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W tę świętą noc, gdy kontemplujemy dopiero co narodzone i położone w żłobie Dzieciątko Jezus, jesteśmy zachęceni do refleksji.
Jak przyjmujemy czułość Boga?
Czy pozwalam, aby On do mnie
dotarł, objął mnie, czy też przeszkadzam Jemu się zbliżyć? „Ależ ja szukam Pana” – możemy odrzec.
Jednak najważniejszą rzeczą nie
jest poszukiwanie Go, ale pozwolenie, aby to On mnie odnalazł, obdarzył serdeczną pieszczotą. Samą
swoją obecnością Dzieciątko stawia
nam następujące pytanie: czy pozwalam Bogu, aby mnie kochał?
I jeszcze jedno: czy mamy odwagę, by z czułością przyjąć sytuacje trudne i problemy ludzi stojących wokół nas, czy raczej wolimy
rozwiązania bezosobowe, być może
skuteczne, ale pozbawione ciepła
Ewangelii?
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje czułości!
Odpowiedź chrześcijanina nie
może być inna od tej, jaką Bóg daje
naszej małości. Do życia należy pod-

chodzić z dobrocią, z łagodnością.
Kiedy uświadamiamy sobie, że Bóg
jest rozmiłowany w naszej małości,
że On sam czyni się malutkim, aby
lepiej z nami się spotkać, to nie możemy nie otworzyć drzwi naszego
serca i prosić Go:
„Panie, pomóż mi być takim jak
Ty, obdarz mnie łaską czułości w
najtrudniejszych okolicznościach życia, daj mi łaskę bliskości w obliczu
każdej potrzeby, łagodności w każdym konflikcie”.
Drodzy bracia i siostry, w tę świętą
noc kontemplujemy żłóbek: tam „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał
światłość wielką” (Iz 9,1). Widzieli
ją ludzie prości, gotowi do przyjęcia
daru Bożego. Natomiast przeciwnie,
nie widzieli jej ludzie zarozumiali,
pyszni, ustanawiający prawa według
swoich osobistych kryteriów, ludzie
przyjmujący postawę zamknięcia.
Spójrzmy na żłóbek i módlmy się,
prosząc Maryję Pannę:
„O Maryjo,
pokaż nam Jezusa!”.
Papież Franciszek, 24.12.2014
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W Medziugorju odczuwa
się realną obecność Boga

Rozmowę z o. Petarem Ljubiciciem
przeprowadziła Sabrina Cović – Radojicić

o. Petar Ljubicić

– Gdzie przebywał ojciec, gdy
miały miejsce pierwsze objawienia
w Medziugorju? Jakie były pierwsze ojca reakcje?
– Mieszkałem i posługiwałem
wówczas w Tihaljina, miejscu oddalonym od Medziugorja zaledwie
33 km. Nie mogłem przybyć od
razu, ponieważ przygotowywałem
uczniów klasy średniej do sakramentu bierzmowania. Usłyszawszy o objawieniach, zadawałem
sobie pytanie: czy są autentyczne
czy fałszywe? Byłem przekonany,
że nasze hercegowińskie dzieci nie
robiłyby sobie żartów ze spraw
dotyczących Boga. Na początku
lipca 1981, po mszy wieczornej,
pojechaliśmy do domu Vicki, w
którym spotkaliśmy ją i Ivankę.
Zapytaliśmy je: „Widziałyście
Matkę Bożą?”. Bez wahania odpowiedziały twierdząco. Mój brat
zapytał następnie Ivankę: „Czy
Matka Boża jest piękna?”, na co
ona uśmiechnęła się i powiedziała:
„Jeśli zobaczyłby ojciec Matkę
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Bożą, to chciałby ojciec natychmiast przenieść się do wieczności,
aby zawsze na Nią patrzeć. Jest tak
piękna, że nie można Jej opisać
prostymi słowami!”
Tak jak wówczas uwierzyłem,
że objawienia są prawdziwe, tak
nie mam co do nich wątpliwości
również dzisiaj. Interesujące jest
to, że w tym samym czasie, gdy
usłyszałem o objawieniach w
Medziugorju, czytałem o objawieniach Matki Bożej w Lourdes
i w Fatimie. Wydaje mi się, że nie
był to przypadek – w życiu wiarą
nie ma przypadków. Stawiałem
sobie pytanie: skoro Matka Boża
objawia się w tylu miejscach, czy
nie może przyjść do nas? Od tamtego momentu korzystam z każdej
wolnej chwili, aby iść na miejsce
objawień, słuchać spowiedzi…
Tyle mogę zrobić.
– Dlaczego w związku z Medziugorjem pojawia się tak często
słowo „fenomen, zjawisko”?
– Słowo „fenomen” oznacza
tajemnicę, rzadkie zjawisko, coś
znaczącego, wyjątkowego, cudownego. Medziugorje jest takim
fenomenem, cudowną tajemnicą,
gdzie przed pewnymi osobami
otwiera się niebo i Niebieska Mat
ka, Najświętsza Maryja Panna,
która przedstawiła się im jako
Królowa Pokoju. Ukazuje się im
tak jak my widzimy siebie nawzajem. Mogą ze sobą rozmawiać.
Sześcioro szczęściarzy przeżywa
coś niecodziennego, przekraczającego prawa natury.
– Co oznacza Medziugorje dla
ojca?
– Medziugorje to dla mnie
miejsce łaski. Wydaje mi się przestrzenią Zielonych Świąt, zesłania
Ducha Świętego we współczesnym Kościele, które trwa nieprzerwanie od 32 lat. Wydarza się tutaj
tak wiele cudownych i wstrzą-

sających nawróceń i uzdrowień.
Przybywają tu ludzie umęczeni,
chorzy, cierpiący na ciele i duszy,
szukający sensu życia. Wyjeżdżają przemienieni, podniesieni na
duchu, pragnący dzielić się świadectwem doświadczenia Boga
w ich życiu, napełnieni Duchem
Świętym i pocieszeniem Maryi.
Przychodzą pełni lęku, a wychodzą pełni odwagi i Bożej mocy.
Matka Boża powtarza i przypomina nam słowa Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”. Wiara i nawrócenie są
ze sobą połączone, ponieważ
jedynie wiara w to, że Bóg może
nas nawrócić, otwiera przed nami
drogę uzdrowienia i zbawienia, do
realizacji której jesteśmy powoływani przez całe nasze życie tu
na ziemi. Oto istota Medziugorja,
nadzwyczajna łaska, dar Boga,
wspierający nas we wzrastaniu w
wierze.
– Medziugorje jest dzisiaj oblegane przez pielgrzymów i rozwinęło się jako miasto pielgrzymkowe.
Jakie ma ojciec wspomnienia z roku
1984?
– Objawienia rozpoczęły się
w roku 1981. Ja odwiedziłem
Medziugorje we wrześniu 1984.
Ze spokojnej i cichej parafii w
Hercegowinie stało się ono parafią
całego świata. Ogromna liczba
pielgrzymów zaczęła docierać
tu z przeróżnych stron – ludzie
przybywali ze swoimi cierpieniami i troskami, błagając Jezusa o
uzdrowienie, a Królową Pokoju o
wstawiennictwo. Krok po kroku
słuchać było coraz więcej języków, tak że Medziugorje stało
się konfesjonałem świata. Coraz
więcej osób było tym miejscem
zafascynowanych i wdzięcznych
Bogu za otrzymane łaski.
– Z pewnością można odczuć
różnicę między posługiwaniem w

4/2014

Medziugorju i innej parafii.
– Posługa w Medziugorju wydaje mi się świętowaniem każdego
dnia Bożego Narodzenia lub Wielkanocy. Pielgrzymi przybywają
bardzo licznie i szukają pomocy
i wsparcia. Chcą porozmawiać,
zapytać, skorzystać z sakramentu
pojednania. Trzeba dać im czas.
W ten sposób dzień pracy ma tutaj szybko mijające 16 lub więcej
godzin. Kapłan w Medziugorju
nie ma czasu zajmować się sobą.
Pan Bóg daje siły i to również jest
znak, że Medziugorje jest źródłem
łaski Boga.
– Dlaczego Medziugorje pragnie
odwiedzić tak wiele osób? Uważa
ojciec, że dzięki takiej prostej pielgrzymce można odnaleźć wiarę?
– Medziugorje jest od wielu lat
znane jako miejsce pielgrzymek ze
względu na objawienia Matki Bożej. Stanowi źródło łask, w którym
wielu doświadcza realnej obecności Boga i czułej miłości Królowej
Pokoju. Stało się przyciągające jak
magnes ze względu na cudowne
przemiany na duszy i ciele, których ludzie tutaj doświadczyli.
Wielu przyznaje szczerze, że bez
doświadczenia łaski Medziugorja
trudno im sobie wyobrazić ich życie modlitwy, proces nawracania
się i dawania świadectwa wiary
w swoim środowisku. Ze spokojnym sercem można przyznać, że
Medziugorje jest kawałkiem nieba
na ziemi.
– Jak reaguje ojciec, gdy ktoś
twierdzi, że doświadczył w Medziugorju cudownego uzdrowienia?
Jak odróżnić, czy było ono prawdziwe czy nie? Czy było naturalne
czy pochodziło z działania łaski
Boga?
– Często mówię wówczas, że
działanie łaski Bożej w Medziugorju jest tak silne, że uwidacznia
się w wielu osobach i skutkuje
doświadczeniami uzdrowienia
duchowego i fizycznego. Dr Gildo
Spaziante, sławny lekarz z Mediolanu, twierdzi: „Medziugorje
jest wielkim prezentem Boga na
nasze czasy. Chciałbym, abyśmy
byli zdolni zrozumieć wszystkie te

wydarzenia możliwie szybko oraz
otworzyć się na tę łaskę z prostotą i pokorą. Pomagajmy sobie
nawzajem, aby rozbłysnęły czasy
szczęścia i pomyślności.”
Dr Gildo napisał trzy książki o cudownych uzdrowieniach, które wydarzyły się w
Medziugorju. Są to pozycje o
charakterze dokumentalnym, opi
sujące ingerencję Boga w życie
człowieka poprzez uzdrowienie z
ciężkich i nieuleczalnych chorób.
Zebrana dokumentacja pomaga
rozróżnić, które przypadki uzdrowień są autentyczne.
– Powszechnie wiadomo, że
Kościół nie wypowie swojego
oficjalnego stanowiska dopóki
objawienia trwają. Czy jest ojciec
rozczarowany uporczywą negacją
objawień przez pewne kręgi kościelne? Czy oczekiwałby ojciec
większej elastyczności w związku
z objawieniami w Medziugorju?
– Oficjalnego stanowiska Kościoła możemy spodziewać się
dopiero wówczas, gdy zakończą
się regularne objawienia. To jest
jasne. Natomiast nie mogę zrozumieć stanowiska niektórych osób,
które z uporem twierdzą, że objawienia nie są autentyczne. Często
piszą i mówią o Medziugorju w
sposób negatywny, choć nigdy tu
osobiście nie byli. Medziugorje
mówi samo za siebie, iż Bóg działa tu swoją mocą poprzez liczne
uzdrowienia. Owoce Medziugorja
są tak przekonujące, że nie można
im przeczyć.
– Co myśli ojciec o Międzynarodowej Komisji do spraw Medziugorje?
– Z radością przyjąłem wiadomość o utworzeniu i działaniach komisji. Jej członkowie
to w większości kardynałowie i
kapłani, duchowi specjaliści w
sprawie objawień. Kościół rozumie, że Medziugorje stało się
fenomenem na skalę światową,
któremu powinno się poświęcić
więcej uwagi. Komisja pragnie
jeszcze raz przyjrzeć się wydarzeniom zarówno objawień, jak i
towarzyszących temu zjawiskom

uzdrowień i uwolnień, a następnie
wypowiedzieć jasne zdanie na ten
temat.
– Jednak trzeba przyznać, że
niewiele objawień przebadano tak
gruntownie jak te z Medziugorja.
– Jeszcze nie zdarzyło się w
historii objawień maryjnych tak
dokładne i staranne podejście
widoczne w zapraszaniu sztabu
ekspertów, stosowaniu wszelkich
dostępnych naukowych metod
badawczych, krytycznego ustosunkowania, z jakim mamy do
czynienia właśnie w odniesieniu
do Medziugorja. Dlatego też jest
łatwiej przyjąć autentyczność objawień dzięki tak wielu wynikom i
obserwacjom. Możemy ze spokojem stwierdzić, że osoby widzące
są wiarygodnymi i bezpośrednimi
świadkami. W Lourdes była jedna
osoba, w Fatimie trzy, a tu Bóg daje
nam sześciu świadków. Ich liczba
sprawia, że możemy sprawdzić,
czy rzeczywiście widzą i słyszą to
samo, czy coś dopowiadają. Nam
wszystkim zależy na prawdzie.
– Jest jeszcze możliwość, że
komisja uzna objawienia za fałszywe. Czy obawia się ojciec takiej
ostatecznej opinii? Co wtedy?
– Nie boję się takiej opinii. Miliony pielgrzymów są świadkami
tutejszych wydarzeń przeszłych
i obecnych. Po owocach można
rozpoznać źródło ich pochodzenia.
Przez minione 33 lata zdarzyło
się tu tyle dobra, że nie można
tak po prostu przejść obok tego
obojętnie. Jeśli członkowie komisji stwierdzą, że tu nie działa
Bóg i nie objawia się Matka Boża,
to będzie im trudno uzasadnić,
dlaczego miliony pielgrzymów
odwiedzają to miejsce łaski. Czy
tak wielu ulegałoby iluzji? Jestem
przekonany, że ci, którzy w Medziugorju doświadczyli spotkania
z Bogiem, będą chcieli nawiedzać
je ponownie, zwłaszcza ci, którzy
dzięki łasce Bożej całkowicie się
nawrócili i wrócili inni do swoich
domów.
– Co oznaczają dla ojca wielkie
owoce Medziugorja?
– Są nimi przede wszystkim
3
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nawrócenia oraz fizyczne uzdrowienia. Szczególnie pragnę podkreślić największy cud, jakim jest
sytuacja, gdy człowiek całkowicie
otwiera swoje serce na miłość
Jezusa i czułość Matki Bożej, a
zatem staje w gotowości pełnienia
woli Boga. Siostra franciszkanka
Biserka Jagunic powiedziała, że
„pielgrzymki do Medziugorja
zmieniają ludzi… Najpiękniejszym
cudem jest nawrócenie człowieku
ku Bogu, wewnętrzna przemiana!
Dziękuję, że mogłam tu przyjechać!”. Najbardziej poruszają
mnie tego typu świadectwa. Od
początku objawień Medziugorje
stało się centrum zainteresowania
i przyciąga miliony ludzi z całego
świata. Objawienia Matki Bożej
wzmacniają naszą wiarę i zaufanie
Bogu, ponieważ Maryja pomaga
nam otwierać się na bliskość i
miłość Boga. Wiele osób odkryło
dzięki temu miejscu i słowom objawień wartość skarbu wiary, jaki
został nam dany, na skutek tego
otworzyli się na łaskę nawrócenia.
– Czy można zaryzykować
stwierdzenie, że Kościół nie stanął
na wysokości zadania, że w jakimś
stopniu przegapił czas łaski i go
nie wykorzystał?
– Kościół Jezusa Chrystusa
jest powszechnym znakiem łaski
Boga, sakramentem uzdrowienia dla każdego człowieka. Jego
świętym obowiązkiem jest być
4

uważnym i czujnym oraz wzywać
nas do tej samej postawy, abyśmy
przyjmowali czas nawiedzenia
Boga nie tylko ze względu na nasze zbawienie, lecz również dobro
naszych sióstr i braci. Wszyscy
razem stanowimy Kościół Jezusa Chrystusa, więc jeśli ktoś nie
stanął na wysokości zadania, to
odnosi się to do nas, ponieważ
nie żyjemy naszą wiarą w sposób
radykalny. Może trzeba nam stawać w prawdzie, że nie jesteśmy
wystarczająco odważnymi i wytrwałymi świadkami, których tak
bardzo potrzebuje współczesny
świat. W tym obszarze powinniśmy dołożyć starań. Jest zbyt mało
ludzi, którzy są przekonywującymi świadkami, to znaczy takimi,
którzy doświadczyli bliskości i miłości Boga. Powinniśmy pracować
w sobie nad pogłębianiem wiary
i pomagać osobom, które pragną
być autentycznymi świadkami
Boga.
– Jest ojciec rozpoznawalny
dzięki temu, że Mirjana wybrała
ojca na kapłana, który ma ogłosić
światu dziesięć tajemnic, kiedy
przyjdzie na to odpowiedni moment. Dlaczego Mirjana wybrała
właśnie ojca, a nie kogoś innego?
– Wiadomość ta doszła do
moich uszu najpierw przez osoby
trzecie, zanim Mirjana powiedziała mi o tym, że mnie wybrała do
tego zadania. Z początku myśla-

łem, że to żarty. Kilka dni później
zadałem sobie pytanie: „A jeśli to
prawda?” Od początku nie była to
dla mnie kwestia obojętna. Wybór
mojej osoby przez Mirjanę stanowi, muszę przyznać, również dla
mnie tajemnicę.
Jest to ogromne wyróżnienie,
lecz jednocześnie duża odpowiedzialność. Czuję w tym pokój serca. Gdy spotkałem Mirjanę, zapytała: „Wiesz już, że ogłosisz światu
tajemnice, gdy nadejdzie czas?”.
Na co ja westchnąłem z niedowierzaniem: „Czy to naprawdę
możliwe?” Trudno mi opisać to,
czego wówczas doświadczyłem
– przyszły chwile nieopisanej
radości, przenikał mnie głęboki
pokój i szczęście.
– Czy czuje się ojciec godny
tego zadania? Jest to w ojca postrzeganiu krzyż czy łaska?
– Prawdę mówiąc, nie jestem
tego godny. Ale nie mogę twierdzić, że jest to dla mnie krzyż.
Uważam, że to nadzwyczajna łaska Boga, która mnie zobowiązuje
i uzdalnia do wykonania Bożego
dzieła. Dzięki Bogu nie dotknęła
mnie z tego powodu pycha, ponieważ ciągle uświadamiam sobie, że
jest to korzeń wszelkiego grzechu.
Mam przed oczami mój wzór,
którym jest Matka Boża, Królowa
Pokoju, która stała się błogosławiona i święta dzięki pokorze i
wypełnianiu woli Boga.
– Czy chciałby ojciec już znać
treść tych dziesięciu tajemnic?
Jest ojciec ich ciekawy?
– Któż nie chciałby poznać
tajemnicy? Jest to czysto ludzki
odruch ciekawości. Jednak nie
ma we mnie nacisku tworzonego
przez niezdrową ciekawość. Nie
głowię się nad tym, jaka może
być treść tych tajemnic. Raczej
czasem pytam siebie, co stałoby
się, gdybyśmy od początku je
znali. Czy coś by nam to pomogło? Czy ludzie zareagowaliby
lękiem lub paniką? Tak jest lepiej.
Jeszcze nie wiemy, lecz staramy
się przeżywać ten czas, który
jest nam dany tu i teraz jako czas
błogosławieństwa i łaski. Skoro
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jesteśmy przekonani, że nic nie
dzieje się bez woli Boga, możemy
być spokojni. Poza tym, Bóg wyprowadza wszystko ku dobremu
w życiu tego, kto Go kocha i żyje
według Jego przykazań. Strach
może przeżywać jedynie ten, kto
żyje w stanie grzechu ciężkiego i
zapomniał o Bogu.
– Czy ma ojciec jakieś przeczucia w odniesieniu do treści
tajemnic? Czy doświadczył ojciec
szczególnej bliskości Matki Bożej?
– Krótko mówiąc, nie zastanawiam się nad tym, co kryją tajemnice, co dokładnie ma się wydarzyć. Bardzo mocno odczuwam
obecność i działanie Matki Bożej
w moim życiu oraz w życiu osób,
które spotykam. Gdy byłem w
ósmej klasie szkoły podstawowej
śniła mi się Maryja. Jest to jeden z
nielicznych snów, które pamiętam.
Jednak od tamtej pory wzrastała
moja miłość do Matki Bożej. Tak
wiele razy miałem okazję doświadczyć Jej matczynej i czułej
miłości. Jestem wdzięczny Matce
Bożej, że ciągle do nas przychodzi
oraz za to, że pewnego dnia wszyscy jako Jej dzieci spotkamy się z
Nią w niebie. Ona czeka na każdego z nas z radością. Bądźmy Jej
wdzięczni za nieustanną potężną
modlitwę wstawienniczą za nas!
Przekład z niem.: s. Alicja B.
Tekst pochodzi z austriackiego
kwartalnika „Medjugorje.
Gebetsaktion...” nr 115,
str. 16-21

Rodzina jest pierwszą

grupą modlitewną

Rozmowę przeprowadziła
M.Elfride Lang – Perti
w Medziugorju

Jelena Vasilij – Valente, osoba widząca drugiego pokolenia,
opowiada o swoim doświadczeniu życia modlitwą, płynącą
z treści orędzi Matki Bożej oraz o codziennym życiu w rodzinie.
– Jelena, założyłaś rodzinę, w
której wychowujecie pięcioro dzieci.
A więc z własnego doświadczenia
wiesz, jak ważna jest dla społeczeństwa rodzina oparta na chrześcijańskich wartościach, a która obecnie
jest bardzo kontestowana i atakowana. Również papież Franciszek
podkreśla wartość chrześcijańskiej
rodziny jako wartości dla rozwoju
całej ludzkiej społeczności. Dlatego
też zwołał w jesieni synod poruszający temat rodziny.
– Owszem. Jako dziecko dużo
słyszałam w mojej rodzinie o Bogu
i przez to uczyłam się Go kochać.
Gdy na początku objawień do Me
dziugorja przybywali pielgrzymi,
byli goszczeni przez tutejsze rodziny,
które mówiły o objawieniach, a co
ważniejsze, swoim przykładem po
kazywały, że rodzina jest pierwszym
centrum nauki modlitwy przez przy
kład rodziców i wzajemne wsparcie w
wytrwałej i wiernej modlitwie.
– Matka Boża bardzo często
kierowała swoje słowa do rodzin.
Jest mistrzynią modlitwy. Jej szkoła

to szkoła modlitwy.
– To prawda. Ona uczyła nas, mło
dych, jak mamy się modlić. Dzięki
temu powstała grupa modlitewna.
Lecz jednocześnie jasno wyjaśniła
nam, że pierwszą wspólnotą modli
twy jest rodzina, tak jakby chciała
zaznaczyć, że wszystko czego uczymy
się we wspólnocie, mamy stosować
we własnych rodzinach, każdego dnia
modląc się razem. Celem rodziny
była codzienna wspólna modlitwa. W
ten sposób żyła moja rodzina.
Każdego dnia wstawaliśmy o
6 rano, modliliśmy się różańcem i
czytaliśmy Pismo Święte, szukając
woli Boga na nasze codzienne życie.
Każdy dzień i każdą pracę zaczynali
śmy modlitwą.
– Czy nadal udaje ci się zachować
taką konsekwencję w twojej własnej
rodzinie? Czy jest to możliwe?
– Staram się, lecz muszę przyznać,
że w Medziugorju towarzyszyła nam
specjalna łaska modlitwy. Było ła
twiej żyć takim rytmem, ponieważ
inne rodziny wokół nas żyły również
tą duchowością. Widząc świadectwo
innych, wchodziliśmy bez żadnych
wątpliwości w taki styl życia. Teraz
żyję z moją rodziną w Rzymie, mie
ście, w którym życie toczy się bardzo
szybko. Często odnoszę wrażenie,
że rodziny mają tak wiele spraw do
zrobienia, iż nie zostaje już ani chwili
na modlitwę. Jednak osobiście jestem
przekonana, że jako rodzina potrze
bujemy modlitwy, nawet jeśli mamy
tysiące spraw do załatwienia. Jeśli
jako rodzina nie modlilibyśmy się,
wówczas byłoby nam dużo trudniej
Jelena i Massimiliano Valente
z dziećmi – w Medziugorju.
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spełniać powołanie do budowania
rodziny, ponieważ tylko Chrystus
będący w centrum rodziny, jest gwa
rantem pełnienia przez nas woli Boga.
– Czy mogłabyś z własnego doświadczenia podzielić się z innymi
rodzinami, jak wplatać modlitwę w
życie rodzinne i wcielać słowa orędzi
Matki Bożej? Może mogłabyś wskazać innym pewne sposoby, kierunek
drogi?
– Głęboko wierzę w to, że rodzina
ma misję do spełnienia. Nie możemy
oczekiwać, że rodzina sama z siebie
jest idealna i nie potrzebuje podejmo
wać trudu zmian. Każdy członek ro
dziny musi się starać współtworzyć ją
i poprzez swój dobry przykład życia
pomagać innym stawać się lepszymi.
Jeśli widzisz, że rodzina się nie modli,
nie ulegaj zniechęceniu, lecz swoją
postawą pokaż, że wspólna modlitwa
jest ważną wartością, o którą warto
zawalczyć. Niechęć członków rodzi
ny wobec wspólnej modlitwy widzę
jako pokusę złego ducha. W wielu
przypadkach wypływa to z nacisków
zewnętrznych, bo przecież musimy
brać pod uwagę, że każdy chciałby
robić w tym czasie co innego. Jest to
pokusa, mająca na celu oddalenie od
siebie nawzajem, ponieważ modlitwa
nas łączy na poziomie serc. Jest to
swoisty rodzaj misji, aby pomagać
rodzinie stawiać Boga w centrum jej
życia. Ta zasada obowiązuje także
każdego z nas. Jeśli Bóg pozwala mi
spotykać inne osoby to po to, bym
ja prowadziła je do Niego. Oto moja
misja, a więc prowadzić mojego męża
do Boga, a dla niego misją jest prowa
dzić mnie do Boga.
– Opowiadałaś nam, że Matka
Boża prosiła cię, aby modlitwa poranna zawierała „Skład Apostolski”,
„Anioł Pański” oraz modlitwę do
Ducha Świętego. Czy jesteś wierna
prośbie Maryi?
– Tak. Nadal modlimy się tak,
jak prosiła nas o to Matka Boża.
Nie widzę innej drogi. Wzywania
Ducha Świętego nauczyła nas Ma
ryja. Wcześniej tego nie czyniliśmy.
Każdego poranka budzimy się ze
świadomością, że jesteśmy nowymi
stworzeniami Boga. On przychodzi
do życia naszego i innych ludzi, aby
6

przemieniać. A więc rozpoczynamy
dzień od radości, jaką daje nam Duch
Boga. Maryja zaprasza nas do tego,
ponieważ dobrze wie, że nie jesteśmy
w stanie nic uczynić bez miłości Boga
i mocy Jego Ducha. Potrzebujemy
łaski Bożej! Czasami trzeba przeżyć
wiele cierpienia i trudów, aby zrozu
mieć własną słabość i kruchość, po
trzebę Bożej pomocy oraz zobaczyć
wielkie dzieła Boga w naszym życiu.
Duch Święty jest tutaj kluczowy – jest
mocą Boga, a więc ilekroć my czegoś
nie możemy uczynić, On może, bo
jest Bogiem.
Czytamy Pismo Święte. Weźmy
sobie do serca, aby każdego dnia
przeczytać choćby kilka wersetów.
Niech towarzyszy nam jedno zdanie
lub słowo.
– Ojciec Slavko powtarzał zawsze: „Matka Boża jest matką i wychowawczynią, ponieważ prowadzi
nas do Jezusa według pewnej znanej
Jej pedagogii.”
– Matka Boża wychowuje nas od
wielu lat. Prowadzi ze szczególną mi
łością, ponieważ inaczej nie byliby
śmy zdolni przyjąć jej wychowywa
nia: „Jeśli zdawalibyście sobie sprawę,
jak bardzo was kocham, płakalibyście
z radości!”
Najważniejsze dla ludzi przyby
wających do Medziugorja jest to, że
czuli się wezwani przez Matkę Bożą i
dlatego przyjechali. Ona ma szczegól
ny powód, żeby nas kochać. Właśnie
Ona może nas podprowadzić do
Jezusa. Przypomina nam Jego słowa,
tak jak uczyniła to w Kanie. Nie mówi
nic, czego nie powiedział wcześniej
Jezus, zachęcając nas do czynów
miłości i miłosierdzia. Zatem poma
ga nam realizować życie jako drogę
pójścia za Jezusem. Przecież Maryja
wychowywała także Jezusa. Mogę
sobie wyobrazić Jezusa jako chłopca,
gdy uczył się właśnie od Niej, choćby
tradycji religii ich przodków. Maryja
uczyła Go, chociaż jako Bóg posiadał
wszelką wiedzę, przewyższającą Jej
ludzkie rozumienie. Jednak w tam
tym czasie poddał się wychowywaniu
Maryi. Także każdy z nas potrzebuje
na starcie życia pomocy matki. Po
dobnie, jeśli się nawracamy i szukamy
Boga, potrzebujemy Matki Bożej.
Zostańmy pod płaszczem Jej opieki,

jak pod skrzydłami.
– W innych miejscach Matka
Boża ukazywała się jako prorokini.
Przy tym padają często słowa o końcu świata. W Medziugorje zdarza się
to niezbyt często. Tutaj słyszymy:
„Jestem waszą Matką! Kocham was!
Pragnę prowadzić was do Chrystusa! Pamiętajcie o życiu wiecznym!”
Przemawia z tak ogromną miłością,
tak inaczej niż wcześniej…
– Mamy proroków, którzy prze
powiadali katastrofy oraz proroków,
przepowiadających piękno. Maryja
jest dla nas prorokinią pokoju! Pro
rok Izajasz przepowiadał pokój, który
zapanuje na świecie, gdy nadejdzie
Mesjasz. Obecnie Maryja przychodzi
do nas jako Królowa Pokoju i wierzę,
że zwiastuje nam nadejście nowych
czasów, pełnych pokoju: „Pragnę,
aby czas nieba zaczął się dla was już
tutaj na ziemi!” Razem z Maryją z
Medziugorja rozpoczęliśmy czas
pokoju, nawet jeśli bardzo cierpimy.
Cierpienie jest jedną z najskutecz
niejszych modlitw. Jeśli dotyka nas
cierpienie i ból, nie poddawajmy się
myśleniu, że jesteśmy pokonani, lecz
świadomie wybierajmy wewnętrzne
przekonanie, że możemy w naszym
stanie jednoczyć się z Chrystusem i
przyczyniać się do tego, by na świecie
zapanował pokój. Pracując, modląc
się, cierpiąc, włączamy się w misję
Matki Bożej, aby dopełniło się dzie
ło Chrystusa na ziemi, aby przyszło
Królestwo Niebieskie.
– Matka Boża nigdy nie mówi
bezpośrednio o udrękach i zagrożeniach obecnych czasów. Nigdy nie
wspomina, że tylu i tylu umrze, a
wielu chrześcijan odda swoje życie
za wiarę w Jezusa Chrystusa. Mówi:
„Módlcie się, módlcie się, módlcie
się! Zachowajcie pokój w waszych
sercach!” My natomiast czasami
chcielibyśmy usłyszeć jasną odpowiedź…
– Widzimy wiele cierpienia wo
kół nas, to prawda, ale Matka Boża
kieruje uwagę naszych serc na pokój
i zaufanie. Ona chciałaby, abyśmy
zanurzali się w zaufaniu, uczyli się go
do tego stopnia, by wytrwać do końca
w wierze, tak jak Ona pod krzyżem
swego Syna. Spotykam wielu ludzi,
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którzy żyją w dużej bliskości z Maryją
i doświadczają cierpienia. Nie wiem
nic o przyszłości, o treści tajemnic,
lecz widzę coraz więcej cierpienia.
Widzimy na świecie wojny, prześla
dowanych chrześcijan w Afryce i na
Bliskim Wschodzie. Matka Boża nie
lekceważy tych wydarzeń, lecz kie
ruje nasz wzrok ku nadziei i wierze,
mówiąc o pokoju, abyśmy uczyli się
postawy zaufania. Ona potrzebuje
nas i jasno o tym mówi: „Potrzebuję
was! Wy jesteście moimi apostołami!”
Do ludzi pielgrzymujących do Me
dziugorja mówię: „Nie przybyliście
tutaj jedynie dla siebie samych, lecz
aby pomagać innym. Życie jest krótkie,
więc jeśli Maryja cię woła, to znaczy, że
potrzebuje twojej pomocy!” Chrystus
zbawia świat przez Kościół, wszyscy
powinniśmy się włączyć w aktywną
pomoc Bogu w przychodzeniu Jego
Królestwa.
– Mogłabyś dać nam wskazówkę,
jak konkretnie powinna wyglądać
pomoc Matce Bożej, naszej Matce
oraz naszym rodzinom, które są
małymi Kościołami?
– Najpierw chciałabym podzię
kować wszystkim, którzy starają się
żyć z ufnością złożoną w Bogu, w
przyjaźni z Nim. Proszę, módlmy się
o jedność tych, którzy przybywają
do Medziugorja. Jest wiele osób,
które przybyło do Medziugorja i
zwątpiło w swój dotychczasowy styl
życia. Chciałabym, abyśmy wszyscy
skupili się wokół Maryi i zasłuchali
się w Jej Serce. Czyńmy więcej
dla Niej i dla świata. Każdy z nas
otrzymał wiele talentów od Boga,
lecz często przychodzi zły duch i
skupia nasze patrzenie na naszych
brakach i słabościach, mówiąc: „Nie,
Bóg nie mógł wybrać właśnie mnie. Nie
potrzebuje mnie…”. Musimy z odwa
gą powiedzieć: „Oto jestem! Jestem do
Twojej dyspozycji!” Twórzmy grupy
modlitewne i wspierajmy się, aby
modlitwa nas jednoczyła jako wspól
notę, ponieważ wtedy budujemy i
wzmacniamy naszą chrześcijańską
tożsamość. Jeśli pozostajemy sami,
zły atakuje nas, pozbawiając nas
nadziei. Razem jesteśmy silni. Nie
zapominajmy jednak, że pierwszą
wspólnotą modlitwy jest rodzina.

– Jakie rady dałabyś nam na
koniec naszej rozmowy?
– Przede wszystkim starajmy się
odpowiadać na miłość Matki Bożej
do nas. Wejdźmy do Jej Serca, które
jest pełne miłości i Ducha Świętego.
Nie pozwólmy, aby cokolwiek od
dzieliło nas od tego Niepokalanego
Serca. Wsłuchajmy się w To Serce,
poświęćmy się Mu, oddajmy się Ser
cu Matki Bożej!

Modlitwa podyktowana
Jelenie Vasilij w 1983 r.
O Niepokalane Serce Maryi,
nieprzebrane w dobroci,
okaż Twą miłość ku nam.
Niech płomień
Twego Serca, Maryjo,
ogarnie wszystkie narody,
aby Cię pokochały!
Wyryj w naszych sercach
prawdziwą miłość.
Niech nasze serca
tęsknią za Tobą.
O Maryjo, cicha i pokorna
sercem, wspomnij na nas,
gdy grzeszymy.
Wiesz, że jesteśmy grzeszni.
Przez Twoje Najświętsze,
Matczyne Serce,
uzdrów nas z wszelkiej
duchowej choroby.
Spraw, byśmy byli zdolni
dostrzec dobroć Twego
matczynego Serca
i by Płomień Tego Serca
nawrócił nas.
Amen.

W czerwcu 1983 roku
Matka Boża podyktowała
Jelenie Vasilij regułę
nowo powstającej
grupy modlitewnej:
1. Porzućcie wszelkie nieuporządkowane
namiętności i pragnienia. Unikajcie telewizji,
a zwłaszcza programów zgubnych dla ducha,
sportów wyczynowych, nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, alkoholu, tytoniu, itd.
2. Bez żadnych zastrzeżeń ofiarujcie siebie
Bogu.
3. Pozbądźcie się definitywnie wszelkiego
lęku. W sercu tego, kto powierzył siebie Bogu,
nie ma miejsca dla strachu. Trudności nie
ustąpią, ale będą służyć waszemu duchowemu wzrostowi i przyniosą Bogu chwałę.
4. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Wyrzućcie z serca nienawiść, rozgoryczenie i uprzedzenia. Módlcie się za waszych nieprzyjaciół i
proście Boga, aby im błogosławił.
5. Pośćcie dwa razy w tygodniu o chlebie i
wodzie. Spotykajcie się w grupie przynajmniej
raz w tygodniu.
6. Codziennie poświęcajcie co najmniej trzy
godziny modlitwie, z czego po pół godziny modlitwie porannej i wieczornej. Ten czas modlitwy obejmuje Mszę św. i modlitwę różańcową.
Znajdujcie czas na modlitwę w ciągu dnia i
gdy jest to możliwe, przyjmujcie Komunię św.
Módlcie się w wielkim skupieniu. Nie patrzcie
co chwilę na zegarek, ale pozwólcie się prowadzić łasce Bożej.
Nie przejmujcie się zbytnio sprawami tego
świata, ale powierzajcie je wszystkie w modlitwie naszemu Niebieskiemu Ojcu. Gdy nadmiernie się czymś przejmujemy, nie potrafimy
się dobrze modlić, ponieważ brakuje nam pogody ducha. Bóg doprowadzi do pomyślnego
końca nasze ziemskie sprawy, o ile staramy
się Mu służyć.
Ci z was, którzy uczęszczają do szkoły lub
pracują, powinni modlić się po pół godziny
rano i wieczorem, a w miarę możliwości brać
udział w Eucharystii. Trzeba przesycić codzienną pracę duchem modlitwy, to znaczy
modlić się w trakcie pracy.
7. Bądźcie roztropni, gdyż szatan kusi
wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy postanowili poświęcić się Bogu. Będzie ich przekonywał, że za dużo się modlą, za dużo poszczą,
że powinni tak jak inni młodzi ludzie szukać
przyjemności. Niech go nie słuchają i nie będą
mu posłuszni! Mają oni dochować posłuszeństwa głosowi Maryi. Gdy umocnią się w wierze, zły duch nie będzie już mógł ich zwodzić.
8. Módlcie się za biskupa i pasterzy Kościoła. Co najmniej połowa modlitw ma być
poświęcona tej intencji.
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Na Festiwalu
Młodych
,
doSwiadczyłem
.
mocy Zywego
,
KoScioła
Rozmowę z J. E. Marianem Eleganti
przeprowadził o. Ignaz Domej w Medziugorju.

Pośród wielu młodych, zgromadzonych z ponad 60 krajów
całego świata, około 150 Szwajcarów przybyło do Medziugorja
razem z Marianem Eleganti, biskupem pomocniczym diecezji
Chur. Chociaż program był dosyć
intensywny, biskup znalazł czas
na rozmowę.
– Czy Ekscelencja może się
krótko przedstawić naszym czytelnikom?
– Byłem przez 20 lat, z których
połowę jako opat, u benedyktynów
misjonarzy w Uznach. Papież
Benedykt XVI mianował mnie
biskupem pomocniczym Chur.
Po przyjęciu święceń, które miały
miejsce we wspomnienie św. Jana
Bosko, 31 stycznia 2010, Konferencja Episkopatu powierzyła
mojej opiece młodzież w niemieckojęzycznej części Szwajcarii.
– Dlaczego przyjechał Ksiądz
Biskup z młodzieżą właśnie do
Medziugorja?
– Idę tam, gdzie jest młodzież.
Pasterz musi być razem ze swoimi
owcami, tak mówi papież Franciszek: „pasterz musi mieć ten sam
zapach co owce”. Przypominam
sobie te słowa bardzo często, bę
dąc w Medziugorju. Młodzi mnie
po prostu zabrali ze sobą. Opiekuję
się nimi w Szwajcarii i dobrze
się znamy. Na Festiwal Młodych
przyjechało ze mną ponad 150
osób. Jest to wspaniałe święto
wiary!
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– Czy Ekscelencja jest pierwszy
raz w Medziugorju?
– Pierwszy raz byłem tu jako
młody człowiek, w roku 1983.
Osoby widzące były wówczas
również bardzo młode. Niektóre
poznałem osobiście. W latach 80tych byłem tu jeszcze dwukrotnie,
zanim wstąpiłem do zakonu. Dzisiejsze Medziugorje jest bardzo
różne od znanego mi z wcześniejszych wizyt. Wszystko stało się
większe, a więc jest też bardziej
zorganizowane.
– Czy pierwsze pielgrzymki
do Medziugorja wpłynęły na
ukierunkowywanie życia Księdza
Biskupa?
– Od wczesnej młodości byłem
w zażyłej relacji z Bogiem, a kończąc 19 lat byłem zdecydowany
odpowiedzieć na Bożą Miłość poprzez wejście na drogę powołania
kapłańskiego. Szukałem Boga i nie
chciałem, aby cokolwiek stawało
ponad Chrystusem. Wspólnota, do
której wówczas należałem, była w
trudnej sytuacji, nie była jeszcze
uznana oficjalnie przez Kościół.
Medziugorje przynosiło mi wtedy
dużo pocieszenia.
– Jakie są wrażenia Ekscelencji z 25 Festiwalu Młodych?
– Doświadczam żywego Kościoła: co jest głoszone i w jaki
sposób. Widzę nie tylko sakramenty, ale również sposób ich udzielania. Dzieje się właśnie to, czego
pragniemy: żywe chrześcijaństwo,

prawdziwa radość przeżywana
z Bogiem, coraz większa gotowość wypełniania Jego woli oraz
pozwalania, aby On nas zbawiał.
Można to dostrzec szczególnie
wtedy, gdy widzi się głębię serc,
pragnących otworzyć się przed
kimś zaufanym. Miałem możliwość wysłuchania wielu osób
zupełnie mi nieznanych, którzy z
otwartością powierzali mi swoje
tajemnice. Jakże poważne sprawy
noszą jako swój krzyż, jak wiele
prób przeszli… Słuchając ich,
rozumiem, dlaczego tu przybyli.
Pielgrzymują, szukając siły i kierunku, w którym mają dalej iść w
swoim życiu.
Doświadczyłem tu także ogro
mnych wyzwań – nie można sobie
wyobrazić ciężarów, jakie noszą
w tej modlitewnej ciszy wszyscy,
którzy się tu zebrali. Ma się o tym
ledwie blade pojęcie, rozmawiając
z pojedynczymi osobami, które
opowiadają o swoim życiu.
W Medziugorju osoby, które
szukają Boga, otrzymują pocieszenie, kierunek i pomoc poprzez
posługę kapłanów. Wielkie wrażenie wywarł na mnie widok tak
wielu kapłanów, których jedynym
pragnieniem było dawać Chrystusa przybyłej młodzieży.
– Czy odczuwa Jego Ksiądz
Biskup pomoc i wsparcie Matki
Bożej przy głoszeniu Dobrej Nowiny w pracy duszpasterskiej?
– Owszem, odczuwam obecność i matczyną opiekę Matki Bożej. Proste słowa orędzi zawierają
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Marian Eleganti
Urodził się 7 kwietnia
1955 w Uznach, w diecezji
St. Gallen. Po ukończeniu
gimnazjum w Einsiedeln
(1967-1974) studiował filozofię i teologię w Salzburgu
i Rzymie, jednak z dłuższymi
przerwami.
W roku 2003 uzyskał tytuł
doktora. Od 1978 do 1990
roku był członkiem świeckiej
wspólnoty, założonej przez
śp. Józefa Seidnitzer, która
później została oficjalnie
uznana przez Kościół jako
wspólnota „Rodziny Maryi”.
W roku 1990 wstąpił do
nowicjatu Benedyktynów
Misjonarzy w opactwie St.
Otmarsberg w Uznach.
23 czerwca 1995 biskup
Ivo Fürer udzielił mu święceń kapłańskich. W roku
1999 Marian Eleganti został
zastępcą opata. 7 grudnia
2009 papież Benedykt XVI
mianował go biskupem pomocniczym dla diecezji Chur.
Święcenia biskupie otrzymał 31 stycznia 2010 w
Chur. Najpierw był wikariuszem biskupa ordynariusza
ze szczególną odpowiedzialnością za region Zurychu i
Glarus, następnie od 2011
do lata 2014 roku sprawował
urząd rektora seminarium St.
Luzi w Chur oraz jako wikariusz biskupa odpowiadał za
wykształcenie filozoficzne i
teologiczne.
Obecnie jego odpowiedzialnością jest pomoc osobom konsekrowanym. Ponadto współpracuje z Alainem de Raemy, który jest
biskupem oddelegowanym
do spraw młodzieży w Zachodniej Szwajcarii. Bp Marian Eleganti jako biskup
odpowiada za młodzież w
regionie Szwajcarii niemieckojęzycznej i regionie Tessin.
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Ducha pełnego odwagi i głębi. Nie
ma w nich sztuczności ani przesady, lecz jest łagodność, delikatne
zaproszenie i zachęta. Bardzo podoba mi się ten sposób głoszenia,
którym promieniują orędzia. Odczuwa się w tym kobiecość, ciepło
i pokorę Matki, które widoczne są
w duchu Ewangelii. Tym duchem
Maryja wskazuje nam Ewangelię.
– Czy dostrzega Ekscelencja
impuls do nowej ewangelizacji?
– To, co się dzieje w Medziugorju, jest realizacją nowej ewangelizacji. Miliony ludzi przybywają tu i otwierają serca na Boga.
Nieustannie głoszone jest Słowo
Boże w kazaniach i katechezach. A
przecież właśnie głoszenie Słowa
jest ewangelizacją. Wielu ludzi,
słysząc Słowo, na nowo odkrywa
swoją tożsamość bycia chrześcijaninem, łaskę chrztu świętego
i wchodzi na drogę pogłębiania
wiary w życiu.
– Czego możemy nauczyć się
od Matki Bożej o głoszeniu Dobrej Nowiny?
– Wydaje mi się, że powinniś
my z większą radością głosić
Słowo Boże. Możemy to zobaczyć także w nauczaniu papieża
Franciszka. Tym samym inspirował mnie papież Benedykt XVI.
Wypowiadał prawdę w sposób
pokorny, delikatny, a jednocześnie
radosny i pozostawiający wolność
wyboru. Ducha prawdy dostrzegam także w dziele, jakim jest
Medziugorje.
– Często sięgał Ksiądz Biskup
po gitarę i dołączał do Międzynarodowego Chóru. Czy muzyka jest
dla Księdza środkiem do radosnego głoszenia Dobrej Nowiny?
– Czasem porzucam rolę po
ważnego biskupa. Częścią mojej
historii życia jest właśnie muzyka,
którą tutaj gram. Często śpiewanie i granie na gitarze jest moją
modlitwą. Tak powstał utwór
„Ave Maria”, który poruszył
serca młodych. Części tej piosenki słyszałem w wielu innych
miejscach. Dźwięk pozostaje w
pamięci i sercu. Bóg działa także
10

przez muzykę, dlatego biorę do
ręki gitarę i gram. Gdy tak wiele
osób na placu weszło całym sobą
w pieśń, miałem wrażenie, że ten
moment jest chwilą łaski: wszyscy
stanowili jedno w modlitwie.
– Mówił Ksiądz Biskup do mło
dych o Matce Bożej…
– Mówiłem o Maryi, Bożej
Rodzicielce, ponieważ było wspomnienie Matki Bożej Większej
(Santa Maria Maggiore) z Rzymu.
Bazylika została wzniesiona w r.
431 z okazji ogłoszenia dogmatu
efeskiego, według którego Maryja mogła być nazywana Bożą
Rodzicielką: z Niej narodził się
Bóg, który przyjął ludzkie ciało. W rzeczywistości określenie
„Boża Rodzicielka” odnosi się
do Chrystusa. Skoro Maryja jest
Matką Boga, to logiczne jest, że
Jezus jest Bogiem. Nie jest to
przypadek, że Najświętsza Maryja Panna dzięki działaniu Ducha
Świętego otrzymała Jezusa. Potrzebujemy widzieć jasno prawdę
o Maryi, ponieważ bez tego nie
zrozumiemy Chrystusa. Czcimy
Maryję jako Bożą Rodzicielkę,
jednocześnie wyrażając wiarę, że
Jezus jest Bogiem. Maryja była
przestraszona pełnią łaski, której
dostąpiła. Jest pełna łaski, dlatego
nie może czynić inaczej, jak dzielić się tą pełnią ze swoimi dziećmi,
z nami. W ten sposób prowadzi
nas nieustannie do Jezusa. Tam
gdzie ma się w człowieku narodzić
Chrystus, tam również musi być

obecna Boża Rodzicielka. Dlatego
potrzebuje Ona naszego otwartego
serca i miejsca w naszym życiu,
zarówno w głoszeniu Ewangelii w
Kościele, jak również w decyzjach
pojedynczych wiernych. Jeśli
chcielibyśmy pominąć Maryję w
drodze wiary, zignorowalibyśmy
drogę, którą wybrał sam Bóg, aby
przynieś nam zbawienie.
– Dlaczego myśli Ekscelencja,
że młodzież jest zafascynowana
Matką Bożą i Medziugorjem?
– Młodzież jest jeszcze młoda!
Matczyność jest jednym z aspektów Boga i sam Jezus porusza
temat matczynej miłości Boga do
każdego z nas: „Ile razy chciałem
zgromadzić twoje dzieci, jak ptak
swe pisklęta zbiera pod skrzydła, a
nie chcieliście”. (Mt 23,37).
Jest to ta przestrzeń w sercu
Boga, która objawia się nam w
twarzy Matki Bożej. Jezus objawia nam twarz Ojca: „Kto Mnie
widzi, widzi także Tego, który mnie
posłał.” (J 12,45) Oba wizerunki
ukazują nam Boga Ojca. Szukamy
ojca, ale szukamy także matki.
A młodzi ludzi potrzebują ich w
szczególny sposób.
– Co w szczególny sposób powierzyłby Ksiądz Biskup uwadze
serc przybywających tu pielgrzymów?
– Patrzcie na Jezusa i na waszą
Matkę, za Nimi podążajcie. Nie
pozwólcie się zwieść, lecz żyjcie
Ewangelią, a wtedy zwyciężycie.
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Medziugorje
jest
spojrzeniem
w Niebo
– Czy mógłby ojciec powiedzieć
kilka słów o sobie – gdzie ojciec
obecnie żyje i posługuje?
– Od 24 lat żyję i posługuję w
Czarnogórze, w małym mieście
Tuzi niedaleko stolicy Podgorica.
Jestem proboszczem parafii Trabojin i wykonuję zwyczajne obowiązki duszpasterskie, wynikające
z funkcji, do której zostałem posłany. Zostałem mianowany proboszczem, gdy miałem zaledwie 28 lat
i byłem najmłodszą osobą na tym
stanowisku w byłej Jugosławii.
Jestem założycielem i dyrektorem największego w południowowschodniej Europie Katolickiego Centrum Duchowości w
Sukruc, w pobliżu Podgorica.
Ponadto jestem zaangażowany w
dzieła związane z wychowaniem
i edukacją. Mamy przedszkole
integracyjne i jest to novum w tym
regionie Europy. Jako pierwsi w
kraju i regionie zaczęliśmy stosować ergoterapię - pedagogiczną i
terapeutyczną ścieżkę medycyny,
która pomaga dzieciom z trudnościami psychosomatycznymi. Ponadto posiadamy kadrę wykształconą do pomocy psychologicznej,
pedagogicznej, duchowej i socjologicznej. Jest to wielka okazja
oraz wkład w rozwój współpracy
ekumenicznej i międzyreligijnej w
Czarnogórze.
Do naszego przedszkola przychodzą prawie wszystkie dzieci.
Na terapię uczęszcza 50,4 % dzieci
prawosławnych, 33% katolików
oraz 16,6% muzułmanów. W sumie 80 dzieci.
Troszczę się o rozwój infrastruktury. Posiadamy samochód,
którym od 22 lat rozwozimy wodę
w regiony górskie oraz miejsca,
gdzie w okresie od Wielkanocy

do Wszystkich
Rozmowę z o. Franjo Duśajem
Świętych panuje
przeprowadził Vitomir Damjanovic,
susza. Poza tym
14 września 2014
pomagamy uboCzęsto bywam w Medziugorju,
gim rodzinom, zaopatrując ich w
które
jest moją duchową ojczyzną.
żywność i leki. Pomagamy choPan
Bóg
otworzył w Medziugorju
rym. Jeśli potrzebna jest operacja,
okno,
przez
które mogę spojrzeć w
szukamy lekarzy i wspomagamy
niebo. Nieprzerwanie trwa proces,
finansowanie operacji.
Od 20 lat pomagam również w którym Bóg przemienia tutaj
rodzinom w remontowaniu ich moje serce tak, że inaczej widzę
domów. Wiele z nich nie miało świat wokół siebie.
Przypominają mi się słowa św.
łazienek, ponieważ ludzie nie byli
Franciszka,
gdy mówił, że cały
w stanie sfinansować remontu.. Z
świat
jest
klasztorem,
w którym
radością podkreślam, że obecnie
ludzie
żyją
jak
mali
bracia.
Podobwe wszystkich domach moich
parafian są już łazienki. Może nie Medziugorje jest taką rodziną,
czytelników ten fakt rozśmieszy, klasztorem, w którym wszyscy są
lecz trzeba mieć świadomość, że siostrami i braćmi. Wielokrotnie
w biedniejszych krajach nie jest to odwiedzałem Medziugorje, a
radość z pielgrzymki skracała mi
sprawa oczywista.
Jak mówię, to wszystko jest godziny dojazdu. Natomiast gdy
wyjeżdżałem, droga dłużyła się,
Ewangelia w działaniu.
– Kiedy przyjechał ojciec ponieważ część mojego serca zopierwszy raz do Medziugorja i jak stawała w Medziugorju. Przybyć
zareagował ojciec na wiadomość tu oznacza wspiąć się na Górę
Tabor. Rozumiem św. Piotra Apoo objawieniach Matki Bożej?
stoła, który powiedział do Jezusa:
– Pierwszy raz przyjechałem „Panie, dobrze, że tu jesteśmy.”
tu pięć miesięcy po rozpoczęciu Powtarzam za Piotrem, że chętnie
objawień. Dla mnie, wówczas bym tam pozostał na dłużej.
jeszcze studenta teologii, były to
– W Medziugorju są dwie
informacje tak zaskakujące, że
byłem nastawiony sceptycznie. ważne góry odwiedzane przez
Jednocześnie muszę przyznać, że pielgrzymów. Mógłby ojciec
wstrząsnął mną widok tłumu wier- opowiedzieć o łaskach i wydanych, modlących się na kolanach i rzeniach, które są związane z tymi
z rozpostartymi ramionami. W du- miejscami?
chu czułem się bardzo poruszony
– Podbrdo oznacza dla mnie:
i przekonany, że naprawdę Bóg tu „Matkę u stóp Krzyża”, tak jak na
działa i jest obecna Matka Boża, Kalwarii. Maryja zanurzona jest
ponieważ Ona może dokonać tego, w pokorze, trwając u stóp swego
czego nikt inny nie potrafi.
Pana. Fascynująca jest tajemnica
– Został ojciec zaproszony, aby Jej pokory, prostoty, miłości i czucelebrować mszę świętą z tysiąca- łości Matki. Jest obecna z całym
mi pielgrzymów na Górze Krzyża. człowieczeństwem w szkole Pana
Jak przeżywa ojciec kolejne po- Boga, aby uczyć nas rozumienia i
przyjmowania krzyża. Mam wrawroty do Medziugorja?
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żenie, że Ona uczy nas modlitwy,
abyśmy umieli przyjmować krzyż.
Dlatego objawiła się na tej górze i
uczy nas, że Jej obecność jest łaską
Boga. Góra Kriżevać jest wulkanem mocy Boga, który karmi i
umacnia wszystkich zbliżających
się do Niego. Gdy dziś obchodzimy 80 rocznicę umiejscowienia
tutaj krzyża, odnoszę wrażenie,
że Bóg nas długo i stopniowo
przygotowywał do tego, byśmy
pewnego dnia zrozumieli tajemnicę Medziugorja, jego
istotę.
Łaską tego miejsca,
której ja doświadczyłem, jest przekonanie,
że Bóg ma czas i czeka. Lud Boży rozumie,
że tu przychodzi Bóg.
Inni mogą tego nie
rozumieć, tak jak kiedyś Jezus przemawiał
w przypowieściach.
Zmieniają się sposoby, którymi Bóg do
nas mówi, lecz serca otwarte odczytują
Bożą obecność w znakach.
– Jest ojciec jedną z osób, które dzięki wstawiennictwu Matki
Bożej z Medziugorja doświadczyły uzdrowienia fizycznego. Czy
mógłby ojciec podzielić się z nami
tym wydarzeniem?
– Moc i autentyczność Medziugorja oraz łaskę objawień
miałem w świadomości przed i po
operacji, jakiej poddany zostałem
w 1995 w Niemczech. Prognozy
leczenia stawiane przez wybitnych
neurochirurgów stwierdzały, że
na 99 % umrę w czasie operacji.
Miałem raka w szyjnej części kręgosłupa. Natomiast Matka Boża ze
słabości uczyniła siłę. Doświadczyłem bezradności, unieruchomienia i ogromnego cierpienia,
lecz wszystko rozpłynęło się jak
mgła. Po 20 latach symptomy
wróciły, lecz Bóg uchronił mnie
od złego i przywrócił siły fizyczne,
psychiczne i duchowe. Przywrócił
mi więcej niż miałem poprzednio.
A wszystko dzięki Matce Bożej.
Bóg wiele daje, lecz kogo ob12

darowuje, od tego także będzie
wymagał.
– Czy postrzegał ojciec Medziugorje inaczej przed i po
uzdrowieniu?
– Dla mnie Medziugorje jest
niebem na ziemi, a to oznacza, że
przekazuje i ukazuje nam życie
wieczne, w którym Bóg każdego
z nas wyczekuje.
Poza tym poprzez Medziugorje
Bóg przygotowuje nas na nowe
życie: uczy nas w szkole życia,

jak mamy stopniowo iść w stronę
nieba. Medziugorje jest także duchową kliniką, miejscem swoistej
terapii. Gdy zachorowałem, byłem
młodym kapłanem. Przyjąłem
krzyż mojej choroby w całkowitym zawierzeniu Bogu. Byłem
gotowy zarówno na odejście do
Pana, jak i spędzenie życia na
wózku. Gdy zostałem cudownie
uzdrowiony i mogłem podejść do
ołtarza, przez całą mszę świętą
płakałem. Nie mogłem uwierzyć,
że znów mogę na własnych nogach stać przy ołtarzu, trzymać w
dłoniach Najświętsze Ciało Pana
Jezusa i kielich Jego Krwi. Było to
niepojęte i niemożliwe, lecz Bóg
przemienia nasze życie, z czegoś
negatywnego czyni coś pozytywnego, a z choroby wyprowadza
zdrowie.
– W święto Podwyższenia Krzyża Świętego podkreślał ojciec, jak
ważny jest krzyż w życiu każdego
chrześcijanina. Może ojciec rozwinąć tę myśl o znaczeniu krzyża

dla każdego z nas?
– Każdy chrześcijanin został
naznaczony znakiem krzyża, a
więc nie możemy żyć bez niego.
Niektórzy mają krzyż wielki,
inni – mniejszy. Lecz każdy krzyż
niesie w sobie nadzieję i ratunek,
ponieważ przez krzyż idziemy do
zmartwychwstania. Pod ciężarem
krzyża upadamy wielokrotnie,
lecz sam Jezus uczy nas, że mamy
powstawać i iść dalej. Nie możemy ustawać. Każdemu z nas
Bóg podarował wielką
szansę, a więc współpracujmy z Jego łaską.
– Wiele razy bywał
ojciec w Medziugorju i
spotykał się z pielgrzymami. Jakie tematy
najczęściej poruszali?
– Najpierw pozdrawiam każdego pielg
rzyma, ponieważ uwa
żam, że otrzymał wielki
przywilej przybycia do
Matki Bożej w Medziugorju. Po drugie,
przyznam, że jestem
świadkiem pewnej
prawdy, mianowicie,
pielgrzymi, którzy przeżywają
Medziugorje całym sercem, nigdy
więcej nie są w życiu pozostawieni
sami sobie. Obdarzeni łaską, są w
stanie z nią współpracować. Zapraszam ich do tworzenia wokół
siebie środowiska modlitwy. Dzisiaj wystarczy wspomnieć słowo
Medziugorje, a znajdzie się blisko
ktoś, kto żyje tą duchowością.
Wtedy możemy znaleźć ludzi,
których interesują podobne tematy
oraz zawierać przyjaźnie. Ponadto,
kto raz odwiedził Medziugorje i
zachwycił się tym miejscem, pragnie kontynuować pielgrzymki. To
jest kilka moich najważniejszych
myśli o Medziugorju.
Przekład z niem.: s. Alicja B.
Tekst pochodzi z austriackiego kwartalnika: Medjugorje.
Gebetsaktion. Maria Koenigin
des Friedens
nr 115, str. 30-34.
Foto: Jacek Puto
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Święto Podwyższenia Krzyża
obchodzono w Medziugorju
w niedzielę 14 września 2014 z
udziałem licznie zgromadzonych
parafian i pielgrzymów z całego
świata. Uroczystą mszę świętą
celebrował o. Franjo Duśaj.
Przed Eucharystią o. Marinko
Sakota poprowadził modlitwę
różańcową.
Ojciec Franjo Duśaj powiedział w kazaniu między innymi :
„Krzyż na szczycie tej góry
nie jest jedynie wyrazem przyrzeczeń złożonych w czasach
nędzy i głodu, choć stanowi
wyraz przyrzeczeń, a więc jest
wyrazem wierności. Dla nas i
całego świata ma jeszcze głębsze znaczenie – oznacza prorocze głoszenie zbawienia.
Pan Jezus powiedział do
swoich apostołów w Ewangelii św. Mateusza: „Poznacie
ich po ich owocach”. Przez
minione 80 lat wiele łask
spłynęło dzięki temu Krzyżowi oraz mających tu miejsce
objawieniom. Oto owoce, o
których mówił Jezus. Ewangelia zawsze zachowuje swoją
aktualność, wczoraj, dziś i
jutro.
Nasi przodkowie postawili
ten Krzyż na górze. Potocznie nazwałem go „piorunochronem Boga”, to znaczy, że
Medziugorje oraz wszystkich,
którzy tu są, Bóg ma pod
swoją szczególną opieką.
Wielu tak bardzo odnajduje
właśnie tutaj dom, że czują
się tu bardziej u siebie niż we
własnym mieszkaniu. I wiele
osób chciałoby się przeprowadzić.
Góra Tabor jest w Ziemi
Świętej, lecz Góra Tabor jest
również tam, gdzie jest Jezus,
a więc Góra Krzyża staje się
dla nas Górą Tabor.”

Nowe wydanie
poszerzone
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Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem
Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni
Tajemnice światła
96
Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Objawienie chwały w Kanie
Głoszenie Królestwa Bożego
Przemienienie na Górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii
Tajemnice bolesne
161
Konanie Pana Jezusa w Getsemani
Biczowanie Pana Jezusa
Ukoronowanie cierniem Pana Jezusa
Niesienie krzyża
Ukrzyżowanie Pana Jezusa
Tajemnice chwalebne 217
Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny
Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny
Rozważania o Maryi
Zdrowaś Maryjo; Łaski pełna; Pan jest
z Tobą; Błogosławionaś między nie

wiastami; Błogosławiony owoc żywota
Twojego; Teraz i w godzinie śmierci
Maryja ewangelizowała uśmiechem
Kontemplować Maryję
Cała piękna
Miasto Dawida
Z Nazaretu do Betlejem
Znak światłości
Miłować Maryję
«A Jego ojciec i Matka dziwili się...»
(Łk 2,33)
«Któż jest Moją Matką?» (Mt 12,48)
Moje Dzieciątko
«Mamo!» – «Synu!»
«Niewiasto, oto syn Twój!» ( J 19,26)
Drugi pocałunek Ducha
Wspomnienie w bólu o radości Bożego
Narodzenia
Nazywajcie Mnie „Mamą”!
«Niewiasto, cóż nam odtąd do Sie
bie?» ( J 2,4)
«Nowa Ewa była we wszystkim po
słuszna Bogu»
«Ja, Maryja, miałam udział w odkupie
niu niewiasty dzięki Memu Boskiemu
macierzyństwu...»
Maryja może być nazwana drugorodną
Córką Ojca
«Będąc bez skazy, nie została nigdy po
zbawiona wspomnienia Boga...»
«Jej dusza ukazuje się piękna i nieskala
na, jaką była w zamyśle Ojca...»
Osoba i pisma Marii Valtorty
Książka liczy 384 strony. Cena: 25 zł

informacje, zamówienia:
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, wysyŁ
kowej: B. H. „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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Matka Boża
zmienia
twoje życie!
Przebaczenie
uzdrawia!
Rozmowę z o. Marinko Sakota
przeprowadziła
M. Elfriede Lang-Perti
w Medziugorju
– Ojcze, Medziugorje jest miejscem, w którym można bardzo
mocno odczuć i doświadczyć pokoju, przebaczenia i pojednania.
Czy nie jest to główne przesłanie
Matki Bożej do współczesnego
świata?
– Owszem. Matka Boża uczy
nas przede wszystkim przebaczenia. Mówi: „Módlcie się o miłość.
Módlcie się, abyście kochali tych,
którzy was nienawidzą.”
– Podobne słowa kieruje do
nas Jezus w Ewangelii św. Mateusza: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy
was prześladują” (5,44). Sądzę, że
to zdanie jest ogromnym wyzwaniem dla każdego chrześcijanina.
– Módl się za swoich nieprzyjaciół, aż doświadczysz przemiany
własnego serca. Potrzebujemy w
prawdzie serca uznać takie chwile,
gdy nie umiemy myśleć obiektywnie, ponoszą nas emocje. Wówczas
widzimy jedynie negatywną stronę
sytuacji. Powinniśmy przyznać się
do naszego niezadowolenia, które
nami kieruje. Próbujmy się zdystansować, wziąć głęboki oddech
i zapytać siebie, czy pierwszym
krokiem nie powinno być pójście
do spowiedzi i oddanie całej sytuacji miłosiernemu Bogu, aby
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przebaczyć sobie i drugiemu.
Przebaczenie
niesie uwolnienie. Nie zawsze
jest łatwe, ale zawsze przynosi
dobro i uzdrowienie. Jeśli nie
przebaczamy, wracają negatywne
myśli, uczucia, obrazy, aby szkodzić i czynić nas niewolnikami zła
i nienawiści.
Przebaczenie jest lekiem, ponieważ pomaga nam być wolnymi
od trucizny nienawiści, która jest
ciężką chorobą duszy i męczy
człowieka.
– Przebaczyć nie jest tak łatwo,
zwłaszcza z pozycji tej strony konfliktu, która w niczym nie zawiniła, lecz stała się ofiarą. Potrzebne
jest wsparcie łaski.
– Trzeba prosić Boga: „Daj mi
łaskę miłości do tej osoby, której
nie mogę znieść, do każdego, kto
mnie nienawidzi. Obdarz mnie
darem kochania tych, o których
źle mówię.”
Możemy się przekonać, że coś
zaczyna się zmieniać w naszym
wnętrzu, miłość staje się silniejsza,
inaczej postrzegamy znaną nam
rzeczywistość. Oczy widzą szerszy horyzont, umysł napełniają
jaśniejsze myśli. W dotychczaso-

wym wrogu zaczynamy dostrzegać również pozytywne cechy.
Czasami mamy wrażenie, że ta
osoba się zmienia, ale jest inaczej:
ona pozostaje taka sama, lecz Bóg
przemienia nasze serce wobec
tej osoby i pozwala nam inaczej
na nią patrzeć. Gdy zmienia się
nasz sposób patrzenia, wszystko
widzimy inaczej: chorobę, śmierć,
życie… wszystko jest inne.
– Cudowna przemiana, o której ojciec mówi, nie wydaje mi się
to taka prosta. Jak możemy wzrastać w patrzeniu na rzeczywistość
sercem?
– Pozwólmy, by Bóg uczył nas
modlitwy sercem. To jest bardzo
ważne, ponieważ pomaga nam
wzrastać w wierze. Módlmy się
z prostotą serca do Jezusa. Jeśli
borykasz się z jakimś grzechem,
słabością lub problemem, przyjdź
do Jezusa tak jak Piotr, nie tak
jak Judasz, który popełniwszy
grzech, chciał go rozwiązać bez
Jezusa. Matka Boża uczy nas
przychodzić ze wszystkim do Jezusa tak jak uczynił to Piotr, który
przypomniał sobie Jego spojrzenie
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pełne miłości, gdy wpierw się Go
zaparł. Zaczął płakać i to był początek jego przemiany. Doświadczył daru łez i skruchy serca. W
oczach Jezusa odnalazł miłość.
Piotr doświadczył tego, że Jezus
go nie odrzucił ani nie osądził.
Każdy z nas potrzebuje tego doświadczenia, np. w sakramencie
spowiedzi. Matka Boża pragnie,
abyśmy osobiście doświadczyli
miłości Boga poprzez spotkanie
Jezusa Miłosiernego, Jego czułego
spojrzenia, tego, że nas nie odrzuca, lecz kocha i przyjmuje takimi,
jakimi jesteśmy, ze słabościami i
naturą skłonną do upadków.
– Matka Boża często powtarza
w swoich orędziach, że bardzo nas
kocha. A przecież Jej miłość jest
już miłością samego Boga.
– Miłość Boga jest jak słońce.
Nie jest jak ziemia, która ciągle
jest w ruchu. My jesteśmy jak
ziemia: zmienni. Nasza miłość
jest warunkowa: „Kocham ciebie,
jeśli ty mnie kochasz” lub „Jeśli
czynisz coś nie tak, jak ja chcę,
złości mnie to i odsuwam się od
ciebie”. Wyjdźmy z tej postawy i
uczmy się od Jezusa. Matka Boża
zaprasza nas do wcielania postawy ucznia. Miłość Jej Syna jest
silniejsza niż nasza.
– Co jest jeszcze ważne dla
naszego życia duchowego, aby
świadomie patrzeć na innych
Bożymi oczyma i móc ich przyjmować takimi, jakimi są?
– Matka Boża prosi nas o podejmowanie postu dwa razy w
tygodniu, w środy i piątki. Post jest
ważny w naszym życiu, ponieważ
czyni nas bardziej uważnymi i
trzeźwymi. Często przestajemy
doceniać posiadane dobra, ponieważ przyzwyczajamy się do
wielości rzeczy oraz posiadania
ich. Spójrzmy na kwiaty dookoła
nas. Maryja wspomina o kwiatach,
ponieważ z jednej strony są nadzwyczaj piękne, a z drugiej strony
proste. Jeśli jesteśmy zatopieni w
naszych myślach, nie widzimy
piękna rzeczywistości dookoła
nas. Skupiamy się na naszych problemach i brakach. A Matka Boża

mówi tak jak Jezus: „Otwórzcie
wasze oczy na kwiaty i ptaki, na
całe piękno i życie wokół was!”
Tym bardziej każdy człowiek - jest
cudem. Czy jeszcze potrafimy tak
patrzeć?
– Ojcze, a więc post czyni nas
bardziej wdzięcznymi, przede
wszystkim wobec Boga…
– Matka Boża chciałaby, aby
post stał się środkiem, który pomaga nam widzieć rzeczywistość
wyraźniej, w jaśniejszym świetle.
Wszystko, co posiadamy i cały
świat stworzony jest darem Boga:
powietrze, którym oddychamy,
ptaki i rośliny. Mamy wystarczająco dużo powodów, aby się cieszyć.
Gdy się otwieramy na prostotę
widzenia, rozpromienia nas radość
i wolność wewnętrzna. Wówczas
nie musimy wszystkiego mieć.
Żądza posiadania zasnuwa mgłą
nasze oczy, a wtedy oceniamy
inn ych według ich słabości i
wad, a przecież możemy patrzeć
przez pryzmat ich wzrastania w
świętości.

– Post czyni nas wolnymi od
więzów i uzależnień oraz otwiera
nasze oczy serca. Czy tak mamy
rozumieć ojca słowa?
– Wiele z naszych problemów
wynika z tego, że nie umiemy się
czemuś przeciwstawić. Powinniśmy ćwiczyć postawę oderwania
serca od pewnych spraw, uczyć
się je niejako puszczać, być cierpliwymi wobec siebie samych i
innych. Niecierpliwimy się wobec
innych, gdy nie spełniają naszych
oczekiwań, często ich odrzucamy.
Czasami uzależniamy nasze samopoczucie od opinii innych, np.
czujemy się dobrze przy osobach,
które mówią nam komplementy,
lecz uciekamy od tych, którzy nas
krytykują. A więc nie jesteśmy
prawdziwie wolni wewnętrznie.
Matka Boża uczy nas, jak stawać
się coraz bardziej wolnymi poprzez praktykę postu oraz otwartość oczu i serc na innych.
– W słowach Matki Bożej często powraca temat „bycia szczęśliwym”. Jak ojciec rozumie te
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słowa? Co chce nam powiedzieć
Maryja?
– Matka Boża pragnie, abyśmy
byli szczęśliwi już tu na ziemi, a
później w niebie: „Chciałabym,
abyście modlili się sercem, z
radością!” Często nie jesteśmy
szczęśliwi, nie z powodu braku
czegokolwiek, lecz z powodu
naszych uprzedzeń i skostniałych
schematów myślowych.
Co znaczy „być szczęśliwym”?
Maryja wskazuje nam prostą drogę
do szczęścia, którą jest wiara, że
jesteś kochany przez Boga, jesteśmy ukochanymi stworzeniami
Boga. Jeśli rzeczywiście zaczniesz
wierzyć, że Bóg cię kocha, przeniknie cię wolność i szczęście, którego nikt i nic nie zdoła ci odebrać.
– Miłość czyni nas wolnymi,
to znaczy uwalnia nas i uzdalnia
do poznania, jak bardzo jesteśmy
kochani przez Boga. Czy rzeczywiście wiemy, jak Jezus na nas
patrzy?
– Jak Bóg mnie widzi? Dobrze
jest stawiać sobie takie pytanie.
Pamiętamy spojrzenie Jezusa na
Piotra. Widział go takim, jaki był,
jego przeszłość, przyszłość, możliwości rozwoju. Czy widzimy nasz
potencjał? Czy dostrzegamy, do
jak wielkiego dobra są stworzeni
ludzie żyjący wokół nas? Każdy
człowiek jest dzieckiem Boga.
Maryja uczy nas modlitwy do
Ducha Świętego, ponieważ On
otwiera nasze zamknięte serca.
Nasza duma i pycha mogą nam
wmawiać kłamstwo, że możemy
wszystko. Tymczasem mamy
uznać z pokorą swoją kruchość,
ale również swoją wielkość bycia
dzieckiem Boga.
– Maryja zwraca się do każdego z nas, abyśmy prosili w modlitwie o tę łaskę, by spotykać się
z innymi ludźmi w duchu pokory
i radości.
– Pokora czyni nas otwartymi
i słuchającymi. Matka Boża trwa
w Duchu Świętym i do tego nas
zaprasza. Nie trzyma się sztywno
swojego osądu, lecz jest zasłuchana w Bożego Ducha, nieustannie
się uczy. Ona jest wzorem życia
16

i modlitwy oraz spójności słów
z czynami. Ważne jest mówić
swoje zdanie, lecz istotna jest
również zdolność słuchania. Maryja słucha. Mówi do Anioła: „Nie
wiem, jak to się stanie, skoro nie
znam męża…” Lecz jednocześnie
przyjmuje odpowiedź Anioła: „Ja
Jestem”.
Oto wskazówka dla naszej komunikacji i relacji: jeśli masz coś
do powiedzenia swojemu mężowi,
żonie, innym ludziom – powiedz.
Lecz bądź gotowy wysłuchać ich
odpowiedzi, tak jak uczyniła to
Maryja. Nie chodzi jedynie o moje
widzenie, moje zdanie o tobie,
lecz także wysłuchanie twojego
zdania o mnie. Ja i ty – obie strony
są ważne.
– W jednym z orędzi Matka
Boża przypomina nam, abyśmy
żyli słowami Boga z pokorą i miłością, tak by Duch Święty mógł
nas napełniać łaską i mocą oraz
coraz bardziej ukierunkowywać
na Boga.
– Zasadnicze wydaje się nasze
pragnienie, aby widzieć sprawy
oczyma Boga. Oto droga rozeznawania i mądrych decyzji, o których
wspominała w ostatnich orędziach
Matka Boża. Nasze zdanie jest
ważne, również opinia innych.
Lecz na pierwszym miejscu powinno być to, co ma do powiedzenia o danej sprawie Pan Bóg.
Maryja jest przykładem otwartości
i modlitwy, ponieważ słucha Boga
w swym sercu i w znakach zewnętrznych. Bóg mówi: „Oto Mój
Syn Umiłowany, Jego słuchajcie!”
Także Józef jest dla nas wzorem
zasłuchania. Chciał odesłać Maryję, lecz usłyszał w śnie głos Boga
i posłuchał Go.
– A więc Bóg w kwestii słuchania, otwartości i gotowości
pełnienia Jego woli stawia przed
nami dwa wzory do naśladowania: Matkę Bożą i św. Józefa.
– Ich gotowość i nasłuchiwanie
Boga są kluczowe dla całej historii
zbawienia. Co Bóg chciał powiedzieć przez konkretne wydarzenie? Jak On widzi tę sprawę? Często z uporem trzymamy się naszej

wizji, tak że później dziwimy się
błędnym decyzjom. Dystansujemy
się od siebie nawzajem. Rodzą się
konflikty i kłótnie. Otwartość jest
możliwa jedynie wówczas, gdy
nie jesteśmy przywiązani do własnego punktu widzenia, ale zdolni
zrozumieć drugą stronę dialogu.
Otwierajmy się na Jezusa poprzez
modlitwę, stawajmy się uważni
na Jego głos, gotowi przyjąć Jego
myśli i spojrzenie. Wtedy będziemy mogli doświadczać przemiany
serca.
– Ojcze Marinko, co mogłoby
pomagać nam w jeszcze pełniejszym otwieraniu się na Boga i
innych ludzi, tak by pokój zapanował w rodzinach i na całym
świecie?
– Każdego dnia módlcie się o
miłość: „Jezu, obudź miłość we
mnie!”. Miłość jest w tobie, lecz
nie przebudzona: „Jezu, obudź
miłość do ciebie, abym zaczął Cię
kochać bardziej!”. Módlmy się
o miłość, ponieważ tylko wtedy
możemy pokochać wolę Boga.
„Panie, chcę iść na mszę świętą, ponieważ chcę uczyć się kochać Ciebie, lepiej Cię poznać, być
bliżej Ciebie, stać się z Tobą jedno,
z Twoimi myślami i postawami.”
Prośmy Ducha Świętego, aby
przyszedł i nas napełnił, obudził
nadzieję i oświecił.
– Wspomnijmy w tym miejscu
postawę wdzięczności, której
przykład daje nam Matka Boża,
dziękująca z pokorą osobom
widzącym za każdym razem, gdy
kończy się objawienie.
– Powiedz każdego dnia „dziękuję”, a twoje oczy staną się bardziej otwarte. Możemy dziękować
za wszystko, a zwłaszcza za to,
do czego najbardziej się przyzwyczailiśmy i już przestaliśmy
dziękować. Dziękujmy za kwiaty
i drzewa, niebo i słońce, za swoje
życie, rodzinę, za wszystko. Postawa wdzięczności sprawia, że
rośnie w nas radość i szczęście.
Jesteśmy zaproszeni także do
wdzięczności za trudne sprawy: za
codzienny krzyż, chorobę, osobę,
która sprawia nam ból i ciężko
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ją znosić. Tak ważne są słowa,
sięgające z serca prosto do nieba:
„Jezu, dziękuję Ci za wszystko!
Jezu, kocham Ciebie. Jezu, ufam
Tobie!”
Naszą modlitwą uwielbienia
może być już samo Imię Jezus
wypowiadane z miłością, wiarą,
wdzięcznością i ufnością, aż
doświadczymy jak wielką moc ma
Imię naszego Zbawiciela.
– Mógłby Ojciec powiedzieć
jeszcze jakieś dobre słowo, udzielić rady pielgrzymom udającym
się do Medziugorja?
– Otwórzcie się na Boga, obecnego tu i teraz. Niech pielgrzymowanie do Medziugroje stanie
się przestrzenią nawrócenia w
relacji do Boga i ludzi. Usłyszcie
pełne troski pytanie Boga: „Gdzie
jesteś?” i odczytajcie odpowiedź
w waszym sercu, pozwólcie się
Jemu odnaleźć. Niech głos Boga
przemienia wasze serca.
Idźcie na Górę Objawienia i
na Górę Krzyża, wejdźcie całymi
sobą w modlitwę różańcową. Patrzcie na Jezusa i Maryję i uczcie
się od nich. Zachęcam was do
udziału w wieczornym programie
modlitewnym, abyście przeżyli
mszę świętą z innej perspektywy.
Módlcie się sercem, z miłością i
radością! Stawajcie się nowymi
ludźmi, pozwalajcie się przemieniać! I wracajcie do waszych
domów odnowieni, z nowym poczuciem sensu życia i decyzją, by
iść za Jezusem Chrystusem.
– Życzymy Ojcu Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki
Bożej na dalsze duszpasterzowanie
w Medziugorju.
*
O. Marinko Sakota jest obecnie
proboszczem parafii medziugorskiej.
Przekład z niem.:
s. Alicja B.
Artykuł pochodzi z austriackiego kwartalnika, poświęconego
Medziugorju: Medjugorje.
Gebetsaktion. Maria Koenigin
des Friedens,
nr 115, str. 10-14

Od 31 lipca do 6 sierpnia 201 4 odbywał się w
Medziugorju 25 Między
narodowy Festiwal Mło
dych, któremu przyświecało
hasło:

Oto
Matka
twoja

Arcybiskup Wiednia,
kard. Christoph Schön
born, skierował do mło
dych, przybyłych z ponad
60 krajów z całego świata,
następujące przesłanie:

Z ogromną radością
witam wszystkich młodych, którzy gromadzicie się w Medziugorju
na spotkaniu modlitewnym. Prośmy wszyscy Matkę Bożą, aby
w szczególny sposób
wspierała ojca świętego Franciszka, który zaprasza nas do odnowienia naszej radości życia Ewangelią. Niech Bóg umacnia
go swoimi łaskami, aby zapalał nas entuzjazmem do bardziej
radykalnego wcielania w życie wartości ewangelicznych oraz do
dawania świadectwa, do ewangelizacji.
Prośmy również nieustannie Królową Pokoju o dar pokoju
i pojednania w Ziemi Świętej, na Bliskim Wschodzie oraz na
Ukrainie.
Ja proszę Matkę Bożą o błogosławieństwo i opiekę dla każdego z was. Niech Ona
pomaga wam jeszcze
mocniej ufać Jezusowi,
w każdej chwili życia. I
proszę was o modlitwę
za mnie. Sercem jestem
z wami w czasie tych
błogosławionych dni.
Podziękujcie także w
moim imieniu Maryi za
wszystkie łaski, którymi
nas wszystkich obdarza.
Wasz kardynał
Christoph Schönborn
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ORĘDZIA
MATKI BOŻEJ
DLA PARAFII
W MEDZIUGORJU
I DLA ŚWIATA
z 25 września 2014
Drogie dzieci! Również dziś wzywam was, abyście i wy byli niczym gwiazdy, które swoim
blaskiem dają światło i piękno innym, by się radowali. Dzieci i wy bądźcie blaskiem, pięknem,
radością i pokojem, a zwłaszcza modlitwą dla tych wszystkich, którzy są daleko od mojej miłości i miłości mego Syna Jezusa. Drogie dzieci, w radości, w radości wiary, która jest w waszych
sercach dawajcie świadectwo wiary i modlitwy i módlcie się o pokój, który jest drogocennym
darem od Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
z 25 października 2014
Drogie dzieci! Módlcie się w tym czasie łaski i proście o orędownictwo wszystkich świętych,
którzy są już w świetle. Niech będą dla was przykładem i codzienną motywacją na drodze
waszego nawrócenia. Dzieci, bądźcie świadome, że wasze życie jest krótkie i przemijające.
Dlatego pragnijcie wieczności i przygotujcie wasze serca poprzez modlitwę. Jestem z wami
i oręduję za każdym z was u mojego Syna, szczególnie za tymi, którzy ofiarowali się mnie i
mojemu Synowi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
z 25 listopada 2014
Drogie dzieci, dziś w sposób szczególny, zapraszam was do modlitwy. Módlcie się, drogie
dzieci, abyście mogły zrozumieć, kim jesteście i dokąd powinnyście podążać. Bądźcie posłańcami Dobrej Nowiny i ludźmi nadziei. Bądźcie miłością dla wszystkich, którzy są miłości pozbawieni. Drogie dzieci, będziecie wszystkim i dokonacie wszystkiego, jedynie gdy będziecie się
modlić i otwierać na wolę Boga, który pragnie was doprowadzić do życia wiecznego. Ja jestem
z wami i oręduję za wami każdego dnia u mojego Syna Jezusa.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
z 25 grudnia 2014
Drogie dzieci, dziś znowu, w moich ramionach, przynoszę wam mojego Syna Jezusa i
proszę Go o pokój dla was i pokój między wami. Módlcie się i adorujcie mojego Syna, aby w
wasze serca wszedł jego pokój i jego radość. Modlę się za was, abyście byli zawsze otwarci
na modlitwę.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
18
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Orędzia dane Mirjanie

z 2 października 2014
Drogie dzieci! Z macierzyńską miłością proszę was, abyście się
wzajemnie miłowali. Niech w waszych sercach, ponad wszystko co
ziemskie, na pierwszym miejscu trwa miłość do Ojca Niebieskiego i
bliźniego, czego od samego początku pragnął mój Syn.
Drogie moje dzieci, czyż nie rozpoznajecie znaków czasu? Czyż
nie rozpoznajecie, że wszystko co się wokół was dzieje, wszystko
co się wydarza, jest wynikiem braku miłości ?! Pojmijcie, że ratunek
jest w prawdziwych wartościach. Przyjmijcie moc Ojca Niebieskiego.
Miłujcie Go i szanujcie. Kroczcie śladami mojego Syna. Wy, drogie dzieci, moi drodzy apostołowie,
wy zawsze wciąż od nowa gromadzicie się wokół mnie, gdyż jesteście spragnieni. Pragniecie pokoju,
miłości i szczęścia. Napijcie się z moich dłoni. Moje ręce dają wam mojego Syna, który jest źródłem
wody żywej. On ożywi waszą wiarę i oczyści wasze serca, bo mój Syn kocha czyste serca, a czyste
serca kochają mojego Syna. Takich serc od was żądam.
Moje dzieci, mój Syn powiedział, że jestem Matką wszystkich ludzi. Proszę was, którzy mnie za taką
uznajecie, abyście swoim życiem, modlitwą i ofiarą pomogli mi, aby wszystkie moje dzieci uznały mnie
za Matkę, abym mogła poprowadzić je do źródła wody żywej. Dziękuję wam! Drogie dzieci, kiedy wasi
pasterze swoimi błogosławionymi rękami dają wam Ciało mojego Syna, zawsze dziękujcie mojemu
Synowi za ofiarę i za pasterzy, których On wciąż wam daje.
z 2 listopada 2014
Drogie dzieci, jestem z wami z błogosławieństwa mojego Syna, z wami, którzy mnie kochacie i którzy staracie się mnie naśladować. Pragnę być również z tymi, którzy mnie nie przyjmują. Wszystkim
otwieram moje serce pełne miłości i błogosławię was wszystkich moimi matczynymi rękoma.
Jestem Matką, która was rozumie. Żyłam takim samym życiem jak wy i jak wy doznawałam w życiu
cierpień i radości. Wy, którzy doznajecie cierpień rozumiecie również mój ból i cierpienie z powodu
tych moich dzieci, które nie pozwalają, aby opromieniła ich światłość mojego Syna, tych moich dzieci,
które żyją w ciemności. Dlatego potrzebuję was, których opromieniła światłość i pojęliście prawdę.
Wzywam was do adorowania mojego Syna, aby wasza dusza wzrastała i osiągnęła stan prawdziwej
duchowości. Apostołowie moi, wtedy będziecie mogli mi pomóc. Pomoc dla mnie oznacza zanoszenie
modlitw za tych, którzy nie poznali miłości mojego Syna. Modląc się za nich pokazujecie mojemu Synowi, że Go miłujecie i naśladujecie.
Mój Syn obiecał mi, że zło nigdy nie zwycięży, gdyż jesteście wy, dusze sprawiedliwych, wy, którzy
wasze modlitwy staracie się wypowiadać sercem, wy którzy swoje bóle i cierpienia ofiarujecie mojemu
Synowi: wy, którzy pojmujecie, że życie jest jak mgnienie oka: wy którzy tęsknicie za Królestwem Niebieskim. To wszystko czyni was moimi apostołami i prowadzi do zwycięstwa mojego serca. Dlatego,
moje dzieci, oczyśćcie wasze serca i adorujcie mojego Syna. Dziękuję wam!
z 2 grudnia 2014
Drogie dzieci! Zapamiętajcie, mówię wam, miłość zwycięży. Wiem, że wielu z was traci nadzieję widząc wokół siebie cierpienie, ból, zazdrość, zawiść... Ale ja jestem waszą Matką. Jestem w Królestwie
Niebieskim, lecz również tu z wami. Mój Syn ponownie posyła mnie, abym wam pomogła. Dlatego nie
traćcie nadziei, lecz naśladujcie mnie, gdyż moje Serce zwycięża w imieniu Boga.
Mój umiłowany Syn myśli o was tak jak zawsze myślał. Wierzcie Jemu i żyjcie Nim. On jest życiem
świata. Moje dzieci, życie moim Synem oznacza życie Ewangelią. To nie jest łatwe. To oznacza miłość,
wybaczenie i ofiarę. To oczyszcza i otwiera Królestwo. Pomoże wam szczera modlitwa, która nie zawiera się w słowach, lecz jest wypowiadana sercem. Podobnie jak post, który oznacza miłość, wybaczenie
i ofiarę. Dlatego więc nie traćcie nadziei, lecz naśladujcie mnie. Ponownie proszę was: módlcie się za
swoich pasterzy, by zawsze wpatrywali się w mojego Syna, który był pierwszym Pasterzem świata i
którego Rodzina była całym światem. Dziękuję wam.
COROCZNE ORĘDZIE MATKI BOŻEJ dane Jakovowi Čolo - 25 grudnia 2014
Drogie dzieci! Dziś w tym dniu łaski, pragnę, by każde serce stało się stajenką betlejemską, w której narodził się Zbawiciel Świata. Jestem waszą Matką, która was nieskończenie kocha i troszczy się o
każdego z was. Dlatego, dzieci moje, zawierzcie się Matce, aby mogła każde serce i każde życie złożyć
przed Dzieciątkiem Jezus, bo jedynie tak, dzieci moje, wasze serca będą świadkami codziennego Bożego Narodzenia w was. Pozwólcie Bogu, aby oświecił wasze życie światłością i wasze serca radością,
abyście mogli codziennie rozjaśniać drogę i być przykładem prawdziwej radości dla innych, którzy żyją
w ciemności i nie są otwarci na Boga i Jego łaski.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
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...pielgrzymować będą,
by oddać pokłon Królowi
– Panu Zastępów...
Za 14,16

Zapraszamy chętnych na wyjazdy w 2015
MEDZIUGORJE
31.01-7.02.2015; 28.02.-8.03.; 14-21.03.; 8-13.04.; 25.04.3.05; 30.05.-7.06.; 20-28.06 (rocznica objawień); 4-12.07.
(rekolekcje kapłanów); 18-26.07.; 31.07.-8.08. (Festiwal Młodych); 29.08-5.09.; 10-18.09 (Święto Podwyższenia Krzyża);
26.09.-4.10; 5-10.10; 21-29.11; 28.12.-4.01.2016 (Sylwester
w Medziugorju)
Cena od 550 zł + 100 euro do 600 zł + 180 euro
Ceny zależą od tego, czy przewidziano nocleg w Vionicy czy
w Medziugorju oraz od podróży z nocnym przejazdem lub bez
niego. Istnieje też możliwość udziału w pielgrzymce samolotowej. Szczegóły na stronie internetowej:
				http://www.halina.com.pl
PIELGRZYMKO-WCZASY
Medziugorje + pobyt nad Adriatykiem w Chorwacji
31.07-12.08.2015 (Festiwal Młodych); 5-17.07.; 14-26.08.
Cena: 650 zł + 350 euro
Medziugorje - Park Narodowy w Plitvicach oraz
Dubrownik 30.05.-7.06.; 18-26.07. Cena: 600 zł + 220 euro
26 Festiwal Młodych w Medziugorju
Marija Bistrica - Medjugorie - Dubrownik - Makarska Riviera - Mostar - Wodospady Kravice - Plitwickie Jeziora
28.07-8.08.2015. Cena: 650 zł + 250 euro
Szlakiem pięknych Madonn
Altötting - Mariazell - Maria Taferl
20-22.04.2015. Cena: 350 zł + 150 euro
PIELGRZYMKI DO WŁOCH
Padwa - Asyż - Cascia (św. Rita) - Rzym - Monte Cassino
- San Giovani Rotondo - Monte Sant’ Angelo - Lanciano Loreto - Wenecja
6-14.05.; 30.08.-7.09.; 19-27.10.; 8-15.11.2015
Cena: 700 zł + 400 euro
FATIMA - LOURDES
Ars - Lourdes - Santiago de Compostela - Pontevedra - Fatima - Montserrat - La Salette - Turyn - Padwa
16-29.05.; 21.09.-4.10. Cena: 1000 zł + 660 euro
Ars - Lourdes - La Salette - Altötting
18-26.07.2015 Cena: 800 zł + 440 euro
WŁOCHY & SYCYLIA:
Padwa - Cascia (św. Rita) - Watykan - Pompeje - Sycylia:
Messyna - Syrakruzy - Tindari - Etna - Taormina - San Giovanni Rotondo - Monte Sant’Angelo - Manopello - Lanciano
- Loreto - Wenecja 27.8.-8.09.2015 Cena: 800 zł + 500 euro
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WŁOCHY & MEDJUGORJE
Padwa - Asyż - Rzym - Monte Sant’ Angelo - San Giovanni
Rotondo - Lanciano - Manopello - Medjugorje
5-19.09.2015 Cena: 800 zł + 500 euro
WŁOCHY - SYCYLIA - MEDJUGORJE
Padwa - Cascia (św. Rita) - Watykan - Pompeje - Sycylia: Mesyna - Syrakuzy - Tindari - Etna - Taormina - San Giovanni
Rotondo - Monte Sant’ Angelo - Lanciano - Manopello - Vepric - Medziugorje
3-19.06.2015 Cena: 1000 zł + 650 euro
PIELGRZYMKA DO LIBANU (do Grobu Św. Charbela)
8.04.-16.04.2015 Cena: 1950 zł + 990 dolarów
WILNO - SOKÓŁKA - ŚWIĘTA LIPKA - GIETRZWAŁD
Sanktuarium Matki Boskiej Jazłowieckiej w Szymanowie Niepokalanów - Sokółka (Miejsce Cudu Eucharystycznego)
- Wilno - Święta Lipka - Gietrzwałd
9.03.-13.03.2015. Cena: 920 zł
WILNO - SOKÓŁKA
Sanktuarium Matki Boskiej Jazłowieckiej w Szymanowie Niepokalanów - Sokółka (Miejsce Cudu Eucharystycznego)
- Wilno
25-29.03.2015. Cena: 850 zł
PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM CUDU EUCHARYSTYCZNEGO W SOKÓŁCE
16-18.02.2015. Cena: 400 zł
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII
9.02.-19.02; 28.11.- 8.12.2015
1980 zł + 760 dolarów
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
21-28.02.2015; 19-27.10.2015
Cena: 1980 zł + 600 dolarów
PIELGRZYMKA DO MEKSYKU – SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ Z GUADALUPE
4-14.12.2015 (Odpust). Cena: 4500 zł + 1300 dolarów
*

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./faks: 32 24 26 833 od 7:00 do 10:00 i od 17:00 do 22:00
tel. kom. 601 471 527 * 668 787 424 * 795 178 834
e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl
biuro@halina.com.pl
strona internetowa: http://www.halina.com.pl/
facebook: www.facebook.com/bpthalina
Szczegółówe programy pielgrzymek na stronie:
http://www.halina.com.pl

Foto: Jacek Puto

Zapraszamy do pielgrzymowania w 2015 roku.
Biuro organizuje także
WYJAZDY DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
z całej Polski, ze wspólnot, parafii itp.
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Z życia Kościoła

ROZPOCZĄŁ SIĘ ROK
ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Uroczystą Mszą św. odprawioną
30 listopada 2014 w bazylice św.
Piotra rozpoczął się w Watykanie
i w Kościele katolickim Rok Życia
Konsekrowanego, który potrwa do 2
lutego 2016. Liturgii przewodniczył
prefekt Kongregacji ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzy
szeń Życia Apostolskiego kard. João
Braz de Aviz, który również wygłosił
kazanie.
Papież Franciszek skierował
do osób konsekrowanych List
Najdrożsi kobiety i mężczyźni
życia konsekrowanego!
Piszę do was jako Następca Piotra,
któremu Pan Jezus powierzył zadanie
umocnienia swoich braci w wierze
(Łk 22,32), i piszę do was, jako wasz
brat, konsekrowany Bogu, podobnie
jak i wy.
Razem dziękujemy Ojcu, który
nas powołał do pójścia za Jezusem w
pełnym posłuszeństwie Jego Ewan
gelii i w służbie Kościołowi oraz
wylał w nasze serca Ducha Świętego,
dającego nam radość i sprawiającego,
że świadczymy całemu światu o Jego
miłości i Jego miłosierdziu.
Odpowiadając na odczucia wielu
z was oraz Kongregacji ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzy
szeń Życia Apostolskiego, z okazji 50
rocznicy Konstytucji dogmatycznej
o Kościele Lumen gentium, która w
rozdziale VI mówi o zakonnikach,
a także dekretu Perfectae caritatis
o odnowie życia zakonnego, posta
nowiłem ogłosić Rok Życia Konse
krowanego. Rozpocznie się on 30
listopada bieżącego roku, w pierwszą
niedzielę Adwentu, a skończy się w
święto Ofiarowania Pana Jezusa w
Świątyni, 2 lutego 2016 r.
Po wysłuchaniu opinii Kongrega
cji ds. Instytutów Życia Konsekro
wanego i Stowarzyszeń Życia Apo
stolskiego, wskazałem jako cele tego
roku te same, jakie święty Jan Paweł II
zaproponował Kościołowi na począt
ku trzeciego tysiąclecia, podejmując
w pewien sposób, to, co wskazał już
22

w adhortacji Vita consecrata: „Powinniście nie tylko wspominać i opowiadać
swoją chwalebną przeszłość, ale także
budować nową wielką historię! Wpatrujcie się w przyszłość, ku której kieruje
was Duch, aby znów dokonać z wami
wielkich dzieł”(n. 110).
I. CELE ROKU ŻYCIA
KONSEKROWANEGO
1. Pierwszym celem jest spojrze
nie w przeszłość z wdzięcznością.
Każdy nasz instytut jest owocem
bogatej historii charyzmatycznej.
U jego początków obecne jest dzia
łanie Boga, który w swoim Duchu
powołuje niektóre osoby do bezpo
średniego pójścia za Chrystusem, do
przełożenia Ewangelii na szczególną
formę życia, do odczytania oczyma
wiary znaków czasu, do twórczego
odpowiedzenia na potrzeby Ko
ścioła. Doświadczenie początków
następnie wzrosło i rozwinęło się
wciągając innych członków w no
wych kontekstach geograficznych i
kulturowych, tworząc nowe sposoby
realizacji charyzmatu, nowe inicjaty
wy i wyrazy miłości apostolskiej. Jest
to, jak ziarno, które staje się drzewem,
rozprzestrzeniając swe gałęzie.
Dobrze by było, aby w ciągu tego
roku każda rodzina charyzmatyczna
przypomniała swoje początki i swój
historyczny rozwój, żeby podzięko
wać Bogu, który dał Kościołowi tak
wiele darów, czyniących go pięknym
i wyposażonym do każdego dobrego
dzieła (por. Lumen gentium, 12).
Niezbędne jest opowiedzenie
swojej historii, aby zachować żywą
tożsamość, jak również umocnić
jedność rodziny zakonnej i poczucie
przynależności jej członków. Nie
chodzi o robienie wykopalisk i kul
tywowanie bezużytecznych nostalgii,
ale raczej odkrycie na nowo drogi
minionych pokoleń, aby uchwycić
w niej inspirującą iskrę, ideowość,
plany, wartości, które ją pobudzały
począwszy od założycieli i założycie
lek, od pierwszych wspólnot. Jest to
również sposób na uświadomienie
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sobie, jak przeżywano charyzmat na
przestrzeni dziejów, jakie wyzwolił
kreatywności, jakim trudnościom
musiał stawić czoła i jak je przezwy
ciężono. Można będzie odkryć nie
konsekwencje, owoc ludzkiej słabo
ści, czasem może nawet zapomnienie
niektórych istotnych aspektów cha
ryzmatu. Wszystko jest pouczające,
a jednocześnie stanowi wezwanie
do nawrócenia. Opowiadanie swej
historii jest składaniem chwały Bogu
i dziękczynieniem Jemu za wszystkie
Jego dary.
Dziękujemy Jemu szczególnie
za minione 50 lat, jakie nastąpiły
po Soborze Watykańskim II, który
stanowił „poryw” Ducha Świętego
dla całego Kościoła. Dzięki niemu
życie konsekrowane przeszło owocną
drogę odnowy, która z jej blaskami i
cieniami była czasem łaski, naznaczo
nym obecnością Ducha.
Niech ten Rok Życia Konsekro
wanego będzie również okazją do
wyznania z pokorą, a równocześnie
z wielką ufnością w Boga, który
jest Miłością (por. 1 J 4,8), naszej
kruchości oraz przeżywania jej jako
doświadczenia miłosiernej miłości
Pana; okazją do wołania do świata z
mocą i świadczenia z radością świę
tości i witalności obecnych w więk
szości tych, którzy zostali powołani
do pójścia za Chrystusem w życiu
konsekrowanym.
2. Ten Rok wzywa nas również,
by przeżywać teraźniejszość z pasją.
Wdzięczna pamięć o przeszłości
pobudza nas, byśmy uważnie słu
chając tego, co Duch mówi dziś do
Kościoła, coraz głębiej realizowali
konstytutywne aspekty naszego życia
konsekrowanego.
Od początków pierwszego mo
nastycyzmu, aż po dzisiejsze „nowe
wspólnoty”, każda forma życia kon
sekrowanego rodzi się z wezwania
Ducha, by iść za Chrystusem, tak
jak tego naucza Ewangelia (por.
Perfectae caritatis, 2). Dla założycieli
i założycielek absolutną regułą była
Ewangelia, a wszelka inna reguła pra
gnęła być jedynie wyrazem Ewangelii
i narzędziem, aby żyć nią w pełni. Ich
ideałem był Chrystus, całkowite we
wnętrzne przylgnięcie do Niego, aby
móc powiedzieć wraz ze św. Pawłem:

„Dla mnie żyć to Chrystus” (Flp 1,
21); śluby miały sens tylko po to, aby
zrealizować tę ich namiętną miłość.
W tym roku jesteśmy wezwani, by
postawić sobie pytanie, które brzmi:
czy i jak również my pozwalamy, by
Ewangelia była dla nas wyzwaniem;
czy jest ona dla nas rzeczywiście
„vademecum” na każdy dzień i dla
decyzji, do których podjęcia jesteśmy
wezwani. Jest ona wymagająca i żąda,
by żyć nią radykalnie i szczerze. Nie
wystarczy jej przeczytać (pomimo,
że jej czytanie i studium pozostają
niezmiernie ważne), nie wystarczy
jej rozważać (i czynimy to codzien
nie z radością). Jezus żąda od nas jej
realizacji, życia jej słowami.
Musimy też zapytać, czy Jezus
jest naprawdę pierwszą i jedyną mi
łością, jak to postanowiliśmy kiedy
złożyliśmy nasze śluby? Tylko jeśli
nią jest, możemy i musimy kochać w
prawdzie i miłosierdziu każdą osobę,
którą spotykamy na naszej drodze,
ponieważ od Niego poznaliśmy, co
to jest miłość i jak kochać: będziemy
umieli kochać, bo będziemy mieli
Jego serce.
Nasi założyciele i założycielki
odczuwali w sobie współczucie, jakie
ogarniało Jezusa, kiedy widział tłumy
jako owce zagubione bez pasterza.
Podobnie jak Jezus, poruszony tym
współczuciem obdarzył swoim sło
wem, uzdrawiał chorych, nakarmił
chlebem, ofiarował swoje życie, tak
też nasi założyciele oddali się na służ
bę ludzkości, do której posyłał ich na
najróżniejsze sposoby Duch Święty:
wstawiennictwo, głoszenie Ewangelii,
katecheza, edukacja, służba ubogim,
chorym... Fantazja miłości nie znała
granic i umiała otworzyć wiele dróg,
aby wnieść tchnienie Ewangelii w
kultury i w najróżniejsze dziedziny
życia społecznego.
Rok Życia Konsekrowanego sta
wia nam pytanie o wierność misji,
która została nam powierzona. Czy
nasze posługi, nasze dzieła, nasze
obecności, odpowiadają na to, do
czego wezwał Duch Święty naszych
założycieli, czy są adekwatne, by
osiągnąć ich cele w społeczeństwie
i współczesnym Kościele? Czy coś
musimy zmienić? Czy mamy tę samą
żarliwą miłość do naszego ludu, czy

jesteśmy blisko niego, dzieląc jego
radości i smutki, tak, aby w pełni zro
zumieć potrzeby i móc wnieść nasz
wkład, żeby na nie odpowiedzieć?
„Ta sama wielkoduszność i wyrzeczenie,
jakie pobudzały założycieli - prosił już
Jan Paweł II - powinny poruszać was,
ich synów duchowych, by żywe były
nadal charyzmaty, aby z tą samą mocą
Ducha Świętego, który je rozbudził nadal się ubogacały i dostosowywały, nie
tracąc swego autentycznego charakteru,
służąc Kościołowi i doprowadziły do
pełni ustanowienie Jego Królestwa”1.
Kiedy przypominamy początki, to
ujawnia się dalszy element projektu
życia konsekrowanego. Założyciele
i założycielki byli zafascynowani
jednością Dwunastu wokół Jezusa,
komunią, która charakteryzowała
pierwszą Wspólnotę Jerozolimską.
Tworząc swoją wspólnotę każdy z
nich starał się odtworzyć te ewan
geliczne wzorce, być jednego serca i
jednej myśli, cieszyć się obecnością
Pana (por. Perfectae caritatis, 15).
Życie z pasją chwilą obecną ozna
cza stawanie się „mistrzami komunii”,
„świadkami i budowniczymi tego
«projektu komunii», który znajduje
się na szczycie historii człowieka według
Boga”2. W społeczeństwie konfliktu,
trudnej koegzystencji różnych kultur,
ucisku wobec najsłabszych, nierów
ności, jesteśmy wezwani do zaofero
wania konkretnego wzoru wspólnoty,
który poprzez uznanie godności każ
dej osoby oraz dzielenie się darem,
który niesie każdy z nas, pozwala na
życie w relacjach braterskich.
Bądźcie więc kobietami i męż
czyznami komunii, bądźcie mężnie
obecni, tam gdzie występują różnice
i napięcia i bądźcie wiarygodnym
znakiem obecności Ducha Święte
go, który wzbudza w sercach pasję,
aby wszyscy byli jedno ( J 17, 21).
Żyjcie mistyką spotkania, „zdolnością
odczucia, wysłuchania innych ludzi.
Zdolnością wspólnego poszukiwania
drogi, metody”3, pozwalając się oświe
cić relacją miłości, która ma miejsce
między Trzema Osobami Boskimi
(1 J 4,8), będącą wzorem wszelkich
relacji międzyosobowych.
3. Objęcie przyszłości z nadzieją
pragnie być trzecim celem tego roku.
Znamy trudności na jakie napotyka
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życie konsekrowane w swoich róż
nych formach: spadek powołań i
starzenie się, szczególnie w świecie
zachodnim, problemy gospodarcze
w wyniku poważnego globalnego
kryzysu finansowego, wyzwania
umiędzynarodowienia i globalizacji,
pułapki relatywizmu, marginaliza
cja i brak znaczenia społecznego ...
Właśnie pośród tych niepewności,
które dzielimy z wieloma naszymi
współczesnymi, realizuje się nasza
nadzieja, będąca owocem wiary w
Pana dziejów, który nam nadal po
wtarza: „Nie lękaj się..., bo jestem z
tobą”( Jr 1,8).
Nadzieja, o której mówimy, nie
jest oparta na liczbach czy dziełach,
ale na Tym, w którym złożyliśmy
nasze zaufanie (por. 2 Tm 1,12) i dla
którego „nie ma nic niemożliwego”
(Łk 1,37). To właśnie jest nadzieja,
która nie zawodzi i która pozwoli
życiu konsekrowanemu, by nadal
pisać wielką historię w przyszłości,
ku której musimy zwrócić spojrzenie,
mając świadomość, że to właśnie ku
niej pobudza nas Duch Święty, aby
nadal czynić z nami wielkie rzeczy.
Nie ulegajcie pokusie liczb i wy
dajności, tym mniej na zaufaniu do
własnych sił. Analizujcie perspekty
wy swojego życia i chwili obecnej w
„czujnym czuwaniu”4. Wraz z Bene
dyktem XVI, powtarzam: „Nie przyłączajcie się do proroków nieszczęścia,
którzy głoszą kres lub bezsensowność
życia konsekrowanego w Kościele naszych czasów; przyobleczcie się raczej w
Jezusa Chrystusa i przywdziejcie zbroję
światła — jak wzywa św. Paweł (por.
Rz 13, 11-14) — bądźcie przebudzeni
i czujni”5. Kontynuujmy naszą drogę
i podejmujmy ją na nowo z ufnością
w Panu.
Zwracam się szczególnie do was
młodych. Jesteście chwilą obecną, bo
już żyjecie aktywnie w łonie waszych
instytutów, wnosząc decydujący
wkład ze świeżością i wielkodusz
nością waszej decyzji. Jednocześnie
jesteście ich przyszłością, ponieważ
wkrótce zostaniecie wezwani do
przejęcia w swe ręce kierownictwa
animacji, formacji, posługi i misji.
W tym roku będziecie uczestniczyli
w dialogu z pokoleniem, które was
poprzedziło. W braterskiej komunii
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będziecie mogli się ubogacić jego
doświadczeniem i mądrością, a jed
nocześnie będziecie mogli zapropo
nować jemu na nowo ideowość, jaką
zaznało w początkach swego życia
zakonnego, wnieść energię i świe
żość waszego entuzjazmu, tak, aby
wspólnie wypracować nowe sposoby
życia Ewangelią i odpowiedzi coraz
bardziej dostosowane do wymagań
świadectwa i przepowiadania.
Jestem zadowolony dowiadując
się, że będziecie mieli możliwości
zgromadzenia się wspólnie między
wami, młodymi z różnych instytutów.
Niech spotkanie stanie się zwyczajną
drogą komunii, wzajemnego wspar
cia, jedności.
II. OCZEKIWANIA
DOTYCZĄCE
ROKU ŻYCIA
KONSEKROWANEGO
Czego szczególnie oczekuję od
tego roku łaski życia konsekrowa
nego?
1. Aby zawsze było prawdziwe, to
co powiedziałem kiedyś: „Tam gdzie
są zakonnicy, tam też jest radość”.
Jesteśmy wezwani, by doświadczyć
i ukazywać, że Bóg może napełnić
nasze serca i uczynić nas szczęśli
wymi, bez potrzeby poszukiwania
gdzie indziej naszego szczęścia; że
autentyczne braterstwo przeżywane
w naszych wspólnotach karmi naszą
radość; że nasze całkowite oddanie w
służbie Kościoła, rodzin, młodzieży,
osób starszych, ubogich realizuje nas
jako osoby i nadaje pełnię naszemu
życiu.
Że między nami nie widać smut
nych twarzy, osób niezadowolonych
i niespełnionych, bo „smutne naśla
downictwo jest smutnym ciągiem”.
Również my, podobnie jak wszyscy
inni mężczyźni i kobiety doświadcza
my trudności, nocy ducha, rozczaro
wań, chorób, utraty siły ze względu
na podeszły wiek. Właśnie w tym
powinniśmy odnajdywać „doskonałą
radość”, nauczyć się rozpoznawania
oblicza Chrystusa, który stał się po
dobnym do nas we wszystkim, a więc
doświadczania radości, gdy widzimy,
że jesteśmy do Niego podobni, który
z miłości do nas, nie odrzucił cierpie
nia krzyża.

W społeczeństwie, które prze
chwala się kultem skuteczności, prze
sadną dbałością o zdrowie, sukcesem,
a które usuwa na margines ubogich
i wyklucza „przegranych”, możemy
naszym życiem poświadczyć prawdę
słów Pisma Świętego: „ilekroć niedo
magam, tylekroć jestem mocny” (2
Kor 12,10).
Możemy również zastosować do
życia konsekrowanego, to, co na
pisałem w adhortacji apostolskiej
Evangelii gaudium, cytując homilię
Benedykta XVI: „Kościół nie roś
nie przez prozelityzm, ale «przez
przyciąganie»” (n. 14). To prawda,
życie konsekrowane nie rozwija się,
jeśli organizujemy piękne kampanie
powołaniowe, ale jeśli dziewczęta i
ludzie młodzi, których spotykamy
odczuwają, że ich pociągamy, jeśli
widzą nas jako szczęśliwych kobiety i
mężczyzn! Również jego skuteczność
apostolska nie zależy od sprawności
i mocy środków. To wasze życie po
winno przemawiać, życie, z którego
jaśnieje radość i piękno życia Ewan
gelią i pójścia za Chrystusem.
Powtarzam wam również to, co
powiedziałem w minionym roku do
ruchów kościelnych w wigilię Zesła
nia Ducha Świętego: „Wartością Kościoła jest zasadniczo życie Ewangelią
i dawanie świadectwa naszej wierze.
Kościół jest solą ziemi, jest światłością
świata, jest powołany do uobecniania
w społeczeństwie zaczynu królestwa
Bożego, i czyni to przede wszystkim
poprzez swoje świadectwo, świadectwo
miłości braterskiej, solidarności, dzielenia się” (18 maja 2013).
2. Oczekuję, że „przebudzicie
świat”, bo cechą charakteryzującą
życie konsekrowane jest proroctwo.
Jak powiedziałem do przełożonych
generalnych „radykalizm ewange
liczny nie jest tylko dla zakonników:
jest wymagany od wszystkich. Ale
zakonnicy idą za Panem w sposób
szczególny, w sposób prorocki”. To
jest priorytet potrzebny obecnie:
„bycie prorokami, którzy świadczą, jak
Jezus żył na tej ziemi...Nigdy zakonnik
nie powinien wyrzec się proroctwa” (29
listopada 2013).
Prorok otrzymuje od Boga zdol
ność zgłębiania historii, w której żyje
i interpretowania zdarzeń: jest jak
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strażnik, który czuwa w nocy i wie
kiedy nadejdzie jutrzenka (por. Iz 21,
11-12). Zna Boga oraz zna mężczyzn
i kobiety, swoich braci i siostry. Po
trafi rozeznać a także jasno wskazać
zło grzechu i niesprawiedliwości, bo
jest wolny, nie musi odpowiadać in
nym panom, jak tylko Bogu, nie ma
żadnych innych zainteresowań niż
sprawy Boże. Prorok staje zazwyczaj
po stronie biednych i bezradnych, bo
wie, że Bóg jest po ich stronie.
Oczekuję więc, że nie będziecie
podtrzymywali „utopii”, ale bę
dziecie potrafili stworzyć „miejsca
alternatywne”, w których żyje się
ewangeliczną logiką daru, braterstwa,
przyjęcia różnorodności, wzajemnej
miłości. Klasztory, wspólnoty, ośrod
ki duchowości, medytacji, szkoły,
szpitale, rodzinne domy opieki i te
wszystkie miejsca, jakie zrodziła
miłość i charyzmatyczna kreatyw
ność i które jeszcze zrodzą, z nową
kreatywnością, powinny być coraz
bardziej zaczynem dla społeczeństwa
zainspirowanego Ewangelią, „mia
stem na górze”, które mówi prawdę i
wyraża moc słów Jezusa.
Czasami, jak się to stało w przy
padku Eliasza i Jonasza, może nadejść
pokusa ucieczki, uniknięcia zadania
proroka, ponieważ jest zbyt wymaga
jące, bo jest się zmęczonym, rozczaro
wanym wynikami. Ale prorok wie, że
nigdy nie jest sam. Również nas, tak
jak Jeremiasza, Bóg zapewnia: „Nie
lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię
chronić” ( Jr 1,8).
3. Zakonnicy i zakonnice, jak i
wszystkie inne osoby konsekrowa
ne zostały określone, jak to przed
chwilą przypomniałem „mistrzami
komunii”. Spodziewam się więc, że
„duchowość komunii”, wskazana
przez świętego Jana Pawła II, stanie
się rzeczywistością i że będziecie
na pierwszej linii w podejmowaniu
„wielkiego wyzwania, jakie czeka
nas” w tym nowym tysiącleciu: „Czy
nić Kościół domem i szkołą komu
nii”6. Jestem pewien, że w tym roku
będziecie poważnie pracować, aby
ideał braterstwa, do którego dążyli
wasi założyciele i założycielki rozwijał
się na najróżniejszych poziomach, jak
kręgi koncentryczne.
Komunia jest realizowana przede

wszystkim w obrębie poszczególnych
wspólnot instytutu. W związku z tym
zachęcam do ponownego przeczy
tania moich częstych wystąpień, w
których niestrudzenie powtarzałem,
że krytyka, plotki, zazdrość, zawiści,
antagonizmy są postawami, które nie
mają prawa pojawiać się w naszych
domach. Ale po tym wstępie, otwie
rająca się przed nami pielgrzymka
miłosierdzia jest niemal nieskoń
czona, ponieważ chodzi o dążenie
do wzajemnej akceptacji i sympatii,
praktykowanie wspólnoty dóbr ma
terialnych i duchowych, upomnie
nie braterskie, szacunek dla osób
najsłabszych ... Jest to „«mistyka»
życia razem”, czyniąca z naszego życia
„święte pielgrzymowanie”7. Musimy
się również zastanowić nad relacja
mi między ludźmi różnych kultur,
uwzględniając, że nasze wspólnoty
stają się coraz bardziej międzynaro
dowe. Jak umożliwić każdemu wy
rażenie siebie, bycie akceptowanym
z jego szczególnymi darami, stanie
się w pełni współodpowiedzialnym?
Spodziewam się także wzrostu
komunii między członkami różnych
instytutów. Czyż ten rok nie może
być okazją do wyjścia z większą
odwagą poza granice własnego in
stytutu, aby wspólnie wypracować
na poziomie lokalnym i globalnym
wspólne projekty formacji, ewange
lizacji, wystąpień społecznych? W
ten sposób możliwe będzie bardziej
skuteczne dawanie rzeczywistego
świadectwa profetycznego. Komunia
oraz spotkanie różnych charyzmatów
i powołań jest drogą nadziei. Nikt nie
buduje przyszłości izolując się, ani też
jedynie o własnych siłach, ale rozpo
znając siebie w prawdzie komunii,
która zawsze otwiera się na spotkanie,
dialog, słuchanie, wzajemną pomoc i
chroni nas przed chorobą zamknięcia
się w sobie.
Równocześnie życie konsekrowa
ne jest wezwane, by dążyć do szczere
go współdziałania różnych powołań
w Kościele, począwszy od kapłanów
i świeckich, aby w ten sposób „wzra
stała duchowość komunii przede
wszystkim wewnątrz nich samych, a
następnie w łonie kościelnej wspól
noty i poza jej obrębem”8.
4. Oczekuję od was także tego,

o co proszę wszystkich członków
Kościoła: wyjścia z siebie, aby pójść
na peryferie egzystencjalne. „Idźcie
na cały świat” - to były ostatnie sło
wa, które Jezus skierował do swoich
uczniów i które nadal dziś kieruje do
każdego z nas (por. Mk 16,15). Cała
ludzkość oczekuje: ludzie, którzy
stracili wszelką nadzieję, rodziny
przeżywające trudności, porzucone
dzieci, ludzie młodzi, którym za
mknięto wszelką przyszłość, opusz
czeni chorzy i osoby starsze, bogaci,
nasyceni dobrami i z pustką w sercu,
mężczyźni i kobiety poszukujący sen
su życia, spragnieni tego co boskie…
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Nie zamykajcie się w sobie, nie
dajcie się zatruć małymi kłótniami
domowymi, nie bądźcie więźniami
swoich problemów. Rozwiążą się
one, jeśli wyjdziecie na zewnątrz i
pomożecie innym w rozwiązywaniu
ich problemów i głoszeniu dobrej
nowiny. Znajdziecie życie - dając
życie, nadzieję - dając nadzieję a mi
łość - miłując.
Oczekuję od was konkretnych
gestów przyjmowania uchodźców,
bliskości względem ubogich, kre
atywności w katechezie, w głoszeniu
Ewangelii, we wprowadzaniu w
życie modlitwy. Dlatego życzę wam
usprawnienia struktur, ponownego
wykorzystania wielkich domów na
rzecz dzieł bardziej odpowiadających
na aktualne potrzeby ewangelizacji i
miłosierdzia, dostosowania dzieł do
nowych potrzeb.
5. Oczekuję, że każda forma życia
konsekrowanego postawi sobie py
tania o to, czego żądają od nas Bóg i
współczesna ludzkość.
Klasztory i grupy o orientacji
kontemplacyjnej mogłyby spotkać
się między sobą, lub na różne sposoby
połączyć w celu wymiany doświad
czeń w życiu modlitwy, jak wzrastać
w komunii z całym Kościołem, w jaki
sposób wspierać prześladowanych
chrześcijan, jak przyjmować i towa
rzyszyć tym, którzy poszukują bar
dziej intensywnego życia duchowego
lub potrzebują wsparcia moralnego
czy materialnego.
To samo mogłyby uczynić in
stytuty charytatywne, poświęcające
się nauczaniu, promocji kultury,
angażujące się w głoszenie Ewangelii
czy wypełniające określone posługi
duszpasterskie, instytuty świeckie
w ich rozbudowanej obecności w
strukturach społecznych. Fantazja
Ducha Świętego zrodziła tak różne
sposoby życia i dzieła, że nie mo
żemy ich łatwo sklasyfikować lub
umieścić w gotowych wzorcach. Nie
mogę więc się odnieść do każdej po
szczególnej formy charyzmatycznej.
Niech jednak nikt nie unika w tym
roku poważnej weryfikacji odnośnie
do swej obecności w życiu Kościoła
oraz swego sposobu odpowiedzi
na nieustanne i nowe pytania, jakie
podnoszą się wokół nas, na wołanie
ubogich.
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Tylko w tej wrażliwości na po
trzeby świata i w posłuszeństwie
impulsom Ducha Świętego ten Rok
Życia Konsekrowanego przekształci
się w autentyczny kairòs, czas Boży,
pełen łaski i bogaty w przekształcenia.

III. PERSPEKTYWY ROKU
ŻYCIA KONSEKROWANEGO
1. Listem tym, zwracam się nie
tylko do osób konsekrowanych, ale
także do ludzi świeckich, którzy
dzielą z nimi ideały, ducha i misję.
Niektóre instytuty zakonne mają
długą tradycję w tym zakresie, inne
mają doświadczenie nieco krótsze.
Wokół każdej rodziny zakonnej, a
także stowarzyszeń życia apostol
skiego i instytutów świeckich jest
bowiem obecna pewna większa
rodzina, „rodzina charyzmatyczna”,
która obejmuje kilka instytutów,
które żyją tym samym charyzmatem,
a zwłaszcza chrześcijan świeckich,
którzy czują się powołani, właśnie
w ich stanie świeckim, do udziału w
tej rzeczywistości charyzmatycznej.
Zachęcam również was, świec
kich, by przeżywać ten Rok Życia
Konsekrowanego jako taką łaskę,
która może was uczynić bardziej
świadomymi otrzymanego daru. Ob
chodźcie go z całą „rodziną”, by razem
wzrastać i odpowiadać na wezwania
Ducha Świętego w dzisiejszym spo
łeczeństwie. W niektórych przypad
kach, kiedy osoby konsekrowane
różnych instytutów będą spotykać
się w tym roku między sobą, starajcie
się być obecni także i wy, jako wyraz
jednego daru Boga, aby zapoznać się
z doświadczeniami innych rodzin
charyzmatycznych, innych grup
świeckich i wspierać się nawzajem.
2. Rok Życia Konsekrowanego
dotyczy nie tylko osób konsekrowa
nych, ale całego Kościoła. Tak więc
zwracam się do całego ludu chrześci
jańskiego, aby coraz bardziej uświa
damiał sobie dar, jakim jest obecność
tak wielu osób konsekrowanych,

spadkobierców wielkich świętych,
którzy ukształtowali historię chrze
ścijaństwa. Czym byłby Kościół bez
świętego Benedykta i świętego Bazy
lego, bez świętego Augustyna i świę
tego Bernarda, bez świętego Ignacego
Loyoli i świętej Teresy z Avila, bez
świętej Angeli Merici i bez świętego
Wincentego a Paulo. Lista ta mogła
by być niemal nieograniczona, aż do
świętego Jana Bosko i błogosławionej
Teresy z Kalkuty. Błogosławiony Pa
weł VI słusznie powiedział: „Bez tego
konkretnego znaku, miłość ożywiająca
cały Kościół byłaby wystawiona na
niebezpieczeństwo oziębienia, zbawczy
paradoks Ewangelii na ryzyko osłabienia, «sól» wiary na rozcieńczenie się
w świecie zmierzającym do zeświecczenia” (Evangelica testificatio, 3).
Zachęcam więc wszystkie wspól
noty chrześcijańskie do przeżywania
tego roku przede wszystkim, żeby
podziękować Panu i z wdzięczno
ścią przypomnieć o otrzymanych
darach, które nadal otrzymujemy
za pośrednictwem świętości zało
życieli i założycielek oraz wierności
swojemu charyzmatowi tak wielu
osób konsekrowanych. Zachęcam
was wszystkich do zgromadzenia
się wokół osób konsekrowanych, by
radować się z nimi, dzielić ich trudno
ści, by współpracować z nimi, na tyle
na ile to możliwe, żeby kontynuować
ich posługę i ich dzieło, które są też
dziełem całego Kościoła. Niech
odczują miłość i serdeczność całego
ludu chrześcijańskiego.
Błogosławię Pana za szczęśliwą
zbieżność Roku Życia Konsekrowa
nego z synodem o rodzinie. Rodzina
i życie konsekrowane są powołaniami
wnoszącymi bogactwo i łaskę dla
wszystkich, przestrzeniami humani
zacji w budowaniu relacji życiowych,
miejscami ewangelizacji. Możemy
pomagać sobie nawzajem.
3. Poprzez ten list ośmielam się
również zwrócić do osób konse
krowanych i członków bractw oraz
wspólnot należących do Kościołów
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innych tradycji niż katolicka. Mona
stycyzm jest dziedzictwem Kościo
ła niepodzielonego, wciąż bardzo
żywotnym zarówno w Kościołach
prawosławnych jak i w Kościele
katolickim. Z niego, podobnie jak w
przypadku innych późniejszych do
świadczeń czasów, kiedy Kościół na
Zachodzie był jeszcze zjednoczony,
czerpią natchnienie analogiczne ini
cjatywy, które zrodziły się w Kościo
łach Reformacji, które później nadal
rodziły w swym łonie dalsze wyrazy
wspólnot braterskich i posługi.
Kongregacja ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń
Życia Apostolskiego, zaplanowała
inicjatywy, aby umożliwić spotkanie
osób należących do doświadczeń
życia konsekrowanego i braterskiego
różnych Kościołów. Gorąco zachę
cam do tych spotkań, aby wzrastało
wzajemne poznanie, szacunek, wza
jemna współpraca, tak aby ekume
nizm życia konsekrowanego był po
mocą na szerszej drodze ku jedności
między wszystkimi Kościołami.
4. Nie możemy zapominać, że
zjawisko monastycyzmu i innych
przejawów braterstwa zakonnego
jest obecny we wszystkich wielkich
religiach. Nie brakuje doświadczeń,
nawet utrwalonych, dialogu mię
dzymonastycznego między naszym
Kościołem a niektórymi z wielkich
tradycji religijnych. Pragnę, aby Rok
Życia Konsekrowanego był okazją do
oceny przebytej drogi, do uwrażliwie
nia w tej dziedzinie wszystkich osób
konsekrowanych, do zastanowienia
się, jakie dalsze kroki podjąć ku wza
jemnemu, coraz głębszemu poznaniu
oraz współpracy w tylu wspólnych
dziedzinach posługi życiu ludzkiemu
z podobnymi doświadczeniami grup
zakonnych innych religii.
Podążanie razem jest zawsze
ubogacające i może otworzyć nowe
drogi dla relacji między narodami i
kulturami, które w tym okresie zdają
się być najeżone trudnościami.
5. Na koniec zwracam się szcze
gólnie do moich braci w biskup
stwie. Niech ten rok będzie okazją
do przyjęcia serdecznie i z radością
życia konsekrowanego jako kapitału
duchowego, który przyczynia się do
„rozwoju dobra ... całego ciała Chrystusa” (Lumen gentium, 43), a nie tylko

rodzin zakonnych. „Życie konsekrowane jest darem dla Kościoła, rodzi się w
Kościele, rozwija się w Kościele, całe jest
zorientowane na Kościół”9. Dlatego,
jako dar dla Kościoła, nie jest ono czymś
wyizolowanym czy marginalnym, ale
najgłębiej do niego należy, „jest czymś,
co nas dotyka”, jak to stwierdzono
podczas synodu na temat życia konsekrowanego i jego misji w świecie w 1994
roku. Znajduje się ono w samym sercu
Kościoła jako element decydujący o
jego misji, ponieważ wyraża najgłębszy
charakter powołania chrześcijańskiego
i dążenie całego Kościoła-Oblubienicy
ku jedności z jedynym Oblubieńcem;
w związku z tym: „należy w sposób
organiczny do jego życia i świętości”
(ibid., 44).
W tym kontekście, zachęcam was
pasterzy Kościołów partykularnych
do specjalnej troski by krzewić w wa
szych wspólnotach różne charyzma
ty, zarówno historyczne, jak i nowe,
wspierając, pobudzając, pomagając w
rozeznaniu, będąc blisko z czułością i
miłością sytuacji cierpienia i słabości,
w jakich mogą się znaleźć niektórzy
konsekrowani, a zwłaszcza wyjaśnia
jąc waszym nauczaniem ludowi Bo
żemu wartość życia konsekrowanego,
tak aby spowodować promieniowa
nie jego piękna i świętości w Kościele.
Zawierzam ten Rok Życia Kon
sekrowanego Maryi Dziewicy, słu
chającej i kontemplującej, pierwszej
uczennicy swego umiłowanego Syna.
Spoglądajmy na Nią, umiłowaną cór
kę Ojca, przyobleczoną we wszystkie
dary łaski, jako niezrównany wzór
pójścia z miłością za Bogiem i służe
nia innym.
Wdzięczny już teraz wraz z wami
za dary łaski i światła, jakimi Pan ze
chce nas ubogacić, towarzyszę wam
Apostolskim Błogosławieństwem.
Watykan, 21 listopada 2014,
Święto Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny.
FRANCISZEK
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Pentencjaria Apostolska
ogłosiła odpusty
Udzielił ich Ojciec Święty Fran
ciszek członkom instytutów życia
konsekrowanego oraz innym wiernym
z okazji rozpoczętego 30 listopada br.
Roku Życia Konsekrowanego. Ogło
szone odpusty można zyskać pod
zwykłymi warunkami aż do 2 lutego
2016 r., tj. do zakończenia Roku Życia
Konsekrowanego.
Odpust mogą zyskać wszyscy,
którzy w Rzymie pobożnie uczest
niczyć będą w międzynarodowych
spotkaniach i uroczystościach z okazji
tego roku oraz przynajmniej przez
odpowiedni okres czasu pobożnie
rozważą prawdy wiary, co powinno być
zakończone Modlitwą Pańską, wyzna
niem wiary w jakiejkolwiek uznanej
formule oraz pobożnymi wezwaniami
do Najświętszej Maryi Panny.
Można taki odpust otrzymać także
w swoich diecezjach, gdy bierze się
udział w dniach poświęconych życiu
konsekrowanemu oraz w uroczysto
ściach diecezjalnych organizowanych
z racji Roku Życia Konsekrowanego.
Następną możliwością jest pobożnie
nawiedzenie katedry lub innego świę
tego miejsca wyznaczonego za zgodą
ordynariusza miejsca, lub jakiegoś
kościoła klasztornego albo kaplicy
klasztoru klauzurowego. Należy tam
publicznie odmówić Liturgię Godzin
lub przynajmniej przez odpowiedni
okres czasu „oddać się pobożnym
rozważaniom”, które także powinny
być zakończone Modlitwą Pańską,
wyznaniem wiary oraz modlitwą do
Matki Bożej.
Penitencjaria podaje dalej, że człon
kowie instytutów życia konsekrowa
nego, którzy z powodu choroby lub
innej ważnej przyczyny nie są w stanie
odwiedzić owych miejsc, mogą uzy
skać odpust zupełny, jeśli po spełnie
niu warunków zwyczajnych odpustu,
dokonają „duchowego nawiedzenia
albo ofiarują przez Maryję cierpienia
własnego życia Bogu Miłosiernemu,
dołączywszy wspomniane modlitwy”.
Dekret kończy się zachętą, by
spowiednicy, a szczególnie kapłani
instytutów życia konsekrowanego,
chętnie sprawowali sakrament pokuty
oraz często udzielali Komunii Świętej
chorym.
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Akt zawierzenia Matce Bożej losów
„Poematu Boga – Człowieka” wg Marii Valtorty
przez uczestników 2-giej pielgrzymki czytelników
dzieła na Jasną Górę w dniu 18.10.2014r.
Matko Zbawiciela, Kościoła i każdego z nas, której Niepokalanemu Sercu Ojciec Święty Franciszek zawierzył cały świat!
Z tym większą ufnością ponownie oddajemy sprawę ziemskich
losów „Poematu Boga – Człowieka”, który połączył nas w większej
miłości i zrozumieniu Twojego Syna i Ciebie.
Ty, poczęta bez zmazy i gorąco pragnąca Mesjasza, jeszcze przed
zwiastowaniem, rozumiesz nas pragnących, aby pełniejsze poznanie
Twego Syna i Ciebie ogarnęło cały Kościół i przyczyniło się do Jego
zjednoczenia i powiększenia.
Jako pokorna „Służebnica Pańska” pomóż nam, „sługom nieużytecznym”, pełnić wolę Bożą w posłuszeństwie i odpowiedzialności
za Kościół.
Oblubienico Ducha Świętego, która za Jego sprawą poczęłaś Twego Syna uproś przeniknięcie Bożym Duchem serc teologów i doradców Ojca Świętego, aby rozpoczęli z nową mocą badanie pochodzenia „Poematu Boga – Człowieka”, który wg ostatniego rozdziału
dzieła jest spełnieniem obietnicy z Pisma Świętego (Ap 14,6-7).
Matko rodząca Boga Człowieka w ubogiej stajence pomóż docenić dzieło zrodzone w łożu cierpiącej Marii Valtorty.
Matko Pana, przez trzydzieści lat nosząca tajemnicę Odkupienia,
daj nam cierpliwość i gorliwość w modlitwie o rozeznanie prawdy i
jej wykorzystanie przez Kościół.
Matko wspomagająca Syna w niesieniu Dobrej Nowiny, uproś
nam, przekonanym o duchu Ewangelii zawartym w dziele, umiejętność i wytrwałość w zgłębianiu „Poematu” i w oczekiwaniu na jego
uznanie.
Matko współcierpiąca mękę Odkupiciela, który nadal przeżywa
ból niezrozumienia lub odrzucenia, zanieś Synowi nasze troski i cierpienia z tego powodu.
Matko modląca się z Apostołami w Pięćdziesiątnicę wymódl wylanie Ducha Świętego dla oceniających proroków, aby „nie zatwardzali serc swoich dziś, gdy głos Jego usłyszą” (Hbr 4,7).
Wniebowzięta z duszą i ciałem do tronu Boga co papież Pius XII
zainspirowany przekazem Marii Valtorty potwierdził dogmatem,
spraw aby przyjęto jej wiarygodność.
Królowo Aniołów, ludzi i chórów, (o którym to tytule przypomina
nam ten sam przekaz) broń nas przed szatańskimi wichrami ostatnich
dziesięcioleci. Wierzymy, że „w Twoich modlitwach tkwi tajemnica
ocalenia świata”.
Tobie, o Niepokalana, z ufnością powierzamy czas rozeznawania
autentyczności dzieła, czas, w którym zbliżamy się do 2000-ej rocznicy Jego publicznej działalności Twojego Syna, Jego śmierci i zmartwychwstania.
Na Twoje ręce składamy dziękczynienie Bogu za wielki dar Miłosierdzia, za Marię Valtortę, wydawców i tłumaczy dzieła. Tobie oddajemy naszą miłość, wierność i samych siebie.
Amen.

Uczestnicy pielgrzymki proszą wszystkich ludzi dobrej woli, którym
drogie jest dzieło spisane przez Marię Valtortę, o włączenie się do
modlitwy dziękczynienia za te pisma i równocześnie prośby o to,
aby „Poemat Boga-Człowieka” znalazł swoje miejsce w Kościele.
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Objawiłem im Twoje imię i nadal będę
objawiał (J 17,26)
Uczestnicy 2-ej Pielgrzymki Czytelników
Poematu Boga Człowieka wg M. Valtorty
na Jasną Górę 18.10.2014
Ekscelencja
Ks. Abp Ludwig Gerhard Müller
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary
Przewodniczący Międzynarodowej
Komisji Teologicznej
WATYKAN
Serdecznie pozdrawiamy Ekscelencję i członków Kongregacji Nauki Wiary oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej z Jasnej Góry, od Tronu Maryi Królowej Polski.
Dołączając się do licznego grona osób ceniących dzieło
spisane przez Marię Valtortę (m. in. św. o. Pio, bł. Matka Teresa z Kalkuty, bł. o. Gabriele Allegra oraz teolodzy, bibliści i
archeolodzy) raz jeszcze prosimy o zbadanie pochodzenia „Poematu”.
Szczególnie prosimy o uwzględnienie fragmentu z ostatniego rozdziału dzieła, z którego wynika, że dzieło jest spełnieniem obietnicy z Pisma Świętego (Ap 14,6-7). Zapewniamy
jednocześnie o gorącej modlitwie do Ducha Świętego, aby napełnił nową mocą serca czcigodnych osób rozpatrujących problemy istotne dla przyszłości Kościoła i ludzkości.
W załączeniu przesyłamy niektóre wybrane przez nas materiały z prośbą, aby zostały przekazane poszczególnym członkom Komisji.
Załączniki:
1. Akt zawierzenia „Poematu” Matce Bożej.
2. Składanka tekstów z Ap.14,6-7 i „Poematu”
3. Ostatni rozdział „Poematu”.
4. Komentarz do r. 237 ks. 4 – o sądzie
5. Dyktando z 23.10.1947 - o dogmacie Wniebowzięcia
6. Dyktando z 16.08.1949 - o bólu Zbawiciela
7. Fragment z r. 222 ks. 4 - o prorokach
8. Fragment z r. 21 ks. 7- pouczenie apostołów o przyszłych
słowach
9. Komentarz do r. 37 ks.4 - o aktywności
10. Kopia pisma Sekretariatu Stanu z 2.03.2005
11. Opinie bł. Gabriela Allegra
12. ”Kim był Jezus?” - artykuł J. M. Hafferta
Do wiadomości:
1. Ojciec Święty Franciszek
2. Ks. abp Stanisław Gądecki - członek KNW
3. O. prof. S. Thomas Bonino – Sekretarz MKT
4. Ks. prof. Krzysztof Góźdź - członek MKT

Zdjęcia uczestników tegorocznej
pielgrzymki oraz na dole
zdjęcie z roku 2013.

Kontakt:
Marian Nowicki
Al. Piłsudskiego 21/8
70-462 Szczecin
tel +48 661-915-696 e-mail: marian.nowicki@o2.pl
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Salezjanie
w Argentynie

TRUDNE POCZĄTKI
W północnej części Argentyny
chrześcijaństwo zaczęło rozwijać się
najwcześniej. Mówiono mi, że tam
można spotkać ludzi szczególnie
gorliwych religijnie. Na południu i na
południowy zachód od Buenos Aires,
na terenach ogromnych, pustynnych,
niegościnnych, zamieszkałych przez
ludność nieżyczliwie nastawioną
do przybyszów z Europy, pierwsze
wyprawy w celu krzewienia chrze
śc ijaństwa kończyły się niepowo
dzeniem.
W 1670 roku Jezuici założyli mi
sję w okolicy jeziora Huapi. Ojciec
Mascardi, jeden z pierwszych, w
skromnej kaplicy umieścił figurkę
Matki Bożej Niepokalanej. Niektó
rych Indian udało mu się nawrócić,
lecz pewnego dnia, w czasie wyjazdu
w teren, został zamordowany. Misja
podupadła. W roku 1704 zaczęto
organizować ją na nowo, lecz i tym
razem nie powiodło się Jezuitom.
Niektórych otruto, a kaplicę – spalo
no. Ocalała tylko figurka Matki Bożej,
którą przewieziono później do Chile.
Uczestnicy jedej z wypraw, jakie w
celu nawracania Indian organizowa
no lądem i morzem, założyli w 1780
roku, u ujścia rzeki Negro, miejsco
wość o nazwie Nuestra Senora del
Carmen de Patagones. Obecnie miasto
nazywa się Carmen de Patagones.
W XVIII w. powstawały małe
ośrodki misyjne na południe od rzeki
Salado, lecz ostatecznie Patagonia
zdobyta została dla chrześcijaństwa
przez Salezjanów, którzy przybyli do
Argentyny w 1879 roku. Krzewili oni
wiarę, naukę i kulturę na terenach,
gdzie żyło wielu ludzi prostych,
ubogich i analfabetów. Zakładali
kolonie, ośrodki misyjne, szkoły,
budowali kaplice i kościoły, pomagali
biednym. I nadal kontynuują tu swoją
pracę apostolską. Obecnie w różnych
stronach kraju spotyka się kościoły
Salezjanów oraz prowadzone przez
nich szkoły zarówno męskie, jak i
żeńskie, zwane kolegiami.
Papież Franciszek, gdy był małym
30
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chłopcem, w szkole podstawowej w
Wilfrid Baron de los Santos Angeles,
wstawał wcześniej niż jego koledzy,
aby służyć do Mszy Świętej, odpra
wianej przez jednego z księży sale
zjanów Stefena Czmiela z Ukrainy.
Salezjanie przywieźli ze sobą
obraz Matki Bożej Wspomożycielki
zwanej tam Maria Auxiliodora. Na
malowany z polecenia świętego Jana
Bosco, ukoronowany został w 1946
roku. Obecnie znajduje się w kościele
parafialnym w Bernal. W pięknej, gó
rzystej miejscowości Bariloch słynie
łaskami i przyciąga pielgrzymów i
turystów figura Matki Bożej Śnieżnej
(Nuestra Senora de Las Nieves), która
umieszczona jest w naturalnej grocie.
Angel Buodo

Setną rocznicę przybycia Sale
zjanów do Argentyny uczczono licz
nymi publikacjami. Przypomniano
nazwiska apostołów, ich sylwetki,
zasługi. Niektórych wyróżniono ob
szerniejszymi opracowaniami. Wśród
nich znajduje się nazwisko powszech
nie znanego apostoła: Angela Buodo.
Nic o nim nie wiedziałam, gdy
przybyliśmy na kilka dni do prowin
cji La Pampa. Mój kuzyn, tam uro
dzony, jego żona i ja przejechaliśmy
autem ponad 800 kilometrów, jadąc
z okolic Buenos Aires w kierunku
południowo-zachodnim. La Pampa,

pod względem obszaru większa niż
Włochy, jest słabo zaludniona. Rzad
ko spotyka się miasteczka, wioski lub
pojedyncze zabudowania.
Przemierzając obszary zielonych,
równinnych przestrzeni, mijaliśmy
od czasu do czasu przydrożne figury
Matki Bożej lub znanych świętych.
Zatrzymywaliśmy się niekiedy, aby
przypatrzeć się im z bliska, przeczy
tać napisy, zrobić zdjęcia.
Pewnego listopadowego, upalne
go dnia, jechaliśmy z 6-tysięcznego
miasteczka General Acha do Quehue
na uroczyste obchody 75-lecia ist
nienia tej malutkiej miejscowości. Po
prawej stronie drogi na horyzoncie
zajaśniała niewielka, biała budowla.
Kuzyn wskazał na nią i powiedział, że
to jest kaplica Angela Buodo. Nazwi
sko to było mi wtedy obce. Dodał, że
nie będziemy się zatrzymywać.
Dziś, gdy wspominam ten dzień,
myślę z uśmiechem, że ten nieznany
mi wówczas kapłan i zakonnik przez
swoje wstawiennictwo przyczynił
się – wierzymy przecież w obcowanie
świętych – do tego, abyśmy się jednak
zatrzymali właśnie tam.
Gdy byliśmy bardzo blisko ka
plicy, auto nagle się zakołysało i
musieliśmy stanąć. Okazało się, że
najeżdżając na jakiś ostry przedmiot
przebiliśmy oponę i trzeba było
wymienić koło. W tej sytuacji, w
tak bliskiej odległości od kaplicy,
niemal u jej drzwi, nie wypadało
nie wejść do środka, jak i nie obejść
jej dookoła. Plac wokół kaplicy był
starannie i czysto utrzymany. Kaplica
stanowi zarazem muzeum pamiątek
po Angelu Buodo. Wśród przedmio
tów tam eksponowanych znajduje
się duża, starego typu, maszyna do
pisania, którą posługiwał się w pracy
apostolskiej.
Prowincja La Pampa wiele za
wdzięcza Salezjanom. Angel Buodo
był jednym z nich. Pracował nie
strudzenie przez 33 lata. Mówi się,
że znał całą prowincję La Pampa, a
cała prowincja znała jego. Pracował
równocześnie w dwóch innych re
gionach: Buenos Aires i Rio Negro.
Był wędrującym apostołem. Wiele
podróżował po tych rozległych te
renach. Przebył tysiące kilometrów
głosząc Słowo Boże i spełniając obo
wiązki duszpasterskie. Troszczył się
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przede wszystkim o potrzeby innych.
Chrzcił, znajdował schronienie dla
ubogiej młodzieży i odwiedzał szkoły
salezjańskie. Dzięki jego wysiłkom
wybudowano dziesiątki kaplic i ko
ściołów. Pomagał biednym i godził
zwaśnionych. Był niestrudzony i
odważny. Pozostawił po sobie bo
gatą spuściznę pisarską. Za zalety
duchowe zaliczany jest do najwybit
niejszych misjonarzy.
Angel Buodo urodził się w 1867
roku we Włoszech w miejscowości
Barco. Po wstąpieniu do zgromadze
nia Salezjanów przebywał w Turynie.
Tam studiował i został wyświęcony
na kapłana. Do Argentyny wyjechał
zgodnie ze swoim życzeniem. Napi
sano o nim, że nie dokonał niczego
nadzwyczajnego, lecz był nadzwy
czajny w rzeczach zwykłych.
Z jednej strony kaplicy, o której
tu mowa, na wielkich cementowych
tablicach wymalowane są niektóre

sceny z jego życia (zob. zdjęcie), w
których jak gdyby cudem uchodził
cało z najbardziej niebezpiecznych
sytuacji. Z drugiej strony kaplicy
stoi pomnik Angela Buodo. Jego
postać umieszczona jest na wysokim
postumencie.
Angel Buodo zmarł w wieku 80 lat
w domu macierzystym Salezjanów w
Argentynie w 1947 roku.
Błogosławiony
Ceferino Namuncura
Jest jeszcze inny Salezjanin, mło
dociany Ceferino Namuncura, po
wszechnie znany nie tylko w Argenty
nie, ale w całej Ameryce Południowej
i poza jej granicami.
Urodził się 26 sierpnia 1886 roku
w małej miejscowości Chimpay nad
rzeką Rio Negro. Był szóstym z kolei
dzieckiem rodziców Rosario Burgo
i Manuela Namuncura. Pochodzili z
rodu rdzennych mieszkańców Ame

ryki. Ojciec Ceferina był szefem rodu
Mapuche i ostatnim wielkim wo
dzem Indian Aracuana. Był też mia
nowany honorowym pułkownikiem
Armii Argentyńskiej. Chciał, aby jego
syn kształcił się i przygotowywał do
służby swoim ludziom.
W wieku 11 lat Ceferino wysłany
został na naukę do Buenos Aires i
zaczął przygotowywać się do zawo
du cieśli, lecz pozostał tam tylko 3
miesiące. Pisał do ojca, że nie czuje
się szczęśliwy.
Manuel skorzystał z rady byłego
prezydenta Argentyny Luisa Saenza
Pena i umieścił syna w szkole Sa
lezjanów. We wrześniu 1897 roku
Ceferino rozpoczął naukę w Kole
gium Piusa IX. Był dobrym uczniem
i wykazywał zdolności muzyczne.
Nauczył się katechizmu i języka ka
stylijskiego. W wieku 12 lat przyjął po
raz pierwszy Komunię Św., a w 1903
roku został przyjęty jako aspirant do
wspólnoty salezjańskiej. Rozpoczął
również naukę łaciny, bo pragnął
zostać kapłanem.
Ze względu na jego słabe zdrowie
przeniesiono go do Włoch, aby tam
kontynuował edukację. Wyjechał w
towarzystwie ojca Giovanni Calgie
ro, który później został mianowany
arcybiskupem. Obaj przyjęci zostali
na audiencji przez papieża Piusa X we
wrześniu 1904 r. Najpierw Ceferino
zatrzymał się w Turynie, a potem
kontynuował edukację w Kolegium
Salezjańskim Villa Sora we Frascati.
Przygotowywał się do kapłaństwa.
W czasie pierwszej zimy we Wło
szech stan jego zdrowia pogorszył się
i przeniesiono go do Rzymu, gdzie
rozchorował się na zapalenie płuc.
Zmarł w szpitalu Braci Bonifratrów
11 maja 1905 roku w wieku 19 lat.
Jego doczesne szczątki wróciły
do Argentyny w 1924 roku i zostały
umieszczone w Fortin Mercedes,
leżącym w południowej części pro
wincji Buenos Aires.
Ceferino zmarł w opinii świę
tości. W miejscu jego urodzenia, w
Chimpay, wzniesiono małą kaplicę.
Przybywający tam coraz liczniej
ludzie zaczęli prosić o łaski za jego
wstawiennictwem. Sława jego świę
tości zataczała coraz szersze kręgi.
W odległości około dwóch kilome
trów od miasteczka General Acha,
31

Vox Domini

w prowincji La Pampa wznosi się
wysoki jak komin fabryczny pomnik
Ceferina. Mimo, że otoczony polami
i nie ma w pobliżu żadnych innych
zabudowań, przychodzą tam ludzie,
aby się modlić.
Liczne tabliczki z wygrawerowa
nymi podziękowaniami, przymo
cowane do dużej, masywnej tablicy
wmurowanej w ziemię świadczą o
tym, że po otrzymaniu łask za jego
pośrednictwem wracają tam, aby
wyrazić swoją wdzięczność.
Odwiedziłam to miejsce 26 lat
przed beatyfikacją Ceferina. Na
niektórych tabliczkach wypisane są
rodzaje łask, na wszystkich – daty,
imiona, nazwiska, inicjały.
Liczne świadectwa o uzyska
nych za pośrednictwem Ceferina
Namuncura łaskach przyczyniły się
do zapoczątkowania procesu be
atyfikacyjnego w 1947 roku, kiedy
żyli jeszcze ludzie, którzy znali go
osobiście. Ceferino Namuncura był
przykładem miłości Boga, bliźniego
i pogody ducha.
Uzdrowienie Valerii Herrare z
choroby raka uznano oficjalnie jako
cudowne za wstawiennictwem Ce
ferina. Uroczystość beatyfikacyjna

odbyła sie w miejscu jego urodzenia,
w czasie pontyfikatu Papieża Bene
dykta XVI w listopadzie 2007 roku.
Argentyńczycy, a w szczególności
mieszkańcy terenów południowych,
darzą wdzięczną pamięcią zasługi Sa
lezjanów, o czym świadczą nie tylko
pomniki, lecz też nazwy ulic. Spotyka
się też często oznaki pamięci świętego
Jana Bosco, założyciela zgromadze
nia Salezjanów, który przez swoich
następców zapoczątkował na tych
obszarach edukację, katechizację i
rozwój kultury chrześcijańskiej.
Joanna Ottea

,
Matko Boża, zdolna rozwiązac
wszystkie węzły naszych trosk
i problemów, módl się za nami!
Święta Maryjo, Matko Boża
i Dziewico pełna łaski,
która rozwiązujesz węzły!
Rękoma pełnymi miłości Bożej
rozwiązujesz wszystkie trudności
na naszej drodze życia
jak węzeł, który pod Twoimi
rękoma staje się
prostą wstęgą miłości Bożej!
Rozwiąż więc, święta, cudowna
Dziewico i Matko, wszystkie
węzły, które zrobiliśmy sobie
sami przez naszą samowolę
oraz wszystkie te węzły,
które przeszkadzają nam
w dalszej drodze.
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Oświeć je swoimi oczyma,
aby wszystkie węzły
stały się przejrzyste,
abyśmy z wdzięcznością mogli
rozwiązać Twymi rękoma
to, co jest nie do rozwiązania!
Maryjo rozwiązująca węzły,
bądź nam drogą Matką,
weź nasze dłonie
i uczyń je sprawnymi
do rozwiązywania,
aby Twoje ręce poprzez
nasze ręce przynosiły pokój,
rozwiązanie i pomoc! Amen.
Na podstawie słów
św. Ireneusza, biskupa Lyonu.
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Pisma
Cataliny Rivas
Współczesna boliwijska mistyczka i także stygmatyczka, 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 mi
łości oraz zachęcają do życia zgodnego z dekalogiem, Ewangelią i nauką Kościoła katolickiego. Wszystkie opatrzone
są imprimatur boliwijskiego abpa René Fernandeza Apaza.
6 stycznia 1996
Aktualnie posiadamy w sprzedaży następujące publikacje:

Po obejrzeniu kasety video z nagraniem
świadectwa Vassuli Ryden:

Tajemnica Spowiedzi i Mszy świętej.
Pouczenie o Eucharystii i sakramencie pojednania.
„Chciałbym, żeby twoje myśli podążały nie(64 str.)
zwłocznie do mnie. Ona jest posłańcem mojego
Boża Opatrzność.
pokoju, ty jesteś posłańcem Mojej Miłości. (PiJasna wizja śmierci.
szę o tym, bo Jezus nalega, że tak jest).
Wybrałem cię, bo jesteś wierna i szczera, bo
Refleksja o okolicznościach śmierci brata i matki, na
nawet
w twoich bezowocnych poszukiwaniach
tchnieniach i wizjach, jakie temu towarzyszyły oraz o wa
strzeżesz w swoim sercu to słodkie i czułe nabodze sakramentu namaszczenia chorych. (64 str.).
żeństwo do Mojego Serca.
Z Synaju na Kalwarię.
Tak wiele razy zabierałem twoje łzy, które
Rozważania o ostatnich słowach Pana Jezusa
wzbierały w twoim sercu, od czasu, kiedy byłaś
na krzyżu. (80 str.)
dzieckiem... Moja ręka trzymała cię, nawet jeśli nie odczuwałaś jej uścisku. Na wiele sposoMęka Pańska.
bów próbowałem wezwać cię na właściwą droRefleksje Jezusa nad tajemnicą Jego cierpienia
gę; Przypominałem ci, że należysz do mnie, że
oraz wartością, jaką miało dla Odkupienia (80 str.)
moje serce oczekiwało refleksji twojego serca,
ODDAŁEM ZA CIEBIE MOJE ŻYCIE...
które zamieniało się w twardy kamień...
Kilka natchnień Jezusa podyktowanych
Nowy adres sklepu z naszymi publikacjami
w Wielkim Poście (2005-2009). (74 str.)
http://www.ksiegarnialumen.pl
oraz na płycie CD mp3: Tajemnicę Mszy św.,
Nowy sklep wymaga ponownej rejestracji.
spowiedzi oraz Boża Opatrzność.
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Pewnego dnia wszyscy
zwrócą się do Ojca

Matka
Eugenia Ravasio

dopiero co zaczęła mówić, a przecież dziadek
twierdził, że słyszał jak
śpiewała litanię po łacinie.
PIERWSZA
KOMUNIA
Do pierwszej Komunii przystąpiła w maju
1913 r. Bardzo wcześnie. Proboszcz bowiem, przyjmując dzieci, pomylił Bettinę z jej
kuzynką. Widząc potem
dziewczynkę, która stojąc nie przewyższała
innych, klęczących, wahał się
nieco. Kiedy Bettina uczestniczyła po raz pierwszy w sposób
pełny w Eucharystii, odczuła
ogromną radość i niezmierną
miłość do Jezusa. Proboszcz
przyjął ją więc na naukę katechizmu i przygotował do bierzmowania w 1914 r.

CÓRKA OJCA
Przedwiecznego
NARODZINY
Matka Eugenia pochodziła z
rodziny bardzo ubogiej. Przyszła na świat w szóstym miesiącu ciąży: 8 września 1907 r.
Długo była maleńka, wątła, nie
potrafiła mówić. Pewnego dnia,
jej dziadek, mężczyzna pobożny, podjął decyzję o odbyciu
pielgrzymki do Matki Bożej z
Varese. Doszedł tam o północy. Zwracając się z ufnością do
Maryi poprosił ją o uzdrowienie
dziecka lub o wzięcie go z tego
świata.
Mała Bettina (Elżbieta) przebywała w tym czasie z rodziną
w San Gervasio. Ujrzała przy
sobie nagle Panią, ubraną na
czarno, która powiedziała jej,
żeby poszła pokazać się swej
mamie. Poszła więc do rodziców, którzy wpadli w zachwyt,
gdyż dotąd nigdy nie schodziła
ze swego maleńkiego, prostego posłania. Bettina bez pomocy wróciła do swego pokoju.
Rano zaś ta sama piękna Pani
poleciła jej wyjść na spotkanie
dziadka, dochodzącego już do
kościoła po owocnej pielgrzymce. Dziadek na jej widok poprosił proboszcza, aby zadzwoniły
dzwony i aby zaśpiewano litanię ku czci Matki Bożej. Bettina
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WIEK DORASTANIA
Felicyta, jej mama, zaczęła
chorować. Bettina, jako jedyna
córka, szybko musiała zacząć
chodzić do pralni. Robiła to 2
razy w tygodniu. Z ciężkim koszem na wątłych ramionach,
który wywołał deformację pleców, widoczną już przez całe
życie odbywała półgodzinną
wędrówkę. W zimie z mrozu
puchły jej ręce. Inne kobiety,
widząc jej wysiłki przekraczające siły, pomagały przy praniu
najcięższych rzeczy.
Ponieważ w domu było siedmiu mężczyzn, Bettina miała
swój oddzielny pokój. Nocą od
czuwała silny lęk, dlatego oj
ciec wykonał dla niej wnękę,
przy łóżku. Wkładał do niej figurkę Matki Bożej w dziecięcej
postaci, która na nią patrzyła.
Jednak lęk nigdy jej nie opuścił.
Jej ziemska matka, choć do-

bra, była jednak nadmiernie
skłonna do karania dziecka.
Jej ucieczką był więc dziadek
Piero, jedyny w rodzinie, który
usiłował zrozumieć małą Bettinę.
Dziadek Piero dawał jej też
wzór szczególnej pobożności.
Na przykład - jak wspominała
później - pewnego dnia pracował w polu, w skwarze słońca. Bettina poszła zaczerpnąć
wody i zaniosła mu ją, chcąc,
żeby zaspokoił pragnienie.
Dziadek udawał, że pije, ale
wylał w końcu całą wodę na
ziemię. Powiedział do jej: „Widzisz, Bettino, od czwartej rano
cały czas koszę i nie miałem w
ustach ani kropli wody, ale dusze w czyśćcu cierpią dłużej niż
ja. Dałem się im napić.”
Od tego dnia i ona zaczęła otaczać dusze czyśćcowe
szczególną troską.
DŁUGIE DNI PRACY
Wkrótce do wielkiej pracy w
domu doszła praca w polu. Bettina nie miała więc możliwości
się uczyć. W dniu egzaminów
jej koleżanki zdały, ona - nie!
Nie było końca łzom. Zasnęła
na schodach, płacząc. Śniła, że
Pan otarł jej łzy mówiąc: „Nie
płacz już... Będę teraz i zawsze
twoim nauczycielem i będziesz
wiedzieć jedynie to, czego Ja
cię nauczę.”
Miała 12 lat kiedy zaczęła
chodzić do fabryki Crespi. Półtorej godziny drogi, potem 9
godzin tkania. W jednym tygodniu - wymarsz o 4 rano, w drugim - powrót o północy. Posiłek
- mamałyga. Ojciec dodawał 3
liry na czekoladę... Tak minęło
8 lat pracy w fabryce oraz innej, wykonywanej w ukryciu:
Bettina przygotowywała swą
wyprawę do klasztoru.
I nadszedł dzień, w którym
oświadczyła: „Ojcze, chcę zo-

4/2014

stać zakonnicą”. Matka spoliczkowała ją. Ojciec zaś stwierdził
jedynie: „Nie masz wyprawy,
nie masz posagu”.
Bettina odkryła wtedy swój
sekret: „Dzięki lirom, jakie mi
dawałeś na czekoladę, zaoszczędziłam 10 tysięcy i wyprawa jest gotowa”. Ojciec wyraził więc swą zgodę. Matka zaś
ostrzegła ją: „Wiedz, że idziesz
do klasztoru, gdzie są same kobiety. Czy są ubrane na czarno,
na biało, czy na niebiesko, w
obojętnie jakim zgromadzeniu,
jeśli chcesz być z nimi szczęśliwa nie odzywaj się i bądź
dobra dla wszystkich. Mówiąc,
mogłabyś kogoś źle do siebie
nastawić. Milczenie cię ocali.
Kiedy raz przekroczysz próg
tego domu, już do niego nie
powrócisz. To nie będzie już
twój dom.” Tak się stało. Siostra Eugenia nigdy więcej go
nie ujrzała.
W 10 lat później przygotowywała się do odpłynięcia do
Algierii. Usłyszała nagle, jak
otwarły się drzwi do jej pokoju i jak błyskawica dosięgnął ją
głos matki: „Żegnaj, Bettino!”.
Na statku otrzymała telegram
zawiadamiający ją o jej śmierci. Nie widziała jej od 1927
roku. Jest Wielki Piątek. Umarł
Jezus. Umarła matka...
ZAKONNICA

Bettinę przyjął Instytut Misyjny Matki Bożej od Apostołów, założony w Lyonie w
1868 roku. Nowicjat otwarto
w opuszczonym zamku w Bordello w prowincji Varese, we
Włoszech. To tam się udała.
W nocy - szczury przyprawiały postulantkę niemal o śmierć
ze strachu, za dnia - przerażały ją... żmije gnieżdżące się w
ogrodzeniu, gdyż to jej kazano
usunąć bluszcz, który je obrósł.
Po 2 roku nowicjatu - nastąpiło wahanie, czy dopuścić ją
do ślubów. Była słaba, szczupła, chora, niezbyt wykształcona. Nie otrzymała więc nawet
pozwolenia, aby przygotowywać swój welon! A przecież ta
siostra, która miała tak wiele
kłopotów z nauką francuskiego, która nie potrafiła ani haftować, ani gotować, wniknęła
- nawet nie zdając sobie z tego
sprawy - w najgłębszą tajemnicę życia Trójcy Świętej.
Kiedy byłą dorastającą panienką, Pater Noster wydawało się jej modlitwą zbyt długą.
A ten Ojciec, uwidoczniony na
obrazie, nad jej łóżkiem, budził jej tak wielki lęk, że bała
się znaleźć kiedyś w Jego raju.
Współczuła Jezusowi, że ma
tak surowego Ojca. Wolała więc
odmawiać: Ave Maria. Rzucała
się w objęcia Maryi, która niosła ją do Serca Jezusa. On zaś
dawał jej pojąć, że człowiek
nie zna wielkości, słodyczy, ojcostwa, cierpliwości, miłosierdzia, czułości, macierzyńskiej
uwagi, uważnej łaskawości,
jaką Ojciec darzy każdego z
nas. Ojciec dał nam Syna. Jezus przyszedł po to, żebyśmy
poznali Ojca, pokochali Go i
otoczyli chwałą. Nauczył nas,
jak dojść do Ojca przechodząc
przez Niego, który jest Drogą,
Prawdą i Życiem.
WELACJA
Mimo trudności s. Eugenia
nałożyła welon 8 grudnia 1931,
na jeden rok. Po tej uroczystości została odesłana do macierzystego domu w Venissieux, w

pobliżu Lyonu.
Tu spoczywał na niej obowiązek sprzątania, palenia w
piecu, zajmowania się garderobą przełożonych. Spotkała się z
atmosferą głębokiego podzielenia. Ponieważ była znieważana,
z konającą duszą ukrywała się
w Ojcu, za przykładem Jezusa
w Getsemani. To w tym czasie
poznała trzy wezwania:
Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, bądź
znany, czczony i kochany
przez wszystkich ludzi!
Boski Ojcze, nieskończona Dobroci objawiająca się
wszystkim narodom, bądź
znany, czczony i kochany
przez wszystkich ludzi!
Boski Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź
znany, czczony i kochany
przez wszystkich ludzi!
DO OJCA PRZEZ JEZUSA
W obliczu podziałów w domu
zakonnym s. Eugenia utworzyła wraz z innymi pięcioma siostrami różnych narodowości
Stowarzyszenie uprzejmości,
którego dewizą było: „Do Ojca
przez Jezusa, w Duchu Świętym, przez Maryję”. Oczywiście
nie spodobało się to nieprzyjacielowi dusz, który - poprzez
przełożonych - upokarzał ją,
dokuczał i umartwiał. Pod ich
wpływem nawet spowiednik
Zgromadzenia odmówił spowiadania s. Eugenii. Pozwolono
jej jednak poprosić o spowiedź
proboszcza.
Proboszcz Deloudes zrozumiał ją i wziął w obronę. Wezwany pewnego dnia, aby jej
udzielić Komunii św. podzielił
ją na dwie części. Jedną zachował na stałe przy ołtarzu Matki
Bożej. Płonęła przy niej świeca
i nie jedna prośba została tu
wysłuchana. Trwało to aż do
śmierci kapłana. Przełożeni nie
podzielali jego pozytywnej opinii i obrony siostry Eugenii.
Po naradzie osąd był jednogłośny: musi odejść. Otrzymała walizkę, pieniądze i polecenie odjechania pociągiem
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o 22.00. Odebrano jej welon
i habit. Gdy przekraczała próg
klasztoru spotkała proboszcza.
Zaskoczony zapytał ją, dokąd
się wybiera. Podjął rozmowę z przełożoną generalną, z
przełożoną domu. Po długich
dyskusjach oddano s. Eugenii
welon i habit oraz pozwolenie
udania się do swej celi. Szatan
przegrał i tę walkę.
Siostra Eugenia żyła i pracowała dalej w milczeniu i głębokiej zażyłości ze swoim Bogiem,
otrzymując w dniu 1 lipca 1932
r. w święto Najświętszej Krwi
Przesłanie Ojca.
NOWA PRZEŁOŻONA
GENERALNA
W końcu wygasł 12-letni
mandat przełożonej generalnej. Zastąpiła ją s. Ludwika,
niewiasta autentycznej wiary i prawdziwej pokory, jedyna, która zrozumiała wielkość
duszy s. Eugenii. Nowa przełożona okazała jej zaufanie i
poprosiła, aby jej pomogła w
obowiązkach, pozostając przy
niej. Sama pozwoliła się kierować zasadą bycia „Córką w
Synu na chwałę Ojca”. Wytrwała w tym aż do śmierci.
1933: ŚWIĘTY
ROK ODKUPIENIA
Orędzie zostało przekazane.
Chwała Ojca zaczęła jaśnieć i
rozszerzać się. Po kilku tygodniach od wyboru matki Ludwiki s. Eugenia zaczęła jednak chorować. Gorączka nie
opuszczała jej przez cały rok
1933. Rok ten przeżyła sama
ze swym Bogiem i w okrutnych cierpieniach... ale w jakim szczęściu zarazem! Jej
pożywieniem była odrobina
osłodzonej wody i Eucharystia.
Pod koniec roku ważyła zaledwie 27 kilogramów. Fakt ten
wywołał wielką wrzawę pośród
sióstr i odpowiedzialnych za
Instytut, włączywszy biskupa.
Aby się upewnić, że wszystko
to było dziełem Boga, s. Eugenię oplotła istna sieć. Wszystko
to dla przekonania się, że nic
nie jadła w ukryciu. Trwało to
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365 dni.
MISTRZYNI NOWICJATU
W r. 1934 całkowicie zdrowa
s. Eugenia podjęła swe obowiązki. Klimat wokół jej osoby zmienił się. W lipcu została
wybrana do Rady Głównej, w
październiku zaś została niespodziewanie mistrzynią nowicjatu!
Pewnego dnia zamiatała korytarz. Podeszła do niej matka
generalna i zaprowadziła ją do
25 nowicjuszek. Otwarła drzwi
i przedstawiła ją, mówiąc: „Oto
wasza nowa mistrzyni. Udzieli
wam pouczenia.” Wyszła i zamknęła drzwi. S. Eugenia, która przecież nigdy nie nauczyła
się zbyt dobrze mówić po francusku, mimo to mówiła przez
3,5 godziny o „Eucharystii znaku jedności”.
Nowicjuszki pilnie notowały. Pierwsza konferencja s. Eu
genii stała się przedmiotem
rozważania i zachwytu jeszcze
na długi czas. W mrokach rozbłysło więc dla niej światło.
Jednak była to tylko chwila
wytchnienia, której udzielił jej
Ojciec nim rzucił ją w inne bitwy. Nadzwyczajne wydarzenia
dotyczące jej, niebywałe wyczucie religijne, którego daje
dowody, skłoniły bowiem władze Kościoła do rozpoczęcia
badania.
TRUDNE BADANIE
Skład Komisji został ustalony w r. 1935: wikariusz generalny Guerry, Caillot - biskup
Grenoble, jezuici Alberto i August Valencin, dwóch lekarzy,
w tym jeden psychiatra. Szybko
rozpoczynają się niekończące
się przesłuchania, straszenie,
nagany, bez przerwy ponawiane oskarżenia. Traktują ją jak
heretyczkę, straszą, że zostanie odesłana do wiezienia do
Włoch. Siostra ogranicza się do
milczenia. Ekspertom nie udaje się doprowadzić jej do odwołania czegokolwiek. Kończą
się więc przesłuchania, jednak
Matka Ludwika otrzymuje polecenie odprowadzenia jej do

kliniki sióstr św. Wincentego a
Paulo. Komisja, która postawiła
sobie za cel zbadanie pochodzenia otrzymanego przez nią
Orędzia Boga Ojca, postanawia
pozostawić ją w tym szpitalu
dla kobiet tak długo, „aż powie
prawdę”. Odbierają jej habit,
welon, pozbawiają Komunii
św., zakazują medytacji i odprawiania drogi krzyżowej.
W wigilię Bożego Narodzenia, kiedy oczekuje na świeckie
ubrania i przygotowuje się do
wyjazdu do włoskiego więzienia, odwiedza ją Matka Ludwika. To spotkanie wywoła u nich
obu obfite łzy. To proboszcz
nakazał przywiezienie s. Eugenii do klasztoru. Ciesząc się
z powrotu do swego klasztoru
całuje mury celi.
27 grudnia 1935 nakładają
na nią - jako karę kanoniczną
- obowiązek udania się do innego domu. Jest posłuszna. W
dwa tygodnie później na polecenie swego biskupa wyjeżdża
do Pommiers. Biskup Guerry
zapowiada jej, że badania i doświadczenia zostaną ponowione. Pociechą jest dla niej zwierzenie Matki Ludwiki, która - w
dniu, w którym Eugenia została
poddana ostatniemu przesłuchaniu i zadecydowano o jej
zamknięciu w szpitalu - ofiarowała swe życie dla Chwały
Ojca. „Czuję - powiedziała do
s. Eugenii - że moja ofiara została przyjęta.” Generalna nie
poprzestała na tym, lecz poleciła też namalowanie obrazu
przedstawiającego Boga Ojca z
Dzieciątkiem Jezus.
Stopniowo i w samej komisji dochodzi do niezwykłej
przemiany. Biskup Guerry pisze
pracę „Ku Ojcu”. Doczeka się
tłumaczenia jej na szesnaście
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języków! O. August Valencin
pisze „Radość w Ojcu”. Jeden z
jego uczniów komponuje śpiew
„Ojcze, Twym Imieniem jest
czułość”. Jednak dopiero w 10
lat później komisja przekazała
pokaźną dokumentację biskupowi Caillot, co pozwoliło mu
wydać orzeczenie pozytywne,
łaskawe dla s. Eugenii i wszystko złożono w Rzymie.
ŚMIERĆ
MATKI LUDWIKI
Matka Ludwika umiera w
ramionach s. Eugenii 9 lutego
1936 wyznając jeszcze: „Wierzę, że Ojciec zostanie otoczony chwałą”.
Sytuacja w Zgromadzeniu
jest trudna. Sekretarka Instytutu jest chora, a wszystkie asystentki - zaawansowane wiekiem. S. Eugenia, jako główna
pomocnica zmarłej Generalnej,
musi więc praktycznie zupełnie sama przygotować Kapitułę
generalną, aby umożliwić wybór nowej przełożonej.
SIOSTRA EUGENIA PRZEŁOŻONĄ
GENERALNĄ
I tak 7 sierpnia 1936 to s.
Eugenia zostaje wybrana Matką Generalną. Jest to dzień
szczególny. Zgodnie z wolą
Matki Ludwiki, tak jak życzył
sobie tego Bóg Ojciec przemawiając do s. Eugenii, 7 sierpnia już od trzech lat obchodzi
się święto ku czci Boga Ojca.
Dzieje się to w nowicjacie oraz
w licznych domach Instytutu.
Dlaczego akurat 7 sierpnia?
Ponieważ jest to dzień, który
następuje po Przemienieniu, w
którym Ojciec dał słyszeć Swój
głos na Taborze: „Oto Mój Syn
umiłowany, w którym mam
upodobanie. Jego słuchajcie!”
(Mt 17,5).
W czasie podróży do Rzymu
biskup Grenoble otrzymuje od
Papieża zgodę, aby zakonnice
Matki Eugenii nazywano „Córkami Ojca”. Matka Eugenia rozpowszechnia pisma poświęcone Ojcu, wygłasza konferencje.
Jako nowa przełożona udaje

się do Rzymu i przedstawia się
kardynałowi Biondi, który decyduje o:
- zakazie mówienia o Ojcu
oraz zakazie świętowania Jego
uroczystości;
- likwidacji wszystkich przejawów czci do Ojca ustanowionych przez Matkę Ludwikę.
Kardynał tak wyjaśnią swą
myśl: „Lepiej będzie jeśli to jezuici, dominikanie lub franciszkanie wprowadzą w Kościele
ten kult. Zostanie wtedy lepiej
przyjęty, niż gdyby go przedstawiła jakaś zakonnica.”
Matka Eugenia podporządkowuje się. Obowiązki Generalnej będzie pełniła przez 12
lat, do 1947 r.
SIOSTRY MATKI BOŻEJ
APOSTOŁÓW
Siostry prowadzą nadal życie
religijne i apostolskie. Ich wzorem jest Maryja w Wieczerniku.
Ich dewizą: „Z Maryją Matką
Jezusa”. Ożywia je dziecięca
ufność do Ojca. Postulat trwa 6
miesięcy, nowicjat 2 lata. Szkoła zawodowa, jaką prowadzą,
umożliwia im uczenie biednych
kobiet przeróżnych umiejętności. Matka Eugenia otwiera
nowicjaty w licznych krajach
misyjnych: Dahomey, Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigeria, Algieria, Liban...
SPOTKANIE Z RAOULEM
FOLLEREAU
W 1940 roku oficer Raoul
Follereau ścigany przez Niemców znajduje schronienie jako
ogrodnik w klasztorze Matki
Eugenii. Po wojnie stanie się
znanym na całym świecie apostołem trędowatych. Nastąpiło
to pod niewątpliwym wpływem
Matki Generalnej.
NIECH POJMIE,
KTO POTRAFI
Na koniec badania diecezjal
nego, dokumentacja z korzystnym i przychylnym wynikiem
została - jak pamiętamy - odesłana do Rzymu. Po jakimś
czasie sama Matka Eugenia zostaje wezwana do Rzymu przez
Święte Oficjum (obecnie: Kon-

gregacja Nauki Wiary). Zostaje
jej przypomniany i utrzymany w mocy zakaz mówienia o
Bogu Ojcu i szerzenia Jego kultu. Zakazuje się jej zachowania
choćby linijki z tego, co napisała, pod karą ekskomuniki. Nie
wolno jej o tym mówić ani spowiednikowi, ani kierownikowi
duchowemu, którego zresztą
ma odtąd unikać... Następnie
zostaje wezwana przez Kongregację Krzewienia Wiary. Nie
ma tu już biskupa Guerry, który mógłby ją obronić. Zostają
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jej - jako przełożonej Generalnej - przedstawione do wyboru
do podpisania dwie dymisje z
pełnionej funkcji... Z miłości do
Boga wybiera tę, która bardziej
ją upokarza. Podpisuje: „Marna
siostra Eugenia”.
Wychodzi i udaje się do kościoła św. Andrzeja delle Fratti,
w którym Maryja ukazała się
nawróconemu żydowi Alfonsowi Ratisbonne. Tu oddaje
Bogu pełnione dotąd obowiązki, ofiarowując „to małe ziarno
cierpienia”, aby mogło z niego wyrosnąć drzewo jedności
chrześcijan.
„Ja wiem - mówi - że będzie się usiłować zniszczyć to
ziarno, ale pewnego dnia powstanie, jaśniejąc w świecie i
w sercach. Od Ojca świętego
do ostatniego wiernego wszyscy będą mówić o Ojcu, który
jest i będzie zawsze Alfą i Omegą naszego życia, naszej wewnętrznej jedności, jedności w
rodzinach i w Kościele”.
Odnawia swe ofiarowanie się
Maryi i pozbawiona wszystkich
funkcji udaje się do Marino, do
jednej ze swoich fundacji.
PRZEŚLADOWANIA
TRWAJĄ
W klasztorze tym zostaje jej
powierzona na dwa lata piecza
nad sierotami. Otacza ją jednak atmosfera nieufności. Słyszy pod swym adresem wiele
przykrych uwag, ale milczy.
Potem wysyłają ją do Palermo. Tu zajmuje się przychodnią i uczy religii. Siostry nie
akceptują jej, a spowiednik
Wspólnoty nakazuje jej spalenie pism Ojca. Matka Eugenia
posiada jeszcze tylko jedną
kopię, która - wobec takiego
polecenia - ginie w piecu. Następnie wzywa ją arcybiskup
Ruffini. Stwierdza: „Kiedyś była
siostra kamieniem węgielnym
Instytutu, teraz jest siostra kamieniem zawadzającym, kłodą.
Proszę zostawić Instytut Matki
Apostołów i założyć inny, Instytut Jedności. Daję na to jeden
miesiąc czasu, w przeciwnym
razie opuści siostra Palermo.”
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Ponieważ listy z prośbą o
zgodę na założenie nowego
zgromadzenia pozostają bez
odpowiedzi s. Eugenia zostaje
wysłana do Holandii, gdzie czeka na zwolnienie ze złożonych
przez nią ślubów w Instytucie.
Otrzymuje je pod koniec roku
wraz z listem, jaki ma doręczyć
biskupowi. List, którego treści
nie zna, zakazuje założenia
przez nią nowego zgromadzenia Jedności.
Kiedy w r. 1953 wraca do
Włoch, musi poddać się leczeniu w szpitalu. Zostaje równocześnie zobowiązana do
odesłania do Palermo habitu,
welonu i obrączki. W zamian za
to otrzymuje walizkę, w której
znajduje się bluzka bez rękawów, krótka spódniczka i inne
„światowe” wyposażenie. Oto
na co zamieniono jej posag,
którego przygotowanie zajęło
jej 8 lat bardzo ciężkiej pracy.
Zwrócono jej też 16 tysięcy lirów, które w sumie wniosła do
Instytutu. Dzięki tym pieniądzom płaci za leczenie i kupuje
materiał na uszycie stosownej
sukni.
Wysłanniczka z Palermo
udaje się z nią do biskupa, który powiadamia ją o otrzymaniu
listu Świętego Oficjum. Po jego
lekturze oświadcza jej: „Niech
siostra czyni dobro i kontynuuje
swą pracę!” Oto zachęta, która
ma jej wystarczyć do pracy w
dzielnicy ubogiej, pozbawionej
światła, kościoła, mieszkania...
NOWE DZIEŁO
W tej sytuacji Matka Eugenia postanawia wyjechać do
Francji, w której spotyka się ze
wspaniałomyślnymi przyjaciółmi z dawnych czasów. Wracając na południe Włoch ma już
więc dość pieniędzy, aby zakupić 5 ha terenu. Kiedy dochodzi
do podpisania aktu własności,
jedna z sióstr z Palermo prosi,
aby jedynie jej imię figurowało
jako właścicielki, w przeciwnym razie biskup nie zgodzi się
na stworzenie planowanego
dzieła. Matka Eugenia zgadza
się sądząc, że spełnia polece-

nie biskupa.
Dzieło się rozrasta, trwa
budowa kościoła w mieście, z
którego biskup został wygnany
kamieniami, a mury pokrywają
napisy: „Śmierć księżom i zakonnicom!” A jednak - okazując miłosierną miłość - Matka
Eugenia zdobędzie ubogich.
Marzy jeszcze o otwarciu nowicjatu w Mediolanie. Postanawia
jednak w tej sprawie zasięgnąć
rady u Ojca Pio. Na zakończenie Mszy św. słyszy jego głos
mówiący: „Po co Mediolan lub
Genua? Jedź do Rzymu! Moi
duchowi synowie ci pomogą!”
DOŚWIADCZENIA,
KTÓRE NIE MAJĄ
KOŃCA
Po wielu nowych bolesnych
doświadczeniach Matka Eugenia znajduje się w końcu w
Rzymie, w Anzio: sama i chora.
Zajmuje się grupą 40 dzieci.
Zwraca się do Chrystusa ukrzyżowanego i słyszy: „Na co się
skarżysz? Masz chociaż szatę.
Mnie przybito do krzyża nagiego.”
Mogłoby się wydawać, że
jej cierpienie i upokorzenie - u
którego źródeł było przekazanie jej słow Boga Ojca - osiągnęło już szczyt. Tymczasem
są przed nią jeszcze nowe doświadczenia. I tak pewnego
dnia wieczorem ktoś dzwoni
do drzwi jej mieszkania. Przed
bramą stoi policyjny furgon.
- Elisabetta Ravasio?
- To ja.
Policja zabiera ją do Rzymu.
Nie wie, dlaczego, przecież nie
czyta gazet! A to na ich pastwę
została wydana tego ranka.
Napisano o niej: „Zakonnica miliarderka”!
Samochód policyjny zatrzymuje się przed więzieniem Rebilla. Matka Eugenia spędzi w
nim 4 miesiące, w większości
w izolatce. Na początku spoglądają na nią z zaciekawieniem. A ponieważ każdego
dnia udaje się na mszę św.
niektóre więźniarki zaczynają jej towarzyszyć. W końcu
wszystkie przystępują do sa-
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kramentu spowiedzi. Opuszczając to miejsce powie s. Eugenia szczerze: „Chętnie bym
tu została. Nigdy nie byłam tak
szczęśliwa, jak w więzieniu.”
O co ją właściwie oskarżono? O stworzenie nowego zakonnego Instytutu Jedności.
Jego celem miało być rzekomo
osiąganie niedozwolonych korzyści materialnych przez wyłudzanie pieniędzy i żebranie
pod pretekstem religijnym. Nałożono na nią karę w wysokości
100 milionów lirów.
Oto całe burzliwe życie zakonnicy, której Bóg Ojciec zechciał powierzyć Swe słowa dla
całej ludzkości. Wszystkie te
prześladowania - które spadły
na wybrane przez Boga narzędzie - zaciążyły tak mocno na
tworzącej się wspólnocie, że
pozostawała ona ukryta. Trwało to aż do śmierci założycielki,
w dniu 10 sierpnia 1990 r. Kilka
zakonnic kontynuuje jej dzieło w oczekiwaniu na realizację
danych jej obietnic. Ogłoszenie
Roku 1999 Rokiem Ojca przez
Papieża Jana Pawła II zdaje się
być dobrą ich zapowiedzią.
Unitas in Cristo ad Patrem
via del Cinema, 16
00040 Anzio (Roma).
Tel.: 0039069873405

Na zdjęciach: Matka Eugenia z kapucynem o. D’Ascanio, promotorem Orędzia.
Poniżej: trzy wizerunki BOGA OJCA.
Pierwszy namalowano za życia Matki
Eugenii, drugi powstał w oparciu o jej
szkice, a trzeci to ikona zachowująca
zasadnicze elementy: młodość Boga Oj
ca, korona i berło złożone u Jego stóp,
błogosławiąca dłoń.
*

Uwielbiać, kochać, adorować, wyśpiewać w
każdym sercu i z sercami wszystkich ludzi, z
miłością Ducha Świętego i z Sercem Jezusa
oraz Najświętszej Maryi Panny Najsłodsze i
chwalebne Imię Ojca. Oto jest radość, której żadne cierpienie nie przesłoni.

Przekład z franc.: Ewa B.
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UCZCIĆ Boga Ojca
Miesiąc sierpień jest w Kościele
poświęcony Bogu Ojcu, lecz zgodnie
z tym, co zostało objawione Matce
Eugenii Elisabetcie Ravasio, Bóg pragnąłby, aby jeden dzień był poświęcony OJCU szczególnie.
Orędzie dane Matce Eugenii zostało uznane przez Kościół za prawdziwe, przesłano nawet bezpośrednie
prośby Boga Ojca do papieża i władz
kościelnych. Była wśród nich prośba
o święto oraz o rozpowszechnienie
Jego obrazu.
Eugenia jako dziecko uczęszczała
tylko do szkoły podstawowej i po kilku latach pracy w fabryce wstąpiła w
wieku 20 lat do Zagromadzenia Matki
Bożej Apostołów. Tu rozwinęła się jej
wielka charyzmatyczna osobowość,
która spowodowała, że została wybrana, w wieku zaledwie 25 lat, Matką
Generalną Zgromadzenia.
Pomijając wielkość jej ducha,
aby wejść do historii, wystarczyłaby
jej działalność w dziedzinie społecznej: przez 12 lat aktywności misyjnej
otwarła ponad siedemdziesiąt ośrodków (złożonych ze szpitala, szkoły
i kościoła) w miejsach najbardziej
opuszczonych w Afryce, Azji i Europie.
Odkryła pierwszy lek przeciw trądowi, otrzymując go z nasienia pewnej
rośliny tropikalnej. Lek został następnie zbadany i opracowany przez Instytut Pasteura w Paryżu.
To Matka Eugenia zachęciła do
apostolatu Raoula Follereau, który idąc jej śladami i posiadając podwaliny przez nią położone - został uznany
za apostoła trędowatych. To ona zaprojektowała i zrealizowała w Azoptè
(Wybrzeże Kości Słoniowej), w latach
1939-41 Miasto trędowatych: ogromne centrum gromadzące chorych, na
powierzchni 200 tysięcy metrów2. Do
dzisiaj pozostaje ono przodującym
centrum w Afryce i w świecie.
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Dzięki temu dziełu Francja przyznała Zgromadzeniu Misjonarek Matki Bożej Apostołów – której Matka
Eugenia była Przełożoną Generalną
od 1935 do 1947 – najwyższe odznaczenie narodowe za dzieła o charakterze socjalnym. Powróciła do Ojca 10
sierpnia 1990 r.
Dzieło życia Matki Eugenii nie
ogranicza się jednak do tych nadzwyczajnych osiągnięć. Ona miała też
kontakt bezpośredni z Bogiem Ojcem,
który udzielił jej daru częstych wizyt
i przesłań zarówno osobistych, jak i
skierowanych do ludzkości.
Chodzi tu zatem o jedyne objawienie dokonane osobiście przez Boga
Ojca i uznane za autentyczne przez
Kościół, po 10 latach bardzo rygorystycznych badań. Powiedział jej:
Aby być znanym, kochanym i szczególnie czczonym nie proszę o nic nadzwyczajnego. Oto, czego jedynie chcę:
Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona uczczeniu Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości.
Chciałbym, aby to święto miało własną
Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie
oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień
tego miesiąca.
Pragnę, żeby całe duchowieństwo
zobowiązało się rozwijać ten kult, a
przede wszystkim pomagało ludziom
poznawać Mnie – takiego, jaki jestem i
jaki zawsze będę blisko nich – to znaczy Ojca najczulszego i najbardziej kochającego ze wszystkich ojców.
Pragnę, aby wprowadzono Mnie do
wszystkich rodzin, do szpitali, również
do warsztatów i urzędów, do koszar,
do sal – gdzie podejmują decyzje ministrowie państw – wreszcie wszędzie
tam, gdzie znajdują się Moje stworzenia, choćby tylko jedno! Chcę, aby widzialnym znakiem Mojej niewidzialnej
obecności był obraz: niech ukazuje, że
tam jestem, rzeczywiście obecny. Tak
ludzie wykonywać będą wszystkie czynności pod okiem swego Ojca. Ja będę
czuwał nad istotami, które stworzyłem

i zaadoptowałem jako własne dzieci. W
ten sposób wszystkie Moje dzieci będą
niejako pod okiem swego czułego Ojca.
Niewątpliwie i teraz jestem wszędzie,
ale chciałbym być przedstawiany w zauważalny i konkretny sposób!
Matka Eugenia, pragnąc wypełnić
to zadanie, obarczyła prawdziwego
malarza zadaniem namalowania obrazu Ojca tak, jak Go widziała: z czarnymi i długimi włosami, z oczami ciemnymi, bez brody, z berełem i koroną u
stóp.
Jednak fakt, że nie miał On brody,
wywołał zaciętą opozycję w środowiskach kościelnych i stał się powodem
wielkich przykrości dla Matki Eugenii.
W końcu musiała poprosić malarza o
przemalowanie oblicza i dodanie Bogu
Ojcu na tym wizerunku gęstej czarnej
brody. Dopiero wtedy zezwolono na
rozpowszechnianie obrazu.
Pragnę, żeby w ciągu roku duchowieństwo i wierni wykonywali na Moją
cześć pewne pobożne ćwiczenia, nie zaniedbując swoich zwykłych zajęć. Chcę,
aby Moi kapłani bez lęku szli wszędzie,
do wszystkich narodów i nieśli ludziom
płomień Mojej ojcowskiej Miłości.
Wówczas dusze zostaną oświecone.
Pozyska się dusze niewiernych oraz
wszystkich należących do sekt, które nie
pochodzą od prawdziwego Kościoła.
Tak, niech i ci – którzy są także Moimi
dziećmi – zobaczą, jak płonie przed
nimi ten płomień, niech poznają prawdę, niech ją przyjmą i niech wprowadzą
w życie wszystkie cnoty chrześcijańskie.
Chciałbym w szczególny sposób być
czczony w seminariach, w nowicjatach,
w szkołach i w internatach, aby wszyscy
– od najmniejszego do największego –
mogli Mnie poznać i pokochać jako
swego Ojca, Stworzyciela i Zbawcę.
Niech kapłani poczują się zobowiązani do szukania w Piśmie Świętym
tego, co powiedziałem w innych czasach
– co dotąd pozostało nieznane – a odnosi się do czci, którą pragnę odbierać
od ludzi. Niech pracują też, by Moje
pragnienia i Moja Wola dotarły do
wszystkich wiernych i do wszystkich ludzi, określając to, co powiem do wszystkich ludzi razem oraz do wszystkich
kapłanów, zakonników i zakonnic w
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szczególności. Są to dusze, które wybieram dla składania Mi wielkiego hołdu,
większego niż od ludzi świeckich.
W czasie przesłuchań zmierzających do oceny objawień, siostra Eugenia dała dowód wielkiej cierpliwości
i doskonałej uległości. Poddała się
wszystkim badaniom lekarskim bez
uskarżania się, odpowiadała osobom
przesłuchującym ją, co często było
długie i uciążliwe. Akceptowała fakt,
że Komisja teologiczna i medyczna
zaprzeczała jej lub poddawała rozmaitym próbom.
Od 1980 roku organizacja l’Amore del Padre daje świadectwo o
Bogu Ojcu w wielu miastach włoskich
i za granicą, organizując modlitewne
czuwania nocne od godziny 21.00
szóstego dnia miesiąca do godziny 6
rano następnego, czyli siódmego, dnia
każdego miesiąca. Czuwanie odbywa
się przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem. Gdzie jest to możliwe
spotkanie modlitewne zaczyna się i
kończy Mszą św. W czasie czuwania
odmawia się cały Różaniec i Koronkę
do Boga Ojca. Intencja jest zawsze ta
sama: by Ojciec był poznany, czczony
i kochany przez wszystkich ludzi, i by
przyszło szybko Jego Królestwo Miłości.
Oto prawdziwy cel
Mojego przyjścia:
Przychodzę, aby rozproszyć przesadny lęk, który Moje stworzenia odczuwają wobec Mnie. Pragnę dać im do
zrozumienia, że Moja radość polega na
tym, abym był znany i kochany przez
Moje dzieci, to znaczy przez całą ludzkość obecną i przyszłą.
Przychodzę przynieść nadzieję ludziom i narodom. Iluż od dawna już ją
utraciło! Ta nadzieja pozwoli im pracować dla swego zbawienia, żyjąc w pokoju i bezpieczeństwie.
Przychodzę, aby Mnie poznano
takim, jakim jestem; aby ufność ludzi
wzrastała jednocześnie z miłością do
Mnie, ich Ojca, mającego tylko jedno
pragnienie: czuwać nad wszystkimi
ludźmi i kochać każdego z nich jak
Swoje jedyne dziecko.
Biała Armia (Armata Bianca)
To stowarzyszenie kościelne utworzone w 1973 roku przez kapucyna o.
Andrea D’Ascanio z woli św. ojca Pio z
Pietrelciny oraz dzięki Słudze Bożemu
ojcu Pio Dellepiane, kapucynowi, którzy byli jego ojcami duchowymi. Usiłuje ono rozpowszechnić przesłania
dane Matce Eugenii, aby dać poznać
wszystkim miłość Ojca do Jego dzieci.

Modlitwy Matki Eugenii
do Boga Ojca
Niech każdy nazywa Ciebie OJCEM. Gwiazdy i firmament; każdy
obecny człowiek i przyszły; świat i
wszechświat; całe stworzenie w każdej chwili, każdego dnia, aż do końca
czasu.
Za każdego: Ojcze, kocham Cię!
Ojcze, dziękuję Ci! Ojcze, Tobie śpiewam! Ojcze, uwielbiam Cię! Ojcze,
wspaniałe jest Twoje ogromne Ojcostwo, bo nigdy nie pozostawiasz nikogo samego!
Jesteś Ojcem tak bliskim! Wołamy do Ciebie wraz z Twoim Duchem
ognia, który płonie i wznosi nas, rozpala dla Jezusa, Twojego Syna pierworodnego!
Ojcze! W Tobie żyję! Wierzę w Ciebie! W Tobie pokładam nadzieję! W
Tobie odpoczywam! Dla Ciebie zasypiam i dla Ciebie chodzę na zawsze, z
miłością w Twojej Miłości! Amen.
Nowenna Matki Eugenii
O, mój Ojcze niebieski! Jak jest
słodko i miło wiedzieć, że Ty jesteś
moim Ojcem, a ja – Twoim dzieckiem!
Przede wszystkim wtedy, gdy niebo
mojej duszy jest czarne, a mój krzyż
zbyt ciężki, odczuwam potrzebę, aby
Ci powiedzieć: „Ojcze, wierzę w Twoją
miłość do mnie!”
Tak, wierzę, że Ty jesteś moim Ojcem, a ja – Twoim dzieckiem! Wierzę,
że kochasz mnie Miłością nieskończoną! Wierzę, że czuwasz w dzień i w
nocy nade mną i że nawet jeden włos
nie spadnie z mojej głowy bez Twojego
pozwolenia! Wierzę, że jako nieskończenie Mądry wiesz lepiej niż ja, co
jest dla mnie pożyteczne! Wierzę, że
jako nieskończenie Mocny wyprowadzasz dobro nawet ze zła! Wierzę, że
jako nieskończenie Dobry, sprawiasz,
iż wszystko służy dobru tych, którzy
Cię kochają i pomimo rąk, które mnie
ranią, całuję Twoją dłoń, która leczy!
Wierzę, lecz pomnóż moją wiarę,
nadzieję i miłość!
Naucz mnie widzieć zawsze
w Twojej Miłości przewodnika we
wszystkich wydarzeniach mojego życia. Naucz mnie zdawać się na Twoje
prowadzenie jak dziecko w ramionach
swej matki.
Ojcze, Ty wiesz wszystko, Ty widzisz wszystko, Ty znasz mnie lepiej,
niż ja sama. Wszystko możesz i kochasz mnie!
Mój Ojcze, ponieważ chcesz, abyśmy prosili Cię o wszystko, przychodzę z Jezusem i Maryją prosić Cię z

ufnością o... (wymienić łaskę, o jakiej
otrzymanie się prosi). W tej intencji
ofiarowuję Ci – w jedności z ich Najświętszymi Sercami – wszystkie moje
modlitwy, ofiary i umartwienia, wszystkie moje działania oraz największą
wierność moim obowiązkom.1
Udziel mi Światła, Łaski i Mocy Ducha Świętego! Umocnij mnie w tymże
Duchu tak, żebym nigdy Go nie straciła, nie zasmuciła ani nie osłabiła we
mnie.
Mój Ojcze, proszę Cię o to w Imię
Jezusa, Twojego Syna. A Ty, o Jezu,
otwórz Swoje Serce i włóż w nie moje
serce, a potem razem z Sercem Maryi
ofiaruj je naszemu Boskiemu Ojcu! W
zamian za to uproś mi łaskę, której tak
potrzebuję!
Boski Ojcze, spraw, by Cię poznali
wszyscy ludzie. Niech cały świat ogłasza Twoją ojcowską dobroć i Twoje
Boskie Miłosierdzie!
Bądź moim czułym Ojcem i chroń
mnie wszędzie jak źrenicy Twoich
oczu. Niech na zawsze zachowam
godność Twojego dziecka. Zmiłuj się
nade mną!
*
Boski Ojcze, słodka Nadziejo naszych dusz, bądź znany, czczony i
kochany przez ludzi! Boski Ojcze,
nieskończona Dobroci objawiająca
się wszystkim narodom, bądź znany,
czczony i kochany przez ludzi! Boski
Ojcze, dobroczynna Roso dla ludzkości, bądź znany, czczony i kochany
przez ludzi!
1
Jeśli modlitwę odmawia się jako nowennę, można dodać: «Przyrzekam Ci wierność szczególnie przez te dziewięć dni w
sytuacjach... w spotkaniach...».
Imprimatur: Jean kard. Verdier, 8.05.1936
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Vox Domini

Vassula
publikuje
dotąd
nieujawnione
orędzia (3)

13 lutego 2006
- Pan jest wierny, ponieważ
obdarza mnie mocą i strzeże mnie
przed złem. On jest największą
radością mojego ducha.
- A ty, Moja umiłowana, ty jesteś drogą Mi duszą, Moją ozdobą i koroną na Mojej głowie.
- Panie, Ty mnie podniosłeś
więzami Miłości, pozbawiłeś
mnie mojej winy. Ukazałeś mi
Swoją Świętą Twarz. Ty przemieniłeś moje próżnowanie w pasję
dla Ciebie. Szczęśliwy człowiek,
którego wina jest zapomniana, a
grzechy wymazane. Otrzyma dar
Miłości!
- Moje Serce wzruszyła twa
dusza, tak zubożała. Znalazłem
miejsce w twym sercu, na którym
mogę postawić Me Stopy i odpocząć w tobie. Przemieniłem cię z
gnuśnego koczownika w namiot
pokoju. Rozmawiałem z tobą aż
do dziś, aż do tej chwili, dając ci
szczęście, radość i zadowolenie.
Widzisz, Vassulo, ukazuje się na
tobie, aby pokazać ludziom nasz
związek, aby ujawnić przed ślepymi, że Ja mieszkam w tobie i
że ty do Mnie należysz. Czynię
to, aby wypełnić to, co powiedziałem: że jedynym znakiem,
jaki dam, aby dowieść, że to Ja
jestem Autorem tego objawienia,
będziesz ty, Moja córko. Miłość
kocha cię. Miłość przyszła do
ciebie w ten sposób. Jaką rozkoszą dla Mojego Serca była twoja
odpowiedź na Moje Wezwanie.
Wesprzyj się na Mnie i zaufaj
Mi. Nigdy o tobie nie zapomnę.
Miłość kocha cię.
ic
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28 lutego 2006
- Jahwe, Swoim wspaniałym
zwyczajem pochylił się nad nami,
aby nas dosięgnąć. W Swój majestatyczny sposób przyniósł nam
Swoje słowo jak strumienie, które
się szeroko rozlały na wysuszone
ziemie.
On jest naszym Sędzią i naszym Obrońcą. Oczy tych, który
Go rozpoznali i ujrzeli w Jego
Miłosnym Śpiewie, już nie pozostaną zamknięte. Uszy tych, którzy usłyszeli Jego Słowo, pozostaną czujne. A łaskawe serce, które
Go przyjęło ze skruchą, nauczy
się doskonałości, aby Go otoczyć czcią. Niechaj odbiera całą
chwałę teraz i na zawsze...
Najpierw przyszli do mnie i
zbliżyli się dwaj książęcy Posłań
cy, noszący imiona Daniela i
Uriela. Jak ambasadorzy pokoju
przybyli do mnie, całkowicie niegodnej, aby uczynić z tej ziemi
skalanej i wysuszonej, pole lilii i
żonkili, aby ją uzdolnić do przyjęcia słowa Boga...
- Błogosławiona ziemia, która
Mnie przyjęła! Ciebie bowiem,
która otrzymałaś Moje słowo,
poślubiłem i w Mojej Słodyczy
i Czułości, połączyłem twoje
serce z Moim w boskim związku, abyś Mnie nazywała „mój
Małżonek”... Twój Stworzyciel
nadal będzie cię prowadził lejcami łagodności, smyczą miłości,
trzymając cię blisko Mojego Serca, tego samego Serca, najbliżej
którego jest Serce Mojego Syna
Jezusa.
Ja, wspólnie z Moim Synem i
Duchem Świętym, dałem twemu

pokoleniu poznanie zbawienia.
Dałem im ciebie, aby skorzystali
ze wszystkiego, czego nauczyliśmy ciebie. Jest napisane, że
Moje Słowa słodsze są nad miód,
nawet nad ten miód, który spływa
z plastra. W ten sposób formuję
tych, których wybieram. Pragnę,
abyś była bezkompromisowa w
nauczaniu wszystkiego, co Ja tobie dałem. Oto sprawy, o jakich
chcę, abyś powiedziała.
- Panie, greccy kapłani prawosławni poddają w wątpliwość
Twoją Słodycz. Oskarżają mnie,
nazywając Twój język „językiem
erotycznym”.
- Ci, którzy odmawiają przyjęcia Mojego języka i oskarżają
cię, Moja umiłowana, nie widzieli Mojego Majestatu ani Mojej prtzyjaźni ani nie rozpoznali
Mojej władzy w Moich Słowach.
Gardzą proroctwem i znieważają
Ducha Łaski. Czy miałbym nie
interweniować w tych czasach, w
których króluje bunt? Przepełniony współczuciem, mam milczeć?
Ktokolwiek bluźni Duchowi Łaski i Mojemu Miłosierdziu zostanie poddany surowemu sądowi...
Słowa, jakie daję, są odbiciem
Pism, lecz wielu nie pragnie Mnie
odnaleźć takiego, jakim jestem,
w Mojej Słodyczy i w Moim
Pięknie. Ci sami ludzie dalecy
są od przebóstwienia i od przemienienia. Kto Mnie nie kontemplował, jak może Mnie poznać?
Jak może poznać Moją Słodycz,
skoro jej nigdy nie skosztował?
Na zewnątrz zdają się świętymi
i dobrze poinformowanymi, lecz
wewnątrz pełni są podłości i zło-
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śliwości. Porusza nimi zuchwalstwo i uprzedzenia. Panują ze złą
wolą i niegodziwością, nękając
tych, którzy otrzymali łaski, a
poprzez łaskę - Światło i Życie.
To prości sercem, trzódka łagodna i szczera, która posiada Ducha
Świętego. To oni otaczają Mnie
chwałą poprzez swoją wytrwałość, swe dobre dzieła i wraz ze
Mną pociągają wielu do Kościoła powszechnego. Całe miasta i
wioski nawrócą się przez ofiary
tych, których wybrałem, wspólnie wykorzenimy niekczemne
obrzydliwości, aby serca zwróciły się ku Mnie.
Nadal pouczaj wszystkie narody i buduj mosty tam, gdzie nie
ma żadnego. Bieg się nie skończył, lecz Ja jestem z tobą. Ja jestem twoim wsparciem i jestem u
twego boku. Pozostaw Mi tych,
którzy nie docenili Mojej ogromnej Miłości. Módl się za twoich
kapłanów, gdyż Moj Syn płacze
gorzko nad nimi i unikaj osądzania ich. Błagaj za nimi, aby i
oni pewnego dnia wydali słodką
woń podobną do kadzidła i otoczyli Mnie zapachem. Bądź silna,
Moje dziecko i miej ufność we
Mnie. Błogosławię cię, pozostawiając tchnienie Moich Ust na
twoim czole.
24 kwietnia 2006
- O, Panie, jakże chwalebne
jest Twoje Imię w całym kosmosie! Kimże są dla Ciebie ludzie,
będący jedynie prochem i popiołem, że troszczysz się o nich?
Kimże jesteśmy, kim jestem ja, że
zstępujesz z Twej Chwały i Twej
Wspaniałości, aby mnie nawiedzić?
Uczyniłeś nas niewiele mniejszymi od Aniołów, przyodziewając nas szatami czci i chwały...
Uczyniłeś z nas współpracowników Twoich dzieł, dając nam
możliwość panowania z Tobą!
Napełniłeś moją duszę Boskimi pismami, a moje serce przepełniają dobre wieści. Pasłeś mnie...
Zmieniłeś mój język w słyszalne
pióro skłonnego pisarza. Oddaję
chwałę Temu, który stworzył mnie
i wszystkie rzeczy...

- Nie lękaj się. Ty jesteś miejscem, które uczyniliśmy Naszą
Siedzibą. Istotnie uczyniłem z
ciebie Moje pióro, aby zapisać
to, co mówię, słowa, o których
będzie się wspominać we wszystkich przyszłych pokoleniach.
Łaska została wylana na twoje
usta uzdalniając cię do głoszenia
ze czcią Mojego Imienia. Namaściłem cię olejem radości, nie
pozwalaj, by twe serce błądziło,
lecz pozwól mu pochylić się ku
Mojemu. Pamiętaj, że na koniec,
Ja zwyciężę.
Droga, jaką dla ciebie wybrałem, nie jest łatwa, lecz nie lękaj się. Nie chwiej się, gdyż Ja
jestem Panem, a Berło Mojego
Królestwa jest Berłem sprawiedliwym. Posłużę się nim, aby z
prawością wznieść lub powalić na ziemię. Wszyscy, których
wybieram i błogosławię olejem
namaszczenia są poddani doświadczeniu tak, jak doświadcza
się srebro. Ja ich doświadczam
przez ogień, aby ich usta uczynić godnymi ogłaszania Mojego
Słowa. Odczuj, jak cię kocham...
a teraz rozraduj się, gdyż Ja sam
pouczałem cię na Moich Dziedzińcach, ciesz się! Ten bowiem,
który śpiewa ci hymny jest Tym
samym, który wszystko stworzył, który ciebie stworzył i który wszystko podtrzymuje. To Ja
wszystko podtrzymuję.
Ja jestem Pasterzem
Mojego stada,
Głową Mistycznego Ciała,
jakim jest Kościół.
Moja Krew nie została wylana na darmo, lecz, wylewając ją
na Krzyżu, wszystko pojednałem
ze Mną. Zawarłem pokój z tymi,
którzy mieszkają na ziemi, jak i z
tych, którzy żyją w Niebie.
Vassulo, nie głosiłem bajek,
lecz Prawdę. Powinno być głoszone to, co jest prawdziwe.
Głoś Moje Słowo wszędzie przez
wzgląd na Mój Kościół, niech
Kościół odniesie korzyść z Moich Słów i z niezgłębionych bogactw Mojego Najświętszego
Serca. Moje Słowo oświeci serca
i umocnione przez Mojego Du-

cha zwrócą się one ku Mnie.
Nigdy nie trać ufności i nie
wątp nigdy w Moją potężną
obecność. Ach! Zasadziłem Moje
Słowo w odpowiednim miejscu!
Jakże jest dobrze zbierać Moje
owoce w tym kraju! Pomnożę
w nim Moje ołtarze i powiększę
ilość Moich świątyń.
Moja Vassulo, powiedz Mi te
słowa: „Pan jest wielki, hojnie
udzielił biedakom Swej prawości, która trwa na zawsze i na
wieki. Pan chroni małych. Upokorzył mnie i ocalił. Cóż mogę
teraz oddać Panu za to, co mi wyświadczył?”
Możesz Mi dać równą miłość.
Miłość za miłość. Zachowaj Moje
Przykazania i stosuj się do nich.
Pamiętaj, zostałaś wybrana, aby
Mi się podobać przez twe ofiary dla Mojego Domu. Ja jestem
twoim życiem, a Moja Obecność
powiększa się poprzez ciebie,
abyś się stała uczestniczką Mojego Planu. Umiłowana, Ja jestem
twoim Przyjacielem, nigdy w to
nie wątp. Pokój...
ic
31 maja 2006
- Vassulo, Mój pokój został
ci dany. Moje Serce płonie pragnieniem posiadania wszystkich
pasterzy zgromadzonych wokół
jednego Ołtarza. Płonę pragnieniem ujrzenia ich, jak się troszczą
o Moje stado, a nie - o swoją kieszeń. Płonę pragnieniem usłyszenia ich, jak głoszą Moją czułość
i Moją prawość, jak głoszą Mnie
we wszystkim, czego Ja nauczałem, jak czuwają nad Moim ludem z miłością i miłosierdziem.
Jednak zamiast tego wielu obarcza Mój lud ciężkimi brzemionami, których sami nie są zdolni
udźwignąć ani nie zamierzają ich
tknąć, nawet najmniejszym palcem! Jednak gdy chodzi o wzbogacanie szat, o wynoszenie się w
miejscach publicznych, o przedłużanie mów o Mamonie, stają
się mistrzami. Gdy zaś chodzi
o odbudowę Mojego zrujnowanego Kościoła, knują złośliwie,
gromadząc fałszywe przysięgi na
tych, których Ja im posyłam jako
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aniołów. Kochają swoją wygodę
i usypiają delektując się swoją władzą, pozostawiając Moją
trzodę bez nadzoru, błąkającą
się na prawo i na lewo. Poczekaj
jednak, a zobaczysz. Odkąd ich
uszy przestały Mnie słuchać, nie
rozpoznają już, kiedy Ja mówię.
Sprawili, że ich serca są nieugięte
wobec Moich wezwań, żeby nie
uznać Mojego Głosu oraz poleceń, jakie zsyłam w Moim Duchu, przez Moich aniołów. Przybędę z Moimi aniołami, z mocą i
zdepczę ich, jak się depcze błoto,
aby ujawnić ich nagość i zawstydzić ich. W tej bitwie dostrzeżesz
różnicę pomiędzy sprawiedliwymi a niegodziwymi, pomiędzy
tymi, którzy służyli swoim własnym sprawom a tymi, którzy Mi
służyli.
Moja Vassulo, dziecko proroctwa, oświetlaj Moim Światłem te
rejony, w które cię posyłam. Nie
lękaj się prześladowania, bo Ja
jestem z tobą. Ubogacaj Mój Kościół Moimi słowami. Nie patrz
ani na lewo, ani na prawo, lecz
podążaj za Mną. My? Zatem pokój.
Teraz napisz:
Dla tych niedbałych pasterzy
nadejdzie dzień, kiedy uniosę
w górę Moje Berło pytając ich:
„Kogo znieważyliście i komu
bluźniliście?” Oni odpowiedzą,
mówiąc: „Ja absolutnie nigdy nie
bluźniłem ani Cię nie znieważyłem, jeśli o tym mówisz, Panie!”
„Tak” – odpowiem im – bluźniliście Mojemu Świętemu Duchowi Łaski. Przyjęliście jako misję
prześladowanie Mnie, znieważanie Mnie i opluwanie Mnie.
Lżyliście Mnie przez wasze sługi, piorunowaliście Mnie. Przez
wasze lekceważenie i przez wasz
brak znajomości Pism dowiedliście arogancji wobec Moich
posłańców. Nie rozpoznaliście
Mojej Mocy ani Mojego Miłosierdzia i nazywacie „złem” to co
jest czyste i święte! Rzeczywiście
bluźniliście Dziełom Mojego Ducha! Wasze nadzieje złożyliście
w Mamonie. Zaprawdę ciągle na
nowo grzeszyliście... Kiedy na44

dejdzie ten dzień, będziecie wzywać Mojego Imienia, lecz Ja nie
będę was słuchał.”
Vassulo, trwaj w spokoju serca i odzyskaj siły. Proś Ojca, aby
im wybaczył, jak Ja uczyniłem to
na Krzyżu, mówiąc: „Ojcze, wybacz im, ponieważ nie wiedzą,
co czynią!”. Zanieś Moje Imię
do Moich stworzeń. Widzisz, jak
jestem niecierpliwy, by doprowadzić Mój Dom do pojednania i do
życia w pokoju i w jedności?
Pojmij, Moja gołębico, że
odkąd to Przesłanie się zaczęło,
miasta zostały odbudowane i mosty naprawione, ale nie wszystkie.
Muszę jeszcze doprowadzić do
jedności na jednym moście, lecz
pan tego świata nie chce go opuścić. Wzniósł swoje królestwo na
każdym krańcu tego mostu, gromadząc szereg warowni z każdej
strony, aby zagrodzić przejście.
Jeśli ktokolwiek ośmiela się zbliżyć do tego mostu, aby go naprawić, pan i książę ciemności tego
świata wpada w straszny gniew.
Przygotowuje się, aby rozpocząć
walkę z tym, którego Ja posyłam.
- Cóż można uczynić, aby usunąć tę Przeszkodę?
- Błagaj Mnie, twego Boga.
Módl się, poświęcaj i nie szukaj
pochwały ani czci. Zachowaj
twarz uśmiechniętą i wypełniaj
Moje Przykazania. Umocnię cię,
abyś zgromadziła Moich pasterzy
wokół jednego Ołtarza. To będzie
Moje Dzieło. Będzie cię podtrzymywał Święty Michał Archanioł.
On jest twoim aniołem stróżem,
jak jest nim wobec całego Mojego ludu. Będzie ci towarzyszył,
jak czynił to wcześniej w każdej
walce. On usunie wszystkie warownie, które strzegą podziału
Mojego Kościoła. I on zwycięży.
A co do ptaszników, którzy mają
nadzieję cię zniszczyć, zniszczą samych siebie. Wywrócę ich
imperium Moimi dźwięcznymi
pouczeniami i Moją wiernością.
Powalę Moich nieprzyjaciół dzięki tym, których właśnie wskrzeszam z grobów. Pokonam każdy
sprzeciw Moją Miłością i Moim
Miłosierdziem. Uciszę złych po-

tokami Miłosierdzia.
Moja siostro, zostałaś poproszona o składanie ofiar i podjęłaś
je. Dziś proszę cię o ewangelizowanie o tym, co zostało skradzione przez wroga, i to tym,
czym jest życzliwa miłość i duch
pojednania pośród pasterzy. Nie
mogę spocząć, aż ujrzę Mój Kościół pojednany i zjednoczony...
Pozwól Mi zapisać na tabliczce
twego serca Moje pragnienia i
Moje wskazówki, pozostawiając
na twoim czole westchnienia Moich pragnień. Przypomnij Moim
pasterzom, że oprócz spotkań
modlitewnych i przemówień,
muszę ich ujrzeć zgromadzonych
wokół jednego Ołtarza, celebrujących wspólnie, jednym głosem
Liturgię. My? Wszystkie nasiona
Jedności posiane wzrosną!
13 listopada 2006
Jezus Chrystus podyktował mi
tę modlitwę, która jest modlitwą
skruchy, uzdrowienia i uwolnienia. Powiedział, że to “modlitwa-egzorcyzm”, bardzo potrzebna
naszym tak złym czasom.
Ludzie nie wiedzą, jak całkowicie swoimi modlitwami oddalić
szatana, który nad nimi panuje,
zaślepia ich i zadaje im mnóstwo
cierpienia albo poprzez choroby,
albo poprzez wzięcie ich w niewolę.
Jezus mówi też, że wielu czci
fałszywych bogów.
Ta modlitwa jest bardzo skuteczna, jeśli jest odmawiana sercem i szczerze.
Pan powiedział:
- Moja Vassulo, pokój niech
będzie z tobą. Cieszę się, kiedy
przychodzisz do Mnie w ten sposób. Kiedy przemawiasz w Moim
Imieniu; niechaj zgromadzeni
wierni poświęcają Mi siebie i niechaj okażą skruchę przede Mną
tymi słowami:
Panie, znosiłeś mnie z moimi
grzechami przez te wszystkie
lata, lecz pomimo tego ulitowałeś
się nade mną.
Błądziłam wiele razy, lecz teraz już nie będę grzeszyć. Zgrzeszyłam przeciwko Tobie i byłam
niesprawiedliwa. Nigdy już taka
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nie będę.
Wyrzekam się grzechu, wyrzekam się diabła, wyrzekam się
niegodziwości, która plami moją
duszę.
Uwolnij moją duszę od
wszystkiego co jest przeciwne
Twojej Świętości. Błagam Cię,
Panie, uratuj mnie od wszelkiego
zła. Przyjdź teraz, Jezu, przyjdź
teraz i pozostań w moim sercu.
Przebacz mi, Panie, i pozwól
mi spocząć w Tobie. Ty jesteś
moją Tarczą, moim Odkupicielem i moim Światłem. W Tobie
pokładam ufność.
Od dziś będę Cię błogosławiła, Panie, przez wszystkie czasy.
Wyrzekam się zła i wszystkich
bożków oraz idoli. Ty bowiem
jesteś Najwyższy, górujesz nad
światem, daleko przewyższając
wszystkich innych bogów.
Twoim potężnym ramieniem
uratuj mnie od choroby, ocal
mnie od niewoli, uratuj mnie od
problemów i pokonaj mojego
wroga diabła. Przybądź mi szybko z pomocą, o Zbawco! Amen...
Ja, Bóg, kocham cię, umiłowana. My?
Ja jestem.
8 lutego 2007
- Moja Vassulo, pokój niech będzie z tobą. Ofiaruj Mi twoją dłoń
częściej, aby zapisywać Moje
Orędzia. Kiedy ofiarowujesz Mi
twoją dłoń, wtedy ożywiam twe
siły i równocześnie Moje Błogosławieństwa wylewają się na ciebie jak olej namaszczenia! Nigdy
nie osłabniesz, gdy odpowiesz na
Moje Wezwania. Olej będzie zawsze wylewany na Moją umiłowaną, aby cię napełnić zapachem
i poprzez ciebie tych, którzy do
ciebie podchodzą. Moje Imię jest
jak wonna oliwa wylewana na
tych, których wybrałem, aby z
nimi rozmawiać. Osłoniętą i pobłogosławioną Moimi słodkimi
spotkaniami i objawieniami Mojej Obecności posiadam cię teraz
jak Moje terytorium, otoczone
Moimi ramionami. Oto, co mówią Pisma przez Mojego umiłowanego ucznia Jana:
„I Miasto Święte – Jeruzalem

Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla
swego męża.”
Tak! To Mój Kościół. Kto żyje
we Mnie, stanowi część Mojego
Kościoła. Kto ujawnia miłość,
jest Moją małżonką. Ci, którzy
żyją święcie i żyją prawdziwym
życiem we Mnie, nazwą Mnie
słusznie swoim Małżonkiem, a
sami siebie nazwą Moją małżonką, gdyż Ja będę im Bogiem, a
oni – Moimi synami i córkami.
Będziemy spokrewnieni... Nie
ma większej Miłości niż Moja
Miłość wobec was wszystkich.
W Moim Sercu nie ma granic dla
Mojej Miłości, pokolenie.
Vassulo, dałem ci ten niezwykły charyzmat, wychowywania
cię na Moich Dziedzińcach i formowania cię Moją własną Ręką,
posługując się tobą jak tabliczką, na której żłobię Moje Boskie Przesłania, płonąc Ogniem.
Uczyniłem to po to, abyś się stała Moim zwiastunem Jedności
i Moim Echem, powtarzającym
Moje słowa całemu Mojemu
stworzeniu, aby nimi wstrząsnąć
w ich senności, aby huknąć jak
grzmot na tych, którzy są głusi
na Moje miłosierne Wezwania.
[Pragnąłem], abyś postępowała
naprzód bez lęku w Moim Kościele i abyś przemawiała w Moje
Imię, aby przynieść pokój tam,
gdzie jest wzburzenie, życie tam,
gdzie jest śmierć, nadzieję tam,
gdzie panuje rozpacz, miłość
tam, gdzie jest nienawiść i rywalizacja, pociechę tam, gdzie jest
przygnębienie i troska, uzdrowienie tam, gdzie jest rana. Ach!
Vassulo, Ogień tam, gdzie jest
bezbożność.
Uśmierz gniew Ojca, Moje
dziecko, i głoś światu Moje Święte Imię i że Ja Jestem Cudownym
Doradcą, Bogiem Potężnym,
Księciem Pokoju i Ojcem Wiecznym. Podnieś Krzyż Jedności,
jaki ci z ufnością ofiarowałem z
Mojej Wiecznej Miłości i idź za
Mną. Kochaj Mnie jak Ja ciebie
kocham.
ic

7 stycznia 2008
Matka Boża obudziła mnie
około 3.10 i nie pozwalała zasnąć
do 4 nad ranem, aby dać mi orędzie, jakie powinno zostać rozpowszechnione. Matka Boża dała mi
do zrozumienia, że w tym czasie
Chrystus był atakowany bardziej
niż w innej porze. Nasza Święta
Matka mówiła do mnie, lecz nie
prosiła, abym wstała pisać. Obawiałam się, że zapomnę to, co
do mnie mówiła, lecz zapewniła
mnie, że przypomni mi to później,
kiedy będę miała zapisać.
Oto przesłanie Matki Najświętszej.
Pierwsza jego część dotyczyła mnie osobiście, stanowiła
umocnienie i pociechę. Matka
Boża powiedziała, że jest zawsze
przy mnie, szczególnie w tych
trudnych czasach, kiedy szatan
gwałtownie zwraca z wściekłością swój gniew przeciw mnie i
przeciw całemu światu; że Bóg
jest bliżej mnie niż kiedykolwiek
i że mnie kocha i że Niebo nie
jest 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 czasie swej modlitwy…»
Oto druga część orędzia:
Nasza Pani powiedziała, że jesteśmy bardzo blisko wydarzeń,
jakie zostały zapowiedziane, że
ludzkość musi im stawić czoła.
One są u naszych drzwi. To wydarzenia, przyciągane przez złe postępowanie świata, egoizm, brak
miłości; wydarzenia, jakie wynikają z odrzucenia Słowa Boga
przez świat, z jego niegodziwości,
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.
Boże Miłosierdzie przez wszystkie te lata pragnęło przyciągnąć
jak największą liczbę dusz do
Boga. On wyciągał Swe ramiona,
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aby je ocalić, lecz tylko niewielu zrozumiało i posłuchało. Jego
Czas Miłosierdzia nie będzie już
dłużej trwał i nadchodzi czas,
kiedy każdy zostanie poddany
próbie, a ziemia zwymiotuje ze
swego wnętrza rzeki ognia, a ludzie tego świata, którzy nie mieli Boga w swych sercach pojmą
swą małość i nędzę.
Bóg jest niewzruszony i prawdomówny w Swym Słowie. Nadszedł czas, kiedy domownicy
Boga zostaną poddani próbie i ci,
którzy odrzucali Jego Miłosierdzie zakosztują Ognia Boga.
Tu zapytałam, co z tymi ludźmi Kościoła, którzy są zaślepieni
i prześladują Dzieła Miłosierdzia
Bożego.
Matka Boża powiedziała mi,
że oni także doświadczą tego, na
co zasługują.
Mówiła dalej o ofierze. Prosiła
mnie, abym wszystkim przypomniała, że Bóg, nasz Stwórca,
prosi nas o większe zaangażowanie wobec Niego i że nie wystarczy nawrócić się, bez ofiar i
regularnych modlitw. Jeśli ktoś
mówi, że się nawrócił i że znalazł
Boga przez «Prawdziwe Życie
w Bogu», to powinien ponosić
więcej ofiar w aktach poświęcenia się. Są liczne sposoby pokazania Bogu miłości i wspaniałomyślności. Nikt kto nie składa w
ofierze miłości poświęcającej się
nie może mówić: «jestem z grupy Prawdziwego Życia w Bogu».
Kto kocha naprawdę Boga jest
błogosławiony i nie powinien 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,
(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
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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. Wiele
osób nie zdołało zachować Słowa Boga bezpiecznego w sercu,
lecz wystąpili przeciw Słowu, jakie zostało im dane nie tylko w
orędziach «Prawdziwego Życia w
Bogu», ale także w Pismach.
Potem Matka Boża 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.
Potem nasza święta Matka
przypomniała mi wizję, jaką miałam, kiedy byłam bardzo młoda: moje duchowe małżeństwo 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.
Następnie powiedziała:
- Mów bez lęku i nie bój się
tych, którzy ci się sprzeciwiają. Pan i Ja błogosławimy cię i
udzielamy ci naszego pokoju i
naszej miłości.
15 lutego 2008
- Panie?
- Ja jestem. Bądź błogosławiona. Pamiętaj, że Moja Obecność
jest przy tobie stale. Nie masz się
czego obawiać, Moje dziecko.
Trwaj przy Mojej Drogocennej
Krwi w każdym czasie. Nigdy
nie wątp o Mojej Obecności. Ja
zawsze jestem z tobą. Pokój!
ic
19 czerwca 2008
- Pokój niech będzie z tobą.
Moje dziecko, Ja jestem Tym,
który cię podniósł, abyś współpracowała ze Mną. Każdy punkt,
każda wypowiedziana sylaba pochodzi od Ducha Świętego. Kocham Moje stworzenie, a Moje

Miłosierdzie przekracza ludzkie
pojmowanie. Mogę całą tę pracę wykonać sam, lecz kocham
współpracować i trudzić się z
Moimi stworzeniami. Ci, ktorych
wybrałem równocześnie Mnie
uszczęśliwiają. Oni są Moją rozkoszą, słodką wonią na Moich
Dziedzińcach, ale także na ziemi, znakiem Mojej Obecności.
Uświęcam ich, kiedy kroczą ze
Mną. Tak, oni są miejscem Mojego odpoczynku. Moje wargi
drżą ze wzruszenia, kiedy widzę,
jak idą naprzód po Śladach Moich stóp skąpanych we krwi. A
przede wszystkim, to Ja dałem im
życie!
Ja dałem im życie, aby dawali
świadectwo o Moim Zmartwychwstaniu, a przez to rozumiem, że
ukażą Mnie martwemu światu
jako chwalebnego Króla, który
jest gotów im wybaczyć. Ujawniam im Siebie na różne sposoby,
mając nadzieję, że przyciągnę do
Mnie jak największą liczbę dusz.
Tak, Vassulo, sprawiłem, że przeszłaś przez ogień, abym mógł na
tobie złożyć Moje słowo. Niczego Mi zatem nie odmawiaj. Czy
ja ci czegokolwiek odmawiam?
Zaprawdę oddałem za ciebie
Moje Życie.
Córko, posłużyłem się wszystkim, co Mi ofiarowałaś z miłością.
Nakazałem, abyś im powiedziała wszystko, co ci powiedziałem i napisałem. Nie lękaj
się. Nie opuszczaj nawet sylaby.
Niektórzy posłuchają. Inni cię
wyśmieją. Inni wciąż nie będą się
zgadzać i będą z tobą walczyć.
Wszystkim im daj Moje Orędzia.
Dobre nowiny powinny się szerzyć na ziemi, a Moje Słowa aż
po krańce świata. Wielu powróci
do Mnie i porzuci swe złe czyny.
Muszę każdą duszę przemierzyć miarą. Oni zepsuli swą mądrość i fałszywymi metodami
wyselekcjonowali Moje Prawo.
Jednak zbiorą to, co posiali. Nikt,
kto Mnie nie szukał, nie wchodzi
do Nieba. Ci, którzy ganią Moje
Prawo, Mnie upominają i stają się
obrzydliwością w Moich Oczach.
ic
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SPOTKANIE Z OJCEM ŚWIĘTYM
i jubileuszowy prezent
W środę, 5 listopada 2014,
mój mąż Victor i ja, uczestni
czyliśmy w audiencji gene
ralnej papieża Franciszka, w
bardzo
uprzywilejowanym
miejsc u. To był pierwszy rząd
schodów bazyliki Świętego Piotra zwanych Sagrato, w pobliżu fotela papieża. Pod koniec
audiencji papież Franciszek
podszedł, aby powitać każdego po kolei uczestnika audiencji zajmującego wspomniany
pierwszy rząd. Byłam bardzo
wzruszona bliskością Ojca
Świętego i jego pełną uwagą,
z jaką zwracał się do każdej
osoby, którą witał. Gdy przyszła nasza kolej, powiedziałam
Franciszkowi, że świętujemy
nasz złoty jubileusz małżeński. To była ogromna radość
móc porozmawiać chwilę z
papieżem w naszym własnym
języku (hiszpańskim). Z wielkim uśmiechem pogratulował i
pobłogosławił nas, mówiąc, że
to najpiękniejsza rzecz, którą
powinniśmy przekazywać następnym pokoleniom, naszym
dzieciom i wnukom, obecnym
również tam, razem z nami.
Następnie przekazałam papieżowi książkę - jednotomowe wydanie orędzi „Prawdziwe
Życie w Bogu” w języku hiszpańskim, razem z moim listem.
Powiedziałam również papieżowi, że wiem, że otrzymał już
wcześniej książkę „Jedność,
Cnota Miłości” od arcybiskupa Mouradian, razem z którym
uczestniczyłam w kilku pielgrzymkach
ekumenicznych.
Jednak były w niej zawarte
tylko fragmenty książki, którą
ja ofiarowuję mu obecnie, a

która to książka zawiera pełny
tekst orędzi „Prawdziwego Życia w Bogu”.
Ponieważ obawiałam się, że
nie będę w stanie wypowiedzieć więcej niż jedno zdanie,
przygotowałam również list z
wyjaśnieniem. Powiedziałam
równocześnie, że jesteśmy
świadomi najtrudniejszego zadania stojącego obecnie przed
nim i że żarliwie się za niego
modlimy. Niech Bóg mu błogosławi i pomoże mu w jego
wysiłkach w celu ujednolicenia
daty Wielkanocy. Wielu wiernych z różnych stron świata z
niecierpliwością tego oczekuje.
Kiedy papież już zwracał się
w kierunku kolejnej osoby za-

wołałam:
„Ojcze Święty, proszę o
ujednolicenie daty Wielkanocy!”.
Spojrzał na mnie i powiedział, dotykając się w czoło:
„Moja mała córko, mam to
tutaj”.
Teraz więc wiemy dwie rzeczy: że papież posiada orędzia
„Prawdziwego Życia w Bogu i
że poważnie myśli o ujednoliceniu daty Wielkanocy.
Chwała niech będzie Bogu
za doprowadzenie do tego
małego szturmu „Prawdziwego Życia w Bogu”! Reszta zależy teraz od Niego i od naszych
modlitw, aby papież Franciszek
przeczytał tę książkę...
Pilar de Oriol-Tarruella
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Niech
,
Duch Swiety
,
,uczyni nas
swiadkami
Ewangelii
Turcja 2014 .
Niezwykła podróz
29 listopada 2014, Papież Franciszek, podczas swej podróży do Turcji,
udał się do katolickiej katedry wikariatu apostolskiego Stambułu, noszącej
wezwanie Ducha Świętego. W dniu
poprzedzającym mszę św., na którą
z upragnieniem czekali katolicy tureccy, w tym również uchodźcy z krajów
objętych wojną, odbył spotkania z
władzami państwowymi i religijnymi
kraju. Taki jest obowiązujący głowę
państwa protokół. Mimo że zaproszenie do odbycia tej podróży wyszło
od Patriarchy Bartłomieja, to zgodnie
z zasadami, jakich trzyma się od lat
Watykan, ostatecznie podróż do kraju, w którym dominuje inna niż katolicka religia, była możliwa dopiero po
potwierdzeniu zaproszenia zarówno
przez władze świeckie, jak i przez
przywódców dominującej religii - w
tym wypadku islamu.
Homilia Papieża Franciszka
wygłoszona w katedrze
Ducha Świętego
Kościołowi, zrodzonemu z Pięćdziesiątnicy, powierzony jest ogień
Ducha Świętego, który nie tyle wypełnia umysł ideami, ile rozpala serce;
uderzył w niego wiatr Ducha, który
nie przekazuje władzy, ale zdolność
do posługi miłości, język, który każdy
może zrozumieć
Człowiekowi spragnionemu zbawienia, Jezus w Ewangelii przedstawia się jako źródło, z którego można
zaczerpnąć, skałę, z której za sprawą
Ojca wytryskują strumienie wody żywej dla tych wszystkich, którzy w Niego wierzą (por. J 7,38). Wraz z tym
proroctwem, ogłoszonym publicznie
w Jerozolimie, Jezus zapowiada dar
Ducha Świętego, który otrzymają
Jego uczniowie po Jego uwielbieniu,
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czyli po Jego śmierci i zmartwychwstaniu (por. w. 39).
Duch Święty jest duszą Kościoła. On daje życie, rozbudza różne
charyzmaty wzbogacające lud Boży,
a przede wszystkim tworzy jedność
wśród wierzących: z wielu tworzy jedno ciało, ciało Chrystusa. Całe życie i
misja Kościoła zależy od Ducha Świętego; On dokonuje wszystkiego.
Samo wyznanie wiary, jak nam
przypomina w pierwszym dzisiejszym
czytaniu św. Paweł, jest możliwe tylko dlatego, że podpowiada je Duch
Święty: „Nikt nie może powiedzieć
bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12,3b). Kiedy modlimy się, to dlatego, że Duch
Święty rozbudza w nas modlitwę. Kiedy przełamujemy krąg naszego egoizmu, wychodzimy z naszych ograniczeń i podchodzimy do innych, aby
ich spotkać, słuchać, pomagać im, to
dzieje się tak dlatego, że pobudził nas
Duch Boży. Gdy odkrywamy w sobie
niezwykłą zdolność do przebaczania,
miłowania tych, którzy nas nie kochają, to dzieje się tak, bo porwał nas
Duch. Kiedy wychodzimy poza konwencjonalne słówka i zwracamy się
do braci z tą czułością, która rozpala serce, to z pewnością dotknął nas
Duch Święty.
To prawda, że Duch Święty rozbudza różne charyzmaty w Kościele.
Pozornie zdaje się to tworzyć nieład,
ale w istocie, pod Jego kierownictwem, stanowi ogromne bogactwo,
ponieważ Duch Święty jest Duchem
jedności, która nie oznacza jednolitości. Tylko Duch Święty może
wzbudzić różnorodność, wielość a
jednocześnie dokonywać jedności.
Kiedy to my chcemy tworzyć różnorodność i zamykamy się w naszych

partykularyzmach i ekskluzywizmach,
to wnosimy podział; a kiedy my chcemy tworzyć jedność, według naszych
ludzkich planów, to w końcu doprowadzamy do ujednolicenia i homologacji.
Jeśli natomiast pozwalamy się prowadzić Duchowi Świętemu, to bogactwo,
różnorodność, odmienność nigdy nie
stają się konfliktem, ponieważ On nas
pobudza, by żyć różnorodnością w
komunii Kościoła.
Mnogość członków i charyzmatów
znajduje swoją zasadę harmonizującą w Duchu Chrystusa, którego posłał
Ojciec i którego nadal posyła, by dokonywać jedności wśród wierzących.
Duch Święty sprawia jedność Kościoła: jedność w wierze, jedność w miłości, jedność w spójności wewnętrznej.
Kościół i Kościoły są wezwane, by dać
się prowadzić przez Ducha Świętego,
przybierając postawę otwartości, gotowości uczenia się i posłuszeństwa.
To On harmonizuje Kościół. Przychodzi mi na myśl to piękne powiedzenie
świętego Bazylego Wielkiego: „Ipse
harmonia est”, On sam jest harmonią.
Chodzi tu o perspektywę nadziei,
ale jednocześnie perspektywę mozołu, ponieważ zawsze jest w nas pokusa, aby opierać się Duchowi Świętemu, bo miesza, rusza z miejsca, każe
chodzić, przynagla Kościół, by szedł
naprzód. A zawsze łatwiej i wygodnej zasiąść na swoich statycznych i
niezmiennych pozycjach. W rzeczywistości Kościół okazuje się wiernym
Duchowi Świętemu, na tyle, na ile nie
usiłuje Go uregulować i oswoić. Kościół okazuje się wiernym Duchowi
Świętemu, kiedy oddala pokusę patrzenia na siebie. A my, chrześcijanie
stajemy się prawdziwymi uczniami-misjonarzami, zdolnymi do budzenia
sumień, jeśli zrezygnujemy ze stylu
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defensywnego, aby pozwolić się prowadzić Duchowi Świętemu. On jest
świeżością, wyobraźnią, nowością.
Nasze obrony mogą się przejawiać przez przesadne przywiązanie
do naszych idei, sił własnych – jednak
w ten sposób popadamy w pelagianizm – lub przez postawę ambicji i
próżności. Te mechanizmy obronne uniemożliwiają nam zrozumienie
naprawdę innych i otwarcie się na
szczery dialog z nimi. Ale Kościołowi,
zrodzonemu z Pięćdziesiątnicy, powierzony jest ogień Ducha Świętego,
który nie tyle wypełnia umysł ideami,
ile rozpala serce; uderzył w niego
wiatr Ducha, który nie przekazuje władzy, ale zdolność do posługi miłości,
język, który każdy może zrozumieć.
Im bardziej pozwolimy się pokornie prowadzić Duchowi Pańskiemu
na naszej drodze wiary i życia braterskiego, tym bardziej będziemy przezwyciężać nieporozumienia i spory,
podziały i kontrowersje oraz staniemy
się wiarygodnym znakiem jedności
i pokoju. Wiarygodny znak, że Pan
zmartwychwstał, że żyje.
Z tą radosną pewnością obejmuję
was wszystkich, drodzy bracia i siostry: katolickiego Patriarchę syryjskiego, Przewodniczącego Konferencji
Episkopatu, Wikariusza Apostolskiego, bpa Pelâtre, pozostałych biskupów i egzarchów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wiernych
świeckich, należących do różnych
wspólnot i różnych obrządków Kościoła katolickiego. Pragnę pozdrowić
z braterską miłością Patriarchę Konstantynopola, Jego Świątobliwość
Bartłomieja I, Metropolitę syryjsko-ortodoksyjnego, Wikariusza patriarchalnego ormiańsko-apostolskiego
oraz przedstawicieli wspólnot protestanckich, którzy zechcieli z nami się
modlić podczas tej celebracji. Pragnę
im wyrazić moją wdzięczność za ten
braterski gest. Serdeczną myśl kieruję ku Patriarsze ormiańsko-apostolskiemu Mesrobowi II, zapewniając o
mojej modlitwie.
Bracia i siostry, skierujmy naszą
myśl ku Najświętszej Maryi Pannie,
Świętej Matce Bożej. Wraz Nią, która
w Wieczerniku modliła się z apostołami w oczekiwaniu Pięćdziesiątnicy,
prośmy Pana, aby zesłał swego Ducha Świętego do naszych serc i uczynił nas świadkami jego Ewangelii na
całym świecie. Amen!

Nabożeństwo ekumeniczne
w kościele św. Jerzego
Odbyło się ono w siedzibie Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola w stambulskiej dzielnicy Fanar.
Po nim nastąpiło prywatne spotkanie
z patriarchą Bartłomiejem w jego rezydencji. Wejściu papieża i patriarchy
do świątyni towarzyszył śpiew chóru.
Zajęli oni miejsca przed ikonostasem.
Po modlitwie m.in. w intencji obu
zwierzchników kościelnych i jedności
Kościoła, Bartłomiej i Franciszek wygłosili krótkie przemówienia.
Witając po grecku papieża, przybywającego ze starożytnego Rzymu
do Nowego Rzymu (jak prawosławni
określają Konstantynopol), wskazał,
że tym samym Franciszek przerzucił
„symboliczny most między Wschodem i Zachodem”, niosąc „miłość
Pierwszego wśród Apostołów do
swego brata, Pierwszego Powołanego”. Przypomniał, że pierwsza wizyta
Franciszka po objęciu rzymskiej stolicy biskupiej, która „przewodzi w miłości”, wpisuje się w ciąg podobnych
wizyt jego poprzedników: Pawła VI,
Jana Pawła II i Benedykta XVI, świadcząc o jego i Kościoła Rzymu woli
dalszego podążania wraz z Kościołem prawosławnym drogą wiodącą do
„przywrócenia pełnej komunii” między
obu Kościołami.
Wspomniał także o swoich wielkich poprzednikach na stolicy biskupiej w Konstantynopolu, należących
do „chóru wybitnych Ojców Kościoła
powszechnego”: św. Grzegorzu Teologu i św. Janie Chryzostomie, których relikwie spoczywają w tej świątyni (wraz z relikwiami św. Bazylego
Wielkiego, wielkiej męczennicy Eufe-

mii i innych świętych) po tym jak 10
lat temu Kościół Rzymu zwrócił je Patriarchatowi Ekumenicznemu. Zostały
one zrabowane w Konstantynopolu
przez krzyżowców w 1204 r. i były
przechowywane w bazylice watykańskiej. Bartłomiej podziękował Kościołowi Rzymu za ten „braterski gest”.
Wyraził życzenie, by „ci Święci Ojcowie, na których nauczaniu została
w pierwszym tysiącleciu zbudowana
nasza wspólna wiara, wstawiali się u
Pana, abyśmy mogli odnaleźć pełną
komunię między naszymi Kościołami,
wypełniając tym samym Jego świętą
wolę w tych krytycznych dla ludzkości i świata czasach”. - Witaj, bracie
umiłowany w Panu! - zakończył patriarcha.
Odpowiedź
Papieża Franciszka
Wasza Świątobliwość,
drogi bracie,
Wieczór zawsze niesie z sobą
mieszane uczucia wdzięczności za
przeżyty dzień i naznaczone niepokojem zawierzenie w obliczu zapadającej nocy. Dzisiejszego wieczoru moje
serce jest wypełnione wdzięcznością
dla Boga, który pozwolił mi znaleźć
się tutaj, by modlić się razem z Waszą Świątobliwością i tym Kościołem
siostrzanym na koniec intensywnego
dnia wizyty apostolskiej. Równocześnie moje serce oczekuje na dzień,
który rozpoczęliśmy liturgicznie: święto św. Andrzeja Apostoła, założyciela i
patrona tego Kościoła.
W tej wieczornej modlitwie, poprzez słowa proroka Zachariasza Pan
po raz kolejny dał nam fundament,
który jest podstawą naszego wychylenia między dniem dzisiejszym a
jakimś jutrem, mocną skałę, na której
możemy wspólnie stawiać nasze kroki z radością i nadzieją; tym skalistym
fundamentem jest obietnica Pana:
„Oto Ja wybawię lud mój z krainy
wschodu i z krainy zachodu słońca...
Ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym”(Za 8,7.8).
Tak, czcigodny i drogi Bracie Bartłomieju, wyrażając szczere „dziękuję”
za Twoją braterską gościnność, czuję,
że nasza radość jest większa, ponieważ jej źródło jest gdzie indziej, nie
jest w nas, nie tkwi w naszym zaangażowaniu i w naszych wysiłkach, które
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oczywiście istnieją, ale we wspólnym
zawierzeniu wierności Boga, który kładzie fundament, by odbudować swoją
świątynię, którą jest Kościół (por. Za
8.9). „Zasieję pokój” (Za 8,12); oto
ziarno radości. Ten pokój i radość, jakich świat dać nie może, ale który Pan
Jezus obiecał swoim uczniom i dał go
im jako Zmartwychwstały, w mocy Ducha Świętego.
Andrzej i Piotr usłyszeli tę obietnicę, otrzymali ten dar. Byli braćmi
rodzonymi, ale spotkanie z Chrystusem przemieniło ich w braci w wierze
i miłości. A tego radosnego wieczoru,
podczas modlitewnego czuwania powiedziałbym przede wszystkim: braci w nadziei. Wasza Świątobliwość,
jakaż to łaska być braćmi w nadziei
Zmartwychwstałego Pana! A nadzieja nie zawodzi! Cóż za łaska – i jaka
odpowiedzialność – móc podążać
wspólnie w tej nadziei, znajdując
oparcie we wstawiennictwie świętych
braci Apostołów Andrzeja i Piotra! I
wiedzieć, że ta wspólna nadzieja zawieść nie może, ponieważ nie opiera
się na nas i na naszych wątłych siłach, ale na wierności Boga.
Z tą radosną nadzieją, pełną
wdzięczności i niecierpliwego oczekiwania wyrażam Waszej Świątobliwości i wszystkim obecnym oraz Kościołowi Konstantynopola moje serdeczne
i braterskie życzenia na uroczystość
świętego Patrona.
I proszę o pewną przysługę:
o pobłogosławienie mnie
i Kościoła Rzymskiego...
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Papież na prawosławnych
uroczystościach
ku czci św. Andrzeja
Trwającą dwie i pół godziny Boską
Liturgię św. Jana Chryzostoma odprawił patriarcha Bartłomiej I. Czynny
udział w jednym z jej elementów wziął
papież Franciszek, odmawiając (po
łacinie) wobec całego zgromadzenia modlitwę „Ojcze nasz”. W jednej
z modlitw liturgii (apolytikion) wspomniano wizytę „czcigodnego Pasterza i Prymasa z Zachodu”.
Po zakończeniu liturgii głos zabrał
patriarcha Bartłomiej. Podziękował
Franciszkowi za jego udział w obchodach ku czci św. Andrzeja, prze
kazując papieżowi „pocałunek pokoju
i miłości”. Przypomniał ich niedawną
wizytę w Ziemi Świętej w 50. rocznicę spotkania papieża Pawła VI i
patriarchy Atenagorasa, dzięki któremu „kurs dziejów zmienił kierunek”.
Paralelne, a często sprzeczne ze
sobą drogi obu Kościołów „spotkały
się we wspólnym znaku odnalezienia zagubionej jedności” i odnowiła
się ich wola zrobienia wszystkiego,
co możliwe, by na nowo zapanowała
„komunia w jednej wierze i wspólnym
Kielichu” eucharystycznym.
Otworzyła się w ten sposób
„droga do Emaus”, długa i niekiedy
trudna, ale „bez powrotu”. Podjęli ją
wszyscy następcy Pawła VI i Atenagorasa, prowadząc „dialog miłości i
prawdy” między Kościołami, mający
na celu usunięcie przeszkód nagromadzonych w ciągu tysiąclecia, „dialog między braćmi, a nie jak kiedyś
rywalami”. Wyrazem tego dialogu są
wzajemne wizyty, jakie składają sobie Kościoły Rzymu i Konstantynopola z okazji ich świąt patronalnych:
apostołów-braci Piotra i Andrzeja.
Przekazana przez nich wspólna nam
wiara została zdogmatyzowana podczas soborów powszechnych i jest
dziedzictwem naszych Kościołów, a
także „niezachwianym fundamentem
naszej jedności”.
Jednak - wskazał Bartłomiej - nie
można skupiać się jedynie na przeszłości. - Czemu służyłaby nasza
wierność przeszłości, gdyby nic nie
znaczyła dla przyszłości? - pytał
hierarcha. Wskazał, że Kościół ma
patrzeć nie tyle w przeszłość, ile na
dzień dzisiejszy i w przyszłość, istnie-

je bowiem dla człowieka i świata, a
nie dla samego siebie.
Zwracając się do papieża, zauważył, że choć krótko kieruje swym Kościołem, stał się dla współczesnych
„zwiastunem miłości, pokoju i pojednania” nie tylko za sprawą nauczania,
ale przede wszystkim dzięki prostocie, pokorze i miłości do wszystkich,
z jakimi pełni swą posługę. Jego „bracia prawosławni” mają nadzieję, że za
jego pontyfikatu oba Kościoły będą
nadal się do siebie zbliżać na solidnej
podstawie wspólnej tradycji, „która
zawsze szanowała i uznawała w ciele
Kościoła prymat miłości, czci i służby
w ramach synodalności, aby jednymi
ustami i jednym sercem wyznawany
był Bóg Trójjedyny i rozlewała się na
świat Jego miłość”.
Bartłomiej przypomniał, że trwają
przygotowania do soboru wszechprawosławnego, który ma się odbyć w
Stambule w 2016 r. Poprosił papieża
o modlitwę w intencji tych prac. - Niestety, tysiącletnie zerwanie komunii
eucharystycznej między naszymi Kościołami nie pozwala jeszcze na zwołanie wielkiego, wspólnego soboru
powszechnego - stwierdził patriarcha.
Na razie więc, w oczekiwaniu na pełną komunię wzajemny udział Kościołów w swoim życiu synodalnym wyraża się w wysyłaniu obserwatorów, tak
jak się to dzieje podczas Synodów
Biskupów i jak - ma nadzieję - będzie
podczas soboru wszechprawosławnego.
Na zakończenie honorowy zwierz
chnik prawosławia zauważył, że
„współcześni prześladowcy chrześcijaństwa nie pytają, do jakiego Kościoła należą ofiary”. - Jedność, dla
której jeszcze wiele musimy zrobić,
już się dokonuje, niestety za sprawą
męczeństwa - zaznaczył patriarcha.
Odpowiedź
Papieża Franciszka
Wasza Świątobliwość,
najdroższy bracie Bartłomieju!
Wiele razy, jako arcybiskup Buenos Aires uczestniczyłem w Boskiej
Liturgii wspólnot prawosławnych żyjących w tym mieście, ale kiedy jestem
dziś tutaj, w tym kościele patriarchalnym św. Jerzego, by obchodzić uroczystość świętego Andrzeja apostoła,
pierwszego z powołanych i brata Piotra, patrona Patriarchatu Ekumenicz-
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nego, odczytuję to naprawdę jako
szczególną łaskę, którą daje mi Pan.
Spotykanie się, spojrzenie sobie
nawzajem w oczy, wymiana pocałunku pokoju, modlitwa jeden za drugiego to podstawowe wymiary drogi ku
przywróceniu pełnej jedności, do której dążymy. Wszystko to poprzedza i
towarzyszy nieustannie owemu innemu istotnemu wymiarowi tej drogi, jakim jest dialog teologiczny. Prawdziwy
dialog jest zawsze spotkaniem osób
obdarzonych imieniem, obliczem, historią, a nie tylko wymiany idei.
Jest to szczególnie ważne dla nas,
chrześcijan, bo dla nas prawdą jest
osoba Jezusa Chrystusa. Przykład
św. Andrzeja, który razem z innym
uczniem przyjął zaproszenie Boskiego Mistrza: „Chodźcie, a zobaczycie”
i „tego dnia pozostali u Niego” (J 1,
39), ukazuje nam wyraźnie, że życie
chrześcijańskie jest doświadczeniem
osobowym, spotkaniem przemieniającym z Tym, który nas kocha i chce
nas zbawić. Także przepowiadanie
chrześcijańskie upowszechnia się
dzięki osobom, które, rozmiłowane
w Chrystusie, nie mogą nie przekazywać radości bycia kochanym i zbawionym. Po raz kolejny światło rzuca przykład apostoła Andrzeja. On,
poszedłszy za Jezusem tam gdzie
mieszkał i przebywając z Nim, „spotkał najpierw swego brata i rzekł do
niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to
znaczy: Chrystusa. I przyprowadził
go do Jezusa”(J 1,40-42). Jest zatem
oczywiste, że także dialog między
chrześcijanami nie może uniknąć tej
logiki spotkania osobowego.
Nie jest więc przypadkiem, że proces pojednania i pokoju między katolikami a prawosławnymi rozpoczął
się w pewien sposób od spotkania,
od uścisku naszych czcigodnych poprzedników, Patriarchy Ekumenicznego, Atenagorasa i papieża Pawła VI,
pięćdziesiąt lat temu w Jerozolimie.
Wydarzenie to Wasza Świątobliwość
i ja niedawno chcieliśmy upamiętnić
spotykając się ponownie w mieście,
w którym Pan Jezus Chrystus umarł
i zmartwychwstał.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności, moja obecna wizyta ma miejsce
kilka dni po obchodach pięćdziesiątej
rocznicy promulgacji dekretu Soboru
Watykańskiego II o poszukiwaniu jedności wszystkich chrześcijan, Unitatis

redintegratio. Jest to dokument podstawowy, poprzez który została otwarta nowa droga do spotkania między
katolikami a braćmi z innych Kościołów i wspólnot kościelnych.
W szczególności, przez ten dekret
Kościół katolicki uznaje, że Kościoły
prawosławne „posiadają prawdziwe
sakramenty, szczególnie zaś na mocy
sukcesji apostolskiej, kapłaństwo i
Eucharystię, dzięki którym są wciąż
z nami złączone najściślejszym węzłem” (n. 15). W związku z tym stwierdzono, że aby wiernie zachować
pełnię tradycji chrześcijańskiej i doprowadzić do pojednania chrześcijan
Wschodu i Zachodu niezwykle ważne
jest zachowanie i podtrzymanie bogatej spuścizny Kościołów Wschodnich,
nie tylko jeśli idzie o tradycje liturgiczne i duchowe, ale także normy
kanoniczne, ustalone przez Świętych
Ojców i sobory, regulujące życie tych
Kościołów (por. nn. 15-16).
Uważam, że ważne jest podkreślenie przestrzegania tej zasady jako
niezbędnego i wzajemnego warunku
przywrócenia pełnej jedności, która
nie oznacza ani podporządkowania jednego Kościoła drugiemu ani
też wchłonięcia, ale raczej przyjęcie wszystkich darów, jakie Bóg dał
każdemu, by ukazać całemu światu
wielką tajemnicę zbawienia dokonanego przez Chrystusa Pana za pośrednictwem Ducha Świętego. Chcę
zapewnić każdego z was, że Kościół
katolicki, aby osiągnąć upragniony
cel pełnej jedności, nie zamierza narzucać żadnych wymogów, poza wyznawaniem wspólnej wiary i abyśmy
byli gotowi do poszukiwania razem,
w świetle nauczania biblijnego i doświadczenia pierwszego tysiąclecia,
sposobów którymi można by zapewnić niezbędną jedność Kościoła w
obecnych warunkach. Jedyną rzeczą, jakiej pragnie Kościół katolicki i
do czego dążę jako Biskup Rzymu,
„Kościoła, który przewodzi w miłości”,
jest komunia z Kościołami prawosławnymi. Komunia ta zawsze będzie
owocem miłości która „rozlana jest w
sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5,5),
miłości braterskiej, która wyraża więź
duchową i transcendentną, jednoczącą nas jako uczniów Pana.
We współczesnym świecie silnie
podnoszą się głosy, których nie może-

my nie słyszeć, żądające od naszych
Kościołów, by żyły dogłębnie jako
uczniowie Pana Jezusa Chrystusa.
Pierwszym z nich jest głos ubogich. Jest dziś na świecie zbyt wiele mężczyzn i kobiet cierpiących z
powodu poważnego niedożywienia,
rosnącego bezrobocia, wysokiego
odsetka ludzi młodych bez pracy i
wzrostu wykluczenia społecznego,
które może prowadzić do działalności przestępczej, a nawet rekrutacji
terrorystów. Nie możemy pozostać
obojętni na głosy tych braci i sióstr.
Żądają oni od nas nie tylko, by dać im
pomoc materialną, niezbędną w tak
wielu przypadkach, ale nade wszystko, byśmy im pomogli bronić ich godności jako osób, żeby mogli odnaleźć
duchowe energie, dojść do siebie i
aby ponownie stali się bohaterami
własnego losu. Proszą nas ponadto,
byśmy w świetle Ewangelii zwalczali
strukturalne przyczyny ubóstwa, nierówności, braku godnej pracy, ziemi i
domu, negowania praw społecznych i
pracowniczych. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, byśmy wspólnie pokonywali tę globalizację obojętności,
która wydaje się dziś panować oraz
budowali nową cywilizację miłości i
solidarności.
Drugi głos, głośno wołający to ten,
który podnoszą ofiary konfliktów w
wielu częściach świata. Słyszymy ten
rozbrzmiewający głos bardzo dobrze
stąd, ponieważ niektóre kraje sąsiednie są naznaczone potworną i nieludzką wojną. Z głębokim bólem myślę o tak wielu ofiarach nieludzkiego i
bezmyślnego zamachu, wymierzonego w minionych dniach wobec wiernych muzułmańskich, którzy modlili
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się w meczecie w Kano, w Nigerii. Zakłócanie pokoju jakiegoś narodu, popełnienie lub zezwolenie na wszelką
przemoc, zwłaszcza na osobach słabych i bezbronnych, to ciężki grzech
przeciwko Bogu. Oznacza to bowiem
brak poszanowania dla znajdującego
się w człowieku obrazu Boga. Głos
ofiar konfliktów pobudza nas, byśmy
przyspieszyli kroku na drodze pojednania i komunii między katolikami a
prawosławnymi. Zresztą jakże możemy wiarygodnie głosić orędzie pokoju, które pochodzi od Chrystusa,
jeśli nadal istnieją między nami rywalizacje i spory? (Paweł VI, adhort. ap.
Evangelii nuntiandi, 77).
Trzeci wzywający nas głos, to głos
ludzi młodych. Jest dziś niestety wielu
młodych, którzy żyją bez nadziei, pokonani przez nieufność i rezygnację.
Następnie wielu młodych pod wpływem dominującej kultury poszukuje
radości jedynie w posiadaniu dóbr
materialnych i zaspokojeniu emocji
danej chwili. Nowe pokolenia nigdy
nie będą mogły zyskać prawdziwej
mądrości i zachować żywej nadziei,
jeśli nie będziemy w stanie docenić i
przekazać prawdziwego humanizmu,
wypływającego z Ewangelii i tysiącletniego doświadczenia Kościoła. To
właśnie młodzi – myślę na przykład
o rzeszach młodych prawosławnych,
katolików i protestantów, którzy spotykają się na międzynarodowych
spotkaniach organizowanych przez
Wspólnotę z Taizé – którzy dzisiaj
nakłaniają nas do podjęcia kroków ku
pełnej komunii. I to nie dlatego, że pomijają znaczenie różnic, które wciąż
nas dzielą, ale dlatego, że potrafią
spojrzeć dalej, są zdolni pojąć to, co
istotne, to, co nas już łączy, a jest tego
wiele, Wasza Świątobliwość!
Wasza Świątobliwość, jesteśmy
już na drodze ku pełnej jedności i już
możemy żyć wymownymi znakami
rzeczywistej jedności, chociaż wciąż
jeszcze częściowej. To nas pociesza
i wspiera w kontynuowaniu tej drogi.
Jesteśmy pewni, że na tej drodze jesteśmy wspierani wstawiennictwem
apostoła Andrzeja i jego brata Piotra,
uważanych przez tradycję za założycieli Kościołów Konstantynopola
i Rzymu. Prośmy Boga o wielki dar
pełnej jedności i zdolności przyjęcia
go w naszym życiu. I nigdy nie za-
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pominajmy, aby modlić się za siebie
nawzajem.
Konferencja prasowa papieża
w drodze powrotnej z Turcji
– Wasza Świątobliwość, bardzo
dziękuję za obecność wśród nas,
dziękuję za to tak serdeczne i przyjazne pozdrowienie, skierowane do
każdego z nas. Teraz przechodzimy
do drugiej części, „kulturalnej” z pytaniami. Na listę wpisało się kilka osób,
a na pierwszym miejscu umieszczamy dwie koleżanki z Turcji, które są
naturalnie zainteresowane, ponieważ
jak sądzimy pytania będą dotyczyły
podróży. Wasza Świątobliwość dokonał podczas niej bardzo wielu rzeczy,
i możemy pogłębić wiele aspektów.
Zapraszam więc Yasemin, by podeszła i zadała pierwsze pytanie. Yasemin jest z telewizji tureckiej, była już
podczas podróży tutaj z papieżem
Benedyktem XVI i jest ekspertem papieskich podróży do Turcji.
Yasemin Taskin:
- Dobry wieczór, Wasza Świątobliwość. Moje pytanie dotyczy oczywiście podróży. Prezydent Erdogan
mówił o „islamofobii”; Ty, Ojcze Święty skoncentrowałeś się oczywiście
bardziej na aktualnej chrystianofobii
na Bliskim Wschodzie, to znaczy na
tym, co dzieje się z chrześcijanami, z
mniejszościami. Biorąc również pod
uwagę wezwanie do dialogu międzyreligijnego, co można zrobić więcej?
Czy wystarcza sam tylko dialog międzyreligijny? Czy można pójść dalej?
Co zdaniem Waszej Świątobliwości
powinni uczynić przywódcy światowi?
Stawiam to pytanie, bo jesteś Ojcze
Święty nie tylko duchowym przywódcą katolików, ale obecnie globalnym
przywódcą moralnym, a więc również
w tym sensie, chciałbym konkretnie
wiedzieć, co można zrobić, czy można pójść dalej...
Papież Franciszek:
- Pani pytania wystarczyłyby na
książkę! Chciałbym powiedzieć coś o
dialogu międzyreligijnym, o islamofobii i chrystianofobii – a więc trzy kwestie. O islamofobii: jest prawdą, że w
obliczu działań terrorystycznych, nie
tylko w tej części świata, ale także w
Afryce, istnieje pewna reakcja i powiada się: „Jeśli to islam, to ja jestem
wściekły!”. Obraża się wielu muzuł-

manów, wyznawców islamu. Mówią
oni: „Nie, my to coś innego. Koran
jest księgą pokoju, jest proroczą księgą pokoju. To nie islam”. Ja to rozumiem i jestem przekonany, że – ja tak
przynajmniej szczerze uważam – że
nie można mówić, iż wszyscy muzułmanie są terrorystami. Podobnie
nie można powiedzieć, że wszyscy
chrześcijanie są fundamentalistami,
ponieważ także i my ich mamy, we
wszystkich religiach są takie grupki.
Powiedziałem prezydentowi (Erdoganowi): „Dobrze by było, gdyby wszyscy przywódcy islamscy – przywódcy
polityczni, religijni czy naukowi jasno
powiedzieli i potępili te akty, gdyż pomogłoby to większości muzułmanów,
gdyby powiedzieli „nie”; ale naprawdę, z ust swoich przywódców: przywódców religijnych, akademickich,
wielu intelektualistów i przywódców
politycznych”. Takiej odpowiedzi u
dzieliłem. Wszyscy bowiem potrzebujemy światowego potępienia, także
ze strony muzułmanów, osób o tej
tożsamości, aby powiedzieli: „My tacy
nie jesteśmy, Koran tym nie jest”. To
pierwsza sprawa.
Chrystianofobia: to prawda! Nie
chcę używać słodkich słówek. Wyrzucają nas, chrześcijan z Bliskiego
Wschodu. Czasami, jak to widzieliśmy w Iraku, w rejonie Mosulu, muszą odejść i zostawić wszystko, lub
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zapłacić podatek, który na nic się zdaje... A innym razem wyrzucają nas w
białych rękawiczkach. Na przykład, w
pewnym państwie, mąż mieszka tu, a
żona tam... Nie pozwala się, aby mąż
mógł mieszkać z żoną, ale zmusza
się kobietę do wyjazdu i opuszczenia domu. Dzieje się tak w niektórych
krajach. Jakby chcieli, żeby nie było
już więcej chrześcijan, żeby nie było
żadnego śladu chrześcijaństwa. Tak
się dzieje w tym regionie świata. To
prawda, jest to skutek terroryzmu, w
pierwszym przypadku, ale kiedy robi
się to dyplomatycznie, w białych rękawiczkach, to dlatego, że kryje się za
tym coś jeszcze, a to nie jest dobre.
I po trzecie, dialog międzyreligijny. Może najpiękniejszą rozmowę
miałem z przewodniczącym Komitetu
ds. Religijnych i jego zespołem. Już
kiedy przybył nowy ambasador Turcji,
półtora miesiąca temu, by przekazać
listy uwierzytelniające, widziałem
człowieka wyjątkowego, o głębokiej
religijności. Także przewodniczący
tego urzędu był z tej samej szkoły.
Powiedzieli coś pięknego: „Wydaje
się teraz, że dialog międzyreligijny
dobiegł końca. Musimy uczynić krok
milowy, aby dialog międzyreligijny nie
był ograniczony do wymiany zdań w
rodzaju: „Co o tym sądzicie?” – „My o
tym?”... „Musimy uczynić milowy krok,
musimy prowadzić dialog między
ludźmi różnych wyznań. To piękne,
bo mężczyzna i kobieta, wymieniają z
mężczyzną i kobietą doświadczenia:
mówi się nie tylko o teologii, ale także
o doświadczeniu religijnym. I to byłby
krok naprzód. To spotkanie bardzo mi
się podobało, było wysokiej jakości.
Wracając do dwóch pierwszych
aspektów, zwłaszcza, do islamofobii
– zawsze musimy odróżniać to, co
jest propozycją danej religii, od konkretnego jej zastosowania przez dany
rząd. Możesz mówić: „Jestem muzułmaninem – a ja jestem żydem – Jestem chrześcijaninem”. Masz jednak
rządzić krajem nie jako muzułmanin,
wyznawca judaizmu czy chrześcija
nin. Istnieje przepaść. Trzeba doko
nać tego rozróżnienia, ponieważ
wiele razy używa się nazwy, ale nie
mamy do czynienia z rzeczywistością
religijną. Nie wiem, czy odpowiedziałem...
Yasemin Taskin: Dziękuję.

Esma Cakir:
- Jakie jest znaczenie tej bardzo intensywnej chwili modlitwy w
meczecie? Czy był to dla Ciebie, Ojcze Święty, sposób zwrócenia się do
Boga? Czym szczególnie chciałbyś
się z nami podzielić?
Papież Franciszek:
- Przybyłem do Turcji jako pielgrzym, a nie turysta, a głównym motywem było dzisiejsze święto: przyjechałem po prostu, aby przeżywać je
razem z patriarchą Bartłomiejem – a
więc była to motywacja religijna. Ale
kiedy poszedłem do meczetu, nie mogłem powiedzieć: „Nie, teraz jestem
turystą”. Wszystko miało charakter
religijny. Zobaczyłem to wspaniałe
dzieło! Mufti dobrze mi wszystko wyjaśnił, z wielką delikatnością, a także
powiedział o Koranie, gdzie mowa
o Maryi i Janie Chrzcicielu... W tej
chwili odczułem potrzebę modlitwy.
Zapytałem: czy możemy się trochę
pomodlić? Odpowiedział: - „Tak, tak”.
Pomodliłem się za Turcję, o pokój, za
muftiego... za wszystkich... za mnie,
bo potrzebuję modlitwy... modliłem
się naprawdę... Szczególnie modliłem
się o pokój. Powiedziałem: „Panie,
skończmy z wojną...”. Tak, to był moment szczerej modlitwy.
Aleksiej Bukałow (prawosławny):
- Chciałbym wiedzieć, jakie po tej
wizycie i tym niezwykłym spotkaniu z
Patriarchą Konstantynopola są szanse na kontakty z Patriarchatem Moskiewskim?
Papież Franciszek:
- W zeszłym miesiącu, przy okazji Synodu, przybył, jako delegat patriarchy Cyryla, metropolita Hilarion.
Chciał ze mną rozmawiać, nie jako
delegat na Synod, ale jako przewodniczący komisji do spraw dialogu prawosławno-katolickiego. Nieco porozmawialiśmy.
Najpierw powiem coś o całym
prawosławiu, a następnie „dojadę”
do Moskwy. Jestem przekonany, że
z całym prawosławiem trwa proces
dialogu. Uznajemy ważność sakramentów, mają sukcesję apostolską...
Czego możemy się spodziewać? Że
teologowie uzgodnią różnice? Nigdy
ten dzień nie nadejdzie, zapewniam
Pana, jestem sceptyczny. Teologowie
dobrze pracują, ale pamiętam słowa,
które podobno miał powiedzieć Ate-

nagoras do Pawła VI: „Zbierzmy teologów na wyspie i niech dyskutują, a
my idźmy do przodu”. Myślałem, że to
nieprawda, ale Bartłomiej I powiedział
mi: „Nie, to prawda, tak powiedział”.
Nie można czekać: jedność to pielgrzymka, pielgrzymka, którą trzeba
podjąć i odbyć razem. Tym właśnie
jest ekumenizm duchowy: modlić się
razem, pracować razem, wiele dzieł
miłosierdzia, tyle pracy przed nami...
Wspólnie nauczać... Wspólnie iść
naprzód. To właśnie ekumenizm duchowy. Potem jest ekumenizm krwi,
kiedy zabijają chrześcijan; mamy
wielu męczenników... poczynając od
tych w Ugandzie, kanonizowanych 50
lat temu: połowa z ich była anglikanami, a druga połowa katolikami; ale ci,
[którzy ich zabili] nie mówili: „Jesteś
katolikiem... a ty anglikaninem...”.
Nie: „Jesteś chrześcijaninem”, a krew
została wymieszana. To ekumenizm
krwi. Nasi męczennicy wspólnie wołają: „Jesteśmy jedno! Już mamy
jedność, w duchu, a także i we krwi”.
Nie wiem, czy opowiedziałem tutaj
anegdotę z Hamburga, o proboszczu z Hamburga... ? Kiedy byłem w
Niemczech, musiałem pojechać do
Hamburga, żeby ochrzcić dziecko. A
proboszcz prowadził proces kanonizacyjny księdza, który został ścięty
na gilotynie przez nazistów, ponieważ
uczył dzieci katechizmu. I w pewnym
momencie, badając sprawę odkrył,
że za nim stał w kolejce do egzekucji
pastor luterański, skazany na gilotynę
z tego samego powodu. Ich krew się
wymieszała. Proboszcz ten poszedł
do biskupa i powiedział: „Nie mogę
prowadzić tego procesu tylko w sprawie księdza: albo dla wszystkich, albo
dla tych dwóch, albo dla żadnego”. To
jest ekumenizm krwi, który nam tak
bardzo pomaga, tak wiele nam mówi.
Myślę, że musimy iść śmiało na tej
drodze. Tak, trzeba słuchać katedr
uniwersyteckich, i to robimy, ale trzeba iść dalej, ciągle dalej...
Powiem coś, czego ktoś może nie
rozumieć, ale... Katolickie Kościoły
wschodnie mają prawo do istnienia,
to prawda. Ale uniatyzm jest słowem
z innej epoki. Dziś tak mówić nie można. Musimy znaleźć inny sposób.
Teraz, „lądujemy” w Moskwie. Z
Patriarchą Cyrylem... dałem mu do
zrozumienia, a on także się zgadza,
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że istnieje wola spotkania się. Powiedziałem mu: „Przyjadę, gdzie chcesz.
Jak zadzwonisz – przyjdę”. On też
tego chce. Ale w ostatnich czasach,
z problemem wojny, ma biedak tak
wiele kłopotów na miejscu, że podróż
i spotkanie z Papieżem zeszło na drugi plan. Ale obydwaj chcemy się spotkać i chcemy iść naprzód. Hilarion
zaproponował na spotkanie studyjne
tej komisji, w której on przewodniczy
delegacji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, by pogłębić kwestię prymatu, bo trzeba rozwinąć tę kwestię,
którą postawił Jan Paweł II: „Pomóżcie mi szukać takiej formy sprawowania prymatu, która nie odrzucając
bynajmniej istotnych elementów tej
misji, byłaby otwarta na nową sytuację”. Tyle mogę panu powiedzieć.
Aleksiej Bukałow:
- Dziękuję, Wasza Świątobliwość.
Mimmo Muolo (Avvenire)
- Wasza Świątobliwość. Jestem
zaszczycony, że mogę zadać pytanie w imieniu dziennikarzy włoskich.
Uderzyło mnie wypowiedziane dziś
rano przez Ciebie, Ojcze Święty zdanie podczas Boskiej Liturgii: „Chcę
zapewnić każdego z was, że Kościół
katolicki, aby osiągnąć upragniony
cel pełnej jedności, nie zamierza narzucać żadnych wymogów”. Chcielibyśmy prosić, jeśli to możliwe, o pełniejsze wyjaśnienie tego zdania i czy
chodzi właśnie o problem prymatu, o
którym Wasza Świątobliwość wspomniał wcześniej?
Papież Franciszek:
- To nie jest wymóg, to zgodność,
bo również oni tego chcą. Jesteśmy
zgodni, by poszukiwać formy, która byłaby bardziej podobna do tej
z pierwszych wieków. Kiedyś przeczytałem coś, co skłoniło mnie do
zastanowienia. Nawiasem mówiąc,
to, co czuję najgłębiej na tej drodze
jedności, wyraziłem we wczorajszej
homilii o Duchu Świętym. Tylko droga
Ducha Świętego jest słuszna, ponieważ On jest niespodzianką, On nam
ukaże, gdzie jest istota; jest twórczy...
problem – być może jest to samokrytyka, ale jest to mniej więcej to, co
powiedziałem podczas kongregacji
ogólnych poprzedzających konklawe – Kościół ma wadę, grzeszne
przyzwyczajenia, aby zbytnio patrzeć
na siebie, jakby wierzył, że ma wła-
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sne światło. Ale spójrz: Kościół nie
posiada własnego światła. Musi patrzeć na Jezusa Chrystusa! Ojcowie
pierwszych wieków nazywali Kościół
„mysterium lunae”, tajemnicą księżyca, dlaczego? Ponieważ świeci, ale
nie swoim światłem, ale tym, które
pochodzi od słońca. A kiedy Kościół
zbytnio patrzy na siebie, przychodzą
podziały. Właśnie to stało się na początku drugiego tysiąclecia. Dzisiaj
przy stole, rozmawialiśmy o chwili,
miejscu – nie pamiętam jakim – gdzie
pewien kardynał udał się, by ogłosić
ekskomunikę papieża na patriarchę:
Kościół patrzył wtedy na siebie! Nie
patrzył na Jezusa Chrystusa. Jestem
przekonany, że wszystkie te problemy, jakie istnieją między nami, między
chrześcijanami – przynajmniej mówię
o naszym Kościele katolickim – przychodzą, kiedy patrzy on na siebie
samego, staje się autoreferencyjny.
Dzisiaj Bartłomiej użył słowa, nie „autoreferencyjny”, ale dość podobnego,
bardzo pięknego, nie pamiętam teraz,
ale bardzo piękne, bardzo piękne.
Uznają oni prymat: dzisiaj w litanii modlili się za „Pasterza i prymasa”. Jak
to mówili? „Ποιμένα καί Πρόεδρον”,
- „Ten, który przewodniczy...”. Uznają
prymat, powiedzieli to dzisiaj wobec
mnie. Ale co do kształtu prymatu, musimy trochę przejść do pierwszego
tysiąclecia, aby zaczerpnąć inspiracji.
Nie mówię, że Kościół popełnił błąd.
Poszedł swoją historyczną drogą. Ale
teraz drogą historyczną Kościoła jest
ta, o którą prosił święty Jan Paweł II:
„Pomóżcie mi znaleźć punkt zgody
w świetle pierwszego tysiąclecia”. To
jest punkt kluczowy. Kiedy Kościół

przegląda się w samym sobie, to wyrzeka się bycia Kościołem na rzecz
jakiejś teologicznej organizacji pozarządowej.
Hernández Velasco („El Mundo”):
- Chciałam zapytać, o historyczny
pokłon, dokonany wczoraj przed patriarchą Konstantynopola. Szczególnie chciałabym wiedzieć, jak Ojcze
Święty myślisz stawić czoła krytyce
tych, którzy być może nie rozumieją
tych gestów otwartości, zwłaszcza
ultra-konserwatystów, którzy takie gesty otwartości zawsze postrzegają z
pewną podejrzliwością...
Papież Franciszek:
- Ośmielam się powiedzieć, że
nie jest to tylko nasz problem: jest to
także problem prawosławnych. Mają
oni problem niektórych mnichów, niektórych klasztorów, które są na tej
drodze. Na przykład problemem dyskutowanym od czasów Pawła VI jest
data Wielkanocy. I nie możemy się
zgodzić! Ponieważ obchodzenie jej w
dniu pełni księżyca po 14 Nisan grozi
tym, że z biegiem lat posuwając się
coraz bardziej naprzód dojdziemy do
tego, że nasze prawnuki będą obchodzić ją w sierpniu! Musimy poszukiwać
rozwiązań... Błogosławiony Paweł VI
zaproponował stałą datę, uzgodnioną niedzielę w kwietniu. Na przykład
Bartłomiej był odważny w dwóch
przypadkach. Przypomnę jeden z
nich. W Finlandii, małej wspólnocie
prawosławnej powiedział: „świętujcie
Wielkanoc razem z luteranami, w dniu
kiedy oni ją obchodzą”, aby w kraju o
mniejszości chrześcijańskiej nie było
dwóch Wielkanocy.
Ale jest to także problem katolików
obrządków wschodnich. Słyszałem
kiedyś przy stole, w domu na Via della Scrofa... przygotowywano Wielkanoc w Kościele katolickim, ale był też
katolik obrządku wschodniego, który
powiedział: „Nasz Chrystus zmartwychwstaje miesiąc później! A Twój
Chrystus zmartwychwstaje dzisiaj?”.
Na to drugi odpowiedział: „Twój Chrystus jest moim Chrystusem”. Data
Wielkanocy jest ważna. Istnieją w tej
sprawie opory, zarówno z ich jak i z
naszej strony. Te grupy konserwatywne... musimy być wobec nich taktowni
i niestrudzenie wyjaśniać, katechizować, prowadzić dialog, bez obrażania, obrzucania błotem, plotkowania.
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Nie można bowiem zanegować osoby, mówiąc: „On jest konserwatywny”.
Nie, jest on synem Bożym, tak jak i ja.
Ależ przyjdź, porozmawiamy. Jeśli on
nie chce rozmawiać, to jego problem,
ale zachowuję szacunek. Cierpliwość,
łagodność i dialog.
Patricia Thomas
(Associated Press):
- Mam pytanie na temat Synodu,
jeśli Ojciec Święty pozwoli. Podczas
Synodu było trochę kontrowersji na
temat języka, jakim Kościół powinien traktować homoseksualistów.
Pierwszy dokument mówił o przyjęciu
gejów i wyrażał się o nich bardzo pozytywnie. Czy Wasza Świątobliwość
zgadza się z tym językiem?
Papież Franciszek:
- Najpierw powiem jedno: chciałbym, żeby głównym tematem waszych wiadomości była ta podróż.
Ale odpowiem, odpowiem, niech pani
będzie spokojna. Nie chciałbym jednak, żeby to było głośniejsze: ludzie
powinni być poinformowani o podróży. Ale pani odpowiem. Synod jest
procesem, jest pielgrzymowaniem. To
pierwsze. Po drugie, Synod nie jest
parlamentem. Jest przestrzenią chronioną, aby mógł mówić Duch Święty.
Każdego dnia był briefing z księdzem
Lombardim i innymi ojcami synodalnymi, którzy mówili, co w danym dniu
zostało powiedziane. Pewne rzeczy
były przedmiotem sporu. Następnie,
na końcu tych wystąpień przygotowano pewien zarys, jakim była pierwsza
relatio. Był to dokument roboczy dla
grup językowych, które na nim pracowały, a następnie wniosły swój wkład,
i stanowiska te zostały podane do
publicznej wiadomości: były w rękach
wszystkich dziennikarzy. To znaczy,
jak dana grupa językowa – angielska,
hiszpańska, francuska, włoska – postrzegała każdą z części pierwszej relacji. Była w tym i owa część, o której
pani mówi. Potem wszystko wróciło
do komisji redagującej, która usiłowała włączyć wszystkie poprawki. To,
co istotne, pozostaje, ale wszystko
musi być zmniejszone, zredukowane.
A to, co pozostało z rzeczy istotnych
znajduje się w relacji końcowej. Ale
to nie koniec: także ona jest projektem wstępnym, ponieważ stała się
„Lineamenta” dla następnego Synodu. Dokument ten został wysłany do

konferencji episkopatów, które mają
o nim dyskutować, przesłać swoje
poprawki. Następnie zostanie zredagowany kolejny dokument „Instrumentum laboris”, a potem kolejny
Synod dokona swoich poprawek. Jest
to więc proces. Dlatego nie można
wyrywać jednej opinii, jakiejś osoby
czy zarysu. Musimy widzieć Synod w
jego całości. Ja się nie zgadzam – ale
jest to moja opinia, nie chcę jej narzucać – nie zgadzam się, by mówiono:
„Dziś dany ojciec powiedział, to a to, a
tamten jeszcze co innego”. Nie, niech
będzie mowa o poruszonych zagadnieniach, ale nie kto je przedstawił,
bo Synod – powtórzę – nie jest parlamentem, jest on chronioną przestrzenią kościelną, a ta ochrona jest po to,
aby mógł działać Duch Święty. Taka
jest moja odpowiedź.
Antoine-Marie Izoard:
- Wasza Świątobliwość, przede
wszystkim chciałbym powiedzieć, że
francuskie rodziny, wierni na Ciebie z
wielką radością czekają.
Udało się Tobie, Ojcze Święty dziś
po południu spędzić trochę czasu
z uchodźcami. Dlaczego zatem nie
było możliwe w czasie tej podróży odwiedzenie jakiegoś obozu? I jeszcze
jedno pytanie: czy Wasza Świątobliwość może nam powiedzieć, czy ma
zamiar niebawem pojechać do Iraku?
Papież Franciszek:
- Tak. Chciałem udać się do obozu,
a doktor Gasbarri dokonał wszelkich
obliczeń, robił wszystko, co w jego
mocy, ale potrzebny byłby jeszcze jeden dzień, a to nie było możliwe. Nie
było możliwe z wielu względów, nie
tylko personalnych. Dlatego poprosiłem salezjanów pracujących z dziećmi uchodźców, żeby je przywieźli.
Spotkałem się z nimi, zanim udałem
się do szpitala, żeby odwiedzić chorego arcybiskupa ormiańskiego, skąd
na końcu udałem się na lotnisko. Nawiązałem z nimi dialog. W tym momencie pragnę skorzystać z okazji,
aby podziękować rządowi tureckiemu
za wielkoduszność. Zapomniałem
liczbę uchodźców...
Alberto Gasbarri:
- Około miliona w całym kraju.
Papież Franciszek:
- Milion! A wiecie, co to znaczy milion ludzi, którzy przybyli i trzeba pomyśleć o ich zdrowiu, wyżywieniu, za-

pewnieniu łóżka, domu... To hojność.
I chcę publicznie za nią podziękować.
A dalej, następne pytanie?...
Antoine-Marie Izoard: Irak.
Papież Franciszek:
- Tak. Pragnę udać się do Iraku.
Rozmawiałem z patriarchą Sako,
wysłałem kardynała Filoniego, ale w
tej chwili nie jest to możliwe. Nie tylko dlatego, że ja nie chcę. Jeślibym
teraz pojechał, stworzyłoby to dość
poważny problem dla władz, problem
bezpieczeństwa... Ale bardzo mi się
podoba ta myśl i chciałbym. Dziękuję.
Thomas Jansen:
- Ojcze Święty, przed kilkoma
dniami odwiedziłeś Parlament Europejski w Strasburgu: czy rozmawiałeś
również z prezydentem Erdoganem
na temat Unii Europejskiej oraz wstąpienia do niej Turcji?
Papież Franciszek:
- Nie, naten temat z Erdoganem
nie rozmawiałem. To dziwne: rozmawialiśmy o wielu sprawach, ale o tym
nie rozmawialiśmy.
Hiroshi Ishida:
- Wasza Świątobliwość, cieszę
się, że mogę zadać pytanie w imieniu dziennikarzy japońskich. Dla mnie
obecna podróż jest ostatnią, podczas
której mogę śledzić Twoje kroki, bo w
styczniu wrócę do Japonii. Ale z radością będę na Ciebie, Ojcze Święty,
wraz z wiernymi czekał w przyszłym
roku w Nagasaki. Chciałbym więc cię
zapytać o „trzecią wojnę światową” i
broń jądrową: podczas uroczystości,
która odbyła się we wrześniu w Redipuglia powiedziałeś, że prawdopodobnie trzecia wojna światowa już się
toczy „w kawałkach” na całym świecie.
W przyszłym roku będzie obchodzona 70 rocznica zakończenia II wojny światowej, a także tragedii bomby
atomowej w Hiroszimie i Nagasaki.
Nadal w świecie istnieje wiele broni
jądrowej. Co Wasza Świątobliwość
sądzi o tragedii Hiroszimy i Nagasaki,
i jak Twoim, Ojcze Święty, zdaniem
my, ludzie, powinniśmy się zachować
wobec tej broni jądrowej i zagrożenia
promieniowaniem? Dziękuję.
Papież Franciszek:
- Muszę powiedzieć dwie rzeczy.
Po pierwsze, jest to moja osobista opinia, ale jestem przekonany, że
wszędzie przeżywamy trzecią wojnę
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światową w kawałkach, na rozdziały.
Kryją się za tym wrogości, problemy polityczne, ekonomiczne – choć
nie tylko, ale bardzo często chodzi
o ocalenie systemu, w którego centrum stoi bóg-pieniądz i handlarze, a
nie osoba ludzka. Przemyt broni ma
ogromne rozmiary, to jedna z najpotężniejszych obecnie dziedzin biznesu. Dlatego jest tak rozpowszechniony, bo chodzi o broń. Przychodzi mi
na myśl sytuacja w Syrii ubiegłego
roku, kiedy mówiono, że Syria posiada broń chemiczną. Sądzę, że nie
była ona w stanie jej wyprodukować.
Kto jej ją sprzedał? Może niektórzy z
oskarżających ją o posiadanie broni
chemicznej? Nie wiem. Handel bronią
jest otoczony wielką tajemnicą.
Po drugie. Energia atomowa. To
prawda: przykład Hiroszimy i Nagasaki... Ludzkość się nie nauczyła, nie
potrafi nauczyć się rzeczy podstawowych w tej kwestii. Bóg dał nam
stworzenie, abyśmy z tej pierwotnej
„in-kultury” uczynili „kulturę”. Możemy
ją rozwijać. A człowiek to uczynił i doszedł nawet do energii jądrowej, która
może być wykorzystywana do wielu
rzeczy, ale również wykorzystywana
do niszczenia stworzenia, ludzkości.
Staje się to drugą formą „ in-kultury”:
ta pierwotna „ in-kultura”, którą człowiek miał przekształcić w kulturę staje
się inną, drugą „ in-kulturą”. Jest to
jakaś „ in-kultura”, której nie określiłbym jako koniec świata, ale jest kulturą terminalną. Później trzeba będzie
zacząć od nowa i jest czymś strasznym, jak wasze dwa miasta musiały
wszystko zaczynać na nowo.
Franca Giansoldati:
- Wasza Świątobliwość powraca z
podróży do Turcji. Podczas niej nic nie
słyszałam o Ormianach. W przyszłym
roku przypadnie setna rocznica ludobójstwa Ormian a rząd turecki zajmuje stanowisko negujące tę zbrodnię.
Chciałabym wiedzieć, co o tym myślisz, Ojcze Święty. Wcześniej Wasza
Świątobliwość mówił o męczeństwie
krwi, które bezpośrednio przypomina
to, co się tu stało i kosztowało życie i
półtora miliona osób.
Papież Franciszek:
- Dziękuję. Udałem się dzisiaj
do szpitala, aby odwiedzić przebywającego tam chorego od dawna
arcybiskupa Ormiańskiego Kościoła
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Apostolskiego... Podczas tej podróży
kontaktowałem się z Ormianami. W
minionym roku rząd turecki wykonał
pewien gest: ówczesny premier Erdogan napisał list noszący datę rocznicy
tego wydarzenia. Niektórzy twierdzili,
że był zbyt słaby, ale w mojej ocenie
był on wyciągnięciem ręki – nie wiem
czy dużym, czy też małym. A to zawsze jest wydarzeniem pozytywnym.
Mogę wyciągnąć rękę, w taki, czy inny
sposób, oczekując, co powie mi drugi,
żeby nie wprowadzać mnie w zakłopotanie. A to, co uczynił ówczesny
premier jest pozytywne. Bardzo leży
mi na sercu kwestia granicy tureckoarmeńskiej: wspaniale byłoby, gdyby
można ją było otworzyć! Wiem, że w
tym rejonie istnieją problemy geopolityczne, które nie ułatwiają otwarcia
granicy. Ale musimy się modlić o pojednanie narodów. Wiem też, że jest
dobra wola po obu stronach – tak
wierzę – i musimy pomóc, aby to się
dokonało. W przyszłym roku planuje
się wiele uroczystości z okazji stulecia tego wydarzenia, ale mamy nadzieję, że dojdziemy do drogi małych
gestów, małych kroków zbliżenia. To
chciałbym w tym momencie powiedzieć. Dziękuję.
Ks. Lombardi:
- Dziękuję bardzo, Wasza Świątobliwość. Dziękuję za tę bardzo
szeroką konferencję, za tę rozmowę
bardzo pogodną, która, muszę powiedzieć, dała nam wszystkim wielką
radość i wielki pokój. Wreszcie, za zakończenie chciałem zapytać, czy możesz Ojcze Święty powiedzieć kilka
słów życzeń dla francuskiej telewizji
katolickiej KTO, która obchodzi 15 lat
istnienia.
Papież Franciszek:
- KTO... Serdecznie pozdrawiam
i składam najlepsze życzenia, by
się rozwijała i pomagała dobrze zrozumieć to, co dzieje się na świecie.
Najlepsze życzenia i niech Pan wam
błogosławi. Dziękuję też wam za
życzliwość, i proszę, nie zapominajcie
modlić się za mnie. Potrzebuję tego.

Te słowa wypowiedział Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej 8 października
2014. Wzywają nas one do intensywnej modlitwy o jedność
i to nie tylko w obchodzonym
tradycyjnie w styczniu Tygodniu Modlitw. W 2015 odbywać
się on będzie pod hasłem „Daj
mi pić”, przywołując słowa
wypowiedziane przez Jezusa
do Samarytanki, przy studni (J
4,7)
Oto pełny tekst
papieskich rozważań:
Drodzy bracia i siostry,
dzień dobry!
W poprzednich katechezach
usiłowaliśmy ukazać naturę i pię
kno Kościoła oraz zadaliśmy sobie pytanie, co dla każdego z nas
oznacza przynależność do tego
ludu, ludu Bożego, który jest Kościołem. Nie możemy jednak zapominać, że jest wielu braci, którzy wraz z nami podzielają wiarę
w Chrystusa, ale przynależą do innych wyznań czy tradycji odmiennych od naszej. Wielu, także w
obrębie naszego Kościoła katolickiego, pogodziło się z tym podziałem, który na przestrzeni dziejów
był często przyczyną konfliktów i
cierpień, a nawet wojen - to jest
powodem do wstydu. Także i dziś
relacje nie zawsze naznaczone są
szacunkiem i serdecznością... A
my jaką postawę zajmujemy wobec tego wszystkiego? Czy i my
jesteśmy pogodzeni z tym podziałem, jeśli nie wręcz obojętni? Czy
też głęboko wierzymy, że można
i trzeba podążać ku pojednaniu i
pełnej komunii? Pełna komunia to znaczy móc wspólnie uczestniczyć w ciele i krwi Chrystusa.
Podziały między chrześcijana
mi zdając ranę Kościołowi zadają
też ranę Chrystusowi, my podzie
leni zadajemy Chrystusowi ranę:
Kościół jest bowiem ciałem, którego Chrystus jest głową. Dobrze
wiemy, jak bardzo Jezusowi leżało na sercu, aby Jego uczniowie trwali zjednoczeni w Jego
miłości. Wystarczy pomyśleć o
Jego słowach zapisanych w siedemnastym rozdziale Ewangelii
św. Jana, modlitwie skierowanej
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„Bóg nie może nie słyszeć głosu
swego Syna Jezusa i nie wysłuchać
Jego i naszej modlitwy, aby wszyscy
chrześcijanie byli naprawdę jedno”
do Ojca tuż przed męką: „Ojcze
Święty, zachowaj ich w Twoim
imieniu, które Mi dałeś, aby tak
jak My stanowili jedno” (J 17,11).
Ta jedność była już zagrożona,
kiedy Jezus był między swymi
uczniami: w Ewangelii przypomniano bowiem, że apostołowie
dyskutowali między sobą, który
z nich jest największy, najważniejszy (por. Łk 9,46). Jednakże
Pan w imię Ojca bardzo nalegał
na jedność, dając do zrozumienia, że nasze przepowiadanie i
świadectwo będą o tyle bardziej
wiarygodne, o ile my jako pierwsi
będziemy zdolni do życia w jedności i miłowania się nawzajem.
Właśnie to, dzięki łasce Ducha
Świętego później dogłębnie zrozumieli apostołowie i wzięli sobie
do serca, do tego stopnia, że św.
Paweł będzie błagał wspólnotę w
Koryncie następującymi słowami:
„Upominam was, bracia, w imię
Pana naszego Jezusa Chrystusa,
abyście byli zgodni, i by nie było
wśród was rozłamów; byście byli
jednego ducha i jednej myśli” (1
Kor 1,10).
Kościół podczas swego pielgrzymowania w dziejach kuszony
jest przez Złego, który usiłuje go
podzielić i niestety został naznaczony poważnymi i bolesnymi
podziałami. Niekiedy podziały
te trwają od dawna, aż po dzień
dzisiejszy, i z tego powodu trudne okazuje się zrekonstruowanie wszystkich motywacji a nade
wszystko znalezienie możliwych
rozwiązań. Przyczyny, które doprowadziły do rozłamów i podziałów mogą być najróżniejsze: od
rozbieżności dotyczących zasad
dogmatycznych i moralnych oraz
różnych koncepcji teologicznych
i duszpasterskich, przez motywy
polityczne i współżycia społecz-

nego aż po konflikty spowodowane antypatiami i ambicjami osobistymi...Pewne jest, że w taki czy
inny sposób, za tymi rozdarciami
zawsze kryją się pycha i egoizm,
będące przyczyną wszelkiej niezgody i czyniące nas nietolerancyjnymi, niezdolnymi do słuchania i akceptacji ludzi, którzy mają
różną od nas wizje, czy stanowisko.
Czy wobec tego wszystkiego
istnieje coś, co każdy z nas jako
członek świętej matki Kościoła
może i powinien uczynić? Niewątpliwie nie może zabraknąć
modlitwy, w kontynuacji i jedności z modlitwą Jezusa, modlitwy o jedność chrześcijan. A Pan
wraz z modlitwą wymaga od nas
ponownej otwartości: prosi nas,
byśmy nie zamykali się na dialog
i spotkanie, ale byśmy przyjmowali to wszystko, co wartościowe
i pozytywne zostaje nam ofiarowane także przez osoby myślące
inaczej niż my i zajmujące inne
stanowisko. Wymaga od nas, byśmy uporczywie nie wpatrywali
się w to, co nas dzieli, ale raczej
na to, co nas łączy, starając się lepiej znać i miłować Jezusa i dzielić się bogactwem Jego miłości. A
to konkretnie pociąga za sobą posłuszeństwo prawdzie oraz zdolność do przebaczenia sobie nawzajem, poczucia się częścią tej
samej rodziny, uważania siebie za
dar jeden dla drugiego i czynienie
wspólnie wielu rzeczy dobrych,
wielu dzieł miłosierdzia.
To bolesne, ale istnieją podziały, my chrześcijanie jesteśmy między sobą podzieleni, ale wszyscy
mamy coś wspólnego: wszyscy
wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa, wszyscy wierzymy w Ojca,
Syna i Ducha Świętego. Po trzecie wszyscy wspólnie pielgrzy-

mujemy, jesteśmy pielgrzymami.
Pomagajmy sobie wzajemnie. Ty
sądzisz o tym w ten sposób, czy
inny? W każdej z tych wspólnot
są wspaniali teologowie: niech
oni dyskutują, poszukują prawdy
teologicznej, bo to jest ich obowiązkiem, a my pielgrzymujmy
wspólnie, modląc się nawzajem
za siebie i wypełniając dzieła miłosierdzia. W ten sposób tworzyć
będziemy pielgrzymującą komunię. To nazywa się ekumenizmem
duchowym: przebywanie wspólnie pielgrzymki życia, w naszej w
wierze w Chrystusa Pana.
Często powiada się, że nie
powinno się mówić o sprawach
personalnych, ale nie umiem się
oprzeć pokusie. Mówimy o komunii, komunii między nami. Jestem dziś bardzo wdzięczny Panu,
bo właśnie mija 70 lat od dnia
kiedy przystąpiłem do Pierwszej
Komunii Świętej. Ale wszyscy
powinni wiedzieć, że przyjęcie
Pierwszej Komunii Świętej oznacza wejście w komunię z innymi,
komunię z naszymi współbraćmi
w Kościele, ale także w komunię
z tymi wszystkimi, którzy należą
do innych wspólnot, ale wierzą w
Jezusa. Dziękujmy wszyscy Panu
za nasz chrzest, za naszą komunię,
i aby ta komunia stała się komunią
wszystkich razem.
Drodzy przyjaciele, podążajmy
więc wspólnie ku pełnej jedności!
Historia nas podzieliła, ale jesteśmy w drodze ku pojednaniu i jedności! To prawda, i wszyscy powinniśmy tego bronić. Wszyscy
pielgrzymujemy ku komunii! A
kiedy cel może nam się wydawać
zbyt odległy, niemal nieosiągalny
i ogarnia nas zniechęcenie, niech
nam dodaje otuchy idea, że Bóg
nie może nie słyszeć głosu swego
Syna Jezusa i nie wysłuchać Jego
i naszej modlitwy, aby wszyscy
chrześcijanie byli naprawdę jedno. Dziękuję!
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Vox Domini

Ks. Michał Kaszowski

Błogosławieństwa (1)

Mt 5,3-12; Łk 6,20-26

BŁOGOSŁAWIENI UBODZY

Ile jest błogosławieństw? Pytanie
takie może powstać po przeczytaniu Ewangelii według św. Mateusza
i Łukasza. Pierwszy mówi o ośmiu
błogosławieństwach, a drugi – o czterech i o czterech odpowiadających
im biada. Jednak cztery czy osiem
to tylko pewien sposób mówienia, do
którego się przyzwyczailiśmy. Błogosławieni znaczy szczęśliwi. A szczęście jako rodzaj przeżycia jest jedno.
Może mieć różne stopnie nasilenia i
różne towarzyszące mu zabarwienie
uczuciowe, ale w swojej istocie jest
jedno. Przeciwstawia się ono innemu przeżyciu, przykremu, które jest
cierpieniem, bólem, udręką, niepokojem. Szczęście, które Jezus obiecuje
błogosławionym, w pełnym nasileniu
pojawi się dopiero w niebie, w Bożym
Królestwie. Będzie ono pełne dzięki
nasyceniu się Bogiem, który jest Miłością, Prawdą, Pięknem. Będzie pełne, bo nie zakłóci go ani na moment
myśl, że kiedyś się skończy. Radości
ziemskie są jedynie okruchami tego
przyszłego szczęścia przebywania
na zawsze z Bogiem we wspólnocie
istot dobrych, życzliwych, kochających. Nawet gdyby jakaś radość była
wielka, to na ziemi zawsze umniejsza
ją myśl, że przeminie. Pomniejsza ją
też jakieś cierpienie, obawa o swoją
przyszłość, o los bliźnich, ludzkości.
Syn Boży stał się człowiekiem, by
otworzyć nam bramy Królestwa Niebieskiego, w którym wszyscy będą w
pełni szczęśliwi, czyli błogosławieni.
Każdy będzie tam jak naczynie wypełnione po brzegi do tego stopnia,
że nie potrafi już więcej pomieścić w
sobie ani jednej kropli płynu. Kto tego
szczęścia dostąpi, będzie naprawdę
błogosławionym.
Błogosławieni ubodzy
A On podniósł oczy na swoich
uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was
należy królestwo Boże. Błogosławieni
wy, którzy teraz głodujecie, albowiem
będziecie nasyceni. Błogosławieni
wy, którzy teraz płaczecie, albowiem
śmiać się będziecie. (Łk 6,20-21)
Natomiast biada wam, bogaczom,
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bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście
syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać
będziecie. (Łk 6,24-25)
Ubóstwo szansą, a bogactwo –
zagrożeniem. Przypowieść Jezusa o
bogaczu i Łazarzu ilustruje trzy pierwsze błogosławieństwa i trzy biada zapisane przez św. Łukasza. Żył pewien
człowiek bogaty, który ubierał się w
purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu
leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się
odpadkami ze stołu bogacza; nadto
i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli
go na łono Abrahama. Umarł także
bogacz i został pogrzebany. Gdy w
Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama
i Łazarza na jego łonie. (Łk 16,19-23)
Bogacz z tej przypowieści przedstawia tych, którzy na ziemi znajdują
pociechę w dobrobycie materialnym.
Są syci, zadowoleni, roześmiani. Po
nieważ są nieczuli na los ubogich
i cierpiących, dlatego nieszczęścia
tych ludzi nie mącą ich wesołości.
Jednak ich nieczułość, będąca brakiem miłości, zgubi ich. Spokój i zadowolenie – wywołane przez dobra
materialne i przez obojętność na los
biednych i cierpiących – zamienią się
po śmierci w głód, cierpienie, smutek
i płacz.
Ubogi żebrak Łazarz z przypowie
ści przedstawia tych błogosławionych,
do których należy królestwo Boże.
Tam nie będą odczuwać żadnego
głodu ani pragnienia. Tam wiecznie
będą się śmiać z radości. Tak się jednak stanie, jeśli w swoim ubóstwie,
głodowaniu i płaczu rozwinie się w
nich miłość do Boga, tak jak się to
stało z cierpiącym Hiobem. Stracił on
wszystko: majątek, dzieci i zdrowie,
a jednak pozostało mu największe
bogactwo: zaufanie Bogu i miłość
do Niego. Dzięki tej ufności i miłości
jego smutek zamienił się w radość (Hi
42,10-17).
Biada bogaczom-bałwochwalcom.

Św. Jakub przedstawia różne grzechy, które rodzą się z przywiązania do
bogactw. W ostrych słowach mówi: „A
teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród
narzekań na utrapienia, jakie was
czekają. Bogactwo wasze zbutwiało,
szaty wasze stały się żerem dla moli,
złoto wasze i srebro zardzewiało, a
rdza ich będzie świadectwem przeciw
wam i toczyć będzie ciała wasze niby
ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól waszych, którą
zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł
do uszu Pana Zastępów. Żyliście
beztrosko na ziemi i wśród dostatków
tuczyliście serca wasze w dniu rzezi.
Potępiliście i zabili sprawiedliwego:
nie stawia wam oporu”. (Jk 5,1-6)
Największym zagrożeniem przez
bogactwo jest to, że łatwo przysłania
ono Boga i staje się dla człowieka
bożkiem. Jemu służy, jego adoruje,
dla niego żyje. Ta swoista adoracja
wywołuje duchową ruinę. Niszczy
miłość. Zamiast niej pojawiają się różne grzechy i wady. Jedną z nich jest
chciwość, której nie da się pogodzić
z hojną miłością. Przeciwną do chciwości wadą – złą tak jak ona – jest
rozrzutność. Polega ona na bezsensownym trwonieniu posiadanych dóbr
materialnych. Zamiast służyć nimi
biedniejszym od siebie, człowiek traci wszystko, co posiada, na zakup
zbędnych przedmiotów, na rozrywki,
podróże. Jeszcze innym złem, które
często idzie w parze z bałwochwalczym przywiązaniem do bogactw,
jest znieczulenie serca i okrucieństwo wobec bliźnich. Zdarza się, że
człowiek pragnący się wzbogacić nie
tylko nikomu nie pomoże i z nikim się
niczym nie podzieli, ale wykorzystuje innych, kradnie, rabuje, oszukuje,
zmusza do niewolniczej pracy nawet dzieci, sprzedaje broń, handluje
narkotykami, ludźmi. Aby przestrzec
bogaczy przed tragicznym losem
wiecznym, który sobie przygotowują
przez grzeszny i egoistyczny sposób
życia, św. Łukasz przytacza czterokrotne biada, wypowiedziane przez
Jezusa pod ich adresem. Ostrzega
ich, bo chciwe gromadzenie bogactw
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dla siebie rujnuje człowieka duchowo
i skazuje go na wieczne cierpienie
po śmierci. O tym bowiem bądźcie
przekonani, że żaden rozpustnik ani
nieczysty, ani chciwiec – to jest bałwochwalca – nie ma dziedzictwa w
królestwie Chrystusa i Boga – pisze
św. Paweł (Ef 5,5).
Samo ubóstwo nie zbawia ani
samo bogactwo nie potępia. Bogactwo często niszczy duchowo człowieka i przez to utrudnia mu zbawienie
wieczne. Ale nie tylko ono zagraża
zbawieniu. Również nędza materialna niesie ze sobą różne zagrożenia
duchowe. Biedni nieraz tracą wiarę w
Bożą opatrzność, bluźnią Bogu, nienawidzą bogatych ludzi, zazdroszczą
im. Zdarzały się w historii rewolucje i
powstania przeciw bogatym. Ci, którzy w nich uczestniczyli, odznaczali
się nie mniejszym okrucieństwem
niż bogaci, szukali zemsty, zabijali,
rabowali. Ubóstwo połączone z bluźnieniem Bogu, z nienawiścią, okrucieństwem, zazdrością nie prowadzi
do zbawienia.
Chociaż bogactwo często utrudnia
człowiekowi zbawienie, to jednak tak
nie musi być. Bogaci ludzie – przez
wspieranie biedniejszych od siebie
tym, co posiadają – mogą rozwijać
w sobie miłość. Jedną z jej form jest
tworzenie miejsc pracy przez tych,
którzy mogą to zrobić. Dzięki temu
ulżą bezrobotnym i ich rodzinom, a
sami udoskonalą swoją miłość, konieczną do osiągnięcia nieba. Można
też pomagać swoimi środkami materialnymi komuś, aby się wykształcił.
Jeśli się zastanowimy, to z pewnością
znajdziemy wiele sposobów pomagania innym tym, co posiadamy.
Błogosławieni ubodzy w duchu
biedni i bogaci. Błogosławieni znaczy
szczęśliwi. Prawdziwego szczęścia
nie daje ani nadmiar bogactw, ani ich
brak. Szczęście rodzi się z ubóstwa
duchowego. Błogosławieni ubodzy w
duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (Mt 5,3) Ubogimi w
duchu, czyli szczęśliwymi, mogą być
ci, którzy posiadają wielkie dobra materialne, oraz ci, którzy niewiele ich
mają. Bogaci doznają szczęścia, gdy
widzą, jak dzięki ich pomocy zmniejsza się cierpienie ludzi biedniejszych
od nich, jak uśmiech pojawia się na
zapłakanych twarzach. Są szczęśliwi
niosąc ulgę zrozpaczonym. Napełnia

ich szczęście, bo nie uważają za swoje tego, co posiadają (por. Dz 4,32),
lecz za dobra służące także tym, którzy żyją w nędzy. Są szczęśliwi, bo
hojnie rozdają, a więcej szczęścia
jest w dawaniu aniżeli w braniu (Dz
20,35).
Ludzie biedni, którzy posiadają
niewiele dóbr materialnych, także
mogą dojść do przynoszącego radość
ubóstwa duchowego. Stają się ubodzy w duchu, gdy całą swoją ufność
pokładają w Bogu, który daje pokarm
ptakom i przyodziewa kwiaty rosnące
na polach (por. Mt 6,26-34; Łk 12,24).
Noszą w swoim sercu pokój, bo nie
dopuszczają do tego, by został on
zniszczony przez zazdroszczenie bogatszym od siebie, przez życzenie im
nieszczęść, przez gorączkowe szukanie bogactw, przez pretensje do Boga.
Tak więc pouczenia Jezusa mogą
być realizowane przez wszystkich,
biednych i bogatych. Dotyczy to również duchowego ubóstwa. Wszystko
jednak wymaga współpracy z łaską
Bożą.
Ubóstwo w duchu to miłowanie
Boga ponad wszystko. Ubogi w duchu to człowiek, dla którego Bóg jest
największym Bogactwem i Skarbem.
Dla tego Skarbu gotowy jest wyzbyć
się wszystkiego, co w oczach świata uchodzi za coś bardzo ważnego:
pieniądz, władza, pozycja społeczna,
sława, tytuły, pochlebstwa, przyjemność, rozrywka, seks, wymyślne jedzenie, podróże. Ubogi w duchu potrafi z tego wszystkiego zrezygnować,
aby posiąść Bogactwo prawdziwe,
Boga, i radość, jaka płynie z posiadania tego Skarbu. Nawet z rzeczy tak
dobrych jak posiadanie żony, męża
i dzieci niektórzy rezygnują, aby ich
serce było przy Skarbie największym
– przy Trójcy Przenajświętszej. Ubodzy w duchu są gotowi oderwać się
od wszystkiego, co utrudnia im wypeł-

niać w życiu wolę Boga. Wszystko, co
nie jest Bogiem, stawiają na drugim
miejscu, aby tylko Jego miłować całym swoim sercem, całą swoją duszą,
całym swoim umysłem i całą swoją
mocą. (Mk 12,30) Ubodzy w duchu
tęsknią za Bogiem, pragną się z Nim
spotkać na zawsze w niebie. Żyją według rady św. Pawła: Mówię, bracia,
czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci,
którzy mają żony, tak żyli, jakby byli
nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak
jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego świata, tak jakby z
niego nie korzystali. Przemija bowiem
postać tego świata (1 Kor 7,29-31).
Nie tylko przywiązanie do bogactw utrudnia dojście do ubóstwa
duchowego, czyli do miłowania Boga
całą swoją mocą, całym swoim jestestwem. Nawet drugi człowiek, i to
najbliższy sercu, może utrudnić kochanie Boga ze wszystkim sił, jeśli
postawimy go przed naszym Panem,
Stwórcą i Zbawicielem. Krewni, rodzina, przyjaciele przysłonią nam Boga,
jeśli nie będziemy ich kochać tak jak
siebie samego kochamy i jak ich Jezus miłuje, lecz jak Boga, czyli całym
swoim sercem i duszą. Jeśli jakiegoś
człowieka uczynimy swoim największym bogactwem, to przysłoni nam
Boga, zajmie Jego miejsce, utrudni
stawianie Jego woli na pierwszym
miejscu. Drugi człowiek nie przysłoni
nam Boga tylko wtedy, gdy będziemy
go kochali jak siebie samego i tak, jak
Jezus go miłuje (por. J 13,34). Jeśli w
taki sposób będziemy go kochali, to
nasza miłość do niego z pewnością
nie będzie umniejszona. Na pewno
będzie wielka, głęboka, szlachetna,
szczera.
Bez wiary i miłości trudno o ubóstwo w duchu. Świadome uczynienie

Dokończenie na str. 64
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PŁASZCZ
ŚWIĘTEGO
JÓZEFA

Nowenna ta to jakby okrycie się
płaszczem opieki świętego Józefa,
to nadzwyczajne nabożeństwo ku
Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych
sytuacjach.
Wszystkie modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści
dni, na wspomnienie trzydziestu
lat, które święty Józef przeżył w
Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym
i Jego Matką, Najświętszą Maryją
Panną.
30-DNIOWE
NABOŻEŃSTWO
KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA
+ W Imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.
Odmawia się trzykrotnie, jako
dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego
Józefa szczególnymi łaskami:
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki
wieków. Amen.
OFIAROWANIE SIĘ OPIECE
ŚWIĘTEGO JÓZEFA
O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam
przed Tobą. Z wielką czcią oddaję
się pod Twą przemożną opiekę i
proszę cały Dwór Niebieski, aby
był przy mnie. Zobowiązuję się do
najszczerszej wiary i pobożności
oraz przyrzekam czynić wszystko
to, co jest w mojej mocy, aby Cię
czcić przez całe życie i okazywać Ci
miłość. Dopomóż mi w tym, święty Józefie. Bądź przy mnie teraz
oraz wyjednaj mi łaskę odejścia
z tego świata podobnie jak Ty, w
objęciach Jezusa i Maryi, abym
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mógł pewnego dnia razem z Tobą
osiągnąć wieczną szczęśliwość w
niebie. Amen.
Chwalebny Patriarcho, święty
Józefie, z pobożnym oddaniem i
sercem przepełnionym miłością,
zanoszę tę szczerą modlitwę do
Twoich stóp i rozmyślam nad
Twoimi licznymi cnotami.
Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak
Ty podążasz jego drogą w Nowym
Testamencie. Opromienia Cię nie
tylko wspaniałe światło Boskiego
Słońca, lecz także łagodne światło
mistycznego księżyca - Maryi.
Jakub wyruszył w drogę do
Egiptu, aby pogratulować swemu
synowi Józefowi - rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli
wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest
jednak przykład Jezusa i Maryi,
którzy otaczali Ciebie wielkim
szacunkiem i oddaniem.
Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do
Ciebie we wszystkich naszych
potrzebach tak doczesnych, jak i
duchowych, pewni, że twój Syn,
który zawsze był Ci posłuszny na
ziemi, wysłucha Cię także w niebie. I tak jak Józef, syn Jakuba, nie
odepchnął swoich winnych braci,
lecz pełen miłości ich przygarnął,
ochronił i uratował przed głodem i
śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie,
nie pozostań obojętnym na moje
modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby
Bóg nie pozostawiał mnie samego
na tym padole łez, lecz zawsze
zaliczał do tych, którzy w życiu
i w chwili śmierci są nieustannie
ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki.

MODLITWY
Bądź pozdrowiony, święty
Józefie, któremu powierzono
bezcenne Skarby nieba i ziemi.
Bądź pozdrowiony, przybrany
Ojcze Tego, który karmi wszystkie
stworzenia świata. Ty bowiem po
Maryi, spośród świętych, jesteś
godzien naszej największej czci i
miłości, bo zostałeś wybrany do
najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania
na rękach Mesjasza, którego tak
wielu królów i proroków pragnęło
choćby tylko zobaczyć.
O święty Józefie, ratuj moją
duszę i wyproś mi u Miłosiernego
Boga tę łaskę, o którą pokornie
proszę….. (tu należy wymienić
swoją prośbę).
Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.
Chwała Ojcu...(3 razy)
Święty Józefie, Kościół czci
Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie,
najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i
po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze
gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.
Do Ciebie, święty Józefie,
zwracają się wdowy i sieroty,
opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma
takiej boleści, troski czy potrzeby,
wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie
w niebie, którego Bóg obdarzył
szczególnymi łaskami, uciekam
się do Ciebie, przedstawiając Ci
moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o
którą Cię gorąco proszę.
Również wy, wszystkie Dusze
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w czyśćcu cierpiące, błagajcie
świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen.
Chwała Ojcu... (3 razy)
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy
Opiekunie Józefie święty, że nigdy
nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki. Twej pomocy
błagając, pozostał bez pociechy.
O pełen miłości święty Józefie,
Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten
najlepszy, nie może zrozumieć
mojego problemu i rzeczywiście
mi pomóc. Posłuszny nauczaniu
świętej Teresy, staję przed Tobą,
o święty Józefie, i błagam o Twe
przemożne wstawiennictwo w
moich obecnych trudnościach.
Święta Teresa, Twoja oddana
czcicielka, powiedziała: „Biedni
grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się
o pomoc do świętego Józefa! Idźcie
do Józefa ze szczerą pewnością i
spokojem, że wasze prośby będą
wysłuchane”.
O święty Józefie, pocieszycielu
zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze
czyśćcowe, aby dzięki niej mogły
one wkrótce osiągnąć radość i
świętość. Amen.
Chwała Ojcu... (3 razy)
O Ty, wywyższony Święty,
przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade
mną.
Przez Twoje święte i zasłużone
życie wysłuchaj mojego błagania.
Przez Twoje umiłowane imię
pomóż mi.
Przez łagodność i siłę Twojego
serca strzeż mnie.
Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie.
Przez siedem boleści Twoich
zlituj się nade mną.
Przez siedem radości Twoich
pociesz moje serce.
Od wszelkiego zła na ciele i
duszy uwolnij mnie.
Z każdej biedy i nędzy wyratuj
mnie.
Wyproś dla mnie litościwie
łaskę Bożą.
Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu
cierpiących szybkie wybawienie
z ich cierpień. Amen.
Chwała Ojcu... (3 razy)
O święty Józefie, niezliczone są

łaski, które otrzymali modlący się
do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni - wszyscy, którzy
się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.
Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród
wszystkich zwracających się do
Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen
wdzięczności, zawsze będę Cię
czcił, o chwalebny święty Józefie,
mój Opiekunie i Wybawco Dusz w
czyśćcu cierpiących. Amen.
Chwała Ojcu... (3 razy)
O Boże i Ojcze wieczny w
niebie, przez zasługi Twego Syna
Jezusa i Jego Najświętszej Matki
błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi
upadam przed Tobą i wielbię Cię w
Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką
Żywiciela Świętej Rodziny, przez
którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej
dobroci to święte nabożeństwo
i wysłuchaj mej prośby. Amen.
Chwała Ojcu... (3 razy)
O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.
WEZWANIA KU CZCI
UKRYTEGO ŻYCIA ŚW. JÓZEFA Z JEZUSEM I MARYJĄ

Święty Józefie, uproś Jezusa,
aby zechciał moją duszę uświęcić.
Święty Józefie, uproś Jezusa,
aby zechciał moje serce miłością
rozpalić.
Święty Józefie, uproś Jezusa,
aby zechciał mój rozum oświecić.
Święty Józefie, uproś Jezusa,
aby zechciał moją wolę wzmocnić.
Święty Józefie, uproś Jezusa,
aby zechciał moje myśli oczyścić.
Święty Józefie, uproś Jezusa,
aby zechciał moimi uczuciami

kierować.
Święty Józefie, uproś Jezusa,
aby zechciał moimi życzeniami
kierować.
Święty Józefie, uproś Jezusa,
aby zechciał moje uczynki błogosławić.
Święty Józefie, wybłagaj mi
u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty
naśladował.
Święty Józefie, wybłagaj mi
u Jezusa łaskę pokornego serca
i ducha.
Święty Józefie, wybłagaj mi u
Jezusa łaskę łagodności i dobroci
serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u
Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u
Jezusa łaskę pobożności i bojaźni
Bożej.
Święty Józefie, wybłagaj mi u
Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.
Święty Józefie, wybłagaj mi u
Jezusa łaskę czystości serca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u
Jezusa łaskę cierpliwości w próbie
i cierpieniu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.
Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych
prawd.
Święty Józefie, wybłagaj mi
u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.
Święty Józefie, wybłagaj mi u
Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.
Święty Józefie, wybłagaj mi u
Jezusa łaskę męstwa w niesieniu
krzyża.
Święty Józefie, wybłagaj mi u
Jezusa łaskę uwolnienia się od
przywiązania do rzeczy światowych.
Święty Józefie, wybłagaj mi u
Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.
Święty Józefie, wybłagaj mi
u Jezusa łaskę siły, abym unikał
wszelkich okazji do grzechu.
Święty Józefie, wybłagaj mi u
Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca.
Święty Józefie, wybłagaj mi u
Jezusa łaskę dobrej śmierci.
Święty Józefie, nie pozwól mi
nigdy oddalić się od Ciebie.
Święty Józefie, spraw, aby moje
serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić.
Święty Józefie, pozwól mi być
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Twym przybranym dzieckiem.
Święty Józefie, pomóż mi
kochać Jezusa tak, jak Ty Go
kochałeś.
Święty Józefie, nie opuszczaj
mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci.
Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.
Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen.
Chwała Ojcu... (3 razy)
WEZWANIA
DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA
1. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy
Maryi, mój najmilszy Opiekunie,
święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka
się pod Twoją opiekę i błaga o Twą
pomoc, pozostał bez pociechy. Tą
ufnością ożywiony przychodzę do
Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela,
ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.
2. Chwalebny święty Józefie,
Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie
Jezusa, nie zapomnij o mnie i
czuwaj nade mną. Naucz mnie
kroczyć drogą prowadzącą do
świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją
ojcowską opieką. Usuń wszystkie
przeszkody i trudności stojące na
drodze mojej modlitwy i spraw,
niech wysłuchanie mej prośby
będzie na większą chwałę Bożą i
dla mojego zbawienia.
W dowód mojej ogromnej
wdzięczności, obiecuję głosić
Twoją chwałę i dziękować Bogu
za udzielenie Ci tak wielkiej mocy
pośrednictwa zarówno w niebie,
jak i na ziemi. Amen.
LITANIA
DO ŚW. JÓZEFA
Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata,
Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.
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Święta Maryjo,
módl się za nami.
Święty Józefie,
módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida,
módl się za nami.
Światło Patriarchów,
módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy,
módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego,
módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
módl się za nami.
Głowo Najśw. Rodziny,
módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy,
módl się za nami.
Józefie najczystszy,
módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy,
módl się za nami.
Józefie najmężniejszy,
módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy,
módl się za nami.
Józefie najwierniejszy,
módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości,
módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa,
módl się za nami.
Wzorze pracujących,
módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego,
módl się za nami.
Opiekunie dziewic,
módl się za nami.
Podporo rodzin,
módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych,
módl się za nami.
Nadziejo chorych,
módl się za nami.
Patronie umierających,
módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych,
módl się za nami.
Opiekunie Kościoła świętego,
módl się za nami.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
P.: Ustanowił go
panem domu swego.

W.: I zarządcą wszystkich
posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej
Opatrzności wybrałeś świętego
Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,
spraw, abyśmy oddając Mu na
ziemi cześć jako Opiekunowi,
zasłużyli na jego orędownictwo
w niebie. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.
MODLITWA
NA ZAKOŃCZENIE
KAŻDEGO DNIA NOWENNY
Chwalebny Patriarcho, święty
Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako
Głowę i Opiekuna Najświętszej
Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał
mnie zawsze płaszczem swej opieki. Wybieram Cię dziś na mojego
Ojca, Orędownika, Towarzysza
i Opiekuna. Błagam, abyś mnie
przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co posiadam,
moje całe życie i moją śmierć.
Wejrzyj na mnie jako swe
dziecko i broń mnie od zasadzek
nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie
w każdej potrzebie. Pocieszaj w
gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie
walki śmiertelnej. Wstawiaj się
za mną do Boskiego Odkupiciela,
którego jako Dziecię mogłeś tulić
w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej
Najczystszej Oblubienicy.
Udziel mi tych łask, które
doprowadzą mnie do wiecznego
zbawienia. Zalicz mnie do grona
Twych czcicieli, ponieważ chcę
słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie.
Amen.
Święty Józefie, niewinny i czysty, pozwól mi być Twym dzieckiem. Zachowaj mnie czystym na
ciele i duszy, abym pozostawał
w stanie łaski Bożej. Święty Józefie, Opiekunie, Oblubieńcze
Najświętszej Maryi Panny, bądź
moim przewodnikiem i doradcą,
pomóż mi pozostać wiernym
Bogu.
Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu i Synowi...
+ W Imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Amen.
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C.d. ze str. 59
z Boga jedynego Skarbu, miłowanego ze
wszystkich swoich sił, jest możliwe tylko
wtedy, gdy w Niego wierzymy. To wiara pozwala nam odnaleźć ten Skarb prawdziwy
i przylgnąć do Niego z całego serca i z całej duszy. Dobrowolne uczynienie z Boga
swojego prawdziwego bogactwa – czyli
ubóstwo duchowe – pojawi się w nas, gdy
rozpoznamy przez wiarę wspaniałość Ojca,
Syna i Ducha Świętego, gdy odkryjemy Ich
miłość, dobroć i miłosierdzie. Jeśli ktoś chce
stać się ubogim w duchu, to powinien prosić
o głęboką wiarę, która pomoże mu odkryć
nie tylko miłość i wspaniałość Boga, ale
także Jego bliskość, stałą obecność przy
nas, ustawiczne i pełne życzliwości zainteresowanie nami, naszym losem na ziemi i
w wieczności. Dla osiągnięcia błogosławionego ubóstwa w duchu powinniśmy prosić
o wiarę, która ukaże nam Boga żywego,
naszego Ojca, Stwórcę i Zbawiciela, Pana,
ale równocześnie bliskiego Przyjaciela, Oblubieńca i Małżonka naszej duszy. Wiara
ułatwi nam umiłowanie Tego, który ciągle
przemawia do duszy i serca każdego z nas
słowami wypowiedzianymi już kiedyś do
wcześniejszych pokoleń: Bo małżonkiem
twoim jest twój Stworzyciel, któremu na
imię – Pan Zastępów; Odkupicielem twoim
– Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i
zgnębioną na duchu, wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi twój
Bóg: Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale
z ogromną miłością cię przygarnę. (Iz 54,57) Jeśli uwierzę w niepojętą miłość Boga i
odpowiem głęboką miłością na Jego miłość
do mnie, to stanę się naprawdę błogosławionym ubogim w duchu. Dojdę do ubóstwa
duchowego, jeśli pozwolę Duchowi Świętemu rozpalić w mym sercu taką miłość do
Boga, na jaką mnie stać: miłość podobną
do miłości dziecka do ojca i matki, oblubieńca do oblubienicy, przyjaciela do przyjaciela, współmałżonka do współmałżonki.
Jako błogosławiony ubogi w duchu będę
gorliwie pełnił wolę Ojca niebieskiego, tak
jak to zawsze czyniła Maryja. Dzięki temu
dla Jezusa stanę się Jego bratem, siostrą
i matką (Mt 12,50). Stanę się nawet Jego
„matką”, bo jak dobra matka i ojciec z wielkim oddaniem troszczą się o swoje dzieci,
tak ja zatroszczę się o Jego sprawy, o utworzony przez Niego Kościół, o pozyskiwanie
dla Niego nowych uczniów i miłujących Go
szczerze przyjaciół.
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