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Moje kapłaństwo było zawsze
ściśle związane z Medziugorjem

Vox Domini

Wywiad z o. dr Tomislavem Pervanem przeprowadził
o. dr Domej 24 czerwca 2013 w Medziugorju

– Ojcze Tomislavie, wiemy z historii, że objawienia
Matki Bożej w Fatimie i
w Medziugorju poprzedziły różne wydarzenia w
Europie i w świecie. Niebo
nie mogło milczeć ani pozostać obojętne. Ostatnio
nawet wspomniał ojciec w
swoim kazaniu o tym, jak
bardzo polityka wyśmiewa
i szydzi z Boga i Bożych
przykazań.
– Wydaje mi się, że we
współczesnej polityce i sposobie
myślenia wyczuwalny staje się
nastrój „francuskiej rewolucji”.
Lib eralizm stał się świętością.
Oczywiście, jeśli człowiek bierze
wszystko, co przyniosła rewolucja, musi zauważyć, że po pierwsze była knotem, który rozpalił
masowe mordy we Francji, a po
drugie, Napoleon zaraz po jej
zakończeniu rozpoczął wojnę na
skalę Europy, dochodząc aż do
granic Moskwy. Wojny napoleońskie przyniosły śmierć ponad 20
milionów ludzi. Prowadził wojny
z Austrią, Turcją i Rosją.
Będąc świadomi lekcji, jakiej
udziela nam historia, nie możemy
chwalić nastrojów rewolucyjnych,
ponieważ jest to droga donikąd.
Nigdy w historii ludzkości żadna rewolucja nie przyniosła nic
dobrego, natomiast zostawiała po
sobie tysiące ofiar. Po francuskiej
rewolucji nastąpiły w bliskiej odległości czasowej kolejne wojny:
rosyjsko-turecka 1806-1812, rosyjsko-japońska 1904-1905, rewolucja październikowa w 1917 r, I
wojna światowa 1914-1918, hiszpańska rewolucja 1936-1937, a
później II wojna światowa. A więc
na naszym kontynencie mieliśmy
prawie ciągle wojny i zamieszki
rewolucyjne, które niosły ze sobą
śmierć i zniszczenie.
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Z pewnością wojny te nie mia
łyby miejsca, gdyby w sercach
ludzkich dominowały słowa pokoju z Pisma Świętego, gdyby ludzie
żyli słowami Jezusa z Kazania na
Górze, czyli błogosławieństwami.
Mahatma Gandhi przyjął je jako
swoje motto i w ten sposób zna
lazł bezkrwawą drogę do niepod
ległości Indii, wyzwolenia spod
kolonijnego panowania Wielkiej
Brytanii. Pokazał on, że można
bez przemocy, broni i wojen, lecz
w sposób pokojowy, wprowadzać
zmiany na skalę państwową. Jeśli
wybieralibyśmy tę drogę działania,
bylibyśmy ludźmi pokoju i jego
promotorami. Moglibyśmy sobie
wzajemnie ufać i może wtedy
uniknęlibyśmy afer podobnych do
niedawnej, dotyczącej Wikileaks i
Snowdena, amerykańskiego szpie
ga, który ujawnił informację, że
Ameryka wszystko i każdego z
osobna podsłuchuje. Dokładnie to
samo czynią tajne służby innych
państw: Rosja, Anglia, Chiny.
Jest to znak, że na całym świecie
panuje atmosfera wzajemnej podejrzliwości i nieufności. Każdy
szpieguje każdego ze względu na
możliwe osobiste korzyści.
Jeśli patrzy się na takie postawy i postępowanie, z pewnością
nie budują one perspektyw ani
fundamentu dla wyrozumiałości,
pokoju, miłości, lecz ponownie

otwierają na jakąś wojnę.
– Niedawno podkreślał
ojciec, że wojna nigdy nie
przynosi pokoju oraz fakt,
że w Medziugorju Matka
Boża mówi nieustannie o
pokoju już od 32 lat. Na
ile udało się dotrzeć z orędziami pokoju do serc osób
sprawujących władzę?
– Uważam, że kwestię
Medziugorja należy rozpatrywać w szerszym kontekście, zarówno Kościoła, jak i
państwa. Matka Boża nie chce,
aby doszło do wojny, dlatego
strzeże pokoju na świecie.
Po Soborze Watykańskim II
utworzyły się w Kościele jakby
dwa obozy. Jeden ma poglądy
konserwatywne i chciałby, aby
wszystko zostało po staremu,
natomiast drugi ma postępowe
nastawienie i głosi tezę, że Kościół
powinien słuchać znaków czasu
i dostosowywać się do nowych
wyzwań. Jednakże Matka Boża
ukazuje nam inną drogę, nie stając
ani po stronie konserwatystów, ani
postępowców. Można spokojnie
stwierdzić, że Matka Boża stoi
dokładnie pośrodku tych grup,
zaprasza nas do swojej szkoły, abyśmy szli śladami Jezusa
Chrystusa, tak jak On sam mówił
swoim uczniom: Idźcie za Mną, a
Ja będę was prowadził i pouczał.
Gdy byłem maturzystą, myślałem, że w końcu zakończyłem
trud uczenia się. Uświadomiłem
sobie, że tak naprawdę to dopiero zaczynam szkołę i to szkołę życia - kształcenie razem z
Jezusem Chrystusem oraz wyjście
do Kościoła i świata w duchu
franciszkańskim.
Istotą i sensem objawień Maryi
jest przebywanie w szkole Jezusa
każdego dnia, naśladowanie Go
– oto droga nawrócenia i pozna-
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wania prawdy o sobie i o Bogu.
– Gdy patrzymy na pielg 
rzymów, ale także na nas samych,
jesteśmy świadomi tego, że mamy
wzloty i upadki. Człowiek nie
jest chroniony przed grzechem,
ponownymi upadkami. Czy myśli
ojciec, że to jest powód, dla którego Matka Boże tak długo jest
pośród nas?
– Bardzo możliwe, że jest to
jeden z powodów. Maryja jest
matką, a więc towarzyszy nam,
swoim dzieciom i stara się nas
strzec tak jak czuła mama, która
opiekuje się swoim potomstwem.
Każdy człowiek ma w sobie dwie,
można powiedzieć, sfery. Jedną
z nich jest Duch Jezusa, który w
nas przebywa dzięki łasce sakramentów świętych: chrztu, bierzmowania, Eucharystii. Drugą jest
oddziaływanie złego ducha, który
opiera się na naszym egoizmie,
wykorzystuje nasze słabe punkty.
W ciągu całego naszego życia
rozgrywa się walka o ludzkie serce, w naszym wnętrzu toczy się
bitwa między siłą dobra i miłości,
a złem, próbującym nas skusić do
odsunięcia się od Boga i drugiego
człowieka.
Często możemy stawiać sobie
pytanie, kto jest silniejszy, kto wygra? A ten, kto wygra, przeciągnie
nas na swoją stronę – czy będzie
to Duch Jezusa czy zły duch?
Nie można dwóm panom służyć.
Każdy człowiek, który wybrał
i zdecydował się służyć Bogu,
przeciwstawia się złemu. Święty
Franciszek udał się na pustynię.
Podobnie czyniło wielu świętych,
np. św. Ignacy. Z kolei św. Paweł
spędził trzy lata na pustkowiu po
spotkaniu Jezusa w objawieniu
pod Damaszkiem, aby przekonać
się, czy jest On drogą, którą pragnie iść i którą świadomie wybiera. Tak samo każdy z nas musi w
sercu rozstrzygnąć, wybrać drogę,
której chce być wierny i Pana,
któremu chce służyć. A pamiętajmy, że nawet brak wyboru jest
wyborem…
– Gdy porównujemy pierwsze
dni objawień w Medziugorju z sytuacją obecną możemy zauważyć,

że w gruncie rzeczy nic się nie
zmieniło. Obecność łaski Bożej i
Ducha Świętego jest niezmiennie
taka sama.
– Pielgrzymi naprawdę poszu
kują Boga, pociągani głębokimi
pragnieniami autentycznego po
koju serca i doświadczenia prze
baczenia. Przybywają tutaj w celu
znalezienia ojczyzny, własnego
domu, fundamentu tożsamości.
Pewnego razu spotkałem trójkę
rodzeństwa. Każde z nich trzymało
w dłoniach swój telefon, smsując z
kimś oddalonym może setki kilometrów od nich. Żadne z nich nie
patrzyło na siebie nawzajem, nie
rozmawiali ze sobą, będąc tak blisko siebie. Ciągle wysyłali innym
jakieś wiadomości, nie odbywszy
ani jednej rozmowy z osobą, która
realnie siedziała obok. Czy nie jest
smutne to społeczne zjawisko,
które dotyka całego współczesnego pokolenia? Spodziewam się,
że w rodzinnym domu nie zachowują się inaczej. Każdy ma swój
pokój, swój komputer, swój profil
na Skypie, na Facebooku, swoich
znajomych, którzy są daleko. Tacy
ludzie nawet jeśli są w swoim
domu (budynku mieszkalnym),
tęsknią za domem jako miejscem
serdecznego spotkania, ciepłych
relacji miłości i akceptacji.
Tutaj w Medziugorju wielu
ludzi odkrywa z pomocą Matki
Bożej, jak budować jedność w
rodzinie, jak tworzyć prawdziwy
dom, aby członkowie rodziny
żyli wspólnotą serc. Duchowy
program proponowany przez
Medziugorje: kościół, góry –
wszystko ma sprzyjać odkrywaniu drogi jedności, komunii z
Bogiem i z innymi, szczególnie z
najbliższymi. Poprzez modlitwę
różańcową, sakramenty, adorację
Najświętszego Sakramentu ludzie
głębiej poznają własne serce,
a przez to też lepiej rozumieją
innych. Właśnie przemianę serc,
postrzeganie siebie i bliźniego
przez pryzmat Boga proponuje
nam Maryja, abyśmy pokonywali
życiowe przeszkody.
– Jak wygląda sytuacja
Medziugorja w kontekście postawy biskupa Mostaru oraz

oficjalnego stanowiska Kościoła?
– Ostatni raz biskup odwiedził
Medziugorje 4 maja, gdy udzielał sakramentu bierzmowania,
do którego przystąpiło około 90
osób. Nie wspomniał ani słowem
o objawieniach Matki Bożej.
Wiemy, że otrzymał z Rzymu
zakaz wypowiadania się na temat
Medziugorja i objawień. Zakaz
został wyraźnie wydany w marcu
2010 r., gdy Watykan powołał do
życia Międzynarodową Komisję
ds. Medziugorja. Tak więc można
stwierdzić, że bierzmowanie odbyło się w pięknej atmosferze modlitwy. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko Watykanu, nie pojawiły
się żadne dokumenty zmieniające
dotychczasowy stan rzeczy, chociaż wiemy, że komisja zakończyła
swoją część pracy. Wszystko zostało dostarczone Ojcu Świętemu,
papieżowi Franciszkowi. Trwa
więc spokojny czas oczekiwania.
Rzym wie, że Medziugorje jest
miejscem modlitwy, spowiedzi,
miejscem, w którym ludzie spotykają Boga i nawracają się, a
sakramenty udzielane są zgodnie z
nauką Magisterium Kościoła. I tak
powinno pozostać, aż Rzym wyda
oficjalne oświadczenie w sprawie
objawień i tego miejsca.
– Wydaje mi się, że właściwą
jest postawa Rzymu, który pozo
stał otwarty, to znaczy, nie wyraził
kategorycznego sprzeciwu wobec
pielgrzymek, a więc mogą tu przybywać pielgrzymi i doświadczać
obecności Boga i Maryi.
– Tak, otwarta postawa Koś
cioła wielu pielgrzymom z naj
dalszych zakątków świata umożliwia skorzystanie choćby z sakramentu spowiedzi bez obawy, że
mógłby to być czyn zabroniony.
Jakże często jesteśmy świadkami
tego, że człowiek przez lata nie
klęknął u kratek konfesjonału, a
przyjeżdżając do Medziugorja,
czuje głębokie pragnienie spo
wiedzi generalnej. Wielu ludzi
przez całe życie nie było w stanie
całkowicie zawierzyć swojego
życia Bogu, otworzyć się na Jego
kochającą i miłosierną obecność
przez oddanie tego wszystkiego,
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co dzieli ich od Boga, siebie sa
mych i innych. Lecz tutaj często
zdarza się, że otrzymują tę łaskę
i mogą przed Bogiem wylać całe
serce. Sami przed sobą uzasadniali
pogląd, że spowiadali się przed
Bogiem, a nie przed kapłanem.
Lecz w Medziugorje po czasie
modlitwy i rozmów z Bogiem
dochodzili do wniosku, że nie są
zadowoleni. Dopiero spowiedź
przez posługę kapłana przyniosła
im pełną ulgę i uzdrowienie serca.
Takie świadectwa słyszymy tutaj
każdego dnia i myślę, że każdy
ksiądz, nawet jeśli spowiadał tu
tylko przez godzinę, spotkał się z
podobną sytuacją.
– W Medziugorju posługuje
ojciec już od dłuższego czasu. Jak
odczytuje ojciec swoją misję oraz
Boże wezwania na przyszłość?
– Moje apostolstwo polega
na spowiadaniu. Pomagam także
przez celebrowanie mszy świętych
oraz współtworzenie programu
spotkań modlitewnych, które również chętnie przygotowuję. Moje
kapłańskie życie było od początku
objawień blisko związane z tym
miejscem, obojętnie jakie posługi
pełniłem. Jako kapłani tutaj posługujący jesteśmy do dyspozycji
jako szafarze sakramentów świętych, celebransi mszy świętych
oraz kaznodzieje. Przed chwilą
skończyliśmy nasze wspólnotowe spotkanie dotyczące właśnie
spowiedzi i kazań. Jeden z braci
stwierdził, że każde kazanie jest
jak zapach perfum. Nawet najlepsze kazanie, o którym ludzie
mówią, znika z pamięci po kilku
minutach. Natomiast spowiedź zapisuje się jako trwalsze doświadczenie, szczególnie spowiedź z
całego życia, która staje się początkiem wielopłaszczyznowych
przemian całego człowieka.
Ze swojego kapłańskiego doświadczenia mogę powiedzieć, że
nie ma większej radości dla księdza jak wtedy, gdy jako osoba do
tego uprawniona może on w imie
niu Jezusa Chrystusa uwalniać
człowieka od jego grzechów. Prze
żywamy to każdego dnia. Jeszcze
większa radość napełnia penitenta,
4

Ojciec Prowincjał Tomislav Pervan
z kard. Christophem Schonbornem w Medziugorju.

który przystąpił do sakramentu
pojednania po 20, 30 latach.
Spytałeś, jak będę w przysz
łości pomagał w Medziugorju.
Przeprowadzam się z domu para
fialnego do Miletiny, miejscowości leżącej niedaleko stąd,
należącej do parafii Medziugorje,
do domu sióstr zakonnych. Tam
będę sprawował posługę kapelana
sióstr. A jednocześnie będę mógł
wspierać moich braci przy posłudze pielgrzymom.
– Jeszcze jedno słowo na koniec. Wielu postrzega osoby widzące jako święte. Z kolei oni
sami mówią, że są po prostu
zwykłymi ludźmi. Jak widzi ojciec
zadanie, które tutaj wypełnia oraz
krzyż, który ojciec nosi?
– Od początku objawień osoby
widzące były w centrum komen
tarzy wokół Medziugorja. W pe
wien sposób jest to zrozumiałe,
ponieważ Bóg i Matka Boża wybrali ich na swoich świadków. Od

początku trwali wierni usłyszanym
przesłaniom, nie zważając na pre
sję komunistycznych władz ani
niedowierzanie władz Kościoła. A
więc żadna siła nie powstrzymała
ich przed kontynuacją dawania
świadectwa. Do dzisiaj całym
życiem ukazują, że orędzia są
prawdą, która przemieniła ich
życie. Rzeczywiście możemy ich
postrzegać jako męczenników,
którzy wypełniają powołanie, do
jakiego zaprosił ich Bóg, nie pytając ich wcześniej o zgodę. Gdy
na nich dziś patrzymy, widzimy
zwykłych ludzi, którzy mają rodziny i zmagają się z przeciwnościami codziennych dni, tak jak
my wszyscy.
Na koniec możemy powiedzieć, że ich życie rozgrywa się w
przestrzeni dwóch światów – pomiędzy niebem i ziemią, na której
są pośrednikami między Bogiem i
ludźmi.
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Dla Matki Bożej każda osoba jest ważna
Wywiad z o. Marinko Šakota

– W zeszłym roku zmarł o.
Petar Vlasic, po którym przejął
ojciec posługę proboszcza w parafii. Dzisiaj na kapitule posłanie
zostało oficjalnie potwierdzone
przez Radę Prowincji. Jakie
uczucia towarzyszą ojcu, gdy to
wydarzenie zbiega się z rocznicą
objawień w Medziugorju?
– Tak jak wcześniej moje
serce jest nadal bardzo oddane
temu miejscu i posługiwaniu.
Jedyną różnicą jest większa ilość
pracy, za którą odpowiedzialność
ponoszę jako proboszcz. Każdy,
kto tu przyjeżdża, widzi kapłanów
zapracowanych, całym sercem
zaangażowanych w służenie parafii i
pielgrzymom. W takim dniu jak rocznica objawień przybywa tu jeszcze więcej wiernych niż zazwyczaj. Ale dzięki
Bogu razem z nimi przyjeżdżają także
kapłani, którzy chętnie służą nam pomocą przy prowadzeniu modlitw oraz
udzielaniu sakramentów: spowiedzi
i Eucharystii. Każdego roku rocznica
objawień jest wielkim świętem radości
dla całej parafii, wiernych i kapłanów.
Matka Boża jest tu obecna cały rok, ale
dzień rocznicy jest czasem wyjątkowym ze względu na łaskę, rozlewającą
się strumieniami na wszystkich obecnych, abyśmy mieli moc Boga w wypełnianiu Jego wezwań. Właśnie nas,
zwykłych ludzi wspiera Bóg, ponieważ
zna naszą słabość i pragnie, abyśmy
oparli się na Nim, czynili wszystko Jego
mocą i Jego miłością.
– W związku z przenosinami zakonników do innych domów zostały
na kapitule omówione pewne zmiany,
w wyniku których także do Medziugorja
przysłani zostaną nowi bracia.
– Oczywiście zaszły pewne personalne zmiany w prowincji. Nowym
ojcem prowincjałem został dotychczasowy wizytator naszej parafii, o.
Miljenko Steko, a przy nim powołano
nową Radę Prowincji, która zdecydowała, kto będzie współpracował ze
mną w parafii. Zgodnie ze zwyczajem
zmiany ogłasza się i wprowadza w
życie w sierpniu.
– Wczesnym rankiem uczestniczył
ojciec w marszu pokoju z Humac do

Medziugorja, który odbył się już po
raz 22.
– Tradycja tego marszu sięga lat wojennych. Zainicjował go
Hubert Liebherr razem z o. Slavko
Barbariciem. Istotą marszu jest głoszenie, że modlitwą można powstrzymać
wojny. Do tego zachęcała nas Matka
Boża wielokrotnie w swoich orędziach:
„modlitwa ma moc zapobiec nawet
wojnie”.
Wyszliśmy spod klasztoru w Humac
o 6 rano po błogosławieństwie gwardiana o. Velimir Mandicia. W procesji
uczestniczyło tysiące pielgrzymów
z różnych krajów świata. Na czele
pochodu szedł krzyż niesiony przez
kapłanów. Przez całą drogę aż do
Medziugorja modliliśmy się i śpiewaliśmy pieśni. Towarzyszyła nam wielka
radość wspólnej modlitwy. Matka
Boża pragnie właśnie tego – abyśmy
doświadczali radości, poświęcając
więcej czasu na modlitwę. Radosna
modlitwa otwiera nasze serca na
obecność Boga.
– Stało się zwyczajem odprawianie
nowenny przed rocznicą objawień.
Powiedział ojciec, że konieczna jest
dłuższa modlitwa, aby wzrastać w
relacji z Bogiem i Maryją.
– Tradycję nowenny przed dniem
rocznicy przekazali nam nasi poprze
dnicy, a my ją kontynuujemy razem z
tymi, którzy chcą w niej uczestniczyć
i w ten sposób przygotować się na
rocznicę objawień. Istotą nowenny jest
pomoc w większym otwarciu serc na
ten wyjątkowy dzień. Nasze serca mają

tendencję, aby się zamykać, wtedy stają się nieuważne i głuche,
niewrażliwe na Ducha. Jeśli nie
modlimy się sercem, stajemy się
nieczuli na drugiego człowieka,
potrzebującego naszej pomocy,
na Boga i piękno natury. Dlatego
tak ważna jest troska o modlitwę
sercem, o duchowy wzrost, do
których zaprasza nas Matka
Boża przez wszystkie te lata.
– Także w tym roku do
Medziugorja przybyło wielu
pielgrzymów z okazji rocznicy
objawień.
– Tak jak w ubiegłych latach
przyjechało mnóstwo ludzi. Dla
Matki Bożej ważny jest każdy pojedynczy człowiek, ponieważ Ona widzi
każdego jako kogoś wyjątkowego, a
nie jako tłum. Podobnie było z osobami widzącymi – każda z nich jest
niepowtarzalna, ale zostali powołani
do misji, którą wypełniają wspólnie.
Każdy otrzymał osobiste posłanie, za
które odpowiada.
– Wspomniał ojciec o śp. o. Slavko,
który był jednym z inicjatorów Marszu
Pokoju...
– Jego duch z pewnością jest tu
obecny, ponieważ o. Slavko żyje w
pamięci wielu ludzi. Dopiero teraz
widzimy, jak wiele w tym miejscu
zrobił, ile dzieł dzięki niemu funkcjonuje. Był człowiekiem modlitwy i z niej
czerpał siłę i inspirację do pracy. Był
całkowicie oddany modlitwie serca.
Po modlitwie wychodził do swoich
zajęć, które wykonywał właśnie z sercem. Promieniowała z niego jedność
modlitwy i działania. Jego czyny charakteryzowały się autentycznym zaangażowaniem i poświęceniem. Lata
codziennej posługi tu w Medziugorju
przyczyniały się do jego duchowego
wzrostu i dojrzewania. Otwierał się na
Boga i znaki czasu. Był człowiekiem,
który rozumiał orędzia Matki Bożej i
własnym przykładem życia pokazywał, jak je urzeczywistniać. Swoim
życiem dał nam wzór, jak słowa Maryi
pojmować, wcielać i świadczyć o ich
prawdziwości. Pokazywał nam, jak iść
w swoim życiu za przykładem Maryi.
Przekład z niem.: Alicja B.
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Przedstawiciele parafii
w Medziugorju
z pielgrzymką w Watykanie

podczas Dni Maryjnych Roku Wiary
12 i 13 października 2013 na zaproszenie
Papieskiej Rady do spraw Nowej Ewangelizacji
Z parafii św. Jakuba w Medziugorju 35
osób odpowiedziało na zaproszenie Ojca
Świętego Franciszka, aby uczestniczyć w
Dniach Maryjnych w Rzymie.
W czwartek 10 października po godzinie 15-tej 35 osób z parafii św. Jakuba w
Medziugorju, wśród których byli Przewodniczący Lokalnych Urzędów Administracyjnych Medziugorje i Bijakovići,
udali się do Rzymu, gdzie na zaproszenie
Ojca Świętego Franciszka wzięli udział u
uroczystościach Maryjnych, jakie odbyły się 12 i 13 października w Watykanie
pod hasłem „Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła!”
Po raz pierwszy zdarzyło się, że Watykan oficjalnie zaprosił Medziugorje, jako
Sanktuarium Królowej Pokoju, do uczestniczenia w uroczystościach poświęconych Najświętszej Maryi Pannie.
Ojcu Świętemu Franciszkowi zawieźli
okolicznościowe dary z parafii i czekali
na spotkanie z nim z wielką niecierpliwością. „Ten wyjazd dodaje nam otuchy i ma
wielkie znaczenie dla parafii Medziugorje. W Rzymie pozostaniemy do wtorku”
– informował Dragan Vasilj, Przewodniczący Lokalnego Urzędu Administracyjnego Medziugorje. Razem z parafianami
do Rzymu udał się również o. Marinko Šakota – proboszcz. Koncelebrował
Mszę Świętą, której przewodniczył Ojciec Święty Franciszek. Podczas pobytu
pielgrzymi z Medziugorja zwiedzili wiele
miejsc, z których słynie Watykan, a w rezydencji służącej do spotkań z oficjalnymi osobistościami, wręczyli Ojcu Świętemu dary, które przywieźli ze sobą.
Na 11 października 2013 zaplanowano
także posiedzenie Komisji, pod przewodnictwem kard. Camillo Ruiniego, badającej zdarzenia w Medziugorju, korzystając
z obecności w Watykanie proboszcza parafii. Komisja spotyka się nadal i nie wydała jeszcze żadnego oświadczenia.
Zauważenie Medziugorja jako sanktuarium maryjnego jest wielką radością i
zwycięstwem Matki Bożej.
oprac. eb
6

4/2013

W Medziugorju są początki
mojej kapłańskiej drogi
Rozmowa z ojcem doktorem Ivo Paviciem
O. Ivo Pavić OFM urodził się w
roku 1965 w Hrvatska Tisina, w Bośni.
Tam ukończył szkołę średnią. Gdy miał
23 lata, usłyszał w sercu głos Boga,
zaproszenie do drogi kapłańskiej. Pracował w fabryce i nie myślał o tym,
by zostać księdzem. Ale zdecydował
się odpowiedzieć na Boże wezwanie i
zgłosił się do franciszkanów w Bośni.
Postulat rozpoczął w roku 1988 w Visoko, a nowicjat rok później w Sarajewie. Po nowicjacie i pierwszym roku
studiów przebywał trzy lata w Samobor i w Austrii. Były to lata wojny.
W czasie prześladowań złożył w roku
1995 śluby. Rok później przyjął z rąk
kardynała Vinco Puljicia święcenia
diakonatu, a w roku 1997 – święcenia kapłańskie. W roku 2000 ukończył
teologię na Franciszkańskim Wydziale
Teologicznym w Sarajewie. Był wikariuszem w parafiach: Rumboci, Uskoplje, Tuzla und Tolisa.
Posługiwanie jako charyzmatyk w
grupie nowej ewangelizacji rozpoczął
w roku 2000. W wielu krajach prowadził rekolekcje, m. in. w Bośni, Chorwacji, Niemczech, Włoszech i USA.
Wszędzie, gdzie głosił Słowo Boże,
powstawały wspólnoty modlitewne.
W roku 2005 rozpoczął studia w Instytucie Duchowości na Papieskim
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył złożeniem pracy
magisterskiej pt.: „Uzdrowienie przez
modlitwę.”
Podczas studiów podyplomowych
przebywał w Rzymie w latach 20052009. 10 lipca 2009 r. został mianowany proboszczem parafii Najświętszego
Serca Jezusa w Surkovac w Bośni. W
czerwcu 2011 r. obronił pracę doktorską na Gregorianum, zyskując tym
sposobem tytuł naukowy. Tytuł pracy:
„II Battesimo nello Spirito Santo nella Chiesa con riferimento particolare
al contesto della Croazia e Bosnia ed
Erzegovina”, czyli „Chrzest w Duchu
Świętym w Kościele, ze szczególnym
uwzględnieniem Chorwacji oraz Bośnii - Hercegowiny.”

– Bardzo się cieszę, że mogę się z ojcem spotkać. Jest ojciec
jednym z tych kapłanów, których powołanie zrodziło się w Medziugorju. Proszę się podzielić z nami doświadczeniem tej drogi.
– Moje powołanie kapłańskie związane jest z pielgrzymką do
Medziugorja. Odwiedziłem Medziugorje w roku 1984, a więc trzy
lata po rozpoczęciu objawień. Przyjechaliśmy tu razem z przyjaciółmi. Czułem, że to miejsce zostawiło niezatarty ślad w moim
sercu. W następnych latach pielgrzymowałem tu wielokrotnie. Z
coraz większym pokojem w sercu wracałem stąd do codziennych
obowiązków. Pod wpływem wizyt zacząłem czytać literaturę religijną, która pomagała mi lepiej poznać Boga i samego siebie.
Dzięki Medziugorju i Matce Bożej bardziej otworzyłem się na
niespodzianki, które niesie życie.
– Czy może ojciec przytoczyć nam jakieś wydarzenie, które
szczególnie zapisało się w pamięci?
– Kiedyś nie było infrastruktury w postaci hoteli i pensjonatów,
takich jakie dzisiaj mają do dyspozycji pielgrzymi. To miejsce
zupełnie różni się od tego, które widzieliśmy kiedyś. Tak więc
pielgrzymi nocowali w prywatnych domach, po prostu byli przyjmowani przez mieszkańców. Nie znałem tu nikogo. Pewnego razu
nie znaleźliśmy z przyjaciółmi żadnego miejsca na nocleg. Na
szczęście udało się nam spotkać o. Slavko, który przenocował nas
na chórze w kościele.
Pamiętam, że obudziłem się w nocy i poczułem wewnętrzne
przynaglenie, aby wstać. Gdy to zrobiłem, zobaczyłem silne światło przy ołtarzu, chociaż w całym kościele było przecież ciemno.
To światło zapamiętałem, ponieważ zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Rankiem opowiedziałem całą historię moim przyjaciołom.
To przeżycie interpretuję jako łaskę i znak od Boga, ponieważ poczułem, że Bóg mnie woła, abym szedł śladami Chrystusa, który
jest światłem świata.
– Czy później kontaktował się ojciec z o. Slavko lub innym kapłanem i opowiadał o swoim przeżyciu?
– Nie opowiadałem ani nigdzie o nim nie wspominałem. Zostało ono w moim sercu jakby zakopane. Lecz później miałem okazję
słuchać świadectw osób widzących, często Vicki, która pewnego
razu mnie pobłogosławiła.
Bywałem w Medziugorju, ale zawsze na krótki czas, bo musiałem wracać do pracy w fabryce. Chętnie kupowałem książki
o Medziugorju, w których czytałem świadectwa oraz relacje o
uzdrowieniach i łaskach otrzymywanych przez pielgrzymów.
– Wydarzenie z Medziugorja z 1984 roku było niejako początkiem rozeznawania powołania kapłańskiego. Co skłoniło ojca do
podjęcia ostatecznej decyzji?
– Decyzji nie podjąłem po tamtym wydarzeniu. Upłynęło jeszcze wiele lat. Decyzja tkwiła we mnie jak ziarno, które wzrastało
w sercu. Pamiętam moment, gdy w duszy usłyszałem głos Boga:
7
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„Zostaniesz Moim kapłanem.”
Był rok 1988. Nawet jeśli nigdy
wcześniej nie planowałem takiej
przyszłości. W mojej rodzinie
również nie było kapłanów. Po
tym, jak usłyszałem w sercu wezwanie, poszedłem do proboszcza i opowiedziałem mu wszystko. Poradził mi, abym udał się do
seminarium franciszkanów. Wtedy wszystko potoczyło się swoim
rytmem, aż do święceń kapłańskich.
– Spełnia ojciec posługi kapłańskie, ale jest ojciec także
charyzmatykiem. Jak odkrył ojciec ten dar?
– Gdy Pan Bóg powołał mnie
do kapłaństwa, odkryłem powołanie w powołaniu, czyli osobisty
charyzmat w posłudze kapłańskiej. Od 13 lat posługuję darem
uzdrawiania i uwalniania ludzi
od wpływu złych duchów. To jest
łaska i wszystko dzieje się przez
Imię Jezusa Chrystusa, to On
uzdrawia i uwalnia, gdy się modlę.
Wiele razy widziałem, że w
Medziugorju ludzie modlą się
także nad osobami dręczonymi
przez złe duchy.
Przyjeżdżają ludzie z różnych
stron świata, z różnymi problemami, potrzebami. Szukają ratunku u Matki Bożej, pomocy
kapłanów, rad osób widzących.
I wielu otrzymuje wsparcie i po-

cieszenie, uzdrowienie na ciele i
duchu. Ja osobiście pielgrzymuję w swoich intencjach, idąc na
Górę Objawień, na Górę Krzyża,
modlę się, rozmyślam. Ale jak
wspomniałem, posługuję od 13
lat jako charyzmatyk, tak więc
jestem rozpoznawany jako osoba publiczna. Niemożliwe jest,
abym przebywając w Medziugorju oddał się przez dłuższy czas
modlitwie w ciszy. Jednak uważam, że jest to część mojej służby: pomagać ludziom, gdziekolwiek się znajduję.
– Jakie ma ojciec zdanie w kwestii objawień, trwających od 32
lat?
– Oznaczają one, że Bóg nie
tylko istnieje, ale intensywnie
szuka każdego człowieka, dlatego pozwala, by Matka Boża tak
długo się nam objawiała. On pragnie, byśmy wzrastali w wierze,
całkowicie zawierzyli Jezusowi.
Jest to dla nas wielki dar, który
powinniśmy przyjąć z wdzięcznością.
Ważne jest, abyśmy poprzez
pogłębioną modlitwę złączyli się
z Maryją, gdyż Ona pragnie dla
nas tego, co najlepsze. Nie zostawia nas samym sobie, abyśmy nie
błądzili. Pragnie, abyśmy naśladowali Jezusa, Jej Syna. W Medziugorju proponuje nam szczególną szkołę modlitwy.

– Matka Boża zaprasza do zaangażowania się w program formacji ducha i serca. Jak urzeczywistnia ojciec treść orędzi?
– Orędzia nie przekazują nam
nic ponad to, co jest w Ewangelii. Lecz Matka Boża przypomina
nam, abyśmy znane treści wprowadzali w nasze osobiste życie,
ponieważ zapominamy o wielkich rzeczach, które Bóg czyni
w naszym życiu. Chodzi o pięć
punktów, stanowiących fundament naszej wiary. Zwraca uwagę na przykład na to, aby Pismo
Święte miało swoje widoczne
miejsce w naszych domach. Dla
nas, katolików jest to niewyczerpalne źródło, z którego mamy
czerpać, tak aby przeżywać cierpienie, trudy i radości codziennego dnia w świetle Ewangelii.
Matka Boża czyni wszystko, abyśmy jako centrum naszego serca
wybrali Jezusa za wzór czynów
i postaw. Każdy, kto to rozumie,
znajdzie właściwą drogę.
– Wczoraj prowadził ojciec
dzień skupienia w wiedeńskim kościele. Zjawiło się mnóstwo ludzi.
Wiemy, że podróżuje ojciec po całym świecie, prowadząc rekolekcje i ćwiczenia duchowe. Jakie ma
ojciec wrażenie po wczorajszym
modlitewnym dniu?
– Było to jak wspomniano
jednodniowe spotkanie. Jednak
odniosłem wrażenie, że wierni
są spragnieni i głodni duchowego pokarmu. Wielu przyjechało
z dalekich miejscowości, nawet
jeśli do późna pracowali. W ten
sposób komunikują nam swoje
potrzeby i pragnienia serc. Potrzebują Kościoła otwartego, kapłanów pełnych Ducha Świętego,
modlących się za nich o uzdrowienie i uwolnienie. Cieszę się z
wczorajszego dnia, który był pełen znaków obecności i działania
Bożego Ducha. Wiele osób doświadczyło uzdrowienia, uwol
nienia i nawrócenia.
– Czy ma ojciec kontakt z osobami, które zostały uzdrowione?
Czy dokumentuje ojciec takie wydarzenia?
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ORĘDZIA
MATKI BOŻEJ
DLA PARAFII
W MEDZIUGORJU I DLA
ŚWIATA

– W domu mam wiele spisanych świadectw o uzdrowieniach. Prowadzę dokumen
tację, bo może być później
potrzebna. Szczególnie ważne
jest, aby dokumentować, na co
wcześniej dany człowiek chorował, jak się czuł podczas i po
modlitwie o uzdrowienie.
Posiadam również lekarskie zaświadczenia o chorobach tych, którzy po modlitwie
zostali uzdrowieni. Wiem, że
niewielu charyzmatyków zachowuje takie świadectwa
uzdrowień, ale ja czynię to
chętnie. Zachęcam do przekazywania swoich świadectw we
własnej parafii proboszczowi i
biskupowi.
Są to dowody, aby inni kapłani i biskupi nie nastawiali
się negatywnie względem charyzmatyków, lecz przekonali
się, że wiele osób doświadcza
uzdrowienia mocą Boga, w
Imię Jezusa Chrystusa.
Wywiad przeprowadził
Vitomir Damjanović 21.6.2013
Przekład z niem. Alicja B.

z 25 października 2013
Drogie dzieci, dziś zapraszam
was do otwarcia się na modlitwę. Modlitwa czyni cuda w was
i poprzez was. Oto dlaczego,
drogie dzieci, w prostocie serca, proście Najwyższego, aby
wam dał siłę bycia dziećmi Boga
i aby szatan nie poruszał wami
tak, jak wiatr porusza gałęziami. Zdecydujcie się na nowo na
Boga, drogie dzieci i szukajcie
jedynie Jego woli. A wtedy w
Nim znajdziecie radość i pokój.
Dziekuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
z 25 listopada 2013
Drogie dzieci, dziś wszystkich was zachęcam do modlitwy. Otwórzcie na oścież drzwi
waszego serca na modlitwę,
drogie dzieci, na modlitwę serca, a wtedy Najwyższy będzie
mógł współpracować z waszą
wolnością i rozpocznie się nawrócenie. Wasza wiara stanie
się silna, do tego stopnia, że
będziecie mogli powiedzieć całym sercem: «Mój Bóg, moje
wszystko!” Pojmijcie, drogie
dzieci, że tu na ziemi wszystko
przemija.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

z 2 października 2013
dane Mirjanie
Drogie dzieci, kocham was
macierzyńską miłością i z macierzyńską cierpliwością czekam na waszą miłość i jedność. Proszę, abyście stali
się wspólnotą dzieci Bożych,
moich dzieci. Proszę, abyście
jako wspólnota radośnie powrócili do życia w wierze i miłości mojego Syna.
Moje dzieci, gromadzę was
jako swoich apostołów i uczę
was, w jaki sposób innych
macie zapoznawać z miłością
mojego Syna, jak przynosić im
Radosną Nowinę, którą jest
mój Syn. Ofiarujcie mi swoje
otwarte i oczyszczone serca, a ja je napełnię miłością
do mojego Syna. Jego miłość
nada sens waszemu życiu, a ja
będę wam towarzyszyć. Będę
z wami do spotkania z Ojcem
Niebieskim.
Moje dzieci, zbawią się tylko ci, którzy z miłością i wiarą
kroczą ku Niebieskiemu Ojcu.
Nie bójcie się, jestem z wami.
Zaufajcie swoim pasterzom
tak jak mój Syn im zaufał, gdy
ich wybierał. Módlcie się, by
mieli dość siły i miłości, by
was prowadzić.
Dziękuję wam.
Orędzie z 2 listopada
dane Mirjanie
Drogie
dzieci,
ponownie, po macierzyńsku, wzywam was, abyście miłowali,
abyście nieustannie modlili się o dar miłości i abyście
umiłowali Ojca Niebieskiego
ponad wszystko. Kiedy Jego
9
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umiłujecie, będziecie miłować siebie
i bliźniego swego. Tego nie można od
siebie oddzielić. Ojciec Niebieski jest
w każdym człowieku, kocha każdego
człowieka i każdego człowieka wzywa
po imieniu. Tak więc, drogie dzieci, na
modlitwie wsłuchujcie się w wolę Ojca
Niebieskiego. Rozmawiajcie z Nim.
Nawiążcie osobisty kontakt z Ojcem,
który jeszcze bardziej pogłębi relacje
pomiędzy wami, we wspólnocie dzieci
moich, moich apostołów. Jako Matka
pragnę, abyście przez miłość do Ojca
Niebieskiego wyrośli ponad próżność
tego świata i pomogli innym stopniowo
poznawać Ojca Niebieskiego i zbliżać
się do Niego.
Moje dzieci, módlcie się, módlcie
się, módlcie się o dar miłości, gdyż mój
Syn jest miłością. Módlcie się za swoich
pasterzy, aby zawsze mieli ku wam miłość, jaką Syn mój miał i okazał ją oddając swoje życie za zbawienie wasze.
Dziękuję wam.
z 2 grudnia 2013 dane Mirjanie
Drogie dzieci, z macierzyńską miłością i macierzyńską cierpliwością patrzę na wasze nieustanne błądzenie i
wasze zagubienie i dlatego jestem z
wami. Pragnę wam pomóc, abyście
przede wszystkim odnaleźli i poznali siebie, byście rozpoznali w sobie to
wszystko, co nie pozwala wam szczerze i całym sercem poznać miłości
Ojca Niebieskiego. Moje dzieci, Ojca
poznaje się po krzyżu. Dlatego nie odrzucajcie krzyża, starajcie się go pojąć i przyjąć go z moją pomocą. Gdy
będziecie w stanie przyjąć krzyż, zrozumiecie również Ojca Niebieskiego;
będziecie chodzić z moim Synem i ze
Mną; będziecie odróżniać się od tych,
którzy nie poznali miłości Ojca Niebieskiego, od tych, którzy Go słyszą, lecz
Go nie rozumieją, nie idą za Nim, bo
Go nie poznali. Pragnę, abyście poznali
prawdę mojego Syna i stali się moimi
apostołami, abyście wznieśli się ponad ludzkie myślenie, abyście zawsze
i we wszystkim na nowo szukali Bożego myślenia. Moje dzieci, módlcie się
i pośćcie, abyście mogli zrozumieć to
wszystko, o co was proszę. Módlcie się
za swoich pasterzy i kochajcie ich, abyście w jedności z nimi poznali miłość
Ojca Niebieskiego.
Dziękuję wam.
10

Medziugorje
w oczach opinii
publicznej

Rozmowę biskupa Manfreda Scheuer z o. Petar
zarejestrowała M.E. Lang-Perti.
Matka Boża wzywała nas w ostatnim czasie do intensywnej
modlitwy, dlatego pragnąc odpowiedzieć na Jej pragnienie,
zaprosiliśmy wszystkich przyjaciół i członków Oazy Pokoju z
Tyrolu na spotkanie modlitewne, które poprowadził o. Petar
Ljubicić z pomocą współpracowników. Odbyło się ono w kościele w Innsbrucku.
Miałam okazję przedstawić wówczas o. Petara naszemu
biskupowi, dr Manfredowi Scheuerowi, który poznał także śp. o.
Slavko Barbaricia jeszcze w czasie posługiwania w seminarium
duchownym w Linz. Spotkanie przebiegło spokojnie, choć nie
zabrakło niespodzianek: w pewnym momencie biskup poczuł
się lepiej w roli zadającego pytania dziennikarza, natomiast
ojciec Petar odpowiadał na pytania.
Biskup: Jakie są relacje między franciszkanami a miejscowym biskupem Rato Peric z Mostaru?
O. Petar odpowiedział jednym zdaniem: „Podpisaliśmy
dokument, w którym zobowiązujemy się do posłuszeństwa
biskupowi. W ten sposób żyjemy w zgodzie.” Następnie zaczął
opowiadać o fenomenie Medziugorja:
Żyjemy w czasie łaski. Maryja podkreśla ten fakt: żyjemy
w czasie łaski, nawrócenia, oczyszczenia, który powinniśmy
wykorzystać na modlitwę. Nie przegapmy tego wyjątkowego
daru, jakim jest zaproszenie do wyboru Chrystusa jako Pana
naszego życia. Przypominam to spotkanym ludziom, szczególnie gdy jestem poza Medziugorjem.
Biskup: Na czym polega praca i posługa ojca w Medziugorju?
O. Petar: Moim zadaniem jest przekazanie do publicznej
wiadomości treści tajemnic, które Matka Boża powierzyła
Mirjanie. Dziesięć dni wcześniej będę wiedział, co się stanie
i na czym będzie to polegać. Wtedy siedem dni będę pościł i
modlił się razem z Mirjaną. Trzy dni przed tym wydarzeniem
jestem zobowiązany ogłosić, co się wydarzy i jak długo będzie
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trwać to zjawisko.
Dwie pierwsze tajemnice dotyczą w sensie ścisłym Medziugorja.
Jest to niewątpliwie przestroga dla
wiernych z Medziugorja, którzy
są zobowiązani do dawania świadectwa wobec przybywających
tu pielgrzymów poprzez życie
treś ciami objawień oraz ciągłe
nawracanie się.
Już w jednym z pierwszych
objawień Matka Boża powiedziała:
„Wybrałam właśnie tę parafię, aby
ją prowadzić, pomagać ludziom
w nawróceniu się do Boga całym
sercem, aby żyli wiarą głęboką i
ukochali modlitwę i post, a poprzez
własną przemianę mogli pomagać
innym, ukazywać im Boga, kochającego ich ponad wszystko.”
Trzecia tajemnica dotyczy zna
ku, który będzie materialny, widoczny, tak by nie było wątpliwości, że Matka Boża jest obecna
w Medziugorju. Będzie to wielka
radość dla wszystkich, którzy żyją
treścią Ewangelii i objawieniami
Maryi, które są oparte na Słowie
Bożym. Gdy autentycznie żyje się
według wiary chrześcijańskiej, ma
się dar, łaskę wypływającą z obecności Matki Bożej, aby wytrwać na
drodze świętości.
Biskup: Jak wygląda pobożność i modlitewne życie katolików
w Medziugorju?
O. Petar: Sytuacja nie jest prosta. Odkąd przyjeżdża coraz więcej pielgrzymów z całego świata,
pracownicy domu pielgrzyma mają
odpowiednio mniej czasu na osobistą modlitwę. Po prostu troszczą
się o pielgrzymów. Gdy mijało 10
lat od pierwszych objawień Maryi,
zaapelowałem do wiernych parafii,
do rodzin i poszczególnych osób,
aby zatroszczyli się również o
osobiste zdrowie duszy poprzez
zadbanie o czas na modlitwę, bo
ich wiara nie może wzrastać bez
żywej relacji z Bogiem.
Także Matka Boża przypomina
z wyrozumiałością, że w dniach
mniej obciążonych pracą wierni
powinni poświęcić więcej czasu na
modlitwę, na umocnienie duchowe.
Jest to jednocześnie przykład dla
pielgrzymów, którzy będąc gośćmi

w domach tutejszych rodzin, widzą
modlących się ludzi, realizowanie
w życiu codziennym prośby Maryi,
obecność Boga w zwyczajnym
porządku dnia. Takie świadectwo
jest niezwykle ważne, gdyż potrafi
niektórym ułatwić ich nawrócenie
i decyzję przemiany życia według
zasad i wartości wiary.
Biskup: Jak wygląda sytuacja
rodzin? Czy są to rodziny wielodzietne?
O. Petar: Parafia w ostatnich latach bardzo się powiększyła. Wielu
ludzi zapragnęło tu zamieszkać.
Tutejsze rodziny mają po kilkoro
dzieci, przynajmniej pięcioro albo
więcej. Jest to znak, że kochają
życie. Maryja mówi nam, abyśmy
jako dorośli pokazywali przykładem swego postępowania, na czym
opiera się rodzina i życie. Słowa
pouczają, ale przykłady pociągają
do naśladowania.
Biskup: Jak wygląda życie
sakramentalne, szczególnie przystępowanie do sakramentu pojednania?
O. Petar: Zasadniczo mówiąc,
nawrócenie zaczyna się od regularnego korzystania z sakramentu
pokuty. Maryja bardzo często
przypomina swoją prośbę, abyśmy
przynajmniej raz na miesiąc przystąpili do spowiedzi. Wielokrotnie
podkreśla kwestię istotną dla fun
kcjonowania całej rodziny, jaką
jest regularna wspólna modlitwa,
czytanie Pisma Świętego i uczestniczenie we mszy świętej. Wierni
regularnie przystępują do spowiedzi. Szczególną troską objęci
są przed Bożym Narodzeniem i
Wielkanocą, aby mimo ogromnej
ilości penitentów mieli możliwość skorzystania z sakramentu.
Przychodzą wtedy również ci,
którzy wiedzą, że przynajmniej
dwa albo trzy razy w roku powinni
klęknąć przy kratkach konfesjonału, chociaż na msze święte nie
przychodzą zbyt często.
Ale są w Medziugorju także
takie rodziny, które uczestniczą
w Eucharystii każdego dnia i regularnie korzystają z sakramentu
pojednania, niektórzy co tydzień.

Warunki są ku temu bardzo sprzyjające, jak nigdzie na świecie.
Przyjeżdża wielu młodych z pobliskich miast, chociażby ze Splitu
czy Zagrzebia. Wielu Chorwatów
pojawia się w sobotę i niedzielę,
aby przystąpić do spowiedzi. Do
opieki duszpasterskiej wyznaczonych jest obecnie 10 spowiedników. Dodatkowo pomagają nam
kapłani, przybywający razem ze
swymi grupami pielgrzymkowymi.
Biskup: Jak przedstawia się
sytuacja socjalna, czy problemem
jest bezrobocie?
O. Petar: Medziugorje stanowi
obecnie najlepszy rynek pracy w
Bośni - Hercegowinie. Jest bardzo
dużo do zrobienia, dlatego wiele
osób z okolicznych miast i wiosek
dojeżdża tutaj do pracy. Ale ogólna
sytuacja socjalna i ekonomiczna w
tym kraju jest ciężka.
Także w Chorwacji sytuacja na
rynku pracy nie jest łatwa. Rządy
sprawują socjaliści. Próbują zaradzić bezrobociu, ale widać bezowocność ich działań i bezradność.
Nie liczą się z Bogiem, a przez to
sytuacja ciągle się pogarsza.
Biskup: Jak postrzegane i oceniane jest przez osoby wierzące
przystąpienie Chorwacji do Unii
Europejskiej? [Chorwacja jest
członkiem Unii Europejskiej od
1.07.2013. Przypis tłum.]
O. Petar: Wydaje się, że ludzie
mają raczej pozytywne opinie i
nastawienie względem akcesji,
ponieważ proces integracji trwa
już od 2005 r. Z drugiej strony
wielu ludzi niepokoi obojętność
na Boga i wartości chrześcijańskie.
Nasz rząd jest posłuszny zarządzeniom UE, a to nie zawsze służy
dobru. Aktualnym tematem jest
wychowanie do życia w rodzinie,
przedmiot, który jako część programu zawiera edukację seksualną.
Nasz minister chce wprowadzić
nowości zachodnie. Natomiast w
kraju zebraliśmy 700 tys. podpisów
przeciwko ustawie. Chcemy referendum w sprawie jasnego określenia w prawie, że małżeństwo
to związek mężczyzny i kobiety, a
nie – dwóch mężczyzn czy dwóch
kobiet. Nikt nikomu nie zabroni
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żyć, tak jak on sam chce, ale nie możemy bezczynnie przyjmować
prób uchwalania jako obowiązującego prawa stwierdzeń sprzecznych
z przyjętymi od wieków wartościami.
Wiele skorzystaliśmy z przystąpienia do UE, ale uważam, że
zachodnia Europa mogłaby od nas uczyć się modlitwy i powrotu do
życia wiarą. Jeden z arcybiskupów powiedział: „Europa potrzebuje
Chorwacji, jej mocnej, żywej wiary. Także Chorwacja potrzebuje
Europy, to oczywiste. Skoro mamy naszych przedstawicieli, powinni
głośno wyrażać swoje przekonanie, że nie można żyć, jakby Boga i
praw Bożych nie było.”

Jak ukazać
ludziom
Boga Ojca?

Biskup: Jak układają się relacje między ludźmi różnych religii i
kultur? W końcu ten kraj był przez lata naznaczony tragedią wojny?
O. Petar: Do Medziugorja pielgrzymują również osoby innych
religii i wyznań: muzułmanie, hindusi, a także ludzie odmiennych
światopoglądów: ateiści, agnostycy. Wielu przeżywa czas tu spędzony
jako coś wyjątkowego, jako doświadczenie miłości. Można śmiało
powiedzieć, że Medziugorje jest znakiem ekumenizmu. Tutaj wszyscy
ludzie czują się po prostu dziećmi Boga. Maryja zawsze powtarzała:
„Każdy człowiek jest moim dzieckiem. Jedyna różnica polega na tym,
że jedni poznali Boga i żyją z Nim w relacji miłości, a inni jeszcze
Go nie znają.”
Uważam, że jest to wielka sprawa, aby nie czynić podziałów między nami – wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Jedni spotkali na
swojej drodze życia Boga i poszli za nim, a inni – nie. Matka Boża
poprosiła Mirjanę, która otrzymuje widzenia każdego drugiego dnia
miesiąca, aby modliła się za tych wszystkich, którzy jeszcze nie do
świadczyli miłości Boga. Jest to istota objawienia dawanego przez
Maryję w tym dniu. Nasze zadanie polega właśnie na przekazywaniu
miłości Boga innym ludziom, a później pomaganie im, by pogłębiali
relację z Bogiem.
M. E. Lang-Pertl: Wiemy, że nasza Niebieska Matka w swojej
czułej miłości nie chce, aby określać ludzi szukających Boga czy
wątpiących jako niewierzących. Mówi o nich z troską: „Ci, którzy
nie doświadczyli miłości Boga”. Wciąż ponawia prośby o modlitwę
za nich. Jej apel skierowany jest przede wszystkim do nas, by głęboko
poruszyć nasze serca: „Gdy modlicie się o nawrócenie tych osób,
módlcie się także za siebie samych oraz o pokój na świecie.” Mirjana
wyjaśnia: „Gdybyście zobaczyli łzy na Jej policzkach, nie moglibyście
postąpić inaczej, jak tylko z całego serca chcieć Jej pomagać.”
Matka Boża osobiście pragnie nas przygotować do intensywnej
modlitwy wstawienniczej, wołając: „Otwórzcie serca, a o resztę ja
się zatroszczę.” Powiedziała te słowa Jakovowi.
Ojciec Petar podczas spotkania modlitewnego przytoczył bardzo
poruszającą historię. Pewien chłopiec modląc się do Maryi, zapytał:
„Co to znaczy, że mam otworzyć moje serce? Otworzyć mogę drzwi,
ale jak mam otworzyć serce?”
Wtedy Maryja miała mu odpowiedzieć: „Po prostu powierz mi
swoje serce. Ja sama je otworzę.”
Tak więc potrzebujemy osobiście powierzyć nasze serca i nasze
życie Matce Bożej, aby mogła je przemieniać.
Na koniec naszego spotkania biskup serdecznie podziękował ojcu
Petarowi, mówiąc:
„Bardzo ojcu dziękuję za poświęcenie czasu dla naszej parafii!”
Chwilę później o. Petar powiedział do mnie:
„Jeszcze żaden biskup nie mówił do mnie w ten sposób. Macie
pokornego biskupa.”
Przekład z niem.: Alicja B.
Tekst pochodzi z austriackiego kwartalnika pt. Medjugorje.
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O tym, jak ważne jest poznanie Boga
Ojca i zaufanie Jego Miłości mówiła ostatnio kilka razy Mirjanie Matka Boża. Apostołowie, ustami Filipa, prosili Chrystusa:
„Pokaż nam Ojca!” (J 14,8).
W latach 30-tych XX wieku, wychodząc
naprzeciw naszym pragnieniom i potrzebom, Bóg Ojciec sam ukazał Siebie. Jego
przesłanie zawarte jest w dostępnej dla
każdego książce zatytułowanej „Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci”. Czy ludzie
jednak rozpoznają i uznają w Bogu Ojca?
We wstępie włoski wydawca napisał:
„Poczuwamy się do obowiązku opubliko
wać to Orędzie uznane przez Kościół,
które Bóg Ojciec dał światu za pośrednictwem stworzenia, które tak bardzo umiłowało, za pośrednictwem siostry Eugenii
Elisabetty Ravasio. Uważamy też za stosowne opublikować świadectwo przekazane przez Aleksandra Caillot, biskupa
Grenoble, jako rezultat prac Komisji ekspertów powołanych z różnych stron Francji
do przeprowadzenia procesu diecezjalnego zapoczątkowanego w 1935 r. Trwał on
10 lat. Powierzamy Najświętszej Dziewicy
Maryi rozpowszechnienie tego Orędzia i
wraz z Nią błagamy Ducha Świętego, aby
pomógł ludziom zrozumieć i poznać głębokie uczucie czułości, które Ojciec żywi dla
każdego człowieka.
*
Książeczkę można zakupić za 9,5 zł.
Jest to koszt wraz z wysyłką poleconą.
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„Masz nade mną czuwać”

Wywiad z Sylwestrem Gaberscek przeprowadził Maksymilian Domej 23.06.2013 w Medziugorju
W Medziugorju pielgrzymi otrzymują wiele łask i błogosławieństw.
Sylwester Gaberscek, którego życie
ściśle związane jest z tym miejscem,
jest jednym z nich. Z wykształcenia
jest etnologiem i socjologiem. Pierwszą pracę znalazł w Kranj. Po odzyskaniu niepodległości przez Słowenię
został powołany przez ministra kultury do pracy w Ljubljanie. Od tego
czasu pełnił różne funkcje związane
z kulturą w administracji państwowej.
Obecnie jest sekretarzem w Ministerstwie Kultury.
Warto też zauważyć fakt, że dwa
dni przed rozpoczęciem wojny na Słowenii Ivan przekazał panu Gaberscek
następującą wiadomość, otrzymaną od Matki Bożej: „Nie bójcie się o
przyszłość, ponieważ Ja ochraniam
Słowenię.” I tak też się stało: wojna
trwała 10 dni, podczas gdy w innych
państwach byłej Jugosławii zamieszki
pochłonęły tysiące ofiar i dochodziło
nawet do masowych mordów na ludności.
*
– Kiedy po raz pierwszy przyjechał pan do Medziugorja?
– Całkiem przypadkiem znalazłem
się tutaj już w roku 1983. Wówczas
poznałem Vickę i Mariję poprzez pośrednictwo biskupa Barisicia ze Splitu. Siostra biskupa przyjaźniła się z
Mariją Pavlović. Wiele razy przychodziłem razem z pielgrzymami, aby
posłuchali jej świadectwa o objawieniach Matki Bożej.
– Spotkaliśmy pana podczas
rozmowy z Ivanem. Jakie były początki tej relacji?
– Pewnego razu przyjechałem razem z grupą pielgrzymkową. Jednym
z uczestników był teolog i jednocześnie anestezjolog, który chciał osobiście porozmawiać z osobami widzącymi. Czytał wiele wypowiedzi Mariji
i Vicki, ale miał pragnienie rozmowy z
Ivanem. Udało nam się wtedy znaleźć
wspólny czas na spotkanie. W czasie
ponad 2,5-godzinnej rozmowy Ivan
odpowiedział na wszystkie pytania o
charakterze teologicznym i psychologicznym, niekiedy bardzo trudne. Z

kolei mój znajomy, świetnie wykształcony teolog i lekarz był szczerze zadziwiony prawidłowością odpowiedzi
Ivana, który nie popełnił nawet najmniejszego błędu, a przecież skończył jedynie szkołę średnią.
Po rozmowie wybraliśmy się nad
morze, chociaż Ivan był bardzo zmęczony. Tego samego dnia, przed rozpoczęciem objawienia, wróciliśmy
do domu. Od tego czasu zaczęła się
nasza przyjaźń. Kontakt z Ivanem
podtrzymywałem także dzięki Mariji
Pavlović. Pewnego razu poprosiłem
ją w rozmowie przez telefon, czy mogłaby zapytać Ivana o zgodę na moje
uczestnictwo w czasie otrzymywanego przez niego objawienia. Uśmiechnęła się wtedy i odpowiedziała: Zgadnij, kto stoi w tej chwili przy mnie?
Okazało się, że właśnie Ivan.
– Otrzymał pan szczególne zadanie od Matki Bożej. Na czym ono
polegało?
– Pierwsze lata objawień były jak
wiemy bardzo trudne ze względu na
prześladowania ze strony komunisty
cznych władz. Pewnego razu Ivan
oznajmił mi, że został zaciągnięty do
wojska, do jednostki w Ljubljanie. Po
pewnym czasie przyjechał pociągiem
do miasta razem z innymi młodymi
żołnierzami. Nie wiedział, że odbiorę go na stacji i że obserwuję z
daleka całą sytuację. Był przejęty, ale gdy mnie zobaczył, kamień
spadł mu z serca. Gdy podszedł
bliżej, zdjął różaniec z palca i
przekazując go mi, powiedział:
„Matka Boża zapewniła mnie,
że będziesz czuwał nade mną.”
Wziąłem różaniec, rozumiejąc,
że jest to znak specjalnego zadania. W owym czasie rekrutom
nie wolno było opuszczać koszar
przed zaprzysiężeniem, jak również przyjmować odwiedzin.
Po złożeniu przysięgi Ivan
został wezwany do komendanta
na rozmowę. Przełożony powiedział mu, że nie powinien dać się
sprowokować ani przez innych
żołnierzy, ani przez kierownictwo
wojska. Wydał mu przepustkę na

weekendowe wyjścia, od piątku do
niedzieli. Przychodził wówczas do
nas. W czasie tych wizyt miały miejsce objawienia, które później spisywał.
W ten sposób otrzymałem kolejną
łaskę od Matki Bożej, to znaczy mogłem uczestniczyć w objawieniach.
Słyszeliśmy treść orędzia, ponieważ
Ivan powtarzał je głośno. Ale nie mogliśmy słyszeć słów, skierowanych
przez Matkę Bożą do Ivana.
Po roku Ivan skończył służbę w
wojsku. Odprowadziłem go na stację.
Chciałem mu zwrócić różaniec, ale
powiedział, że należy do mnie.
– Jak Medziugroje wpływa na
sytuację Kościoła w Słowenii?
– Kościół słoweński żyje treścią
orędzi z Medziugorja. Wiele osób
osobiście przeżyło spotkanie z Bogiem właśnie tam. Nawet ci, którzy z
ciekawości udali się na pielgrzymkę,
wracali poruszeni i przemienieni.
Niedaleko Ljubljany jest miejsce
objawień, w Kurescek. A więc także
w Słowenii jest miejsce szczególnej
obecności Maryi. Nasza pobożność
jest maryjna. Może dlatego Medziugorje wyjątkowo zapisało się w serach słoweńskiego narodu.
Przekład z niem.: Alicja B.
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Małe i wielkie cuda

– Jak się czujesz po operacji, z
nowym sercem?
– Bardzo dobrze! Już nie odczuwam dolegliwości, które wcześniej
utrudniały mi codzienne funkcjonowanie. Dzięki Bogu i opiece
Matki Bożej czuję się coraz lepiej.
– Co powiedzieli lekarze po
ostatniej kontroli?
– Byli bardzo zadowoleni z
wyników. Stwierdzili, że jeśli serce
będzie pracowało tak dobrze jak do
tej pory, to będę żyła długie lata.
– Wiele osób widzi w tej operacji cud Matki Bożej, która otuliła
ciebie i lekarzy swoim płaszczem
opieki.
– Też jestem tego zdania,
dlatego dziękuję Bogu i Matce
Najświętszej, którzy podarowali mi
nowe życie, jeszcze jedną szansę.
– Serce pochodzi od dawcy z
Niemiec, lecz uśmiech pochodzi z
głębi twojego serca, z twojej duszy
i radosnego usposobienia.
– Po tym czasie wielu doświadczeń zobaczyłam jasne i ciemne
strony życia. Miałam przecież
zaledwie 14 lat, gdy zaczęłam
chorować. Jestem wdzięczna Bogu
za to, że pomógł mi przejść przez
to wszystko. Ale teraz umiem
doceniać małe, nieważne chwile
codziennego życia i po prostu się
nimi cieszyć.
– Czy wiesz już, jaki zawód
chciałabyś wykonywać?
– Studiuję na drugim roku, kierunek gospodarka. Po pięciu latach
mam nadzieję ukończyć studia i
znaleźć pracę w swoim zawodzie.
Chciałabym wyjść za mąż i założyć
rodzinę. Ufam, że wszystko ułoży
się tak, jak być powinno i zgodnie
z wolą Bożą.
– Bardzo kochałaś tatę i jesteś
do niego podobna. Zmarł rok
temu. Ufamy, że jest w niebie.
Przypominasz sobie naszą ostatnią
rozmowę, w której mówiłaś o swoim marzeniu: aby tata poprowadził
Cię do ołtarza?
– Był dla mnie kimś wyjątkowym i słowa o byciu podobnym
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Sześć lat temu Marija Soće miała
szczęście otrzymać nowe serce. Bez
przeszczepu nie byłoby jej wśród nas.
W wyniku infekcji wirusowej doszło
do zapalenia mięśnia sercowego,
które prowadziło do zatrzymania
pracy wątroby i nerek. W tym czasie
miałam pewność, że mam się modlić
za tę dziewczynę. Myślę, że była
to intuicja od Matki Bożej. Ilekroć
byliśmy w Medziugorju, gościła nas
jej rodzina. Tak więc całą rodziną
zaangażowaliśmy się, by ratować jej
życie, zwłaszcza mój mąż zabiegał
usilnie o miejsce w klinice w Insbruku.
Modlili się wszyscy: osoby widzące,
pielgrzymi, wspólnoty. Szturm do nieba zaowocował pomyślnym obrotem
spraw. Nasze wysiłki pobłogosławił
Bóg, ponieważ otworzyło się wiele
zamkniętych drzwi, a niemożliwe stało
się możliwe. Marija została uratowana
dzięki transplantacji serca i zyskała
nowe życie. Po operacji powiedziała:
„Matka Boża podarowała mi prezent
powrotu do zdrowia!” Czując wielką
wdzięczność wobec Maryi, dziewczyna udzieliła mediom wywiadu, który
jest jej świadectwem działania Maryi
w Medziugorju. Trudnym doświadczeniem była dla niej niedawna śmierć
taty, który ją bardzo kochał.
Rozmawiała: M.E. Lang-Pertl

do niego przyjmuję jako najpiękniejszy komplement. Owszem,
nosiłam w sercu pragnienie, aby
to on wprowadził mnie do kościoła i włożył moją dłoń w dłoń
mężczyzny, którego pokocham.
Ale widocznie Bóg miał inny plan.
Jestem jednak pewna, że mój tata
będzie duchem obecny na moim
ślubie. Bardzo za nim tęsknię.
Ostatni semestr kończyłam
z bardzo dobrymi wynikami ze
wszystkich pięciu przedmiotów.
Wtedy powiedziałam, że oprócz
opieki Boga i Maryi mam jeszcze
jedną osobę, która z nieba czuwa
nade mną z miłością. Mój tata jest
przy mnie w każdej chwili mojego
życia.
– Jak przeżywa ten czas Twoja
rodzina? Kto jeszcze wchodzi w
jej skład?
– Moja mama, dwie siostry i
brat. Mój brat i starsza siostra są w
szkole średniej, a Petra jest jeszcze
malutka i nazywamy ją naszym
aniołkiem. Często mówię mojej
mamie, gdy mnie przytula i całuje,
że okazuje nam tyle miłości, byśmy
zrozumieli, jak bardzo kocha nas
Pan Bóg.
– Czy chciałabyś przekazać
jakieś słowo naszym czytelnikom?
– Jestem bardzo szczęśliwa, że
mogę cieszyć się podarowanym na
nowo życiem. Dziękuję wszystkim
za modlitewne wsparcie i materialną pomoc. Niech dobry Bóg
wynagradza wam okazane mi serce
i życzliwość.
*
Marija nosi imię Matki Bożej
i jest Jej ukochanym dzieckiem.
Dziewczyna przypomniała sobie,
że najważniejsze momenty w jej
życiu działy się w święta maryjne, m. in. obie operacje: 24 maja
(Wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Wspomożycielki Wiernych)
i z 24 na 25 czerwca (rocznica objawień Maryi w Medziugorju). Tak
więc pomoc z nieba niewątpliwie
towarzyszyła Mariji i Matka Boża
nadal będzie ją wspierać i prowadzić na jej drodze życia.
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Bez Boga nie ma przyszłości
Fragment świadectwa Mariji Pavlović-Lunetti
wygłoszonego do pielgrzymów 24 czerwca 2013

sze konkretne postawy i czyny,
Matka Boża wybrała tę para
na każdego z nas, nie tylko na
fię, aby przekazywać orędzia.
osoby widzące, na wybranych,
Często mówi do nas: „Drogie
ale na każdego, na ciebie też!
dzieci, jestem waszą Matką.” PoDla Niej każdy z nas jest jedyny i
wtarza te słowa bardzo często,
niepowtarzalny.
abyśmy o nich nie zapominali.
Przypominam sobie pierwsze
Mówi nam także: „Nawróćcie się
dni objawień. Byliśmy przecież
do Boga, ponieważ bez Boga nie
dziećmi. Spotykaliśmy młodzież,
ma dla was przyszłości.” Nawet
która piła alkohol i brała narkotyjeśli zdobędziecie wszystkie boki. Był czas komunizmu, a więc
gactwa świata, na nic wam się
uczono ich, że nie ma Boga. Głoone przydadzą, gdyż wcześniej
szono nam ideologię marksizmu,
lub później wszystko trzeba bęwedług którego nauczyciele módzie opuścić i nic nie zabierzewili nam, że religia jest jedynie
cie ze sobą. A jeśli posiadacie
Marija Pavlović-Lunetti jest jedną z opium dla ludu. Wyobraźcie sowszystko, lecz bez Boga, cóż
sześciu osób widzących, które wybrała
tak naprawdę posiadacie? Nic. Matka Boża do przekazywania Jej orę- bie, co przeżywałam, skoro byBóg stworzył nas na swój obraz i dzi. Pierwszego dnia, czyli 24 czerwca łam pewna widzeń Matki Bożej.
podobieństwo, dlatego bez Nie- 1981 roku, Maryja objawiła się sześciu Czułam się zagubiona, jakbym
go nic nie mamy.
osobom, a byli to: Ivanka, Ivan Dragice- żyła w dwóch światach. NauczyMatka Boża objawia się vić, Vicka, Milka Pavlović (siostra Mari- ciele próbowali nas przekonać
nam, aby nas prowadzić, być ji) i Ivan Ivanković. Nie było wśród nich do komunistycznej ideologii, nanaszą przewodniczką w drodze Mariji i Jakova. Następnego dnia rodzi- tomiast Maryja zapraszała nas
do Boga. Mówi nam, że jeśli ce zabronili Milce i Ivanowi uczestnicze- do modlitwy i nawrócenia.
Matka Boża przychodzi do
będziemy postępować według nia w spotkaniu. Zamiast nich pojawili
zatwardziałości naszych serc, się właśnie Marija i Jakov. Drugiego dnia nas już od tak wielu lat i niestruwtedy nie ma dla nas przyszło- objawień widzący mieli możliwość roz- dzenie powtarza: Módlcie się,
ści ani życia wiecznego. Dlatego mowy z Matką Bożą i wówczas przedsta- módlcie się, módlcie się. Gdy
wiła się im jako Królowa Pokoju. Tego
też zaprasza nas do korzystania dnia Maryja wybrała obecne sześć osób powrócicie do swoich domów,
będziecie mieć wystarczająco
z sakramentu spowiedzi i kie- na swoich apostołów.
rownictwa duchowego. PorzućOd tego czasu aż do dnia dzisiejszego dużo czasu, aby zatroszczyć się
my nasze grzeszne postawy i tysiące pielgrzymów odwiedza Medziu- o jedzenie, ponieważ supermarwybierzmy drogę świętości. W gorje, które stało się miejscem wie- kety oferują na całym świecie
taki sposób Maryja formuje wier- lu nawróceń i uzdrowień. Szczególnie mnóstwo produktów. Ale góra,
w dni rocznicy objawień przybywa tu na której objawia się Matka Boża
nych parafii Medziugorje.
Na początku wielu ludzi sta- mnóstwo wiernych z całego świata. W jest tylko jedna, tu w Medziugorwiało sobie pytanie, dlaczego tym roku, w przeddzień rocznicy, Marija ju. Wybrała ten kawałek ziemi,
Matka Boża mówi nam o tym? mówiła świadectwo o minionych 32 la- aby obudzić nasze serca, aby
przypomnieć nam, że jest naszą
Szczególnie dociekliwi byli ci, tach, o spotkaniach z Matką Bożą.
W tym artykule zamieściliśmy naj- matką.
którzy nie wierzyli w autentyczważniejsze fragmenty jej wypowiedzi.
Jeśli otworzycie serca na
ność objawień, poddając je w
żywe
spotkanie z Maryją, będziewątpliwość z powodu ilości orę„Oto matka twoja.” Zobaczcie, że takdzi i długości lat objawiania się Ma- że my należymy do Jej dzieci, które cie dzielić się tym w gronie waszych
ryi. Ale my widzimy, że Ona prowadzi poprzez osobę Jana zostały objęte najbliższych, ponieważ mówimy z
nas drogą prostoty i pokory, abyśmy ostatnią wolą, testamentem Jezusa. innymi o tym, co głęboko porusza
zjednoczyli się z Jej Niepokalanym Dzięki Jezusowi staliśmy się dziećmi nasze wnętrza. Wrócicie do waszych
Sercem. Kocha nas i widzi w nas Boga i dziećmi Maryi, które mają mi- rodzin i bliskich. Spójrzcie na nich
swoje dzieci. Wszyscy pamiętamy sję i zadanie być przedłużeniem mi- jako na tych, których Bóg i Maryja
ewangeliczną scenę, w której Maryja łosiernych dłoni Boga na tym świecie, kochają tak jak was i pragną dla nich
stoi pod Krzyżem Jezusa na Golgo- świadkami Jego żywej obecności po- szczęścia. Módlcie się za nich, okacie i słyszy Jego słowa: „Niewiasto, śród nieznających Boga, wątpiących zujcie im miłość - pokazujcie waszym
oto syn twój”, i do Jana skierowane: i poszukujących. Maryja liczy na na- życiem, że Bóg jest miłością i spotka15
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nie z Nim stało się waszym udziałem.
Pamiętam pewną kobietę, którą
poznałam w Medziugorju. Zawsze
starała się być niezależna i liczyć
na swoje siły. Prowadziła aktywny
tryb życia, uprawiała sport, założyła
własną aptekę. Dbała o swój wygląd, sposób odżywiania, styl ubierania się. Wiele kobiet przychodziło
do niej po radę, jak powinny dbać
o swoje piękno. Pewnego razu jej
mąż zaproponował pielgrzymkę do
Medziugorja. Zgodziła się na jeden
dzień. Matka Boża czekała na nią i
dotknęła jej serca. Ten dzień zmienił
ją całkowicie. Maryja stała się dla niej
wzorem, a ona z kolei jest przykładem dla czwórki swoich dzieci. Codziennie, gdy wstaje o 5 rano, aby
pobiegać, odmawia różaniec. Maryja
nie zarezerwowała różańca jedynie
dla pozycji klęczącej. Możemy się
nim modlić, wycierając kurze, prasując lub podczas jazdy samochodem.
Maryja mówi, abyśmy pamiętali o
modlitwie różańcowej.
Przybyliście do Medziugorja, aby
nauczyć się modlić, aby być przy
Bogu i Matce Bożej. Nikt nie wie, co
czeka każdego z nas następnego
dnia, może nie będziemy mieli możliwości, aby tu wrócić, dlatego powtarzam wam, pielgrzymom, abyście nie

marnowali czasu, ale wykorzystali
go na modlitwę. Jest to czas łaski
dla nas wszystkich. Czas łaski trwa
teraz. Jesteśmy w podobnej sytuacji
jak Jakov, któremu Maryja powiedziała, że od jutra nie będzie otrzymywał
codziennych objawień. Czasem, gdy
się widzimy, z tęsknotą wspomina
czas codziennych spotkań z Maryją.
Pytam siebie, dlaczego mogę
codziennie widzieć Maryję, a on już
nie? To pytanie „dlaczego” stawiamy
sobie bardzo często. Nie jesteśmy
lepsi od innych, tak jak wszyscy jesteśmy grzesznikami. Lecz powinniśmy pielęgnować w naszych sercach
pragnienie stawania się lepszymi,
to znaczy rozwijać swoje człowieczeństwo, stawać się ludźmi, którzy
obdarzają miłością i miłosierdziem.
Stawajmy się godni noszenia miana
dzieci Boga i Maryi. Przemyślmy,
jakie konkretne wymiary ma dla każdego fakt, że jest dzieckiem Nieba i
zaproszony jest do przyjęcia tej godności? Czy jesteśmy apostołami Maryi w naszej rodzinie, w parafii? Czy
chcemy nimi być?
Jesteśmy zaproszeni do tworzenia wspólnot modlitewnych, które
mogłyby dawać potrzebne wsparcie.
Módlmy się sercem, rozważając tajemnice różańca, tajemnice życia Je-

Nagrany w Medziugorju
film DVD
«TRYPTYK KRÓLOWEJ
POKOJU»
To wyjątkowa okazja do poznania wydarzeń w
Medziugorju, słów Matki Bożej, Jej wspaniałego planu, jaki ma wobec ludzi. Zawiera także
informacje o świadkach wydarzeń, a także
relacje pielgrzymów.
Informacje w B.H. „Lumen”
Tel.: 32 7383869
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zusa i Maryi. W ten sposób wzrastamy duchowo, wzmacniani radością i
pokojem Ducha Świętego. Poprzez
modlitwę Bóg przestaje być kimś odległym, a staje się Kimś bliskim, z kim
spotykam się w swoim sercu.
Jezus powiedział, że „...gdzie
dwaj albo trzej zgromadzeni są w
Imię Moje, tam Ja Jestem pośród
nich” (Mt 18,20). W Imieniu Jezus zaczyna się nasze nowe życie, ale od
zmiany życia każdej osoby zaczyna
się zmiana społeczności, dalej narodu, kraju, świata, kultury, zatem przyszłości naszych dzieci.
Przy okazji pobytu na Sycylii, poświęciliśmy Niepokalanemu Sercu
Maryi siebie, wszystkich obecnych
na modlitwie, a także rządzących.
Wtedy Matka Boża powiedziała mi:
Nie będziecie żałować tych słów zawierzenia, ani wy, ani wasze dzieci,
ani wnuki.
Kochani, życzę wam, abyście pozwolili Matce Bożej, Jej Niepokalanemu Sercu zakrólować w waszych
sercach. Postępujcie na drodze nawrócenia, zawierzenia Sercu Maryi,
dawajcie świadectwo waszego nawrócenia tam, gdzie żyjecie.
Za każdym razem, gdy Maryja
pozwala mi widzieć Ją w objawieniu,
modlę się za was i jestem pewna, że
Ona każdego z was nosi z miłością w
swoim sercu. Powierzam jej intencje,
w których się modlicie. Jej opiece oddaję osoby starsze i chore, pozostające w domach, także te, które z innych powodów nie mogą tu przybyć.
Na koniec mojego świadectwa
pragnę podziękować Bogu i Matce
Bożej za wszystkie łaski, którymi nas
Niebo obdarzyło przez minione 32
lata.
Przekład z austriackiego kwartalnika
Medjugorje. Gebetsaktion. Maria Koenigin
des Friedens nr 3/2013:
Alicja B.
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Ivan
Dragicević
Urodził się 25 maja 1965.
Matka Boża objawiła mu dziewięć
z dziesięciu tajemnic. 2 października 1994 r. poślubił Laureen
Murphy z Bostonu. Mieszkają w
USA, natomiast kilka miesięcy w
roku spędzają w Bijakovici w parafii Medziugorje. Mają czwórkę
dzieci: Kristinę Mariję, Mikaelę,
Daniela i Matthew. Szczególną
misją i darem Ivana jest wzywanie do nawrócenia. Gdy mówi o
modlitwie, zaznacza, jak ważne
jest, by modlić się nie tylko ustami, ale całym sercem, całą naszą istotą. Od roku 1982 prowadzi grupę
modlitewną, która spotyka się dwa razy w tygodniu przy „niebieskim”
krzyżu w Podbrdo. Matka Boża pouczyła Ivana, że fundamentem wzrostu
grupy jest miłość.
Przed 32 rocznicą objawień odwiedziliśmy Ivana w jego domu. Przyjął
nas z radością i zaprosił do modlitwy, w czasie której miał widzenie Matki
Bożej. Gdy przebywa w Medziugorju, bardzo chętnie przyjmuje pielgrzymów, z którymi modli się różańcem, a następnie wspólnie przeżywają
przyjście Maryi, które Ivan spisuje i przekazuje zebranym. Opowiedział
nam o spotkaniu z Maryją 23 czerwca 2013 r.:
Dzień rocznicy jest wyjątkowy, także z powodu słów, jakie tego dnia
przekazuje nam Maryja. Przypomina osobom widzącym pierwsze dni objawień i kolejne cuda, abyśmy nie zapominali wielkich dzieł Boga, których
On dokonuje w naszym życiu. Trudno opisać tę chwilę, w której Maryja
mi to wszystko przypomina. Także dziś przyszła radosna i szczęśliwa,
pozdrawiając nas jak matka: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Następnie mówiła tylko do mnie. Później modliła się nad nami wszystkimi,
a szczególnie chorymi. Po modlitwie przekazała mi treść orędzia:
„Drogie dzieci, przychodzę do was radosna i z radością pragnę
wezwać was, abyście przyjęli moje orędzia i według nich żyli.
Drogie dzieci, pragnę realizować z wami plany, które Bóg ma wobec świata i Kościoła. Na początku przedstawiłam się jako Królowa
Pokoju, dzisiaj w szczególny sposób wzywam was do modlitwy o
pokój: o pokój w sercach ludzi, o pokój w waszych sercach.
Drogie dzieci, Wasza Matka modli za was wszystkich, kocha was
wszystkich matczyną miłością i wstawia się za wami u swojego Syna.
Drogie dzieci dzisiaj również pragnę wam powiedzieć: dziękuję.
Dziękuję, że mnie przyjęliście, że nadal przyjmujecie moje orędzia i
według nich żyjecie.”
Po tych słowach Maryja pobłogosławiła nas oraz wszystkie przedmioty służące modlitwie, które mieliśmy przy sobie. Zawierzałem Jej
macierzyńskiej opiece każdego z was oraz wasze intencje, a także wasze
rodziny. W szczególny sposób oddałem Maryi chorych, cierpiących oraz
obecnych tu kapłanów. Widziałem, jak Maryja modli się nad nami jeszcze
chwilę i w czasie tej modlitwy zniknęła, w świetle krzyża, przekazując nam
pozdrowienie: Żyjcie w pokoju, moje drogie dzieci.
Oto najważniejsze chwile tego objawienia. Jego główną częścią było
przypomnienie mi początków objawień, abym pamiętał sercem, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg.
Przekład z niem.: Alicja B.

Publikacje
wydawnictwa
„Vox Domini”

dostępne są w sprzedaży
bezpośredniej, internetowej,
detalicznej i hurtowej
w Biurze Handlowym
LUMEN
43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 6
Tel. 32 7383869
b.h.lumen@voxdomini.com.pl
sklep internetowy:
http://www.voxdomini.pl/sklep
ZAPRASZAMY
do zakupów!

Książka o Medziugorju
inna niż wszystkie.
Słowa Matki Bożej
ułożone tematycznie,
odkrywają wielki Jej plan,
z jakim przyszła na ziemię.
112 stron i tylko 12 zł za bardzo ciekawą lekturę przybliżającą orędzie Matki Bożej. Podana
cena nie zawiera kosztów wysyłki , zależnej od formy zakupu!
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Matka Boża
kocha nas
miłością
nieskończoną
Na zdjęciu: ojciec Ignaz Domej na prywatnej
audiencji u papieża, Jana Pawła II, 31 lipca 1998.
Powołanie ojca Ignaza z Kaernten w Austrii jest
owocem objawień Królowej Pokoju z Medziugorja.
Po ukończeniu studiów na kierunku elektrotechnika wybrał się na pielgrzymkę do Medziugorja
i tutaj usłyszał wezwanie, aby całkowicie oddać
swoje życie Bogu i ludziom.

Pierwszy raz przyjechałem do
Medziugorja pod koniec 1983 ro
ku razem z przyjaciółmi. Byliśmy
pod wielkim wrażeniem miejsca i
doświadczeń, które nas tu spotkały. Dlatego też wracałem tu jesz
cze kilka razy w tym samym roku.
W następnym roku ukończyłem
elektrotechnikę.
Otrzymałem
wówczas wiele ciekawych ofert
pracy, gdyż był to okres, gdy brakowało specjalistów w tej dziedzinie.
Poruszony przeżyciami z Medziugorja, pragnąłem dowiedzieć
się, czego ode mnie oczekuje Bóg,
dlatego postanowiłem spędzić
wakacje w Medziugorju. Mieszkałem razem z rodziną Miljenko
Vasilj, pomagając w codziennych
pracach. W tamtych czasach większość mieszkańców wioski utrzymywało się z pracy na polach tytoniu oraz w winnicach. Po pracy
szedłem na modlitwę do kościoła,
na Górę Krzyża lub na Górę Objawień. Pewnego wieczoru spotkałem na Górze Krzyża grupę modlitewną Ivana. Zaprosili mnie do
wspólnej modlitwy. Spotykali się
trzy razy w tygodniu: modlili się,
śpiewali. Od tamtej pory starałem
się jak najczęściej uczestniczyć
w ich spotkaniach. Pamiętam, że
miało to dla mnie wielkie znaczenie, dawało umocnienie i satysfa
kcję. Prosiłem Jezusa i Maryję,
aby pokazali mi drogę życia.
Wielokrotnie po przyjęciu Ko-
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munii św. czułem, że Jezus kocha
mnie w szczególny sposób. Pewnego wieczoru miałem wątpliwo
ści, czy mogę przyjąć komunię,
ponieważ pokłóciłem się z moim
przyjacielem. Gdy przyjąłem Jezusa do swojego serca, poczułem,
że On bardzo mnie kocha, ale tak
samo mocno kocha mojego przyjaciela, który mnie obraził. W tym
samym momencie coś otworzyło
się w moim sercu i mogłem z serca mu przebaczyć. Stało się dla
mnie jasne, jaką drogę powinienem wybrać. Zapragnąłem współpracować z miłością Boga. Jezus
wołał mnie do służenia Mu na
drodze kapłaństwa.
Jak potoczyły się wydarzenia
po powrocie do Austrii?
Poszedłem do mojego biskupa, doktora Egona Kapellari,
aby osobiście powiedzieć mu, że
chciałbym zostać księdzem. Był
zaskoczony, ponieważ wiedział z
wcześniejszych rozmów, że przed
doświadczeniami z Medziugorja
poszukiwałem prawdy w filozofiach wschodu i technikach medytacyjnych. Zaproponował mi wó
wczas, abym nie szedł od razu do
seminarium, lecz studiował teologię, a w tym czasie on będzie mi
towarzyszył i pomoże mi przy rozeznaniu usłyszanego wezwania.
Tak też zrobiłem. W tym czasie
pracowałem w swoim zawodzie,
aby móc sfinansować studia.

Jak zareagowali twoi rodzice?
Udałem się z moimi rodzicami na pielgrzymkę do Brezje w
Słowenii. Moja rodzina co roku
pielgrzymuje do tego sanktuarium
Matki Bożej. Po pielgrzymce
oznajmiłem decyzję rodzicom.
Moja mama przyjęła wiadomość
całkiem spokojnie. Natomiast ta
ta poprosił mnie, żebym jeszcze
raz przemyślał wybór, ponieważ
już coś osiągnąłem, miałem przed
sobą ciekawe perspektywy, dobrą
pracę. Pytał, czy na pewno chcę
zrezygnować z zawodu i zaczynać
wszystko od początku, bo przecież
powinienem bardziej trzymać się
rzeczywistości, umieć się jakoś w
życiu ustawić. Ale gdy zobaczył,
że moja decyzja nie jest chwilowym zauroczeniem, lecz mocnym
pragnieniem, był ze mnie dumny.
Okazało się, że gdy był młody,
także pragnął zostać księdzem,
lecz został zmuszony do walki w
czasie II wojny światowej. Gdy
wrócił po sześciu latach do domu,
jego ojciec mu na to nie pozwolił,
ponieważ był jedynym jego synem.
Jako dziecko marzyłeś
o kapłaństwie, lecz później to
pragnienie odeszło w niepamięć?
Mój katecheta utrzymywał
kontakty z księżmi i zakonnikami,
którzy wyjeżdżali na misje, a więc
z zapartym tchem słuchaliśmy je
go opowieści o wydarzeniach z
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różnych części świata. Dlatego też
w sześcioletnim chłopcu zrodziło
się pragnienie bycia misjonarzem.
Właśnie dziecięcy entuzjazm popchnął mnie do tego, abym jako
jedyny chłopiec z okolicy kontynuował naukę w gimnazjum w
Klagenfurcie, które jest oddalone
o 45 km. Miałem zaledwie 10 lat,
a już zacząłem żyć w internacie
salezjanów. Przed maturą zacząłem interesować się atomami i naukami ścisłymi, szukałem prawdy
w świecie nauki. Pasja stała się
powodem wyboru kierunku studiów.
Ile lat minęło między decyzją
o pójściu za wołaniem Boga
a święceniami kapłańskimi?
Myślę, że więcej niż mija zazwyczaj. Już po pierwszej wizycie w Medziugorju dzieliłem się
w mojej parafii i innych miejscowościach wiadomościami o obja
wieniach oraz doświadczeniem
tego miejsca. Razem z moimi
przyjaciółmi
organizowaliśmy
wykłady. Pisałem artykuły do
gazet i współpracowałem przy
publikacjach książek o Medziugorju. Ludzie byli bardzo zainteresowani i chcieli osobiście je odwiedzić. Ponieważ mówiłem po
chorwacku, wielu nalegało, abym
organizował pielgrzymki, a więc
każdego miesiąca towarzyszyłem
kilku grupom w pielgrzymce autokarowej. W tym czasie nie było
hoteli ani pensjonatów. Byliśmy
przyjmowani do rodzin po dwie,
trzy, a nawet po cztery osoby. W
ten sposób odwiedzałem Medziugorje bardzo często. Byłem członkiem wspólnoty, która zbierała się
na modlitwę przy parafii. Przez
jakiś czas rozważałem wstąpienie
do Wspólnoty, która powstała jako
zgromadzenie zakonne wyrosłe
z tutejszych grup modlitewnych.
Kontynuowałem też studia teologiczne. W roku 1997 za zgodą
kardynała Christopha Schönborna otworzyliśmy dom zakonny w
Austrii. Rok później z rąk biskupa
Egona Kapellari przyjąłem święcenia kapłańskie.
Jakie były powody pierwszej
wizyty w Medziugorju i jak ode-

brałeś treść orędzi Matki Bożej,
które są przeważnie związane
z przesłaniem o pokoju?
Już w niedzielę po pierwszym
objawieniu Matki Bożej przeczytałem w gazecie krótką notatkę
o tym, że Maryja objawiła się w
małej chorwackiej miejscowości.
Natychmiast przypomniał mi się
jeden z ojców salezjanów, który
uczył mnie w gimnazjum. Jako
młody kapłan pracował w Portu
galii, w Fatimie. Znał Łucję je
szcze przed jej wstąpieniem do
zakonu, poznał także rodziców
Franciszka i Hiacynty. Był pod
wielkim wrażeniem tych objawień i opowiadał o nich z pasją.
Dlatego powstało we mnie pragnienie zobaczenia Medziugorja.
Przesłanie Matki Bożej o pokoju było dla mnie istotą Jej orędzi. Zdobyte przeze mnie wyższe
wykształcenie sprawiało, że jako
elektrotechnik często miałem do
czynienia z bronią i przemysłem
zbrojeniowym. Byłem świadomy
tego, że broń w historii świata
niszczona jest tylko na polach bitew. W okresie zimnej wojny było
to szczególnie widoczne. Mówi
się, że broni jest tak dużo, że mogłaby zniszczyć cały świat.
W takim kontekście przesłanie Matki Bożej jest tak bardzo
potrzebne i konieczne. Ona pokazuje nam, że z Bożą pomocą broń
może zostać przekuta na lemiesze.
Warunkiem pokoju jest spotkanie
i pojednanie z Bogiem i między
ludźmi. W relacji z Bogiem jesteśmy uzdrawiani. Maryja jako
kochająca nas Matka pragnie nas
prowadzić właśnie drogą uzdrowienia.
Kościół austriacki jest otwarty
na objawienia Królowej Pokoju. Medziugroje odwiedził kard.
Schönborn oraz inni biskupi.
Kardynał powiedział, że wiele
powołań zawdzięczamy łasce,
jaka dotyka tu serca ludzi.
Jak wiele jest takich powołań?
Matka Boża wzbudza w sercach wielu młodych ludzi pragnienie udania się do Medziugorja,
aby przez pielgrzymkę i obecność
otwierali się na Boże prowadze-

nie. Z grupami pielgrzymkowymi przyjeżdża również młodzież,
jednak oni mają swoją szczególną
przestrzeń, mianowicie Festiwal
Młodych. Niektórzy wychowywali się w środowiskach, które nie
miały wiele wspólnego z wiarą i
religią. Wydaje się, że znaleźli się
tu przypadkowo. Okazuje się, że
właśnie takie osoby często najbar
dziej intensywnie przeżywają duchowe poruszenia, których źródłem jest Bóg przez Maryję. Ich
nawrócenie i decyzja życia wiarą
staje się świadectwem głęboko
poruszającym i pociągających innych młodych. Można zauważyć,
że wielu młodych wybiera się na
pielgrzymkę z konkretną intencją
– noszą w sercu pytanie o ich osobiste powołanie, o drogę życia.
Przebyta droga oraz sakramenty
święte wewnętrznie wzmacniają
ich do podjęcia konkretnej decyzji, często do powiedzenia „tak”
całkowitemu oddaniu swojego
życia w służbie Bogu i bliźnim.
Kardynał Schönborn wielokrotnie mógł usłyszeć w rozmowach z klerykami seminarium
oraz młodymi zakonnicami i zakonnikami o tym, jak doświadczenie z Medziugorja umocniło ich w
podjęciu decyzji, aby całkowicie
poświęcić życie Bogu.
Jesteś założycielem Akcji
modlitewnej Medjugorje
w Wiedniu, która postawiła sobie
za cel rozpowszechnianie orędzi
Królowej Pokoju. Co możesz
powiedzieć o owocach tej pracy?
W roku 1991 mogłem w towarzystwie o. Slavko Barbaric spotkać kardynała Józefa Ratzingera,
późniejszego papieża. Miałem
możliwość osobiście wręczyć mu
dotychczas opublikowane zeszyty
„Medjugorje. Gebetskation” oraz
pozycje wydane przez tę Akcję
Modlitewną Medjugorje. Przy tej
okazji wyraziłem swoje zdanie,
mianowicie: cała praca przy druku ma wielkie znaczenie, ponieważ warto udokumentować treść
orędzi zarówno za pomocą obrazu, jak i słowa. Kardynał słuchał
z dużym skupieniem i uwagą, ponieważ już wcześniej spotkał się
z owocami naszej działalności.
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Wówczas powiedział nam, że powinniśmy ją kontynuować, ponieważ ma wielką wartość.
W trzecim zeszycie „Medjugorje. Gebetsaktion” przekazaliśmy życzenie Matki Bożej w kwestii tworzenia grup modlitewnych.
W ten sposób powstało wiele
wspólnot. W następnym zeszycie
umieściliśmy ankietę z pytaniem,
ile jest grup, które na ten apel Maryi odpowiedziało. Okazało się,
że powstało ponad 600 wspólnot
w całej Austrii. Ludzie modlitwy
są jak ewangeliczny kwas chlebowy, który nadaje smak całemu
krajowi poprzez swą modlitwę i
duchowość. Swoim życiem i działaniem wpływają na kształt parafii
i lokalnych społeczności oraz budują Kościół. Publikacja zeszytów
„Medjugorje” jest także naszym
towarzyszeniem osobom, które
Matka Boża tak mocno poruszyła
do zmiany życia, że starają się w
codzienności żyć treścią orędzi.
Czy codzienna posługa wiąże
się z Medziugorjem i jak się to
konkretnie przejawia?
Droga mojego życia ukonkretyzowała się przez doświadczenie Medziugorja. Gdy zostałem
kapłanem, zostałem wysłany do
duszpasterskiej posługi we wspólnocie „Maryja – Królowa Pokoju” w Wiedniu, założonej dzięki
zgodzie kardynała Schönborna.
Nasza
franciszkańsko-maryjna
wspólnota próbuje całym życiem przekazywać orędzia Matki
Bożej. Każdy z nas stara się w
codziennym życiu, w pracy i w
domu, być świadkiem Bożego pokoju i miłości. Staramy się także,
aby ludzie, z którymi się spotykamy, usłyszeli o orędziach z Me-

dziugorja. To wszystko dzieje się
przez uczestnictwo w Eucharystii
oraz przyjmowanie innych sakramentów, pracę w różnych
środowiskach, szczególnie z
młodzieżą, oraz zwyczajną
codzienną pomoc. Opiekujemy się dwoma miejscami
pielgrzymkowymi w Austrii
oraz jedną parafią niedaleko
Wiednia.
Ponad 32 lata Matka Boża
przychodzi do nas.
Co przyniosły te lata?
Od 32 lat Maryja nieustannie zaprasza nas do relacji z
Bogiem i prowadzi do jej pogłębienia. Kocha nas miłością
matczyną i zaprasza z wielką
cierpliwością do podążania za
Jej Synem, Jezusem. Osobiście wydaje mi się, że odpowiedź na wyżej postawione
pytanie zależy od naszej gotowości i dyspozycyjności powiedzenia Bogu „tak”.
Wielu ludzi świadomie uczestniczy w duchowej szkole Matki
Bożej, ponieważ doświadczyli Jej
czułej miłości. Zaczęli nie tylko
słuchać orędzi, ale dostosowywać
swoje życie do ich treści. To jest
ryzyko, które warto podjąć! Maryja nas nie zmusza, ale zaprasza
z miłością, każdego wołając po
imieniu. Zachęca nas do modlitwy
całym sercem, ponieważ modlitwa jest tym kanałem, przez który Bóg pragnie zsyłać nam zdroje
łask, przede wszystkim łaskę spotkania z Nim. On pragnie prowadzić nas drogą szczęścia.
Wielu ludzi pozwoliło się prowadzić Duchowi Świętemu i tak
powstały wspólnoty modlitewne
oraz zrodziły się powołania do

Ignacy rozmawia z o. Slavko
Barbariciem przed decyzją
o kapłaństwie

kapłaństwa i stanu zakonnego. W
świecie żyje wiele wspólnot, oaz
pokoju i modlitwy, które ewangelizują, zapraszają innych do
otwarcia serc na Boga.
Potwierdza się prawda słów:
orędzie jest o tyle żywe, o ile ja
nim naprawdę w codzienności
żyję. Każdego dnia jesteśmy wezwani, aby odnawiać decyzję pójścia za Jezusem w konkretnych
czynach dnia codziennego, tak
aby słowa orędzi Matki Bożej,
słowa zakorzenione w Ewangelii
Jezusa Chrystusa, mogły przynosić właściwy owoc.
Przekład z niem.: Alicja B.
Tekst pochodzi z nr 3/2013
wspomnianego w tym wywiadzie
austriackiego kwartalnika Medjugorje. Gebetskation

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „HALINA”
41-706 Ruda Śląska ul. 1 Maja 18
Tel. 32 24 22 390 (od poniedziałku do piątku od 12:00-14:00)
Tel./fax: 32 24 26 833 (od 7:00 do 10:00 i od 17:00 do 22:00)
Tel. kom. +48 601 471 527; +48 698 967 995; +48 602 401 492
e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl lub biuro@halina.com.pl
strona internetowa z wszelkimi informacjami o pielgrzymkach do Medziugorja i nie tylko:
http://www.halina.com.pl dla uczestników indywidualnych i grup z całej Polski.
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TRAGEDIA
MESSYNY I TITANICA
W podawanych wcześniej
przykładach, jakie mogą stanowić dowody na istnienie
Boga, w wielu wypadkach była
mowa o działaniu Miłosierdzia
Bożego. Takim działaniem jest
każdy cud, jako znak wszech
mocy Bożej, litującej się nad
człowiekiem. W kilku zaledwie
wypadkach była mowa o dzia
łaniu Sprawiedliwości Bożej. A
jednak Bóg jest Miłosierdziem,
jak i jest Sprawiedliwością.
Spośród wielu przykładów dzia
łania Sprawiedliwości Bożej podajmy tylko dwa, jako ilustrację.
Pierwszy odnosi się do tragicznych wydarzeń w Messynie w
roku 1908.
Nad ranem 28 grudnia 1908
roku Messyna stała sie jednym rumowiskiem. Potworne
trzęsienie ziemi pozbawiło życia kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
Niektórzy mówią o 80 tysiącach,
inni zaś o 200 tysiącach istnień
ludzkich. W każdym razie, o
ile katastrofa była tragiczna, o tyle wydarzenia ją poprzedzające były niesłychane.
Humorystyczne pismo włoskie
pt. „Il telephono”, drukowane w
Messynie, w numerze wydanym
w dniu Bożego Narodzenia,
a więc 25 grudnia 1908 r. zamieściło bluźniercze modlitwy
do Dzieciątka Jezus w formie
nowenny. Między innymi zwrotkami czytało się takie słowa:
„O Dzieciątko moje, Czło
wieku prawdziwy i Boże, z miłości dla Twego Krzyża odpowiedz
na nasze wołanie: Jeśli Ty nie
jesteś legendą i mitem, daj znak
widomy przez trzęsienie ziemi”.
W kawiarniach i na dancingach ludzie ze śmiechem powtarzali te bluźniercze słowa.
I oto nie minęły 3 dni i znak
widomy został dany. Straszna
katastrofa dotyczyła nie tylko
miasta Messyny, ale i okolic.

«Królowie ziemi powstają i władcy spiskują wraz z nimi
przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi:
Stargajmy Ich więzy i odrzućmy od siebie Ich pęta!
Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa...» (Z Psalmu 2,2-4)

Autor bluźnierczego wierszyka, w wyniku kataklizmu, stracił
wszystkich członków swojej
rodziny, sam zaś zwariował.
Spotkał go więc los gorszy, niż
gdyby zginął na miejscu.
Dodać należy, że 27 grudnia
1908 r. – a więc w dniu poprzedzającym trzęsienie ziemi,
odbyła się w Messynie tajna
narada, na której zatwierdzono
plan działania, którego celem
miało być obalenie religii w
Messynie, przy użyciu wszelkich
możliwych środków. Uchwalono
„skasowanie” religii. Bóg odpowiedział „skasowaniem” mia
sta...
*
Drugi przykład dotyczy bardzo znanego zatonięcia okrętu Titanic. Jest powszechnie wiadomo, że 10 kwietnia
1912 roku z portu angielskiego
Southampton wypłynął nowy,
odbrzymi okręt (wówczas największy na świecie i o pojemności 45 tysięcy ton) w
swój dziewiczy rejs do Ameryki
Północnej. Okręt urządzony był
wspaniale. Miał wszelkiego rodzaju rozrywki, które na morzu

są prawie niemożliwe. Był tak
zbudowany, że jego zatonięcie
miało być wykluczone.
Tymczasem zaś o północy z
14 na 15 kwietnia ten pozornie najbezpieczniejszy okręt
poszedł dość szybko na dno
oceanu i ratunek był prawie
niemożliwy. Połowa pasażerów
utonęła. To są fakty ogólnie
znane. Natomiast nieznane
jest to, że na boku okrętu
był napis, który brzmiał: „Ani
sam Chrystus nie zatopi tego
okrętu!”, a na drugim boku
następujący: „Nie ma Boga,
któryby zdołał ten okręt w odmętach morskich pogrążyć!”. Na
spodniej części okrętu, poniżej
linii wodnej było wymalowane
godło głównego budowniczego
okrętu i napis: „Ani Boga, ani
Pana!”.
Z książki wydrukowanej
na prawach rękopisu
ks. bpa Zbigniewa
J. Kraszewskiego
„Sto dowodów
na istnienie Boga,
Warszawa 1980
(dowód nr 100)
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Lourdes i cuda uzdrowień

Znany badacz cudownych
uzdrowień w Lourdes, prof.
medycyny Auguste Vallet
twierdzi, że „medycyna nie
zna takiej choroby, z której w
Lourdes nie dokonałoby się
w niewytłumaczalny dla nauki
sposób, dobrze udokumentowane cudowne uzdrowienie”.
Dla wielu ludzi Lourdes
i inne sanktuaria pozostają
bardzo czytelnym znakiem
Bożego działania. W ten sposób kochający Bóg apeluje
do ludzkich serc z prośbą o
nawrócenie, o otwarcie się
na tajemnicę Jego Miłości.
Niestety są jednak ludzie, których cuda te nie przekonują,
ponieważ ich zdaniem nie są
tak spektakularne i oczywiste, aby swoją oczywistością
niejako zmusiły wszystkich
do ich przyjęcia. Wszyscy
sceptycy i różnej maści agnostycy i ateiści stawiają zarzut
zawarty w pytaniu: dlaczego
w Lourdes nikomu nie odrosła
amputowana ręka czy noga?
Według nich tylko wtedy daliby się przekonać. Tak argumentował
swój brak wiary między innymi słynny
pisarz Emil Zola, który – chociaż był
naocznym świadkiem cudownego
uzdrowienia dwóch umierających
kobiet – to jednak nie uwierzył. Co
więcej, napisał paszkwil zaprzeczający
oczywistym faktom.
Trzeba tutaj jednak odnotować
bardzo dobrze udokumentowany historyczny fakt, oficjalnie przez władze
Kościelne uznanego cudu odzyskania
amputowanej nogi po trzech latach
od jej odcięcia. Ten niezwykły fakt
miał miejsce 27 kwietnia 1641 r. w
Saragossie w Sanktuarium Matki
Bożej Virgen del Pilar. Trzeba tutaj
mocno podkreślić, że jest to jeden z
nielicznych historycznych faktów, które
zostały bardzo precyzyjnie udokumentowane i co do jego autentyczności
nie może być wątpliwości. Znany jest
historykom jako el milagro de Calanda.
Bardzo rygorystyczne badania historyczne stwierdzają, że młodzieniec
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Miguel-Juan Pellicer z miejscowości
Calanda miał amputowaną poniżej
kolana prawą nogę, która została
pogrzebana na cmentarzu szpitala w
Saragossie. Trzy lata po amputacji,
po gorącej modlitwie do Matki Bożej,
w nocy, w sposób niewytłumaczalny
odcięta noga została na nowo połączona z kikutem. Ten niezwykły cud
odbił się głośnym echem w całej chrześcijańskiej Europie XVII wieku, ale i
w wieku XVIII prowokował nieudane
próby jego kwestionowania ze strony
racjonalistów Oświecenia.
Wracając do cudownych uzdrowień
w Lourdes, warto tutaj przypomnieć
jedno z nich, najbardziej szokujące
lekarzy i obserwatorów.
16 lutego 1867 roku Piotr de Rudder
pracował jako robotnik u hrabiego
du Bus de Ghisignies w Jabbecke
(Belgia). Właśnie tego dnia upadło
na jego lewą nogę ścinane drzewo i
potrzaskało kości na liczne odłamki, co
uniemożliwiało ich zrośnięcie. Końce

złamanych kości sterczały
przez otwartą ranę. Wezwany
do nieszczęśliw ego kaleki
dr Affenaer tak opisuje stan
pacjenta:
„Rudder miał nogę złamaną. Kości w miejscu złamania
były potrzaskane na tak liczne
kawałki, że poruszając chorą
nogą, słyszeć można było
chrzęst, jak gdyby ktoś potrząsał workiem orzechów. Część
dolna nogi wisiała i obracała
się na wszystkie strony”.
Po 5 tygodniach otworzyła
się na złamanej nodze ropiejąca rana i kość się zaczęła
psuć. Dr. Affenaer widząc
swoją niemoc wezwał innych
lekarzy, ale i ci nic nie pomogli. Biedny robotnik leżał rok
znosząc męczarnie, następnie
przez lat 8 nie mógł ani kroku
o własnej sile zrobić: wlókł się
tylko na kulach. Rana w nodze
była ciągle otwarta i usta
wicznie sączyła się z niej ropa.
Na koszt hrabiego opiekowało się Piotrem po kolei
kilkunastu lekarzy, jednak
noga się nie goiła, ale pokrywała
zgangrenowanymi tkankami i ropiejącymi przetokami. Wszyscy lekarze,
łącznie z profesorem Thiriart, chirurgiem dworu królewskiego, stwierdzili
konieczność amputacji.
Chory jednak z uporem, pomimo
strasznych cierpień, nie zgadzał się
na odcięcie nogi. W tym też okresie w
Oostacker pod Gandawą zbudowano
kaplicę i grotę na cześć objawień
Matki Bożej w Lourdes. Grota stała
się sławna w Belgii, gdyż miały tam
miejsce cudowne uzdrowienia.
De Rudder postanowił udać się
do Oostacker, by uprosić dla siebie
cudowne uzdrowienie. 5 kwietnia 1875
r. poprosił żonę swego pracodawcy,
panią du Bus, o pieniądze na podróż.
Hrabina obejrzała chorą nogę i zanotowała w dzienniczku: „De Rudder
odwinął bandaże nasiąknięte ropą
i krwią, czuć było nieznośny fetor.
Widać było, jak oba końce złamanych
kości wystawały z ran”.
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W dzień przed uzdrowieniem, 6
kwietnia 1875 r., odwiedził go sąsiad,
J. v. Hooren, z synem i sąsiadką i jak w pisemnym świadectwie zeznali
- byli obecni przy tym, kiedy chory
odkrył nogę do bandażowania. Przy
tej sposobności widzieli dwa końce
złamanych kości; były one rozdzielone
raną na 3 cm wielką, a dolna część
nogi była ruchoma tak, że można nią
było obracać.
Nazajutrz, 7 kwietnia 1875 roku, w
towarzystwie żony, zawlókł się Rudder
na kulach do stacji kolejowej, o pół
godziny drogi od mieszkania - idąc
przeszło dwie godziny! - Konduk
tor szydził sobie z jego pielgrzymki;
ponieważ zaś rana wydawała woń
nieznośną, a sącząca się z niej materia zanieczyściła wagon - robił jeszcze
choremu wyrzuty. Woźnica, który go
wiózł z Gandawy do Oostacker, widząc
jego nogę, wiszącą tylko na skórze,
wykrzyknął: „Ten zgubi jeszcze nogę
po drodze!”
Wyczerpany cierpieniem i znużony Rudder dotarł wreszcie do groty
Oostacker, gdzie napił się wody ze
źródła, usiadł na ławce naprzeciw
figury Matki Najświętszej i zaczął się
modlić, prosząc o odpuszczenie grzechów i błagając o cud uzdrowienia, aby
móc zarabiać i własną pracą wyżywić
żonę i dzieci.
Nagle Piotr doznał dziwnego
wstrząsu i poczuł, że traci przytomność, a po chwili wstał o własnych
siłach bez kul, przebiegł wzdłuż ławek i
rzucił się na kolana przed statuą Matki
Najświętszej.
Po kilku minutach modlitwy, gdy już
przyszedł do siebie, ze zdziwieniem
zapytał: „Gdzie ja jestem?” A kiedy
spostrzegł, że klęczy o własnej mocy i
że kule, bez których przedtem nie mógł
się ruszyć, leżą opodal - wstał, wziął je
i oparł o grotę, wołając: „Boże, jestem
uzdrowiony! Dzięki Ci, Maryjo!”
Żona, która tuż przy nim klęczała
i była naocznym świadkiem nagłego
uleczenia, była bliska zemdlenia na
widok tego, co się stało... Tłum obecnych otoczył uzdrowionego, chcąc
obejrzeć cudownie uleczoną nogę.
On sam - jakby nic nie wiedząc i nie
słysząc, trzykrotnie obszedł grotę,
potem odsłonił nogę i przekonał się,
a z nim świadkowie cudu, że obie
kości w nodze były zupełnie zrośnięte,

a noga nie była skrócona, mimo że
dr Affenaer zaraz przy pierwszych
opatrunkach wyjął z niej duży kawałek
odłamanej kości. Rana ropiejąca, która
bezpośrednio przed cudem rozdzielała
przełamane kości na 3 cm, znikła,
zostawiwszy bliznę. Noga spuchnięta,
przybrała od razu zwykłą objętość.
Wszyscy obecni wtedy przy grocie
na widok tego, co się wydarzyło, z
płaczem cisnęli się wokół cudownie
uzdrowionego. Zdziwienie i płacz
szybko przeszły w radość religijnego
uniesienia. Spontanicznie uformowała
się procesja z uzdrowionym Piotrem
na czele, która kilkakrotnie obeszła
grotę, śpiewając pieśni religijne.
Kiedy Piotr de Rudder wrócił do
domu, jego mały syn August nie poznał
ojca, nigdy bowiem nie widział go bez
kul. Cudownie uleczony zrobił nazajutrz pieszo kilka mil drogi, ciesząc
się, że mógł użyć przechadzki, której
przeszło 8 lat był pozbawiony.
Komisja lekarska badająca Piotra
potwierdziła, że noga w jednym momencie została całkowicie uzdrowiona,
bandaże same opadły, złamane kości,
piszczel i kość strzałkowa, same
się zrosły, chociaż brakowało 6 cm
kości, zniszczonych przez zgorzel w
ciągu długich lat choroby, a rany się
zabliźniły. Dla wszystkich lekarzy,
którzy leczyli Piotra, było oczywiste,
że zdarzył się nieprawdopodobny cud.
Kto dokonał tego dzieła? Naukowiec
dr Le Bec napisał, że dla utworzenia
fragmentu kości, który nagle zastąpił
ubytek piszczelą i kości strzałkowej u
połamanej nogi Ruddera, trzeba było
5 g wapna. W organizmie chorego nie
było tej ilości wapna w stanie wolnym.
Skąd się więc ono wzięło?
Wszyscy lekarze, którzy leczyli
Ruddera, nawrócili się po zbadaniu
jego uzdrowionej nogi. Również hrabia du Bus, senator antyklerykalnej,
masońskiej partii, zadeklarowany i
walczący z Kościołem mason-ateista,
kiedy zobaczył Ruddera wracającego
w pełni zdrowia z pielgrzymki, nawrócił
się. Powiedział wtedy do żony: „Nigdy
nie wierzyłem w cuda. Lecz jeżeli de
Rudder został uzdrowiony, to jest to
prawdziwy cud. W ten cud ja wierzę”.
Czy jest możliwe, aby 6 cm brakującej kości w jednym momencie wzięło
się z niczego?
Oczywiście, że cud ten jest mniej

spektakularny od tego, który miał
miejsce w Saragossie, ale również w
Oostacker dokonało się stworzenie z
niczego brakujących kości i ciała.
Dr Affenaer, badając nogę Ruddera
już 9 kwietnia i przesuwając powoli
palcem wzdłuż kości od góry do dołu,
znalazł pewną nierówność w miejscu
zrośnięcia (tak jak ją wykazała wykonana później fotografia) oraz małą
bliznę na skórze. Widząc to, rozpłakał
się i zawołał: „Jest pan uzdrowiony,
pańska noga jest nogą tak zdrową jak
u nowonarodzonego dziecka. Tego,
czego nie potrafiła uczynić medycyna,
mogła dokonać Maryja”.
Dr Royer z Lens-St.Remy nie wahał
się porzucić swojej praktyki lekarskiej,
aby przenieść się do miejscowości,
w której mieszkał Piotr de Rudder i
tu zbierać świadectwa lekarzy oraz
świadków naocznych cudu i wszystkich, którzy bliżej znali uzdrowionego.
Temu lekarzowi właśnie zawdzięczać
należy, że dużo pisemnych dokumentów, poświadczających prawdziwość
całego zdarzenia, zachowało się do
dnia dzisiejszego.
Dr Van Hoestenbergke ze Stalhille,
znany ateista, z pokorą pochylił
czoło przed wszechmocą Boga. W
czasopiśmie: „Revue des Ouestions
Scientifigues” razem z dr Royer i dr
Deschamps, opisał cud z naukową
dokładnością, stwierdzając, że nie
można tego uzdrowienia wyjaśnić
siłami natury.
   To cudowne wydarzenie badała
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specjalna komisja złożona z 22 lekarzy, katolików, innowierców i ateistów.
Uzdrowienie to było przedmiotem
licznych badań, również w Holandii,
Anglii, Niemczech, Włoszech. W
r.1892 dr Hoestenberghe napisał do
dr Boissaire: „Byłem niewierzącym,
ale cud Piotra de Rudder otworzył
mi oczy”. Przed cudem rodzinna
wieś Piotra słynęła z niewiary i złych
obyczajów. Po uzdrowieniu ludzie się
nawrócili i wszyscy zaczęli chodzić
do kościoła.
Rudder po swym uzdrowieniu żył
jeszcze i pracował jako ogrodnik 42
lata. Zmarł na zapalenie płuc 22 marca
1898 roku.
W 14 miesięcy po jego śmierci
wspomniany dr von Hoestenberghe
wyjął z grobu kości obu nóg zmar
łego, aby je obfotografować i podać
osteologicznemu zbadaniu. Trzej
doktorzy, którzy Ruddera przez 8 lat
nie mogli uleczyć, opisali cały przebieg
tej choroby oraz nagłe i zupełne jego
uzdrowienie w obszernym sprawozdaniu lekarskim, w którym dochodzą do
następującego wyniku:
1. Nie można w sposób naturalny
wytłumaczyć nagłego zrośnięcia
dwóch kości w nodze Ruddera, które
przez 8 lat nie mogły się zrosnąć i w
miejscu złamania zaczynały się psuć.
Chodzi tu bowiem o wytworzenie się
nowej tkanki, zamiast zniszczonej, na
co potrzeba kilka tygodni czasu.
2. Również jest niemożliwe, aby
rana, przez 8 lat ropiejąca, według
zwykłych praw natury zabliźniła się
całkowicie w jednej chwili; tu także
musi się wytworzyć nowa tkanka, na
co w niniejszym wypadku medycyna

wymaga bezwarunkowo dłuższego
czasu.
Biolog ks. Erich Wasmann SJ, objaśniając w obszernym artykule wynik
badania lekarskiego, oświadcza, iż
przy każdym zrastaniu się kości czy

zabliźnianiu rany, dzielą się dawne
komórki dla wytworzenia sąsiednich
nowych. Otóż nauka wykazuje, że do
powstania jednej komórki potrzeba
pokaźnej chwili; zatem według tej
samej nauki musi być stanowczo wykluczone, aby w krótkiej chwili mogły
się wytworzyć w naturalny sposób
całe miliony komórek, potrzebnych
do uzupełnienia wyjętego kawałka
kości oraz wypełnienia miejsca, objętego przez zaropiałą ranę wielkości
kurzego jaja.
Jest też naukowo stwierdzone, że
sugestia również nie mogła sprawić
tego nagłego uleczenia, bo nie może
być zastosowana tam, gdzie idzie o
wytworzenie tkanek nowych zamiast
zniszczonych.
Dr Diday, który wcześniej bluźnił
przeciw świętości Lourdes, a potem
stał się jej obrońcą, napisał: „Jeżeli
ręka była Boża, to jednak ślad, który
zostawiła, jest na wskroś ludzki”.
Wobec naukowo stwierdzonego
cudu rozgłos nagłego uleczenia
Ruddera był wielki, a lekarze z różnych
stron przybywali, aby się naocznie
przekonać o tym przypadku.
Nie dziwi również to, że we wsi rodzinnej Ruddera, Jabeke, jego cudowne wyzdrowienie wywarło wstrząsające wrażenie. Kiedy dawniej miejsco
wość znana była z niedowiarstwa i
rozpusty - od czasu cudu zmieniła się
zupełnie; współmieszkańcy Ruddera
stali się wzorowymi katolikami.
Z książki wydrukowanej
na prawach rękopisu ks. bpa Zbigniewa
J. Kraszewskiego pt.
„Sto dowodów na istnienie Boga,
Warszawa 1980

Polecamy!

Chcesz poznać lepiej LOURDES? Chcesz zobaczyć miejsce
Film przedstawia historię życia św.
objawień Matki Bożej, usłyszeć słowa Jej przesłania, historię Bernadetty oraz doznane przez nią w
Jej przyjścia na ziemię i spotkania z Bernadettą Soubirous? 1858 r. objawienia Najświętszej Maryi

Film DVD
20 zł
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Panny. Wszystkie zdjęcia do filmu zostały nakręcone w Lourdes i Nevers:
miejscu życia i śmierci św. Bernadetty,
gdzie obecnie spoczywa jej zachowane od rozpadu ciało. Treść filmu
pozwala zapoznać się dogłębnie ze
słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do „najbiedniejszej z Jej córek”
- jak określała siebie wizjonerka. Historia powstania cudownego źródła
oraz analiza orędzia ukazuje ogromną
miłość Maryi do wszystkich Jej dzieci,
wzywa do dziś do oddania się Jej Niepokalanemu Sercu i nawrócenia.
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12 października
2013 znowu o
Lourdes usłyszał
cały świat
Z okazji Roku Wiary w Watykanie
odbyło się 12 października transmitowane na cały świat czuwanie z rozważaniem modlitwy różańcowej. Jedną
z osób zaproszonych do dania świadectwa nawócenia i wiary oraz potężnego działania Bożej łaski podczas tej
modlitwy był lekarz, Maurice Caillet.
kolejne dziesiątki różańca prowadzili
wierni z sanktuariów maryjnych na
całym świecie, umożliwiając łączność
dzieki połączeniu satelitarnemu.
Prowadzący rozmowy, które przeplatały odmawianie kolejnych dziesiątek różańca, przedstawiając doktora
Caillet stwierdził, że oddał on życie
Bogu, pragnąc pełnić Jego wolę, jak
uczyniła to Maryja. Jednak Maurice
Caillet uczynił to dopiero mając 50 lat.
– Maurice, jak to się stało, że
w Lourdes spotkałeś Jezusa?
– Urodziłem sie w rodzinie ateis
tycznej i nie ochrzczono mnie. Zostałem chirurgiem, a jako ginekolog
zajmowałem się sterylizacją, antykoncepcją i aborcją. Stałem się członkiem masonerii Wielkiego Wschodu
Francji, w której byłem bardzo aktywnym członkiem przez 15 lat. Zostałem przełożonym loży. Osiągnąłem
18 stopień wtajemniczenia na możliwe 33 stopnie.
W tym okresie rozwiodłem się i ponownie ożeniłem. Aż do wieku 50 lat
byłem nastawiony naprawdę wrogo
do religii katolickiej. Tymczasem moja
druga żona, poważnie zachorowała i
mimo wysiłków lekarzy i medycyny, w
której zajmowałem dobre miejsce, nie
mogliśmy jej wyleczyć. Pomyślałem
wówczas, aby ją zawieźć do Lourdes,
bo wiedziałem, że otaczała kultem
Najświętszą Pannę z Lourdes.
Żona chorowała od roku, a zatem
zawiozłem ją do Lourdes w bardzo
ciężkim stanie. Podczas gdy przebywała w basenie, ja schroniłem się w
krypcie z powodu zimna. I tak wziąłem udział w pierwszej mszy świętej w
moim życiu. Wcześniej sądziłem, że
ta podróż może wywołać u żony szok
psychiczny, a tymczasem to ja doznałem szoku, ponieważ słowa z Ewan-

CZUWANIE
MODLITEWNE
„Z MARYJA
POZA NOC”
W SANKTUARIUM
DIVINO AMORE
PRZED DNIEM MARYI
W ROKU WIARY
Przesłanie
Papieża Franciszka
Drodzy bracia i siostry,

gelii na ten dzień mną wstrząsnęły. A
brzmiały one tak: „Proście, a otrzymacie, kołaczcie, a otworzą wam.”
W ciszy, jaka nastąpiła po odczytaniu Ewangelii, usłyszałem w moim
wnętrzu słowa, bardzo łagodne, pytające: co ja miałem do zaofiarowania w
intencji uzdrowienia mojej małżonki?
Chrzest! W tych okolicznościach
poprosiłem po mszy św. o chrzest
kapłana, który odprawiał tę mszę św.
Zapytałem go, jak się należy modlić,
jak czynić znak krzyża i tak naciskałem, że kapłan czuł się osaczony.
To w kilka miesięcy później przyjąłem chrzest w kościele prawosławnym i to w chwili mojego chrztu moja
żona odzyskała zdrowie. Osiem dni
po tym wydarzeniu mogła wrócić do
pracy. Cztery lata później wstąpiliśmy obydwoje do Kościoła katolickiego. Mieliśmy tę radość, że nasze
wcześniejsze małżeństwa zostały
uznane za zawarte nieważnie przez
Jana Pawła II i mogliśmy świętować
przyjęcie sakramentu małżeństwa, co
uczyniliśmy ofiarowując nasz związek
Niepokalanemu Sercu Maryi w Medziugorju.
Od 30 lat wygłaszam konferencje,
piszę książki, prowadzę blog internetowy, na którym piętnuję filozofię
masońską i bronię życia człowieka od
naturalnego poczęcia do naturalnej
śmierci.
Widzicie: dla Boga nie ma rzeczy
niemożliwych, jakie mógłby dla nas
uczynić, zwłaszcza w Lourdes.
– Dziękujemy za to świadectwo!
Przekład z franc.: E. B.

Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów obecnych w sanktuarium
Divino Amore oraz tych, którzy
łączą się z nami w sanktuariach
maryjnych w Lourdes, Nazarecie,
Lujan, Vailankanni, Guadelupe,
Akita, Nairobi, Benneux, Częstochowie i Marian Valley.
Dziś wieczór odczuwam jedność z wami wszystkimi w modlitwie Różańca Świętego i adoracji
eucharystycznej pod macierzyńskim spojrzeniem Panny Maryi.
Spojrzenie! Jakże ono jest
ważne! Jak wiele można wyrazić
spojrzeniem! Uczucie, zachętę,
współczucie, miłość, ale także
upomnienie, nienawiść, pychę a
wreszcie i nienawiść. Często spojrzenie mówi więcej niż słowa, albo
mówi to, czego słowa nie potrafią
lub nie ośmielają się powiedzieć.
Na kogo patrzy Panna Maryja? Spogląda na nas wszystkich,
każdego z nas. A jak na nas spogląda? Patrzy na nas jak matka, z
czułością, miłosierdziem, miłością.
Tak patrzyła na swojego Syna,
Jezusa, we wszystkich wydarzeniach Jego życia, w chwilach radosnych, świetlistych, bolesnych,
chwalebnych – jak to rozważamy
w tajemnicach Różańca Świętego,
po prostu z miłością.
Kiedy jesteśmy utrudzeni,
zniechęceni, przygnieceni problemami, spoglądamy na Maryję,
odczuwamy Jej spojrzenie, które
mówi naszemu sercu: „Odwagi
synu, Ja ciebie wspieram!”. Matka
Boża dobrze nas zna, jest matką,
dobrze wie jakie są nasze radości
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i trudności, nasze nadzieje i rozczarowania. Gdy odczuwamy ciężar naszych słabości, grzechów, spoglądamy na Maryję, mówiącą naszemu
sercu: „Wstań, idź do mojego Syna,
Jezusa, w Nim znajdziesz przyjęcie,
miłosierdzie i nową siłę by pielgrzymować dalej”.
Spojrzenie Maryi kieruje się nie
tylko ku nam. U stóp krzyża, kiedy
Jezus powierza Jej apostoła Jana, a
wraz z nim każdego z nas, mówiąc:
„Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26),
spojrzenie Maryi utkwione jest w Jezusie. A Maryja nam mówi, tak jak
podczas wesela w Kanie: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J
2,5). Maryja wskazuje na Jezusa,
zachęca nas, byśmy świadczyli o
Jezusie, zawsze prowadzi nas do
Swojego Syna, Jezusa, bo tylko w
Nim jest zbawienie, tylko On może
przemienić wodę samotności, trudności, grzechu w wino spotkania,
radości, przebaczenia. Tylko On.
„Błogosławiona jesteś, któraś
uwierzyła!”. Maryja jest błogosławiona, ze względu na swoją wiarę
w Boga, ze względu na swą wiarę, bo spojrzenie Jej serca zawsze
utkwione było w Bogu, na Synu
Bożym, którego nosiła w łonie i kontemplowała na krzyżu. W adoracji
Najświętszego Sakramentu Maryja
nam mówi: „Spójrz na mojego Syna
Jezusa, miej wzrok utkwiony na
Nim, słuchaj Go, rozmawiaj z Nim.
On patrzy na ciebie z miłością. Nie
lękaj się! On ciebie nauczy, by pójść
za Nim i świadczyć o Nim w małych
i wielkich działaniach twego życia, w
relacjach rodzinnych, w twojej pracy,
w chwilach świątecznych. Nauczy
ciebie wychodzenia z siebie, aby
patrzeć na innych z miłością, tak jak
On, który nie słowami, ale faktami
umiłował ciebie i ciebie kocha!”.
O Maryjo,
pozwól nam odczuć Twoje macierzyńskie spojrzenie.
Prowadź nas do Twojego Syna,
spraw abyśmy nie byli chrześcijanami z „witryny sklepowej”, ale umiejącymi „pobrudzić sobie ręce”, żeby
budować wraz z Twoim Synem Jezusem Jego królestwo miłości, radości i pokoju.
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Byłem masonem

Rozmowa z doktorem Maurice’em Caillet
Masonerię, jak każdą tajną organizację, otacza aureola misterium.
Wokół niej krąży wiele legend i trudno
zdobyć wiarygodne informacje na jej
temat. Dlatego cenny jest każdy głos,
który pochodzi z tego zamkniętego
dla niewtajemniczonych świata. Takim głosem jest książka-świadectwo
francuskiego lekarza Maurice’a Cailleta - kiedyś agnostyka, przez 15 lat
masona, przez 2 lata stojącego na
czele jednej z masońskich lóż - który
w czasie pobytu w Lourdes w 1984 r.
nawrócił się na katolicyzm i wystąpił
z masonerii („Mason w śnie”). Poprosiłem go o rozmowę na temat jego
doświadczeń w Wielkim Wschodzie
Francji.
– Jak to się stało, że w wieku
36 lat postanowił Pan wstąpić do
masonerii?
– W 1968 r. pracowałem jako
ginekolog. Byłem wtedy racjonalistą,
materialistą i ateistą. W owym czasie
starałem się o rozwód i czułem się
osamotniony. W maju mój przyjaciel
zaproponował mi wstąpienie do nowej
„rodziny duchowej”: masonerii, z jej
pociągającymi ideałami Wolności,
Równości, Braterstwa, Tolerancji i
Solidarności. Byłem oczarowany,
tym bardziej że przyjął mnie bardzo
serdecznie sam Wielki Mistrz Wielkiego Wschodu Francji. Może stało
sie tak dlatego, że byłem już wówczas
znany jako lekarz stosujący sztuczne
zapłodnienie i sterylizację oraz jako
zwolennik liberalizacji aborcji. W ten
sposób stałem się masonem.
Byłem nim przez 15 lat, z czego 2
lata jako przełożony loży. Wiele szczegółów dotyczących mojej działalności
w masonerii umieściłem na mojej stronie internetowej: www.cailletm.com.
– Czym są rytuały inicjacji masońskiej?
– Rytuały inicjacji masońskiej
zbliżone są do obrzędów inicjacji
wyznawców animizmu. Mają symbolizować przejście ze świata rzeczy

świeckich do świata sacrum. Profan,
tzn. kandydat na wolnomularza, poddawany jest czterem próbom symbolizującym ziemię, wodę, powietrze i
ogień. Musi złożyć także przysięgę,
iż będzie dotrzymywał tajemnicy masońskiej - zabrania ona wyjawiania
nazwisk „braci” masonów oraz działalności loży, nawet współmałżonkowi.
– Wolnomularze starają się prezentować masonerię jako filozofię
humanistyczną, której celem jest
poszukiwanie prawdy. Jak jednak
można poszukiwać prawdy, gdy
głosi się jednocześnie skrajny relatywizm, a więc i prawda staje się
czymś bardzo względnym?
– Wolnomularstwo wychwala
humanizm, ale chodzi o humanizm
bez Boga, który dowartościowuje i
gloryfikuje człowieka - Boga określa
się niekiedy jedynie jako Wielkiego
Architekta Wszechświata. Wolnomularstwo poświęca się poszukiwaniu
prawdy, a raczej częściowych prawd,
gdyż dla masona nie jest możliwe
odkrycie żadnej prawdy. Masoneria
odrzuca także jakiekolwiek dogmaty,
czyniąc w ten sposób z relatywizmu
rodzaj dogmatu. Oznacza to także
odrzucenie objawienia judeochrześcijańskiego.
– Czy to właśnie odrzucenie
objawienia judeochrześcijańskiego
powoduje, że masoneria, szczególnie francuska, jest tak bardzo
antykatolicka?
– W Kościele francuskim istnieje
silna tradycja gallikańska (gallikanizm - zainicjowany w średniowieczu
ruch polityczno-religijny dążący do
uniezależnienia Kościoła francuskiego
od władzy papieskiej i ograniczenia
uprawnień papieskich), która istniała
jeszcze przed powstaniem masonerii.
Wielu biskupów, książąt i królów odrzucało opiekę Magisterium. Gdy w
1738 r. Klemens XII potępił przynależność do wolnomularstwa, we Francji
ta ekskomunika nie została oficjalnie
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podana do wiadomości ani przez
państwo, ani przez Episkopat. W
czasie rewolucji francuskiej w 1789 r.
duchowieństwo i arystokracja stały się
kozłem ofiarnym władz rewolucyjnych
- większość księży zostało zamordowanych lub skazanych na wygnanie.
Po okresie względnego spokoju, w
latach 1895-1905, Kościół francuski
znowu był prześladowany przez rządy masońskie, aż do definitywnego
rozdziału Kościoła od państwa, co
nastąpiło w 1905 r. Z kolei rząd Vichy
(kolaborujący z nazistowskimi Niemcami rząd Philippe’a Pétaina z siedzibą w mieście Vichy - przyp. W. R.),
począwszy od 1940 r., prześladował
masonów, którzy byli oddawani w ręce
policji, więzieni i często wywożeni do
Niemiec. Wzajemna niechęć pozostaje wciąż żywa, tym bardziej że w 1983
r. kard. Joseph Ratzinger uznał, iż dla
katolika przynależność do wolnomularstwa jest grzechem ciężkim, który
nie pozwala na przyjmowanie Komunii
św. (chodzi o dokument „Declaratio de
associationibus massonicis”, wydany
w 1983 r. przez Kongregację Nauki
Wiary, której prefektem był kard. Joseph Ratzinger).
– Masoni składają przysięgę,
która zobowiązuje ich do wzajemnej pomocy. Jakie praktyczne
konsekwencje ma ta przysięga?
– Konsekwencje są różnorodne.
Z punktu widzenia politycznego i
społecznego wprowadza to pewien
zamęt, który nie służy zdrowej demokracji. „Bracia” masoni przynależą
zarówno do partii prawicowych,
jak i lewicowych, lecz gdy chodzi o
pewne kwestie społeczne - działają
razem w tajemnicy, aby wprowadzać
ustawy dotyczące np. antykoncepcji,
aborcji, rozwodów, „małżeństw” osób
tej samej płci, adopcji dzieci przez
homoseksualistów, eutanazji czy manipulacji ludzkimi embrionami.
Z punktu widzenia gospodarczego niektóre prace zarezerwowane
są w pierwszym rzędzie dla ludzi
należących do masonerii, a to dzięki
kontaktom w loży, a szczególnie w
bractwach (les Fraternelles), które
skupiają masonów określonej gałęzi
działalności, np. Bractwo Budownictwa i Robót Publicznych.
Gdy chodzi o wymiar sprawie-

dliwości, spotykamy się z różnymi
formami faworyzowania, jeżeli osoba
osądzana należy do masonerii.
Masoni odgrywają dużą rolę w
świecie kultury, szczególnie w mediach i w szkolnictwie. Dzięki ich
działalności społeczeństwo systematycznie akceptuje ideały masońskie,
takie jak źle pojmowana idea wolności,
której celem miałoby być obalenie
„tabu” tradycyjnej moralności.
– Z tego wynika, że wielki wpływ
masonerii na życie polityczne,
gospodarcze i kulturalne nie jest
mitem, lecz rzeczywistością…

o wiele mniejszą liczbę - ok. 50 tys.
Nowy prezydent Republiki - Valéry
Giscard d’Estaing, który umieścił w
swym programie wyborczym legalizację aborcji, zatrudnił jako swego
osobistego doradcę Jeana-Pierre’a
Prouteau - wielkiego mistrza Wielkiego Wschodu Francji. Natomiast
doradcą Simone Veil, ówczesnej
minister zdrowia, był dr Pierre Simon
- wielki mistrz Wielkiej Loży Francji i
założyciel Planning Familial. W Zgromadzeniu Narodowym (Assemblée
Nationale - parlament francuski) bez
problemów przegłosowano projekt, bo
masoni z lewicy i z prawicy głosowali
jak jeden mąż!
– Czy miał Pan kontakty z masonami poza Francją i czy wie Pan,
jakie są wpływy masonerii w innych
państwach?
– Nie miałem kontaktów z masonami poza Francją. Poza tym wyszedłem
z masonerii w 1987 r. i od tej pory
śledzę wydarzenia jedynie z mediów.
Dlatego np. nie mogę potwierdzić
tego, co piszą media na temat rozkwitu masonerii po upadku muru berlińskiego w państwach dawnego bloku
sowieckiego, gdzie wolnomularstwo
było prześladowane przez komunizm
- inny „humanizm”, bez Boga.

– We Francji wpływ masonerii nie
jest już co prawda tak duży jak w XIX
i na początku XX wieku, ale pozostaje
ciągle rzeczywistością.
– Ostatnio wyjawił Pan, że w
socjalistycznym rządzie Mitterranda było dwunastu masonów,
a w rządzie Sarkozy’ego – dwóch.
Natomiast w swej książce jako
przykład wpływu masonerii na politykę francuską podaje Pan sprawę
wprowadzenia aborcji w 1974 r. Czy
mógłby Pan podać jakieś szczegóły
tej sprawy?
– Osobiście brałem udział w walce
o wprowadzenie prawa zezwalającego na aborcję. W 1974 r. masoneria,
przez organizację Planning Familial
(Planowanie Rodzinne), wywierała
presję na opinię publiczną, zawyżając
dane dotyczące nielegalnych aborcji:
300 tys. rocznie, podczas gdy poważne badania demograficzne podawały

– Jak to się stało, że nawrócił się
Pan na chrześcijaństwo?
- W 1984 r. zawiozłem ciężko
chorą żonę do Lourdes w nadziei, że
wyzdrowieje. Nie pomogli jej bowiem
ani lekarze, ani uzdrowiciele. Lourdes
uważałem za miejsce „energii”, która
może zadziałać wywołując szok psychiczny o pozytywnych skutkach.
Podczas gdy moja małżonka była
w basenie sanktuarium, ja poszedłem
do krypty, ponieważ było bardzo
zimno. Tam po raz pierwszy w życiu
uczestniczyłem we Mszy św. Ewangelia tego dnia mówiła: „Proście, a
będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam
otworzone”, a były to słowa znane
mi z rytuału masońskiego na stopień
Wielkiego Ucznia. Nie bez zmieszania
dowiedziałem się, że zostały wypowiedziane przez Jezusa, którego
uważałem za wielkiego filozofa.
Zobaczyłem też po raz pierwszy w
konsekrowanej Hostii Światło, którego
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na próżno szukałem w 18 masońskich
inicjacjach. Wstrząśnięty, usłyszałem
wewnętrzny głos, który wzywał mnie
do złożenia jakiejś ofiary w zamian za
zdrowie mojej żony Klaudii. Dlatego po
Mszy św. poszedłem za księdzem do
zakrystii i poprosiłem o chrzest, aby
ofiarować całe moje jestestwo Bogu.
Jednak ksiądz, kiedy usłszał w moim
wyznaniu miedzy innymi, że byłem
masonem, stojąc przy chrzcielnicy,
powiedział, że sprawa się komplikuje
i mam się udać do biskupa Rennes...
Kiedy tylko żona wyszła z basenu ją
zapytałem, jak sie należy modlić, jak
czynić znak krzyża.
– Co oznacza dla Pana „być
katolikiem”?
– Dla mnie być katolikiem znaczy wierzyć w Jezusa Chrystusa:
prawdziwego Boga i prawdziwego
człowieka, zmarłego za moje grzechy
i zmartwychwstałego, akceptować
naukę wszystkich soborów, czcić
Boga w Eucharystii, czcić Matkę
Bożą i przyjmować naukę Papieża
(triduum candorum custodia - trzy
prawdy strzegące jasności). W końcu
oznacza to praktykowanie - w miarę
moich możliwości - cnót teologalnych
(wiary, nadziei i miłości) oraz cnót kardynalnych (męstwa, sprawiedliwości,
roztropności i umiarkowania). Dzięki
temu, że jestem katolikiem, mogę
być także członkiem Związku Pisarzy
Katolickich, co stanowi dla mnie wielką
radość.
– Na zakończenie chciałbym
Pana zapytać, czy porzucenie
masonerii przysporzyło Panu problemów?
– Porzuceniu masonerii towarzyszył konflikt zawodowy z moim
dyrektorem - masonem z tej samej
loży. Gdy chciałem uregulować nasz
konflikt przed państwowym wymiarem
sprawiedliwości, a nie przed instancjami masońskimi, otrzymałem poważne
pogróżki (grożono mi śmiercią). Chrystus jest jednak zwycięzcą i w końcu
wygrałem proces przeciwko temu
człowiekowi.
Niedziela 15/2009, str. 10-11
Rozmowę prowadził W. Rędzioch
strona internetowa: http://www.niedziela.
pl/artykul/88280/nd/Bylem-masonem

28

Koronka do św. Michała Archanioła jest nabożeństwem bardzo
dawno praktykowanym w Portugalii.
Składa się z dziewięciu pozdrowień,
a każde z nich z jednego Ojcze nasz,
trzech Zdrowaś Maryjo... i westchnienia. Potem odmawia się cztery Ojcze
nasz i modlitwy końcowe.
Kongregacja św. Obrzędów w
postanowieniu z dnia 8 sierpnia 1851
r. podała do wiadomości, iż pewna
siostra Karmelitanka poczytana za
świętą, a zmarła w 1755 r., odmawiała
Koronkę Anielską z bardzo wielkim
nabożeństwem. Według bowiem
dawnej tradycji to nabożeństwo
miało być nadzwyczaj przyjemne św.
Michałowi Archaniołowi, który w
nagrodą za nie przybywał z natychmiastową i skuteczną pomocą we
wszelkich potrzebach, a zwłaszcza
Kościoła katolickiego, którego jest
nieustannym Opiekunem.
Sposób odmawiania
[Znak krzyża:] Boże wejrzyj ku
wspomożeniu memu. Panie, pospiesz
ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi
Świętemu. Jak było na początku, teraz
i zawsze i na wieki wieków. Amen.
POZDROWIENIE I
na cześć Chóru Serafinów
Ojcze nasz... x1
Zdrowaś „Maryjo...” x3
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru
Serafinów zapal nas, Panie ogniem
doskonałej miłości. Amen.
POZDROWIENIE II
na cześć Chóru Cherubinów
Ojcze nasz... x1
Zdrowaś „Maryjo...” x3
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego ChóruCherubinów udziel nam, Panie, łaski opuszczenia drogi grzechu, a postępowania
drogą doskonałości chrześcijańskiej.
Amen.
POZDROWIENIE III
na cześć Chóru Tronów
Ojcze nasz... x1
Zdrowaś „Maryjo...” x3
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów
wlej, Panie, w serca nasze ducha
prawdziwej i szczerej pokory. Amen.
POZDROWIENIE IV
na cześć Chóru Panowań

Koronka do ś
Archanioła czyli K
Ojcze nasz... x1
Zdrowaś „Maryjo...” x3
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań
daj nam, Panie, łaskę panowania nad
naszymi zmysłami i naprawienia skażonych namiętności. Amen.
POZDROWIENIE V
na cześć Chóru Mocarstw
Ojcze nasz... x1
Zdrowaś „Maryjo...” x3
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw zachowaj, Panie, dusze nasze
od zasadzek i pokus szatana Amen.
POZDROWIENIE VI
na cześć Chóru Potęg
Ojcze nasz... x1
Zdrowaś „Maryjo...” x3
Za przyczyną św. Michała Archanioła i Chóru przedziwnych Potęg
niebiańskich użycz nam, Panie, zwycięstwa w pokusach i zbaw ode złego.
Amen.
POZDROWIENIA VII
na cześć Chóru Księstw
Ojcze nasz... x1
Zdrowaś „Maryjo...” x3
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw
napełnij nas, Panie, duchem prawdziwego i szczerego posłuszeństwa.
Amen.
POZDROWIENIE VIII
na cześć Chóru Archaniołów
Ojcze nasz... x1
Zdrowaś „Maryjo...” x3
Za przyczyną św. Michała Ar-
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św. Michała
Koronka Anielska
chanioła i niebiańskiego Chóru
Archaniołów obdarz nas, Panie,
wytrwałością w wierze i w dobrych
uczynkach, abyśmy mogli osiągnąć
chwałę w niebiosach. Amen.
POZDROWIENIE IX
na cześć Chóru Aniołów
Ojcze nasz... x1
Zdrowaś „Maryjo...” x3
Za przyczyną św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru wszystkich Aniołów spraw, Panie, abyśmy
doznając od nich opieki w tym życiu
zostali zaprowadzeni do chwały
wiecznej w niebie. Amen.
Na cześć św. Michała Archanioła
Ojcze nasz...
Na cześć św. Gabriela Archanioła
Ojcze nasz...
Na cześć św. Rafała Archanioła
Ojcze nasz...
Na cześć swego Anioła Stróża
Ojcze nasz...
Antyfona
Najchwalebniejszy Książę św.
Michale, Zwierzchniku i Wodzu
zastępów niebieskich, obrońco dusz,
pogromco zbuntowanych duchów,
przyboczny sługo królewskiego
Domu Bożego, a po Jezusie Chrystusie przedziwny nasz Hetmanie, racz
w swej nadziemskiej doskonałości i
mocy ratować od złego nas, którzy
z ufnością uciekamy się do Ciebie;
spraw, abyśmy pod skrzydłami Twej
niezrównanej opieki codziennie postępowali w wiernej służbie naszego
Boga.

Przybądź, św. Michale Archaniele,
na pomoc ludowi Bożemu.
Módlmy się:
Wszechmogący wieczny Boże,
który cudem dobroci i miłosierdzia
dla zbawienia wszystkich ludzi wybrałeś chwalebnego Archanioła św.
Michała na Księcia swego Kościoła,
dozwól błagamy, aby ten święty Archanioł uwolnił nas swą dobroczynną
prawicą od wszelkich nieprzyjaciół
tak tych, którzy nas teraz dręczą,
jak i tych którzy w godzinę śmierci
czyhać będą na naszą zgubę oraz by
zaprowadził nas przed oblicze Majestatu Twego. Przez zasługi Jezusa
Chrystusa Pana naszego. Amen.

IKONA ŚW. MICHAŁA
ARCHANIOŁA
PŁACZE W RODOS
W sobotę rano, 26 października 2013,
kobiety, które otwierały kościół zauważyły, że oczy św. Michała Archanioła na
ikonie – pochodzącej z 1896 – są mokre.
Zjawisko odnawia się pomimo ścierania
łez. Metropolita Kyrillos (na zdjęciach),
który dokładnie obejrzał ikonę i ścianę w
poszukiwaniu wilgoci, powiedział, że w
chwili obecnej nie zauważa naturalnego
wytłumaczenia tego zjawiska i zezwolił
na publiczne oddawanie czci.
Wiele osób zastanawiało się, dlaczego płacze św. Michał i dlaczego akurat w
Rodos. Jeden z czytelników „Prawdziwego Życia w Bogu”, Jim Peters przedstawił taki komentarz:
„Powinniśmy zwrócić uwagę na fakt,
że ikona św. Michała zaczęła ronić łzy w
święto św. Demetriusza, 26 października 2013 r. Św. Demetriusz urodził się w
Tesalonikach, w Grecji w czwartym wieku. Był wysokim rangą dowódcą rzymskim (Grecy byli wówczas obywatelami
rzymskimi) i jest uznawany za jednego
z ważniejszych świętych prawosławia.
Był wojskowym generałem (podobnie jak
św. Teodor czy św. Jerzy)! Podobnie św.
Michał jest „generałem” w Bożej armii.
Stąd połączenie między św. Michałem i
św. Demetriuszem. Ponadto, św. Demetriusz jest jednym z głównych patronów
Grecji (obok Najświętszej Dziewicy).
Fakt, że św. Michał wybrał święto św.
Demetriusza na dzień, w którym zaczął
„płakać”, znaczy dla mnie, że św. Demetriusz ma udział w lamencie św. Michała.
Dlaczego Święci Michał i Demetriusz
mieliby lamentować? Poza oczywistymi
racjami związanymi z powszechną
grzesznością, przekazują szczególne
ostrzeżenie Grekom z powodu ogromnego odstępstwa od ich historycznych korzeni duchowości chrześcijańskiej. (Grecja przebija inne kraje w liczbie aborcji
przypadających na osobę!)
Dlaczego w Rodos? Sądzę, że to z
powodu metropolity Rodos, który jest
jedną z osób stojących za bezprzykładnymi i dokonanymi z pogwałceniem kanoniczności atakami Patriarchatu przeciw „Prawdziwemu Życiu w Bogu” oraz
Vassuli. Sądzę więc, że Bóg mówi światu przez św. Michała, że jest zasmucony
z powodu tego, co Rodos uczyniło przeciwko Jego „pieśni miłosnej” skierowanej
do ludzkości, czyli „Prawdziwemu Życiu
w Bogu”.
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Rocznica «Prawdziwego Życia
w Bogu» z Vassulą w USA
Glendale (Kalifornia)
24 listopada 2013
Orędzia „Prawdziwe Życie w
Bogu” otrzymywane przez Vassulę
Ryden od samego Boga zostały uroczyście upamiętnione w wypełnionym
po brzegi Teatrze Alex w Glendale,
przy akopaniamencie muzyki, modlitwy, tańca i z dobrze rozplanowanym
harmonogramem podnoszących na
duchu przemówień. Te natchnione
przesłania określone jako „Hymn Miłości wyśpiewany dla nas przez samego Boga” obchodziły swoje 28-lecie 28 listopada 2013 roku.
Uroczystość otwarła liryczna instrumentacja libańskiego Maestro,
dyrygenta i założyciela wieloetnicznej
orkiestry - Nabila Azzama i zespołu
bliskowschodnich muzyków. Muzyka
podkreślała duchową atmosferę tego
festiwalu Jedności Chrześcijańskiej, a
zgromadzonych dodatkowo ucieszyła
utalentowana grecka solistka Natalia,
eklektycznym zestawem utworów zarówno popularnych jak i w formie modlitw. Sharon i Bob Jimenez - bardzo
znani reporterzy ze świata mediów odgrywali rolę mistrzów ceremoni, zapewniając w ciągu całego popołudnia
podstawowe informacje dzieki imponująco rozmieszczonym głośnikom.
Pierwszym mówcą był Paul Lauer
z amerykańskiej firmy CEO Motive
Entertainment, zajmującej się kampaniami marketingowymi, związaną
z wytwórnią filmową ICON. Paul Lauer omówił sprawy odnoszące się do
wzrostu motywów religijnych w kulturze, w produkcjach filmowych oraz
przestawił książkę Vassuli Ryden pt.
„Niebo istnieje naprawdę, ale piekło
również”.
Gospodarz radia i telewizji znany
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jako Malcolm Out Loud, zainspirował
zebraną publiczność, aby spróbowała
wyjść z własnego wygodnictwa i postarała się być aktywna we wszystkich
aspektach ich życia. Malcolm następnie przypomniał ludziom duchowe i
historyczne znaczenie narodowego
motta Stanów Zjednoczonych, które
brzmi: In God We Trust („W Bogu nasza nadzieja”) w świetle zbliżającego
się święta narodowego – zwanego
Świętem Dziękczynienia. Skupiając
się wokół tematu jedności chrześcijan, Malcolm przytoczył książkę Vassuli Ryden „Niebo istnieje naprawdę,
ale piekło również”, jako właściwą
strategię rozpowszechniania współczesnego przesłania Boga zawartego
w „Prawdziwym Życiu w Bogu”.
Harmonogram uroczystego spotkania zawierał także specjalne wystąpienie ormiańskiego abpa Mouradiana z Argentyny (na zdjęciu,
zob. też o nim – str. 62). Arcybiskup
zachwycił zgromadzonych komentarzem na temat jedności chrześcijan,
a także relacją ze spotkania z papieżem Franciszkiem 2 października
2013, w Watykanie, podczas którego
arcybiskup wręczył papieżowi książkę
z fragmentami „Prawdziwego Życia w
Bogu” mówiącymi o jedności. Była to
książka pt. „Jedność jest cnotą Miłości”.
Grupa śpiewaków znana pod nazwą VOW (Vision of worship czyli
Wizja kultu) otworzyła drugą część
festiwalu piękną interpretacją Pieśni
Oblubieńca. Jak się potem okazało,
ten występ był zaplanowaną przez
gospodynię wydarzenia – Claire
Mansour niespodzianką dedykowaną
Vassuli. Historia związana z „Pieśnią
Oblubieńca” to ciekawy rozdział w

historii „Prawdziwego Życia w Bogu”.
Wiele lat temu Bóg poprosił Vassulę,
aby zaśpiewała. Vassula odmówiła,
tłumacząc się, że nie posiada odpowiedniego głosu do śpiewania. Ale
to sam Bóg zapewnił Vassuli pieśni,
które zawarła następnie w „Pieśni
Oblubieńca”. Obecnie, po wielu latach, dobrano do tego odpowiednio
opracowany podkład muzyczny i po
raz pierwszy wykonano te pieśni publicznie.
Obraz olejny stworzony przez
Vassulę w zaledwie 2 dni, zatytułowany „Czuły Ojciec” wywołał poruszenie
w teatrze i był obiektem zdjęć w ciągu
całego popołudnia. Ten jasny i urzekający obraz zainspirowała wizja Ojca
wychodzącego spomiędzy chmur, jakiej doświadczyła Vassula.
Niestety nie mógł być obecny na
festiwalu Jedności Chrześcijańskiej
ojciec Petar z Medziugorja, ale wystosował z tej okazji specjalny list. W
swoim teologicznym wywodzie ten
ukochany przez Maryję kapłan omówił rzeczywiste nawrócenie osobiste
w kontekście męki Chrystusa. Ważne słowa ojca Petar’a były inspiracją
dla wszystkich, aby zjednoczyć serca
i umysły dla Jezusa Chrystusa i naprawdę poruszyły zgromadzonych w
sposób, w jaki tylko prawdziwy pasterz Chrystusowy potrafi uczynić.
Wreszcie nadszedł czas przemówienia Vassuli. Jak zwykle z ogromnym zaangażowaniem i mocą mówiła
ona o naszym Czułym Ojcu i Jego
Nieskończonej miłości do nas. Cytowała konkretne orędzia, które wiązały
się bezpośrednio z tematem osobistego nawrócenia i jedności chrześcijan. Vassula zakończyła zachęcając
wszystkich, aby stali się dla Chrystu-
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sa i dla jedności chrześcijan jednym
głosem oznajmiającym, że jesteśmy
jednym Ludem w jednym Bogu.
Publiczności, która na słowa Vassuli entuzjastycznie zerwała się i po
wstała, jasno i wyraźnie pokazała
wiarę w konieczność pilnych działań
na rzecz jedności wszystkich wyznań
chrześcijańskich.
Uroczystość zakończył żywy
taniec do muzyki celtyckiej, który
spodobał się wszystkim obecnym.
Chrześcijański Festiwal Jedności
okazał się wielkim sukcesem i został
w całości uwieczniony na nagraniu
dokonanym przez stację Telelumiere
NOURSAT.
Przekład z ang.: Katarzyna R.

Specjalnie z okazji
rocznicy i tylko
dla prenumeratorów
możliwość promocyjnego zakupu „Prawdziwego Życia w Bogu”
Każda chętna osoba, która
pragnie zakupić komplet książek
Vassuli Ryden „Prawdziwe Życie
w Bogu” może go otrzymać do 25
styczna 2014 bez żadnych dodatkowych opłat wraz ze specjalnym
bonusem w postaci płyty DVD,
którą gratis dodamy do przesyłki.
Aby skorzystać z tej oferty wystarczy przelew na konto wydawnictwa (z pominięciem procedury
zakupu przez sklep internetowy):
16 1140 2004 0000 3602 3422
2480 (można skorzystać z zamie
szczonego na końcu pisma przekazu). Należy wpłacić 120 zł. W
zamian za to wysyłamy komplet
książek odpowiadający 14-tomowej edycji dzieła „Prawdziwe Życie
w Bogu”, Wyjaśnienia Kongregacji
oraz płytę DVD z pobytu Vassuli w
Polsce w roku 1996.

List ojca Petara
Ljubicicia
z okazji rocznicy
„Prawdziwego
Życia w Bogu”
Drodzy bracia i siostry,
z wielką radością i miłością pozdrawiam was wszystkich zgromadzonych, aby świętować tę wspaniałą Rocznicę Prawdziwego Życia w
Bogu. Żyjemy w czasie miłosierdzia.
Prawda jest taka, że każdy czas jest
w jakiś sposób czasem miłosiernym.
Bóg czyni wszystko, by stać się lepiej
znanym i bardziej kochanym przez
nas, abyśmy mogli żyć jako Jego ukochane dzieci. Daje nam liczne znaki
swojej Obecności poprzez wiele objawień Maryi, a zwłaszcza poprzez
orędzia Prawdziwego Życia w Bogu
przekazywane przez Vassulę. On
pragnie zbawić wszystkich ludzi, ponieważ oni wszyscy są Jego dziećmi.
Niektórzy ludzie rozpoznali znaki czasu i spotkali się z Nim przez zaufanie
Mu i pozwolenie, aby ich prowadził w
mocy swojego Świętego Ducha.
Wszyscy wzdychamy do nowego i
lepszego świata. Ale jest to niemożliwe bez Boga. Człowiek potrzebuje
Boga, aby stać się nowym człowiekiem, lepszym człowiekiem, bardziej
prawym i bardziej błogosławionym. O
tym właśnie mówi Medziugorje. O tym
także mówi Jezus przez Vassulę…
Ponadto jest oczywiste, że
mamy do czynienia nie tylko z moralnym upadkiem człowieka, ale
niszczone są całe struktury fizyczne
i biologiczne. Wraz z zaparciem się
Boga i oddaleniem od Niego, człowiek przyciąga ciemność na siebie
samego i coraz bardziej się degraduje (o. dr Ljudevit Rupcić, „Medju-

gorje – the Door of Heaven and the
Beginning of the Better World”, s. 8).
Jesteśmy
dziś
świadkami
ogromnego zepsucia i degradacji
społeczeństwa. Pomniejszane jest
znaczenie rodziny oraz świętości
małżeństwa. Niepojęty jest widok
tylu ludzi broniących eutanazji, pornografii, prostytucji, związków osób
tej samej płci… Wszystko to podkopuje naszą przyszłość i prowadzi
nas do zniszczenia.
Duch modernizmu, zeświecczenia
i relatywizmu rozszerza się coraz bardziej. Antychrześcijańska wizja świata dochodzi do głosu. Co dzieje się
z Europą? Wszelkie chrześcijańskie
korzenie są usuwane ze społeczeństwa. Niemal cały świat zapada w
chorobę z powodu braku moralności.
Trzeba słusznie powiedzieć, że demon niemoralności zbiera swój plon.
Istnieje sztucznie wytwarzana „panika
moralna”. Przemysł pornograficzny w
Europie zarabia 2,5 tysiąca euro na
sekundę! Każdego roku przemysł
pornograficzny zarabia ponad 75
miliardów euro. Każdego roku zabijanych jest 45 milionów niewinnych
nienarodzonych dzieci, 100 na minutę! Czyż to nie jest zbrodnią nowoczesnego społeczeństwa? Czyżby życie
ludzkie nie było święte? Podstawowym prawem człowieka i zarazem
prawem boskim jest prawo do życia.
Dziś liberałowie mówią dużo o wolności, ale czymże jest wolność bez
poszanowania podstawowych wartości i praw człowieka? Wszyscy się z
tym zgodzimy: człowiek nigdy nie był
w sytuacji większej niepewności, tak
pełen obaw i trosk, niezadowolenia,
tak bardzo grzeszny i chory, nigdy w
większej nędzy i udręce niż jest obecnie.
Uzdrowienie świata i ludzkiego serca może dokonać się jedynie poprzez
nawrócenie. Lektura orędzi Prawdziwego Życia w Bogu daje nam jasno
do zrozumienia, że bez nawrócenia
nie ma prawdziwego życia! Nawrócenie jest miłosierną świadomością, że
Bóg jest tutaj, że On mnie kocha oraz
pragnie, abym był szczęśliwy przez
całą wieczność. To jest miłosierne
wezwanie Boże rozbrzmiewające w
nas w każdym czasie, wezwanie do
szukania Boga, powracania stale do
Niego i życia zgodnego z Jego wolą.
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Jest to Boży dar, którego On
udziela każdemu człowiekowi. Naszą odpowiedzią na Boże wezwanie
jest nasza nieodwołalna decyzja do
pozostawienia wszystkiego i całkowitego zaufania Bogu. Nawrócenie
jest udzielonym miłosierdziem, które
jest zawsze poprzedzone przez Boże
działanie. Nawrócenie jest mocnym
przeświadczeniem o tym, że Bóg
może nas zmienić, niezależnie od
tego, jak daleko znajdujemy się od
Niego ani jak grzeszni jesteśmy. Zbawienie nas jest dla Boga zawsze możliwe. Prawdą jest, że On nie dokonuje
tego bez nas.
Nawrócić się to znaczy pozwolić
Jezusowi Chrystusowi na trzymanie nas mocno mocą Jego łaski. To
znaczy poddać się Jemu całkowicie,
oddać Mu całe nasze życie, zawsze
polegać na Nim. To znaczy wybrać
Jezusa jako naszego Nauczyciela i
Zbawiciela. Być Mu zawsze posłusznym i podążać za Nim na drodze naszego życia. Nawrócić się oznacza
stać się świadomym, że Bóg istnieje,
mieć doświadczenie tego, że On jest
tutaj oraz pojąć, że On jest nam najbliższy w naszym życiu. To znaczy, że
życie człowieka ma sens tylko, gdy
pozostaje w zgodzie z planem, jaki
Bóg ma dla niego.
Boży plan dla człowieka polega
na poznaniu Boga, na kochaniu Boga
całą swoją istotą, na poddaniu się
Bogu całkowicie i służeniu Mu z radością, aby móc się stać doskonałym i
błogosławionym, świętym. Bóg wypełnia wtedy serce człowieka doskonałą
radością, prawdziwym pokojem i duchowym zadowoleniem. Wtedy człowiek czuje się zbawiony. Nawrócić się
znaczy szukać Boga zawsze. Zawsze
powracać do Niego, uznając, że włóczyliśmy się z dala od Niego; uznając
także wszystkie nasze grzechy oraz
odrzucając złego i nasze wszystkie
grzeszne skłonności. Kiedy szczerze
żałujemy za wszystko, co czynimy
złego, otrzymujemy łaskę konieczną
do zmiany nas samych, stajemy się
lepsi, bardziej sprawiedliwi, bardziej
szczerzy, bardziej prawi, bardziej
święci. Nawrócić się, znaczy zmienić
się, zawrzeć pokój z Bogiem, z braćmi i siostrami oraz z samym sobą.
Innymi słowy: wyrzec się wszelkiego
grzechu, przestać grzeszyć, przyznać
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Bogu pierwsze miejsce w swoim życiu. To trzeba czynić bez wytchnienia
każdego dnia.
Istotą nawrócenia jest uświadomić
sobie nasze grzechy, uznać je szczerze i żałować za nie. Kiedy otrzymujemy rozgrzeszenie zaczynamy żyć
nowym życiem wsparci mocą Bożej
łaski. Nawrócenie oddala egoizm i
wszelki inny grzech na rzecz przyjmowania miłości oraz darowania siebie
innym. Aby móc się nawracać każdego dnia, musimy modlić się sercem.
Modlić się sercem znaczy modlić się
z miłością, z całego serca. To znaczy
modlić się całą naszą istotą: naszym
ciałem i duszą, będąc otwartym, pokornym i z czystym sercem. To znaczy być całkowicie otwartym na Boga.
Jemu przyznawać pierwsze miejsce
w naszym życiu. Poddać się Mu całkowicie i zupełnie Mu zaufać, oczekując od Niego wszelkiego dobra.
To znaczy modlić się z całego serca
i pokornie, z oddaniem i ufnością, wytrwale i pobożnie.
Zgodnie ze wskazaniami Matki
Bożej z Medziugorja oraz z orędziami
Prawdziwego Życia w Bogu, modlić
się sercem znaczy przeżywać modlitwę jako spotkanie z Bogiem. To znaczy zjednoczyć się z Jezusem oraz
odczuwać i doświadczać piękna modlitwy i ogromu łaski, którą Bóg nam
ofiaruje. Znaczy to również otrzymywać wielkie łaski. Modlić się sercem znaczy pozwolić Bogu usunąć
wszystkie przeszkody, tak by modlitwa pozostawała w naszych sercach
w każdej chwili.
Jeśli będziemy walczyć o nasze
nawrócenie każdego dnia i modlić się
sercem, wtedy płomienne pragnienie
naszego Pana – Jedność – zostanie
wypełnione szybciej. „Aby wszyscy
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył,
żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21) – taka
była prośba wypowiedziana przez
naszego Boskiego Zbawiciela w trakcie Jego Arcykapłańskiej modlitwy w
przeddzień Jego Męki.
Minęło już 28 lat od czasu, gdy
nasz Boski Zbawiciel zaczął prosić,
wołać i wzywać nas przez Vassulę
do tego, abyśmy zrozumieli z powagą ten czas łaski i uczynili wszystko, co w naszej mocy, aby osiągnąć

Jedność wszystkich chrześcijan, aby
stać się jedną owczarnią z jednym
Pasterzem. Módlmy się i pomóżmy
naszemu Zbawicielowi, by ta Jedność
przyszła tak szybko, jak to możliwe.
„Każdy chrześcijanin, każdy, kto
uważa się za włączonego przez swój
chrzest w tajemnicę Jezusa Chrystusa i Jego Odkupienia, musi mieć ekumeniczne serce. Ekumeniczne serce
to serce, które kocha razem z Sercem
Chrystusa”. Ekumenizm wyzwala w
duszy usposobienie, które szanuje zarówno osobę jak i wspólnotę…
(kard. Franjo Kucharic).
„Chrześcijanie różnych wyznań
z całego świata gromadzą się, aby
modlić się o ustanowienie na powrót
pełnej jedności. Krzyż naszego Pana
wzywa nas do jedności. Jezus Chrystus prawdziwie umarł, aby zgromadzić razem, w jedno ciało, wszystkie
rozproszone dzieci Boże (J 11,52):
wczoraj, dziś i zawsze. Żarliwie wzywam wszystkich katolików do tego, by
w tym tygodniu wzmogli swoje modlitwy i złączyli je z modlitwami innych
ochrzczonych, aby nasz wspólny Pan
pozwolił nam świętować jednym głosem i jednym sercem!” (bł. Jan Paweł
II, 15 stycznia 1984)
„Pomimo trwającej od wieków nieufności musimy pracować na rzecz
jedności chrześcijan, wierząc, że
otrzymamy tę jedność jako dar od
Boga w czasie, który Bóg wybierze!”
(Dr Franjo Franić, Arcybiskup Splitu). Prośmy Ducha Świętego, by nas
oświecił, abyśmy mogli żyć w pokorze
i miłości, tak by jedność chrześcijan
mogła nastać tak szybko, jak to możliwe. Zróbmy wszystko, co w naszej
mocy, by zniknął grzech podziału, jak
również niezrozumienie i niezgoda.
Nasz Boski Zbawiciel oczekuje od
nas tego. Przemieńmy każdą chwilę
naszego życia w czas zbawienia dla
nas osobiście i dla naszych braci i
sióstr, przygotowując w ten sposób
drogę do Jedności.
Dziękuję za waszą cierpliwość,
za miłość oraz modlitwy.
Maranatha!
Niech Bóg
wam wszystkim błogosławi!
O. Petar Ljubicić
Przekład z ang.:
Aleksander S.

4/2013

Nauczanie Kościoła katolickiego o ekumenizmie

Z Adhortacji Papieża Franciszka EVANGELII GAUDIUM

o głoszeniu Ewangelii we współczesnym świecie

Dialog ekumeniczny
244. Zaangażowanie ekumeniczne stanowi odpowiedź na modlitwę Pana Jezusa, który prosi, «aby
wszyscy stanowili jedno» (J 17,21).
Wiarygodność orędzia chrześcijańskiego byłaby o wiele większa, gdyby
chrześcijanie przezwyciężyli swoje
podziały i Kościół urzeczywistniał
«właściwą sobie pełną powszechność
w tych dzieciach, które przez chrzest
należą wprawdzie do niego, ale odłączyły się od pełnej z nim wspólnoty
(communio)» . Powinniśmy zawsze
pamiętać, że jesteśmy pielgrzymami i
że pielgrzymujemy razem. W tym celu
należy powierzyć serce towarzyszowi
drogi bez nieufności, bez uprzedzeń i
spoglądać tylko na to, czego szukamy:
pokoju na obliczu jedynego Boga. W
powierzeniu się drugiemu jest coś z
pracy rękodzielniczej, pokój jest jak
praca rękodzielnicza. Jezus powiedział nam: «Błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój» (Mt 5,9). W tym
zaangażowaniu, również pośród nas,
spełnia się dawne proroctwo: «swe
miecze przekują na lemiesze, a swoje
włócznie na sierpy» (Iz 2,4).
245. W tym świetle ekumenizm
jest wkładem w jedność rodziny ludzkiej. Obecność na Synodzie patriarchy
Konstantynopola, Jego Świątobliwości
Bartłomieja I, oraz arcybiskupa Canterbury, Jego Łaskawości Rowana
Douglasa Williamsa , była prawdziwym
darem Bożym i cennym świadectwem
chrześcijańskim.

246. Biorąc pod uwagę ciężar
antyświadectwa, jaki niesie z sobą podział między chrześcijanami, zwłaszcza w Azji i Afryce, szukanie dróg
jedności staje się pilne. Misjonarze na
tych kontynentach stale wspominają o
krytykach, narzekaniach i drwinach, z
jakimi się spotykają z powodu zgorszenia, które budzą podzieleni chrześcijanie. Jeśli się skoncentrujemy na łączących nas przekonaniach i będziemy
pamiętać o zasadzie hierarchii prawd,
możemy zmierzać szybko w kierunku
wspólnych form głoszenia przesłania,
służby i świadectwa. Nie możemy
pozostawać obojętni wobec olbrzymiej
rzeszy, która nie przyjęła orędzia Jezusa Chrystusa. Stąd zaangażowanie
się na rzecz jedności, ułatwiającej
przyjęcie Jezusa Chrystusa, przestaje
być czystą dyplomacją lub działaniem
pod przymusem, lecz przemienia się
w nieodzowną drogę ewangelizacji.
Znaki podziału między chrześcijanami w krajach dotkniętych przemocą
przyczyniają się do innej przemocy
ze strony tych, którzy powinni być
aktywnym zaczynem pokoju. Jest tak
wiele cennych rzeczy, które nas łączą!
I jeśli rzeczywiście wierzymy w wolne
i hojne działanie Ducha, ileż możemy
się nauczyć od innych! Nie chodzi tylko
o otrzymanie informacji o drugich, by
ich lepiej poznać, ale o zebranie tego,
co Duch w nich zasiał jako dar również
dla nas. Podając tylko jeden przykład,
w dialogu z braćmi prawosławnymi my,
katolicy, mamy możliwość nauczenia

się czegoś więcej o znaczeniu kolegialności biskupów oraz o ich doświadczeniu synodalności. Poprzez wymianę
darów Duch może nas coraz bardziej
prowadzić do prawdy i dobra.
Relacje z judaizmem
247. Bardzo szczególne spojrzenie kierujemy na naród żydowski,
którego Przymierze z Bogiem nie
zostało nigdy odwołane, ponieważ
«dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne» (Rz 11,29). Kościół, który
dzieli z judaizmem ważną część Pism
Świętych, uważa naród Przymierza i
jego wiarę za święty korzeń własnej
tożsamości chrześcijańskiej (por. Rz
11,16-18). Jako chrześcijanie nie możemy uważać judaizmu za obcą religię
ani nie możemy zaliczać Żydów do
tych, którzy są wezwani do porzucenia
bożków, aby nawrócić się do prawdziwego Boga (por. 1 Tes 1,9). Razem z
nimi wierzymy w jednego Boga działającego w historii i przyjmujemy z nimi
wspólne Słowo objawione.
248. Dialog i przyjaźń z synami
Izraela stanowi część życia uczniów
Jezusa. Serdeczne uczucie, jakie się
pogłębiło, skłania nas szczerze i gorzko do odczuwania przykrości z powodu
strasznych prześladowań, których
byli i są przedmiotem, szczególnie z
powodu tych, w których uczestniczą
lub uczestniczyli chrześcijanie.
249. Bóg nadal działa w narodzie
Starego Przymierza i sprawia, że istnieją skarby mądrości wypływające z
jego spotkania ze Słowem Bożym. Dla-
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tego również Kościół się ubogaca, gdy
przyjmuje wartości judaizmu. Chociaż
niektóre przekonania chrześcijańskie
są nie do przyjęcia przez judaizm, a
Kościół nie może wyrzec się głoszenia
Jezusa jako Pana i Mesjasza, istnieje
bogata komplementarność, pozwalająca nam czytać razem teksty Biblii
hebrajskiej i pomagać sobie nawzajem
w studiowaniu bogactwa Słowa, jak
również podzielać wiele przekonań
etycznych i wspólną troskę o sprawiedliwość i rozwój ludów.
Dialog międzyreligijny
250. Postawa otwarcia w prawdzie i miłości powinna charakteryzować dialog z wierzącymi innych religii
niechrześcijańskich, pomimo różnych
przeszkód i trudności, zwłaszcza fundamentalizmów z obu stron. Dialog
międzyreligijny stanowi konieczny
warunek pokoju w świecie i dlatego jest
obowiązkiem chrześcijan, podobnie jak
i innych wspólnot religijnych. Dialog
ten jest przede wszystkim rozmową
o ludzkim życiu albo po prostu, jak
proponują biskupi Indii, «postawą
otwarcia wobec nich, dzieleniem ich
radości i smutku» . W ten sposób
uczymy się akceptować innych z ich
odrębnym sposobem bycia, myślenia
i wyrażania się. Dzięki tej metodzie
możemy podjąć razem obowiązek
służenia sprawiedliwości i pokojowi,
który powinien stać się podstawowym
kryterium każdej wymiany. Dialog, w
którym się szuka pokoju społecznego
i sprawiedliwości, jest sam w sobie,
niezależnie od czysto pragmatycznego
aspektu, etycznym zaangażowaniem
i stwarza nowe warunki społeczne.
Wysiłki podejmowane wokół specyficznego tematu mogą przemienić się
w proces, w którym przez słuchanie
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drugiego obydwie strony znajdują
oczyszczenie i ubogacenie. Dlatego
wysiłki na rzecz dialogu są przejawem
miłości do prawdy.
251. W tym dialogu, zawsze
uprzejmym i serdecznym, nie można
nigdy zapominać o istotnej więzi
między dialogiem i przesłaniem, skłaniającym Kościół do utrzymywania i
pogłębiania relacji z niechrześcijanami.
Pojednawczy synkretyzm stałby się w
gruncie rzeczy totalitaryzmem tych,
którzy zamierzając się pojednać, nie
zważają na odmienne przekonania i
uzurpują sobie prawo bycia panami
wartości, które reprezentują. Prawdziwe otwarcie zakłada pozostanie wiernym swoim najgłębszym przekonaniom, z jasną i radosną tożsamością,
ale «otwarcie na zrozumienie ich u innych» i «będąc świadomym, że dialog
może wzbogacić każdego» . Nie służy
nam otwarcie dyplomatyczne, które
zgadza się ze wszystkim, by uniknąć
problemów, ponieważ byłby to sposób
oszukania drugiego człowieka i odmówienia mu dobra, które otrzymaliśmy
jako dar, by się nim hojnie podzielić.
Ewangelizacja i dialog międzyreligijny,
dalekie od przeciwstawiania się sobie,
podtrzymują się nawzajem i ożywiają.
252. W naszych czasach nabiera ważnego znaczenia relacja z
wierzącymi islamu, dzisiaj szczególnie
obecnymi w wielu krajach o tradycji

Od 18 do 25 stycznia 2014
trwać będzie
Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan pod hasłem:
«Czyż Chrystus jest podzielony?» (1 Kor 1,13)

chrześcijańskiej, gdzie mogą oni
swobodnie praktykować swój kult i
żyć zintegrowani w społeczeństwie.
Nie można nigdy zapominać, że oni
«bowiem wyznając, iż zachowują wiarę
Abrahama, czczą wraz z nami jedynego i miłosiernego Boga, który będzie
sądził ludzi w dniu ostatecznym» .
Pisma święte islamu zachowują część
nauczania chrześcijańskiego; Jezus
Chrystus i Maryja są przedmiotem
głębokiej czci i jest rzeczą zadziwiającą
widzieć, jak młodzi i starzy, kobiety i
mężczyźni wyznający islam są zdolni
poświęcić codziennie czas na modlitwę
i uczestniczyć wiernie w swoich obrzędach religijnych. Jednocześnie wielu z
nich jest głęboko przekonanych, że ich
życie w całości należy do Boga i jest
dla Niego. Uznają także konieczność
odpowiadania Bogu przez etyczne
zaangażowanie i miłosierdzie wobec
najuboższych.
253. Dla prowadzenia dialogu z
islamem nieodzowna jest odpowiednia
formacja rozmówców, nie tylko dlatego, by rzeczowo i pogodnie trwali przy
swojej tożsamości, ale by byli zdolni
uznać wartości innych, zrozumieć
obawy leżące u podstaw ich żądań i
rozpoznać wspólne przekonania. My,
chrześcijanie, powinniśmy przyjąć
serdecznie i z szacunkiem islamskich
migrantów przybywających do naszych
krajów, podobnie jak mamy nadzieję i
prosimy, byśmy byli przyjmowani z szacunkiem w krajach o tradycji islamskiej.
Proszę, pokornie błagam te kraje, aby
zapewniły wolność chrześcijanom, by
mogli sprawować swój kult i przeżywać
swoją wiarę, biorąc pod uwagę wolność, jaką wierzący islamscy cieszą
się w krajach zachodnich! Wobec
budzących nasze obawy epizodów
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uciekającego się do przemocy fundamentalizmu, serdeczne uczucie wobec
autentycznych wierzących islamskich
powinno prowadzić nas do unikania
wrogich uogólnień, ponieważ prawdziwy islam i poprawna interpretacja
Koranu sprzeciwiają się wszelkiej
przemocy.
254. Niechrześcijanie, dzięki
darmowej inicjatywie Boga i wierni
swemu sumieniu, mogą żyć «usprawiedliwieni przez łaskę Bożą» i w ten
sposób zostać «złączeni z Misterium
Paschalnym Jezusa Chrystusa» . Lecz
z powodu sakramentalnego wymiaru
łaski uświęcającej działanie Boże w
nich zmierza do stworzenia znaków,
obrzędów, świętych form wyrazu, które
zbliżają niechrześcijan do wspólnotowego doświadczenia drogi prowadzącej do Boga . Nie mają one znaczenia i
skuteczności Sakramentów ustanowionych przez Chrystusa, ale mogą być
kanałami, które sam Duch stwarza, aby
wyzwolić niechrześcijan od ateistycznego immanentyzmu lub od czysto
indywidualnych doświadczeń religijnych. Ten sam Duch budzi w każdym
miejscu formy praktycznej mądrości,
pomagające znosić trudy życia i żyć
w większym pokoju i harmonii. Także
i my, chrześcijanie, możemy odnieść
korzyść z takiego utrwalonego przez
wieki bogactwa, które może pomóc
nam żyć lepiej naszymi szczególnymi
przekonaniami.
Dialog społeczny w kontekście
wolności religijnej
255. Ojcowie synodalni przypomnieli doniosłość poszanowania
wolności religijnej, uważanej za podstawowe prawo człowieka. Obejmuje
ona «swobodę wyboru religii, którą
uważa się za prawdziwą, i publiczne
wyrażanie swojej wiary». Zdrowy
pluralizm, naprawdę szanujący innych
oraz wartości jako takie, nie oznacza prywatyzacji religii, z zamiarem
sprowadzenia ich do milczenia albo
do ciemności sumienia każdego, lub
do zamkniętej przestrzeni kościołów,
synagog lub meczetów. W gruncie
rzeczy chodziłoby o nowe formy dyskryminacji i autorytaryzmu. Należnego
szacunku dla mniejszości agnostyków
lub niewierzących nie można narzucać
w sposób arbitralny, tak że wycisza się
przekonania wierzącej większości lub

ignoruje bogactwo tradycji religijnych.
Na dłuższą metę sprzyjałoby to raczej
urazom niż tolerancji i pokojowi.
256. W chwili gdy stawia się
pytanie na temat publicznego wpływu
religii, trzeba wyróżnić trzy formy jej
przeżywania. Zarówno intelektualiści,
jak i dziennikarze stosują często prostackie i mało naukowe uogólnienia,
gdy mówią o brakach religii i wielokrotnie nie potrafią rozróżnić, że nie
wszyscy wierzący - ani nie wszystkie
autorytety religijne - są równi. Niektórzy politycy korzystają z tego zamętu,
by usprawiedliwić dyskryminujące
działania, które subtelnie rodzą nowe
formy przemocy. Innym razem gardzi
się pismami, które powstały w kręgu
przekonania łączącego się z wiarą,
zapominając, że klasyczne teksty
religijne ofiarują sens dla wszystkich
epok, posiadają motywującą siłę,
która otwiera zawsze nowe horyzonty, pobudza myśl, poszerza umysł
i wrażliwość. Są pogardzane przez
krótkowzroczność nacjonalizmów. Czy
jest racjonalne i inteligentne usunąć je
w mrok tylko dlatego, że powstały w
kontekście wiary religijnej? Zawierają
one głęboko ludzkie zasady, mające
wartość racjonalną, choć zawarte są
w symbolach i doktrynach religijnych.
257. My, wierzący, jesteśmy
blisko również tych, którzy nie należąc
do żadnej tradycji religijnej, szukają
szczerze prawdy, dobra i piękna, które
dla nas znajdują swój najwyższy wyraz
i swoje źródło w Bogu. Postrzegamy
ich jako cennych sprzymierzeńców
w dziele obrony godności ludzkiej, w
budowaniu pokojowego współżycia
między narodami i w strzeżeniu stworzenia. Szczególną przestrzeń stanowią tak zwane nowe Areopagi, jak i
«Dziedzińce Pogan», gdzie «wierzący i
niewierzący mogą prowadzić dialog na
podstawowe tematy etyki, sztuki i nauki
oraz o poszukiwaniu transcendencji».
Również i to jest droga pokoju dla
naszego poranionego świata.
258. Wychodząc od niektórych
tematów społecznych, ważnych dla
przyszłości ludzkości, postaram się
jeszcze raz omówić nieodzowny społeczny wymiar głoszenia Ewangelii,
by zachęcić wszystkich chrześcijan
do ukazywania jej zawsze w swoich
słowach, postawach i działaniach.

„Evangelii Gaudium”
program Franciszka
25 listopada 2013 w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano posynodalną adhortację apostolską
Radość Ewangelii. Została ona napisana
po hiszpańsku i można w niej znaleźć
wszystkie wielkie tematy, jakie Ojciec
Święty poruszył od dnia swego wyboru:
od konieczności reformowania struktur,
aby je dostosować do wymagań ewangelizacji po troskę o ubogich i konieczność osobistego nawrócenia każdego.
Służyć to ma wiarygodnemu przekazowi
Ewangelii współczesnemu światu.
Adhortacja składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i kończy się zawierzeniem
dzieła nowej ewangelizacji Matce Bożej.
Ojciec Święty podkreślił, iż dokument odwołuje się przede wszystkim do nauki II
Soboru Watykańskiego, zawartej w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium.
Ewangelizacyjny dynamizm
Papież Franciszek pragnie rozpocząć nowy etap ewangelizacji, nacechowany radością. Wzywa wszystkich
ochrzczonych, aby z nową żarliwością i
dynamizmem nieśli innym miłość Chrystusa, jakiej doświadczają w swym życiu, radość i piękno przyjaźni z Jezusem.
Chrześcijanie są powołani by ożywiani
Duchem Świętym głosić i świadczyć o
miłości Jezusa.
Wskazuje na konieczność odzyskania pierwotnej świeżości Ewangelii,
misyjnego przeobrażenia Kościoła, wezwanego do misyjnego nawrócenia. Nie
można godzić się, by prowadzić duszpasterstwo, „tak jak zawsze”. Wyznaje,
że „od chwili, gdy zostałem wezwany,
by żyć tym, o co proszę innych, muszę
również myśleć o nawróceniu papiestwa.
Jako Biskup Rzymu, winienem pozostać
otwarty na sugestie dotyczące spra
wowania mojej posługi, aby uczynić ją
bardziej wierną znaczeniu, jakie Jezus
Chrystus chciał jej nadać, oraz aktualnym potrzebom ewangelizacji” (n. 32).
Dodaje, iż także papiestwo oraz centralne struktury Kościoła powszechnego
muszą wsłuchiwać się w wezwanie do
nawrócenia.
Franciszek wskazuje na potrzebę
większej kolegialności i decentralizacji.
Ojciec Święty podkreśla potrzebę docenienia odpowiedzialności świeckich,
by nie byli pomijani przy podejmowaniu
decyzji i krytykuje przesadny klerykalizm. Wskazuje na konieczność bardziej
wyrazistej obecności kobiet w Kościele,
zwłaszcza tam gdzie są podejmowane
ważne decyzje.
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Papież wskazuje, że Kościół musi
być otwarty, gościnny i miłosierny. Ma
mieć drzwi otwarte, być miejscem miłosierdzia a nie potępień. „Często zachowujemy się jak kontrolerzy łaski, a
nie jak ułatwiający. Kościół jednak nie
jest urzędem celnym, jest ojcowskim
domem, gdzie jest miejsce dla każdego z jego niełatwym życiem” (n. 47).
Sporo miejsca Ojciec Święty poświęca homilii, jej przygotowaniu.
„Głoszący słowo powinien rozpoznać
serce swojej wspólnoty, by szukać,
gdzie jest żywe i żarliwe pragnienie
Boga, a także gdzie ten dialog, pełen
miłości, został przytłumiony lub nie
mógł okazać się owocnym” (n. 137)
- zachęca papież. Wzywa, by kaznodzieja głosił sercem, ale wskazuje
także na sposoby przygotowania do
głoszenia homilii.
Dialog ze światem
Nowa ewangelizacja domaga się
także dialogu. Obejmuje on wymiar
relacji z państwem i społeczeństwem,
światem nauki, stosunków z chrześcijanami innych wyznań, relacji z judaizmem. Papież przestrzega przed
pojednawczym synkretyzmem, który
„stałby się w gruncie rzeczy totalitaryzmem tych, którzy zamierzając się
pojednać, nie zważają na odmienne
przekonania i uzurpują sobie prawo
bycia panami wartości, które reprezentują. Prawdziwe otwarcie zakłada
pozostanie wiernym swoim najgłębszym przekonaniom, z jasną i rados
ną tożsamością, ale «otwarcie na
zrozumienie ich u innych» i «będąc
świadomym, że dialog może wzbogacić każdego»”.
Papież dostrzegając znaczenie
dialogu z wyznawcami islamu apeluje
o zapewnienie chrześcijanom mieszkającym w krajach zdominowanych
przez muzułmanów należnej im wolności religijnej. Przestrzega też przed
wrogimi uogólnieniami. Stanowczo
przeciwstawia się też próbom ograniczenia wolności religijnej przez agresywny sekularyzm.
Opcja na rzecz ubogich
Pierwsza adhortacja ma wybitnie charakter proroczy, wskazując
na społeczny wymiar ewangelizacji,
która ma uobecniać Królestwo Boże
w świecie. Ojciec Święty przypomina opcję Kościoła na rzecz ubogich.
Krytykuje obecny system gospodarczy i wiarę w samoregulujące prawa
rynku, które nie są w stanie stworzyć
większej sprawiedliwości i uczestnictwa społeczeństwa w życiu gospodarczym. „W celu utrzymania stylu
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życia wykluczającego innych, albo
żeby móc entuzjazmować się tym
egoistycznym ideałem, rozwinęła się
globalizacja obojętności” (n. 54).
Krytykuje
„rozpowszechnioną
korupcję oraz egoistyczne unikanie
płacenia podatków, które przyjęły
rozmiary światowe. Żądza władzy i
posiadania nie zna granic” (n. 56). Zaznacza, że „Papież kocha wszystkich,
bogatych i ubogich, ale w imię Chrystusa ma obowiązek przypominać,
że bogaci powinni pomagać ubogim,
szanować ich i promować. Wzywam
was do bezinteresownej solidarności
oraz do powrotu ekonomii i finansów
do etyki sprzyjającej człowiekowi”
(n. 58). Powtarza: „pragnę Kościoła
ubogiego dla ubogich. Oni mogą nas
wiele nauczyć. Oprócz uczestnictwa
w sensus fidei, dzięki własnym cierpieniom znają Chrystusa cierpiącego.
Jest rzeczą konieczną, abyśmy wszyscy pozwolili się przez nich ewangelizować” (n. 198). Zaznacza, że nikt nie
może czuć się wyłączony z troski o
ubogich i o sprawiedliwość społeczną.
„Proszę Pana, by obdarzył nas politykami, którym rzeczywiście leży na sercu dobro społeczeństwa, ludu, życie
ubogich! Jest rzeczą nieodzowną, by
rządzący i władza finansowa podnieśli
wzrok i poszerzyli swoje perspektywy,
by postarali się, aby godna praca,
oświata i opieka zdrowotna były dostępne dla wszystkich obywateli” (n.
205) - stwierdza Ojciec Święty.
Obrona życia
Papież podnosi głos w obronie
dzieci, które mają się urodzić. Ubolewa nad próbami przedstawiania
podejmowanej przez Kościół obrony
życia nienarodzonych jako czegoś
ideologicznego, obskuranckiego i
konserwatywnego. „A przecież obrona
rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa
człowieka. Zakłada ona przekonanie,
że każda ludzka istota jest zawsze
święta i nienaruszalna w jakiejkolwiek
sytuacji i w każdej fazie swego rozwoju” (n. 213) i dodaje, że „wszelki gwałt
zadany osobistej godności istoty ludzkiej wzywa o pomstę przed obliczem
Bożym i jest Obrazą Stwórcy człowieka”. Zapewnia, że Kościół nie zmieni
swego stanowiska w tej kwestii.
Adhortacja kończy się modlitwą
do Maryi, „Matki ewangelizacji”. Spoglądając na Matkę Bożą „znów zaczynamy wierzyć w rewolucyjną moc
delikatności i czułości” (n. 288) - pisze
papież Franciszek w swojej pierwszej
adhortacji.

POCHYLENI Z
OJCEM ŚWIĘTYM
NAD CODZIENNĄ
EWANGELIĄ
7 czerwca 2013
Czułość Boga
Ojciec Święty przypomniał, że Pan Jezus umiłował nas bardzo, nie słowami,
ale czynem i swoim życiem. Zaznaczył,
że przypadająca na ten dzień uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa jest
„świętem miłości”, „serca, które tak bardzo
kocha”. Chodzi o miłość, która, jak mówi św.
Ignacy „objawia się bardziej w czynach niż
w słowach” i która jest nade wszystko bardziej dawaniem niż braniem. Wskazał, że
te dwa kryteria są jakby filarami prawdziwej
miłości”, zaś Dobry Pasterz przedstawia w
pełni miłość Boga. Zna on swoje owce, każdą po imieniu, gdyż miłość nie jest abstrakcyjna czy ogólnikowa: jest to miłość względem każdego:
„Bóg, który staje się bliskim ze względu na miłość, podąża ze swoim ludem, a
owo podążanie w pewnym momencie staje
się niewyobrażalne. Nigdy nie można było
pomyśleć, aby sam Bóg stał się jednym z
nas i podążał z nami, pozostawał z nami,
pozostawał w swoim Kościele, w Eucharystii, w swoim Słowie, pozostawał w ubogich,
podążając wraz z nami. To właśnie jest bliskość: pasterz bliski swojej owczarni, bliski
swoich owiec, znający każdą po imieniu”.
Papież Franciszek nawiązał również do
pierwszego czytania z Księgi proroka Ezechiela (34,11-16) i podkreślił inny aspekt
Bożej miłości: troskę o owcę zagubioną,
zabłąkaną, skaleczoną i chorą.
„Czułość! Ależ Pan kocha nas czule.
Pan potrafi obdarzyć pieszczotą, ową czułością Boga. Nie kocha nas słowami. Staje
się bliskim nas i czule obdarza nas miłością.
Bliskość i czułość! Te dwa sposoby miłości
Pana, który staje się bliskim i daje całą swą
miłość, także z rzeczami najmniejszymi: z
czułością. Jest to miłość mocna, gdyż bliskość i czułość pozwalają nam dostrzec
moc miłości Boga” - podkreślił papież.
Ojciec Święty zaznaczył, że miarą miłości jest „Jak ja was umiłowałem”. Powinna
być ona bliska bliźniego, podobnie jak miłość Miłosiernego Samarytanina, jest pod
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znakiem „bliskości i czułości”. Aby tę
miłość względem Pana przywrócić
trzeba Go kochać, stawać się jemu
bliskim, czułym wobec Niego, choć to
nie wystarcza:
„Może to zabrzmieć jak herezja,
ale to jest największa prawda! Trudniejsze niż kochać Boga jest pozwolenie, aby On nas kochał! Sposobem,
by obdarzyć tak wielką miłością jest
otwarcie serca i pozwolenie, by być
miłowanym. Pozwolenie, aby uczynił
się On bliskim względem nas i abyśmy poczuli Jego bliskość, aby stał się
delikatnym, aby obdarzył nas piesz
czotami. Jest to tak trudne: dać się
Jemu miłować. O to właśnie powinniśmy prosić podczas dzisiejszej Mszy
św.: «Panie, chcę Cię kochać, ale
naucz mnie trudnej wiedzy, trudnego
nawyku, aby dać się Tobie kochać, by
odczuwać Twoją bliskość i odczuwać
Twoją czułość!». Niech Pan nas obdarzy tą łaską”.
8 czerwca 2013
Uczmy się od Maryi
Zdumienie i wierne strzeżenie - wokół tych dwóch słów zawartych w Ewangelii (Łk 2,41-51)
rozwinął homilię papież Franciszek. Nawiązując do zadziwienia
uczonych w Piśmie zaznaczył, że
zadziwienie, to więcej niż radość
- to chwila, kiedy Słowo Boże
jest zasiane w naszym sercu.
Zastrzegł jednak, że nie można
zawsze żyć w zadziwieniu, bo
niesie się je w swoim życiu zachowując wiernie Słowo Boże.
Właśnie to czyni Maryja, o której mówi
się, że była zadziwiona, ale także, iż
zachowywała wiernie Słowo Boże.
„Zachowywać Słowo Boże: co to
oznacza? Czy to, że otrzymuję Słowo,
a następnie biorę jakąś butelkę i zamykam Słowo w butelce, zachowując
je? Nie. Zachowywanie Słowa Bożego
oznacza, że nasze serce się otwiera,
otworzyło się na to Słowo, tak jak ziemia się otwiera, aby przyjąć nasiona.
Słowo Boże jest ziarnem i jest zasiewane. A Jezus nam powiedział, co się
dzieje z nasieniem: niektóre padają na
drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je.
To Słowo nie jest zachowywane, owe
serca nie potrafią je przyjąć”.
Następnie Ojciec Święty przypomniał, że inne ziarna padały w miejsca
skaliste, gdzie ziarno obumarło. A Jezus mówi, że są to ludzie niestali. Gdy

przyjdzie ucisk lub prześladowanie z
powodu słowa, zaraz się załamują.
Ponadto Słowo Boże pada w ziemię
nieprzygotowaną, niestrzeżoną, z kolcami. Czym są owe ciernie? Jezus
mówił o przywiązaniu do bogactw, o
wadach. Tak więc zachowywanie Słowa Bożego oznacza zawsze jego rozważanie, co ono nam mówi w konkretnych okolicznościach naszego życia.
To właśnie czyniła Maryja, rozważała,
porównywała. Papież podkreślił, iż
jest to wielka praca duchowa.
„Jan Paweł II mawiał, że Maryja
poprzez tę pracę miała w swym sercu
szczególny trud: miała serce utrudzone. Nie jest to jednak zadyszanie, jest
to trud, praca. Zachowywanie Słowa
Bożego dokonuje się wraz z tą pracą,
pracą poszukiwania: co to oznacza w
danym momencie, co Pan chce mi powiedzieć w danej chwili, w tej sytuacji
w konfrontacji ze Słowem Bożym, tak
jak je rozumiemy. Jest to odczytywanie życia za pomocą Słowa Bożego, a

to właśnie oznacza zachowywać”.
Ojciec Święty zwrócił uwagę na
znaczenie pamięci, będącej zachowy
waniem Słowa Bożego. Pomaga nam
ona je zachowywać, pamiętać to
wszystko, czego Pan dokonał w moim
życiu. Przypomina nam ona wszystkie
cuda zbawienia pośród swego ludu
i w moim sercu. Pamięć zachowuje
Słowo Boże. Na zakończenie homilii
papież zachęcił wszystkich, aby zastanowili się, jak zachowujemy Słowo
Boże, jak zachowujemy owo zadziwienie, aby ptaki go nie wydziobały, a
wady nie zagłuszyły.
„Dobrze, abyśmy zadali sobie pytanie: «Czy z tym, co mi się przydarza w życiu stawiam sobie pytanie:
co mi w swoim Słowie mówi Pan w
danej chwili?». To właśnie nazywa się

zachowywaniem Słowa Bożego, gdyż
Słowo Boże to właśnie przesłanie,
jakie Pan daje nam w każdej chwili. Trzeba je zachowywać w naszej
pamięci, ale także w naszej nadziei.
Prośmy Pana o łaskę otrzymywania
Słowa Bożego i zachowywania go, a
także o łaskę serca utrudzonego tym
zachowywaniem. Niech się tak stanie”
- powiedział papież Franciszek.
10 czerwca 2013
Żadnych negocjacji
Ojciec Święty zastanawiał się, co
jest dla chrześcijanina pociechą. Zauważył, że św. Paweł, na początku 2
Listu do Koryntian, używa kilkakrotnie
słowa „pociecha”. Dodał, że Apostoł
Narodów zwracał się do chrześcijan
młodych w wierze, ludzi, którzy niedawno rozpoczęli podążanie drogą
Jezusa. Podkreśla on właśnie pocie
chę, choć nie wszyscy ówcześni
chrześcijanie byli prześladowani. Byli
to normalni ludzie, którzy odnaleźli
Jezusa. Ale to właśnie odnalezienie Jezusa było taką zmianą życia, że konieczna była specjalna
moc Boża, jaką jest pociecha. To
obecność Boga w naszym sercu. Jednak, aby Pan był obecny
w naszym sercu konieczne jest
otwarcie bram, konieczne jest nasze „nawrócenie”.
„Zbawieniem jest to właśnie,
życie pociechą Ducha Świętego,
a nie życie pociechą ducha tego
świata. Nie, nie jest zbawieniem
to, co jest grzechem. Zbawieniem jest postępowanie naprzód
i otworzenie serca, aby nadeszła ta
pociecha Ducha Świętego, które jest
zbawieniem. Ależ czy nie można trochę ponegocjować? Trochę słodyczy?
Trochę Ducha Świętego, a trochę
ducha tego świata... Nie! Jedno albo
drugie”.
Papież przypomniał słowa Pana
Jezusa, że nie można dwom pa
nom służyć. Albo służymy Panu al
bo duchowi świata. Nie można tego
wszystkiego wymieszać. Kiedy więc
jesteśmy otwarci na Ducha Pana, możemy zrozumieć nowe prawo, które
przynosi nam Pan: Błogosławieństwa,
o których mówi dzisiejsza Ewangelia.
Dodał, że błogosławieństwa te można
zrozumieć tylko wówczas, jeśli ktoś
ma otwarte serce, można je zrozumieć
przez pociechę Ducha Świętego, a nie
tylko za pomocą ludzkiej inteligencji.
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„Są to nowe przykazania. Ale
jeśli nie mamy serca otwartego na
Ducha Świętego, wydają się głupstwem. «Ale spójrz, bycie ubogim, cichym, miłosiernym nie wydaje się być
czymś, co prowadzi nas do sukcesu».
Jeśli nie mamy otwartego serca i jeśli
nie zasmakowaliśmy tej pociechy Ducha Świętego, które jest zbawieniem,
to nie rozumiemy tego. Jest to prawo
dla tych, którzy są zbawieni i otworzyli
swoje serca na zbawienie. Jest to prawo ludzi wolnych, wolnością Ducha
Świętego” - stwierdził Franciszek.
Ojciec Święty zauważył, że ktoś
może porządkować swoje życie na
podstawie listy przykazań i procedur,
zestawie czysto ludzkim. Jednakże
to w ostateczności nie przynosi nam
zbawienia. Tylko otwarte serce przynosi nam zbawienie. Przypomniał,
że tak wielu ludzi chciało przebadać
nową naukę Jezusa, a następnie z
Nim dyskutować. Działo się tak, bo
mieli serce zamknięte na swoich sprawach, które Bóg chciał przemienić.
Następnie papież zastanawiał się
dlaczego są ludzie, których serce jest
zamknięte na zbawienie. Zauważył,
że istnieją ludzie obawiający się zbawienia. Potrzebujemy, ale się boimy,
gdyż kiedy przyjdzie Pan, aby nas
zbawić, wszystko musimy oddać. To
On rządzi! Tego się obawiamy, bo to
my chcemy rozkazywać. Ojciec Święty dodał, że aby zrozumieć te nowe
przykazania, potrzebujemy wolności,
rodzącej się z Ducha Świętego, który
nas zbawia, który nas pociesza i jest
dawcą życia.
„Możemy dziś prosić Pana o łaskę,
aby iść za Nim, ale z tą wolnością.
Bo jeśli chcemy iść za Nim jedynie z
naszą ludzką wolnością, to w końcu
staniemy się hipokrytami jak faryzeusze i saduceusze, którzy się z Nim
sprzeczali. To właśnie jest hipokryzja:
niedopuszczenie, aby Duch Święty
przemienił serce swoim zbawieniem.
Wolność Ducha, jaką nam daje Duch
Święty, jest także rodzajem niewolnictwa, „niewolnictwa” wobec Pana, który nas wyzwala, jest inną wolnością.
Natomiast wolność wyłącznie nasza
jest zniewoleniem, lecz nie względem
Pana, ale - ducha tego świata. Prośmy o łaskę otwarcia naszego serca
na pocieszenie Ducha Świętego, aby
ta pociecha, która jest zbawieniem,
pozwoliła nam dobrze zrozumieć te
przykazania. Niech się tak stanie!”
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O trudnej sztuce rozeznawania

Nadzwyczajne zjawisko
nie jest wystarczającym
dowodem prawdziwośCI
jakiegoś objawienia
i orędzia
WIDZIAŁEM TAM «CUD
SŁOŃCA»...
     
Zdarza się, że w rozmowie z ludźmi, którzy wierzą w fałszywe objawienie1, pada argument: «Ale ja widziałem
tam cud słońca...» lub «Zostałem tam
uzdrowiony...» Czy więc każde miejsce
objawień jest bez żadnej wątpliwości
prawdziwe, jeśli tylko zdarzy się tam
coś nadzwyczajnego, trudnego do
wytłumaczenia, wykraczającego poza
zwyczajny, naturalny porządek? Nie.
Tak trzeba odpowiedzieć zgodnie z
nauczaniem Jezusa Chrystusa, który
ostrzegł nas nie tylko przed fałszywymi prorokami, ale również przed
ich zwodzącymi znakami. Cudowne
zdarzenia, zjawiska, znaki mogą się
pojawiać zarówno w miejscach objawień prawdziwych jak i fałszywych.
NADZWYCZAJNE ZJAWISKO
NIE MUSI DOWODZIĆ PRAWDZIWOŚCI OBJAWIENIA
Choć może to zaskakiwać wiele
osób, jednak samo nadzwyczajne
wydarzenie, cud, znak nie wystarcza,
by jakieś objawienie można było
uznać za prawdziwe. I tak np. nie
może być autentyczne objawienie
zawierające naukę błędną, niezgodną
z nauczaniem Kościoła, nawet gdyby
towarzyszyły mu cudowne znaki.
Objawienie sfałszowane przez kogoś,
ułożone przez człowieka nie stanie
się nigdy prawdziwym, Bożym objawieniem, nawet gdyby towarzyszyły
mu wielkie cuda. Nigdy bowiem fałsz,
kłamstwo nie może się stać prawdą!
     Powyższa zasada jest bardzo ważna przy rozeznawaniu prawdziwości
różnych objawień. Istnieje wiele osób,
dla których zetknięcie się z jakimiś
nadzwyczajnymi, niewytłumaczalnymi
zjawiskami staje się niezbitym „dowodem” na nadprzyrodzone i Boskie
pochodzenie danych orędzi i objawień.
Tymczasem Pismo Święte przestrze-

ga, że nadzwyczajne zjawisko nie musi
pochodzić od Boga.
CHRYSTUS NIE DO WSZYSTKICH CZYNIĄCYCH CUDA
SIĘ PRZYZNAJE!
Ponieważ szatanowi zależy na
rozszerzaniu fałszujących prawdę
pouczeń, dlatego może starać się je
uwiarygodnić różnymi cudami i nadzwyczajnymi znakami. Przed takim
działaniem szatana ostrzega nas
wielokrotnie Pismo Święte, wzywając
do czujności wobec księcia ciemności.
Sam Chrystus ostrzegł nas przed
fałszywymi prorokami i ich znakami:
«Powstaną bowiem fałszywi mesjasze
i fałszywi prorocy i działać będą wielkie
znaki i cuda, by w błąd wprowadzić,
jeśli to możliwe, także wybranych»
(Mt 24,24). Wydaje się, że szczególnie
dzisiaj szatan dokonuje wielu cudów,
czyni znaki, by zwieść, przyciągnąć do
siebie oraz do nauki fałszywej – choć
często zachowującej pozory prawdy.
     W Piśmie Świętym jest też mowa o
odrzuceniu przez Chrystusa niektórych
proroków, pomimo iż czynili nadzwyczajne cuda. Zbawiciel powiedział:
«Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego
Ojca, który jest w niebie. Wielu powie
Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie
prorokowaliśmy mocą Twego imienia i
nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą
Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu
cudów mocą Twego imienia? Wtedy
oświadczę im: Nigdy was nie znałem.
Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!» (Mt 7,21-23).
Jezus nie przyznaje się do tych
proroków i egzorcystów, którzy z Jego
imieniem na ustach czynią nieprawość,
nie wypełniają woli Bożej. Ani posługiwanie się imieniem Jezusa, ani czynienie cudów, ani nawet wypędzanie
złych duchów nie zmieni nieprawości
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w dobro, a kłamstwa w prawdę. Jedną
z form nieprawości – z pewnością niezgodnej z wolą Bożą – jest zmyślanie i
«produkowanie» orędzi oraz objawień,
zwodzenie fałszywymi naukami wplatanymi w prawdziwe pouczenia.
SĄ ZNAKI DOKONYWANE
MOCĄ, KTÓRA
NIE POCHODZI OD BOGA...
Doskonałym przykładem tego, że
bywają znaki dokonywane mocą, która nie pochodzi od Boga jest historia
opisana w Starym Testamencie, kiedy
to naród wybrany pragnął na polecenie Boga opuścić ziemię egipską.
Faraon przez zatwardziałość swego
serca nie chciał się na to zgodzić.
Wtedy Mojżesz i Aaron dokonywali
z woli Bożej cudów, zaś mędrcy i
czarownicy faraona... robili to samo!
     «Mojżesz i Aaron przybyli do faraona
i uczynili tak, jak nakazał Pan. I rzucił
Aaron laskę swoją przed faraonem i
sługami jego, i zamieniła się w węża.
Faraon wówczas kazał przywołać mędrców i czarowników, a wróżbici egipscy uczynili to samo dzięki swej tajemnej wiedzy. I rzucił każdy z nich laskę,
i zamieniły się w węże. Jednak laska
Aarona połknęła ich laski» (Wj 7,10-12).
     «Mojżesz i Aaron uczynili tak, jak nakazał Pan. Aaron podniósł laskę i uderzył nią wody Nilu na oczach faraona
i sług jego. Woda Nilu zamieniła się w
krew. Ryby rzeki wyginęły, a Nil zaczął
wydawać przykrą woń, tak że Egipcjanie nie mogli pić wody z Nilu. Krew była
w całym kraju egipskim. Lecz to samo
uczynili czarownicy egipscy dzięki
swej wiedzy tajemnej.» Wj 7,20-22
     «Pan rzekł do Mojżesza: Powiedz
Aaronowi: Wyciągnij rękę i laskę na
rzeki, kanały i stawy i wprowadź żaby
do ziemi egipskiej. Aaron wyciągnął
rękę swoją na wody Egiptu, wyszły
żaby, i pokryły ziemię egipską. Lecz
czarownicy uczynili to samo dzięki
swej wiedzy tajemnej i sprowadzili
żaby na ziemię egipską» (Wj 8,1-3).
     Z przytoczonych fragmentów wynika, że nadzwyczajne, zaskakujące
wydarzenia nie zawsze są dziełem
Boga. Tajemna wiedza czarowników
i wróżbitów egipskich pozwalała im
naśladować Boże działanie.
ZWODNICZE ZNAKI
BĘDĄ SIĘ MNOŻYĆ PRZED
PRZYJŚCIEM CHRYSTUSA

Mylące znaki istniały nie tylko w
zamierzchłej przeszłości. W każdej
epoce możliwe są zwodnicze cuda
czynione przez fałszerzy prawdy. Ich
działalność nasili się przed przyjściem
Chrystusa (Mk 13,5-27, Mt 24,15-31).
     Św. Paweł, mówiąc o powtórnym
przyjściu Chrystusa, również wspomina o zwodniczych cudach. Będą
one widoczne, kiedy wystąpi człowiek
grzechu, niegodziwiec: «Pojawieniu
się jego towarzyszyć będzie działanie
szatana, z całą mocą, wśród znaków i
fałszywych cudów, działanie z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych,
którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia.
Dlatego Bóg dopuszcza działanie na
nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy
nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali
sobie nieprawość» (2 Tes 2,9-12).
SKĄD BIORĄ SIĘ NADZWYCZAJNE ZNAKI W MIEJSCACH
FAŁSZYWYCH OBJAWIEŃ?
Ani nadzwyczajne znaki, ani nawet
uzdrowienia nie są więc pewnym dowodem na prawdziwość jakichś orędzi
czy objawień. Dlaczego jednak – jak o
tym świadczy wiele osób – zwłaszcza
uzdrowienia dokonują się na miejscach
fałszywych objawień? Otóż miłosierny
Bóg może dokonywać cudów uzdrowień wszędzie. Do uzdrowień może
się przyczyniać także atmosfera tych
miejsc. Sam wizjoner może dokonywać
uzdrowień np. przez dotyk (magnetyzm). Poza tym, jak wynika z Pisma
Świętego, autorem nadzwyczajnych,
mylących znaków może być szatan,
pragnący zwieść jak najwięcej osób.
Rozważmy dokładniej wymienione
przyczyny uzdrowień na miejscach
fałszywych objawień.
BÓG MOŻE WSZĘDZIE
DOKONYWAĆ CUDÓW
Bóg może czynić cuda także w
miejscach fałszywych objawień, ponieważ – jak poucza nas wielokrotnie
Biblia – Jezus uzależniał możliwość
dokonywania cudów tylko od silnej
wiary człowieka. Pamiętamy np. z
Ewangelii opis uzdrowienia kobiety
cierpiącej na krwotok: «A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ
krwi. Wiele przecierpiała od różnych
lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic
jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze

gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc
przyszła od tyłu, między tłumem, i
dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła
bowiem: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też
ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że
jest uzdrowiona z dolegliwości. A Jezus
natychmiast uświadomił sobie, że moc
wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i
zapytał: Kto się dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie:
Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska,
a pytasz: Kto się Mnie dotknął. On
jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która
to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła
zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała,
co się z nią stało, upadła przed Nim i
wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł
do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła,
idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej
dolegliwości!» (Mk 5,25-34)
Św. Marek opisuje następnie okoliczności wskrzeszenia córki Jaira.
Poucza, że wierzącemu Bóg niczego
nie odmawia. Kiedy doniesiono Jairowi, że córka umarła, więc nie ma
sensu prosić o jej uzdrowienie, bo jest
za późno, Jezus rzekł: «Nie bój się,
wierz tylko!» (Mk 5,36) i rzeczywiście
córka przełożonego synagogi ożyła...
Obydwie te sceny ukazują, jak
ważna jest bezgraniczna wiara w moc
Bożą. Dobry Bóg wysłuchuje człowieka, o ile całą swoją ufność pokłada
w Nim. Jezus powiedział o potędze
wiary: «Jeśli będziecie mieć wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiecie tej górze:
Przesuń się stąd tam!, a przesunie
się. I nic niemożliwego nie będzie dla
was» (Mt 17,20).
W miejscach fałszywych objawień
może zatem dochodzić do uzdrowień
pod wpływem gorącej modlitwy proszącego o to człowieka. Pan wysłuchuje
bowiem naszych modlitw niezależnie
od tego, GDZIE się modlimy. Również
łaski nawrócenia może Bóg udzielić w
każdym miejscu i w każdym czasie –
nawet na miejscu fałszywych objawień.
Przez gorącą prośbę «dotykamy»
płaszcza Jezusa, a On – Nieskończona
Miłość – nie może oprzeć się silnej wierze i bezgranicznej ufności swego cierpiącego dziecka. Jednak cud dokona
się wtedy mocą pochodzącą od Boga,
a nie siłą tkwiącą w sfałszowanych
orędziach lub w wizjonerze-oszuście.
     Bardzo często na miejsca fałszywych
objawień przybywają ludzie dobrej
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woli, osoby szczerze szukające Boga,
głęboko religijne, spragnione modlitwy.
Te właśnie pełne wiary osoby – a nie
wizjoner-oszust – mogą wytworzyć atmosferę wspólnotowej, żarliwej modlitwy, mogą pobudzać do wiary, ufności i
pełnej pokory prośby, na którą kochający Bóg nigdy nie pozostaje obojętny.
  Cuda – dokonywane przez miłosier
nego Boga w odpowiedzi na wiarę
człowieka oraz jego ufną, gorącą modlitwę w miejscu fałszywych objawień
– w żadnym wypadku nie zmieniają
ich nigdy w prawdziwe. Fałszerstwo
i oszustwo nie może nigdy stać się
prawdą. Okłamywanie przez wymyślanie przesłań jest oszustwem znieważającym Boga.
ATMOSFERA MIEJSCA
UZDRAWIA
Uzdrowienie może również zostać
wywołane klimatem danego miejsca.
I tak np. wysłuchiwanie «świadectw»
o cudach uzdrowień z różnych chorób
oraz wielkie pragnienie uzdrowienia
może polepszyć (czasem na krótko)
samopoczucie pielgrzymujących chorych. Polepszenie zdrowia z powodu
działania na chorego klimatu miejsca
rzekomych objawień również nie sprawi, że staną się one prawdziwe.
WIELU DZIŚ LECZY NIE POSŁUGUJĄC SIĘ MOCĄ BOŻĄ
Wielu sądzi, że skoro jakiś wizjoner
„uzdrawia”, np. przez nakładanie rąk,
to z pewnością działa mocą Boga i od
Niego pochodzi głoszone w tym miejscu objawienie. Tymczasem jednym
z powodów uzdrowień w miejscach
fałszywych objawień może być oddziaływanie energetyczne wizjonera,
szczególnie jeśli stosuje on nakładanie
rąk. Dziś często jesteśmy świadkami
tego rodzaju „uzdrowień”. W euforii
wyzdrowienia łatwo bezkrytycznie
przyjąć fałszywą naukę wizjonera za
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prawdziwą, a cuda „uzdrowień” – za
dowód na prawdziwość objawień, które
od Boga nie pochodzą.
RÓWNIEŻ SZATAN MA MOC
CZYNIENIA RZECZY NADZWYCZAJNYCH
Powiedzieliśmy dotąd, że nawet w
miejscach fałszywych objawień Bóg
może dokonywać uzdrowień oraz że
może do nich dojść również dzięki
specyficznej atmosferze miejsca lub
wskutek energetycznego oddziaływania wizjonera nakładającego ręce na
chorych. Sprawcą nadzwyczajnych
znaków w miejscach fałszywych
objawień może jednak być przede
wszystkim szatan.
Biblia nazywa szatana «władcą
tego świata» (J 12,31). Posiada on
zatem pewną władzę nad światem,
w który wprowadza grzech i zło. Ta
moc szatana może wzrastać. Im
więcej ludzi oddaje się na jego służbę, tym bardziej wrasta jego siła i
możliwość deprawującego działania.
     O jednym ze sposobów udzielania
obecnie szatanowi coraz większej
mocy – poprzez zabijanie dzieci nienarodzonych – powiedział Vassuli św.
Michał Archanioł. Warto właśnie tu te
słowa przypomnieć: «...dziś w waszym
pokoleniu demonowi oddaje się coraz
większą cześć. Od początku był on
zabójcą i kłamcą, a dziś jest czczony
jak ojciec. To jemu oddaje się wszelkie honory. W waszych dniach ludzie
kłaniają się nisko przed jego dziełami i
przez to wasze pokolenie ściągnęło na
siebie karę. Wasze kraje są napadane
przez zastępy duchów nieczystych,
które wszędzie się wałęsają. Szatan
kusi dziś nawet wybranych Boga. Dlatego właśnie wszędzie rozszerza się
zamęt w tym pokoleniu, które buduje
swoje wieże z niewinnej krwi2 i wznosi
swoje kraje na zbrodni. Jedynie ta ofiara3 podoba się szatanowi» (14.10.94).
Tak więc szatan – przez zwodzenie – przyczynia się do wzrostu
zła moralnego w świecie. Ponadto
jednak – jako upadła istota duchowa – ma on także pewną moc nad
różnymi energiami świata materialnego. Może powstać pytanie, czy
szatan jest w stanie uzdrawiać?
     Pomocą w odpowiedzi na to pytanie
może być Ewangelia. Znajdujemy w
niej opis uwolnienia przez Chrystusa
kobiety, którą szatan trzymał na uwięzi

poprzez fizyczną słabość. «A była tam
kobieta, która od osiemnastu lat miała
ducha niemocy: była pochylona i w
żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał
ją i rzekł do niej: Niewiasto, jesteś
wolna od swej niemocy. Włożył na
nią ręce, a natychmiast wyprostowała
się i chwaliła Boga. Lecz przełożony
synagogi, oburzony tym, że Jezus w
szabat uzdrowił, rzekł do ludu: Jest
sześć dni, w których należy pracować.
W te więc przychodźcie i leczcie się,
a nie w dzień szabatu! Pan mu odpowiedział: Obłudnicy, czyż każdy z was
nie odwiązuje w szabat wołu lub osła
od żłobu i nie prowadzi, by go napoić?
A tej córki Abrahama, którą szatan
osiemnaście lat trzymał na uwięzi, nie
należało uwolnić od tych więzów w
dzień szabatu?» (Łk 13,11-16).
Św. Łukasz przypisuje w Ewangelii uzdrowienie nie szatanowi lecz
Jezusowi. Zaznacza jednak wyraźnie,
że trwająca 18 lat choroba niewiasty
była dziełem szatana. Wyjaśnienie
– dotyczące pochodzenia choroby –
usprawiedliwia postawienie następujących pytań: Skoro szatan może przez
chorobę trzymać na uwięzi człowieka,
to czyż dla jakiegoś własnego celu nie
może go też sam uwolnić? Czy przeciwnik Boga nie może dziś, w pewnych
okolicznościach, wyzwolić – choćby
tylko na krótko – spętaną przez siebie
osobę, pozorując cud uzdrowienia, np.
dla uwiarygodnienia fałszywego objawienia, które bardzo chce rozszerzyć?
SZATAN «MAŁPUJE» BOGA
Szatan chce swoim działaniem zaszkodzić człowiekowi. Ojciec kłamstwa
może posługiwać się nadzwyczajnymi
znakami i używać całego swego sprytu, «małpując» Boga, aby odciągnąć
ludzi od miejsc i od orędzi prawdziwych, przez które rzeczywiście przemawia Bóg – pragnie np. wzbudzić do
nich nieufność. «Małpowanie» Boga
ujawnia się m.in. w tworzeniu fałszywych objawień i zwodniczych cudów.
Szatan robi więc coś podobnego do
tego, co czyni Bóg, aby zwieść ludzi
fałszywą nauką. Ojciec wszelkiego
kłamstwa przyczynia się po pierwsze,
do powstawania i mnożenia fałszywych orędzi i objawień – ponieważ Bóg
coraz częściej rzeczywiście objawia
się i przemawia do Swoich dzieci. Po
drugie, dla uwiarygodnienia swych

4/2013

szkodliwych nauk oraz po to, by skuteczniej je rozprzestrzeniać, popiera
je zwodniczymi znakami, ponieważ i
Bóg nieraz potwierdza autentyczność
Swych objawień cudami. Szatan – używając swej mocy – pragnie ukryć przed
ludźmi fakt, iż autorem jakiegoś objawienia jest w istocie on sam – władca
ciemności. Przeciwnik Boga posługuje
się wielką inteligencją i sprytem, by –
zachowując pozory prawdy – zwieść
niepostrzeżenie, jak mówi Pismo,
nawet wybranych. Pociągnięci cudami
mogą oni nie zauważyć błędnej nauki.
Przeciwnikowi Boga zależy bardzo na wsączaniu, kropla po kropli,
fałszywej nauki, wnoszącej zamęt,
podważającej prawdę i nierzadko
ośmieszającej Boga, wywołującej u
ludzi ducha buntu wobec Kościoła,
nauki szerzącej podziały, niechęć
itp. Naśladowanie Bożego działania
przez szatana – lub osoby przez
niego inspirowane – ma zawsze na
celu wykrzywienie obrazu Stwórcy np.
przez niewłaściwe ukazywanie Jego
miłosierdzia lub Jego sprawiedliwości.
     Czasem trudno zauważyć od razu
błędną naukę. Nieraz dopiero po latach zaczyna ujawniać się prawdziwy
cel, ku któremu szatan prowadzi ludzi
poprzez fałszywe objawienie. Oni
sami – tak długo oszukiwani, ufający
całkowicie wizjonerowi – nie potrafią
już dostrzec, że ktoś prowadzi ich
powoli np. do odrzucenia soborowych
reform w Kościele, samego Soboru
Watykańskiego II, autorytetu Papieża.
PRZYKŁAD NAUKI NIEZGODNEJ Z NAUCZANIEM KOŚCIOŁA – OBJAWIENIE W NOWRA
Przykładem «wsączania» nauki
niezgodnej z nauczaniem Kościoła
może być australijskie «objawienie»
Małego Kamyka, twórcy Maryjnego
Dzieła Pokutnego z Nowra. William
Kamm (takie jest prawdziwe nazwisko
Małego Kamyka), podawał np. zupełnie niezgodną z nauczaniem Kościoła
naukę, że Bóg może «zawieszać»
prawa moralne w stosunku do człowieka. Miał to uczynić właśnie w jego
wypadku, aby umożliwić mu zawarcie
drugiego małżeństwa, choć żyje jeszcze jego żona i 4 dzieci. Mały Kamyk w
swoim proroctwie – które się nie sprawdziło – podał datę bliskiej śmierci swej
legalnej żony... i spokojnie zawarł ślub
z 17-letnią dziewczyną... Inne związki

z kobietami – rzekomo z nakazu Nieba
– Mały Kamyk nazywał «małżeństwami
mistycznymi». Tak więc ten fałszywy
wizjoner, założyciel Domów Modlitwy
św. Szarbela4 – podający zresztą bardzo wiele wzniosłych pouczeń – utwierdzał odbiorców swych orędzi między
innymi w niezgodnej z nauczaniem Kościoła i Papieża nauce, że zawieranie
małżeństw z wieloma kobietami może
być w pewnych wypadkach czymś
dobrym, a nawet nakazanym przez
Boga. Obecnie wizjoner przebywa w
więzieniu właśnie za bigamię.
ZWODZENIE PRZEZ ORĘDZIA, W KTÓRYCH PRAWDA
MIESZA SIĘ Z KŁAMSTWEM
Jak zostało to już wspomniane,
nieraz trudno zauważyć, że jakieś
fałszywe orędzie szerzy nieprawdziwą
i niebezpieczną naukę. Dzieje się tak
dlatego, iż najpowszechniejszą formą
zwodzenia ludzi i szerzenia fałszywych
nauk jest tworzenie orędzi – pochodzących rzekomo od Jezusa, Maryi, świętych, błogosławionych lub kandydatów
na ołtarze, zmarłych – zawierających
niebezpieczne nauki, sprytnie wplecione w naukę prawdziwą, zgodną z Pismem Świętym i nauczaniem Kościoła.
W fałszywych objawieniach mówienie np. o Bogu, nawoływanie do
modlitwy, do odmawiania Różańca,
do nawrócenia, głoszenie różnych
prawdziwych nauk łączy się z przekazywaniem zręcznie wplecionych treści
fałszywych, szkodliwych dla rozwoju
życia duchowego i dla dobra całego
Kościoła, np. wywołujących niechęć
czy wręcz agresję w stosunku do
innych ludzi, nierzadko do duchowieństwa, zamiast kształtować postawę
miłości itp.
Zwodząca nauka to najczęściej
«mieszanka» pszenicy i chwastu –
prawdy i fałszu. Subtelne wplatanie
fałszu w prawdziwe pouczenia najłatwiej zwodzi i jest najczęściej stosowaną szatańską metodą zwodzenia
poprzez fałszywych wizjonerów, jak
np. przez wymienionego już Małego
Kamyka. Innym przykładem mieszania prawdy z fałszem może być
wspomniane w numerze 2/95 naszego pisma «objawienie» w Chotyńcu.
     Istotnie, w miejscach prawdziwych
objawień Bóg np. za pośrednictwem
Najświętszej Maryi Panny nieustannie
prosi o odmawianie różańca, ukazując

nam go jako środek ocalenia świata i
ratowania zagrożonych dusz. Tymczasem we wspomnianym już Chotyńcu
obok miłego Bogu wołania o modlitwę
różańcową – którym zdobywane jest
zaufanie wiernych – dowiadujemy się
z «przekazów» np., że:
- Kapłani i Biskupi nie uznający
objawień w Oławie «są teraz bardzo
opętani...» (Przekaz 37)
- „Bóg Ojciec” doradza Swemu
„Synowi”, by wrzucił nas do piekła
(jakby jedynym Jego celem było nasze
zatracenie): «rzuć w piekło, stamtąd
żaden już nie wyjdzie» (Przekaz 54)
- „Maryja” mówi nam w Chotyńcu:
1. O Jezusie: «Widzicie, ile jest
rozlewu krwi na całym świecie. To
wszystko jest dzieło Mojego Syna»
(Przek. 77)
2. O sobie: «Kto wstąpił do Domu
Modlitwy i uczestniczył, a odejdzie, Ja,
wasza Matka przyrzekam, że odejdę
od niego w ostatnią godzinę życia...»
(Przekaz 2)
3. O tym, jak odmawiać różaniec,
aby był „skuteczny”: «Jeśli modlitwa
różańcowa jest przeplatana innymi
modlitwami, nie są wypraszane łaski»
(Przekaz 93).
To tylko kilka przykładów fałszowania obrazu Boga i np. uczenia
podchodzenia do modlitwy jako do
czegoś «magicznego», działającego
tylko w wypadku ścisłego spełnienia
określonych warunków.
CEL NIE UŚWIĘCA ŚRODKÓW:
NIE MOŻNA PRZYCIĄGAĆ DO
BOGA FABRYKUJĄC ORĘDZIA
Sfabrykowane orędzia często skutecznie wprowadzają w błąd i przytępiają duchową czujność. Świadczyć o
tym może fakt, że niektórzy starają się
usprawiedliwić oszustwo fałszowania
orędzi. Są np. osoby, które uważają,
że nie ma nic niewłaściwego w odpisaniu dużej części orędzi chotyńskich
z książki ks. Gobbiego i podaniu ich
za objawienia, które miały miejsce w
Chotyńcu. Usprawiedliwiają kłamstwo
uważając, że pobożny cel (modlitwa
i budowa kaplicy w Chotyńcu, pomimo istnienia kościoła parafialnego)
uświęca środek (jakim jest oszukiwanie ludzi). Osoby te mówią: «Jednak nawołuje się tam do modlitwy
różańcowej! Czyż to nie wystarczy na
usprawiedliwienie? Dzięki temu ludzie
więcej się modlą, a tego chce właśnie
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Matka Boża...»
Przyjmujący taką postawę po pier
wsze, usprawiedliwiają zło (okłamywanie innych); po drugie, przyjmują,
że kłamstwo może być środkiem
używanym w dobrym celu; po trzecie,
sądzą, że Bóg i Maryja akceptują fakt,
iż ktoś stara się przyciągnąć do nich
ludzi posługując się kłamstwem.
Cel nie uświęca środków. Taką
zasadę przyjmuje katolicka teologia
moralna. Nie można dążyć do dobra,
złymi środkami.
TYLKO DOBRE DRZEWO
RODZI DOBRE OWOCE
Jezus pouczył nas, że tylko dobre
drzewo rodzi dobre owoce. Złe drzewo
dobrych owoców nie wyda. Nie może
być więc dobrego owocu zrodzonego
z okłamywania ludzi.
W chwili kiełkowania – a więc wtedy
kiedy pojawia się jakieś nowe objawienie – trudno jest czasem od razu odróżnić dobre ziarno od chwastu. Mówi
o tym przypowieść Jezusa: «Królestwo
niebieskie podobne jest do człowieka,
który posiał dobre nasienie na swej
roli... Lecz... przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i
odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali
go: Panie, czy nie posiałeś dobrego
nasienia na swej roli? Skąd więc wziął
się na niej chwast? Odpowiedział im:
Nieprzyjazny człowiek to sprawił...»
(Mt 13,24-28).
Nawet jeśli początkowo chwast
(objawienie fałszywe; zwodnicze
znaki) przypomina pszenicę (nauczanie Jezusa, Kościoła, prawdziwe
cuda i orędzia) dzieje się tak tylko
do czasu, zanim owoc dojrzeje... Nie
może więc zrodzić się dla człowieka
dobro z działania wizjonera,
który objawienie wymyślone
lub powstałe pod wpływem
szatana – przedstawia jako
Boże. O prawdzie tej pouczył
nas Jezus Chrystus w jeszcze
jednym miejscu: «Tak każde
dobre drzewo wydaje dobre
owoce, a złe drzewo wydaje
złe owoce. Nie może dobre
drzewo wydać złych owoców
ani złe drzewo wydać dobrych owoców» (Mt 7,17-18).
     Przymykanie oczu na fakt,
że ktoś oszukuje, ale m. in.
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nawołuje też do modlitwy, wydaje
się bardzo niebezpieczne. Oszustwo
bowiem chyba nie jest drzewem,
które kiedykolwiek może wydać dobre
owoce...
DLA ROZEZNANIA PRAWDZIWOŚCI ORĘDZIA WAŻNIEJSZA JEST JEGO TREŚĆ
NIŻ CUDA
Z faktu, iż nie tylko Bóg, ale także
i szatan może w pewnych okolicznościach dokonywać nadzwyczajnych
znaków oraz z tego, że zdarzają się
objawienia fałszywe wywołane przez
szatana lub wymyślone przez ludzi
mieszające prawdę z fałszem, wynika
jasno, iż nie tyle cuda, ile treść orędzi
wskazuje, czy pochodzą one od Boga5.
Ważny zatem wniosek z naszych
rozważań i zarazem kolejny krok w
trudnej sztuce rozeznawania można
sformułować następująco:
Skoro cud (nadzwyczajny znak,
uzdrowienie itp.) może pochodzić
zarówno od Boga, jak i od szatana,
wszelkie cudowne zjawiska należy
traktować z najwyższą ostrożnoś
cią. Nie należy ich też traktować od
razu jako dowodów na prawdziwość
objawienia. Trzeba prosić o dar roze
znania. O wiele większą wagę należy
przywiązywać do nauki wypływającej
z przekazywanych orędzi niż do towarzyszących im znaków.
Jeśli zatem jakieś objawienie jest
prawdziwe, to:
1. Zawarta w nim nauka będzie doskonale zgadzać się z nauczaniem Kościoła, Papieża oraz przyjętych przez
Kościół dokumentów np. soborowych.
2. Nauka prawdziwych objawień
będzie przekraczać naturalne doświadczenie i wiedzę wizjonera. Tego
«przekroczenia» samego wizjonera

brak w orędziach nie pochodzących od
Boga. Prawdziwe orędzia cechuje mądrość Boża, przewyższająca naturalną
wiedzę teologiczną wizjonera.
3. Treści zawarte w prawdziwym
objawieniu będą prowadzić do autentycznych nawróceń. Jedynym pewnym
znakiem Bożego działania jest nawrócenie serca.
Jeśli orędzia nie zawierają nauki
zgodnej z nauczaniem Kościoła lub
mieszają prawdziwą naukę z pouczeniami błędnymi – nie możemy wnioskować, iż pochodzą one od Boga,
nawet gdyby towarzyszyły im jakieś
wyjątkowe znaki.
Same nadzwyczajne znaki nie dowodzą jeszcze Bożego pochodzenia
danego objawienia. Mogą się bowiem
również pojawiać przy fałszywych objawieniach i pochodzić od księcia tego
świata, który chce przez nie uczynić
wiarygodną jakąś nieprawdziwą i
szkodliwą dla Kościoła naukę.
Przypisy:
1
O którym możemy tak wyrokować,
bo np. wizjoner głosi naukę wypaczającą podstawowe Prawdy o Bogu,
sprzeczną z nauczaniem Papieża i
Kościoła, nawołuje do buntu wobec
przepisów i praw, którymi rządzi się
Kościół; odwiedzanie miejsca tego objawienia rodzi często w ludziach pychę
i przekonanie, że tylko oni idą słuszną
drogą, oraz agresję w stosunku do
tych, którzy się im sprzeciwiają lub po
prostu zachowują ostrożność.
2
Aborcja jest obecnie zalegalizowana w bardzo wielu krajach.
3
Aborcja podoba się szatanowi,
ponieważ potrzebuje on ofiar z ludzi dla
zdobycia władzy. Zbrodni tej dokonuje
codziennie wiele osób, które nie są
nawet świadome, że oddają przez to
cześć demonowi i udzielają
mu w ten sposób mocy.
4
Dom Modlitwy św. Szarbela często nazywany obecnie
w Polsce Domem św. Maksymiliana.
5
Zdarza się, że pielgrzymujący do miejsc fałszywych
objawień znają przekazywaną
tam naukę tylko powierzchownie. Przyjmują ją z góry
za prawdziwą. Głównym ich
celem jest bowiem wspólna,
żarliwa modlitwa.
Oprac.: VD
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Zasłona tajemnicy otaczająca
Marię Miłosierdzia Bożego odkryta!
To specjalistka od Public Relations...
Naprawdę nazywa się
Mary McGovern
Mozaika posiadanych informacji
prowadzi do drzwi Mary Carberry, lat
58, z Dublinu w Irlandii. Prowadzi ona
działalność pod panieńskim nazwiskiem Mary McGovern. Ma czworo
dzieci. Dwoje z nich pracuje już w jej
firmie McGovernPR: córka Sarah Carberry (lat 28) i 27-letni syn, projektant
stron internetowych. Działająca od 27
lat firma McGovernPR zdobyła międzynarodowe nagrody w dziedzinie
marketingu produktów i idei.
Do rodziny Carberry należą też
inne firmy np. CultureLink, kierowana
przez jej męża Johna Carberry oraz
Digital Future Link, kierowana przez
córkę Sarę. Mary, John i ich dorosły
syn mieszkają w  Muldowney Court,
Hrabstwo Malahide, Dublin, w Irlandii.
Zwolenniczka wizjonera
Joe Colemana
Mary Carberry była zwolenniczką
irlandzkiego jasnowidza Joe Colemana, który zaczął otrzymywać swoje
wizje w 2009 r. Rok później Cathy
Hayes napisała w IrishCentral.com:
“Przed swomi ostatnimi wizytami
w Sanktuarium w Knock, w Irlandii,
Coleman pracował jako uzdrowiciel.
Prowadził kursy rozwoju duchowego
i przepowiadał przyszłość, trwało to
do czasu, aż Urząd Skarbowy nie zainteresował się jego finansami. Choć
pobierał 40 euro za sesję, twierdził,
że nigdy nie pobierał opłat za jakiekolwiek informacje pochodzące z jego
wizji, które przekazywała mu Maryja
Dziewica”.
Carberry miała decydującą rolę
w promocji Colemana w telewizji i w
materiałach drukowanych, promowała (byc może nawet napisała) jego
książkę ‘Przesłanie’ (na zdjęciu),
utrzymywała również jego witrynę
internetową. Prawdopodobnie to ona
napisała list do teologa katolickiego

Ronalda Conte w dniu 1 listopada
2010, w którym broniła Colemana,
twierdząc: “Jestem drugą wizjonerką.
Oboje doświadczamy wizji naszej
Pani, jak również Jej ukochanego
Syna Jezusa Chrystusa”. Wspomniała
też swoje proroctwa powtarzane później przez Marię Miłosierdzia Bożego:
„Ucisk już się rozpoczął. Druga
połowa rozpoczynie się na przełomie
2012 i 2013 roku.”
Korespondencja jest podpisana
tylko “Mary” z dopiskiem: ”Nie mogę
niestety podać panu swojego nazwiska”.
Siedem dni później, 8 listopada,
Maria Bożego Miłosierdzia (MBM)
porzuciła anonimowość, aby... ukryć
się w jeszcze większej anonimowości,
i by otrzymać swoją pierwszą oficjalną
wizję. W lutym 2011 wystartowała z
atrakcyjnie zaprojektowaną stroną
internetową o nazwie thewarningsecondcoming.com Tak jak w liście do
Ronalda Conte, wizjonerka powtarza
polecenie Maryi Dziewicy, aby orędzia
z nieba zostały opublikowane.
Odkąd pojawiła się MBM, Coleman
twierdzi, że nie widział już Mary Mc
Govern Carberry, choć jego obecna

strona publikuje jej imię w ogłoszeniach o spotkaniach modlitewnych.
Identyfikowanie zależności
Istnieje więcej połączeń między
nazwiskami McGovern – businesswoman – i Carberry. Irlandzka gazeta
Independent opublikowała w dniu
24 lipca 2010 tekst pt.: “Inicjatywa
e-commerce, która wystartowała
wczoraj, mająca na celu dotrzeć do
44 milionów Amerykanów irlandzkiego
pochodzenia dokonała niesamowitego
wyczynu dzięki uzyskaniu poparcia
amerykańskiego internetowego giganta AOL. Irland-usa.com została
utworzona przez firmę CultureLink,
która jest własnością doradczej firmy
PR, której właścicielem jest Mary
McGovern i jej mąż John Carberry”.
Utworzenie firmy CultureLink
prawd opodobnie ocaliło rodzinę
Carberry przed bankructwem. Kilka
miesięcy wcześniej, 8 grudnia 2009,
irlandzka gazeta Indpendent donosiła
bowiem o małżenstwie, które omal nie
straciło swego domu przez zaległości
w spłacaniu kredytu hipotecznego
w wysokości 70.000 dolarów. The
Building Society chciało przejąć wart
850.000 euro (około 3,4 mln złotych)
dom. Według prawnika Ann Lawlor,
John i Mary Carberry z Muldowney
Court, Malahide, Dublin, zalegali z
miesięcznymi ratami w wysokości
5217 euro przez okres 10 miesięcy
i byli dłużni ponad 50 tys. euro. Sąd
jednak odmówił przejęcia domu.
Powiązania biznesowe
Orędzia Marii Bożego Miłosierdzia
są opublikowane przez wydawnictwo
Coma Books w trzech tomach pod
tytułem Księga Prawdy (tak jak jej
polecono) i twórczość wizjonerki Marii
jest jedyną książką tego wydawnictwa.
Dodajmy do tego jeszcze ‘Krucjaty
Modlitwy’. Przy zakupie akceptowane
są karty kredytowe Visa i MasterCard.
Aby zapewnić firmie wyłączne dochody z dystrybucji publikowanych orędzi,
są one opatrzone prawami autorskimi
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Coma Books. Jezus i Maryja mówią,
a Maria Miłosierdzia Bożego – czerpie
zyski. Istnieje dodatkowy zapis językiem prawniczym chroniący publikację
orędzi: “W żadnym wypadku nie wolno
publikować, rozpowszechniać lub w
inny sposób odtwarzać w dowolnym
formacie jakiejkolwiek treści lub kopii
zawartości, która znajduje się na witrynie internetowej ‘Warning Second
Coming’”.
Coma Books ma taki sam adres jak
wydawnictwo Trumpet Publishing SA,
które utworzyła Sarah Carberry (córka
Marii McGovern posiada większość
udziałów) oraz Breffni Cully (lat 60).
Cully został zidentyfikowany przez
blogerkę jako Joseph Gabriel, ten sam
który prowadził i przemawiał podczas
seminariów MBM w Kanadzie i USA
późnym latem i jesienią 2013 r., podczas gdy jego pomocnicy zajmowali
się sprzedażą książek – wyłącznie
za gotówkę. Unikający aparatów fotograficznych Cully (zakazano używania
urządzeń rejestrujących dźwięk i wykonujących zdjęcia podczas spotkań)
miałby powód do zmiany swojej tożsamości – po to, by ukryć swoje stosunki
Sarah
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biznesowe z Carberry, co
mogłoby doprowadzić do
skojarzenia jej z Marią
Bożego Miłosierdzia. Tak
więc moż emy obecnie
połączyć Mary Carberry oraz jej córkę Sarah
Carberry z wydawnictwem Trumpet Publishing,
wydawnictwo z Breffni
Cully’ym i Josephem Gabrielem – aż dojdziemy
do samej wizjonerki Marii
Bożego Miłosierdzia.
Sarah już nie jest właścicielką
Trumpet Publishing. Jej miejsce za
jął Martin Heinrich Roth (lat 69), z
Kolonii w Niemczech. Roth zajmuje
się niemieckojęzyczną internetową
sprzedażą książek z orędziami MBM
zawartymi w Księdze Prawdy publikowanej przez Coma Books! Tak
więc znowu można połączyć Sarah i
Mary Carberry z Trumpet Publishing,
a następnie Heinricha Rotha z Coma
Books i wizjonerką MBM.
Coma Books i Trumpet Publishing
SA mają siedzibę pod adresem: blok
4, Harcourt Center, Harcourt Street,
Dublin – pod identycznym adresem
kontaktowym jak TheWarningSecondComing.com, strona internetowa Marii
Bożego Miłosierdzia. Świat jak widać
jest bardzo mały.
Na elektronicznej wizytówce vCard
Cully podaje miejsce zatrudnienia jako
Warning Second Coming. Czyżby Cully był właścicielem przedsiębiorstwa?
Kraina wizjonerów
Joe Coleman jest jednym z kilku
wizjonerów irlandzkich, którzy okazali

Brefini
Cully

się oszustami, lub którzy wydają się
co najmniej ‘podejrzani’. Denis O’Leary, który zaczął mieć wizje w 1988
roku, nadal twierdzi, że ma przekazy
z zaświatów… Organizuje grupy
modlitewne w całej Irlandii, które są
podobne do grup “krucjat modlitwewnych” MBM, które oplotły cały świat.
Bardziej znane są wizje kobiety
znanej jako Christina Gallagher. W
listopadzie 2009, w Londyńskim Daily Mail autor Philip Nolan pisze, że
według wielu osób jest to “największe
oszustwo religijne, jakie kiedykolwiek
miało miejsce w Irlandii.”
W przeciągu 20 lat od swojej
pierwszej wizji, matka dwojga dzieci,
opisywana jako ‘zwykła gospodyni domowa’ przekształciła się w bajecznie
bogatą właścicielkę czterech rezydencji. Irlandzki Sunday World donosi, że
od r. 2008 Gallagher, bez widocznych
dochodów, mieszka w rezydencji wartej 5 mln 400 tys. dolarów, w dzielnicy
wyższej klasy, w Malahide (północne
wybrzeże Dublina), zamieszkałej
przez około 16.000 mieszkańców. Jest
to ta sama okolica, w której mieszka
Mary Carberry. W czasie gdy ‘zawodowa’ kariera Gallagher dobiegała
końca, zaczynała się kariera Marii
Bożego Miłosierdzia.
Nagradzana za marketing
Zdolności marketingowe Mary
McGovern (Mary Carberry) odnoto
wano w artykule opublikowanym
w czasopiśmie „Irish Business and
Leadership” w grudniu 2009 r. Tekst
zapowiadał nowe usługi online świadczone przez jej firmę. Mary McGovern,
zauważyła jak zręczne treści online
mogą zapewnić przyciąganie przez
angażowanie czytelników w kwestiach
dla nich interesujących... produkujemy
treści, które stymulują debaty zarówno
w internecie, jak i poza nim. Kluczowym celem jest pozyskanie stałych
czytelników internetowej strony firmy.
I tak po upływie roku, kobieta
ukr ywająca swoją tożsamość pod
pseudonimem Maria Bożego Miłosierdzia ukazuje w internecie niesamowitą zdolność do zaangażowania
czytelników w kwestiach, na których
im zależy. Czyni to z dużą dozą ‘przyciągalności’, tak aby czytelnicy cały
czas powracali. I twierdzi, że dostaje
niemal codzienne orędzia od Jezusa
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na obrazku, który mówi jej, że to ona
jest ostatnim prorokiem. A 100 tysięcy
jej zwolenników odpowiada: ‘Amen’.
To wyjątkowy i niezwykły podrę
cznik oraz ćwiczenie w skuteczności
marketingu i public relations.
Potwierdzenie tożsamości?
W czerwcu 2013 r., trzy lata po
tym jak Mary Carberry rozstała się z
jasnowidzem Joe Colemanem, Coleman otrzymał email o treści:
“Przeczytałam wiele na temat
Marii Bożego Miłosierdzia w ostatnim
czasie. Ona ukrywa się za swoim
fałszywym tytułem i chodzą słuchy,
że to Mary Carberry. Ona jest z tobą
związana. Czy możesz potwierdzić lub
zaprzeczyć tym rewelacjom?”
Coleman odpowiedział:
”Tak, to jest prawda, cały internet
od tego huczy. Nie widziałem ani
nie słyszałem o niej od trzech lat,
ale modlę się za nią, aby wróciła do
Boga [i Maryi ], diabeł działa na wiele
sposobów, aby oszukać ludzi i ukryć
przed nimi prawdę. Tak czy inaczej
czuję się dość dobrze i próbuję żyć
w stanie łaski, dziękuję za troskę,
przesyłam ci Miłość Matki (Bożej)
i błogosławieństwo. Joe Coleman,
pokój z tobą, amen. “
Użytkownik Facebooka ‘Bezpieczna Przystań (Safe Harbour), które jest
miejscem dla byłych zwolenników
MBM, twierdzi, że po pokazaniu Joe
Colemanowi zdjęcia Mary McGovern
[Carberry] opublikowanego przez nią
na portalu LinkedIn, ten potwierdził, że
na zdjęciu jest młodsza Mary Carberry. Należy tu wyjaśnić, że LinkedIn to
serwis społecznościowy dla profesjonalistów. Mary wymienia tam wśród
swoich zainteresowań: „...czytanie,
zwłaszcza ostrych thrillerów.”
Ujawnienie tożsamości MBM
okazało się przełomem i szybko
rozp owszechniło się w internecie
po opublikowaniu 1 listopada listu
zawierającego liczne szczegóły, napisanego przez kogoś, kto był w bliskim
kontakcie z rodziną Carberry. Fakt,
że list zawiera wiele szczegółów osobistych sprawia, że można go uznać
za wiarygodny. Badający tę sprawę
zna autorkę listu osobiście. Według
autorki, Mary nigdy nie miała wizji,
dopóki nie spotkała Joe Colemana.
“Zakażenie (demoniczne) Joe

Colemana na pewno przelało się na Mary Carberry
i wkrótce ona też zaczęła
mieć wizje. W rzeczywistości, wiele osób związanych z medium – jakim był
Joe Coleman – zacząło
mieć wizje, w tym Keith,
który wkrótce zginął w
wypadku samochodowym.
Jeśli ludzie nie są w stanie
łaski i zaczną przebywać
z ludźmi, którzy są albo
medium lub są fałszywymi
prorokami – nic dziwnego,
że i oni też zostają ‘zarażeni’ wpływem
demonicznym – co często prowadzi do
tego, że osoba ta ma wizje, proroctwa,
itp, ale one nie są od Boga - są całkowicie FAŁSZYWE”.
Czy Mary McGovern-Carberry –
laureatka międzynarodowych nagród
za marketing i public relations – to rzeczywiście Maria Bożego Miłosierdzia?
Czy za tym pseudonimem nie ukrywa
się więcej osób czy ‘wizjonerów’?
Kapłan, który wspierał
Marię Bożego Miłosierdzia
Wizje MBM wcześnie zdobyły
wiarygodność na facebooku dzięki
komentarzom pisanym przez “księdza
Marie-Paul”, który przedstawiał się
jako ksiądz katolicki. Pisał dobrze i
przekonywująco, dodawał budzące
zaufanie teologiczne argumenty. Ale
ks. Marie-Paul od czasu do czasu
wtrącał też orędzia już nie tak wiarygodne i wiązał MBM z poprzednimi
wizjonerami, w tym potępioną i zmarłą
już wizjonerką Veronicą Leuken z
Bayside w Nowym Jorku, a także z
australijskim liderem sekty Williamem
Kamm, który prowadził działalność

Breffni Cully
jako “Mały Kamyk”. Warto tu odnotować, że Kamm odsiaduje wyrok za
przestępstwa seksualne na dwóch
nieletnich dziewczynach i nie wyjdzie
z więzienia przed 2015 rokiem.
Kamm agresywnie promuje Marię
Bożego Miłosierdzia na swojej stronie
internetowej, na której jest niewiele
więcej oprócz tego. Promuje ją też
przez film na kanale YouTube, gdzie
przemawia jego pośrednik. Kamm
twierdzi nie od dziś, że będzie ostatnim papieżem.
Kamm – Kamyk, lat 63, ma już
nowe imię William Castelia, mające
na celu odciąć go od tożsamości,
która jest tematem książki, “Wilk Między Owcami: Australijski Lider Sekty
William Kamm”. Kamm przestał publikować własne orędzia od momentu
rozpoczęcia kariery przez MBM. Gdy
działał jako wizjoner, jego orędzia były
niezwykle podobne do orędzi Marii
Bożego Miłosierdzia, np. uprawiajcie
własne jedzenie, pieniądze będą bezwartościowe, kupujcie złoto i srebro,
koniec jest bliski.
A co do księdza Marie-Paul, jak się
okazało, wcale nie był księdzem, ale
członkiem sekty Williama ‘Kamyka’
Kamma. Kiedy użytkownicy facebooka zaczęli podejrzewać oszustwo,
administrator oficjalnej strony Marii
Bożego Miłosierdzia na facebooku
– mającej nazwę Jezus do ludzkości – zasięgnął porady bezpośrednio
u Marii Bożego Miłosierdzia, która
miała rozmawiać bezpośrednio z
Jezusem. Ten powiedział wprost, że
wkład fałszywego księdza był “ważny”.
Maria pisze, że [ks. Marie -Paul] „dodawał dużo wiarygodności do orędzi
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i smutno było zobaczyć, jak odchodzi.
Brakuje mi jego wpisów.”
Posiadamy kopię tego e-maila.
Fałszywy kapłan, Marie-Paul,
nadal promuje orędzia MBM pod in
nym imieniem na różnych stronach
internetowych, w tym na blogu BiblicalFalseProphet, gdzie twierdzi, że
papież Franciszek jest sojusznikiem
Antychrysta. I że sam Antychryst jest
jąkającym się Amerykaninem o południowo-indyjskim pochodzeniu, który
jest autorem książek biznesowych na
temat głodu na świecie. I jest tego całkiem pewien. A Jezus od MBM uważa
jego wkład za ‘ważny’.
Rozplątywanie sieci
Historia przyszłego papieża i
gwałciciela z wyrokiem, czyli Williama
Kamma (na zdjęciu), którego „niebiańskie orędzia” poprzedziły przesłania,
które miała otrzymać Maria Bożego
Miłosierdzia, nagle biegnie wprost do
domu rodziny Carberry. Ale aby się
tam dostać, musimy powrócić do pewnego siebie i przystojnego 60-latka,
który przemawiał na warsztatach Marii
Bożego Miłosierdzia pod przybranym
nazwiskiem ‘Joseph Gabriel’.
Jak powiedziano wyżej jest nim
najprawdopodobniej Brefini Cully,
emerytowany dentys t a, człowiek
biznesu i zapalony miłośnik roweru
(znany jako „latający dentysta”),
mówił z entuzjazmem o widzeniach
irlandzkiej wizjonerki, wożąc ze sobą
obrazek Jezusa, który rozmawia z
wizjonerką. Jest on także zaangażowany w szereg przedsięwzięć, w tym
w Pharmanex, będącej oddziałem
firmy marketingowej Nu Skin, a także
w wydawnictwo Trumpet Publishing
SA, którego jest współwłaścicielem
razem z córką Mary Carberry - Sarah.
Kiedyś miał też pewien zatarg prawny.
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Według Irlandzkiego Inishowen News of Donegal w 2007
roku, Cully był zamieszany
w ‘aferę związaną z kartami
zdrowotnymi’, która przyniosła mu zysk w wysokości
144.504 dolarów. Na stronie
Google+ w kręgu swoich
znajomych wymienia on tylko
dwoje przyjaciół. Jednym jest
jego agent nieruchomości, a
drugim – Christine Lammerman.
Tymczasem Christine
Lammermann jest byłą teściową
Małego Kamyka, Williama Kamma!
Jakie jest prawdopodobieństwo,
że Kamm – sekciarz, ma w swojej
rodzinie kogoś, kto jest przyjacielem
lub partnerem biznesowym rodziny
Carberry, a także kogoś, kto w tym
samym czasie propaguje wizje Marii
Bożego Miłosierdzia?
Trop: Lammermann
W 1991 roku Christine Lammermann wraz ze swoją córką Bettiną wyemigrowały do Australii z Monachium
w Niemczech, aby przyłączyć się do
wspólnoty Małego Kamyka [Williama Kamma]. W szczytowym okresie,
wspólnota założona przez Kamma w
1983 roku, mogła mieć nawet 500.000
zwolenników. Bettina, wtedy 17-latka,
została ‘potajemną mistyczną żoną’
Kamma i ‘Królową Sekty’; urodziła
mu sześcioro dzieci – Kamm miał 16
dzieci z ośmioma żonami. Następnie
w 2006 roku rozwiodła się z nim w rok
po tym, jak Kamm trafił do więzienia.
Bettina, teraz 40-latka, uciekła od
zgiełku. Jej matka zaś pozostała w
gminie przez kolejne siedem lat, do
niedawna mieszkała pod swoim adresem na Koloona Drive, Cambewarra,
Nowa Południowa Walia, po to by
nadal zajmować się marketingiem

internetowym.
Christine Lammerman, przedsiębiorca w dziedzinie internetowego
marketingu produktow zdrowotnych,
jest także organizatorką katolickiego
ruchu “Our Lady of Refuge” (Nasza
Pani od Arki - jak ją nazywano w
Polsce - przyp. wyd.), organizacji
zainspirowanej przez niemieckiego
biskupa Ralpha Napierskiego, który
bezskutecznie próbował wziąć udział
w konklawe i wyborze obecnego papieża. Napierski nie jest prawdziwym
biskupem, ale ubiera się i zachowuje,
jakby nim był.
W połowie listopada 2011, wizje
Marii Bożego Miłosierdzia zaczęły
się pojawiać na stronie internetowej
Lammermann z taką samą częstotliwością, z jaką pojawiają się one
na stronie internetowej MBM. Ale
Lammerman nie przypisuje orędzi
Marii Bożego Miłosierdzia, ani nie
podaje jej adresu internetowego na
swojej stronie. W pewnym momencie,
Lammermann uznała za konieczne,
aby zaprzeczyć temu, że jest autorką
orędzi. W jednym e-mailu Lammermann wydaje się jednak przyznawać
do autorstwa jednej z modlitw MBM,
których jest 125. Pisząc o modiltwie nr
31, dodaje komentarz: “Mam nadzieję,
że podoba Ci się to, co napisałam.”
Wiemy z wywiadu z MBM, zarówno
z treści jak i z akcentu, że “Ostatni
Prorok” czyli Maria Bożego Miłosierdzia jest irlandzką businesswoman
posiadającą dzieci. Jednak nie wiedzieliśmy, czy wspierają ją przyjaciele? Co łączy australijskiego sekciarza,
irlandzką kobietę biznesu oraz firmę
zajmującą się marketingiem i PR?
Teraz jest jasne, że każdy wydaje się
mieć w tym jakiś własny interes. Sieć
oszustw powoli się rozplątuje.
Reakcja Kościoła
Orędzia Marii Bożego Miłosierdzia
zostały publicznie potępione przez
biskupów katolickich w wielu krajach,
gdzie rozprzestrzenia się ta sekta. Ale
irlandzcy biskupi, którzy mają jurysdykcję nad Marią, nie zabrali głosu.
A milczenie to jest zastanawiające.
Według cytowanego powyżej listu
napisanego w listopadzie, arcybiskup
Dublina Diarmuid Martin zna tę kobietę i wyznaczył dla niej egzorcystę
– irlandzkiego księdza – aby zapoznał

4/2013

się z jej orędziami i zbadał je. Autorka listu
pisze: “Egzorcysta powiedział jej, że te orędzia nie są od Boga, i że są one całkowicie
FAŁSZYWE”.
Czy to już koniec?
Czy jednak przekona to zwolenników
MBM, że to koniec oszustwa? Czy też orędzia
te będą wciąż rozpowszechniane? Wizjonerzy z Necedah w Wisconsin, a później z
Bayside, w Nowym Jorku, twierdzili, że mają
orędzia na następne 20 lat. Oboje zostali
potępieni. Istnieją setki innych przykładów.
Niektóre dobre, niektóre – nie. Zwolennicy
MBM lubią podkreślać propagowanie katolickich nabożeństw, nacisk na modlitwę,
post, pokutę, odmawianie różańca i Koronki
do Bożego Miłosierdzia. Istnieje ponad 125
modlitw Marii Bożego Miłosierdzia, które
tworzą Krucjatę Modlitwy, która okrąża cały świat. A to wszystko
w ciągu zaledwie trzech lat! To rzeczywiście może wyglądać na
dzieło Jezusa... albo na diabelski podstęp mający na celu oszukać
wiernych i szczerych poszukiwaczy prawdy. W tej pułapce jest
miód jako przynęta.
Stres związany z trudną sytuacją finansową rodziny Carberry,
co potwierdza groźba utraty domu – i co się z tym wiąże – wstyd
w środowisku społecznym i biznesowym, mógł stworzyć emocjonalne podwaliny, które popchnęły Mary do poszukiwań pociechy
w duchowości. Być może związek Mary z Joe Colemanem zainspirowały ją do jej własnego transcendentalnego projektu. Miała
utalentowaną rodzinę i międzynarodowe kontakty wystarczające,
aby dostarczyć produkt rynkowi stęsknionemu za duchową klarownością. Nie wierzę, aby Mary czy Joe czy też inni wizjonerzy
zaczynali swą działalność z zamiarem oszukiwania. Szczerość w
oczach klęczącego na modlitwie Joe Colemana zdobywa serca.
Modlitwy i orędzia, które wyłaniają się zza kurtyny Marii Bożego
Miłosierdzia chwytają za umysły i serca. Ale wiemy, że diabeł
potrafi czule obejmować wroga i zdradzać swoich przyjaciół po
to, by móc zasiać niegodziwość i zniewolenie.
Podobno przy końcu czasów nawet wybrani zostaną zwiedzeni.
Nadszedł czas zamętu, w którym brakuje jasnego przywództwa.
Przez pewien czas wierzyłem, że orędzia te były autentyczne. Ale
były też pewne problemy, takie jak sprzeczności, brutalny język.
Nawet problemy z budową zdań i interpunkcją! Czy nikt tam nie
sprawdza gramatyki? Nie mówiąc już o teologicznych argumentach: Żyjemy w wieku pozbawionym
wierności doktrynalnej – i to w najwyższym stopniu!
Mary i John mają piękną, inteligentną i utalentowaną rodzinę. Módlmy się, aby zostali ochronieni przed
jakąkolwiek szkodą spowodowaną
odkryciem i opublikowaniem tych
rewelacji. A także o to, aby Mary ujawniła się i do wszystkiego przyznała.
Nadszedł czas, aby unieść zasłonę...
Saseen
Tekst opublikowany na http://
midwaystreet.wordpress.com/
Joe Coleman
2013/11/11/8/

Tekst artykułu w oryginale brzmi Maria Divine Mercy: The Woman Behind the Curtain i pozwala odkryć
zagadkę kobiety, która – zachowując aż dotąd pełną
anonimowość – od kilku lat działa bardzo skutecznie,
dzieląc Kościół i wprowadzając wiernych na ścieżki
fałszywej pobożności. Obecnie podział ten ujawnia się
coraz bardziej przez podważanie autorytetu Papieża
Franciszka, przez rzucanie na niego fałszywych oskarżeń, które mają osłabić jego pozycję i oddziaływanie
w Kościele. W uzupełnianie informacji dostarczanych
przez Marię włączyli się obecnie w internecie nawet
ludzie deklarujący się jako niewierzący. Wierzący zaś
kopiują je nieraz całkowicie bezmyślnie nie analizując
źródła.
Dlaczego zatem Maria cieszy się takim posłuchem,
że jej zwolennicy nie przyjmują ani faktów, ani ujawnianych oszustw, do jakich na pierwszym miejscu należą
sfałszowane zdjęcia?
Jednym z nich było np. zdjęcie Papieża całującego krzyż, na którym zamiast sylwetki Chrystusa miał
być zawieszony wąż. Krzyż ten Papież otrzymał od
młodego współczesnego artysty, podczas Światowych
Dni Młodzieży w Rio de Janeiro. Miał on świadczyć
o wprowadzaniu przez Papieża nowych krzyży, co
zapowiadała Maria w jednym z orędzi. Tymczasem
okazuje się, że na krzyżu jest wizerunek Chrystusa,
jednak komputerowa obróbka zdjęcia umożliwiła jego
zniekształcenie i kłamliwe oskarżenie Papieża, zaś
zwolennikom Marii dała do ręki broń w postaci rzekomo
spełnionego proroctwa.
Jedna z bardzo aktywnie rozs zerzających te
wiadomości osób, ma na swojej stronie takie życiowe
Credo: «Moje zainteresowania: antyklerykalizm i demaskowanie zła czynionego przez Watykan; uderzanie
w uczucia religijne, “moralne”, “etyczne”, “polityczne”
itp wymyślone bzdury.»
Myliłby się ktoś, kto by sądził, że atakuje on jedynie
Papieża Franciszka. Otóż nie. Dowiadujemy się np. od
wspomnianej osoby, że Jan Paweł II był organizatorem
pedofilii w Kościele, a wiele równie ciężkich przewinień
można zarzucić - zdaniem tej osoby - Benedyktowi
XVI. Tak światłych przygodnych pomocników ma Maria
Miłosierdzia Bożego i wynika z tego, że do przekonania
takich ludzi trafia treść jej przesłania.
Skąd zatem ten entuzjazm i wsparcie? Otóż, jak
się wydaje, osoby trudniące się, jak Maria McGovern,
sektorem Public Relations pracują nad kształtowaniem np. w mediach dobrego wizerunku jakiejś firmy,
instytucji czy organizacji, a czasem pojedynczej osoby
(polityk, artysta, jakakolwiek osoba publiczna, której
zależy na ukształtowaniu konkretnej opinii otoczenia
na swój temat). Na taki wizerunek specjaliści od PR-u,
pracują latami, a sukces odnoszą jedynie ci, którzy mają nieszablonowe,
oryginalne pomysły.
Maria, jako - uznana nawet na
arenie międzynarodowej - specjalistka od Public Relations zna się zatem
doskonale na psychologii społecznej
i na takich metodach manipulowania
informacją, aby osiągnąć z sukcesem zamierzony cel. Tym razem
jednak cel jest ogromnie ważny i
brzemienny w skutkach: odebrać
zaufanie, jakim ludzie mogliby obdarzyć Papieża Franciszka i rzucić
cień na wiarygodność Kościoła
katolickiego.
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Post scriptum
Autora
z 30 listopada
2013
Nadal trwają badania dotyczące
objawień MBM i prawie codziennie
prowadzą one do nowych odkryć.
Wkrótce uzupełnimy artykuł o odnośniki łączące sprawozdania z uzupełniającymi je dokumentami, w tym również skopiowane i zachowane „zrzuty
ekranu” stron internetowych, które
obecnie, od czasu pojawienia się naszego artykułu w dniu 11 listopada
2013 roku, są sukcesywnie usuwane
i blokowane.
Autor tego opracowania mieszka
w USA i nie ma żadnych osobistych
ani zawodowych więzi z osobami o
nazwisku Carberry wymienionymi w
artykule ani z żadną z pozostałych
wspomnianych w nim z nazwiska
osób. W swoim dążeniu do ustalenia
autentyczności przesłań, które coraz
mocniej propagują schizmę w Kościele katolickim, odkrył grono osób
poszukujących prawdy - wszyscy to
wierni katolicy - zaangażowanych w
badanie tajemnicy rozpowszechniającej orędzia kobiety, która nie chce
się ujawnić. Powyższy artykuł jest
wynikiem ich badań. Jeśli posiadacie
nowe, ważne dla sprawy informacje,
należy dodawać je w polu komentarz
lub publikować na jednej ze stron facebook’owych stworzonych jako pomoc dla byłych „wyznawców” MBM.
Prośby o zachowanie anonimowości
autorów nowych informacji będą respektowane. Wszystkie komentarze
są przez nas czytane i dodawane z
datą ich otrzymania na samej górze,
aby były widoczne jako najświeższe.
Powyższy artykuł należy rozumieć
jako gest współczucia dla osób, które
rozpowszechniają i utrwalają te orędzia, jak i do tych, które są ich ofiarami. Boże dopomóż nam wszystkim.
Nad Renem
Przez cztery miesiące osoby
usilnie poszukujące prawdy zebrały setki fragmentów informacyjnych
„okruchów”, który utworzyły obraz
ujawniający tajemnicę Marii Miłosierdzia Bożego. Jedną z takich ważnych
informacji jest 10 nazwisk na liście
kontaktów Joe Coleman’a - medium,
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na potrzeby organizowanego przez
niego spotkania modlitewnego latem
2012 roku, która to lista zawiera nazwisko Mary Carberry i kogoś zidentyfikowanego jako Herzmariens. Nazwiska zachowano bez świadomości
ich ważności.
Dzięki pracy niemieckiego badacza poznaliśmy obecnie znaczenie
osoby określonej – jak wspomniano
wcześniej – jako Herzmariens, która
to osoba prawdopodobnie trzyma za
ręce panią Carberry, podczas gdy
Joe Coleman (medium) komunikuje
się z „zaświatami”. Zapewnia nas on
o powiązaniu nie tylko z Mary Carberry, ale również z Marią Miłosierdzia
Bożego.
Herzmariens to niemiecka modlitewna strona internetowa utworzona
w 2003 r., promująca „wizjonerów”.
Nazwa oznacza „Serce Maryi”. Jest
to również pseudonim twórcy strony
internetowej, przedstawiciela handlowego oraz tłumacza niemieckiego
wydania 3-tomowego kompletu orędzi
Marii Miłosierdzia Bożego. Jest nim
Martin Roth z Kolonii w Niemczech.
Czy jest to jedynie zbieg okolicz
ności, że Herzmariens, zwolennik
grupy modlitewnej Colemana, znajomy Mary Carberry okazuje się być
osobą czerpiącą zyski z wizji Marii
Miłosierdzia Bożego? I czy ten człowiek: Martin Herzmariens Roth mógł
przedstawić się jako „Heinrich” Martin
Roth, również z Kolonii, z Niemiec,
który wspólnie z Breffini Cully kieruje
Wydawnictwem Trumpet założonym
przez Cully i córkę Marry Carberry Sarah? Odwróćmy pytanie: Jakie jest
prawdopodobieństwo, że to stwierdzenie NIE jest prawdziwe?
Pieczęć
Wizje trwały już ponad rok, kiedy
Maria otrzymała modlitwę ochrony
„pieczęć żywego Boga” (numer 33)
od Jezusa. Artysta grafik zaprojektował ją na kolorowym pergaminie z
modlitwą, powiązanym z nią tekstem
i elementami graficznymi, zawierający mocno wyróżniający się wizerunek
czerwonej pieczęci. Pieczęć, zgodnie
ze słowami „Jezusa” z wizji Marii, jest
jego obietnicą zbawienia (wyraźna
sprzeczność z doktryną katolicką).
Pieczęć na papierze ma nadprzyrodzoną moc, która ma chronić wszystkich przyjmujących ją do czasu dru-

giego przyjścia Chrystusa. Papierową
pieczęć, z tekstem przetłumaczonym
na 16 języków, można pobrać na stronie TheWarningSecondComing.com,
wydrukować ją i umieścić w widocznym miejscu w swoim domu. Wszystkie pieczęcie, te przeszłe, obecne
i przyszłe zostały zawczasu pobłogosławione na prośbę Marii Bożego
Miłosierdzia przez Ojca Dominika La
Fleur z Kanady. Pisze on na stronie
intergebetskreis.com: „Jeśli wyświęceni szafarze odmówią poświęcenia
pieczęci - moje jest ważne!”
Maria utrzymuje, że miała przesłanie od jej rzekomego Jezusa, w
którym Jezus polecił przekazać artyście, że zatwierdza pieczęć i dobrze
ocenia jego pracę, chociaż modlit
wa nie zawiera słów: „Jezus”, „Pan”
ani „Chrystus”. Co ciekawe, artysta
ignoruje moc, jaką przypisuje się te
mu zaprojektowanemu przez niego
symbolowi czerwonej pieczęci. Znak
pieczęci można bowiem zakupić z katalogu jego prac, które są chronione
prawami autorskimi. Na pieczęci widnieje także symbol masonerii. Istnieje
33 stopni masonerii, a wspomniana
na początku modlitwa ma nr 33.
Czy to kolejny przypadek?
Na ogólnie dostępnej stronie internetowej mediów społecznościowych
artysta w prosty sposób wyraził się na
temat swojej działalności: „Jestem artystą komercyjnym i posiadam tysiące
zdjęć. Czerwona pieczęć jest jedną
z grafik z mojego katalogu i istniała
wiele lat wcześniej zanim ktoś się nią
zainteresował. Czerwona pieczęć jest
symbolem dekoracyjnym i nie posiada mocy większej niż twój awatar na
facebooku.”
Nieco wcześniej zapytano autora
grafiki, czy zarabia na wizerunku pieczęci. Odparł: „Tak, jestem artystą zarabiającym na swoich pracach. Tym
się właśnie zajmuję.” A kontynuując
swój wywód w internecie dodał: „Jeśli chcecie, abym bronił Marii Bożego
Miłosierdzia, musicie mi zapłacić.”
Te i podobne komentarze artysty
zostały usunięte z podglądu na żywo,
jednak badający ten temat posiadają
skopiowane obrazy tych „rozmów” i
będą one widoczne w postaci dodanych do artykułu internetowego linków.
Przekład z ang.: Katarzyna R.

Jezus
do ludzkości?
Kobieta, która nazywa siebie
Marią Bożego Miłosierdzia (MBM,
a właściwie tłumacząc dosłownie
z języka angielskiego: Maria Boże
Miłosierdzie), posłańcem Bożym i
Prorokiem Ostatnich Czasów, opu
blikowała blisko 1000 orędzi Pana
Jezusa, Maryi Dziewicy i Boga Ojca
na swojej stronie internetowej http://
www.thewarningsecondcoming.com/
Witryna ma ponad 40 tys. fanów
na facebooku (znajduje się pod ha
słem: JesusToMankind) i odpowiada
jące jej dziesiątki międzynarodowych
lub lokalnych stron internetowych.
Strona główna www.facebook.com/
JesusToMankind czyli „Jezus do ludz
kości”, opatrzona jest obrazkiem twa
rzy wesoło uśmiechającego się Jezusa,
podczas gdy orędzia obwieszczają
globalne kataklizmy oraz satanistycz
ne działania, które mają prowadzić do
czasów ostatecznych i schizmatyczne
go odzielenia się zwolenników Marii
od Kościoła instytucjonalnego.
Wyznawcy MBM, liczący – jak się
szacuje – nawet setki tysięcy osób i
nie brak ich nawet w najmniejszych i
najbardziej oddalonych krajach afry
kańskich, zamienili się w podobne
do sekty masy ludzi poszukujących
wyłącznie u Marii prawdy, mimo że
publikowane przez nią przesłania
doczekały się już wielu negatywnych
reakcji ze strony hierarchii katolickiej,
komentatorów religijnych i teologów.
MBM ma zagorzałych zwolen
ników i tak samo zagorzałych prze
ciwników. Twierdzi ona, że do
świadcza średnio czterech wizji tygo
dniowo – w ciągu ostatnich trzech lat,
powtarzających prorocze ostrzeżenia
sprzed 100 lat, a do tej
mieszanki dodaje wiele
sama od siebie, przyczy
niając się i do dyskusji, i
do podziałów na całym
świecie – zarówno za
jak i przeciw tym orę
dziom we wspólnotach
religijnych i rodzinach.
Strona internetowa
Marii wydaje się jedną

z najlepiej prezentujących się witryn
prorockich! Kobieta ta, pierwszy
wniosek, ma zatem niesamowite
zdolności marketingowe i środki
techniczne dla przekazywania treści!
Nic jednak nie było o niej wiadomo,
aż do publikacji przedstawionego
wyżej artykułu.
Od roku byliśmy, jako wydawnic
two, usilnie nakłaniani przez osoby
mieszkające w Kanadzie i czytające
nasze publikacje do wydrukowania
w Polsce „przesłań” MBM. Jednak to,
co oddajemy w ręce naszym czytel
nikom, staramy się zawsze wnikliwie
i na modlitwie rozeznawać. Ocena
orędzi MBM była jednoznaczna:
negatywna, czyli w naszym głębokim
przekonaniu nie pochodzą od Boga.
W łaśnie dlatego nie podjęliśmy
współpracy i zachęcaliśmy także usil
nie osoby zaangażowane w ruch ma
jący cechy religijnej sekty do refleksji
i porzucenia swego zaangażowania na
rzecz upowszechniania orędzi MBM.
Fakt, który wielu podnosiło jako
argument, że prorok nie powinien
się ukrywać, a Maria pozostaje cał
kowicie anonimowa, był dla nas na
dalszym planie. Sama treść orędzi
pogrąża „wizjonerkę” i dowodzi,
że jest ona prorokiem fałszywym.
Rozeznanie nasze potwierdziło już
w zupełności jej odrzucenie Papieża
Franciszka, kłamliwe przypisywanie
mu cech i intencji mających na celu
zniszczenie wiary i Kościoła.
Ukrywanie tożsamości Marii aż
dotąd nikomu nieznanej tłumaczono
nam niezmiennie niezwykłymi ataka
mi na jej osobę. Przedstawiano nam ją
jako „najbardziej prześladowanego pro-
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roka wszechczasów.” Jednak pojawia
się pytanie, czy można zaatakować w
sposób dotkliwy i zadający cierpienie
kogoś, kogo nikt nie zna? Czy moż
na porównać krążące po internecie
opinie o nikomu nieznanej „Marii
z Irlandii” np. z atakiem na Vassulę,
która w 1995 roku z Wiadomości w
szwajcarskiej telewizji dowiedziała
się o stanowisku Kongregacji wobec
niej (zweryfikowanym dopiero w
roku 2003), a prowadzący program
wymienił jej imię, nazwisko i pełny
adres?
Artykuł ukazujący fakty i wnio
ski z tak ważnego, mozolnego do
chodzenia do prawdy o Marii Bożego
Miłosierdzia, którą okazuje się być
Mary McGovern, szefowa dobrze
prosperującej i cenionej na arenie
międzynarodowej firmy marketingo
wej, która jednak boryka się z trudno
sciami finansowymi, jednoznacznie
wskazuje, że przesłanki tej anoni
mowości mogły być też zasadniczo
inne. Miały na celu ukrycie biznesu,
jaki wiąże się z upowszechnieniem
orędzi MBM, a ponadto ukrycie
celu, jaki być może im dodatkowo
przyświeca: wypromowanie na nowo
Małego Kamyka i rozbicie Kościoła.
Człowiek ten, który przed 30 laty roz
winął kult św. Szarbela
i swój własny, zyskując
w krótkim czasie setki
tysięcy wyznawców na
dal nie zmienił swoich
zapowiedzi, prowadzi
stronę internetową i
czeka cierpliwie na po
nowne wyjście na scenę
religijnych wydarzeń,
po wyjściu z więzienia.
(oprac. vd)
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«Wielki jest Mój ból...»
Fatima, 15.09.1989
Wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny Bolesnej (411)
Wielki jest Mój ból
a Uczestniczcie, synowie, w
Moim bólu. Jestem waszą Matką
Bolesną. Moje Niepokalane Serce
przeszywają liczne i bolesne ciernie.
b Z dnia na dzień wzrasta pano
wanie Mojego przeciwnika i jego
moc rozciąga się w sercach i duszach.
Gęsta ciemność zstąpiła właśnie na
świat. Jest to ciemność uporczywego
odrzucania Boga. Jest to ciemność
grzechu – popełnianego, usprawie
dliwianego i już nie wyznawanego.
Jest to ciemność rozwiązłości i nie
czystości, ciemność niepohamowa
nego egoizmu i nienawiści, podziału
i wojny. To ciemność utraty wiary i
odstępstwa.
c W kielichu Mojego Niepo
kalanego Serca zbieram również dziś
całą boleść Mojego Syna Jezusa – po
nownie mistycznie przeżywającego
krwawe godziny agonii. Nowym
Getsemani dla Jezusa jest dziś widok
Jego Kościoła, tak sprofanowanego
i opustoszałego. Większa część jego
Pasterzy zasypia w obojętności i
letniości. Inni zaś powtarzają gest
Judasza i zdradzają Jezusa – z po
wodu pragnienia władzy i pieniędzy.
d Smok nie posiada się z radości
widząc wielkość swej zdobyczy, osią
gniętej z pomocą czarnej Bestii oraz
Bestii podobnej do baranka. W tych
dniach diabeł rozszalał się przeciw
wam wiedząc, że niewiele pozostaje
mu czasu.1 Dlatego właśnie nadeszły
dni Mojego wielkiego bólu.
e Wielki jest Mój ból na widok
Mego Syna Jezusa, wciąż po
gardzanego i biczowanego w Jego
Słowie – odrzucanym z powodu py
chy i rozszarpywanym przez ludzkie
i racjonalistyczne interpretacje.
f Wielki jest Mój ból, kiedy wi
dzę, że Jezus prawdziwie obecny
w Eucharystii jest coraz bardziej
zapominany, porzucany, obrażany i
deptany.
g Wielki ból sprawia Mi widok
Mojego Kościoła podzielonego,
zdradzonego, obnażonego i ukrzy
1
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żowanego.
h Boleję bardzo na widok Mo
jego Papieża. Chwieje się on pod
ciężarem bardzo ciężkiego krzyża, a
otacza go wielka obojętność ze stro
ny Biskupów, Kapłanów i wiernych.
i Wielki jest Mój ból z powodu co
raz większej liczby Moich biednych
dzieci kroczących drogą zła i grze
chu, nałogu i nieczystości, egoizmu
i nienawiści; z powodu wszystkich,
którym grozi wielkie niebezpie
czeństwo wiecznego zatracenia się
w piekle.
j Was, synów poświęconych Mo
jemu Niepokalanemu Sercu, pytam
dziś o to, o co pytałam w tym miejscu
troje Moich dzieci, którym się obja
wiłam: Łucję, Hiacyntę i Franciszka:
k Czy chcecie – na ołtarzu Mojego
Niepokalanego Serca – złożyć siebie
Panu w ofierze dla zbawienia wszy
stkich Moich biednych dzieci grzesz
ników? Jeśli zechcecie przyjąć Moją
prośbę, będziecie musieli zrobić to, o
co was teraz proszę:
– Modlić się więcej, odmawiając
szczególnie Różaniec Święty;
– Organizować częste godziny
adoracji i wynagrodzenia euchary
stycznego;
– Przyjmować z miłością wszel
kie cierpienia, które zsyła wam Pan;
– Szerzyć odważnie Moje orę
dzia, które wam daję jako Niebieska
Prorokini tych ostatnich czasów.
l Gdybyście wiedzieli, jaka czeka
was kara, jeśli zamkniecie drzwi wa
szych serc na zatrwożony głos waszej
Niebieskiej Mamy! Boskie Serce
Mojego Syna Jezusa powierzyło
bowiem Mojemu Niepokalanemu
Sercu ostatnią próbę doprowadzenia
was do ocalenia.
Dongo (Como), 13.10.1989,
Rocznica ostatniego objawienia fa
timskiego (412)
Anioł pierwszej plagi2
a Wspominacie dziś Moje osta
tnie objawienie, które miało miejsce
w Fatimie 13 października 1917 i
zostało potwierdzone cudem słoń
ca. Wpatrujcie się coraz bardziej w
Niewiastę obleczoną w słońce, która
ma za zadanie przygotować Kościół i
2

Por. Ap 16,2n.

ludzkość na przyjście wielkiego dnia
Pańskiego.
b Nadeszły czasy decydującej
bitwy. Przyszła na świat godzina
wielkiego ucisku, ponieważ Anio
łowie Pana zostali wysłani ze swymi
plagami na ziemię, aby ją ukarać.3
c Ileż razy zapraszałam was do
kroczenia drogą umartwiania zmy
słów, do opanowywania waszych
namiętności, do skromności, do
dawania dobrego przykładu, do czy
stości i świętości! Ludzkość jednak
nie przyjęła Mojego zaproszenia i
nadal była nieposłuszna szóstemu
przykazaniu Prawa Pańskiego, za
kazującemu popełniania czynów
nieczystych.
d Co więcej, celowo wychwala się
takie przekroczenia i proponuje się
je jako osiąganie ludzkiej wartości i
nowy sposób doświadczania osobi
stej wolności. I tak doszło dziś do
zalegalizowania wszelkich grzechów
nieczystych – jako dobrych. Zaczęto
niszczyć sumienia dzieci i młodzie
ży, prowadząc je do przekonania,
że czyny nieczyste popełniane w
samotności nie są już grzechem, że
współżycie seksualne narzeczonych
przed ślubem jest dozwolone i dobre,
że rodziny mogą żyć swobodnie i
uciekać się również do środków
uniemożliwiających zrodzenie dzie
ci. Człowiek doszedł do usprawie
dliwiania i pochwalania czynów
nieczystych przeciwnych naturze i
do ustanawiania praw, które stawiają
na równi życie rodzinne i wspólne
życie homoseksualistów.
e Nigdy niemoralność, nieczy
stość i rozpusta nie były w takim
stopniu przedmiotem stałego rozpo
wszechniania – poprzez prasę i wszel
kie środki społecznego przekazu – w
jakim dzieje się to dzisiaj. Zwłaszcza
telewizja stała się zdeprawowanym
narzędziem codziennego bombar
dowania niemoralnymi scenami,
mającymi na celu zniszczenie czy
stości umysłów i serc wszystkich. W
miejscach rozrywek – szczególnie w
kinach i dyskotekach – stale profa
nuje się publicznie godność ludzką i
chrześcijańską.
f Jest to czas, w którym Pan,

3

Por. Ap 15,5n.

4/2013

nasz Bóg, jest stale i publicznie
znieważany przez grzechy cielesne.
Pismo Święte już was ostrzegło,
że człowiek popełniający grzechy
cielesne znajduje w swoim ciele
sprawiedliwą karę. Z powodu tego
wszystkiego nadszedł czas, w którym
Anioł pierwszej plagi przechodzi
przez świat, aby go ukarać zgodnie
z wolą Bożą.
g Anioł pierwszej plagi wyciska
wrzód złośliwy i bolesny na ciele tych,
którzy pozwolili sobie oznaczyć
czoło i ręce znamieniem potwora,
i na ciele tych, którzy wielbili je
go obraz. Wrzód ten prowadzi do
krzyku rozpaczy ludzi nim
dot kniętych. Symbolizuje
on boleści fizyczne, dotyka
jące ciało z powodu poważ
nych i nieuleczalnych chorób.
Wrzód bolesny i złośliwy
jest plagą dla całej dzisiejszej
zepsutej ludzkości. Stworzyła
sobie ona cywilizację atei
styczną i materialistyczną.
Poszukiwanie przyjemności
stanowi w niej najwyższy cel
ludzkiego życia. Niektóre
Moje biedne dzieci zostały
dotknięte plagą z powodu
swoich grzechów nieczystych i nie
porządku moralnego. Noszą one w
sobie ciężar popełnionego grzechu.
Jednak dotknięte są nią także dzieci
dobre i niewinne. Ich cierpienia
służą zbawieniu wielu złych – dzięki
łączącej was wszystkich solidarności.
h Pierwszą plagą są złośliwe guzy
i wszelkie rodzaje raka, wobec któ
rych nauka jest bezsilna, pomimo
postępu we wszystkich dziedzinach.
Choroby szerzą się coraz bardziej
i atakują ludzkie ciało, niszcząc je
przez bardzo bolesne i złośliwe rany.
Najmilsi synowie, pomyślcie o tych
szerzących się wszędzie na świecie
nieuleczalnych chorobach! Pomyśl
cie o milionach umierających z ich
powodu ludzi!
i Pierwszą plagą jest również nowa
choroba – AIDS. Dotyka ona Moje
biedne dzieci – zwłaszcza ofiary
narkotyków, nałogów i grzechów
przeciwko naturze.
j W tych czasach, w których
pierwsza plaga dotyka ludzkości,
wasza Niebieska Mama pragnie być
dla wszystkich pomocą, wsparciem,
umocnieniem i nadzieją. Dlatego
właśnie wzywam was do kroczenia

drogą postu, umartwienia i pokuty.
k Proszę małe dzieci o wzrastanie
w cnocie czystości. Pragnę, aby na
tej trudnej drodze wspomagali je
rodzice i nauczyciele.
l Młodzież proszę o ćwiczenie
się w opanowywaniu namiętności –
poprzez modlitwę i życie w jedności
ze Mną. Niech młodzi rezygnują z
kina i dyskotek, w których istnieje
poważne i stałe niebezpieczeń
stwo znieważenia cnoty tak drogiej
Memu Niepokalanemu Sercu.
m Narzeczonych proszę o po
wstrzymywanie się od wszelkiego
współżycia przed ślubem.

n Chrześcijańskie rodziny proszę o
życie w czystości małżeńskiej oraz o
to, by – zgodnie z nauczaniem Chry
stusa – nie stosowały nigdy sztucz
nych środków zapobiegania życiu.
Kościół – kierując się natchnioną
mądrością – proponuje także dziś
to nauczanie.
o Bardzo pragnę, aby Kapłani
skrupulatnie zachowywali celibat,
a osoby zakonne – wiernie i rygory
stycznie żyły ślubem czystości!
p Moim biednym dzieciom –
dotkniętym pierwszą plagą bolesnych
i złośliwych ran – ukazuję się jako
miłosierna Mama, która przynosi
ulgę i umocnienie, prowadzi do
nadziei i pokoju. Proszę je o ofiaro
wanie Mi swoich cierpień w duchu
wynagrodzenia, oczyszczenia i
uświęcenia. Zwłaszcza dla nich
Moje Niepokalane Serce staje się
najbardziej gościnnym schronieniem
i pewną drogą prowadzącą do Boga
zbawienia i radości.
q W Moim Niebiańskim ogro
dzie wszyscy zostaną pocieszeni i
umocnieni. Ja Sama troszczę się o
nich z miłością, aby im przynieść
ulgę w cierpieniu i ofiarować dar

uzdrowienia, jeśli taka jest wola Pana.
r Tak więc w czasach, kiedy lu
dzkość dotknęła pierwsza plaga,
zapraszam was wszystkich do wpa
trywania się we Mnie, waszą Niebie
ską Mamę, dla otrzymania pociechy
i pomocy.
Dongo (Como), 1.11.1989
Uroczystość Wszystkich Świętych (413)
Nowe Jeruzalem
a Dziś jest święto wszystkich
świętych, a jutro będziecie wspo
minać tych wszystkich, którzy
mają zapewnione zbawienie, lecz
są jeszcze zanurzeni w oczyszcza
jącym cierpieniu Czyśćca.
W tych czasach wielkiego
oczyszczenia powinniście
silnie przeżywać Obcowanie
Świętych. Jestem Królową
wszystkich świętych. Je
-stem Wodzem niezwykłego
zastępu.
b Aniołom Pana powie
rzyłam zadanie reagowania
– z mocą i siłą – na wszystkie
zasadzki zastawiane na was
każdego dnia przez Smoka,
czarną Bestię, Bestię podob
ną do baranka oraz przez złe
duchy.
c Bardzo wielka jest dziś nie
biańska moc Aniołów, ponieważ
zostali przeze Mnie wysłani, by
zniweczyć taktykę Mojego prze
ciwnika. Polega ona na odciąganiu
wielu Moich dzieci od adoracji na
leżnej samemu Bogu, na szerzeniu
coraz większego kultu szatana i
czarnych mszy! Na to nikczemne
i bluźniercze działanie demonów
Aniołowie odpowiadają aktem swej
stałej, głębokiej i nieprzerwanej
adoracji i uwielbienia Pana.
d W tych czasach źli narażają
was na niebezpieczeństwa. Usiłują
wznosić przeszkody, utrudnienia,
podstępne zapory na drodze, którą
musicie przejść. Na to wszystko
święci z Raju odpowiadają swoim
potężnym wsparciem i wstawien
nictwem.
Masoneria w sposób ukryty i
mroczny spiskuje przeciw wam,
abyście wpadli w jej sieci. Święci
jednak odkrywają je i niszczą.
Sprawiają, że z Raju zstępuje silne
światło, aby całe wasze życie okryć
i nasycić zapachem wiary, nadziei,
miłości, czystości i świętości.
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e Wspólnota życia ze świętymi z Raju jest lekar
stwem, które wam daję przeciw obecnym, podstępnym
i bardzo zdradzieckim zagrożeniom ze strony czarnej
Bestii – masonerii.
f Bestia podobna do baranka naraża was, Moi sy
nowie najmilsi, na trudności, szyderstwa, usunięcie na
margines. W tej sytuacji szukajcie więc stałej łączności
modlitewnej ze świętymi duszami w Czyśćcu. Ta
modlitewna wspólnota z duszami czyśćcowymi daje
im światło, umocnienie i skraca ich czas oczyszczenia,
wam zaś pozwala bezpiecznie i odważnie realizować
w życiu Mój plan. Polega on na pomaganiu wam w
wypełnianiu w każdej chwili Boskiej woli Pana.
g Spoglądam dziś z radością na was, zjednoczonych
wspólnie w niebiańskim ogrodzie Mego Niepokala
nego Serca, aby przeżywać zadziwiającą rzeczywistość
Obcowania świętych. Jednoczy was ono, pomaga wam,
wciąga wszystkich do walki o pełny tryumf Chrystusa,
który nastąpi w przyjściu na świat Jego chwalebnego
królestwa miłości, świętości, sprawiedliwości i pokoju.
h Bierzecie już udział w budowaniu nowego Je
ruzalem, miasta, świętego, zstępującego z Nieba jak
małżonka przystrojona dla swego męża. Tworzycie
przybytek Boga pomiędzy ludźmi, aby wszyscy stali
się Jego ludem. Każda łza zostanie otarta z ich oczu.
I śmierci już odtąd nie będzie ani żałoby, ani krzyku,
ani trudu, ponieważ przeminą pierwsze rzeczy.
(Fragment książki ks. St. Gobbiego Do Kapłanów,
umiłowanych synów Matki Bożej)

Akt zawierzenia świata
Matce Bożej Fatimskiej
dokonany przez
Papieża Franciszka
13 października 2013
Matko Boża Fatimska, wdzięczni na nowo
za Twoją macierzyńską obecność
dołączamy nasz głos
do wszystkich pokoleń,
które nazywają Ciebie błogosławioną.
Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga,
który nigdy nie przestaje miłosiernie
pochylać się nad ludzkością,
nękaną przez zło i zranioną przez grzech,
aby ją uzdrowić i zbawić.

Przyjmij z macierzyńską łaskawością
akt zawierzenia, dokonywany przez nas
dzisiaj z ufnością, w obliczu
tak nam drogiego Twego wizerunku.
Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny
w Twoich oczach
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i że nie jest Ci obce nic z tego,
co mieszka w naszych sercach.
Chcemy, by dotarło do nas
Twoje najsłodsze spojrzenie,
i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność
Twojego uśmiechu.
Chroń nasze życie w Twoich ramionach:
błogosław i umacniaj każde pragnienie
dobra;
ożywiaj i posilaj wiarę;
wspieraj i rozjaśniaj nadzieję;
rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie:
prowadź nas wszystkich
na drodze świętości.

Naucz nas swojej miłości i szczególnego
upodobania dla maluczkich i ubogich,
dla wykluczonych i cierpiących,
dla grzeszników i serc zagubionych:
wszystkich otocz Twoją ochroną
i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, a Panu naszemu Jezusowi.
Amen.
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Wieści s. Doroty z dalekiego Czadu

Gagdébé!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!
W Gimnazjum Rolniczym
„Espoir” (po polsku: Nadzieja) w Bougoudang rok szkolny
trwa długo. Pracujemy 12 miesięcy! Od 1 października do 31
maja zajęciom teoretycznym
towarzyszą zajęcia praktyczne,
a od czerwca do sierpnia każdy
uczeń odbywa w szkole praktykę. We wrześniu dyżury pełnią
nauczyciele. Świadectwa otrzymują uczniowie dopiero na początku września.
Uważam, że trzeba mieć
dużo odwagi i wytrwałości, by
wybrać naszą szkołę. Jestem
przekonana, że można się tutaj nauczyć solidnej pracy, by
kiedyś zostać prawdziwym rolnikiem.
Dziś oddaję głos, przede
wszystkim samym uczniom. To
oni mogą zaświadczyć o tym,
co dzieje się w ich szkole i w
ich sercach.
		
s. Dorota rscj
Oto co piszą:
Mininamou Platina, klasa I:
Dziękuję Bogu, za to, że
dał mi życie. Dziękuję s. Elisabeth za lekcje religii i za to, że
mogliśmy rozmawiać o Bogu.
Dziękuję s. Dorocie, bo jest
miła i dzięki niej mamy szkołę. Dziękuję p. Dyrektorowi, bo
jest dobry. Dziękuję moim rodzicom za to, że pomagają mi
wzrastać. I za tę szkołę, bo w
niej wzrastać mogę. Dziękuje nauczycielom za to, że nauczyli mnie uprawiać ziemię i
p. Duc za lekcje hodowli zwierząt. Dziękuję mojej koleżance
Yanganda, za to, że otrzymałam kiedyś od niej kartkę, bym
mogła napisać sprawdzian.
Dziękuję p. Service, który nas
uczył, jak budować pokój między nami.

Woulida Janette, klasa I:
Bardzo dziękuję s. Dorocie,
ponieważ mi pomaga, gdyż jestem sierotą. Bardzo dziękuję
też s. Bethi za to, że otrzymałam od niej długopis. Dziękuję bardzo mojej mamie, która
mnie karmi i posyła do szkoły.
Dziękuję też mojej siostrze Ngiranvounda Ivonne, która nam
dużo pomaga i zajmuje się
nami pod nieobecność mamy.
Ampoul Abinako Pudens,
klasa II:
Jestem wdzięczny moim nauczycielom, bo dzięki nim wie
le się nauczyłem. Oni nauczyli
mnie czytać i liczyć. Dziękuję
też moim koleżankom i kolegom za dobrą współpracę w
szkole. Nie zapomnę s. Bethi, która od pierwszej klasy
do dzisiaj uczy nas religii. Ani
s. Doroty, która opowiadała o
Otwartym Sercu życząc, by w
naszej szkole panował pokój i
zapraszała do tego, byśmy tu
pracowali, jak na swoim.
Ta szkoła jest bardzo interesująca. Niech Bóg strzeże szko-

ły i nauczycieli tu pracujących,
by mogli w niej uczyć do końca
cyklu.
Kallazia Elisé Mahamat,
klasa II:
Dziękuję siostrze Elizabeth,
która uczyła nas religii oraz pozostałym nauczycielom. Dziękuję moim kolegom za to, że
nauczyli mnie sadzić drzewa.
Dziękuję Panu Bogu za opiekę
nade mną podczas dziewięciu
miesięcy nauki. Dziękuję s. Dorocie za żywność i memu tacie
za to, że mnie do tej szkoły poOkres Bożego Narodzenia
sprzyja zwykle wykonaniu
jakiego dobrego dzieła, aby
radość z tej szczególnej
uroczystości zagościła także
w sercach naszych braci.
Zachęcamy tych, którzy
mają otwarte serce i choćby symboliczną możliwość
finansowego wsparcia pracy
s. Doroty i jej podopiecznych do dokonania wpłaty
na rzecz szkoły rolniczej w
Czadzie.
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słał. Dziękuję za siostry, które
przyjeżdżają do nas z wizytami.
Halallah Enock,
klasa IV:
Przede wszystkim składam
podziękowanie Panu Bogu
Wszechmogącemu za Jego
opiekę podczas wszystkich lat
mojej nauki. Mojemu wujkowi, Antoine Fansou, za opłacanie przez wszystkie cztery lata
szkoły, a moim rodzicom za to,
że mnie przez ten czas żywili.
Specjalne podziękowanie dla
s. Doroty, za wybudowanie internatu dla uczniów pochodzących z odległych stron. Często,
gdy mamy kłopoty, ona reaguje jak należy, np.: w sytuacji
choroby, braku pożywienia, czy
też braku środków na podróż
do domu. Moim nauczycielom,
którzy nauczyli mnie nowego
sposobu uprawy ziemi i dbałości o nią oraz hodowli zwierząt – dziękuję. Dziękuję też
s. Beth, która prowadziła mnie
po drogach Pańskich. Dziękuję
wszystkim kolegom, nauczycielom i siostrom za wszelką
pomoc.
Sadam Baïssana, klasa IV:
Udało mi się skończyć Gimnazjum Rolnicze „Espoir” w Bougoudang dzięki Bogu, który
dał mi rozum i siłę. Dziękuję
s. Dorocie, głównej dyrektorce
szkoły, i gronu nauczycielskiemu, które zrobiło wszystko, by
nam pokazać, jak żyć w społeczeństwie i jak pracować z wykorzystaniem wiedzy i techniki
dla rozwoju naszego środowiska. Będąc synem chłopa mogę
teraz osiąść w mojej wiosce i
wprowadzać w czyn to, czego
nauczyłem się w szkole. Wielkie dzięki dla sióstr Sacré-Coeur z całego świata. Dziękuję
też p. Ambasadorowi, s. Cecile
z Ameryki Północnej i innym
osobom z zagranicy. Dziękuję,
że nie odwróciliście się od nas.
Mojemu tacie, biednemu chłopu, nie potrafiącemu czytać ani
pisać składam podziękowanie
za to, że skierował mnie do tej
szkoły technicznej. I wszystkim
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moim kolegom za ich rady i
za to, że zakończyliśmy rok w
zgodzie.
Mininamou Ahmat, klasa IV:
Dziękuję p. Dyrektorowi
szkoły za dwie rzeczy:
- z nieznanych mi powodów
musiałem opuścić szkołę, a
dzięki niemu mogłem do niej
powrócić,
- na skutek jego rad i pochwał bardzo się zmieniłem.
Dziękuję za pomoc, Panie
Dyrektorze. Bardzo się cieszę z
tego, co Pan zrobił, bym mógł
ukończyć naukę. Jest Pan dla
mnie drugim ojcem. Kocham
wszystkich moich przyjaciół i
nauczycieli, którzy mnie uczyli
w roku 2012/2013. Na koniec
wymieniam mojego tatę, który dał mi życie i karmi mnie do
dzisiaj.
*
S. Elisabeth dzieli się z nami
swoim doświadczeniem z zajęć
wspomagających uczniów mających trudności w nauce:
Rozpoczęliśmy te zajęcia
dzięki Jozuemu, uczniowi klasy
II. Zapytany, dlaczego zgodził
się na nie, odpowiedział:
„Ponieważ mam kłopot z
czytaniem, a wiem, że umiejętność czytania jest ważna dla
mojej przyszłości.”
Jozue pisze nie potrafiąc
czytać. Trudno mu jest nawet
poskładać sylaby. Sytuacja te
go chłopca poruszyła mnie do
głębi i powiedziałam sobie, że
muszę coś dla niego zrobić.
Poprosiłam o pomoc jednego
chłopca z internatu, który zgodził się ofiarować swój czas dodając, że są jeszcze inni, którzy
mają podobny problem. I tak
dołączyło do nas kilka innych
osób. Spotykamy się dwa razy
w tygodniu. Kiedy ich zapytałam, dlaczego lubią przychodzić
na te zajęcia, takie dali odpowiedzi: „lubię bawić się literami”, „uczę się nowych słów, ta
zabawa pomaga mi pisać dyktando”, „ta zabawa sprawia mi
przyjemność”.
Według Datona z klasy III
i Izmaela z klasy IV, zajęcia te

pomagają uczniom poprawić
znajomość ortografii i słownictwa. Bycie blisko tych uczniów
mnie ubogaca. Sama się od
nich uczę!
s. Elisabeth
Drodzy Przyjaciele szkoły,
Korzystam z tej okazji, by
dodać jeszcze, iż rok szkolny
2013/2014 już się rozpoczął.
Puściliśmy w ruch „naszą maleńką machinę rolniczą”. Pomimo deszczów, które nam wciąż
dokuczają, 1 października stawiło się w szkole sześćdziesięciu pięciu uczniów, wszyscy nauczyciele oraz Rada Rodziców.
Niektórzy musieli wyjść z domu
o godzinie piątej rano, by stawić się na czas.
Nasz internat jest prawie
całkowicie wypełniony; pomieścił dwudziestu dwóch uczniów
pełnych zapału do pracy! Proszę o towarzyszenie nam modlitwą.
W obliczu wszelakich trudności – w świecie, w naszym
kraju, w lokalnej społeczności
i naszych osobistych, wybraliśmy następującą myśl przewodnią: „Budujmy wspólnotę
otwartych serc, które kochają
pokój!”
Po wysłuchaniu Regulaminu
szkoły „Espoir” w Bougoudang
uczniowie podpisali swoje zobowiązania. Stworzone wspólnie otwarte serce będzie nam
przypominało, że wezwani jesteśmy do budowania jedności
i życia w pokoju.
Serce Boga jest dla nas wzorem doskonałości!
W imieniu całej społeczności
szkolnej życzę Wam pięknych
chwil na każdy dzień!
Niech Bóg Wam błogosławi!
s. Dorota Zych rscj
U początków szkoły była
grupa osób, która przekształciła się w stowarzyszenie o
nazwie Stowarzyszenie Rolniczych Szkół Wspólnotowych
(ACCA), gdyż ideałem było
stworzenie wielu szkół. Nazwa

przechodziła ewolucję. Najpierw była to „rolnicza szkoła
wspólnotowa”, potem „rolniczy
ośrodek wspólnotowy”, który w
roku 2003 przyjął nazwę „zawodowa szkoła rolnicza”, uzyskując akceptację Dyrekcji Krajowej Nauczania Katolickiego
DINEC (odpowiednik Ministerstwa Oświaty dla szkół katolickich). W roku 2006 przyjęto
nazwę Zawodowa Szkoła Rolnicza „Espoir” w Bougoudang.
Szkoła jest otwarta
na WSZYSTKICH.
Tekst pochodzi z biuletynu
polskiej misjonarki s. Doroty
pt. «ESPOIR» n. 3
z września 2013.
*
Każdy kto chciałby choć jednorazowym, nawet skromnym
darem, wesprzeć działalność
szkoły tak, aby możliwa była
pomoc najuboższym uczniom
w zdobyciu zawodu, może to
uczynić dokonując wpłaty:

– albo
na adres pocztowy:
Komisja Episkopatu Polski
ds. Misji
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112
03-729 Warszawa
– albo
na konto tejże Komisji:
PEKAO S.A. I O/Warszawa
06124010371111000006916772
w każdym wypadku konieczny
jest jednak dopisek:
S. DOROTA ZYCH SACRE-COEUR, DLA SZKOŁY ROLNICZEJ W CZADZIE
Każdy gest pomocy jest wówczas
zawsze przekazywany imiennie
dla tej konkretnej misjonarki i
pozwoli jej na dofinansowanie
konkretnych prac w miejscu misyjnego przeznaczenia.
W jej imieniu oraz w imieniu
jej podopiecznych
wszystkim
z serca dziękujemy!
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Wieści z życia Kościoła
w Polsce i na świecie

Życzenia dla patriarchatu
w Konstantynopolu
Święto Apostoła Andrzeja obchodzone jest szczególnie w prawosławnym
patriarchacie Konstantynopola, którego
jest on patronem. Przesyłając życzenia,
Franciszek potwierdził, że pragnie „dalej
rozwijać braterskie relacje między Koś
ciołem rzymskim a Patriarchatem Ekumenicznym”.
Przypomniał głębokie wzajemne więzi, będące owocem drogi zapoczątkowanej spotkaniem Pawła VI z patriarchą
Atenagorasem w Jerozolimie, od którego minie wkrótce 50 lat.
„Odczuwamy już radość, że jesteśmy autentycznymi braćmi w Chrystusie, choć mamy pełną świadomość, że
nie osiągnęliśmy jeszcze celu, jakim jest
całkowita komunia. W oczekiwaniu na
dzień, kiedy będziemy mogli wreszcie
uczestniczyć razem w sprawowaniu Eucharystii, chrześcijanie mają obowiązek
przygotowywać ten Boży dar modlitwą,
wewnętrznym nawróceniem, odnową
życia i braterskim dialogiem”.
Wyrażając wspólną troskę o chrześcijan na Bliskim Wschodzie i ich prawo do pozostania w ojczyźnie, Papież
stwierdził: „Dialog, przebaczenie i poje
dnanie to jedyne możliwe środki do rozwiązania konfliktu. Módlmy się nieustannie o pokój w tym regionie i działajmy
dalej na rzecz pojednania oraz należnego uznania praw narodów. Pamięć o męczeństwie św. Andrzeja Apostoła kieruje
naszą myśl ku licznym chrześcijanom z
wszystkich Kościołów i Wspólnot koście
lnych, którzy w różnych częściach świata doznają dyskryminacji, a nieraz płacą
własną krwią za wyznawanie wiary”.
Ojciec Święty podkreślił, że chrześcijanie Wschodu i Zachodu winni dawać
wspólne świadectwo, szerząc Ewan
gelię na całym świecie.
Papieskie przesłanie odczytał na
zakończenie Liturgii w kościele patriarchalnym na Fanarze przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard Kurt Koch, który
stanął na czele watykańskiej delegacji,
tradycyjnie udającej się (od 1969 r.) do
Stambułu na obchody ku czci patrona
patriarchatu Konstantynopola.
Prowadzenie dialogu międzyreligijnego nie oznacza ustępstw w wierze
Mówił o tym papież Franciszek
przyjmując uczestników sesji plenarnej
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Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, która obradowała w Watykanie
na temat: „Członkowie różnych tradycji
religijnych w społeczeństwie”.
Kościół katolicki – według słów Papieża – jest świadomy wartości krzewienia przyjaźni i szacunku między
ludźmi należącymi do różnych tradycji
religijnych. Jest to szczególnie ważne w
świecie, który staje się „coraz mniejszy”
i z powodu migracji, które prowadzą do
natężenia kontaktów między osobami i
wspólnotami z różnych tradycji, kultur i
religii.
Franciszek przyznał, że dialog powinien charakteryzować się otwarciem na
prawdę i miłość pomimo występujących
trudności, takich jak np. „fundamentalizm obu stron”, problemy polityczne i
gospodarcze, które nakładają się na
różnice kulturowe i religijne, a także nieporozumienia z przeszłości. Wszystko to
może wywoływać nieufność i lęk. Dialog,
spotkanie pełne przyjaźni i szacunku,
jest jedyną drogą do przezwyciężenia
tego lęku.
„Prowadzenie dialogu nie oznacza
rezygnacji z własnej tożsamości, gdy
idzie się na spotkanie drugiego, ani też
zgody na kompromis w wierze i moralności chrześcijańskiej”. Przeciwnie - jak napisał w adhortacji apostolskiej „Evangelii
gaudium” - „prawdziwe otwarcie zakłada
pozostanie wiernym swoim najgłębszym
przekonaniom, z jasną i radosną tożsamością” i dlatego „otwartą na zrozumienie racji drugiego, zdolną do pełnych
szacunku relacji międzyludzkich, przekonaną, że spotkanie z kimś różnym
od nas może być okazją do wzrastania
w braterstwie, wzbogacenia się i dania
świadectwa”.
Właśnie z tego względu „dialog międzyreligijny i ewangelizacja nie wykluczają się, ale wzajemnie się zasilają...
Niczego nie narzucamy, nie stosujemy
żadnej podstępnej strategii, by przyciągnąć wiernych, ale z radością i prostotą
dajemy świadectwo o tym, w co wierzymy i kim jesteśmy”.
Według Ojca Świętego dialog międzyreligijny służy także przezwyciężaniu rozpowszechnionego w społeczeństwach zsekularyzowanych lęku przed
różnymi tradycjami religijnymi i przed
religią jako taką. „Religię postrzega się
jako coś niepotrzebnego lub wręcz niebezpiecznego. Czasem chce się, by
chrześcijanie zrezygnowali ze swych

przekonań religijnych i moralnych w pracy zawodowej. Rozpowszechnione jest
myślenie, zgodnie z którym współżycie
międzyludzkie jest możliwe tylko, gdy
ukrywa się własną przynależność religijną, spotykając się w czymś w rodzaju
przestrzeni neutralnej, pozbawionej odniesień do transcendencji”.
Będą ekumeniczne niespodzianki
w relacjach z anglikanami?
Prymas anglikanów i Papież Franciszek szykują ekumeniczne niespodzianki - zapowiedział w rozmowie z Radiem
Watykańskim abp Justin Welby (na zdję
ciu), ale odmówił podania szczegółów.
Wszystkiego mamy się dowiedzieć podczas następnej wizyty arcybiskupa Canterbury w Watykanie, na wiosnę.
Arcybiskup Canterbury podkreślił, że
w osobie Franciszka wszyscy, nie tylko
katolicy otrzymali wielkiego Papieża,
Papieża niespodzianek. Mówiąc o szansach na zjednoczenie, podkreślił, że wymaga ono ofiar.
„Jesteśmy podzieleni – powiedział
– Żyjemy w różnych Kościołach. I im
dłużej to trwa, tym bardziej nasze różne
wspólnoty utrwalają własne instytucje i
zapuszczają w nich korzenie. W niektórych wypadkach trwa to już kilkaset lat. I
dlatego coraz trudniej jest nam zgodzić
się na rewizję naszego sposobu bycia
Kościołem i wyrzec się dla Chrystusa niektórych rzeczy, które stanowią o
naszej tożsamości. Dzielą nas ważne
różnice dogmatyczne, na przykład z
Rzymem, ale bardzo poważnie nad nimi
pracujemy. Trzeba to kontynuować. Ale
jednocześnie Kościoły, które prowadzą
ten dialog, muszą się zgodzić na to, że
nie ma takiej rzeczy, której nie można by
poświęcić w imię posłuszeństwa Chrystusowi wzywającemu nas do jedności”.
Z naszej strony możemy jedynie do
dać, że od lat usilnie prosimy Niebo o
natchnienie dla chrześcijańskich przywódców o ujednolicenie daty Wielkanocy w całym Kościele. Co do innych
spraw trudno odgadnąć, co Prymas Anglii miał na myśli, jako że 21 listopada
2013 roku ogłoszono, iż przytłaczającą
większością głosów: 378 za, 8 przeciw i
25 wstrzymujących się, Synod Kościoła
Anglii, zgodził się – po ponad 20 latach
zażartych dyskusji – na dopuszczenie
kobiet do biskupstwa. Fakt ten uważa
się za osobiste zwycięstwo nowego arcybiskupa Canterbury Justina Welby,
zwolennika takiego rozwiązania.
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Już w lipcu 2008 roku, kiedy toczyły
się poważne debaty i pierwsze postanowienia w Kościele Anglii, Papieska Rada
ds. Popierania Jedności Chrześcijan wydała orzeczenie: „Z ubolewaniem przyjęliśmy wiadomość o wyniku głosowaniu
Kościoła Anglii, który otwiera drogę do
wprowadzenia ustawodawstwa, które
prowadzi do święceń biskupich kobiet.
Stanowisko katolików w tej sprawie
wyrażone zostało w sposób jasny przez
papieża Pawła VI i papieża Jana Pawła
II. Wspomniana decyzja oznacza zerwanie z apostolską tradycją, zachowaną
przez wszystkie Kościoły pierwszego tysiąclecia i dlatego stanowi kolejną przeszkodę na drodze do pojednania między
Kościołem katolickim i Kościołem Anglii.
W przyszłości decyzja ta odbije się
na dialogu, który do tej pory przynosił
dobre owoce, jak wyraźnie wyjaśnił to
kard. Walter Kasper, kiedy 5 czerwca
2006, na zaproszenie Arcybiskupa Canterbury, przemawiał do wszystkich biskupów Kościoła Anglii”.
Abp Hilarion odnosi się optymistycznie do ewentualnego spotkania
papieża z patriarchą Moskwy
Sytuacja chrześcijan na Bliskim
Wschodzie mogłaby być jednym z ważnych tematów spotkania papieża Franciszka z prawosławnym patriarchą Moskwy i całej Rusi Cyrylem. Tak uważa
abp Hilarion, przewodniczący Wydziału
Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych
Patriarchatu Moskiewskiego, zapytany o
to podczas polsko-rosyjskiej konferencji
w Warszawie w listopadzie 2013.
„Nie jesteśmy jeszcze gotowi powiedzieć kiedy i gdzie nastąpi to spotkanie.
Kilka lat temu byłem pytany o to, czy
odbędzie się ono w Bari lub w Wiedniu,
teraz – czy może w Krakowie? Odpowiedziałem, że nie odrzucam żadnego
z tych miast jako miejsca ewentualnego

spotkania, ale nie mogę też tego potwierdzić ponieważ nie omawialiśmy na
razie miejsca spotkania w naszych rokowaniach.”
Podkreślił również, że Kościół prawosławny nie odrzuca możliwości takiego spotkania. „Działamy na rzecz tego,
żeby nasze relacje sięgnęły takiego poziomu, kiedy to spotkanie będzie możliwe. Zawsze mówimy, że takie spotkanie
będzie miało charakter historyczny, bo
przecież nigdy dotąd w historii nie było
spotkania patriarchy moskiewskiego z
papieżem, i dlatego powinno być ono
bardzo starannie przygotowane.”
„Patrzę z optymizmem na możliwość
takiego spotkania... wniesie ono „świeży
powiew” do dwustronnych relacji”.
Według metropolity Hilariona, jeśli
takie spotkanie między papieżem i patriarchą się odbędzie, to jednym z głównych tematów będzie sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie i „kwestia
tego, co możemy uczynić, by chociaż
zatrzymać tę masową ucieczkę chrześcijan z miejsc ich zamieszkania, gdzie
się rodziło chrześcijaństwo”. Według
niego, sytuacja wymaga połączenia wysiłków wszystkich ludzi dobrej woli m.in.
przywódców religijnych.
„Coraz ostrzej odczuwamy pilność i
konieczność takiego spotkania”.

W Gdańsku nowy rok liturgiczny
rozpoczęły ekumeniczne nieszpory
Nieszporami, w których licznie ucze
stniczyli kapłani, siostry zakonne, klerycy oraz wierni w archidiecezji gdańskiej
rozpoczęto Nowy Rok liturgiczny. Modlitwom przewodniczył abp Sławoj Leszek
Głódź, metropolita gdański.
Uroczysta liturgia rozpoczęła się od
wręczenia przedstawicielom charytatywnych organizacji trzech Kościołów –
katolickiej Caritas, prawosławnej Eleos
oraz ewangelickiej Diakonii – zapalonych świec Wigilijnego Dzieła Pomocy

Dzieciom.
Zapoczątkowana 20 lat temu przez
Caritas świąteczna akcja pomocy dzieciom z ubogich rodzin zyskała z czasem
charakter ekumeniczny. W modlitwie,
oprócz przedstawicieli trzech wyznań
chrześcijańskich wziął udział także Hani
Hraish, imam Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Gdańsku.
Metropolita gdański odniósł się do
hasła programu duszpasterskiego przewidzianego na najbliższe trzy lata: Przez
Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.
Przez wiarę i chrzest do świadectwa:
„Bez trwania chrześcijan w Chrystu
sie skończymy tylko na różnych zamie
rzeniach, pięknych ideach, często zapi
sanych jedynie na papierze”
Przypominał także, iż wiara wiąże
się bezpośrednio z wezwaniem do praktykowania ofiarnej miłości. Przywołując
postaci św. Wojciecha, bł. Jana Pawła
II oraz sługi bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, podkreślił ich wkład w dzieło
ewangelizacji regionu i całego świata.
Abp Głódź przypomniał także o 22
rocznicy powstania Radia Maryja:
„Jednym ze znacznych osiągnięć
Radia Maryja i Telewizji Trwam jest budzenie społecznej wrażliwości na biedę,
ubóstwo, umniejszanie dobra narodowego. Tym bardziej zachodzi potrzeba,
by było ono słyszane w każdym polskim
domu i by ten przekaz ewangeliczny
docierał szczególnie do rodaków, którzy
nie maja możliwości więzów z własną
ojczyzną.”
Na zakończenie uroczystości metropolita wręczył ks. Krzysztofowi Ławrukajtisowi dekret ustanawiający go archidiecezjalnym koordynatorem ds. Nowej
Ewangelizacji. Podziękował także imamowi Haniemu Hraish za protest i reakcję polskich muzułmanów na profanację
Krzyża w warszawskim Centrum Sztuki
Współczesnej.
Karmelitanki misjonarki zapraszają
wolontariuszy do Rumunii
Siostry zapraszają młodzież powyżej
20 roku życia. Pomoc rumuńskim dzieciom ma polegać m.in. na prowadzeniu
zajęć edukacyjnych, uczeniu ich angielskiego i posługiwania się komputerem.
Dla wolontariuszy wyjazd ma mieć
także charakter formacyjny.
Wolontariat rozpocznie się około 6
lipca 2014 roku i potrwa do końca miesiąca. To są daty orientacyjne. „Ważna
jest znajomość języków, by też moc sie
porozumieć się z wolontariuszami z innych krajów, którzy będą formować grupę” – wyjaśniła przełożona.
Wyjazd do Bukaresztu ma charakter
formacyjno-edukacyjny. Zajęcia odby-
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wać się będą w centrum edukacyjnym
marystów i w przedszkolu przyparafialnym, w którym pracują karmelitanki misjonarki. Do południa będą się odbywać
zajęcia z dziećmi, a po południu spotkania integracyjno-formacyjne dla wolontariuszy.
„Różnorodność zajęć związana jest
z możliwościami wolontariuszy, z ich
umiejętnościami. Na pewno dzieciom
zaserwujemy coś z informatyki, warsztaty z języka angielskiego, może jakieś gry
i zabawy w czasie wolnym, pogadanki
na różne tematy”.
Wolontariusz pokrywa koszt przejazdu, osobiste wydatki na miejscu i ewentualne bilety wstępu do muzeum czy
innych placówek. Organizator pokrywa
koszt zakwaterowania we wspólnocie
sióstr włosko-hiszpańskich.
Szczegóły można uzyskać, kontaktując się z siostrami karmelitankami pod
adresem email: karmist@karmel.pl
14 grudnia 2013 Papież Franciszek
odwiedził Przychodnię św. Marty
Papieska Przychodnia św. Marty
mieści się na terenie Watykanu. Po wizycie w auli Pawła VI spotkał się z dziećmi,
którym służy ta placówka, z ich rodzinami i wolontariuszami.
Papieża powitała Paragwajka, jedna
z matek dziecka, które jest pod opieką
placówki. Zgromadzeni wznosili okrzyki
na cześć Ojca Świętego: „Wszystkiego
najlepszego z okazji urodzin!”. 17 grudnia przypadają 77-me urodziny papieża.
Papież otrzymał prezent przygotowany przez dzieci, którymi przez cały
rok opiekuje się przychodnia św. Marty
w Watykanie. Było to dziewięć białych
pakunków z opisem ich zawartość: miłość, prostota, radość, ubóstwo, szczęście, nadzieja, wielkoduszność, słodycz,
pokora. Dzieci ustawiły przed Papieżem
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pudełka jak cegły, jedno na drugim, tworząc prostokątny murek. Potem powoli
go odwróciły i ukazał się ogromny wizerunek uśmiechniętego Papieża Franciszka z napisem «Wszystkiego najlepszego».
Kiedy Papież był zajęty oglądaniem
tej starannie przygotowanej scenografii,
pojawiła się prawdziwa niespodzianka:
tort ciągnięty na wózku przez drobnych,
lecz wytrwałych tragarzy, niewiele wyższych od samego tortu. Papież zgromadził ich wszystkich wokół siebie, również
tych, którzy siedzieli u stóp schodów.
I policzył do trzech, a potem zachęcił
wszystkich, by razem zdmuchęli palące
się świeczki.
Przed tym spotkaniem, które odbyło
się w Auli Pawła VI, Papież odwiedził pomieszczenia, gdzie mieści się przychodnia. Została założona w 1922 r. przez
papieża Piusa XI. Otacza opieką rodziny
imigrantów, a szczególnie ich dzieci do
szóstego roku życia bez względu na wyznanie czy religię. Pracuje w niej honorowo 22 lekarzy wspomaganych przez
25 wolontariuszy. Obecnie pod opieką
placówki znajduje się 270 rodzin.
Przychodnię prowadzą zakonnice
ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
Świętego Wincentego a Paulo, zwane
popularnie szarytkami. W zeszłym roku
w położonej blisko bazyliki św. Piotra
placówce udzielono pomocy 3,5 tys.
dzieciom z wszystkich kontynentów.
Wśród nich było wielu najmłodszych z
rodzicami pochodzącymi z Egiptu, Maroko i Libii, krajów gdzie miała miejsce
tzw. „arabska wiosna”.
Rada Kardynałów
będzie stałą instytucją
Nazywana w skrócie K-8 Rada Kardynałów pozostanie stałą instytucją do
radczą papieża. Poinformował o tym

arcybiskup Tegucigalpa, kard. Oscar
Rodriguez Maradiaga w rozmowie z telewizją watykańską CTV.
„Komisja nie jest tylko do napisania
na nowo konstytucji `Pastor Bonus’. Będziemy nadal rodzajem zgromadzenia
doradczego w kwestiach, które poruszy
papież”.
Kardynał wskazał również na reformę Synodu Biskupów, która zmierza w
tym samym kierunku jako stałego organu doradczego. „Jeśli Synod się kończy,
to nie znaczy, że doradztwo na dany
temat też się kończy. Papież uważa, że
członkowie synodu w nadchodzących
trzech latach będą mogli konsultować
tak obraną drogę”.
Według kardynała Maradiagi należy
liczyć się za zmianą nazwy „sekretariat
stanu” na „papieski sekretariat” po to,
aby nie sprawiać wrażenia, że chodzi o
rząd na którego czele stoi premier.
Z zadowoleniem przyjął utworzenie
przez Franciszka komisji ds. ochrony
dzieci przed nadużyciami seksualnymi
ze strony duchownych. Jego zdaniem
komisja mogłaby działać w ramach Kongregacji Nauki Wiary.
W skład K-8 wchodzą kardynałowie ze wszystkich kontynentów. Rada
zebrała się już dwukrotnie. Kard. Maradiaga jest jej koordynatorem. Oprócz
niego należą do rady: kard. Giuseppe
Bertello, przewodniczący Gubernatoratu
Państwa Watykańskiego; kard. Francisco Javier Errázuriz Ossa, emerytowany
arcybiskup Santiago de Chile (Chile);
kard. Oswald Gracias, arcybiskup Bombaju (Indie); kard. Reinhard Marx, arcybiskup Monachium i Fryzyngi (Niemcy);
kard. Laurent Monsengwo Pasinya,
arcybiskup Kinszasy (Demokratyczna
Republika Konga); kard. Sean Patrick
O’Malley, arcybiskup Bostonu (USA);
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kard. George Pell, arcybiskup Sydney
(Australia); kard. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arcybiskup Tegucigalpy
(Honduras), jako koordynator, oraz bp
Marcello Semeraro, ordynariusz Albano
(Włochy), jako sekretarz.
Lekarze potwierdzili cud
za wstawiennictwem Pawła VI
Zespół lekarzy przy Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych uznał 12 grudnia za „niewytłumaczalne” uzdrowienie
dziecka za wstawiennictwem Giovanniego Battisty Montiniego, czyli Pawła
VI (1963-78). Cud zostanie jeszcze zbadany i oceniony przez teologów i kardynałów, po czym zatwierdzi go papież
i dopiero potem ustali datę beatyfikacji.
Oznacza to jeszcze długą drogę do
wyniesienia tego papieża na ołtarze, niemniej jednak uznanie cudu przez specjalistów znacznie przybliża osiągnięcie
tego celu.
20 grudnia 2012 Benedykt XVI podpisał dekret o „heroiczności cnót” sługi
Bożego Pawła VI, zamykając w ten sposób proces kanoniczny. Do wyznaczenia
daty beatyfikacji brakowało tylko cudu i
ta przeszkoda została obecnie przezwyciężona. Obradom konsulty medycznej,
która wydała to orzeczenie, przewodniczył dr Patrizio Polisca – osobisty lekarz najpierw Benedykta XVI, a obecnie
Franciszka.
Postulator sprawy ks. Antonio Marrazzo wybrał do zbadania przez ekspertów przypadek nienarodzonego jeszcze
wówczas dziecka z początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Kalifornii. U
młodej ciężarnej kobiety lekarze stwierdzili poważne problemy z płodem i ze
względu na skutki dla mózgu, jakie w
takich wypadkach występują, zaproponowali jej jako jedyne możliwe rozwiązanie usunięcie ciąży. Przyszła matka
sprzeciwiła się jednak i postanowiła donosić poczęte dziecko do jego narodzin,
ufając przy tym – jak sama przyznała –
wstawiennictwu Pawła VI, który ogłosił
encyklikę „Humanae vitae” w r. 1968.
Dziecko urodziło się bez problemów,
ale z ujawnieniem całej sprawy czekano
kilkanaście lat, aż podrośnie, aby stwierdzić ostatecznie brak jakichkolwiek następstw problemów z okresu ciąży i tym
samym móc potwierdzić cudowne wyzdrowienie.
Chodzi o „wydarzenie naprawdę
niezwykłe i nadprzyrodzone, do którego doszło dzięki wstawiennictwu Pawła
VI” – powiedział w Radiu Watykańskim
ks. Marrazzo. Zwrócił uwagę, że uzdrowienie to wpisuje się w „linię nauczania”
papieża, który dał światu wspomnianą
encyklikę, a cud ten łączy się z „obroną

życia, wyrażoną w tym dokumencie, a
także z obroną rodziny, gdyż encyklika
mówi o miłości małżeńskiej, a nie tylko o
poczętym życiu”.
Przez cały ubiegły rok trwały ożywio
ne dyskusje wokół tego przypadku,
przede wszystkim w środowiskach lekarskich. W listopadzie br. następca
kard. Montiniego na stanowisku arcybiskupa Mediolanu kard. Angelo Scola w
przemówieniu na sympozjum poświęconym podróży Pawła VI do Ziemi Świętej
(1964) wspomniał o beatyfikacji, „która
winna nastąpić stosunkowo szybko”.
Papież odpowiadał na pytania
generałów zakonów
Ojciec Święty zamierza poświęcić
rok 2015 życiu konsekrowanemu. Ujawnił to podczas spotkania z uczestnikami
zgromadzenia ogólnego Unii Przełożonych Generalnych zakonów męskich w
ostatnich dniach listopada 2013. Trwało
ono trzy godziny i miało charakter dialogu. Papież odpowiadał na pytania.
Pierwsza seria pytań dotyczyła tożsamości i misji życia konsekrowanego.
Franciszek zauważył, że wszyscy chrześcijanie mają się odznaczać radykalizmem, ale zakonnicy winni naśladować
Chrystusa w sposób szczególny. Powinni oni obudzić świat. „Życie konsekrowane jest proroctwem. Bóg wzywa nas,
byśmy wyszli z gniazda i byli posłani na
krańce świata, przezwyciężając pokusę
zasiedzenia. Na tym konkretnie polega
naśladowanie Pana”.
Zapytany o sytuację powołaniową,
Papież podkreślił, że młode Kościoły
wydają dziś nowe owoce. „Zobowiązuje nas to do przemyślenia na nowo inkulturacji charyzmatu. Kościół powinien
przeprosić i ze wstydem patrzeć na niepowodzenia apostolskie spowodowane
nieporozumieniami na tym polu, jak w
przypadku ks. Matteo Ricciego” (jezuita,
zmarły w 1610 r. w Chinach po 28 latach
działalności apostoskiej).
Zdaniem Ojca Świętego do zarządu instytutów zakonnych powinni być
wprowadzani zakonnicy różnych kultur,
którzy reprezentują różne sposoby realizacji charyzmatu.
Szczególną uwagę Franciszek
zwrócił na formację, która opiera się na
czterech filarach: duchowym, intelektualnym, wspólnotowym i apostolskim.
Należy unikać wszelkiej hipokryzji i klerykalizmu, dzięki szczeremu i otwartemu
dialogowi o wszystkich aspektach życia
– powiedział Papież. W jego przekonaniu formator powinien być niczym rzemieślnik, a nie – policjant. Celem jest tu
formowanie zakonników o czułym, a nie
zgorzkniałym sercu. Wszyscy jesteśmy

grzesznikami, ale nie ludźmi zepsutymi.
Należy akceptować grzeszników, ale nie
ludzi zepsutych – zaznaczył Franciszek.
Zapytany o braterstwo, Papież powiedział, że ma ono silną moc przyciągania. Zakłada zgodę na różnice i konflikty.
Niekiedy jest to trudne, ale kiedy nie ma
braterstwa, nie ma owoców. W każdym
razie, kiedy dochodzi do konfliktu z bratem, nigdy nie powinniśmy zachowywać się jak zarządcy, ale raczej starać
się załagodzić ów konflikt – powiedział
Papież. Zakonnicy pytali też o ich relacje z Kościołami partykularnymi. „My biskupi – powiedział Franciszek – musimy
zrozumieć, że osoby konsekrowane nie
są siłą pomocniczą, lecz charyzmatami,
które wzbogacają diecezje”.
Ostatnie pytania dotyczyły misji osób
konsekrowanych. Franciszek wskazał
też na edukację w szkołach i na uniwersytetach. Powinna się ona opierać na
przekazie wiedzy, praktycznych umiejętności oraz wartości. A poprzez to przekazuje się wiarę. Musimy zadawać sobie
pytanie: jak głosić Jezusa Chrystusa po
koleniu, które się zmienia?

Papież oczekiwany w Betlejem
25 maja 2014
O takim terminie poinformowała podczas spotkania z dziennikarzami 2 grudnia w Betlejem burmistrz tego miasta
Vera Babon, zastrzegając, że Watykan
nie potwierdził jeszcze oficjalnie tego
terminu. Tego samego dnia spotkał się
z papieżem w Watykanie premier Izraela
Benjamin Netanjahu, który oficjalnie zaprosił go do złożenia wizyty w tym kraju.
Jordańska agencja informacyjna
„Petra” powołując się na watykańskiego
sekretarza ds. Stosunków Stolicy Apo
stolskiej z państwami, abp Dominique
Mambertiego poinformowała, że przysz
łoroczna podróż papieża do Ziemi Świętej może się zacząć w Jordanii. Podkreślono, że papież Franciszek wysoko ceni
Jordanię jako “kraj, szanujący pluralizm
religijny”. Papieża zaprosiło wiele krajów
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regionu, m.in. Izrael i Autonomia Palestyńska. O możliwości wizyty papieża w
2014 roku mówiło się również w Libanie.
Papież Jan Paweł II odwiedził Jordanię
w 2000 roku, a jego następca Benedykt
XVI – w 2009 roku.
Mówi się więc, że wizyta papieża
planowana jest w dniach 25-26 maja
2014 r. Wkrótce do Izraela ma pojechać
zespół przygotowujący papieską wizytę,
jednak nikt jeszcze nie potwierdził żadnej daty.
Okazją do tej wizyty ma być 50 rocznica historycznego spotkania katolicko-prawosławnego. W styczniu 1964 roku,
po raz pierwszy od podziału Kościoła w
1054 roku, w Jerozolimie doszło do spotkania papieża Pawła VI z honorowym
zwierzchnikiem prawosławia patriarchą
Atenagorasem. Z tej okazji w 2014 roku
mogłoby się odbyć spotkanie papieża
Franciszka z obecnym zwierzchnikiem
światowego prawosławia, patriarchą
Konstantynopola Bartłomiejem I, co sam
patriarcha zaproponował podczas inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka.
Papież Franciszek odpisał więźniom z Zakładu Karnego w Lublinie.
Za pośrednictwem nuncjusza apos
tolskiego w Polsce abp Celestino Migliorego w liście skierowanym do więźniów,
a także studentów KUL i dziekana Mirosława Kalinowskiego, papież stwierdził,
iż przyjął z wdzięcznością list więźniów z
15 listopada oraz wyrażoną w nim chęć
budowania swojej przyszłości w oparciu
o dobro, czego wyrazem mają być także
podjęte studia.
Franciszek wyraził solidarność z ich
dobrymi pragnieniami i zapewnił o swojej pamięci w modlitwie w intencji dobrych owoców ich planów i postanowień,
a na koniec udzielił błogosławieństwa im
i ich bliskim oraz dołączył dla każdego z
nich papieski obrazek.
W liście do papieża z 15 listopada 2013 osadzeni w Zakładzie Karnym w Lublinie poinformowali, że choć
nie mogą cofnąć czasu, chcą zmienić
przyszłość. Dlatego podjęli studia socjologiczne w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim Jana Pawła II. „Chcemy w
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przyszłości pomagać innym, by nie trafili
tu, gdzie my teraz jesteśmy” - wyjaśnili.
„Prosimy Cię, Ojcze Święty o błogosławieństwo dla nas i modlitwę, by nasze
plany przyniosły dobre owoce. Wiemy,
że Ojciec Święty był w więzieniu w Wielki Czwartek. Chcemy prosić, by był i z
nami duchowo obecny” - zakończyli swój
list do papieża więźniowie z Lublina.
Do inicjatywy przyczynili się studenci
pierwszego roku kierunku praca socjalna - specjalizacja „streetworking”, którzy
rozpoczęli w tym roku studia w Areszcie
Śledczym w Lublinie i wysłali list do papieża.
Oryginał listu będzie przechowywany
przez władze aresztu, ale każdy otrzymał na pamiątkę kopię dokumentu.
Zima zaskoczyła Watykan
Organizatorzy środowych papieskich
audiencji stanęli przed dużym wyzwaniem. W związku z napływem dziesiątków tysięcy wiernych na spotkania z
Franciszkiem, muszą one odbywać się
na placu Świętego Piotra, nawet w chłodzie i deszczu.
Od początku pontyfikatu Franciszka
żadna audiencja generalna nie odbyła
się w Auli Pawła VI, ponieważ jest ona
w stanie pomieścić najwyżej 8 tysięcy
ludzi. Tymczasem na każde spotkanie
z papieżem przybywa od 50 do 100 tysięcy wiernych. Latem, gdy w Rzymie
temperatura dochodziła do 40 stopni
Celsjusza, środowe audiencje zostały
na dwa miesiące zawieszone, w trosce o
pielgrzymów, którzy kilka godzin musieliby stać w słońcu i upale.
Dotychczas, za pontyfikatu Jana
Pawła II i Benedykta XVI, audiencje
zimą z udziałem kilku tysięcy wiernych
odbywały się najczęściej w Auli Pawła
VI. Gdy nie wszyscy tam się mieścili z
częścią pielgrzymów papieże spotykali
się w bazylice watykańskiej. Teraz i takie rozwiązanie nie wchodzi w rachubę,
gdyż ludzie nie zmieściliby się w obu
tych miejscach.
Plac przed bazyliką watykańską
pozostaje nadal
jedynym
miejscem coty-

godniowych spotkań z papieżem, trwających zazwyczaj ponad dwie godziny.
W Rzymie panował już w listopadzie
wyjątkowy chłód i wiał zimny północny
wiatr. Zmarzło kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów, zimno było również papieżowi,
ubranemu w ciepły płaszcz i szalik. I to
jednak nie pomogło, bo Franciszek starał się schronić przed zimnem stawiając
kołnierz płaszcza. Na głowie miał jednak
tylko piuskę.
Kilka audiencji odbyło się także w
deszczu. Wtedy papież nie zważając na
ulewę, bez parasola objeżdżał plac witając się z wiernymi. Po jednym z takich
spotkań przeziębił się.
Franciszek ubiera się bardzo skromnie i prosto. Już na początku pontyfikatu
zrezygnował z ciepłych, strojnych peleryn, obszytych futrem, jakie nosił zimą
Benedykt XVI. Gdy było zimno, papież
Ratzinger zakładał camauro, tradycyjne
ciepłe nakrycie głowy.
Napływ pielgrzymów do Watykanu
i ogromne zainteresowanie osoba i nauczaniem papieża nie mija. Wszystkie
środowe audiencje będą zapewne przez
całą zimę odbywać się na placu Świętego Piotra, bez względu na pogodę. Być
może skróceniu ulegnie jedynie objazd
sektorów w papamobile, na co przed audiencją i po jej zakończeniu Franciszek
poświęca po kilkadziesiąt minut.
Kościół katolicki w Kamerunie
będzie miał własną telewizję
Rozpocznie ona nadawanie 6 stycznia 2014 r. Nosić będzie nazwę Veritas
(Prawda) i mieć za zadanie przekazywanie słowa Bożego i nauczania Kościoła
- poinformował przewodniczący tamtejszej konferencji episkopatu, abp Samuel
Kléda z Duali.
Telewizja dopełni długą listę instytucji medialnych tego Kościoła. Są wśród
nich: radio Veritas, ukazujący się od 58
lat dziennik „L’Effort Camerounais”, firma
producencka Vidéo-Pro, nagrywająca
filmy dokumentalne, drukarnia. Ponadto
uniwersytet katolicki w Duali szkoli przy-
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szłych pracowników środków przekazu.
„Stawiamy media w centrum naszej
misji, gdyż pozwala to zanieść słowo
Boże nawet w najdalsze zakątki” – wyjaśnił arcybiskup.
Kościół katolicki stanie się tym samym drugą, obok państwa, instytucją
dysponującą całą strukturą środków
przekazu, a zarazem pierwszą instytucją
prywatną, z niezależną od władz linią
programową.
Wypada pogratulować. Trudno ocenić, czy gdzieś na świecie episkopat
jakiegoś kraju zdobył się na zaangażowanie sił we własną telewizję.
Senat Belgii zgodził się
na eutanazję chorych dzieci
Belgijski Senat zgodził się 12 grudnia na eutanazję chorych dzieci. Przyjęty przez izbę wyższą parlamentu projekt
rozszerzenia o niepełnoletnich niekaralności za eutanazję musi jeszcze uzyskać aprobatę Izby Deputowanych.
Eutanazja w Belgii jest legalna od
2002 r., o ile dotyczy nieuleczalnie chorych osób dorosłych, świadomie wyrażających „dobrowolną, przemyślaną i
ponawianą” prośbę w tej sprawie. Obecna nowelizacja umożliwi eutanazję nieuleczalnie chorych osób niepełnoletnich,
których poczytalność będzie stwierdzona przez psychologa lub psychiatrę dziecięcego. Będzie możliwa w terminalnej
fazy choroby, w przypadku nieznośnych
cierpień fizycznych, a także za zgodą
obojga rodziców.
Nie zdecydowano się na eutanazję
z powodu cierpień psychicznych, ani na
określenie minimalnego wieku dziecka,
zaznaczając jedynie, że musi ono być
świadome konsekwencji swej prośby.
Nowelizację przyjęto stosunkiem głosów 50 do 17. Większość Belgów sprzyja („całkowicie” - 38%, „raczej” - 36%)
eutanazji nieuleczalnie chorych dzieci,
ale także osób starszych, dotkniętych
chorobami zwyrodnieniowymi, typu choroba Alzheimera, i niezdolnych do wyrażenia prośby o „skrócenie cierpień”.
Metropolita Delhi aresztowany
Abpa Anila Josepha Thomasa Couto aresztowano 11 grudnia w czasie
odbywającej się w stolicy Indii pokojowej
milczącej manifestacji chrześcijan i muzułmanów w obronie praw dalitów, czyli
osób pozakastowych, którzy udali się
wspólnie pod parlament.
Zatrzymano księży, siostry zakon
ne, biskupów innych wyznań chrześ
cijańskich i zwierzchników innych religii,
którzy brali udział w akcji. Manifestantów
rozpraszano za pomocą działek wodnych, a wielu z nich pobito.
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Święty Kościół
złożony z grzeszników

Drodzy Bracia i Siostry,
dzień dobry!
Wyznając w Credo: «Wierzę w jeden Kościół», dodajemy przymiotnik
«święty»; głosimy zatem świętość Kościoła, a ta jego cecha była obecna od
początku w świadomości pierwszych
chrześcijan, którzy nazywali się po
prostu «święci» (por. Dz 9,13.32.41;
Rz 8,27; 1 Kor 6,1), ponieważ mieli
pewność, że to działanie Boga, Duch
Święty uświęca Kościół.
Lecz w jakim sensie Kościół jest
święty, skoro widzimy, że Kościół historyczny w swojej drodze przez wieki
miał tak wiele trudności, problemów,
mrocznych momentów? Jak może
być święty Kościół złożony z istot
ludzkich, grzeszników? Mężczyzn
grzeszników, kobiet grzesznych, księ
ży grzeszników, sióstr zakonnych
grzesznic, biskupów grzeszników,
kardynałów grzeszników, Papieża
grzesznika? Wszyscy. Jak taki Kościół może być święty?
W odpowiedzi na to pytanie,
chciałbym posłużyć się, jako przewod
nikiem, fragmentem z Listu św. Pawła
do chrześcijan z Efezu. Apostoł, biorąc za przykład stosunki rodzinne,
stwierdza, że «Chrystus umiłował
Kościół i wydał za niego samego
siebie, aby go uświęcić» (5,25-26).
Chrystus umiłował Kościół, oddając
się całkowicie na krzyżu. A to znaczy, że Kościół jest święty, ponieważ
pochodzi od Boga, który jest święty,
jest mu wierny i nie zostawia go w
mocy śmierci i zła (por. Mt 16,18). I
jest święty, ponieważ Jezus Chrystus,
Święty Boga (por. Mk 1,24), jest z nim
nierozerwalnie zjednoczony (por. Mt
28,20); jest święty, ponieważ kieruje
nim Duch Święty, który oczyszcza,
przemienia, odnawia. Nie jest święty ze względu na nasze zasługi, ale
dlatego że Bóg czyni go świętym, jest
owocem Ducha Świętego i Jego darów. To nie my czynimy go świętym.
To Bóg, Duch Święty w swojej miłości
uświęca Kościół.
Moglibyście mi powiedzieć: lecz
Kościół jest złożony z grzeszników,
widzimy to codziennie. I jest to prawda: jesteśmy Kościołem grzeszników;

i my, grzesznicy, jesteśmy powołani
do tego, byśmy dali się przemienić,
odnowić, uświęcić przez Boga. Była
w historii taka pokusa, byli ludzie,
którzy mówili: Kościół jest tylko Kościołem czystych, tych, którzy są cał
kowicie konsekwentni, a innych trzeba oddalić. To nieprawda! To herezja!
Kościół, który jest święty, nie odrzuca
grzeszników; nie odrzuca nas wszystkich; nie odrzuca, ponieważ wzywa
wszystkich, przyjmuje ich, jest otwarty również na tych, którzy są najdalej, wszystkich wzywa, by pozwolili
się objąć miłosierdziem, czułością i
przebaczeniem Ojca, który wszystkim
daje możliwość spotkania z Nim, podążania drogą do świętości.
«Ależ! Ojcze, jestem grzesznikiem, mam wielkie grzechy, jak mogę
czuć się częścią Kościoła?» Drogi
bracie, droga siostro, właśnie tego
pragnie Pan; żebyś Mu powiedział:
«Jestem tutaj, Panie, z moimi grzechami». Czy ktoś z was jest tu bez
swoich grzechów? Ktoś z was? Nikt,
nikt z nas. Wszyscy nosimy ze sobą
własne grzechy. Lecz Pan chce usłyszeć od nas słowa: «Przebacz mi,
pomóż mi iść, przemień moje serce!»
A Pan może przemienić serce. W Kościele Bóg, którego spotykamy, nie
jest bezlitosnym sędzią, lecz jest jak
Ojciec z ewangelicznej przypowieści.
Możesz być jak syn, który opuścił
dom, który sięgnął dna oddalenia od
Boga. Kiedy masz siłę, by powiedzieć: chcę wrócić do domu, znajdziesz otwarte drzwi, Bóg wyjdzie ci
naprzeciw, ponieważ zawsze na ciebie czeka, Bóg zawsze na ciebie czeka, Bóg bierze cię w ramiona, całuje
cię i się cieszy. Taki jest Pan, taka jest
czułość naszego niebieskiego Ojca.
Pan chce, byśmy należeli do Kościoła, który potrafi otworzyć ramiona,
by przyjąć wszystkich, który nie jest
domem nielicznych, ale jest domem
wszystkich, gdzie wszyscy mogą być
odnowieni, przemienieni, uświęceni
przez Jego miłość, najsilniejsi i najsłabsi, grzesznicy, obojętni, ci, którzy
czują się zniechęceni i zagubieni. Kościół wszystkim daje możliwość, by
podążali drogą świętości, która jest
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drogą chrześcijanina: pozwala nam
spotykać Jezusa Chrystusa w sakramentach, zwłaszcza w spowiedzi i w
Eucharystii; przekazuje nam Słowo
Boże, pozwala doświadczyć miłosierdzia, miłości Boga do wszystkich.
Zadajmy sobie zatem pytanie: czy pozwalamy się uświęcać? Czy jesteśmy
Kościołem, który wzywa i przyjmuje
z otwartymi ramionami grzeszników,
który daje odwagę, nadzieję, czy też
jesteśmy Kościołem zamkniętym w
sobie? Jesteśmy Kościołem, w którym żyje się miłością Bożą, w którym
poświęca się uwagę drugiemu, w którym jeden modli się za drugiego?
Ostatnie pytanie: co mogę zrobić
ja, który czuję się słaby, wątły, grzeszny? Bóg ci mówi: nie bój się świętości,
nie bój się mierzyć wysoko, pozwolić
Bogu, by cię kochał i oczyścił, nie bój
się pozwolić Duchowi Świętemu, by
cię prowadził.
Pozwólmy, by udzieliła się nam
świętość Boga. Każdy chrześcijanin jest powołany do świętości (por.
Konst. dogm. Lumen gentium, 39-42);
a świętość nie polega przede wszystkim na robieniu rzeczy nadzwyczajnych, ale na tym, by pozwolić działać
Bogu. To spotkanie naszej słabości
z mocą Jego łaski, to ufność w Jego
działanie pozwala nam żyć miłością,
wszystko czynić z radością i pokorą,
na chwałę Bożą i w służbie bliźniego.
Jest takie słynne zdanie francuskiego
pisarza Léona Bloy; w ostatnich chwilach swego życia mówił: «Jest tylko
jedna smutna rzecz w życiu, to, że nie
jest się świętym». Nie traćmy nadziei
na świętość, idźmy wszyscy tą drogą.
Chcemy być święci? Pan czeka na
nas wszystkich z otwartymi ramionami; czeka, by nam towarzyszyć na tej
drodze świętości. Żyjmy z radością
naszą wiarą, pozwalajmy Panu, by
nas kochał... prośmy Boga o ten dar
w modlitwie, dla nas i dla innych.
Do Polaków: Pozdrawiam polskich
pielgrzymów. Siostry i bracia, świętość nie polega na robieniu rzeczy
niezwykłych, ale na tym, by pozwolić
Bogu działać. Jest ona spotkaniem
naszej słabości z mocą Bożej łaski,
która pozwala nam żyć w miłości,
czynić wszystko z radością i pokorą,
dla chwały Bożej i dla dobra ludzi. Nigdy nie traćcie nadziei na świętość i
podążajcie wszyscy drogą świętości.
Niech Pan wam błogosławi!
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2 października 2013 – spotkanie argentyńskich przyjaciół

Po środowej audiencji Prawosławny Armeński Biskup Maroudjian z Argentyny zaprezentował Papieżowi książkę z fragmentami
orędzi „Prawdziwego Życia w Bogu” – o jedności. Książkę opracował
przyjaciel arcybiskupa.
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Przekaz na konto wydawnictwa można wykorzystać
przy zamawianiu prenumeraty pisma lub na inne –
uzgodnione wcześniej – wpłaty.
Prosimy, aby informacje na przekazie były jasne,
jednoznaczne i czytelne; koniecznie z pełnym adresem.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze pismo
zarówno duchowo, jak i materialnie.
Prosimy, aby wpłaty na prenumeratę w roku 2014
nie były niższe niż 35 zł i aby wpłynęły na nasze konto
do 30 marca 2014.
Prenumeratę pisma można rozpocząć
w każdym momencie.
Jeśli ktoś rezygnuje z prenumeraty
prosimy o informację o tym mejlem,
telefonicznie lub listownie.
Niech Pan obdarzy Was błogosławieństwem Swojego
pokoju i radości na każdy dzień Nowego Roku!
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