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«Książę Pokoju wzywa was do modlitwy o pokój i Ja, Królowa
Pokoju, błagam was również, abyście modlili się o pokój.
Szatan zachowuje się obecnie jak szalony, wściekły byk i Moje Serce
jest chore, widząc co nadchodzi. Przez Miłosierdzie Ojciec nie pokazał
Mi wszystkiego. Przebiegam całą ziemię szukając wspaniałomyślnych
dusz, lecz nie udaje Mi się znaleźć dość hojności, aby zaofiarować ją
Jezusowi dla złagodzenia Sprawiedliwości Ojca. Ogromne akty wynagrodzenia powinny jeszcze zostać podjęte. Jezus potrzebuje hojnych
dusz, gotowych wynagradzać za innych.
To dlatego płaczę. Moje Oczy toną w Krwawych Łzach na straszliwy widok tego, co ma nadejść. Jeśli dziś mówię wam o tym wszystkim,
to nie po to, by wywrzeć wrażenie albo was przerazić, ale po to, by was
prosić o modlitwę o Pokój. Bóg, ze względu na Własne Plany Miłości,
posyła Mnie do wszystkich części globu i do każdego domu, ażeby was
wszystkich zgromadzić i nawrócić, zanim nadejdzie Jego Dzień...»
Prawdziwe Życie w Bogu, 3.11.1990
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ŻYCIE Z BOGIEM

JEST SZCZĘŚCIEM I RADOŚCIĄ!
Od 33 lat wsłuchujemy się w
wołanie Matki Bożej. W orędziach
kładzie nam na sercu swoją troskę
o pokój na świecie, który zagrożony
jest ze względu na odejście ludzi od
Boga. Nie mamy już równowagi ani
podpory. Maryja przychodzi nam z
pomocą, od pierwszych dni kierując
do nas słowa: „Mocno wierzcie
w Boga!” (26.06.1981). Pragnie,
abyśmy byli wypełnieni „pokojem
i miłością Boga” (20.06.1985).
MOCNO WIERZCIE
W BOGA!
Dlaczego wielu Europejczy
ków odwraca się od chrześci
jaństwa? W procesie przekazu
wiary jest różnica między sło
wem a świadectwem, między
treścią wiary a przykładem
os ob y mówiącej. Zaczęliśmy
za pomocą woli wprowadzać
w czyn słyszane słowa. Próbo
waliśmy przekazać wiarę za
pomocą określeń, idei i logi
cznych wskazówek, wierząc że
zachowywanie etycznych i mo
ralnych wskazań pomoże nam
prowadzić szczęśliwe życie. A
przecież sucha litera prawa nie
przekazuje życia. Maryja uka
zuje nam Boga i drogę życia z
Bogiem. Mówi o tym, że modli
twa zapewnia nam żywą i oso
bistą z Nim relację. Dopiero w
doświadczeniu spotkania Boga
w codzienności dostrzegamy,
że On już obdarzył nas życiem.
W Trójcy Świętej widzimy ży
cie Boga, którego kontynuacją
jest rodzina ludzka. Natomiast
chrzest stanowi wejście do tej
rod ziny. Nie musimy sami
wymyślać wspólnoty, lecz po
trzebujemy ją odkryć i nią żyć.
POKÓJ, POKÓJ
I MIŁOŚĆ BOGA
Według mnie powodem, dla
którego Matka Boża tak długo
się ukazuje, jest jej pragnienie,
abyśmy lepiej poznali miłość
Boga i w niej trwali. Jego miłość
jednoczy nas z Bogiem i całym
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stworzeniem. Miłość łączy lu
dzi. Jesteśmy owocem związ
ku i wspólnoty dwojga ludzi.
Człowiek jest człowiekiem w
takiej mierze, w jakiej pozostaje
w jedności z innymi.
Trwanie w miłości Boga, z
którą przychodzi do nas Ma
tka Boża, jest przeżywaniem
radosnego i szczęśliwego ży
cia! Uczy nas tego osobiste do
świadczenie. Nie jest skutkiem
osiągnięcia czegoś ani zasłuże
nia sobie czymkolwiek na bycie
kochanym. Maryja uczy nas, że
wspólnota z Bogiem daje nam
pełnię pokoju. Pragnie, abyśmy
przypomnieli sobie ten zapo
mniany stan głębokiego pokoju
serca, którego doświadczamy,
żyjąc w jedności z Bogiem. Jest
to klucz do nowej, pełnej pokoju
cywilizacji.
JAK MOŻEMY
TRWAĆ W POKOJU?
Niezliczoną ilość razy Mary
ja wzywała nas do modlitwy,
która jest bramą i drogą po
koju. Spójrzmy na nasze życie
oczyma Maryi i Jezusa. Naszą
codzienność możemy widzieć
miłosiernymi oczyma Jezusa.
Także wydarzenia, o których
słyszymy każdego dnia, zapra
szają nas, aby interpretować je
według Bożego postrzegania.
Często ludzie myślą o nas róż

nie, a wszyscy czasem mamy
problem, by nie reagować emo
cjonalnie i nie traktować małych
spraw śmiertelnie poważnie.
Dlatego tak ważne jest, byśmy
przypominali sobie o miłości
Jezusa, który nas zbawił i jest
blisko ze wspierającą miłością.
Gdy Maryja prosi nas o mo
dlitwę, pragnie, abyśmy stawali
wobec miłosiernego i pełnego
troski wzroku Jezusa, który
chce być blisko naszych serc.
Obojętnie co się wydarzy i co
nadejdzie, unikajmy pokusy
patrzenia na siebie i świat bez
Jezusa. Matka Boża wstawia się
za nami, abyśmy pozwolili się
przeniknąć i przemienić przeba
czającej miłości Jezusa, a przez
to doświadczyli pokoju serca.
Pamiętajmy, że pochodzimy od
Boga, jesteśmy Jego córkami i
synami, w Nim jest nasz dom.
Nie lękajmy się, zgodnie z Jego
wolą - nic nas nie odłączy od
Jego miłości.
O. Ignaz Domej
Na zdjęciu:
s. Renata, s. Ivanka, Franz
Golowitsch i s. Kerstin, w Me
dziugorju 24 czerwca 2014.
Przekład z niem.: s. Alicja B.
Tekst z austriackiego kwartalnika Medjugorje. Gebetsaktion...
nr 114, str. 30-31.
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POKÓJ JEST OWOCEM ŁASKI

O. Ivan Dugandzic OFM

Orędzia Matki Bożej są do
Maryja, używając słowa łaska
skonałym przykładem uczenia
w odniesieniu do swoich obja
przez powtarzanie, w którym
wień? Chrześcijańska terminolo
rozpoznajemy mądrość i peda
gia teologii i duchowości często
gogię matki, która nie męczy
odwołuje się do tego słowa,
się nieustannym zachęcaniem
opisując rzeczywistość sakra
i wychowaniem swoich dzieci.
mentów i ich działania. Jednak
Główne treści objawień z pierw
dla wielu wiernych termin ten
szych dni są znane: wezwanie
pozostaje czymś abstrakcyjnym,
do przebaczenia i pojednania
nie do końca jasnym i zrozumia
oraz obietnica pokoju, apel o
łym. Odpowiedzi poszukajmy
podjęcie procesu nawrócenia
w Piśmie Świętym, w którym
przez gorliwą modlitwę i post.
słowo łaska jest jednym z kluczo
Jednak sama wiedza nie wystar
wych określeń i służy do opisu
czy. Orędzia czekają na to, by
działania Boga wobec czło
zostać wcielone w
wieka. Działanie to
życiu konkretnych
nacechowane jest
DLACZEGO MATKA BOŻA
ludzi. Dlatego w
sympatią i pochyle
POWTARZA SŁOWA,
ciągu 33 lat te same
niem Boga nad czło
KTÓRE JUŻ OD NIEJ SŁYSZELIŚMY?
słowa były formuło
wiekiem, którego
wane w trochę innej
O tym, że „powtarzanie jest matką nauk” wiedzieli już Bóg pragnie obda
formie, jednak ich starożytni. Słowa te utrwaliły się w codziennym języku, rować swą przyjaź
sens był podobny. przetrwały do współczesności i znajdują zastosowanie na nią, pomocą i opieką
Za każdym razem wielu płaszczyznach ludzkiej aktywności. Powtarzanie jest bez zasługiwania na
akcentowane były
konieczne co najmniej z dwóch powodów: pierwszy dotyczy nie ze strony czło
inne priorytety, dla
wieka. W Starym
tego powtórki nie powszechnie znanego zjawiska - osoba ucząca się nie rozu- Testamencie okre
były wprowadzane mie od razu całości usłyszanego materiału, drugi natomiast ślenie łaska (hebr.
ze względu na nie dotyka naszej skłonności do wysilenia się przy poznawaniu hased) najpełniej
same, lecz służyły czegoś nowego w możliwie najmniejszym stopniu, a zatem urzeczywistnia się
dynamice przyjmo potrafimy przeoczyć sedno, nie dochodzimy do korzeni danej w akcie uwolnienia
wania treści i wpro informacji, a więc usłyszane słowa przyjęte bez ich pogłębio- z niewoli narodu
wadzania ich w co nego zrozumienia nie zmieniają naszego życia.
izraelskiego i prze
dzienne życie.
baczenia grzechów.
Orędzie z dnia
Bóg przymierza
Proste słowa opisują głębo
33 rocznicy objawień jest tego ką teologiczną rzeczywistość wciąż od nowa okazuje swą
d o s k o n a ł y m p r z y k ł a d e m . i poruszają najgłębsze ludzkie łaskę poprzez odpuszczenie
Rozpoczynając kolejny rok pragnienie pokoju, miłości i grzechów konkretnym osobom
objawień i obecności w parafii, radości, dlatego zasługują na oraz całemu ludowi wybrane
Matka Boża przypomniała o naszą uwagę.
mu, umożliwiając rozpoczęcie
głównym przesłaniu wypowie
nowego rozdziału życia.
CZYM JEST ŁASKA?
dzianym u początków. Przybyła
Styl Bożego działania osiąga
Długoletnią możliwość uka swoje apogeum i pełnię w oso
jako Królowa Pokoju, aby w
imieniu Wszechmogącego Boga zywania się i przebywania bie Jezusa Chrystusa. Dzięki
poprowadzić wszystkich ludzi z nami Matka Boża nazwa Jego wcieleniu i zesłaniu Ducha
do źródła prawdziwego pokoju. ła łaską, którą otrzymała od Świętego Bóg otworzył nam
Odwołując się do tęsknoty każ Boga. Ale czym właściwie jest drogę do życia we wspólnocie
dego ludzkiego serca za poko łaska? Ewangelista Łukasz w z Nim poprzez trwanie w łasce
jem i miłością, Bogiem i życiem opisie zwiastowania narodze uświęcającej (Boże Miłosierdzie
w Przyjaźni z Nim, Matka Boża nia Jezusa podaje nam słowa jest dla nas nieustannie otwarte)
powtarzała niezliczoną ilość archanioła Gabriela: „Bądź po- przez modlitwę i sakramenty.
razy, że spełnienie głębokich zdrowiona, pełna łaski, Pan z Maryja jako jedyny człowiek,
pragnień urzeczywistnia się na Tobą!”(Łk 1,28). W tym przy spośród tych, którzy osiągnę
drodze modlitwy. Tym, którzy padku łaska oznacza wybranie li pełnię zbawienia razem z
uwierzyli Jej słowom, obiecała, Maryi przez Boga na Matkę Chrystusem uwielbionym w
Jego Syna. Lecz co ma na myśli niebie, dzięki Jego Woli, stała się
że odkryją mądrość życia.
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Matką całego Kościoła oraz po
średniczką łask między Bogiem
a ludźmi. Wielokrotnie Matka
Boża wspominała w objawie
niach o czasie łaski oraz o tym,
że chciałabym, aby parafia była
źródłem łaski, rozlewającej się na
cały świat.
Maryja nie domaga się przy
tym niczego, co do Niej nie
należy. Zawsze pozostaje przej
rzysta, a więc wskazuje na
Boga, od którego przez Jezusa
Chrystusa otrzymujemy morze
łask, o które także ze swej strony
prosi, wstawiając się za nami.
W jednym z pierwszych orędzi
do parafii powiedziała: „Bóg
pozostawił mi zadanie wspierania
was łaską, abyście mogli obronić
się przed złym duchem… ale módlcie się proszę, ponieważ dzięki
modlitwie otwieracie swoje serca
na otrzymanie czekających na was
łask. Bóg chce wam dać łaski, o które prosicie. A ja będę wam w tym
pomagać.” (25.10.1984)
Choć łaska pochodzi od Boga
i nie jest skutkiem zasługiwania,
człowiek może jedynie poprzez
modlitwę ją przyjąć i zachować,
jeśli aktywnie z nią współpra
cuje. Dlatego Matka Boża tak
często przypomina o rzeczywi
stości łaski, o której człowiek
szybko zapomina.
DO POKOJU
DROGĄ MODLITWY
Matka Boża zwraca naszą
uwagę na to, że „nasze serce i
dusza są spragnione miłości, Boga
i Jego radości”. Jeśli to pragnie
nie byłoby wystarczające, świat
cieszyłby się pełnią pokoju.
Niestety potrzeba czegoś wię
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cej. Niezliczone rzesze ludzi
pędzą z jednej przyjemności do
drugiej, nie znajdując pokoju
serca. Wiele rodzin rozpadło
się na skutek egoizmu i indywi
dualizmu oraz przez brak relacji
miłości. Nie udało się im zbudo
wać w rodzinie zakątka pokoju
i szczęścia.
Tak wiele narodów uwikła
nych jest w zbrojne konflikty,
nie mogąc znaleźć rozwiązania.
Jeśli czynimy odpowiedzialny
mi za wojny dwulicowych po
lityków, którzy z jednej strony
dyskutują o rozejmach, a z dru
giej strony z jakichś powodów
nie kończą tych konfliktów, to
co dzieje się na poziomie ludz
kich serc?
Dlaczego tak wielu ludziom
nie udaje się znaleźć pokoju we
własnym sercu i żyć nim?
Dlaczego pomimo osiągnię
cia sukcesu, dobrego zdrowia,
bogactwa i sławy, czują się za
gubieni w świecie?
Odpowiedź zawarta jest w
słowach Maryi, uzasadniającej
objawienia: „Aby wam towarzyszyć i prowadzić was drogą modlitwy i pokoju.”
Głęboki wewnętrzny pokój
jest możliwy jedynie dzięki mo
dlitwie, ponieważ pochodzi od
Boga, który każdego człowieka
zaprasza do pełni szczęścia.
Oto treść biblijnego słowa pokój
(hebr. szalom), które jest jak
najlepsze życzenie i błogosła
wieństwo, zawarte w każdym
żydowskim pozdrowieniu:
szalom!
Przykładowo w ten sposób
kapłan Heli żegna pobożną
Annę, która w
świątyni prosi o
łaskę macierzyń
stwa, gdyż cierpi
z powodu bez
płodności. Heli
mówi do niej:
„Idź w pokoju, a
Bóg Izraela niech
spełni prośbę, jaką
do Niego zaniosłaś.” (1 Sm 1,17)
Z kolei autor
Księgi Sędziów
nazywa Boga
Izraela „Bogiem

Pokoju” (Sdz 6,24), ponieważ
„wiernie dochował przymierza
pokoju” (Lb 25,12).
Przymierze to pozostaje
trwałym fundamentem wspól
noty między Bogiem a naro
dem wybranym. Bez względu
na niewierności ludzi, a nawet
całego narodu, Bóg zawsze jest
gotowy przebaczyć grzechy,
jeśli lud wchodzi na drogę na
wrócenia. Dlatego prorok ręczy
w imieniu Boga: „Bo góry mogą
ustąpić i pagórki się zachwiać, ale
miłość moja nie odstąpi od ciebie i
nie zachwieje się moje przymierze
pokoju, mówi Pan, który ma litość
nad tobą.” (Iz 54,10)
Podobną pewność możemy
odczytać w słowach psalmisty:
„Chciałbym słuchać tego, co mówi
Pan Bóg: oto ogłasza pokój ludowi
swemu i świętym swoim; niech się
nie stają znów nierozsądni.” (Ps
85,9)
Według Nowego Testamentu
„W Chrystusie Bóg pojednał świat
ze sobą, nie poczytując ludziom ich
grzechów, nam zaś przekazał słowo
jednania.” (2 Kor 5,19) Zatem
rozszerzył swoje przymierze
pokoju na wszystkich ludzi. W
liście do Efezjan czytamy, że
Chrystus „jest naszym pokojem.
On, który obie części ludzkości
uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość.” (Ef
2,14) Gdy Jezus żegnał się ze
swoimi uczniami w czasie ostat
niej wieczerzy, powiedział, że
pozostawia im swój pokój i daje
im swój pokój. Nie tak jak daje
świat, On im daje. (Por. J 14,27)
Ten pokój obiecuje nam Matka
Boża, zapraszając do przyjęcia
go za pomocą modlitwy.
MĄDROŚĆ
JEST WIĘKSZA
OD WIEDZY
Ostatnia część orędzia Matki
Bożej zawiera coś interesujące
go, a zarazem znaczącego dla
chrześcijańskiej duchowości.
Gorąca prośba o modlitwę na
gle przechodzi w obietnicę:
„W modlitwie odkryjecie życiową
mądrość.” (25.06.2014) Czy mo
żemy z tego wywnioskować, że
mądrość i pokój mają to samo
znaczenie? Zauważmy, że biblij
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ne słowa „pokój” (shalom) ozna
cza pełnię szczęścia w życiu z
Bogiem. Zatem możemy zary
zykować stwierdzenie, że pokój
jest autentyczną życiową mą
drością. Według tego mądrość
jest praktyczną umiejętnością
szczęśliwego życia z Bogiem.
A przecież mądrość jest czymś
więcej niż wiedza. „Mądrość jest
wiedzą ponad wszelką wiedzę, poznaniem rzeczy ostatecznych oraz
zasad istnienia i życia.” (H. Fries)
Wiele osób mówi dziś o ja
kości życia, choć często nie wie
dzą, po co żyją. Święty Paweł
był przekonany, że Chrystus
jest Wcieloną Mądrością (Por.
1 Kor 1,30), w której „ukryte są
wszelkie skarby mądrości i umiejętności” (Kol 2,3). Odnosi się
do Chrystusa ukrzyżowanego,
którego „krzyż jest głupstwem
dla tych, co idą na zatracenie, mocą
Bożą zaś dla nas, którzy dostępują
zbawienia.”, ponieważ jest napi
sane: „Wytracę mądrość mędrców,
a przebiegłość przebiegłych zniweczę.” (1 Kor 1,18 nn)
Skoro Matka Boża zaprasza
nas do modlitwy, aby uzyskać
pokój, zdobyty przez Chrystusa
na krzyżu, pragnie wskazać
na prawdę krzyża jako drogę
prowadzącą do prawdziwej
życiowej mądrości. Czyni tak
z powodu pojawiających się
obecnie wielu wątpliwych form
duchowości, które stawiają
wiedzę na pierwszym miejscu.
Ich celem jest samorealizacja
człowieka poprzez różne for
my nowoczesnej gnozy, trans
cendentalnej medytacji, jogi i
synkretyzmu [łączenie różnych
elementów odmiennych religii,
wyznań i prądów filozoficz
nych - przyp. tłum.]. Wszystkie
próbują prowadzić człowieka
drogą samozbawienia, odrzu
cając prawdę o tym, że człowiek
już został zbawiony - przez
Chrystusa. Z podobnym feno
menem spotkał się św. Paweł w
Koryncie. Wówczas podkreślił,
że „nie posłał go Chrystus, aby
chrzcił, lecz aby głosił Ewangelię,
i to nie w mądrości słowa, by nie
zniweczyć Chrystusowego krzyża.”
(1 Kor 1,17)

Połączenie między obietnicą
pokoju a rzeczywistością krzyża
od początku jest obecne w obja
wieniach Maryi, gdy ukazała się
Mariji Pavlović w cieniu krzyża
i przekazała jej słowa orędzia
o pokoju. Od tego czasu Góra
Objawień i Góra Krzyża są ze
sobą nierozerwalnie powiąza
ne. Natomiast krzyż stanowi
centralny punkt duchowości
Medziugorja. Pielgrzymi roz
poznają w nim źródło pokoju i
prawdziwej życiowej mądrości.

ORĘDZIE MATKI
BOŻEJ w dniu
33 ROCZNICY
OBJAWIEŃ
25 czerwca 2014
Drogie dzieci! Najwyższy
daje mi łaskę, abym jeszcze mogła być z wami i abym was prowadziła w modlitwie w kierunku drogi pokoju. Wasze serce i
dusza pragną pokoju i miłości,
Boga i Jego radości. Dlatego,
dzieci, módlcie się, módlcie się,
módlcie się, a w modlitwie odkryjecie mądrość życia. Wszystkich was błogosławię i oręduję
za każdym z was przed moim
Synem Jezusem.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
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MEDZIUGORJE
MIEJSCEM ŁASKI,
KTÓRE NAS
CODZIENNIE
ZASKAKUJE

Wywiad z o. Miljenko Steko, prowincjałem
Prowincji Hercegowiny, przeprowadził Florian Hitz,
redaktor Gazety „Kronen”. 24.06.2014, Medziugorje.
– Jak wyjaśniłby ojciec
fenomen objawień w Medziugorju?
– Nie można go zredukować
do Chorwacji oraz Bośni i Hercegowiny, ponieważ rozciąga
się na cały świat i ma wiele
wymiarów. Tutaj słyszymy
świadectwa ludzi zebrane z
różnych zakątków ziemi, którzy
zostali dotknięci łaską Boga.
Przez minione 33 lata zebraliśmy ogromną dokumentację
uzdrowień, która stanowi potwierdzenie, iż Medziugorje jest
doprawdy przestrzenią łaski,
która codziennie nas zaskakuje.
Z kolei każdy opis to niepowtarzalna historia konk retnego
człowieka. Często osobiście byliśmy świadkami, że życie ludzkie w jednej chwili całkowicie
się odmieniało. Zauważyłem, że
wtedy zmienia się nawet sposób
mówienia człowieka, ponieważ
jego mowa płynie z głębokiego
doświadczenia przeżycia uzdrowienia.
Większość przyjeżdżających
osób wychowywała się w środowisku, w którym Bóg był
nieobecny. Przybywając tutaj,
odkrywają, że Bóg troszczy się o
ich życie, a także o losy świata.
Zauważają głęboki sens, tkwiący w każdym wydarzeniu. Spotykałem pielgrzymów, którzy
wychodzili z ciemności zgorzknienia, ponieważ zobaczyli w
swoim cierpieniu i krzyżu nowe
i głębsze znaczenie. Przez lata
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prowadziłem tu sesje i rekolekcje dla księży. Muszę przyznać,
że właśnie nawrócenia kapłanów są dla mnie osobiście głęboko poruszającym przeżyciem.
Po rekolekcjach dla kapłanów,
w których uczestniczy ich od
około 300 do 500, zawsze jest
czas na osobiste świadectwo,
które wygłasza około 10-15
osób.
– Kapłani krajów zachodnich, których kościoły są
raczej puste, mogą pozazdrościć tutejszych pełnych
kościołów. Czasem zazdrość
prowadzi do zanegowania
Medziugorja. Co muszą zrobić kapłani, aby zachęcić
wiernych do powrotu do
kościoła?
– Musimy uwzględnić słabości ludzkiej natury, np. zazdrość. Jeśli człowiek pozwoli
łasce wdzięczności dotknąć
swojego serca, zazdrość się
rozpłynie. Jest jeszcze inna
kwestia, być może powiązana z pytaniem. Mianowicie,
wiele osób zatrzymuje się na
sensacyjności objawień, nie
wchodzi głębiej, doprowadza do
niejasności dotyczącej duchowości. Przypominamy jednak,
że duchowości Medziugorja nie
powinno się mieszać z innymi
duchowościami. To, co rozpoczęło się tutaj 33 lata temu, jest w
pełni zgodne z nauką Kościoła,
Ewangelią i Tradycją.
– Wiele osób, które odwie-

dziły Medziugorje, wraca do
domu w stanie zachwytu Bogiem. osoby te pragną dzielić
się z innymi Jego miłością,
doświadczają gorliwości
pierwszych chrześcijan.
– Podziw jest tak wielki jak
za czasów Jezusa. Lecz On obiecał nam, że zsyłając na nas swego Świętego Ducha, pozostaje z
nami aż do końca świata. Duch
Święty ożywia zapał i radość.
Wiemy, że żadne z objawień
maryjnych nie rozszerzyło treści zawartego w Ewangelii objawienia, przyniesionego przez
Jezusa. Maryja przychodzi z
przypomnieniem, które jest dla
nas szansą zaczęcia od nowa,
aby nasza wiara miała konkretną formę, miejsce i czas.
– Zauważyłem, że Matka
Boża prawie nigdy nie mówi
o grzechach, natomiast bardzo dużo wspomina spraw
dobrych i pozytywnych. W
Kościele proporcje często
bywają odwrotne.
– Jeśli Maryja mówi o grzechach, to zawsze w kontekście
zbawienia, aby podkreślić, że
drzwi do wyzwolenia i uwolnienia są otwarte – mamy
wybór. Mógłbym porównać tę
sytuację do bycia w ciemnym
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pokoju. Maryja pokazuje nam
drogę wyjścia ku światłu. W
pierwszej linii są to sakramenty i spowiedź święta, adoracja
Najświętszego Sakramentu i
różaniec.
– Dlaczego nie ukazuje się
Jezus?
– W dziejach Kościoła Jezus
nie ukazuje się w ten sposób,
lecz wszędzie, gdzie pojawia się
Maryja, jest obecny także Jej
Syn, Jezus. Właśnie taki obraz
towarzyszy nam od pierwszego
dnia, gdy Matka Boża ukazała
się osobom widzącym na Górze
Objawień, trzymając Dzieciątko Jezus w ramionach. Jako
człowiek i kapłan nie jestem
w stanie wejść w logikę Boga,
Stwórcy. Jestem przekonany,
że On ma Swój plan i go rea
lizuje, natomiast Maryja jest
szczególną osobą, pełną łaski,
daną nam przez Boga.
– Matka Boża przekazała
przez osoby widzące wiele
objawień. Jak możemy spojrzeć na to z perspektywy
teologii?
– Matka Boża i Bóg za każdym razem przekazują nam
treści, kładąc akcent na inną
kwestię. Czasami ich język jest
dla nas zrozumiały, a czasami

nie. Jeśli redukujemy ich słowa
do naszego ludzkiego poziomu
postrzegania, wówczas miara,
według której coś jest wielkie
lub małe, staje się wielkością
relatywną. Wydaje mi się, że
Bóg zawsze mówi i zaprasza
nas do wkroczenia na właściwą
drogę. Definicją modlitwy jest
„rozmowa z Bogiem”, lecz pytaniem jest, na ile to rozumiemy.
– Czy spotkanie z Matką
Bożą jest również spotkaniem z Bogiem? Widzący
podczas objawienia znajdują się w innym wymiarze?
– Biblia uczy nas, że Bóg
jest obecny wszędzie, także w
naszych siostrach i braciach.
Jezus sam mówi: „Gdzie dwaj
albo trzej zgromadzeni są w
imię Moje, tam Ja jestem pośród
nich.” Dzieje się to każdego
dnia, nie wyłączając także liturgii, która jest szczytem spotkania Jezusa z człowiekiem.
Jezus powiedział, że On jest
w głodujących, spragnionych i
potrzebujących, a więc ten, kto
podzieli się z nimi, dzieli się
miłością z samym Jezusem.
– Matka Boża powtarza,
że jest matką wszystkich.
Czy Jej orędzia docierają
do osób z całego świata,
wykraczając poza chrześcijaństwo?
– Zgodnie z tym, co zaznaczyłem na początku, Matka
Boża nie rozszerza treści znanego nam objawienia, które
przyniósł Jezus, lecz je nam
podaje za pomocą innych słów i
zachęca do pogłębiania tego, co
jest istotą naszej wiary. Bóg jest
Stwórcą Wszechświata, wszystkiego na świecie i w kosmosie.
Skoro jest Stwórcą uniwersum,
to dla Niego nie ma granic na
płaszczyźnie miłości i głębokiej
ludzkiej jedności. Zniekształcalibyśmy Boga, wprowadzając
między nas klasyfikacje według
tego, czy ktoś wierzy czy nie.
Nie znając tajemnicy Boga, nie
możemy również twierdzić, że
jedni będą zbawieni a inni – nie.
– Przybywają do Medziugorja osoby innych wyznań

– jak doświadczają tego
miejsca?
– Owszem, spotykam osoby
przeróżnych wyznań i narodowości. Miałem możliwość posłuchać tych ludzi. Ich stanowiska
i poglądy dotyczące objawień w
Medziugorju są mi znane.
– Czego konkretnie pragnie od nas Matka Boża?
– Po pierwsze pragnie pokoju. Pamiętamy przecież,
że już w pierwszych dniach
przedstawiła się jako Królowa
Pokoju. Bardzo chciałaby, aby
zapanował pokój w ludzkim sercu, a dalej między ludźmi oraz
między ludźmi a Bogiem. Lecz
warunkiem pokoju jest zniknięcie grzechu, ponieważ dopóki
istnieje grzech, nie zachodzi
autentyczny, trwały pokój.
Żyjemy w świecie, który
szuka i znajduje spełnienie w
dążeniu do osobistego sukcesu. Nadprzyrodzoność prawie
zupełnie zniknęła z życia. Jeśli
taki temat pojawia się w rozmowie, potrzeba dużo czasu, aby
samo słownictwo stało się zrozumiałe. Ludzkie siły są tutaj
zbyt małe. Łaska Boża działa
w ludzkich sercach i dokonuje
cudów. To dokładnie ma miejsce w Medziugorju. Każdego
dnia dotykamy tutaj działania
sił nadprzyrodzonych. Jako
spowiednik nie mogę nikogo w
czasie spowiedzi nakłaniać do
nawrócenia. Tych ludzi zmienia łaska Bożego przebaczenia. Sami dochodzą z pomocą
światła Ducha Świętego do
rozpoznania, co jest dobre, a
co złe w postawach i czynach.
Nie potrzeba, bym tłumaczył
im konieczność wejścia na inną
drogę życia. Oni już się zdecydowali, dlatego przystępują
do sakramentu pojednania.
Tajemnicą Medziugorja nie są
ludzkie osiągnięcia, lecz Bóg i
Jego niezmierzona łaska, która
każdego dnia wypływa z Jego
Miłosiernego Serca.
Przekład z niem.: s. Alicja B.
Tekst pochodzi z austriackiego kwartalnika „Medjugorje. Gebetsaktion” nr 114.
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O. Marinko Sokota OFM

CZYŃ TO, CO MOŻESZ!
Rozważmy 33 rocznicę objawień Matki Bożej w
Medziugorju razem z ojcem
Slavko Barbariciem.
Niedawno prof. dr Goran
Dodig z Wydziału Medycznego
ze Splitu, dyrektor Kliniki Psy
chiatrycznej, przedstawiał swoją
prezentację na temat: „Jak zachować równowagę psychiczną
w naszych czasach pełnych
stresu?” Powiedział nam mię-

dzy innymi jedno bardzo ważne
zdanie: Jeśli ktoś chce zmienić
świat wokół siebie i jest smutny,
ponieważ ludzie wokół jednak
się nie zmieniają i nie angażują
w zmianę świata, wtedy jest tylko
jedna rada:
Ty czyń to,
co możesz czynić!
Ta myśl długo do mnie powracała. Zadawałem sobie pytanie,
czy rzeczywiście zajmujemy się
bardziej zmienianiem innych
niż siebie? Wówczas to ci „inni”
są do zmiany, a ja pozostaję
w bezpiecznej pozycji. Często
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oczekujemy, że to „oni” coś zrobią w kierunku zmiany swoich
zachowań i postaw. Myślimy,
że rozwiązanie znajduje się w
ich rękach, a nie naszych: świat
musi się zmienić, a w konsekwencji nasza sytuacja, lecz jako
skutek decyzji podjętych przez
innych ludzi na naszą korzyść. A
zatem podświadomie przerzucamy na innych odpowiedzialność
złożoną także w nasze ręce.
Odkąd papież Benedykt XVI
powołał komisję, mającą za
zadanie zbadać wydarzenia w
Medziugorju, często powraca
pytanie: czy i kiedy Kościół uzna
objawienia za autentyczne.
Jednocześnie jest to o tyle istotne, że będziemy musieli uznać
decyzję papieża za ostateczną,
czy będzie ona pozytywna, czy
negatywna. Jednakże wszystko, co dzieje się wokół komisji
i wydania decyzji nie powinno
odciągać naszej uwagi od kwestii najważniejszej: naszego
zbawienia. Czekając na decyzję
innych, nie zaniedbujmy decyzji,
które są w naszej kompetencji i
zakresie, dotyczących naszego
życia i osoby. Stawiajmy sobie
pytania:
A co ze mną?
Kim jestem? Jaki jestem?
Czy i co powinienem zmienić?
Ojciec Slavko Barbarić przyprowadza nas ponownie ku
decyzji wzięcia swojego życia
i codziennego krzyża w swoje ręce: „Niech nasze słowa i
zachowania w rodzinie i pracy,
wspólnotach i szkole, będą budujące i wzbudzające szacunek
i uznanie.”
Bardzo często zapominamy,
że istotą nie jest ani Medziugorje
ani zmiana innych, lecz w pierwszej kolejności troska o własne
zbawienie. Medziugorje uznane
na poziomie nie tylko słów, lecz
wcielania w życie Ewangelii, ma
służyć osobistej formacji ku dojrzałej modlitwie oraz dalszemu
duchowemu rozwojowi.

Inne słowa o. Slavko komentują wspomniane zdanie: „Mamy
nadzieję, że Medziugorje mocno
zapisze się w naszych sercach,
aby Kościół doświadczał nawrócenia i przemiany, której wszyscy
potrzebujemy.” Medziugorje istnieje o tyle, o ile jego przesłanie
wpływa na przemianę ludzkich
serc. Istnieje, o ile członkowie rodzin starają się sobie wzajemnie
przebaczać i przezwyciężać zło.
Istnieje o tyle, o ile żyje w ludzkich relacjach i w parafialnych
wspólnotach.
Z powodu naszej postawy
oc zekiwania ukierunkowanej
na przyszłość, często zaniedbujemy bycie obecnymi i uważnymi w teraźniejszości, czyli
w przestrzeni, w której realnie
możemy o czymś decydować i
coś konkretnego czynić. „Wielu
zatrzymuje się na pytaniu doty
czącym oficjalnego uznania Me
dziugorja. Choć to pytanie jest
ważne, nie powinno być dla nas
problemem, ponieważ wszystko
to, co jest istotą Medziugorja,
jest uznane w Kościele, to znaczy: modlitwa, lektura Pisma
Świętego, różaniec. Są to formy pobożności niezależne od
objawień. Natomiast fakt, czy
komuś objawienia pomogły, nie
musi być sprawdzany. W przeciwnym razie jesteśmy podobni
faryzeuszom, którzy nie chcieli
widzieć dzieł Jezusa, lecz żądali
odpowiedzi, jakim prawem czyni
cuda. Z kolei Chrystus wskazywał na swoje dzieła, aby objawić
miłość Ojca. Jeśli Matka Boża
potrzebowałaby oficjalnego
uznania, już dawno by się tak
stało. Ona wie, że to, do czego
nas zaprasza, już mieści się w
praktyce i prawie Kościoła.”
Biblię mamy prawo czytać,
lecz nie chodzi tu o pozwolenie
tej lektury, lecz o realia: czy
rzeczywiście ją czytam? Czy
ma wpływ na moje nawrócenie? Modlitwa i Eucharystia są
w Kościele uznane, lecz istotą

pozostają otwarte pytania: czy
i jak się modlę? Czy mam pragnienie uczestniczenia we mszy
świętej? Czy daję im przystęp do
mojego serca?
Czekając na decyzję Waty
kanu, zapominamy, że zależy
ona od każdego z nas, widzących i kapłanów, pielgrzymów
i parafian. „Starajcie się o to,
aby Medziugorje zostało dzisiaj
przyjęte w waszych rodzinach
ze względu na świadectwo waszego nawrócenia. Do wspólnot
zwracam się: Zatroszczcie się
o to, aby proboszczowie w waszych parafiach uznali was za
autentycznych animatorów waszych wspólnot, którzy poważnie
żyją Słowem Bożym. Jeśli w ten
sposób wzajemnie udzielimy sobie zgody, oficjalne pozwolenie
będzie łatwiejsze.”
Ktoś trafnie stwierdził, iż
„prawdziwie, rzeczywiście coś
znać” - oznacza pozwolić się
przemienić przez to, co znane.
Według św. Jana od Krzyża
prawdziwe poznanie Jezusa
Chrystusa - to stanie się jedno
z Nim. Chodzi o takie z Nim
zjednoczenie i upodobnienie,
które sprawia, że myślimy, pragniemy i patrzymy na świat - tak
jak Jezus. Nic nie pomoże nam
sama wiedza ani czytanie o
najbardziej głębokich prawdach
życia, jeśli nie pozwolimy się
przez nie przemienić. Jednak podobieństwo do Chrystusa to proces, dokonujący się na modlitwie
oraz dzięki ciągłemu nawracaniu
się. „Tylko jeśli odkryliśmy Boga
w doświadczeniu modlitwy i postu, możemy iść dalej z Bogiem
na naszej życiowej drodze.”
Gdy pewnego razu odwiedził Medziugorje biskup, ojciec
Slavko powiedział: „Jego przybycie było niespodziewanym, lecz
bardzo dobrym znakiem. Myślę,
że otrzymamy więcej takich znaków, jeśli będziemy modlić się,
pościć i postępować w wierze.”
Nie możemy zapomnieć, że nawet jeśli Kościół oficjalnie uzna
Medziugorje, najważniejszym
pozostaje modlitwa i post.” We
wszystkim kwestią decydującą
jest to, co wybierzesz i co uczynisz.

Ojciec Slavko
Barbarić

Zbliża się 14 rocznica jego
śmierci (zm. 24 listopada 2000). Po
zakończeniu nabożeństwa Drogi
Krzyżowej, które zwykle co piątek
prowadził dla parafian i pielgrzymów na Kriżevacu, odczuł ból.
Usiadł na kamieniu, potem się położył na ziemi, stracił przytomność
i oddał duszę Panu Bogu.
Urodził się 11 marca 1946 r. w
rodzinie Marka i Lucii z domu Stojić w Dragiczinie (parafia Czerin).
Szkołę podstawową ukończył w
Czerinie, a do gimnazjum uczęszczał w Dubrovniku. Do zakonu
Franciszkanów wstąpił 14 lipca
1965 r. W Humcu. Śluby zakonne
złożył 17 września 1971, a święcenia kapłańskie otrzymał 19 grudnia
1971. Studiował w Sarajewie, Grazu i Fryburgu. Studia zakończył w
Grazu (Austria) z tytułem magistra.
Po pięcioletniej pracy w prowincji
hercegowińskiej w parafii Czaplina
od 1978 r. kontynuował studia we
Fryburgu, gdzie w 1982 r. obronił
doktorat z zakresu pedagogiki religijnej i otrzymał tytuł psychoterapeuty.
Od 1973 do 1978 r. pracował w
Czaplinie. Od wiosny 1982 r. do
września 1984 r. pracował w Mostarze jako katecheta studentów,
prowadził rekolekcje modlitewne
u sióstr zakonnych w Bijelo Polje
obok Mostaru. Ponieważ jego praca z młodzieżą była bardzo owocna, a rekolekcje modlitewne spotkały się z żywą reakcją studentów
ówczesne władze komunistyczne
zaczęły go prześladować. Obronił
go w ciężkich chwilach kard. Franjo Kuharić.
Ponieważ władał kilkoma językami europejskimi, oprócz pracy w
parafii niestrudzenie oddawał się
pracy z pielgrzymami w Medziugorju od powrotu ze studiów w
1982 r. Do Medziugorja oficjalnie
został przeniesiony w 1983 r. Na
żądanie biskupa Żanicia w 1985 r.
został przeniesiony do parafii Blagaj, a w 1988 r. do parafii Humac,
gdzie był kapelanem i pomocnikiem mistrza nowicjatu.
Na początku wojny w Bośni i
Hercegowinie, gdy wszyscy starsi franciszkanie przenieśli się do
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Tuczepi jako uchodźcy, o. Slavko
pozostał w Medziugorju dzięki ustnemu zezwoleniu wydanemu przez
ówczesnego prowincjała – o. Drago Toljo OFM.
Na początku swej pracy w Medziugorju zaczął pisać książki o
tematyce religijnej (Módlcie się
sercem; Daj mi swoje zranione serce; Przeżywaj Mszę św. sercem; W
szkole miłości; Adorujcie sercem
mego Syna i wiele innych). Książki
o. Slavko przetłumaczono na ponad
20 języków i drukowano je w milionach egzemplarzy na całym świecie. Oprócz książek publikował
artykuły, redagował biuletyn św.
Franciszka w Czaplinie, współpracował z czasopismami “Krsni Zaviczaj” i “Glas Mira” oraz z radiem
“Mir–Medjugorje”. Niestrudzenie
poświęcał się konferencjom dla
pielgrzymów, prowadził adoracje
eucharystyczne, adoracje Krzyża,
różaniec na Górze Objawień i Drogę Krzyżową na Kriżevacu, gdzie
zakończył swe życie. Prowadził
doroczne spotkania rekolekcyjne
dla kapłanów i młodzieży. W domu
franciszkańskim “Domus Pacis”
prowadził rekolekcje postu o chlebie i wodzie. Z powodu zniszczeń
wojennych założył i prowadził instytucję opiekuńczo-wychowawczą
“Matczyna Wioska” dla sierot wo-
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jennych, dzieci z rozbitych rodzin,
samotnych matek, oraz samotnych
starszych osób i chorych dzieci. Jego
psychoterapeutyczne wykształcenie
umożliwiło mu pracę z uzależnionymi od narkotyków we Wspólnocie
“Cenacolo”, którą założyła s. Elwira.
Pomoc przesyłaną przez dobroczyńców z całego świata starał się ukierunkować do dwóch fundacji: „Fundacja pomocy dzieciom, których
rodzice zginęli w wojnie domowej” i
„Fundacja przyjaciół talentów” – pomagająca młodym studentom.
Najistotniejszym okresem jego
życia wydaje się czas, który spędził
w Medziugorju. O. Slavko Barbarić
objechał cały świat głosząc Maryjne
orędzie pokoju i pojednania. Był duszą i sercem ruchu, który zrodził się w Medziugorju. Uroku
dodawały mu niezwykłe cechy: znajomość języków obcych,
umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, wykształcenie, prostota, troska o człowieka w potrzebie, niespożyta
energia. Nieraz trudno było uwierzyć, że jeden człowiek
może tyle zrobić! Zwracały uwagę też jego pracowitość,
a przede wszystkim pobożność, pokora i miłość. Wiele się
modlił i pościł, a Matkę Bożą kochał miłością dziecka. To
była tak naprawdę istota jego życia: przez modlitwę i post
doprowadzić dusze ludzkie do Boga przez Maryję – Królową Pokoju.
Życie obok niego wydawało się nierzeczywiste, bo żył
na świecie, ale równocześnie jakby poza nim. W jego bliskości słowa Jezusa, Najwyższego Kapłana przemieniały
się w prawdę: „Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze
świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.
Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.” (J 17, 16-19)
Zdążający na Kriżevać napotykają pamiątkowy obelisk, przypominający o tym niezwykłym zakonniku i o jego
odejściu do Pana przed 14 laty.
Na zdjęciach: o. Slavko Barbarić w rozmowie
z kard. J. Ratzingerem oraz z bł. Matką Teresą z Kalkuty

NA PIELGRZYMKI DO MEDZIUGORJA oraz
DO INNYCH SANKTUARIÓW I MIEJSC KULTU NA ŚWIECIE
WSZYSTKICH ZAPRASZA
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „HALINA”
ul. 1 Maja 18 41-706 Ruda Śląska
tel. 32 24 22 390 (od poniedziałku do piątku od 12:00-14:00)
tel./fax: 32 24 26 833 (od 7:00 do 10:00 oraz od 17:00 do 22:00)
telefony komórkowe: +48601471527 +48698967995 +48602401492
biuro@halina.com.pl bpt_halina@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.halina.com.pl
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33 rocznica objawień Matki Bożej
Tekst o. Tomislava Pervana OFM. Medziugorje, 20.06.2014
Wspomnienie
historii
Aż trudno uwierzyć, że minęły
już 33 lata od dnia rozpoczęcia objawień Matki Bożej w MedziugorjuBijakovici. Ówcześni widzący
mieli po kilkanaście lat, podczas
gdy obecnie mają swoje rodziny
i są dojrzałymi ludźmi. Wkrótce
doczekają wnuków, którym będą
opowiadać o ważnych, pierwszych
dniach objawień. Dni, które w
tak znaczący sposób wpłynęły na
kształt ich życia, odcisnęły wyraźny
ślad na życiu wioski, kraju, a także całego Kościoła i świata. Nikt
nie mógł wtedy przypuszczać, jak
wielkie konsekwencje będzie miała
wiadomość, rozbrzmiewająca z
Góry Crnica-Podbrdo. Orędzia wywołały duchowe trzęsienie ziemi.
Z Góry Crnica-Podbrdo z wielką
mocą wytrysnęła woda życia i nie
przestała płynąć, aby zaspokoić
pragnienia milionów wierzących i
pielgrzymów.
Wydarzenia sprzed 33 lat można
porównać do trąb jerychońskich,
które zwiastowały rychły upadek
„czerwonego smoka” – bezbożnego
systemu, który trzymał w swoich
szponach biedny jugosłowiański
naród przez 45 lat. W końcu zabrzmiały trąby głoszące wolność
- bezkrwawe obalenie jerychońskiego muru komunizmu oraz jego
obronnych twierdz. Przypominamy
sobie, że Izraelitom, którzy przekroczyli Jordan i wkroczyli do Ziemi
Obiecanej, obwarowane Jerycho
wydawało się groźne. Zdobycie
miasta siłą było niemożliwe. A więc
Izraelici przez sześć dni okrążali
je, z pieśniami na ustach, nosząc
Arkę Przymierza, znak obecności
Boga pośród swego ludu. Siódmego
dnia obeszli miasto siedem razy, po
czym mury obronne rozpadły się
pod wpływem dźwięku trąb.
Wszyscy dorośli świadkowie
wydarzeń w Medziugorju przekroczyli 50 lat. A my jesteśmy świadkami tego, że Pan Bóg wypełnił
wielkie obietnice dane swojemu
narodowi za pośrednictwem Matki

Bożej. Możemy obserwować jak
od 33 lat do Medziugorja pielgrzymują miliony wiernych oraz tysiące
kapłanów z całego świata. Z jaką
intencją i motywacją? Jaki jest tego
sens? Ciekawość, tęsknota za nadzwyczajnością i szukanie sensacji?
Czy może porusza tych ludzi jakieś
głębokie pragnienie serca?
Powiedziałbym tak: ludzie są
jak wędrowne ptaki, które w porze
zimowej szukają ciepłego kraju i
sprzyjającego, domowego klimatu
dla swojego niespokojnego serca.
To ciepło najpewniej można znaleźć przy Sercu Matki – przy Maryi
i z Nią. Doświadczenie ciepła, bliskości Boga, mobilizuje wierzących
i poszukujących do wyruszenia do
Medziugorja.
Jak to wszystko
SIĘ zaczęło?
Od świadectwa sześciorga przestraszonych dzieci, pochodzących
z jednej z dzielnic Podbrdo w Bi
jakovici. Zobaczyli oni piękną Pa
nią na zboczu Góry Crnica, która
chciała z nimi porozmawiać. Byli
bardzo poruszeni i zaskoczeni.
Jednak drugiego dnia, 25 czerwca
1981, jakby pociągani wewnętrzną
siłą, z niesłychaną szybkością kolejny raz znaleźli się na miejscu, w
którym spotkali cudowną Panią. Ku
ich radości ponownie się im ukazała
i dodała im odwagi, aby się niczego
nie bali.
Przedstawiła się jako Najświętsza
Maryja Panna, a Jej pierwsze słowa
brzmiały: „Jestem tu, aby wam
przypomnieć, że Bóg naprawdę
istnieje!” Słowa te zajaśniały na
naszej ziemi podczas panowania
ateistycznego komunizmu, gdy
jego konstrukcja zaczynała pękać
w szwach. Pewnego dnia papież,
będąc w Argentynie, powiedział,
że państwo oparte na takiej władzy
nie przetrwa. Był to okres głębokiej
niewiary, gdy ponad dwa miliony
osób miało podpisaną książeczkę
partyjną ze znakiem czerwonej
gwiazdy. Komuniści sztywno trzymali się własnej wersji rzeczywi-

stości, nie chcąc za żadną cenę
czegokolwiek zmieniać. Z drugiej
strony Niebo wysyłało inne znaki.
Jemu nie można było zamknąć
ust. Natomiast wierzący, którzy
spragnieni byli Boga i wolności,
odczytywali znaki Nieba.
To, co wydawało się niepozornym wydarzeniem, rozbrzmiało w
parafii oraz okolicy jak huk pioruna.
Ludzie masowo schodzili się w
to miejsce. Już w uroczystość św.
Apostołów Piotra i Pawła przyszło
do Podbrdo-Crnica około 15 tysięcy osób. Było to jak „wielki wybuch” Medziugorja, który usłyszał
cały świat. Zdołał on wstrząsnąć
szczytami komunistycznej partii.
Skutkiem były represje, prześladowania, aresztowania, pogróżki
wystosowane zarówno do osób
widzących jak i do innych mieszkańców wioski. Policja wywoziła
niespodziewanie, dniem i nocą, na
posterunek i do lekarzy, każdego,
kto utrzymywał, że w Medziugorju
ukazuje się Matka Boża. W kręgach
partyjnych panowała nerwowa atmosfera oraz trwała systematyczna
agresywna kampania medialna.
Środki masowego przekazu mówiły jednym głosem przeciwko
Medziugorju, przywoływały duchy
przeszłości, wychwalały ateistyczną partię i rewolucję, oczerniały
osoby widzące oraz wiernych
parafii, proboszcza, kapłanów i
chorwacki naród. Medziugorje stało
się strefą ściśle strzeżoną i objętą
przymusową kwarantanną. Nikt
nie mógł bez kontroli wjechać ani
wyjechać. Przez dwa lata nikt nie
mógł wspinać się na Górę Krzyża
ani na Górę Objawień, a wokół
rozstawiono trzynaście punktów
kontrolnych.
Wszystko na nic się zdało! Świat
nie uwierzył synom kłamstwa.
Wszyscy podążali z zapałem i wiarą
do Serca Matki do Medziugorja, a
przez Nią do Serca Jezusa, ponieważ tutaj doświadczali wiosny i
rozkwitu wiary.
Dla komunistów była to kontrrewolucja, natomiast dla wierzących
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oznaczało to Bożą rewolucję i powrót do Boga.
Świątynia w czasie wieczornych
mszy świętych była wypełniona
po brzegi, choć była zbyt mała i
ciasna, a klimatyzacja stanowiła
odległe marzenie. Długie kolejki do
spowiedzi były wyraźnym znakiem
rozpadającego się królestwa szatana, któremu Maryja miażdży głowę.
Mury komunizmu jak mury Jerycha
pękały pod mocą modlitewnych
trąb - błagań wznoszonych z gorliwością. Tak więc Maryja bardzo
przyczyniła się do upadku komunizmu, który nastąpił ostatecznie w
roku 1989. Wszystkie wymienione
wydarzenia należą do historii, lecz
pozostawiły niepowtarzalny kolor
na całości obrazu, jakim są współczesne dzieje świata i Kościoła.
Kościół modlący się na kolanach
i autentycznie szukający Boga nie
pozwoli się zwieść przez żadne
wstrząsy. Na przekór wszelkim
prześladowaniom i groźbom istnieje i będzie istniał. Tutejsi mieszkańcy cieszą się, że mogli cierpieć
z powodu wiary w Chrystusa
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i Matkę Bożą. Gdyby
objawienia były wymysłem lub żartem kilkorga
nastolatków, którzy od
tamtej chwili nie mają
osobistego życia, byłby
to nadludzki wyczyn.
Do dnia dzisiejszego
Medziug orje ma swoich gorliwych zwolenników, jak i zagorzałych
przeciwników. Jest nam
przykro, że miejscowa
prasa katolicka objęła to miejsce
niejako embargiem, tak, że kwestia
Medziugorja jest przemilczana lub
ignorowana, włącznie z niepodawaniem do publicznej wiadomości
dat dużych spotkań, na przykład
Festiwalu Młodzieży lub rekolekcji
kapłańskich, w których uczestniczyło ponad 500 kapłanów z całego świata. A jednak nieustannie
tłumy wiernych przybywają do
Medziugorja w poszukiwaniu sensu
i prawdy.
Najświętsza Maryja Panna jest
z nami, aby przypomnieć nam o
prawdzie Ewangelii, która także w
dzisiejszym zagubionym świecie
może być źródłem nadziei i miłości
dla wielu spragnionych ludzi.
Nadzieja ma dwa wymiary –
horyzontalny i wertykalny. Matka
Boża akcentuje ten drugi, czyli osobową i osobistą relację z Bogiem
poprzez modlitwę i postawę pokory,
czyli stawania w prawdzie o Bogu
i o sobie. Każdy człowiek nosi w
swoim sercu pragnienie kontaktu
z Bogiem, ponieważ z Boga pochodzimy i do Niego wracamy.

Oto istota wszystkich maryjnych
objawień w historii świata.
Jesteśmy wdzięczni Matce Bo
żej, że możemy być w Jej szkole
już 33 lata. Lecz w tej wędrówce
zawsze jesteśmy w punkcie startu,
ponieważ otrzymaliśmy zaproszenie rozpoczynania ciągle od nowa.
Oto wąska droga, głoszona przez
Jezusa w Dobrej Nowinie, w Jego
Błogosławieństwach.
Gdy rozważamy różne wątki,
możemy dostrzec, że Medziugorje
nie zależy od nas, od ludzkich autorytetów, ponieważ nie powstało
w wyniku działania ludzkich czynników. Ukazało się Kościołowi
jako miejsce modlitwy, nawróceń,
nowych perspektyw i nadziei.
Jestem pewien, że znalazło swoje
stałe miejsce w świadomości ludzi.
Medziugorja nie stworzyli ojcowie franciszkanie przez swoją
przebiegłość czy wiedzę. Powstało
ono na skutek interwencji Nieba, na
solidnym fundamencie wiary osób
wierzących oraz dzięki współpracy ludzi świeckich. Jednak gdyby
miało ono swe źródło w ludziach,
dawno by się rozpadło.
Tymczasem jesteśmy świadkami tego, że Medziugorje rozwija
się z dnia na dzień i obejmuje cały
Kościół. Nie mogła tego przeoczyć także hierarchia Kościoła w
Watykanie, dlatego powołano specjalną komisję, na której oficjalną
opinię wciąż czekamy.
W międzyczasie Medziugorje
stało się miejscem intensywnej
modlitwy, wielu nawróceń oraz
uzdrowień, miejscem, w którym
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rzesze wiernych odnalazły drogę
do Boga i własnego serca. Stało
się szkołą modlitwy i adoracji oraz
zachęciło osoby, które doświadczyły smaku osobistej modlitwy,
do praktykowania jej po powrocie
do domów, w swoich rodzinnych
środowiskach.
NAJPIĘKNIEJSZA
LATOROŚL KOŚCIOŁA
Sobór Watykański II postawił
sobie za cel odnowę Kościoła, zarówno hierarchii na szczycie, jak
i wiernych rozsianych po całym
świecie. Możemy zaryzykować
stwierdzenie, że Medziugorje jest
najpiękniejszą latoroślą odnowy
Kościoła i Nowej Ewangelizacji
dzięki życiu postawą nawracania
się - trwaniu na kolanach w głębokiej ofiarnej modlitwie przed
Najświętszym Sakramentem oraz
głoszeniu Dobrej Nowiny, która
stanowi najlepsze lekarstwo dla
zagubionego świata.
Medziugorje nikomu nie wyrządziło szkody, lecz dla wielu stało
się źródłem życia. Święty Paweł
powiedział: Ducha nie gaście!
Jesteśmy przekonani, że nikt nie
będzie chciał zgasić tego płomienia. Oczywiście winny krzew musi
być przycinany i oczyszczany w
różnych doświadczeniach. Jednak
płomień Bożego Ducha musi być
podtrzymywany, ponieważ nie dał
nam Bóg ducha bojaźni, lecz ducha dawania świadectwa, odwagi i
mocy, miłości i roztropności.
Jesteśmy przekonani, że osoby
widzące są narzędziami w kochających dłoniach Boga, z których
pomocy korzystała Maryja przez
minione 33 lata, aby zwrócić uwagę świata na aktualność Ewangelii
oraz konieczność i pilność nawrócenia teraz, nieodkładania zmiany
serca „na później”. Powtarza to
przesłanie od początku swoich
objawień, od 1830 roku do dzisiaj,
aż do objawień w Kibeho (Afryka,
Rwanda), gdzie rozpętała się wojna,
w której brutalnie zamordowano
ponad milion ludzi.
Osoby widzące są niejako kluczem, który tkwi w stacyjce i czeka,
aby zapalić silnik pojazdu i ruszyć.
Jeśli pojazd ruszy, klucze można
puścić. Podobnie jest z widzącymi.
Oni byli zapłonem, natomiast obec-

nie pojazd potrzebuje paliwa naszej
modlitwy, błagania, nawrócenia i
ofiary, aby móc jechać do przodu,
czyli wcielać i urzeczywistniać
Królestwo Boże. Maryja stanowi
znak z Wysoka. Zaprasza nas, abyśmy próbowali zrozumieć i przyjąć
trudne czasy, w których przyszło
nam żyć, lecz daje nam kompas.
Ona jest Gwiazdą Morza i Gwiazdą
Zaranną, która wskazuje nam kierunek w naszym życiu. Niech także w
naszym życiu obdarza nas potrzebnym światłem z nieba.

Dziękujemy Jej za wspólne 33
lata, za wielki dar Jej Osoby dla
narodu chorwackiego, Kościoła i
świata. W ten sposób Medziugorje
zapisało swój rozdział we współczesnych Dziejach Apostolskich.
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2 lipca 2014 (dane Mirjanie)
Drogie dzieci, Ja, Matka tutaj
zgromadzonych i Matka całego świata, błogosławię was macierzyńskim
błogosławieństwem i wzywam was
do pójścia drogą pokory. Ta droga
prowadzi do poznania miłości mojego Syna. Mój Syn jest wszechmocny,
On jest we wszystkim. Jeśli wy, moje
dzieci, tego nie rozpoznajecie, wiedzcie, że wasze dusze ogarnęła ciemność - ślepota. Uzdrowić was może
tylko pokora. Moje dzieci, ja zawsze
żyłam pokornie, odważnie, z nadzieją. Wiedziałam, rozpoznałam, że Bóg
jest w nas i my w Bogu. Tego samego
wymagam od was.
Pragnę, abyście wszyscy byli ze
mną w wieczności, ponieważ jesteście częścią mnie samej. Będę was
wspomagać na waszej drodze. Otulę
was płaszczem mojej miłości i uczynię z was apostołów mojego światła
– Bożego światła. Trwając w miłości
wynikającej z pokory będziecie nieść
światło wszędzie tam, gdzie panuje
ciemność – ślepota. Będziecie nieść
mojego Syna, który jest światłem
świata. Jestem zawsze przy waszych
pasterzach i modlę się, aby zawsze
byli dla was przykładem pokory.
Dziękuję wam.
25 lipca 2014
Drogie dzieci, nie jesteście świadomi, jakie łaski przeżywacie w tym
czasie, kiedy Najwyższy daje wam
znaki, abyście się otwarli i nawróci-
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ORĘDZIA
MATKI BOŻEJ
DLA PARAFII
W MEDZIUGORJU
I DLA ŚWIATA
li. Powróćcie do Boga i do
modlitwy i niech w waszych
sercach, w waszych rodzinach i w waszych wspólnotach zacznie królować
modlitwa, aby Duch Święty
was prowadził i pobudzał
do otwierania się z każdym
dniem bardziej na wolę Boga i na Jego
plan wobec każdego z was. Ja jestem
z wami i wraz ze Świętymi i Aniołami
oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
2 sierpnia 2014 (dane Mirjanie)
Drogie dzieci! Powód dla którego jestem z wami, to moja misja, aby
wam pomóc w zwycięstwie Dobra,
choć wam się to teraz wydaje być niemożliwe. Wiem, że wielu spraw nie
rozumiecie tak, jak i Ja nie rozumiałam wszystkiego, o czym mówił mój
Syn, kiedy wzrastał przy mnie. Wierzyłam Mu i szłam za Nim. Dlatego
proszę i was, abyście mi wierzyli i szli
za mną.
Moje dzieci, pójście za mną oznacza umiłowanie mojego Syna ponad
wszystko i miłowanie Go w każdym
człowieku bez wyjątku. Abyście temu
podołali, ponownie wzywam was do
wyrzeczeń, modlitwy i postu. Wzywam was, aby Eucharystia stała się
życiem waszej duszy. Wzywam was,
abyście stali się apostołami światłości,
którzy będą szerzyć w świecie miłość
i miłosierdzie. Moje dzieci, wasze życie jest jak mgnienie oka wobec życia
wiecznego, lecz kiedy staniecie przed
moim Synem, wtedy On zobaczy, ile
miłości było w waszych sercach. Abyście mogli we właściwy sposób szerzyć miłość, proszę mojego Syna, aby
z miłości udzielił wam daru jedności
w Nim, jedności pomiędzy wami, jedności pomiędzy wami i waszymi pasterzami. Dzięki nim mój Syn wciąż
od nowa ofiarowuje wam Siebie i odnawia wasze dusze. Nie zapominajcie
o tym. Dziękuję wam.

25 sierpnia 2014
Drogie dzieci, módlcie się w moich intencjach, gdyż szatan pragnie
zniszczyć moje plany w tym miejscu
i skraść wam pokój. Oto dlaczego,
moje dzieci, módlcie się, módlcie się,
módlcie się, aby Bóg mógł poprzez
każdego z was działać. Niechaj wasze
serca otworzą się na wolę Boga. Kocham was i błogosławię Moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje
wezwanie.
2 września 2014
(dane Mirjanie)
Drogie dzieci, Ja, wasza Matka,
ponownie przychodzę do was z nieskończonej miłości, z nieskończonej
miłości Ojca Niebieskiego. Patrząc
w wasze serca widzę, że wielu z was
przyjmuje mnie jako swoją Matkę ,
a szczerym i czystym sercem pragnie
być moimi apostołami. Lecz ja jestem
również Matką i dla was, którzy mnie
nie przyjmujecie, a w zatwardziałości swojego serca nie chcecie poznać
miłości mojego Syna. Nie wiecie jak
bardzo cierpi moje serce i jak bardzo
proszę mojego Syna za wami. Proszę
Go, aby uzdrowił wasze dusze, bo
On to może uczynić. Proszę Go, aby
was oświecił cudem Ducha Świętego, abyście przestali, wciąż od nowa,
zdradzać Go, przeklinać i ranić. Całym sercem modlę się o to, abyście
pojęli, że tylko mój Syn jest zbawieniem i światłością świata. A wy, moje
dzieci, moi drodzy apostołowie, zawsze noście mojego Syna w sercu i w
myślach. W ten sposób niesiecie miłość. Ci wszyscy, którzy Go nie znają,
rozpoznają Go dzięki waszej miłości.
W szczególny sposób jestem przy waszych pasterzach, gdyż mój Syn powołał ich, aby prowadzili was drogą
ku wieczności.
Dziękuję wam, moi apostołowie,
za ofiary i miłość.
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«JESTEŚ TERAZ
MOIM APOSTOŁEM.
IDŹ I NIEŚ
MOJE ŚWIATŁO!»
Za wstawiennictwem Matki
Bożej został uzdrowiony 21-letni
Andreas De Luca z włoskiej miej
scowości Castellamare Di Sabia.
Cud wydarzył się w kościele w
Medziugorju. Lekarz potwierdził
później, że poprawy stanu zdrowia
nie można wytłumaczyć za pomocą
aktualnie dostępnej wiedzy me
dycznej. Po zwyrodnieniu biodra
nie ma śladu. Może swobodnie
chodzić, jeździć rowerem i znowu
trenować piłkę nożną.
Oto, co sam o tym wydarzeniu
opowiada:
„Razem z moimi rodzicami w
2009 roku po raz pierwszy odwiedziłem Medziugorje. Pewnego wieczoru poszedłem na Górę Objawień
i widziałem kilka osób opętanych.
Byłem przerażony i nie mogłem
spać, dlatego wyszedłem na zewnątrz, przeżegnałem się i zacząłem
się modlić. Nagle pojawiło się światło nad głową figury Matki Bożej,
przed którą trwałem na modlitwie.
Czułem piękno tego światła, ale
pomimo wszystko przestraszyłem
się i zawołałem rodziców. Wtedy z
figury wyszły dwa promienie, jeden
skierował się do mojego serca, a
drugi zaświecił w kierunku chorego
biodra. Rodzice widzieli światło,
ale nie widzieli promieni.”
Tak opowiada z uśmiechem
chłopak, któremu lekarze diagno
zowali system kostny i mięśniowy
oraz tkankę łączną. Kości rozpadały
się coraz bardziej, tak że Andrea był
– według zdania lekarzy – skazany
w przyszłości na wózek inwalidzki.
Miał zaledwie 12 lat, gdy usłyszał
diagnozę, która nie pozostawiała
żadnej nadziei na polepszenie stanu
zdrowia. Wówczas rodzice zabrali
go do sanktuarium w Medziugorju.
Dla nich wszystkich była to ostatnia

szansa i nadzieja.
„Po wspinaczce na Górę Obja
wień weszliśmy także na Górę
Krzyża, która jako jedna z bardzo
kamienistych gór Hercegowiny, wymaga wiele wysiłku przy wchodzeniu. Podczas wspinaczki złamała się
jedna kula, a później następna. Gdy
schodziliśmy z góry, trzymałem się
kamieni rękoma. Ze strachu zapomniałem, że opierałem się także na
chorej nodze.
Rano pojechaliśmy do Mostaru,
żeby naprawić połamane kule. W
tym czasie modliłem się o to, abym
umiał zachować uśmiech pomimo
bólu, aby rodzicom łatwiej było
znieść moją chorobę. Ukrywałem
przed nimi mój ból, który utrzymywał się od trzech lat. Długo
nie modliłem się za siebie, aż do
chwili, gdy pewna siostra zakonna w Medziugorju powiedziała
mi: „Rozmawiaj z Jezusem, mów
i słuchaj Go. Powiedz mu, by cię
uzdrowił z choroby.”
Następnego dnia uczestniczyłem
w Eucharystii i prosiłem pierwszy
raz za siebie. Odczułem ciepło w
całych plecach” – mówi Andrea,
który nie może pojąć, jak to się
stąło, że jego choroba jest już przeszłością. Ze strachu nie wypuścił
kul z rąk.
„Gdy wróciliśmy do domu,
czekałem w kolejce, opierając się
o kule, aby wysiąść z autobusu.
Trzykrotnie słyszałem w sercu głos:
„Teraz jesteś moim apostołem. Idź
i nieś Moje światło!”
W jednej chwili zniknął intensywny ból, który towarzyszył mi od
trzech lat”, mówi Andrea, który
o swoim uzdrowieniu nie mówił
przez pięć lat. „Nie chciałem o tym
mówić. Byłem jeszcze dzieckiem.
Obecnie jestem pełnoletni. Także

lekarze mieli czas, by potwierdzić,
że doświadczyłem cudu.”
Jego uzdrowienie wspomniano
także w telewizji RAI. Andrea
podzielił się swoją historią, będąc
gościem jednego z najbardziej
oglądanych programów telewizyjnych RAI „Domenica In”. Dyrektor
Kliniki Ortopedycznej w Neapolu,
Anastasio Tricario, znał historię
choroby i leczenia chłopca. Robił
bardzo dokładne badania i potwierdził, że wyleczenia nie można
wyjaśnić medycznie. A jednak po
zwyrodnieniu biodra nie ma śladu. Andrea trenował piłkę nożną.
Pierwszy raz właśnie podczas treningu odczuł, że coś się dzieje w
biodrze. Teraz powrócił do swojej
pasji: ponownie może grać. Do
Medziugorja przyjechał z grupą, w
której był także włoski dziennikarz,
Paolo Brosio, pielgrzym często odwiedzający Medziugorje.
Jedynym wyjaśnieniem uzdrowienia Andrea jest wstawiennictwo
Matki Bożej z Medziugorja, do
której modliła się matka i ciocie
oraz cała rodzina chłopca. Cud
nastąpił w szczytowej chwili, to
znaczy w momencie nawiedzenia
sanktuarium, wyjaśnia dziennikarz. Również dr Pasquale, lekarz
towarzyszący chłopcu przez trzy
lata leczenia, z zadziwieniem zobaczył go, gdy ten wrócił zdrowy z
Medzugorja i pozdrowił go, jadąc
na rowerze. Lekarz z trudnością
rozpoznał Andrea, ponieważ znając
stan chłopca, nie mógł uwierzyć,
że kiedykolwiek wsiądzie na rower. Zaniemówił z wrażenia na ten
widok.
Przekład z niem.: s. Alicja B.
Medjugorje. Gebetsaktion,
nr 114, str. 34-25.
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«Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej» (407)

Mediolan, 17.06.1989

Liczba Bestii: 666
a Najmilsi synowie, teraz rozumiecie plan waszej Niebieskiej
Mamy, Niewiasty obleczonej w
słońce. Walczy ona wraz ze Swoim zastępem w wielkiej bitwie
przeciw wszystkim siłom zła, aby
odnieść zwycięstwo w doskonałym uwielbieniu Przenajświętszej
Trójcy.
b Wraz ze Mną, małe dzieci,
walczcie ze Smokiem, który usiłuje zbuntować całą ludzkość przeciw Bogu.
c Walczcie wraz ze Mną, małe
dzieci, przeciw czarnej Bestii, masonerii, pragnącej doprowadzić dusze do zatracenia.
d Walczcie wraz ze Mną, małe
dzieci, przeciw Bestii podobnej do
baranka – masonerii, która przeniknęła do głębi życie Kościoła, w
celu zniszczenia i jego, i Chrystusa. Aby to osiągnąć, pragnie ona
utworzyć nowego bożka, to znaczy
fałszywego Chrystusa i fałszywy
Kościół.
e Masoneria kościelna otrzymuje polecenia i władzę od różnych lóż masońskich i pracuje
nad tym, aby wszystkich włączyć
potajemnie do tych tajnych sekt.
Ambitnych przyciąga perspektywą
łatwej kariery. Napełnia dobrami
spragnionych pieniędzy. Pomaga
swym członkom w górowaniu nad
innymi i w zajmowaniu najważniejszych stanowisk. Równocześnie – w podstępny, lecz zdecydowany sposób – odsuwa na bok
tych wszystkich, którzy odmawiają
uczestniczenia w jej planie. Bestia
podobna do baranka posługuje się całą władzą pierwszej
Bestii, w jej obecności. Zmusza wszystkich mieszkańców
ziemi do oddawania pokłonu
pierwszej Bestii.
f Ponadto masoneria koś
cielna wznosi posąg na cześć
Bestii i zmusza wszystkich ludzi do oddawania mu pokłonu.
Zgodnie jednak z pierwszym
przykazaniem Świętego Prawa Pańskiego jedynie BOGU
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samemu można oddawać pokłon.
Tylko Jemu samemu należy się
wszelka forma kultu.
g I tak w miejsce BOGA stawia się BOŻKA, mocnego, silnego, władczego. Ten potężny bożek
sprawia, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu
obrazowi Bestii. Bożek ten, silny
i władczy, sprawia, że wszyscy –
mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy – otrzymują znak
na prawej ręce i na czole. Nikt nie
może kupić ani sprzedać bez posiadania tego znaku, to znaczy imienia
Bestii lub liczby jej imienia. Jak
już wam ujawniłam w poprzednim
orędziu, ten wielki bożek – utworzony po to, aby wszyscy oddawali
mu pokłon i służyli mu – to fałszywy Chrystus i fałszywy Kościół.
h A jakie jest jego imię?
i W trzynastym rozdziale Apokalipsy jest napisane: «Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum,
niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: 666.» Dzięki rozumowi
oświeconemu światłością Bożej
Mądrości można odczytać z liczby
666 imię człowieka: imię wskazane przez tę cyfrę – to antychryst.
j Lucyfer, wąż starodawny, diabeł lub szatan, czerwony Smok,
przeobraża się w tych ostatnich
czasach w antychrysta. Apostoł
Jan stwierdził już, iż antychrystem
jest każdy, kto zaprzecza, iż Jezus
Chrystus jest Bogiem. Antychrystem jest posąg czyli bożek wykonany na cześć Bestii, by wszyscy

ludzie oddawali mu pokłon.
k Przeliczcie teraz jego liczbę
666 dla zrozumienia, w jaki sposób
wskazuje ona na imię człowieka.
Liczba 333 oznacza Boskość.
Lucyfer zaś – z powodu pychy –
buntuje się przeciwko Bogu, ponieważ siebie chce wynieść ponad
Boga. 333 to liczba wskazująca na
tajemnicę Boga. Ten zaś, kto chce
umieścić siebie ponad Bogiem,
nosi znak 666. Liczba ta oznacza
zatem Lucyfera, szatana, czyli
tego, który powstaje przeciwko
Chrystusowi – antychrysta.
l 333 wskazane jeden raz, czyli
przez 1, wyraża tajemnicę jedności
Boga. 333 ukazane dwa razy, czyli
przez 2, oznacza dwie natury: naturę Boską i naturę ludzką – zjednoczone w Boskiej Osobie Jezusa
Chrystusa. 333 wskazane trzy razy,
to znaczy przez 3, oznacza tajemnicę Trzech Osób Boskich, czyli
wyraża tajemnicę Przenajświętszej
Trójcy.
Tak więc liczba 333 – przedstawiona jeden, dwa i trzy razy – wyraża podstawowe tajemnice wiary
katolickiej: jedność i trójosobowość Boga oraz wcielenie, mękę,
śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.
m Cyfra 333 oznacza Boskość,
natomiast liczba 666 wskazuje zawsze na tego, kto chce siebie postawić ponad Bogiem.
n Liczba 666 ukazana jeden raz,
czyli przez 1, wyraża rok 666. W
tym okresie historycznym antychryst ukazuje się poprzez zjawisko islamu, który wprost neguje tajemnicę Boskiej Trójcy
i Bóstwo naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Islam – ze swą siłą
militarną – szaleje wszędzie,
niszcząc wszystkie dawne
społeczności chrześcijańskie.
Ogarnia Europę i jedynie dzięki Mojemu matczynemu i nadzwyczajnemu działaniu, wybłaganemu przez Ojca Świętego,
nie udaje mu się całkowicie
zniszczyć chrześcijaństwa.
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o 666 wskazane dwa razy, to
znaczy przez 2, oznacza rok 1332.
W tym okresie historycznym antychryst ujawnia się poprzez zdecydowany atak na wiarę i Słowo
Boże.
Poprzez filozofów – zaczynających przyznawać wartość wyłącz-nie nauce oraz rozumowi – zmierza się stopniowo do ustanowienia
jedynego kryterium prawdy, którym ma być tylko ludzki rozum.
Rodzą się więc wielkie błędy filozoficzne, trwające poprzez wieki aż do obecnych dni. Przesadne
znaczenie nadawane rozumowi –
jako wyłącznemu kryterium prawdy – prowadzi nieuchronnie do
zniszczenia wiary w Słowo Boże.
W okresie protestanckiej reformacji odrzuca się Tradycję jako
źródło Bożego Objawienia i akceptuje się tylko Pismo Święte. Ono
jednak także musi być interpretowane przy pomocy rozumu, odrzuca się więc uporczywie autentyczny Urząd Nauczycielski Kościoła
hierarchicznego, któremu Chrystus
powierzył zadanie strzeżenia de-

pozytu wiary. Każdy jest wolny,
może więc czytać i przyjmować
Pismo Święte zgodnie z własną
osobistą interpretacją. Tak wiara w
Słowo Boże ulega coraz większemu zniszczeniu.
W tym okresie historycznym
dzieło antychrysta ujawnia się
także w podziale Kościoła, w formowaniu się nowych i licznych
wyznań chrześcijańskich, popychanych stopniowo do coraz głębszej utraty prawdziwej wiary w
Słowo Boże.
p 666 ukazane trzy razy, czyli
przez 3, wskazuje na rok 1998. W
tym okresie historycznym uda się
masonerii – wspomaganej przez
masonerię kościelną – zrealizować
swój wielki zamiar: utworzyć bożka – fałszywego Chrystusa i fałszywy Kościół – i umieścić go na
miejscu Chrystusa i Jego Kościoła.
Statua wzniesiona na cześć pierwszej Bestii jest więc posągiem antychrysta. Wszyscy mieszkańcy
ziemi mają oddawać pokłon temu,
który naznaczy swoją pieczęcią
pragnących kupić lub sprzedać.

O MATCE BOŻEJ
I JEJ PRZESŁANIACH

Dojdziecie w ten sposób do
szczytu oczyszczenia, wielkiego ucisku i odstępstwa. Stanie się
ono powszechne, ponieważ prawie
wszyscy pójdą za fałszywym Chrystusem i fałszywym Kościołem. W
ten sposób zostaną otwarte drzwi,
aby mógł się ukazać człowiek czyli
sama osoba antychrysta.
q Oto dlaczego, synowie najmilsi, chciałam wyjaśnić wam karty
Apokalipsy odnoszące się do czasów, w których żyjecie. Chciałam
was przygotować na najboleśniejszą i najbardziej decydującą część
wielkiej walki – rozgrywającej się
pomiędzy waszą Niebieską Mamą
i wszystkimi siłami zła, które się
rozszalały.
r Odwagi! Bądźcie silne, Moje
małe dzieci! Wasze zadanie – to
okazać w tych trudnych czasach
wierność Chrystusowi i Jego Koś
ciołowi, znosząc wrogość, walki i
prześladowania. Jesteście najcenniejszą częścią małej trzódki, która
ma za zadanie walczyć i na końcu
pokonać potężną moc antychrysta.
s Wszystkich was formuję, bronię i błogosławię.

Objawienia Maryjne w XIX i XX wieku
Ścieżki dźwiękowe z filmów o La Salette, Lourdes, Fatimie, Garabandal oraz o Medziugorju. Jako uzupełnienie na tej samej płycie, to o co Matka Boża prosi najczęściej:
Modlitwa Różańcowa. Wszystkie cztery części modlitwy, z rozważaniami
na podstawie wizji Marii Valtorty z „Poematu Boga-Człowieka”. Modlitwę prowadzi założycielka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci: Magda Buczek.

1 x CD mp3 cena katalogowa: 10 zł

Ks. Stefano Gobbi						
DO KAPŁANÓW, UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ		

3 x CD mp3 cena katalogowa 25 zł
(cała książka, czyta lektorka)
Objawienia dane założycielowi Kapłańskiego Ruchu Maryjnego (1973-97). Lektura dla kapłanów i świeckich, pragnących oddać życie Matce Bożej i pozwolić się Jej prowadzić. Ks. Gobbi zmarł 29.06.2011.
W zapisie mistycznych pouczeń znajduje się m. in.: 1) unikatowy komentarz do APOKALIPSY, której poszczególne
symbole wyjaśnione są ze szczególną przejrzystością; 2) głęboko osadzona w Piśmie Świętym analiza realizujących się
obecnie znaków czasu zapowiedzianych bezpośrednio przed przyjściem na ziemię Chrystusa w chwale dla ustanowienia
jego królestwa miłości; 3) rewelacyjna i dogłębna analiza MASONERII jako ruchu: cele, zadania, środki, jakimi masoneria posługuje się
w środowiskach świeckich oraz w Kościele, jak rozpoznać osoby z nią
związane. Co roku, w grudniu ks. Gobbi spotykał się z Ojcem Świętym
Janem Pawłem II, w czasie wspólnej Eucharystii, z papieżem, którego
całe nauczanie było przeniknięte tym samym duchem ofiarowania siebie Najświętszej Maryi Pannie - TOTUS TUUS.
Benedykt XVI na wieść o jego śmierci, powiedział: „Poszedł prosto
do Nieba!” Pogrzeb odbył się we wspomnienie Niepokalanego Serca
Maryi, któremu poświęcił Swe życie. (VD 4/2011)

17

Vox Domini

Znalezione w sieci

Gdzie
dziś
umierają
za
Chrystusa
W homilii wygłoszonej 4
kwietnia w kaplicy Domu św.
Marty
Papież
Franciszek
stwierdził: „Ośmielę się powiedzieć, że być może dzisiaj jest
tyle samo bądź nawet więcej
męczenników niż w pierwszych
wiekach, ponieważ temu światowemu społeczeństwu, temu
spokojnemu
społeczeństwu,
które nie chce problemów,
[chrześcijanie] mówią prawdę i głoszą Jezusa Chrystusa.
Śmiercią albo więzieniem karze
się ich za posiadanie w domu
Ewangelii, za nauczanie katechizmu, i dzieje się to dzisiaj
w niektórych częściach świata!
Pewien katolik z jednej z nich
mówił mi, że nie wolno im się
razem modlić. To zabronione!
Można się modlić tylko samemu i w ukryciu. Ale oni pragną
celebrować Eucharystię, więc
jak to robią? Organizują przyjęcie urodzinowe, udają, że
obchodzą urodziny, i tam odprawiają Mszę św. przed przyjęciem. A kiedy widzą, że zbliżają się policjanci, natychmiast
wszystko chowają i zaczynają
się bawić. Po wyjściu policji
wracają do Mszy Świętej. Muszą tak postępować, ponieważ
wspólna modlitwa jest zakazana. I to dzisiaj”.
Papież Franciszek w ciągu
niespełna 1,5 roku pontyfikatu
wspominał ponad dwadzieścia
razy chrześcijan prześladowanych na świecie. Nie wiedzieć
czemu nie jest to ta część jego
nauczania, którą uwypuklałyby
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media głównego nurtu, mimo
że Franciszek starał się zwrócić uwagę na ten temat bardziej
niż jego poprzednicy na Stolicy
Piotrowej, a już na pewno bardziej niż jakikolwiek światowy
przywódca polityczny.
Współcześni męczennicy
W nauczaniu Papieża Franciszka odnoszącym się do
prześladowanych chrześcijan
można wyróżnić cztery główne punkty. Przyjrzyjmy się im
wspólnie, ponieważ wiele nam
one mówią zarówno o chrześcijanach, którzy dziś w wielu
częściach świata – nie tylko w
przenośni – wracają na krzyż,
jak i o przyczynach, dla których
Zachód milczy.
Punkt pierwszy: „Chrześcijańskich męczenników jest dzisiaj więcej niż w pierwszych
wiekach Kościoła”. Prawdziwą
epoką męczenników jest właśnie nasza epoka. Było to istotną kwestią już w nauczaniu św.
Jana Pawła II, który zachęcał,
by nigdy nie zapomnieć o męczennikach XX wieku, począwszy od chrześcijan wymordowanych przez komunizm, który
tak dobrze był mu znany.
To, że w naszych czasach
jest więcej męczenników niż
w okresie prześladowań rzymskich, jest faktem potwierdzonym przez statystyki. Największym światowym instytutem
statystycznym zajmującym się
religiami jest Center for Study
of Global Christianity kierowany

aż do 2011 r. przez Davida B.
Barretta (1927-2011), a obecnie przez prof. Todda M. Johnsona, którego Papież przyjmował kilka miesięcy temu. W
2000 r. Instytut postanowił obliczyć liczbę chrześcijan zamordowanych za wiarę w Jezusa
Chrystusa do końca XX wieku. W podsumowaniu Barrett
podał, że w dwóch pierwszych
tysiącleciach zabito blisko 70
milionów chrześcijan, z czego
45 milionów przypada na sam
XX wiek. Tylko w XX w. wymordowano więcej chrześcijan aniżeli we wszystkich poprzednich
wiekach razem wziętych.
Punkt drugi nauczania Papieża Franciszka: chrześcijanie
pozostają obecnie najbardziej
prześladowaną mniejszością
na świecie. To również wynika
ze statystyk. Barrett i Johnson
stwierdzają, że również w XXI
w. chrześcijanie reprezentują
ponad 75 proc. prześladowanych ze względu na wyznawaną wiarę.
Jest rzeczą słuszną mówienie o innych mniejszościach
prześladowanych zarówno dzisiaj, jak i w przeszłości (sam
Papież Franciszek poprosił o
wybaczenie za współudział katolików w prześladowaniu żydów i zielonoświątkowców), ale
hipokryzją jest, jeśli zapomina
się o mniejszości największej i
najbardziej prześladowanej: o
chrześcijanach, a wśród nich o
katolikach.
Zabitych wciąż przybywa.
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Trwa walka medialna kontestująca podaną przez Johnsona liczbę 105 tys. chrześcijan
mordowanych każdego roku,
co oznacza, że co 5 minut ginie jeden wyznawca Chrystusa.
Liczbę tę podważa szczególnie brytyjska telewizja BBC, a
także poważni badacze, choć
niespecjalizujący się w tych
statystykach, jak np. wybitny
socjolog Rodney Stark.
Dlaczego nas
prześladują?
Punkt trzeci: Papież Franciszek naucza, że nie wystarczy
podawać liczby zabitych, trzeba zawsze zadawać sobie pytanie, dlaczego nas prześladują.
W innej homilii wygłoszonej 4
marca 2014 r. również w Domu
św. Marty, używając właściwego dla siebie języka, Papież
zdefiniował chrześcijańskie życie jako „sałatę skropioną oliwą
prześladowania”. Prześladują
nas, ponieważ mówimy prawdę, ponieważ głosimy Ewangelię, która z różnych przyczyn
wadzi potęgom i agresorom
tego świata, począwszy od islamskich fundamentalistów, po
północnokoreański komunizm
oraz królującą na Zachodzie
dyktaturę relatywizmu. Solidarność z prześladowanymi braćmi jest punktem wyjścia, ale
punktem docelowym jest krytyka ideologii, które prowadzą do
ich śmierci. To dlatego, że nie
ma woli, by do tej krytyki dojść,
sfery polityczne i medialne Zachodu tak często ukrywają proporcje ludobójstwa chrześcijan.
Kto zabija chrześcijan? Skąd
bierze się owa doroczna liczba
105 tys. zamordowanych? Możemy wyróżnić trzy duże ćwiartki. Pierwsza obejmuje islamski
ultrafundamentalizm, który w
krajach z większością muzułmańską dąży do „czystki religijnej” zbliżonej do haniebnych
„czystek etnicznych”. Zmierza
do zabicia wystarczającej liczby chrześcijan, by inni, sterroryzowani, uciekli i opuścili ziemie,
na których żyją od wieków, a w
niektórych przypadkach nawet

od tysiącleci. Na tym polega
strategia terrorystycznych oddziałów milicji ISIS (Islamskie
Państwo Iraku i Lewantu) w Iraku i Syrii, Boko Haram w Nigerii, najbardziej skrajnej części
Islamskich Sądów w Somalii,
sił politycznych, które bronią
haniebnego prawa o bluźnierstwie w Pakistanie.
Druga ćwiartka należy do
wciąż istniejących reżimów
komunistycznych. Korea Północna zajmuje niechlubne
pierwsze miejsce wśród krajów
świata, gdzie bycie chrześcijaninem jest najbardziej ryzykowne. Również w Chinach – mimo
wzlotów i upadków, otwarcia
dialogu także z Watykanem,
po którym następowały nagłe
i nieprzewidziane zamknięcia
– nie brakuje kapłanów i biskupów wiernych Rzymowi oraz
protestanckich pastorów, którzy przez swoją misyjną działalność stają się zbyt widoczni,
wskutek czego „znikają” i już
nigdy ich nikt nie odnajdzie.
Niestety rozwój gospodarczy w
Chinach nie idzie w parze z rozwojem wolności religijnej…
Trzecia ćwiartka dotyczy kon
fliktów etniczno-nacjonalisty
cznych i plemiennych, które
mieszają religię i politykę. W
indyjskim stanie Orissa kapłani i protestanccy misjonarze są
żywcem paleni przez nacjonalistów, dla których porzucenie
hinduizmu jest równoznaczne
z porzuceniem narodowej tożsamości. W Republice Środkowej Afryki i w Kongo milicje plemienne mordują chrześcijan,
którzy z przyczyn związanych
z wyznawaną wiarą bądź moralnością nie godzą się na werbowanie ich przez grupy odpowiedzialne za okrucieństwa
i rzezie. A wszystko to dzieje
się za przyzwoleniem Zachodu,
który zbyt często odwraca się w
drugą stronę.
Dyktatura
„słusznego myślenia”
I tu dochodzimy do punktu
czwartego. Sam Papież Franciszek zawsze pamięta o tym,
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by przypominać, że Zachód ma
trudności w ujawnianiu prześladowań w Afryce i Azji, ponieważ
także na Zachodzie chrześcijanie są często prześladowani
przez dyktaturę „jedynie słusznego myślenia”, które dyskryminuje, a także zabija tych, którzy się nie podporządkują.
W 2013 r. Papież poświęcił
mały cykl homilii w Domu św.
Marty tematowi nowego totalitaryzmu, „myślenia bez kręgosłupa”, które staje się jedynie
słusznym i zamyka chrześcijanom usta. Franciszek czerpał
przy tym inspirację z powieści
„Pan świata” autorstwa Roberta Hugh Bensona (1871-1914),
anglikańskiego pastora, syna
arcybiskupa Canterbury, który nawrócił się na katolicyzm i
w Kościele katolickim przyjął
święcenia kapłańskie. 18 listopada 2013 r. Papież porównał
scenariusz opisany przez Bensona odnoszący się do naszych
czasów z biblijnym wątkiem z
Księgi Machabejskiej, kiedy
to „król nakazał w całym swoim królestwie, ażeby wszyscy
utworzyli jeden lud i aby każdy
porzucił swoje obyczaje.
Nie chodzi tu o piękną globalizację jedności wszystkich
narodów, w której każdy naród
zachowuje własne obyczaje,
ale o globalizację hegemonistycznego uniformizmu, o jeden sposób myślenia”. To właśnie – wyjaśnił Papież – dzisiaj
nazywa się nowym porządkiem
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świata, który jednak Biblia nazywa już „ohydą spustoszenia”
i czczeniem bożków narzuconych przez silniejszych.
„Czy to odbywa się również
dzisiaj?” – zapytał Ojciec Święty. I odpowiedział: „Tak”. We
fragmencie 1 Księgi Machabejskiej czytamy, że „wyrok królewski pozbawiał życia tego, u
kogo gdziekolwiek znalazła się
Księga Przymierza albo jeżeli
ktoś postępował zgodnie z nakazami Prawa”. Król zaprzedał
się bowiem wrogom Boga. „O
tym właśnie – zauważył Papież – czytaliśmy w gazetach w
ostatnich miesiącach”.
Również dzisiaj chrześcijanie narażają się na więzienie
albo coś gorszego, jeśli nie godzą się na handlowanie swoją tożsamością. Papież przywołał wówczas powieść „Pan
świata”. Książka ta, powiedział
Franciszek, słusznie odsłania „ducha światowości, który prowadzi nas do apostazji”,
ducha, który również obecnie
zagraża Kościołowi. W rzeczywistości w Kościele jest wielu,
którzy sądzą, że „powinniśmy
być jak wszyscy, powinniśmy
być normalniejsi, postępować
jak wszyscy, kierując się ową
młodzieńczą postępowością”.
Niestety później są tego konsekwencje: Biblia ukazuje – tym,
którzy pozostają wierni – „wyroki śmierci, ofiary z ludzi”. Myli
się ten, kto myśli, że są to kwestie z zamierzchłej przeszłości.

„Ale czy wy – zapytał Papież –
myślicie, że dzisiaj nie czyni się
ofiar z ludzi? Jest ich tak wiele!
I są prawa, które te działania
chronią”.
Nie można dzisiaj lekceważyć żadnej wzmianki o aborcji
czy eutanazji. Ale prześladowanie chrześcijan jest powszechniejsze. Również w Domu św.
Marty 29 listopada Papież
Franciszek powiedział, że „myślenie bez kręgosłupa”, tj. filozoficzne ujęcie relatywizmu,
zmierza do tego, by stać się
„jedynie słusznym myśleniem”.
Sformułowanie: „Myślę, co mi
się podoba”, przedstawiane
jest jako element wolności, ale
w rzeczywistości jest jej zaprzeczeniem: jest wyrazem „ducha
tego świata, który nie potrzebuje ludu, lecz tłumu – bezmyślnego, zniewolonego”.
28 listopada – znowu w
Domu św. Marty – Papież ukazał, jakie przerażające są konsekwencje relatywizmu, który
staje się „jedynie słusznym myśleniem”. Powiązał je z działaniem demona w czasach ostatecznych i ponownie przywołał
powieść „Pan świata”, gdzie
widzimy działanie potężnych
mocy sterowanych przez Antychrysta w ostatnich dniach.
Uwaga, powiedział Papież: to
nie dotyczy jedynie tych, którzy
żyją w państwach totalitarnych,
ale dotyczy to nas wszystkich.
„Chrześcijanie, którzy cierpią
prześladowania, którym zakazuje się oddawania czci Bogu, są
proroctwem tego,
co przydarzy się
nam wszystkim”.
Tekst ze strony:
http://www.
naszdziennik.pl/
mysl/91695,gdzie-dzis-umieraja-za-chrystusa.html
Mapa aktualnych prześladowań ze strony:
http://www.
joelstrumpet.com/?p=2809

Walka
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Najświętszej Panny
Przez ostatnie 2000 lat, Najświętsza Panna przychodziła do
ludzkości – do Kościoła katolickiego i do wszystkich chrześcijan
– atakowanej zarówno duchowo
jak i fizycznie. Jej wezwanie do
włączenia się w walkę z mocami
Ciemności poprzez modlitwę różańcową podejmowali pokorni posłańcy, a przekazywali dalej ludzie
świeccy i duchowni. Wołali głośno
o Różaniec jako ratunek dla ginącej od grzechów ludzkości kolejni
Papieże.
Opracowanie niniejsze zawiera
krótkie wspomnienie o zaledwie
kilku z wielu udokumentowanych
przypadków w historii, kiedy to
Maryja pomagała grupom ludzi,
miastom, a nawet całym krajom
w powstrzymaniu wojen. Zawarliśmy w nim też relacje wydarzeń
historycznych, kiedy to – dzięki
modlitwie zwłaszcza różańcowej –
zostało odniesione zwycięstwo bez
rozlewu krwi.
Najbardziej znanym w przeszłości zwycięstwem Błogosławionej Dziewicy jest Bitwa pod
Lepanto. Chrześcijanie zostali dosłownie ocaleni przed całkowitym
zawładnięciem przez imperium
otomana. Maryja nie ustawała w
niesieniu pomocy chrześcijanom,
broniąc ich przed siłami najeźdźców aż do około 1700 roku, kiedy
to przestały im zagrażać fizyczne
ataki z zewnątrz.
Następnie 200 lat później, Matka Boża ukazała się w Fatimie,
gdyż rozpoznała nowe zagrożenie,
które określiła jako okres błędów,
które rozszerzą się na cały świat
przez Rosję. Fatimska Pani mówiła o konieczności nawrócenia się
Rosji. Apelowała i uświadamiała
światu niebezpieczeństwo rysujące
się na horyzoncie. Przyniosła nam
plan, dzięki któremu Bóg mógłby
przywrócić pokój ludzkości, pomimo ogromnych zagrożeń. Jednak jeśli katolicy nie podążą za

fatimskim planem pokoju, może
to doprowadzić do druzgocących
konsekwencji. Aby nie doprowadzić ludzi skłonnych do rozpaczy
do utraty nadziei, Najświętsza
Panna mówiła dzieciom fatimskim
o przyszłym triumfie Jej Niepokalanego Serca, o pokoju, o uratowaniu któregoś dnia świata dzięki
zwycięstwu, które będzie jedynie
Jej własne. Podobnie jak czyniła to
w spotkaniach ze św. Dominikiem
(w. XIII) i św. Janem Bosko (w.
XIX). Najświętsza Panna również
jasno oświadczyła, że zwycięstwo
jest związane z osobami, które wybiorą modlitwę różańcową, będą
nosiły szkaplerz, będą spowiadać
się ze swoich grzechów i nawrócą
się do Boga.
Stawka jest bardzo wysoka: pokój na świecie i zbawienie wieczne.
Wybierzmy współpracę z Bożym
zamysłem ostatecznego pokonania szatana. Proroctwa, dane przez
Maryję o Jej przyszłym zwycięstwie, powinny mobilizować wiernych do oddania się modlitwie
różańcowej. Błogosławiona Dziewica ogłosiła 15 obietnic dla każdego indywidualnie, kto będzie się
modlił na Różańcu. Tymczasem
narody Austrii, Brazylii, Filipin
mogą zaświadczyć o niezwykłych
skutkach modlitwy różańcowej
podjętej przez cały naród.
Mamy nadzieję, że wydarzenia
przedstawione w tym opracowaniu, chociaż jest to jedynie wspomnienie o kilku z wielu, które
odnotowano w historii, dowiodą
wielkiej ważności modlitwy na
Różańcu. Wasze modlitwy są bardzo potrzebne!

Dawne zwycięstwa
Najświętszej Maryi Panny
MATKA BOŻA Z HOSTYNIA
NA MORAWACH, ROK 1241
Hostyń jest górą o wysokości
726 metrów. To ostatnia góra, jeśli
chodzi o znaczenie i wysokość, w

paśmie Karpatów, które ciągnie się
w Morawach. Z powodu wysokości i lokalizacji, Hostyń odgrywała
zarówno rolę strategiczną jak i religijną już 2000 lat przed Chrystusem. Ze szczytu wzgórza, można
zobaczyć piękną panoramę okolicy
i morawskich osad. Przed chrześcijaństwem, góra była prawdopodobnie poświęcona bogu radości, ale dzięki apostołom Słowian
– świętemu Cyrylowi i Metodemu
(w 836 r.) wprowadzono chrześcijaństwo na Morawy, wyparto kult
pogański i Hostyń stał się miejscem chrześcijańskich obrzędów.
Tradycja głosi, że to święci Cyryl i
Metody podarowali mieszkańcom
tego regionu obraz Najświętszej
Maryi Panny w zamian za wyrzeknięcie się ich pogańskiego bóstwa.
W latach 1200, Mongołowie
rozpoczęli inwazję na tereny Rosji
i Europy. Po podbiciu Rosji, plądrowali Węgry, Słowację i Polskę.
Nieprzerwana seria ich zwycięstw
stała się też bodźcem dla Tatarów,
aby wyruszyć na Europę.
W 1241 roku Tatarzy uderzyli na Czechy i na Morawy. Hordy
Mongołów obległy górę Hostyń,
na której mieszkańcy regionu szukali schronienia przed wrogiem w
warownym zamku. Dzielnie od
parli tatarski atak, ale zaczynało im
brakować wody pitnej i jedzenia.
Zdając sobie sprawę z dramatycz-
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Od czasu zwycięstwa Morawian, odbywano pielgrzymki na
górę Hostyń, chociaż pierwszą
historycznie odnotowaną była
dopiero ta z roku 1625.
BITWA POD LEPANTO,
GRECJA, 7 PAŹDZIERNIKA 1571 ROKU
Zatoka Lepanto leży obok
Przesmyku Korynckiego łączą
cego Peloponez z greckim lądem stałym. 7 października
1571 roku rozegrała się tu bitwa
morska, która rozstrzygnęła na
jakiś czas o losach całego chrześcijaństwa.
Wydarzenia prowadzące do
bitwy pod Lepanto rozpoczęły
się w wieku VI, kiedy w Mekce urodził się arabski chłopiec,
późniejszy kupiec i myśliciel,
który osiedlił się w Medynie.
Podbił potem siłą swą rodzinną
Mekkę, ogłosił się prorokiem

nej sytuacji, w jakiej się znaleźli,
chrześcijanie zwrócili się do Matki Niebieskiej z gorliwą modlitwą,
błagając Ją o pomoc. Zaczęły nadciągać burzowe chmury, a z nimi –
gwałtowne potoki deszczu i pioruny. Deszcz uzupełnił zapasy wody,
a tradycja podaje, że namioty obozujących Tatarów były niszczone
przez pioruny. Ogień strawił obóz
wroga i doprowadził mongolskich
wojowników do zamętu. Siły najeźdźcy wycofały się z tych terenów i więcej nie powróciły.
Aby upamiętnić „nadzwyczajną pomoc Dziewicy mieszkańcy
wznieśli wizerunek Cudownej
Opiekunki, aby potomni mogli na
zawsze pamiętać o tym wydarzeniu”.
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Allaha i zmusił ludność do przyjęcia nowej religii. Choć początki były skromne, islam zaczął się
szybko rozprzestrzeniać. Zanim
prorok umarł, wszyscy Arabowie,
czy to przez perswazję słowa czy
też poprzez miecz, zaakceptowali islam. W 638 roku kalif Omar,
zwolennik Mahometa, wjechał do
Jerozolimy i podbił Ziemię Świętą. Hiszpania uległa panowaniu islamu w 712 roku. Armie Muslima
przekroczyły Pireneje i doszły do
Poitiers we Francji, nim zostały
zatrzymane przez o wiele mniej
liczną armię, którą dowodził Karol
Młot – 1 października 732 roku.
Szesnastowiecznej Europie stale groziły napaści muzułmanów.
Od zdobycia Jerozolimy i Ziemi

Świętej islam dążył do narzucenia
siłą swojej religii całemu światu.
Po opanowaniu Afryki Północnej oraz Hiszpanii inwazję mahometan powstrzymywały jedynie
wyprawy krzyżowe. W XVI w.
imperium muzułmańskie wybudowało ogromną flotę, planując zająć
chrześcijańskie porty śródziemnomorskie i ruszyć na podbój Rzymu, a potem – całej Europy.
Turcy byli plemieniem koczowniczym, które przyjęło islam. Rozprzestrzenili oni swą nową religię
na cały środkowy Wschód i czynili
to z zapałem nowonawróconych.
Rozpoczęli kampanię przeciwko
Europie Zachodniej. W regionie
Morza Śródziemnego, Turcy połączyli się z siłami islamskimi i
zjednoczyli pod jednym monarchą
Sulejmanem Wspaniałym.
Sulejman był rzeczywiście niepokonany w boju i tak potężny, że
uważał się za niekwestionowanego
sułtana Wschodu i Zachodu. Już
jego dziadek przyrzekł, że uczyni
stajnię dla swoich koni w Bazylice
św. Piotra w Rzymie, a głowę Ojca
Świętego owinie w turban. Spełnienie tych gróźb stawało się coraz
bardziej realne.
Rycerze Maltańscy
Tylko jednego musiał dokonać
Sulejman Wspaniały przed uderzeniem na Europę: pokonać chrześcijańską placówkę na wyspie Malta.
Rycerze św. Jana wycofali się na
Maltę w 1565 roku, kiedy Turcy
zmusili ich do ucieczki z Rodos.
Ze swojej nowej pozycji, na Malcie, mogli nękać i nękali flotę turecką, żeglującą tam i z powrotem
z Konstantynopola (stolicy imperium tureckiego otomana) do Trypolisu w Afryce Północnej.
Sulejman Wspaniały zdecydował, że czas zaatakować Maltę.
Historycy odnotowali, że okręt
flagowy, który prowadził tamtego
dnia flotę sułtana był największym
i najpiękniejszym statkiem, jaki
kiedykolwiek widziano w Bosforze. Był wizytówką potęgi i władzy
tureckiej. Rycerze Maltańscy, którzy przysięgli walczyć z islamem,
stoczyli bitwę, która „stała się legendą heroizmu”. Rycerze będący
w poważnej mniejszości, stanęli
w obronie swej ziemi, a przede
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wszystkim – wiary. Trzy czwarte Turków zginęło, na wyspie zaś
zostało przy życiu około 600 Rycerzy.
Jednak ta porażka budziła w
sercach Turków chęć odwetu.
Reszta tureckiej floty powróciła do
Konstantynopola, by odbudować
swą armadę i snuć plany odzyskania honoru i prestiżu.
Święty Papież Pius V
„Człowiekiem, który wziął na
siebie zadanie zatamowania zalewu islamu z jednej strony, a z
drugiej – umocnienia odwagi dygocących ze strachu książąt chrześcijańskich, nie był wojowniczy
mąż stanu o wielkich politycznych
umiejętnościach, ale mnich skromnego pochodzenia, na którego
spadł ciężar papiestwa. Był to dominikanin, Papież – Pius V.
Był niestrudzony w wysiłkach
pozyskiwania
chrześcijańskich
książąt dla sprawy ocalenia chrześcijańskiej Europy, która zaczynała uginać się pod naporem nacisków islamu”. Zarówno Niemcy
jak i Francja zachowywały się
pojednawczo wobec Konstantynopola, mając nawet nadzieję na
część islamskich łupów w rzekomo nieuchronnym ostatecznym zwycięstwie tureckim. Tylko
dwom państwom zależało jeszcze
na utworzeniu zapory broniącej
chrześcijaństwa: Wenecji i Hiszpanii.
Wenecja, na Adriatyku, toczyła
w dużej mierze nieskuteczną, defensywną wojnę przeciwko Turkom. Chociaż zdołała zachować
suwerenność, to jednak 300-letnie
potyczki i wojny nadszarpnęły jej
terytorium, odwagę i fundusze.
Hiszpania w tym czasie była
pod rządami Filipa II, męża niezwykle oddanego wierze i monarchy jednego z największych imperiów, jakie świat kiedykolwiek
oglądał. Był królem Hiszpanii, Niderlandów, Anglii, Włoch, władcą
bogatych kolonii w Ameryce i Filipin. Na prośby Papieża Filip II
odpowiadał z pewną ostrożnością,
gdyż swe wojska przeznaczył raczej do obrony ziem należących do
hiszpańskiej korony.
Tymczasem do władzy doszedł
nowy sułtan turecki, Selim II, zwa-

ny Pijakiem. Ogłosił się „PANEM
WSZYSTKICH LUDZI” i uznał,
że nadszedł odpowiedni czas, aby
zawładnąć w końcu wszystkimi
mieszkańcami Europy.
Papież Pius V widział jasno, że
możliwość kapitulacji Europy na
rzecz islamu była realna. 7 marca
1571 r., w święto św. Dominika,
ten Papież – dominikanin podpisał
dokument wzywający do założenia
Świętej Ligi przeciw osmańskiemu imperium Turcji, który poparła Hiszpania i Wenecja. Historycy
odnotowali fakt, iż Papież ze łzami
w oczach, złożył sprawę chrześcijaństwa w ręce Najświętszej Maryi
Panny.
Król Hiszpanii Filip II zgodził
się posłać okręty, żołnierzy i jako
dowódcę całej floty – swego przyrodniego brata, 24-letniego Don
Juana Austriackiego. Don Juan
odznaczył się już wcześniej mądrością i odwagą w walkach w południowej Hiszpanii. Wenecjanie

zgodzili się odbudować małą flotę
Państwa Papieskiego.
Jednak to modlitwa została
uznana za najsilniejszą broń dla
ocalenia chrześcijaństwa i Świętej
Ligi. Modlił się również sam król,
Filip II, kiedy udał się do miejsca
kultu Matki Bożej z Guadalupe w
Extremandura, w Hiszpanii.
Chrześcijańska flota była gotowa do wypłynięcia w połowie
września. Żołnierze codziennie modlili się na Różańcu. Gdy
wszystkie statki zgromadziły się
razem 6 października, dominikanie i jezuici chodzili z pokładu
na pokład słuchając spowiedzi i
odprawiając Msze święte. Pius V
zarządził odmawianie modlitw we
wszystkich zakonach i klasztorach
Rzymu. Sam zaś, wieczorem 6
października, poprowadził modlitwę różańcową w klasztorze OO.
Dominikanów w Rzymie...
Po błogosławieństwie papieskiego legata, flota Świętej Ligi
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powoli wypłynęła na pełne morze.
Płynęła przy przeciwnym wietrze
wzdłuż wybrzeża Grecji, kierując
się do zatoki Lepanto, gdzie – jak
donoszono – skoncentrowały się
wojska tureckie. Don Juan poprowadził flotę „swoim królewskim
okrętem flagowym, który płynął
pod błękitnym sztandarem Matki
Bożej z Guadalupe”. Trzymając
w górze krzyż odwiedził kolejno
wszystkie 62 galery w centralnej eskadrze, zachęcając żeglarzy
i żołnierzy do dzielnej postawy.
Jego okręt flagowy, z 360 wioślarzami oraz 400 ludźmi gotowymi
do walki, znajdował się pośrodku.
W rozkazie do żołnierzy Don
Juan powiedział: „Przybyliście tu
walczyć za Święty Krzyż: zwyciężyć albo zginąć! Czy zwyciężycie
czy zginiecie, czyńcie dziś swą
powinność, a zyskacie chwalebną
nieśmiertelność!”
Rankiem 7 października, dowódca sił morskich Turcji wypłynął w tradycyjnym islamskim szyku w kształcie półksiężyca, z portu
Lepanto we Włoszech. Okręt flagowy sułtana przewoził ząb proroka Mahometa zamknięty w kryształowej kuli, który miał nieść siłom
tureckim pomoc w bitwie.
Siły Świętej Ligi ujrzały karmazynowy sztandar z wypisanym
na nim złotymi literami cytatem z
myśli Proroka, powiewający na tureckim okręcie. W odpowiedzi na
to, Don Juan „rozpostarł olśniewający sztandar z postacią Chrystusa
ukrzyżowanego wyhaftowanego
złotą nitką, przezwyciężający obce
symbole”.
Przywódca wojsk Świętej Ligi
zebrał wszystkie okręty, tworząc z
weneckich rząd ze swej lewej, a z
genueńskich – ze swej prawej strony. Bitwa się rozpoczęła.
Przeciwnicy starli się z mocą.
Walczono o wiele, więc obie strony wykazywały się niezwykłą odwagą. W wirze walki, Don Juan
własnoręcznie wyprowadził swój
okręt na czoło, by zmierzyć się z
Alim Paszą, dowódcą wrogiej floty. Turecki dowódca został uderzony kulą armatnią, która pozbawiła
go głowy. „To był punkt zwrotny
w bitwie i o zachodzie słońca turecka flota była już w kompletnym
nieładzie.”

24

Święta Liga straciła 8 tysięcy
żołnierzy, a zatopieniu uległo 17
ze 100 okrętów. Zdołano uwolnić
15 tysięcy chrześcijańskich galerników z tureckich statków. Muzułmanie stracili 260 okrętów z 300
posiadanych, a w walce poległo z
ich strony około 30 tysięcy ludzi.
Wieczorem w dniu bitwy, Papież Pius V dyskutował akurat w
swoim gabinecie, w Watykanie,
kiedy nagle pozostawił rozmówców i podszedł do okna. Zatrzymał
się tam z promiennym uśmiechem
i odwrócił do gości. Ogłosił im,
że Święta Liga odniosła wielkie
zwycięstwo, choć kurier z Wenecji
przybył do Rzymu z wieściami o
zwycięstwie dopiero po dwóch tygodniach.
Papież Pius V postanowił następnie, żeby dzień 7 października obchodzono jako Święto Matki
Bożej Zwycięskiej, na cześć odniesionego triumfu pod Lepanto, które ocaliło wszystkich chrześcijan.
W swej encyklice napisał: „Pragniemy szczególnie, aby nigdy nie
zostało zapomniane wspomnienie
wielkiego zwycięstwa uzyskanego
od Boga przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny
w dniu 7 października 1571 r., odniesione w walce przeciw Turkom,
nieprzyjaciołom wiary katolickiej”.
Kolejny Papież, Grzegorz XIII,
w 1573 roku zmienił nazwę tego
święta na: MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ.
Papież Klemens XI, po zwycięstwie odniesionym nad Turkami
pod Belgradem, w 1716 roku, rozszerzył święto Matki Bożej Rożańcowej na cały Kościół.
Benedykt XIII dodał je do Brewiarza z objaśnieniem, że Turcy
zostali pokonani „dokładnie tego
dnia, w którym należący do Bractwa Najświętszego Różańca na
całym świecie ofiarowali swą modlitwę różańcową w intencji zwycięstwa nad Turkami, odpowiadając tak na apel Papieża, św. Piusa
V.”
Papież Leon XIII, który usłyszał
w wizji, iż Bóg pozwala szatanowi
przez 100 lat doświadczać Kościół,
napisał aż 12 encyklik o modlitwie
różańcowej. W roku 1885 polecił
odmawiać Różaniec przez cały

październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo różańca świętego, módl się za
nami”.
Postawa Wenecjan jednoznacznie uhonorowała Różaniec Najświętszej Maryi Panny. Ufundowali oni kaplicę dziękczynną ku
czci Matki Bożej Różańcowej.
„Na ścianach umieszczono zapiski z bitwy, które nie pozostawiały
żadnych wątpliwości w umysłach
Wenecjan, co do przyczyn ich zwycięstwa... Zapisali na ścianach to,
co chcieli dać poznać wszystkim:
„Non virtus, non arma,
non duces, sed Mariae
Rosiae victores nos fecit”.
To znaczy:
NIE ODWAGA, NIE BROŃ,
NIE DOWÓDCY – ALE
MARYJA RÓŻAŃCOWA
DAŁA NAM ZWYCIĘSTWO.
BITWA POD WIEDNIEM,
AUSTRIA 1683 ROK
I MATKA BOŻA
CZĘSTOCHOWSKA
Turcy nie stanowili już poważniejszego zagrożenia na morzach.
Bitwa pod Lepanto złamała ich
dominację i siły morskie otomana były skutecznie opanowane we
wschodniej części Morza Śródziemnego. Jednak w 100 lat po Lepanto, Europa stawiała czoło muzułmańskiej inwazji lądowej.
W Europie Północnej wybitny
mąż stanu Jan III Sobieski objął
polski tron. Był znany z posiadania ogromnej, zorganizowanej armii, na czele której stała kawaleria
husarów – oddziały niepodobne do
jakichkolwiek innych znanych dotąd w Europie. Miała je ona poznać
wtedy, gdy sztandary z symbolem
gwiazdy i półksiężyca imperium
tureckiego, stojące wzdłuż rzeki
Dunaj, przekroczyły Budapeszt i
zaczęły marsz na Wiedeń. Wtedy
to legat papieski przybył do Warszawy prosić Polskę o pilną pomoc.
Olbrzymia 100-tysięczna armia
turecka była gotowa do oblężenia
Wiednia. Ani Niemcy, ani Austriacy nie byli zdolni pokonać tureckich najeźdźców. Tylko król Jan III
Sobieski odnosił nad nimi zwycięstwo i to nie raz – a trzy razy, m. in.
pod Chocimiem w 1673 roku.
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Turcy zbliżyli się do Wiednia
13 lipca, okrążyli miasto i zaczęli
oblężenie. Kiedy informacje te doszły do króla Jana, wzniósł serce
do Nieba i modlił się:
„Błogosławiona Dziewico Częstochowska, pozwól mi doświadczyć dwóch cudów: że ci, którzy
trwają w Wiedniu wytrzymają oblężenie do września i że my zdążymy tam na czas, aby ich uwolnić.”
Chociaż liczyła się każda minu
ta, król Polski i jego doradcy pojechali na Jasną Górę, aby się
modlić przed wizerunkiem Czarnej Madonny. Po czterech dniach
modlitw, kiedy król był już gotowy opuścić sanktuarium, kapłan
podał mu obraz Madonny zawieszony na złotym łańcuchu. Król z
wdzięcznością go przyjął, powiesił
na piersi i razem z około 26 tysiącami zbrojnego polskiego wojska
rozpoczął wymarsz.
Otoczony murem Wiedeń był
oblężony pierścieniem Turków.
Liczbę uzbrojonych Turków szacowano nawet na 115 tysięcy. Polski król otrzymał posiłki w liczbie
około 51 tysięcy żołnierzy z Austrii i Niemiec.
O 3.15 rankiem, 12 września
1683 r., król Jan wstał, pomodlił
się, wzniósł w górę obraz Matki
Bożej Częstochowskiej i dał sygnał do ataku. Mówi się, że jego
żołnierze, ścierając się z Turkami
w zaciekłej walce, mieli na ustach
okrzyk: „Maryjo, pomóż!”
Bitwa zakończyła się niespodziewanie wcześnie tego dnia. Po
zwycięstwie, Jan III Sobieski, król
Polski, oświadczył: „Przybyłem,
zobaczyłem, a Bóg zwyciężył.”

Dzień zwycięstwa upamiętniono
ogłoszeniem 12 września dniem
Wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi.
BITWY POD TREMESVAR,
NA WĘGRZECH
I POD KORFU, ROK 1716.
W Encyklice Supremi Apostolatus, z 1 września 1883 roku, Papież
Leon XIII napisał: „Podobnie ważne sukcesy w przeszłych wiekach
osiągnięto w bitwach nad Turkami pod Tremesvar, na Węgrzech
i pod Korfu. W obu przypadkach
te potyczki zbiegły się w czasie ze
świętami Błogosławionej Dziewicy
i publicznym odmówieniem modlitwy różańcowej. To doprowadziło
naszego poprzednika, Klemesa XI,
w dowód jego wdzięczności Niebu,
do ogłoszenia, że Błogosławiona
Matka Boża powinna być każdego
roku w specjalny sposób uczczona
w Różańcu przez cały Kościół.”
Historia wspomina, iż po zdobyciu Konstantynopola, Moham
med II wysłał armię, która dokonała nieudanego oblężenia Korfu.
Sulimanowi II również się nie udało, chociaż odbił 16 tysięcy więźniów. W 1716 roku Ahmed III
również musiał zawrócić. Mieszkańcom Korfu pomógł w obronie
saksoński generał Matthias Schulenburg, którego do walki zagrzewał mnich, unoszący w górę nad
wojskiem krzyż.
MATKA BOŻA I BITWA POD
NOWYM ORLEANEM,
LUIZJANA,
8 STYCZNIA 1815 ROKU
Bitwę pod Nowym Orleanem
rozegrali Brytyjczycy i Ameryka-

nie, 8 stycznia 1815 roku. Siłami
amerykańskimi dowodził generał
Jackson. Przerażone żony amerykańskich żołnierzy i inni krewni wojskowych, chcąc wspomóc
generała Jackson’a, spędzili noc 7
stycznia na modlitwie przed wizerunkiem Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, w klasztorze Urszulanek
w Nowym Orleanie.
Rano 8 stycznia, Przewielebny
William Dubourg, wikariusz generalny, późniejszy biskup Nowego Orleanu, odprawił Mszę św., a
Urszulanki przyrzekły – co wyraziła ich przełożona – że corocznie
ofiarują Mszę św. dziękczynną, jeśli Amerykanie wygrają bitwę. W
momencie Komunii św. do kaplicy
wpadł kurier, który oznajmił obecnym amerykańskie zwycięstwo.
Sam Jaskson nie wahał się przyznać zwycięstwa Bożej interwencji
i przybył osobiście do klasztoru z
towarzyszącym mu sztabem, aby
podziękować siostrom za modlitwy w jego intencji. Urszulanki
wiernie wypełniały złożone przyrzeczenie przez 75 lat.
Cześć, jaką Siostry oddawały
Matce Bożej Nieustającej Pomocy,
miała początek w skutecznej modlitwie pewnej francuskiej zakonnicy. Za sprawą Napoleona Papież
Pius VII znalazł się w areszcie domowym. Pewna sprawa wymagała
wtedy oficjalnego zatwierdzenia,
jednak nie było możliwości przekazania listu Papieżowi.
Niemniej jednak, siostra modliła się i w czasie modlitw przed
figurą Matki Bożej, poczuła natchnienie, aby zwrócić się do Królowej Niebieskiej tymi słowami:
„O Najświętsza Dziewico Maryjo, jeśli uzyskasz natychmiastową i przychylną odpowiedź na mój
list, obiecuję Ci, że będziesz czczona w Nowym Orleanie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.”
List siostry do Ojca Świętego był datowany 19 marca 1809 i
został wysłany z Francji. Siostra
otrzymała na niego odpowiedź od
Ojca Świętego z datą 28 marca
1809. Zgodnie z obietnicą, zakonnica wprowadziła pobożny tytuł
Matki Bożej w Nowym Orleanie,
a Rzym oficjalnie go zaaprobował.
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FATIMA, 1939-1945
WYSŁUCHANA PROŚBA
O RÓŻANIEC DLA POKOJU
NA ŚWIECIE
Przykładem mocy modlitwy różańcowej może być sytuacja Portugalii w czasie II wojny światowej.
Większość mieszkańców przejęła
się objawieniami w Fatimie i orędziem przekazanym przez Matkę Bożą, a biskupi ofiarowali ten
kraj Niepokalanemu Sercu Maryi i
Portugalia prawie nie ucierpiała w
czasie II wojny światowej.
CUD W HIROSZIMIE I NAGASAKI, JAPONIA 6 i 9
SIERPNIA 1945
Cudem związanym z modlitwą
różańcową jest także niezwykłe
ocalenie kilkunastu osób w Hiroszimie i Nagasaki.
Na sześć miesięcy przed atomowym atakiem lotnictwa USA w
miastach tych, jak mówili potem
świadkowie, pojawiło się dwóch
mężczyzn. Trzem milionom katolików głosili konieczność nawrócenia, odmawiania Różańca i pokuty
jako jedynego ratunku przed zbliżającym się nieszczęściem. Nawoływali do życia w stanie łaski
uświęcającej, częstego przyjmowania sakramentów, do noszenia
sakramentaliów, do trzymania w
swoich domach wody święconej
oraz gromnicy i do codziennego
odmawiania przynajmniej jednej
części Różańca.
Po ataku atomowym okazało
się, że w Hiroszimie i Nagasaki
prawie wszystko zostało zrównane
z ziemią — z wyjątkiem dwóch budynków. W jednym było 12 osób, a
w drugim – 18. Mieszkańcy przeżyli. Otaczające dom podwórka,
a nawet trawa, również pozostały
niezniszczone. Nie została zniszczona ani jedna szyba czy dachówka! Specjaliści Armii Stanów
Zjednoczonych przez kilka miesięcy obserwowali domy próbując
zrozumieć niezwykły fenomen: w
jaki sposób oba domy wraz z ich
mieszkańcami i otaczającym je dobytkiem mogły ocaleć? W końcu
doszli do przekonania, że nie było
tam niczego, co po ludzku mogłoby
ocalić te domy przed zburzeniem.
Stwierdzili, że musiała zadziałać
jakaś siła nadprzyrodzona...
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Natomiast sami uratowani opowiadali, że w noc poprzedzającą
atak bombowy usłyszeli puknie do
drzwi. Twierdzą, że ukazał się im
Anioł, który zaprowadził ich do
domu, w którym mieszkała rodzina wierna wezwaniom Matki Bożej i wypełniająca Jej polecenie,
by codziennie, przez sześć miesięcy odmawiać różaniec. Ocaleni
żyli jeszcze przez wiele lat. Jeden
z nich, Hubert Schiffler, został
księdzem. Powiedział, że od czasu
ataku atomowego setki ekspertów
zastanawiało się, czym mógłby
różnić się ów ocalały dom od kompletnie zburzonych. Ks. Schiffler
twierdził, że różnił się jednym:
w tym domu posłuchano wezwań
Matki Bożej do codziennego odmawiania Różańca!

Współczesne zwycięstwa
różańcowe Najświętszej
Maryi Dziewicy
AUSTRIA, 18 MAJA 1955
13 maja 1955 roku, w rocznicę pierwszego objawienia Matki
Bożej Fatimskiej, Rosja Sowiecka
zgodziła się na niezależność Austrii i wkrótce stosownie do podpisanej deklaracji, wycofała wszystkie oddziały wojskowe.
Austria ma złoża ropy i jej położenie w Europie jest strategiczne.
Ma mocne powiązania z Europą
Wschodnią przez tradycje dawnego imperium austrowęgierskiego.
Wszystko wskazywało na to, że
siły okupacyjne Rosji pozostaną w
Austrii i kraj ten podzieli los reszty

Europy Wschodniej. Gdyby tak się
stało, Sowieci uzyskaliby wyjątkowy zasięg dla swoich wpływów.
Wszystko wskazuje więc na to, że
Austria zawdzięcza swą wolność
interwencji Bożej.
W liście napisanym przez Ojca
Pavlicka OFM, opublikowanym
w Voz de Fatima 13 października 1955 roku, całą zasługę w odzyskaniu wolności przez Austrię
oddano Matce Bożej Fatimskiej
i odmawianiu w tej intencji Różańca. Ponad 700 tysięcy ludzi
z 7-milionowej ludności Austrii,
czyli 10 % ludności, zadeklarowało codzienną modlitwę różańcową
stosownie do prośby Matki Bożej
Fatimskiej. Ojciec Pavlicek napisał: „Czy to nie cudowne jak Nasza
Najdroższa Pani pomogła Austrii
odzyskać wolność? To było tak
oczywiste... 13 maja wszystkie gazety austriackie przyniosły wieść,
że Rosja Sowiecka zgodziła się na
niezależność Austrii i w niedzielę,
15 maja, w Wiedniu zostało podpisane porozumienie. To był rzeczywiście cudowny podarunek Matki
Bożej dla całej społeczności katolickiej Wiednia, która codziennie,
wiernie, przez siedem lat przychodziła do Niej i odmawiała od 15stej do 20-stej, jeden różaniec za
drugim...”
To, że Matka Boża przezwyciężyła niebezpieczeństwo, które ciążyło nad Austrią, potwierdziła też
publicznie Teresa Neumann, niemiecka mistyczka, przed śmiercią,
18 września 1962 roku: „Z pewnością to modlitwy i wiele różańców
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ludności Austrii dało im wyzwolenie od dominacji rosyjskiej.”
Bawarska mistyczka zachęciła
wówczas reprezentanta Błękitnej
Armii, Alfreda Williamsa do kontynuowania szerzenia przesłania
Matki Bożej Fatimskiej. To, co
stało się w Austrii, mogłoby być
udziałem każdego innego kraju
skłonnego tak postąpić dla rozwiązania swoich trudnych spraw.
BRAZYLIA, 1964
UCIECZKA PREZYDENTA
PRZED MOCĄ RÓŻAŃCA
Zwycięstwo różańcowe w Brazylii było również imponujące.
Nawet Reader’s Digest opublikował artykuł zatytułowany: „KRAJ,
KTÓRY SIĘ URATOWAŁ”. Wydawca pozwolił go przedrukować dla zainteresowanych, którzy
chcieliby pójść w ślady Brazylijczyków. Zwycięstwo polegało na
usunięciu prezydenta o komunistycznych skłonnościach, który
był na krawędzi przeprowadzenia
krwawej rewolucji. Zwycięstwo
było rzetelnie przypisane Matce
Bożej Różańcowej, ponadto nikt
nie stracił życia.
Na początku lat 60-tych XX
wieku, Brazylia miała około 215
milionów obywateli. Ten gigantyczny kraj Ameryki Południowej
dzieli granice niemal ze wszystkimi państwami tego kontynentu.
Komunistyczna kontrola Brazylii
postawiłaby więc ten system na
progu każdego kraju Ameryki Południowej, oprócz Chile i Ekwadoru.
Komuniści, zwykle czujni i
skrupulatni, nie wzięli pod uwagę
w swoich planach jednego raczej
niezwykłego szczegółu: ofiarności brazylijskich kobiet, które nie
dawały spokoju Matce Bożej Różańcowej błagając Ją nieustannie o
ocalenie przed komunizmem. Do
Matki Bożej Fatimskiej modliły
się tak:
„Matko Boża, zachowaj nas od
złego losu i cierpienia, jakie jest
udziałem umęczonych kobiet kubańskich, polskich, węgierskich
i innych – ze zniewolonych narodów.”
Do pierwszego poważnego spotkania z komunistami doszło w
Belo Horizonte, kiedy 20 tysięcy

kobiet z różańcami w rękach zakłóciło spokój Zjazdu Partii Komunistycznej. Ówczesny prezydent
Goulard zadrwił z tej pokojowej
demonstracji i z lekceważeniem
odniósł się do skuteczności modlitwy w rozwiązywaniu problemów
Brazylii. Wtedy włączyły się do
akcji przeciwko Goulardowi kobiety w Sao Paolo. Zorganizowały demonstrację nazwaną MARSZEM RODZINY Z BOGIEM KU
WOLNOŚCI.
600 tysięcy ludzi podjęło trzygodzinny marsz przez śródmieście
Sao Paolo, modląc się na Różańcu
i śpiewając pieśni religijne. Dla
Goularda (na zdjęciu, w towarzystwie żony przemawia do demontrujących tłumów) stało się jasne,
że nie miał powszechnego poparcia koniecznego, aby rewolucja w
Brazylii się powiodła. Uciekł więc
z kraju. Niejeden niewierzący ob-

serwator, nie umiejąc zrozumieć
wydarzeń, rozpowszechnia po dziś
dzień informację, jakoby Goularda
wyprowadziły z kraju rozmaite,
wywierające na niego nacisk grupy, opłacone przez CIA...
FILIPINY, LUTY 1986
UPADEK REŻIMU POD
NAPOREM MODLITWY
Wiele zostało już napisane o
zwycięstwie różańcowym na Filipinach. Magazyn Serce Błękitnej
Armii zamieścił na ten temat szczegółową relację. Sprawozdanie w
Sercu... – piśmie katolickim – nie
jest niczym nadzwyczajnym, ale...
w The Washington Post? Tymczasem to zwycięstwo różańcowe
było na tyle wstrząsające, że opisał je również jeden z redaktorów
tego pisma. 9 marca 1986 r. Colman McCarthy napisał: „O modlitwie jako potężnej broni opowiada
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zwykle życie świętych i męczenników. Język wiary mówi, że nie ma
broni skuteczniejszej od niej. Teraz
są inni. Należy do nich Corazon
Aquino – wdowa po Benigno Aquino, bezkompromisowym opozycjoniście, który nie bał się ujawniać
skandali rządowych, a po wygnaniu z ojczyzny, został w końcu zastrzelony w 1983 r., na lotnisku,
kiedy wracał do kraju.”
Dyktator F. Marcos rozwiązał
parlament i rozpoczął aresztowania. Część ludzi zbuntowała się
i odmówiła mu posłuszeństwa.
Wiedzieli jednak, że sami nie mają
szans. Poprosili o pomoc prymasa
Filipin, kardynała J. Sina. Kardynał zamknął się w swej kaplicy i
modlił się. Potem wyszedł, wezwał
ludność przez katolickie radio, do
wyjścia na ulicę. W ciągu kilku godzin w Alei Objawienia stanęły 2
miliony ludzi. Przyszli całymi rodzinami z różańcami w rękach. Po
4 dniach na ulicę wyjechały czołgi,
które ruszyły wprost na tłum. Zebrani modlili się głośno na różańcu.
Wojsko zwiększyło obroty silników rozkazując ludziom zejść
z drogi. Ci odmówili wstania z
miejsc. Czołgi zatrzymały się, a po
chwili sami żołnierze przyłączyli się do modlitwy. Gdy nadszedł
rozkaz rozpędzenia tłumu gazem,
zmiana wiatru sprawiła, że ci, któ
rzy go wykonali, sami zaczęli kaszleć i uciekać. I
tak w dniach 22-25 lutego
1986 r. w stolicy Filipin
Manili, w Alei Objawienia
się Świętych dokonała się
pokojowa rewolucja, a moc
modlitwy przyczyniła się
do pokonania dyktatora.
Nie tylko The Washington Post ale również Agencja UPI donosiła o tych
wydarzeniach, powołując
się na słowa kardynała
Sina, prymasa Filipin. Powiedział on, iż wojskowe oddziały rządowe wstrzymały ogień i nie
zaatakowały tłumów blokujących
drogę do koszar, gdyż żołnierzom
ukazała się bardzo Piękna Pani.
Powiedzieli, że kobieta zwróciła
się do nich słowami: „Zatrzymajcie się! Nie atakujcie moich dzieci.
Ja jestem Królową tego kraju”.
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Dziś świat wstrząsany jest każdego dnia coraz bardziej tragicznymi wydarzeniami i doniesieniami o
nich. W każdym narodzie, w wielkich i małych miastach zaczyna
ludzi ogarniać lęk przed wejściem
do sklepu, do pociągu, przed wyjściem z domu po zmroku...
Islam staje się coraz groźniejszy. Jego fanatyczni wyznawcy doprowadzili do powstania Państwa
Islamskiego,
odpowiedzialnego
za najokrutniejsze prześladowania
chrześcijan w Iraku i w Syrii. Do
krzyżowania chrześcijan dochodzi
w Egipcie, w Sudanie. Nikt wierzący w Chrystusa nie może się czuć
w pełni bezpieczny w Turcji i w tak
wielu innych krajach. Przed kilkoma dniami zgwałcono i zamordowano kilka włoskich zakonnic w
Burundi. Nie ma dnia bez nienawiści wobec krzyża, nie ma dnia bez
szyderstwa, bluźnierstwa wobec
Boga i zabójstwa Jego dzieci.
Matka Najświętsza wciąż staje
przed nami z różańcem w ręku, dając nam go jako najprostszy sposób
na wybłaganie pokoju w sercach
pojedynczych ludzi i całych narodów. Odpowiedzmy Jej – każdy na
miarę własnych możliwości – tak,
jak dziecko ufające Matce, które
nie zadaje zbyt wielu pytań, lecz
spełnia polecenie wiedząc, że w
słowach Matki jest z pewnością –
dobro. Nie bądźmy jak trędowaty

Syryjczyk Naaman, który obraził
się na proroka Elizeusza. Ten – dla
pozbycia się trądu – nakazał mu
spełnić coś prostego: obmycie się
w wodzie, chory tymczasem spodziewał się wielkich spektakularnych działań ze strony proroka (2
Krl 5).

I nas ogarnia czasem podobne powątpiewanie: czy środek tak
prosty, jakim jest modlitwa różańcowa, może zmienić ten świat?
Matka Boża zapewnia nas, że
TAK!
Przekład i oprac. na podstawie
serwisów internetowych oraz
artykułu z „Signs and Wonders
for Our Times”:
Katarzyna Radwańska

Historia
Różańca
Świętego
Od wieków chrześcijanie próbowali odpowiedzieć na wezwanie
św. Pawła do nieustannej modlitwy. Jednym ze sposobów było powtarzanie różnych modlitw.
Pierwszą i najstarszą modlitwą
chrześcijan jest modlitwa, której
nauczył sam Jezus: Ojcze nasz.
Dlatego też pierwsze reguły za
konne zobowiązywały mnichów
do wielokrotnego powtarzania
właśnie tej modlitwy. Na przykład
reguła benedyktyńska jeszcze w
XI wieku nakazywała braciom zakonnym codziennie odmawiać 150
razy Ojcze nasz na wzór kapłańs
kiego oficjum złożonego ze 150
psalmów.
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano także potrzebę proszenia o
wstawiennictwo Najświętszą Maryję Pannę. Dlatego
w XII w. utrwalił się w Kościele zwyczaj odmawiania
pozdrowienia, którym w
scenie zwiastowania Anioł
przywitał Maryję. Z czasem dodano do nich słowa wypowiedziane przez
św. Elżbietę w czasie nawiedzenia. Obecna forma
Zdrowaś Maryjo ostatecznie ukształtowała się w XV
w. Zatwierdził ją Pius V w 1566 r.
Z czasem do modlitwy Ojcze nasz
zaczęto dodawać Zdrowaś Maryjo.
I tak te dwie modlitwy dały początek różańcowi.
WIENIEC Z RÓŻ
Za Ojca Różańca świętego uwa
ża się św. Dominika, któremu mia-
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ła się objawić Matka Najświętsza
i nakazać rozpowszechnianie tej
modlitwy na całym świecie. Nie
był to jednak Różaniec w dzisiejszej formie.
Różaniec stał się dla św. Dominika skuteczną bronią w walce
z herezją albingensów. Tradycja
głosi, że to właśnie w czasie jednej z jego wypraw, w trakcie której zwalczał tę herezję, zrodziła się
modlitwa różańcowa. Pomimo postów i modlitw posługa św. Dominika nie przynosiła owoców. Wówczas ukazała mu się Matka Boża i
poleciła Dominikowi, by nie tylko
głosił kazania, lecz by połączył je
z odmawianiem tzw. Psałterza Maryi, czyli 150 Zdrowaś Maryjo i 15
Ojcze nasz. Od tej pory św. Dominik przeplatał swe nauki modlitwą różańcową, w której rozważał
wraz ze słuchaczami treści zawarte
w głoszonych naukach.
Nazwa RÓŻANIEC wywodzi
się ze średniowiecza. W ówczesnej
mentalności świat stworzony traktowano jako księgę o Panu Bogu,
a w przyrodzie dopatrywano się
rzeczywistości duchowych. Szczególną rolę pełniły kwiaty, symbolizowały one różne cechy. Często
też ofiarowywano kwiaty Bogu i
ukochanym osobom. Modlitwy
traktowane były jako duchowe
kwiaty. I dlatego odmawianie różańca porównywano z dawaniem
Matce Bożej róż. Stąd modlitwę tę
nazwano wieńcem z róż, czyli różańcem.
Ostateczny kształt modlitwy różańcowej ustalił się w XV w. dzięki
dominikaninowi o. Alanowi de la
Roche (1428-75). On ustalił liczbę
150 Zdrowaś Maryjo na wzór 150
psalmów, które podzielił na dziesiątki poprzeplatane modlitwą Ojcze nasz. Dla rozpowszechniania
modlitwy założył pierwsze BRACTWO RÓŻAŃCOWE. Dzięki zakonowi dominikańskiemu modlitwa różańcowa już w XV w. stała
się znana w całym Kościele.
MODLITWA KOŚCIOŁA
Modlitwa różańcowa bardzo
szybko zyskała aprobatę Kościoła i
była traktowana jako oręż przeciw
wrogom wiary, a jej skuteczność
potwierdziły przytoczone przykłady.

Do rozpropagowania Różańca
przyczyniła się też sama Maryja.
Ukazując się w Lourdes, Fatimie,
Akita, a także wcześniej w polskim
Gietrzwałdzie wzywała do modlitwy różańcowej.
O skuteczności tej modlitwy
można przekonać się patrząc na
codzienne życie wielu osób. Mogą
świadczyć o tym choćby liczne
wota w kościołach, przy obrazach Matki Bożej Różańcowej.
Świadkiem mocy tej modlitwy jest
też Jan Paweł II, który w czasie
wspólnej modlitwy różańcowej w
Ludźmierzu powiedział: „Zawsze
mogłem na nią liczyć, szczególnie
w momentach trudnych bardzo jej
potrzebuję i nadal was o nią proszę”.
Dla uczczenia Matki Bożej Różańcowej i pobudzenia na nowo
wiernych do odmawiania tej tak
ważnej modlitwy dodał do tradycyjnych części – tajemnice światła.
Mimo, że rozmowa z Bogiem
polegająca na powtarzaniu modlitw i medytacji znana już była
przed chrześcijaństwem, to różaniec jest własnością chrześcijaństwa. Dopiero bowiem w Kościele katolickim stał się powszechną
własnością jego wyznawców i
przybrał formę oryginalną. Różaniec jest obecnie najpopularniejszą
modlitwą wiernych Kościoła katolickiego.
Nie jest to modlitwa urzędowa,
nie wchodzi do oficjalnej liturgii,
jest natomiast modlitwą prywatną
wiernych. A jednak bez przesady
można uznać ją za najpopularniejszą modlitwę wiernych Kościoła.
Zna tę modlitwę każdy katolik, nawet dziecko.
CO O TYM
ZADECYDOWAŁO?
Przede wszystkim łatwość i prostota różańca. Składa się on przecież z modlitw codziennych, najpowszechniej używanych. Można
go odmawiać prawie w każdym
czasie i prawie w każdym miejscu.
Rozważanie tajemnic z życia Pana
Jezusa i Jego Matki dodane w wiekach późniejszych nadało różańcowi formę rozmyślania, kontemplacji Ewangelii, co pozwala nie tylko
lepiej poznać życie Chrystusa, ale
je także naśladować.

Spopularyzowali tę modlitwę
Święci Pańscy, gdyż była ona ich
ulubioną modlitwą i nie rozstawali
się z nią nigdy.
Najbardziej do rozpowszechnienia tej modlitwy przyczynili się
sami papieże. Zachęcając wiernych
do odmawiania, ustanawiając nabożeństwa różańcowe w miesiącu
październiku i święto różańcowe.
Wreszcie do spopularyzowania tej
modlitwy przyczyniły się bardzo
objawienia Maryi z różańcem w
ręku, polecającej usilnie odmawianie tej modlitwy. Tak było w Lourdes 1858 r., w Fatimie 1917 r., w
Pompejach koło Neapolu w r. 1875
i w wielu innych miejscach (np. w
Kanadzie, na Filipinach, w Meksyku).
Do spopularyzowania tej wyjątkowo pięknej modlitwy przyczyniły się też bractwa różańcowe.
Miały one w Polsce wielkie znaczenie. W księgach bractw różańcowych historycy zapisali imiona
królów polskich: Zygmunta Starego, Zygmunta II Augusta, Stefana
Batorego, Władysława IV, Jana
III Sobieskiego i Stanisława Leszczyńskiego. Są pośród nich też znani wodzowie i hetmani np. Stefan
Czarniecki, Stanisław Żółkiewski,
Karol Chodkiewicz, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Pułaski.
Nim powstał żywy różaniec,
znany był tzw.
WIECZNY RÓŻANIEC
został on założony w Bolonii w
1635 r. przez o. Tymoteusza Ricci.
Obliczył on, że rok ma 8760 godzin. Wierni na ochotnika zgłaszali
się, wyznaczjąc sobie godzinę dnia
czy też nocy raz w roku. Raz w
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roku odmówić różaniec to nie taka
znowu wielka ofiara. Zgłosiło się
bardzo wielu. W drodze losowania wybierano dzień i godzinę. Na
przykład, papież Urban VIII wylosował dla siebie godzinę 11 w nocy
22 maja 1643 roku.
Żywy różaniec – dziś tak popularny – założyła Sł. B. Paulina Maria Jaricot, w Lyonie w 1826 roku.
Zatwierdził go papież Grzegorz
XVI w 1832 roku. Licząc się z sytuacją współczesnego człowieka,
że jest on wieczne zagoniony i zapracowany, założycielka wpadła na
pomysł, aby zobowiązać członków
do odmawiania jednej tylko dziesiątki różańca każdego dnia. Na to
stać każdego, nawet najbardziej zajętego pracą chrześcijanina. Członkowie są tak zorganizowani, że
razem tworzą grupy dotychczas po
15 osób, od roku 2002 po 20 osób
tak, by był przez nich odmówiony
cały różaniec – 4 części – czyli 20
tajemnic. Do żywego różańca należy wiele osób także w Polsce.
Jan Paweł II, nazywany PAPIEŻEM RÓŻAŃCA zachęca nas
w swym nauczaniu: „Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem.
Przedziwna modlitwa! Przedziwna
w swej prostocie i głębi zarazem.
Powtarzamy w niej wielokrotnie
te słowa, które Maryja usłyszała
od Archanioła i swej krewnej, Elżbiety. Do tych słów dołącza cały
Kościół. Można powiedzieć, że
różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego
rozdziału konstytucji „Lumen Gentium” Soboru Watykańskiego II,
mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na
kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty
życia Jezusa Chrystusa. Układają
się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych.
Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez — można by powiedzieć — serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki
różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości.
Sprawy osobiste, sprawy naszych
bliźnich, zwłaszcza tych, o których
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najbardziej się troszczymy. W ten
sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim” (29.10.1978 r.)
WAŻNE DATY
1213 – Na południu Francji pod
Muret odniesione zostało zwycięstwo nad albigensami. Od XV w.
wydarzenie to łączone jest z przekazaniem Różańca św. Dominikowi (1170-1221) przez Matkę Bożą.
1353 – W kodeksie Schlacken
werthera św. Jadwiga, księżna śląs
ka, przedstawiona jest z modlitewnikiem i różańcem w lewej ręce.
1409 – Założenie Bractwa Różańcowego w Dusseldorfie. W II
połowie XV w. kartuzowi Heirichowi von Kalkar przypisuje się
przedzielenie 10 Zdrowaś Maryjo
– modlitwą Ojcze nasz.
1470 – Dominikanin Alan von
Rupe posłuszny nadprzyrodzonej
interwencji, zakłada Bractwo Różańcowe w Douai, we Francji.
1476 – Dominikanin Jakub
Sprenger dla założonego przez siebie Bractwa Różańcowego publikuje Statut.
1484 – Papież Innocenty VIII
nadaje 13 października odpusty dla
Bractwa „Psałterza Błogosławionej Maryi Dziewicy w Krakowie”.
1506 – Albrecht Durer maluje
dla Bractwa Różańcowego w Wenecji obraz Uroczystości różańcowe (Muzeum Narodowe, Praga).
1569 – Św. Pius V bullą z 17
marca ustanawia, że rozważanie
tajemnic z życia Pana Jezusa jest
warunkiem koniecznym do otrzymania odpustów. Różaniec uzupełniono więc rozważaniem tajemnic.
1571 – Św. Pius V przypisuje zwycięstwo pod Lepanto nad
Turkami modlitwie różańcowej i
ustanawia święto Matki Bożej Różańcowej, a wcześniej (1569) zatwierdza jednolitą formę różańca
dla całego Kościoła (trzy części i
piętnaście tajemnic).
1576 – Publikacja pierwszego
formularza Mszy wotywnej różańcowej.
1600 – Włączono do Różańca
trzy wezwania: prośbę o wiarę,
nadzieję i miłość, symbolizowane
przez trzy pierwsze Zdrowaś Maryjo...
1716 – Katolicy obchodzą świę-

to Różańca: 7 października.
1826 – Maria Paulina Jaricot zakłada w Lyonie we Francji wspólnotę Żywego Różańca, która po
zatwierdzeniu przez Papieża, pod
koniec jej życia liczy na świecie
trzy miliony członków.
1858 – Matka Boża osiemnaście razy objawia się w Lourdes. W
ręku trzyma różaniec ze śnieżnobiałych pereł, połączonych złotym
łańcuszkiem zakończonym złotym
krzyżykiem.
1877 – Objawienie Matki Bożej
w Gietrzwałdzie: „Chcę abyście
codziennie odmawiali Różaniec”.
1883 – Papież Leon XIII ustanawia październik miesiącem
szczególnie poświęconym modlitwie różańcowej. Do Litanii Loretańskiej wprowadza wezwanie:
„Królowo Różańca świętego, módl
się za nami”. Publikuje kilkanaście
encyklik o Różańcu.
1917 – Objawienia Matki Bożej
w Fatimie: „Odmawiajcie codziennie Różaniec”.
1939 – Dominikanie powołują KRUCJATĘ RÓŻAŃCA RODZINNEGO, którą na skalę światową prowadził o. Patryk Peyton,
Irlandczyk.
1949 – O. Pavlicek, franciszkanin, zakłada w Austrii wspólnotę
modlitewną: „RÓŻANIEC - DROGA POKUTY I MODLITWY O
POKÓJ NA ŚWIECIE”. Wspólnota liczy ponad 2 miliony członków
w 150 krajach. Do propagowania
Różańca Świętego tą drogą włączyły się m. in. kościoły w Fatimie
i w Nowej Hucie.
2002 – Papież Jan Paweł II 16
października dodał część IV Różańca św., TAJEMNICE ŚWIATŁA. Wartość i znaczenie modlitwy podkreślił Listem Apostolskim
Rosarium Virginis Mariae.
2013 – Dzięki zachęcie Papieża
Franciszka w Roku Wiary, 6 października, katolicy łączą się przez
satelitę we wspólnym odmawianiu
Różańca Św. z kilkoma ważnymi
sanktuariami maryjnymi na świecie: Jasna Góra, Lourdes, Nairobi (Kenia), Waszyngton (USA),
Nazaret (Izrael), Akita (Japonia),
Velankanni (Indie), Banneux (Belgia), Buenos Aires (Argentyna),
Aparecida (Brazylia).
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TRWA TRZECIA
WOJNA
ŚWIATOWA
– NADESZŁA
GODZINA
PŁACZU DLA
LUDZKOŚCI
O nawrócenie serc i przejście
od chciwości, nietolerancji, żądzy
władzy do opłakiwania wszystkich
ofiar szaleństwa wojny zaapelował
papież podczas Mszy św. sprawowanej 13 września 2014 w Fogliano di Redipuglia w intencji ofiar
I wojny światowej i konfliktów
zbrojnych toczących się obecnie na
świecie. Na tamtejszym cmentarzu
pochowano ponad 100 tys. żołnierzy włoskich poległych podczas
walk nad Soczą. Ojciec Święty modlił się także na pobliskim austriacko-węgierskim cmentarzu, żołnierzy, którzy walczyli w tej bitwie z
Włochami.
Przybywając tutaj, na to
miejsce, w pobliżu cmentarza,
podziwiając wcześniej piękno
krajobrazu całego tego regionu,
gdzie kobiety i mężczyźni pra
cują rozwijając życie rodzinne,
gdzie dzieci bawią się a starsi
oddają się marzeniom, nie znaj
duję innych słów jak tylko te, że
wojna jest szaleństwem.
Podczas gdy Bóg rozwi
ja swoje dzieło stworzenia, a
my, ludzie jesteśmy powołani
do współpracy w Jego dzie
le, to wojna niszczy. Niszczy
także to, co Bóg stworzył jako
najpiękniejsze: istotę ludzką.
Wojna niszczy wszystko, także
więź między braćmi. Wojna jest
szalona, jej planem rozwoju jest
zniszczenie: chęć rozwijania się
przez zniszczenie!
Chciwość, nietolerancja, żą
dza władzy to motywy pobu
dzające do decyzji o wojnie, a
są one często usprawiedliwia
ne ideologią. Wcześniej jednak
jest namiętność, bodziec wypa

czony. Ideologia jest usprawie
dliwieniem, a gdy zabraknie
ideologii, to pojawia się odpo
wiedź Kaina: „Co mnie obchodzi mój brat?”, „Czyż jestem
stróżem brata mego”? (Rdz 4,9).
Wojna nikomu nie patrzy w
twarz: starszym, dzieciom, mat
kom, ojcom...
„Co mnie to obchodzi?”.
Nad wejściem tego cmenta
rza unosi się szydercze motto
wojny: „Co mnie to obchodzi?”.
Wszystkie te osoby, których
szczątki tutaj leżą miały swoje
plany, marzenia, ale ich życie
zostało przerwane. Ludzie po
wiedzieli:
„Co mnie to obchodzi?”.
Również dziś, po drugiej
klęsce kolejnej wojny świato
wej, być może da się mówić o
trzeciej wojnie prowadzonej „w
kawałkach”, z przestępstwami,
mordami, zniszczeniami...
Szczerze mówiąc pierwsza
strona gazet powinna nosić ty
tuł: „Co mnie to obchodzi?”.
Kain powiedziałby: „Czyż je
stem stróżem brata mego?”.
Taka postawa jest dokładnie
przeciwna temu, czego w Ewan
gelii żąda od nas Jezus. Słysze
liśmy: jest On w najmniejszym
z braci: On, Król, Sędzia świata
jest głodny, spragniony, obcy,
chory, uwięziony... Ten, kto za
troszczy się o brata, wejdzie do
radości Pana; ten natomiast kto
tego nie uczyni, kto swymi za
niedbaniami mówi: „Co mnie
to obchodzi?”, pozostaje na ze
wnątrz.
Tutaj i na drugim cmenta
rzu jest tak wiele ofiar. Dziś je

wspominamy. Jest płacz, jest
ból. I z tego miejsca wspomina
my wszystkie ofiary wszystkich
wojen.
Także dziś jest wiele ofiar...
Jak to możliwe? Jest to możli
we, ponieważ także dziś za ku
lisami kryją się interesy, plany
geopolityczne, żądza pieniędzy
i władzy, jest przemysł zbroje
niowy, który wydaje się tak wa
żny! I ci planiści terroru, organi
zatorzy starć a także właściciele
firm zbrojeniowych wypisali w
sercach:
„Co mnie to obchodzi?”.
Właściwością
mędrców
jest uznanie błędów, wyraże
nie ubolewania z ich powodu,
skruchy, poproszenie o przeba
czenie i płacz.
Być może spekulujący na
wojnie z tym noszonym w sercu
„Co mnie to obchodzi?” zara
biają dużo, ale ich zdemoralizo
wane serce utraciło zdolność do
płaczu. To „Co mnie to obcho
dzi?” uniemożliwia płacz. Kain
nie płakał. Cień Kaina obejmuje
nas dzisiaj tutaj, na tym cmen
tarzu. Widać go tutaj. Widać go
w historii od roku 1914 aż po
dzień dzisiejszy. Widać go tak
że w naszych czasach.
Z sercem syna, brata, ojca,
proszę was wszystkich i dla nas
wszystkich o nawrócenie ser
ca: przejście od tego „Co mnie
to obchodzi?”, do płaczu. Za
wszystkich poległych w „bez
sensownej rzezi”, za wszyst
kie ofiary szaleństwa wojny w
każdym czasie. Ludzkość po
trzebuje płaczu i jest to godzina
płaczu.
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Pochyleni z Papieżem Franciszkiem
nad codzienną Ewangelią

1.09.2014
NIE LUDZKĄ MĄDROŚCIĄ,
LECZ MOCĄ BOŻĄ I POKORĄ
Papież odprawił 1 września
w Domu Świętej Marty pierwszą
po wakacyjnej przerwie Mszę
św. z udziałem wiernych.
Komentując czytania wyjaśnił, czym jest Słowo Boże i jak
można je przyjąć. Na początku
nawiązał do fragmentu z 1 Listu
do Koryntian (2,1-5). Zauważył,
że św. Paweł stwierdził, iż nie
przybył, by przekonywać argumentami, słowami, pięknymi
figurami, ale ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara Koryntian
opierała się nie na mądrości
ludzkiej, lecz na mocy Bożej.
Słowo Boże nie jest czymś podobnym do słowa ludzkiego,
słowa mądrości, słowa naukowego, filozoficznego - jest
czymś innym, przychodzi w
inny sposób.
Podobnie dzieje się w przypadku Pana Jezusa, kiedy komentował słowa proroka Izajasza (Łk 4,16-30) w synagodze
w Nazarecie - mieście, w którym
dorastał. Jego rodacy przyjmują
początkowo Jego słowa z podziwem, ale następnie wpadają
w gniew i usiłują Go zabić. Papież zauważył, że ich reakcja
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wypływa stąd, że Słowo Boże
jest zupełnie inne od słowa
ludzkiego. Bóg przemawia do
nas w Synu, to znaczy Słowem
Bożym jest sam Jezus, ten Jezus, który jest powodem zgorszenia. Chrystusowy krzyż jest
zgorszeniem. Ale mocą Słowa
Bożego jest Jezus Chrystus,
Pan. Ojciec Święty podkreślił,
jak czyni to często, że to Słowo
Boże możemy przyjmować czytając w ciągu dnia chociaż mały
fragment Ewangelii.
„Dlaczego? Żeby się nauczyć? Nie! Ale, aby znaleźć
Jezusa, ponieważ Jezus jest w
Swoim Słowie, w Jego Ewangelii. Za każdym razem, gdy
czytam Ewangelię, znajduję
Jezusa. Jak przyjmuję to Słowo? Trzeba je przyjmować tak,
jak się przyjmuje Jezusa, to
znaczy z otwartym sercem, z
pokornym sercem, z duchem
Błogosławieństw. Ponieważ tak
przyszedł Jezus: w pokorze, w
ubóstwie. Przybył namaszczony Duchem Świętym”.
Papież podkreślił, że jeśli
chcemy usłyszeć i przyjąć Słowo Boże, musimy modlić się
do Ducha Świętego i prosić o
to namaszczenie serca, które
jest namaszczeniem Błogosławieństw. Ojciec Święty zachę-

cił, byśmy zastanowili się jak
przyjmujemy Słowo Boże - czy
jako coś po ludzku interesującego, czy też, ponieważ jest
ono żywym Jezusem?
2.09.2014
Dla nich sprawy Ducha
są szaleństwem
Ojciec Święty rozpoczął roz
ważanie od fragmentu Ewangelii (Łk 4,31-37), w którym mowa
jest o zdumieniu słuchaczy Jezusa, gdyż Jego słowo miało
„władzę i moc”.
Zastanawiając się nad władzą Jezusa, papież podkreślił,
że pochodziła ona ze szczególnego namaszczenia Duchem
Świętym. Był On Synem Bożym
namaszczonym i posłanym, by
nieść zbawienie, wyzwolenie.
Franciszek zauważył, że nie
którzy gorszyli się tym stylem
Jezusa, Jego tożsamością i
wolnością. W tym kontekście
wskazał na słowa św. Pawła
w pierwszym czytaniu (1 Kor
2,10b-16), odnosząc je do naszej tożsamości: „głosimy to
nie uczonymi słowami ludzkiej
mądrości, lecz pouczeni przez
Ducha”.
Zauważył, że Paweł głosił,
będąc namaszczonym Duchem
Świętym, wyrażając sprawy Ducha w kategoriach duchowych,
czego człowiek nie może doko
nać o własnych siłach. „Jeśli
my, chrześcijanie, nie rozumiemy dobrze spraw Ducha, nie
dajemy i nie przedstawiamy
świadectwa, to brakuje nam
tożsamości” - zaznaczył papież.
Mówiąc o wspomnianych
przez apostoła ludziach zmys
łowych, zauważył, że dla nich
sprawy Ducha są szaleństwem,
nie są ich w stanie zrozumieć.
Natomiast człowiek będący pod
tchnieniem Ducha Świętego
„rozsądza wszystko, lecz sam
przez nikogo nie jest sądzony”.
Ojciec święty podkreślił, że istotą tożsamości chrześcijańskiej
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jest myślenie według Chrystusa, to znaczy posiadanie Ducha
Chrystusa.
„Nie mamy mieć ducha świata, tego sposobu myślenia, sposobu oceniania... Możesz mieć
pięć doktoratów z teologii, ale
nie mieć Ducha Bożego! Może
będziesz wielkim teologiem, ale
nie będziesz chrześcijaninem,
bo nie masz Ducha Bożego!
To, co daje władzę, tożsamość,
to Duch Święty, namaszczenie
Duchem Świętym”.
Ojciec święty zauważył, że
lud Izraela nie lubił uczonych w
Piśmie, bo mówili o teologii, ale
nie docierali do istoty, nie obdarzali wolnością, nie umożliwiali
ludowi odnalezienia swej tożsamości, gdyż nie byli namaszczeni Duchem Świętym.
„Władza Jezusa i władza
chrześcijanina pochodzi właśnie z tej zdolności do zrozumienia spraw Ducha, do mówienia językiem Ducha. Pochodzi
ona właśnie z tego namaszczenia Duchem Świętym. Często
pośród naszych wiernych znajdujemy proste staruszki, które może nie ukończyły szkoły
podstawowej, ale mówią tobie
o sprawach Bożych lepiej niż
teolog, ponieważ mają Ducha
Chrystusowego, tak jak św. Paweł. Wszyscy musimy o to prosić: Panie, daj nam chrześcijańską tożsamość, tę, którą Ty
miałeś. Daj nam Ducha Twego.
Udziel nam Twego sposobu myślenia, odczuwania, mówienia:
daj nam, Panie, namaszczenie
Duchem Świętym”.
4.09.2014
Grzech miejsce uprzywilejowane
Nawiązując do czytań (1
Kor 3,18-23; Łk 5,1-11) Ojciec
Święty wskazał na apostołów
Piotra i Pawła, którzy uświadamiają nam, że chrześcijanin może chlubić się dwoma
rzeczami: swoimi grzechami i
Chrystusem ukrzyżowanym. Z
tej świadomości wychodzi przemieniająca moc słowa Bożego.
Przypomniał słowa św. Pawła,
zachęcającego ludzi uważających się za mądrych, by stali się

głupimi, aby posiąść mądrość.
„Mądrość bowiem tego świata
jest głupstwem u Boga” - powiada Paweł.
Franciszek podkreślił, że
Apostoł mówi nam, iż moc słowa Bożego przemieniająca serca, zmieniająca świat, dająca
nam nadzieję i życie nie polega
na ludzkiej mądrości: nie przejawia się w umiejętności mówienia w oparciu o ludzką inteligencję.
Przeciwnie: mówi, że jest
to głupstwo. „Natomiast moc
słowa Bożego przenika serce
kaznodziei i dlatego mówi głoszącym słowo Boże: «Uczyńcie
siebie głupcami», to znaczy nie
polegajcie na waszej mądrości,
na mądrości świata”.
Franciszek dodał, że Apostoł Paweł nie chlubił się swoimi
studiami, choć studiował u najwybitniejszych profesorów swej
epoki, ale jedynie z dwóch rzeczy: swoich grzechów i Chrystusa ukrzyżowanego.
„Moc Słowa Bożego zawarta jest w tym spotkaniu moich
grzechów z krwią Chrystusa,
która mnie zbawia. A kiedy nie
ma tego spotkania, to nie ma w
sercu mocy. Kiedy zapominamy
o tym spotkaniu, jakie mieliśmy
w naszym życiu, to stajemy
się «światowi», chcemy mówić
o sprawach Bożych w języku
ludzkim, a to niczemu nie służy,
nie daje życia”.
Papież zauważył, że także
Piotr w Ewangelii odczytanej w
tym dniu, mówiącej o cudownym
połowie ryb doświadcza spotkania z Chrystusem, dostrzegając
swój grzech: widzi moc Jezusa
i widzi siebie. Rzuca się do stóp
Mistrza, mówiąc: „Odejdź ode
mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. Zaznaczył, iż w
tym spotkaniu Chrystusa z moimi grzechami jest zbawienie.
Uprzywilejowanym miejscem
spotkania z Jezusem Chrystusem są nasze grzechy.
„Jeśli chrześcijanin nie jest
zdolny, by poczuć się właśnie
grzesznikiem i człowiekiem
zbawionym przez krew Chrystusa, Ukrzyżowanego, to jest
chrześcijaninem w pół drogi,

letnim. Kiedy napotykamy upadające kościoły, upadające parafie, instytucje, to z pewnością
będący tam chrześcijanie nigdy
nie spotkali Jezusa Chrystusa,
albo zapomnieli o tym spotkaniu z Chrystusem. Mocą życia
chrześcijańskiego i mocą Słowa
Bożego jest właśnie ta chwila,
kiedy ja, grzesznik, spotykam
Jezusa Chrystusa i to spotkanie
wywraca życie, zmienia życie...
Daje ci moc, by innym głosić
zbawienie”.
Na zakończenie papież zachęcił, by zadać sobie pytania:
„Czy potrafię powiedzieć
Panu: jestem grzesznikiem,
nie teoretycznie, ale wyznając
konkretny grzech?”, „Czy potrafię uwierzyć, że to właśnie On,
swoją krwią mnie zbawił z grzechu i obdarzył nowym życiem?”,
„Czy ufam Chrystusowi?”. Dodał, że chrześcijanin może
chlubić się dwoma rzeczami:
swoimi grzechami i Chrystusem
ukrzyżowanym.
5.09.2014
Kościół wzywa
do porzucenia
starych struktur
Nawiązując do Ewangelii z
dnia (Łk 5,33-39) Franciszek
zauważył, że faryzeusze i uczeni w Piśmie chcieli postawić
Jezusa w trudnej sytuacji i zapytali: dlaczego Jego uczniowie
nie poszczą. Jednakże Pan nie
wpadł w pułapkę i odpowiedział
mówiąc o świętowaniu i nowości, by młode wino wlewać do
nowych bukłaków.
„Cóż nam przynosi Ewangelia? Radość i nowość” - powiedział Ojciec Święty. Tymczasem
owi uczeni w Prawie byli zamknięci w swych przykazaniach
i przepisach. Mówiąc o nich św.
Paweł powiada, że do czasu
przyjścia Jezusa wszyscy byliśmy poddani jak więźniowie
temu Prawu, które „nie było
złe”. Ale byliśmy jego więźniami
w oczekiwaniu na przyjście wiary, „która miała być objawiona w
samym Jezusie”.
Papież zauważył, że lud
miał prawo, które dał Mojżesz,
a następnie wiele małych zwy-
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czajów i praw, które uczeni ujęli
w kodeks. Prawo ich strzegło,
ale jak więźniów. Lud natomiast oczekiwał na wolność, na
ostateczną wolność, którą Bóg
obdarzył swój lud wraz ze swoim Synem. Tak więc nowość
Ewangelii, służy wyzwoleniu od
prawa.
Jednocześnie Ojciec Święty
zauważył, że także chrześcijanie żyją według prawa, ale jest
to prawo Błogosławieństw, prawo miłości, byśmy miłowali się
wzajemnie, tak jak On nas umiłował. „To jest nowość Ewange
lii,
będąca
świętowaniem,
radością i wolnością”. Papież
zaznaczył, że jest ona tym odkupieniem, którego oczekiwał
cały lud.
Przypomniał, iż św. Paweł
odróżniał synów prawa i synów
wiary. „Dlatego Kościół wzywa
nas, każdego z nas, do pewnych przemian. Wzywa, byśmy
porzucili przestarzałe struktury, które już niczemu nie służą
i wzięli nowe bukłaki, bukłaki
Ewangelii. Nie można zrozumieć mentalności na przykład
tych doktorów prawa, faryzeuszy za pomocą ducha Ewangelii. Są to rzeczy różne. Styl
Ewangelii jest inny, prowadzi
bowiem do pełni prawa. Tak w
nowy sposób: jest to nowe wino
wlewane do nowych bukłaków”.
Ojciec Święty podkreślił, że
ponieważ Ewangelia jest nowością i świętem, to można żyć
nią w pełni jedynie w sercu radosnym i odnowionym. „Niech
Pan da nam łaskę takiego przestrzegania prawa, które Jezus
doprowadził do swej pełni w
przykazaniu miłości, w przykazaniach wypływających z Błogosławieństw, byśmy nie byli
więźniami. Niech Pan obdarza
nas łaską radości i wolności,
które przynosi nam nowość
Ewangelii”.
8.09.2014
Jak Maryja, pozwólmy,
by Bóg podążał z nami
Nawiązując do Święta Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny papież podjął refleksję
nad stworzeniem oraz drogą,
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jaką Bóg przemierza wraz z
nami w dziejach. Zauważył, że
kiedy czytamy Księgę Rodzaju, istnieje niebezpieczeństwo
myślenia, że Bóg był magikiem
czyniącym wszystko za pomocą magicznej pałeczki. Podkreślił, że było jednak zupełnie
inaczej, gdyż tworząc świat,
Bóg obdarzył go wewnętrznymi
prawami, aby wszystko się rozwijało, dochodziło do pełni. Pan
obdarzył rzeczy wszechświata
autonomią, chociaż nie niezależnością. Kiedy stworzył człowieka obdarzył go autonomią,
czyniąc go odpowiedzialnym za
stworzenie, jego panem, aby je
rozwijał i w ten sposób dotarł do
pełni czasów, którą jest wcielenie jego Syna, gdyż Bóg przeznaczył nas, byśmy „się stali na
wzór obrazu Jego Syna” (Rz 8,
29). Bóg zechciał, abyśmy byli
jak Jego Syn, a Jego Syn, aby
był jak my.
Komentując przedstawioną
w Ewangelii genealogię Pana
Jezusa (Mt 1,1-16.18-23) papież zauważył, że wymienieni
są w niej zarówno święci jak i
grzesznicy. Dzieje jednak toczą
się dalej, gdyż Bóg zechciał,
aby ludzie byli wolni. I choć
prawdą jest, że kiedy człowiek
źle wykorzystał swoją wolność,
Bóg wypędził go z raju, to równocześnie dał mu obietnicę i
człowiek opuścił raj z nadzieją.
Grzesznik niepozbawiony nadziei! - podkreślił Franciszek.
Ojciec Święty dodał, że w
tej drodze grzeszny człowiek
nie jest sam. Bóg mu towarzyszy, bo jest Bogiem, który podąża ze swymi dziećmi aż do
pełni czasów, kiedy Bóg stał
się człowiekiem. Zaznaczył, że
Bóg podąża ze sprawiedliwymi
i grzesznikami, ze wszystkimi,
by dotrzeć na ostateczne spotkanie człowieka z Nim. Papież
zauważył, że Ewangelia kończy
ten opis w niewielkiej miejscowości z Józefem i Maryją. „Bóg
wielkiej historii jest także w małej historii w tamtym miejscu,
bo pragnie podążać z każdym
człowiekiem”.
Podkreślił, że pielgrzymujący
Bóg jest także Panem cierpli-

wym. Cierpliwość tę okazał wobec wielu pokoleń, wszystkich
ludzi, którzy doświadczali łaski,
ale także dopuszczali się grzechów. Bóg jest cierpliwy. Bóg
podąża z nami, bo chce, abyśmy wszyscy stali się na wzór
obrazu Jego Syna. Dlatego
obdarzył nas wolnością, chociaż nie niezależnością wobec
stworzenia i podąża z nami aż
po dziś dzień. Na zakończenie
Ojciec Święty zachęcił, byśmy
prosili Boga o podążanie w jedności z Nim i z pokojem serca.
9.09.2014
Jezus nie jest
profesorem na katedrze
Komentując Ewangelię (Łk
6,12-19), Ojciec Święty podjął
refleksję nad modlitwą Jezusa,
wyborem apostołów i Jego bliskością z ludźmi.
Franciszek zauważył, że Jezus spędził całą noc na modlitwie do Boga. Modli się za nas.
Wydaje się dziwne, że On, który
ma władzę, przyszedł, aby obdarzyć nas zbawieniem, modli
się do Ojca, i czyni to często.
Jest wielkim orędownikiem.
„To nam powinno dodawać
odwagi, abyśmy w chwilach
trudnych czy też wielkiej potrzeby mogli pomyśleć: <Módl
się za mnie! Módl się za mnie,
Jezu, módl się za mnie u Ojca!>
Także dziś modli się On za nas,
za Kościół. Często o tym zapominamy, że Jezus modli się
za nas. A to właśnie jest naszą
mocą, gdy możemy powiedzieć
Ojcu: <Ojcze, nie patrz na nas,
lecz na Twego Syna, który za
nas się modli>. Jezus modli się
od pierwszej chwili: modlił się,
gdy był na ziemi, i modli się nadal za każdego z nas, za cały
Kościół”.
Papież zauważył, że po mo-
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dlitwie Jezus wybrał dwunastu
apostołów. Pan Jezus mówi wyraźnie: „Nie wy mnie wybraliście,
ale Ja was wybrałem” (J 15,16).
Ten fakt napawa nas otuchą,
bo uświadamia nam, że zostaliśmy wybrani w dniu chrztu św.
Franciszek przytoczył słowa
św. Pawła, który stwierdził: „wybrał mnie jeszcze w łonie matki
mojej” (Ga 1,15). Tak więc my,
chrześcijanie, jesteśmy wybrani. Ojciec święty zaznaczył, że
jest to miłość, która nie zależy
od urody. Pan Jezus nie wybrał
ludzi „ważnych” według kryteriów świata, ale ludzi zwyczajnych, samych grzeszników. I to
właśnie wyrzucają Mu uczeni w
Piśmie, że jadał z grzesznikami,
rozmawiał z nierządnicami. Papież przypomniał przypowieść
o uczcie weselnej, na którą zaproszeni nie przybyli. Pan domu
posłał swoje sługi, aby zaprosili wszystkich, dobrych i złych.
Podkreślił, że Pan Jezus wybrał
również Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą... największy
grzesznik został wybrany przez
Jezusa.
Franciszek wskazał także na
bliskość Pana Jezusa względem ludzi. Wielu przychodziło
bowiem, aby Go słuchać i zostać uleczonymi ze swych chorób. Tłum usiłował Go dotknąć,
ponieważ „moc wychodziła od
Niego i uzdrawiała wszystkich”
(Łk 6,17-19). Jezus jest pośród
swego ludu - podkreślił papież.
„Nie jest profesorem, nau

czycielem, mistykiem, który oddala się od ludzi i przemawia z
katedry. Nie, jest pośród ludzi,
pozwala się dotknąć, pozwala,
by ludzie Go prosili. Taki jest Jezus, bliski ludzi. Ta bliskość nie
jest dla Niego czymś nowym,
podkreśla to w swoim sposobie
działania, ale jest to coś, co wynika z pierwszego wyboru Boga
na rzecz swego ludu. Bóg mówi
do swego ludu: <Pomyślcie,
czy jest jakiś naród, który miałby Boga tak bliskiego jak Ja>.
Bliskość Boga wobec swego
ludu jest bliskością Jezusa z ludem” - stwierdził.
„Nasz Mistrz jest tym, który się modli, wybiera ludzi i nie
wstydzi się być blisko ludzi”.
11.09.2014
Miłowanie nieprzyjaciół
przeraża
Ojciec Święty odniósł się do
fragmentu Ewangelii (Łk 6,2738), w którym Pan Jezus wzywa
do miłowania nieprzyjaciół, do
modlitwy za tych, którzy nas źle
traktują. Podkreślił czasowniki,
jakich używa Jezus: miłujcie,
czyńcie dobrze, błogosławcie,
módlcie się i nie potępiajcie.
Chodzi o dawanie siebie, dawanie serca tym właśnie, którzy
czynią nam zło, naszym nieprzyjaciołom.
To jest nowością Ewangelii.
Franciszek zauważył, iż Pan
Jezus ukazuje, że nie jest naszą zasługą jeśli miłujemy tych,
którzy nas miłują, bo to czynią

także i grzesznicy. Natomiast
chrześcijanie wezwani są do
miłowania nieprzyjaciół. „Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A
wasza nagroda będzie wielka”.
Papież zwrócił uwagę, że
Ewangelia jest nowością, za
którą nie łatwo pójść, ale droga
ta jest naśladowaniem Jezusa,
jest drogą chrześcijanina, której naucza nas Pan. Dodał, że
to wszystko, co radzi nam czynić Pan Jezus możemy czynić
jedynie z sercem miłosiernym.
Życie chrześcijańskie nie jest
bowiem zamknięte w sobie, odwołujące się jedynie do samego
siebie. Wychodzi ono, aby dać
siebie innym.
Ojciec Święty podkreślił, że
Pan Jezus chce od nas, byśmy
byli miłosierni i nie sądzili, abyśmy sami nie byli sądzeni, czy
też nie zostali potępieni, abyśmy przebaczali, aby zyskać
przebaczenie. Franciszek przypomniał, że codziennie odmawiamy Ojcze nasz i prosimy:
„Odpuść nam nasze winy, jako i
my odpuszczamy naszym winowajcom”... „To jest życie chrześcijańskie”.
Papież nawiązał do niedawno czytanego fragmentu z 1 Listu św. Pawła do Koryntian, w
którym mowa, że nauka krzyża
głupstwem jest dla tych, co idą
na zatracenie, mocą Bożą zaś
dla dostępujących zbawienia.
Podkreślił, że bycie chrześcija
ninem oznacza odrzucenie
owej przebiegłości świata, aby
czynić to wszystko, co nam
każe czynić Jezus, chociaż po
ludzku wydaje się to dla nas
niekorzystne. Jednak taka właśnie jest droga, wskazywana
nam przez Jezusa: droga wielkoduszności, hojności, dawania
siebie bez miary. Dlatego bowiem Jezus przyszedł na świat
i tak czynił. On dał samego siebie, przebaczał, o nikim nie mówił źle, nie osądzał. Franciszek
zaznaczył, że bycie chrześcijaninem nie jest łatwe, ale jest
to możliwe nie dzięki naszym
siłom, lecz dzięki Bożej łasce.
Na zakończenie Ojciec Święty
zachęcił, by się modlić.
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„Panie, daj mi łaskę, bym
stał się dobrym chrześcijaninem, dobrą chrześcijanką, bo
nie daję rady. Na pierwszy rzut
oka to przeraża, ale weźmy
Ewangelię i przeczytajmy ponownie, po raz trzeci i czwarty
VI rozdział Ewangelii św. Łukasza i poprośmy Pana o łaskę
zrozumienia, co to znaczy być
chrześcijaninem i o Jego łaskę,
bo nie możemy tego uczynić o
własnych siłach”.
12.09.2014
Braterskie upomnienie
Franciszek skomentował w
homilii Ewangelię z dnia, w której słyszymy m.in. przypowieść
o drzazdze i belce w oku.
Zwrócił po pierwsze uwagę,
że braterskie upomnienie powinno być czynione z miłością:
„Nie da się napomnieć kogoś
bez miłosiernej miłości. Nie
można dokonywać operacji chirurgicznej bez znieczulenia, bo
pacjent umrze z bólu. A miłość
jest jak znieczulenie, które pomaga przyjąć leczenie i zaakceptować upomnienie. Weź go
na bok łagodnie, z miłością i pomów z nim”.
Drugim warunkiem takiego napomnienia jest prawda –
kontynuował Ojciec Święty. Nie
można zwracać komuś uwagi
na podstawie nieprawdy. A tej
niestety nie brakuje w różnych
środowiskach pełnych plotek
i pomówień. „Obmowa to policzek wymierzony dobremu
imieniu i sercu danego człowieka”. Zaznaczył przy tym, że i
prawda może być nieprzyjemna
dla słuchającego, ale mówiona
z miłością jest dla niego łatwiejsza do przyjęcia.
Trzecim warunkiem braterskiego upomnienia jest pokora.
Wynika ona ze świadomości
upominającego, że i sam nie
jest bez wad.
„Upomnienie braterskie jest
uleczeniem ciała Kościoła. Jest
jakaś dziura w tkaninie Kościoła, którą należy zaszyć. I tak jak
mamy czy babcie cerują z delikatnością, tak należy dokonywać braterskiego napomnienia.
Jeśli nie jesteś w stanie tego
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dokonać z miłosierną miłością,
w prawdzie i z pokorą, to tylko
kogoś obrazisz, ugodzisz człowieka w serce, rozpuścisz kolejną plotkę, która rani, a sam
staniesz się ślepym obłudnikiem, jak powiada Jezus: «Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę
ze swego oka...». Obłudniku,
uznaj, że sam jesteś większym
grzesznikiem od tamtego, ale
też, że jako brat masz pomóc
drugiemu w poprawie”.
Na koniec Papież zwrócił
uwagę na element, który może
być pomocny w rozeznaniu sposobu napominania. Chodzi o
pewien rodzaj przyjemności, jakiej doznaje się widząc, że coś
nie gra, i czując przy tym potrzebę skorygowania. Tu trzeba
uważać, bo to nie pochodzi od
Boga – zaznaczył Franciszek.
„U Pana jest zawsze krzyż,
jakaś trudność w dokonywaniu rzeczy dobrych. Od Pana
jest zawsze miłość, która nas
niesie, łagodność. Nie chodzi
o bycie sędzią. My, chrześcijanie, mamy pokusę udawania
uczonych: ustawiania się poza
grą grzechu i łaski, jakbyśmy
byli aniołami... Nie! Właśnie o
tym mówi św. Paweł: «abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za
niezdatnego». A chrześcijanin,
który nie czyni, także braterskiego napomnienia, w miłości, prawdzie i z pokorą, staje
się niezdatny! Nie dał rady stać
się chrześcijaninem dojrzałym.
Niech Pan wspiera nas w tej
braterskiej posłudze, tak pięknej i tak bolesnej, jaką jest pomaganie braciom i siostrom być
lepszymi. Niech nam pomoże
czynić to zawsze z miłością, w
prawdzie i z pokorą”.
14.09.2014
Święto Podwyższenia
Krzyża i błogosławieństwo 20 par nowożeńców
Cała homilia Papieża:
Pierwsze czytanie mówi nam
o drodze ludu przez pustynię.
Myślimy o ludziach w drodze,
prowadzonych przez Mojżesza.
Były to głównie rodziny, ojcowie, matki, dzieci, dziadkowie,
mężczyźni i kobiety w każdym

wieku, wiele dzieci wraz ze
starcami, którzy zmagali się z
trudem... Ten lud każe myśleć
o Kościele przemierzającym
pustynie dzisiejszego świata, o
Ludzie Bożym, składającym się
głównie z rodzin.
Nasuwa to na myśl rodziny,
nasze rodziny, przemierzające
drogi życia w historii każdego
dnia. Nie sposób zmierzyć sił,
ładunku człowieczeństwa zawartych w rodzinie: wzajemna
pomoc, wsparcie edukacyjne,
relacje rozwijające się wraz z
rozwojem osób, dzielenie radości i trudów... Rodziny są
pierwszym miejscem, w którym
kształtujemy się jako osoby a
jednocześnie są „cegiełkami”
budującymi społeczeństwo.
Powróćmy do narracji biblijnej. W pewnym momencie, „lud
stracił cierpliwość” (Lb 21,4). Są
zmęczeni, bez wody i jedzą tylko „mannę”, cudowny pokarm,
dany przez Boga, ale który w
tym momencie kryzysu wydaje się niewystarczający. Potem
narzekają i buntują się przeciw
Bogu i przeciw Mojżeszowi:
„Czemu wyprowadziliście nas?”
(por. Lb 21,5). Pojawia się pokusa, by się wycofać, by zrezygnować z pielgrzymowania.
To sprawia, że myślimy o
małżonkach, którzy „nie mogą
znieść drogi”, drogi życia małżeńskiego i rodzinnego. Trud
podążania nią staje się wewnę
trznym zmęczeniem; tracą smak
małżeństwa, przestają czerpać
wodę ze źródła sakramentu.
Codzienne życie staje się ciężkie, „mdłe”.
W tym momencie zagubienia
- jak mówi Biblia - przychodzą
jadowite węże, które kąsają ludzi i wielu z nich umiera. Fakt
ten powoduje skruchę narodu,
który prosi Mojżesza o przebaczenie i żąda od niego, by błagał Pana, żeby oddalił węże.
Mojżesz błaga Boga, a On
daje ratunek: węża miedzianego, umieszczonego na wysokim palu. Każdy, kto na niego
spojrzał, został uzdrowiony ze
śmiercionośnego jadu węży.
Co oznacza ten symbol? Bóg
nie usunął węży, ale dał „anti-
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dotum”: przez tego węża miedzianego, wykonanego przez
Mojżesza, Bóg udziela swojej
uzdrawiającej mocy. Jest nią
Jego miłosierdzie, mocniejsze
niż trucizna kusiciela.
Jezus, jak słyszeliśmy w
Ewangelii, utożsamił się z tym
symbolem: Ojciec „dał” Go,
Syna Jednorodzonego, z miłości ludziom, aby mieli życie (por.
J 3,13-17). Ta ogromna miłość
Ojca pobudziła Syna, aby stał
się człowiekiem, aby stał się
sługą, aby za nas umrzeć i to
umrzeć na krzyżu. Dlatego Ojciec wskrzesił Go z martwych
i dał mu panowanie nad całym wszechświatem. Tak mówi
hymn z Listu św. Pawła do Filipian (2,6-11). Ten, kto powierza
się Jezusowi ukrzyżowanemu,
otrzymuje Boże miłosierdzie,
leczące ze śmiertelnej trucizny
grzechu.
Lekarstwo, jakie Bóg daje
ludowi, ma zastosowanie także szczególnie dla małżonków,
którzy „nie mogą znieść drogi” i
zostali ukąszeni pokusami zniechęcenia, niewierności, wycofania się, porzucenia... Także im
Bóg Ojciec daje Swego Syna
Jezusa, nie po to, aby ich potępiać, ale aby ich zbawić: jeśli
się Mu powierzą, to On leczy ich
miłością miłosierną, wypływającą z Jego krzyża, mocą łaski,
która odradza i stawia na nowo
na drodze życia małżeńskiego i
rodzinnego.
Miłość Jezusa, który pobłogosławił i uświęcił jedność małżonków, jest w stanie utrzymać
ich miłość i ją odnowić, kiedy po
ludzku rzecz biorąc się zatraca,
rozdziera, wyczerpuje. Miłość
Chrystusa może przywrócić
małżonkom radość wspólnego podążania, bo małżeństwo
jest wspólną drogą mężczyzny
i kobiety, na której zadaniem
mężczyzny jest pomaganie żonie, by była bardziej kobietą, a
zadaniem kobiety jest dopomożenie mężowi, aby był bardziej
mężczyzną. Takie macie wobec
siebie zadanie. „Kocham cię
i dlatego sprawiam, że jesteś
bardziej kobietą” - „Kocham
cię i dlatego sprawiam, że je-

steś bardziej mężczyzną”. Jest
to uzupełnianie się różnic. Nie
jest to gładka podróż, bez konfliktów, bo nie byłoby to ludzkie.
Jest to podróż wymagająca,
czasami trudna, czasami konfliktowa, ale takie jest życie!
Mała rada w ramach tej teologii,
jaką nam daje Słowo Boże o ludzie w drodze, a także o rodzinach w drodze, o małżonkach
w drodze. To normalne, że małżonkowie się kłócą, to normalne. Zawsze tak jest. Ale radzę
wam: nigdy nie kończcie dnia
bez pogodzenia się. Nigdy. Wystarczy mały gest i idzie się dalej. Małżeństwo jest symbolem
życia, realnego życia, nie jest
„fantastyką”! Jest sakramentem
miłości Chrystusa i Kościoła,
miłości, która w krzyżu znajduje swój sprawdzian i gwarancję.
Życzę wam wszystkim szczęśli-

wej drogi: drogi płodnej, niech
miłość się rozwija. Życzę wam
szczęścia. Będą krzyże, będą.
Ale Pan zawsze jest tutaj, aby
pomagać wam iść naprzód.
Niech Pan wam błogosławi!
15.09.2014
Wspomnienie
Matki Bożej Bolesnej
Nawiązując do obchodzonego liturgicznego wspomnienia
Matki Bożej Bolesnej Ojciec
Święty zaznaczył, że o ile wczoraj podziwialiśmy chwalebny
krzyż Jezusa, to dziś kierujemy
swój wzrok ku Jego pokornej i
łagodnej Matce. Zwrócił uwagę, że w pierwszym dzisiejszym
czytaniu autor Listu do Hebrajczyków (Hbr 5,7-9) podkreślił,
iż Pan Jezus nauczył się, był
posłuszny i wycierpiał. To przeciwieństwo Adama, który nie
chciał nauczyć się tego, co na-
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kazywał Bóg, nie chciał cierpieć
ani też być posłusznym.
Natomiast Pan Jezus ogołocił samego siebie, przyjąwszy
postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. To jest chwała
Jezusowego krzyża.
„Jezus przyszedł na świat,
aby nauczyć się bycia człowiekiem, a będąc człowiekiem, podążać wraz z ludźmi. Przyszedł
na świat, aby być posłusznym i
był posłusznym. Ale nauczył się
tego przez cierpienie. Adam wyszedł z Raju z obietnicą, obietnicą, która trwała przez wiele
wieków. Dzisiaj, wraz z tym posłuszeństwem, unicestwieniem
siebie, upokorzeniem się Jezusa, owa obietnica staje się nadzieją. A lud Boży idzie z pewną
nadzieją. Także Matka, «Nowa
Ewa» uczestniczy w tej drodze
Syna: nauczyła się, cierpiała i
była posłuszna. Stała się Matką”.
Następnie komentując słowa
Ewangelii (J 19,25-27) o skierowanym do Jana poleceniu Jezusa: „Oto Matka twoja”, papież
podkreślił, że Maryja jest matką. Zaznaczył, że także i to jest
naszą nadzieją.
„Nie jesteśmy sierotami,
mamy matki: Matkę Maryję,
ale także Kościół jest Matką,
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gdy przemierza tę drogę, którą
szedł Jezus i Maryja, drogę posłuszeństwa, cierpienia, będąc
gotowym uczyć się drogi Pana”.
Zaznaczył, że te dwie kobiety
- Maryja i Kościół - dają nam nadzieję, jaką jest Chrystus, rodzą
w nas Chrystusa. „Bez Maryi
nie byłoby Jezusa Chrystusa;
bez Kościoła nie możemy iść do
przodu” - podkreślił papież. Dodał, że obok tych dwóch matek
jest też i nasza dusza, która jak
twierdzi bł. Izaak, opat klasztoru Stella, jest kobietą i podobna
jest do Maryi i Kościoła.
„Dziś, patrząc na tę Niewiastę trwającą u stóp krzyża, i
idącą za swym Synem w cierpieniu, by nauczyć się posłuszeństwa, spoglądamy też na
Kościół, naszą Matkę. Patrzymy również na naszą duszę,
która nigdy się nie zatraci, jeśli
nadal będzie także niewiastą
bliską tym wielkim kobietom,
towarzyszącym nam w życiu:
Maryi i Kościołowi. Jak nasi ojcowie wyszli z Raju z obietnicą,
także i my możemy iść naprzód
z nadzieją, tą nadzieją, jaką
daje nam nasza Matka Maryja,
trwająca pod krzyżem, i nasza
Święta Matka hierarchiczny Kościół”.

Z „Poematu
Boga-Człowieka”
Marii Valtorty
Księga VII,
fragment wizji nr 38:
POŻEGNANIE Z DZIEŁEM
Napisane 28 kwietnia 1947

Duch Ewangelii, którym jest
miłość, może być zrozumiany
za sprawą Miłości, czyli Ducha
Świętego. Jak On był prawdziwym
Autorem Ewangelii, tak On jest
też jedynym jej Komentatorem.
Autor zna bowiem ducha dzieła
i rozumie je nawet wtedy, gdy
nie zdoła skłonić do rozumienia
tych, którzy je czytają. Tam gdzie
nie radzi sobie ludzki autor – bo
każda ludzka doskonałość pełna
jest braków – przychodzi Duch
Najdoskonalszy i Najmądrzejszy.
Tak więc tylko Duch Święty,
Autor Ewangelii, jest też tym,
który ją przypomina, komentuje
i uzupełnia w głębi dusz synów
Bożych. „Pocieszyciel, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w
moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam
wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26). „Gdy zaś przyjdzie
On, Duch Prawdy, doprowadzi
was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie
wszystko, cokolwiek usłyszy, i
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On
Mnie otoczy chwałą, ponieważ
z mojego weźmie i wam objawi.
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Wszystko, co ma Ojciec, jest
moje. Dlatego powiedziałem,
że z mojego weźmie i wam
objawi” (J 16,13-15).
Może postawicie zarzut, że
skoro Duch Święty jest prawdziwym Autorem Ewangelii,
to trudno pojąć, dlaczego nie
przypomniał już wcześniej
tego, co jest powiedziane w tym
Dziele, oraz tego, co Jan daje
do zrozumienia
w słowach kończących jego
Ewangelię. Odpowiadam wam:
myśli Boga różnią się od myśli
ludzkich i zawsze
są słuszne, choć – niezbadane.
I jeszcze [odpowiedź] na zarzut, że Objawienie zostało zamknięte wraz z ostatnim Apostołem i że nie ma niczego więcej
do dodania. Sam Apostoł mówi w
Apokalipsie: „jeśliby ktoś do nich
cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży
plag zapisanych w tej księdze”
(Ap 22,18). [Słowa] te można rozumieć w odniesieniu do całego
Objawienia, które wieńczy ostatecznie Apokalipsa Jana. Otóż
odpowiadam wam, że to dzieło niczego nie dodaje do Objawienia,
ale wypełnia luki wywołane naturalnymi przyczynami i nadprzyrodzonymi zamierzeniami. A jeśli
spodobało Mi się odtworzyć obraz
Mojej Boskiej Miłości – jak czyni
to człowiek odnawiający mozaikę,
uzupełniający uszkodzone miejsca lub brakujące elementy dla
przywrócenia jej całego piękna
– i jeśli postanowiłem to uczynić
w tym wieku, w którym ludzkość
pędzi ku Przepaści, mrocznej i
straszliwej, to czy możecie Mi
tego zabronić? Czy wy – których
duchy są tak zamglone, głuche,
niewrażliwe na światło, na głosy
i wezwania z Wysoka – możecie
Mi powiedzieć, że tego nie potrzebujecie?
Zaprawdę, powinniście Mnie
błogosławić, że nowymi światłami
powiększam światło, które posiadacie, a które wam już nie wystarcza do „dostrzeżenia” waszego
Zbawiciela. [Nie wystarcza ono]
do zobaczenia Drogi, Prawdy i
Życia i do tego, żebyście odczuli
w sobie to duchowe poruszenie,

źródeł. Ci zaś, którzy są między
pierwszymi a drugimi, stanowią
wielką ilość nie grzeszących
poważnie, ale nie czyniących
postępów z powodu opieszałości, letniości lub błędnego
pojęcia o świętości. Dbają o to,
żeby nie zasłużyć na potępienie. Praktykują, lecz gubią się
w labiryncie powierzchownych
praktyk. Nie ważą się jednak na
krok w kierunku
stromej, bardzo
stromej drogi
bohaterstwa. A
to Dzieło dałoby
im początkowy
bodziec do wyjścia z zastoju i
do wejścia na drogę heroizmu.
To Ja mówię do was te słowa.
Ja ofiarowuję wam to pożywienie i
ten napój wody żywej. Moje Słowo
jest Życiem. Chcę, żebyście mieli
Życie ze Mną. I mnożę Moje słowa, aby zrównoważyć niezdrowe
wyziewy szatana, niszczące w
was żywotne siły ducha.
Nie odtrącajcie Mnie. Pragnę
oddać się wam, bo was miłuję.
To Moje nieustanne pragnienie.
Gorąco pragnę przekazać wam
Siebie, aby was przygotować
na ucztę niebiańskich godów.
Potrzebujecie Mnie, żeby nie
marnieć, żeby móc odziać się w
ozdobne szaty na Gody Baranka,
na wielkie święto Boga, po pokonaniu udręki na tej pustyni pełnej
zasadzek, cierni i węży, jaką jest
ziemia. Mając Mnie w sobie,
przejdziecie przez płomienie bez
doznania szkody, podepczecie
węże, a gdybyście połknęli truciznę, nie umrzecie.
I jeszcze to wam powiadam:
„Bierzcie, bierzcie to Dzieło i ‘nie
pieczętujcie go’, ale czytajcie i dawajcie do czytania, ‘bo czas jest
bliski’,3 ‘a kto jest święty, niechaj
się jeszcze bardziej uświęci’.”4
Niech łaska waszego Pana
Jezusa Chrystusa będzie ze
wszystkimi tymi, którzy widzą, że
poprzez tę książkę Ja przychodzę i niech usilnie proszą, żeby
to [Moje przyjście] dokonało się
dla ich obrony. Niech wołają z
Miłością: „Przyjdź, Panie Jezu!”».

CZY OBJAWIENIE
SIĘ ZAKOŃCZYŁO?
które ogarniało sprawiedliwych
Mego czasu. Dzięki temu poznaniu możecie dojść do odnowienia
waszych duchów przez miłość.
Ona jest waszym ocaleniem, gdyż
wznosi was ku doskonałości.
Nie mówię, że jesteście „martwi”, ale śpicie, drzemiecie – podobni do drzew w czasie zimowego uśpienia. Boskie Słońce
daje wam Swe oślepiające blaski.
Obudźcie się i błogosławcie Słońce, że się wam oddaje. Przyjmijcie
je z radością, żeby ogrzało was,
od powierzchni aż do wnętrza,
żeby was ożywiło, okryło kwiatami
i owocami.
Wstańcie. Zbliżcie się do Mego
Daru. „Bierzcie i jedzcie. Bierzcie
i pijcie” – powiedziałem Apostołom.1 „Gdybyś znała dar Boży i
wiedziała, kim jest Ten, który do
ciebie mówi: ‘Daj mi pić’, sama
prosiłabyś Go, a dałby ci wody
żywej” – powiedziałem Samarytance.2
Teraz jeszcze raz mówię to
doktorom i Samarytanom, albowiem potrzebują tego te dwie
skrajne grupy. Potrzebują tego
także ludzie znajdujący się pomiędzy tymi dwiema skrajnościami.
Pierwszym [mówię to] w tym
celu, żeby nie byli niedożywieni
i pozbawieni sił oraz pożywienia
nadprzyrodzonego [przeznaczonego] dla tych, którzy marnieją
z powodu nieznajomości Boga,
Boga-Człowieka, Nauczyciela i
Zbawiciela. Drugim [mówię to]
dlatego, że dusze potrzebują
wody żywej, kiedy giną z dala od

1
2

Por. Mt 26,26n.
Por. J 4,10.

3
4

Por. Ap 22,10.
Por. Ap 22,11.
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sIOSTRA dOROTA PRZESYŁA

Wieści z Czadu
Jakiś czas temu pisaliśmy o
szkole rolniczej w Czadzie, inicjatywie, w której bierze czynny
udział m. in. polska misjonarka ze
Zgromadzenia Sióstr Sacré Coeur.
Oto garść informacji, jakie przesłała siostra Dorota w lipcu tego
roku. Ufamy, że zaciekawią tych,
którzy już zainteresowali się jej
pracą i zechcieli wesprzeć projekt,
a innych być może do tego zachęci.
Uczenie wytrwałości,
czy cierpienie?
Stawianie wymagań,
czy złośliwość?
Zapraszam was na wycieczkę
z przewodnikiem, by spojrzeć na
wartości, jakimi staramy się żyć i
jakie chcemy przekazywać w naszej szkole. Pierwszymi ich beneficjentami są uczniowie.
Niektóre mamy martwią się o
swoich synów, którzy są z dala od
domu ze względu na naukę w naszej szkole. Zastanawiają się, po
co „przysparzać cierpienia” swoim dzieciom, tam daleko w bursie.
Te najodważniejsze przyjeżdżają do szkoły i stwierdzają, że ich
„malcy” odkrywają, czym jest wytrwałość. Przyglądają się młodym
ludziom z internatu i spoza niego.
Widzą, że dzieci uczą się w odpowiedzialny sposób dorosłości, podejmując obok obowiązków szkolnych różnorakie prace domowe i
gospodarskie.
Doświadczenia, trudy trzeba znosić i jest to nieodłączne od
wzrastania w dorosłości!
Gotowanie posiłku, sprzątanie
pokoju, uprawianie swojej grządki,
robienie zakupów, pranie ubrań…
To wszystko wymaga dużo wysiłku od tych młodych ludzi. Tak, trudzą się, ale czy można to nazwać
cierpieniem? Sądzę, że nie, ponieważ często widać na ich twarzach
uśmiech. To wyraz wzrastania w
dojrzałości.
My, nauczyciele, podziwiamy
ich odwagę i jesteśmy świadkami
zmian, które się w nich dokonują
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– widzimy jak ci mali Kirikou dorośleją!
To co jeszcze można zauważyć,
to złe zrozumienie znaczenia słów
„stawianie wymagań” i „złośliwość”. Z tym problemem spotykamy się bardzo często i nie tylko w
naszym gimnazjum!
Od jakiegoś czasu uczniowie
uczą się rozróżniać te dwa pojęcia. Stawiają sobie pytania: „Kiedy dyrekcja odsyła kogoś, kto nie
płaci czesnego lub nie nosi stroju
szkolnego – to złośliwość, czy nie?
Czy nauczyciel karzący ucznia,
gdy nie odrobił zadania domowego
jest złośliwy, czy wymagający? A
kiedy wychowawcy nie pozwalają
kraść tego, co uprawia się w ogrodzie lub wymagają, by pozostawiać
narzędzia szkolne w porządku – to
dyscyplina, czy złośliwość?”
Z początku odpowiedź brzmiała
cichutko, z czasem jednak daje się
słyszeć coraz wyraźniej i w pozytywnym tonie: „wprowadzają dyscyplinę i są wymagający, ale nie
złośliwi”! Tak więc, powoli, młodzież uczy się prawdy o swoim zachowaniu i o swoich czynach. Jest
to nasz wspólny, wielki sukces i
myślę, że dzieje się to dzięki pracy
na roli, która wnosi pokój do naszych serc!
Dorota Zych rscj
Garść nowych informacji
i relacja fotograficzna
Kwiecień 2014, ciąg dalszy formacji „Kultura pokoju” (zdjęcie
nr 1 od góry, str. 38). Pan Pascal
(z Zarządu Krajowego Szkół Katolickich) miał spotkania z uczniami,
nauczycielami i, w tym roku dodatkowo, z rodzicami. Wspólnie,
w grupach wyliczaliśmy antywartości, to wszystko, co burzy pokój
między nami i na świecie. Rodzice
dobrze usłyszeli apel p. Pascala:
„Pozwólcie dzieciom się otworzyć!
Nasze problemy nie powinny hamować ich rozwoju. Przebaczenie
jest silną bronią i przynosi dobre
owoce!”
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Maj 2014 (zdjęcie nr 2 od
góry), W ramach Święta Szkół Katolickich w Czadzie ekipa naszej
szkoły grała mecz piłki nożnej z
młodzieżą z sąsiedniej szkoły w
Hidick. Przy tej okazji nasi uczniowie mogli dać świadectwo tego, że
są ludźmi, którzy nie stosują przemocy i są nastawieni pokojowo.
Ku naszemu wielkiemu zdziwieniu
odkryliśmy w drużynie przeciwnika nauczycieli uczących w tej szkole. Zrozumieliśmy, że chcą wygrać
za wszelką cenę. Ich zachowanie
nie było fair. Choć przegraliśmy
4:2, w głębi serca byliśmy dumni z
naszych uczniów. Mimo trudnych
momentów podczas tego meczu
uczniowie potrafili wyciągnąć rękę
do drużyny przeciwnej. Wygrali
zatem coś więcej niż mecz!
Wizyta w szkole jest jak powiew świeżego powietrza dla
wszystkich! Nasza szkoła, z bliska
i daleka, jest otoczona ludźmi dobrej woli. Ostatnio przyjechał specjalnie do nas p. Octavio z Hiszpanii (zdjęcie nr 3 od góry). Trzeba
wiele odwagi, by zdobyć się na
przyjazd do Czadu w miesiącu
maju, kiedy termometr prawie nie
spada poniżej 43 stopni Celsjusza.
Miłość jednak czyni cuda. A „solidarność”, jaką wyczuwa się w rozmowie z p. Octavio nie ma sobie
równych. Dziękujemy za wszystko!
Koniec maja
Egzamin gimnazjalny pisemny
(w klasach, zdjęcie nr 4) i ustny
(w warsztatach). Ten z przedmiotu maszyny rolnicze odbywał się
w pomieszczeniu z narzędziami i
sprzętem rolniczym. Uczniowie
musieli wykazać się znajomością
praktyczną każdego z nich, co nie
zawsze było łatwe. Tego roku jeden z uczniów pomylił sekator ze

strugiem - z innymi pytaniami poszło mu lepiej.
Egzamin z przedmiotu hodowla
z p. Dyrektorem odbywał się w pomieszczeniach, gdzie przebywają
zwierzęta, zaś z przedmiotu rolnictwo pod mangowcami (zdjęcie nr
5). 20 spośród 23 zdających zaliczyło część zawodową, a 22 część
ogólną.
Czy jesteśmy „niesprawiedliwi” wobec tych, którzy nie otrzymali świadectw? Nasi uczniowie
powiedzą: „nie”, jesteście „wymagający”! My zaś mówimy im na
pożegnanie: dziękujemy i odwagi!
W ciągu roku szkolnego
2013/2014, mieliśmy „radość
odebrać poród” wielu zwierzaków (oprócz baranów, trzy cielaki
i trzy cieliczki). Dzięki rodzicom,
którzy pomagają nam w stróżowaniu nasze zwierzęta są dobrze dopilnowane. To stadko zaczyna się
stawać powoli „naszą skarbonką”
(czymś w rodzaju konta w banku)!
Nieść takiego cielaczka na rękach prawie 3 km, bo urodziło się
na pastwisku, to znak umiłowania
tego, co się robi (zdjęcie nr 6)!
Jakie jest piękne świadectwo
współdziałania na linii rodzice szkoła! Cieszy nas współpraca ze
Stowarzyszeniem Rodziców. Są
zawsze gotowi nas wysłuchać i
podjąć wspólnie refleksję dla dobrego funkcjonowania szkoły.
Dziękujemy Wam, drodzy rodzice!
I jeszcze jedno
uczniowskie świadectwo...
Kim są ci chłopcy? To czwórka braci PUDENS: Ane Balam
(czwartoklasista), Aayi i Ampoul
Abinako (obaj w klasie trzeciej)
oraz Kembikot (pierwszoklasista).
Pochodzą z Bongor i wykazują
się wielką odwagą i wytrwałością
w kontynuowaniu nauki w naszej
szkole. Oto co mówią o sobie:
Ane: Jesteśmy liczną rodziną,

ale mój tata zdecydował się posłać
nas do Szkoły Rolniczej „Espoir”
w Bougoudang, by nas przygotować do przyszłego życia. Dziękuję szkole, która nauczyła mnie jak
„budować pokój” i uprawiać ziemię. Szkoła nauczyła mnie życia w
grupie, z ludźmi z różnych grup etnicznych, nauczyła mnie mądrości,
mówić po francusku. Chciałbym,
by była coraz lepiej znana przez
wszystkich.
Aayi: Żadna szkoła nie może się
równać z naszą. Mój tata o mnie
nie zapomniał. Często przywozi
mi jedzenie. Jest dobry, płaci za
moją naukę. Niczego mi w szkole
nie brakuje.
Ampoul Abinako: Ta szkoła
jest piękna i to dzięki memu tacie
tutaj jestem. Jest ona bardzo ważna
i wspaniała. Kieruję moje podziękowania do wszystkich wspaniałych nauczycieli i kolegów.
Kembikot: Niczego mi w szkole
nie brakuje. Szkoła pomaga nam
rozumieć bieżące wydarzenia oraz
dzisiejszy i miniony sposób życia.
Pomaga nam również zrozumieć,
że wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy powinni być solidarni. Uczy
nas tolerancji (szacunku dla innego
sposobu myślenia), bezstronności i
prawdomówności. Przede wszystkim zaś jest bardziej interesująca
niż najpiękniejsza powieść, ponieważ to, czego uczy nie jest fikcją
lecz tym, co się dzieje naprawdę.
Są to fragmenty ich wypowiedzi ze stycznia 2014 roku. Teraz
modlimy się za tatę tej dzielnej
czwórki, ponieważ w maju zmarł.
Niech odpoczywa w pokoju!
W imieniu wszystkich uczniów
i ich rodziców dziękuję PRZYJACIOŁOM szkoły: z Włoch, Hiszpanii, Belgii, Polski i Korei. Z nadzieją spoglądamy na nowe życie,
które rodzi się ze wspólnego zaangażowania na rzecz tego dzieła!
*
Jesli ktoś chciałby nawet skromnym darem wesprzeć szkołę w Czadzie
może to uczynić dokonując wpłaty na
konto Komisji Episkopatu Polski ds.
Misji (ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112,
03-729 Warszawa) lub na konto tejże
Komisji PEKAO S.A. I O/Warszawa
06124010371111000006916772 z dopiskiem, s. Dorota Zych Sacré-Coeur,
dla Szkoły Rolniczej w Czadzie.
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20 sierpnia 2004
– Vassulo, poświęć Mi swoją uwagę i słuchaj dobrze. Zapisz
każde słowo, które słyszysz…
Jutrzenka przyjdzie ze Wschodu. Nie wypowiadaj Moich Słów
szeptem, lecz ogłaszaj je z mocą.
Żadne objawienie tego rodzaju
nie mogłoby pozostać ukryte. Miłość bliźniego powinna być twoją
główną troską. Niech twoje usta
wypełnią się Moimi Słowami, wydzielając Mój zapach, przesycając
zapachem wszechświat. Dlatego
ukazuj Mnie innym, aby i oni mogli odnieść korzyść i rozradować
się. Dawaj świadectwo i nie pozwól zatwardziałym sercom ani
ludziom małodusznym zniechęcać
cię. Ja także ich miałem w czasie
Mojego pobytu na ziemi!
Ja jestem Zmartwychwstaniem
i Życiem i gdziekolwiek przechodzę, powołuję do życia i do wiecznego światła. Ja strzegę każdego,
kto jest na Mojej drodze, lecz biada tym, którzy powstają przeciwko Mojemu przejściu, Ja ukarzę
ich niedowierzanie w Dzień Sądu!
Vassulo, zbieram Moją mirrę i bal
sam z każdego nawróconego ser
ca. Możesz zatem czerpać odwagę z tego jednego. Nabyłem już
dużą liczbę dusz, więc nie zwracaj
uwagi na pomawiających, popatrz
raczej na owoce Mojego Dzieła.
Moje Dzieło polega na przypom
nieniu każdemu autentycznego życia chrześcijanina.
To umierające pokolenie zagubiło swoją godność. Wszyscy
ludzie władzy kłamią jeden drugiemu i nie ma już prawie w ogóle
wyznawców, czy mam więc milczeć?
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Vassula
publikuje
dotąd
nieujawnione
orędzia (2)
Z powodu Mojego owocu daje
się słyszeć okrzyk radości Moich
świętych i aniołów. Tak, córko,
podniosłem cię, byś siała. Diabeł
zawsze był znany z pobudzania
sobie podobnych i prowadzenia
wojny przeciwko Mojemu Dziełu
oraz tym, których wybrałem i namaściłem. Ci, którzy cię oskarżają, są tymi, którzy zniekształcają
Moje Prawo i Ewangelię, nazywając złem to, co jest dobre. Ale Ja
przyszedłem do ciebie, z Moim
Berłem, by upodobnić cię do Mnie,
by gromadzić i jednoczyć, by podnosić na duchu i dawać nadzieję,
by kochać i uzdrawiać. Przyszedłem, aby umocnić Mój Kościół.
Namaściłem cię, byś przemawiała
w Moje Imię. Być może nie jesteś
wytrawnym mówcą, lecz Ja ozdobiłem cię Wiedzą, aby ozdobić w
ten sposób Mój Kościół i poprowadzić go do jedności.
Dzień po dniu stale wysyłałem
ciebie, abyś świadczyła wobec
swojego własnego ludu1, ale oni
Mnie nie słuchają, nie zwracają
uwagi. Wstawiaj się za nimi…
Vassulo, ponieważ dano ci przez
niewypowiedzianą łaskę podnieść
zasłonę Oblubieńca i odkryć Jego
Boskość, odkąd Mnie odsłoniłaś,
twoja twarz odbija Moją jasność2,
kiedy jesteś w zgodzie z Moją Wo
lą.
Pismo mówi, że każda dusza,
która pragnie odkryć Mnie3 w
prawdzie, musi najpierw okazać
skruchę, inaczej ich przysłonięte umysły pozostaną przysłonięte, chyba że zwrócą się do Mnie.
Jeżeli Moje Słowa nie przenikną
przez zasłonę, to zasłona pozostanie na tych, którzy nie znajdują się

na drodze do zbawienia. Ich umysł
zaślepiony zawsze pozostanie w
ciemności i nie otrzyma światła
znajomości Boga, ani nie będzie
w stanie oglądać Mojej Chwały.
Światło Ducha, który obejmuje wszystko i zdejmuje zasłonę
u tych, którzy okazują skruchę i
modlą się, jest wolnością. Ducha
przyciągnie szczerość wyrażona w
modlitwach serca i On4 stanie się
waszym Doradcą, waszym Przyjacielem, waszą nieustającą modlitwą, tą nieustającą modlitwą, którą
tak bardzo cenię, ponieważ pochodzi z serca, zawierając wszystko
to, co czynicie w ciągu dnia.
Jak mówiłem ci na początku5,
skieruj swoją myśl na Wschód6.
Światło wzejdzie stamtąd i wszystko nabierze kształtu kwitnącego
ogrodu. Moje Serce było zwrócone
na Wschód od początku. Próbowałem, przez Moje Wezwania, oczyścić świat, ale on nadal pozostaje w
brudzie swej rozpusty. Niestrudzenie wzywałem, lecz to pokolenie
nie słucha i nie daje Mi się oczyścić
ze swego brudu. „Dzień Pański”,
kiedy przyjdzie na nich, zaskoczy
ich… Przyjmuję ofiarę, którą składa mi Wschód, ponieważ oni oddają Mi cześć z wielką żarliwością i
hojnością. Jak srebrny sznur, twój
ślad pozostanie za tobą, jako wzór,
aby umożliwić reszcie świata pójść
za nim. W ten oto sposób, jak błogosławieństwo Aarona wpłynęło
na Mój lud, tak Wschód wpłynie
na resztę świata, by Mnie uznano
za swego wiekuistego Boga.
W Moim Kościele nic nie zginęło, to raczej ludzie utracili obecność Mojego Kościoła w swych
sercach. Dzisiejszy świat w swojej
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skrajnej rozpuście jest nie tylko
napełniony błędami, ale ostentacyjnie prowokuje Moją Boskość i
Moje Prawo. Jak mogę rozpoznać
w nich Mój Kościół? Ja, Moja
Vassulo, przyszedłem w ten sposób po to, aby ożywić tę resztkę
życia, która pozostaje w tym pokoleniu. Przyszedłem, aby ukazać
w całej mądrości i wnikliwości
to, jak nieskończony jestem w Łasce. Módl się, aby przejrzeli i aby
oczy ich umysłu zostały oświecone, tak by przez to światło mogli
ujrzeć, jaką nadzieję niesie ze sobą
Moje przejście przez tę ziemię w
waszych czasach, dla was wszystkich! Naucz ich, Moja Vassulo, co
znaczy „zawrzeć pokój z Bogiem”.
Naucz ich, co znaczy należeć do
Moich domowników7. Co się tyczy
ciebie, nie odłączaj się ode Mnie.
Pozostań we Mnie i bądź jak wonność ofiarowana Mnie, twojemu
Bogu. Dałem cię temu pokoleniu
jako Znak wielkości Mojej Miłości, którą mam dla was wszystkich.
Powiedz mi, czy ktokolwiek
może zmierzyć Moją wspaniałość?
Z pokolenia na pokolenie ukazuję Moją potężną Rękę, Mój blask
i Moją chwałę ubogim w duchu.
Zstępuję z wysokości chwały, aby
kroczyć pośród was i pośród was
przebywać. Szczęśliwe narody,
które Mnie usłyszały! Szczęśliwi
ci, którzy rozpoznali Moje akty
miłości! Szczęśliwe narody, które
przyjęły Mnie jak deszcz, który
pada na pastwisko nawadniając
spragnioną ziemię! Niech każdy
z nich będzie błogosławiony we
Mnie. Moje Imię to Jezus Chrystus
i Ja rzeczywiście wciąż dokonuję
cudów. Mówiąc to, błogosławię
cię, bo ty jesteś, Vassiliki, cudem,
którego dokonałem na oczach całego świata. Kochaj Mnie, Moje
dziecko, i dokonuj aktów wynagrodzenia przez swoją miłość za
wszystkie dusze, które okazują Mi
obojętność i nienawidzą Mnie oraz
Mojego Prawa, i za tych wszystkich, którzy stale zasmucają i obrażają Moje Serce! Miej Mój Pokój
i Moje Błogosławieństwo. ic
_________________________________

Hierarchii i świeckich prawosławnych greckich.
2
Por. Wj 34, 29-35. (Przyp. tłum.)
3
Pan rozumie przez to także:
1

odsłonić Go.
4
Duch Święty.
5
Tego orędzia.
6
Ang. oriented on the Orient –
jest w takim sformułowaniu pewna
gra słów. (Przyp. tłum.)
7
Ef 2, 19.

przykazania, to podejrzewam, że
złamałam niejedno.
Droga życia to przestrzeganie
karności – czy dotrzymałam Tobie
moich obietnic? Czy wypełniłam
w ogóle moje śluby? W to także
wątpię. A jednak, Ty jesteś wciąż
ze mną, pomimo wszystkich moich
upadków, Twoje Światło stale mnie
obejmuje, czarując mnie Twą zachwycającą Obecnością, a także
sposobem, w jaki Twoje spojrzenie
spoczywa na mnie.
Dajesz mi poczucie, że nikt się
dla Ciebie nie liczy, że nie ma już na
ziemi nikogo prócz mnie i że jestem
Twoją jedyną miłością – wybraną!
Pismo mówi: „Lampą Pańską jest
duch człowieka: on głębię wnętrza
przenika”2. Potrzebuję jasnego są
du z Twojej strony, pokierowania
mną tam, gdzie mnie nie dostaje i
gdzie zawiodłam. Boże Pełen Miłosierdzia, Ochrono naszego życia,
zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.
– Wszczepiłem cię we Mnie,
abyś wzrastała w Moim Duchu i
w Mojej Miłości. Vassulo, miłość
jest ponad wszystkim. Ona ożywia wszystkie inne cnoty. Widzisz,
Moja Władza nad wszystkim skłania Mnie do bycia łagodnym dla
każdego. Rządzę wszystkimi z
wielką łagodnością, wszyscy możecie być niegodnymi grzesznikami, lecz Moja wyrozumiałość
jest wielka. Mówię to po to, by
nauczyć cię, jak powinnaś traktować innych. Abyś rozmyślała
o Mojej dobroci, gdy osądzasz, a
kiedy jesteś sądzona, byś szukała
miłosierdzia. Tak, pozwalam Sobie
poddawać cię próbie, byś okazała
się godna być ze Mną. Nie pozwa-

Wtorek Wielkiego Tygodnia
2005
– Ja Jestem. Wszystko, czego pragnę, to wierność i miłość.
Strzeż Mojego Słowa.
– Panie! Skąd mogę wciąż mieć
siłę do oglądania i kontemplowania Tego, który wewnętrznie zranił
moje serce? Ty wiesz, Panie Jezu,
że nie trudziłam się, by studiować
i nauczyć się teologii, Wiedzy czy
Świętej Mądrości. Brakowało mi
Mądrości, która pochodzi od Ciebie. Brakowało mi wszystkiego, co
Święte, ani też nigdy nie byłam znana z cnotliwości, lecz raczej przeciwnie. A jednak, w tym moim żałosnym stanie Ty przeniosłeś mnie
na Twoich Skrzydłach, tak bym ja
nie musiała się męczyć. Podarowałeś mi niezmierzone łaski, słyszenia
Ciebie, widzenia Cię, rozmowy z
Tobą. I wspólnie, Majestacie, Doradco i Panie Wszystkiego, wzbiliśmy się w niebiosa, by zabrać mnie
na Twoje Niebieskie Dziedzińce i
do duchowego życia w Tobie!
Twoje Królestwo przyszło do
mnie darmo… droga w górę – do
życia1. Jesteś znany z poddawania
serc próbom, więc zapraszam Cię
do tego, byś wypróbował moje serce, ponieważ wiem, że nie wykonałam żadnego świętego czynu. Czuję, że nie usunęłam jeszcze moich
wad, lecz mam wrażenie, że one się
powiększyły. A jeśli chodzi o Twoje
12 kwietnia 2004 Vassula otrzymała orędzie,
w którym znalazły się m. in. takie słowa:
„Moja Vassulo, Ja cię pobłogosławiłem i namaściłem na tę apostolską misję. Pobłogosławiłem cię, abyś doskonale wzrastała w Moim Duchu, abyś urosła wysoko jak cedry i cyprysy, rozkładające swe gałęzie. Przepowiedziałem
ci, że tchnę w ciebie o wiele więcej objawień. Przygotowałem cię na Moich królewskich dziedzińcach i jeszcze świeżo przesiąkniętą niebieską rosą, posłałem
cię do ludzkości. Posłałem cię do nich wszystkich jako Moją Własność, Mój
dar, niosący Moje nauczanie, aby było im ono dane tak, że odniosą z niego
korzyść. Jednak zlekceważyli ciebie i Moje nauczanie. Zbagatelizowali Moje
Słowa i tego, kto je przynosi. Wielu z nich obciąża Cię niepotrzebnie, traktując
Mój dar bez życzliwości i według własnego upodobania.
Czy mam nic nie robić?
Zamierzam pozbawić ich Mojego wiernego słowa, jakie przekazuję poprzez ciebie, gdyż ich serca stały się grubiańskie względem ciebie i Moich słów.”
Obecnie, po upływie 10 lat Vassula poinformowała o decyzji upublicznienia
Orędzi zapisanych dla nas w tym minionym czasie.
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laj więc, by twoja nadzieja była
próżna. Tym, czego pragnę od was
wszystkich, jest osiągnięcie doskonałości. Zabiegaj o to, by Mi się
podobać, ponieważ tego właśnie
pragnę, wytrwaj na drodze prawości, a Ja, Najwyższy zatroszczę
się o ciebie. I jeszcze, nie lękaj się
wzburzonego morza3. Moja chwała
ukaże się ze Wschodu.
Kościół jest w twoich czasach
atakowany. Zachodni świat dopuścił się odstępstwa. Diabeł zachęca
ich do promowania relatywizmu,
sekularyzmu, liberalizmu, materializmu i całkowitego braku szacunku dla życia. Takie zło pochodzi
od diabła, który usiłuje zniszczyć
Mój Kościół, Moje Przykazania,
Moje Zasady i Moje Prawo oraz
wszelkie wartości związane z życiem. Mój Kościół znajduje się w
takim zamieszaniu z powodu swojego podziału, a jeżeli jest słaby,
to z powodu winy podziału wśród
hierarchii. Ich duch jest obojętny
na Moje wezwania do okazania
skruchy i pojednania się. Ich duch
ostentacyjnej pychy powinien ustąpić miejsca duchowi pokory i cichości. Ich duch uprzedzenia – duchowi bezstronności. Ich duch lęku
– duchowi zaufania. Ich duch uporu – duchowi łagodności. Oczekuję, że się pojednają. Kościół musi
zostać wzmocniony, a jedność doprowadzi do wyznania wszystkich
ich błędów i zapobiegnie powiększaniu się ich,4 błędów, które są
narzucane przez tych odstępców,
tak by wnikały do Mojego Kościoła. Prawdziwi duchowi przewodnicy są dziś potrzebni bardziej niż
kiedykolwiek w Moim Kościele.
Niech kaznodzieje wygłaszają w
Moim Kościele kazania według
Mojego upodobania. Niech nie będzie nikogo, kto by ograniczał się
w poprawianiu tego, co nieduchowe, ponieważ ci ludzie nie podobają Mi się. Mój smutek jest wielki,
kiedy słyszę nieduchowe kazania
pozbawione życia. Co mam powiedzieć dzisiaj? Pogratulować im?
Pogratulować im, gdy ich duch jest
wypełniony martwymi słowami?
Gdy ich duch nosi w sobie wciąż
żale z przeszłości? Bądźcie zjednoczeni jest Moim Przykazaniem
i zawsze nim było dla wszystkich
Kościołów. Żyjcie w pokoju5, a po-
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kój zstąpi na ziemię. Przyznajcie,
że zawiniliście wobec Mnie, i w
ten sposób podnieście ciężar waszego grzechu. Czy nie zostaliście
wszyscy ochrzczeni w Nas? I czy
nie przyodzialiście się we Mnie? A
zatem, skąd różnice między wami?
Wszyscy stanowicie jedno we
Mnie.
Ogłaszaj, Moja Vassulo, Moje
Słowa i działaj według nich. Wyraziłem Moją Wolę w tobie. Wkładam na ciebie obowiązek czynienia
wszystkiego, co zostało tobie przeze Mnie powiedziane. Nie wątp o
Mojej Mocy ani o Mojej Władzy.
Pozwalam ci doświadczać trudności, ale one nie przeszkodzą Mojej Mocy ani Władzy. Moja Wola
spełni się na końcu wbrew temu,
co sądzi większość twoich przeciwników… Ukończę Moje Dzieło
w tobie. Zawsze oddawaj Mi cześć
zanim obdarzysz nią ludzi. Bądź
prawdziwa wobec Mnie i pozostań wierna, Moje dziecko, jak Ja
jestem wierny tobie. Uchwyć się
Mnie i pozostań słaba, abym to Ja
mógł być nadal twoją siłą. Kochaj
Mnie ponad wszystko. Ja, Jezus,
Syn Boży i Zbawiciel, błogosławię
cię. ic
Później.
– Panie?
– Ja Jestem. Posłuchaj swego
Nauczyciela. Tak. Znoś wszystko
z miłością. Córko, wezwij Mnie,
kiedy zechcesz. Niektórzy ludzie
przyjmą te Dzieła, lecz inni nie.
Bądź zawsze świadoma Mojej Po
tężnej Obecności. Pozostaw wszy
stko w Moich Rękach i miej wiarę
i zaufanie. Żadne z Mych Słów nie
jest daremne. Chodź, Ja i ty razem.
Pozwól Mi posługiwać się tobą dla
Mojej Chwały i pamiętaj: Ja Jestem, który Jestem.
Delikatne stworzenie, z powodu
niczego innego jak tylko z Mojej
własnej wiernej miłości zbawiłem
ciebie i innych przez Mój oczyszczający Ogień wraz z odnową od
Ducha Świętego… Pamiętaj, Ja
jestem Autorem tego objawienia.
Wielkie są Moje Tajemnice wiary. Wielka jest Moja miłość do
was wszystkich. Nigdy nie wątp.
Obrońcą i Autorem tego Hymnu
Miłości jest: Mój Święty Duch.
Ach, Vassulo, wzywaj Mnie. Tak!
Ugaś Moje pragnienie i wzmocnij

twoją miłość do Mnie. Przyjmuj
Mój Kielich w każdym czasie.
My? ic
________________________________________

Por. Prz 15, 24. (Przyp. tłum.)
Prz 20, 27.
3
Zrozumiałam, że to symbolizuje
ludzi.
4
Błędów.
5
Zrozumiałam, że Pan chce, by hierarchowie pojednali się i zawarli pokój
między sobą.
1
2

23 października 2005
– Twoja miłość do człowieka
jest zupełnym szaleństwem, Twoja
głęboka życzliwość dla nas, którzy
jesteśmy skalani grzechem, jest
niewytłumaczalna. Jak mógłby ktoś
utrzymywać, że w pełni rozumie
Twoją dobroć? To tak jak gdyby
chcieć uchwycić dłonią mgłę lub
światło, których nie da się dotknąć.
Na początku, kiedy odsłoniłeś
przede mną moją duszę, prawdziwą mnie, podobną do trędowatego
ukrywającego się w krzakach, nie
obwiniałeś mnie, zamiast tego błagałeś o moją przyjaźń. Próbowałeś usprawiedliwić moją podłość,
mówiąc: „Czy to dlatego, że nie
było przy tobie nikogo, by cię nauczać?”1
Moja nędza ściągnęła na mnie
Twe Miłosierdzie. Moja uboga i
naga dusza przyciągnęła Twoje
współczucie i Twe przebaczenie,
Najświętszy, moje pragnienie bycia zbawioną rozdarło Cię, tak że
powiedziałeś: „Nie mogę znieść
widoku Mojego kwiatu w takim
stanie!”
Twoje miłosierne słowa opadły
na moją nagą duszę jak poranna
rosa. „Doprowadzę cię do skruchy i do niekończącego się życia
we Mnie, jeśli ty także tego pragniesz…”
Takie były słowa, które wyszeptałeś do mego ucha, i w ten sposób
wszystko się zaczęło…
– A ty oddałaś Mi swoją wolę
i to cię ocaliło… Jeśli ktoś zapuścił korzenie w świecie, a nie we
Mnie, nie znajdzie Mnie nigdy…
Wyrzeknijcie się waszej woli i namiętności świata i przyjdźcie, aby
Mnie posiąść. Dzięki posiadaniu
Mnie zawrzemy przymierze pokoju, które będzie trwało na wieczność. Ukazałem się tobie, Moja
Vassulo, i uzdrowiłem cię.
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Pozwoliłem ci kroczyć po szafirach prowadzących cię do Mego
Królestwa. Wzywam każdego do
Mnie, zanim odpłata spadnie na ten
świat. Te dni nadchodzą, ponieważ
nie mogę dłużej tolerować2 tego
odstępstwa. Kiedy ziemia zacznie
drżeć, wiedz, że to dopiero początek tego, co spadnie na to złe pokolenie.
Zstąpiłem na ten rozległy cmen
tarz, krocząc pomiędzy grobami,
aby was wskrzesić. Zawołałem ku
grobom, by się otwarły i rzeczywiście tak się stało. Wskrzeszenie
Moich synów i córek oraz odnowienie ich było darem Mojej Miłości. Rozpaliło Mnie pragnienie
wskrzeszenia ich, Moje pragnienie
rzuciło Mnie w dół ku grobom i
zanim się spostrzegliście, podniosłem umarłych z ich grobów
i wziąłem ich w objęcia: „To jest
Mój dar dla ciebie, który powinien
pozostać trwały. Dla tych, którzy
pozostaną oddani, otrzymają Moje
błogosławieństwo jako nagrodę.
Teraz idź i ogłaszaj Moją Miłość o
świcie…”
Córko, Ja nigdy nie narzucałem
na nikogo Mojego Prawa ani Mojej Obecności. Przyszedłem jako
przypomnienie, aby wprowadzić
porządek pośród tego nieporządku.
A jednak pomimo wszystkich Moich widzialnych cudów i znaków,
pomimo Moich powtarzanych wezwań, pomimo oczywistych łask i
darów rozdzielanych przez Mojego
Ducha Świętego całej ludzkości,
pomimo wszystkich Moich Pieśni
do ciebie, pokolenie, pomimo Mojego Miłosiernego zbliżenia się,
odpowiedzią, jaką otrzymałem,
były obojętność, prześladowanie
i niedowierzanie, od niektórych,
wyszydzenie i umyślne odrzucenie
Moich Wezwań do skruchy. Plucie
na Moje błogosławieństwa. Są napełnieni anatemami, a wskrzeszenia, które widzą, które dokonałem
przed ich oczyma, są przyjmowane
ze wzgardą lub w najlepszym razie
ignorowane: czytają Pisma oczami, które nie widzą.
Córko, ostrzegłem ich z wyprzedzeniem o klęskach, które
spadną na tę ziemię z powodu ich
grzechów, klęskach i zniszczeniu,
które się spełniły, a jednak oni nadal wahają się niedowierzając, że

wszystko to jest przyciągane przez
nich, a nie przez naturę… Kiedy
powiedziałem, że ziemia zadrży i
wypadnie ze swej osi3 oraz że wyspy przesuną się ze swoich miejsc,
nikt Mi nie uwierzył. Nikt nie posłuchał. Nie przyjmą żadnej rady
ode Mnie. Pogardzili wszystkimi
Moimi ostrzeżeniami. Kiedy dzisiaj powiem ci, że z powodu nikczemności i odstępstwa tego pokolenia zagrożony jest wszechświat,
oni wciąż nie będą wierzyć. Gdy
ujrzą tę ziemię, którą stworzyłem,
przedartą i rozerwaną na kawałki,
strach ogarnie te uparte dusze. Potop4 będzie niczym w porównaniu
ze zniszczeniem, które Mój Ogień
sprowadzi na ten świat. Wnętrzności ziemi wyplują Ogień, a w
szczelinach, wypełnionych płynnym Ogniem, utworzą się rzeki,
rzeki Ognia, które zwymiotują i
rozleją się na każde miasto, zapalając ziemię. Klątwy, które rzuca
liście na Moich wysłanników,
wszystkie spadną z powrotem na
wasze głowy. Dodaję Moje Błogosławieństwo tobie, Moja Vassulo,
błogosławieństwo, którego on5 tobie odmówił. ic
___________________

1
Jezus nagle ujął moją dłoń, by samemu napisać tę część.
2
W tym samym czasie usłyszałam
słowo „znosić”.
3
Chodzi o pierwsze tsunami w Indonezji.
4
W czasach Noego.
5
Patriarcha Bartłomiej w Konstantynopolu, gdy udałam się do niego, by
przekazać mu moje wystąpienie na temat Jedności z Farfy (Włochy), które
wcześniej przekazałam J. E. Fortino,
kard. Kasperowi i kard. Cassidy, którzy
okazali zainteresowanie.

3 stycznia 2006
– Pokój niech będzie z tobą.
Spójrz na Mnie. Moja przyjaciółko i Moja towarzyszko, spójrz na
twego Króla i umocnij swoje kroki… Oddaj cześć Mojemu Świętemu Imieniu, gdyż pozwoliłem ci
być obecną w Moim Najświętszym
Sercu i na Moich Dziedzińcach.
Namaściłem twoją głowę olejkiem, abyś ogłaszała Moje Słowo
i Moją Chwałę po wieczne czasy.
Dawanie pić opustoszałym pu
stkowiom oraz sprawianie, że
drzewa rozkwitają w miejscach,
gdzie wszystko pozostaje martwe,

jest rzeczywiście Moją rozkoszą.
Rozkoszuję się dawaniem życia!
Najwyższy w mocy i łasce Ja Jestem. Rozmyślaj, córko, o Moich
cudach. Podróżowałaś po świecie
ze Mną zapewniającym ci mowę.
Słuszne jest mówienie podczas
każdego spotkania, że podróżowaliśmy razem. Skąd to podejrzenie,
że Pasterz mógłby porzucić Swojego baranka? Zostałaś upoważniona
przeze Mnie do przemawiania w
Moje Imię, do powtarzania Moich
Słów i do ujawnienia Mojej Woli
Mojemu ludowi, do pocieszania
i zachęcania go, do tego, by Mój
Duch wiązał złe duchy. Wystarczy,
że otworzysz swe usta, bym je napełnił…
Dobrze wiadomo, że usta sprawiedliwego są życiodajnym źródłem. Wargi sprawiedliwej duszy
dają pokarm wielu. Rewolucja tych
czasów polega na nieuznawaniu
Mnie jako żyjącego Boga. Moce
tych duchów ciemności są ukrytymi źródłami na tej samej ziemi,
na której żyjesz. Stoję ponad tym
i pozostaję oburzony, bo one czają
się na wszystkich Moich synów i
córki!1 Ich winy nigdy nie przychodzą im na myśl, gdyż zaślepia
ich grzech. Te złe siły wywołują bunt, a zaprzeczanie Mojemu
istnieniu jest częścią ich współczesnej rozmowy. Lecz Ja mówię
ci: ze Wschodu zabłyśnie Moja
Chwała pobudzona przez tchnienie
Mojego Świętego Ducha. Wschód
powstanie. Poczekaj, a zobaczysz,
Moje dziecko.
Sprowadzenie Moich synów
i córek z daleka, którzy powrócą
do Mnie, będzie najmniejszym z
darów dla Mojego Kościoła, gdyż
większym będzie ten, kiedy Mój
Kościół pojedna się i zjednoczy.
Obecnie bowiem Mój Kościół
znajduje się w zamęcie i miota nim
zły. Między pasterzami jest nieufność, gdy przychodzi im mówić o
jedności. Wielu z nich nie mówi
prawdy. Na początku ujawniłem ci
to, jak okaleczyli Moje Ciało.
Niebo znajduje się w żałobie, a
wielu spośród Moich pasterzy nie
uświadamia sobie, jak Moje Oczy
zalewają się krwawymi łzami.
Znaki! Co sobie z nich robią? Kto
pośród nich usiłował zrozumieć
ich znaczenie?
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Wysłałem cię na tę bitwę twoich czasów w walce przeciwko
grzechowi, a zatem głowa do góry,
córko. Ja wyrównuję ścieżkę, po
której stąpasz. Gdy twoje ręce
będą nieść Moje Orędzia, dające
życie, a sprzeciw się nasili, znoś
ten krzyż przez wzgląd na Mnie.
Jestem tu, by prowadzić twoje kroki, widzisz? Pozostawię Moje Bramy stale otwarte dla tych, którzy
powrócą do Mnie. Wykrzykuj Orędzie skruchy i nadal przypominaj
prawdy, które tobie przekazałem.
Prowadź Mój lud do życia Prawdziwym Życiem we Mnie. Ufaj, bo
Ja jestem u twego boku. ic
– Przyjdź!2 Uwielbiaj naszego
Pana. Ja jestem Daniel, twój anioł
stróż i stróż wrót Sprawiedliwoś
ci.3 Pan da ci siłę do zwyciężenia
twoich prześladowców. Potężny i
Chwalebny pociągnie cię więza
mi Miłości do zwycięstwa nad ni
mi oraz tymi, którzy prześladują
wszystkie Jego Dzieła. Emmanuel
zachowa cię w Swoim Ognistym
Objęciu na zawsze, ty zaś będziesz
nadal karmić się z Jego Ręki. Będę
nadal się radował, widząc cię związaną na wieczność z Najwyższym.
Kiedy na ciebie patrzę, Moje oczy
napełniają się łzami radości. Rozraduj się! Nie masz pojęcia, co
Pan, Bóg, podarował tobie tego
świętego dnia, kiedy zbliżył się do
ciebie, drżąc z emocji, gdy Jego
Wzrok nigdy cię nie opuszczał, a
Jego Dłonie kapały olejkiem namaszczenia, by cię namaścić. Gdy
oglądałem ten niezwykły widok
Zbawiciela, zbliżającego się do
umiłowanej, pełnej łaski w Jego
Obliczu, ja również drżałem z
emocji z powodu tego wspaniałego widoku. Wtedy czulej niż kiedykolwiek Król oparł się na tobie
i namaścił cię, ożywiając cię. On
sprawił, że rozkwitłaś.
O Boże, tak miłosierny i czułego serca! Oddaję ci chwałę, Mój
Panie! Każde Dzieło, które wykonujesz jest pełne Chwały i Majestatu, a Twoja Sprawiedliwość nie
może się odmienić! Szczęśliwi ci,
którzy znajdują schronienie w Tobie! Bo Ty czynisz cuda dla tych,
których kochasz…
Vassiliki, ja jestem także twoim
strażnikiem. W trudzie, kiedy bezbożni będą cię dręczyć, ja cię za-

46

wszę pocieszę i pobłogosławię…
Płynące z serca modlitwy istoty
namaszczonej są bardzo potężne.
Módl się zatem z ufnością. Ja, Daniel, przynoszę tobie Pokój naszego Pana. Czuj się kochana przez
Niego!
Daniel.
______
Siły ciemności, które są stale przy
nas, aby nas kusić i zniszczyć.
2
Mój Anioł Daniel przemówił.
3
Hebrajskie imię Daniel oznacza:
Bóg jest moim sędzią. (Przyp. tłum.)
1

5 stycznia 2006
– Teraz, po tych wszystkich latach, które minęły, nie mam żadnej
wątpliwości, że Twoje Słowo, o Panie, zostało skierowane do mnie.
Tak, Panie, poprzez słabe stworzenie, które dzięki Twojej Mocy i
Władzy zdołało przekazać Twoje
Słowo innym…
Objawiłeś mi, w tak niewymowny sposób, Twoją Świętość i Twą
Wolę. Powierzyłeś mi Twoje Słowo, aby przypomnieć narodom o
ich powinności wobec Ciebie i aby
przekazać każdej istocie, że Ty wzywasz ich wszystkich do pojednania
z Tobą oraz ich współbraćmi. Wysyłałeś mnie, aby sprowadzić narody z powrotem do posłuszeństwa i
miłości.
Wysyłałeś mnie do Twoich pasterzy, aby doprowadzić Kościoły
do skruchy z powodu grzechu podziału i do wzajemnego pojednania
i zjednoczenia. To najtrudniejsze
zadanie, przekraczające ludzkie
zdolności. Albowiem to Orędzie sa
mo przybiera formę szeregu gróźb.
Kto z nich przyjął pokornie
Twoje wyrzuty? Kto, powiedz mi,
Panie, z tych rządzących potęg pochylił się i posłuchał? Zważ swój
lud, Panie… Oceń ich… Kto jest
po Twojej stronie jak dotąd? Jestem odrzucana przez moich1, kiedy przekazuję Twoje Słowo na temat Jedności.
– Tak, Moja Vassulo, diabeł
utrzymuje ich w podziale. Jednak
zachowaj pokój i bądź cierpliwa…
Prorokuj Mojemu ludowi i nigdy
się nie zniechęcaj. Nie zasmucaj
Mnie. Dziś już wiesz, że Ja mogę
dokonywać wielkich rzeczy! Bądź
dobrej myśli! Pamiętaj, byłem i jestem nadal twoim Nauczycielem,
który cię namaścił. Namaszczenie,
którego ci udzieliłem, otworzy-

ło oczy twej duszy i nauczyło cię
wszystkiego, czego powinnaś była
się nauczyć. Jesteś namaszczona
przez Prawdę i jak ty byłaś nauczana, tak będą nauczani inni. Znany jestem ze strącania potężnych
królów, sławnych królów. Zawsze
będę wyrywał Mój kwiat z rąk
twych oprawców. I będę udzielał ci
Ducha Męstwa. Dlatego trwaj we
Mnie, gdzie otrzymujesz życie we
Mnie. Niebo jest tak niewymowne
w swym pięknie, Moje dziecko.
Będziesz żyła w Niebie we Mnie.
W pełni…
– …a Bóg będzie blisko mnie,
we mnie i wszędzie wokół mnie, w
moim wnętrzu i na zewnątrz.
Niebo to bycie światłem i życie
w Świetle, i pozostawanie jedno ze
Światłem…
Bycie pochłoniętym przez Światło i rozpływanie się w Świetle… I
istnienie, trwanie…
Wewnątrz Światła wszystko,
wszelkie światowe sprawy, wszystko z przeszłości i teraźniejszości,
i wszystkie myśli w nas są zapomniane, wymazane, nieistniejące,
a w ich miejsce pojawia się niewymowna, fascynująca słodycz Boga
i ogromna radość duszy, wolność
ducha, pragnienie, by stale kosztować tych pocieszeń i smaków, które
jedynie Bóg w Swym Boskim uścisku może dać duszy.
Nic dziwnego, że ci, którzy mieli
doświadczenie wyjścia poza ciało i
widzieli Boga, stojąc w Jego Obliczu choćby przez ułamek sekundy,
nie chcieli wracać na ziemię!
A teraz, ja wiem, że posiadam
Cię tak jak Ty posiadasz mnie i że
wszystkie te rozkosze, jakich doświadczam w Twojej Obecności, są
udzielane przez Ciebie, Miłującego ludzkość! Na tym polega życie
życiem przekraczającym istnienie,
życiem w wieczności, życiem, które
oświeca resztę świata.
– Wszystko, czego nauczyłem
cię w obfitości, zostało udzielone
darmo. Już samo to ci wystarczy…
Udzielałem ci bizantyjskich wykładów na sposób ojcowski, aby włączyć cię we Mnie. Dałem ci żywe
obrazy2 przeszłości i przyszłości.
Objawiłem ci poprzez łaskę Moje
Serce i pozwoliłem ci słuchać Jego
bicia. Położyłem kres twemu buntowi i sprowadziłem cię do Mego
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Serca, byś w Nim mieszkała. Ofiaro Mojej Duszy, poruszaj się we
Mnie, oddychaj we Mnie, żyj we
Mnie. Słowo teraz żyje w twoim
sercu i z tego powodu przepełnia
Mnie radość! Jesteś przecież dziełem Moich Rąk i ukształtowałem
cię bez żadnego wysiłku. Sprawiłem, że podróżowałaś po nierównych drogach, ale to w taki sposób
traktuję3, tak, Moich przyjaciół.
Bądź Moją harfą i zachwycaj Mnie
swoimi wyrażeniami. Błogosławiona Mojej Duszy, wyrażeniami,
których nauczyłaś się ode Mnie.
Nie pozbawiaj Mnie twojej dłoni
ani twego czasu. Ja, Pan błogosławię cię… ic

sie swej modlitwy…
Nasza Pani powiedziała, że jesteśmy bardzo blisko wydarzeń,
o jakich zostało zapowiedziane,
że ludzkość musi im stawić czoła.
One są u naszych drzwi. Wydarzeń
przyciąganych przez niegodziwość
świata, egoizm, brak miłości; wydarzeń, które są skutkiem odrzucenia Bożego Słowa przez świat, jego
złośliwości, obłudy i bezbożności.
Ziemia jest w niebezpieczeństwie i
doświadczy ognia. Gniew Boga nie
może być już dłużej powstrzymywany i spadnie na nią, gdyż człowiek
odmawia zerwania z grzechem.

_____________________________________

Przez większość duchownych
prawosławnych greckich.
2
Wizje.
3
Tutaj wiedziałam, co zamierza
powiedzieć…
1

7 stycznia 2008
Matka Boża nie dała mi zasnąć od 3.10 do 4.00 nad ranem,
aby przekazać mi orędzie dla nas
wszystkich. Matka Boża dała mi do
zrozumienia, że w tym czasie Chrystus jest atakowany bardziej niż w
innych godzinach. Nasza Święta
Matka mówiła do mnie od godziny 3.30 do 4.00. Nie prosiła mnie,
abym wstała i zapisała je od razu,
stąd bałam się, że zapomnę to, o
czym mi mówiła. Zapewniła mnie
jednak, że przypomni mi wszystko,
kiedy będę pisać, by wysłać wam
do rozpowszechnienia. Oto Jej orędzie:
Pierwsza część orędzia dotyczyła mnie osobiście, a pozostała część
była do upublicznienia. Pierwsza
część, która mnie dotyczyła, stanowiła umocnienie i pociechę. Nasza
Pani powiedziała, że jest zawsze
przy mnie, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy szatan wylewa
swój gniew przeciw mnie i przeciw
całemu światu; że Bóg jest bliżej
mnie niż kiedykolwiek i kocha mnie
oraz że niebo nie pozostaje ślepe
na trudności i palące cierpienia,
jakie przeżywam, lecz Bóg potrzebuje tych cierpień i ofiar; że Bóg
jest wierny Swemu Słowu i że Ją
uszczęśliwię, jeśli mnie usłyszy, jak
odmawiam różaniec regularnie...
Potem powiedziała:
Bądź bardziej skupiona w cza-

Boże Miłosierdzie przez wszystkie
te lata pragnęło przyciągnąć tak
wielu jak to możliwe do Boga. On
wyciągał ramiona, aby ich ocalić,
lecz tylko niewielu zrozumiało i posłuchało. Jego Czas Miłosierdzia
nie będzie trwał już długo i nadchodzi czas, kiedy każdy zostanie
poddany próbie, a ziemia zwymiotuje ze swego wnętrza rzeki ognia i
ludzie tego świata, którzy nie mieli Boga w swych sercach, pojmą
swą nicość i bezradność. Bóg jest
niewzruszony i prawdomówny w
Swym Słowie. Nadszedł czas, kiedy
domownicy Boga zostaną poddani
próbie i ci, którzy odrzucali Jego
Miłosierdzie, zakosztują Bożego
Ognia. (Tu zapytałam, co z ludźmi
Kościoła, którzy prześladują nas i
są ślepi na Boże Dzieła Miłosierdzia.) Matka Boża powiedziała mi,
że oni także doświadczą tego, na co
zasługują.
Mówiła dalej o ofierze. Pro-

siła mnie, abym wszystkim przypomniała, że Bóg, nasz Stwórca,
prosi nas o większe zaangażowanie dla Niego i że nie wystarczy się
nawrócić się, jeśli nie idzie za tym
ofiara i regularne modlitwy. Jeśli
ktoś mówi, że się nawrócił i że znalazł Boga przez «Prawdziwe Życie
w Bogu», powinien ponosić więcej
ofiar jako akt poświęcenia się. Są
liczne sposoby pokazania Bogu
miłości i wspaniałomyślności. Nikt
nie może mówić «jestem człowiekiem Prawdziwego Życia w Bogu»,
bez składania Bogu ofiarnej miłości. Ci, którzy naprawdę kochają
Boga są błogosławieni i nie powinni się lękać w tych dniach. Nasza
Święta Matka powiedziała, że ci,
którzy trwają w doświadczeniach,
są błogosławieni i że Ona jest zadowolona z wszystkich kapłanów,
którzy przyjmują i rozszerzają te
Dzieła Boże (jak ci, którzy idą za
«Prawdziwym Życiem w Bogu» i
są otwarci na Ducha). Oni powinni trwać w ufności, gdyż otrzymali
specjalne łaski od Bożego Ducha i
dzięki Duchowi stali się silniejsi w
Panu i w Jego zbawczych planach.
Chrystus udziela im Swego pokoju.
Wobec każdego, kto służy i kto
składa siebie w ofierze, sąd, jaki
ma nadejść przez ogień nie będzie
tak surowy, gdyż w swoim duchu
rozraduje się on wezwaniem Boga,
który go doprowadził do życia.
Wielu upadło, lecz wielu zostanie podniesionych. Wielu nie
zachowało Słowa Boga w swoim
sercu i przekroczyło Słowo, jakie
zostało im dane nie tylko w orędziach «Prawdziwego Życia w
Bogu», lecz również w Biblii.
Potem powiedziała:
Vassulo, ktokolwiek cię osądza, będzie także osądzony surowo
przez Boga. Nadal oczekuj z niecierpliwością na usłyszenie w twoim uchu Słowa Boga i bądź szczęśliwa, Moje dziecko. Twoja Matka
nigdy cię nie opuści.
Przypomniała mi wizję, jaką
miałam, kiedy byłam bardzo młoda: moje duchowe zaślubiny z
Chrystusem, kiedy Ona przyjęła
mnie z uśmiechem i poprawiała
mi suknię ślubną, układając ją tu
i tam, poprawiając mi włosy, aby
mój wygląd był doskonały dla Jej
Syna, Jezusa Chrystusa.)
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Mów bez lęku i nie bój się tych,
którzy ci się sprzeciwiają. Pan i Ja
błogosławimy cię i udzielamy ci
pokoju i miłości.
6 stycznia 2006
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś radością mojego życia.
Przypomnij sobie, Moje Dziecko, Mój Krzyż oraz okup, jaki został zapłacony, aby cię odkupić i
uwolnić, byś mogła się cieszyć Życiem Wiecznym. Nawet jeśli brakuje ci słów, by wyrazić twą całkowitą radość i twą miłość do Mnie,
twoje serce oddaje Mi cześć za
każdym razem, gdy przychodzisz
do Mnie w ubóstwie. Vassulo, powiedziałem ci kiedyś, że obejmując Mnie, obejmujesz również Mój
Krzyż. Zbliż się do Mnie i miej
nieco udziału w Moich cierpieniach. Dźwiganie Mojego Krzyża
jest błogosławieństwem. Ty i inni
wydajecie się nie rozumieć w pełni, że to jest symbol, który Ja, Bóg,
wkładam na ciebie. Widzisz, jaki
to przywilej? Bóstwo spoczywające na swoich stworzeniach? Pozostań w płomiennym uścisku twego
Stwórcy i Oblubieńca i odłóż na
bok wszystkie twe troski, pokusy,
upadki oraz dolegliwości, bóle i
niepokoje i oddaj się błogości i zapomnieniu, oddaj się ciszy i skoncentruj się na Mnie, twoim Bogu i
Wszystkim. Ja jestem Wszystkim.
W Moim objęciu twoja dusza zazna Moich ukrytych tajemnic.
Znajduję rozkosz w twojej nicości, znajduję rozkosz w dzieciach. Pozostań we Mnie i nigdy
się nie odłączaj. A kiedy ludzie
stają naprzeciw ciebie, by wypowiadać wszelkie rodzaje nieetycznych zwrotów, zaprzeczając tobie,
zadręczając cię, podając ci swoją
truciznę, przypomnij sobie Mnie,
przypomnij sobie Moją Mękę,
przypomnij sobie, co Pismo mówi
o Winnym Krzewie i latoroślach.
Latoroślach, które zostały odcięte, ponieważ nie trwały we Mnie.
Ci, którzy zostali odcięci ode Mnie
w swoim wysuszeniu, nie pojęli
Prawdy ani Mojego Bogactwa. W
tej duchowej śmierci oraz w ich
pustce uciskają każdego, kto wzywa Mnie i kogo Ja wyróżniłem.
Widzisz, poprowadziłem cię, byś
podążała starożytną drogą Moich
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proroków, przemawiałem do ciebie w mistycznym języku, ozdobiłem cię darami, byś wyrażała Moje
Słowa w hymnach Miłości. Prowadziłem cię przez kontemplacyjne
drogi, dałem ci skłonność i zapał
do tego, co dobre, oraz pragnienie, by Mi się podobać. Podarowałem ci coś, co wykracza ponad
zrozumienie wszelkiego umysłu, a
jest tym: rozmowa ze Mną z taką
bezpośredniością
kiedykolwiek
zechcesz. Dlatego też twoi przeciwnicy, którzy traktują cię z wrogością i którzy Mnie prowokują,
zostaną surowo osądzeni przeze
Mnie. Te rzeczy ich przekraczają
w ich wysuszeniu. Podobni do latorośli, które muszą zostać wrzucone do ognia. Odkąd odmówili
obfitego soku zapewnionego przez
sam Winny Krzew, zaczęli usychać
i nie są zdatni do niczego. Tak, zostaną zebrani przez Moich Aniołów
i wrzuceni do ognia, by spłonąć.
A za ciebie, córko, bardzo sprawiedliwie odpłacę raną tym, którzy
ranią ciebie, i wynagrodzę tobie za
znoszenie z Mego powodu niesprawiedliwości i prześladowania.
Wiedz, że wypisałem Moje Imię
wszędzie na tobie, abyś mogła dalej znosić z męstwem i godnością
bicz ofiarowany ci przez twoich
prześladowców, którzy w rzeczywistości są Moimi prześladowcami
Mego Krzyża. Błogosławię cię i
daję ci Mój Pokój. ic

„PRAWDZIWE ŻYCIE
W BOGU” – ORĘDZIA
POKOJU I MIŁOŚCI
LIST STWORZYCIELA
DO LUDZKOŚCI
To książka, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Zawiera zapis przeżyć mistycznych
Vassuli Ryden, prawosławnej obrządku greckiego, która od roku
1985 otrzymuje wewnętrzne natchnienia w postaci pouczeń Jezusa
Chrystusa, Boga Ojca, Ducha Świętego oraz Matki Najświętszej i św.
Michała Archanioła.
Orędzia przeznaczone dla świata
trwały do 30 kwietnia 2003. Jednak
Vassula nadal notowała swoje rozmowy z Bogiem, ponieważ charyzmat, jaki otrzymała, zachowa do
końca swojego życia – zgodnie z
Bożą obietnicą. Obecnie przyszedł
czas na ich upublicznienie.
W Bożym działaniu i słowniku
nie ma przypadku, Bóg wszystko
wie i nad wszystkim czuwa. Dlatego jeśli czytasz te słowa, przyjmij,
że być może ON tego chciał, aby
Ciebie lub kogoś Ci bliskiego wyciągnąć z duchowej apatii, rozpaczy,
grzechu...
Dlaczego? Bo Bóg żyje, kocha
nas i troszczy się o każdego bez
wyjątku człowieka, który jest Jego
stworzeniem. Każdy z nas już to
kiedyś słyszał, lecz aby w to całym
sercem uwierzyć i tego doświadczyć
trzeba poznać Boga. Bóg wie, jak
mało Go znamy, dlatego napisał dla
nas ten list. Zapisał go ręką posłusznej sekretarki Vassuli, własne bowiem ręce ma zajęte: jedną trzyma
nas, abyśmy nie wpadli na zawsze
do przepaści, w drugiej - ma Swoje
kochające, otoczone cierniami Serce i wyciąga do nas tę rękę, pragnąc
nam je ofiarować w darze.

POLECAMY!
Komplet
dwóch płyt
DVD
4,5 godz.
nagrania w TV
w Kanadzie.
9 wywiadów z Vassulą. Każdy na inny temat! Cena: 30 zł (+wysyłka)
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Medziugorje
i nowa
ewangelizacja
Wywiad z ojcem
Danielem Ange
Podczas Międzynarodowego
Festiwalu Młodych w Medziugorju,
w sierpniu 2002 roku, w gronie 260
kapłanów z całego świata, był również
ojciec Daniel Ange, kapłan, który regularnie gromadzi wiele tysięcy młodych
ludzi na spotkaniach modlitewnych
na całym świecie. W swojej pracy z
młodzieżą, wydaje się, że pozostaje on
wiecznie młody, bo obserwując go nikt
nie dałby mu wówczas 70 lat.
Daniel Ange urodził się 5 października 1932 roku w Brukseli. Do szkoły
podstawowej uczęszczał w Szwajcarii,
czas II wojny światowej spędził na
Korsyce. Szkołę średnią ukończył
w Anglii. W roku 1950 wstąpił do
klasztoru Benedyktynów w Clervaux
w Luksemburgu. Studiował filozofię
i teologię. W 1957 założył Fraternię
Matki Bożej Ubogich. 12 lat spędził w
Rwandzie.
W roku 1981, po 30 latach życia
zakonnego głęboko dotknięty trudną
sytuacją młodych ludzi w dzisiejszym
świecie, poczuł powołanie, aby zbliżyć się do nich i przynieść im życie,
które daje sam Bóg, przyjął święcenia
kapłańskie w Lourdes. Miał wówczas
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W 1984 roku, z powodu przekonania, że prawdziwymi apostołami
dla młodych ludzi są inni młodzi,
założył pierwszą francuską katolicką
Szkołę Modlitwy i Ewangelizacji pod
nazwą Dzieci Światłości (fr. JeunesseLumière). W tej szkole młodzi ludzie
poświęcają rok swego życia na modlitwę, studiowanie religii i ewangelizację. Studiowali w niej już młodzi ludzie
z ponad 40 krajów.
Ojciec Ange odbył ponad 220 podróży ewangelizacyjnych do 42 krajów
na 4 kontynentach. Zaangażowany jest
także w dialog katolicko-prawosławny.
Aktywnie działa na rzecz pojednania między Kościołem katolickim

a Kościołem prawosławnym zgodnie
z duchowością Jana Pawła II. Święty
Papież głosił tezę i był co do tego
przekonany, że „Dwa płuca Europy”,
wschodnie i zachodnie, są jej po prostu
niezbędne, aby być w pełni Europą. W
tym kontekście oba Kościoły: Kościół
tradycji zachodniej i Kościół tradycji
wschodniej są ściśle za sobą związane.
O. Daniel Ange Napisał 68 książek
o tematyce chrześcijańskiej, poruszając w nich głównie problemy ludzi
młodych: płciowość, czystość, kryzys tożsamości, akceptacja własnej
płciowości. 22 tytuły ukazały się w
języku polskim. W Polsce od 2004 r.
istnieje filia szkoły modlitwy JeunesseLumière pod nazwą Katolicka Szkoła
Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych
„Dzieci Światłości” z siedzibą w Łodzi.
24 kwietnia 2009 roku o. Ange
otrzymał tytuł doktora honoris causa
na KUL.
O. Daniel Ange jest wielkim zwolennikiem objawień Matki Bożej w
Medziugorju, bo widzi ich dobre owoce i uważa, że w Medziugorju Matka
Boża pomaga biskupom i kapłanom
w nowej ewangelizacji.
O. Dario Dodig OFM, przeprowadził z nim w Medziugorju wywiad,
który O. Daniel Ange zaczął następującą modlitwą:
Przyjdź Duchu Święty
i natchnij mnie, aby Jezus
powiedział przeze mnie wszystko
co On sam chce powiedzieć.
Panie Jezu, ofiaruję się Tobie
i daję Ci moje usta, moje serce
i wszystkie moje odpowiedzi.
Najdroższa Maryjo,
dziękuję Ci za to, że jesteś z nami.
Dziękuję za światło, które wlewasz
w nasze serca. Amen.
O. Dario Dodig:
– Ojcze Danielu, odbyłeś nowicjat u ojców benedyktynów w Belgii.

Żyłeś jako pustelnik, a teraz prowadzisz spotkania modlitewne, aby
ewangelizować cały świat. Dzisiaj
słowo Ewangelizacja jest tak często
używane. Czym właściwie jest ewangelizacja?
O. Daniel Ange:
– Ewangelizacja oznacza dać
Jezusa ludziom, bo Dobra Nowina jest
Jezusem. To nie jest ani przesłanie, ani
filozofia. To jest prawdziwe spotkanie
z osobą Jezusa.
– Obecnie często podkreśla się
znaczenie ewangelizacji i nowej
ewangelizacji.
– Tak i to zależy od kraju. W
wielu krajach, które w przeszłości
również były chrześcijańskie, całe
społeczeństwa zostały zbudowane na
chrześcijańskich zasadach opartych
na szacunku dla innych, szacunku
dla seksualności, poszanowaniu dla
rodzin. W dzisiejszych czasach, w krajach północnych i zachodnich, Bóg i
Kościół są publicznie odrzucani. Kiedy
Bóg jest wyrzucony ze społeczeństwa
– człowiek staje się wrogiem drugiego człowieka. Kiedy odrzucasz Boga
– zabijasz człowieczeństwo. Nowa
ewangelizacja oznacza przekazywanie
ludziom prawdziwego znaczenia miłości, prawdy, bez których nie da się budować społeczności. Jeśli Europa jest
rzeczywistością jedynie ekonomiczną
i polityczną, bez wymiaru duchowego,
to nie potrwa długo. Tam ponownie
wybuchną wojny i konflikty, bo długotrwały pokój nie jest możliwy, jeśli
odrzucamy jego źródło.
Kiedy mówimy o nowej ewange
lizacji, myślimy o konkretnych krajach. Dla nowych pokoleń, to nie jest
nowa ewangelizacja, ale ewangelizacja, ponieważ oni nie byli wcześniej
ewangelizowani. To jest jak w czasie
komunizmu: pokolenie babć i dziad-
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ków uwierzyło, po nich nastąpiło
pokolenie ateistów, a potem młodych
ludzi, którzy mają głębokie przeczucie
prawdziwych wartości życia, ale nie
ma nikogo, kto by im te wartości mógł
przekazać. Właśnie dlatego pracujemy z nimi obecnie tak, jakby to było
pierwsze pokolenie.
Pół godziny temu byłem z grupą
młodzieży libańskiej. Pewien libański skaut powiedział mi, że spędził
dziesięć lat w katolickiej szkole, ale że
nigdy nie otrzymał takiej katechezy,
jak tu, w Medziugorju. Medziugorje
jest jak szkoła prawdy. To jest powód,
dla którego Matka Boża, przez te
wszystkie lata, nadal powtarza bardzo
proste rzeczy. Każdy młody człowiek
może je zrozumieć. To są podstawowe
rzeczy, opowiedziane w sposób prosty.
Nikt, nawet kapłani, nie mówi do młodych w taki sposób o tych sprawach.
Wielu księży nie mówi do młodych
ludzi o modlitwie. To dlatego Jezus
posyła swoją Matkę, aby dać tej nowej
generacji to, czego nie dowie się gdzie
indziej. Rok za rokiem, kontynuuje
swoją misję, a młodzi przekazują to
kolejnym młodym, przychodzą nowe
pokolenia. Ci, którzy na początku objawień mieli po 14 lat są już dorosłymi
ludźmi. To dlatego Matka Boża nadal
mówi do nastolatków, którzy przychodzą. To dlatego jest tak ważne, że Ona
nie zaprzestaje przychodzić!
– Czy Medziugorje to drzwi do
ewangelizacji i nowej ewangelizacji?
– To więcej niż drzwi! To jest
szkoła i to szkoła Matki Bożej. Ona
nas uczy i Ona nas posyła. Większość
młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do
Medziugorja staje się małymi Janami
Chrzcicielami. Maryja przyniosła
Jezusa do Jana Chrzciciela, który w
ten sposób został namaszczony jako
prekursor i to samo dzieje się tutaj.
W naszej szkole ewangelizacji, wielu
młodych ludzi spędza cały rok swojego życia i to właśnie po pielgrzymce
do Medziugorja! Ale oni nie słyszeli
w Medziugorju o istnieniu tej szkoły! Przychodzą, bo czują potrzebę
pogłębienia swojej wiary, by stać się
radosnymi ewangelizatorami.
– A co z Twoim osobistym doświadczeniem Medziugorja?
– Przybyłem tu po raz pierwszy
w czasie konfliktu na Bałkanach, na
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moje 10-dniowe rekolekcje. Nie było
pielgrzymów, nie było nikogo, kto
mnie znał i w taki sposób mogłem spędzić 10 dni w ciszy i samotności. Dla
mnie było to głębokie doświadczenie.
Później spotkałem wielu młodych ludzi, którzy dzielili się ze mną swoimi
doświadczeniami z Medziugorja.
– Jak rozumiesz orędzia Matki
Bożej, Jej wezwanie do modlitwy, postu, pokuty, nawrócenia, Eucharystii?
– Wszystko to jest niezbędne. Bez
tego nie możemy żyć. Dzisiejszy świat
jest w kryzysie podstawowych rzeczy,
jak również w kryzysie nieskończoności, wieczności. Matka Boża daje nam
niezbędny pokarm dla naszego życia,
podany zawsze w pozytywny sposób.
To, co zachwyca mnie najbardziej
w jej orędziach to słowo radość. To
jest niesamowite, że prawie każdego
miesiąca powtarza słowo radość:
Chcę dać wam radość, możecie być
świadkami radości, że modlitwa staje
się radością. Dla młodych ludzi to
jest bardzo inspirujące. To nie brzmi
ani pesymistycznie, ani groźnie. To
przesłanie pomaga młodym ludziom
żyć w radości Boga. Cała duchowość
Medziugorja to radość, miłość i światło. To jest cudowne.
– Czy to co Matka Boża czyni nie
jest doprowadzaniem nas do pierwotnych źródeł chrześcijańskich? Do
życia podobnego do tego, jakie prowadziła pierwsza wspólnota chrześcijańska?
– Oczywiście! Ale w sposób, który
jest już dziś możliwy. Nie jesteśmy
proszeni o robienie rzeczy niemożliwych. W dodatku to, co jest po ludzku
niemożliwe, jest możliwe u Boga!
Mówimy o ewangelizacji i nowej
ewangelizacji. Jak dziś głosić Słowo
Boże, aby docierało do serca każdego
człowieka?
Myślę, że musimy je głosić przede
wszystkim przez przykład własnego
życia i naszej radości. Młodzi ludzie
mogą poczuć prawdziwą radość, taką
radość, która pochodzi od Boga, z
nieba, radość, że idzie się razem z
krzyżem i cierpieniem. Ta radość nie
jest zwyczajną ludzką radością. Ta
radość promieniuje. Kiedy młodzi
ludzie z mojej szkoły szli, aby dać
świadectwo w innych szkołach, ci,
którzy ich wysłuchali często pisali do

nas: „Zapomnieliśmy, co nam mówiono,
ale byliśmy pod wielkim wrażeniem ich
radości, ich szczęścia i czystości ich rela
cji. Nigdy tego nie zapomnimy. To jest ta
świecąca lampa.”
Ważne jest, aby w tym samym
czasie porozmawiać i wyjaśnić, gdzie
leży źródło naszej radości: to Jezus
– On jest naszą największą radością.
Myślę, że ewangelizacja jest skuteczna, jeśli punktem wyjściowym jest
nasze osobiste doświadczenie. Kiedy
moi młodzi ludzie idą do szkół, nie
wygłaszają przemówień, ale składają
swoje świadectwa: opowiadają jak
doszli do Kościoła, do Eucharystii,
do Spowiedzi Świętej, jak odkryli
czystość. Słuchający ich rówieśnicy
są pod wrażeniem. Później przychodzi
czas na katechezy.
Kerygmat (głoszenie, przepowia
danie) przychodzi jako pierwsza
zapowiedź mocy Ducha Świętego.
To dlatego, w naszej szkole, idziemy
na misje tylko cztery razy w roku.
Oznacza to jedynie 2 lub 3 tygodnie
co 3 miesiące. Biskup posyła ich, aby
dawali to, co otrzymali. Najważniejsze
jest, by osobiście doświadczyć intymności z Panem, z Eucharystią,
aby przyswoić prawdy teologiczne, a
dopiero potem wyjść z tym do innych
i ewangelizować. Wtedy nasze świadectwo pochodzi z naszego własnego
doświadczenia. To nie są tylko słowa.
To dotyka serc, bo pochodzi z serca.
– Czy nie uważasz, że właśnie ten
rodzaj świadczenia o Bogu przekazuje w najlepszy sposób prawdziwy
język Boga?
– To jest najlepszy sposób. Dlaczego
Jan Paweł II był tak wielkim prorokiem
dla wszystkich młodych ludzi z całego
świata? Ponieważ czuli, że żył tak, jak
mówił. Przemawiał z własnego doświadczenia i dlatego młodzi ludzie
przychodzili zewsząd, aby go słuchać.
On był prorokiem dla wszystkich młodych ludzi naszych czasów.
– Jakie jest według Ciebie znaczenie Medziugorja dla życia Kościoła?
– Myślę, że jest to jedno z najważniejszych miejsc w całym Kościele,
przepełnione ponad miarę życiem
duchowym, nadprzyrodzonym. Jest
to ważne zwłaszcza dla ludzi młodych.
Medziugorje jest znakiem dla całego
Kościoła. Od samego początku to

3/2014

miejsce jest międzynarodowe. Należy
do wspólnego doświadczenia całego
Kościoła naszych czasów. Na początku XX w. miały miejsce objawienia
w Fatimie. Medziugorje zdarzyło się
przy końcu wieku i wprowadza nas w
trzecie tysiąclecie. Medziugorje jest
prorocze. Wielu biskupów i księży to
rozumie. Istnieje coraz więcej tych,
którzy są głęboko pod wrażeniem
owoców Medziugorja, bo dostrzegają
je i obserwują w swoich diecezjach. Są
szczęśliwi, że Matka Boża przychodzi,
aby im pomóc. Biskupi i kapłani mają
dziś ogromne trudności, aby dotrzeć
do młodych ludzi i cieszą się, że
Królowa Nieba przychodzi i pomaga
im w ich pracy duszpasterskiej.
Miliony chrześcijan zaniedbują
post. Żaden biskup na świecie ani
nawet papież, nie są w stanie zachęcić
milionów ludzi do postu. Nawet jeśli
papież napisze encyklikę o poście, to
niewiele osób na to zareaguje! Ale
kiedy przychodzi Królowa, kiedy sama
Matka Boża mówi coś, to Jej poddani i
wierni śledzą Jej słowa.
To wspaniałe widzieć, jak Matka
Boża przychodzi z pomocą papieżowi
i biskupom! W Kibeho, w Rwandzie,
gdzie pojawiła się Matka Boża, biskup
poprosił mnie, abym został członkiem
Komisji Teologicznej badającej te
objawienia. Ten biskup był niewymownie i pokornie wdzięczny Matce
Bożej, że przyszła odwiedzić jego diecezję! Powiedział: „Nie jestem godzien,
aby Matka Boża przychodziła do mojej
diecezji! Odkąd przybyła, kościoły są

pełne! Dziękuję, Maryjo!”
Ta postawa pokazuje wspaniałą
harmonię między instytucjonalnym
i charyzmatycznym wymiarem Koś
cioła. Objawienia należą do charyzmatycznego wymiaru Kościoła, i jeden
wymiar nie zaprzecza drugiemu. Oba
ze sobą współpracują.

są kształceni w szkole Matki Bożej,
aby być ewangelizatorami. To było cudowne, kiedy przebywałem w USA, na
Uniwersytecie Notre Dame, z Ivanem.
I on, i ja mieliśmy wykłady i to było
cudowne: ja jako katolicki ksiądz, a
on jako dziecko Boga w bezpośrednim
związku z niebem. To jest wspaniałe.

– Czy Medziugorje jest językiem
świadków?

– Czy jest jakieś przesłanie, które
chcesz dać na zakończenie?

– Na pewno! To, co lubię w
Medziugorju to właśnie to, że są tam
również widzący świadkowie. Oni
zgadzają się aby dawać świadectwo,
zgadzają się przekazywać orędzia
otrzymywane z ust Matki Bożej. Są misjonarzami i to jest charakterystyczne
dla objawień Matki Bożej w ostatnich
30 latach. Bernadeta wstąpiła do
klasztoru, ale widzący z Medziugorja

– Chciałbym powiedzieć każdemu: kiedy modlisz się sercem, kiedy
mówisz prostymi słowami do Jezusa,
gdy mówisz do Matki Bożej, jesteś
złączony z całym Kościołem na całym
świecie.
Dziękuję, ojcze Danielu!
Przekład z ang.:
Katarzyna Radwańska

Zapraszamy do naszego sklepu:
BIURO HANDLOWE „LUMEN”
43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 6. Tel. 32 7383869
Czynne od godz. 8 do godz. 14
(we wtorki od 12 do 18)
Do każdego zamówienia złożonego
od 23.09. do 23.10.2014
GRATIS! „BÓG OJCIEC MÓWI
DO SWOICH DZIECI”
sklep internetowy:
http://www.voxdomini.pl/sklep
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Vassula
w
Medziugorju
W okresie Wielkanocy (15-22
kwietnia 2014), Vassula odwiedziła
Medziugorje, aby się modlić i dać
świadectwo. Wystąpiła na zapro
szenie dyrektora „Ave Maria Pilgri
mages”.
Matka Boża ukazując się w
Medziugorju dała liczne orędzia.
Można je podsumować następująco:
Maryja wzywa nas do nawrócenia,
modlitwy, postu, wiary, pokoju i
pojednania.
Od początku objawień aż do tej
pory bardzo wielu ludzi zaświadczyło o swoim nawróceniu dzięki
orędziom danym przez Matkę Bożą.
Osoby związane z „Prawdziwym
Życiem w Bogu”, które zgromadziły
się, by świętować Wielkanoc w Me
dziugorju i posłuchać świadectwa
Vassuli, przybyły z wielu części świata. Wśród nich byli pielgrzymi z USA,
Japonii, Norwegii, Wielkiej Brytanii,
Meksyku i Brazylii. Około 32 osób
przybyło z ”Ave Maria Pilgrimages”,
a 35 przyjaciół „Prawdziwego Życia
w Bogu” z Czech, Rumunii, Szkocji,
Anglii, Brazylii, Francji, Chorwacji,
Danii, Polski, Norwegii i Grecji.
W tym szczególnym czasie Vas
sula spotkała się prywatnie z Vicką
i zaznajomiła ją ze swoją misją i orędziami „Prawdziwego Życia w Bogu”.
Vicka, która w tym samym czasie co
Vassula odwiedziła Ziemię Świętą
wraz z Prymasem Belgii i liczną
grupą pielgrzymów, była nieobecna
akurat podczas jedynego wspólnego spotkania grupy pielgrzymów
towarzyszących Vassuli z grupą
Maranatha. Vassula odpowiadała
wówczas na pytania abp Léonarda.
Pisaliśmy o tym spotkaniu w poprzednim numerze „Vox Domini”.
Przyjaciele TLIG jednoczyli
się w celebrowaniu Wielkiego Ty
godnia. Większość z nich weszła
na Górę Objawień, a bardzo wielu
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również na Górę Krzyża, odmawiając
różaniec i rozważając stacje Drogi
Krzyżowej.
W Medziugorju odbyły się dwa
spotkania z Vassulą. Choć pierwsze
z nich nie było poprzedzone żadnym
ogłoszeniem, przybyło na niego
około 100 osób, obecne były na
nim również siostry franciszkanki.
Otwierając spotkanie, ojciec Petar
nawiązał do orędzi przekazywanych
za pośrednictwem Medziugorja i do
tego, że żyjemy obecnie w czasie łaski
i miłosierdzia. Z kolei Vassula mówiła
o potrzebie jedności Kościoła i istocie swojej misji.
Drugie spotkanie z Vassulą miało
miejsce w Padre Pio Casa, a uczestniczyło w nim około 210 osób.
Słuchacze wydawali się być zaskoczeni tym, co Vassula miała im do powiedzenia. Jednak po spotkaniu, wielu
ludzi podchodziło do niej, aby zadać
dodatkowe pytania, prosić o błogosławieństwo lub wykonać wspólną,
pamiątkową fotografię. W spotkaniu
z Vassulą brał udział także prezydent
Bośni i Hercegowiny, Zivko Budimir,
który wysłuchał jej przemówienia
i spotkał się z nią osobiście. Przed
spotkaniem z pielgrzymami,
Vassula udzieliła wywiadu,
który przeprowadził z nią
dziennikarz chorwacki, dla
internetowego portalu infor
macyjnego „Glas Brotnja”.
Vassula powiedziała, że
odczuwała wezwanie Maryi
Dziewicy do udania się do
Medziugorja i że ta pielg
rzymka była dla niej jakby
prezentem od Matki Bożej.
(Przekł. K. Radwańska)

Z „Prawdziwego Życia w Bogu”
4 maja 1988 (fragment)
– Uwielbiaj Mnie! Kochaj Mnie!
Mój Święty Krzyż w Medziugorju jest
Żywy i w płomieniach. Pobłogosławiłem tej ziemi, udzielając Moich Łask
poprzez Moją Matkę, która jest Arką
Przymierza Moich Boskich Dzieł.
Bóg dawał mi w minionych dniach wizję
ogromnego Krzyża na górze. Krzyż był w
płomieniach, jednak nie tak, jakby się zapalił,
lecz jakby Sam był uformowany z ognia, któ
ry nie gaśnie, nie wyczerpuje się i lśni.
– Posłuchaj Mnie. W niedługim
czasie sprawię, że zegnie się kolano
niewierzących na tej samej górze.
Mój Święty Krzyż jest Żywy, z żywego
płomienia.
Zapytałam Pana o znaczenie ognia,
który był tu przedstawiony. Odpowiedział mi: «ŻYCIE!»
– Vassulo, Czas jest bliski, bliższy niż kiedykolwiek. O PRZYJDŹCIE
DO MNIE, UMIŁOWANI! Przyjdźcie
do Mnie! Ja jestem Drogą, Prawdą i
Życiem! Przyjdźcie do Mnie teraz,
kiedy jest jeszcze na to czas, kiedy
trawa jest jeszcze zielona, a kwiaty
rozwijają się na drzewach, o przyjdźcie!
foto: Jacek Puto

Książka lub płyta zamiast kwiatów?
To dobry pomysł z okazji urodzin,
imienin, rocznic i innych uroczystości!
Prosimy: pomóżcie nam dotrzeć do tych,
którzy nas jeszcze nie znają.
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WYDAWNICTWO
ewangelizacyjne

«VOX DOMINI»

Ewangelizacyjne – dlatego, że pragniemy, aby jak najszersze grono czytelników zbliżyło się dziś do Boga i Jego Najświętszej Matki, poznało i
pokochało Ich, a czynimy to drukując najpiękniejsze i najbardziej poruszające serca książki i starając się, aby były dostępne dla każdego.
Vox Domini – gdyż pragniemy przybliżyć ludziom Głos Boży rozlegający
się z mocą także w naszej epoce.
Aby zamówić i kupić książki, kasety, pismo wystarczy: zatelefonować;
przesłać e-mail; odwiedzić B. H. Lumen w Mikołowie lub nasz sklep internetowy: http://www.voxdomini.pl/sklep.
Zamówienie można też przesłać listem.
Przesyłka zostanie zrealizowana w ciągu kilku dni.
Zachęcamy do zapoznania się z całą ofertą.
Jeśli nie znajdziesz nic dla siebie, pomyśl o innych...
Wszystkie nowości, a także plany wydawnicze, prezentujemy na bieżąco w naszym piśmie „Vox Domini”. Gorąco zachęcamy do prenumeraty.
Pismo „Vox Domini” powstało w czerwcu 1994 r., w miesiącu poświęconym zjednoczonym w miłości Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Jako
przedstawienie przyczyn powstania pisma oraz jego celu niech posłuży
artykuł, który ukazał się na 1 stronie właśnie w pierwszym numerze:
«VOX DOMINI to znaczy GŁOS PANA»
Trudno zaprzeczyć, że żyjemy w epoce szczególnej, w której coraz
więcej jest odstępstwa i zła, a równocześnie coraz bardziej ujawnia się
działanie Bożego Ducha i rozlega się z mocą Głos Pana. Od czasu objawień
w Fatimie wzywa On ustami współczesnych proroków do nawrócenia, pokuty i modlitwy jako środków ocalenia świata przed należną mu za grzechy
karą, błaga o podjęcie aktów wynagradzających obrażanemu grzechami
Bogu i Jego Niepokalanej Matce. Oby to pismo przybliżyło Czytelnikom
rozlegający się Głos Pana oraz Jego obecne Dzieła, zachęciło do zmiany
życia i przyczyniło się do większej chwały Dwóch Serc: Najświętszego
Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
W tym trudnym czasie pragniemy bronić wartości, wskazujących najpewniejszą drogę chrześcijańskiego życia, dlatego zamierzamy pisać o:
Eucharystii, która jest życiem Chrystusowego Kościoła;
Maryi, która jest Matką Boga i ludzi, przychodzącą dziś do Swych dzieci,
aby wskazać drogę powrotu do Boga Ojca;
Namiestniku Chrystusa oraz jego nauczaniu, w którym jest pełnia Bożej
Prawdy. Ten Papież był wiele razy wskazywany przez współczesnych proroków jako szczególny dar Niepokalanego Serca Maryi na nasze czasy, „Papież
fatimskiej tajemnicy”, którego nauczaniu mieliśmy pozostać wierni, aby
się nie zgubić w ciemności obecnego czasu. Temu celowi byliśmy wierni.
Jako logo pisma przyjęliśmy rysunek Vassuli, symbolizujący zjednoczenie Serc Matki Bożej i Jej Syna nie tylko w miłości, ale i we wspólnym
cierpieniu. Tym zjednoczonym w miłości Sercom, które są najpewniejszym
schronieniem na trudne czasy, poświęcamy nasze pismo, ale także całą
naszą pracę wydawniczą, którą pragniemy służyć tym, którzy otwierają
uszy na Boże wołanie w dzisiejszym świecie.

Adresy,
telefony,
kontakty
Wydawnictwo
„Vox Domini”
43-190 Mikołów
skr. poczt. 72
Tel.: 32 2584228
Czynny od 8.00
do 14.00
e-mail: info@
voxdomini.com.pl
Punkt
sprzedaŻy
hurtowej,
detalicznej, wysyŁkowej:
Biuro Handlowe
„LUMEN”
43-190 Mikołów
ul. Żwirki
i Wigury 6
Czynne w dni
robocze od 8 do 14,
we wtorki od 12
do 18.
Tel.: 32 7383869
e-mail:
b.h.lumen@
voxdomini.com.pl
sklep internetowy:
http://www.voxdomini.
pl/sklep
Konto bankowe
Vox Domini:
mBank
16 1140 2004 0000
3602 3422 2480
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Ojciec Teiji Yasuda
Vox Domini
Akita. Łzy i przesłanie MARYI
Książka przedstawia w sposób obiektywny, fakty widziane oczyma naocznego świadka wydarzeń, które, po ich zakończeniu, zostały uznane za nadprzyrodzone i godne wiary. Biskup Ito,
który listem pasterskim z 22 kwietnia 1984, zatwierdził je, uznawał w nich „kontynuację Fatimy”.
Przekład książki z japońskiego na angielski zlecił Johnowi Haffertowi – znanemu apostołowi
Fatimy, udzielając mu imprimatur. Biskup napisał: „Znam Agnieszkę Sasagawę od 10 lat. Jest
kobietą zdrową na duchu, szczerą i nie sprawiającą problemów. Zawsze robiła na mnie wrażenie
osoby zrównoważonej. W konsekwencji przesłania, o których otrzymaniu mi mówiła, nie wydają
mi się być w żaden sposób wynikiem wyobraźni czy halucynacji. Co do ich treści, nie ma w nich nic
sprzecznego z doktryną katolicką lub zasadami moralnymi, a kiedy pomyśli się o aktualnym stanie
świata, ostrzeżenia wydają się w wielu punktach właściwie przedstawiać sytuację...”
Jest to nie znoszące zwłoki wezwanie do nawrócenia ludzkości, zagrożonej karą (zob. 2 P
3,7n).
Siostra Eugenia Elisabetta Ravasio

Bóg Ojciec mówi do Swoich dzieci

Spisane przez włoską zakonnicę – Przełożoną Generalną Zgromadzenia Matki Bożej Apostołów –
przesłanie Boga Ojca, który ukazywał się jej w nowicjacie. Treść, przepojona miłością i troskliwością
wobec ludzi, wzywa do uznania w Bogu najlepszego Ojca i okazywania Mu czci, co zapewnić ma
ludziom pokój i szczęście. Jedną z próśb wyrażonych w tych wewnętrznych natchnieniach było rozpowszechnienie wizerunku Boga Ojca, który – zgodnie z jej opisem – został przedstawiony na okładce.
Zatwierdzając po 10 latach badań prawdziwość objawień biskup Grenoble Aleksander Caillot napisał
m.in.: „W najżywszym poczuciu odpowiedzialności wobec Kościoła oświadczam: Jedynie przyjmując inter
wencję nadprzyrodzoną i Boską, można dać logiczne i zadowalające wyjaśnienie ogółu wydarzeń... Prosta
zakonnica wezwała dusze do prawdziwego kultu Ojca, takiego jakiego uczył Jezus i jaki Kościół ustalił w
liturgii. Nie ma w tym nic niepokojącego, nic innego tylko wielka prostota
i zgodność z prawdziwą doktryną...”

Siostra Maria Natalia

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi

Książeczka zawiera treść nowenny wynagradzającej zniewagi zadawane Niepokalanemu Sercu Maryi
oraz związane z tym obietnice. Przeznaczona jest do odprawienia przez 9 kolejnych pierwszych sobót
miesiąca. Została siostrze Marii Natalii, węgierskiej zakonnicy, podyktowana w latach 30-tych przez
Jezusa, który pouczał ją wewnętrznie poprzez głos, jaki słyszała, oraz przez wizje. Rozpowszechniona
przed laty bardzo, również w Polsce, skłaniała wielu ludzi do łączenia jej z 9 pierwszymi piątkami.
Niektóre z innych pouczeń zostały zamieszczone na końcu książeczki. Stanowią one wyjątki z pism
opublikowanych w Szwajcarii, po jej śmierci w roku 1991 (pt. „Marie, Reine victorieuse du monde” Maryja zwycięska królowa świata). Tchną optymizmem, gdyż – pomimo cierpień i oczyszczenia, przez
jakie przejść musi świat – zapowiadały bliską interwencję Matki Bożej i Jej zwycięstwo nad złem. (nowe
wydanie: większa czcionka!)

Tajemnica trzeciej tajemnicy fatimskiej
Opinie o tajemnicy fatimskiej: ks. Stefano Gobbiego – założyciela Kapłańskiego Ruchu Maryjnego; ks. Adama Skwarczyńskiego – założyciela Zjednoczenia Dusz-Ofiar.
Publikacja uzupełniona o: modlitwy fatimskie, przekazane dzieciom; wielką obietnicę Matki Bożej: zbawienia dla tych, którzy będą – w sposób przez Nią wskazany – przeżywać pierwsze soboty
miesiąca; homilię Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszoną w Fatimie podczas beatyfikacji; - fragment wspomnień s. £ucji o duchu ofiary jej oraz beatyfikowanych małych przyjaciół.

ADORACJA NOCNA W RODZINIE
Idea Ruchu i modlitwy na godzinę adoracji

Autor, o. Mateo Crawley-Boevey ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, cudownie uzdrowiony, w kaplicy
Najświętszego Serca w Paray-le-Monial, z nieuleczalnej choroby,
poświęcił życie na propagowanie Jego kultu, a zwłaszcza adoracji
nocnej i intronizacji Serca Jezusowego.
Zawarł w książeczce informacje o:
– celach i założeniach Ruchu Adoracji;
– zasadach przynależności;
– zatwierdzeniu Ruchu przez Kościół;
– modlitwy i rozważania na czas adoracji.
Książeczka uzupełniona kilkoma aktami poświęcenia się Najśw. Sercu Pana Jezusa.
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Ks. Stefano Gobbi

DO KAPłANÓW, UMIłOWANYCH
SYNÓW mATKI bOżEJ (1973-1997)
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Lektura dla pragnących oddać życie Matce Bożej i pozwolić się Jej prowadzić. Ks. Gobbi zawarł w
tej książce pouczenia otrzymywane przez 25 lat od Matki Bożej. Pod Jej natchnieniem założył światowy
Ruch Mar yjny, mający za zadanie bronić Kościoła, Papieża i stać się narzędziem tryum
 fu Niepokalanego
Serca. Zasady Ruchu są proste. Każdy kto ich przestrzega już przynależy do niego w sposób duchowy:
- Całk owite i pełne ufności poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi;
- Codzienne odmawianie przynajmniej jednej części Różańca;
- Wierność Papieżowi i tym biskupom, którzy są z nim zjednoczeni;
- Szerzenie pobożności maryjnej, m. in. propagowanie Wieczerników różańcowych i innych form
kultu Niepokalanego Serca.
Kapłański Ruch Maryjny, do którego należy obecnie także kilka milionów ludzi świeckich oraz 65 tys.
kapłanów, w tym kilkuset biskupów, istnieje w ponad 100 krajach. Jego opiekunem jest kard. E. Ruiz, który
udzielił książce imprimatur. Pisma złożono, po zakończeniu objawień 31 grudnia 1997, w Kongregacji
Nauki Wiary, celem przebadania. Do dziś nie została opublikowana ich ocena.
Matka Boża – objawiając się ks. Gobbiemu w czasie największych świąt i uroczystości, głównie
maryjnych – przekazała mu: wnikliwą analizę sytuacji świata; ostrzeżenia dotyczące sytuacji Kościoła
oraz zasady zachowania wierności Chrystusowi i życia bez popadania w odstępstwo; orędzia o wielkości
pontyfikatu Jana Pawła II, którego nazwała „największym darem Swego Niepokalanego Serca na obecne czasy”
oraz „Papieżem trzeciej tajemnicy”; treść tajemnicy fatimskiej oraz wyjaśnienia dotyczące jej realizacji i
tego, co czeka jeszcze świat; rolę i znaczenie Jej objawień w takich miejscach jak La Salette, Lourdes,
Akita, a zwłaszcza w Fatimie; analizę tekstów z Pisma Świętego zapowiadających koniec czasów (Księga
Daniela, Zachariasza, Ewangelia wg św. Mateusza, a zwłaszcza – Apokalipsa); znaki przyjścia Chrystusa;
znaczenie wszystkich wizji oraz symboli, jakie św. Jan zawarł w Apokalipsie; dokładną analizę celów
masonerii świeckiej i kościelnej oraz współczesnych sposobów ich realizacji; metody walki ze złem, z
szatanem; ratunek w Jej Niepokalanym Sercu; zasady przynależności do Jej Ruchu, sposoby organizo
wania Wieczerników oraz specjalne obietnice dla rodzin oddających się Jej Niepokalanemu Sercu.
Orędzia i wydarzenia w Naju, w Korei Południowej w latach 1985-1997, czyli:

MOJE SERCE JEST ARKĄ ZBAWIENIA

Zapis niezwykłych przeżyć Julii Kim - Koreanki, których zaczęła doświadczać po nawróceniu na
katolicyzm. Figurka Maryi, którą posiadała w domu, zaczęła płakać nawet krwawymi łzami. Zjawisko
trwało 700 dni, obserwowało je wielu pielgrzymów. Julia słyszy głos Matki Bożej i Jezusa. Przyjmuje też
świadomie uczestnictwo w Krzyżu Chrystusa poprzez różnorodne cierpienia i doświadczenia, trwające
do dziś. Publikacja powstała w oparciu o listy belgijskiego misjonarza, ks. Raymonda Spiesa, kierownika
duchowego Julii. Opisał on związane z figurą Matki Bożej niezwykłe zjawiska m. in. łzy, wydzielanie
oleju, a także znaki na niebie itp. Dostarczył też ich zdjęcia. Książka zawiera ogromną dokumentację
fotograficzną niezwykłych wydarzeń w Naju.
Lata 1995-97 zaznaczyły się głównie cudami eucharystycznymi. Ks. Spies zebrał relacje świadków, m.
in. kapłanów i biskupów, którzy odwiedzili Naju. Zamyka książkę relacja z wizyty Julii w Rzymie. Miała
okazję uczestniczyć w prywatnej Mszy św. Ojca Świętego Jana Pawła II, w czasie której również doszło
do cudu: przyjęta przez Julię hostia zamieniła się w ciało i krew.
Francuskie pismo L,Homme Nouveau (3 lutego 1991) zamieściło rozmowę arcybiskupa Kwangju,
odpowiedzialnego za ocenę zjawisk w Naju, z Ojcem Świętym w czasie jego wizyty ad limina. Biskup
powiedział: „W Korei, w mieście Naju, znajduje się statuetka Matki Bożej, która płacze”. Na to Papież: „A w
waszym kraju, tak jak w Jugosławii, są biskupi, którzy nie wierzą... Ale musicie wziąć pod uwagę reakcje ludzi,
liczne nawrócenia... Wszystko to jest w zgodzie z Ewangelią. Wszystkie te fakty muszą być dokładnie zbadane.”
(za: Pasterze Kościoła o Medjugorju, str. 30 – publikacja Księży Marianów, 1997).
Książka NADESZŁA GODZINA PRÓBY – wydarzenia w Naju, w latach 1995-1997. Zawiera tłumaczenia Orędzi otrzymanych przez Julię Kim od Matki Bożej i Jezusa Chrystusa, relacje zwłaszcza z
licznych cudów eucharystycznych i innych nadzwyczajnych zjawisk, jakie miały miejsce w tym czasie.
Od złudzenia do prawdy.
Trafiona przez piorun stałam u bram Nieba i piekła
Niezwykłe i wstrząsające sumieniem świadectwo dr Glorii Polo, kolumbijskiej lekarki przywróconej przez Boga do życia po uderzeniu przez piorun i spaleniu całego ciała. W tym samym
wypadku jej siostrzeniec, idący obok niej, stracił życie.
Przypadek tego niezwykłego powrotu do życia i ocalenia był szeroko opisywany w kolumbijskiej prasie. Gloria - osoba żyjąca dotąd światowym życiem i mimo bardzo powierzchownej
i obłudnej religijności, ciesząca się, dzięki
stwarzanym pozorom, opinią „świętej”, nawróciła się głęboko i szczerze. Obecnie na
całym świecie znane jest jej świadectwo, w
którym szczerze opowiada o swoim życiu
oraz o doznaniach szczegółowego sądu, jaki
przeszła w chwili śmierci, czując, że swoim
życiem skazała się na piekło wieczne... (112
str., cały tekst świadectwa dostępny jest także
na CD mp3).
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Vox Domini
Maria
Valtorta (1897-1961) została
w młodości napadnięta i uderzona łomem. Jej
życie stało się pasmem cierpień, aż do paraliżu
i wyłączenia z czynnego życia. Pośw ięciła się
jednak bez reszty miłosierdziu Bożemu jako
of iara wynagrad zająca. Została obdarowana
nadzwyczajną łaską: Jezus ukazywał jej Swe życie
i nauczanie. Wizje – zapisane przez nią w wielotomowej publikacji – cechuje niezrównana głębia
i wierność Ewangelii oraz ogromna plastyczność
opisu. Czytelnik ma wrażenie uczestniczenia w
ewangelicznych scenach i wydarzeniach z życia
Chrystusa, Jego Matki i apostołów, coraz lepiej
pojmuje Jego nauczanie i dzieło odkupienia.
Choć Maria Valtorta nigdy nie była w Ziemi
Świętej, opisuje z wielkim realizmem szczegóły
krajobrazów, miast, ich zabudowę, odległości,
zwyczaje panujące w Palestynie.
W sposób niezrównany przedstawia postać Matki Naj
św iętszej – kochającej i najw ierniejszej uczennicy Syna.
Włoski teolog, o. Gabriel M. Roschini, ekspert Soboru
Watykańskiego w dziedzinie mariologii, napisał w dziele
«Dziewica Maryja w pismach M. Valtorty»:
„¯adne inne pismo maryjne ani nawet suma tego wszystkiego,
co przeczytałem i przestudiowałem, nie była w stanie dać mi
tak jasnego, tak żywego i także całościowego, tak świetlistego i
fascynującego, a jednocześnie prostego i najwyższego pojęcia o
Maryi, arcydziele Boga, jakie dały mi dzieła Valtorty. Pomiędzy
Świętą Dziewicą przedstawianą przeze mnie i moich kolegów
mariologów a Świętą Dziewicą ukazaną przez Valtortę, jest
taki sam kontrast, jaki istnieje pomiędzy ‘papierową’ Madonną
a żywą Maryją Dziewicą; jak pomiędzy Dziewicą o rysach
mniej lub bardziej wyraźnych a Maryją Dziewicą pod każdym
względem w całej swej istocie doskonałą...”.

POZNAĆ
EWANGELIĘ

Wykaz czytań liturgicznych wg lekcjonarza na lata A, B, C na
niedziele i święta z odsyłaczami do „Poematu Boga-Człowieka”.

Zapis wizji z życia Chrystusa i Jego Matki oraz dyktand
je wyjaśniających, stanowi nie tylko pożyteczną lekturę
duchową, lecz także doskonałe przygotowanie się do liturgii
słowa zarówno dla jej słuchaczy, jak i dla wygłaszających
homilie. Jednak ogrom treści wymagał uporządkowania,
które zawiera ta książka. Nie ma w niej tekstów, lecz wykaz
odnośników. Kto chce z niej skorzystać, powinien posiadać
zarówno tekst „Poematu Boga-Człowieka” (w pełnym wyda
niu „Vox Domini”), jak i Pismo Święte. Chcąc w sposób jak
najpełniejszy połączyć treść „Poematu...” z odpowiednimi
tekstami z Pisma Świętego, opracowaliśmy wykaz odnoś
ników uporządkowanych:
- według czytań liturgicznych roku A, B, C;
- według świąt i uroczystości;
- według Ksiąg Starego Testamentu;
- według rozdziałów Ewangelii.
Dzięki takiemu uporządkowaniu możliwe jest korzystanie z pomocy książki na każdy dzień, a nie tylko w dni
świąteczne.
ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE
– wkrótce NOWE WYDANIE!
ROZWAŻANIA TAJEMNIC ŚWIATŁA.
Poza wizjami scen różańcowych, jakie Jan Paweł II
określił „tajemnicami światła”, zawiera przypowieści o Królestwie Niebieskim, jakie Jezus podyktował Marii Valtorcie.
Znamy je z Ewangelii, jednak w „Poemacie...” poszerzone,
uzupełnione o wyjaśniający wiele treści kontekst, nabierają
szczególnego światła dla pokierowania życiem duchowym
Czytelników. (304 str.)
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Maria Valtorta
POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA
- Księga I: od niepokalanego poczęcia
Najśw. Panny, dzieciństwo, pobyt w Świątyni, dzieciństwo Jezusa, życie w Egipcie, do
śmierci św. Józefa (304 str.).
- Księga II cz. 1 i cz. 2: pier wszy rok
życia publicznego Jezusa: od pożegnania z
Matką do powołania pierwszych apostołów;
nauczanie o przykazaniach, pier wsze cuda
(640 str.).
- Księga III cz. 1-2: nauczanie i cuda w
2 roku życia publicznego, m. in. obszerne Ka
zanie na Górze; nauczanie w czasie drugiej
podróży paschalnej, przypowieści (560 str.).
- Księga III cz. 3-4: m. in. uzdrowienie
chorej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira, nawrócenie Magdaleny, początki
działalności apostołów; śmierć Jana Chrzciciela, rozmnożenie chleba (608
str.).
- Księga IV cz. 1-2: m. in. Jezus zapowiada mękę i gani Piotra, przemienienie, podatek świątynny i cud znalezienia pieniążka w pyszczku ryby; drugie
rozmnożenie chleba, Pascha w Jerozolimie i nauczanie w Świątyni (592 str.).
- Księga IV cz. 3-4: Jezus żegna się z przyjaciółmi w miastach Palestyny,
nawrócenie Zacheusza, pouczenie Piotra o przebaczeniu i inne wizje; próby
przemiany Judasza, działania podejmowane przez Maryję; dalsze nauczanie
Jezusa, przypowieści, spotkania z Matką (560 str.).
- Księga IV cz. 5-6: m. in. wizje uciszenia wiatru i ocalenia jawno
grzesznicy; ujawnienie prawdziwej natury Judasza; odwiedziny groty Naro
dzenia i inne wizje (640 str.).
- Księga V: śmierć i wskrzeszenie £azarza, Judasz dostarcza Sanhedrynowi fałszywe oskarżenia przeciw Jezusowi, konflikty z far yzeuszami, pełna
i świadoma zdrada Judasza (480 str.).
- Księga VI: pełny zapis Męki Jezusa, od uczestnictwa Judasza w tajnym
spotkaniu Sanhedr ynu do boleści Maryi o świcie dnia zmartwychwstania
(384 str.).
- Księga VII: od zmartwychwstania Jezusa do chwały Mar yi; wyjaśnienia
o Jej wniebowzięciu; pierwsza msza św. św. Piotra, męczeństwo św. Szczepana
(352 str.).
Jasne zdanie o dziele M. Valtorty przedstawił Papież Pius XII, który
poproszony o wydanie opinii, powiedział:
«Opublikujcie to dzieło w formie, w jakiej zostało napisane. Nie ma po
trzeby wydawać opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten zrozumie.»
(Osservatore Romano, 27.02.1948)
Kardynał Gagnon oświadczył 31.10.1987:
«Sąd wydany przez Ojca Świętego w 1948 stanowił oficjalne imprimatur
nadane w obecności świadków.»
Abp Alfonso Carinci z Kongregacji ds. Liturgii:
«Nie ma w tym nic niezgodnego z Ewangelią. Raczej to dzieło, będące
uzupełnieniem Ewangelii, przyczynia się do lepszego zrozumienia jej znaczenia.»
(1946)
O. F.-P. Dreyfus – prof. Jerozolimskiej Szkoły Biblijnej:
«Zrobiło na mnie wielkie wrażenie znalezienie w dziele Marii Valtorty nazw
przynajmniej 6 czy 7 miejscowości, których nie ma ani w Starym, ani w Nowym
Testamencie. Te nazwy są znane ze źródeł niebiblijnych tylko kilku specjalistom.
Skąd i jakim sposobem mogłaby ona znać te nazwy, jeśli nie z objawień, które – jak
twierdzi – otrzymała?» (1986)
John Haffert – pisarz, założyciel Błękitnej Armii:
«Posiadam ‘Poemat’ w oryginale i po francusku. To najcudowniejsze dzieło,
jakie kiedykolwiek czytałem i uważam to za błogosławieństwo Boże. Mam 70 lat.
Ze wszystkich książek, jakie w ciągu życia czytałem, ‘Poemat...’ dokonał najwięcej
dobra w moim życiu duchowym.» (1995)
Ugo Lattanzi – dziekan Wydziału Teologii Papieskiego
Uniwersytetu na Lateranie: «Żaden pisarz nie mógłby zapisać takiej ob
fitości materiału, gdyby nie był pod wpływem siły nadprzyrodzonej.» (1951)
Kard. Agostino Bear – rektor Papieskiego Instytutu
Biblijnego: «Czytałem w maszynopisie wiele książek napisanych przez M.
Valtortę. Jeśli chodzi o egzegezę, nie znalazłem żadnych błędów w tekstach, które
sprawdzałem.» (1952)
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KTO PRZYCHODZI DO MNIE, NIE BĘDZIE PRAGNĄŁ. Boże pouczenia
o Eucharystii, łasce, ofierze i świętości (176 str.)
Nigdy nie publikowane teksty z pism Valtorty, wybrane tematycznie. „Poemat
Boga...” jest dziełem głównym, jednak zapiski Marii Valtorty to 15 tys. innych stron
zawierających dyktanda i wizje na różne tematy. Np.:
GODZINA ŚWIĘTA
Fragment pism „I Quaderni 1943”. Pouczenia, ukazujące ogromną Miłość Boga.
Tekst przydatny do rozważań przed Najśw. Sakramentem:
„Oto jestem jako zwiastun pokoju. Pojawiam się na drogach, którymi przechodzicie –
przygnębieni, struci, spaleni bólem, interesownością, nienawiścią. Wyciągam do was ręce,
bo widzę, jak zmęczeni zataczacie się pod wielkim ciężarem, który sami sobie nałożyliście,
a który zajął miejsce krzyża włożonego przeze Mnie w wasze ręce, ażeby był wam opa
rciem jak pielgrzymia laska. I mówię wam: Wejdź! Odpocznij sobie. Napij się! – gdyż
widzę wasze wyczerpanie i pragnienie. Ale Mnie nie zauważacie...”
PRZYGOTOWANIE NA SPOTKANIE Z OJCEM
Boże pouczenia o przygotowaniu na śmierć, ukazujące ogromną miłość do ludzkości. Tekst „Godziny przygotowania na śmierć” uzupełniliśmy kilkoma dyktandami
o tej samej tematyce. Książeczka warta polecenia wszystkim bez wyjątku. Uczy
ufnego spojrzenia na życie, na przyszłość, na śmierć własną i bliskich, bez względu
na jej okoliczności.
CIERPIENIE JEZUSA - CIERPIENIE DLA JEZUSA (304 str.)
Książka składa się z 2 części. Pierwsza zawiera 14 fragmentów „Poematu...”. Są to
jakby rozważania Drogi Krzyżowej. W części drugiej: ponad 50 dyktand, dotyczących
cierpienia, jego wartości w odkupieniu świata, zadań dusz-ofiar, sposobów przyjmowania udręk, jakie nikogo w życiu nie omijają. Zarówno rozważanie poszczególnych
etapów odkupieńczej męki Chrystusa, jak i rozmyślanie nad Bożymi dyktandami,
ukazującymi perspektywy, jakie otwiera przed człowiekiem współudział w tej męce,
może dopomóc każdemu, kto przeczyta tę książkę z otwartym sercem, w znoszeniu
codziennych trudności i cierpliwym dźwiganiu własnego krzyża.
KONIEC CZASÓW. Walka dobra ze złem u progu wiosny Kościoła. Boże
pouczenia o Końcu czasów, Antychryście i czasie Ducha
Jan Paweł II zapowiadał wiosnę Kościoła... Kiedy to nastąpi? Jakie wydarzenia będą
temu towarzyszyć? Jaka w tym wszystkim jest rola wierzących, którzy kochają Boga?
Czym jest czekający ludzkość sąd? Co oznaczają apokaliptyczne bestie? Czy żyjemy
już w czasie zapowiedzianych przez proroków wydarzeń? Na te pytania odpowiada
wybór pism zanotowanych przez M. Valtortę w latach II wojny światowej. (336 str.)
Ks. Michał Kaszowski NAUCZANIE PAPIEŻA FRANCISZKA POD LUPĄ

Hasła z pierwszego roku nauczania:

A Abba-Ojciec; Aktywność-aktywizm; Ateiści
B Biblia; Bliźni; Błogosławieństwa; Bóg; Bogactwo; Bożek
C Całun Turyński; Ciekawość; Cierpliwość; Chciwość; Chrześcijaństwo zdeformowane; Czyściec
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; Kontemplacja;
Kościół; Król; Krzyż
L Letniość; Lenistwo
Ł Łaska
M Maryja; Miłosierdzie; Miłość; Młodość; Misty-

ka; Modlitwa; Moralność
N Nadzieja; Niebo
O Objawienie; Obłuda; Odnowa
Kościoła i swojego serca; Ojciec; Opieka
P Pokora; Pokusy; Pokój; Posłuszeństwo; Post; Potępienie;
Powołanie; Prześladowania; Przykazania; Pukanie Jezusa
do naszych serc
R	 Radość; Rozeznanie duchowe
S Sakramenty; Sakrament przebaczenia; Skarb; Słowo Boże;
Sobór Wat.II; Spotkania z Chrystusem; Starość; Sumienie
Ś Świętość
T Triumfalizm; Trudności życiowe U Uniformizm
W Wiara; Wielkoduszność; Więź z Chrystusem; Wojna;
Wszystko chrześcijanina
Z Zamęt duchowy; Zbawienie; Zmartwychwstanie Chrystusa; Zło; Znaki czasu Ż Życie wieczne
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Vox Domini

Ks. Michał Kaszowski
Niebo, piekło, czyściec I TO, CO NASTĄPI...
Refleksja teologiczna nad eschatologicznymi tekstami Pisma Świętego i wypowiedziami Kościoła,
głównie tymi, które zawiera Katechizm Kościoła Katolickiego. Ze względu na to, że publikacja ma na
celu syntetyczne przedstawienie eschatologii, jakiej naucza Kościół katolicki, pominięte zostały w niej
kwestie sporne i dyskusje teologiczne. Lektura ubogaca poszukujących jedynej Prawdy bogactwem
przemyśleń Autora, który ukazując, w charakterystyczny dla siebie sposób - jasno, prosto i jednoznacznie - nauczanie Kościoła katolickiego, nie stroni od refleksji także nad pismami mistyków oraz świętych.
ŚMIERĆ I WIECZNE ISTNIENIE
Książka z serii „Wielkie Tajemnice”, próbuje udzielić odpowiedzi – opartej na wierze Kościoła – na
różne pytania o charakterze eschatologicznym, takie jak: Skąd się wzięła śmierć? Dlaczego istnieje ona
pomimo dzieła Odkupienia dokonanego przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa? Co się dzieje z umierającym człowiekiem, z jego „ja”, z jego osobowością, z jego życiem psychicznym? Na czym polega wyjście przez śmierć poza ziemską przestrzeń, czas i historię? I wiele innych pytań... Tom ten jest refleksją
nad sposobem istnienia zmarłych od chwili ich śmierci do zmartwychwstania ciał.
CZY MIŁUJESZ? O dobrej spowiedzi i o doskonaleniu kontaktów z innymi ludźmi
Niezwykła, ważna, wartościowa książka, w charakterystycznej dla Autora formie: ciekawych i typowych pytań oraz najbardziej trafnych odpowiedzi. Pytań o to, co często dręczy, niepokoi, zastanawia, a
nie wiadomo, gdzie udać się po właściwą, pewną odpowiedź...
Autor, od chwili uzyskania tytułu doktora teologii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w Belgii
(1977) do przejścia na emeryturę był wykładowcą na katolickich uczelniach. Prowadzi własny serwis
internetowy http://www.teologia.pl. Wszystkie publikacje są w cennej formie pytań i odpowiedzi, na
które dzięki doświadczeniu wykładowcy i spowiednika, odpowiada prosto, trafnie i jednoznacznie.
Posiada odpowiednią wiedzę, umiejętność pisania jasno i zrozumiale, a zarazem doświadczenie
duszpasterskie z wieloletnich kontaktów z ludźmi młodymi i starszymi,
w grupach modlitewnych, w konfesjonale, w indywidualnych rozmowach... Pytania nie są więc z księżyca, ale z samego życia zwyczajnych
ludzi, poszukujących Prawdy.
O czym więc jest ta książka? O tym, jak pracować nad sobą, doskonalić swój charakter, poprawić sposób rozmawiania z innymi ludźmi,
dobrze przygotować się do spowiedzi, odróżnić grzech lekki od grzechu ciężkiego, wyznać się w tym, co dobre, a co złe, zwłaszcza w sytuacjach wątpliwości i o wielu innych ważnych sprawach...
PRAWDY WIARY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO - to wykłady
ks. M. Kaszowskiego na 1 płycie CD mp3. Warto też polecić kasetę
audio (jej treść została dołączona do tej płyty):
Pismo ŚWIĘTE
przeczy Świadkom Jehowy
Przedstawienie Świadków Jehowy z perspektywy nauczania Kościoła katolickiego. Ukazuje genezę powstania
organizacji i błędy doktrynalne głoszone przez jej członków.
Cenna pomoc dla wahających się i niezorientowanych,
umożliwiająca poznanie fałszu nauczania sekty (90 min.).
CD MP3
Wersje dźwiękowe dwóch książek, które autor przeczytał, sporadycznie dodając uzupełniające komentarze.
Płyty mp3 w pudełkach z grafiką, przygotowane w
wytwórni ARTMUSIC z Jeleniej Góry.

WYBRAŁ NAS,
ABYŚMY BYLI
ŚWIĘCI...
(784 str., twarda
oprawa)
Książka prezentuje –
w sposób żywy i pociągający, a zarazem obiektywny i rzeczowy – sylwetki 75 osób, które potraktowały na serio Boże wezwanie do świętości, stając się dla nas przykładem.
Żyli w różnych epokach, warunkach kulturowych, społecznych, ekonomicznych. Połączyło ich
pragnienie, by w swoim życiu upodobnić się do Boga wołającego do świata: „Bądźcie świętymi, bo
Ja jestem Święty” (1 P 1,16). Są wśród nich osoby świeckie, są osoby duchowne, są matki, mężowie,
małżonkowie, osoby samotne, są starcy i dzieci oraz ludzie młodzi, których Bóg wezwał do wieczności, gdy ledwie rozpoczęli dorosłe życie, bo już osiągnęli wyżyny ducha i zjednoczyli się z Bogiem
przez ofiarę ze swojego życia, miłość i służbę. Zaduma nad mocą ich ducha, radością przekraczania
siebie z miłości do Boga, który zachwycił ich duszę, to dla nas drogowskaz w wędrówce do Nieba,
po ich śladach... Książka to jakby współczesne Żywoty Świętych, spisane w większości przez francuskiego pisarza chrześcijańskiego René Lejeune’a, publikującego dla szwajcarskiego czasopisma
„Stella Maris”.
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Ojciec Eusebio Garcia de Pesquera ofm

Garabandal. Czy koniec czasów jest bardzo bliski?

3/2014

Władze Kościoła – wbrew temu, co się sądzi – nigdy nie wypowiedziały się definitywnie na temat
Garabandal. Dokumentacja przesłana przez biskupów diecezji Santander do Kongregacji Nauki Wiary
trafiła do nich z powrotem. Zgodnie z prawem jedynie miejscowy ordynariusz może podjąć decyzję, co
do oceny wydarzeń. Ojciec Alfred Combe, znany francuski propagator Garabandal, napisał w artykule
pt. „Kościół a objawienia w Garabandal”: «Matka Boża z Góry Karmel objawiając się w Garabandal w
latach 1961-1965, tonem przestrogi wezwała ludzkość do prawdziwego nawrócenia, do nasilenia modlitwy
i pokuty oraz do czczenia Jezusa w Eucharystii. Zapowiedziała wydarzenia przyszłe, opłakiwała nieposłu
szeństwo części biskupów i kapłanów wobec poleceń Kościoła... Często stawiane jest mi pytanie: Jak dziś
wygląda sprawa Garabandal w ocenie władz kościelnych? Podsumowuję to w kilku słowach: Przeciąga się,
lecz droga do Garabandal jest już teraz otwarta.» Również z informacji udzielonej Wydawnictwu Vox
Domini przez biskupa J. V. Blasco wynika, że 28.11.1992 Kongregacja Nauki Wiary ponownie odpowiedziała, że wydanie orzeczenia o charakterze objawień w Garabandal należy do miejscowego biskupa.
Książka ma charakter wyważony i obiektywny, porusza także sprawy niejasne, kontrowersyjne,
starając się przedstawić fakty, opinie specjalistów i świadków.
PRZESŁANIE Z MEDZIUGORJA. SYNTEZA.
Jedyna w swoim rodzaju kopalnia wiedzy o słowach Matki Bożej, z jakimi zwróciła się do świata w
1981 i o tym, co mówi do nas do dziś. Treści przesłań uszeregowane tematycznie. Książka zasadniczo
różni się od beletrystycznych relacji, skupionych często na sprawach zewnętrznych i mniej istotnych
niż samo przesłanie Królowej Pokoju. (176 str.) e nagranie audio oraz film video o Garabandal,
MOJE SERCE CIĘ SŁUCHA (176 str.) oraz ZBLIŻ SIĘ Z UFNOŚCIĄ... (96 str.) to rozważania na godziny święte, adoracyjne ku czci Najświętszego Serca Jezusa. Ich autor o. Mateo Crawley-Boevey (1875-1907) - ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi to apostoł Intronizacji
Najśw. Serca Jezusa i Adoracji nocnej w rodzinach. Idei tej poświęcona jest książka
Dzieło Intronizacji Najśw. Serca Jezusa w ujęciu jego założyciela - o.
Mateo Crawley-Boevey SSCC.
Cykl uzupełnia piękna publikacja: O. Martin Lucia PRZYJDŹ DO MNIE W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE
Bł. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała o tej książce m.in.: „Gdziekolwiek podróżuję i dokądkolwiek idę, biorę ze sobą tę książ
kę...” Skoro zaś ona, pokorna i święta, karmiła się jej treścią, na pewno warto po nią sięgnąć... (160 str. twarda oprawa)

Pisma Cataliny Rivas
Współczesna boliwijska mistyczka, zapisuje słowa skierowane do całego świata. Pan Jezus powiedział do niej: „Wieczna miłość
szuka dusz, które mogą powiedzieć nowe rzeczy o starych, dobrze znanych prawdach... Kto korzysta i zachwyca się nimi, pomaga również
i innym czerpać z nich pożytek. Kto ich nie rozumie, jest nadal niewolnikiem złego ducha.” Słowa przez nią zapisywane nie zawierają nowych prawd, ale wzywają do nawrócenia, do przyjęcia Boga i Jego miłości oraz zachęcają do życia zgodnego z dekalogiem, Ewangelią
i nauką Kościoła katolickiego.
Tajemnica Spowiedzi i Mszy świętej. Pouczenie o Eucharystii i sakramencie pojednania. (64 str.)
Boża Opatrzność. Jasna wizja śmierci. Refleksja o okolicznościach śmierci brata i matki, natchnieniach i wizjach,
jakie temu towarzyszyły oraz o wadze sakramentu namaszczenia chorych. (64 str.).
Z Synaju na Kalwarię. Rozważania o ostatnich słowach Pana Jezusa na krzyżu. (80 str.)
Męka Pańska. Refleksje Jezusa nad tajemnicą Jego cierpienia oraz wartością, jaką miało dla Odkupienia (80 str.)
ODDAŁEM ZA CIEBIE MOJE ŻYCIE... Kilka natchnień Jezusa podyktowanych w Wielkim Poście (2005-2009). (74 str.)
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Książki w wersji audio i mp3
Pisma Cataliny Rivas
1. TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ
2. ŚWIADECTWO O SPOWIEDZI
3. BOŻA OPATRZNOŚĆ. Jasna wizja śmierci
Treść wszystkich trzech publikacji boliwijskiej mistyczki w formie nagrania mp3 całego
tekstu przez lektorkę. Na płycie liczne dodatki, do odtworzenia np. w komputerze.
PRAWDY WIARY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Wykłady z teologii ks. dr Michała Kaszowskiego - przystępna forma przekazu
Na płycie dodatek: PISMO ŚWIĘTE PRZECZY ŚWIADKOM JEHOWY - konferencja ukazująca historię powstania sekty oraz główne błędy w nauczaniu, któremu przeczy
samo Pismo Święte (CD mp3).
BÓG OJCIEC MÓWI DO SWOICH DZIECI
Cały tekst przesłania Boga Ojca, podyktowany s. Eugenii Ravasio. Uznany przez Kościół
za prawdziwą Bożą interwencję. Tekst czyta lektorka.
OBJAWIENIA MARYJNE w XIX i XX w.: La Salette, Lourdes, Fatima,
Garabandal, Medziugorje oraz modlitwa różańcowa
Wszystkie cztery części modlitwy, z rozważaniami na podstawie wizji Marii Valtorty z
„Poematu Boga-Człowieka”. Modlitwę prowadzi założycielka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci: Magda Buczek. Polecamy to nagranie mp3 zamiast dotychczasowych nagrań
audio na 4 kasetach.
KONIEC CZASÓW. Walka dobra ze złem u progu wiosny
Kościoła. Boże pouczenia o Końcu czasów, Antychryście i czasie Ducha. Cały
tekst książki Marii Valtorty, pod tym samym tytułem, nagrany na CD mp3.
PRZYGOTOWANIE NA SPOTKANIE Z OJCEM. GODZINA ŚWIĘTA
Tekst dwóch publikacji Marii Valtorty: Godziny przygotowania na śmierć, uzupełnionej
o kilka dyktand otrzymanych przez nią w innym czasie, a dotykających swą treścią tej samej tematyki oraz drugiej - Godzina Święta. Obydwa teksty współbrzmią ze sobą, ukazując
ogrom Bożej miłości do człowieka, posługującej się do ostatniego tchnienia wszelkimi
sposobami, aby go ocalić i obdarzyć wiecznym szczęściem w Raju. (CD mp3)
ROZMOWY Z VASSULĄ w telewizji kanadyjskiej w programie „Convergences”.
Dziewięć wywiadów, każdy na inny temat, a ich treść odnosi się do „Prawdziwego Życia w
Bogu”, zapisanego przez Vassulę pod Boże dyktando, w formie osobistego dialogu. Wywiady, prowadzone przez animatora katolickiego programu w TV, Henri Lemay, ułatwiają
zrozumienie wielu trudnych zagadnień, takich jak odstępstwo, ohyda spustoszenia, problem jedności, ponadto przedstawiają samą Vassulę jako Bożego posłańca, historię jej życia
i nawrócenia (CD mp3, to samo nagranie jest dostępne także na 2 kasetach VHS oraz na 2
płytach DVD)
PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU - Zeszyty 1-110
KOMPLET 5 płyt CD mp3, a na nich cały tekst 10 tomów książki „Prawdziwe Życie w
Bogu” i liczne dodatki. Promocja: gratis płyta CD mp3 z wywiadami Vassuli w TV kanadyjskiej.
S. EMMANUEL - Z MARYJĄ W SZKOLE
MIŁOŚCI I ŚWIĘTOŚCI
Rekolekcje medziugorskie dotąd dostępne jedynie na 5 kasetach audio (5 x 90 min.) na
1 płycie CD mp3. Doskonała propozycja dla tych, którzy pragną się dowiedzieć, o czym
mówi do nas Matka Boża, o co prosi, czego oczekuje, co proponuje... 5 nauk, każda na inny
temat, zmieniły już niejedno życie na lepsze...
TRAFIONA PRZEZ PIORUN
STAŁAM U BRAM NIEBA
I PIEKŁA...
Niezwykłe świadectwo Glorii Polo,
Kolumbijki, ocalonej przez Boga w
niezwykły sposób po porażeniu i spaleniu
ciała przez piorun. To, co widziała i przeżyła miała okazję opowiedzieć. Z zapisów
jej wystąpień powstała książka. Na płycie
znajduje się nagranie całego tekstu książki
pod tym tytułem oraz ważne bonusy. (1 CD
mp3)
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POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA
Zapis wizji i dyktand otrzymanych przez Marię Valtortę
Wszystkie Księgi - 15 płyt CD mp3 - tekst czyta lektorka
- Księga I: od niepokalanego poczęcia Najśw. Panny, dzieciństwo, pobyt w Świątyni, dzie
ciństwo Jezusa, życie w Egipcie, do śmierci św. Józefa (304 str. na 1 CD mp3; dostępne są
także fragmenty na 2 płytach CD audio - standardowe płyty kompaktowe).
- Księga II cz. 1 i cz. 2: pier wszy rok życia publicznego Jezusa: od pożegnania z Matką
do powołania pierwszych apostołów; nauczanie o przykazaniach, pierwsze cuda (640 stron,
nagranie na 2 CD mp3; dostępne są także fragmenty na 2 CD audio - standardowe płyty
kompaktowe).
- Księga III cz. 1-4: nauc zanie i cuda w 2 roku życia publicznego, m. in. obszerne Ka
zanie na Górze; nauczanie w czasie drugiej podróży paschalnej, przypowieści; uzdrowienie
chorej na krwotok i wskrzeszenie córki Jaira, nawrócenie Magdaleny, początki działalności
apostołów; śmierć Jana Chrzciciela, rozmnożenie chleba (1100 str.: 3 płyty CD mp3).
- Księga IV cz. 1-2: m. in. Jezus zapowiada mękę i gani Piotra, przemienienie, podatek
świątynny i cud znalezienia pieniążka w pyszczku ryby; drugie rozmnożenie chleba, Pascha
w Jerozolimie i nauczanie w Świątyni (592 str. - 2 płyty CD mp3).
- Księga IV cz. 3-4: Jezus żegna się z przyjaciółmi w miastach Palestyny, nawrócenie
Zacheusza, pouczenie Piotra o przebaczeniu i inne wizje; próby przemiany Judasza, działania
podejmowane przez Maryję; dalsze nauczanie Jezusa, przypowieści, spotkania z Matką (560
str. - 2 płyty CD mp3).
- Księga IV cz. 5-6: m. in. wizje uciszenia wiatru i ocalenia jawnogrzesznicy; ujawnienie
prawdziwej natury Judasza; odwiedziny groty Narodzenia i inne wizje (640 str. - 2 płyty CD
mp3).
- Księga V: śmierć i wskrzeszenie £azarza, Judasz dostarcza Sanhedrynowi fałszywe
oskarżenia przeciw Jezusowi, konflikty z far yzeuszami, pełna i świadoma zdrada Judasza (480
str. - 1 CD mp3).
- Księga VI: Męka Jezusa, od uczestnictwa Judasza w tajnym spotkaniu Sanhedr ynu do
boleści Maryi o świcie dnia zmartwychwstania – nagranie całej Księgi VI(384 str., 2 CD mp3).
- Księga VII: od zmartwychwstania Jezusa do chwały Mar yi; wyjaśnienia o Jej wniebo
wzięciu; pierwsza msza św. św. Piotra, męczeństwo Szczepana (352 str., 1 płyta CD mp3).
Jasne zdanie o dziele M. Valtorty przedstawił Papież Pius XII, który poproszony o
wydanie opinii, powiedział: «Opublikujcie to dzieło w formie, w jakiej zostało napisane.
Nie ma potrzeby wydawać opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten zrozumie.»
(Osservatore Romano, 27.02.1948)
Kardynał Gagnon oświadczył 31.10.1987: «Sąd wydany
przez Ojca Świętego w 1948 stanowił oficjalne imprimatur
nadane w obecności świadków.»
Płyty są w sprzedaży pojedynczo w pudełkach na 1 CD oraz w
kompletach. Komplety 15 płyt całego nagrania “Poematu BogaCzłowieka” są umieszczone w dwóch etui, z wizerunkiem Pana
Jezusa, na 8 płyt każde (zdjęcie poniżej).
Szesnasta płyta mp3 stanowi gratis:
Przygotowanie na spotkanie z Ojcem. Godzina Święta.
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Książki

„PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU”

Ze wstępu Vassuli Ryden
do oryginalnego wydania orędzi
Witam was na chwałę Jezusa i Maryi!
Czytając orędzia zawsze zaczynajcie od pierwszego tomu. Potem czytajcie
kolejno następne, abyście zostali zanurzeni w Bożą Miłość do was. Jezus prosił
mnie o zachęcenie was do tego, abyście zawsze usuwali z orędzi moje imię –
Vassula – a zastępowali je waszym własnym imieniem... Błogosławię Pana i
dziękuję Mu za tych, którzy usłyszeli Jego Krzyk Miłości z Krzyża, a teraz poru
szeni, stają się rzecznikami przekazującymi Jego Wołanie Miłości.
12.04.95
„Wezwałem was po imieniu, aby dać wam Nadzieję. Otwarłem Moje Najświęt
sze Serce i ofiarowałem wam całe Moje Bogactwo i wszystkie Moje Skarby, ja
kie ukrywałem przez wieki. Zstąpiłem z Mojego Tronu, aby być między wami z
Moim Sercem w Dłoni i aby ofiarować wam wszystkim ten Skarb, który w Nim
się znajduje.”
Nowe wydanie Orędzi
„Prawdziwe Życie w Bogu”
w formie książkowej:
l Zeszyty 1-45 (dawniej tomy 1-3); 		
960 stron; twarda oprawa
l Zeszyty 46-90 (dawniej t. 4-10);
960 stron; twarda oprawa
l Zeszyty 90-94 (tom 11) 176 stron
l Zeszyty 95-98 (tom 12) 192 str.
l Zeszyty 98-101 (tom 13) 144 str.
l Zeszyty 102-110 (tom 14) 304 str.
Wyprzedaż pierwszego
wydania Orędzi
l Zeszyty 1-16 (tom 1) 400 str.
l Zeszyty 65-70 (tom 6) 322 str.
l Zeszyty 1-4 (rozmowy z Aniołem
Danielem); 78-79 (tom 8) 348 str.
l Zeszyty 80-84 (tom 9) 194 str.
l Zeszyty 85-90 (tom 10) 208 str.
Wstępy i przedmowy biskupów i teologów, wiernych Papieżowi; w tomie 14
- stanowisko Kongregacji Nauki Wiary
wobec jej pism (obszerne omówienie),
wypowiedź kard. J. Ratzingera: „Możecie
nadal rozpowszechniać jej pisma”!
l Wyjaśnienia z Kongregacją Nauki
Wiary (40 str.) Pełne wydanie korespondencji Kongregacji z Vassulą,
zakończonej listem kard. J. Ratzingera
(obecnie: Benedykta XVI), który uznał,
iż wyjaśniono niejasności sygnalizowane
w Nocie (1995)
l Wasze modlitwy mogą zmienić świat
(384 str., twarda oprawa; modlitwy z
Zeszytów 1-110 oraz modlitewnik dla
grup, ułożony przez Vassulę)
l Modlitewnik dla grup „Prawdziwego
Życia w Bogu” 48 str.
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l Pieśń Oblubieńca - Fragment słów z
„Prawdziwego Życia... (112 str.)
Kasety AUDIO
l Bądź Moim Echem (60 min.) Wywiad z
Vassulą o treściach
l Prawdziwe Życie w Bogu (2 x 60 min.).
Fragm. treści eschatologicznych.
l Vassula w Tychach (90 min.) 1996
l Vassula w Warszawie 1996 (90 min.)
l Vassula w Olsztynie 1996 (90 min.).
l Vassula w Polsce w 1994 (2 x 90 min.).
Świadectwo Vassuli, odpowiedzi na pytania
Czytelników.
l Misja Vassuli i jej pisma (60 min.).
O. O’Carroll m.in. o przychylnym stanowisku kard. J. Ratzingera
Kasety VIDEO
l Bądź Moim Echem (60 min.) – Wywiad
z Vassulą w Polsce.
l Męka i orędzie dla Polski (180 min.) –
Vassula przeżywa Mękę.
Wielki Post 1994.
l „Głoś Moje Święte Imię...” cz. 1 (180
min.) Warszawa, Olsztyn 1996.
l „Głoś Moje Święte Imię...” cz. 2 (180
min.) Olsztyn, Tychy - 1996.
l Spotkania. Rozmowy w TV w Kanadzie (1) (90 min.)
l Spotkania... cz. 2 (180 min.). Sześć
rozmów z Vassulą w telewizji kanadyjskiej:
Duch Święty; wielkie odstępstwo; przymierze Dwóch Serc; orędzie dla
Kanady i Rosji; fazy oczyszczenia; sakrament pojednania.
l Vassula w Warszawie – 1994
(100 min.). Świadectwo w
kościele Księży Marianów na
Stegnach.

Kasety AUDIO

3/2014

Płyty DVD

l Vassula w Poznaniu, 1994 (150 min.)
l Vassula w Independence (USA, 90 min.)
Płyty DVD
l Męka i orędzie dla Polski - 1994 (180 min.)
l Vassula w Warszawie - 1994 (90 min.).
l Vassula w Warszawie - 1996
l Vassula w Olsztynie - 1996
l Vassula w Tychach - 1996.
l Spotkania. Rozmowy w TV kanadyjskiej (2 x DVD) Wywiady z Vassulą, prowadzone przez lidera Odnowy Charyzmatycznej Henri Lemay 270 min.): Jedność Kościoła, Duch
Święty; wielkie odstępstwo; przymierze Dwóch Serc; orędzie
dla Kanady i Rosji; fazy oczyszczenia; sakrament pojednania.
Płyty CDmp3
l Spotkania. Rozmowy w TV kanadyjskiej (1 CDmp3) - 9
wywiadów z Vassulą.
l Prawdziwe Życie w Bogu - całość orędzi w języku polskim
(14 tomów), czyta lektor (5 x CDmp3)
Pocztówki
l Widokówki z cytatami z „Prawdziwego Życia w Bogu”

Orędzie Najświętszego Serca. Stronice przepełnia
miłość Stwórcy do człowieka. Treść orędzi zgodna jest
z nauczaniem Kościoła katolickiego, co potwierdzają
liczne wypowiedzi teologów, wykładowców, wiernych
nauczaniu Kościoła, w tym biskupów. Zaskakuje u
prawosławnej: świadectwo najgłębszego szacunku dla
Ojca Świętego Jana Pawła II. Nie sposób nie zbliżyć
się do Boga poprzez tę lekturę.

Kasety VIDEO

Płyty MP3
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Filmy DVD i VHS
Fatima - Orędzie przestrogi i nadziei - DVD (oraz VHS)
Przedstawienie wydarzeń z 1917 r., przesłania Maryi, losów dzieci fatimskich. Film
nakręcony w Fatimie.
Objawienie Matki Bożej w Garabandal - DVD (oraz VHS).
Historia wydarzeń oraz treść przesłania. W filmie wykorzystano także bardzo interesujące oryginalne nagrania z czasu ekstaz (1961-65)
Objawienie Matki Bożej w La Salette - DVD (oraz VHS).
Film przedstawia wydarzenia na podstawie zeznań Melanii Calvat, głównej wizjonerki,
która otrzymała przesłanie płaczącej Matki Bożej. Po latach oczerniania Melanii obecnie jej
osoba i misja zostały zrehabilitowane w diecezji. To ona przekazała niechętnie ujawnianą
Tajemnicę, która mówi o czasach odstępstwa i ukazania się Antychrysta.
Objawienie Matki Bożej w Lourdes - DVD (oraz VHS).
Film trwający 60 min. przedstawia historię życia św. Bernadetty Soubirous i doznane
przez nią w 1858 r. objawienia Najświętszej Maryi Panny. Wszystkie zdjęcia do filmu zostały
nakręcone w Lourdes oraz w Nevers - miejscu życia i śmierci św. Bernadetty, gdzie obecnie
spoczywa jej - zachowane od rozpadu - ciało.
Treść filmu pozwala zapoznać się dogłębnie ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi
do „najbiedniejszej z Jej córek” - jak określała siebie mała wizjonerka. Historia powstania
cudownego źródła w Lourdes oraz analiza orędzia ukazuje ogromną miłość Maryi do
wszystkich Jej dzieci oraz wzywa do dnia dzisiejszego do oddania się Jej Niepokalanemu
Sercu i nawrócenia.
Tryptyk Królowej Pokoju - DVD (oraz vhs).
Film przedstawia treść i znaczenie orędzi Matki Bożej; owoce, świadectwa, także opinię
Jana Pawła II na podstawie jego autentycznych listów.
Jest w nim miejsce na przedstawienie widzących z Medziugorja oraz na liczne dodatki
np. konferencja s. Emmanuel Maillard „Miłość w cierpieniu” (plik mp3 - 90 min.); Wszystkie Orędzia Matki Bożej 1984-2006 w pliku pdf; katalog wydawnictwa „Vox Domini” - plik
pdf itp.
25 lat objawień Matki Bożej w Medziugorju (DVD-R) Blisko 3
godziny nagrania z rocznicowych mszy św. oraz modlitwy wspólnie z wizjonerami. Film
nagrany w czasie uroczystych obchodów 25-lecia objawień. Tłumaczenie na jęz. polski.
Dostępny jest także na kasecie magnetowidowej (VHS)
Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi…
(60 min.)
Orędzie z Paray-le-Monial. Film przedstawia wyczerpująco dzieje życia św. Małgorzaty,
przebieg wizji Najświętszego Serca, historię Jego
kultu oraz nabożeństwa 9
pierwszych piątków.
Film jest dostępny
zarówno w wersji VHS
jak i DVD.
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