
bacz!. Trzeba iść naprzód z chrześci
jań ską konsekwencją, ze świadectwem 
czło wieka wierzącego w Jezusa Chry
stusa, wiedzącego, że jest grzeszni
kiem, ale mającego odwagę, by prosić 
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o przebaczenie, kiedy popełnia błąd i 
bardzo się boi zgorszenia innych. Niech 
Pan da nam wszystkim tę łaskę”.

28 lutego 2014
BÓG BŁOGOSŁAWI 
MAŁŻEńSTWO
Franciszek komentując Ewangelię 

(Mk 10,112) skoncentrował się na pięk
nie małżeństwa i podkreślił, że należy 
towarzyszyć, a nie potępiać tych, którzy 
doświadczają rozwodu. Zaznaczył, że 
Chrystus jest Oblubieńcem Kościoła, a 
zatem nie można zrozumieć Chrystusa 
bez Kościoła ani też Kościoła bez Chry
stusa.

Wychodząc od czytanego fragmen
tu Ewangelii Ojciec Święty wskazał na 
piękno małżeństwa. Zauważył, że fary
zeusze, chcąc wystawić Jezusa na pró
bę i odrzeć Go z autorytetu moralnego 
stawiają przed Nim kwestię rozwodu. 
Zawsze posługują się kazuistyką: czy 
wolno, czy też nie oddalić żonę. Zawsze 
wychodzą od jakiegoś przypadku, ale w 
istocie chcą wpędzić w pułapkę wymie
rzoną w ludzi i w Boga.

„A Jezus im odpowiedział, pytając, 
co mówi Prawo i wyjaśniając, dlaczego 
Mojżesz tak to prawo sformułował. Ale 
na tym nie poprzestaje: od kazuistyki 
przechodzi do sedna problemu i odwo
łuje się do dni stworzenia. Jakże piękne 
jest to, co Pan przypomina: na początku 
stworzenia Bóg stworzył ich jako męż-
czyznę i kobietę: dlatego opuści czło-
wiek ojca swego i matkę i złączy się ze 
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. 
A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało”.

Ojciec Święty podkreślił, że Pan 
Jezus odwołuje się do arcydzieła stwo
rzenia, którym są właśnie mężczyzna i 
kobieta. Bóg nie chciał, aby mężczyzna 
był sam, ale by w życiu towarzyszyła mu 
kobieta. Wskazał, że w spotkaniu Ada
ma i Ewy widzimy początek miłości, by 
żyli jako jedno ciało. Zaznaczył, że to ar
cydzieło nie zakończyło się 
na pierwszych rodzicach, 
ale obraz ten wyjaśnia tak
że miłość Boga względem 
swego ludu, bo nawet kie
dy lud nie jest wierny, to 
Bóg przemawia do niego 
słowami miłości. Kiedy św. 
Paweł ma wyjaśnić tajem
nicę Chrystusa, to odnosi 
się do Jego relacji wzglę
dem Oblubienicy, Kościoła. 
Chrystus bowiem poślubił 
swój lud. Są to dzieje miło
ści, arcydzieła stworzenia. 
Przed tymi dziejami wszel
ka kazuistyka upada i staje 

się cierpieniem.
„Kiedy jednak owo opuszczenie ojca 

i matki oraz połączenie z kobietą, stawa
nie się jednym ciałem, budowanie razem 
przyszłości zawodzi, kiedy ta miłość za
wodzi, powinniśmy odczuwać ból klęski, 
towarzyszyć tym ludziom, których miłość 
zawiodła. Nie potępiać! Iść z nimi! Nie 
czynić z ich sytuacji kazuistyki”.

Papież podkreślił, że to błogosławień
stwo, jakiego Bóg udzielił małżeństwu w 
chwili stworzenia, nigdy nie zostało cof
nięte, nawet grzech pierworodny go nie 
zniszczył. Wskazał, że widzimy więc jak 
piękna jest miłość, małżeństwo, rodzina 
i jak wiele solidarności powinniśmy oka
zać naszym braciom i siostrom, którzy 
doświadczyli w swoim życiu niepowo
dzenia w miłości. Odnosząc się wresz
cie do św. Pawła papież podkreślił także 
piękno miłości, którą Chrystus obdarza 
swoją oblubienicę, Kościół. Zaznaczył, 
że także w tym wypadku musimy uwa
żać, aby miłość nie zawiodła.

„Chrystus poślubił Kościół. I nie moż
na zrozumieć Chrystusa bez Kościoła 
oraz nie można zrozumieć Kościoła bez 
Chrystusa. To jest wielka tajemnica ar
cydzieła stworzenia. Niech Pan da nam 
wszystkim łaskę, aby ją zrozumieć, a 
także łaskę by nigdy nie popadać w owe 
postawy kazuistyki faryzeuszy, nauczy
cieli prawa”.

6 marca 2014
KTO CHCE ZACHOWAĆ 
SWE ŻYCIE, STRACI JE
W homilii Papież podkreślił, że nie

zbędnym elementem życia chrześci
jańskiego jest krzyż, a ta droga Jezusa 
prowadzi do radości.

Odniósł się do słów Pana Jezusa 
czytanych w Ewangelii (Łk 9,2225): 
„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się za-
prze samego siebie, niech co dnia bie-
rze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”. 
Zaznaczył, że wyznaczają one chrześci

jański styl życia, ponieważ Jezus jako 
pierwszy przebył tę drogę.

„Nie możemy myśleć o życiu chrze
ścijańskim poza tą drogą. Zawsze jest 
ono tą drogą, którą On przebył jako pier
wszy: drogą pokory, a nawet upokorze
nia, unicestwienia samego siebie, a na
stępnie zmartwychwstania. Taka jest ta 
droga. Życie chrześcijańskie bez krzyża 
nie jest chrześcijańskie, ale także jeśli 
krzyż pozbawiony jest Jezusa, to nie jest 
to życie chrześcijańskie. Chrześcijański 
styl życia polega na braniu krzyża z Je
zusem i kroczeniu dalej. Nie może się 
obyć bez krzyża ani też bez Jezusa”.

Ojciec Święty zaznaczył, że Jezus 
dał nam przykład, i chociaż równy był 
Bogu, ogołocił samego siebie, stał się 
sługą dla nas wszystkich.

„Ten styl nas zbawi, obdarzy nas 
ra  dością i uczyni nas owocnymi, bo ta 
droga zaparcia się samego siebie służy 
temu, by dać życie, jest przeciwna dro
dze egoizmu, bycia przywiązanymi do 
wszystkich dóbr wyłącznie dla mnie... 
Ta droga jest otwarta na innych, ponie
waż ta droga, którą przebył Jezus, droga 
unicestwienia miała obdarzyć życiem. 
Chrześcijański styl życia jest właśnie 
tym stylem pokory, łagodności, umiarko
wania”.

Franciszek komentując słowa Ewan
gelii: „kto chce zachować swoje życie, 
straci je”, zacytował inny fragment: „Je-
żeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię 
nie obumrze, zostanie tylko samo, ale 
jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 
12,2324) i wskazał na zawartą w nich 
radość, którą obdarza jedynie sam Je
zus. Zaznaczył, że pójście za Jezusem 
jest radością. Chodzi o wielkoduszne 
danie życia innym. Zauważył, że nasz 
ego izm popycha nas do tego, aby wyda
wać się ważnym wobec innych ludzi, a 
po winniśmy tymczasem prosić o łaskę 
pokory, obranie tej drogi, którą Jezus 
przeszedł jako pierwszy.

„To właśnie jest nasza 
radość, to jest nasza płod
ność: iść z Jezusem. Inne 
radości nie są owocne; 
myślą jedynie o tym – jak 
mówi Pan – aby zyskać 
świat cały, ale w końcu 
tracą i niszczą życie. Na 
początku Wielkiego Postu 
prośmy Pana, aby nas 
nauczył trochę tego stylu 
chrześcijańskiej służby, 
radości, unicestwienia sa
mych siebie i owocności z 
Nim, tak jak On tego chce”.

(cdn)
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Nowa książka
na naszej 

wydawniczej półce

FelietonistaGościaNiedzielnego,
napisał:„...nanaszychoczachdoko
nuje sięakcjaprzyprawianiapapie
żowiFranciszkowigębykogoś,kto
się dogada ze współczesnym świa
temiprzysposobiKościółnamodłę
politycznejpoprawności.Gejowskie
pismo:TheAdvocateogłosiłopapie
żaczłowiekiemroku.Różnidziała
czegejowscychwaląFranciszka,że
to wyjątkowy facet. Ojciec Święty
pojawił się teżnaokładcemagazy
numuzycznegoRollingStone,któ
rystwierdzazuznaniem,iż‘papież
Franciszekwciągurokuzrobiłwie
le, żeby odciąć się od poprzednich
papieżyiugruntowaćswojąpozycję
jakopapieżludzi’.

W tym szaleństwie jest metoda.
Nie chodzi tu o oczyszczenie się
Kościoła, by z większą mocą gło
sił Ewangelię i skutecznie wzywał
do nawrócenia. Wręcz przeciwnie.
Chodzi o rozwadnianie Kościoła i
wmawianie ludziom, że to właści
wy kierunek, bo przecież Franci
szek...”.1 

Tobardzotrafnespostrzeżenia.A
jednocześnieprzestrogadlawszyst
kich, którzy dają się bezkrytycznie
urabiać niektórym mediom piszą
cymopapieżuFranciszkuiJegona
uczaniu.

W o wiele szerszy sposób zajął
sięosobąpapieżaFranciszkaispo
sobem Jego ewangelizacji Ks. dr
Michał Kaszowski, Autor książki
„Nauczanie Papieża Franciszka pod 
lupą. Od A do Z.”

Toswoistyalfabetpapieżazkoń
caświata.Czytającgomożemypo
znaćwypowiedziNastępcyChrystu
sa na wiele tematów dotykających
życia wiary, nauki społecznej Ko
ścioła, palących problemówmoral
ności, a takżezwyczajnychpostaw,
jakie powinny cechować każdego
chrześcijanina.

Autor przytacza nauczanie pa
pieskie zawarte w codziennych 
homiliach, katechezach i innych 
wystąpieniach papieskich, dodając

komentarzteologiczny.Takiepodej
ściedotematuwyjaśniawnastępu
jącysposób:

„Rzucającąsięwoczycechąna
uczania papieża Franciszka jest to,
że jegoprzemówienia ihomilienie
sądługie.Ztegopowodu,zwłaszcza
w bardzo krótkich homiliach, nie 
może on wyrazić wszystkich treści
związanych z omawianym zagad
nieniem.Musi się ograniczyć tylko
doniektórychzagadnień,doskróto
wego zasygnalizowania ich.Nieraz
więc wymagają one dla głębszego
zrozumienia komentarza teologicz
nego.TreściwośćnauczaniaPapieża
niejestjednakwadą.Problememna
tomiastdlaodbiorcówjegonaucza
nia może stać się to, że zwłaszcza
jegocodziennehomiliewygłaszane
wDomuśw.Martydocierajądonich
wformiestreszczeńiwyrywkowych
tłumaczeń.Zpowodutejpodwójnej
skrótowościpodjąłemsię,namiarę
sił, ułożyć tematycznie nauczanie
papieża Franciszka i dorzucić do
niegoniewielkiewyjaśnienia teolo
giczne”.2 

W ten sposób Czytelnik staje 
twarząw twarzzprawdziwą teolo
giąpapieżaFranciszka,którachwyta
za serce i pokazujedrogę, jakąpo
winieniśćkażdywierzącywChry
stusa.

Odkrywa jednocześnie cudowną
prostotę Franciszkowego naucza
nia,któraniemanicwspólnegoze
spłaszczaniem czy zmienianiem
Ewangelii albo sprzedawaniem Je
zusowej Prawdy za byle jaką cenę
(np. za cenę przypodobania się
światu). Jest natomiast darem Du
chaŚwiętegodlaKościołapielgrzy
mującegoniełatwymidrogamiXXI
wieku.

Miejmynadzieję,żelekturatego
alfabetupapieżaFranciszkapomoże
każdemu zrozumieć, na czym zale
żypokornemuNastępcyChrystusa.
IukażeGowprawdziwymświetle,
a niew fatamorganie pragnień nie
których pseudoznawców Ewangelii
inaprawiaczyKościoła.

Hasła z pierwszego roku papie-
skiego nauczania ujęte w książce:
A AbbaOjciec; Aktywnośćaktywizm; Ate

iści
B Biblia; Bliźni; Błogosławieństwa; Bóg; 

Bogactwo; Bożek
C Całun Turyński; Ciekawość; Cier pli

wość; Chciwość; Chrze ści jaństwo zde
formowane; Czyś ciec

D Dobro; Dobry przykład; Duch Święty; 
Dusza; Dzieci Boże

E Eucharystia; Ewangelizacja
G Grzechy języka; 
H Hierarchia; Homoseksualizm
J Jedność Kościoła; Józef św.
K Kapłan; Karierowicze; Kobieta; Kontem

placja; Kościół; Król; Krzyż
L Letniość; Lenistwo
Ł Łaska
M Maryja; Miłosierdzie; Miłość; Młodość; 

Mistyka; Modlitwa; Moralność
N Nadzieja; Niebo
O Objawienie; Obłuda; Odnowa Kościoła i 

swojego serca;  Ojciec; Opieka
P Pokora; Pokusy; Pokój; Posłuszeństwo; 

Post; Potępienie; Powołanie; Prześla
do wania; Przykazania; Pukanie Jezusa 
do naszych serc

R Radość; Rozeznanie duchowe
S Sakramenty; Sakrament przebaczenia; 

Skarb; Słowo Boże; Sobór Wat.II; Spo
tkania z Chrystusem; Starość; Sumienie

Ś Świętość
T Triumfalizm; Trudności życiowe 
U Uniformizm
W Wiara; Wielkoduszność; Więź z Chrys

tu sem; Wojna; Wszystko chrześcijanina
Z Zamęt duchowy; Zbawienie; Zmart wych

wstanie Chrystusa; Zło; Znaki czasu
Ż Życie wieczne

Książka liczy 368 stron. 
Cena: 25 zł (+ koszty wysyłki)

Ks. Jan Podsiadło

twarzą w twarz 
z teologią Franciszka

1 Ks. Dariusz Kowalczyk SJ „Jezu, tracimy poparcie” w: GN 6/2014.
2 Wprowadzenie do działu o nauczaniu Papieża Franciszka na stronie inter
netowej http://www.teologia.pl.
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Nawiązując do kultu Maryi 
rozwiązującej węzły, ks. Bergoglio 
udał się pewnego razu do kaplicy 
znajdującej się pod jego patrona-
tem, wybudowanej w przedsię-
biorstwie rolnym, należącym do 
Stowarzyszenia Revivre - wspól-
noty poświęconej resocjalizacji 
młodych ludzi uzależnionych od 
narkotyków. Wydarzenie to uka-
zuje nam Bożego człowieka, po-
wołanego na Stolicę Apostolską, 
głęboko uwikłanego w los swoich 
braci. Oto słowa jakie wypowie-
dział w czasie tamtej wizyty: 

„Tutaj, do budowy kaplicy nie 
zatrudniono żadnej firmy budow-
lanej, ale chłopcy, na czele z Ojcem 
Alejandro wznosili ją dzień po dniu 
własnymi rękoma. Jest to dom, 
który synowie postawili dla swojej 
Matki, aby Ta rozwiązywała supły 
ich życia. My wszyscy mamy w 
sercu węzły, wszyscy mamy braki i 
doświadczamy w życiu trudności”. 

To właśnie synowska ufność do 
Matki Bożej, która jest również na-

szą Matką, zaprowadziła Francisz-
ka pierwszego dnia pontyfikatu 
do Bazyliki Matki Bożej Śnieżnej,  
gdzie przed antyczną ikoną Maryi, 
Opiekunki Rzymu, Salus Populi Ro-
mani, złożył kwiaty i pomodlił się. 

Nabożeństwo 
do św. Józefa
Opatrzność chciała, aby św. 

Józef, którego Franciszek darzy 
głębokim nabożeństwem towa-
rzyszył mu duchowo na oficjalnym 
rozpoczęciu jego pontyfikatu, 19 
marca 2013 roku. 

W czasach, gdy odbywaliśmy w 
regionie San Miguel rekolekcje dla 
duchowieństwa z naszej diecezji, 
nasz ówczesny biskup udawał się 
do położonego niedaleko kole-
gium Jezuitów Maximal, z prośbą, 
aby kilku księży przybyło nas wy-
spowiadać. 

Kilkakrotnie to właśnie o. Ber-
goglio przyjeżdżał i godne uwagi 
jest to, że wyjeżdżając zawsze zo-

stawiał dla nas na stole w recepcji 
sporą ilość obrazków św. Józefa. 
Na ich odwrocie, poza modlitwą, 
św. Teresa od Dzieciątka Jezus 
zachęcała do zanoszenia próśb, 
w celu przekonania się o sile jej 
interwencji. 

Natomiast do wykładowców 
na Uniwersytecie dzisiejszy papież 
mawiał w ten sposób: 

„Jeśli będziemy kontemplować 
Jezusa, wcieloną Mądrość Boga, 
uświadomimy sobie, że trudności 
stają się wyzwaniem, wyzwanie 
odwołuje się do nadziei, a ta z kolei 
rodzi radość z bycia twórcą czegoś 
nowego. To wszystko, bez wątpie-
nia, pobudza nas do dawania z 
siebie tego, co najlepsze”. 

Cały ten plan życia z pewnością 
przygotowany jest na to, aby pro-
wadził do dobra.

O. Juan Ramon Celeiro

Przekład z franc. Marta Z.

Franciszek: 
papież MaTki bOżeJ 

rOzwiązuJąceJ 
węzły

Świadectwo ojca Juana Ramona Celeiro, 
autora nowenny do Maryi rozwiązującej węzły

Franciszek jest prawdziwym papieżem Matki 
Bożej rozwiązującej węzły. W czasie kiedy jeszcze 
nie był ani biskupem, ani przełożonym Jezuitów 
w Argentynie, to właśnie on rozpowszechnił na 
Uniwersytecie El Salvador wizerunek Maryi roz-
wiązującej supły, który przywiózł z Niemiec.  W 
Niemczech przebywał pisząc doktorat z teologii.

To również on zezwolił na umieszczenie 
reprodukcji tego obrazu na wspomnianym 
Uniwersytecie, a gdy mianowano go arcybisku-
pem Buenos Aires, to znów on wydał zgodę na 
publiczne oddawanie czci tejże Maryi w kościele 
San Jose de Talar, w dzielnicy agronomii. 

Rezultatem owych działań jest to, że Maryja 
rozwiązująca węzły, obok Najświętszej Maryi z 
Lujan (Patronki ojczyzny), jest dziś drugą, naj-
bardziej czczoną w Argentynie. Dane te opu-
blikowała główna, narodowa gazeta La Nacion, 
w oparciu o wyniki przeprowadzonej ankiety 
socjologicznej.
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MODLITWA
Święta Maryjo, Matko Boża i Dziewi

co pełna łaski, która rozwiązujesz węzły! 
Rękoma pełnymi miłości Bożej roz

wiązujesz wszystkie trudności na naszej 
drodze życia jak węzeł, który pod Twoimi 
rękoma staje się prostą wstęgą miłości 
Bożej! 

Rozwiąż więc, święta, cudowna 
Dzie wico i Matko, wszystkie węzły, któ
re zrobiliśmy sobie sami przez naszą 
samo wolę oraz wszystkie te węzły, które 
przeszkadzają nam w dalszej drodze. 

Oświeć je swoimi oczyma, aby wszy
stkie węzły stały się przejrzyste, abyśmy 
z wdzięcznością mogli rozwiązać Twymi 
rękoma to, co jest nie do rozwiązania!

Amen.
O, Maryjo, rozwiązująca węzły, bądź 

nam drogą Matką, weź nasze dłonie i 
uczyń je sprawnymi do rozwiązywania, 
aby Twoje ręce poprzez nasze ręce 
przy nosiły pokój, rozwiązanie i pomoc! 

Amen. 
„Jak Ewa przez swoje nieposłuszeń

stwo zrobiła węzeł nieszczęścia dla ro
dzaju ludzkiego, tak Maryja rozwiązała 
go przez swoje posłuszeństwo” (św. Ire
neusz, biskup Lyonu)

NOWENNA
Każdego dnia modlitwa 
ma taki sam przebieg:
1. Znak Krzyża Świętego
2. Akt żalu (skruchy)
3. Trzy dziesiątki różańca z tej czę
ści, ktora przypada na dany dzień:
 poniedziałek, sobota: 
część radosna;
 wtorek, piątek: część bolesna;
 środa, niedziela: część chwalebna;
 czwartek: część światła
4. Rozważanie na dany dzień
5. Dwie ostatnie dziesiątki różańca
6. Modlitwa do Maryi 
rozwiązującej węzły
7. Znak Krzyża Świętego.

1.
Rozważanie: Ukochana Matko, Naj

świętsza Maryjo, Ty, która rozwiązujesz 
węzły zniewalające Twoje Dzieci, wycią
gnij ku mnie, Twoje miłosierne dłonie. 
Dziś oddaję Ci węzeł… (wymienić, jeśli 
to możliwe, o rozwiązanie czego się mo-
dlimy) i wszelkie zło w moim życiu, które

go on stał się przyczyną. Daję Ci węzeł, 
który mnie dręczy, czyni nieszczęśliwym 
i przeszkadza mi zjednoczyć się z Tobą i 
Twoim Synem Jezusem, moim Zbawcą.

Uciekam się do Ciebie, Maryjo roz
wiązująca węzły, bo ufam Ci i wiem, że 
nigdy nie wzgardziłaś grzesznym dziec
kiem błagającym Cię o pomoc. Wierzę, 
że możesz rozwiązać ten supeł, gdyż 
Jezus dał Ci wszelką władzę. Ufam, że 
zechcesz uwolnić mnie od tego zniewo
lenia, bo jesteś moją Matką. Wiem, że to 
uczynisz, ponieważ kochasz mnie miło
ścią samego Boga. 

Dziękuję Ci, Matko Ukochana.
Maryjo rozwiązująca węzły, 
módl się za mną.
Po tym rozważaniu 2 ostatnie dzie-

siątki Różańca św. z części przypadają-
cej na ten dzień oraz Modlitwa do Matki 
Bożej rozwiązującej węzły

2.
Kto szuka łaski, ten znajdzie ją 
w dłoniach Maryi
Rozważanie: Maryjo, najukochań

sza Matko, źródło wszelkich łask, moje 
serce zwraca się dziś do ciebie. Uzna
ję, że jestem grzesznikiem i że potrze
buję Twojej pomocy. Z powodu mojego 
egoizmu, uraz, braku wielkoduszności 
i pokory często odrzucałem łaski otrzy
mywane za Twoją przyczyną. Zwracam 
się dziś do Ciebie, Maryjo rozwiązująca 
węzły, abyś wyprosiła mi u Twego Syna 
Jezusa czystość serca, wewnętrzną wol
ność, pokorę i ufność. Pomóż mi, abym 
przeżył/a dzisiejszy dzień, praktykując 
potrzebne mi cnoty. Ofiaruję Ci je jako 
dowód mojej miłości ku Tobie. W Two
je ręce składam węzeł… (wymienić go, 
jeśli to możliwe), który nie pozwala mi 
głosić chwały Bożej. 

Maryjo, rozwiązująca węzły, 
módl się za mną.
Po tym rozważaniu 2 ostatnie dzie-

siątki Różańca św. z części przypadają-
cej na ten dzień oraz Modlitwa do Matki 
Bożej rozwiązującej węzły.

3. 
Kto chce Bogu ofiarować każdą 
chwilę dnia, prosi o pomoc Maryję.
Rozważanie: Matko Pośredniczko, 

Królowo nieba, Ty, której dłonie rozda
ją wszystkie bogactwa Króla, zwróć ku 

mnie Twoje miłosierne oczy. W Twoje 
święte dłonie składam ten zniewalający 
węzeł mojego życia… (wymienić) wszel
kie urazy i pretensje, których on jest 
przyczyną.

Boże Ojcze, proszę Cię o przeba
czenie moich win. Pomóż mi darować 
wszystkim, którzy świadomie lub nie
świa domie stali się przyczyną mojego 
zniewolenia. Wiem, że rozwiążesz mój 
węzeł na tyle, na ile Ci zaufam. 

Przed Tobą, Ukochana Matko, i w 
imię Twojego Syna Jezusa, mojego 
Zbawcy, który choć tak bardzo zniewa
żony, potrafił przebaczyć – przebaczam 
teraz na zawsze tym osobom (…), a tak
że samej/mu sobie.

Dziękuję, Maryjo rozwiązująca węzły, 
i proszę, módl się o rozwiązanie w moim 
sercu węzła urazy oraz tego zniewole
nia, które ci teraz przedstawiam. Amen.

Maryjo rozwiązująca węzły, 
módl się za mną.
Po tym rozważaniu 2 ostatnie dzie-

siątki Różańca św. z części przypadają-
cej na ten dzień oraz Modlitwa do Matki 
Bożej rozwiązującej węzły.

4.
Kto pragnie łask, 
zwraca się do Maryi.
Rozważanie: Święta Ukochana Mat

ko, dobra dla wszystkich, którzy Cię 
szukają, ulituj się nade mną. Składam w 
Twoje dłonie ten węzeł (…) Nie pozwala 
mi on trwać w pokoju, paraliżuje moją 
duszę, przeszkadza w kroczeniu za Pa
nem i w oddaniu życia na Jego służbę.

Rozwiąż ten mój życiowy węzeł, o 
Matko moja. Uproś u Jezusa uzdrowie
nie mojej sparaliżowanej wiary, która 
chwieje się pod wpływem uderzeń ka
mieniami. Wędruj ze mną, Matko uko
chana i pomóż, bym zrozumiał, że dzięki 
tym kamieniom mogę stać się silniejszy, 
że one pomagają mi w wewnętrznym 
wzrastaniu, w tym, bym przestał szem
rać, nauczył się w każdej chwili dzięko
wać i – ufny w Twoją moc – zachował 
duchową radość.

Maryjo rozwiązująca węzły, 
módl się za mną.
Po tym rozważaniu 2 ostatnie dzie-

siątki Różańca św. z części przypadają-
cej na ten dzień oraz Modlitwa do Matki 
Bożej rozwiązującej węzły.

NOWENNA DO MATKI BOzEJ 
ROZWIAZUJACEJ WEZŁY,,
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5.
Kto chce doświadczyć ciepła, 
zbliża się do Maryi, która jest 
odbiciem promieni Słońca.
Rozważanie: Matko rozwiązująca 

wę z ły, wielkoduszna i pełna współczu
cia, zwracam się do Ciebie, by jeszcze 
raz złożyć w Twoje dłonie mój węzeł (…) 
Proszę Cię o Bożą mądrość, bym postę
pując w świetle Ducha Świętego, rozwią
zał wszystkie trudności.

Nikt nigdy nie widział Cię zagniewa
nej, wręcz przeciwnie, słowa Twoje były 
tak pełne łagodności, że widziano w To
bie Serce Boga.

Matko Ukochana, daj mi Twoją ła go
dność i dobroć, abym nauczył się wszy
stko rozważać w ciszy serca. I jak to 
czyniłaś w czasie Pięćdziesiątnicy, tak i 
teraz wstawiaj się u Jezusa, ażebym i ja 
doświadczył w moim życiu wylania Du
cha Świętego. Duchu Boga – zstąp na 
mnie!

Maryjo rozwiązująca węzły, 
módl się za mną.
Po tym rozważaniu 2 ostatnie dzie-

siątki Różańca św. z części przypadają-
cej na ten dzień oraz Modlitwa do Matki 
Bożej rozwiązującej węzły.

6.
Maryja wszystko może 
wyprosić u Boga
Rozważanie: Królowo Miłosierdzia, 

składam w Twoje dłonie mój życiowy wę
zeł (…) i proszę Cię o cierpliwość serca 
w czasie oczekiwania, aż go rozwiążesz.

Naucz mnie wytrwałego słuchania 
słów Twojego Syna, szczerego spowia
dania się, przystępowania z wiarą do 
Komunii Świętej i wreszcie – pozostań 
ze mną. Przygotuj moje serce na świę
towanie z Aniołami łaski, którą mi wypra
szasz.

Maryjo rozwiązująca węzły, 
módl się za mną.
Po tym rozważaniu 2 ostatnie dzie-

siątki Różańca św. z części przypadają-
cej na ten dzień oraz Modlitwa do Matki 
Bożej rozwiązującej węzły.

7.
Cała piękna jesteś Maryjo 
i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
Rozważanie: Matko najczystsza, 

zwra cam się dziś do Ciebie, błagam o 
rozwiązanie w moim życiu tego węzła 
(…), o wyzwolenie mnie spod władzy 
złego. Bóg udzielił Ci wszelkiej władzy 
nad demonami. Wyrzekam się dziś sza
tana i wszystkiego co od niego pochodzi. 
Wyznaję, że Jezus jest moim jedynym 
Zbawcą, moim jedynym Panem. 

O Maryjo rozwiązująca więzy, 
zmiażdż głowę złego. Zniszcz pułapki, 
które stały się przyczyną zniewolenia w 
moim życiu. Dzięki, Matko najukochań
sza. Panie Jezu, wyzwól mnie przez 
Two ją najdroższą Krew.

Maryjo rozwiązująca węzły, 
módl się za mną.
Po tym rozważaniu 2 ostatnie dzie-

siątki Różańca św. z części przypadają-
cej na ten dzień oraz Modlitwa do Matki 
Bożej rozwiązującej węzły.

8.
Jesteś chwałą Jeruzalem
 i chlubą naszego narodu.
Dziewico, Matko Boga, bogata w 

miłosierdzie, ulituj się nad Twoim dziec
kiem i rozwiąż ten węzeł… w moim ży
ciu. Proszę nawiedź mnie jak nawiedzi
łaś Elżbietę. Przynieś mi Jezusa, ażeby 
On udzielił mi Ducha Świętego. Naucz 
mnie praktykować cnoty męstwa, rado
ści, pokory, wiary i jak Elżbieta uproś 
mi łaskę napełnienia Duchem Świętym. 
Chcę byś była mi Matką, Królową i Przy
jaciółką. Daję Ci moje serce i wszystko, 
co do mnie należy: mój dom, rodzinę, 
dobra zewnętrzne i wewnętrzne. Należę 
do Ciebie na zawsze. Daj mi Twoje ser
ce, bym mógł robić wszystko, co Jezus 
mi mówi.

Maryjo rozwiązująca węzły, 
módl się za mną.
Po tym rozważaniu 2 ostatnie dzie-

siątki Różańca św. z części przypadają-
cej na ten dzień oraz Modlitwa do Matki 
Bożej rozwiązującej węzły.

9.
Zbliżamy się z ufnością 
do Tronu łaski.
Rozważanie: Matko Najświętsza, 

orędowniczko nasza, Ty, która rozwiązu
jesz więzy, przychodzę dzisiaj, aby po
dziękować Ci za rozwiązanie mojego ży
ciowego węzła. Ty znasz boleść jaką mi 
sprawia. Dzięki, o Matko moja, za miło
sierne otarcie moich łez. Dzięki za przy
garnięcie mnie w ramiona i wyproszenie 
innej łaski Bożej. Maryjo, która rozwiązu
jesz więzy, Matko moja ukochana, dzię
kuję Ci za rozwiązanie węzłów mojego 
życia. Okryj mnie płaszczem Twojej mi
łości, weź mnie pod twoją obronę, uproś 
światło i napełnij Twoim pokojem. 

Maryjo rozwiązująca węzły, 
módl się za mną.
Po tym rozważaniu 2 ostatnie dzie-

siątki Różańca św. z części przypadają-
cej na ten dzień oraz Modlitwa do Matki 
Bożej rozwiązującej węzły.

Koniec nowenny

MODLITWA 
DO MARYI 
ROZWIaZUJaCEJ 
WeZŁY
Dziewico Maryjo, Matko 

Pię knej Miłości, Matko która 
nigdy nie opuszczasz dziecka 
wołającego o pomoc, której ręce 
nieustannie pracują dla dobra 
Twoich umiłowanych dzieci, a 
serce przepełniają Boża Miłość 
i nieskończone Miłosierdzie – 
zwróć ku mnie swoje spojrzenie 
pełne współczucia.

Ty wiesz jak bardzo brak mi 
nadziei i jak cierpię, i wiesz jak 
te węzły mnie paraliżują. 

Maryjo, Matko, której Bóg 
powierzył rozwiązywanie za-
wiłości serc Jego dzieci, w Twoje 
ręce składam wstęgę mego życia. 
Nikt, nawet zły, nie może po-
zbawić Cię możliwości udziele-
nia mi miłosiernej pomocy. Nie 
ma takich węzłów, których Ty 
nie mogłabyś rozwiązać. 

Matko Wszechmocna, pro-
szę weź dzisiaj tę zawiłość…
(wymienić, jeśli to możliwe) i 
dla chwały Boga, dzięki Two-
jej łasce oraz mocy wstawien-
nictwa u Twojego Syna Jezusa, 
mojego Wyzwoliciela, rozwiąż 
ją i rozwiąż na zawsze. 

Jesteś jedyną Pocieszycielką 
daną mi przez Boga, umocnie-
niem moich wątłych sił, uboga-
ceniem w mojej nędzy, oswo-
bodzeniem od wszystkiego, co 
przeszkadza mi być z Chry-
stusem. Przyjmij moje wołanie. 
Chroń mnie, prowadź, strzeż. 
Ty jesteś moją najpewniejszą 
ostoją.

Maryjo 
rozwiązująca węzły, 
módl się za mną.

, ,
,
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W historię Argentyny od początku 
wplatają się dzieje kultu Matki Bożej, zwa
nej tam NUESTRA SEñORA. Przypisane 
Jej w licznych sanktuariach różne nazwy 
wskazują, że jest w tym kraju czczona 
jako Patronka Marynarzy i Podróżnych. 
Jest też Matką Różańca, Pieśni, Cudów, 
Pokoju, Nadziei, Miłosierdzia. Jest Uz
drowieniem Chorych i Pocieszycielką 
Strapionych, Wspomożycielką, Źródłem 
Czystości. Jest Patronką miast, niektó
rych miejscowości, prowincji, diecezji.

Początki szczególnego nabożeń
stwa do Matki Bożej sięgają czasów 
kolonizacji. Przeszczepione z Hiszpanii 
i Włoch niewątpliwie trafiło na grunt 
podatny, szczególnie na północy kraju, 
gdzie zaczęło rozwijać się najwcześniej. 
Dziś w Argentynie jest wiele sanktuariów 
maryjnych, a każde z nich ma swoją cie
kawą historię.

Kiedykolwiek w przeszłości zagrażało 
Argentynie jakieś ogólne niebezpieczeń
stwo, np. w okresach epidemii, długo
trwałych susz, w momentach trzęsienia 
ziemi, oraz w różnych osobistych stra
pieniach, ludzie uciekali się pod opiekę 
Najświętszej Maryi. Ona tak niezawodnie 
spieszyła z pomocą, że miejsca Jej kultu 
od wieków słyną cudami i przyciagają 
tłumy poszczególnych osób, jak i zorga
nizowane pielgrzymki. W sanktuariach 
argentyńskich rzadko widzi się obrazy. 
Przeważnie są tam figury i wiele z nich 
było uroczyście koronowanych. Oznaki 
kultu maryjnego spotyka się nie tylko w 
świątyniach i domach prywatnych, lecz 
także w miejscach urzędów świeckich 
oraz instytucji państwowych. Uważa 
się, że kolory flagi argentyńskiej (biały i 
niebieski) reprezentują kolory maryjne. 
Generał Belgrano był szczególnym czci
cielem Matki Bożej i on to właśnie miał 
głos decydujący w doborze kolorów flagi 
narodowej.

Przed walką z Hiszpanami w TU
CUMAN, w której odniósł zwycięstwo w 
dniu 24 września 1872 r., modlił się i po
lecił siebie oraz swój oddział opiece Matki 
Bożej Łask. Potem, po zwycięstwie, w 
dowód wdzięczności ofiarował Jej swoją 
laskę generalską. Jest ona przymocowa
na do figury Madonny zwanej NUESTRA 
SEñORA DE LAS MERCEDES, która z 
okazji 100 rocznicy zwycięstwa, została 

uroczyście u koronowana i 
przeniesiona z TUCUMAN, 
do bazyliki w Buenos Aires, 
gdzie każdego roku, w dniu 
24 września odprawiana 
jest Msza Święta z udziałem 
przedstawicieli władz pań
stwowych i miejskich, jako 
dziękczynienie za liczne łaski.

W r. 1943 rząd Argentyny 
oznajmił, że uznaje Matkę Bożą 
Miłosierdzia Przewodniczką 
Armii Argentyńskiej. Matka 
Najświętsza jest Patronką 
Lotnictwa Argentyńskiego, a 
także Floty Argentyńskiej.

W bazie floty jest kościół 
ze statuą Maryi zwaną STELLA MARIS. 
W każdą niedzielę członkowie floty 
uczestniczą w specjalnym nabożeństwie. 
W sali szkoły Marynarki Wojennej, pod 
statuą Matki Bożej jest napis: „Cadete 
que Nuestra Señora Stella Maris guie 
siempre tus pasos.” (Kadecie! Niech 
Matka Boża Stella Maris kieruje zawsze 
twoimi krokami).

W Buenos Aires, w jednej z bazylik, 
która wzniesiona jest pod wezwaniem 
SANTO DOMINGO, znajduje się statua 
Matki Bożej Różańcowej, a u jej podnóża 
wyryte są nastepujące słowa: „Virgen 
de la Recoquista y Defensa de Buenos 
Aires”, co oznacza: „Najświętsza Panna 
Odzyskania i Obrony Buenos Aires”. 

Napis ten upamiętnia dwa zwycię
stwa. Kiedy w 1806 roku Anglicy napadli 
niespodziewanie na Buenos Aires i zabro
nili kultu Matki Bożej oraz odmawiania ró
żańca w kościele Santo Domingo, kapitan 
Marynarki Don SANTIAGO DE LINIERS 
modlił się gorąco i powierzył siebie i swoje 
wojsko opiece Matki Bożej. Przyrzekł uro
czyście, że ofiaruje Jej flagę, jeśli pomoże 
mu ona oswobodzić miasto od najeźdź
cy. Mieszkańcy stolicy modlili się w tej 
samej intencji i powszechnie odmawiali 
różaniec. Kapitan DE LINIERS walczył z 
przeważającymi siłami, a jednak pokonał 
wrogów. Zwycięstwo nad Anglikami w 
1806 roku, oraz w 1807, kiedy napadli oni 
ponownie na Buenos Aires, przypisuje się 
wstawiennictwu Matki Bożej.

Kult Najświętszej Maryi przywieźli ze 
sobą i szerzyli nie tylko pierwsi misjona
rze franciszkanie, dominikanie, bracia 

zwani MERCEDERIOS i jezuici, a później 
salezjanie, lecz także ludzie świeccy. 
Niektórzy kierownicy wypraw morskich 
byli głęboko religijni. Krzysztof Kolumb 
przed swoją słynną wyprawą modlił się 
przed figurą Matki Bożej z RABIDA. 
Nazwę statku „Marigalante” zmienił na 
„Święta Maryja” i codziennie wieczorem 
śpiewał ze swoją załogą „Salve Regina”. 
W skład innych wypraw wchodziły statki 
noszące imiona Maryi. Na przykład w 
1522 r. przybyła do brzegów Ameryki 
Południowej ekspedycja pod przewod
nictwem Sebastiana Elcano, który polecił 
siebie i swoją załogę opiece Matki Bożej 
Różańcowej, a ich motto brzmiało: „Z 
Maryją nic nie jest niemożliwe  bez Maryi 
nic się nie udaje!” (Con Maria nada es 
imposible. Sin Maria todo se malogra).

Nazwy wielu powstałych w XVI wieku 
osad i miast są świadectwem szcze
gólnego nabożeństwa do Matki Bożej 
ich założycieli. Na przyklad: Buenos 
Aires, Rosario, Esperanza, Carmen de 
Patagones, Mercedes.

Pochodzenie nazwy stolicy Argentyny 
wiąże się z dziejami kultu Maryi, Patronki 
Żeglarzy i Marynarzy, zwanej po hisz
pańsku NUESTRA SENORA DE LOS 
BUENOS AIRES, co znaczy: Matka Boża 
Dobrych Pomyślnych Wiatrów. Buenos 
Aires jest liczbą mnogą od Buen Aire, co 
oznacza: „dobre powietrze”, ale może też 
być przetłumaczone jako: „dobry wiatr” 
w sensie: „pomyślny wiatr” dla żeglarzy. 
Życzy się im bowiem zwykle dobrych, 
pomyślnych wiatrów.

Kult Matki Bożej Patronki Żeglarzy 
i Marynarzy przeniósł się do Hiszpanii 

Joanna Ottea

„NUESTRA SEñORA” 
W ARGENTYNIE
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z Włoch, gdzie od 1370 roku czczona 
była piękna Madonna z Dzieciątkiem 
w miejscowości Cagliari. Wykonana w 
drzewie w stylu bizantyjskim, uznana za 
Patronkę i Opiekunkę żeglarzy i maryna
rzy zwana jest po włosku „Nostra Signora 
Di Bonaria”. Później Jej kult przeniesiony 
został w pierwszej połowie XVI wieku do 
Ameryki Południowej za pośrednictwem 
PEDRO DE MENDOZA, który przybył 
na czele dobrze wyposażonej wyprawy 
hiszpańskiej do ujścia rzeki LA PLATA. Na 
jej prawym brzegu założył miejscowość  
port o nazwie „Puerto de Nuestra Señora 
de Santa Maria de Buen Aire”. 

Warunki dla nowych osiedleńców oka
zały się trudne. Nie mieli dość pożywienia. 
Indianie nastawieni byli wojowniczo i 
wkrótce wszystko znalazło się w opła
kanym stanie, podczas gdy część eks
pedycji wysłanej na północ, w górę rzeki 
PARANA i PARAGWAY, zastała okolice 
spokojne. Przybysze założyli tam miasto 
ASUNCION (tzn. Wniebowzięcie). Kiedy 
Pedro Mendoza dowiedział się, że trafili 
oni na warunki łatwiejsze do osiedlenia, 
wysłał tam więcej swych ludzi, zaprzestał 
walk i wrócił do Hiszpanii. Zostawił jedynie 
przywiezione przez siebie konie, które, 
puszczone wolno po porosłych trawą 
równinach, zapoczątkowały rasę zwaną 
CRIOLLO.

Trzydzieści sześć lat później osie
dleńcy z Asuncion odważyli się wyruszyć 
na południe pod wodzą Juan de Garey, 
który nad brzegami rzeki Paraha założył 
miasto SANTA FE. Kilka lat później, w 
dniu 11 czerwca 1580 roku, dokonał 
powtórnego założenia miasta w miej
scu, gdzie obecnie znajduje się stolica 
Argentyny. Nadał mu nazwę „Ciudad de 
la Santisima Trinidad” („miasto Trójcy 
Przenajświętszej”), ale pierwotna nazwa 
„Puerto de Nuestra Señora de Santa 
Maria de Buen Aire” została zachowana. 
Stopniowo przeniosła się ona i na nową 
część miasta, a z biegiem czasu uległa 
skróceniu i ostatecznie ustaliła się nazwa 
BUENOS AIRES. 

Tak więc stolica Argentyny, zakłada
na dwukrotnie, zawdzięcza swą nazwę 
kultowi Matki Bożej Patronki Żeglarzy 
i Marynarzy. Obecnie w Bazylice pod 
wezwaniem „Nuestra Señora de Los 
Buenos Aires”, w głównym ołtarzu, 
znajduje się kopia oryginału Madonny 
z Cagliari, wykonana z marmuru, przez 
klub Leones dla stolicy Argentyny. Figura 
była ukoronowana uroczyście w roku 
1968. Santa Maria de Los Buenos Aires 
jest patronką Katolickiego Uniwersytetu 
Argentyńskiego ustanowionego pod Jej 
wezwaniem.

Przed końcem XX wieku powstało 
nowe sanktuarium maryjne w Argentynie, 
w mieście SAN NICOLAS. Różni się 
ono od innych tym, że zapoczątkowała 
je sama Matka Boża, która w 1983 roku 
zaczęła objawiać się skromnej, prostej 
kobiecie  Gladys de Motta. Kobieta, 
która poddawana była wielokrotnie 
badaniom lekarskim i psychiatrycznym, 
uznana jest przez specjalistów za osobę 
zrównoważoną i zdrową. Od listopada 
1984 roku naznaczona była stygmatami, 
które ujawniają się w czwartki i piątki w 
okresie Adwentu i Wielkiego Postu, a na 
które medycyna nie znalazła racjonalnego 
wytłumaczenia. Wyniki obserwacji spe
cjalnie ustanowionej Komisji do badania 
wydarzeń w San Nicolas są pozytywne. 
Poważne badania teologiczne potwier
dziły, że pouczenia, prośby i wezwania 
przekazane za pośrednictwem Gladys de 
Motta zgodne są z obowiązującą nauką 
Kościoła.

Matka Boża wyraziła również ży
czenie, by w San Nicolas wybudowano 
bazylikę w miejscu, które sama wskazała. 
Wieczorem 24 listopada Gladys i grupka 
towarzyszących jej osób udała się na 
miejsce, jakie Maryja wybrała na swoje 
sanktuarium. Nagle potężna błyskawica 
przeszyła ciemności i uderzyła w ziemię. 
Taka sama błyskawica uderzyła w miej
sce wybrane przez Matkę Najświętszą 
2 stycznia następnego roku. Czyżby był 
to znak, że Maryja nie chce czekać, że 
ponagla? Argentyna wysłuchała prośby 
Matki Najświętszej. Mimo różnych trudno
ści finansowych w 1987 roku rozpoczęto 
budowę ogromnej świątyni na cześć Pani 
Różańca Świętego.

Znany teolog i mariolog ojciec René 
Laurentin, w swojej książce zatytułowa
nej „Apel Maryi w Argentynie” podaje 
informację, że kiedy Papież Jan Paweł II 
przelatywał nad miastem San Nicolas w 
1987 roku, w czasie swojej pielgrzymki do 
Argentyny, prosił, aby zniżyć lot helikop
tera, ponieważ chciał zobaczyć miejsce 
budowy bazyliki. 

Widząca przeżyła swoje pierwsze 
objawienie 25 września 1983 roku. Z tej 
okazji 25 dnia każdego miesiąca odbywa 
się w San Nicolas uroczysta procesja ku 
czci Matki Bożej. Biorą w niej udział liczni 
pielgrzymi, duchowni, a często biskup. 
Dziś jest to jedno z najważniejszych 
miejsc kultu wokół Buenos Aires, odwie
dzane przez setki tysięcy pielgrzymów. 
W 1990 roku, w ramach ogólnoświatowej 
pielgrzymki duchowieństwa, przybyło tam 
około 60 tysięcy kapłanów. 

Ojciec prof. René Laurentin rozwa
żając sprawę w Świetle Pisma Świętego 

konkluduje, że jedno z główych przesłań 
można określić w sposób następujący: 
„Bóg chce odnowić swoje Przymierze 
z ludźmi przez Maryję, która jest Arką 
Przymierza.” 

Krótka historia objawień

W dzwonnicy katedry w Rosario 
stała zapomniana figura Matki Bożej 
Różańcowej. Liczyła ponad 100 lat. 
Poświęcił ją w Rzymie papież Leon XIII, 
wielki czciciel i propagator różańca. 
Kiedy z Wiecznego Miasta przybyła do 
Argentyny, był rok 1884. Umieszczono 
ją w kościele w San Nicolás. Podczas 
któregoś ze świąt drewniana figura Matki 
Bożej upadła i „złamała rękę”. Z niezna
nych powodów figury nie odrestaurowa
no, ale porzucono w dzwonnicy katedry. 
Matka Najświętsza „upomniała się” o nią 
w 1981 roku. 

Kiedy Gladys Herminia Quiroga de 
Motta – bo tak brzmi całe jej nazwisko – 
ujrzała stuletnią figurę, wyszeptała: To ta 
Matka Najświętsza, która mi się pokazuje!  
Figura była nieco mniejsza od postaci 
Maryi objawiającej się jej w San Nicolás 
i oczywiście nie tak piękna. Ale pozostałe 
szczegóły były te same: niebieski płaszcz 
narzucony na różową tunikę, biały welon, 
ciemnowłose Dzieciątko Jezus trzymane 
na lewej ręce, wreszcie wielki różaniec 
trzymany wspólnie przez Matkę i Jej 
Syna.

Wizjonerka nie musiała przypominać 
sobie tych podobieństw, niespodziewa
nie bowiem przed figurą stanęła żywa 
Matka Najświętsza: „Trzymali mnie w 
zapomnieniu, ale znowu się pojawiam – 
powiedziała. – Postawcie mnie znów na 
postumencie. Przecież widzisz, że wła
śnie taka jestem.” Wyraziła też życzenie: 
„Chcę stać na brzegu rzeki Paraná. W tym 
miejscu zobaczysz moje Światło.”
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Dziś w wyznaczonym przez Maryję 
miejscu wznosi się ku niebu różańcowa 
świątynia, w której piękna figura Matki 
Bożej z Dzieciątkiem odbiera nieustające 
hołdy wiernych.

Matka Boża w obecnych czasach nie 
omija żadnego kontynentu. Przychodzi, 
objawia się, przemawia i jak najczulsza 
Matka poucza, w jaki sposób możemy 
ratować od Złego siebie i ten świat. Ona 
pragnie, aby jej orędzia dotarły do serc 
wszystkich ludzi. 

Widzenie, które tu wspominamy, było 
jedynym w swoim rodzaju wśród tych, 
które miała Gladys de Motta. W odróżnie
niu od spotkania z Matką Najświętszą w 
dzwonnicy (i od wszystkich znanych nam 
objawień maryjnych) wizjonerka widziała 
Matkę Bożą wtedy, gdy zamykała oczy.

W 1983 roku Gladys miała czterdzie
ści sześć lat. Kobieta skończyła zaledwie 
cztery klasy szkoły podstawowej, z tru
dem czytała i pisała. Miała dwie córki, a 
jej mąż był operatorem dźwigu w fabryce 
stali. Rodzina mieszkała w robotniczej 
dzielnicy San Nicolás – mieście liczącym 
150 tys. mieszkańców, oddalonym o dwie 
godziny drogi od Buenos Aires.

Wszystko zaczęło się we wrześniu 
1981 roku, kiedy Gladys zobaczyła, że 
jej różaniec płonie dziwnym światłem. 
Zgodnie z argentyńskim zwyczajem wisiał 
on na gwoździu wbitym w ścianę, nieopo
dal wejścia. Nagle zaczął błyszczeć jak 
roztopiony metal. Od tego dnia Gladys 
zaczęła zapraszać znajomych i sąsiadów 
na wspólne odmawianie różańca. Ludzie 
przychodzili i modlili się razem z przyszłą 
wizjonerką.

Gladys de Motta czuła w sercu jesz
cze inne wezwanie: jej dusza pragnęła 
modlić się w samotności. 25 września 
zdjęła różaniec ze ściany i uklękła w swo
im pokoju. Zaczęła modlitwę, zamknąw
szy oczy. Nagle ujrzała dziwne światło 
i mając nadal zamknięte oczy Gladys 
ujrzała Matkę Najświętszą. Uśmiechała 
się do niej i w milczeniu ofiarowywała jej 
swój różaniec. Po chwili zniknęła. Gladys 
dokończyła modlitwę i po raz pierwszy 
od opuszczenia szkoły sięgnęła po 
pióro. Zaczęła pisać: Vi a la Virgen por 
primera vez („Po raz pierwszy ujrzałam 
Dziewicę”). Trzy dni później ujrzała Maryję 
po raz drugi. Gdy poczuła, że jej serce 
przepełnia dziwna radość, zamknęła 
oczy i czekała. Po chwili ukazała się 
jej oblana światłem Matka Najświętsza, 
znów proponując jej swój wielki różaniec. 
Potem Gladys zapisała: La vi nuevamente 
(„Zobaczyłam Ją znowu”).

Gladys de Motta zaczęła przygotowy
wać się do kolejnego spotkania. Chodziła 

po domu i setki razy powtarzała krótkie 
pytanie, jakie chciała postawić Matce 
Bożej: Czego pragniesz ode mnie? 

Tydzień później, 5 października, 
Ma ryja ukazała się po raz trzeci. W no
tatkach wizjonerki czytamy: Zobaczyłam 
Ją i zapytałam, czego ode mnie ocze
kuje. Wówczas Jej postać rozpłynęła 
się w powietrzu i ukazała się kaplica. 
Zrozumiałam, że chce być wśród nas. Za 
pomocą obrazu Maryja dała wyraz swemu 
pragnieniu: chciała, by wybudowano dla 
Niej kościół.

Nastąpiły widzenia, które zawierały 
osobiste orędzia skierowane do Motty. 
W rocznicę objawień fatimskich Maryja 
powiedziała: Jesteś wierna. Nie lękaj 
się. Przychodzę, aby można mnie było 
spotykać. Będziesz szła z dłonią w mojej 
dłoni i przejdziesz długą drogę. 

Gladys nie wiedziała, co ma oznaczać 
„długa droga”, ale pewność, że Matka 
Najświętsza będzie przy niej, napełniała 
ją pokojem i radością. Czuła, że Maryja 
opiekuje się nią w sposób szczególny. 
W przekonaniu tym utwierdziło ją to, że 
została zapisana do szkoły Maryi – sama 
Matka Boża stała się jej Nauczycielką. 
Dawała jej nawet zadania domowe do 
wykonania. Były to teksty biblijne, które 
miała czytać i rozważać. Pierwszy po
chodził z Księgi Ezechiela. Wizjonerka z 
trudem odnalazła odpowiedni fragment 
Biblii i powoli go odczytała: To ludzie o 
bezczelnych twarzach i zatwardziałych 
sercach; posyłam cię do nich, abyś im 
powiedziała: Tak mówi Pan Bóg. A oni czy 
będę słuchać, czy też zaprzestaną – są 
bowiem ludem opornym – przecież będą 
wiedzieli, że prorok jest wśród nich. A ty, 
synu człowieczy, nie bój się ich ani się 

nie lękaj ich słów… (Ez 4,210). Później 
Matka Najświętsza wskazywała jej teksty, 
którym nadawała maryjny sens – mogło 
się to czasem wydawać jeszcze trud
niejsze do pojęcia. Jak choćby fragment 
z Księgi Wyjścia (25, 8): I uczynią Mi 
Święty przybytek, abym mógł zamieszkać 
pośród was.

Gladys codziennie czytała Biblię. 
Podjęła też jeszcze jedną decyzję: za
częła odbywać pielgrzymki do katedry 
w Rosario. Inicjatywa ta zbiegła się ze 
zmianą orędzia: z osobistego przesłania 
stało się ono upomnieniem i ostrzeżeniem 
dla wszystkich ludzi. Przekazywane przez 
Maryję orędzie głosiło: Jesteście moimi 
dziećmi. Jesteście w potrzebie, ale Ja 
was kocham. Nadszedł czas modlitwy, 
błagania o przebaczenie, a ono będzie 
wam dane. (…) Cała ludzkość jest splu-
gawiona. Nie wie, czego chce, i jest to 
szansa dla szatana, ale to nie on będzie 
zwycięzcą. Moja córko, wielką bitwę 
wygra Chrystus Jezus. 

Dodała jeszcze: Moje dzieci, proszę 
was, módlcie się za dusze, które się nie 
modlą i w których gaśnie miłość do Boga. 
Niech nikt nie uważa, że żyje w zgodzie z 
Bogiem, jeśli jest daleko od Niego. Proszę 
o modlitwy i o nawrócenie serc. Módlcie 
się za błądzące dzieci. Módlcie się, by 
każde serce pozwoliło memu Synowi 
wejść do swego wnętrza, by ich bunt mógł 
się skończyć.

Orędzia zapisywane przez Gladys 
mają inną formę zewnętrzną, niż te z 
Medziugorja. Często kończą się wezwa
niem, aby przekazać je światu, czasem 
słowem „Amen”, albo wskazaniem jaki 
ustęp z Pisma Świętego należy przeczy
tać odnośnie konkretnego orędzia. 

Kościół Mayor Nuestra Señora del Rosario w Chivilcoy, 
Buenos Aires, Argentyna
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DZiEJE  SanktUaRiUM 
Sanktuarium w Świętej Annie znaj

duje się na tradycyjnym szlaku pielgrzy
mek zdążających na Jasną Górę, 35 
kilometrów na wschód od Częstochowy. 
Nazwa miejscowości: Święta Anna po
chodzi od imienia patronki sanktuarium, 
której cu downa figura, wyobrażająca 
św. Annę w towarzystwie Matki Bożej i 
Dzieciątka Jezus – zwana Świętą Anną 
Samotrzecią – czczona jest tu od pięciu
set lat. Zgodnie bowiem z dobrze udo
kumentowaną tradycją, początki kultu 
św. Anny sięgają tu końca XV w., kiedy 
to w okolicznych lasach miało miejsce 
kilka cudownych zdarzeń. W 1499 r., z 
polecenia proboszcza z Przyrowa, ks. 
Węgierskiego, w miejscu tym ustawio
no figurę ukrzyżowanego Chrystusa. 
Wkrótce zaczęli pielgrzymować do niej 
ludzie, a cudowne zdarzenia, różnego 
rodzaju, nie ustawały. Na początku XVI 

w. staraniem starosty olsztyńskiego 
Pa wła ze Szczekocin, w miejsce figury 
ukrzyżowanego Chrystusa wzniesiono 
drewnianą kaplicę, poświeconą św. An
nie i umieszczono w niej figurę Świętej 
 drewniany, późnogotycki wizerunek, 
zachowany po dzień dzisiejszy. 

Przez cały wiek XVI wzrastał tu kult 
Świętej i rozwijał się ruch pielgrzymko
wy, obejmując swym zasięgiem coraz to 
dalsze okolice. W 1554 roku krakowska 
mieszczka Anna Krokierowa, w miejsce 
zniszczonej już przez lata kaplicy wznio
sła nową, również drewnianą, która prze
trwała do początków XVII wieku. Przeło
mową datą w dziejach sanktuarium był 
rok 1609. Wtedy to Joachim Ocieski, 
kasztelan sądecki i starosta olsztyński, 
oraz książę Janusz Ostrogski, kasztelan 
krakowski, w miejsce skromnej kaplicy 
drewnianej ufundowali kościół i klasztor 
bernardynów, Zakonu Braci Mniejszych 
św. Franciszka, gorliwych czcicieli Mat

Na pielgrzymim szlaku

PRZYRÓW 
– SanktUaRiUM 

św. annY

Objawienia w San Nicolas, znane 
już z dobrych owoców w formie uzdro
wień i łask nadzwyczajnych, zostały 
zaaprobowane przez władze Kościoła 
miejscowego, co jest istotne w procedu
rze oficjalnego uznania. Orędzia Matki 
Bożej są krótkie, przepiękne w prostocie 
i są bogate w treści, dostosowane do 
problemów i potrzeb naszych czasów. 
Przepojone najczulszą macierzyńską mi
łością Maryi zawierają zachętę, poucze
nia i wskazówki odpowiednie dla każdego 
człowieka. Orędzia, w liczbie ponad 1800 
zostały wydane za pozwoleniem Kościoła. 
Imprimatur udzielilł biskup San Nicolas J. 
E. Domingo Salvador Castagne, 14 listo
pada 1990 i są tłumaczone na inne języki. 

Pan Jezus powiedział do Gladys: 
„Poprzednio świat został ocalony przez 
Arkę Noego. Dzisiaj Arką jest Moja 
Matka. Przez Nią dusze bedą ocalone, 
ponieważ Ona przyprowadzi je do Mnie”  
(13.12.1989).

Podczas ostatniego objawienia, które 
miało miejsce 11 lutego 1990 r., Matka 
Boża powiedziała do Gladys: „Moje 
dzieci, zapraszam was do wprowadzenia 
w życie krok po kroku moich zaleceń - 
módlcie się, wynagradzajcie i ufajcie! 
Błogosławieni są ci, którzy w modlitwie 
szukają schronienia dla swoich dusz. 
Błogosławieni są ci, którzy wynagradza-
ją za ciężkie obrażanie Mojego Syna. 
Błogosławieni są ci, którzy pokładają uf-
ność w miłości tej Matki. Każdy wierzący 
w Boga i ufający Maryi będzie ocalony.” 

Matka Boża nie tylko uczy, jak mo
dlić się sercem, ale zawsze zachęca 
do modlitwy. W dniu 13 czerwca 1985 r. 
powiedziała: „Nie możecie sobie nawet 
wyobrazić, jaką wartość dla Boga ma 
wasza modlitwa. Dlatego właśnie proszę 
was o tak wiele modlitw. Odmawiajcie 
także różaniec rozmyślając nad jego 
tajemnicami i medytując. Zapewniam 
was, że wasze modlitwy wzniosą się jak 
prawdziwa pieśń miłości dla Boga”. 

Niektóre orędzia z San Nicolas zawie
rają modlitwy. Matka Boża zachęca, aby 
je odmawiać. Są krótkie i przepiękne w 
prostocie i treści. Wybrałam tylko dwie: 

„Ojcze wybaw nas od wszelkiego 
zła. Przez swoją świętą Mądrość za-
chowaj nas od wszelkiego grzechu. 
Ze względu na miłość tych, którzy 
Cię kochają, Panie, wprowadź nas na 
właściwą drogę. Amen.”

Do Matki Bożej:
„Jestem biednym, chorym grzesz-

nikiem. Oto upadam do nóg Twoich 
i proszę Cię: ulecz mnie, zbaw mnie. 
Weź moje serce, Matko, daj mi Twoją 
miłość. Amen.”
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ki Bożej i św. Anny. Ponieważ teren, na 
którym miał stanąć kościół i klasztor 
należał do dóbr królewskich, toteż ko
nieczne było uzyskanie zgody na fun
dację od króla Zygmunta III. Dokument 
królewski do dziś przechowywany jest 
pieczołowicie w klasztornym archiwum 
sióstr dominikanek. W latach 16091617 
wzniesiony został murowany kościół, 
przy którym zbudowano także osobną 
kaplicę i umieszczono w niej cudowną fi
gurę św. Anny. 27 sierpnia 1617 r. biskup 
Tomasz Oborski, sufragan krakowski, 
dokonał konsekracji nowego kościoła 
pod wezwaniem św. Anny. Świątynia ta 
była budowlą jednonawową, zbudowaną 
na planie krzyża, o półokrągłej absydzie, 
z kopułą nad środkiem nawy i jedną wie
żą. Znajdujący się obok kościoła klasz
tor powstał nieco później, budowę jego 
ukończono w 1668 roku.

Ojcowie bernardyni byli opiekunami 
sanktuarium przez 250 lat. W tym cza
sie, dzięki ich pracy duszpasterskiej, 
kult św. Anny nieustannie się rozszerzał, 
masowo pojawiali się pielgrzymi, a sama 
figura Świętej coraz bardziej otaczana 
była wielką czcią wiernych. Od 1611 r. 
przy kościele klasztornym istniało bar
dzo czynne bractwo pod wezwaniem 
świętej Anny, a w pobliżu klasztoru wyro
sła niewielka osada, nazwana imieniem 
patronki sanktuarium. 

 W drugiej połowie XVIII w. Prze
prowadzono w obrębie kościoła wielkie 
prace remontowoinwestycyjne: dotych
czasowe, spróchniałe już stalle w chórze 
zakonnym zastąpiono nowymi, a cały 
kościół powiększony został o kruchtę i 
o nową kaplicę z ołtarzem Matki Boskiej 
Pocieszenia. Bogato wyzłocono ołtarz w 
kaplicy św. Anny i ozdobiono lustrami. 
Świątynia otrzymała też nową posadzkę 
w kolorach białym i czarnym (1774 r.), a 
dach kościoła pokryto miedzianą blachą. 
Wzdłuż murów, okalających plac przyko
ścielny, zbudowano krużganki, w których 
umieszczono stacje Drogi Krzyżowej 
(1777 r.) Wykonano też figuralną poli
chromię wnętrza kościoła, przedstawia
jącą sceny biblijne Starego Testamentu 
(178283 ) 

HISTORIA WSPÓLNOTY 
W XIX w. ojcowie bernardyni silnie 

zaangażowali się w działalność patrio
tyczną, szczególnie w okresie powsta
nia styczniowego, dlatego w listopadzie 
1864 roku zaborcze władze rosyjskie 
dokonały kasaty klasztoru. 

 W 1869 roku ze skasowanego uka
zem carskim klasztoru w Piotrkowie 
Trybunalskim przybyły do Świętej Anny 

siostry dominikanki klauzurowe. Pozba
wione niemal całego mienia, skazane 
„na wymarcie” (z zakazem przyjmowa
nia nowych kandydatek do klasztoru), 
zastały budynki klasztorne, w których 
przez 5 lat stacjonowali carscy żołnierz, 
w opłakanym stanie. 

Pokonując wiele trudności, związa
nych z odpowiednim przystosowaniem 
klasztoru do wymogów życia klauzuro
wego, nowe opiekunki sanktuarium w 
Świętej Annie powoli adaptowały się w 
tym miejscu. W 1881 r. wybuchł pożar, 
który zniszczył część kościoła i klaszto
ru, pogłębiając jeszcze bardziej trudno
ści, z jakimi zmagały się siostry. 

Klasztor odremontowano z takim 
trudem klasztoru, że po pożarze mniszki 
chciały już odejść i wrócić do swoich ro
dzin, lecz dzięki niezwykle energicznej, 
mądrej i odważnej przeoryszy Jadwi
dze Łopatto, pełniącej posługę w latach 
18731893, dominikanki w Świętej Annie 
przetrwały. Przeorysza, chcąc zapew
nić dalsze istnienie wspólnoty, przyjęła 
nawet potajemnie kilka kandydatek do 
klasztoru.

Radosną chwilą dla sióstr była po
nowna konsekracja odnowionego po 
po żarze kościoła, której dokonał dnia 5 
września 1890 r. biskup kujawski Alek
sander Bereśniewicz. 

 W 1906 r. wiekowe już mniszki do
czekały edyktu tolerancyjnego, zezwa
lającego im na otwarcie nowicjatu. Po 
uzy skaniu aprobaty Generała Zakonu 
bł. Jacka Cormiera, przeprowadzona 
zo stała odnowa życia zakonnego oraz 
dostosowanie klasztoru do potrzeb życia 
mniszek klauzurowych. Cała reforma, 
dotycząca głównie życia wspólnotowego 
i odprawianej w klasztorze liturgii, wdra
żana była w latach 19061910. Wtedy 
też, zgodnie z konstytucjami mniszek 
dominikańskich, zaprowadzona została 
ścisła klauzura.

W latach międzywojennych, po prze
zwyciężeniu bardzo trudnego okresu 
pierwszych lat niepodległości (bieda 
materialna i niski stan liczebny wspólno
ty) klasztor powoli zaczął się odradzać. 
Wspólnotę zasiliły dwie siostry z krakow
skiego Gródka. Przeprowadzono nie
zbędne prace remontowe i elektryfikację 
klasztoru, a do liturgii wprowadzony zo
stał odnowiony brewiarz dominikański. 

 W 1939 r., w czasie wybuchu II woj
ny światowej, wspólnota liczyła 25 sióstr 
(w tym 3 nowicjuszki). Tylko dzięki dy
plomacji kapelana o. Piotra Żaczka oraz 
ówczesnej przeoryszy Stanisławy Fal
kenstein, siostry uniknęły wysiedlenia. 

Zniszczenia wojenne (I i II wojna 

światowa) na szczęście ominęły sank
tuarium. Siostry bardzo mocno zaanga
żowały się w niesienie pomocy uchodź
com, otwierając drzwi klauzury dla 
rodzin, szukających u nich schronienia. 

W 1944 r., po upadku powstania war
szawskiego, otworzyły drzwi klauzury, 
aby przyjąć uciekających ze stolicy lu
dzi (wśród nich 10 warszawskich zmar
twychwstanek), dzieląc się z potrzebu
jącymi swym własnym niedostatkiem. 
Mimo trudnych wojennych czasów, do 
klasztoru wstąpiło wówczas 5 nowych 
kandydatek. 

 W 1947 r., dzięki staraniom przeory
szy Agnieszki Kik wspólnota uzyskała 
zmianę obediencji, to znaczy przeszła 
spod dotychczasowej władzy bisku
pa częstochowskiego pod jurysdykcję 
polskiej prowincji dominikanów. Latem 
1954 r. z uwagi na napiętą sytuację spo
łecznopolityczną i groźbę wysiedlenia, 
nowicjuszki miały możność udania się 
do domów, lecz żadna z nich nie skorzy
stała z tej propozycji. Jednak w obawie 
przed rewizją, gdy na terenie wojewódz
twa katowickiego likwidowano klasztory, 
bezpowrotnie zniszczona została część 
klasztornych dokumentów. Mimo trudnej 
sytuacji lat 50tych do wspólnoty wciąż 
wstępowały nowe kandydatki i konwent 
mógł się pomyślnie rozwijać. 

Po zakończeniu II Soboru Watykań
skiego klasztor Świętej Anny należał do 
pierwszych klasztorów klauzurowych w 
Polsce, w których została zainicjowa
na reforma soborowa w zakresie liturgii 
(odnowiony brewiarz w polskiej wersji 
językowej) oraz życia zakonnego (m.in. 
przestał istnieć podział na dwa chóry). 

 Reformy wynikające z decyzji sobo
rowych przyjęły się w klasztorze stosun
kowo szybko, mimo głębokiego przywią
zania mniszek do tradycyjnej łacińskiej 
liturgii gregoriańskiej. W wyniku zmian 
uległy modyfikacji niemalże wszystkie 
sfery życia w klasztorze  od liturgii, po
przez organizację życia wspólnotowego, 
po konkretne praktyki pokutne. 

 W latach, kiedy system komunis
ty czny chylił się ku upadkowi, siostry 
otwarte były na aktualnie dziejące się w 
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kraju wydarzenia. Utrzymywały też ści
słe kontakty z żyjącymi w ukryciu domi
nikankami na Węgrzech i w Czechosło
wacji. Tamtejsze siostry, przyjeżdżając 
do Świętej Anny, otrzymywały habity i 
mogły na krótko odetchnąć atmosferą 
życia klasztornego. Miało to ogromne 
znaczenie nie tylko dla nich, ale też i 
dla podtrzymania życia dominikańskiego 
w tych krajach. Do klasztoru w Świętej 
Annie przyjeżdżały też siostry z Białorusi 
i z Litwy, by doświadczyć życia w domi
nikańskiej wspólnocie mniszek, a młod
sze siostry – aby odbyć swój kanoniczny 
nowicjat. 

W r. 1989 wspólnota osiągnęła naj
większą, jak dotąd, w dziejach klasztoru 
liczbę 45 mniszek, toteż podjęta została 
decyzja o rozpoczęciu (dzięki otrzyma
nej darowiźnie) nowej fundacji w Rado
niach pod Warszawą. Po kilkunastu la
tach budowy, w 2005 r. erygowano nowy, 
trzeci klasztor dominikańskich mniszek 
w Polsce. 

Do dziś siostry dominikanki żyją tu 
zgodnie ze swoim kontemplacyjnym po
wołaniem, kontynuując równocześnie 
bernardyńską tradycję opieki nad zdąża
jącymi na Jasną Górę pielgrzymami, ale 
też i nad tymi, którzy docelowo przyby
wają do św. Anny. 

Kult św. Anny jest do dziś bardzo 
ży wy w tej okolicy. 26 lipca, dzień św. 
Anny, jest dniem świątecznym, a w san

ktuarium można w tym dniu 
uzyskać odpust.

świĘtE  kaZno-
DZIEJSTWO

W tradycji dominikań
skiej istnieje szczególny 
sposób rozumienia życia 
wspólnego: jest to jed
nomyślne mieszkanie w 
domu, mając dusze i ser
ca zjednoczone w Bogu i 
stając się, jako wspólnota, 
głoszeniem Słowa, częścią 
„Świętego Kaznodziejstwa”, 

misji, do jakiej wezwany jest Zakon Do
minikański.

Bracia są w zakonie bez reszty prze
znaczeni do głoszenia Słowa Bożego i 
powołanie swoje spełniają w pierwszym 
rzędzie przez kaznodziejstwo. 

 Mniszki zaś, powołane przez Boga 
specjalnie do modlitwy, nie są posługi 
Słowa pozbawione. Słuchając bowiem 
tego Słowa, uroczyście je celebrując i 
zachowując, głoszą Ewangelię Bożą 
przykładem swego życia (z Księgi Kon
stytucji n 96 §1). 

Nie opuszczając klauzury są w rów
nej mierze posłane jak bracia – do siebie 
nawzajem i do tych, z którymi się spoty
kają, by dzielić się tym, czym same żyją: 
owocami własnej kontemplacji, owocami 
klauzury. Są Słowem głoszonym przez 
samo swoje istnienie. 

Klasztory mniszek są modlitewnym 
źródłem skuteczności Świętego Kazno
dziejstwa, gdyż ich zadaniem jest szu
kać, rozważać i wzywać Chrystusa w ci
chości, aby słowo, które wychodzi z ust 
Boga, nie wracało do Niego próżne, lecz 
pomyślnie spełniło swoje posłannictwo 
(z Księgi Konstytucji n 1 §2). Modlitwy 
sióstr nadają mocy przepowiadaniu bra
ci, a towarzysząc im duchowo w wypeł
nianiu apostolskiej misji, mniszki same 
uczestniczą w wydarzeniu głoszenia. 

 Być członkiem Zakonu Kaznodziej
skiego znaczy 
być wsłucha
nym w Słowo 
Boże, którym 
jest Chrystus. 
Jego to słyszy
my w Piśmie 
świętym. Jego 
słyszymy w 
głosie Kościo
ła, kiedy nam 
o Nim mówi, w 
sakramentach 
wiary, naucza
niu duszpaste

rzy, w przykładach świętych. Jego to 
głos słyszymy, gdy świat i bracia nasi 
wołają o naszą miłość. (z Księgi Konsty
tucji n. 97 §2).  

 Maksyma Zakonu: Contemplare, et 
contemplata aliis tradere jasno przypo
mina, że nic nie będziemy mieć innym 
do przekazania, jeśli sami nie będziemy 
kontemplować oblicza naszego Pana. 
Możemy być „przydatni bliźniemu” tylko 
w takiej mierze, w jakiej pozwolimy Sło
wu Bożemu wypełnić nas samych  nasz 
umysł i serce. Dlatego zasadnicze ele
menty życia dominikańskiego stanowią: 
życie wspólne, sprawowanie liturgii i 
modlitwa osobista, wypełniania ślubów i 
studiowanie Bożej prawdy, którego pod
stawą jest Pismo święte.  

Jak DoJEchać? 

Z Częstochowy kierujemy się ul. War
szawską (droga 91) w stronę Rudnik. Je
dziemy cały czas prosto aż do momentu 
jak za osiedlem Wyczerpy nie mamy 
rozstaju dróg. W lewo możemy jechać 
na Rudniki (dalej droga 91), natomiast 
w prawo możemy jechać na Św. Annę 
(droga 786). I skręcamy tutaj w prawo na 
Św. Annę. Teraz jedziemy cały czas pro
sto główną drogą. Mijamy Wancerzów, 
Mstów, Zawadę, Mokrzesz, Smyków, aż 
nie dojedziemy do Św. Anny. Tutaj mija
my główne skrzyżowanie (jadąc prosto) 
i mamy po prawej stronie bardzo dobrze 
widoczne Sanktuarium św. Anny.

Tuż przed dzisiejszym sanktuarium 
Św. Anny stała do końca w. XVI karcz
ma (na szlaku handlowym), a obok niej 
krzyż drewniany, który w r. 1499 kazał 
ustawić proboszcz z Przyrowa ks. Wę
gierski. Nosił on nazwę: „Męki Bożej 
Świętej Anny Samotrzeciej”, by upa
miętniać kilka cudownych widzeń, jakie 
miały miejsce w lesie na północ od Przy
rowa. Jednym z nich było ukazanie się 
pastuszkowi trzech postaci, z których 
środkowa trzymała na kolanach Dzie
ciątko. Gdy ustalono, że musiała to być 
św. Anna, oraz jej córka  Matka Boża i 
wnuk  Chrystus, postawiono w tym miej
scu kapliczkę drewnianą.

Jeśli ktoś szuka śladów polskiej hi
storii to warto wspomnieć, że podczas 
okupacji, jak opisano wyżej, Niemcy 
zajęli częściowo klasztor i dokonali 4 
września 1939 r. masakry uciekinierów. 
Dzisiaj można odszukać pod murem go
spodarstwa przyklasztornego (wejście 
przez bramę obok sanitariatów dla pątni
ków) zbiorową mogiłę w której spoczywa 
28 bezimiennych Polaków. Mogiła znaj
duje się na terenie wirydarza i dostęp do 
niej możliwy jest tylko za zgodą sióstr, 
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zazwyczaj wystarcza zgoda furtianki. 
Nie ma żadnej tablicy o po peł nionej 

tu zbrodni wojennej. Przekazywana jest 
wersja o egzekucji podczas okupacji. 
Natomiast pod północnym murem ko
ścioła zachowana jest mogiła żołnierza 
Wojska Polskiego poległego w Kampa
nii Wrześniowej i pochowanego tutaj w 
nocy, pod bokiem stacjonujących Niem
ców. Nagrobek jest widoczny z miejsca 
w którym stoi dzwon. 

Po lewej stronie widać nowy dzwon 
(z r. 1996)  dar za odzyskanie zdrowia 
przez fundatora.

ciEkawoStki 

Nazwa miejscowości pochodzi od 
imienia patronki sanktuarium. Nazwa 
samotrzeć odwołuje się do ówczesnej 
obyczajowości, według której godna 
czci niewiasta wychodziła z domu samo
trzeć, czyli w towarzystwie dwóch osób. 

W klasztorze tym mieszkała w latach 
1881 92 Wanda Malczewska. Jej prze
powiednie, że mimo upadku Powstania 
Styczniowego Polska jednak zmartwych
wstanie budziły nadzieje w udręczonym 
narodzie  który miał szukać pociesze
nia w modlitwach do Chrystusa. Trwa 
jej proces beatyfikacyjny. Była świecką 
mistyczką, znaną z wizji i proroctw. Pro
wadziła aktywną działalność społeczną.

W Świętej Annie zbiegają się trasy 
dwóch najstarszych pielgrzymek na Ja
sną Górę. Pielgrzymka Warszawska już 
od r. 1711 przychodzi nieprzerwanie do 
Częstochowy, dochodząc po 7 dniach 
marszu do sanktuarium św. Anny. Na
tomiast za najstarszą pielgrzymkę z 
Krakowa uważa się tę z r. 1434, kiedy 
to niesiono do Częstochowy odrestau
rowany obraz Czarnej Madonny. Czte
ry lata wcześniej został uszkodzony 
przez rabusiów i Paulini Jasnogórscy 
zawieźli go na dwór Władysława Ja
giełły w Krakowie z prośbą o naprawę 
przez nadwornych malarzy monarchy. 
Teraz także krakowianie przyczynili się 
do wyremontowania w r. 1957 zabytko
wej figury św. Antoniego, która stoi na 
wysokim postumencie w miejscu odpo
czynku pielgrzymek pod klasztorem do
minikanek. Tak jak figura świętego wita 
teraz pielgrzymów w Świętej Annie, tak 
sam Antoni też witał pielgrzymów przy
bywających do Rzymu na początku XIII 
w., bo jako franciszkański misjonarz, był 
też świetnym kaznodzieją. Po śmierci 
w r. 1231, pochowany został w Padwie 
(północne Włochy) i po kanonizacji wy
budowano na jego grobie słynną bazyli
kę, gdzie pielgrzymi modlą się o pomoc 
w trudnych sytuacjach życiowych.

Święta Anno, 
Matko Najświętszej 

Maryi Panny, 
Święta Anno, 

służebnico Ojca 
Przedwiecznego, 

Święta Anno, 
Matko Rodzicielki 

Syna Bożego, 
Święta Anno, 

świątynio 
Ducha Świętego, 

Święta Anno, 
piastunko 

Jezusa i Maryi,
módl się za nami!

*
Święta Anno, 

prośże Wnuka, 
niech ma każdy, 

czego szuka. 

CoroCzne 
orędzie Mirjany 

z 18 Marca 
2014

„Drogie dzieci! Jako matka 
pragnę być wam pomocna. 
Pragnę swoją matczyną miło-
ścią pomóc wam otworzyć ser-
ce, byście na pierwszym miej-
scu w nim umieścili mojego 
Syna. Pragnę, by przez waszą 
miłość do mego Syna i poprzez 
waszą modlitwę oświeciło was 
Boże światło i wypełniło Boże 
miłosierdzie. Pragnę, by w ten 
sposób rozproszyła się ciem-
ność i cień śmierci, które chcą 
was otoczyć i zwieść. Pragnę, 
byście odczuli radość błogosła-
wieństwa Bożej obietnicy. Wy, 
dzieci człowieka, wy jesteście 
dziećmi Bożymi, wy jesteście 
moimi dziećmi. Dlatego, dzieci 
moje, pójdzie drogami, który-
mi moja miłość was prowadzi, 
uczy pokory, mądrości i znaj-
duje drogę do Ojca Niebieskie-
go. Módlcie się ze mną za tych, 
którzy mnie nie akceptują i 
nie naśladują, za tych, którzy 
z powodu twardości serca nie 
mogą odczuć radości pokory, 
pobożności, pokoju i miłości 
– radości mego Syna. Módlcie 
się, aby wasi pasterze zawsze 
dawali wam radość Bożego 
błogosławieństwa poprzez 
swoje błogosławione ręce. 

Dziękuję wam.”

MSZE świĘtE

niedziele i święta: 
 o godz. 9 i 11
 nabożeństwo różańcowe o 16
w dni powszednie:
 w czasie letnim  msza św. 
 i różaniec o godz. 18.30
 w czasie zimowym  msza św. 
 i różaniec o godz. 17.00
Każdego 13go dnia miesiąca,
od maja do października,
o 17.00  nabożenstwo fatimskie.

ZaPRaSZaMY!

Mirjana podczas objawienia 
w dniu swoich urodzin

18 marca 2014
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Vassilikì Claudia Pendakis,
nazywana popularnieVassulą,
nazwiskopomężu–Rydén, jest
znanagłówniezpowoduswoich
orędziopublikowanychwponad
50wersjachjęzykowychwksiąż
kachzatytułowanychPrawdziwe 
Życie w Bogu (ang.True Life in 
God, TLIG).Utrzymuje ona, że
orędzia te, spisane pismem od
ręcznym, które różni się od jej
własnego, zostały podyktowane
przez jej aniołaDaniela, przez
Boga, przezChrystusa, jak rów
nież przezMatkęNajświętszą.
Mająnaprawdęwieluczytelników
spośródwszystkichwyznańchrze
ścijańskich,którzykarmiąsięich
duchowością.

Chociaż urodziła sięw grec
koprawosławnejwierze,Vassula
wmłodościniebyłapraktykującą
chrześcijanką.Mówiąc ściślej,
była całkiem światowąmłodą
kobietą, która świetnie graław
tenisa,udzielałasięjakomodelka
imalarka. Jej znajomośćwiary
ograniczała się do minimum,
choćjakonastolatkamiałapewne
doświadczenia mistyczne, jak
przeżycie uwolnienia od jakie
goś zbliżającego się zła, czy, na
przykład,przeżycieprzeniesienia
wprzeszłość,byuczestniczyćw
ukrzyżowaniuJezusa.

Mając czterdzieści kilka lat,
żyjącwtymczasiewBanglade
szu, doznała swego pierwszego
od dzieciństwa doświadczenia
mistycznego,doświadczenia,któ
redoprowadziłojądonawrócenia
i postępującego zrozumienia, że
została wybrana przez Boga i
jest wzywana do szczególnego
zadania.Jakożenigdynieczytała
żadnych książek teologicznych,
swoją znajomość tej tematyki
zawdzięczawcałościotrzymywa
nymorędziom.

Doprowadziło toVassulę do
głoszenia przemówień na pod
stawie orędzi na całym świecie,
czasamidowielkichtłumów.Jej
rosnącysukcesorazudziałwielu
katolików w jej spotkaniach nie 
mogły nie sprowokować reakcji
ze stronyKościoła katolickiego.
Kościółzawszepodchodziłostroż
nie do objawień prywatnych.W
1995 rokuKongregacjaNauki
Wiarywydała „notę” polecają
cą biskupom i duchowieństwu
zabronienie katolikom udziału
w spotkaniach z nią, z powodu
wątpliwościcodoautentyczności
tych objawień.W odpowiedzi
na prośbęVassuli,Kongregacja
zdecydowała o podjęciu dialogu
isformułowałaokreślonepytania
dotyczącejejosobyorazjejorędzi.
Wtejsprawieosobiściezwróciłem
siędoniejwimieniuKongregacji.
Udzielona przez nią odpowiedź
byłakonkretnaiszczera,stądwy
dawałosię,żeKongregacjabyła
usatysfakcjonowana.Ówczesny
prefekt Kongregacji, kardynał
Ratzinger, udzieliłVassuli au
diencji, a rezultat korespondencji 
byłinterpretowanyjakozgodana
pozostawienie decyzji poszcze
gólnym biskupom. Jednakżew
2007 roku następcaRatzingera,
kardynałLevada,potwierdził,że
notapozostajewmocy.

Prawosławni pozostawali nie
mniejwrogousposobieniwzglę
dem swej współwyznawczyni.
Podczasgdyniektórzypatriarcho
wieokazywaliprzychylność,inni
jąatakowaliigrozilijejostro,na
wetśmiercią.Mimoto,onawciąż
niewzruszenie rozprzestrzenia 
swojeorędziapocałymświecie.

Takwyglądaklimat,wktórym
powinno się rozważać książkę,
którąobecniepoddajemyrecenzji.
PoprzednieksiążkiVassulizawie

rały same „orędzia” zWysoka.
Obecna publikacja („Niebo ist
nieje, ale piekło również” –przyp.
red.)stanowipoczęściautobiogra
fię,apologięorazwezwanie;alejej
właściwymliterackimiteologicz
nymgatunkiemjestapokaliptyka.
Termintenwinienbyćrozumiany
w swoim biblijnym sensie ozna
czającymobjawienia,którezary
sowująobecnystanhistoriiwpo
stacikonfliktupomiędzydobrem
izłemorazdostarczająkluczado
interpretacji „znaków czasu”, jak 
równieżzawierajązaproszeniedo
słuchaniaBożychostrzeżeń.

Częśćautobiograficznaumiej
scawiaorędziawkontekścieroz
wijającejsięduchowejświadomo
ściVassuli.Onastalepowtarza,że
jejdarjestzupełnieniezasłużonyi
zostałudzielonywyłączniedzięki
Bożej łasce. Czytelnik od razu
dostrzegajejosobistątrudnośćw
przyjęciutakiegodaru,któryjest
wrównejmierzebrzemieniem.Tu
itamcytowanesąurywkiorędzi.
Autorka pisze z pokorą, ale nie
żywiżadnychwątpliwościcodo
autentyczności przesłań.Racją,
dla której książka ta zalicza się
do gatunku apokaliptycznego,
jest fakt, iż apokalipsa znaczy 
pogrecku „objawienie”; piszący
używa symboli do wyrażenia
siebie samego za pomocą snów,
wizji i słyszanychgłosów, które
są częste.Ostateczne przesłanie
tegogatunkupoleganazachęce
niuwierzących, którzy znajdują

„Prawdziwe Życie w Bogu”:
Orędzia dla całej ludzkości 
– recenzja kardynała, 
który je badał…

Kard. Prosper Grech
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siępodnaciskiem,dowytrwania
w wierze i udzielenia odpowiedzi 
naBożąmiłość.Odmowaprzyję
ciaBożej propozycji pojednania
częstoprowokujegroźbyzestrony
Boga, stąd tytuł książki:Niebo 
istnieje, ale piekło również.

Książkę czyta się lekko, zo
stała napisana jasnym stylem i
ze szczerością. Problemem jest
oczywiście to, czy te orędzia są
rzeczywiście podyktowane, oraz
na ile są one do przyjęcia pod
względem doktrynalnym. Nie
jestem ekspertem w dziedzinie 
zjawisk mistycznych, ale trzeba 
też wziąć pod uwagę fakt, że
Vassulamiałapodobnewrażenia
zanim się nawróciła. Jednakże,
nawet jeśli sprowadzilibyśmy
te orędzia do ich najmniejszego
wspólnegomianownikaiokreślili
mianem osobistych medytacji, to 
przecieżkażdaprawdziwamedy
tacja–aVassulajestkobietą,która
godzinamioddawałasięgłębokiej
modlitwie– jestowocemDucha
Świętego.Cowięcej,jeśliefektem
tychorędzijestto,żeonepomo
głyludziomzwrócićsiędoBoga
izmienićswojeżycie, toniema
powodu,byjezmiejscaodrzucać.

Nieznalazłemwtejksiążceni
czegoistotnego,czemunależałoby
się przeciwstawićw kwestiach
związanych zwiarą, zwłaszcza
kiedyczytasięjązeświadomością
jejwłaściwego gatunku literac
kiego.Trzeba równieżpamiętać,
żeVassulaniejestrzymskąkato
liczką,leczprawosławnągrecką.
Przykładowopodkreślaonafakt,
żeprzywrócenie jednościwKo
ścielenadrodzeugięciasięnieco
przez wszystkie wyznania, aby na
chylićsiękuChrystusowi,powin
nostanowićgłównycelobecnego
ruchuekumenicznego.Oskarżana
jestprzezswoichwspółwyznaw
cówobycieagentemrzymskiego
wywiadu. Jakkolwiek sposób,w
jakiwyobraża sobie ona tę jed
ność,pozostajewciążdoustalenia,
to jednakwyraźniewidać z jej
orędzi, że uznaje ona „Piotra”,
papieża,zapierwszegoprzywódcę
międzybraćmi.Wkażdymrazie,
głównym przesłaniem obecnej

książki jest to, by przekonać
czytelnika o tym, żeBógkocha
każdegoznasbezwyjątkuistoiz
otwartymiramionami,abyprzyjąć
każdegoskruszonegogrzesznika.
Wielewydarzeńznajnowszejhi
storiiodczytywanychjestwświe
tleApokalipsyśw.Janajakoznaki
nawołująceświatdoprzemyślenia
nanowonaszejrelacjizBogiem,
który,pomimoiżJegoistotąjest
Miłość,jestrównieżsprawiedliwy
imożenasukarać.

Gdybytaksiążkabyławydana
wcześniej, zaraz po odpowiedzi
udzielonej przezVassulę na py
tania postawione jej przez Kon
gregację,możliwe, że decyzja o
przyjęciujejosobyorazjejorędzi,
byłaby pozostawiona lokalnym
biskupomiproboszczom.

Artykuł ukazał się w stycznio
wym wydaniu magazynu 

„Inside the Vatican” z 2014 r.
Jest dostępny w wersji druko

wanej oraz internetowej na stro
nie redakcji. Obecnie opatrzono 

go również zdjęciem Vassuli w 
towarzystwie kard. Ratzingera.

Przekład z ang.: 
Aleksander S.

Całość KORESPONDENCJI VAS-
SULI Z KONGREGACJĄ NAUKI WIA-
RY, prowadzonej przez o. P. Grecha, na 
polecenie kard. Ratzingera. Jej część 
zo stała opublikowana początkowo w 14 
tomie Orędzi, a następnie w całości jako 
odrębna publikacja. 

Kongregacja Nauki Wiary nie prze-
widziała innej formy rozpowszechnienia 
wymienionych z Vassulą listów, z powo-
du tego, iż jest ona osobą prawosławną i 
jako taka nie może podlegać ocenie, tym 
bardziej publicznej, dokonywanej przez 
Kongregację w stosunku do autorów ka-
tolickich, których listy w toku procesu ba-
dania i wyjaśniania przez Kongregację, 
publikowane są najczęściej w „Osserva-
tore Romano”. 
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Co się działo w Ziemi Świętej?
Nie do końca zdaję sobie sprawę, że 

projekt, który nosiłam w sercu od ponad 
20 lat, doczekał się spełnienia oraz 
przyniósł nadzwyczajne owoce. Wczoraj 
odbierałam zdjęcia, które wykonał młody 
fotograf, Jozo Ivanković. Zapytałam go 
o odczucia. „Czuję się cudownie!”, od
powiedział. Jego słowa odzwierciedlają 
wspólne przeżycie wiary, które nie do koń
ca możemy wyrazić i zawrzeć w słowach. 

Odniosłam wrażenie, że niektórzy z 
nas mieli pragnienie zbudowania mostu 
między Medziugorjem a Ziemią Świętą. 
Lecz tylko Pan Bóg zna właściwą chwilę 
oraz sposób, w jaki to się stanie. 

Spełnienie wspólnego marzenia: 
mojego i księdza biskupa Leonarda 
We wspólnej modlitwie ekumenicznej 

o uzdrowienie ludzkości wzięli udział: 
ksiądz arcybiskup André Joseph Léonard, 
biskup melchickiego Kościoła grekoka
tolickiego Musa Haag, biskup Kościoła 
rzymskokatolickiego w Nazarecie Boulos 
Markuzzo, biskup Kościoła rumuńsko
prawosławnego Leronim, biskup su
fragan (czyli biskup diecezji należącej 
do metropolii  przyp. tłum.) Jerozolimy, 
Wiliam Shomali, łaciński patriarcha Jero
zolimy Fouad Twal, kilkunastu kapłanów, 
jedna z osób widzących z Medziugorja – 
Vicka, 550 pielgrzymów z całego świata, 
tysiące chrześcijan z Ziemi Świętej, 
wszystkich chrześcijańskich obrządków, 
a nawet muzułmanie i żydzi. Było to 
doprawdy poruszające do łez przeżycie 
wspólnoty i tego, czym naprawdę jest dar 
spotkania.

Ruch „Maranatha” był intuicją ks. 
André Léonarda, arcybiskupa Malines 
– Brukseli, prymasa Belgii. Latami ten 
głęboko wierzący człowiek nosił w sercu 
pragnienie zapoczątkowania ruchu na 
rzecz uzdrowienia ludzkości, lecz musiał 
cierpliwie czekać. 

Spotkaliśmy się w kwietniu 2007 r., 
wydawałoby się, przez przypadek, lecz 
w Bogu nie ma przypadków. Rozma
wialiśmy jak przyjaciele. Z czasem jego 
pragnienie stało się również moim, tak 
że postanowiłam zaangażować się w 
jego urzeczywistnienie. Okazało się, że 
nasze działanie wzajemnie się uzupeł
nia – każdy robi swoją część pracy przy 
realizacji projektu. 

Droga, w której obecna jest 
Matka Boża z Medziugorja
Nic nie mogłabym przedsięwziąć, 

gdybym nie włączyła treści orędzi z Me
dziugorja, przekazywanych przez Maryję. 
Dlatego odszukałam Vickę i zapytałam, 
czy chciałaby wziąć udział w projekcie. 
Ona natychmiast dała mi pozytywną 
odpowiedź, w której było mnóstwo entu
zjazmu, dodającego skrzydeł do dalszej 
pracy. Przygotowania rozpoczęły się na 
początku roku 2007. Lecz musieliśmy 
czekać do lata 2013, aby doszła do skut
ku pierwsza pielgrzymka „Maranatha”, 
w dniach 1927 sierpnia 2013 r. Ziemia 
Święta była jakby oczywistym celem 
pierwszej pielgrzymki – przecież właśnie 
tu wszystko się zaczęło 2000 lat temu.

Arcybiskup Léonard spełniał rolę du
chowego przewodnika całego projektu. Z 
kolei ja miałam ogromny zaszczyt bycia 
światowym organizatorem projektu i oso
bą odpowiedzialną za jego wykonanie. 
Zarówno ja, jak i współpracujące ze mną 
osoby, włożyliśmy w zorganizowanie tego 
spotkania wiele sił, trudu i miłości, nie 
szczędząc czasu ani energii. Lecz ma
rzenie to stało się rzeczywistością tylko 
dzięki wspaniałomyślności wielu ludzi z 
całego świata, którzy nam pomagali.

Objawienia, które otrzymywała 
Vicka na spotkaniu ludzi 
z całego świata

Projekt stał się przestrzenią spotkania 
mnóstwa ludzi różnych narodowości i 
światopoglądów, kultur i wyznań. Jed
no nas wszystkich połączyło: noszona 

głę boko w sercu tęsknota za pokojem, 
zaufaniem, miłością i nadzieją. Spotkania 
modlitewne odbyły się w całej Ziemi Świę
tej i według szacunków gromadziły około 
25% miejscowych chrześcijan. Mieliśmy 
wrażenie, że radość, wiarę i nadzieję, 
którymi promieniowały te spotkania, 
mo żemy odczuwać niemalże fizycznie. 
W tej części świata, gdzie przemoc jest 
na porządku dziennym, konieczność i 
głód modlitwy pełnej nadziei wzrasta 
wprostproporcjonalnie. Vicka otrzymy
wała objawienia Matki Bożej każdego 
wieczoru w innym miejscu: w bazylice 
zwiastowania w Nazarecie, w kościele 
w Jafie, w Getsemani i Jerozolimie, w 
Betlejem oraz w innych miejscach. Za 
każdym razem treść objawień była ogła
szana zebranym. Vicka była dla nas jak 
promyk słońca – jej radość, wrażliwość 
oraz zainteresowanie i uwaga, z jaką 
podchodziła do każdego, pomimo jej 
stanu zdrowia i osłabienia, bardzo nas 
poruszały i były świadectwem jej miło
ści do Boga i ludzi. Przez jej uśmiech 
doświadczaliśmy obecności Boga, który 
pragnie napełniać nasze serca nadzieją, 
szczególnie wobec sytuacji na Bliskim 
Wschodzie, wiadomości, które docierają 
do nas za pośrednictwem mediów. 

Pani burmistrz Betlejem: 
„Tym razem otworzymy drzwi 
Matce Bożej...” 
Każda chwila była niepowtarzalna. 

Każde spotkanie – wyjątkowe i pełne 
radości. Chciałabym jednak wspomnieć 
o wspólnej modlitwie, która najbardziej 
mnie poruszyła, w Betlejem, 25.08.2013 r. 

Święte miejsca, które odwiedzaliśmy, 
nie są duże i przestrzenne, mogą po
mieścić ograniczoną liczbę osób. Tak 
więc spotkaliśmy się w wielkiej hali szkoły 
Terra Sancta, którą prowadzą francisz
kanie kustodii Ziemi Świętej. W środku 
ustawiono 5000 krzeseł, ale jestem pew
na, że kolejnych 2000 ludzi stało, także 
na zewnątrz. Panował ogromny upał, lecz 
jakby nikt nie zwracał na niego uwagi.

Organizatorzy przypuszczali, że 
ucze st ników nie będzie więcej niż 3 
tysiące osób, więc przygotowali 3,5 tys. 
różańców. Każdy uczestnik miał w ręku 
różaniec. Nagle pojawiła się na scenie 
kobieta, której nie znałam. Miałam na 
uszach słuchawki, przez które słyszałam 

Sabrina Cović – Radojicić

„Maranatha” - ruch ekumeniczny 
na rzecz uzdrowienia ludzkości



1/2014

49

tłumaczenie, więc podejrzewałam, że 
jest to pani burmistrz Betlejem, która 
według prawa jest wybierana spośród 
chrześcijan. 

Pani Vera Ghattas Baboun zbliżyła 
się do mikrofonu i powiedziała: „Za 
pierwszym razem mieszkańcy Betlejem 
nie przyjęli Najświętszej Maryi Panny. 
Zamknęli przed Nią drzwi swoich domów. 
Lecz dziś stajemy wobec nowej możliwo-
ści, której nie możemy przegapić. Tym 
razem przyjmiemy Ją całym sercem do 
naszych domów i rodzin.” Wtedy pod
niosła prawą rękę z różańcem i zaczęła 
się głośno modlić: „Zdrowaś Maryjo...” 
7 tysięcy osób wstało, podniosło swoje 
różańce i dołączyło się do modlitwy: „... 
łaski pełna, Pan z tobą...” Myślałam, że 
moje serce pęknie z przejęcia i radości 
wobec tak podniosłego momentu. 

Na koniec mszy świętej biskup Fouad 
Twal, łaciński patriarcha Jerozolimy, 
dokonał aktu poświęcenia Betlejem i 
Palestyny Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Stałam dwa metry od niego, więc mogłam 
widzieć jego twarz, po której spływały 
łzy. Z powodu wzruszenia z trudem 
czy tał tekst modlitwy. Dla mnie, jak i dla 
arcybiskupa Léonarda, świadectwo tego 
człowieka było poruszającym potwierdze
niem, że warto było zrealizować nasze 
marzenie. 

Ziemia Święta jest ojczyzną naszego 
Pana i Jego Matki. Być może wielu o tym 
fakcie zapomniało, że Oni są tam obecni. 
Pewnego dnia może będę mogła opowie
dzieć mojemu wnukowi, że byłam na miej
scu wydarzeń, w czasie, gdy mieszkańcy 
Ziemi Świętej przyjęli do swoich domów 
Najświętszą Maryję Pannę. 

Wszystkie informacje i dane, związa
ne z tym tematem, możecie znaleźć na 
stronie internetowej: http://www.marana-
tha-conversion.com

Przekład z niem.: Alicja B.

Zdjęcia z pielgrzymki „Maranatha” oraz z 
przypadkowego spotkania z grupą 700 osób 

„Prawdziwego Życia w Bogu” w Betlejem.

* * *
Na ścieżkach Bożej Opatrzności 
w Betlejem 

Pielgrzymka Maranatha spotkała się 
w sposób, którego nikt nie zaplanował, 
z odbywającą się w tym samym czasie 
pielgrzymką ekumeniczną Vassuli, której 
towarzyszyli duchowni i świeccy kilku
dziesięciu wyznań chrześcijańskich.

Ks. abp Léonard, znający Vassulę od 
lat osobiście i nie raz już uczestniczący 
w jej świadectwie, podczas wizyt Vassuli 
w Belgii, zachęcił ją, aby przetłumaczyła 
na angielski kilka słów wprowadzenia o 
jego grupie, a następnie, umożliwił jej 
opowiedzenie jego pielgrzymom o wła
snej gru pie. Vassula zgodziła się.

Prymas Belgii podkreślił, że pielgrzy
mka Maranatha to pielgrzymka modlitwy 
o udrowienie ludzkiego serca i nawró
cenie świata. Miała ona w zamyśle za
manifestować solidarność ze wszystkimi 
chrześcijanami w Ziemi Świętej. Jako 
przykład wielkiego odzewu i realizacji 
tego celu abp Léonard podał fakt, że w 
Galilei celebrował mszę św. dla 13 tys. 
osób przybyłych ze wszystkich stron 
tego regionu. Słuchacze z entuzjazmem 
nagrodzili Arcybiskupa brawami.

Również w Betlejem msza św. zgro
madziła 5 tys. osób. Jak się oblicza 
gru pa Maranatha spotkała się z jedną 
czwartą chrześcijan w Ziemi Świętej.

 „Przybyliśmy do Ziemi Świętej, po
nieważ to tu są obecne wszelkie poku
sy i wszelkie problemy, z jakimi zmaga 
się człowiek – kontynuował Ks. Prymas 
– Wojna i pokój. Przemoc i miłość. Roz
maite wyznania chrześcijańskie oraz trzy 
religie: chrześcijaństwo, islam i judaizm. 
Pielgrzymka nazywa się „Maranatha”, 
co oznacza „Przyjdź, Panie”. Dlaczego 
taka nazwa? Ponieważ możemy uczynić 
wiele razem dla uzdrowienia ludzkości, 
jednak pełne uzdrowienie może dać tyl
ko Jezus. 

Następnie abp Léonard poprosił 
Vas  sulę, aby opowiedziała, co jej grupa 
„Prawdziwego Życia w Bogu” robi w Zie
mi Świętej. Vassula wyjaśniła, że to co 
dwa lata odbywają się wspólne ekume
niczne pielgrzymki „Prawdziwego Życia 
w Bogu” do ważnych miejsc chrześcijań
stwa. Ta zbieżność dat i miejsc oraz to 
spotkanie były dziełem przypadku. Vas
sula wspomniała, że jest z nią 700 osób 
z 20 denominacji. Obecni i tę wiadomość 
nagrodzili aplauzem. Celem „Prawdzi
wego Życia w Bogu” jest jedność Ko
ścioła, którą już przeżywa się podczas 
pielgrzymki: zjednoczenie mimo różno
rodności. Modlitwa, która wszystkich 
jednoczy to modlitwa o pokój, ponadto 
modlitwa o pojednanie pomiędzy Ko
ściołami oraz ujednolicenie daty Wielka
nocy w kościołach chrześcijańskich.

Spotkanie dwóch grup przebiegło w 
bardzo serdecznej atmosferze. 

Nagranie video jest dostępne w ser
wisie youtube.com (w języku francuskim 
i angielskim).

Oprac. E.B.
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W czwartym numerze dwumiesięcz
nika „Któż jak Bóg” 4(124) lipiecsierpień 
2013 ukazał się krótki, ale ważny w tre
ści artykuł w dziale „Fałszywe oblicza 
aniołów” pt. Anioł – „Bajkopisarz”? Au
torem jest pan Grzegorz Fels – a rzecz 
dotyczy Vassuli Ryden oraz jej anioła 
stróża Daniela.

Słowo o Autorze
Pan Grzegorz Fels jest katechetą 

w Rudzie Śląskiej, współpracował z 
pismem „Sekty i Fakty”, brał udział w 
organizacji sympozjów na temat sekt 
i nowych ruchów religijnych, a ostatnio 
opublikował książkę „Uwierzcie w Anio
ła” (2012).

Główne zarzuty 
Autor zasadniczo skupia się na 

dwóch sprawach. 
Po pierwsze na rzekomym piśmie 

automatycznym, jakim miałaby się – 
jego zdaniem – posługiwać Vassula. Po 
drugie, na poprawkach sporadycznie 
naniesionych przez Vassulę do tekstu 
„Prawdziwego Życia w Bogu”, co miało
by sugerować, iż Orędzia nie pochodzą 
od Boga, lecz są jej wymysłem.

Na poparcie swojego wniosku o fał
szywości mistycznych doznań Vassuli 
Autor przytacza fakt, że 25 stycznia 
2007 roku „Kongregacja Nauki Wiary 
kolejny już raz potwierdziła, że dzia-
łalność i nauki głoszone przez Vassulę 
Ryden wydają się być raczej jej osobi-
stymi przemyśleniami niż Bożym obja-
wieniem” (str. 21). 

Drugim faktem, jaki Autor chętnie 
upublicznia, jest opinia prawosławne
go mnicha odpowiedzialnego za pismo 
„Dialogos”, który zaznajomił go m. in. z 
dokumentem z 17 marca 2011 r. „Tego 
dnia – jak pisze pan Fels na łamach mi
chalickiego pisma – Grecki Patriarchat 
Ekumeniczny wystosował swój oficjalny 
Komunikat w jej sprawie.” Określił on ją 
m. in. „jako ‘rzekomo charyz ma tyczną 
osobę’, a jej religijne ‘innowacje’, uznał 
za ‘nie do przyjęcia’ dla swych prawo-
sławnych wiernych.” Znając dzielącą 
nas przepaść, zwłaszcza w tym co się 
tyczy szacunku dla Ojca Świętego i ro
zumienia jego roli, trudno się temu dzi
wić! Jednak o tym – nieco później.

Ostatecznie pan Grzegorz Fels 
kończy swoje wywody tak: „Chociaż 

oświadczenie Patriarchatu nie jest rów-
noznaczne z ekskomuniką, to jednak 
zawarte tam słowa są mocnym ostrzeże-
niem dla wiernych prawosławnych przed 
pójściem za Vassulą. Nam, katolikom, 
też powinny dać one do myślenia (...) 
Widzimy zatem, że w przypadku Vassuli 
oficjalne stanowiska dwu siostrzanych 
Kościołów chrześcijańskich są zdecydo-
wane i jednoznaczne.” 

Trudno jest polemizować z osobą, 
która już na pierwszy rzut oka nie ma 
pełnej wiedzy o tym, o czym pisze i to 
zarówno o samej osobie Vassuli, jak i o 
treści otrzymanych przez nią przesłań. 
Jest to zresztą moje najczęstsze spo
strzeżenie w kontakcie z atakującymi 
ją osobami zarówno świeckimi jak i du
chownymi. Ich postawę można by stre
ścić następująco: „Nie czytałem/łam. Nie 
będę czytał/a”. 

Jednak ponieważ krytyka w wy padku 
upublicznionego w ogólno pol skim pi
śmie artykułu dotyka bo leśnie konkret
nej osoby, w którą zarzuty są skierowa
ne, wypada odpowiedzieć, choć wiele 
razy przytaczane tu „argumenty” były już 
przez nas odpierane. Wart przemyślenia 
jest także bardzo wyważony i przychyl
ny w tonie artykuł kard. Grecha, który z 
polecenia kard. Ratzingera przez długi 
czas kontaktował się z Vassulą w celu 
wyjaśnienia stawianych jej zarzutów.

Przedstawienie osoby Vassuli 
– pierwszy błąd
Już pierwsze słowa pana Grzego

rza Felsa skłaniają do podejrzeń, że z 
osobą, o której postanowił napisać kry
tyczny artykuł, bliżej się nie zapoznał. 
Wskazuje na to wstęp, w którym czy
tamy m. in.: „Przed swymi ‘rzekomymi 
objawieniami’ była modelką. Zajmowała 
się też malowaniem obrazów i profesjo-
nalną grą w tenisa.” Koniec cytatu. Ma
larstwo – owszem jest jej pasją do dziś. 
Chętnie maluje obrazy religijne. Po swo
im nawróceniu sprzedała nawet swoje 
obrazy na aukcji w Bangladeszu kupu
jąc za to ubrania dla ubogich. Vassula 
nigdy nie grała jednak profesjonalnie w 
tenisa ani nie była zawodową modelką. 
Grała amatorsko w klubie tenisowym, 
jak wiele osób z dyplomatycznych sfer w 
Bangladeszu, a modelką była zaledwie 
w jednym sezonie, kiedy dom mody w 

stolicy szukał młodych, szczupłych ko
biet wśród mieszkańców. Uznała to za 
ciekawy sposób na spędzenie wolnego 
czasu.

Te kilka nierzetelnych informacji jest 
już dość istotnych, skoro Autor, jak się 
wydaje, zamierza niezorientowanym 
czytelnikom przybliżyć postać i dzieło 
Vassuli i kładzie się to pierwszym cie
niem na obiektywności Autora. 

Pomińmy to jednak, gdyż sedno 
tkwi w wyroku wydanym na samo dzie
ło życia Vassuli, w które – jak głęboko 
wierzę – był od początku po dziś dzień 
zaangażowany Bóg i Jego wysłańcy, w 
tym głównie na samym początku jej anioł 
stróż.

Czy Anioł nie może 
się przestawić?
Autor, odnosząc się – jak należy 

przypuszczać – do pierwszego okresu 
objawień Vassuli (choć z treści artyku
łu wynika raczej, że jest przekonany o 
tym, że zasadniczą treść przesłań do 
dziś otrzymuje Vassula od swego anio
ła, co nie jest przecież prawdą) podda
je od razu w wątpli wość fakt, że anioł 
stróż Vassuli przed stawił się, podając jej 
swoje imię. O „romantycznym i lubiącym 
rysować (jak też pisać) Aniele Danielu, 
tam (w Biblii – przyp. red.) nie przeczy-
tamy. Już samo to powinno dać nam do 
myślenia”. (str. 20)

Zastanówmy się, jaką wartość ma 
argument pana Felsa, który dowo dzi, 
że brak wspomnienia w Biblii o aniele 
stróżu Vassuli o imieniu Daniel świadczy 
na niekorzyść jej samej, pozbawiając jej 
doświadczenie wiarygodności?

Po pierwsze, gdyby iść tym tokiem 
rozumowania musielibyśmy od razu 
pod dać w wątpliwość i zak westionować 
wszystko, czym Bóg zechciał nas ubo
gacić poprzez otrzymywane w Kościele 
przez wieki objawienia „prywatne”, któ
rych treść ostatecznie Kościół włączył z 
wdzięcznością w swoje nauczanie oraz 
w obrzędowość. Wprost nie ma o tym 
ani słowa w Biblii, która dla pana Felsa 
zdaje się być jedynym punktem odnie
sienia. Należy tu wymienić chociażby: 
kult Najświętszego Serca Pana Jezu
sa i nabożeństwo pierwszych piątków, 
które Zbawiciel zechciał przekazać św. 
Małgorzacie Marii Alacoque; kult Nie

W odpowiedzi panu Grzegorzowi Felsowi 

PRaWDa o anIELE stRÓżu 
VassuLI I nIE tyLKo...
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pokalanego Serca Maryi i nabożeństwo 
pierwszych sobót, dane błogosławionym 
dzieciom w Fatimie; kult Miłosierdzia 
Bożego w formie przedstawionej przez 
św. Faustynę Kowalską, a nawet Uro
czystość Bożego Ciała wprowadzoną 
przez Papieża na życzenie św. Joanny, 
wspieranej w tej misji przez bł. Ewę z 
Leodium. Lista Bożych interwencji, które 
Kościół – mimo że nie było o nich mowy 
w Biblii – wziął pod uwagę na przestrze
ni wieków jest bardzo długa. Czy za tem 
argument mówiący, iż „tego wszystkiego 
nie ma w Biblii” można potraktować po
ważnie? Wydaje się, że nie.

Oczywiście nie należy sądzić, że pan 
Fels podważa w ogóle wiarę w aniołów 
stróżów. Nie. Z innej jego wydawniczej 
działalności wiemy, że wierzy, sam ich 
opieki doświadczył i jak wyznaje: „Może 
to zabrzmi dziwnie, ale chyba nie pod-
jąłbym się napisania tej książki (Grze
gorz Fels „Uwierzcie w Anioła” – przyp. 
red.), gdyby nie to, że kiedyś sam do-
świadczyłem realnej pomocy mojego 
Anioła Stróża, który uratował mi życie 
(szerzej o tym piszę w pierwszym roz-
dziale książki). Zdaję sobie sprawę, że 
brzmi to tak niesamowicie i nierealnie, 
jak z jakiegoś słodkiego filmu New Age. 
Tak jednak było! Wierzcie mi, nie ryzyko-
wałbym podważania swego autorytetu, 
pisząc jakieś wyssane z palca bzdury. 
Powiem więcej, moja historia nie jest 
odosobniona. Sam dotarłem do innych 
świadków, którzy doświadczyli w swym 
życiu „anielskiej pomocy”, co umocniło 
mnie tylko w przekonaniu, że ze mną 
jest wszystko OK. I proszę, nie mów-
cie mi, że aniołowie nie istnieją, bo i tak 
Wam nie uwierzę! A wiem, co mówię...” 
(Wprowadzenie do książki „Uwierzcie w 
Anioła”, Kraków 2012)

Czy zatem fakt, że Vassula pozna
ła imię swojego anioła stróża, a pan 
Grzegorz Fels nie miał takiej okazji, wy
starcza, aby podważyć prawdziwość jej 
doświadczenia? Takiego argumentu nie 
ośmielił się dotąd wy sunąć żaden z kry
tykujących jej mistyczne doświadczenia. 
Czy więc może to świadczyć zdecydo
wanie na niekorzyść Vassuli i potwier
dza, że w swoich doświadczeniach du
chowych błądzi? Wydaje się, że nie.

Dwa przykłady. W 41 numerze z 
2011 pisma „Idziemy” znajdujemy cie
kawe świadectwo, jakie opisała w swym 
artykule „Zaprzyjaźnij się z aniołami” Do
minika Molak: „Zaprzyjaźnij się z anio-
łami – to rada, którą, św. Leon, papież 
daje każdemu z nas. Jeśli zaprzyjaź-
nimy się z aniołami – a przecież to nic 
trudnego – otrzymamy niezliczone łaski, 

które w przeciwnym razie nigdy nie były-
by nam dane. Anielscy przyjaciele będą 
nas osłaniać i chronić od zła, chorób i 
wypadków, których sami prawdopodob-
nie nie potrafilibyśmy uniknąć. ‘Często 
modlę się do mojego Anioła Stróża – 
mówi Katarzyna, maturzystka. – Czuję 
wielokrotnie jego obecność, pomaga mi 
w najdrobniejszych rzeczach. Bardzo 
chciałam poznać jego imię, aby bez-
pośrednio zwracać się do niego, jak do 
przyjaciela. Pewnej nocy przyśnił mi się, 
mówiąc, że ma na imię Euzebiusz. Może 
to złudzenie, ale ja wierzę, że jest przy 
mnie, opiekuje się mną, mój Anioł Stróż 
– Euzebiusz’.” Jak dotąd nikt Katarzyny 
nie wyśmiał, a jej świadectwo zasłużyło 
na to, aby znaleźć się we wspomnianym 
artykule.

I jeszcze jeden przykład z 14 listo
pada 2013. Otóż w tym dniu katolickie 
agencje opublikowały na stępującą wia
domość: „16-letni chłopiec z Argentyny, 
który cierpi z powodu przewlekłej choro-
by mózgu, encefalopatii, został szcze-
gólnie wyróżniony przez papieża Fran-
ciszka. Ojciec Święty osobiście odpisał 
na list chłopca, dziękując mu za mo dli-
twę i przekazując swoje błogosławień-

stwo. Nicolas Marasco ze względu na 
swoją chorobę nie jest w stanie mówić, 
ale z pomocą rodziców zdołał wysłać list 
do papieża Franciszka. Zapewniał w nim 
Ojca Świętego, że co noc prosi swojego 
anioła stróża, aby spoglądał na niego i 
pomagał mu podczas całego pontyfika-
tu. ‘Drogi Franciszku, mam na imię Nico-
las i mam szesnaście lat. Ponieważ nie 
jestem w stanie napisać do Ciebie sa-
modzielnie (bo wciąż nie umiem mówić 
i chodzić), poprosiłem moich rodziców, 
aby zrobili to w moim imieniu, ponieważ 
oni znają mnie najlepiej’ – rozpoczął 
swój list Nicolas. ‘Chcę ci powiedzieć, 
że kiedy miałem siedem lat, ojciec Pa-
blo udzielił mi pierwszej Komunii w mo-
jej szkole, a w tym roku  w listopadzie 
otrzymam bierzmowanie. Sprawia mi 
to wielką radość. Każdej nocy, od kie-
dy poprosiłeś o modlitwę, modlę się do 
mojego Anioła Stróża, który ma na imię 
Eusebio i jest bardzo cierpliwy, aby czu-
wał nad Tobą i ci pomagał. Możesz być 
pewien, że jest w tym dobry, bo opieku-
ją się mną i jest przy mnie na co dzień. 
Bardzo bym chciał się z Tobą zobaczyć, 
otrzymać błogosławieństwo i pocałunek. 
Przesyłam ci pozdrowienia i nadal modlę 
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się do Eusebio, aby czuwał nad tobą i 
dawał ci siłę. Nico’.

Argentyński dziennik “Clarin” poinfor-
mował, że papież był głęboko poruszony 
listem od szesnastolatka. „W tym liście, 
w sercu tego chłopca jest piękno, miłość 
i Boża poezja. Bóg objawia się w lu-
dziach prostego serca, maluczkich, po-
kornych i tych, którzy często uważają się 
być ostatnim” – powiedział Franciszek.

Kilka dni potem Nico otrzymał od-
powiedź papieża Franciszka: „Drogi 
Nicolasie, bardzo dziękuję za list. Dzię-
kuję bardzo za modlitwy za mnie. Twoje 
modlitwy pomagają mi wykonywać moją 
pracę, polegającą na prowadzeniu ludzi 
do Jezusa – napisał Ojciec Święty. – Z 
tego powodu, drogi Nico, jesteś dla mnie 
ważny. Chcę prosić cię o przysługę. 
Nadal pomagaj mi swoimi modlitwami i 
zwracaj się do Eusebio. On z pewnością 
zna mojego anioła stróża, który również 
czuwa nade mną.” Na koniec swojego 
listu papież zapewnił o tym, że modli się 
także za chłopca i przesyła mu błogosła-
wieństwo.” Tyle doniesienia agencyjne.

Papieża zatem nie wyśmiał go ani 
nie potępił za odwołanie się do anioła 
stróża o konkretnym objawionym chłop
cu w jakiś sposób imieniu!

Na marginesie: Euzebiusz to imię 
męskie pochodzenia greckiego. Eu-
sébeios oznacza bogobojny, święty.

I jeszcze jeden cytat z uznanego 
autorytetu w dziedzinie chrześcijańskiej 
publicystyki, a mianowicie René Lejeu
ne’a. Jego publikacja znana jest również 
w Polsce, a jej znaczący tytuł brzmi: 
„365 dni z moim aniołem stróżem” (Kra
ków, 2009). Pod datą 7 czerwca czyta
my: „Podobnie jak ty, jestem osobowym 
i nieśmiertelnym stworzeniem. Tak jak ty 
mam swoje imię, które wyraża moje po-
słannictwo w stosunku do ciebie. Niektó-
rzy uprzywilejowani znają imię swojego 
Anioła Stróża. Jeśli zależy ci na pozna-
niu mojego imienia, poproś Pana, by ci 
je objawił. Uczyni On to tylko wtedy, jeśli 
to jest naprawdę potrzebne do twojego 
uświęcenia.” 

Bajkopisarz?
Pan Fels streścił misję, a w zasadzie 

jeszcze bardziej treść przesłania anioła 
stróża Vassuli jednym słowem: bajko
pisarz. Stwierdzenie to oznacza mniej 
więcej tyle, że nawet jeśli go ktoś wy
słucha, wierzyć mu nie musi, wiadomo 
– opowiada bajki, rzeczy nieprawdziwe, 
fantazjuje. 

Anioł stróż Vassuli nie mówił wiele. 
Cóż jednak jej mówił, że zasłużył na tak 
krytyczną ocenę pana Felsa? Oddajmy 
jej samej głos („Vassula opowiada o po-

czątkach swego charyzmatu”, w: „Praw-
dziwe Życie w Bogu” Zeszyty 1-45, str. 
79):

„Pierwsze słowa, jakie wypowiedział 
mój anioł stróż na temat Boga, były na
stępujące: «Bóg jest blisko ciebie i kocha 
cię.» Musiałam w tamtej chwili głęboko 
zranić Pana, bo słowa anioła nie wy
warły na mnie najmniejszego wrażenia. 
Przypominam sobie, że – kiedy tak do 
mnie powiedział o Bogu – pomyślałam, 
że słowa te są całkiem normalne u anio
ła, ponieważ aniołowie żyją blisko Boga. 
Nic nie odpowiedziałam i mój anioł nie 
powiedział nic więcej.

Po kilku dniach mój anioł stróż nagle 
zmienił postawę wobec mnie. Zauważy
łam, jak jego wygląd stał się poważny. 
Głosem bardzo poważnym poprosił mnie 
o czytanie Słowa. Stwierdziłam, że nie 
wiem, co oznacza «Słowo», i zapytałam, 
co przez to rozumie. Wtedy wyjaśnił, że 
chodzi o Biblię. Na to miałam już gotową 
odpowiedź. Odparłam, że nie mam jej w 
domu. Polecił mi iść jej poszukać. Nadal 
z nim dyskutując stwierdziłam, że pro
si mnie o rzecz niemożliwą, bo w kraju 
muzułmańskim takim jak Bangladesz, w 
którym wtedy żyłam, w księgarniach nie 
sprzedaje się Biblii. Powiedział mi, abym 
natychmiast udała się do szkoły amery
kańskiej, do której uczęszczał mój syn, i 
wypożyczyła Biblię w bibliotece.”... 

Ponieważ Vassula nie kochała Boga 
ani nie była w stanie zrozumiec czyta
nych tekstów z Pisma Świętego  anioł 
doprowadził ją do oczyszczenia. Oto 
dalszy ciąg jej świadectwa: 

„Mój anioł powrócił do mnie, wciąż 
bardzo poważny, i robił mi wymówki z 
powodu pewnych czynów z mojej prze
szłości, które bardzo nie podobały się 
Bogu. Potem wyrzucał mi to, że wiele 
razy odrzuciłam dary Boże, których On 
mi udzielał, lecz ja wcale nie okazałam 
za nie wdzięczności. 

Zaczął mi także przypominać i uka
zywać grzechy, których nigdy nie wyzna
łam. Ukazał mi je jak na ekranie. Przypo
mniał mi każde wydarzenie oraz to, jak 
bardzo obrażałam Boga. Jednak najbar
dziej surowe wyrzuty dotyczyły tego, że 
odrzucałam dary Boże. Mój anioł powie
dział mi, że dla Boga największą zniewa
gą było wypieranie się i odrzucanie Jego 
darów. 

Sprawił, że ujrzałam moje grzechy 
oczami Boga, tak jak widzi je Bóg, a nie 
tak, jak my je widzimy. Były tak potworne, 
że pogardzałam sobą, cały czas gorzko 
płacząc. Stan, w którym się znalazłam 
– jak to zrozumiałam dopiero później 
– był łaską Bożą daną mi po to, abym 

szczerze okazała skruchę. Moje grzechy 
zostały mi ukazane jasno, przejrzyście 
jak kryształ. Zobaczyłam wnętrze mojej 
duszy tak wyraźnie, że czułam się tak, 
jakby była ona zupełnie odsłonięta.”

Po tym oczyszczeniu przyszedł czas 
na konkretne wskazówki, jak doskonalić 
swe życie.

Przytoczę kilka przesłań anioła stró
ża, aby umożliwić niezorientowanemu 
Czytelnikowi ocenę ich zawartości, która 
została zakwalifikowana jako „bajka”.

8.05.1986
– Bądź spokojna. Chwała niech bę

dzie Bogu za to, że był tak dobry i dał ci 
Swój Pokój. Zachowam cię od zła. Bądź 
dobra i módl się teraz. Jezus doprowadzi 
cię bliżej Siebie. Daniel.

9.05.1986
– Pokój. Jestem przy tobie. Nie lękaj 

się. Będę się zawsze modlił i prowadził 
cię. Zawsze będę cię strzegł. Bądź do
bra. Daniel.

– Pokój niech będzie z tobą. Dopro
wadzę cię bliżej Boga i uczynię z ciebie 
lepszą osobę. Bądź dobra. Chwała niech 
będzie Bogu. Możesz odejść z błogosła
wieństwem Boga, twego Niebieskiego 
Ojca. Amen. 

10.05.1986
– Pokój z tobą. Jestem twoim anio

łem stróżem. Zawsze będę cię pro
wadził, zawsze będę cię strzegł. Jezus 
oczyszcza. Bóg cię kocha. Mo  dlę się za 
ciebie. Wychwalaj Jezusa.

– Zastanawiam się, czy zdarzy się 
coś bardziej cudownego...

– Być może coś cudowniejszego już 
się stało.

– Czy chcesz powiedzieć, że się 
zmieniłam?

– Tak. Chwała niech będzie Bogu 
za to, że doprowadził cię bliżej Siebie. 
Daniel.

11.05.1986
– Pokój.
– Jesteś zadowolony, że jestem te-

raz bliżej Boga?
– Tak.
– Czy to wystarczy?
– Nie. Musisz jeszcze postąpić na

przód. Pomogę ci. Daniel. 
12.05.1986

– Pokój z tobą. Módl się. Chcę cię 
oderwać od wszystkiego, aby związać 
cię z Bogiem. Poczekaj, a zobaczysz. 
Sprawisz mi wielką radość... Pragnij 
Boga. Jezus cię oczyszcza. Przyjdź do 
Niego, spotkaj się z Nim poprzez modli
twę.

– Posłuchaj mnie. Kochaj bardziej 
Boga, ponieważ On cię kocha i jest bli
sko ciebie teraz i zawsze. Zrób jeszcze 
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wysiłek, moja umiłowana. Przeczytaj w 
Biblii Księgę Daniela. Skoncentruj się 
szczególnie na modlitwie. Bóg cię bło
gosławi. 

– Chwała niech będzie Bogu za to, że 
powierzył mi ciebie, abym doprowadził 
cię bliżej Niego. Teraz pomódl się. Nie 
lękaj się mnie. Wierz w Boga, na którym 
powinnaś się ze spokojem wesprzeć. On 
cię kocha. Uwielbiaj Go, wychwalaj Go. 

Chwała niech będzie Bogu! Wy
chwalaj Pana. Daniel.

13.05.1986
– Pokój z tobą. JAHWE kocha cię. 

Muszę cię z Nim bardziej związać. Ko
chaj JAHWE. Daniel.

14.05.1986
– JAHWE kocha cię. JAHWE daje 

ci Światło. JAHWE daje ci wzrok i Ży
cie wieczne. Pragnij JAHWE, twego 
Wszechmogącego Boga. Daniel.

– Modlitwą zwyciężę każdego złego 
ducha, który będzie usiłował zbliżyć się 
do ciebie. Daniel.

15.05.1986
– Jahwe poprowadzi cię. Bądź dobra 

wobec wszystkich osób i w każdej spra
wie. Ta droga pisania jest darem Bożym. 
Wychwalaj Pana. Chwała niech będzie 
Bogu! Daniel.

17.05.1986
– Jezus przebacza grzechy i oczysz

cza. Przychodzę do ciebie z pokojem 
w Jego Imię. Módl się. Ja modlę się za 
ciebie.

– Pokój, pokój. Kochaj wszystko, co 
Bóg ci dał. Niech twoja miłość nieustan
nie wzrasta i dojrzewa. Daniel.

18.05.1986
– Pokój niech będzie z tobą. Przyjdź 

do Jezusa i kochaj Go. Chwała niech bę
dzie Bogu... Oddaj chwałę Bogu. Przyjdź 
do Jezusa, On umarł za ciebie. Pragnij 
Go. Poprowadzę cię, abyś zbliżyła się 
do Jezusa. Przyjdź i pragnij nauczyć się 
rzeczy płynących z Dobra. Daniel.

19.05.1986
– Pomogę ci i nauczę cię rozezna

wać. Nauczę cię rozpoznawać, kto jest z 
tobą.  Jezus kocha cię miłością wieczną. 

«Nie lękaj się, ponieważ Ja jestem tu 
i kocham was wszystkich.»

To były słowa Jezusa. Mój anioł je 
przytoczył.

20.05.1986
– Uwielbiony niech będzie Pan, bo 

jest dobry. Oddaj Mu chwałę, bo jest 
blisko. Jezus przynosi Pokój i Miłość 
wszystkim. 

Bądź dobra, bądź dobra. Daniel.
21.05.1986

– Chwała niech będzie Bogu! Bę dę 
się modlił za ciebie. Nauczę cię Bożego 

Prawa. Teraz przemawiam w imieniu 
Boga. Bóg Jahwe wybrał cię na Swoją 
uczennicę, aby nauczyć cię wszystkiego 
o Sobie i o Swoim Synu, Jezusie Chry
stusie. Wychwalaj Pana. Idź w pokoju. 
Daniel.

23.05.1986
– Pokój niech będzie z tobą. Po

łączę cię bardziej z Bogiem. Więzy te 
umocnią twoją duszę, dając pokój twojej 
duszy. Wesprzyj się na Bogu. Kocham 
cię. Kochaj Boga. Przygotuję dla ciebie 
miejsce. Przyciągnę cię, przyprowadzę 
cię do Boga... Weź pieniądze i rozdaj je 
biednym, potrzebującym duszom. Daj im 
najlepsze ubrania.  Bądź wspaniałomyśl
na. Chwała niech będzie Bogu! Daniel.

25.05.1986
– Vassulo, tam gdzie przebywasz 

nic nie jest trwałe, tu natomiast, gdzie ja 
żyję, wszystko trwa na zawsze, na wieki. 
Chwała bądź Bogu za to, że doprowadził 
cię do Siebie. 

Jahwe kocha cię. Żyj w pokoju. Wes
przyj się na Jahwe, bo Jahwe odnawia. 
Oddaj Mu chwałę.

– Pokój wszystkim. Pokój wszys t kim 
istotom na ziemi. 

Faza druga
26.05.1986

– Bądź tym wszystkim, co Bóg ko
cha. Zwróć się ku wierze. Bądź święta. 
Zdążaj ku Bogu i przyjdź z duszą czystą 
do Niego. Jahwe cię kocha. Idź i módl 
się. Uwielbiaj Boga i wychwalaj Go. Da
niel.

27.05.1986
– Pokój niech będzie z tobą. Uczynię 

wszystko, co Bóg chce, abym uczynił: 
przyprowadzę cię do Boga. Daniel.

28.05.1986
– Ojcze! Ojcze Niebieski, kieruj 

wszystkim i daj mi siłę!
– O czym mówisz?
– Modlę się do Ojca Niebieskiego. 

Chwała bądź Bogu. Jezus jest zawsze 
z tobą. Wzywaj Jezusa w swoich modli
twach. Prowadzę cię do twego Ojca.

Zaczęłam się obawiać, że jestem 
oszukiwana.

– Nie lękaj się. Moje orędzia nie wy
rządzają ci zła. Kochaj Boga, kochaj Go 
bardziej. Daniel.

30.05.1986
– Pokój niech będzie z tobą. Prowadź 

czyste życie. Modlę się za ciebie. Kochaj 
Jezusa Chrystusa, On kocha ciebie.

– Nie lękaj się, bo jestem blisko. 
Przyjdź do Mnie, Ja jestem tutaj. 

Zapytałam anioła:
– Gdzie jesteś zazwyczaj?
– Jestem tam, gdzie ty jesteś.
– Możesz mnie widzieć tak wyraźnie, 

jak ja wszystko widzę? 
– Tak.
– Gdzie jesteś, kiedy zbiegam ze 

schodów?
– Jestem z tobą.
– A teraz gdzie jesteś?
– Jestem przy tobie.
– Gdzie będziesz, kiedy umrę?
– Spotkasz mnie. Będę u twego 

boku.
– Powiedz mi coś...
– Kocham Boga. Oddaj Bogu chwa

łę. Daniel.
31.05.1986

– Pokój. Pokój niech będzie z tobą. 
Bóg kocha cię ukazując ci Swą miłość. 
Bóg kocha was wszystkich ponad wszel
kie wyobrażenie. Kochaj Boga, bo On 
jest dobry. Kochaj Go ze wszystkich sił. 
Daniel.

1.06.1986
– Pokój z tobą. Bądź dobra. Przestań 

czytać te książki.  Biblia naucza o Praw
dzie. Daniel.

2.06.1986
– Pokój, pokój tobie. Pamiętaj o 

Bogu. On czyni cuda od początku. 
Wszelka chwała pochodzi od Boga. Bóg 
złączy cię ze Sobą. Idź w łasce twego 
Pana, Jezusa Chrystusa. Wszystko się 
kończy. Z końca rodzi się początek. Zo
stań w pokoju. Daniel. 

*
Podsumowanie przesłania anioła 

stróża Vassuli przez określenie go mia
nem „bajkopisarza” – już w tytule arty
kułu – jest jak się wydaje krzywdzące i 
niestosowne, ponadto nieadekwatne do 
spełnionej przez niego roli. Anioł stróż 
Vassuli, jak wiemy z lektury orędzi, przy
szedł, aby ją obudzić z duchowego le
targu, doprowadzić do nawrócenia, do 
skruchy, wewnętrznego oczyszczenia, 
do wejścia na drogę pełnienia Bożej woli 
i miłowania Go całym sercem. Nie było 
to zadanie łatwe. Przyszedł do kobiety, 
która nawet nie myślała już o Bogu, a 
na pewno nie marzyła o tym, aby mu w 
pełni służyć poprzez podjęcie misji, jaką 
wypełnia obecnie. Anioł mówił o Bogu, 
Jego miłości, napominał, zachęcał do 
modlitwy, czytania Pisma Świętego, cier
pliwie odpowiadał na wątpliwości. Przy
gotowaną przez oczyszczenie duchowe 
na spotkanie z Bogiem Vassulę przypro
wadził do Jezusa. Czy ktoś kto tak się 
zachowuje i takie orędzie przynosi, kto 
daje dowód prawdziwości swego istnie
nia i prawdy swych słów poprzez owoc 
głębokiego nawrócenia powierzonej mu 
przez Boga osoby może być podsumo
wany słowem: bajkopisarz, czyli ktoś 
kto fantazjuje, wymyśla nieprawdziwe 
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cukierkowe historie dla przyjemnego 
spędzenia czasu? Niech każdy sam od
powie sobie na to pytanie.   

Spirytyzm i pismo automatyczne? 
Kolejny błędny zarzut!
Odpowiadając na ten zarzut wy

powiedziało się już wiele autorytetów 
i napisano jakby się mogło wydać już 
chyba wszystko, zamykając usta oskar
żającym Vassulę o mediumizm. Tymcza
sem pan Fels, patrząc zapewne przez 
pryzmat pasjonujących go poszukiwań 
współczesnych zagrożeń duchowych, 
podobnie jak wiele już wcześniej potę
piających Vassulę osób, ponownie za
rzuca jej posługiwanie się „pismem auto
matycznym”. Od osoby Autora artykułu, 
który jest przedstawiany jako znawca 
współczesnych zjawisk mistycznych, 
wymagać by jednak należało nieco 
wię cej przenikliwości oraz wiedzy o do
świadczeniu osoby, której wiarygodność 
publicznie podważa. Trudno odnieść się 
do „cytatów” wypowiedzi samej Vassuli, 
ponieważ Autor mimo zaznaczania ich w 
swoim artykule pochyłym tekstem nigdy 
nie podaje żadnych źródeł. Nie wiado
mo zatem, skąd pochodzą... Utrudnia to 
sprawdzenie cytowanych treści. Ponad
to Autor dochodzi do jednej zasadniczej 
konkluzji: to, że anioł, a następnie Jezus 
porusza ręką Vassuli przy pisaniu jest 
dla niego – jak stwierdza – „conamniej 
dziwne”. I to zadziwienie wystarcza mu, 
aby Vassulę oskarżyć o mediumizm.

Spirytystka czy mistyczka 
– co na to fachowcy?
Pobieżna ocena sposobu zapisywa

nia przez Vassulę Orędzi świadczy o 
nieznajomości zarówno Vassuli, jak i 
zja wiska zwanego pismem automaty
cznym. Z nim bowiem Vassula nie ma 
nic wspólnego. Na prośbę ks. prof. 
René Laurentina, próbę charakterystyki 
doświadczenia Vassuli i odpowiedzi na 
trudne pytanie o pismo automatyczne, 
podjął się kapłan, będący zarazem eg
zorcystą diecezjalnym we Francji. Jest 
nim o. Christian Curty. Wychodzi on od 
pytania o to, co to jest pismo automa
tyczne? I wyjaśnia: „Jest to pismo albo 
zapis, który ujawnia zjawiska paranor
malne albo zachowania magiczne. Nie
rzadko w posłudze egzorcysty spotyka 
się ten rodzaj zjawisk. Ręka osoby, która 
oddaje się rozmyślnie temu prowadze
niu, pisze sama, nie pod kierunkiem 
myśli świadomej i rozumnej: jest jakby 
poruszana siłą nieznaną i obcą woli pi
szącego. Czasem nawet, w krańcowych 
przypadkach, to sam przyrząd (ołówek 
lub długopis) – przy samym kontakcie 

z palcem – zaczyna pisać prze
kaz.”

Wiele osób zafascynowanych 
doświadczeniem Boga, jakiego 
świadectwo daje Vassula, spotka
ło się z zarzutem, że jej przeżycia 
nie mogą być prawdziwe, gdyż 
ich źródłem jest – według nich 
– pismo automatyczne, bliższe 
New Age niż wierze katolickiej. 
Tak też właśnie program o Vas
suli reklamowała telewizja TVN 
w Polsce, przedstawiając ją jako 
osobę posługującą się... pismem 
automatycznym. Nasza reakcja 
w postaci prośby o sprostowanie 
nie została wysłuchana. Tak ła
twiej było zareklamować program 
jako atrakcyjny i zaciekawić, za
miast mówić, że jej przesłania 
pochodzą od Boga. 

Określanie sposobu zapi
sywania przez Vassulę Orędzi 
mianem pisma automatycznego 
świadczy więc o nieznajomości zarówno 
Vassuli, jak i zjawiska zwanego pismem 
automatycznym. Oto niektóre myśli z 
dogłębnej analizy o. Curty, którą w ca
łości opublikowaliśmy m. in. w numerze 
3/2010 na stronie 15 naszego pisma 
„Vox Domini”. Ojciec Curty zaprzecza 
jakoby Vassula posługiwała się pismem 
automatycznym.   

Po pierwsze, pisze on, że „Vassula 
otrzymuje od Pana wewnętrzne słowa. 
Może więc znajdować się w kościele lub 
miejscu publicznym, ale jeśli te słowa 
wewnętrzne są orędziem dla wszystkich, 
zapisze ich treść zaraz po powrocie do 
domu. To wtedy jej ręka będzie prowa-
dzona przez Rękę Pana, a grafologiczna 
sylwetka jej własnego pisma – małego, 
żywego i szybkiego, lekko pochylone-
go na prawo – zmieni się w pismo pro-
ste, bardzo uporządkowane, spokojne i 
przejrzyste, bez szczególnego uczucia. 
W każdym razie nie chodzi o pismo 
automatyczne, ponieważ najpierw jest 
wewnętrzne Słowo, potem jego zapis. 
Nie ma więc miejsca na zjawisko para-
normalne.

Po drugie, chodzi o dyktowanie Vas-
suli przez Mistrza: po prostu zapisuje 
ona to, co słyszy. Jest więc dokładnie w 
takiej sytuacji jak sekretarka znajdująca 
się naprzeciw swego szefa. To znaczy, 
że zachowuje całą swą osobistą auto-
nomię, wolność podejmowania działań i 
pełny kontakt z otoczeniem. Może więc 
w każdej chwili przerwać to dyktowanie 
np., aby odebrać telefon, i podjąć je na 
nowo w miejscu, w którym się zatrzyma-
ła. I tu także graficzna postać liter nie 

jest jej zwykłym pismem. Chodzi o pi-
smo proste, ukierunkowane pionowo, ła-
twe do odczytania, zawsze pełne pokoju 
i umiarkowane w oddechu. Lecz nawet 
jeśli jej pismo jest odmienne, Vassula 
zachowuje pełne panowanie nad sobą i 
swobodnie kontroluje władze swej świa-
domości. Przepisuje ręcznie jedynie to, 
co otrzymuje od Jezusa w wewnętrznej 
wizji, oraz to, co słyszy od tego inspirują-
cego ją Głosu. Jesteśmy więc daleko od 
pisma automatycznego. 

Po trzecie, przypadek, który czasem 
mieści się w poprzednim: Vassula otrzy-
muje wewnętrzne światło wlane, bez 
jasno wypowiedzianych słów. To właśnie 
mistycy nazywają poruszeniem (du-
chowym lub rozumowym) Ducha, które 
– aby je przetłumaczyć na nasz ludzki 
i ziemski język, dokładnymi słowami i 
zbudowanymi zdaniami – może przy-
bierać różne i czasem długie wyrażenia. 
Vassula będzie się więc śpieszyć z za-
pisaniem tego znaczenia lub zrozumie-
nia, które właśnie otrzymała w sposób 
wlany, i używa do tego swego własne-
go spontanicznego pisma... ale oto Pan 
działa i formuje z liter napisanych ręką 
Vassuli swoje własne, piękne litery, jak-
by naznaczając z Wysoka to objawienie. 
To nie jest więc w dalszym ciągu pismo 
automatyczne. I jakby chcąc nas o tym 
przekonać, Pan postępuje czasem ina-
czej. Zdarza się rzeczywiście, że Orę-
dzia do ogłoszenia są bardzo długie, a 
czas do dyspozycji – zbyt krótki. Wtedy 
Pan pozwala Vassuli zapisać dyktowa-
ne słowa jej własnym pismem, żywym i 
zwinnym. To wystarczająco dowodzi, że 
Vassula nie jest w żaden sposób uwa-
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runkowana grafizmem Jego pisma ani 
kierowana przez jakiegoś «ducha». Jej 
doświadczenie duchowe nie ma więc nic 
wspólnego z pismem automatycznym.”

Miejmy nadzieję, że osobom pragną
cym poznać „za” i „przeciw”, aby dojść do 
poznania prawdy, wystarczy argumen
tacja doświadczonego egzorcysty.

Poprawione orędzia
Aby dodać sobie powagi pan Grze

gorz Fels używa sformułowania „Kilku 
zajmujących się tym zjawiskiem autorów 
zarzuca Vassuli dokonywanie konkret-
nych poprawek do pisma automatycz-
nego, którym się posługuje”. Po czym, 
nie wymieniając nawet z nazwisk tych 
„kilku autorów”, przytacza wyłącznie 
jednego – o. Philipa Pavicha (Pavicia), 
który rzekomo od samej Vassuli miał 
otrzymać poprawione przez nią orędzia 
i dzięki temu i niemu proceder ten został 
ujawniony całemu światu, demaskując 
oszustwo. Znowu – brak odniesienia 
do źródeł. Ponadto nie wiadomo także 
po co Vassula miałaby dawać akurat o. 
Paviciowi poprawione orędzia, chcąc ten 
proceder własnej ingerencji – jak suge
ruje Autor – ukryć. Przecież Vassula na 
okładce swoich książek zamieściła sło
wa: „Oryginał tekstu przedstawionego 
w tej książce został napisany w języku 
angielskim. Na moją prośbę znajdują się 
w nim pewne skróty i wyjaśnienia, które 
były konieczne albo z powodu osobiste-
go charakteru orędzi, albo dla wyjaśnie-
nia niektórych fragmentów.” Tu pojawia 
się pytanie, czy Pan Fels miał kiedykol
wiek książkę Vassuli w ręce?

Wróćmy jednak do o. Pavicia. War
to tu bowiem przy tej okazji wspomnieć, 
kim jest wspomniany przez autora 
artykułu kapłan. O. Pavich (Pavić) to 
pochodzący z Chorwacji amerykański 
franciszkanin, który przez 5 lat mieszkał 
w Medziugo rju, służąc tam jako duszpa
sterz po wcze śniejszym 11letnim poby
cie w Izra elu. Był kapłanem zdecydowa
nie nie wierzącym w objawienia Matki 
Bożej w Medziugorju, który na własne 
życzenie miejsce to opuścił i najpraw
dopodobniej wrócił do USA. Najczęściej 
to właśnie wyłącznie jego obiekcje, wy
powiedzi i zarzuty są przytaczane przez 
atakujących to miejsce objawień Matki 
Bożej jako nieprawdziwe, a wizjonerów 
określające jak fałszerzy działających 
dla zgromadzenia majątku.

Nie na tym kończy się kontakt o. Pa
vicha z „objawieniami prywatnymi”. Ko
rzystając z bazy adresowej zawierającej 
dane osób przychylnych objawieniom 
Matki Bożej w Medziugorju, które poznał 
w okresie swej pracy w parafii medziu

gorskiej, już w 1992 r. rozesłał do przy
jaciół Medziugorja biuletyn, w którym 
potępił jako nieprawdziwe również dzieło 
Marii Valtorty „Poemat BogaCzłowieka” 
(obszerną dyskusję z treścią tego biule-
tynu podjął abp Roman Danylak zob. „In 
Defense of The Poem  by  The Most Rev.  
Roman Danylak”, wykorzystując dane 
z: A Call to Peace, August/September 
1992, Volume 3, no. 4,  published mon-
thly by the Mir-A-Call Center, 1515 N. 
Town East Blvd. - Suite 138,  Mesquite, 
TX  75150.). To właśnie na tego kapłana 
–  który nie uznał Bożego działania ani 
w Medziugorju, ani w życiu Marii Valtorty 
– jako na autorytet, który rozpoznał Vas
sulę jako fałszywą mistyczkę powołuje 
się w swoich wywodach pan G. Fels, 
autor artykułu w piśmie „Któż jak Bóg”. 
Warto tu zauważyć, że o. Pavich  (Pa
vić) nie jest jedynie autorytetem dla pana 
Felsa, franciszkanin ten bowiem dzięki 
swojej zaciekłej krytyce Medziugorja, 
pism Marii Valtorty („Poemat BogaCzło
wieka”) oraz Vassuli, krytyce z jaką po
dzielił się z władzami Kościoła, zaczął 
być uznawany przez Watykan jako... 
wybitny znawca objawień, posiadający 
ich właściwe rozeznanie. Władającemu 
doskonale językiem angielskim kapła
nowi udało się zatem dotrzeć na same 
szczyty. Jak się uważa pierwsza Nota 
Kongregacji Nauki Wiary (opublikowana 
w r. 1995) zawierała wyłącznie tylko te 
„argumenty” przeciw Vassuli i jej misji, 
które najpierw zostały szeroko rozpo
wszechnione właśnie w USA i pierwszy 
zarys Noty z 1995 roku powstał w języku 
angielskim. List kard. Levady, na jaki w 
późniejszej części artykułu, powołuje się 
pan Fels jest ponownie dziełem ame
rykańskiego kardynała, który nie wnosi 
nic nowego do argumentacji i w sposób 
wyraźny neguje życzliwy i bardzo kon
kretny dialog, jaki kard. Ratzinger podjął 
z Vassulą Ryden za pośrednictwem ojca 
Prospero Grecha.

Dziwne, że Autor artykułu ani razu 
nie podejmuje polemiki z osobami posia
dającymi zarówno wiedzę, jak i stosow
ny autorytet do wypowiadania się w tej 
dziedzinie. A wyliczyć by tu można wiele 
takich osób. Pomijając o. Curty, który po
służył nam już jako ekspert w dziedzinie 
tak zwanego „pisma automatycznego”, o 
Vassuli wypowiedzieli się także nie tylko 
w artykułach, ale również w książkach 
m. in. o. prof. René Laurentin, o. Micha
el O’Carroll. o. O’Connor, abp F. Franić, 
prof. Niels Hvidt, kard. Napier, o. Emilia
no Tardif, o. Robert Faricy i s. Lucy Ro
oney, kard. Toppo, kard. Kuharić i wielu 
innych. Ponadto książka „Prawdziwe 

Życie w Bogu” od roku 2005 posiada już 
imprimatur, jednak nawet po upływie 9 
lat od tego faktu przeciwnicy Vassuli po
wtarzający wciąż te same „argumenty” 
nie są w stanie z pokorą zaakceptować 
tego faktu.

Wydanie oryginalne Orędzi opatrzo
ne zostało zgodą władz kościelnych na 
druk: Nihil obstat, które podpisał Bi
skup Felix Toppo, S.J., DD, Bishop of 
Jamshedpur, India, censor librorum 28 
listopada 2005 oraz Imprimatur, które 
podpisał Arcybiskup Ramon C. Arguel
les, D.D., STL, Archbishop of Lipa, Phi
lippines 28 listopada 2005.

Niestety wniosek nasuwa się jeden. 
Pan Fels posłużył się wyłącznie dostęp
nymi w internecie i powielanymi na wielu 
stronach informacjami negatywnymi, 
któ ry mi przeciwnicy Vassuli starają się 
ją oczernić i zahamować jej misję. Ar
gumenty te kopiowane od przeciwników 
przez kolejnych przeciwników o. prof. 
René Laurentin porównał kiedyś do 
gumy do żucia, którą wyrywają sobie z 
ust dzieci, aby się nią nacieszyć, żując 
ją po kolei...  

Rozpoczął ten niechlubny proceder 
w Polsce pan prof. Maciej Giertych ko
piując i tłumacząc na język polski duże 
partie artykułów z amerykańskiego 
czasopisma „The Wanderer” i szeroko 
rozpowszechniając je wśród polskich 
hierarchów w wydawanym na powiela
czu piśmie „Opoka w kraju”. Pisał, że 
„rozsyła je komu chce” (wiem o tym, bo i 
mnie niejeden numer przesłał). 

Vassula przebywając w Polsce w 
roku 1994 była takim Bożym przypad
kiem w Kórniku, w niewielkiej odległości 
od domu pana profesora. Chętnie spo
tkałaby się wówczas ze swoim głównym  
przeciwnikiem w Polsce. Swoim listem 
do pana prof. M. Giertycha próbowała, 
jak sądzę, otworzyć drogę do dialogu, 
jednak próba zachęty do wymiany my
śli czy osobistego spotkania nie została 
podjęta, pomimo doskonałej znajomości 
zarówno języka angielskiego jak i fran
cuskiego przez obydwie strony. 

Jak to jest z tymi poprawkami?
Wracając jednak do artykułu i argu

mentacji pana Felsa Vassula wyjaśnia
ła wielokrotnie, skąd wzięły się różnice 
w początkowych zeszytach wydanych 
drukiem w postaci rękopisu (pierwsze 
książki wydrukowane w USA zawierały 
fotokopie jej zeszytów) w porównaniu 
z późniejszym wydaniem drukowanym. 
W toku przyjmowania Orędzi Vassula 
zrozumiała, że niektóre przesłania mają 
charakter bardziej prywatny i nie muszą 
być rozpowszechniane, ponieważ może 
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je zachować tylko dla siebie. Zaczęła 
je wówczas przepisywać do odrębnych 
osobistych Zeszytów, natomiast osobno 
zachowywała orędzia przeznaczone dla 
wszystkich. Aby zachować nadal możli
wość druku rękopisu, oprócz zwykłych 
książek, Vassula postanowiła przepisy
wać orędzia raz jeszcze przed ich wy
drukowaniem. Wtedy Pan zaczął ujmo
wać jej rękę, aby jej w tym dopomóc. 
Osoby, na które powołuje się pan Fels, 
po prostu uważają, że Vassula nie ma 
prawa zachowywać niczego dla siebie 
ani dokonywać korekt przed drukiem. 
Zdarza się bowiem, że Vassula otrzy
muje orędzie w postaci wewnętrznego 
światła, które musi następnie sama wy
razić w słowach. Musi także cały czas 
dokonywać rozeznania: czy dane orę
dzie pochodzi od Boga, czy od złego 
ducha. Już 12 października 1986 roku 
usłyszała następujące słowa: „Pokój 
niech będzie z tobą. Czuj się wolna, aby 
poprawić każde słowo, które wydaje ci 
się niewłaściwe i niepokoi cię. Ja, Bóg, 
daję ci tę wrażliwość.”

Czytelnik nie musi się niepokoić, 
ponieważ kiedy Vassula chciałaby w in
nej, lecz niewłaściwej formie ująć Bożą 
myśl, Pan Bóg na pewno interweniuje. 
Przykładem jest chociażby sytuacja 
(15.02.1987), w której Vassula zamie
rzała pominąć Boże wezwanie do przy
stępowania do spowiedzi: 

„...okaż skruchę, słucham cię.
Uczyniłam to.
– Tak, córko, wybaczam ci wszystkie 

twoje grzechy, są bowiem liczne. Vassu
lo, czy wiesz, że to Ja nauczyłem Moje 
sługi, jak doprowadzać do nawrócenia? 
Takie są Moje wskazania. Dałem Moim 
sługom władzę spowiadania Moich dzie
ci.

Tu, chciałam zmazać słowo “spowia-
danie”, bo byłam przeciwna spowiedzi. 
Bóg zablokował mi rękę.

– Dziecko, Ja to napisałem. Vassulo, 
niczego Mi nie odmawiaj. Będę wymagał 
od ciebie wielu rzeczy. Czy jesteś goto
wa iść za twoim Bogiem i Zbawcą?” 

Kwestionowane orędzia
„W przesłaniach z końca lat osiem-

dziesiątych pojawiają się motywy bezsil-
ności papieża Jana Pawła II i zapowie-
dzi jego rychłego końca”. Koniec cytatu 
z artykułu pana Grzegorza. Brak daty 
przytaczanego w streszczenu orędzia 
uniemożliwia przyjrzenie się temu argu
mentowi. Powstaje pytanie, czy Vassula 
mogła rzeczywiście mówić o „bezsilności 
papieża”? W orędziach nie odnajdujemy 
na to dowodów. Przeciwnie, stałe nawo
ływanie do trwania przy papieżu Janie 

Pawle II i całkowite posłuszeństwo mu 
jest – zgodnie z jej przekonaniem – wy
borem najwłaściwszym, który daje szan
sę na umocnienie Kościoła i wytrwanie 
wierzących przy Bogu. 

16.05.1988
„Upiększę i odnowię Mój Kościół. Ko

cham cię, stworzenie. Cały Mój Kościół 
zostanie odnowiony. Te elementy, które 
zostaną wam zwrócone, upiększą Go i 
uczynią doskonałym. Jednak najpierw 
ukoronuję Piotra, PiotraMoichBaran
ków. Dałem mu to imię i zachowa je. 
Wejdę do Mojej Świątyni dokładnie tak, 
jak uczyniłem to wtedy, kiedy byłem na 
ziemi. Uderzę Moim Pasem Doskonało
ści wszystkich tych oszustów. Wejdę z 
siłą i obalę wszystkich wielbicieli pienią
dza.  Wejdę do «Jeruzalem», aby Nowe 
Jeruzalem mogło ujrzeć Światło. Usunę 
te bloki i otworzę Drogę. To, Vassulo, 
będzie znane jako Wielki Ucisk Mojego 
Kościoła. Włożę wtedy w rękę Piotra że
lazne berło, którym będzie bronił Moje 
owieczki. Tym zaś, którzy nie wiedzą i 
zadają sobie pytanie: «Dlaczego powin
niśmy mieć przewodnika?», mówię: Czy 
kiedykolwiek widzieliście lub słyszeliście 
o owczarni bez pasterza? Ja jestem 
waszym Boskim Pasterzem i wybrałem 
Piotra, aby strzegł Moich baranków aż 
do Mojego Powrotu. Nałożyłem na niego 
tę odpowiedzialność. Po co więc wszyst
kie te kłótnie? Po co te wszystkie próżne 
dyskusje? Tym zaś wszystkim, którzy 
nie znają jeszcze Moich Słów, mówię, 
aby przeczytali je w Pismach. Znajdują 
się w świadectwie Jana, Mojego Ucznia. 
(J 21,1517) 

Zjednoczę Mój Kościół i otoczę was 
Moimi Ramionami w jednej owczarni, bo 
dziś, rozwijając zbyt wiele wspólnot, je
steście wszyscy rozproszeni w grupach, 
podzieleni. Rozczłonkowaliście Moje 
Ciało, a tak NIE MOŻE BYĆ!  Wszyst
kich was zjednoczę. ”

Nie mogąc się zatem w żadnym 
szczególe odnieść do tego, co pana Fel
sa zaniepokoiło do tego stopnia, że po
czuł, iż tym niepokojem musi się podzie
lić z czytelnikami, szukamy następnych 
argumentów. Tu kolejna niespodzianka: 

„Dodam jeszcze, iż początkowe 
orędzia ‘Prawdziwego Życia w Bogu’ 
zawierają nawet pewne niespełnione 
zapowiedzi...” Po tym zaciekawiającym 
czytelnika wstępie myśl się kończy. Brak 
daty, brak orędzia, brak konkretnych fak
tów. O jakie „niespełnione zapowiedzi” 
zatem chodzi? Czytelnik ma wierzyć na 
słowo Autorowi – że Vassula zapowie
działa w swoich książkach jakieś rzeczy, 
które się nie spełniły – tylko dlatego, że 

artykuł pana Felsa publikuje katolickie 
pismo? Od początku tych wywodów brak 
jakichkolwiek cytatów udokumentowa
nych datą, podaniem źródła. Wiara czy
telnika musi się oprzeć na zaufaniu do 
Autora oraz do wydawcy pisma, że wie, 
o czym pisze, a swój autorytet uważa 
już za tak niezaprzeczalny, że nie musi 
niczego tłumaczyć ani dokumentować.

Aby zaś czytelnik nie nabrał wątpli
wości co do wiarygodności prezentowa
nych mu treści oraz co do ich rzetelności 
pan Fels jednym tchem w małym aka
picie wymienia, nie zachowując nawet 
chronologii wydarzeń, iż „25 stycznia 
2007 roku Kongregacja Nauki Wiary 
kolejny już raz potwierdziła, że dzia-
łalność i nauki głoszone przez Vassulę 
Ryden wydają się być raczej jej osobi-
stymi przemyśleniami niż Bożym obja-
wieniem”. Pan Fels nazywa nawet źró
dło, na jakim się opiera „notą”, choć był 
to list Prefekta w odpowiedzi na zapy
tania biskupów – amerykańskiego kar
dynała, który zastąpił kard. Ratzingera 
w kierowaniu Kongregacją Nauki Wiary 
i jak należy przypuszczać pochodząc z 
USA od początku był zaznajomiony z pu
blikacjami o. Pavicia. Również Vassula 
odniosła się do treści tego listu Prefek
ta, o którego wysłaniu, choć dotyczył jej 
osoby, nie została powiadomiona. 

Pan Fels następnie wspomina w jed
nym zdaniu dialog z Kongregacją, jaki ta 
podjęła z Vassulą, dochodząc szybko do 
jedynej konkluzji, jaka może wynikać z 
jego dotychczasowego sposobu myśle
nia: „jednak wyjaśnienia te (wyjaśnienia 
Vassuli) zdają się tym bardziej potwier-
dzać, że jej objawienia nie mają Boskie-
go pochodzenia.” (str. 21) Szokujące 
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stwierdzenie! Zwłaszcza jeśli się spojrzy 
na efekt tego dialogu: obszerne i odbie
rane bardzo pozytywnie wyjaśnienia, 
które kard. Ratzinger nakazał opubliko
wać w przygotowywanym wówczas do 
druku tomie orędzi (w języku polskim w 
tomie 14tym).

Główny argument? 
Potępienie ze strony Kościoła 
prawosławnego      
Dość spora część artykułu mającego 

zaledwie 2 strony jest poświęcona rozwi
nięciu tematu potępienia Vassuli przez jej 
Kościół, czego autor dowiedział się dzię
ki osobistemu kontaktowi z prawosław
nym mnichem reprezentującym pismo 
„Dialogos” na Międzynarodowej Konfe
rencji „Sekty i kulty w Europie Wschod
niej”. Pan Fels znalazł w nim sprzymie
rzeńca, „stwierdził on, że Grecki Kościół 
Prawosławny zdecydowanie odcina się 
od głoszonych przez nią nauk”. To aku
rat najmniej dziwi, ponieważ Vassula w 
swoich pismach głosi naukę katolicką 
oraz nawołuje do jedności wokół katolic
kiego papieża jako przywódcy. Powtarza 
to z mocą od 28 lat. Dla prawosławnych 
jest to temat tabu i policzek wobec ich 
działań i nauczania. W samej zaś Grecji, 
o ile pamiętamy, podczas wizyty Jana 
Pawła II w 2001 r., która trwała zaledwie 
24 godziny Papież nawet nie ucałował 
ziemi, ponieważ nie życzyli sobie tego 
prawosławni, nie przejechał papamobile, 
bo nie było witających go tłumów, prze
ciwnie – na ulicach pełno było plakatów: 
„Prawosławie albo śmierć” i „Papież – 
Antychryst”. Kto to pamięta może lepiej 
zrozumieć, że Vassula zwracając się do 
prawosławnych greckich z żądaniem 
uznania autorytetu tego papieża, papie
ża katolickiego, wprowadzając do obrzę
dowości nieznany w prawosławiu kult 
Najświętszego Serca, Drogę krzyżową, 
katolicki różaniec, naukę o czyśćcu, nie 
może liczyć na entuzjastyczne przyję
cie  swoich współbraci  bez osobistego 
cierpienia, znoszenia ataków, wytężonej 
modlitwy, rozmaitych walk, które utorują 
drogę działaniu Ducha Świętego, który 
w końcu stopi te zadarte wysoko głowy 
i ugnie je wlewając w serca pragnienie 
jedności. 

Dlatego kolejny wniosek pana Felsa 
jest jakby wnioskiem człowieka kom
pletnie nie znającego realiów Kościoła, 
źródła naszych problemów na drodze 
do pojednania, głównych dzielących nas 
różnic. A wniosek ten jest następujący: 
„Chociaż oświadczenie Patriarchatu nie 
jest równoznaczne z ekskomuniką, to 
jednak zawarte tam słowa są mocnym 
ostrzeżeniem dla wiernych prawosław-
nych przed pójściem za Vassulą. Nam 

katolikom, też powinny dać one do my-
ślenia”. A o czym mamy rozmyślać? Czy 
porzucić czy nie  wierność tradycji i Pa
pieżowi?!

Kto zna pisma „Prawdziwe Życie w 
Bogu”, nie tylko z kilku krytycznych ar
tykułów, pomyśleć może tylko jedno: 
prawosławni nie są jeszcze gotowi do 
zjednoczenia się z naszym Kościołem. 
To, że Kościół prawosławny ostrzega 
przed pójściem za nią, jest więc podwój
nie smutne, bo oznacza tylko tyle, że po 
ludzku daleko nam jeszcze do zjedno
czenia. Tym bardziej że ‘ostrzeżenie’ cy
towane przez pana Felsa kończy się na
stępująco: „Wyrażamy wreszcie głęboki 
smutek Patriarchatu Ekumenicznego 
spowodowany działaniem niektórych – 
na szczęście nielicznych – duchownych 
Kościoła prawosławnego, ktorzy podjęli 
rozmowy z rzeczoną „Vassulą” i dają jej 
„certyfikat Prawosławia”.” Czyli Patriar
chat ubolewa, że są tacy prawosławni 
duchowni oraz hierarchowie, którzy np. 
uczestniczą w pielgrzymkach z nią, kie
dy Vassula wzywa ludzi dobrej woli do 
pojednania, wzajemniego poznania się 
oraz wspólnego odwiedzenia świętych 
miejsc, aby się modlić jednym głosem i 
jednym sercem do Boga.

Wniosek
Od osoby posługującej się tytułem 

teologa, publicysty, znawcy sekt, osoby 
prowadzącej w piśmie „Któż jak Bóg” 
swój dział pt. „Fałszywe oblicza aniołów” 
wymagać by się chciało nieco więcej rze
telności i wyczucia spraw duchowych, 
a także zaangażowania w obiektywne 
przedstawianie zjawisk, które przeba
dane zostały już bardzo wnikliwie przez 
rozmaitych fachowców i zaaprobowane 
przez wielu wybitnych kapłanów. 

Jednym z nich jest Prymas Belgii, 
abp Léonard, który podczas swojej 
ostatniej pielgrzymki do Ziemi Świętej w 
grupie „Maranatha” w r. 2013, zorgani
zowanej przez znaną propagatorkę ob
jawień medziugorskich, do uczestnictwa 
w której zaproszono także Vickę, spotkał 
się z Vassulą w Betlejem. Organizatorzy 
zadbali o to, aby był czas 
na wspólną rozmowę, od
powiedzi na pytania, które 
Prymas sam stawiał Vas
suli. Nie koniec na tym. 
Kard. Prospero Grech, 
który na polecenie kard. 
Ratzingera, ówczesnego 
Prefekta Konkgregacji 
Nauki Wiary, prowadził z 
Vassulą dialog, opubliko
wany następnie w specjal
nej dokumentacji obecnie 
przychylnie odniósł się do 

ostatniej książki Vassuli, publikując jej 
recenzję w watykańskim piśmie (recen
zje zamieszczamy w obecnym numerze 
pisma). Kard. Bergoglio w r. 2011 znalazł 
czas, aby osobiście spotkać się z Vassu
lą w Argentynie, podczas gdy prowadziła 
ona rekolekcje w Buenos Aires. 

Czy pan Fels skorzystał z okazji, aby 
kiedykolwiek zadać Vassuli pytania? Aby 
prześledzić jej aktualne działania, życie, 
misję? Niestety. Począwszy od tytułu do 
ostatniego zdania artykuł pana Felsa 
ujawnia, że nie zamierza on obiektywnie 
przedstawić prawdy o Vassuli, lecz ją 
potępić, zrażając do niej potencjalnych 
czytelników, aby uwierzyli na słowo, że 
bajką jest ten ogrom wiedzy teologicz
nej, biblijnej zawarty w treści przesłań, 
zupełnie przekraczający do dziś poziom 
wiedzy Vassuli.

Pan Grzegorz Fels chcąc ocenić 
Vassulę oraz jej doświadczenie anio
ła stróża zachowuje się jak człowiek, 
który pragnąc dowiedzieć się czegoś o 
Chrystusie poszedłby porozmawiać o 
Nim z kapłanem Kajfaszem i Annaszem, 
a nie z niewiastą kananejską czy też z 
uzdrowionym trędowatym. Nie ma w 
jego artykule śladu polemiki ze znaw
cami teologii, prawosławnej i katolickiej, 
z wykładowcami tej rangi co abp Franić 
lub prof. Rupcić, z tak znanymi bada
czami współczesnych objawień jak o. 
prof. Laurentin, z kimkolwiek, kto poznał 
osobiście Vassulę i przeczytał jej książki, 
czy chociaż z ks. dr Michałem Kaszow
skim, w którego wykładach pan Fels 
uczest niczył.    

Z całego serca namawiam zatem 
pana Grzegorza, aby szczytny cel wy
rażony przez niego w innych okolicz
nościach słowami: „nie ryzykowałbym 
podważania swego autorytetu, pisząc 
jakieś wyssane z palca bzdury” zechciał 
zastosować również do innych swoich 
poczynań wydawniczych i publicystycz
nych w trosce o prawdę i dobro duchowe 
osób, ktore czytają jego artykuły.

Ewa Bromboszcz
Na zdjęciu: Vassula w Betlejem.
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Zapraszamy jeszcze raz na reko
lekcje „Prawdziwego Życia w Bogu”. 
Zaproszenie jest skierowane przede 
wszystkim do Czytelników pism Vas
suli Ryden, zwłaszcza tych, którzy 
jeszcze nigdy nie korzystali z tej for
my wakacyjnych dyskusji, wspólnej 
modlitwy, refleksji, a także wspólno
towych bądź samotnych spacerów i 
relaksu w jaworczańskich rezerwa
tach przyrody. 

Termin: 7-12 lipca 2014. 
Jest możliwe wcześniejsze przy

bycie oraz późniejszy wyjazd z domu 
po uzgodnieniu tego z p. Barbarą 
Komorek (tel. 511674509), ponieważ 
dom służy całorocznie na wynajem 
osobom, które chcą odpocząć od 
zgie ł ku i codziennych problemów. 
Zapisy  wyłącznie za pośrednictwem 
wydawnictwa (tel. 695532906). 

Do 15 czerwca 2014 należy wpła
cić zaliczkę w wysokości 100 zł od 
osoby w celu zarezerwowania miej
sca. 

Gdyby z winy organizatorów tur

ZaPRosZEnIE na 
WaKaCjE Z BoGIEm
7-12 LIPCa 2014

Przychodzę boso  i proszę jak żebrak o powrót miłości. 
Szukam twojego serca, 
nie odrzucaj Mnie... Dniem i nocą wyciągam do ciebie Moje Ręce. 
Kiedy do Mnie powrócisz? Kiedy usłyszę twoją odpowiedź? 
Czy otrzymam od ciebie odpowiedź na tej pustyni, Moje dziecko? 
Albo może Cisza ogarnie Moją Duszę? Posłuchaj, posłuchaj Mojej skargi, 
właśnie ty możesz Mi przynieść pociechę. Nie bój się, pomogę ci. Widzisz? 
Odnowię cię całkowicie, jeśli zdasz się na Mnie. 
Przyszedłem aż do twoich drzwi. 
Jeśli jesteście tu dziś zgromadzeni, aby posłuchać tego, co mówi do was 
Mój Duch, to dlatego, że Ja tego pragnąłem. 
Przyszedłem dać ci Nadzieję, 
przyszedłem dać ci Światło. Nie przyszedłem cię potępić, lecz obudzić, 
Moje dziecko, i pokazać ci Moje Najświętsze Serce 
oraz to, Kto jest przed tobą...

22 stycznia 1990

nus się nie odbył zaliczka zostanie 
niezwłocznie zwrócona uczestnikowi. 

Koszt pobytu od południa w po
niedziałek do rana w sobotę z cało
dziennym wyżywieniem: 385 zł. 

Dojazd  we własnym zakresie do 
centrum Szczawnicy, a stąd busem 
ostatnie kilka km do Jaworek lub  po 
uzgodnieniu  możliwy także odbiór 
uczestników samochodem.

Rekolekcje są skierowane wy
łącznie do osób dorosłych. Ze wzglę
du na tematykę oraz charakter domu, 
a także ograniczoną ilość miejsc, nie 
ma możliwości uczestnictwa w nich 
rodzin z dziećmi.

Codziennie dopołudnia msza św., 
adoracja, modlitwa różańcowa. W 
piątek, o ile pogoda pozwala  droga 
krzyżowa w plenerze. 

W domu znajduje się kaplica.
W miarę możliwości udajemy się 

do Starego Sącza, aby nawiedzić 
grób św. Kingi oraz Ołtarz Papieski. 
Popołudniu  czas na wypoczynek na 
łonie przyrody, rozmowę, spowiedź.

„nIEBo IstnIEjE, 
aLE PIEKło 
RÓWnIEż”

Można uznać, że zapadła 
de cyzja związana z drukiem 
w języku polskim książki Vas-
suli. Zostanie ona opubliko-
wana w USA (także w innych 
językach, nie dotyczy to tylko 
edycji polskiej) i stamtąd bę-
dzie ją można sprowadzać. 

Informujemy o tym, ponie-
waż stale otrzymujemy zapy-
tania o dostępność tej książki 
w Polsce. Nie wiemy narazie, 
jak będzie wyglądać dystry-
bucja książki i możliwość jej 
zamawiania. Nie jest wyklu-
czone, że będzie się to odby-
wać przez serwis Amazon.com 
z płatnością kartą kredytową. 

Poinformujemy o tym w 
sto sownym czasie. Narazie 
trwają wstępne prace nad 
tłumaczeniem książki Vassuli i 
jej przygotowaniem do druku.

To właśnie do tej publika-
cji odniósł się kard. Prosper 
Grech w swoim artykule o 
Vassuli i jej pismach zamiesz-
czonym na str. 46.
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W tym krótkim artykule pragnę przybli
żyć polskiemu czytelnikowi wybrane wyni
ki badań przeprowadzonych przez Davida 
J. Webstera nad dziełem XXwiecznej 
włoskiej mistyczki, Marii Valtorty, w kon
tekście współczesnych odkryć z zakresu 
archeologii i geografii biblijnej. Maria 
Valtorta (18971961) już od wczesnego 
dzieciństwa przejawiała niezwykły talent 
literacki, jednak posłuszna woli swej mat
ki, Isidy, skończyła szkołę techniczną. W 
latach jej młodości rodzina była zmuszona 
często zmieniać miejsce zamieszkania 
ze względu na służbę wojskową ojca, 
Giuseppe. W marcu 1920 roku, w czasie 
pobytu we Florencji, została zaatakowa
na na ulicy i uderzona łomem w plecy. 
Zdarzenie to doprowadziło do licznych 
komplikacji zdrowotnych, a ostatecznie 
od kwietnia 1934 roku przykuło ją na 
stałe do łóżka w domu w Viareggio, 
gdzie wprowadziła się wraz z rodzicami 
dziesięć lat wcześniej1. Od kwietnia 1943 
roku zaczęła otrzymywać wewnętrzne 
wizje i lokucje, które wiernie spisywała 
w opartych o zgięte kolana zeszytach. 
W ciągu czterech lat, pomiędzy rokiem 
1943 a 1947 powstało jej najważniejsze 
i zarazem najobszerniejsze dzieło zaty
tułowane „Poemat Boga-Człowieka”2, w 
którym opisała życie i działalność Jezusa 
Chrystusa z pozycji naocznego świadka, 
w mistyczny sposób obecnego w przed
stawionych wydarzeniach. To kilkanaście 
tysięcy odręcznie zapisanych stron, z 
których powstało dzieło złożone z siedmiu 
części i wydane w dziesięciu tomach3.

Jednak to nie sama jego objętość 
winna przede wszystkim budzić zasta
nowienie. Webster zwraca uwagę na 
fakt, że na tych stronicach ponad 500 
różnych osobowości zostało ujętych w 
ramy doskonale potoczystej i wewnętrz

1Zob.„VoxDomini”nr4/98,ss.
1416.

2Dzieło jest również znanepod
drugim tytułem: „Ewangelia, jaka
zostałamiobjawiona”(wł.L’Evan
gelo come mi è stato rivelato).

3Dotyczywydaniawłoskiego.

nie spójnej narracji, niemal bez poprawek, 
gdy tymczasem opisywane przez autorkę 
wydarzenia były jej ukazywane często 
bez zachowania kolejności chronologicz
nej4. Ilość pojawiających się w Poemacie 
informacji czasowych: wskazywane lata, 
pory roku, żydowskie dni świąteczne, mie
siące, dni tygodnia – wszystko to pozwala 
na precyzyjną datację prawie wszystkich 
wydarzeń przedstawionych w samym 
dziele oraz we wszystkich czterech Ewan
geliach5. Wizje Valtorty charakteryzowały 
się bogactwem doznań zmysłowych. Nie 
tylko oglądała przesuwające się przed 
jej oczyma obrazy i słyszała dochodzące 
ją głosy, odczuwała także unoszące się 
w powietrzu zapachy, spiekotę letniego, 
czy chłód zimowego dnia w Ziemi Świętej. 
Była zanurzona w rozgrywających się 
przed nią scenach w taki sposób, że mo
gła rozglądać się wokół i ze szczegółami 
opisywać detale krajobrazu. Opisy te, 
sporządzane z niezwykłą dokładnością, 
znajdują pokrycie w rzeczywistości. 
Valtorta relacjonuje widoki roztaczające 
się z określonych miejsc geograficznych, 
trafnie identyfikując dostrzegane stamtąd 
szczyty czy pasma górskie, zupełnie tak, 
jakby była na miejscu. Taka znajomość to
pografii wprawia w zdumienie, wziąwszy 
pod uwagę fakt, że sama nigdy nie była 
w Palestynie, większość życia spędziła 
w łóżku, a w czasie powstawania dzieła 
miała do dyspozycji jedynie Biblię i mały 
katechizm6.

Według szacunków Webstera w Po-
emacie wymienionych jest 255 różnych 
miejsc geograficznych położonych na 
terenach historycznej Palestyny, z czego 
79, tj. prawie jedna trzecia, nie pojawia 
się w indeksie atlasu dołączonego do 
wydanej w 1939 r. International Standard 
Bible Encyclopedia (ISBE), a 62 spośród 
nich nie ma także w Macmillan Bible Atlas 
(MBA) z 1968 r. Większość z nich, bo aż 

4 http://www.saveourchurch.org/
descriptionspoem.pdf (28 II 2014)
dalejoznaczanejakoWebster,s.1.

5Tamże.
6Tamże.

52, to miej
sca niepo
siadające 
odniesień w Biblii. Spośród tych 17 pomi
niętych przez atlas ISBE a wymienionych 
w MBA 9 zostało potwierdzonych przez 
jakieś zewnętrzne źródło starożytne, a 
od tego czasu dodatkowych 20 zostało 
potwierdzonych w wydanym w 1989 r. 
HarperCollins Atlas of the Bible (HCAB). 
Webster stawia całkowicie zasadne py
tanie o to, skąd Valtorta wzięła te nazwy. 
Jednakże nawet gdybyśmy potrafili wska
zać odpowiednie źródła, to i tak rzeczą 
niepojętą pozostaje zakres i szczegółowy 
charakter posiadanej przez nią wiedzy, 
która w wielu przypadkach mogła być w 
latach jej życia i nadal pozostaje domeną 
jedynie wąskiego grona specjalistów. Po
niżej przedstawiam jedynie małą próbkę 
tyleż obszernych co imponujących analiz 
wspomnianego autora, którą poddałem 
weryfikacji na bazie dostępnych dla siebie 
źródeł.

Czwarta część Poematu, która rela
cjonuje trzeci rok publicznej misji Jezusa, 
rozpoczyna się od opisu wędrówki Jezusa 
i grupy uczniów z Nazaretu przez Seforis 
w kierunku Ptolemaidy. Valtorta opisuje, 
że w okolicy Seforis znajduje się potrójne 
rozwidlenie dróg w kierunku Sycaminum, 
Ptolemaidy i Jotapata7. Decydują się na 
wstąpienie na nocleg do miasta Jiftach
El8. Idąc ku niemu przekraczają dwa wy
lewające strumienie i dochodzą do pasma 
wzniesień ciągnącego się od południa 
ku północy, a następnie skręcającego ku 
wschodowi. Masyw od południa zaczyna 
się bardzo stromym zboczem9. Powyższy 
opis znajduje potwierdzenie na specjali
stycznych mapach prezentujących rzeźbę 

7M.Valtorta,Poemat BogaCzło
wieka. Księga IV. Część pierwsza i 
druga,Katowice2003,s.27.

8 JiftachEl wspomniane jest w 
Joz 19, 14.27, gdzie występuje na
oznaczenierówniny/doliny.

9M.Valtorta,Poemat BogaCzło
wieka. Księga IV. Część pierwsza i 
druga,dz.cyt.,ss.2729.

aleksander sztramski

Maria Valtorta i jej dzieło 
a współczesna geografia 

i archeologia biblijna
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terenu Galilei10. W narracji Valtorty Ji
ftachEl jest osadą położoną na szczycie 
stromego zbocza masywu11. Położenie 
tej miejscowości nie zostało precyzyjnie 
określone przez badaczy. ISBE łączy 
ją z Jotapata (Tell Jefat) i wspomina o 
stromym zboczu wzgórza12. U Valtorty są 
to, jak się wydaje, osobne miejscowości, 
niemniej leżące w bliskim sąsiedztwie na 
grzbiecie pasma wzniesień.

W omawianym dziele pojawia się 
wzmianka o Achor (Akor; konkretne 
miejsce wyraźnie odrębne od doliny o 
tej samej nazwie). Z kontekstu narracji 
Valtorty można wywnioskować, że chodzi 
o miejscowość położoną na zachód od 
Doco (Dok) w Dolinie Achor (Jezus pla
nuje pójście tamtędy z góry Adumim ku 
Jerychu)13. Okazuje się, że potwierdzenie 
istnienia tej miejscowości znajdujemy w 
odkryciach z Qumran. „Ruiny w Dolinie 
Achor” to pierwsze miejsce wymienione 
na odkrytym w 1952 r. Miedzianym Zwoju 
(3Q15)14.

Wspomniana już góra Adumim 
(Adummim) występuje w Poemacie wie
lokrotnie15, przy czym niekiedy nazwa ta 
jest używana na oznaczenie konkretnego 
szczytu, a innym razem na oznaczenie 
całego pasma. Valtorta sytuuje ją w po
bliżu Betanii w kierunku Jerycha. Nazwa 

10Por.J.K.Halletal.(red.),Geo
logical Framework of the Levant. 
Volume II: The Levantine Basin and 
Israel, Plate XI. Landforms of Israel, 
Digital shaded relief map, 1:500,000 
scale. Grayscale and color, Jerozoli
ma2005,http://www.cybaes.org/ar
chive/downloads/(25lutego2014).

11 M. Valtorta, Poemat Boga
Człowieka. Księga IV. Część pierw
sza i druga,dz.cyt.,s.29.

12 ISBE,1491,[za:]Webster,s.15.
13 M. Valtorta, Poemat Boga

Człowieka. Księga IV. Część pierw
sza i druga,dz.cyt.,s.538.

14 New Bible Dictionary (1965), 
s.10,[za:]Webster,s.3.Por.https://
faculty.biu.ac.il/~barilm/copertx2.
html (17 lutego 2014).Calwer Bi
belatlas (2000) i The Oxford Bi
ble Atlas (2007) znają tylko dolinę
Achor, przy czym ten ostatni sytuuje 
jąbardziejnapołudnie,wokolicach
Morza Martwego, por. The Oxford 
Bible Atlas,s.105.

15 Zob.M.Valtorta,Poemat Bo
gaCzłowieka. Księga IV. Część 
pierwsza i druga,dz.cyt.,s.536;M.
Valtorta, Poemat BogaCzłowieka. 
Księga IV. Część piąta i szósta, Ka
towice2005,s.144,147,449,573.

Adummim występuje w Biblii dwukrotnie 
(Joz 15, 7; 18,17) na oznaczenie wyżyny. 
Adummim występuje we współczesnych 
atlasach na mapach z okresu sędziów16, a 
w starszym Atlas of the Historical Geogra-
phy of the Holy Land (1915) jest wyraźnie 
wskazane pojedyncze wzniesienie17.

Wielokrotnie w dziele wymienia się 
miasto nieznane Biblii, współczesnym 
atlasom i słownikom biblijnym o naz
wie Aera. Leży ono pomiędzy Arbelą 
(w Dekapolu) a Damaszkiem. Z drogi 
prowadzącej do tego miasta od strony 
Arbeli widać szczyt Hermonu po stro
nie północnozachodniej18. Atlas of the 
Historical Geography of the Holy Land 
(1915) faktycznie odnotowuje w miejscu 
wskazanym przez Valtortę starożytne 
miasto o nazwie Aere19.

W epizodzie związanym z pobytem 
Jezusa i Jego uczniów w Achzib (Akzib, 
miasto portowe nad Morzem Śródziem
nym w pokoleniu Asera20) Valtorta widzi 
najpierw samego Jezusa „na wzniesieniu, 
dokładnie na najwyższym szczycie małej 
góry, na której jest też wioska”21, ale nie 
znajduje się On w osadzie. Autorka do
precyzowuje, że wioska „jest na szczycie 
– tak – ale na stoku, po stronie południo
wowschodniej. Jezus zaś znajduje się po 
przeciwległej stronie, na małej ostrodze, 
najwyższej, zwróconej w kierunku pół
nocnozachodnim, a właściwie bardziej 
w stronę zachodu niż północy”22. Dalej 
podane są jeszcze istotne informacje na 
temat tego, co widzi Jezus z miejsca, w 
którym się znajduje: „Jezus, rozglądając 
się tak, jak to czyni, we wszystkie strony, 
widzi skłębiony łańcuch gór. Ich cypel 
północnozachodni oraz południowo
zachodni zanurza ostatnie odgałęzienia 
w morzu, na południowy zachód od 
Kar melu. Jego zarys widać w oddali 

16 Calwer Bibelatlas (2000), 
mapa4,s.17.Ridling,TheBibleAt
las,mapa39.

17 G.A.Smith,Atlas of the His
torical Geography of the Holy Land, 
Londyn1915,indeks:s.1,mapa:nr
29.

18 M. Valtorta, Poemat Boga
Człowieka. Księga III. Część trzecia 
i czwarta,Katowice2002,ss.(160).

19 G.A.Smith,Atlas of the His
torical Geography of the Holy Land, 
Londyn1915,indeks:s.1,mapa:nr
18i22.

20Por.Joz19,29.
21 M. Valtorta, Poemat Boga

Człowieka. Księga IV. Część pierw
sza i druga,dz.cyt.,s.88.

22Tamże.

w ten pogodny dzień. Na północnym 
zachodzie, z przodu, jest wyostrzony 
jak przód okrętu”23. I nieco dalej: „Jezus 
patrzy. Z miejsca, w którym się znajduje, 
widzi trzy drogi. Jedna z nich prowadzi 
od wsi i kończy się w tym miejscu. To 
ścieżka tylko dla ludzi. Dwie inne drogi 
zstępują ku osadzie, rozwidlając się w 
dwóch przeciwnych kierunkach: ku pół
nocnemu zachodowi i ku południowemu 
zachodowi”24. Następnie w opisie Valtorty 
do Jezusa dołączają apostołowie i wspól
nie schodzą do Achzib25. Webster podaje 
za atlasami MBA i HCAB, że Achzib 
identyfikuje się z ówczesnym miastem 
Ecdippa26. The Anchor Bible Dictionary 
(1992) wspomina o rozległych pracach 
archeologicznych prowadzonych przez 
niemal pół wieku począwszy od lat 40
tych ubiegłego stulecia, które odkryły 
długą i bogatą historię tego miasta, 
obejmującą także jego funkcjonowanie w 
okresie rzymskim27. Sam teren wybrzeża 
wokół miasta jest płaski i pozbawiony gór, 
jednakże ok. 4,5 km w głąb lądu wzdłuż 
rzeki w kierunku wschodnim znajduje 
się wzniesienie, noszące współcześnie 
nazwę Giv’at Hamudot oraz położone na 
nim ruiny Khirbat Humsin28. Wzniesienie 
to, o dość znacznej wysokości 146 m29, 
może odpowiadać opisowi Valtorty, co 
więcej, ukształtowanie terenu w kierunku 

23Tamże.
24Tamże,s.89.
25Tamże,s.96.
26Webster, s. 3. Zob. takżeThe 

Oxford Bible Atlas,s.150.
27 The Anchor Bible Dictionary,t.

1,ss.5758.
28 Por. Amihay Mazar (red.),

Studies in the Archaeology of the 
Iron Age in Israel and Jordan, Shef
field2001,s.101.

29Webster,s.3.



1/2014

61

południowym uprawdopodabnia nakreślo
ny przez nią widok. Z tego miejsca Jezus 
faktycznie mógł dostrzec zarys pasma 
Karmelu oddalonego w linii prostej o ok. 
30 km. Webster zwraca uwagę, że jedna 
ze współczesnych map archeologicznych 
odnotowuje jeszcze osadę Bibra, ok. 3 
km na południe od Achzib, która także 
znajduje się na wzniesieniu i mogłaby 
stanowić tę opisywaną przez autorkę30, 
chociaż z informacji dotyczących drogi 
rozwidlającej się w kierunkach północ
nozachodnim i południowozachodnim 
należałoby przyjąć, że wzniesienie i 
znajdująca się na nim wioska powinny 
znajdować się w pewnym oddaleniu na 
wschód od wybrzeża.

Nieco dalej w tekście mowa jest o 
mieście Alexandroscene. Bohaterowie 
zdążają do niego od strony południo
wych granic Fenicji. Po marszu przez 
równinę dochodzą do pasma gór, których 
podstawa schodzi ku wybrzeżu Morza 
Śródziemnego. Na rozwidleniu dróg 
znajduje się kamień z oznaczeniem: 
„Alexandroscene – m V°”, przez co 
rozumieć należy odległość wynoszącą 
5 mil rzymskich, tj. ok. 7,5 km. Nazwa 
ta nie występuje w indeksach współcze
snych atlasów biblijnych, jest również 
obca samej Biblii. Świadectwo istnienia 
tego miasta możemy jednak odnaleźć 
m.in. w średniowiecznych opisach Ziemi 
Świętej i współczesnych opracowaniach 
dotyczących okresu wypraw krzyżowych. 

30Tamże.

W jednym z takich opisów znajdujemy 
następującą informację: „Scandalium, 
położone na południowyzachód od 
Tyru, zbudowane przez Aleksandra 
Wielkiego (…) F. Deycks utożsamia (…) 
z Alexandroscene – miejscem, w którym 
postawiony został namiot Aleksandra 
podczas oblężenia Tyru”31. Taka sama 
identyfikacja miasta pojawia się w Historii 
Jerozolimy biskupa Jacques’a de Vitry32. 

31 Ludolph Von Suchem’s De
scription of the Holy Land, and of 
the Way Thither. Written in the Year 
A.D. 1350, Cambridge 2013, s. 61,
przyp.2.

32 Palestine Pilgrims’Text Soci
ety, Jacques de Vitry’s History of Je

Położenie Scandalium odpowiada szcze
gółom opisanym w Poemacie33. W jednym 
z atlasów z początku XX w. miasto wystę
puje pod nazwą Alexandroscene34.

W trzeciej części Poematu znajdujemy 
opis drogi Jezusa wraz z grupą uczniów 
i uczennic z Sycaminum do Cezarei 
Nadmorskiej przez Dor. Maria Magdalena 
mówi dość obszernie na temat rzeki, którą 
będą musieli przekroczyć, w której żyją 
karłowate krokodyle, sprowadzone w to 
miejsce przez Fenicjan do celów związa
nych z kultem, by w późniejszych czasach 
stać się częścią lokalnego ekosystemu, 
a teraz niemal całkowicie wytępione 
przez Rzymian polujących na nie dla 
rozrywki i skóry. Przechodząc tamtędy 
natykają się na zwierzę35. Współczesne 

rusalem A.D. 1180,Londyn1896,s.
18.

33 Denys Pringle, The Churches 
of the Crusader Kingdom of Jerusa
lem. A Corpus. Volume 2, LZ, Cam
bridge1998,indeks:s.439,mapa:s.
420(Scandalium,Scandalion,Iskan
daruna).

34G.A.Smith,Atlas of the His
torical Geography of the Holy Land, 
Londyn1915,indeks:s.1,mapa:nr
16.

35 M. Valtorta, Poemat Boga
Człowieka. Księga III. Część trze
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* * *
Książki Marii Valtorty 
w formie drukowanej 

lub dźwiękowej
można nabyć

w Biurze handlowym 
„LuMeN”

43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 6

tel.: 32 7383869
e-mail: b.h.lumen@
voxdomini.com.pl
sklep internetowy:

http://www.voxdomini.
pl/sklep

opracowania wymieniają w tym miejscu 
zarówno Rzekę Krokodyli36, jak i miasto 
Crocodilon Polis37.

David J. Webster w swoim opracowa
niu wymienia ponad 250 nazw geograficz
nych z terenu Palestyny występujących 
na kartach Poematu, odnosząc się w 
mniejszym lub większym stopniu do 145 
z nich, ukazując liczne potwierdzenia w 
opracowaniach naukowych. Ponadto od
nosi się do 40 spośród 46 występujących 
w dziele nazw geograficznych spoza tere
nu Palestyny oraz do 39 wspomnianych 
przez Valtortę postaci, zarówno historycz
nych jak i mitycznych, występujących w 
ówczesnej kulturze. Wreszcie podaje 45 
innych szczegółów kulturowych, które 
zostały potwierdzone lub uprawdopo
dobnione przez odkrycia naukowe. Wiele 
informacji, zwłaszcza dotyczących religii, 
nie zostało przez niego sprawdzonych, a 
to z pewnością mogłoby stanowić temat 
na osobną i równie ciekawą pracę. Za
prezentowane wyżej i poddane własnej 
weryfikacji przykłady zaczerpnięte z jego 
badań pokazują, jak niezwykłym dziełem 
jest Poemat i to pod wieloma względami. 
Teologa czy badacza reprezentującego 
inne dziedziny nauki, który rzetelnie prze
studiuje pisma Marii Valtorty, jej osoba 
i dzieło muszą pozostawić z wieloma 
znakami zapytania i towarzyszącymi im 
rozmaitymi uczuciami, ogniskującymi się 
wokół zdumienia. To naturalnie zachęca 
do podjęcia dalszych poszukiwań.

cia i czwarta,dz.cyt.,ss.196198.
36 The Oxford Bible Atlas,ss.18

19.
37 The Oxford Bible Atlas,s.150.

Por.takżeEncyclopedia Biblica,t.1,
956957.

Spotkanie modlitewno-
integracyjne czytelników 

„Poematu Boga-
Człowieka” Marii Valtorty

W dniu 10 maja 2014 w Szczecinie 
odbędzie się spotkanie osób, które „Po-
ematowi Boga-Człowieka” Marii Valtorty 
zawdzięczają lepsze poznanie i większą 
miłość do Zbawiciela, Jego Matki i Koś
cioła. Zapraszamy szczególnie osoby, 
które cierpią z powodu niewykorzysty
wania tego dzieła w Kościele i spotykają 
się z niezrozumieniem. Mamy się czym 
dzielić i o co modlić, aby postępować 
według wskazówek Autora „Poematu” 
w dobrze rozumianym posłuszeństwie 
władzy kościelnej.

Miejsce spotkania: 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 45.
Dojazd z dworca kolejowego i auto

busowego: tramwajem nr 3 do przystan
ku Kołłątaja i autobusem komunikacji 
miejskiej nr 69.

Program spotkania: 
8.0010.00 zgłoszenie w recepcji 
w salce w Sanktuarium
10.0010.30 wprowadzenie
10.3012.00 modlitwa wspólnotowa 
i prelekcja
12.0013.00 Msza Święta
odprawia ks. Maciej Piotrowski (to on 

zawierzył losy „Poematu BogaCzłowie
ka” na Jasnej Górze w dniu 16 listopa
da 2013, podczas naszego pierwszego 
spotkania).

13.0014.00 prelekcja i świadectwa
14.0015.00 obiad
15.0015.30 Koronka do Miłosierdzia 
Bożego w kaplicy Sanktuarium
15.3018.00 świadectwa i modlitwa
18.0019.00 kolacja
19.0021.00 wieczorne rozmowy
21.00 Apel Jasnogórski 
i zakończenie spotkania.
Dla osób pragnących pozostać do 

niedzieli przewidziano noclegi gościnne. 
Możemy również w tym dniu zaplano
wać wspólnotową Mszę Świętą, spacer 
w widokowe miejsce, ognisko lub zwie
dzanie Szczecina. 

Koszty: tylko za posiłki kateringowe. 
Zgłoszenia na tel. 661 915 696 
lub email: marian.nowicki@o2.pl
Serdecznie zapraszamy! 
Za organizatorów 
z błogosławieństwem ks. Metropolity 
Abp. Andrzeja Dzięgi

Marian Nowicki

26września2013PapieżFran
ciszek podjął w homilii ważny
temat:abypoznaćJezusa,trzeba
zaangażowaćcałegosiebiewre
lacjęzNim,żyćNimnacodzień.
Wskazał,żepoznanieJezusawy
magazaangażowaniatrzechjęzy
ków:umysłu,modlitwyidziała
nia.

POZNANIE JEZUSA 
UMYSŁEM
OjciecŚwiętynawiązałdopy

tania stawianego przez Heroda
w Ewangelii (Łk 9,79): „Któż
więc jest Ten, skąd pochodzi?”.
Zauważył,że jest topytaniesta
wiane przez wszystkich ludzi 
spotykających Jezusa, albo ze
względuna ciekawość, albo też,
aby się upewnić. Jednocześnie
widzimy,że„niektórzyzaczynają
siębaćtegoczłowieka,ponieważ
możeondoprowadzićdokonflik
tu politycznego zRzymianami”.
Kimjestwtakimrazieówczło
wiek,sprawiający,takwielepro
blemów?DlaczegoJezussprawia
problemy?

Nie można poznać Jezusa
bez narażenia się na problemy.
I ośmielę się powiedzieć: Jeśli
chcesz mieć problem, idź drogą
poznaniaJezusa.Niebędzietoje
den,alewieleproblemów!Aleto
jestdroga,bypoznaćJezusa!Nie

O 
trzech 

krO-
kach 

pOzna-
nia 

Jezusa
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Znajdujący się na ostatniej 
stronie przekaz na konto wydaw

nictwa można wykorzystać 
przy zamawianiu prenumeraty 

pisma lub na inne 
– uzgodnione wcześniej – wpłaty, 

np. na wpłatę zaliczki 
na rekolekcje. 

Prosimy, aby informacje 
na przekazie były jasne, 
jednoznaczne i czytelne; 

koniecznie z pełnym adresem.

orędzie 
Matki Bożej 
dla parafii 
w Medziu-

gorju 
i dla świata 
z 25 marca 

2014

Drogie dzieci! 
Ponownie was wzy-

wam: zacznijcie walkę 
z grzechem tak jak w 
pierwszych dniach, idź-
cie do spowiedzi i zde-
cydujcie się na świętość. 
Miłość Boża zacznie spły-
nie na świat dzięki wam, 
pokój zacznie panować w 
waszych sercach i błogo-
sławieństwo Boże wypeł-
ni was. 

Jestem z wami i orędu-
ję za wami wszystkimi u 
mojego Syna Jezusa. 

Dziękuję wam, że od-
powiedzieliście na moje 
wezwanie.

*

można poznać Jezusa siedzącw
pierwszej klasie! Jezusa poznaje
sięwcodziennymbiegudni.Nie
możnapoznaćJezusawspokoju,
aniteżwbibliotece...PoznaćJe
zusa!”.

Oczywiście, dodał Ojciec
Święty, „możemypoznać Jezusa
wKatechizmie”, ponieważ „Ka
techizm uczy nas wielu rzeczy o 
Jezusie”. Musimy więc go stu
diować, nauczyć się go. W ten
sposóbpoznajemySynaBożego,
któryprzyszedł,abynaszbawić.
StudiującKatechizm rozumiemy
całe piękno historii zbawienia,
miłościOjca.A jednak: Ileosób
przeczytało Katechizm Kościoła
Katolickiego,odczasukiedyzo
stał opublikowany ponad 20 lat
temu?

POZNANIE JEZUSA 
PRZEZ MODLITWE
„Tak, trzebapoznaćJezusaw

Katechizmie.Ale to nie wystar
cza,bypoznaćGoumysłem:jest
tokrok.Trzebajednakpoznawać
JezusawdialoguzNim, rozma
wiajączNimnamodlitwie,klę
cząc. Jeśli się nie modlisz, jeśli
nie rozmawiasz z Jezusem, to Go 
nie znasz. Wiesz coś o Jezusie,
alenieidzieszztąwiedzą,którą

dajecisercewmodlitwie.Poznać
Jezusa umysłem, studium Kate
chizmu,poznaćJezusasercem,w
modlitwie,wdialogu zNim.To
nambardzopomaga,aleniewy
starczy.”

POZNANIE JEZUSA 
PRZEZ DZIAŁANIE

Jest jeszcze trzeci sposób, by 
poznaćJezusa:naśladowanieGo.
PójściezNim,podążaniezNim”
–powiedziałOjciecŚwięty.

Papieżwskazał, że konieczne
jest poznanie Jezusa językiem
działania.AjeśliznamJezusa,to
muszę zaangażować siebie, by z
Nimpodążać.

„Nie można poznać Jezusa,
nieangażującsięwrelacjęzNim,
nie stawiając swego życia dla
Niego.Kiedytakwieluludzi–a
takżeimy–stawiasobiepytanie:
Któż więc jest Ten?, to Słowo
Bożenamodpowiada:Chciałbyś
wiedzieć, kim On jest? Czytaj
to, co Kościół mówi ci o Nim,
rozmawiaj z Nim na modlitwie 
i podążaj drogąwraz zNim.W
ten sposób poznasz, kim jest ten 
Człowiek.Towłaśniejestdroga!
Każdy musi dokonać swojego
wyboru”.
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Orędzie otrzymane 
przez Vassulę 
14 stycznia 2014
– Jak mogę odwdzięczyć się Tobie za wszystko, 

co uczyniłeś dla mnie?
– Kwiecie, jako umiłowanej córce Boga po

zwoliłemciwzrastaćweMnie,abymJamógłżyć
wtwoimsercuisprawiać,żebędzieszdojrzewać
weMnie!Uczyniłemto,bypokazaćtemupokole
niuiprzyszłympokoleniom,którenadejdą,Moją
Dobroć iMiłosierdzie, jak niezwykle bogaty je
stemwŁaskę.

– Niech Twoja hojność rozciągnie się na wszyst
ko, co żyje. Mogłabym mówić o wiele więcej, a i 
tak to by było zbyt mało!

–Bądź jak ogień, płonącymiłością doMego
ludu, córko, Ja dam tobiewystarczającą siłę do
uwielbieniaMnie.MojeDziełowtobiejeszczesię
niezakończyło,wMoichOrędziachwciążmam
doułożeniadla tegopokoleniawdzięcznemelo
die,prorockiemowyibizantyjskienauki.

TyjesteśdziedziczkątychOrędzi,więcniktnie
maprawacięodrzucać.Mówię tobie że ci, któ
rzy prorokują przeciwko tobie, będą mieli swój
udziałwSprawiedliwościnaMoimSądzie.Jeśli
niebędąsłuchać izwracaćuwaginasłowaMo
ichproroków,którychposyłaniemdowasnigdy
się nie znużyłem, postąpię z nimi surowo iwe
długtego,nacozasługują!MojeSłowa,Vassulo,
powinnybyćpotraktowanepoważnieprzeztych,
którzywymyślająkłamstwa! Ichzęby sąwłócz
niami i strzałami, ich język ostrym mieczem!
MojaVassulo,ujrzałem,zjakąniewdzięcznością
niektórzy z nich cię traktują, zapominając, żew
obecności Moich Aniołów Ja, Bóg, śpiewałem
tobie, namaściłem cię i ukształtowałem. Upięk
szyłem twą duszęMądrością i Pouczeniem, byś
troszczyłasięoMojesprawy.Błogosławionyjest
ten,ktoMniesłucha.

ZgromadźMoichwiernych,córko,iwszystko
conapisałaśzeMną,spraw,byMojeSłowazosta
łypoznane!Widzisz?Nadszedłczas,byujawnić
Moje Słowa. Pójdź, kocham Cię, córko, kochaj
Mnie i nadal oznajmiajMoje Słowa wszystkim
narodom–JahwejestMojeImię.Ja,Bóg,nigdy
cięniezawiodę.


