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„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę,
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo Jej: ono zmiażdży
ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. (Rdz. 3,15)

Don Sharkey

Niewiasta zwycięży (6)
Historia objawień
Matki Bożej 1830-1961
NIEZNANE ŚWIATŁO
II Wojna Światowa
1939-1945
Mijały lata, a poświęcenia wybranego
kraju Niepokalanemu Sercu Maryi nie było.
Również ludzkość nie przestała obrażać
Boga, o co tak błagała Najświętsza Panna
w Fatimie.
Duma ludzi z osiągnięć, które powięk
szały się od ponad 100 lat osiągnęła
swój zenit po I Wojnie Światowej. Ustanie
działań wojennych było szaleńczo przeży
wane przez wszystkie ludy Europy. Wojna,
która miała położyć kres wszystkim
wojnom, zakończyła się. Człowiek stał
się zdolny rozwiązać wszystkie swe prob
lemy. Na Boskie żądanie modlitwy i po
kuty, odpowiedział pychą, zachłannością
i pożądliwością.
Gazety odzwierciedlały obraz społe
czeństwa lat dwudziestych. Był to okres
zbrodni, luksusu, rozwodów, publicznych
skandali. W Stanach Zjednoczonych był
to okres przemytu i upadku moralności
publicznej. Lata trzydzieste przyniosły
kryzys światowy, wzmocnienie się dykta
tor ów i zagrożenie następną wielką
wojną. Ludzie Zachodu zaczęli tracić
optymizm i wiarę w postęp. Uznali, że
w gruncie rzeczy wcale nie rozwiązali
wszystkich swoich problemów. Stawali się
poważniejsi, bardziej świadomi potrzeby
reformy. W tych perspektywach jednak
nie uwzględniali Boga ani Jego praw.
Zakładali, że mogliby się zreformować,
ale na swój własny sposób.
Zarówno rządy krajów, jak i ich obywa
tele, nadal obrażali Boga. W Meksyku
rozpoczęło się okrutne prześladowanie
Kościoła. Papież Pius XI, który zajął
miejsce Benedykta XI, powiedział o tym
kraju w roku 1922: „Zarówno kapłani jak
i świeccy byli bezlitośnie mordowani na
drogach, na placach, a nawet przed ich
kościołami”.
Najbardziej znaną postacią dotkniętą
prześladowaniami w Meksyku był ojciec
Miguel Pro, który stanął przed plutonem
egzekucyjnym z okrzykiem: „Niech żyje
Chrystus Król!”
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We Włoszech do władzy doszedł
Mussolini i jego faszyści. Chcieli zmusić
do spełnienia ich życzeń wszystkich –
włączając w to również Kościół. Faszyści
rozwiązali wszystkie szkoły religijne,
jak również organizacje prowadzone
pod patronatem Kościoła. Zasadą
wychowania stała się idea, że państwo
jest najwyższą istytucją we wszystkim,
a obywatele winni mu są niepodzielną
lojalność.
Oto jak wyraził się papież Pius XI o
włoskim faszyzmie: „Pojęcie państwa,
które wymaga, aby dorastające pokolenie
należało do niego bez reszty od najmłod
szych lat aż do wieku dojrzałego nie jest
do pogodzenia z nauką Kościoła ani z
naturalnymi prawami rodziny”.
Papież obawiając się, że faszyści będą
starali się nie dopuścić do publikacji
jego encykliki, polecił arcybiskupowi
Fraciszkowi Spellmanowi, późniejszemu
kardynałowi Nowego Jorku, aby ten
przemycił ją i opublikował w Paryżu.
W Niemczech panami stali się Adolf
Hitler i jego naziści. Okazali się jeszcze
bardziej bezwzględni niż ich pobratymcy
z Włoch. Biskupi niemieccy oświadczyli,
że naziści bazują na programie, którego
celem jest nic innego, jak całkowita
eksterminacja Kościoła. Z 20 tys. kap
łanów, którzy byli w Niemczech w czasie,
kiedy Hitler doszedł do władzy, 14.364
zostało zamordowanych, uwięzionych lub
wygnanych przez hitlerowców.
Zarówno Hitler jak i Mussolini wyko
rzystali zagrożenie przez kraje wschodnie
jako uzasadnienie objęcia władzy. Kiedy
tylko poczuli się pewni tej władzy, zaczęli
stosować takie same środki jak walczący
ateiści, włączając w to prześladowanie
Kościoła.
Co do Rosji, z okresu po I wojnie, to z
chwilą dojścia do władzy walczących z
Bogiem ateistów, rozpoczęto kampanię
zdobywania Europy. Bezpośrednia droga
ku temu celowi wiodła przede wszystkim
przez Warszawę, stolicę Polski. Zgroma
dzon o pod tym prawie bezbronnym
miastem armię. W chwili zagrożenia,
dyplomaci uciekali z Warszawy. Pozostał

wizytator apostolski, potem nuncjusz,
arcybiskup Ratti, późniejszy Pius XI.
Cały dzień w święto Wniebowstąpienia
Maryi żołnierze z całym narodem modlili
się do Matki Najświętszej. Nazajutrz, 16
sierpnia 1920 roku, zaatakowali ogromnie
przeważającą armię rosyjską. 17 sierpnia
agresorzy zostali przepędzeni za granicę.
Warszawa i Europa została na pewien
czas uratowana od bezbożnego ateizmu
dzięki bitwie, która weszła do historii
świata jako cud nad Wisłą.
Pokonani przez Polskę ateiści czekali na
nową stosowną chwilę. W r. 1930 uderzyli
ponownie. Tym razem w Hiszpanii.
Zdobyli tam bardzo silne poparcie w
republice i zostali pokonani dopiero po
długiej i okrutnej wojnie domowej. W
czasie działań wojennych, które zaczęły
się w roku 1936 zginęło z rąk tzw.
„lojalistów” ponad 11 tysięcy kapłanów
i zakonnic, 12 biskupów. Obrabowano
ponad 20 tysięcy kościołów, szkół i
klasztorów. W każdym kościele, który
uległ splądrowaniu, sataniści okazywali
swą niezwykłą wściekłość zwłaszcza
wobec figur Najświętszej Maryi Panny.
Gorzkie prześladowania, które jeszcze
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wielu pamięta, przywodzą na pamięć
słowa św. Ludwika Marii de Montfort:
„Szatan wiedząc, że ma mało czasu, a
teraz zwłaszcza mniej niż kiedykolwiek,
aby zniszczyć dusze ludzkie, podwoi
swe wysiłki. Niedługo wznieci straszne
prześladowania...”
„Kiedy ujrzycie noc oświeconą nie
znanym światłem, wiedzcie, że będzie to
wielki znak, jaki Bóg wam da, że wkrótce
ukarze świat za jego zbrodnie. Ukarze
poprzez wojnę, głód i prześladowania
Kościoła i Ojca św.”
Nocą 25 stycznia 1938 r. Łucja wyjrzała
przez okno swojej celi i zobaczyła ca
łe niebo płonące dziwnym światłem.
Zjawisko to było widziane w całej Europie
i w wielu innych częściach świata.
Astronomowie nazywali je „nadzwyczajnie
jasnym świeceniem zorzy polarnej”.
Łucja wiedziała, że to właśnie było to
„nieznane światło”, zapowiedziane przez
Matkę Bożą w Jej lipcowym objawieniu
w Fatimie.
Świat mógł uniknąć kary, gdyby ludzie
wzięli pod uwagę ostrzeżenie z Fatimy
i przestali obrażać Boga. Lecz w owym
dniu znak został dany, a zapowiedział on
nadejście innej i jeszcze gorszej wojny.
We wrześniu roku następnego Niemcy
napadli na Polskę. Wydarzenie to jest
oficjalnie uważane za początek II wojny
światowej. Najświętsza Panna wcześniej
przepowiedziała, że wojna zacznie się
za pontyfikatu Piusa XI, a ten zmarł na
kilka miesięcy przed jej rozpoczęciem.
Zapytana o to Łucja odpowiedziała:
„Aneksja Austrii była zaczątkiem wojny”.
Można też za początek uważać wojnę
hiszpańską, w której Rosjanie pomagali

jednej stronie, a Włosi i Niemcy drugiej,
a ta toczona była za pontyfikatu Piusa
XI. W tym samym czasie rozpoczęła
się wojna chińsko-japońska. Każde z
tych wydarzeń może zostać uznane za
początek II Wojny Światowej. W roku
1920 Hiacynta powiedziała: „ jeżeli ludzie
nie zmienią życia, Wszechmocny Bóg
ześle na świat, poczynając od Hiszpanii,
karę, jakiej jeszcze nigdy nikt nie widział”.
„Kiedy Układ Monachijski został pod
pisany (w 1938 r.) siostry cieszyły się,
bo były przekonane, że w ten sposób
został zabezpieczony pokój – powiedziała
później Łucja – niestety, wiedziałam
więcej niż one”.
Papież Pius XI zmarł wiosną r. 1939,
a jego następcą został Pius XII, który
pracował dzień i noc, aby uniknąć
zagrażającej światu wojny.
19 marca 1939 Łucja pisała do swojego
biskupa: „Od praktyki nabożeństwa do
Niepokalanego Serca Maryi, wraz z
poświęceniem, zależy wojna czy pokój
świata. Z tego też względu bardzo
pragnęłabym, aby nabożeństwo to
zostało propagowane przede wszystkim,
ponieważ jest ono wolą Boga i jego
kochanej Matki”.
W innym liście, z kwietnia 1939, roku
czytamy: „Najświętsza Panna obiecała
odłożyć bicz wojny, jeżeli nabożeństwo
do Jej Niepokalanego Serca będzie
rozszerzane. Można zauważyć, że
odkłada karę proporcjonalnie do wysiłków,
które podejmujemy w rozszerzaniu tego
nabożeństwa, lecz obawiam się, że nie
będ ziemy w stanie zrobić więcej niż
robimy i że Bóg niezadowolony może
cofnąć rękę miłosierdzia i pozwoli, aby
świat poniósł karę, tak dewastującą i
straszną jak nigdy przedtem. Ona będzie
straszna... straszna...”
Wojna zaczęła się w straszny sposób,
gdy Niemcy jak deszcz zrzucali śmierć
na polskie miasta oraz gdy rozpoczęli
bezlitosną eksterminację Żydów w
Polsce. Potem nastąpił krótki moment
spokoju, kiedy spotkały się armie fran
cuska i niemiecka na linii Maginota. Był
to okres wojny bezczynnej.
„Gdyby tylko świat rozpoznał godzinę
łaski, która została mu dana – pisała
Łucja w r. 1940 – i zaczął czynić pokutę”.
Wówczas to za sugestią duchowego
przewodnika Łucja napisała list do pa
pieża Piusa XII wspominając w nim o
wyraźnym życzeniu Matki Bożej. Papież
długo rozmyślał w modlitwie nad tym
życzeniem Niebios.
W międzyczasie wojna bezczynna
zamieniła się w rzeczywistą. Francja
ponownie poniosła cierpienia. Kraj

ten wkrótce upadł i musiał poddać się
okupacji niemieckiej. Później stał się
głównym frontem działań wojennych.
Arcybiskup Saliege z Toulouse w liście
pasterskim pytał: „Czy rzeczywiście mod_
liliśmy się i pracowaliśmy wystarczająco?
Czy nadrobiliśmy 60 lat, w ciągu których
duch Francuzów ulegał każdej zarazie
umysłu? W momencie, kiedy naród
francuski rozluźnia się moralnie, anarchia
przybiera niezwykłe proporcje”.
Zniszczenie spadło nie tylko na Francję,
ale prawie na każdy kraj w Europie i na
kilka krajów na Bliskim Wschodzie. „Była
to – jak Łucja powiedziała – straszna
wojna, straszniejsza niż kiedykolwiek”.
Japończycy zbombardowali Pearl Harbour
w wigilię Niepokalanego Poczęcia w roku
1941, a Stany Zjednoczone wypowiedziały
wojnę w dniu samego święta.
Pisząc o tej wojnie w r. 1949 John
Cogleu w „Today”, dodaje: „Sprawy
posunęły się tak daleko naprzód, że terror
i okropności krótkotrwałego panowania
nazistów zostały prawie zapomniane
przez większość Amerykanów: Ci, któ
rzy byli świadkami uwolnienia więź 
niów, żywych szkieletów, z Dachau i
Buchenwaldu, którzy na własne oczy
widzieli diabelską skuteczność pieców
krematoryjnych i którzy poznali prawdziwy
zapach śmierci nazistów pamiętają ją
prawdopodobnie dłużej niż większość z
nas. Lecz dla zbyt wielu okropność wojny
nazistowskiej stopniowo rozmywa się w
pamięci. Wydaje mi się, że trudno duchowi
ludzkiemu wyobrazić sobie zło bardziej
dogłębnie, złośliwość bardziej absolutną
niż symbolizowane i praktykowane przez
partię hitlerowską”.
Cogley zauważa, że w czasie dwunastu
lat władzy partii narodowej naziści
zamordowali 6 milionów Żydów. Sześć
milionów! Cyfra ta jest zbyt wielka dla
naszej wyobraźni. A Żydzi to tylko część
całej tej historii.
Zapomnieć można również łatwo
to straszne zło, jakim był narodowy
socjalizm, jak i jego ofiary. Pamięta się
jedynie globalne statystyki: tylu Polaków,
Żydów, tylu francuskich katolików, tylu
niemieckich komunistów, itd., lecz nie
pamięta się kobiet i mężczyzn, którzy
mogliby żyć do dzisiaj, kształtować
rzeczywistość powojenną, prowadzić
sklepy czy wykładać w salach szkolnych,
wydawać czasopisma, pracować w
fabrykach, wracać po pracy do swoich
domów i rodzin. Jedynie książki historii
przypominają nam o tragicznych ofiarach
wojny. Tylko wyobraźnia i współczucie
może zamienić masy na żywych ludzi,
mężczyzn i kobiety, mężów i żony,
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wyrywanych z ramion dzieci oderwanych
od zajęć szkolnych czy nawet z kołysek.
Ludność Stanów Zjednoczonych
i innych krajów tej półkuli niewiele
ucierpiała w porównaniu z narodami
Europy. Jest to interesujące, że dzieje
posłannictwa z Fatimy nie były znane
na tej półkuli, aż do końca II wojny
światowej. W Europie część tych dziejów
była znana. Europejczycy byli winni
zaniedbania tego posłannictwa, dlatego
bardziej ucierpieli.
W r. 1942 Portugalia świętowała
25-lecie objawień fatimskich. Kraj ten nie
został wciągnięty w II wojnę światową,
jak to miało miejsce w czasie I wojny
światowej. W ostatnim dniu października
wszyscy biskupi portugalscy zgromadzili
się w sanktuarium. Połączyli się z
papieżem, którego głos słyszeli przez
radio w momencie poświęcenia całego
świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
Papież uczynił specjalną wzmiankę
o kraju na Wschodzie: „Daj pokój
narodom oddzielonym od nas przez
błąd i schizmę, a zwłaszcza tym, którzy
wyznają szczególne nabożeństwo do
Ciebie i w których domach Twojej ikonie
przeznaczone jest czcigodne miejsce
(dzisiaj zapewne w ukryciu, w oczekiwaniu
lepszych czasów), przyprowadź ich do
jednej owczarni Chrystusa pod jednym
prawdziwym Pasterzem...”
Sześć tygodni później papież powtórzył
to poświęcenie, w święto Niepokalanego
Poczęcia w Bazylice Świętego Piotra.
Najświętsza Panna prosiła o poświę
cenie Rosji - Jej wybranego kraju, jako
jeden z warunków pokoju. Czy teraz
nastanie pokój na świecie?
Następnej wiosny Łucja pisała
do biskupa z Gurza, jej duchowego
kierownika: „Dobry Pan dał mi poznać
swoje zadowolenie z aktu Ojca świętego
i innych biskupów, chociaż nie były
one pełne, według Jego pragnienia. W
zamian, obiecuje sprawić, aby wojna
wkrótce zakończyła się, lecz nawrócenie
wielkiego kraju jeszcze nie nastąpi. Jeżeli
biskupi Hiszpanii zwrócą uwagę na moje
pragnienia i zaangażują się w prawdziwą
reformę wiernych – będzie dobrze. Jeśli
nie – stanie się on ponownie wrogiem,
którym Bóg ukarze ich ponownie”.
II wojna światowa miała się ku końcowi,
ale nie było żadnej gwarancji prawdziwego
pokoju. Jeżeli chodzi o problem, dlaczego
poświęcenie z 1942 było niepełne, można
przytoczyć pozostałą część wypowiedzi
Łucji: „Dobry Pan pozwala się ubłagać,
lecz skarży się ze smutkiem, że tylko nie
liczne dusze gotowe są porzucić wszystko
to, czego zachowanie Jego prawa od nich
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wymaga”.

„To jest właśnie pokuta, o którą Pan teraz
prosi: poświęcenie, jakie każdy człowiek
musi na siebie przyjąć - to prowadzenie
życia z zachowaniem Jego praw. Żąda,
aby ten sposób był rozgłaszany między
ludźmi. Ponieważ wielu sądzi, że pokuta
oznacza wielką surowość i nie czują się
na siłach, i nie są tak hojni, tracą serce
oraz prowadzą życie w zobojętnieniu i
grzechu”.
„W zeszły czwartek o północy, kiedy
byłam za pozwoleniem przełożonej w
kaplicy, Pan powiedział do mnie:
„Poświęcenie, jakiego wymagam
od każdej duszy, to wykonanie jej
obowiązków życiowych i zachowanie
Mojego prawa. To jest pokuta, której
poszukuję i wymagam”.
Oświadczenie Pana Jezusa na temat
pokuty ma olbrzymią wagę i będzie
poddane rozważaniu później. W tej chwili
interesuje nas problem, dlaczego Matka
Boża uważała poświęcenie z roku 1942
za niepełne w myśl Jej życzenia.
Zazwyczaj podaje się odpowiedź, że
Najświętsza Panna prosiła o konsekrację
wskazanego kraju, a nie świata, Swemu
Niepokalanemu Sercu. Prosiła też, aby
zgodnie z niektórymi przekazami, pa
pież dokonał poświęcenia w jedności ze
wszystkimi biskupami świata.
Ojciec Thomas Mc Glynn zapytał o to
Łucję i oto, co pisze o tym w wywiadzie
w Vision of Fatima:
„Czy Ojciec święty konsekrował żądany
kraj Niepokalanemu Sercu?” – zapytał
ojciec Mc Glynn.

„Formalnie, zawarł go w akcie konse
kracji, ale nie sądzę, że uczynił to w
taki sposób, jak Matka Boża prosiła”
– odpowiedziała Łucja.
Ojciec McGlynn dodaje, że Łucja
powiedziała te słowa z wielką pokorą,
jakby z nadzieją, że się myli.
Towarzysz i tłumacz ojca McGlynna
położył nacisk na ten punkt:
„Czy uważasz, że życzenie Matki
Bożej nie zostało spełnione?”
„Tak, jak je sformułowała Matka Boża,
nie” – odpowiedziała. Czy Najświętsza
Panna przyjęła konsekrację z r. 1942
jako zadośćczyniące Jej życzeniu, tego
nie wiem”.
Wywiad ten został przeprowadzony z
Łucją w r. 1947 i był jednym z ostatnich,
jakich Łucja udzieliła. W kwietniu 1948
wstąpiła do karmelitanek i zaczęła
prowadzić zakonne życie klauzorowe
jako siostra Maria od Niepokalanego
Serca Maryi. Praktycznie poza najwyż
szymi dostojnikami kościelnymi nikt nie
mógł już przeprowadzić z nią wywiadu.
W roku 1952 nadeszła oczekiwana
wiadomość, że Papież Pius XII poświęcił
i konsekrował wszystkie narody Rosji
Niepokalanemu Sercu Maryi w „sposób
specjalny”. W tym czasie jednak Łucja
była niedostępna dla jakichkolwiek
komentarzy, lecz niewątpliwie był to
bardzo poważny krok uczyniony w kie
runku pokoju.
Wiosną 1943 roku Łucja powiedziała,
że Bóg wkrótce zakończy wojnę. Wojna w
Europie zakończyła się w maju, miesiącu
poświęconym Maryi, 1945 roku. Wojna w
Azjji zakończyła się tego samego roku. Na
naszej zachodniej półkuli miało to miejsce
w wigilię święta Wniebowstąpienia, a na
Dalekim Wschodzie - traktat pokojowy
podpisano w święto Wniebowzięcia.
ratunek dla ceylonu
Wiemy, że II wojna światowa spadła
na nas jako kara za grzechy. Ta sama
wojna kryje w sobie uderzające przykłady
miłosierdzia, które Najświętsza Panna
okazuje tym, którzy zwracają się do Niej
o pomoc. Dwa takie przykłady pochodzą z
tak różnych i oddalonych od siebie miejsc,
jak wyspa Ceylon i Rzym.
Po zdobyciu Singapuru Japończycy w
kolejnym manewrze zamierzali uderzyć
na wyspę Ceylon na południowym cyplu
Indii. Dotąd nic nie potrafiło zatrzymać
ich na zwycięskiej drodze i wydawało
się, że też nikt nie powstrzyma ich od
zdobycia wyspy. 6-milionowa ludność
była przerażona. Większość stanowili
buddyści. Mniej niż 10 procent całej
populacji było katolikami.
Arcybiskup J. Masson przybył do
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małego miasteczka Tewatte, gdzie
znajduje się grota Najświętszej Panny.
Jako oblat Niepokalanego Serca Maryi
miał do Niej głębokie nabożeństwo i
dziecięcą ufność.
Arcybiskup powiedział Maryi, że oddaje
wyspę pod Jej opiekę. Obiecał, że jeżeli
wyspę ominie horror inwazji i okupacji,
wybuduje w Tewatte sanktuarium
na Jej cześć. Następnie udał się do
stolicy Colombo i zapewnił ludność, że
Japończycy na pewno nie zaatakują
wyspy. I faktycznie nie zaatakowali.
Później arcybiskup udał się do Rzymu,
gdzie otrzymał od papieża Piusa XII
pozwolenie na ogłoszenie Matki Bożej –
Matką Bożą Ceylońską.
Arcybiskup Masson zmarł, a jego
dzieło kontynuował następnie kardynał
Cooray. Dzięki pomocy wiernych ka
tolików ceylońskich powstała wielka
bazylika. Zbudowana została w stylu
architektury indyjskiej i posiada piętnaście
kaplic, każda ku czci jednej tajemnicy
różańcowej. Bazylikę konsekrowano w
roku maryjnym 1954.

OCALENIE RZYMU
Niewielu poza Włochami wie o roli,
jaką Najświętsza Pani odegrała w
ocaleniu Rzymu w niebezpiecznym
roku 1944. Kiedy Włochy poddały się
aliantom, Niemcy zajmowali jeszcze
Rzym. Papież Pius XII przez okno
swego apartamentu widział żołnierzy
niemieckich patrolujących dniem i nocą
Plac św. Piotra. W międzyczasie wojska
alianckie posuwały się powoli ku miastu.
Niemcy ogłosili, że nie wycofają się
z miasta, choćby miało lec w gruzach.
Przygotowywali się do stawiania oporu.
Wznoszono barykady na ulicach. Na
wieżach kościelnych umieszczono
broń przeciwlotniczą. Stare rzymskie
pomniki zamieniono na wojenne fortece.
Zaplanowano również wysadzenie
mostów na Tybrze.

Ludność była przerażona. Niemcy
postanowili stawić opór, a alianci –
zdobyć miasto, wydawało się więc, że
nieuchronnie Rzym zostanie zamieniony
w kupę gruzów. W panicznym strachu
rzymianie zwrócili się do Matki Bożej o
pomoc.
Około dziesięciu mil na południe od
Wiecznego Miasta znajduje się san
ktuarium Matki Bożej Miłości. Rzymianie
przenieśli figurę Matki Bożej z tego
kościoła i umieścili ją w kościele św.
Ignacego w Rzymie i tutaj rozpoczęli
oktawę do Matki Bożej Miłości. Rano
odprawiana była Msza św., co pół godziny,
aż do południa. Po południu odmawiany
był różaniec, kazanie i błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Kościół
św. Ignacego był zawsze pełny. W ciągu
ostatnich dni oktawy ludzie obecni w
kościele słyszeli odgłos bombardowań
pobliskich miast.
W ostatnim dniu oktawy, kapłan, który
głosił kazanie, błagał Najświętszą Pannę,
by uprosiła Syna, aby ocalił Rzym. Ludzie
płakali i modlili się. Obiecali poprawę
życia i większą wierność
obowiązkom religijnym.
Wychodząc z kościoła
usłyszeli cudowną wia
dom ość: kiedy alianci
wchodzili do miasta z
jednej strony, z drugiej
uchodzili z niego w po
śp iechu niemieccy o
kupanci. Rzym został
ur atowany. To wielkie
wydarzenie zostało upa
miętnione tablicą z brązu
umieszczoną u wejścia
do kościoła św. Ignacego.
Następnego dnia lu
dn ość zgromadziła się
na Placu św. Piotra. Papież Pius XII
ukazał się na balkonie. Powiedział: „Z
głęboką wdzięcznością oddajemy cześć
Najświętszej Matce Boga i naszej Matce,
która dodała nowy dowód Swej matczynej
miłości do tego słynnego tytułu Matka
Boża Ludu Rzymskiego. Będzie Ona w
pamięci tego miasta przez wszystkie lata
jego historii”.
Tydzień później Ojciec święty udał się
do kościoła św. Ignacego. Przez długi
czas klęczał w dziękczynnej modlitwie
przed figurą Matki Bożej Boskiej Miłości.
Następnie podszedł do ambony, aby
przemówić: „Przez cztery długie lata
wspólnie znosiliśmy cierpienia i niepokoje
okrutnej wojny. Wasze smutki były na
szymi. Lecz doświadczyliśmy wielkiej
pociechy patrząc na waszą wiarę, która
przyprowadziła was do stóp Maryi Matki

Bożej Miłości. Nasza Niepokalana Matka
jeszcze raz uratowała Rzym od wielkiego
niebezpieczeństwa”.
ŚWIATŁO ATOMU
Hiroszima 1945
Ojciec Hubert Schiffer siedział w
swoim pokoju w rektoracie kościoła
Wniebowzięcia Matki Bożej w Hiroshimie.
Był misjonarzem-jezuitą pochodzenia
niemieckiego. Ukończył seminarium
duchowne w Japonii i niedawno został
wyświęcony. Tokio od pewnego czasu
bombardowano dniem i nocą. Przełożeni
ojca Schiffera wysłali go do spokojnego
miasteczka Hiroshima na odpoczynek.
Rankiem dnia 6 sierpnia 1945 r. odprawił
Mszę św. i zjadł śniadanie. Czytał poranną
gazetę i wówczas... pojawiło się światło.
Nie było to owo „nieznane światło”,
które widziała Łucja ze swojej celi 7,5 lat
wstecz. Światło Łucji pochodziło z Nieba,
z ręki Boga i stanowiło ostrzeżenie. To
drugie światło było dziełem człowieka i
było strasznym wypełnieniem Bożego
ostrzeżenia.
Światło paliło i oślepiało tak, jakby cały
świat zniknął wokół ojca Schiffera. Czuł
się tak jakby płynął po wielkim białym
oceanie. Spodziewał się, że czasowa
utrata zdolności widzenia była skutkiem
wstrząsu. Wilgotność, którą czuł na sobie
musiała być krwią, jeżeli w ogóle został
trafiony. Nie mógł jednak zrozumieć tego,
dlaczego nic nie słyszał. Panowała cisza,
choć przecież należało się spodziewać
następnych wybuchów, krzyków strachu,
wołań ludzi i wycia syren. Proboszcz i
dwaj inni kapłani, którzy byli na górze,
pośpieszyli na dół, aby pomóc rannemu
kapłanowi. Nikt nie zdawał sobie sprawy z
tego, co się stało. Rektorat był odporny na
trzęsienia ziemi i ściany nie zawaliły się.
Proboszcz, ojciec Lasalle, był tylko lekko
ranny. Pobiegł po apteczkę, by udzielić
pomocy ojcu Schifferowi. Apteczka jednak
uległa zniszczeniu.
„Będziesz musiał pójść do lekarza –
powiedział ojciec Lasalle – Czy wiesz,
gdzie on mieszka?”
Ojciec Schiffer potrząsnął głową.
„Chodź ze mną” - powiedział ojciec
Lasalle – pójdziesz w dół ulicy...”
Nie było żadnej ulicy. Było to faktycznie
bardzo małe miasteczko. Lecz w miejsce
miasteczka ujrzeli same tylko ruiny.
Zamiast budynków Hiroshimy ujrzeli
odległe wzgórza, których poprzednio nie
można było ujrzeć. Wokół otaczającego
rumowiska jedynie probostwo stało
nietknięte. Kościół obok również legł w
gruzach. Tu i ówdzie z ruin zaczęły wy
dobywać się płomienie ognia.
Ojciec Lasalle powiedział do współ
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brata, żeby wyszedł z tego miejsca zanim
płomienie go otoczą:
„Idź gdziekolwiek, najlepszym miejscem
jest prawdopodobnie rzeka. I ojcze –
dodał – wkrótce ujrzysz Najświętszą
Pannę w Niebie. Proszę cię powiedz
Jej, że odbudujemy Jej kościół w tym
samym miejscu, jak tylko będzie można
najprędzej”.
Ojciec Schiffer jakoś przeszedł przez
ulicę unikając płomieni ognia i walących
się ruin, potykając się o leżące ciała.
Dowlókł się do rzeki. Tam upadł nie
przytomny. O godzinie ósmej w nocy
klerycy z nowicjatu znaleźli go i włożyli
na nosze. Każdy ruch powodował fale
cierpienia, która przywracała go do świa
domości. Klerycy byli zmęczeni. Znosili
rannych przez cały dzień. Jeden z nich
potknął się i ojciec Schiffer stoczył się na
drogę. Ponownie włożono go na nosze
i wówczas drugi raz kleryk potknął się i
ojciec jeszcze raz upadł na ziemię.
Raz po raz ojciec błagał ich:
„Pozwólcie mi umrzeć”.
„Nie – odpowiedzieli – mamy rozkaz,
aby przynieść ojca z powrotem, aby miał
ojciec prawdziwy katolicki pogrzeb. Jeżeli
ojca tak tutaj zostawimy, zaginie ojciec
wśród trupów”.
O godz. 5.30 rano dotarli do nowicjatu.
Mistrz nowicjatu zajął się rannym: przy
pomocy nożyczek i żyletek zaczął wyj
mować szkło z pokaleczonego ciała.
Ojciec Schiffer nie umarł. Codziennie
przez godzinę wyjmowano mu cząstki
szkła z ciała. Zebrano ich tak około
pięćdziesięciu. Przez długi czas rany nie
chciały się goić, ale w końcu się zabliźniły.
Kilka dni potem ucierpiało Nagasaki.
Wówczas ludność Japonii zdała sobie
sprawę, że była to ta sama bomba
atomowa, która zniszczyła Hiroshimę.
Od XVIII w. człowiek trwał w przeko
naniu, że na tym świecie
można zbud ować krainę
utopii. Nauka i postęp
technologiczny wydawały się
usuwać z niego odwieczne
bicze: wojny, głód, choroby
i biedę. W XX w. odkrycia
naukowe były tak wielkie, że
pożądana utopia wydawała
się w zasięgu ręki. I oto teraz
człowiek uczynił największe
odkrycie wszystkich czasów.
I to właśnie odkrycie obróciło
w popiół wszystkie jego
marzenia. Człowiek stanął
przerażony przed tym, co
zrobił. Zamiast osiągnąć
upragnioną ziemię obiecaną
– s ta nął na kraw ę d z i
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przepaści, a doprowadziła go do niej
własna ślepota.
Naukowcy, którzy zawsze byli w awan
gardzie postępu, bezradnie oglądają się
na polityków, szukając u nich pomocy.
Ci zaś mają w zanadrzu jedynie wytarte
formuły, które zawodziły od setek lat.
Bardzo niewielu ludzi zwróciło się w
tej sytuacji ku Bogu. Jest to dziwne, że
kiedy człowiek stracił wiarę w siebie
samego, mimo wszystko nie odnalazł
wiary w Boga. Jego nierozsądne nadzieje
ostatnich dwu wieków doprowadziły go
do nierozsądnej rozpaczy. Nadal trwa
uparcie w ciemnocie oczu.
Sytuacja nie jest jednak beznadziejna.
Nic nie dzieje się bez przyzwolenia Bo
żego, nawet zrzucenie bomby atomowej.
I nawet z tego tragicznego w skutkach
faktu może Bóg, jeśli zechce, wyciągnąć
bardzo wiele dobra.
Pięć lat po zrzuceniu bomby na Hiro
shimę, ojciec Schiffer przebywał w No
wym Jorku studiując stosunki pracy na
uniwersytecie Fordham. Tam też spotkał
kapitana Roberta A. Lewisa, drugiego
pilota B-29, który zrzucił bombę. Lewis
był wówczas menadżerem do spraw
osobowych pewnej firmy produkującej
słodycze.
„Przez pięć lat szukałem kogoś, kto
widział to z ziemi” - powiedział kapitan
Lewis.
„Przez pięć lat chciałem spotkać kogoś,
kto był w samolocie” - odpowiedział mu
ojciec Schiffer.
Ojciec Schiffer opisał swoje doświad
czenie, a Lewis opisał swoje...
„Zrobiliśmy gwałtowny skręt w prawo,
tak jak nas uprzedzili i pouczyli naukowcy.
Lecieliśmy na wysokości ponad 9 kilome
trów, pilotując samolot ręcznie przy po
mocy instrumentów. Bomba wybuchła
w 43 sekundy po tym, jak ją zrzuciliśmy.

Eksplodowała 853 metry nad ziemią.
Mój Boże! Poczułem błysk całym moim
ciałem. Naukowcy powiedzieli potem,
że był to „efekt ozonu”. W 20 sekund
później samolotem targnęły dwa różne
podmuchy. Światło padało mi z tyłu,
lecz nawet w takiej sytuacji przeraziło
mnie. Było ostrzejsze niż światło słońca
w tamten słoneczny, jasny dzień. W
tym momencie byliśmy już około 8
mil od miejsca eksplozji. Musieliśmy
uciekać, aby uniknąć skutków wybuchu
bomby. Lecz potem spojrzeliśmy do tyłu
i zobaczyliśmy tego grzyba. Wyglądało
to, jakby całe miasto zostało pokryte
gotującym się dymem. W trzy minuty
wzniósł się na wysokość ponad 9 tysięcy
metrów. Widzieliśmy płomienie pełzające
po górach i ogarniające mosty, a nawet
rzeki. Wydawało się nam to niepojęte.
Pomyślałem: „Mój Boże! Co myśmy
zrobili? Nawet, gdybym żył 100 lat, nie
pozbędę się tej myśli...”
Ojciec Schiffer odpowiedział mu, że
bomba zabiła 200 tysięcy ludzi.
„Wielkie nieba! - powiedział kapitan - Aż
tylu... Urzędnicy japońscy zminimalizowali
liczbę strat do śmiesznej cyfry 80.000.
Lecz my wiedzieliśmy lepiej”.
„Powróciłem do Japonii po wojnie” powiedział kapitan Lewis. Ci Japończycy
w Tokio zareagowali w najgłupszy sposób
na tę bombę. Nazwali ją „Wiatrem
Boga” i powiedzieli, że
oszczędziła wiele istnień
ludzkich przynosząc
koniec wojny”.
O. Schiffer przytaknął:
„Wiem o tym. My też
sądziliśmy, że znaliśmy
psychikę Japończyków
po 15 latach pobytu, ale
ich reakcja zdziwiła nawet
nas. Ci, którzy przeżyli,
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uznali, że ich miastu przypadł honor,
przywilej cierpienia w celu doprowadzenia
do końca wojny. Patrzyli na swoje 200
tys. zabitych jak na ochotników - ofiary
poświęcające się za pokój świata.”
Lewis zapytał o skutki bomby dla tych,
którzy przeżyli. Ojciec Schiffer powiedział,
że nie dostrzegli długotrwałych skutków
fizycznych, a duchowo lepiej się czuli niż
kiedykolwiek wcześniej.
„Nie rozumiem tego...” - powiedział
Lewis.
„Tak! Było szczęśliwe zakończenie.
Opowiem Ci o tym”.
Oto historia, którą ojciec Schiffer
opowiedział kapitanowi Lewisowi i którą
chce opowiedzieć nam.
Kilka miesięcy po bombardowaniu,
ojciec Lasalle i jego pomocnik, wrócili
do miejsca, które kiedyś było Hiroshimą.
Zbudowali małą chatkę i w dzień Bożego
Narodzenia odprawili Mszę świętą pod
gołym niebem.
Pewnego dnia trzech przywódców
buddyjskich, zwanych bonzami, przy
było odwiedzić kapłanów. Najpierw
zaczęli mówić o strasznym zniszczeniu
spowodowanym bombą. Następnie
zmienili temat. Goście zaczęli wychwalać
piękno liturgii katolickiej. Wyrazili
nadz wyczajny podziw dla śpiewu
gregoriańskiego. Potem zapytali o życie
monastyczne, modlitwę i medytację. I

wówczas główny bonza zapytał: „Czy
kiedyś wasi kapłani i wierni będą gotowi
modlić się o pokój?”
Ojciec Lasalle powiedział, że czynią to
codziennie.
„Widzi ojciec, to jest tak: zbudujemy
nową Hiroshimę, lepszą. Lecz przede
wszystkim powinno się ulepszyć ludzkie
serca. Nie winimy nikogo za to, co stało
się tutaj. W ostateczności to przecież my
Japończycy zaczęliśmy tę wojnę. Lecz
my, którzy przeżyliśmy w Hiroshimie
ujr zeliśmy straszne konsekwencje
współc zesnej techniki wojennej. Nie
chcemy, aby to stało się ponownie i
powtórzyło się gdziekolwiek na ziemi.
Wy chrześcijanie i my buddyści wiemy
tak samo dobrze, że nie jest możliwe
zachowanie pokoju bez wiary i modlitwy.
To, czego potrzebujemy, to centrum,
sanktuarium wiecznej modlitwy właśnie w
samym sercu zbombardowanej atomem
Hiroshimy. Nie znamy dobrze waszej
religii. Czy wy, katolicy, moglibyście
postawić sanktuarium nieustannej mod
litwy tutaj, w centrum naszego miasta?”
Hiroshima była zawsze silnym ośro
dk iem buddyzmu i zdziwieni ojcowie
nie mogli powstrzymać się od zadania
pytania: dlaczego buddyści nie wzniosą
takiego sanktuarium?
„Nasze modlitwy nie są wystarczająco
silne – odpowiedział główny bonza –
czytam waszą Biblię i wiem, że wasze
modlitwy są lepsze niż nasze. Oprócz
tego wy katolicy macie zakonnice,
które klęczą i modlą się do Boga cały
dzień. To jest to, czego potrzebujemy:
potrzebujemy bardzo wielu ciągłych
modlitw”.

„Jeżeli my, katolicy, wybudujemy
to sanktuarium – odpowiedział ojciec
Lasalle – chcielibyśmy poświęcić je
Wniebowzięciu Matki Bożej. Matka
Chrystusa zawsze modli się za nami w
Niebie i niczego nie pragnie więcej niż
pokoju na ziemi”.
Bonza zgodził się na to:
„Nic na ziemi nie może być lepszym
symbolem niż serce matki”.
Największa gazeta tokijska podjęła
się patronatu nad konkursem na projekt
architektoniczny Pomnika-Sanktuarium.
Parlament japoński nazwał Hiroshimę
narodowym symbolem pokoju i miała
ona zostać odbudowana jako centrum
duchowe i kulturalne.
Fundusze na sanktuarium pochodziły
głównie z zagranicy, z USA i Ameryki
Południowej, ale Japończycy również
mieli w nich znaczny udział. Wśród
darowizn była jedna anonimowa ze
Stanów Zjednoczonych na sumę 50
tysięcy dolarów. Z Europy pochodziło
wiele elementów wyposażenia: dzwony,
organy i tabernakulum, również wiele
figur. Szczególnie hojni byli Niemcy.
6 sierpnia 1950 r., w piątą rocznicę
wybuchu, kapłan japoński poświęcił
kamień węgielny pod Pomnik-Sanktu
arium za pokój świata. W cztery lata
później, 6 sierpnia, roku maryjnego 1954,
sanktuarium zostało poświęcone. Jest
to promieniująca budowla, o czystych,
współczesnych zarysach. Sanktuarium
ma 61 metrów długości i 25 metrów
szerokości. Wieże z dzwonami mają
wysokość 46 metrów. W sanktuarium
jest siedem ołtarzy. Sanktuarium
udekorowano flagami narodów, które
brały udział w II wojnie światowej.
Zbiór złotych książek zawiera
nazwiska tysięcy weteranów tej
wojny ze wszystkich krajów świata.
Wieczna krucjata modlitwy przed
Najświętszym Sankramentem pro
wadzona jest przez zakonnice
klauzurowe z USA. Wśród modlitw
odmawiają dzień i noc, co godzinę,
różaniec.
Modlitwa i ofiara to główne
elementy Pomnika-Sanktuarium
Maryjnego za pokój świata (na
zdjęciu w środku).
„To jest odpowiedź Hiroshimy
– powiedział ojciec Schiffer – na
prośbę Matki Bożej w Fatimie”.
GOŁĘBIE POKOJU
Portugalia 1946
Wydarzenia, które nastąpiły po
II wojnie światowej są zbyt świeże,
aby wymagały szczegółowego
opisu: zagarnięcie przez sata
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nistów dużej części Europy i Azji;
tłumy bezdomnych ludzi głodujących i
obawiających się powrotu do ojczystego
kraju; sprawa kardynała Mindszenty na
Węgrzech (oskarżonego i uwięzionego
przez komunistów w latach 1948-56, a
przez następne 15 lat ukrywającego się
w Ambasadzie USA w Budapeszcie) i
prześladowania wielu innych dostojników
kościelnych, oburzające morderstwa w
Korei, masakra półtora miliona ateistów
w Chinach. A przede wszystkim poczucie,
że skoro największy kraj był w posiadaniu
bomby atomowej, wciąż mogło grozić
światu to, co najgorsze. „No place to hide”
(Nie ma miejsca, gdzie można by się
ukryć) – to niepokojący tytuł książki, której
autor przerażony patrzył w przyszłość.
Wszystko to przypomina słowa Naj
świętszej Panny z Fatimy. Powiedziała
Ona wówczas, że jeżeli Jej życzenia nie
zostaną wypełnione, kraj ten „...rozszerzy
swoje błędy na cały świat, wszczynając
wojny i prześladowania Kościoła. Wielu
poniesie męczeńską śmierć. Ojciec
Święty będzie musiał dużo wycierpieć i
kilka narodów zostanie zniszczonych”.
Nie wydaje się, aby ludzkość poszła
za wezwaniami Pani z Fatimy. Cynizm,
beznadzieja, sekularyzacja i materializm
– to główne cechy współczesnego „wol
nego” świata. Są to jeszcze bardziej
niebezpieczne zagrożenia niż walczący
ateizm. To są właśnie przyczyny, z po
wodu których ustrój ten uczynił taki postęp
naprzód.
Stany Zjednoczone, sądząc z tego,
co czytaliśmy w tamtym czasie w prasie
i słyszeliśmy w radio, były narodem
coraz bardziej zmaterializowanym.
Sąd Najwyższy tak przekręcił pierwszą
poprawkę do konstytucji, że w szkołach
publicznych praktycznie Bóg był wy
kluczony z programu nauczania. Zdarzały
się szokujące korupcje wśród urzędników
oraz przestępstwa młodocianych. Wie
lu lekarzy zwracało się z prośbą o
pozwolenie na uśmiercenia pacjentów,
których uznali za nieuleczalnie chorych.
Zorganizowane grupy zwolenników
„kontroli urodzin” znalazły uznanie, a
nawet cieszyły się szacunkiem, wśród
pewnych duchownych. Około 15 tysięcy
kobiet rocznie umierało (w tamtych latach)
z powodu wywoływania sztucznych
poronień. Czasopisma amerykańskie
przesiąknięte były seksem. Najbardziej
poczytne stały się te książki, które były
pełne cudzołożnej miłości. Całe kolumny
gazet poświęcone był takiej tematyce i
takim sprawom, o których - jak powiedział
św. Paweł - nie powinno być mowy
wśród nas (por. Ef 5,3: O nierządzie zaś
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i wszelkiej nieczystości albo chciwości
niechaj nawet mowy nie będzie wśród
was, jak przystoi świętym, ani o tym, co
haniebne, ani o niedorzecznym gada
niu lub o nieprzyzwoitych żartach, bo to
wszystko jest niestosowne).
Czy wobec tego nie ma nadziei dla
świata? Czy ludzie mają nadal obrażać
Boga i czy kara ma stawać się coraz
bardziej surowa, aż cały świat spłonie
w jednym wielkim wybuchu atomowym?
Nie. Matka Boża z Fatimy powiedziała
przecież: „Na końcu moje Niepokalane
Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci
Rosję – Mnie. Kraj ten nawróci się i światu
zostanie udzielony pewien okres pokoju”.
Nie wiemy, jak wielka kara czeka
świat. Wszystko zależy od naszego
postępowania. Lecz to wiemy: kraj ten
nawróci się pewnego dnia i nastanie
pokój. Może dzień ten jest bliżej niż
myślimy. Krew tylu współczesnych
męczenników, cierpienia kardynałów,
biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych
oraz ludzi świeckich we wszystkich
dziedzinach życia musi ściągać na świat
potop łaski. We wszystkich krajach są
ludzie, o których nie pisze się w gazetach,
ale którzy podejmują szczery trud wypeł
nienia życzeń Matki Najświętszej.
Pragnąłem tu przedstawić dzieje
objawień Najświętszej Panny w cza
sach współczesnych i uczynić to w
miarę możliwości w porządku chro
nologicznym. Pomijając domniemane
objawienia, o których brak orzeczenia
autorytatywnego i przytaczając jedynie
fakty, o których wiemy, że są prawdziwe,
opis dziejów Najświętszej Panny w
świecie współczesnym kończy się nutą
optymistyczną. To, co wydarzyło się po
II wojnie światowej, napełnia nadzieją i
zachętą.
Może jest to sprawa czasu. Może,
jeżeli domniemane objawienia ostatnich
lat zostaną dokładnie zbadane, okaże
się, że Matka Boża daje nam nadal
jeszcze poważniejsze ostrzeżenia, niż to
czyniła przedtem. Z drugiej strony Matka
Boża jest naszą Matką Nadziei i pragnie
zachęcić nas do tej cnoty. Zawsze jest
gotowa do pomocy, kiedy chwile wydają
się nam najczarniejsze.
Pierwsze zdarzenie jest proste, bo
rzecz dotyczy kilku gołębic.
Wszyscy mieszkańcy małej wioski
Bombarral w Portugalii stawili się, by
zobaczyć procesję ku czci Matki Bożej
Fatimskiej. Było to 1 grudnia 1946 r. Figura
Matki Bożej była właśnie przenoszona z
Cova da Iria do katedry w Lizbonie.
Odległość między tymi miejscowościami
wynosiła 90 kilometrów. Bombarral była

jedną z wiosek po drodze.
Dwie dziewczynki wybiegły z tłumu
widzów i stanęły przed zbliżającą się
figurą. Następnie otworzyły pudełko,
z którego wyleciało 5 gołębic. Są one
symbolem pokoju i czystości. Były więc
odpowiednie, aby swoim lotem uczcić
Najczystszą z Dziewic i Królową Pokoju.
Dwie gołębice odleciały natychmiast.
Natomiast trzy pozostałe, ku zdumieniu
wszystkich obecnych przyfrunęły do
figury i usiadły wśród kwiatów u stóp
Matki Bożej.
Mężczyźni, którzy nieśli figurę byli
zirytowani. Obawiali się, że gołębie
mogą zabrudzić statuę. Próbowali więc
przepłoszyć je, ale ptaki nie chciały
odlecieć. Kiedy zostały wyrzucone siłą
spomiędzy kwiatów, pokręciły się chwilę
i powróciły z powrotem. Tłum zaskoczony
ich uporem wymusił na niosących statuę
mężczyznach, aby zostawili je w spokoju.
Przez 5 dni pozostawały przy figu
rze, odfruwając jedynie na krótk o w
poszukiwaniu pożywienia. W posz
czególnych wioskach figurę witano
głośnymi okrzykami, dźwiękiem orkiestr,
fajerwerkami. Od czasu do czasu sa
molot zniżał swój lot, aby zrzucić na nią
kwiaty. Jednak gołębie, z natury ptaki
dość płochliwe, nie bały się niczego.
Pozostawały na swoich miejscach u stóp
figury Matki Bożej nawet wtedy, kiedy
padał deszcz lub zrywał się wiatr.
Procesja odbywała się z okazji 100
rocznicy ogłoszenia Maryi Niepokalanej
Królową Portugalii. W roku 1946 król Joao
IV podczas uroczystej ceremonii zdjął z
głowy koronę królewską i położył ją u stóp
Najświętszej Panny. Ogłosił ją wówczas
Królową Portugalii pod wezwaniem
Niepokalanego Poczęcia. Przysięgą
zobowiązał siebie i swoich następców
bronić dogmatu, że Maryja była poczęta
bez grzechu pierworodnego. Nakazał,
aby wydarzenie to zostało upamiętnione
inskrypcjami na kamiennych tablicach
w każdym mieście. Od tego czasu
monarchowie Portugalii, nigdy nie nosili
na głowie korony uważając, że należy ona
do Najświętszej Panny. Stąd Portugalia
stała się „A terra de nossa Senhora” czyli:
Ziemią Naszej Pani.
Przez trzy wieki, które minęły, Portu
galia pozostała Ziemią Naszej Pani. Był w
jej dziejach okres rozluźnienia pod koniec
XIX w. i na początku XX w. Lecz w roku
1946 nikt nie kwestionował panowania
Matki Bożej. Cywilne i kościelne władze
oddawały Jej należny honor. 13 maja
1946 r. osobisty legat papieża Piusa
XII umieścił na głowie figury koronę.
Szlachetne kamienie, którymi ozdobiono
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koronę były darem portugalskich kobiet. W
czasie uroczystości obecnych było około
700.000 ludzi. W tym dniu panowanie
Najświętszej Panny nad Portugalią
zostało ponownie ogłoszone.
Jednym z kulminacyjnych punktów tych
uroczystości była podróż figury Matki
Bożej Fatimskiej do stolicy.
Pierwszym przystankiem, który figura
zrobiła w Lizbonie, był nowo wybudowany
kościół parafialny Matki Bożej Fatimskiej.
Kardynał Prymas powitał procesję u
drzwi kościoła, jak również powitał
Królową w Jej stolicy. Gołębie opuściły
figurę i pofrunęły tam, skąd przemawiał
kardynał. Patrzyły na niego jakby mu się
przysłuchiwały.
Figura pozostała w kościele przez dwa
dni i gołębie pozostały z nią również.
7 grudnia w czasie uroczystości, kiedy
rozdawano Komunię św., jeden z gołębi
odfrunął i usiadł na szczycie figury, na
koronie włożonej przez legata papie
skiego. Pozostał tam z rozłożonymi
skrzydełkami przez cały czas rozdzielania
Komunii. Wieczorem tego samego dnia,
kiedy zaczęto przenosić figurę z Kościoła
Matki Bożej Fatimskiej, dwa gołębie
pofrunęły na parapet witraży okiennych
i tam siadły nieruchomo wpatrując się w
figurę. W tym dniu obficie padało. Kiedy
figurę wynoszono z kościoła deszcz ustał
zupełnie, chmury rozstąpiły się i jasno
zaświecił księżyc. Oba gołębie, które
siedziały na parapecie witraża, podczas
przenoszenia figury dołączyły do swojego
towarzysza i pozostały przy statule
podczas trzymilowej podróży do katedry.
Około 500 tys. ludzi zgromadziło
się na ulicach Lizbony. Wiwatowano i
wznoszono okrzyki: Niech żyje Królowa
Portugalii! Z domów ulicznych spływały na
figurę deszcze płatków kwiatów.
Kiedy figura zbliżała się do oświetlonej
katedry, jeden z gołębi odfrunął i usiadł na
najwyższym punkcie wieżyczki katedry.
Pozostał tam przez cały czas trwania
nocnego czuwania.
Popołudniu w dniu święta Niepokalanego
Poczęcia, kardynał Prymas Portugalii,
prezydent kraju, premier i członkowie
korpusu dyplomatycznego przybyli do
katedry, aby odnowić akt konsekracji
Portugalii Niepokalanemu Poczęciu.
O godzinie 18.00 figura rozpoczęła
podróż powrotną do Fatimy. W tym
właśnie czasie gołąbki zniknęły.
Ojciec McGlynn był w Portugalii dwa
miesiące po tych wydarzeniach. Uczynił
staranne dochodzenie w sprawie gołębi.
Okazało się, że zostały zakupione
przez Marię Emilię Marins Coimbra,
mieszkankę Bombarral. Pani Maria my

ślała początkowo o zbudowaniu łuku
triumfalnego ponad drogą. Na szczycie
tego łuku miała być korona z kwiatów z
sześcioma gołębiami ukrytymi wewnątrz
niej. W czasie, kiedy figura miała być
niesiona pod łukiem, chciała pociągnąć
za sznurek i uwolnić ptaki tak, aby szum
ich skrzydeł towarzyszył momentowi
przejścia figury.
Pani Maria zamówiła w Lizbonie sześć
gołębi. Zapłaciła za nie 78 escudo. Jeden
z gołębi padł w drodze do Bombarral.
Pani Maria nie zdołała zbudować łuku
na czas, wobec czego kazała obu dzie
wczynkom wypuścić gołębie przed figurą.
Mieszkańcy Portugalii rzadko używają
słowa „cud” w powiązaniu ze sprawą
gołębi z Bombarral, lecz jak zauważył o.
Mc Glynn pani Maria Emilia otrzymała w
zamian znacznie więcej niż 78 escudo.
Kiedy figura powracała do Fatimy,
jeden z chłopców, Bernardin Raposo,
wypuścił cztery gołębie, trzy białe i
jednego czarnego. Czarny natychmiast
odleciał, natomiast trzy białe usiadły u
stóp figury i pozostały tam aż do przybycia
figury do Cova da Iria. Następnie dwa
gołębie zostały zamknięte w klatce, trzeci
pozostał z nimi, choć był umieszczony w
klatce otwartej. Gołębie umieszczono w
kaplicy.
23 maja 1948 r. figura fatimska opuściła
Portugalię i powędrowała do Hiszpanii
na Kongres Maryjny w Madrycie. Kiedy
przybyła do bram miasta, ptaki zostały
uwolnione. Niektóre odleciały, a część z
nich pozostało u podnóża figury. Trwały
tam przez całe osiem dni, czyli przez cały
czas trwania kongresu.
W czwartym wydaniu „Fatima Findings”
(Fatimskie odkrycia) ojciec John Ryan,
S.J. pisze, że powyższe opowiadanie
może stwarzać błędne wrażenie, jakoby
zjawisko gołębi zdarzyło się tylko w
Portugalii i tylko w latach 1946 i 1948.
Tymczasem według ojca Ryana, zjawiska
takie zdarzały się i nadal zdarzają w
wielu różnych stronach świata, niekiedy
również na półkuli zachodniej. Ojciec
Ryan, przysłał zdjęcia gołębi u stóp
Dziewicy Pielgrzyma w Puerto Rico, z
Kuby, Nikaragui, Columbii (a na stronie
7 - zdjęcie gołębia siedzącego u stóp
figury, tuż przy modlącym się Pawle VI).
HISZPANIA I PORTUGALIA
– SYMBOLEM?
Czy gołębie, które towarzyszyły figurze
fatimskiej w Portugalii i Hiszpanii, były
znakiem, że Matka Boża jest zadowolona
z tych dwu krajów Półwyspu Iberyjskiego
na zachodnim krańcu Europy?
Nie można wykluczyć takiej hipotezy,
gdyż zarówno Hiszpania jak i Portugalia,

chociaż w zupełnie różny sposób, wzięły
jednak pod uwagę wezwanie Maryi do
modlitwy i ofiary.
Kiedy w r. 1936 stało się oczywiste, że
walczący ateiści objęli kontrolę w rządzie
Hiszpanii, generał Franco zorganizował
wojskową opozycję antyrządową. Wal
czący ateiści opanowali arsenały w Bar
celonie i w Madrycie, wypuścili i uzbroili
zbrodniarzy. Przez trzy lata kraj tonął we
krwi. W tym makabrycznym czasie katolicy
modlili się o uwolnienie ich kraju od bicza
walczącego ateizmu. Czynili poświęcenia,
walczyli dzielnie. Madryt padł w r. 1939 i
rząd nacjonalistów pod przewodnictwem
generała Franco stał się rządem Hiszpanii.
Kraj pozostał chrześcijański, a zamiary
walczących ateistów zostały przekreślone
na wszystkich płaszczyznach.
Portugalia zaś została uw oln iona
od wrogów religii lecz w inny sposób.
Pamiętamy administratora w Querem,
który próbował przeszkodzić Hiacyncie,
Łucji i Franciszkowi w pójściu do Cova
w sierpniu 1917 r. Administrator ów był
typowym przedstawicielem ludzi, którzy
sprawowali władzę w Portugalii w tamtym
czasie. Ludzie ci nie byli satanistami lub
przynajmniej nie była nimi większość z
nich, ale byli zaprzysiężonymi wrogami
religii. W tym względzie przypominali oni
sprawujących władzę we Francji. Za ich
rządów ograniczono rozwój zgromadzeń
zakonnych, utrudniano pracę kapłanom
w parafiach, uniemożliwiano prowadzenie
jakiejkolwiek działalności charytatywnej,
prasę katolicką ograniczono do niewielu
tygodników i to o bardzo małym zasięgu.
I było to w kraju, w którym od 250 lat
Niepokalana Maryja była Królową.
Rząd był wówczas od kilku lat bar
dzo chwiejny. Częste były rewolucje i
zamieszki. W r. 1916 Portugalia została
wciągnięta w wir I wojny światowej.
Na polach bitew zginęło tysiące żoł
nierzy. Skarbiec państwa był pusty i
nie było widać końca działań wojen
nych. Dochodziły słuchy o dalszych
zamieszkach społecznych i rewolucjach.
Sataniści ujrzeli swoją szansę objęcia
władzy.
I wówczas to ukazała się w Fatimie
Matka Boża. Bardzo wielu ludzi podążyło
za życzeniami Matki Najświętszej, a
sytuacja w kraju poprawiła się prawie
natychmiast.
Siły antyreligijne zwalczały Fatimę,
lecz była to przegrana kampania. Rząd
próbował powstrzymać ludzi i odciągnąć
ich od pielgrzymek do Fatimy. Czasami
nawet wysyłano tam oddziały wojska.
22 marca 1922 roku małą kapliczkę,
którą zbudowano na życzenie Matki
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Bożej - wysadzono dynamitem. Te i
podobne wypadki jedynie wzmagały
pobożność ludzi. I wierność ta została
nagrodzona. Wkrótce antyreligijne ustawy
zaczęto powoli znosić. W roku 1926
antyreligijny rząd Portugalii został obalony
i dwa lata później Oliweira Salazar,
profesor katolickiego uniwersytetu stanął
u steru rządu. Salazar został nazwany
dyktatorem, lecz nie był on dyktatorem
w sensie totalitarnym. Pozwolił na
całkowitą swobodę wyznaniową i wkrótce
nastąpił zadziwiający rozwój Kościoła
katolickiego. Kościoły były zatłoczone,
bardzo liczne były powołania zakonne.
Zgromadzenia zakonne przeżywały
rozkwit. To samo dotyczyło prasy kato
lickiej. „La Voz da Fatima”, gazeta
wydawana w sanktuarium w Fatimie,
zawierająca najważniejsze wiadomości z
życia sanktuarium, osiągnęła największy
nakład w Portugalii.
Kiedy Hiszpanię ogarnęła wojna,
wydawało się, że zostanie do niej
wciągnięta też Portugalia - dzieliła z nią
przecież ten sam Półwysep Iberyjski
i tak jak Hiszpania była odcięta od
reszty Europy. Walczący ateiści nie mieli
wielkiego szacunku do granic między
narodami i można było oczekiwać, że
będą próbowali przejąć władzę również
w Portugalii.
Właśnie wówczas biskupi portugalscy
obiecali narodową pielgrzymkę do Fatimy,
jeśli naród zostanie ocalony od groźby
ateizmu. Naród ocalał, 13 maja 1938
roku, w 21 rocznicę objawień Matki Bożej
w Fatimie, przybyło tam około 500 tys.
pielgrzymów z intencją dziękczynną. Był
tam faktycznie co 12 Portugalczyk.
Portugalia uniknęła też okrucieństwa
II wojny światowej. Jest to fakt, który
papież Pius XII podkreślił w przemówieniu
do narodu portugalskiego przez radio w
1942 r., kiedy dokonywał uroczystego
poświęcenia świata Niepokalanemu
Sercu Maryi.
Zadziwiające są zmiany, które miały
miejsce po 1917 r. w Portugalii. Były one
zasługą Najświętszej Panny i ludzi, którzy
poważnie potraktowali Jej posłannictwo.
Pielgrzymi z innych krajów, którzy
odwiedzali Fatimę, byli niezmiennie
wzruszeni intensywnością pobożności
portugalskich wieśniaków. Było to wi
doczne zwłaszcza w dniach 13 maja i
13 października, kiedy do sanktuarium
przybywały olbrzymie rzesze pielgrzymów.
Fatima to maleńka miejscowość, położona
z dala od wielkich miast. Najbliższe
większe miasto jest oddalone o około
120 kilometrów. Środki transportu były
wówczas nieliczne i bardzo drogie, wobec
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czego tysiące mieszkańców maleńkich
wios ek wędrowało tam pieszo całą
drogę modląc się nieustannie. Wielu z
nich pokonywało ostatnie kilometry na
klęczkach. W Fatimie nie było żadnych
ułatwień noclegowych, wobec czego,
tysiące pielgrzymów spało przed uro
czystościami na gołej ziemi. Jeśli teren
był błotnisty - trwali stojąc całą noc i od
mawiając różaniec.
Przybysz z innego kraju widząc to za
trzymywał się i dziwił. Zastanawiał się
również nad tym, że Najświętsza Panna,
ukazując się, prosiła o modlitwę i ofiarę
i widziała tych ludzi, którzy na pewno
spełnią Jej życzenia. Taka pobożność
nie może nie wywierać skutku na dzieje
świata.
13 października 1951 r. w Fatimie
zebrało się około 1 miliona ludzi na
uroczystość zamknięcia Roku Świętego
poza Rzymem i na 24 rocznicę ostatniego
objawienia. Było to największy tłum,
jakiego dotąd nigdy nie widziano w
żadnym sanktuarium, także w Fatimie.
600 tys. ludzi stało całą noc w deszczu
i czekało na poranek. Biskup Fulton J.
Sheen, biskup pomocniczy Nowego Jorku,
również brał udział w uroczystościach i
dołączył do tłumu. Swoje wrażenia opisał
w artykule w NCWC News Service: „W
zeszłą sobotę walczący ateizm i satanizm
został pokonany, lecz wiadomość o tym
jeszcze nie dostała się do publicznych
mediów...” „Milion pokutujących dusz
może sprawić dla świata to, czego nie
dokonało 10 sprawiedliwych dla Sodomy
i Gomory...” Biskup Sheen tak kończy
artykuł: „Nikt z tych, którzy byli wśród
tego miliona pokutujących ludzi 13 pa
ździernika nie wątpił, że Najświętsza
Panna z Fatimy przyniesie światu pokój.
Gdyby inne narody, tak jak Portugalia,
czyniły podobną pokutę, nie byłoby

nigdy żadnej katastrofy, ani żadnej wojny.
Jeżeli jednak pokutę czynić będzie tylko
Portugalia - wówczas może nastąpić
jakaś katastrofa, zanim nastanie pokój.
Kilka całonocnych czuwań mogłoby
uczynić bardzo dużo dobrego zarówno
dla Ameryki jak i dla pokoju w całym
świecie. Przyszłość znana jest jedynie
Bogu, lecz zależy także od tego, jak
spędzimy nasze dni i noce”.
W tym samym artykule biskup Sheen
podkreślił też, że objawienia Matki Bożej
w Fatimie oznaczają punkt zwrotny
w historii 347 milionów muzułmanów,
religii najtrudniejszej do nawrócenia na
chrześcijaństwo. Muzułmanie zajmowali
Portugalię przez długi okres czasu i
zostawili tam swój ślad. Fatima jest
imieniem córki Mahometa, który po jej
śmierci napisał o niej, że jest to „naj
świętsza kobieta w raju ze wszystkich
kobiet, po Maryi”. Biskup Sheen uzna
wał, że Dziewica Maryja pragnie być
nazywana Matką Bożą z Fatimy, na znak
i wezwanie, aby muzułmanie, którzy
wierzą w Dziewicze Narodzenie się
Chrystusa, uznali też Jego Bóstwo. Biskup
Sheen wskazuje na fakt, że Dziewicę
Pielgrzymującą z Fatimy entuzjastycznie
przyjmowali muz ułmanie w Afryce,
Indiach i nie tylko. Wielu mahometan
nawróciło się na katolicyzm. W tym
względzie biskup Sheen jako dyrektor
Towarzystwa do spraw Rozszerzania
Wiary przemawia z autorytetem.
W roku 1945 bomba atomowa spadła
na Hiroszimę. W roku 1946 gołąbki z
Bombarral towarzyszyły Maryi, Królowej
Portugalii w Jej podróży po kraju. Wojna
atomowa jest wojną w najgorszym wy
daniu - gołąbki są znakiem pokoju. Wojna
atomowa czy pokój. Wybór należy do nas.
Portugalia dokonała już wyboru. Wybrała
pokój.
(c.d.n.)

Kard. Tedeschini uroczyście zamyka
Rok Święty 1951 w Fatimie, w obecności
miliona wiernych.
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Akt poświęcenia świata matce bożej
przez Jana Pawła II
Rzym, 25 marca 1984

Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko!
Ze słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrys
tusowy Kościół, stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko, w czasie
Jubileuszowego Roku naszego odkupienia.
Stajemy w szczególnym poczuciu jedności z wszystkimi
Pasterzami Kościoła, stanowiąc jedno ciało i jedno kolegium
tak, jak z woli Chrystusa Apostołowie stanowili jedno ciało i
jedno kolegium z Piotrem. W poczuciu tej jedności wypowia
damy słowa niniejszego Aktu, w którym raz jeszcze pragniemy
zawrzeć „nadzieje i obawy” Kościoła w świecie współczesnym.
Przed czterdziestu laty, a także w dziesięć lat później, Twój
sługa papież Pius XII, mając przed oczyma bolesne doświad
czenia rodziny ludzkiej, zawierzył i poświęcił Twemu Niepo
kalanemu Sercu cały świat, a zwłaszcza te narody, które ze
względu na swą sytuację stanowią szczególny przed
miot Twej szczególnej miłości i troski.
Ten świat ludzi i narodów mamy przed oczami
również dzisiaj; świat kończącego się drugiego tysiąc
lecia, świat współczesny, nasz dzisiejszy świat!
Kościół na Soborze Watykańskim II odnowił świa
domość swego posłannictwa w świecie, pomny na
słowa Pana: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończe
nia świata” (Mt 28,19-20).
I dlatego, o Matko ludzi i ludów, Ty która znasz
„wszystkie ich cierpienia i nadzieje”, Ty, która czujesz
po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy do
brem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie
wstrząsają współczesnym światem - przyjmij nasze
wołanie skierwane w Duchu Przenajświętszym wprost
do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy
Pańskiej ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i
poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los
ludzi i ludów.
W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświę
camy tych ludzi i te narody, które tego zawierzenia i
poświęcenia najbardziej potrzebują.
Pod Twoją obronę uciekamy się,
Święta Boża Rodzicielko!
Naszymi prośbami racz nie gardzić
w potrzebach naszych!
Oto stojąc dzisiaj przed Tobą, Matko Chrystusa,
pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego
Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęce
niem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się
Ojcu: „Za nich - powiedział - Ja poświęcam w ofierze
samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”
(J 17,19). Pragniemy zjednoczyć się z Odkupicielem
naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które
w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadość
uczynić.
Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie cza
sy, ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody, przewyż
sza zaś wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest
rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie

też rozniecił w naszych czasach.
O jakże głęboko czujemy potrzebę poświęcenia za ludz
kość i świat: za nasz współczesny świat w jedności z samym
Chrystusem! Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma się stawać
przecież udziałem świata przez Kościół.
Wyrazem tego jest obecny Rok Odkupienia: nadzwyczajny
Jubileusz całego Kościoła.
Bądź błogosławiona w tym Świętym Roku, Ty nade wszyst
ko, Służebnico Pańska, która najpełniej jesteś posłuszna Bo
żemu wezwaniu! Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjed
noczona z odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna!
Matko Kościoła! Przyświecaj ludowi Bożemu na drogach
wiary, nadziei i miłości! Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystu
sowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współ
czesnym.
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Zawierzając Ci, o Matko, świat,
wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawie
rzamy Ci także samo to poświęcenie za
świat, składając je w Twym macierzyń
skim Sercu.
O Serce Niepokalane! Pomóż prze
zwyciężyć grozę zła, która tak łatwo za
korzenia się w sercach współczesnych
ludzi - zła, które w swych niewymiernych
skutkach ciąży już nad naszą współcze
snością i zdaje się zamykać drogi ku
przyszłości!
Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczal
nego samozniszczenia, od wszelkiej
wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowie
ka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności
dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawie
dliwości w życiu społecznym, państwo
wym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wy
baw nas!
Od usiłowań zdeptania samej praw
dy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw
nas!
Od przytępienia wrażliwości sumie
nia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świę
temu, wybaw nas! Wybaw nas!
Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wo
łanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich
ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych
społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego
przezwyciężać wszelki grzech: grzech
człowieka i „grzech świata”, grzech w
każdej jego postaci.
Niech jeszcze raz objawi się w dzie
jach świata nieskończona zbawcza
potęga Odkupienia: potęga Miłości mi
łosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech
przetworzy sumienia! Niech w Sercu
Twym Niepokalanym odsłoni się dla
wszystkich światło Nadziei!
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Fatimskie publikacje
Fatima. Orędzie przestrogi
i nadziei dla świata
Historia objawień Matki Bożej w roku 1917 dostępna jest w wersji
DVD, VHS (kaseta magnetowidowa) lub audio (kaseta magnetofonowa). To samo przesłanie jest także dołączone w wersji mp3 na płycie
CD wraz z modlitwą różańcową oraz przeglądem innych największych
objawień Matki Bożej w XIX i XX wieku.

TAJEMNICA TRZECIEJ TAJEMNICY
Tekst całej tajemnicy fatimskiej (1917), określanej mianem „trzech
tajemnic”. Dodatkowo w książce znajduje się opinia ks. Stefano Gobbiego – założyciela Kapłańskiego Ruchu Maryjnego – i ks. Adama
Skwarczyńskiego – założyciela Zjednoczenia Dusz-Ofiar – o trzeciej
tajemnicy fatimskiej. Publikacja uzupełniona o modlitwy fatimskie,
przekazane dzieciom i wielką obietnicę Matki Bożej: zbawienia dla
tych, którzy będą - w sposób przez nią wskazany - przeżywać pierwsze soboty miesiąca.
W nowym wydaniu jest także umieszczona homilia Ojca Świętego
Jana Pawła II wygłoszona w Fatimie podczas uroczystej Mszy św. beatyfikacyjnej i fragment wspomnień siostry Łucji o beatyfikowanych
przyjaciołach i ich duchu wielkiej ofiary za nawrócenie grzeszników.

do kapłanów, umiłowanych synów matki bożej
Objawienia, jakich doświadczał ks. Gobbi, założyciel Kapłańskiego
Ruchu Maryjnego, odkąd w Fatimie w 1973 roku usłyszał głos Matki
Bożej. Orędzia zakończyły się w 1997. Lektura dla kapłanów i świeckich, pragnących oddać życie Matce Bożej i pozwolić się Jej prowadzić.
W zapisie mistycznych pouczeń ks. Gobbiego znajduje się m. in.: unikatowy komentarz do APOKALIPSY, której poszczególne symbole wyjaśnione są ze szczególną przejrzystością; głęboko osadzona w Piśmie
Świętym analiza realizujących się obecnie znaków czasu zapowiedzianych bezpośrednio przed przyjściem na ziemię Chrystusa w chwale dla
ustanowienia jego królestwa miłości; rewelacyjna i dogłębna analiza
masonerii jako ruchu: cele, zadania, środki, jakimi posługuje się ona
w środowiskach świeckich oraz w Kościele.
Co roku, w grudniu ks. Gobbi spotykał się z Ojcem Świętym Janem
Pawłem II, w czasie wspólnej Eucharystii, z papieżem, którego całe
nauczanie było przeniknięte tym samym duchem ofiarowania siebie
Najświętszej Maryi Pannie - TOTUS TUUS. Ks. Gobbi zmarł w 2011 r.
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Nowe drogi: WYDARZENIA W MEDZIUGORJU
I ICH DUCHOWE OWOCE
Vittorio Messori w roku 1985 za
pytał ówczesnego prefekta rzymskiej
Kongregacji Nauki Wiary, kardynała
Józefa Ratzingera, czy świat może
się spodziewać jasnego stanowiska
Kościoła w odniesieniu do wydarzeń
w Medziugorju, które znajdowało się
wówczas w centrum zainteresowań opinii
publicznej. Objawienia trwały zaledwie
cztery lata, lecz przyciągały miliony
pielgrzymów z całego świata. Kardynał
podkreślał wagę cierpliwości wobec
obserwowanych zjawisk, zaznaczając,
że objawienia nie stanowią niezbędnego
składnika wiary, a fundamentalne ob
jawienie, jakie dokonało się w przyjściu
Jezusa Chrystusa na świat, jest zakoń
czone. „On sam jest objawieniem.
Ale nie możemy Bogu uniemożliwić
przemawiania do nas przez prostych ludzi
i nadzwyczajne znaki.”
Oficjalnie uznane przez Kościół
miejsca, takie jak Lourdes czy Fatima,
pokazują, że objawienia nie są martwą
historią, lecz przejawem życia i witalności.
Można nawet stwierdzić, że doniesienia
o częstych objawieniach Maryi na całym
świecie stanowią pewien znak naszych
czasów.
Na pytanie o dalsze kryteria rozez
nania prócz cierpliwości oraz rozwagi,
kardynał wskazał na konieczność „od
różnienia nadzwyczajności objawień od
każdego ich duchowego owocu.”
Kościół przez wieki wypracował posta
wę niepochopnego osądzania spraw,
dziejących się w miejscach pielgrzymek.
Dla wierzącego ludu pielgrzymki były
często źródłem błogosławieństwa i uz
drowienia. Trzeba jednak przyznać, że
nowoczesny, krytycznie nastawiony,
racjonalny człowiek byłby przerażony,
gdyby zobaczył, do jakiego stopnia tra
dycja w niektórych miejscach zmieniła
naukową poprawność.
Zadanie polega na „ocenieniu konkret
nych czynów, realnego wymiaru wiary
oraz jej poprawności, form pobożności,
które kształtują się w odniesieniu do
tych miejsc.” Dlatego też w centrum
zainteresowań badawczych niedawno
powołanej przy Kongregacji Nauki
Wiar y międzynarodowej komisji pod
przewodnictwem kardynała Camillo Ruini
(pierwsze posiedzenie miało miejsce
26 marca 2011) znajdują się nie tylko
wydarzenia w Medziugorju, ale także

życie duchowe i opieka duszpasterska
nad pielgrzymami. W tym kontekście nie
można nie wspomnieć wielu modlitewnych
ruchów i wspólnot, które powstały na
skutek objawień i bazują na ich słowach.
MEDZIUGORJE
I NOWA EWANGELIZACJA
Duchowe impulsy zapraszające do
nawrócenia, pokoju i przebaczenia, które
promieniują z Medziugorja w objawieniach
Maryi, inspirują i użyźniają glebę ludzkich
serc w całym Kościele już od ponad 30
lat. Stanowią ponadto iskrę nadziei dla
współczesnego świata. Podtrzymują
na duchu ludzi, żyjących w dobie wie
lowymiarowego kryzysu Kościoła i spo
łeczeństwa oraz przyczyniają się do
dzieła nowej ewangelizacji naszego
świata.
Wyrażenie „nowa ewangelizacja”
pojawiło się w przemówieniu bł. Jana
Pawła II, w Nowej Hucie, przemysłowej
dzielnicy Krakowa, podczas pierwszej
pielgrzymki papieża do Polski w roku
1979. Nowa Huta została wybudowana
przez komunistyczny rząd jako „miasto
bez Boga”, pozbawione religijnych
symboli i kościołów. Jednak ochrzczeni
robotnicy wznieśli krzyż, wokół którego
regularnie gromadzili się na modlitwie.
Po licznych sporach z ateistycznymi
władzami państwowymi przeforsowali
plan zbudowania świątyni. Tak więc
wyrażenie „nowa ewangelizacja” wiąże się
z historią kościoła w Nowej Hucie. Papież
powiedział wówczas na zakończenie
kazania: „Od krzyża w Nowej Hucie bierze
swój początek nowa ewangelizacja:
ewangelizacja drugiego milenium…
Ewangelizacja nowego tysiąclecia musi
się opierać na założeniach Soboru
Watykańskiego II. Musi być wspólnym
dziełem biskupów, księży i wiernych
świeckich, dziełem dorosłych i młodzieży.”
Apel wzywający do realizacji dzieła
nowej ewangelizacji stał się głośny na
całym świecie. Papież Benedykt XVI
w swoim przemówieniu do zakonnic w
Madrycie, podczas 26 Światowych Dni
Młodzieży, zaznaczył, iż „zauważamy
proces pewnego rodzaju «zniknięcia
Boga», pewnej amnezji, jeśli nie
zupełnego odrzucenia Chrześcijaństwa
i wyparcia się skarbu otrzymanej wiary,
z ryzykiem utraty najgłębszej własnej
tożsamości”.

Diagnoza jest więc jasna. Jaka jednak
powinna być nowa ewangelizacja i kto się
jej podejmie? Gdzie są jej misjonarze?
W przemówieniu do niemieckiego
Bundestagu papież Benedykt XVI.
porównał „pozytywistyczny rozum,
ukazywany jako coś ekskluzywnego,
a który nie chce znać nic poza tym, co
doświadczalne” z „budowlami z betonu,
bez okien, w których sami chcemy
stworzyć klimat i światło”. Skoro te
słowa dotyczą naszego świata, powstaje
pytanie o proroków, którzy z odwagą
otworzyliby na oścież okna egoistycznie
zbudowanego świata, pokazując nam
dalekie horyzonty, niebo i ziemię jako
stworzenie Boga, i nauczyliby nas
na nowo patrzeć na świat i życie z
szacunkiem.
Gdy spoglądamy na minione 30 lat
wydarzeń w Medziugorju oraz ruchy
duchowej odnowy, które tu powstały,
możemy stwierdzić, że Bóg poruszył serca
wielu kobiet i mężczyzn do podejmowania
konkretnych dzieł nowej ewangelizacji.
Poprzez Matkę Bożą doświadczyli oni
bliskości i miłości Boga, zostali napełnieni
Jego Duchem i uzdolnieni do składania
świadectwa. Promieniejąc miłością Boga,
przybliżają Jezusa światu i ludziom,
wśród których żyją. Tak jak w Nowej
Hucie, ochrzczeni, kobiety i mężczyźni,
świeccy i osoby duchowne, wzajemnie
się uzupełniają i pełnią różnorodne
posługi i zawody, ubogacają posłannictwo
Kościoła w dzisiejszym świecie przez
szerzenie przesłania Medziugorja.
INTEGRACJA DUCHOWYCH
OWOCÓW MEDZIUGORJA
W KOŚCIELE
Bóg zna bolączki Kościoła w świecie,
dlatego też w każdym czasie powołuje
mężczyzn i kobiety, obdarowując ich
potrzebnymi charyzmatami do odbudowy
i rozwoju Kościoła Jezusa Chrystusa.
Wydaje się, że współcześnie to działanie
objawia się szczególnie przez wydarzenia
w Medziugorju. Bóg inspiruje do szukania
i odnajdywania nowych dróg, aby dotrzeć
do serc jak największej ilości ludzi z Dobrą
Nowiną, a przez to doprowadzić ich do
Królestwa Bożego.
W ostatnich dziesięcioleciach po
wstały wszędzie na świecie wspólnoty,
które wymagają od swoich członków
szczególnej gotowości oraz odpowiedzi
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na powołanie przez życie według
prawd Ewangelii, zasad reguły oraz
pod przewodnictwem przełożonego,
w zachowaniu wspólnoty majątku
(ubóstwo), w posłuszeństwie, rytmie
dnia wyznaczonym przez Liturgię Godzin
itd. Takie wspólnoty pragną naśladować
Jezusa w wierze oraz być miejscem
wzajemnej, braterskiej czy siostrzanej
miłości, ofiarować się niepodzielnym
sercem Bogu, jednocześnie wypełniając
poprzez aktywność apostolską w Koś
ciele misję charakterystyczną dla te
goż zgromadzenia. Wydarzenia w Me
dziugorju dały nową moc istniejącym w
Kościele ruchom oraz stały się kolebką
narodzin nowych grup.
Dla powstania nowych wspólnot oraz
form życia poświęconego Bogu konieczne
jest w Kościele kroczenie drogą integracji
i dialogu, wejście w proces słuchania
Ducha Bożego oraz weryfikowanie po
jawiających się charyzmatów przez ko
ścielne autorytety. Przykładem tego jest
doświadczenie o. dr Gianni Sgreva CP
(pasjonisty), profesora wykładającego
patrystykę na uniwersytecie w Veronie.
Dzięki wydarzeniom w Medziugorju
odczytał razem z grupą kilku młodych ludzi
wezwanie, aby wejść na drogę pogłębionej
modlitwy oraz konkretnej formy życia
poświęconego Bogu. Aby uzyskać więcej
jasności w tej sprawie, ojciec Gianni
zwrócił się do kardynała Ratzingera.
On z kolei umocnił o. Gianni i radził mu,
aby odróżnił objawienia w Medziugorju,
co do których nie było wówczas żadnej
wypowiedzi Kościoła, od owoców, które te
wydarzenia przynoszą. Przede wszystkim
każdemu nawróconemu, który powoli
odkrywa swoje szczególne powołanie,
powinno się duchowo towarzyszyć i go
wspierać. Jeśli taka okaże się w procesie
rozeznawania wola Boga, powinno się
temu człowiekowi przybliżyć odpowiednią
formę życia poświęconego na wyłączność
Bogu. Nowe religijne stowarzyszenie
wiernych, Wspólnota Maryjna „Oaza
Pokoju”, narodziło się jako owoc tego
doświadczenia oraz spotkania.
Przekład z niem.: Alicja B.
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Pamięci dr Otto von Habsburga
20.11.1912 – 04.07.2011
Otto von Habsburg zmarł
4 lipca 2011 r. Jego rodzina
pozostawała blisko wydarzeń
w Medziugorju od samych ich
początków. Szczególnie Milona
von Habsburg spędziła wiele lat
w tym pielgrzymkowym miejscu,
pomagając o. Slavko Barbaric
przy jego codziennej działalności
oraz rozpowszechnianiu przesłań
z Medziugorja.
Po raz pierwszy Otto von
Habsburg odwiedził to miejsce 2
kwietnia 1994 r. Przybył wówczas
razem z dwoma swoimi synami,
Georgiem i Karlem. Zostaliśmy
zaproszeni na to ważne spotkanie,
aby udokumentować artykułem
i zdjęciami ich przyjazd. W
1994 r. w Bośni i Hercegowinie
panowała krwawa wojna. Swoją
obecnością Otto von Habsburg
jako poważany Europejczyk chciał
pokazać solidarność z udręczoną
ludnością. Otto z synami został
serdecznie przyjęty na parafii w
Medziugorju przez o. Tomislava
Pervana oraz o. Slavko Barbarica.
Następnie pojechaliśmy razem
do Mostaru, aby na własne oczy
zobaczyć wymiar wojennych
zniszczeń. Otto von Habsburg
był wstrząśnięty widokiem ru
in zbombardowanego miasta,
szczególnie całkowicie zniszczoną
katedrą w Mostarze. „Każda
wojna przynosi jedynie cierpienie,
zniszczenie i nienawiść, dlatego
tak ważne jest zaangażowanie
dla pokoju!”, powiedział. Dlatego
też tak mocno poruszyły go słowa
orędzia pokoju, skierowane przez
Matkę Bożą w Medziugorju. Z tą
intencją udał się na rozmowę w
cztery oczy z biskupem Mostaru,

Na fotografii:
dr Maximilian Domej,
Otto, Karl,
Georg von Habsburg
oraz gwardian
w Medziugorju
o. Ivan Sevo.
2.04.1994
Mostar

Ratko Periciem. Próbował prze
konać biskupa o głębokim wy
miarze tego przesłania. Po
spotkaniu powiedział nam z
życzl iwością i troską: „Długo
jeszcze dobry Bóg będzie musiał
mieć cierpliwość nad swoim sługą,
biskupem Periciem, zanim ten
otworzy drzwi swojego serca na
łaskę Matki Bożej z Medziugorja.”
Otto von Habsburg był wiel
kim politykiem i dyplomatą,
który siebie stawiał raczej ze
skromnością na drugim planie.
Jednak dzięki wszechstronnemu
wykształceniu, niesamowitej
znajomości języków obcych i
dob remu sercu, był w stanie
przybliżać głowom państw ideę
zjednoczonej Europy. Jego styl
życia, pełen konkretnych idei,
budził głębokie uznanie nawet
wśród przeciwników. Dopiero po
jego odejściu wielu uświadomiło
sobie, że opuścił nas jeden z
najwybitniejszych Europejczyków
XX wieku. Jego wieloletnia
działalność na rzecz zjednoczenia
różnych narodów środkowej Eu
ropy, aby wszyscy mogli na nowo
żyć w jednej wielkiej rodzinie,
z pewnością przyniesie w przy
szłości naszemu kontynentowi
wiele błogosławieństwa. Siłę
do działania czerpał z wiary,
więc niech Matka Boża, Królowa
Pokoju, przygotuje mu mieszkanie
wieczne w niebie. Pozostawił
po sobie wiele dobrych dzieł,
więc niech pozostanie w naszych
sercach jako apostoł pokoju, a
pamięć o jego wysiłkach niech
motywuje nas w naszej codziennej
pracy.
Przekład z niem.: Alicja B.
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Jan Paweł II
o Medziugorju
z książki
„Jan Paweł II. Pozdrawiam
i błogosławię. Listy prywatne
papieża” do druku podał
i komentarzem opatrzył
Marek Skwarnicki

...Dziękuję za wszystko, co się tyczy Medjugorje. Ja też codziennie pielgrzymuję tam w modlitwie: łączę się w modlitwie z wszystkimi, którzy tam się modlą albo stamtąd czerpią wezwanie
do modlitwy. Dziś to wezwanie zrozumieliśmy lepiej. Cieszę się, że naszym czasom nie brakuje ludzi
modlitwy i apostołów... (8.12.1992)
...Teraz chyba lepiej rozumie się Medjugorje. To jakieś „naleganie” Matki rozumie sie dziś
lepiej, mając przed oczyma wielkość zagrożenia. Równocześnie odpowiedź szczególnej modlitwy - i to
ludzi z całego świata - napawa nadzieją, że i tutaj dobro zwycięży. Pokój jest możliwy... (25.2.1994)
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ORĘDZIA
MATKI BOŻEJ
DLA
PARAFII
W MEDZIUGORJU
I DLA
ŚWIATA
bez mojego Syna. Wyrzekacie się
Go, choć On jest źródłem wszelkich
łask. Słuchacie mnie, kiedy do
was mówię, lecz wasze serca są
zamknięte i nie słyszycie mnie. Nie
prosicie Ducha Świętego o światło.
Dzieci moje! Zapanowała pycha.
Ja wskazuję wam pokorę. Dzieci
moje, zapamiętajcie, tylko pokorna
dusza promienieje czystością i pięk
nem, gdyż poznała miłość Bożą.
Tylko pokorna dusza staje się ra
jem, gdyż przebywa w niej mój Syn.
Dziękuję wam!...
Ponownie proszę was módlcie
się za tych, których mój Syn wybrał,
a są nimi wasi pasterze.
z 25 stycznia 2012
z 2 marca 2012
dane Mirjanie Soldo
Drogie dzieci! Z nieskończonej
miłości Bożej przychodzę do was i
wytrwale zapraszam was w objęcia
mojego Syna. Matczynym sercem
proszę was, ale i przypominam, mo
je dzieci, że na pierwszym miejscu
powinna być wasza troska o tych,
którzy nie poznali mojego Syna.
Nie dopuśćcie, aby oni, patrząc na
was i wasze życie, nie zapragnęli Go
poznać. Proście Ducha Świętego,
aby mój Syn znalazł w was swoje
odbicie. Módlcie się, abyście w tym
czasie ciemności i beznadziei mogli
być apostołami Bożego światła.
To jest czas waszego kuszenia. Z
różańcem w ręku i z miłością w
sercu kroczcie ze mną. Ja prowadzę
was ku zmartwychwstaniu w moim
Synu. Módlcie się za tych, których
mój Syn wybrał, aby zawsze mogli
żyć przez Niego i w Nim, Najwyższym
Kapłanie. Dziękuję wam.
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z 25 lutego 2012
Drogie dzieci, w tym czasie,
zapraszam was w szczególny spo
sób: módlcie się sercem. Drogie
dzieci, mówicie wiele, lecz mało
się modlicie. Czytajcie, rozmyślajcie
nad Pismem Świętym i niechaj sło
wa w nim zapisane, staną się dla
was życiem. Dodaję wam otuchy
i kocham was, abyście w Bogu
odnaleźli wasz pokój i radość życia.
Jestem z wami.
Dziękuję, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie.
z 2 lutego 2012
dane Mirjanie Soldo
Drogie dzieci, jestem z wami tak
długo i już tyle czasu wskazuję wam
na obecność Boga i Jego niezmierną
miłość, bo chcę, abyście ją wszyscy
poznali. A wy moje dzieci? Wy
patrząc na otaczający was świat
nadal jesteście głusi i ślepi i nie
chcecie widzieć dokąd on zmierza

Drogie dzieci, z radością dziś na
nowo zachęcam was do otwarcia
waszych serc i do słuchania Mojego
wezwania. Na nowo pragnę zbliżyć
was do Mojego Niepokalanego
Serca, w którym znajdziecie schro
nienie i pokój. Otwórzcie się na
modlitwę, aż stanie się ona dla
was radością. Poprzez modlitwę
Najwyższy da wam obfitość łaski,
a wy staniecie się Moimi rękoma
wyciągniętymi do niespokojnego
świata, który tęskni za pokojem.
Dawajcie świadectwo o wierze,
drogie dzieci, przez wasze życie,
i módlcie się, aby wiara wzrastała
dzień po dniu w waszych sercach.
Ja jestem z wami. Dziękuję, że
odpowiedzieliście na Moje wez
wanie.
z 2 stycznia 2012
dane Mirjanie Soldo
Drogie dzieci, kiedy z macierzyń
ską miłością spoglądam w wasze
serca, widzę w nich ból i cierpienie,
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widzę zranioną przeszłość i nie
ustanne poszukiwanie, widzę
swoje dzieci, które pragną być
szczęśliwe, ale nie wiedzą, jak.
Otwórzcie się na Ojca,
to jest droga ku szczęściu,
droga, którą Ja pragnę was
prowadzić. Bóg Ojciec nigdy
nie zostawia swoich dzieci sa
mym sobie, szczególnie w bólu
i rozpaczy. Kiedy to pojmiecie
i zaakceptujecie, będziecie
szczęśliwi. Zakończą się wasze
poszukiwania, będziecie kochać
i nie będziecie się bać. Wasze
życie będzie nadzieją i prawdą,
którą jest mój Syn.
Dziękuję wam. Proszę was,
módlcie się za tych, których
wybrał mój Syn. Nie sądźcie,
gdyż wszyscy będziecie sądzeni.
z 25 grudnia 2011
Drogie dzieci, również dziś
przynoszę wam na ręku mojego
Syna Jezusa, by On dał wam
swój pokój. Dzieci, módlcie się
i dawajcie świadectwo, by w
każdym sercu zapanował pokój
nie ludzki lecz Boży, którego
nikt nie może zniszczyć. Jest
to taki pokój w sercu, który
Bóg daje tym, których miłuje.
Przez chrzest wszyscy jesteście
w szczególny sposób powołani
i umiłowani, dlatego dawajcie
świadectwo i módlcie się,
byście byli moimi wyciągniętymi
rękoma w tym świecie, który
pragnie Boga i pokoju.
Dziękuję wam, że odpowie
dzieliście na moje wezwanie.
z 25 grudnia 2011
dane Jakowowi Colo
Matka Boża objawiła się
trzymając Dzieciątko Jezus na
rękach. Objawienie zaczęło się
o 15.30 i trwało 11 min. Jakow
przekazał słowa Matki Bożej:
Drogie dzieci! Dziś w
szczególny sposób pragnę was
poprowadzić i oddać swemu
Synowi. Dzieci, otwórzcie wasze
serca i pozwólcie Jezusowi niech
narodzi się w was, bo tylko tak,
drogie dzieci, sami będziecie
mogli przeżyć swoje ponowne
narodzenie i ruszyć z Jezusem
w waszych sercach ku drodze
zbawienia.
Dziękuję wam, że odpowie
dzieliście na moje wezwanie.

o. Tomislav Pervan, OFM

Historyczny, kościelny
i teologiczny Kontekst
wydarzeń
W MEDZIUGORJU (3)
Orędzie z Medziugorja
W ciągu pierwszych dni objawień wszyscy byli przestraszeni, zarówno osoby
widzące, jak i wierni. Było wystarczająco dużo zamieszania, znaków zapytania i
ciekawskich osób, które chciały wydobyć z widzących wszelkie możliwe informacje.
Traktowali ich tak, jakby mieli „gorącą linię” do nieba i przychodzili z różnymi pytaniami,
na które widzący nie mieli odpowiedzi.
Drugiego dnia objawień Maryja przedstawiła się jako Matka Boga: „Jestem
Najświętszą Maryją Panną”, a dnia czwartego przekazała słowa do kapłanów, aby
byli wierni swej kapłańskiej posłudze. Piątego dnia na pytania osób widzących:
„Czego oczekuje od wiernych?” odpowiedziała: „Pragnę, abyście się modlili i mieli
niezachwianą, mocną wiarę.” Wszystkie te wydarzenia były przypomnieniem całemu
komunistycznemu światu, że Bóg istnieje. Przy tej okazji jasno zabrzmiała odpowiedź
na pytanie o tych, którzy nie wierzą: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.”
W ciągu tych pierwszych dni osoby widzące przekazały proboszczowi słowa Maryi
o modlitwie, nawróceniu i pokoju. Następnie powiedziały o poście i sakramencie
pokuty. Objawienia nie były systematyczne. Wydaje się, jakby te osoby podążały za
silnym wewnętrznym bodźcem, aby przebywać z Maryją jak z mamą, jak z najlepszą
przyjaciółką.
Począwszy od 1 marca 1984 r. Maryja przekazywała orędzia w czwartki przez
Mariję Pavlović. Ich treść dotyczyła parafii. Pragnęła na nowo rozpalić serca wiernych
właśnie tej parafii, którą sobie wybrała. Orędzia są krótkimi prorockimi sugestiami, aby
życie chrześcijan było zbudowane na właściwym fundamencie, czyli oparte na Bogu.
Czwartkowe przesłania Matki Bożej trwały trzy lata, do początku roku 1987. Później
Marija Pavlović otrzymywała orędzia każdego 25 dnia miesiąca. I tak jest do dziś.
Często mogłem towarzyszyć Mariji podczas objawień. Tuż po otrzymaniu
objawienia Marija spisywała słowa do zeszytu, ponieważ później nie była w stanie
odtworzyć treści w tej samej formie, w jakiej je słyszała w pierwszym momencie.
Spotykaliśmy się regularnie, aby poprawić błędy gramatyczne i ortograficzne, biorąc
pod uwagę dokładność orędzia i poprawność językową. Skorygowaną wersję Marija
zatrzymywała dla siebie, a także przekazywała tłumaczom. Nie było żadnej manipulacji
przy przepisywaniu orędzi ze strony kapłanów, choć słychać było takie zarzuty i
insynuacje. Orędzia są w swej istocie prorockimi impulsami, często ganią, czasem
chwalą, a wszystko dzieje się w konsekwencji przyjęcia słów Maryi. Nie zawierają
żadnych doktrynalnych błędów.

Badania naukowe
Od początku Medziugorje było magnesem przyciągającym grupy naukowców.
Jak już wspomnieliśmy, lekarze z Citluk i Mostaru sformułowali na podstawie
przeprowadzonych badań wnioski, iż osoby widzące są zdrowe. Słowacki psychiatra, dr
Ludwik Stopar przybył w roku 1982 i 1983, obserwował i przesłuchiwał osoby widzące,
po czym stwierdził, że nie wykazują żadnych zaburzeń psychicznych, a ekstazy są
autentyczne. Chciał się przekonać o tym także dr Rene Laurentin. Z jego polecenia
przybył tu razem ze swoim zespołem dr Henry Joyeux z Uniwersytetu Montpellier
(Francja). Za pomocą najnowszych urządzeń badawczych rejestrowali stan osób
widzących przed, w czasie oraz po ekstazie. Wnioski tychże badań opublikował
następnie w swojej książce. W roku 2006, z okazji 25 rocznicy objawień, dr Joyeux
ponowił swoje eksperymenty na dwóch osobach widzących: Mariji Lunetti-Pavlović
oraz Ivanie Dragicević.
Także zespół lekarzy z Mediolanu zrobił badania w połowie lat 80-tych. Ich wyniki
opublikował w swoich książkach. Wniosek brzmiał jasno: ekstazy są prawdziwe, a
młodzi ludzie otrzymujący objawienia nie kłamią ani nie mają halucynacji.
W latach 90-tych osobami widzącymi zainteresował się ksiądz redemptorysta prof.
dr Andreas Resch, który zajmuje się psychologią, zjawiskami paranormalnymi, stanami
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człowieka w sytuacjach granicznych.
Po przesłuchaniu osób widzących
również jego wnioski były pozytywne: nie
wykazują objawów epilepsji, katalepsji,
hipnozy, halucynacji, ani żadnych stanów
paranormalnych. Ekstazy, jak stwierdził,
są autentyczne.
Reasumując, można stwierdzić,
że wnioski niezależnych od siebie
zespołów fachowców, którzy badali osoby
widzące pod różnym kątem, pozostają
podobne: widzący są zdrowi, normalni,
nie wykazują patologicznych objawów,
natomiast podczas ekstaz dzieje się
z nimi coś cudownego. Odstępstwo
poczynił jedynie prof. Belanguer z Ka
nady, który zajmuje się zjawiskami
paranormalnymi, a konkretnie złośliwymi
duchami domowymi, które przesuwają
przedmioty. Podważył autentyczność
objawień. Trzeba jednak zaznaczyć, że
podszedł do kwestii objawień z punktu
widzenia osoby niewierzącej.
Od strony badań naukowych można
stwierdzić, że żadne z dotychczasowych
objawień Najświętszej Maryi Panny nie
zostało w takiej mierze zbadane nau
kowo, zarejestrowane na zdjęciach, na
graniach i filmach video. Żadnym innym
objawieniem naukowcy nie zajmowali się
tak dokładnie. Jeśli chodzi o pomoc przy
badaniach, osoby widzące wykazywały
się cierpliwością i chęcią współpracy. Nie
uchylały się przed żadnym badaniem, ani
spotkaniem z naukowcami czy lekarzami,
tak że można wykluczyć jakiekolwiek
formy oszustwa czy iluzji. Poddawały
się temu, czego od nich żądano, o co
proszono, chociaż niekiedy było to mę
czące lub upokarzające. Chcieli, aby rów
nież ich poddanie i posłuszeństwo stało
się środkiem ewangelizacji i przekazania
prawdy o Medziugorju.
Medziugorje – konkretna wiara
i pobożność wiernych w Kościele
Wielokrotnie słyszy się o duchowości
lub pobożności medziugorskiej, w którą
wplecione są elementy charakterystyczne
dla tych objawień. Urzeczywistnia się
dokładnie to, co głosili niestrudzenie
obaj papieże: zarówno bł. Jan Paweł
II, jak i Benedykt XVI. Mówili o prze
nikaniu serc i ich nawracaniu, jakiego
Bóg dokonuje w wiernych przez ich
modlitwę, adorację Najświętszego Sa
kramentu, pracę nad osobistymi wadami
i charakterem, przebaczenie, odnowę
życia wewnętrznego, odkrycie na nowo
sakramentu pojednania, regularne przy
stępowanie do sakramentów, pogłębianie
wiedzy religijnej i teologicznej, osobistą
decyzję nawiązania głębokiej relacji z
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Jezusem Chrystusem, czytanie Pisma
Świętego, szczególnie za pomocą
me tody lectio divina. Wszystko to,
razem z zaproszeniem do podjęcia
praktyki postu, stanowi część składową
chrześcijańskiego życia, jakie ukazane
jest w objawieniach z Medziugorja.
Także Katechizm Kościoła Katolickiego
podkreśla konieczność różnych form
pobożności, np.: kult relikwii, szczególne
nabożeństwa do świętych, odwiedzanie
sanktuariów, pielgrzymki i procesje,
nabożeństwa drogi krzyżowej, taniec
liturgiczny, modlitwa różańcowa, noszenie
medalików. Poprzez kontynuację tych
pierwotnych form uwielbienia Boga,
Kościół jest nadal żywy, zgodnie ze
słowami św. Piotra: Wy zaś jesteście
wybranym plemieniem, królewskim
kapłaństwem, narodem świętym, ludem
[Bogu] na własność przeznaczonym,
abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który
was wezwał z ciemności do przedziwnego
swojego światła, wy, którzyście byli nieludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym,
którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz
zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.
(1 P 2,9-10).
Określenia „plemię” oraz „kapłaństwo”
są tu równoznaczne, posiadają tę samą
wagę oraz ten sam podmiot. Wszyscy
wierzący należą do jednego ludu Boga i
świętego kapłaństwa. Dlatego też można
stwierdzić, iż z tego punktu widzenia
pobożność ludowa w Kościele jest
identyczna z chrześcijańską pobożnością
i duchowością, oczywiście wyłączając z
ludowości pogańskie przesądy. W XVI w.
narodziła się w teologii naukowa teoria,
zajmująca się oceną kryteriów wiary. Po
wstała wówczas nauka o loci teologici,
czyli o tzw. miejscach teologicznych,
czyli o źródłach wpływających na treść
prawd wiary. Dzisiaj teologia wymienia
pięć takich źródeł: Pismo Święte,
tradycja, następnie nauczanie Kościoła,
nauki teologiczne oraz zmysł wiary
ludu Bożego (‘sensus fidelium’). Nie
mają one tej samej wagi, jeśli chodzi o
znaczenie, gdyż Biblia jest niewątpliwie
najwyższą normą i odniesieniem dla wiary
chrześcijańskiej. Jednakże wszystkie
inne źródła ubogacają wiarę w Kościele
Chrystusowym.
Specyficzne znaczenie posiadają
intuicje i natchnienia wiernych. Kon
st ytucja dogmatyczna Soboru Waty
kańskiego II „Lumen Gentium”, wyraża
się w tej kwestii w drugim rozdziale
następująco: „Święty Lud Boży ma udział
także w proroczej funkcji Chrystusa,
szerząc żywe o Nim świadectwo przede
wszystkim przez życie wiary i miłości

i składając Bogu ofiarę chwały, owoc
warg wyznających imię Jego (por. Hbr
13,15) i tę szczególną swoją właściwość
ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł
wiary całego ludu, gdy poczynając od
biskupów aż po ostatniego z wiernych
świeckich ujawnia on swą powszechną
zgodność w sprawach wiary i obyczajów.
Albowiem dzięki owemu zmysłowi wiary,
wzbudzanemu i podtrzymywanemu przez
Ducha prawdy, Lud Boży pod przewodem
świętego urzędu nauczycielskiego za którym idąc, już nie ludzkie, lecz
prawdziwie Boże przyjmuje słowo (por.
1 Tes 2,13) - niezachwianie trwa „przy
wierze raz podanej świętym” (por. Jd 3),
wnika w nią głębiej z pomocą słusznego
osądu i w sposób pełniej stosuje ją w
życiu.” (KK 12,1)
Trzeba zauważyć, że Sobór wyraźnie
wysoko ceni duchowość chrześcijan,
pobożność ludu Bożego oraz formy jej
wyrażania w codziennym życiu, traktując
je jako zmysł wiary wiernych. Przede
wszystkim wierni stanowią fundamentalny
podmiot zgodności i nieomylności w
Kościele. Natomiast papież oraz urząd
nauczycielski ogłaszają dogmaty oraz
występują jako przedstawiciele całego
Kościoła. Sobór Watykański I podkreśla
również, że papież przed podjęciem
decyzji ex cathedra („sytuacja, gdy
[papież] sprawując urząd pasterza
i nauczyciela wszystkich wiernych,
swą najwyższą apostolską władzą
określa zobowiązującą cały Kościół
naukę w sprawach wiary i moralności”)
- Konstytucja Pastor aeternus) powinien
wspomagać się wszystkimi dostępnymi
środkami (auxillis), tak by mógł swoją
decyzją optymalnie odnieść się do wiary
całego uniwersalnego Kościoła. W takiej
perspektywie sensum fidelium, zmysł
wiary wiernych, przyczynia się aktywnie
do lepszego i głębszego poznawania
prawd wiary.
W ramach teorii poznania, w ujęciu
teologicznym, intuicja wiary stano
wi samodzielną płaszczyznę wśród
codziennych doświadczeń wierzących.
Należy ją traktować poważnie we
wszystkich obszarach życia chrze
ścijańskiego, a szczególnie w pobożności
i duchowości. Rozwija się ona w spo
łeczności konkretnych ludzkich istnień
poprzez modlitwę, znaki (znak krzyża,
woda święcona, uklęknięcie przed
Jezusem obecnym w tabernakulum,
skłon przed świętymi obrazami itp.), kult
świętych, sakramentalia, kształtowanie
całego chrześcijańskiego życia, włączanie
wiary w codzienność. Chrześcijanin staje
się chrześcijaninem przez osobiste
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życiowe doświadczenie treści prawd
wiary w całej istniejącej rzeczywistości:
w wydarzeniach życia, w sercu, w
świecie, ponieważ Słowo stało się
ciałem – Jezus przeszedł przez całość
doświadczenia bycia człowiekiem. Celem
życia chrześc ijanina jest wejście w
osobową i osobistą, zbawczą relację
z Wcielonym Słowem. To się dzieje w
Kościele, w którym wierzymy, że Jezus
jest jedyn ym pośrednikiem między
Bogiem a człowiekiem, oraz jedynym
Zbawicielem. Kwestię zasadniczą stanowi
pytanie, jak wierzący mogą
już tutaj na ziemi wejść w
realne zjednoczenie z Bogiem,
z Jezusem Chrystusem. Bóg
jest blisko nas w Słowie, w
sakramentach oraz we wspól
nocie Kościoła. Teologia uczy
nas, że warunkiem każdego
doświadczenia Boga w życiu
człowieka jest jedynie łaska
Boża. Bóg sam zapoczątkowuje
relację ze swoim stworzeniem,
On się mu objawia, aby człowiek
nawrócił się ku Bogu całym
swoim sercem i żył w pełni,
wzrastając w relacji ze swoim
Stwórcą i Ojcem. Duchowość
stanowi ważny element każdej
prawdziwej religii. Lud boży
jest ważną i integralną częścią
żywej i konkretnej wiary, w
związku z tym pobożność
lud owa jest również istotną
częścią chrześcijaństwa. Do
skonale obrazują ten fakt san
ktuaria maryjne w miejscach
objawień Matki Bożej. Wśród
wielu z nich nie można pominąć
Medziugorja, w którym od 30 lat
obserwujemy, jak działa zmysł
wiary wierzących. Idziemy
za intuicją wiary wierzących,
którzy się gromadzą i modlą,
są mocno przekonani o tym,
że tu objawiła się Matka Boża,
doświadczają Jej obecności
i działania w swoim życiu, a
następnie dzielą się swoim
świadectwem z innymi ludźmi. Tak lex
credendi, prawo wiary (mianowicie
to, że Maryja się objawia) staje się
lex orandi, prawem modlitwy, tak, że
panuje zgodność oraz relacja wymiany:
lex orandi statuit lex credendi, prawo
do modlitwy staje się podstawą do
zaistnienia prawa wiary. Również ten
czynnik należy nazwać i uwzględnić przy
ocenianiu fenomenu Medziugorja.
W ramach wniosków
Medziugorje ma obecnie swoich

zagorzałych zwolenników, jak i zajadłych
przeciwników. Stosunek Kościoła można
porównać do nałożenia na to miejsce
embargo. Medziugorje jest osądzane i
ignorowane, dotyczy to zwłaszcza wielkich
spotkań, konferencji i zebrań, np. rekolekcji
kapłanów, światowych spotkań młodych,
które pozostają w kościelnej opinii
publicznej przemilczane i nienagłaśniane.
Medziugorje nie ma oficjalnie w Kościele
prawa publicznego zaistnienia, podczas
gdy wierzący niestrudzenie angażują
się w poszukiwaniu sensu, prawdy

oraz autentycznego doświadczenia
wiary. Najświętsza Maryja Panna
ukazuje się ludziom, aby przypomnieć
o ewangelicznych prawdach wiary, które
mogą być źródłem nadziei także dzisiaj,
w świecie pozbawionym nadziei, miłości,
współczucia i coraz bardziej Boga. Nasza
nadzieja ma dwa wymiary, horyzontalny
i wertykalny. Maryja podkreśla ten drugi,
a więc relację z Bogiem w modlitwie i
pokorze. Człowiek potrzebuje relacji z
Bogiem, od którego pochodzi i do którego
powraca. Oto sedno maryjnych przesłań,

z jakim przychodzi do ludzi przez wieki.
Ostatecznie nie od nas ono zależało
ani nie zależy. Żadne ludzkie autorytety
nie wpłynęły na zjawiska w Medziugorju,
przede wszystkim nie przyczynili się do
nich kapłani, którzy później towarzyszyli
objawieniom (o. Jozo Zovko, o. Tomislav
Vlasić, zmarły o. Slavko Barbarić).
Medziugorje zostało Kościołowi dane
jako miejsce modlitwy, nawrócenia, nowej
perspektywy i nadziei dla świata.
Wszyscy najwybitniejsi przodownicy
tego miejsca zostali przez wyższą władzę
oddaleni – albo umarli albo ich
odwołano dekretem (zarówno
o. Jozo, jak i o. Slavko, o.
Ljudevit, o. Tomislav Vlasić.)
Medziugorje zaś nadal trwa i
pisze swoją historię bez nich.
Z pewnością Medziugorje
ma swoje stałe miejsce w
świadomości Katolików. Me
dziugorja nie stworzyli ani
ojcowie franciszkanie, ani
kler swoimi możliwościami
czy wiedzą, ale powstało z
woli Boga, który rozpoczął
budowanie tego dzieła od
wierzącego ludu, od świeckich.
Jeśli pochodziłoby od ludzi,
dawno znikłoby z powierzchni
ziemi. Ale my jesteśmy
świadkami, że Medziugorje z
dnia na dzień wzrasta i obejmuje
Kościół na całym świecie.
Tego nie mogą pozostawić bez
należnej uwagi również władze
Kościoła w Watykanie.
To jest prawdopodobnie
powód, dla którego najwyższe
władze Kościoła badają zja
wiska w celu wydania jedno
znacznej opinii. Przybycie kard.
Christopha Schönborna w dzień
Nowego Roku 2010 stanowi
niewątpliwie punkt zwrotny w
historii tego miejsca. Wejście
w nową dekadę naznaczył
upadek niewidzialnego muru,
który zbudowano przez lata
wokół Medziugorja. Gdy Europa i świat
świętował 20 rocznicę upadku muru
berlińskiego, upadł jeszcze jeden mur,
który wznieśli niektórzy uporczywym
kwestionowaniem i wzbudzaniem kon
trowersji wokół Medziugorja. Przybycie
wiedeńskiego kardynała pozbawiło
argumentów tych wszystkich, którzy
podkreślali fakt nieuznania objawień
przez Kościół i konieczność czekania
na ostateczną opinię urzędu nauczy
cielskiego. Nie można mówić o defi
nitywnym roztrzygnięciu sprawy
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bez osobistego kroku ku Bogu, bez
nawrócenia. Sprawa nie może być
rozpatrywana zza zielonego stolika, ale
przede wszystkim na kolanach.
W międzyczasie Medziugorje wy
różniło się przez lata jako miejsce modlitwy
i nawrócenia, uzdrowień oraz decyzji
o gruntownych życ iowych zmianach,
miejsce, w którym niezliczona liczba
osób znalazła drogę do własnego serca
i do Boga. Również tutaj wielu odkryło i
odpowiedziało na zaproszenie Boga do
powołania zakonnego i kapłańskiego.
Medziugorje stało się szkołą modlitwy i
adoracji, żywej duchowości i intensywnego
praktykowania życia sakramentami
świętymi.
Sobór wyznaczył sobie cel odnowy
Kościoła, zarówno hierarchii, jak i
wiernych. Możemy zatem ze spokojem
stwierdzić, że Medziugorje jest naj
piękniejszym owocem posoborowej
odnowy. Widzimy to w nawróceniu na
kolanach, w głębokiej, zawierzającej
modlitwie przed Wszechmogącym, w
przystępowaniu do sakramentów, w
głoszeniu Dobrej Nowiny. Wszystko to są
najlepsze środki „medyczne” na uleczenie
kulejących i chorych dusz współczesnych
ludzi.
Medziugorje nikomu nie zaszkodziło,
natomiast bardzo wielu osobom uratowało
życie. Św. Paweł mówi w swoim liście: Nie
gaście ducha! Jesteśmy przekonani,
że nie ma nikogo, kto byłby w stanie to
uczynić. Wydaje się jasne, że drzewo musi
być przycinane, doglądane, a chwasty
wyrwane, bo mogą się rozprzestrzenić.

Istotne jest, aby jeszcze raz podkreślić:
początki, pierwsze dni są najważniejsze.
Zaistniały bez jakiegokolwiek wpływu
otoczenia na osoby widzące, które
zostały wyjęte z ich życia prywatnego
i umieszczone w centrum publicznych
zainteresowań i debat. Były i do dzisiaj
są świadkami objawień. Dlatego trzeba
według słów św. Pawła rozniecać ducha,
ponieważ „nie dał nam Bóg ducha
bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego
myślenia”. (2 Tm 1,7)
Jeśli śledzi się z bliska sprawy wokół
Medziugorja, można stwierdzić, że
w tym miejscu w praktyce stosujemy
teologiczną zasadę sensus fidei, zmysłu
wiary i consensus fidelium, zgodności
w wierze, gdyż Duch Święty działa
bezpośrednio w ludzie bożym. Sprawdza
się tutaj także stara zasada, według
której prawo modlitwy daje podstawę do
zaistnienia prawa wiary (lex orandi statuit
lex credendi). Św. Hilary tak pisał do
odpowiedzialnych za nauczanie Kościoła,
w okresie zamieszania spowodowanego
przez arianizm: „Uszy wierzących były
czystsze niż uszy biskupów.” Wydaje się,
że także tutaj ucho i serce ludu są bardziej
otwarte na nowe niż u kościelnych
dostojników. Jak się ludzie modlą, w taki
sposób wierzą. Przez modlitwę i liturgię
dochodzi się do pewności przekonań i
do ufnej wiary. Odzwierciedla się to w
świadomości całego Kościoła.
Przekład z niem.: Alicja B.
Tekst pochodzi z austriackiego
kwartalnika Medjugorje.
Gebetsaktion nr 103, str. 6-13

Szukasz okazji,
aby odwiedzić Medziugorje?
Ta informacja jest dla Ciebie!
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „HALINA” od wielu lat organizuje pielgrzymki, w których biorą udział pielgrzymi z całej Polski.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, oferujemy wyjazdy
do Medziugorja, pielgrzymko-wczasy (Medziugorje i Makarska
Riviera), ale również pielgrzymki do Wilna, Włoch, Lourdes, Fatimy
oraz do sanktuariów Europy, a także Ziemi Świętej i do Matki Bożej
z Guadalupe (Meksyk). Organizujemy także wyjazdy
dla grup zorganizowanych - wspólnot, parafii z całej Polski itp.
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „HALINA”
ul. 1 Maja 18 41-706 Ruda Śląska tel. 32 24 22 390
(od poniedziałku do piątku od 12:00 do 14:00)
tel./faks: 32 24 26 833 (od 7:00 do 10:00 i od 17:00 do 22:00)
601471527; 698967995; 602401492
e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl lub biuro@halina.com.pl
strona internetowa: www.halina.com.pl
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Rozmowa z s. Zitą
przeprowadzona
przez Vitomira Damjanovicia
w dniu 11.09.2011

W drodze na szczyt Góry Kriżevać
spotykamy grupę pielgrzymów, którzy
przybyli tu pieszo. Trudno uwierzyć,
ale pielgrzymowali aż 80 dni, z Litwy
do Medziugorja. Z pewnością było to
ogromne przedsięwzięcie, zwłaszcza że
pielgrzymi nieśli ze sobą krzyż, długości
około 2 metrów oraz ważący około 60
kg. Ich pielgrzymka rozpoczęła się 24
czerwca 2011, a więc w 30 rocznicę
rozpoczęcia objawień w Medziugorju,
tak że dotarli na miejsce 11 września
2011, kiedy świętowano tu uroczyście
Podwyższenie Krzyża Świętego. W
marszu pokonali około 2300 km. Po
przybyciu wzięli udział we mszy świętej.
Do Medziugorja szli przez Polskę,
Słowację, Węgry, Chorwację oraz Bośnię
- Hercegowinę. We wszystkich tych
krajach do pielgrzymki dołączali inni
wierni, tak że liczba pielgrzymów wzrosła
z 29 do 90 osób.
O pielgrzymiej drodze opowiedziała
nam s. Zita.
- Jest siostra jedyną osobą z gru
py, która pochodzi z Litwy i umie
posługiwać się językiem niemieckim.
Czy może się siostra przedstawić na
szym czytelnikom?
- Mam na imię Zita. Urodziłam się
na Litwie. Należę do zakonu Sióstr
Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych.
Wspólnota na Litwie liczy około 20 osób.
Pracujemy w domu i nauczamy religii w
szkołach.
- Doszliście do Góry Kriżevać. Jak
to się stało, że przyszliście aż z Litwy?
- Zorganizowaliśmy pielgrzymkę z Litwy
do Medziugorja jako dziękczynienie Matce
Bożej za 30 lat objawień w Medziugorju.
Z tej okazji wyruszyliśmy z Litwy w grupie
29-osobowej, z 2-metrowym krzyżem,
ważącym ponad 60 kg. Ponadto nieśliśmy
dwie mniejsze figury, przedstawiające
Serce Jezusa i Serce Maryi. Wyszliśmy
z Litwy 24 czerwca, w dniu, w którym tu
w Medziugorju zaczęła się ukazywać
Matka Boża. Pragnęliśmy dotrzeć do
celu, wnosząc krzyż, dokładnie w Święto
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Dzięki Bogu, zdążyliśmy dojść go
dzinę przed rozpoczęciem modlitwy
różańcowej, którą wierni odmawiają przed
Eucharystią. Jesteśmy Bogu wdzięczni,
że wszyscy uczestnicy pielgrzymki dotarli
na miejsce cali i zdrowi, bez większych
obrażeń.
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2300 kilometrów pieszo do Matki Bożej
- Jak wyglądała droga? Przecież
przeszliście pieszo ponad 2300 km.
- Marsz trwał 80 dni, podczas których
pokonaliśmy odcinek długości około 2300
km. Na początku, jak już wspomniałam,
było nas 29 osób. Szliśmy przez różne
kraje, w których dołączali do nas inni
pielgrzymi. Wiedzieli oni wcześniej, że
idziemy do Medziugorja. Wiele osób
dołączyło na trasie wiodącej przez
Polskę. Podobnie zdarzyło się, gdy
pielgrzymowaliśmy przez Słowację,
Węgry i Chorwację. Gdy stanęliśmy pod
Górą Krizevac, grupa pielgrzymów liczyła
w sumie 90 osób.
- Gdy wspinałem się rano na
górę, natychmiast zauważyłem was,
wspinających się i niosących ogromny
krzyż na ramionach.
- Tak, byliśmy w drodze na Górę
Krizevac już o 8 rano. Zebraliśmy się i
wspólnie zdecydowaliśmy, że chcemy
jeszcze raz razem przejść ostatni etap
naszej pielgrzymki. Zatem wchodziliśmy
z krzyżem, figurami Jezusa i Maryi,
modląc się i śpiewając, aż doszliśmy
na szczyt. W ten sposób dopełniliśmy i
zakończyliśmy naszą wędrówkę.
Szczególnie chciałabym podkreślić,
że 22 spośród 29 osób, które szły z
Litwy, nie korzystały z pomocy żadnego
środka lokomocji, ale przeszły całą
trasę pielgrzymki pieszo. Kilka osób
potrzebowało podwiezienia, zatem
skrócenia drogi. Naturalnie, wszyscy
odpoczywaliśmy, aby móc sprostać
wysiłkowi pielgrzymowania. Chcę
serdecznie podziękować wszystkim
pielgrzymom za cały ich ogromny trud
i ofiarę tej wspólnej drogi. Niech im
Pan Bóg i Matka Boża wynagrodzą ich
starania i dobrą wolę.
- Czy wcześniej organizowała
siostra podobną pielgrzymkę?
- To była nasza piąta tak długa
pielgrzymka. Pierwsza miała długość
ok. 3200 km, z Litwy do Watykanu.
Druga – z Litwy do Jerozolimy,
długości ok. 4300 km. Nasza trzecia
pielgrzymkowa wyprawa obrała sobie
za cel Santiago de Compostella. Z
kolei w czwartą podróż wybraliśmy
się z okazji 150 rocznicy objawień w
Lourdes. Szliśmy z Lourdes do Fatimy.
Pielgrzymka do Medziugorja jest naszą
piątą trasą na chwałę Boga.
- Czy Medziugorje jest znane na
Litwie?

- Oczywiście. Osobiście w Medziugorju
byłam osiem razy. Ale znam wielu ludzi
z Litwy, którzy również chętnie i często
odwiedzają Medziugorje. Wielu z nich
było również w innych sanktuariach
pielgrzymkowych takich jak Lourdes
czy Fatima. Ale w obecnym czasie
Medziugorje wydaje się szczególnym
miejscem obecności Maryi, przez którą
Bóg obdarza ludzi wieloma łaskami.
Dlatego też wielu Litwinów przybywa tu
wraz z organizatorami pielgrzymek. Są
to raczej zorganizowane grupy, które
przyjeżdżają do Medziugorja na rocznice
lub na Festiwal Młodych.
- Matka Boża ukazuje się tutaj już od
ponad 30 lat. Jakie znaczenie mają te
objawienia dla siostry osobiście?
- Pierwszy raz przyjechałam tu w
roku 1991, a więc 10 lat po pierwszym
objawieniu. Później nie mogłam pozostać
taka sama ani obojętna wobec tego, co
przeżyłam i zobaczyłam. Czułam, że chcę
przyczynić się do rozpowszechnienia

orędzia Medziugorje w moim kraju. W ten
sposób założyliśmy szereg organizacji,
które się tym zajęły. Powstawały również
grupy modlitewne, które wcielały w
życie słowa i prośby Matki Bożej. Co ja
robię? Opowiadam dzieciom podczas
lekcji katechezy o Medziugorju, a one
następnie powtarzają rodzicom to,
co słyszały w szkole. W ten sposób
Medziugorje staje się znane na Litwie.
Chętnie tutaj wracam, ponieważ
doświadczam duchowego umocnienia.
Mogę z nowym zapałem i miłością
wykonywać pracę, do jakiej mnie Bóg
posyła. Odczuwam tutaj obecność Matki
Bożej i jej łaskę, którą na nas nieustannie
rozlewa. Dziękuję Matce Bożej, że ciągle
do nas przychodzi i oby jak najdłużej z
nami była.
Przekład z niem.: Alicja B.
Z austriackiego kwartalnika
Gebetsaktion. Medjugorje... nr 103
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JEDYNA TAKA KSIĄŻKA
O MEDZIUGORJU!
Analiza wszystkich słów Matki Bożej dokonana
przez o. Guy Verhaegena, układająca orędzia tematycznie i wydobywająca całą ich głębię, logikę,
mądrość... Książka ukazuje, że Matka Boża przyszła, aby nam pomóc dojść do świętości poprzez
zbudowanie świątyni w naszym duchu, świątyni
o mocnych fundamentach, trwałej,
miłej Bogu.
Spis treści
Wspomnienie pierwszych dni
Prezentacja i plan
Pedagogia Maryi
CZĘŚĆ I. FUNDAMENTY ŚWIĄTYNI. PLAN BOŻY. NASZA ODPOWIEDŹ I ZAGROŻENIA
ZE STRONY SZATANA
Rozdział 1: Plan Boży
a. Wezwanie do współpracy w tym
planie; b. Pierwszy cel planu: pokój
i pojednanie
Rozdział 2: Nasza odpowiedź
a. Wiara; b. Miłość; c. Świętość
Rozdział 3: Ataki szatana
1. Szatan istnieje i działa pomiędzy
nami
2. Szatan atakuje przede wszystkim tych, którzy
usiłują odpowiedzieć na wezwanie Maryi i rozszerzać Jej orędzia
3. Jego plan polega na wprowadzeniu zamętu
w dzieło Boga i na niszczeniu go
4. Świat jest wielkim polem walki pomiędzy Bogiem i szatanem
5. Broń polecana przez Maryję:
a. Ubóstwo; b. Miłość; c. Pokora
CZĘŚĆ II. PIĘĆ KOLUMN ŚWIĄTYNI. PIĘĆ
KANAŁÓW ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
Rozdział 4: Pierwsza kolumna
świątyni: modlitwa
1. Konieczność modlitwy
2. Modlitwa sercem, a nie tylko wargami
a. Modlić się sercem; b. Modlić się bez przerwy;
c. Modlitwa to spotkanie i dialog z Bogiem
3. Jak się modlić?
4. Różaniec
5. W jakich intencjach się modlić?
a. O realizację Bożego Planu; b. O pokonanie szatana; c. Z pokorą za siebie samych; d. Za nawrócenie grzeszników; e. W intencjach Maryi
Rozdział 5: Druga kolumna: czytać
Biblię i modlić się jej słowami
1. Potęga Słowa
2. Modlić się słowami Biblii
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3. Czcić Krzyż Chrystusa
Rozdział 6: Trzecia kolumna: posty
i ofiary
1. Wszyscy wezwani są do postu
2. Pościć sercem
3. Nadzwyczajna moc postu w walce ze złem
4. Post jako przygotowanie do ważnych wydarzeń i
decyzji
5. Składanie ofiar w intencjach Maryi
Rozdział 7: Czwarta kolumna: nawrócenie, pokuta, sakrament pojednania
1. Nawrócenie
2. Pokuta
3. Sakrament pojednania
Rozdział 8: Piąta kolumna
świątyni: Eucharystia
CZĘŚĆ III: KOPUŁA ŚWIĄTYNI. DROGI DUCHOWEGO
WZROSTU
Rozdział 9: Pierwsza droga: zdanie się na Boga
i na Maryję
1. Całkowite zawierzenie Bogu:
porzucić troski
2. Całkowite oddanie się Maryi:
być Jej dzieckiem
3. Całkowite oddanie się Bogu
i Maryi: uczynić dar z serca, uczuć i z całego życia
Bogu
4. Zawierzenie – źródło darów dla chrześcijańskiego
działania i dawania świadectwa
5. Zawierzenie – droga świętości, miłości i radości
6. Kwiat – symbol zawierzenia
Rozdział 10: Droga druga:
dawanie świadectwa
1. Wezwanie do dawania świadectwa
2. Dawać świadectwo to nie tylko mówić!
3. Dawać świadectwo życiem: świętością i miłością
Rozdział 11: Trzecia droga:
Przyjęcie Ducha Świętego
a. Modlić się o dar Zesłania Ducha Świętego
b. Duch pomaga nam się modlić
c. Duch przemienia: odnawia świat, uczy wypełniać
wolę Bożą, daje pokój
d. Duch daje świadectwo Bożej obecności,
przyciąga do Boga
Rozdział 12: Czwarta droga: radość
duchowa, znak obecności Boga
a. Jezus odbiera nam strach i zamienia cierpienie w
radość
b. W Bogu jest pełnia życia i radości
c. Nawrócenie i modlitwa przynosi radość
d. Radość daje przedsmak Nieba
Książkę kończy epilog.		
Ilość stron: 112. Cena książki: 10 zł
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Medziugorje
znak nadziei dla wielu

Biskup dr Manfred Scheuer jest od
grudnia 2003 r. biskupem diecezji Insbruk
w Austrii. Urodził się w roku 1955, w
Halbach nad Dunajem (Górna Austria).
Po studiach teologicznych w Linzu i
w Rzymie pracował jako duszpasterz.
Następnie posługiwał w seminarium
duchownym w Linz. Habilitację napisał we
Freiburgu. Od 2001 wykłada jako profesor
dogmatyki na Uniwersytecie w Trewirze.
W ostatnich latach pracował także jako
postulator w procesie beatyfikacyjnym
Franza Jaegerstaettera. Tak jak jego
poprzednik pozostaje życzliwy i wspiera
grupę „Oaza Maryi, Królowej Pokoju”,
działającą w Tyrolu.
W nawiązaniu do dnia skupienia Maria
Elfride Lang-Pertl rozmawiała z księdzem
biskupem o nadziei we wspólnocie.
- Ekscelencjo, mottem minionego
dnia skupienia były słowa: „Nadzieja,
która podtrzymuje. Nadzieja, która
trwa.” W swojej pierwszej konferencji
wspomniał ksiądz o Medziugorju.
Wielu ludzi widzi Medziugorje jako
znak nadziei. Co ksiądz o tym sądzi?
- Centralnym przesłaniem Medziugorja
jest wezwanie do modlitwy, a ona jest
papierkiem lakmusowym dla nadziei,
miejscem uczenia się jej, jak to podkreślił
papież Benedykt XVI. Powiedział on:
„Kiedy nikt już mnie nie słucha, gdy nikt
mnie już nie słyszy, gdy towarzyszy mi
uczucie osamotnienia, wtedy jest przecież
obecny Bóg, który mnie słucha, przed
którym mogę trwać.” Kto się modli, ten
nie zostaje bez nadziei, nie rozpacza,
nie wątpi.
Nawet jeśli trwamy w nadziei, prze
żywamy różne nastroje, lecz nadzieja nie
jest tylko tzw. pozytywnym myśleniem,
jest czymś więcej. Mają prawo pojawiać
się pytania, a także uczucie opuszczenia
i duchowej pustyni. Możemy czuć strach,
od którego Jezus też nie był wolny. Ale na
modlitwie trwamy przed Bogiem. Może
czasami jest tak, że krzyczymy do Niego
z powodu pustoszącej nas beznadziei.
Moim zdaniem wezwanie do modlitwy
jest dla każdego z nas zaproszeniem do
czerpania nadziei.
- Czy tak wiele nawróceń, które
można zaobserwować w Medziugorju,
nie jest również źródłem nadziei?
- Z pewnością. Jest to przecież także
wezwanie do nawrócenia. Może dla wielu
nie jest ono modne i przekonywujące, ale
nawrócenie oznacza szukanie nowego

stylu życia, stawianie innych priorytetów,
tak że Bóg znajduje się rzeczywiście w
centrum mojego życia i zajmuje pierwsze
miejsce. Ta zmiana dotyka mojego rytmu
dnia, planowania czasu. Pojawia się także
pytanie: Co jest dla mnie ważne? Czy to
mnie przybliża do Boga, czy może od
Niego oddala? Nawrócenie jest w gruncie
rzeczy procesem, aby w naszym życiu
i życiu innych było mniej zniechęcenia,
mniej zwątpienia, natomiast więcej
otwartości na nadzieję.
- Czy post przyczynia się w istotny
sposób do nawrócenia? Wspomniał
ksiądz o nim podczas konferencji,
odnosząc się do Medziugorja.
- Post należy do starej tradycji i
sprawdzonej praktyki modlitewnej Ko
ścioła. Jezus też pościł, 40 dni prze
bywając na pustyni. Pościli także pro
rocy, świadkowie wiary Starego Testa
mentu. Następnie praktykowali tę formę
modlitwy ojcowie pustyni. I w końcu
trzeba zaznaczyć, iż wszyscy święci mieli
w swoim życiu okresy intensywniejszego
postu.
Myślę, że przez ubóstwo, podej
mowane ofiary i rezygnację z czegoś staje
się jasne, że zależymy we wszystkim od
Boga, że żyjemy dzięki Jego łasce. Jeśli
moje życie jest pełne w taki sposób, że
nie ma w nim już miejsca dla Boga, czasu
na modlitwę i dla bliźniego, to znaczy,
że jestem zniewolony. Wtedy staję się
trybikiem w maszynie codzienności,
napędzanej przez pęd osiągnięć. Pojawia
się frustracja, zupełnie zatracam smak
łaski, nie czuję wówczas głodu ani
pragnień, głębokich tęsknot serca. Myślę,
że głód, czyli tęsknota za Bogiem, jest
warunkiem, aby Go szukać, za Nim się
rozglądać, modlić się, wierzyć. Natomiast

rezygnacja, ofiara, post ożywiają tęsknotę
za Bogiem.
- Czy można powiedzieć, że z
modlitwy, postu i nawrócenia rodzi
się i rośnie w sercu pokój? Ten
pokój, którego wielu doświadcza w
Medziugorje i o nim opowiada?
- Pokój, już od czasów św. Augustyna,
jest rytmem i zasadą życia serca. Ten
ład należy pojmować szeroko: jako
własne życie ukierunkowane na Boga,
miłość okazywaną czynem bliźnim
oraz wewnętrzny pokój, jedność we
mnie. Można powiedzieć, że wszystkie
te płaszczyzny życia prowadzą do
doświadczenia głebokiego pokoju serca.
Jego przeciwieństwem są niezgoda,
podziały, powierzchowność, pustka.
Pokój jest darem Jezusa, Jeg o
dziedzictwem – tak można go przed
stawić, odwołując się do Ewangelii św.
Jana (14,27). Pokój można osiągnąć
różnymi ścieżkami, ale przede wszystkim
spełniając jeden warunek: nawrócenie
całym sercem! Pokój jest darem i łaską!
Przekład z niem.: Alicja B.
Zdjęcie: Maria Elfride Lang-Pertl
rozmawia z biskupem,
dr Manfredem Scheuer.
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Alfons Rocha
Świadectwo

Aleksandrina
Maria
da Costa
jest moim
promykiem
słońca
Nie wiedziałem,
że można żyć
tak cudowną miłością…

Jak zatrzymać dla siebie dobrodziej
stwa płynące z otrzymanej Bożej dobroci,
wiedząc że uzyskało je wstawiennictwo
duszy tak wysoko wyniesionej do Bożego
Serca jak Aleksandrina?
Na płaszczyźnie duchowej jest we
mnie ogromna wdzięczność, gdyż ilość
łask jakie otrzymałem jest ogromna,
szczególnie ważna jest łaska nawrócenia.
W marcu 1983 r. ujrzałem kres tunelu
życia spędzonego na przyjemnościach
i całkowitym porzuceniu jakichkolwiek
praktyk religijnych. Wiara powróciła, żywa
i silna, usuwając dawne przyzwyczajenia.
Nie sądziłem, że pewnego dnia, ta wiara o
której mówi sam Jezus Chrystus, że jest
zdolna do przenoszenia gór, wprowadzi
do mojego serca tak wielką radość, tak
wielkie szczęście, tak wielką chęć do
życia z Jezusem, w Jezusie i dla Jezusa.
Przy każdej okazji szukałem sposo
bu, aby podzielić się tą radością życia,
pragnieniem osiągnięcia duchowej do
skonałości, dzięki siostrzanej interwencji
bł. Aleksandriny Marii da Costa.
Ośmielam się powiedzieć, że po
najgorszych wyczynach, Pan - jako Miło
sierny Ojciec - powitał mnie z otwartymi
ramionami, chociaż w przeszłości prze
chodziłem przez pustynię i byłem gorszy
niż ewangeliczny syn marnotrawny.
Czy to zbieg okoliczności, że mój
powrót do wiary dokonał się w pierwszych
dniach marca, miesiąca urodzin Alek
sandriny Marii da Costa? Mój powrót do
wiary chrześcijańskiej zbiegł się również z
przeprawadzką i oddaniem się pod opiekę
kapłana z Kapłańskiego Ruchu Maryjne
go, którego jestem obecnie członkiem.
Nigdy nie brałem do samochodu au
tostopowiczów. Jednakże tamtego dnia
zatrzymałem się i zabrałem do mojego
auta kapłana. Stał na poboczu ubrany w
sutannę i czekał na kogoś, kto zatrzyma
się i zabierze go w kierunku Strasburga.
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Nie mówił o religii, ale zapytał mnie,
czy lubię czytać. Po mojej twierdzącej
odpowiedzi, zapytał czy może na kartce
papieru zapisać kilka interesujących tytu
łów, które mogę łatwo znaleźć.
Nie robiłem problemów, ale w duchu
pomyślałem sobie: „czekaj tatka latka” Nie
byłem dla niego zbyt miły, w pewnym mo
mencie powiedziałem: ”Czy ksiądz wie,
jakie miał szczęście?”. Nie czekając na
jego odpowiedź kontynuowałem bez em
patii i złośliwie: „Tak, tak! Nigdy nie brałem
autostopowiczów, nie wiem dlaczego się
zatrzymałem, nie znam kapłanów, którzy
by byli święci”. Po tym moim nieżyczliwym
stwierdzeniu, on uśmiechnął się i wręczył
kawałek papieru, na którym zapisał kilka
tytułów. Zabrałem tę kartkę i lekceważąco
wrzuciłem ją do schowka w aucie.
Dotarłem na miejsce, załatwiłem
swoje sprawy. Chodziłem nadal swoimi
drogami, nie myśląc ani o tym księdzu,
ani o tytułach książek, które mi zostawił.
Jednak kilka dni później, w mojej skrzynce
na listy znalazłam ulotkę redakcji dzien
nika ”L’Homme Nouveau” której tytuł
brzmiał: „Pilna wiadomość” napisany był
dużymi czerwonymi literami. Ulotka doty
czyła objawień Matki Bożej w Jugosławii.
Przypomniałem sobie, że także ten ksiądz
pytał mnie, czy o tym słyszałem.

„Oglądałem w telewizji, tak jak wszy
scy” - odpowiedziałem mu.
Po przeczytaniu tej „pilnej wiadomo
ści” przypomniałem sobie o liście książek
zostawionej przez księdza, ale nie zare
agowałem od razu. Dopiero po jakimś
czasie razem z żoną robiliśmy zakupy w
regionalnym supermarkecie. Podszedłem
jak zwykle do regału z książkami i jaką
książkę tam dostrzegłem? „Objawienia
Matki Bożej w Medjugorje”. Kupiłem ją i
przeczytałem.
Następnie wiedziony ciekawością,
poszedłem odszukać listę książek, którą
zostawił nieznany kapłan. Kupowałem
jedną po drugiej i uważnie czytałem.
Objawienia maryjne pociągały mnie
najbardziej. Zaopatrzyłem się zwłaszcza
w dokumentację odnoszącą się do wy
darzeń w Fatimie, które trochę znałem,
dlatego że mam portugalskie korzenie.
Czytając książkę Johna Hafferta „Fati
ma…” poznałem imię Aleksandriny Marii
z Balasar. Było tam jedno małe zdanie
o służeniu Bogu: „Ofiarna dusza portu
galska, przyczyniła się do poświęcenia
świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
Dokonał tego Pius XII 31 października
1942 roku, po portugalsku”. To obudziło
moją ciekawość i szukałem więcej infor
macji o tej Portugalce, której nie znałem.
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Przyjaciel pożyczył mi unikatową biografię
Aleksandriny Marii da Costa tłumaczoną
na język francuski, napisaną przez ojca
Mariano Pinho, jezuitę, jej pierwszego
przewodnika duchowego ( francuski tytuł
„Sous le Ciel de Balasar” - czyli „Pod
Niebiem Balasar)
To było jak uderzenie pioruna w moje
życie, zwrot natychmiastowy i rozpoczęła
się historia naszej pięknej miłości… Ona
jest dla mnie największym z bogactw
Nieba, najlepszym i najpiękniejszym
prezentem, najspanialszym dowodem
braterskiej miłości Jezusa, obok którego
sama żyje teraz w wieczności.
Aleksandrina Maria jest dla mnie tym
czym jest woda dla roślin, jest mostem
który przeprowadza mnie przez porywczy
strumień, jest moim promieniem słońca,
moim niewidzialnym kierownikiem du
chowym…
Nie wiedziałem, że jest możliwa
miłość tak słodka i tak cudowna, miłość,
która nie ma nic wspólnego z miłością
do małżonka, dzieci czy rodziców… To
miłość, która wzmacnia wszystkich i
dodaje skrzydeł tym, którzy zwracają się
do Boga!... Matka Niebieska oraz słodka
Aleksandrina oto moja największa pomoc
na drodze ku Bogu.
Dziewica Maryja będąca samą do
brocią, Matką o wielkim sercu, wzięła
mnie pod swój płaszcz, mnie, który
byłem wobec Niej tak niedobry. Dzień
po dniu Jej opieka ujawniała się coraz
bardziej, a kroczenie ścieżką zacienioną
Jej matczynym płaszczem to odtąd naj
droższe pragnienie mego serca. Kochać
Maryję, kochać świętych - oto sposób
zbliżania się do Tego, który jest celem
wszystkiego, nadzieją na wieczność w
chwale: Bóg. Jeśli więc pośród waszych
modlitw codziennych, dodatkowych form
pobożności zostaje wam miejsce na do
datkową modlitwę, zarezerwujcie je dla
Aleksandriny Marii da Costa. Upewnicie
się o jej siostrzanym wstawiennictwie
u Boskiego Oblubieńca, Tego, którego
kochała tu na ziemi, nie tylko z czułością,
ale także z siłą i odwagą. Przypomnijcie
sobie, że Jezus powiedział jej kiedyś:
„Jesteś kanałem, poprzez który chcę
przekazać grzesznikom łaski”.
Zważywszy, że wszyscy jesteśmy
grzesznikami, módlmy się, bez ustanku,
ufajmy miłosierdziu Bożemu i pełnej deli
katności pomocy ze strony błogosławionej
Aleksandriny Marii da Costa.

Kilka słów
o jej życiu i powołaniu

Była jedną z największych mistyczek
ubiegłego stulecia. Współcierpiąc z

Chrystusem, miała udział w Jego dziele
odkupienia.
Urodziła się 30 marca 1904 r. w Bala
sarze w archidiecezji Braga w Portugalii.
Gdy miała 7 lat, rodzice posłali ją do
Póvoa de Varzim, gdzie znajdowała się
najbliższa szkoła podstawowa. Miesz
kała przy rodzinie pewnego stolarza.
Tam w 1911 r. przyjęła I komunię św. Po
osiemnastu miesiącach nauki powróciła
do domu rodzinnego.
Gdy miała 14 lat, doszło do tragiczne
go wydarzenia, które przesądziło o całym
jej życiu. W Wielką Sobotę 1918 r., chcąc
się uchronić przed gwałtem, wyskoczyła
przez okno z wysokości 4 m. Następ
stwem upadku był postępujący paraliż.
Od 14 kwietnia 1925 r. nie mogła już
podnieść się z łóżka, w którym pozostała
przez 30 lat, aż do śmierci.
W pierwszych latach choroby błagała
Boga za wstawiennictwem Matki Bożej o
łaskę uzdrowienia. Złożyła też przyrze
czenie, że jeśli wyzdrowieje, poświęci się
pracy misyjnej. Dopiero w 1928 r. zrozu
miała, że to cierpienie jest jej powołaniem,
i przyjęła je całym sercem.
Mawiała: «Matka Najświętsza wyjed
nała mi jeszcze większą łaskę. Najpierw
rezygnację, potem całkowite poddanie
się woli Bożej i w końcu pragnienie
cierpienia».
Ta nowa wizja cierpienia otwarła ją na
życie mistyczne. Aleksandrina doznała
głębokiego zjednoczenia z Jezusem
Eucharystycznym. Swoje powołanie ujęła
w następujących słowach: «Jezu, jesteś
więźniem tabernakulum, a ja mego łóżka,
z Twojej woli. Będę więc trwała przy To
bie». Niczym lampka przed tabernakulum,
chciała zawsze trwać przed Jezusem w
Eucharystii, a podczas każdej Mszy św.
ofiarowywała się Przedwiecznemu Ojcu
za grzeszników, wraz z Jezusem i w Jego
intencjach.
Od 3 października 1938 r. do 24
marca 1942 r. co piątek — czyli 182 razy
— pomimo paraliżu w niewytłumaczalny
sposób wstawała z łóżka i przez trzy i
pół godziny odprawiała Drogę Krzyżową.
«Kochać, cierpieć i wynagradzać»
— taki program życia wyznaczył jej sam
Jezus. Od 1934 r., na polecenie swego
kierownika duchowego o. Mariana Pinhy
SJ, Aleksandrina spisywała wszystko, co
mówił do niej Zbawiciel.
W 1936 r. Pan Jezus za jej pośred
nictwem polecił papieżowi poświęcić
świat Niepokalanemu Sercu Maryi. O.
Pinho trzykrotnie informował papieży o
tym życzeniu. Wreszcie, po dokładnym
zbadaniu wiarygodności objawień przez
arcybiskupa Bragi, papież Pius XII 31

października 1942 r. zawierzył świat
Niepokalanemu Sercu Maryi w przesłaniu
przekazanym do Fatimy. 8 grudnia tego
samego roku powtórzył ten akt w Bazylice
św. Piotra.
27 marca 1942 r. Aleksandrina prze
stała jeść i od tej pory żyła jedynie
Eucharystią. Usłyszała słowa: „Żyjesz
jedynie Eucharystią, ponieważ chcę przez
to ukazać światu moc Eucharystii i moc
Mojego życia w duszach.”
Idąc za radą swego nowego kierow
nika duchowego, ks. Umberta Pasquale,
salezjanina, wstąpiła do Unii Współ
pracowników Salezjańskich, aby swym
cierpieniem przyczyniać się do zbawienia
młodych. Bardzo interesowała się ludźmi,
ich problemami i życiem duchowym.
Wiele osób przyjeżdżało do niej po radę
lub z prośbą o modlitwę. W dalszym ciągu
dyktowała swój dziennik.
7 stycznia 1955 r. zostało jej obja
wione, że w ciągu tego roku umrze. 12
października przyjęła namaszczenie
chorych, a następnego dnia, w rocznicę
ostatniego objawienia Matki Bożej w
Fatimie, odeszła do Pana.
«Jestem szczęśliwa, bo idę do nieba»
— powiedziała przed śmiercią. Na jej gro
bie, który obecnie znajduje się w kościele
parafialnym w Balasarze, kazała umieścić
słowa: «Grzesznicy, jeśli proch mego ciała
może przyczynić się do waszego zbawie
nia, zbliżcie się, depczcie go, aż całkiem
zniknie. Ale nie grzeszcie już więcej, nie
obrażajcie naszego Pana Jezusa!»
Dwa lata po jej śmierci, nad grobem
Alexandriny postawiono małą kaplicę,
a w 1977 r. ciało z kaplicy przeniesiono
przed główny ołtarz kościoła parafialnego,
uznając, że to miejsce, przy ukochanej
Eucharystii, najbardziej pasuje na wiecz
ny spoczynek.
Jan Paweł II podczas beatyfikacji
mistyczki, 24 maja 2004 r., przywołał
scenę znad jeziora Genezaret, jako
najwłaściwszą dla zobrazowania drogi
życiowej Portugalki: „Czy miłujesz mnie?”
- zapytał Jezus Szymona Piotra, a on
odpowiedział: „Tak, Panie, Ty wiesz, że
Cię kocham”.
Papież Jan Paweł II beatyfikował ją
25 kwietnia 2004 roku, powiedział wtedy
m. in.: „W przykładzie bł. Alexandriny,
wyrażonym w słowach: „cierpieć, kochać,
czynić zadośćuczynienie”, chrześcijanie
mogą znaleźć zachętę i motywację, by
wszystko, co bolesne i smutne w życiu,
uszlachetnić poprzez uczynienie z tego
największego dowodu miłości: poświęce
nia swojego życia dla ukochanej osoby”.
Przekład z franc.: Ewa K.
Stella Maris nr 476
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Léandre Lachance

Zaparcie się Piotra i moje...

W naszym codziennym
życiu, zdarza się nam surowo osądzać innych. Coraz
bardziej w moim życiu
staram się, aby nie wpadać
w tę pułapkę. Dzielę się
z wami doświadczeniem,
jakie przeżyłem i jakie
skłoniło mnie do refleksji.
W dniu moich urodzin,
w styczniu 1989 roku, moje
dzieci dały mi wielki niezapisany zeszyt i powiedziały: „Nie chcemy zapomnieć
tego, co nam mówiłeś, czy
chciałbyś to zapisać?”
Napisać książkę...? To
jedyna rzecz, o której nigdy nie
myślałem. Uważałem, że nie mam
talentu, umiejętności. Kiedy zapragnęły tego moje dzieci, z miłości
do nich, szczególnie najmłodszych,
zacząłem pisać, nie bez trudności. W
grudniu 1989 książka pt.: „Dla szczęścia moich. 42 przepisy, jak osiągnąć
szczyt” ujrzała światło dzienne. Moje
dzieci otrzymały ją jako pierwsze,
następnie ofiarowałem ją znajomym.
Misję uznałem za zrealizowaną i
odłożyłem pióro.
Byłem zaskoczony licznymi świadectwami, w których mnie zapewniano o tym, że czytelnicy w swoim
życiu osobistym doznali licznych
dobrych owoców. Zachęcili mnie do
napisania drugiej książki. Tak więc,
wielokrotnie chwytałem za pióro.
Kilka pomysłów przelałem na papier,
ale nie było dalszego ciągu. Inspiracja
nie nadeszła. Byłem przekonany, że
moja kariera pisarza zakończyła się
na dobre.
7 listopada 1996, kiedy się modliłem, poczułem w sobie inspirację,
aby napisać to, co czuje moje serce w
momencie modlitwy i intymnego spotkania z Bogiem. Byłem zaskoczony,
kiedy sobie uświadomiłem, że przychodzą mi do serca takie refleksje.
W roku 1999 za zgodą mojego kierownika duchowego została wydana
moja książka, a jej tytuł brzmiał „Dla
szczęścia Moich, Moich wybranych
- Jezus”. Jej tytuł odnosił się więc
do tytułu książki napisanej przeze
mnie. Tytuł mówi, że to Bóg przejął
inicjatywę i ja ją naprawdę odczułem.
Pewnego dnia, kiedy rozważałem
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mękę Jezusa surowo osądziłem Piotra, który wypiera się Jezusa.
Powiedziałem sobie: „Twoje wyparcie się nie ma sensu. Ty, który żyłeś
trzy lata przy Jezusie, towarzyszyłeś
mu podczas cudów, widziałeś Łazarza wracającego do życia, byłeś na
górze Tabor, Ty który byłeś tak blisko
Jezusa?”
Nieco później, w tym samym
tygodniu byłem w swoim biurze
na spotkaniu biznesowym z trzema
osobami. Pod koniec spotkania dwie
z nich powiedziały: „Czytałem pana
książkę”. Zapytałem: „Pierwszą?”
Odpowiedzieli: „Dla szczęścia moich. 42 przepisy, jak osiągnąć szczyt”.
W pośpiechu wytłumaczyłem, że to
na prośbę moich dzieci opisałem moje
doświadczenia życiowe.
Padło pytanie: „Napisał pan
drugą?” odpowiedziałem: „A ktoś
powiedział, że jest druga?”. W odpowiedzi usłyszałem: „Sam pan zapytał,
czy czytałem pierwszą książkę, więc
zasugerował pan, że napisał więcej
niż jedną. Jaki jest jej tytuł?”
Zawstydzony tą odpowiedzią,
powiedziałem: „Dla szczęścia Moich wybranych...” Tu przerwałem.
Nie miałem odwagi wypowiedzieć
imienia Jezus...
Po ich wyjściu zauważyłem, jak
tchórzliwie uniknąłem wypowiedzenia imienia Jezus. Powiedziałem w
sobie do Piotra: „Wierzę, że gdybym
był na twoim miejscu, nie byłbym
wcale lepszy od ciebie.” Tak jak on,
płakałem nad tym wiele razy. Uznałem swój grzech i prosiłem szczerze
Boga o wybaczenie. Prosiłem świętego Piotra o wstawienie się za mną,

abym w rozmaitych okolicznościach odważnie
wyznawał wiarę i abym
nie wstydził się swojej,
lecz był dumny z mojej
przynależności do Chrystusa…
Spójrzmy na piękny
przykład miłosierdzia
Chrystusa w Ewangelii
według świętego Jana
21,15. Jezus chce pokazać
Piotrowi, że mu przebaczył, że wciąż jest jego
przyjacielem. Patrzy na
niego z czułością, przychodzi mu powiedzieć,
że go potrzebuje. Pyta go trzy razy:
„Piotrze, kochasz mnie?” Piotr kończy odpowiedź we łzach: „Panie, Ty
wiesz wszystko, wiesz, że Cię kocham!” Odpowiedź Piotra to wielkie
TAK. A jaka jest Twoja odpowiedź na
pytanie Jezusa?
Kiedy pomimo naszych słabości
dajemy Jezusowi naszą twierdzącą
odpowiedź, wtedy On napełnia nas
łaskami. Jak możecie to zobaczyć
w następnym przesłaniu, kiedy Pan
mnie pocieszył, powiedziałem Mu:
„Panie Jezu, chcę Ci podziękować, złożyć Ci dziękczynienie i błogosławić Cię za Twoje obfite łaski,
których nam udzieliłeś wczoraj we
wspólnocie modlitewnej i za miłość,
jakiej pozwoliłeś zakosztować każdemu członkowi grupy. Kocham Cię.”
Odpowiedź Jezusa:
„Mój mały, to co przeżyliście,
wczoraj, jest tylko początkiem tego,
do czego przeżywania was wzywam.
To tylko małe płomienie, jakie zapoczątkowałem. Ten żar mojej miłości,
który rozpalam, ogarnie płomieniem
całą ziemię, jeśli pozwolicie mu się
pochłonąć jak pochodnie.
Cały ten proces przemiany i skuteczności (żar ognia i czas, jaki mu
zajmie rozprzestrzenianie się) jest
uzależniony od waszego pragnienia,
by pozwolić się pochłonąć płomieniowi mojej miłości, aby się stać miłością, ogniem miłości, która nie tylko
oświetla, lecz rozpala tych, których
Ojciec postawi na waszej drodze.
Powiedzcie „tak” temu pochłaniającemu ogniowi, który sprawia, że
w każdym z was zanika „ja, mnie, dla
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mnie”, który zawsze stara się zająć
miejsce, kiedy nie jest to całe miejsce,
aby go w końcu zastąpiły dwie rzeczy:
1. Przyjęcie mojej miłości
2. Przekazanie jej członkom waszej grupy, aby oni z kolei przekazywali ją innym, we dnie i w nocy,
przez cały rok, w sposób widzialny i
niewidzialny.
Oto wasza prawdziwa misja, to
dlatego zostaliście stworzeni i wybrani jako apostołowie czy uczniowie
ostatnich czasów.
„Tak” jest zawsze konieczne, aby
iść dalej, gdyż Ojciec szanuje waszą
wielką wolność, którą dał każdemu
swojemu dziecku. Nawet jeśli otrzymuje odpowiedź: „nie”, kiedy prosi
o „tak”, On nigdy nie cofa swej miłości. Ona pozostaje, to jednak osoba
[wolna] blokuje lub opóźnia postęp.
Opóźnia plan miłości, jaki Bóg prze-

widział dla całej ziemi.
Szczęśliwi jesteście wy, wybrani
do tak pięknej i wielkiej misji, która
jest misją nad misjami, to dlatego
przybyłem na ziemię i umarłem na
krzyżu, powstałem z martwych,
uwalniając całą ludzkość od sił zła i
umożliwiłem jej pełne wejście w plan
miłości Bożej. Klęcząc przed każdym
i każdą z was błagam o odpowiedź
całkowitym „tak” bez ograniczeń i
zastrzeżeń.
Kocham was, płonę z pragnienia, aby zobaczyć, że staliście się
miłością. Wszystkiech was kocham
czule.”
I jeszcze: „Zaakceptuj powiedzenie „tak” temu ogniowi, który
chce pochłonąć „ja, mnie, dla mnie”,
który zawsze chce ogarnąć sobą całą
przestrzeń”...

Przekład z franc.: Ewa K.
Tekst pochodzi ze szwajcarskiego
miesięcznika Stella Maris nr 483

Léandre Lachance jest Kanadyjczykiem. Ma żonę i 5 dzieci oraz 15 wnuków. Mimo, że jest
biznesmenem, od lat poświęca wiele czasu na modlitwę. Słowo Boże i Eucharystia stoją w centrum jego chrześcijańskiego zaangażowania.
Od 1996 roku Léandre prowadzi wewnętrzne rozmowy z Jezusem, który wiedzie go przez życie
prywatne i zawodowe, pokazując jak powinien funkcjonować współczesny człowiek w odniesieniu do Boga, niezależnie od tego, kim jest i co robi.
Jezus prosi o całkowite zaufanie Mu i zdanie się w każdej chwili życia na Jego pomoc. Nie
żąda od ludzi niczego innego, jak tylko nieustannego wypowiadania „TAK”, będącego zgodą na
całkowite i bezwarunkowe wypełnianie woli Bożej. Do takiej postawy, wręcz dziecięcego zawierzenia, Jezus wzywa każdego człowieka. Przepiękne i pouczające słowa Chrystusa zebrane
zostały w 3 tomach, zatytułowanych tajemniczo: „Dla szczęścia Moich wybranych - Jezus”.

Modlitwa o wzrost miłości
Nieskończenie dobry Ojcze!
Nieraz nam się wydaje, że Twoja wola i Twoje przykazania krępują nas,
że stoją nam na przeszkodzie do wielkości i do szczęścia.
Pomóż nam zrozumieć, że pragniesz tylko naszego dobra,
że dałeś nam swoje przykazania po to, abyśmy doszli do prawdziwej wielkości.
Daj nam głębokie przekonanie, że Twój nakaz ofiarnej służby jest jedynym drogowskazem,
który wskazuje drogę do szczęścia bez końca.
Pozwól nam zrozumieć, Boże, że nic na świecie nie może nas w pełni uszczęśliwić:
ani sława, ani podziw, ani władza, ani zaszczyty, ani nawet ludzka miłość.
Oświeć nas, abyśmy zrozumieli, że nie nasyci naszego pragnienia szczęścia
ani zagarnianie dóbr materialnych, ani gonitwa za przyjemnościami i wygodnym życiem.
Daj nam jak najwcześniej zrozumieć, że niespokojne będzie nasze serce, dopóki nie spocznie w
Tobie. Spraw, Panie, byśmy pojęli, że odchodzenie od Twoich przykazań nie tylko nie zapewni nam
szczęścia, lecz przyniesie rozgoryczenie, niepokój i przygnębienie.
Daj nam zrozumieć, że odchodzenie od Twojego przykazania miłości i ofiarnej służby
czyni nas niewolnikami naszych egoistycznych pragnień, pożądliwości, grzechu i szatana.
Boże, przekonaj nas bez reszty, że wszystko, czego od nas wymagasz,
wypływa z Twojej miłości i mądrości i ma na celu uszczęśliwienie nas na zawsze. Amen.
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Maria Valtorta, Notatki z 13 grudnia 1943

Jezus komentuje Psalm 35
Mówię do was, moje drogie ofiary,
którym potrzebny jest anioł pocieszyciel,
który by was nakłonił do cierpienia tak
jak Ja to uczyniłem, gdyż tak drogie
było dla mnie wypełnienie Woli Ojca,
duchem rozpalonym miłością, choć nie
pozbawionym przerażenia i buntu ciała
wobec cierpienia.
Także wy, mali Jezusowie, nie igno
rujcie sprzeczności, jakie są między
duchem a ciałem. Duch krzyczy: „Ofiary
dla osiągnięcia zbawienia”, a ciało jęczy:
„Litości! Chcę żyć i nie cierpieć”. Jednak
Ja przychodzę umocnić także wasze ciało
do bólu, dając wam moje Słowo. Lituję
się również nad waszym ciałem, gdyż
jest ono narzędziem odkupienia, kiedy
duch Boży posiada je i porusza zgodnie
ze swym upodobaniem, jak źdźbło trawy,
całowane przez wiatr. Nie jest ono materią
zasługującą na potępienie, lecz świętą i
pozna ona chwałę mojego Królestwa.
Ja uświęciłem też ciało, odkupując je
moim nauczaniem i moją Krwią. Kto żyje
wiernie według mojej nauki i nie szydzi
z mojej Krwi, lecz przez jej skuteczność
stopniowo w niej się obmywa, polepsza i
czyni świętym także swe ciało, czyniąc je
do przyjęcia przez Boga.
Ono jest szatą waszego ołtarza. Oł
tarzem jest dusza, na której duch składa
siebie w ofierze. Każdy ołtarz jest okrywany
czystym lnem, aby był mistycznym stołem.
Ciało czyste, uświęcone, przyozdobione
bólem jest obrusem przyoblekającym wasz
ołtarz, obrusem śnieżnobiałym, gładkim,
zdobionym, do którego bez wzgardy
podchodzi wieczny Kapłan i dopełnia
obrzędu dzięki hostii waszego ducha.
Nie oczekujcie, o drogie ofiary, wdzię
czności i zrozumienia ze strony świata.
„Wy jesteście na świecie, a świat was
nie zna, ponieważ już nie jesteście ze
świata”. Jesteście w tym – widzicie to –
podobni do waszego Nauczyciela.
Wy ofiarowujecie się za świat, „a świat
patrzy na was potrząsając głową albo
okrywając was szyderstwami” i uderzając
was swoją przewrotną bronią. Także w tym
jesteście podobni do Mnie.
Ludzie usiłują was wciągnąć w nie
bezpieczne pułapki przez „podstępne
wypytywania, które wyglądają na pochwały,
a są śledztwami prowadzonymi po to,
aby im włożyć w dłonie kamienie do
kamienowania was”. Odpowiedzcie
„milczeniem i cierpliwością”. a jeśli ludzie
są uporczywi w nikczemnym dociekaniu –
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aby samego siebie przekonać lub czuć się
usprawiedliwionym, wy - kiedy to, co się
mówi jest bluźnierstwem - odpowiedzcie:
„Czynię to, czego pragnie mój Ojciec.
Moje dzieła są jawne, nie działałem w
mroku, aby szkodzić. Działam w świetle
prawdy. Jeśli się wam zdaje, że robię źle,
ukażcie mi to, a jeśli nie umiecie, ponieważ
nie ma zła w tym, czego dokonuję, to
dlaczego mnie bijecie?”
Nawet gdyby was świat zabił, Ja dałbym
wam podwójne życie, gdyż bylibyście
męczennikami po dwakroć: świata i miłości.
Nie nużcie się byciem ofiarą. Zniewagi
i niewdzięczności świata, choć będą jak
bodzenie rogami w delikatny powóz, nie
zepchną was z purpurowej drogi ofiary – z
Mojej drogi – która się łączy z królewską
drogą chwały i prowadzi waszego ducha
do radości Mojej siedziby.
Nie mówcie: „Wszystko jest bezuży
teczne”. Kiedy się wydaje, że ziarno upadło
na nieurodzajną glebę, ponieważ od razu
nie wykiełkowało, wypuszczając miękkie
liście, to właśnie wtedy zapuszcza głęboko
korzenie, aby następnie wykiełkować
jako silna łodyga z mocnym kłosem. Ale
to wasze łzy muszą zrosić suche bruzdy
ziemi i wasza krew, czy to krew z żył, czy
też krew duchowa, czyli całkowita ofiara,
która musi zasilić pył bez soków i uczynić
z niej urodzajną ziemię.
Modlitwa jest jak woda, która wypa
rowuje pod wpływem promieni słonecznych
i unosi się, i potem spada, aby dać ziemi
pokarm. Wasza modlitwa – a całe wasze

życie jest modlitwą – wznosi się, pod
wpływem czynów miłości do mojego tronu
i prosi za waszymi braćmi. Ja widzę i nie
mylę się, błogosławię i udzielam temu, kto
godzien jest otrzymać. Nawet jeśli pośród
braci macie jedynie wrogów miłości, to
macie także Boga i wasza modlitwa, którą
moje błogosławieństwo uczyniło „łaską”,
wraca do was i napełnia was niebiańskimi
dobrami.
Nie nużcie się nazywaniem braćmi tych,
którzy was traktują jak nieprzyjaciół. Mali
Jezusowie potrafią posiadać jedynie „braci”,
nawet jeśli inni potrafią dla nich posiadać
jedynie nieprzyjacielską nienawiść. Po
zwólcie nieświadomym i szatańsko świa
domym wypełniać ich dzieło. Wy dokonujcie
waszego. Ja czuwam i osądzam, i daję
każdemu, według jego zasług.
Mówiłem do was, aby wam odebrać
złudzenia co do ludzkich satysfakcji wa
szego życia ofiary. Ja, najwyższa Ofiara,
nigdy nie miałem, przez trzydzieści trzy
lata życia, tylu zniewag, co w czasie kilku
godzin, jakie upłynęły od Getsemani do
mojej śmierci. Ale to właśnie te godziny
uczyniły Mnie Odkupicielem. Pamiętajcie
o tym.
Na razie jedynie we Mnie możecie
mieć nadzieję na pociechę. Po skończeniu
próby będziecie mieć błogosławieństwo
odczytania z księgi Życia imion zbawionych
przez was i oczekiwania na moim Sercu,
ich podziękowania, kiedy odkupieni „naszą”
męką, wejdą do Pokoju.
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Przebaczenie, znak Bożego miłosierdzia
Skutki spowiedzi dla duszy
Ojciec Francois Zannini

Co sakrament
spowiedzi św.
zapewnia
penitentowi?
Przede wszystkim: od
puszczenie grzechów. Zmazy
grzechów na duszy są oczy
szczone, kara wieczna również.
Jednakże za grzechy trzeba
odpokutować na ziemi lub w
czyśćcu, bo nie całkiem jest
zmazana kara za nie.
Sakrament spowiedzi św.
przywraca człowiekowi łaskę
uświęcającą, jeśli ją utracił przez
grzech śmiertelny, a powiększa
ją, jeśli człowiek popełnił tylko
grzechy powszednie.
Spowiedź przywraca zasługi
wszystkim dobrym uczynkom
miłosierdzia, gdy tymczasem
grzech śmiertelny powoduje
ich utratę.
Udziela sobie właściwej
łaski sakramentalnej: łaska ta pomaga
skorygować wady główne, żyć bardziej
cnotliwie lub rozwija doskonałą miłość.
Pomaga wybaczyć bliskim krzywdy,
jakie wyrządzili, podobnie jak mnie
Chrystus przebacza moje. Ta łaska mnie
wzmacnia i skłania do pełniejszego
zjednoczenia z Chrystusem, z moimi
braćmi i z Kościołem.
Sakrament pojednania
skutecznie oddziaływuje
na osobę i na społeczność
Sakrament pojednania oferuje
człow iekowi lepsze poznanie siebie,
delikatność sumienia, pokój wewnętrzny,
silny charakter i doskonałość moralną.
Chrześcijanin spogląda na swoje
zachowanie w świetle dekalogu i Jezu
sowego Prawa miłości. Uczy człowieka
lepiej poznawać siebie, a lepsze poznanie
siebie to droga nawrócenia. Przez
spowiedź, każdy grzesznik widzi swe
słabe strony i przez sakramentalne
przebaczenie uczy się, jak je pokonywać
dzięki łasce.
Spowiedź zwiększa siłę charakteru,
przez nią człowiek uczy się panowania
nad sobą i przezwyciężania słabości.
Poprawianie się z błędów oto pierwsza
cnota człowieka z charakterem. Im
bardziej nasza wolna wola zwraca się

ku dobru i czynieniu dobra, tym bardziej
nasz charakter wzmacnia się i poprawia.
Dzięki wyznawaniu grzechów rośnie
w człowieku pokora po każdej spowiedzi.
Pokora jest podstawą wszelkiej moralnej
doskonałości. Oto dlaczego człowiek
pyszny unika spowiedzi i szkodzi samemu
sobie, a nie okazując skruchy, może na
zawsze zatracić swoją duszę.
Częsta spowiedź ratuje od okłamy
wania samego siebie i uwalnia całkowicie
od więzi z demonem, ojcem fałszu.
Spowiedź przeszkadza grzesznikowi w
odgrywaniu wybitnej osoby. W spowiedzi
grzesznik poznaje rozmiar swej słabości
i nędzy, ale także ma możliwość poprawy
przez łaskę, która jest mu udzielana
bezustannie i coraz bardziej: „tam gdzie
się wzmaga grzech, tam się jeszcze
bardziej rozlewa łaska” (por. Rz 5,20).
Jeśli zaś chodzi o wpływ spowiedzi
św. na całą społeczność, to spowiedź
zmienia serca ludzi, zmienia zachowania
społeczne, gdyż każdy chrześcijanin
nawrócony, któremu Jezus przebaczył,
działa na rzecz podniesienia moralnego
społeczeństwa przez swoją własną
świętość.
Gdyby każdy człowiek doskonalił się
w dobroczynności i miłosierdziu, które
jest szczytem miłości, społeczeństwo
odnalazłoby pokój, zgodę i harmonię

ponieważ wszyscy mówią, że
zazdrość, uraza i wzajemna
nienawiść wywołują niepo
rządek i społeczny chaos. Na
poziomie społecznym spowiedź
ujawnia zatem swoje zalety:
Wrogość znika. Przeb a
czenie Boga zachęca z kolei
wszystk ich do wzajemnego
przebaczenia sobie i do budo
wania mostów, a nie - murów.
Zmieniają się relacje między
ludźmi, ponieważ nie można
otrzymać Bożego przebaczenia
bez przebaczenia sobie wza
jemnie.
Każdy penitent wie, że
kiedy odmawia przebaczenia
innym, to sam nie może do
stąpić przebaczenia grze
c h ó w. To s a m o d o t y c z y
zwrotu dóbr materialnych albo
naprawy szkód moralnych
(takich jak ocena innych,
zachowań związanych z
niesprawiedliwością czy burzeniem
pokoju), aby grzechy zostały odpuszczone.
Spowiedź zatem buduje pokój
społeczny, bo dzieki niej każdy otrzymuje
to, co mu się należy, daje grzesznikom
światło w sprawie szanowania cudzych
dóbr materialnych podobnie jak i wartości
moralnych, odnoszących się do godności
osoby.
Dzięki spowiedzi unika się wielu
zbrodni. Kapłan przez udzielane rady
pracuje nad tym, by ludzie odwrócili się
od niewłaściwych pomysłów: od zemsty,
samobójstw, oszczerstw, obmawiania,
kradzieży itd. Ksiądz wskazuje ka
żdemu możliwości wzrastania w cnocie
i panowania nad nam iętnościami.
Przez swe słowa i zachęty, spowiednik
przyczynia się do podniesienia obyczajów
i do oczys zczenia serc. Regularna
spowiedź powoli zmienia serca ludzi.
Gdyby każdy chrześcijanin współpracował
z łaską nad doskonaleniem się, wtedy
całe społeczeństwo poprawiłoby się i
stałoby się wspólnotą bardziej ludzką, bo
bardziej chrześcijańską.
Sakrament pojednania ma pozytywny
wpływ nawet na ludzkie ciało. Kiedy
dusza jest spokojna, także ciało ma się
lepiej i odnajduje równowagę w dobrym
funkcjonowaniu i spokoju narządów.
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Sakrament pojednania daje pokój
sumienia pogodzonego z Bogiem, a tym
samym:
1. Stanowi kres niepokojów czy
wyrzutów sumienia, które nie raz
stanowią trwałe źródło nieodpowiedniego
funkcjonowania serca, układu trawien
nego, oddechowego i wydzielniczego.
2. Koi nerwicowe depresje, których
źródłem jest bunt wewnętrzny, odmowa
przebaczenia, pragnienie zemsty lub
przywracania sprawiedliwości.
3. Kończy problemy gastryczne, cho
roby układu trawiennego, które często są
wywoływane przez otrzymane zniewagi,
nigdy niewybaczone.
4. Kończy bezsenność spowodowaną
blokadami nerwicowymi z powodu nigdy
nie wyznanych grzechów, a więc nigdy
nie wybaczonych, grzechów które
mocno ciążą na sumieniu lub nadal sy
cą serce pragnieniem zemsty, dręczą
chęcią dochodzenia sprawiedliwości i
odmawiania przebaczenia.
Widziałem uzdrowienia z raka i cho
rób nerwowych, które zależały od dania
innym przebaczenia i od jego otrzymania
w sakramencie spowiedzi św., z odwagą
i wielkim miłosierdziem.
Bóg daje specjalne łaski tym, którzy
potrafią wybaczać, aby szerzyć Jego
miłosierdzie w sercu świata. Tak jak
człowiekowi jest nieraz ciężko lub bardzo
trudno wybaczyć, tak dla Boga nigdy
nie jest to niemożliwe, On zaś może
wszystko w ludzkim sercu i niczego nam
nie odmawia.
Jedyny pokój, który człowiek może
zyskać i dać płynie z wybaczenia, ono
bowiem upodabnia go do Chrystusa
Odkupiciela. Wyrzekając się swoich
żalów, urazy, nienawiści, dochodzenia
sprawiedliwości dla szerzenia pośród
ludzi miłosierdzia Boga, otrzymuje się
w zamian od Niego wewnętrzny pokój,
który napełnia duszę i wynosi ją do
chwały wybranych przez Boga już tu na
ziemi. Tacy chrześcijanie są prawdziwymi
apostołami miłosierdzia, ponieważ umieli
umrzeć z Chrystusem, aby zakrólowała
siła Jego miłości, ujawniającej się w
sercu człowieka przemienionego i
przebóstwionego przez łaskę przyjętą i
przeżywaną w pełni.
Jeżeli człowiek jest stworzony po to,
ażeby kochać, to ta miłość przechodzi
przez materialny dar, dar z samego siebie
i z wybaczenia zniewag. To poprzez
wybaczenie obelg człowiek się uświęca
najbardziej, ponieważ za odebrane zło,
daje więcej miłości, aby je całkowicie
wymazać.
Łatwo jest kochać tych, którzy nas
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kochają, dawać tym, którzy nam dają,
ale wybaczać tym, którzy nas prześladują
i chcą dla nas zła, to już jest działanie
bosko-ludzkie.
Jedynie Jezus Chrystus Eucha
rystyczny wypełniający człowieka, może
to uczynić, ponieważ posiadając w sobie
Chrystusa-Eucharystię mogę powiedzieć
razem ze świętym Pawłem: „Żyję już
nie ja, żyje we mnie Chrystus” (por. Ga
2,20). Jedynie wtedy mogę być zdolny
do przebaczenia, dzięki łasce Jezusa,
obecnego we mnie, który rozsiewa
Swoją miłość przez mój wolny dar woli
zjednoczonej z Jego wolą w miłości Ojca.
To dlatego otrzymane przebaczenie
tak mnie oczyszcza, że pozwala mi na
przyjmowanie Komunii Świętej z większą
miłością, a przyjęcie Jezusa do mojego
wnęrza pozwala mi obdarzać większą
miłością Jego i bliźniego.
Sakrament pokuty tak silnie oczyszcza
duszę, że przygotowuje ją do lepszego
zaakceptowania woli Bożej i wypełniania
jej na codzień przez życie miłością i coraz
bardziej oczyszczone przez miłość.
Chrystus jako Mąrość i Miłość przy
chodzi zachwycić moje człowiecze ja, aby
mnie bardziej nakierować ku Prawdzie,
jakiej pragnie ludzki rozum, ku Mądrości,
jaką wola pragnie żyć i ku doskonałej
Miłości, ku jakiej skłania się serce ze
wszystkich sił. Chrystus nieustannie
nam wybacza i zaprasza do pokory,
żebyśmy poznali swój stan grzechu i do
miłosierdzia, abyśmy przebaczyli z Nim
i w Nim, aby rodzina i społeczeństwo
żyło w pokoju dzięki przebaczeniu win
i wskrzeszeniu miłości, a wszystko to w
harmonii i zjednoczeniu pomiędzy ludźmi.
Życie bez przebaczenia to piekło
ziemskie, które uwiecznia urazy i
zemstę ludzi, dając podstawy do trwałej
nienawiści. Tymczasem życie ze stałym
wybaczaniem to już zaczątek Nieba, w
którym Bóg przyjmie tych, ktorzy kochali
Jego miłość i szerzyli Jego miłosierdzie
na ziemi dla zbudowania Jego Królestwa
pokoju, zaczynającego się już na ziemi,
aby się uwiecznić u kresu naszego
ziemskiego życia.
Przekład z franc. Ewa K.
Stella Maris nr 478, str. 10-12
Za zgodą redakcji
Stella Maris to szwajcarski
miesięcznik ukazujący się w języku
niemieckim i francuskim, dostępny w
prenumeracie. Adres redakcji:
Editions du Parvis, Stella Maris
1648 Hauteville

SAKRA
UZDROW
,

z katechizmu koSc
o spowiedzi

Przez sakramenty wtajemniczenia
chrześcijańskiego człowiek otrzymuje
nowe życie w Chrystusie. Przechowuje
my jednak to życie „w naczyniach gli
nianych” (2 Kor 4,7). Obecnie jest ono
jeszcze „ukryte z Chrystusem w Bogu”
(Kol 3,3). Jesteśmy jeszcze w „naszym
przybytku doczesnego zamieszkania” (2
Kor 5,1), poddani cierpieniu, chorobie i
śmierci. To nowe życie dziecka Bożego
może ulec osłabieniu, a nawet można je
utracić przez grzech.
Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz
naszych dusz i ciał, który odpuścił grze
chy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie
ciała, chciał, by Kościół mocą Ducha
Świętego kontynuował Jego dzieło uz
drawiania i zbawiania, które obejmuje
także jego członki. Jest to celem dwóch
sakramentów uzdrowienia: sakramentu
pokuty i namaszczenia chorych.
SAKRAMENT POKUTY
I POJEDNANIA
„Ci zaś, którzy przystępują do sakra
mentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia
Bożego przebaczenie zniewagi wyrzą
dzonej Bogu i równocześnie dostępują
pojednania z Kościołem, któremu, grze
sząc, zadali ranę, a który przyczynia się
do ich nawrócenia miłością, przykładem
i modlitwą”.
I. Jak jest nazywany
ten sakrament?
Nazywa się go sakramentem nawró
cenia, ponieważ urzeczywistnia w spo
sób sakramentalny wezwanie Jezusa do
nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od
którego człowiek oddalił się przez grzech.
Nazywa się go sakramentem pokuty,
ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną
drogę nawrócenia, skruchy i zadość
uczynienia ze strony grzesznego chrze
ścijanina.
Nazywa się go sakramentem spowie
dzi, ponieważ oskarżenie – spowiedź z
grzechów przed kapłanem jest istotnym
elementem tego sakramentu. Sakrament
ten jest również „wyznaniem”, uznaniem
i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego
miłosierdzia wobec grzesznego człowie
ka.

AMENT
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cioła katolickiego
i (1420-1470)

Nazywa się go sakramentem przeba
czenia, ponieważ przez sakramentalne
rozgrzeszenie wypowiedziane słowami
kapłana Bóg udziela penitentowi „prze
baczenia i pokoju”.
Nazywa się go sakramentem pojed
nania, ponieważ udziela grzesznikowi
miłości Boga przynoszącej pojednanie:
„Pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20).
Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga,
jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie
Pana: „Najpierw idź i pojednaj się z bra
tem swoim” (Mt 5,24).
II. Dlaczego sakrament
pojednania po chrzcie?
„Zostaliście obmyci, uświęceni i us
prawiedliwieni w imię Pana naszego
Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga
naszego” (1 Kor 6,11). Trzeba uświa
domić sobie wielkość daru Bożego, jaki
otrzymaliśmy w sakramentach wtajemni
czenia chrześcijańskiego, by zrozumieć,
do jakiego stopnia grzech powinien zo
stać wyeliminowany z życia tego, kto
„przyoblekł się w Chrystusa” (Ga 3,27).
Św. Jan Apostoł przypomina nam: „Jeśli
mówimy, że nie mamy grzechu, to sa
mych siebie oszukujemy i nie ma w nas
prawdy” (1 J 1,8). Sam Pan nauczył nas
modlić się: „Przebacz nam nasze grze
chy” (Łk 11,4), łącząc razem wybaczanie
sobie nawzajem win z przebaczeniem
grzechów, jakiego udzieli nam Bóg.
Nawrócenie do Chrystusa, nowe
narodzenie przez chrzest, dar Ducha
Świętego, Ciało i Krew Chrystusa otrzy
mane jako pokarm sprawiły, że staliśmy
się „święci i nieskalani przed Jego obli
czem” (Ef 1,4), jak sam Kościół oblubie
nica Chrystusa, jest „święty i nieskalany”
(Ef 5,27). Nowe życie otrzymane w sa
kramentach wtajemniczenia chrześci
jańskiego nie wyeliminowało jednak
kruchości i słabości natury ludzkiej ani
jej skłonności do grzechu, którą tradycja
nazywa pożądliwością. Pozostaje ona
w ochrzczonych, by podjęli z nią walkę
w życiu chrześcijańskim z pomocą łaski
Chrystusa. Tą walką jest wysiłek nawró
cenia, mający na uwadze świętość i ży
cie wieczne, do którego Pan nieustannie
nas powołuje.
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III. Nawrócenie ochrzczonych
Jezus wzywa do nawrócenia. To
wezwanie jest istotnym elementem gło
szenia Królestwa: „Czas się wypełnił i
bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). W
przepowiadaniu Kościoła to wezwanie
jest skierowane najpierw do tych, którzy
nie znają jeszcze Chrystusa i Jego Ewan
gelii. W ten sposób chrzest jest głównym
miejscem pierwszego i podstawowego
nawrócenia. Przez wiarę w Dobrą No
winę i przez chrzest człowiek wyrzeka
się zła i uzyskuje zbawienie, to znaczy
odpuszczenie wszystkich grzechów i dar
nowego życia.
Wezwanie Chrystusa do nawrócenia
nadal jednak rozbrzmiewa w życiu chrze
ścijan. To drugie nawrócenie jest nie
ustannym zadaniem dla całego Kościoła,
który obejmuje „w łonie swoim grzesz
ników” i który będąc „święty i zarazem
ciągle potrzebujący oczyszczenia, po
dejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie
swoje”. Ten wysiłek nawrócenia nie jest
jedynie dziełem ludzkim. Jest on poru
szeniem „skruszonego serca” (Ps 51,19),
pociągniętego i dotkniętego łaską, pobu
dzającą do odpowiedzi na miłosierną mi
łość Boga, który pierwszy nas umiłował.
Świadczy o tym nawrócenie św.
Piotra po jego trzykrotnym zaparciu się
Nauczyciela. Pełne nieskończonego mi
łosierdzia spojrzenie Jezusa wywołuje
u niego łzy skruchy (Łk 22,61-62), a po
zmartwychwstaniu Pana trzykrotnie wy
znaje, że Go kocha. Drugie nawrócenie
ma także wymiar wspólnotowy. Jest to
widoczne w wezwaniu Pana skierowa
nym do całego Kościoła: „Nawróć się!”
(Ap 2,5.16).
Święty Ambroży mówi o dwóch ro
dzajach nawrócenia w Kościele: „Kościół
ma wodę i łzy: wodę chrztu i łzy pokuty”.
IV. Pokuta wewnętrzna
Podobnie jak u Proroków, wezwanie
Jezusa do nawrócenia i pokuty nie ma
na celu najpierw czynów zewnętrznych,
„wora pokutnego i popiołu”, postów i
umartwień, lecz nawrócenie serca, poku
tę wewnętrzną. Bez niej czyny pokutne
pozostają bezowocne i kłamliwe. Prze
ciwnie, nawrócenie wewnętrzne skłania
do uzewnętrznienia tej postawy przez
znaki widzialne, gesty i czyny pokutne.
Pokuta wewnętrzna jest radykalną
przemianą całego życia, powrotem, na
wróceniem się do Boga całym sercem,
zerwaniem z grzechem, odwróceniem
się od zła z odrazą do popełnionych
przez nas złych czynów. Pokuta wew
nętrzna zawiera równocześnie pragnie
nie i postanowienie zmiany życia oraz

nadzieję na miłosierdzie Boże i ufność w
pomoc Jego łaski. Temu nawróceniu ser
ca towarzyszy zbawienny ból i smutek,
który Ojcowie Kościoła nazywali smu
tkiem duszy (animi cruciatus) i skruchą
serca (compunctio cordis).
Serce człowieka jest ociężałe i za
twardziałe. Trzeba, by Bóg dał czło
wiekowi serce nowe. Nawrócenie jest
najpierw dziełem łaski Boga, który spra
wia, że nasze serca wracają do Niego:
„Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy”
(Lm 5, 21). Bóg daje nam siłę zaczynania
od nowa. Odkrywając wielkość miłości
Boga, nasze serce zostaje wstrząśnięte
grozą i ciężarem grzechu; zaczyna oba
wiać się, by nie obrazić Boga grzechem
i nie oddalić się od Niego. Serce ludzkie
nawraca się, patrząc na Tego, którego
zraniły nasze grzechy.
Spójrzmy na Krew Chrystusa i prze
konajmy się, jak jest drogocenna dla
Jego Ojca; przelana dla naszego zba
wienia, przyniosła całemu światu łaskę
skruchy.
Od dnia Paschy Duch Święty „prze
konuje świat o grzechu” (J 16,8), to zna
czy, że świat nie uwierzył w Tego, którego
posłał Ojciec. Ten sam Duch, który ujaw
nia grzech, jest także Pocieszycielem,
udzielającym ludzkiemu sercu łaski skru
chy i nawrócenia.
V. Różne formy pokuty
w życiu chrześcijańskim
Wewnętrzna pokuta chrześcijanina
może wyrażać się w bardzo zróżnicowa
nych formach. Pismo święte i Ojcowie
Kościoła kładą nacisk szczególnie na
trzy formy: post, modlitwę i jałmużnę.
Wyrażają one nawrócenie w odniesieniu
do samego siebie, do Boga i do innych
ludzi. Obok radykalnego oczyszczenia,
jakiego dokonuje chrzest lub męczeń
stwo, wymienia się jako środek otrzy
mania przebaczenia grzechów: wysiłki
podejmowane w celu pojednania się z
bliźnim, łzy pokuty, troskę o zbawienie
bliźniego, wstawiennictwo świętych i
praktykowanie miłości, która „zakrywa
wiele grzechów” (1 P 4,8).
Nawrócenie dokonuje się w życiu
codziennym przez czyny pojednania,
troskę o ubogich, praktykowanie i obronę
sprawiedliwości i prawa, wyznanie win
braciom, upomnienie braterskie, rewizję
życia, rachunek sumienia, kierownictwo
duchowe, przyjmowanie cierpień, zno
szenie prześladowania dla sprawiedli
wości. Najpewniejszą drogą pokuty jest
wzięcie każdego dnia swojego krzyża i
pójście za Jezusem.
Eucharystia i pokuta.
Źródłem i pokarmem codziennego
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nawrócenia i pokuty jest Eucharystia, po
nieważ w niej uobecnia się ofiara Chry
stusa, która pojednała nas z Bogiem.
Karmi ona i umacnia tych, którzy żyją
życiem Chrystusa; jest „środkiem zarad
czym uwalniającym nas od grzechów po
wszednich i zachowującym od grzechów
śmiertelnych”.
Czytanie Pisma świętego, Liturgia
Godzin, modlitwa „Ojcze nasz”, każdy
szczery akt kultu lub pobożności ożywia
w nas ducha nawrócenia i pokuty oraz
przyczynia się do przebaczenia grze
chów.
Okresy i dni pokuty w ciągu roku litur
gicznego (Okres Wielkiego Postu, każdy
piątek jako wspomnienie śmierci Pana)
są w Kościele specjalnym czasem prak
tyki pokutnej. Okresy te są szczególnie
odpowiednie dla ćwiczeń duchowych,
liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakte
rze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń,
jak post i jałmużna, braterskiego dziele
nia się z innymi (dzieła charytatywne i
misyjne).
Droga nawrócenia i pokuty została
wspaniale ukazana przez Jezusa w przy
powieści o synu marnotrawnym, w której
centralne miejsce zajmuje „miłosierny
ojciec” (Łk 15,11-24). Zafascynowanie
złudną wolnością; opuszczenie domu
ojcowskiego; ostateczna nędza, w której
znalazł się syn po roztrwonieniu majątku;
głębokie upokorzenie, kiedy musiał paść
świnie, co więcej, upokorzenie spowodo
wane tym, że pragnął pożywić się strąka
mi, którymi one się żywiły; refleksja nad
utraconymi dobrami; skrucha i decyzja
uznania się winnym wobec ojca; droga
powrotu; wielkoduszne przyjęcie przez
ojca, jego radość. W ten sposób prze
biega droga nawrócenia. Piękna suknia,
pierścień i uczta są symbolami nowego
życia, czystego i godnego, pełnego rado
ści, będącego udziałem człowieka, który
powraca do Boga i na łono rodziny, jaką
jest Kościół. Jedynie serce Chrystusa,
które zna głębię miłości Ojca, mogło nam
w taki sposób, pełen prostoty i piękna,
ukazać bezmiar Jego miłosierdzia.
VI. Sakrament pokuty i pojednania
Grzech jest przede wszystkim ob
razą Boga, zerwaniem jedności z Nim.
Narusza on równocześnie komunię z
Kościołem. Dlatego też nawrócenie przy
nosi przebaczenie ze strony Boga, a tak
że pojednanie z Kościołem, co wyraża i
urzeczywistnia w sposób liturgiczny sa
krament pokuty i pojednania.
Tylko Bóg przebacza grzech.
Tylko Bóg przebacza grzechy. Po
nieważ Jezus jest Synem Bożym, mówi
o sobie: „Syn Człowieczy ma na ziemi
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władzę odpuszczania grzechów” (Mk 2,
10), i wykonuje tę Boską władzę: „Od
puszczone są twoje grzechy” (Mk 2,5; Łk
7,48). Ponadto, na mocy swego Boskie
go autorytetu, Jezus daje tę władzę lu
dziom, by ją wykonywali w Jego imieniu.
Chrystus chciał, by cały Jego Kościół
w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem
i narzędziem przebaczenia i pojednania,
które On nabył dla nas za cenę swojej
Krwi. Wykonywanie władzy odpuszcza
nia grzechów powierzył jednak Chrystus
władzy apostolskiej, której została zle
cona „posługa jednania” (2 Kor 5,18).
Apostoł jest posłany „w imię Chrystusa”,
przez niego „sam Bóg” wzywa i prosi:
„Pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5, 20).
Pojednanie z Kościołem
W czasie swojego życia publicznego
Jezus nie tylko przebaczał grzechy, lecz
także ukazał skutek tego przebaczenia:
włączał ponownie grzeszników, którym
odpuścił grzechy, do wspólnoty Ludu Bo
żego, od której oddalili się przez grzech,
a nawet zostali z niej wykluczeni. Wy
raźnym tego znakiem jest fakt, że Jezus
zaprasza do swego stołu grzeszników,
a nawet sam zasiada przy ich stole. Ten
gest w zdumiewający sposób wyraża
przebaczenie Boże, a równocześnie po
wrót na łono Ludu Bożego.
Udzielając Apostołom swojej mocy
przebaczania grzechów, Pan daje im
również władzę jednania grzeszników
z Kościołem. Ten eklezjalny wymiar ich
zadania został wyrażony szczególnie w
uroczystych słowach Chrystusa skiero
wanych do Szymona Piotra: „Tobie dam
klucze Królestwa niebieskiego; cokol
wiek zwiążesz na ziemi, będzie związa
ne w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,19).
„Dar związywania i rozwiązywania dany
Piotrowi udzielony został także Kolegium
Apostołów pozostającemu w łączności z
Głową swoją” (Mt 18,18; 28,16-20).
Słowa związać i rozwiązać oznacza
ją, że ten, kto zostanie wyłączony z wa
szej komunii, zostanie także wyłączony
z komunii z Bogiem; a ten, kto na nowo
zostanie przyjęty do waszej komunii, zo
stanie również przyjęty przez Boga do
komunii z Nim. Pojednanie z Kościołem
łączy się nierozerwalnie z pojednaniem z
Bogiem.
Sakrament przebaczenia
Chrystus ustanowił sakrament pokuty
dla wszystkich grzeszników w Kościele,
a przede wszystkim dla tych, którzy po
chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten
sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali
ranę komunii kościelnej. Sakrament po
kuty daje im nową możliwość nawrócenia
się i odzyskania łaski usprawiedliwienia.

Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sa
krament jako „drugą deskę (ratunku) po
rozbiciu, jakim jest utrata łaski”.
W ciągu wieków w sposób zasadni
czy zmieniła się konkretna forma, w jakiej
Kościół wykonywał tę władzę otrzymaną
od swego Pana. W pierw-szych wiekach
pojednanie chrześcijan, którzy popełnili
po chrzcie szczególnie ciężkie grzechy
(na przykład bałwochwalstwo, zabójstwo
czy cudzołóstwo), było związane z bar
dzo surową dyscypliną, wymagającą od
penitentów odbycia publicznej pokuty za
grzechy, często trwającej przez długie
lata, zanim otrzymali dar pojednania. Do
tego „stanu pokutników” (który obejmo
wał jedynie popełniających pewne cięż
kie grzechy) można było zostać dopusz
czonym bardzo rzadko, a w niektórych
regionach tylko raz w życiu. W VII wie
ku, pod wpływem tradycji monastycznej
Wschodu, misjonarze irlandzcy przynie
śli do Europy kontynentalnej „prywatną”
praktykę pokuty, która nie wymagała
publicznego ani długotrwałego pełnie
nia dzieł pokutnych przed uzyskaniem
pojednania z Kościołem. Od tego czasu
sakrament urzeczywistnia się w sposób
bardziej dyskretny między penitentem a
kapłanem. Nowa praktyka przewidywa
ła możliwość powtarzania sakramentu
pokuty i otwierała w ten sposób drogę
do regularnego przystępowania do tego
sakramentu. Umożliwiała – w tej samej
celebracji sakramentalnej otrzymanie
przebaczenia grzechów ciężkich i po
wszednich. Jest to zasadnicza forma po
kuty, którą Kościół praktykuje do dzisiaj.
Mimo zmian, którym w ciągu wieków
ulegały układ i celebracja tego sakramen
tu, można dostrzec tę samą podstawową
strukturę. Obejmuje ona dwa istotne ele
menty: z jednej strony akty człowieka,
który nawraca się pod działaniem Ducha
Świętego, a mianowicie żal, wyznanie
grzechów i zadośćuczynienie, a z drugiej
strony działanie Boże za pośrednictwem
Kościoła. Kościół, który przez biskupa i
jego prezbiterów udziela w imię Jezu
sa Chrystusa przebaczenia grzechów i
ustala sposób zadośćuczynienia, modli
się także za grzesznika i pokutuje ra
zem z nim. W ten sposób grzesznik jest
uzdrowiony i ponownie przyjęty do komu
nii kościelnej.
Formuła rozgrzeszenia używana
w Kościele łacińskim wyraża istotne
elementy tego sakramentu: Ojciec mi
łosierdzia jest źródłem wszelkiego prze
baczenia. Dokonuje On pojednania grze
szników przez Paschę swojego Syna i
dar Ducha Świętego, za pośrednictwem
modlitwy i posługi Kościoła:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojed
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nał świat ze sobą przez śmierć i zmar
twychwstanie swego Syna i zesłał Ducha
Świętego na odpuszczenie grzechów,
niech ci udzieli przebaczenia i pokoju
przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam
tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
VII. Akty penitenta
„Pokuta zobowiązuje grzesznika do
dobrowolnego przyjęcia wszystkich jej
elementów: żalu w sercu, wyznania usta
mi, głębokiej pokory, czyli owocnego za
dośćuczynienia w postępowaniu”.
Żal za grzechy
Wśród aktów penitenta żal za grze
chy zajmuje pierwsze miejsce. Jest to
„ból duszy i znienawidzenie popełnione
go grzechu z postanowieniem niegrze
szenia w przyszłości”.
Gdy żal wypływa z miłości do Boga
miłowanego nade wszystko, jest nazy
wany „żalem doskonałym” lub „żalem z
miłości” (contritio). Taki żal odpuszcza
grzechy powszednie. Przynosi on także
przebaczenie grzechów śmiertelnych,
jeśli zawiera mocne postanowienie przy
stąpienia do spowiedzi sakramentalnej,
gdy tylko będzie to możliwe.
Także żal nazywany „niedoskonałym”
(attritio) jest darem Bożym, poruszeniem
Ducha Świętego. Rodzi się on z rozwa
żania brzydoty grzechu lub lęku przed
wiecznym potępieniem i innymi karami,
które grożą grzesznikowi (żal ze stra
chu). Takie poruszenie sumienia może
zapoczątkować wewnętrzną ewolucję,
która pod działaniem łaski może zakoń
czyć się rozgrzeszeniem sakramental
nym. Żal niedoskonały nie przynosi jed
nak przebaczenia grzechów ciężkich, ale
przygotowuje do niego w sakramencie
pokuty.
Do przyjęcia sakramentu pokuty na
leży przygotować się przez rachunek su
mienia, przeprowadzony w świetle słowa
Bożego. Najbardziej nadają się do tego
teksty, których należy szukać w Dekalo
gu i w katechezie moralnej Ewangelii i
Listów Apostolskich: w Kazaniu na Górze
i pouczeniach apostolskich.
Wyznanie grzechów
Wyznanie grzechów (spowiedź), na
wet tylko z ludzkiego punktu widzenia,
wyzwala nas i ułatwia nasze pojednanie
z innymi. Przez spowiedź człowiek pa
trzy w prawdzie na popełnione grzechy,
bierze za nie odpowiedzialność, a przez
to na nowo otwiera się na Boga i na ko
munię Kościoła, by umożliwić nową przy
szłość.
Wyznanie grzechów wobec kapłana
stanowi istotną część sakramentu po
kuty: „Na spowiedzi penitenci powinni

wyznać wszystkie grzechy śmiertelne,
których są świadomi po dokładnym zba
daniu siebie, chociaż byłyby najbardziej
skryte i popełnione tylko przeciw dwu
ostatnim przykazaniom Dekalogu, ponie
waż niekiedy ciężej ranią one duszę i są
bardziej niebezpieczne niż popełnione
jawnie”:
Gdy wierni Chrystusa starają się
wyznać wszystkie grzechy, które sobie
przypominają, niewątpliwie przedsta
wiają je wszystkie Bożemu miłosierdziu.
Ci, którzy postępują inaczej i świadomie
ukrywają niektóre grzechy, nie przedkła
dają dobroci Bożej tego, co mogłaby ona
odpuścić za pośrednictwem kapłana.
„Jeśli bowiem chory wstydzi się odkryć
ranę lekarzowi, sztuka lekarska tego nie
uleczy, czego nie rozpozna”.
Zgodnie z przykazaniem kościel
nym: „Każdy wierny, po osiągnięciu
wieku rozeznania, obowiązany jest
przynajmniej raz w roku wyznać wiernie
wszystkie swoje grzechy ciężkie”. Ten,
kto ma świadomość popełnienia grzechu
śmiertelnego, nie powinien przyjmować
Komunii świętej, nawet jeśli przeżywa
wielką skruchę, bez uzyskania wcześniej
rozgrzeszenia sakramentalnego, chyba
że ma ważny motyw przyjęcia Komunii,
a nie ma możliwości przystąpienia do
spowiedzi. Dzieci powinny przystąpić do
sakramentu pokuty przed przyjęciem po
raz pierwszy Komunii świętej.
Wyznawanie codziennych win (grze
chów powszednich) nie jest ściśle ko
nieczne, niemniej jest przez Kościół
gorąco zalecane. Istotnie, regularne spo
wiadanie się z grzechów powszednich
pomaga nam kształtować sumienie, wal
czyć ze złymi skłonnościami, poddawać
się leczącej mocy Chrystusa i postępo
wać w życiu Ducha. Częściej otrzymując
przez sakrament pokuty dar miłosierdzia
Ojca, jesteśmy przynaglani, by być – jak
On – miłosierni:
Ten, kto wyznaje swoje grzechy, już
działa razem z Bogiem. Bóg osądza twoje
grzechy; jeśli ty także je osądzasz, jedno
czysz się z Bogiem. Człowiek i grzesznik
to w pewnym sensie dwie rzeczywistości;
gdy jest mowa o człowieku, uczynił go
Bóg; gdy mowa jest o grzeszniku, uczynił
go człowiek. Zniszcz to, co ty uczyniłeś,
aby Bóg zbawił to, co On uczynił... Gdy
zaczynasz brzydzić się tym, co uczyni
łeś, wówczas zaczynają się twoje dobre
czyny, ponieważ osądzasz swoje złe
czyny. Początkiem dobrych czynów jest
wyznanie czynów złych. Czynisz prawdę
i przychodzisz do Światła.
Zadośćuczynienie
Wiele grzechów przynosi szkodę bliź

niemu. Należy uczynić wszystko, co moż
liwe, aby ją naprawić (na przykład oddać
rzeczy ukradzione, przywrócić dobrą
sławę temu, kto został oczerniony, wy
nagrodzić krzywdy). Wymaga tego zwy
czajna sprawiedliwość. Ponadto grzech
rani i osłabia samego grzesznika, a także
jego relację z Bogiem i z drugim człowie
kiem. Rozgrzeszenie usuwa grzech, ale
nie usuwa wszelkiego nieporządku, jaki
wprowadził grzech. Grzesznik podźwi
gnięty z grzechu musi jeszcze odzyskać
pełne zdrowie duchowe. Powinien zatem
zrobić coś więcej, by naprawić swoje
winy: powinien „zadośćuczynić” w od
powiedni sposób lub „odpokutować” za
swoje grzechy. To zadośćuczynienie jest
nazywane także „pokutą”.
Pokuta, którą nakłada spowiednik,
powinna uwzględniać sytuację osobistą
penitenta i mieć na celu jego duchowe
dobro. O ile to możliwe, powinna odpo
wiadać ciężarowi i naturze popełnionych
grzechów. Może nią być modlitwa, jakaś
ofiara, dzieło miłosierdzia, służba bliźnie
mu, dobrowolne wyrzeczenie, cierpienie,
a zwłaszcza cierpliwa akceptacja krzy
ża, który musimy dźwigać. Tego rodzaju
pokuty pomagają nam upodobnić się do
Chrystusa, który raz na zawsze odpoku
tował za nasze grzechy; pozwalają nam
stać się współdziedzicami Chrystusa
Zmartwychwstałego, „skoro wspólnie z
Nim cierpimy” (Rz 8,17):
Zadośćuczynienie, które spłacamy za
nasze grzechy, nie jest do tego stopnia
„nasze”, by nie było dokonane dzięki Je
zusowi Chrystusowi. Sami z siebie nic bo
wiem nie możemy uczynić, ale „wszystko
możemy w Tym, który nas umacnia” (Flp
4,13). W ten sposób człowiek niczego
nie ma, z czego mógłby się chlubić, lecz
cała nasza „chluba” jest w Chrystusie...
w którym czynimy zadośćuczynienie,
„wydając owoce godne nawrócenia” (Łk
3,8), mające moc z Niego, przez Niego
ofiarowane Ojcu i dzięki Niemu przyjęte
przez Ojca.
VIII. Szafarz sakramentu pokuty
Skoro Chrystus powierzył swoim Apo
stołom posługę jednania, to biskupi, jako
ich następcy, oraz prezbiterzy, współ
pracownicy biskupów, nadal spełniają tę
posługę. Bowiem na mocy sakramentu
święceń biskupi i prezbiterzy mają wła
dzę odpuszczania wszystkich grzechów
„w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
Przebaczenie grzechów jedna z Bo
giem, ale także z Kościołem. Biskup, wi
dzialna głowa Kościoła partykularnego,
już od czasów starożytnych jest uważany
słusznie za tego, który przede wszystkim
ma władzę i posługę pojednania; kieruje
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on „karnością pokutną”. Prezbiterzy, jego
współpracownicy, pełnią tę posługę, o ile
otrzymali misję albo od swojego biskupa
(czy przełożonego zakonnego), albo od
papieża, zgodnie z prawem Kościoła.
Niektóre grzechy, szczególnie cięż
kie, objęte są ekskomuniką, najsurow
szą karą kościelną, która nie pozwala na
przyjmowanie sakramentów i wykonywa
nie pewnych aktów kościelnych. Według
prawa kanonicznego rozgrzeszenia z
tych grzechów może udzielić tylko pa
pież, miejscowy biskup lub upoważnieni
przez nich prezbiterzy. W przypadku nie
bezpieczeństwa śmierci każdy kapłan,
nawet pozbawiony prawa spowiadania,
może rozgrzeszyć z każdego grzechu i z
każdej ekskomuniki.
Kapłani powinni zachęcać wiernych
do przystępowania do sakramentu poku
ty i zawsze być gotowi do jego udziela
nia, gdy chrześcijanie w sposób uzasad
niony o to proszą.
Udzielając sakramentu pokuty, ka
płan wypełnia posługę Dobrego Paste
rza, który szuka zagubionej owcy; posłu
gę dobrego Samarytanina, który opatruje
rany; Ojca, który czeka na syna marno
trawnego i przyjmuje go, gdy powraca;
sprawiedliwego Sędziego, który nie ma
względu na osobę i którego sąd jest
sprawiedliwy, a równocześnie miłosier
ny. Krótko mówiąc, kapłan jest znakiem
i narzędziem miłosiernej miłości Boga
względem grzesznika.
Spowiednik nie jest panem, lecz słu
gą Bożego przebaczenia. Szafarz tego
sakramentu powinien łączyć się z inten
cją i miłością Chrystusa. Powinien mieć
głęboką znajomość chrześcijańskiego
postępowania, doświadczenie w spra
wach ludzkich, szacunek i delikatność
wobec tego, który upadł; powinien ko
chać prawdę, być wierny Urzędowi Na
uczycielskiemu Kościoła i cierpliwie pro
wadzić penitenta do uzdrowienia i pełnej
dojrzałości. Powinien modlić się za niego
i pokutować, powierzając go miłosierdziu
Pana.
Biorąc pod uwagę delikatny charak
ter i wielkość tej posługi oraz szacunek
należny osobom, Kościół oświadcza, że
każdy kapłan, który spowiada, zobowią
zany jest pod bardzo surowymi karami
do zachowania absolutnej tajemnicy od
nośnie do grzechów wyznanych przez
penitentów. Nie może on również wyko
rzystywać wiadomości o życiu peniten
tów, jakie uzyskał w czasie spowiedzi.
Tajemnica ta, która nie dopuszcza żad
nych wyjątków, nazywa się „pieczęcią
sakramentalną”, ponieważ to, co penitent
wyznał kapłanowi, zostaje „zapieczęto
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wane” przez sakrament.
IX. Skutki sakramentu pokuty
„Cała skuteczność pokuty polega
na przywróceniu nam łaski Bożej i zjed
noczeniu nas w przyjaźni z Bogiem”.
Celem i skutkiem tego sakramentu jest
więc pojednanie z Bogiem. U tych, którzy
przyjmują sakrament pokuty z sercem
skruszonym i z religijnym nastawieniem,
„zwykle nastają po nim pokój i pogoda
sumienia wraz z wielką pociechą ducho
wą”. Istotnie, sakrament pojednania z Bo
giem daje prawdziwe „zmartwychwstanie
duchowe”, przywrócenie godności i dóbr
życia dzieci Bożych. Najcenniejszym z
tych dóbr jest przyjaźń z Bogiem.
Sakrament pokuty jedna nas z Ko
ściołem. Grzech narusza lub zrywa
wspólnotę braterską. Sakrament pokuty
naprawia ją lub przywraca. W tym sen
sie nie tylko leczy on powracającego do
komunii kościelnej, lecz także ożywia
życie Kościoła, który cierpiał z powodu
grzechów jednego ze swych członków.
Grzesznik przywrócony do komunii
świętych lub utwierdzony w niej, zostaje
umocniony przez wymianę dóbr ducho
wych między wszystkimi pielgrzymują
cymi jeszcze żywymi członkami Ciała
Chrystusa, a także tymi, którzy już doszli
do ojczyzny niebieskiej.
Należy też dodać, że owo pojednanie
z Bogiem rodzi – można powiedzieć –
dalsze pojednania, które naprawiają inne
rozdarcia spowodowane przez grzech:
penitent, który uzyskał przebaczenie,
jedna się z samym sobą w głębi wła
snego ja, odzyskując wewnętrzną praw
dę; jedna się z braćmi, w jakiś sposób
przezeń skrzywdzonymi i znieważonymi;
jedna się z Kościołem, jedna się z całym
stworzeniem.
W sakramencie pokuty grzesznik,
poddając się miłosiernemu sądowi Boga,
uprzedza w pewien sposób sąd, któremu
zostanie poddany na końcu życia ziem
skiego. Już teraz bowiem, w tym życiu,
jest nam dana możliwość wyboru między
życiem a śmiercią, i tylko idąc drogą na
wrócenia, możemy wejść do Królestwa,
z którego wyklucza grzech ciężki. Na
wracając się do Chrystusa przez pokutę
i wiarę, grzesznik przechodzi ze śmierci
do życia i „nie idzie na sąd” (J 5,24).
*
Tekst nauczania Kościoła o spowie
dzi zaczerpnięty został z Katechizmu
Kościoła Katolickiego, wyd. Pallotinum z
poprawkami. Pominięto liczne przypisy.
Zainteresowanych odsyłamy do tej
cennej publikacji w pełnej postaci dostę
pnej w formie książkowej lub elektronicz
nej.

Ks. Michał Kaszowski

Nawrócenia
nie należy
odkładać
na ostatni
moment
życia
Jedna ze spraw, które zaliczają się
do najważniejszych dla naszej wieczno
ści to życie w poczuciu grzeszności i po
dejmowanie wysiłku stałego nawracania
się, bez odkładania go na czas śmierci.
O czym Chrystus poucza - w przy
powieści o mądrych i głupich pannach - tych, którzy swoje nawrócenie
odkładają na godzinę śmierci?
Człowiek, który przez całe życie nie
chciał się nawrócić i łudził się, że uczyni
to bezpośrednio przed śmiercią, może
w swojej ostatniej godzinie stwierdzić
– jak nieroztropne panny – że jego du
sza przypomina ich lampy pozbawione
światła. Przez trwonienie oliwy gorliwo
ści oraz pokornego i prawdziwego oce
niania siebie, żalu za grzech, przez od
kładanie swojego nawrócenia na czas
późniejszy spowodował, że jego dusza
nie płonie już miłością do Boskiego Ob
lubieńca, który przychodzi w godzinie
śmierci. Wskutek pychy, stałego życia
w grzechu i ciągłego usprawiedliwiania
swojego złego postępowania nie pojawi
się w jego duszy nawet mała iskra po
kornej skruchy. Nie przeprosi szczerze
Boga za swoje grzechy, bo przez ciągłe
tłumienie w sobie głosu sumienia i od
rzucanie wezwań Ducha Świętego do
nawrócenia zniszczył w sobie poczucie
winy. A nawet jeśli popełnione grzechy
staną mu przed oczyma, może zabrak
nąć mu wiary i ufności w Boże miłosier
dzie, z którego nieustannie drwił sobie
wcześniej. I tak jak niemądre panny
z przypowieści Jezusa nie wejdzie na
wieczną ucztę, przygotowaną dla każde
go przez Zbawiciela.
Mówiąc o głupich pannach Chrystus
przestrzega przed lekkomyślnym nisz
czeniem w sobie cnót umożliwiających
pojednanie się z Bogiem grzesznego
człowieka, takich jak: roztropność, po
korne osądzanie swojej grzeszności.
Przypowieść Chrystusa poucza tych
wszystkich, którzy uważają, że mają
jeszcze dużo czasu, by się przygotować
na przyjęcie Pana w chwili śmierci. Swo
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ją przypowieścią Zbawiciel przestrzega
nas przed tym, by uporem i brakiem
dobrej woli nie wypalić w lampie swojej
duszy oliwy łaski, miłości, pokory, dobrej
woli, poczucia swojej grzeszności i pra
gnienia udoskonalenia siebie. Ostrzega
nas przed sprzeciwianiem się różnym
pouczeniom i dziełom Ducha Święte
go, który na różne sposoby usiłuje
wlać w naszą duszę oliwę łaski, aby aż
do śmierci – i także potem, przez całą
wieczność – płonął w lampie naszej du
szy potężny płomień Bożej miłości. Zba
wiciel przestrzega przed trwonieniem
wysłużonych dla nas przez Niego łask.
Ostrzega przed doprowadzeniem siebie
do takiego stanu, że dusza będzie w
chwili śmierci jak lampa, która nie świeci
lub jak świeca, która nie pali się i przez
to nie może złączyć swojego płomienia
z płomieniem wiecznej miłości Boga i z
płomieniami tej miłości, która jak ogień
ogarnia i będzie zawsze ogarniać zba
wione istoty.
Jakie pouczenie wynika z faktu, że
jeden ze złoczyńców ukrzyżowanych
obok Chrystusa nawrócił się, a drugi
tego nie uczynił?
Różnie zachowali się ukrzyżowani
wraz z Chrystusem złoczyńcy. Jeden nie
uznał popełnionych przez siebie grze
chów i bluźnił Jezusowi, drugi uwierzył w
Jego królestwo, przyznał się do swoich
grzechów i prosił Zbawiciela o litość nad
nim – grzesznym człowiekiem.
To, co stało się z ukrzyżowanymi zło
czyńcami, jest dla nas pociechą i rów
nocześnie ostrzeżeniem. Obietnica raju,
którą otrzymał umierający obok krzyża
Chrystusowego złoczyńca, jest dla nas
pociechą i źródłem nadziei. Zbawiciel
pokazuje nam, że przyjmuje zawsze
szczere nawrócenie się serca ludzkie
go. Nikogo nie odrzuci, nawet jeśli ktoś
szczerze wezwie Jego imienia w ostat
niej chwili swojego życia. Jednak zacho
wanie się drugiego złoczyńcy również
nas poucza o czymś bardzo ważnym dla
nas: o tym, że w chwili śmierci można się
nie nawrócić.
Odmienne zachowanie się przed
śmiercią dwóch łotrów pokazuje praw
dziwość ostrzeżenia Chrystu
sa, zawartego w Jego przypo
wieści o pannach mądrych i
głupich. Ich nawrócenie i brak
nawrócenia pokazuje, że w
chwili śmierci można być jak
lampa paląca się lub zgaszona.
Wpływ na to ma posiadanie lub
brak oliwy pokory i wiary.
Dlaczego jeden z ukrzyżowanych łotrów nawrócił
się, a drugi tego nie uczynił?

Bóg wie dlaczego, my się domyśla
my. Tylko Bóg zna wszystkie przyczyny
różnego zachowania się złoczyńców
wobec ukrzyżowanego obok nich Chry
stusa. Zna udzielone im w ciągu życia
łaski oraz to, jak się wobec nich zacho
wali. My możemy się tylko domyślać,
dlaczego różnie zachowali się ci, którzy
wiedzieli z całą pewnością, że ich życie
się już kończy.
Tylko Bóg wie w pełni, dlaczego je
den ze złoczyńców bluźnił Chrystusowi,
zamiast się nawrócić w ostatniej godzi
nie swojego życia. Z pewnością stało się
tak nie z powodu braku Bożego miłosier
dzia. To Boskie miłosierdzie było blisko
jednego i drugiego złoczyńcy.
Nie nawrócił się, bo doprowadził się
przez swoje życie do takiego stanu, że
nie umiał szukać przebaczenia u Chry
stusa nawet w obliczu bardzo bliskiego
już zgonu. Powodem jego zaciętości
była pycha, która nie pozwoliła mu się
upokorzyć i uznać się za grzesznika.
Innym powodem jego braku nawró
cenia był brak wiary. Mógł nie wierzyć
w Boga, gdyż nawrócony złoczyńca
wytyka mu brak bojaźni Bożej. Słysząc
jego bluźnierstwa powiedział, karcąc go:
„Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż
tę samą karę ponosisz?” (Łk 23,40). Z
pewnością nie wierzył, że Chrystus jest
Bogiem. Nie wierzył nawet w to, że jest
Mesjaszem. Dlatego bluźnierczo drwił
sobie z Niego, mówiąc: „Czy Ty nie je
steś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i
nas.” (Łk 23,39)
Zapewne Bóg chciał go już wcześniej
doprowadzić do zbawczej wiary. Mogła
do niej pobudzić go wiara innych ludzi.
Może nawet słyszał o cudach Jezusa,
o Jego potędze, dobroci i mądrości, ale
wszystko to zlekceważył i uznał za bred
nię. Nie przyjął ofiarowanej mu łaski wia
ry. Z tego powodu nie pojawiła się ona
w nim przed śmiercią, kiedy widział Je
zusa umęczonego, umierającego tak jak
on na krzyżu. Nie wierzył, że ten ukrzy
żowany, pozornie słaby człowiek jest
prawdziwym Mesjaszem i Bogiem. Ten
brak wiary, zakorzeniona w nim pycha i
nienawiść pobudziły go do wyśmiewania

się ze Zbawiciela i do bluźnienia Mu.
Nawrócony złoczyńca także popełnił
w swoim życiu wiele grzechów. Nie po
grążył się jednak w pysze i niewierze.
Miał na tyle pokory, by przyznać się
do swoich win przed Chrystusem. Po
mimo swej grzeszności wierzył w Boga,
dlatego wytykał swojemu złośliwemu
towarzyszowi brak bojaźni Bożej. Był
przekonany o Jego niewinności. Nie uz
nawał Go za kłamcę i oszusta. Wierzył
też w Niego. Chociaż bowiem widział, że
umiera i że kończy się Jego działalność,
to jednak poprosił Go: „Jezu, wspomnij
na mnie, gdy przyjdziesz do swego kró
lestwa.” (Łk 23,42). Wierzył w to króle
stwo i w to, że jest to Jego królestwo.
Ta wiara musiała się w nim pojawić
już wcześniej, bo przybity do krzyża
Chrystus nie mówił nic o swoim króle
stwie.
Z pewnością więc nauczanie Jezu
sa już wcześniej do niego w jakiś spo
sób dotarło i zastanawiał się nad nim.
Wierzył, że głoszone przez Chrystusa
królestwo istnieje naprawdę. Dlatego po
wiedział: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy
przyjdziesz do swego królestwa.” (Łk
23,42)
Wiara i pokora przyniosły ocalenie
jego duszy. Umożliwiły mu przyznanie
się głośne do swoich grzechów i szuka
nie miłosierdzia u Jezusa. I znalazł je.
Otrzymał obietnicę zbawienia. „Jezus
mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam
ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”. (Łk
23,43)
Dobroć Chrystusa go zachęciła. Na
wrócony łotr nie od razu prosił Jezusa o
przebaczenie mu grzechów. Może nie
miał odwagi, może uważał, że nie zasłu
guje na miłosierdzie. Może ośmielił się
dopiero wtedy, kiedy usłyszał płynącą z
miłosierdzia prośbę Jezusa za swoich
prześladowców: „Ojcze, przebacz im, bo
nie wiedzą, co czynią.” (Łk 23,34) Może
zdobył się na odwagę, widząc cierpienie
Matki Jezusa i odwagę Jana oraz obec
nych pod krzyżem kobiet. Przyłączył
się do nich jako wyznawca Jezusa, bo
uwierzył w Niego i w Jego królestwo, bo
przez swoją pokorną skruchę pojednał
się przed śmiercią z Bogiem.
Dlaczego może umrzeć
w niewybaczalnym grzechu
bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu ten, kto odkłada nawrócenie na czas
śmierci?
Z natchnienia Ducha Świę
tego św. Łukasz wspomniał w
swojej Ewangelii o nawróceniu
się jednego z ukrzyżowanych ło
trów, aby zachęcić do pojedna
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Dobry łotr, czczony
w Kościele jako św. Dyzma

nia się z Bogiem nawet w ostatniej chwili
życia. Tenże Duch Prawdy natchnął go
jednak także do tego, aby opisał również
zachowanie się drugiego łotra, który w
decydującej dla jego zbawienia chwi
li nie potrafił z siebie wykrzesać nawet
najmniejszego płomienia żalu. Nie prosił
Zbawiciela o przebaczenie, lecz bluź
nił mu. Z tego powodu drugi złoczyńca
upomniał go: „Ty nawet Boga się nie bo
isz, chociaż tę samą karę ponosisz? My
przecież – sprawiedliwie, odbieramy bo
wiem słuszną karę za nasze uczynki, ale
On nic złego nie uczynił”. (Łk 23,40-41)
Duch Święty
upomina przez śmierć łotra
Duch Święty przez ewaneglistę, św.
Łukasza, stawia nam przed oczy za
ciętość złoczyńcy, aby upomnieć tych
wszystkich, którzy za życia drwią sobie z
jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
z Boga, z Jego prawa i mówią sobie, że
przed śmiercią zdążą się jeszcze nawró
cić. Przez tragiczne wydarzenie z Gol
goty Duch Świętości przestrzega nas,
że można nie umieć tego uczynić nawet
wtedy, gdy śmierć nie zaskoczy, tak jak
nie zaskoczyła ona konających na krzy
żu dwóch złoczyńców.
Może umrzeć w tragicznym stanie
złoczyńcy, który się nie nawrócił ten, kto
odkłada swoje nawrócenie na ostatni
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moment życia. Może nie pojednać się z
Bogiem w chwili śmierci ten, kto trwa w
grzechach śmiertelnych, bo nie tylko nie
żałuje za nie, lecz nawet usprawiedliwia
je. Może umrzeć jak ten zacięty aż do
ostatniej chwili życia łotr z powodu trwa
nia w grzechu bluźnierstwa przeciwko
Duchowi Świętemu.
Bluźnią temu Duchowi ci, którzy
swoją niechęć do porzucenia grzeszne
go życia, ukrywają pod twierdzeniem, że
zmienią się, ale dopiero w starości lub
w chwili śmierci. Tak mówiąc bluźnią Du
chowi Świętemu, bo odrzucają wszyst
kie Jego starania, zmierzające do tego,
by nas uświęcić nie dopiero na końcu
życia, lecz już teraz.
Jaką pomoc Ducha Świętego od
rzuca człowiek trwający w grzechu
bluźnierstwa przeciwko Niemu?
Odkładając swoje nawrócenie na pó
źną starość, człowiek lekceważy wszy
stkie zachęty do dobrego i ostrzeżenia
przed trwaniem w grzechu, które Duch
Święty stale do nas kieruje. Zachęca
do czynienia dobra, do unikania grze
chu, do skruchy. A zwraca się do nas
na różne sposoby: przez wewnętrzne
poruszenie serca, umysłu i naszej woli
oraz przez innych ludzi, którzy przeka
zują nam Jego upomnienia, pouczenia i
zachęty do wejścia na drogę czynienia
dobrze. Wewnętrznie działa w nas przez
porywy ułatwiające czynienie dobra i
przez rozbudzanie niezadowolenia z
siebie z powodu swoich grzechów. Do
zewnętrznych form wpływania na nas
Ducha Świętego zalicza się – oprócz
natchnionego przez Niego Pisma Świę
tego – także przypominanie nam Bo
żych pouczeń i wymagań zawartych w
nauczaniu Kościoła. Te przypomnienia
docierają do nas przez żywe słowo lub
pisma różnych głosicieli Bożej prawdy.
Takimi szczególnymi przejawami po
uczeń i upomnień Ducha Świętego są
różne prawdziwe objawienia. Przez nie
pragnie On przypomnieć naukę Chrystu
sa, poruszyć nasze serca.
Człowiek odkładający swoje nawró
cenie na czas bliski śmierci drwi sobie
z tych wszystkich licznych dzieł Ducha
Świętego. Przez lekceważenie Jego
dzieł powoduje, że traci coraz bardziej
zdolność nawrócenia. Traci ją, bo co
raz bardziej przyzwyczaja się do życia
w grzechu ciężkim, bo usprawiedliwia
swoje złe postępowanie i utwierdza się
w zarozumiałym przekonaniu, że może
się zmienić, kiedy tylko będzie chciał.
Staje się coraz mniej zdolny do wyjścia
ze swoich grzechów, bo lekceważy Boże
miłosierdzie, nie szuka go przez szczery
żal, postanowienie poprawy i szczerą

spowiedź. Rezultatem lekceważenia so
bie Ducha Świętego, Jego dzieł i działań
może być w końcu taka postawa, jak
grzesznego łotra ukrzyżowanego obok
Chrystusa. Nie z miłością, ufnością i
skruchą w sercu umrze, lecz ogarnięty
rozpaczą i bluźnierstwem w swojej du
szy. Tak się może stać z człowiekiem
drwiącym sobie z Bożego miłosierdzia,
dzięki któremu Duch Święty został po
słany do nas. To z powodu Bożego
miłosierdzia Duch ten różnymi swoimi
dziełami pragnie przełamać upór naszej
złej woli i skłonić ją do decyzji zgodnych
z Bożą wolą.
Dlaczego odkładanie nawrócenia
na przyszłość prowadzi do życia w
niepokoju?
Brak skruchy i odkładanie swojego
nawrócenia na przyszłość może nie tyl
ko doprowadzić człowieka do śmierci w
rozpaczy i do potępienia, ale ponadto do
skazania siebie na życie w stałym nie
pokoju. Od tego niepokoju nie uwalniają
się nawet ci, którzy nie wierzą w Boga
i wmawiają sobie, że po śmierci nie ma
już nic. Nigdy przecież nie da się dojść
do takiej niewiary, aby człowiek całkowi
cie wyzbył się przeczucia, że może jed
nak po śmierci nie przestaje się istnieć,
że może trzeba będzie się rozliczyć ze
swojego życia, że może istnieje zagro
żenie wieczną karą. To „może” wystar
cza, aby wywoływać niepokój.
Ponadto jeszcze Bóg dopuszcza róż
ne niepokojące okoliczności i wydarze
nia, dzięki którym człowiek zaczyna się
bać własnej śmierci. Stwórca posługuje
się nieraz chorobą, jakimś przykrym wy
darzeniem w rodzinie, w gronie przyja
ciół, czyjąś śmiercią, aby przypomnieć o
odpowiedzialności za swoje życie tym,
którzy unikają myślenia o śmierci, przez
którą z całą pewnością przejdą w wiecz
ne istnienie w szczęściu lub cierpieniu.
Również prawdziwa mądrość wzbu
dza strach przed tym, co może się stać
z nami w wieczności. Przez dręczący
niepokój pragnie skłonić do zmiany ży
cia przede wszystkim tych, w których
nie ma miłości lub jest ona zbyt mała,
by pobudzić do dobrego życia i unikania
czynienia zła.
Odkładanie swego nawrócenia na
bliżej nieokreśloną przyszłość może tak
że być przyczyną wielkiego niepokoju
wśród bliskich człowieka, który uparcie
trwa w swoich grzechach śmiertelnych.
Jego opieranie się łasce wywołuje nie
pokój o jego los wieczny w rodzicach,
rodzeństwie, krewnych, przyjaciołach.
Ks. Michał Kaszowski
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Matka Boża w Aokpe
Matka Boża zwraca się
do całego świata
Najświętsza Maryja nie omija żadne
go kontynentu. Za zezwoleniem Bożym
przychodzi na ten świat i objawia się w
różnych miejscach. Przez Swoje orę
dzia, przekazywane za pośrednictwem
osób obdarzonych specjalnymi chary
zmatami, wzywa do powrotu do Boga i
do wewnętrznego nawrócenia. Najtro
skliwsza ze wszystkich matek pragnie
uchronić swoje dzieci od niebezpieczeń
stwa zagubienia się na drogach zła,
grzechu i niewierności Bogu. Pragnie
ocalić nas od złego w tym życiu i od zgu
by wiecznej w przyszłym.
Matka Boża widzi ten świat, w którym
szatan wydaje się chełpić swoim zwycię
stwem, gdzie panuje egoizm i pycha,
gdzie jest wiele zepsucia, buntu przeciw
ko Bogu, promuje się nieczystość, ate
izm, lekceważenie Bożych przykazań.
Maryja dostrzega młodzież zdezorien
towaną, zagubioną, rozczarowaną. Ona
doskonale wie, czego dzisiejszy świat
najbardziej potrzebuje. Matka Boża nie
tylko wyraża swoje zatroskanie i ból Mat
ki, ale wskazuje sposoby ratowania się
od zła.
Przez swoje orędzia poucza, upo
mina, tłumaczy, wyjaśnia, ostrzega, za
chęca, prosi. Nieustannie zapewnia o
swojej matczynej niezmiernej miłości
do wszystkich ludzi i mówi, że wstawia
się przed Bogiem za każdym człowie
kiem z osobna. Zaprasza wszystkich
do schronienia się w Jej Niepokalanym
Sercu. Powtarza, abyśmy się nie lękali i
zapewnia, że w Jej Niepokalanym Sercu
zakosztujemy pokoju i radości.
Matka Boża nazwana w Piśmie
Świętym Niewiastą obleczoną w Słońce,
zwycięży szatana, który, jak wiadomo,
jest bardzo silny. Zwycięstwo oznacza,
że poprzedzone jest walką. Ta walka
toczy się obecnie nie tylko w sferze du
chów, ale i w naszych sercach. Tu na
ziemi. Do tej walki z szatanem, a zatem
z wszelkim złem Matka Boża zaprasza
wszystkie Swoje dzieci.
Aokpe w Nigerii
W maju 2004 roku, w Medziugorju,
znalazłam się w niewielkiej grupie piel
grzymów z Anglii, wśród których jednym
z uczestników był szczupły kapłan w po
deszłym już wieku. Jak się później do

wiedziałam tamtego roku obchodził swe
80-te urodziny.
Pierwszego dnia, przy wspólnym
śniadaniu, wstał i przedstawił się skrom
nie i krótko. Powiedział, że nazywa się
John Beirne i należy do Zgromadzenia
Świętego Ducha. Przez 50 lat był mi
sjonarzem w Nigerii. Dodał, że pragnie
obecnie przyczyniać się do rozszerzania
orędzi Matki Bożej, która objawia się w
Nigerii, w Aokpe.
Wtedy po raz pierwszy usłyszałam
nazwę tej nieznanej mi miejscowości.
Gdy parę dni później rozmawiałam z
ojcem Beirne, wyraźnie ucieszył się, że
jestem Polką. Wyraził nadzieję, że może
zechcę napisać coś w języku polskim o
objawieniach Matki Bożej w Aokpe.
Jak obiecał, przysłał mi po powrocie
kasetę video oraz książkę, którą sam na
pisał. Dopiero z tych i innych materiałów
dosłanych mi później, dowiedziałam się,
że objawienia Matki Bożej dwunastolet
niej dziewczynce o imieniu Christiana,
rozpoczęły się w 1992. Ojciec John Be
irne był w tym okresie proboszczem w
parafii Ugbokolo, do której należała wio
ska Aokpe.
Jest to mała, biedna i oddalona od
ośrodków zaopatrzonych w zdobycze
nowoczesnej cywilizacji, wioska. Nie ma
w niej elektryczności ani kanalizacji. W
1992 roku nie było aut, a prymitywną
drogę zaczęto poprawiać dopiero 10 lat
temu, dzięki dobroczyńcy, który pragnął
pozostać anonimowy. Inna hojna osoba
z Lagos postarała się o zainstalowanie
dużego generatora, który dostarcza ele
ktryczność.
Książka autorstwa ojca Johna Beirne
posiada imprimatur, pod którym podpisał
się miejscowy biskup Fidelis Oga Orgah
z diecezji Otukpo, w dniu 12 lipca 2000.
Tytuł zaczerpnięty jest z orędzia Matki
Bożej: „Am I going to heaven or not?”
(Czy pójdę do nieba?) Jest to pytanie,
które Matka Boża zaleca nam jak naj
częściej zadawać sobie samemu.
Gdy w 1955 roku ojciec John Beirne
przybył do Nigerii, do prowincji Benue
(obecnie stan Benue), było tam parę
tysięcy katolików i mniej niż 20 księży.
Obecnie na tym samym obszarze jest
ponad 1.000.000 katolików, około 200
księży i 2 biskupów.
Mieszkańcy Aokpe w okresie przed
objawieniami odznaczali się religijno

ścią. Modlili się i stawiali Boga w swoim
życiu na pierwszym miejscu,
Plany budowy sanktuarium
w Aokpe
Można się dziwić, że w małej, ubo
giej wiosce zaplanowano budowę sank
tuarium przeznaczonego dla wielkiej
liczby pielgrzymów. Matka Boże powie
działa, że Aokpe będzie kiedyś znane
jak Lourdes i Fatima, ze względu na wła
ściwości uzdrawiające cudownego źró
dła, które tam wytrysnęło, a które Matka
Boża szczególnie pobłogosławiła. Moż
na jeszcze dodać, że również ze wzglę
du na liczne niezwykłe łaski, których do
tej pory zanotowano sporo.
Już teraz, gdy patrzy się na sfilmo
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wane tłumy pielgrzymów, którzy śpiewa
ją: Ave! Ave! Ave! tak jak w Lourdes i w
Fatimie, nie można oprzeć się wrażeniu,
że przepowiednia Maryi będzie kiedyś
spełniona. Trzymane przez pielgrzymów
w rękach zapalone świece i w rytm śpie
wanej melodii unoszone w górę i opusz
czane w dół, w mroku nocy, wyglądają
jak falujące morze światła.
Ojciec Beirne po początkowym okre
sie przychylnego nastawienia, nie wie
rzył w autentyczność objawień w Aokpe
przez następnych osiemnaście miesię
cy. Później, na skutek niezwykłych łask
i znaków – uwierzył. W orędziu z dnia 8
grudnia 1995 roku, za pośrednictwem
widzącej, Matka Boża poleciła ojcu Beir
ne, aby wybudował sanktuarium w Aok
pe. Wyjaśniła później, że poprosiła go o
to dlatego, że był proboszczem.
Biskup udzielił pozwolenia na budo
wę świątyni. Realizacja tego planu opóź
niała się z powodu formalności związa
nych z nabyciem podarowanego gruntu.
Biskup czekał na oficjalne zatwierdzenie
nabycia własności ziemi.
Najpierw wybudowano grotę na
wzór groty w Lourdes, lecz mniejszą.
Obok groty postawiono duży ołtarz, a w
odległości około 100 metrów wzniesio
no duże budowle, które stanowić mają
schronienie przed deszczem i upałem
dla pielgrzymów. Są to dachy, opierają
ce się na palach, a całość otoczona jest
niskim ogrodzeniem, o wysokości nie
większej niż 1 metr. Zaplanowano i roz
poczęto budowę jeszcze jednego budyn
ku, który będzie miał 2 pomieszczenia,
odpowiednie na spotkania i konferencje
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oraz mniejsze pokoje, przeznaczone dla
pielgrzymów, którzy będą chcieli się tam
zatrzymać. Od 1992 roku Aokpe odwie
dziło już tysiące ludzi.
Widząca
Christiana Agbo miała 12 lat, kiedy
rozpoczęły się dla niej objawienia. Była
skromną i nieśmiałą dziewczynką. Bała
się wyjść na spotkanie z ludźmi. Nigdy
wcześniej nie słyszała o objawieniach w
Fatimie.
Najpierw miała wizję Anioła, który
przedstawił się jej jako Anioł Pokoju.
Była zalękniona, gdy później zobaczyła
dwóch Aniołów. Przestraszyła się też,
kiedy pierwszy raz ujrzała postać Matki
Bożej.
W czasie pierwszych objawień Matka
Boża nic nie mówiła. Potem powiedziała:
„Ja jestem Świętą Matką. Chodź, nie bój
się. Innym razem powiem ci czego chcę
od ciebie.”
Christiana Agbo urodziła się 29 mar
ca 1980 roku. Wychowywała się w gro
nie rodzeństwa z rodzicami. Ich dom
wyglądał ubogo, jak inne domy w tamtej
wsi. Nie należeli do ludzi biednych, po
nieważ posiadali własną ziemię. Matka
Christiany była kobietą dobrą i aktywną
przy parafii. Przez długi czas była prze
wodniczącą Stowarzyszenia Kobiet i
brała udział w organizowaniu różnych
imprez przy kościele.
Zanim jeszcze zaczęły się objawie
nia, w ich parafii przed świętem Niepo
kalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny odprawiano nowennę, w czasie
której odmawiano dziesięć dziesiątek

różańca. Powtarzano akt ofiarowania się
Niepokalanemu Sercu Maryi, modlono
się za Ojca Świętego oraz odczytywano
fragment książki z orędziami Matki Bo
żej, przekazywanymi za pośrednictwem
księdza Gobbi, do czego zachęcał ojciec
John Beirne, który należy do Kapłań
skiego Ruchu Maryjnego.
Kiedy matka Christiany przyprowa
dziła ją do księdza, aby powiadomić, że
jej córka ma widzenia „dziwnej Pani”,
dziewczynka wyglądała na zalęknioną.
Początkowo bowiem nie wszyscy jej
wierzyli. Mówiono nawet, że to może
być sprawa demona. Z tego powodu
pragnęła ona, aby Matka Boża jej się nie
ukazywała. Jednak Najświętsza Panna
stopniowo ją ośmielała i uspokajała.
Jedno z pierwszych orędzi Maryi za
notowała Christiana tak: „Przychodzę z
Nieba. Jestem ucieczką grzeszników.
Przychodzę z Nieba, aby zdobywać
dusze dla Chrystusa, aby chronić moje
dzieci w moim Niepokalanym Sercu.
Pragnę, abyście modlili się za dusze
cierpiące w czyśćcu, za cały świat, a
także byście pocieszali Jezusa. Czy
zgadasz się na to?” Christiana odpowie
działa: „Tak”.
Pod wpływem objawień, które powta
rzały się często, w różnych miejscach i o
różnych porach, Christiana rozwijała się
i wzrastała duchowo.
Oficjalnym językiem w Nigerii jest
angielski, lecz na terenie, na którym
znajduje się Aokpe, używa się lokalnego
języka IDOMA.
Matka Boża przemawiała do Chri
stiany w jej lokalnym języku, jednakże
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w dniu 13 września 1994 roku udzieliła
dziewczynce łaski nadzwyczajnej. W
tym dniu, za sprawą Ducha Świętego
Christiana posiadła znajomość języka
angielskiego. Kiedy później przybywa
ły tłumy pielgrzymów do Aokpe, mogła
przemawiać w języku angielskim.
W roku 1999, w wywiadzie przed
kamerą (nagranym na video), na pyta
nia dziennikarza odpowiadała płynnie
i poprawnie. Jej odpowiedzi są krótkie,
logiczne, inteligentne. Trafnie również
podsumowała orędzia Matki Bożej. Po
wiedziała, że według niej najważniej
szymi są: wezwanie do modlitwy, do
odmawiania różańca, do nawrócenia, do
pokuty i do postu.
W dniu 30 czerwca 1995 roku Chri
stiana otrzymała łaskę oglądania frag
mentów Nieba, Piekła i Czyśćca. Wizja
trwała 6 godzin. Od godziny 3 do 9 rano.
W początkowych latach objawień dwu
krotnie została obdarowana łaską współ
uczestniczenia w Męce Pańskiej.
W późniejszych latach Christiana
studiowała również prawo na uniwer
sytecie. Jej objawienia były już wtedy
rzadsze. W czasie któregoś ze spotkań
z biskupem, została zachęcona, aby
przygotować do druku wszystkie orędzia
Matki Bożej.
Pielgrzymki
Matka Boża podawała czasem Chri
stianie daty objawień. Przygotowywano
się wówczas na przyjęcie większej liczby
ludzi. Wieść bowiem o jej objawieniach
rozchodziła się daleko.
Pierwszy raz przepowiedziała Matka
Boża, że Christiana otrzyma Komunię
świętą z rąk Anioła. I rzeczywiście, pod
czas objawienia 4 sierpnia 1994 roku,
nagle na jej języku pojawiła się hostia.
Moment ten został sfotografowany. Póź

niej Christiana potwierdziła, że Komunię
Świętą podał jej Anioł.
Najświętsza Maryja zapowiadała też
cuda ze słońcem i wyjaśniała, że są one
dawane dla umocnienia wiary.
Pielgrzymki, do których przygotowy
wano się specjalnie i w czasie których
odprawiane były uroczyste Msze święte,
miały miejsce w następujących dniach: 4
sierpnia 1994, 4 sierpnia 1995, 29 wrze
śnia 1995, 4 listopada 1995, 8 grudnia
1995, 27 stycznia 1996, 24 lutego 1996,
31 maja 1996.
Do Aokpe przybywało coraz więcej
ludzi. Po jednej z pierwszych, uroczy
stych pielgrzymek poproszono, by każdy
z odchodzących położył w ustalonym
miejscu kamień. Policzono je później i
okazało się, że przybyło wówczas 1200
osób. W późniejszych terminach osza
cowano, że przybywało od 3 do 5 tysię
cy uczestników. Najliczniejsza była piel
grzymka w styczniu 1996. Ojciec Beirne
szacował liczbę osób na 120 tys. Inni
podawali jeszcze większe liczby.
Przed zapowiedzianymi z góry data
mi ludzie gromadzili się już dzień wcze
śniej. Zaczynano wspólne modlitwy i
nabożeństwa przygotowując się w ten
sposób do momentu objawienia. Noco
wano na miejscu, tam, gdzie kto mógł.
Christiana miała wówczas objawienia
pod gołym niebem, na miejscu odgro
dzonym od tłumu. Mogła być wtedy ob
serwowana w czasie ekstazy.
Matka Boża przygotowywała Chri
stianę na takie wydarzenia. Ukazała jej
w wizji parę lat wcześniej, jak dużo ludzi
będzie tu przybywać. Wówczas wyda
wało się to nierealne i niemożliwe. Matka
Christiany radziła jej nawet, aby nikomu
o tym nie wspominała, bo obawiała się,
że ludzie będą się z niej śmiali.
Matka Boża dodawała Christianie
otuchy. Mówiła jej, aby nie lękała się
udzielania wywiadów, występowania
przed ludźmi i przed kamerami.
Owocem pielgrzymek były liczne
łaski oraz nadzwyczajne uzdrowienia,
które dokładnie notowano. Niektóre
świadectwa publikowane były w piśmie
„Aokpe Message Newspaper”.
Znany jest przypadek odzyskania
wzroku przez człowieka, który był niewi
domy przez 45 lat, a także cud uzdrowie
nia pewnej zakonnicy, która odzyskała
wzrok po obmyciu oczu wodą ze źródeł
ka, pobłogosławionego przez Maryję.
Pośredniczka Wszelkich Łask
W marcu 1995 r. Matka Boża powie
działa Christianie, że pragnie być znana
i czczona w Aokpe jako Pośredniczka
Wszelkich Łask. To życzenie powtórzyła

w czasie drugiej uroczystej pielgrzymki,
w sierpniu 1995 roku i przypominała o
nim wielokrotnie.
Wyjaśniała później, że jest Pośred
niczką między Bogiem, a człowiekiem.
Otrzymuje od Boga łaski dla swoich
dzieci i rozdziela je. Innym razem Pan
Jezus powiedział Christianie, że Matka
Boża jest Oblubienicą Ducha Świętego,
że jest kanałem, przez który płyną do
nas wszelkie łaski i że niczego nie otrzy
mujemy bez Jej wstawiennictwa.
Pan Bóg odpowiada na prośby Ma
ryi, kiedy Ona przedstawia Bogu nasze
intencje. Szczególnie winniśmy być Jej
wdzięczni i pamiętać, że jest obecna
podczas każdej Mszy świętej.
Pewnego razu podczas objawienia
Christiana otrzymała modlitwę do Matki
Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask, po
daną jej w języku Idoma. Miejscowy bi
skup Orgah, z pomocą Christiany i księ
ży pracował nad jej przetłumaczeniem
na język angielski.
Biskup Fideli Orgah był przez 5 lat
biskupem w nowoutworzonej diecezji
Otukpo, w granicach, w której znajduje
się parafia, obejmująca wioskę Aokpe.
Pozytywnie nastawiony do objawień,
zachęcał ludzi, by modlili się o spełnie
nie wszelkich warunków koniecznych do
oficjalnego uznania ich za autentyczne.
Przyjeżdżał do Aokpe, interesował się
wszystkim, co tam się dzieje, a nawet
zadziwił ludzi, podejmując się tam prac
fizycznych, posługując się siekierą przy
wycinaniu drzewa w trakcie przygotowa
nia budowy ołtarza. Mówił, że czyni to w
duchu pokuty.
Polecał, aby o godzinie 17.00, zgod
nie z życzeniem Matki Bożej, w czasie
odmawiania różańca, odbywać procesję
do groty. Zapoznawał parafie w diecezji
z modlitwą do Matki Bożej Pośredniczki
Wszelkich Łask. Najpierw w języku Ido
ma, później w języku angielskim. Jesz
cze w ostatnich miesiącach swojego
życia zachęcał do jej odmawiania. Przy
czyniał się w ten sposób do rozszerzania
orędzi Matki Bożej. Sprawą objawień w
Aokpe interesował się do końca swojego
krótkiego życia, nawet podczas poby
tu w szpitalu w Anglii, tuż przed swoją
śmiercią w 2000 roku.
Orędzia
Najważniejsze orędzia są przypom
nieniem tych, które przedstawione były
w Lourdes i w Fatimie. Matka Boża nie
strudzenie powtarza swoje wezwania,
ponieważ ludzie nie słuchają, nie prak
tykują i rzadko kto zwraca uwagę na Jej
łzy wylewane z powodu dusz, które idą
na wieczne potępienie. Najświętsza Ma
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ryja chce ratować swoje dzieci, które ko
cha najpiękniejszą, niebiańską, macie
rzyńską miłością. przerastającą nasze
wyobrażenie.
Mówi: „Jeżeli będziecie wierni Moim
orędziom, będziecie żyli w pokoju.” Ra
dzi, aby modlić się o łaskę miłości i przy
pomina, że zdobywa się dusze dla Boga
przez miłość.
Zachęca, aby ofiarowywać swoje
cierpienia jako pokutę, aby w ten sposób
usuwać ciernie z Serca Jezusa. Mówi:
„Ofiarujcie wszystkim swoje małe cier
pienia, które na Was przychodzą i w ten
sposób pocieszycie Jezusa.” Zapewnia,
że przez cierpienia także można ratować
dusze i zdobywać je dla Jezusa.
Matka Boża prosi, aby modlić się
za tych, którzy przebywają w czyśćcu i
oczekują na wejście do Nieba. Prosi też,
aby modlić się o nawrócenie grzeszni
ków. Przypomina o potędze modlitwy
(Mt 21,21) i powtarza, podobnie jak w
innych częściach świata: „Módlcie się,
módlcie się!” Bez modlitwy bowiem ni
czego nie osiągniemy. Maryja ostrzega
przed mocą szatana i prosi, aby poważ
nie potraktować wezwanie do modlitwy.
Mówi, że potrafi on zwyciężyć każdego,
kto się nie modli. Podkreśla ważność od
mawiania modlitwy różańcowej. Prosi o
jego skupione odmawianie i rozważanie
jego tajemnic. Przypomina, że modlitwa
różańcowa jest potężną bronią przeciw
złym duchom i potrafi zwyciężyć szata
na. Powiedziała, że którekolwiek z jej
dzieci często i z uwagą odmawiające ró
żaniec – otrzyma wiele łask, aby szatan
nie mógł zbliżyć się do niej. Rodzicom
radzi aby uczyli swoje dzieci modlitwy na
różańcu.
Kiedy Matka Boża wyraziła życzenie,
aby w Aokpe wybudowano świątynię,
powiedziała też, że Ona działa powoli.
Tak samo jak we wszystkich miej
scach objawień zachęca do postu o
chlebie i wodzie, do przystępowania do
sakramentu pokuty, do odprawiania i
rozważania Drogi Krzyżowej. Powiada,
że przychodzi z miłości do swoich dzieci
wzywać je, by przestały grzeszyć.
Nie trudno jest zaobserwować, że to
grzech jest przyczyną zła na tym świecie.
W orędziu dla kapłanów Maryja
mówi, że odczuwa radość z powodu
tych, którzy są dobrymi pasterzami i wy
raża życzenie, aby duchowni prowadzili
skromniejsze życie.
Młodych prosi, aby wpatrywali się w
Jezusa i aby mieli czyste serca. Wiele z
tego, co widzą i słyszą napełnione jest
nieczystością, a Jezus kocha młodych
czystego serca. Prosi, aby przemieniali
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swoje życie i modlili się.
Matka Boża obiecuje ukryć nas w
Jej Niepokalanym Sercu i prosi, abyśmy
dzielili z Nią naszą radość i miłość, a tak
że nasze cierpienia.
Przypomina, że Msza święta jest
powtórzeniem Ofiary Jezusa i jest formą
modlitwy, która oddaje Bogu największą
chwałę. Matka Boża zaleca, aby zacho
wać ciszę wszędzie tam, gdzie jest Naj
świętszy Sakrament.
Zdarza się bowiem zbyt często, że z
chwilą, gdy kapłan odejdzie od ołtarza,
ludzie zaczynają rozmawiać. Dopiero
co przyjęli Jezusa w Komunii świętej,
a zachowuje się tak, jak gdyby nie wy
darzyło się nic ważnego. Maryja mówi:
„Gdziekolwiek znajduje się Najświętszy
Sakrament musi być zachowana całko
wita CISZA.”
Kiedyś Christiana zapytała Matkę
Bożą w czyimś imieniu, co ma czynić,
aby podążać drogą świętości, Maryja
odpowiedziała: „Powiedz mu, aby modlił
się, pokutował, czynił ofiary, uczęszczał
regularnie na Mszę świętą i nie martwił
się zbyt wiele.”
Przepowiednie
Dane Christianie na najbliższy okres
czasu proroctwa spełniły się, podobnie
jak obietnica ukazania jej rąbka Nieba,
fragmentów Piekła i Czyśćca.
Spełniły się przepowiednie, że ksiądz
proboszcz (ojciec Beirne), który wtedy
nie wierzył w objawienia – uwierzy oraz
ludzie ujrzą cudowne znaki na niebie.
Również podanie Christianie Komu
nii świętej przez Anioła oraz jej wywiady
z księżmi były zapowiedziane przez Mat
kę Bożą wcześniej.
Jeśli chodzi o przepowiednie na
dalszy okres, to jakkolwiek kara Boża
faktycznie zawisła nad światem, Mary
ja mówi, że może być ona złagodzona,
a nawet odwrócona, jeśli ludzie zaczną
pokutować, modlić się i przemieniać swe
życie. Kilkakrotnie wspomniała Matka
Boża o karze w formie ciemności. Na
zwała ją Wielką Ciemnością.
Poruszająca jest zapowiedź, że
chwała Boża będzie się wszędzie po
większać, a potęga szatana wkrótce
się skończy. Ta obietnica zgodna jest
zarówno z Ewangelią, w której napisane
jest, że Niewiasta obleczona w Słońce
zwycięży szatana, jak też zgadza się z
orędziem z Fatimy i innymi orędziami
współczesnych objawień. Matka Boża
nieustannie przypomina, że w końcu Jej
Niepokalane Serce zwycięży.
Wielka Pielgrzymka
Na zapowiedziane objawienie, które

miało nastąpić 27 stycznia 1996 roku,
już dzień wcześniej zjechali tłumnie piel
grzymi. W przybliżeniu oszacowano, że
było ich około 120 000. Przybyli księża,
biskupi, arcybiskup, osoby zakonne, a
także wysłannik Ojca Świętego, asystent
nuncjusza ojciec Ray Hickey. Obecni
byli dziennikarze, reporterzy i ekipa te
lewizyjna. Zainstalowano głośniki, a źró
dłem prądu był generator.
W dniu 26 stycznia nie można było
odbyć procesji w trakcie odmawiania
różańca ze względu na zbyt wielką licz
bę osób, lecz później, po odmówieniu
różańca, jak w Lourdes i Fatimie popły
nął w niebo wieczorny śpiew „Ave, Ave,
Ave...”
Po Mszy świętej popołudniowej,
sądząc z reakcji tłumu, uchwyconej na
taśmie video, wszyscy obecni widzie
li spektakularny cud słońca. Nie był to
ani pierwszy, ani ostatni cudowny znak
na niebie w Aokpe. Zdarzało się też, że
były one doświadczane indywidualnie w
różnym czasie.
W dniu 26 stycznia 1996 roku, oko
ło godziny 18.00, jeden z dziennikarzy
był świadkiem niezwykłego zjawiska na
niebie. Widział bowiem, jak z szybko
ścią podobną do kalejdoskopu słońce
zaczęło zmieniać kolory od niebieskie
go, fioletowego, zielonego – do złote
go. Potem nagle, jakby w rytm muzyki,
zaczęło „tańczyć”, zmieniając położenie
na niebie. Pielgrzymi, którzy także mieli
podobne wizje w tym czasie, padali na
kolana, wzywając imienia Boga i Maryi.
Cudu ze słońcem doświadczył 27
stycznia arcybiskup Gagaka, który w tym
dniu był w swojej diecezji w Jos, z dala
od Aokpe. Swoje przeżycie opisał póź
niej w magazynie zatytułowanym „Aokpe
Message”.
Zdaniem ojca Beirne najlepiej i naj
obszerniej opisał cud słońca z dnia 1
lutego 1996 roku biskup Llorin, ks. Avo
-Maria Atoyebi O.P. Jego świadectwo
opublikowane było w katolickim czaso
piśmie „The Catholic Nigerian Magazie
Shalom”.
W czasie wszystkich cudownych
zjawisk na niebie, gdziekolwiek się one
zdarzają, ludzie mogą patrzeć prosto w
słońce bez żadnej osłony i bez szkody
dla wzroku, nawet przez pół godziny lub
dłużej. Normalnie nie można i nie wol
no nam patrzeć w słońce bez obawy o
uszkodzenie wzroku, nawet przez krótką
chwilę.
W dniu 26 stycznia 1996 roku, pod
czas Mszy świętej popołudniowej, bi
skup Ayo-Maria Atoyebi wygłosił homilię.
Następnego dnia, po porannej i bardzo

1/2012
uroczystej Mszy świętej koncelebrowa
nej, o godzinie 11:04, Christiana wpadła
w ekstazę i miała objawienie, które trwa
ło 9 minut. Następnie odczytano przez
mikrofon orędzie, które otrzymała. Mat
ka Boża powiedziała między innymi, że
chce przypomnieć nam, co powinniśmy
robić, a czego – nie. Przede wszyst
kim trzeba przestać grzeszyć. Trzeba
ofiarować cierpienia, którymi jesteśmy
doświadczani, jako pokutę, modlić się,
modlić się, modlić się i zawierzać się Jej
Niepokalanemu Sercu. Powtórzyła raz
jeszcze: „Jestem Niepokalanym Poczę
ciem i pragnę być znana tutaj jako Po
średniczka Wszelkich Łask.”
W tym dniu przemówił do wszystkich
arcybiskup John Onaiyekan. Powiedział,
że obecność biskupów nie oznacza jesz
cze oficjalnego uznania Kościoła w spra
wie objawień, lecz jest świadectwem, że
biskupi są otwarci na tę sprawę i obser
wują oraz badają wszystko, co dzieje się
w Aokpe.
Arcybiskup odczytał w całości De
klarację biskupów nigeryjskich i jest to
wydarzenie godne uwagi, ponieważ sta
nowi pierwsze oficjalne oświadczenie w
kwestii objawień w Aokpe.
Deklaracja
Biskupi Północnej Nigerii, na spotka
niu w styczniu 1996 roku, uchwalili De
klarację, zwaną „Ave Maria”, pod którą
podpisał się arcybiskup John Onaiyekan
oraz biskup diecezji Otukpo.
Deklarację odczytaną w całości w
czasie uroczystości 27 stycznia w Aok
pe, podaję we fragmentach i w skrócie.
Jak stwierdza się na wstępie, dekla
racja jest odpowiedzią na informacje, że
młoda dziewczyna ma objawienia Matki
Bożej, która przekazuje jej orędzia. Bi
skupi nie mogą pozostać obojętni wobec
takich wydarzeń, ponieważ coraz więcej
ludzi przybywa do Aokpe. Jedni z czystej
ciekawości, inni z powodu szczerej po
bożności. Biskupi miejscowi (poprzedni,
który już zmarł oraz obecny) wyznaczyli
duchownych do rejestrowania i notowa
nia wszystkiego, co dzieje się w Aokpe.
Biskupi rozważali tę sprawę na
wspólnym zebraniu w Jos i ustalili, że
arcybiskup wraz z miejscowym bisku
pem przybędą do Aokpe z oficjalną wi
zytą duszpasterską. Dlatego właśnie
przybywają, jako wierni Chrystusowi,
oddani Matce Bożej i jako duszpasterze,
aby popierać wszystko, co jest dobre i
ostrzegać przed tym, co jest szkodliwe.
W tym duchu ustanawiają tymczasowe
wskazówki dla wiernych, podczas, gdy
sami będą modlić się, obserwować dal
sze wydarzenia i prosić Ducha Świętego

o wskazówki i prowadzenie.
A oto najważniejsze zasady pastoral
nej decyzji, jako władzy Kościoła:
a) Bóg w Swojej Wszechmocy i Miło
sierdziu otacza nas nieustannie cudami
we wspaniałych doświadczeniach na
szego normalnego, codziennego życia.
Wschodzące słońce, piękno światła
księżycowego, regularne cykle dni, pór
roku i zadziwiające piękno miłości, życia
i radości – wszystko to są cuda Bożej
Potęgi.

b) Podobnie Bóg nieustannie obja
wia się nam i pozwala poznawać Sie
bie, Swoją Miłość i Miłosierdzie przez
pośrednictwo Kościoła, a także przez
doświadczenia życia codziennego, do
strzegane w świetle Ducha Świętego,
który prowadzi nas do Prawdy
c) Jednakże Bóg może i rzeczywi
ście czasem, wyjątkowo, daje się po
znawać w sposób wykraczający poza
normalność, w sposób ponadnaturalny
przez cudowne wydarzenia. Takie mani
festacje, jeśli są prawdziwe i pochodzą
od Boga, zawsze potwierdzają podsta
wowe prawdy zawarte w Ewangelii; a
czyni to Bóg w tym celu, aby ostrzegać,
pocieszać, upominać. Czyni to Bóg nie
zależnie od miejsca, kultury, wieku, a
nawet od stanu świętości. Duch Święty
rzeczywiście tchnie kędy chce”.
W dalszym ciągu Deklaracja wyja
śnia, że szatan tez czasem stara się wy
woływać fałszywe objawienia, jako, że
on zawsze dąży do tego, aby oszukiwać
i wprowadzać ludzi w błąd. Jednak zgod
nie z pouczeniem zawartym w Ewange
lii, prawdziwość objawień poznajemy po
owocach, czyli po skutkach objawień.

Nie każde objawienie prywatne wy
maga zatwierdzenia przez władze ko
ścielne, lecz tylko wtedy, kiedy orędzia
odnoszą się do całego Kościoła lub
wszystkich ludzi. Potrzebna jest wów
czas opinia Kościoła, poprzedzona od
powiednimi badaniami. Tam, gdzie przy
bywa wielu ludzi, konieczna jest opieka
duszpasterska i stosowne wskazówki.
Do Aokpe biskupi przybywają, aby
obserwować, uczyć się, modlić się i słu
chać, a także po to, aby wszystkim obec
nym powiedzieć, że należy nastawić się
na otrzymanie jak najwięcej łask i korzy
ści duchowych z pielgrzymki.
Na końcu Deklaracji jest inwokacja
do Matki Bożej oraz podaje się do wia
domości, że następna oficjalna dekla
racja wydana będzie, gdy okaże się to
konieczne, w stosownym czasie,
Jako dowód na oficjalne, pozytywne
nastawienie Kościoła lokalnego wobec
objawień w Aokpe, oprócz wspomnia
nej wyżej Deklaracji, wymienić należy:
zezwolenie biskupów na budowę san
ktuarium w Aokpe, zachętę biskupa die
cezjalnego do modlitwy o spełnienie wa
runków do oficjalnego uznania Kościoła
oraz udzielenie imprimatur na publikację
książki, napisanej przez ojca J. Beirne.
Pielgrzymka 4.08.2004
W dniu 4 sierpnia 2004 r. odbyły się w
Aokpe uroczystości z okazji 10 rocznicy
pielgrzymki, w czasie której Christiana
otrzymała Komunię świętą z rąk Anioła.
Przybyło wtedy wielu uczestników.
Docierali autami, autokarami i różnymi
środkami lokomocji. Ojciec John, który
obecnie przebywa już w Anglii, poje
chał w sierpniu do Nigerii i brał udział
w uroczystościach i poprzedzających je
przygotowaniach. Swoje wrażenia opi
sał później w biuletynie zatytułowanym
„Aokpe Shrine Project Newsletter” w wy
daniu z lata 2004 roku.
Do uroczystości pielgrzymkowych
przygotowywano się dziewięciodniową
Nowenną, którą rozpoczęto 23 lipca. Po
jej zakończeniu odbyły się 3-dniowe re
kolekcje, podczas których nauki wygła
szał biskup Ayo-Maria Atoyebi O.P. On
sam doświadczył niejednej nadzwyczaj
nej łaski w Aokpe.
W dniu 4 sierpnia wielu świadków
widziało cud związany ze słońcem. W
czasie jego trwania, cały obszar, zwany
miejscem objawień wyglądał jakby był
zabarwiony mocno żółtym światłem.
W czasie Mszy świętej koncelebro
wanej homilię wygłosił miejscowy biskup
Michael Apochi. Po Mszy św. duchowni
zdjęli swoje szaty liturgiczne i udali się
przed Grotę, gdzie wraz z wiernymi od
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mówiono modlitwę różańcową. Gdy rozpoczęto litanię do Matki
Bożej, Christiana wpadła w ekstazę. Objawienie rozpoczęło się
w południe, o 12:05 i trwało 5 minut.
Potem biskupi i księża wrócili do ołtarza, a Christiana pode
szła do mikrofonu i odczytała orędzie Matki Bożej następującej
treści: „Błogosławię was, dzieci Boże. Widzę was wszystkich i widzę trudności, jakie przeżywacie. Modlę się za was,
Moje dzieci i modlą się za was święci. Błogosławię was w
Imię Ojca, błogosławię was w Imię Syna i błogosławię was
w Imię Ducha Świętego.”
Czas łaski i miłosierdzia
W orędziach naszych czasów Matka Boża mówi, że żyjemy
w świecie, w którym bunt przeciwko Bogu i Jego prawu miłości
jest akceptowany, rozpowszechniany, wychwalany i uznawany
za nowy styl życia. Maryja ubolewa nad tym, że wiele Jej dzieci
staje się każdego dnia ofiarami grzechu, przemocy i zepsucia.
Grzech ciężki oddala ludzi od Boga, wyrywa z dusz cenny dar
Jego życia w łasce uświęcającej, czyni ich niewolnikami namięt
ności, wad, nałogów, osłabia zdolność oparcia się pokusom i
daje wielkie pole do działania szatanowi, który coraz bardziej
bierze w posiadanie życie ludzi, aby uczynić z nich narzędzia
do szerzenia niepohamowanego egoizmu, pychy, rozwiązłości,
bezbożności, nienawiści i podziału.
Matka Najświętsza mówi, że żyjemy w czasach Łaski i Mi
łosierdzia, nadziei i wyczekiwania. Wzywa do ofiarowania jej
pokuty, którą można pełnić na trzy sposoby. Pierwszy, to pokuta
wewnętrzna, która polega na praktykowaniu panowania nad
sobą, nad swoimi namiętnościami, nad tym, co nas niewłaści
wego pociąga, by osiągnąć w zamian za to uległość, pokorę i
gotowość współdziałania z Jej planem ocalenia i miłosierdzia.
Drugi sposób to codzienna milcząca pokuta, która polega
na pokornym, wiernym i doskonałym wypełnianiu obowiązków.
W ten sposób, w ciągu całego dnia znajdzie się wiele cennych
okazji do ponoszenia ofiar. Uśmiech, pogoda, spokój, cierpli
wość, akceptacja i ofiary – to są prawdziwe ciche akty pokuty,
które przynoszą większą wartość i światło każdej okoliczności
życia.
Trzeci sposób to pokuta zewnętrzna, która polega na opano
wywaniu namiętności i umartwianiu zmysłów, w szczególności
oczu, języka, słuchu i smaku. Matka Boża radzi, aby nie patrzeć
na otaczające nas wielkie zło, aby zamykać uszy i umysł na
zgiełk głosów, a przeznaczyć więcej czasu na skupienie, roz
myślanie i modlitwę. Matka Najświętsza proponuje, aby uczyć
się kontrolować język i zachowywać milczenie w sobie i wo
kół siebie, aby mówić jedynie w celu szerzenia dobra w duchu
miłości i pokornej służby wszystkim wokół. Radzi, aby unikać
krytykowania, szemrania, złośliwości i nie ulegać łatwej pokusie
osądzania i potępiania, a także, by zwalczać łakomstwo, prak
tykując post cielesny, o którym mówi tez Jezus w Ewangelii.
Matka Boża zapewnia, że jeśli pójdzie się jasną drogą, jaką
nam wyznacza – Bóg będzie nam błogosławił i dojdzie się do
pokoju serca i czystości duszy, a w rezultacie dopomoże się
Najświętszej Pannie Maryi, aby dokonało się zwycięstwo nad
złem, które zapowiedziane jest w Ewangelii, a także przepowie
dziane zostało w Fatimie, gdzie Maryja ogłosiła, że Jej Niepo
kalane Serce zwycięży.
Objawienia w Nigerii są kolejnym dowodem ukazującym, z
jaką cierpliwością i wytrwałością nasza kochająca Matka stara
się, aby Jej orędzia dotarły do wszystkich dzieci Bożych. Pra
gnie ona, aby wszyscy poznali Boże orędzie Pokoju i Miłości.
Kolejny raz uczy nas jak żyć według Ewangelii, ponieważ pra
gnie, abyśmy nie tylko kiedyś doszli do Nieba, ale już tu, na
ziemi, byli szczęśliwi.
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Ludzka seksualność
w orbicie miłości
– o teologii ciała
bł. Jana Pawła II
Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju stawiają przed czytelni
kiem dwa kontrastujące ze sobą obrazy z udziałem dwojga ludzi:
Adama i Ewy. Obraz pierwszy – czytamy w Księdze Rodzaju:
„A byli oboje nadzy, Adam i jego żona, a nie wstydzili się”. Ob
raz drugi: „A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że
są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski”.
Dwa obrazy – dwie sytuacje. Tym co odróżnia oraz radykalnie
oddziela od siebie obie sytuacje, jest pojawienie się we wza
jemnym odniesieniu obojga nowego doświadczenia, mianowicie
doświadczenia wstydu seksualnego. Jak gdyby autor tego tekstu
poprzez zastosowanie tego kontrastu sugerował czytelnikowi:
zastanów się nad doświadczeniem wstydu, nad jego naturą, rolą,
jaką odgrywa to doświadczenie; zobacz, co się za nim kryje.
Bł. Jan Paweł II odczytał tę sugestię i poszedł za nią, ko
rzystając z bogatego w tej materii dorobku współczesnych my
ślicieli: Maxa Schelera czy pomorskiego filozofa ks. Franciszka
Sawickiego. Tak oto pisze o wstydzie:
„Czym jest wstyd? (…) Z dokonywanych współcześnie analiz
wstydu – zwłaszcza wstydu «seksualnego» – trzeba wniosko
wać o szczególnej złożoności tego podstawowego przeżycia,
w którym wyraża się człowiek jako osoba we właściwej sobie
strukturze. W przeżyciu wstydu człowiek doświadcza lęku wobec
«drugiego ja» – tak więc np. kobieta wobec mężczyzny – a jest to
lęk o własne «ja»; człowiek niejako «odruchowo» wyraża tymże
samym przeżyciem potrzebę afirmacji swego «ja»: akceptacji na
miarę istotnej dla niego wartości. Wyraża zaś równocześnie na
wewnątrz: w sobie samym, i na zewnątrz: wobec «drugiego».
Można zatem powiedzieć, iż wstyd jest przeżyciem wielorako
złożonym także i w tym znaczeniu, że oddalając niejako człowie
ka od człowieka (kobietę od mężczyzny), szuka równocześnie
osobowego ich zbliżenia, ustanawiając dla niego właściwą
płaszczyznę i «poziom»”1.
A zatem wstyd jest (1) przeżyciem, które pojawia się (2) od
ruchowo (jest tu pewna niezależność od woli, spontaniczność),
jego integralnym elementem jest (3) lęk o to, że (4) zostanie się
potraktowanym nie jak osoba, że w oczach drugiego jest się
zredukowanym do jakiegoś tylko aspektu, nieodpowiadającego
pełni wartości osoby.
Przykładowo, w relacji lekarz-pacjent, jeżeli lekarz obchodzi
się z pacjentem traktując go wyłącznie jak kolejny przypadek cho
robowy i daje temu zewnętrzny wyraz np. w sposobie mówienia,
u pacjenta pojawi się wstyd z powodu choroby, u podstaw którego
leży jednak o wiele głębsze doświadczenie bycia potraktowanym
w sposób przedmiotowy. Podobnie u osób z widocznym kalec
twem w reakcji na ciekawskie spojrzenia postronnych pojawia się
wstyd, którego źródło stanowi niebezpieczeństwo bycia sprowa
dzonym w oczach drugiego jedynie do tego aspektu: kalectwa,
wybrakowania. Albo też dorastające dziecko, które coś zbroiło
1
Bł. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie
ciała a sakramentalność małżeństwa, Watykan 1986, s. 49-50.
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i wstydzi się powiedzieć o tym rodzicom.
Dlaczego się wstydzi? Czyż nie dlatego,
iż (słusznie czy nie) obawia się, że odtąd
rodzice będą na nie patrzyli przez pryzmat
popełnionego występku? A przecież jest
ono kimś więcej aniżeli jego własny czyn.
Z kolei w relacji, w której zaanga
żowana jest płeć osoby, będzie to lęk
przed byciem zredukowanym do sfery
cielesności, płciowości, przed byciem
potraktowanym w roli możliwego przed
miotu użycia, nawet na etapie samego
spojrzenia drugiego człowieka.
Dzięki temu, że przeżycie wstydu
jest odruchowe (Scheler nazywa je
Shutzgefühl – uczuciem ochronnym),
dzięki temu że jest po prostu reakcją na
sytuację, w jakiej znalazł się człowiek,
stanowi ono zarówno obiektywnie jak i
subiektywnie (dla doświadczającego go
człowieka) świadectwo istnienia obiek
tywnego porządku w relacjach pomiędzy
ludźmi, prawidłowości, według których
winny się układać relacje między kobietą i
mężczyzną, zwłaszcza w sferze płciowej.
Porządek ten, owa prawidłowość została
sformułowana przez Karola Wojtyłę w
dziele „Miłość i odpowiedzialność” w
postaci tzw. normy personalistycznej –
zasady, postulatu afirmacji osoby:
„Norma ta jako zasada o treści
negatywnej stwierdza, że osoba jest
takim dobrem, z którym nie godzi się
używanie, które nie może być traktowane
jako przedmiot użycia i w tej formie jako
środek do celu. W parze z tym idzie treść
pozytywna normy personalistycznej:
osoba jest takim dobrem, że właściwe
i pełnowartościowe odniesienie do niej
stanowi tylko miłość”.
Miłość w jej najrozmaitszych konfi
guracjach, aspektach i formach znajduje
się tu na przeciwległym biegunie wobec
takiego typu relacji, który określamy termi
nem « używanie » – słowem opisującym
nasze odniesienia do przedmiotów, do
rzeczy.
Prowadząc rozważania na temat mi
łości, Karol Wojtyła analizuje rozmaite jej
etapy czy formy, ale szczególne miejsce
poświęca kategorii miłości, którą określa
mianem miłości oblubieńczej:
„Miłość oblubieńcza jest czymś innym
jeszcze niż wszystkie dotąd przeanalizo
wane aspekty czy formy miłości. Polega
ona na oddaniu swojej własnej osoby.
Istotą miłości oblubieńczej jest oddanie
siebie, swojego „ja”. Stanowi to coś inne
go i zarazem coś więcej niż upodobanie,
pożądanie, a nawet niż życzliwość. Te
wszystkie formy wychodzenia w kierunku
drugiej osoby pod kątem dobra nie się
gają tak daleko jak miłość oblubieńcza.
Czymś więcej jest „dać siebie” aniżeli

tylko „chcieć dobra”, choćby nawet przez
to drugie „ja” stawało się jakby moim wła
snym, jak w przyjaźni. Miłość oblubieńcza
jest czymś innym i czymś więcej niż
wszystkie przeanalizowane dotąd formy
miłości zarówno od strony indywidual
nego podmiotu, od strony osoby, która
kocha, jak i od strony łączności między
-osobowej, którą miłość wytwarza. Kiedy
miłość oblubieńcza wejdzie w tę relację
między-osobową, wówczas powstaje coś
innego niż przyjaźń, mianowicie wzajem
ne oddanie się osób”.
Miłość oblubieńcza – najwznioślejszy
rodzaj miłości, kulminacyjny jej etap –
oddanie samego i całego siebie – może
się wyrażać w relacji seksualnej kobiety
i mężczyzny. Współżycie może stać się
materią wyrazową takiej miłości!
Z jednej strony może być wyrazem
użycia drugiego człowieka na sposób rze
czy (aż do właściwego rzeczom zużycia),
potraktowaniem go li tylko jako środka do
założonego celu – własnej przyjemności,
rozkoszy – i to nie tylko przyjemności
zmysłowej ściśle związanej ze współży
ciem seksualnym, ale i np. przyjemności,
jaką daje posiadanie drugiego człowieka,
jego ciała jak rzeczy.

A może również stać się wyrazem,
znakiem, mową miłości oblubieńczej –
całkowitego, nieodwołalnego i do końca
oddania siebie drugiemu.
A jesteśmy jeszcze wciąż na płasz
czyźnie natury, samego człowieczeństwa.
Natomiast w przestrzeni chrześcijańskiej
wiary można jeszcze uczynić dalszy
krok…2
Fundamenty, na których kobieta i
mężczyzna mogą w przestrzeni seksual
ności zbudować ten ostatni typ wzajem
nego odniesienia – miłość oblubieńczą,
jak również te czynniki antropologiczne,
które mogą stanąć temu na przeszkodzie,
dogłębnie i z pasją bł. Jan Paweł II opisuje
w swojej teologii ciała, tj. w serii katechez
środowych wydanych w formie książko
wej pt. „Mężczyzną i niewiastą stworzył
ich. Odkupienie ciała a sakramentalność
małżeństwa”. Ciekawych odsyłam do
źródła.
Aleksander Sztramski
Na zdjęciu: Adam i Ewa. Fresk w kata
kumbach Marcelinusa i Piotra IV w.
W kierunku sakramentalności, tj. przenoszenia w świat widzialny oraz urzeczywistniania odwiecznej i niewidzialnej
tajemnicy Boga.

2
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Znalezione w sieci

Michael H. Brown

O. José Antonio Fortea Cucurull - egzorcysta z Madrytu
omawia sprawy związane z okultyzmem i demonami oraz
wyjaśnia związek kryzysu duchowieństwa z biurokracją
Na stronie internetowej http://
www.spiritdaily.net poruszane są
nieraz tematy związane z aniołami
i demonami. Którejś nocy, podczas
rekolekcji, rozmawiałem z o. José
Antonio Fortea Cucurull, dobrze
znanym egzorcystą z Madrytu
(diecezja Alcalá de Henares) w
Hiszpanii. Na Uniwersytecie Pa
pieskim Camillas obronił pracę do
ktorską pt. „Egzorcyzmy w obecnym
wieku”. O. Fortea jest też bohaterem
książki „Wywiad z egzorcystą”.
Właśnie ze względu na jego wiedzę
i doświadczenie mogłem mu zadać
kilka pytań.
Jednym z nich, nurtującym
wiele osób jest to, jak często wystę
puje pełne opętanie? Kto jest na
nie narażony? Jak bardzo aktywny
w naszym obecnym czasie - w
opinii ojca Fortea, egzorcysty
diecezjalnego - jest diabeł?
Ojciec zapytany o te sprawy
odpowiedział, iż mimo że od czasu
do czasu, demon próbuje wpływać
na nas wszystkich, to jednak w
takim kraju jakim jest Hiszpania,
czyli w kraju liczącym 45 milionów
obywateli, zdarza się do czterech
przypadków całkowitego opętania w
ciągu roku. W wyniku tego demon
przejmuje pełną kontrolę nad czyimś
ciałem. Równocześnie zwrócił
uwagę na fakt, że Kościół nie jest
obecnie dobrze przy
gotowany do
odpowiedniego reagowania w tej
dziedzinie, która była przecież częś
cią misji Jezusa.
“Mówimy o czymś, co jest rzadko
spotykane” – powiedział kapłan.
Podobnie jak inni egzorcyści, hisz
pański duchowny odróżnia opętanie
od ulegania wpływowi i naciskom
istot nieczystych lub uleganie przyg
nębieniu z powodu istot nieczystych.
To ostatnie występuje, jak wynika z
jego doświadczeń, najczęściej. Są
też takie przypadki owładnięcia
przez złego ducha, które są mniej
zauważalne.
O. Fortea, proboszcz parafii
św. Marii Magdaleny w Anchue
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lo, obserwuje średnio od pięciu do
dziesięciu przypadków ludzi, którzy
przychodzą do niego każdego dnia
w przekonaniu, że są dotknięci
przez złe duchy (nazywa to opresją
lub atakiem). Egzorcysta wskazał
na fakt, że mamy do czynienia z
całkowitym opętaniem (a nie z
chorobą psychiczną), kiedy źródłem
owładnięcia przez złego ducha jest
okultyzm.
Europa jest kontynentem du
żo bardziej zeświecczonym niż
USA, a jednak Ameryka ma w
zasadzie jednakowe problemy z
oddziałwaniem demonów na ludzi.
Mocna wiara w nadprzyrodzoność,
jaką zaobserwował w USA - a której
w Europie brak - często prowadzi
lu
dzi do okultyzmu, mediumizmu,
satanizmu, nauk ezoterycznych, po
gaństwa, panteizmu, czarów albo do
New Age. O. Fortea określił to jako
złe nadprzyrodzone doświadczenie.
Innymi słowy, moce ciemności
często wykorzystują niewłaściwe
zainteresowanie ludzi sprawami du
chowymi.
“Jest jasne, że im więcej ludzi
zajmuje się czarami, tym więcej
będzie przypadków owładnięcia
przez demona”, powiedział ojciec
Fortea. “40 lat temu było mniej
takich przypadków w Europie. W
obu Amerykach istnieje na przykład
kult zwany Santeria. To praktyki
okultystyczne
rozpowszechnione
szcze
gólnie w rejo
nie Miami,
obejmujące rytuały wywodzące
się z szamanizmu. Są to tańce do
rytmicznej muzyki mające ułatwić
osiągnięcie ekstazy religijnej i kon
takt z duchami przodków i bogami.
Składa się tam także ofiary krwawe
ze zwierząt, przeważnie z kurcząt,
wierząc, że to zadowala bogów i
zmarłych. Kapłan Santerii nazywany
jest babalawo, czyli ojciec tajemnic.
Wielka różnica między Europą
a Ameryką polega na tym, że A
meryka Południowa i Północna wy
kazują więcej wiary. Europa jest
obszarem bardziej zeświecczonym,

dlatego tam demon wywiera większy
wpływ. Ale w obu Amerykach, na
wet dobrzy ludzie, korzystają nieraz
z usług wróżek, szamanów lub me
dium (czyli takiego człowieka, który
może porozumiewać się z duchami,
duszami). Na tym właśnie polega
różnica. Nie mogę powiedzieć stwierdził w rozmowie o. Fortea - że
teraz jest więcej przypadków wy
magających egzorcyzmów, ale coraz
częściej ludzie przekraczają ba
rierę, która istnieje między naszym
światem a tym innym światem... To
właśnie dzieje się obecnie częściej
w USA: wyraźnie zaznacza się
praktykowanie okultyzmu. Równo
cześnie doświadcza się też coraz
bardziej chrześcijaństwa. Ame
rykanie, ze względu na swoją wiarę,
więcej się modlą. Dlatego nie mówię,
że w USA jest więcej przypadków,
wymagajaćych egzorcyzmów, bo
tak naprawdę nie znam dokładnych
danych.
Jednym z najbardziej ekstremal
nych przypadków, w jakie był
zaangażowany
ojciec
Fortea,
posługując jako egzorcysta, była
kobieta, której wyzwalanie spod
władzy demona trwało dziewięć lat.
“Teraz jest już zdrowa i funkcjonuje
normalnie - wspominał o. Fortea.
- To był przypadek bardzo drama
tyczny, ponieważ towarzyszył mu
przerażający krzyk. Nigdy wcześ
niej nie spotkałem się z czymś takim
i nie wiedziałem, że w ogóle jest
możliwy taki krzyk. Obserwowałem
nawet, jak poruszało się jej łóżko: to
było niemożliwe, żeby czynił to sam
człowiek”.
Zapytałem ojca: jaka była
przyczyna tego opętania? “Mogę
przytoczyć to, co powiedział mi
demon: czary i kult. Ale nie jestem o
tym do końca przekonany. Demony
oszukują.
Istnieją różne sposoby wpływania
szatana na człowieka. Może to
być ból, stan transu, ale demon nie
może swobodnie poruszyć ciała,
które zachowuje wolność – może
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ono jedynie zadrżeć. Demoniczny
wpływ na człowieka jest bardziej
ogólny, powtarzany wielokrotnie”.
Ale, wspominał w rozmowie
o. Fortea, czasami są też wypadki
ekstremalne. Na przykład uzdrowie
nia mają miejsce w połączeniu z
wyzwoleniem i egzorcy
zmami.
Przytoczył “poważny przypadek”
człowieka, który miał dużego guza
na wątrobie, który po odmówieniu
egzorcyzmu
zniknął.
“Wielka
szkoda, że nie używamy częściej
uzdrawiającej mocy modlitw o
uwolnienie” - stwierdził egzorcysta,
który przemawiał do księży w
diecezji św. Augustyna na Florydzie.
Jego podejście do konkretnego
człowieka to przede wszystkim
błogosławieństwo tej osoby, aby
sprawdzić, czy jest ona w posiadaniu
demona.
Ojciec Fortea powołuje się też na
świętych, takich jak św. Grzegorz.
“Zazwyczaj modlę się językami,
i naprawdę to działa - mówi - De
mony rozumieją, co mówię.”
Ojciec Fortea jest też wzywany
do zbadania domów, które wydają
się być zaatakowane przez złe du
chy. Zaleca w takich przypadkach
częste odmawianie różańca świętego
i używanie wody święconej. Oczy
szczenie budynku może być bar
dzo czasochłonne. “Był nawet

przypadek, do którego pofatygował
się sam biskup i egzorcyzmy w
tym domu zajęły sporo czasu” wspomniał. Zazwyczaj wymaga
to wytrwałości (List św. Jakuba
4,7: Przeto poddajcie się Bogu,
przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie
od was).
Przypadek, który jest rzadko
rozstrzygany przez Kościół, doty
czy duchów zmarłych i tego, czy
mogą one negatywnie wpłynąć na
życie. Ojciec Fortea opisał nam w
rozmowie to zjawisko jako “temat
bardzo tajemniczy” i dodał, że są
“różne opinie wśród egzorcystów”.
Wolał jednak nie roztrząsać tego
problemu szczegółowo. Wyjaśnił
bowiem, że jest to temat, który mo
że wywołać strach, a strach ma dzia
łanie destrukcyjne na człowieka.
Inny problem, jaki podjęliśmy w
naszej rozmowie dotyczył związku
pomiędzy aborcją i owłądnięciem
przez szatana. Jednak o tym
także niechętnie mówił o. Fortea,
ograniczając się do stwierdzenia,
że “aborcja jest już sama w sobie
straszną tragedią dla kobiety”.
Ojciec Fortea mówi, że w jego
wieku (ma 45 lat) nie posiada jakiejś
szczególnej wrażliwości na obec
ność zła. Jego podejście do problemu
opętania jest bardziej intelektualne.
Pytany o uznanie objawień,

szczególnie Matki Bożej, w miej
s
cach takich jak Medziugorje w
Hercegowinie, które podzieliło eu
ropejskich egzorcystów, o. For
tea powiedział, że obecnie “nie
wypowiada się”. Ale jest za to
żarliwym obrońcą - uważanych
za kontrowersyjne - pism wło
s
kiej mistyczki Marii Valtorty,
która napisała “Poemat BogaCzłowieka”. Powiedział, że jak
poinformowano go w Rzymie,
planuje się rozpoczęcie jej procesu
beatyfikacyjnego. “Ludzie, którzy ją
do tej pory atakowali – będą mocno
zaskoczeni takim obrotem sprawy
- stwierdził - Jej sprawa została
przyjęta w Kongregacji do spraw
Świętych”.
Pozwoli ojciec - zagadnąłem
go jeszcze - że będziemy wspólnie
próbowali zrozumieć współczesne
sprawy. Istnieje tak wiele tajemnic!
Na przykład, co z kryzysem i
nadużyciami wśród duchowieństwa
- zwłaszcza w krajach takich jak
USA? Kapłani w tym kraju są
bardzo dobrzy - więc dlaczego tak
wiele tam przypadków nadużyć?
Ojciec Fortea odpowiada: “W
Hiszpanii takie wypadki, o jakich
głośno w USA, są nieliczne. Oczy
wiście zastanawia mnie, skąd
to się bierze... Sądzę, że kapłani
w niektórych krajach spędzają
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zbyt dużo czasu z papierkami w
urzędach parafialnych i w tym
tkwi wielkie niebezpieczeństwo –
biurokracja zabija duszpasterstwo.
Praca biurowa to nie jest praca du
sz
pasterska. Siedzenie przed kom
puterem to nie jest działalność dusz
pasterska. Kapłani powinni powrócić
do prostoty swej posługi. Powinny
zostać stworzone komisje, aby ten
problem zbadać. Jeśli się przyjrzeć
księżom we Włoszech, w Hiszpanii,
a nawet prawosławnym duchownym
w Grecji, to można wtedy odkryć,
że ich funkcjonowanie w prostocie i
ubóstwie jest owocniejsze.
W Hiszpanii, to byłoby nie do
pomyślenia, aby zamknąć kościół
czy go sprzedać. W Hiszpanii
eksploatacja kościoła jest bardzo
tania. Wciąż otwieramy nowe koś
cioły w naszej diecezji. Jednak im
bardziej rozwija się biurokracja
w Kościele, tym bardziej zajmuje
ona czas, tym bardziej pogrąża w
papierkach i coraz bardziej odciąga
od służenia Jezusowi w braciach”.
O. Fortea zauważył też i uznał
za pozytywny fakt, że liczba egzor
cystów w USA rośnie. “Dziesięć lat
temu było trzydzieści może czter
dzieści diecezji (nie więcej) w USA,
które miały oficjalnego egzorcystę,
a teraz ich liczba się podwoiła.”
Zła wiadomość to ta, że wiele die
cezji pozostaje nadal bez posługi
egzorcystów.
Na drodze, którą mamy prowadzić
ludzi do Chrystusa, nie należy działać
w sposób ziemski i biurokratyczny.
Kiedy działamy tak jak On działał,
wtedy widzimy uzdrowienia, wi
dzimy wyzwolenie od zła. Obser
wujemy uwalnianie od lęku, de
pre
sji, obsesji, ucisku, nawet od
opętania.
Powinniśmy, chcąc uchronić się od

wpływu szatana, szczególną uwagę
skupić na Piśmie Św. Samo w sobie
posiada ono wielką moc nad złem.
Gdyby byłoby możliwe obserwo
wanie posługi egzorcyzmu, mówi
ojciec Fortea, to byłoby widać,
że “strony Ewangelii ożywają w
naszych czasach.”
Na swojej stronie internetowej
(http://www.fortea.us) o. Fortea
umieścił jeszcze informację, któ
rej przytoczenie wydaje się tu
pożyteczne.
Otóż - jak pisze - wielu kapłanów
jest sceptycznie nastawionych do
skuteczności przekleństwa. Niemniej
jednak egzorcyści zgodnie uznają, że
klątwy istnieją i dopuszczone przez
Boga, przynoszą zgubne skutki.
Kiedy ludzie przychodzą skarżąc
się, że cierpią z powodu klątwy,
o. Fortea radzi im, poza pewnymi
wyjątkami, gdy to nie jest możliwe,
aby upewnili się, czy przyczyny ich
cierpienia nie są związane z innym
wpływem demonów. Jeśli jednak
rzeczywiście cierpią oni właśnie
z powodu przekleństwa, wtedy
jedynym środkiem i lekarstwem,
które może im pomóc jest:
- codzienna modlitwa z rozwa
żaniem tajemnic różańca św.
- czytanie Ewangelii chociaż
przez 5 minut dziennie.
- osobista rozmowa z Bogiem
przez kilka chwil.
- uczestniczenie we Mszy św.,
częściej niż tylko w niedzielę
- umieszczenie w domu poświę
conego krzyża oraz wizerunku Ma
ryi Dziewicy
- czynienie na sobie znaku krzy
ża wodą święconą raz dziennie
Źródło: www.spiritdaily.net
Przekład z ang.: Katarzyna R.

Vox Domini 43-190 Mikołów
skr. poczt. 72 Tel.: 32 2584228 (8.00 do 14.00).
e-mail: biuro@voxdomini.com.pl
http://www.voxdomini.pl
http://www.voxdomini.pl/sklep
Druk: Drukarnia Dimograf, Bielsko-Biała.
Redakcja: Ewa Bromboszcz.
Nakład: 2 tys. egz.
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych.
Przedruk i wykorzystanie tekstów możliwe wyłącznie
po otrzymaniu pisemnej zgody.
Nr konta do wpłat na prenumeratę:
BRE Bank (35 zł rocznie)
16 1140 2004 0000 3602 3422 2480

46

Moja w

Moi najmilsi synowie, pozwólcie Mi
się prowadzić. Moja walka już się rozpo
częła.
Zacznę atakować Mego przeciwnika
w serce i będę działać przede wszystkim
tam, gdzie czuje się on już pewnym zwy
cięzcą. Udało mu się zwieść was przez
pychę. Umiał przygotować wszystko w
sposób bardzo inteligentny. Nagiął do
swego planu wszystkie dziedziny nauki
i techniki ludzkiej, nakazując wszystkie
mu bunt przeciw Bogu. W jego rękach
znajduje się już duża część ludzkości.
Oszustwem umiał przyciągnąć do
siebie uczonych, artystów, filozofów,
erudytów i możnych. Zwiedzeni przez
niego, oddali się dziś na jego służbę, by
działać bez Boga i przeciw Bogu.
W tym jednak tkwi słaby punkt Moje
go przeciwnika.
Zaatakuję go, używając siły małych,
ubogich, pokornych i słabych. Ja, «mała
służebnica Pańska», stanę na czele
ogromnego zastępu pokornych, by za
atakować umocnioną fortecę pysznych.
Wszystkich Moich synów proszę tyl
ko o to, by poświęcili się Mojemu Niepo
kalanemu Sercu i oddali Mi się w posia
danie. Dzięki temu Ja Sama będę w nich
działać. Dzięki nim Moje zwycięstwo już
się rozpoczęło.
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walka

Wydaje się, że także w Moim Koście
le szatanowi udało się wszystko zdobyć.
Czuje się absolutnie pewny, bo udało mu
się oszukać was i zwieść:
– błędem szerzącym się wszędzie
i głoszonym nawet przez wielu Moich
biednych synów Kapłanów;
– niewiernością ukrytą pod pozorem
kultury i uwspółcześniania prawd wiary,
by ewangelizacja była bardziej przysto
sowana i akceptowana. Przez to jednak
ewangelia, którą głoszą dziś niektórzy,
nie jest już Ewangelią Mojego Syna Je
zusa;
– grzechem, który nie tylko jest po
pełniany, ale także coraz bardziej uspra
wiedliwiany. Często właśnie życie ka
płańskie i zakonne staje się prawdziwym
dołem nieczystości.
Nad tym Kościołem, który wydaje się
bliski zatonięcia, szatan chce panować
jako pewny zwycięzca. Ale Ja ugodzę go
w serce i wykorzystam jego zwycięstwo,
by przyczyniło się do tryumfu Mego Nie
pokalanego Serca.
Posłużę się ciemnością, którą wszę
dzie rozszerzył. Wybiorę dusze Moich
najmniejszych synów, aby dać im Moje
własne światło.
Właśnie ta ciemność pobudzi ich do
szukania ocalenia w światłości płynącej

Z książki
ks. Stefano Gobbiego
„Do Kapłanów,
umiłowanych synów
Matki Bożej”
(127)
z Mojego Niepokalanego Serca. Cały
tryumf Mego przeciwnika skłoni więc
wiele dusz do schronienia się w Moim
matczynym Sercu.
Wezwę Moich Kapłanów, by dali
świadectwo swej wierności aż do hero
izmu. Swoim przykładem pomogą oni
duszom wielu Moich zbłąkanych dzieci
powrócić na drogę wierności.
Doprowadzę Moich najmilszych sy
nów do wielkiej świętości, żeby za ich
pośrednictwem na nowo zadośćuczynić
za wszelki grzech świata. Dzięki temu
wiele Moich zagubionych dzieci znajdzie
ocalenie.
Dlatego dziś szatan tak bardzo się
Mnie boi!
Już wyruszyłam z zastępem Mo
ich małych dzieci. Nic nie zdoła Mnie
zatrzymać i odniosę Moje całkowite
zwycięstwo. Tak więc w chwili, w której
wszystko wyda się stracone, Opatrzność
spo¬woduje tryumf Mojego Niepokala
nego Serca w świecie.
*
Ks. Stefano Gobbi urodził się 22
marca 1930 r. Modląc się w Fatimie za
kapłanów, którzy utraciwszy wiarę za
mierzali szkodzić Kościołowi, otrzymał
od Matki Bożej natchnienie założenia
Kapłańskiego Ruch Maryjnego, który
duchowo wzmocniłby kapłanów. Odtąd
KRM tworzy zastęp wierny poleceniom
Matki Bożej i przyczyniający się do Jej
tryumfu w świecie dla utorowania drogi
przychodzącemu Chrystusowi. Ruch
ten nie posiadając żadnych formalnych
struktur w szybki sposób rozprzestrze
nił się na całym świecie. Każdego roku,

w okresie trwania objawień ks. Gobbi
oraz grupa jego współpracowników od
wiedzała Ojca Świętego Jana Pawła II,
modląc się z nim podczas wspólnej ce
lebracji Eucharystii. Książka „Do Kapła
nów, umiłowanych synów Matki Bożej”
otrzymała imprimatur kardynała Ruiza.
Ks. Stefano Gobbi zmarł w Me
diolanie, o godz. 15.00 dnia 29 czerwca
2011, w uroczystość św. Apostołów Pio
tra i Pawła. Od 19 czerwca był hospitali
zowany w następstwie przebytego ataku
serca. Wszyscy krajowi i regionalni prze
wodniczący Kapłańskiego Ruchu Maryj
nego zebrali się na corocznych rekolek
cjach w Sanktuarium Miłości Miłosiernej
w Collevalenza od 26 czerwca do 2 lip
ca. Ciało ks. Gobbiego zostało przewie
zione z Mediolanu do Collevalenza 30
czerwca, gdzie Mszy św. przewodniczył
kardynał Dias Ivan. Tego samego dnia
ciało przeniesiono do Dongo (Como) we
Włoszech, do miejsca jego urodzenia.
Msza święta pogrzebowa została od
prawiona w pierwszą sobotę miesiąca,
2 lipca, we wspomnienie Niepokalanego
Serca Maryi.
Kiedy kardynał powiadomił Papieża
Benedykta XVI o śmierci ks. Gobbiego,
Papież powiedział: „Poszedł prosto do
Nieba!”
*
Orędzia w formie książki (nowe pięk
ne wydanie w twardej oprawie) oraz w
formie audio na 3 płytach CD mp3 do
stępne są w stałej sprzedaży. Przesłanie
dla osób pragnących oddać swoje życie
w ręce Niepokalanej Matki.
Zamówienia i informacje:
Biuro Handlowe LUMEN
43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 6
Tel.: 32 7383869
http://www.voxdomini.pl/sklep
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WSPOMAGAMY JAPONIĘ MODLITWĄ
„Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i mieszka w cieniu Wszechmocnego…
Nie ulękniesz się ani zarazy, co idzie w mroku,
ani moru, co niszczy w południe.” (Ps 91,1-6)

Brat Julian o.p. przekazuje Ojcu Świętemu
Janowi Pawłowi II bukiet modlitw Japończyków w intencji Narodu Polskiego

„Okryje cię swymi piórami i schronisz
się pod Jego skrzydła: Jego wierność
to puklerz i tarcza.” (Ps 91,4)

Gdy zacząłem myśleć na temat modlitwy w intencji
Japonii, nie znalazłem lepszego tekstu niż powyższy psalm 91. „Zaraza” czy „morowe powietrze” dzisiaj to właśnie zagrożenie radioaktywne, wobec którego
wszyscy są bezradni. Obecny stan techniki i nauki nie
zapewnia sposobu na opanowanie sytuacji po wybuchu
w elektrowniach atomowych Czarnobyla czy ostatnio Fukushima.
Modlitwa jest tutaj największą i jedyną pociechą i ratunkiem.
Modlitwa to schronienie się pod skrzydła wszechmocy
miłującego nas Boga. A tylko On jest w stanie uchronić
nas od skażenia radioaktywnymi emisjami.
Tarcza modlitwy jest najlepszym zabezpieczeniem
przed napromieniowaniem. Bardzo polecam wszystkim
moim drogim przyjaciołom modlitwę psalmem 91 w intencjach Japonii.

Był rok 1982. W Polsce – stan wojenny. Komitet Pomocy dla Narodu Polskiego zbierał wielkie sumy pieniędzy na pomoc Polakom. Młoda Japonka przyszła do mnie i zapytała, czy nie dałoby się zrobić coś innego niż tylko
zbiórka pieniędzy. Poprosiłem ją, aby się zaczęli modlić w intencji Polski. Wierna zorganizowała w swojej parafii
grupę modlitewną, która modliła się za Polskę. Przed moim wyjazdem do Polski przyprowadziła grupę wiernych do
naszego klasztoru w Shibuya i wręczyła mi „Porando no kokumin no tame ni reitekina hanataba” czyli „Duchowy
bukiet kwiatów w intencji polskiego Narodu” . Na pięknej ozdobnej tekturce wypisane były „duchowe kwiaty”:
ilość Mszy Św, Komunii świętych, postów, różańców, godzin adoracji, etc. Na pół serio, pół – żartem obiecałem, że
wręczę to bezpośrednio Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II. 8 maja 1982 roku dostąpiłem zaszczytu koncelebracji
z papieżem Janem Pawłem II, a potem na spotkaniu w bibliotece mogłem wręczyć Ojcu świętemu ten „duchowy
bukiet”. Zdjęcie ujmuje ten właśnie moment, gdy tłumaczę Ojcu Świętemu, co jest napisane na tabliczce, która była
zawinięta w kwieciste froshiki (chustka do zawijania różnych rzeczy). Ojciec Święty słuchał uważnie mojego objaśniania.
Myślę, że nadszedł czas rewanżu za tamtą pomoc materialną i duchową dla Polaków. Zbiórka pieniężna
poszła z całej Polski. Była to suma niemała. Ale chcemy kontynuować naszą duchową pomoc przez takie właśnie
bukiety duchowej pomocy dla Japonii. Każda ofiara jest bardzo ważna. Taka wymiana modlitw, ofiar ogromnie ubogaca wzajemnie serca.
Brat Julian Różycki, o.p.
Jesteśmy nieformalną grupą katolików, niosących pomoc duchową dla
Japonii. Chcemy zrewanżować się Japooczykom za ich pomoc dla narodu
polskiego. Zbliża się 30 rocznica symbolicznego przekazania tego duchowego daru Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II. Przypada ona 8 maja 2012r.
Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się uczcić tę rocznicę podobnym wydarzeniem, jakie dokumentuje powyższe zdjęcie.
Naszym opiekunem duchowym jest ojciec Julian Różycki, dominikanin,
który pracował wiele lat jako misjonarz w Japonii.
W zakresie wiadomości o Japonii wiele pracy wnosi pani dr Agnieszka
Żuławska Umeda, profesor japonistyki.
Zapraszamy serdecznie do przyłączenia się do wspólnej modlitwy.
Osoba do kontaktu: Beata Pyszyńska, tel.: 696 044 256
ul. Grzybowska 16/22 m. 1017
00-132 Warszawa
Modlitwa za Japonię w internecie
witryna: www.modlitwazajaponie.xaa.pl,
mail: modlitwazajaponie@gmail.com
facebook: www.facebook.com/modlitwazajaponie
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O. Julian Różycki o.p.

Jedni drugich brzemiona noście...
Rok, który minął na pewno będzie
pod znakiem potrójnego kataklizmu w Ja
ponii: wielkiego trzęsienia ziemi, jakiego
nie było od tysiąca lat. Fala morska, która
podniosła się z tego trzęsienia, tsunami,
w ciągu kilku minut zmiotła wsie i osie
dla i pociągnęła za sobą śmierć około
30 tysięcy ludzi. Pomyśleć, dwanaście
takich wiosek jak Olszyny znika w ciągu
kilkunastu minut. Z tym jakoś Japończycy
dosyć szybko się zdołali uporać. Ale jesz
cze do dziś kilkanaście tysięcy dorosłych
czeka na nowe domy, a około 1500 sierot
czeka na lepsze domy dla dziecka, bo
stracili rodziców, rodzeństwo w ryczącej
i groźnej fali tsunami. Nie do zagojenia
są też rany serca tych, którzy przeżyli,
a utracili wszystko: całe rodziny i swoje
domostwa czy mieszkania. Ale najgroź
niejszy jest dla Japończyków wybuch w
elektrowni atomowej Fukusima Dai-ici. W
wyniku tego wybuchu nastąpiło stopienie
elektrod atomowych, które ciągle emitują
skażone pierwiastki i napromieniowują
wodę, ziemię i powietrze. Japończyków
czekają takie zachorowania jak po wy
buchu bomby atomowej w Hiroshima,
najczęściej białaczka czyli rak krwi. Na
uka i cały świat nie ma żadnego sposobu
na opanowanie tej sytuacji. Załamała się
wiara w naukę i potęgę rozumu, który nie
uznawał Boga.
W tej sytuacji przyjaciele japońscy

zaprosili mnie na dwa tygodnie, abym
własnymi oczami zobaczył, jak wygląda
Japonia po tych wydarzeniach. Po blisko
6 latach znowu wylądowałem w Japonii.
Na dwa tygodnie znalazłem się jakby w
zupełnie innym świecie. Po 7 miesiącach
od tamtych wydarzeń na zewnątrz ani
śladu, wszystkie gruzy usunięte, drogi
asfaltowe wyrównane. To Polska z roz
kopanymi dworcami, drogami i ulicami
wydaje się krajem totalnego bałaganu
i chaosu na drogach, na stacjach kole
jowych, gdzie do rzadkości należy po
ciąg, któryby się nie spóźnił. Spotkałem
się z wiernymi z moich grup biblijnych i
modlitewnych, których nazwałem Ko
ściołem serca, bo byłem ze wszystkimi
związany serdecznymi więzami. Trzy
lata wspólnego czytania Pisma św. na
cotygodniowych spotkaniach wytworzyło
więzy silniejsze od upływu czasu. Miałem
ze sobą „małego księdza” i odprawiałem
razem z nimi Eucharystię. To było to, cze
go oczekiwali najbardziej. Jak sześć lat
temu żegnaliśmy się ze łzami, tak teraz
to ponowne spotkanie stało się źródłem
wielkiej wzajemnej pociechy. W mieście
Sendai, gdzie było najbliżej epicentrum
tego trzęsienia ziemi i największe szkody
spowodowane przez tsunami usłyszałem
od Filomeny, która była w Olszynach:
„straciłam dosłownie wszystkich swoich
najbliższych” – i wybuchła płaczem. Inna:

„Utraciłam dosłownie wszystko i nie mam
nic. Ale doświadczam teraz, jaka to cu
downa wolność nie polegać na tym, co
się posiada, ale zaufać samemu Bogu”.
Spotkaliśmy się jako starzy dobrzy przy
jaciele, ale z miłością dojrzalszą i głęb
szą, niż wtedy, kiedy byliśmy ze sobą na
co dzień. Pomimo braku zewnętrznych
spotkań czas pracował dla nas. Na jed
no spotkanie przyszło naraz ośmioro
nieochrzczonych przyjaciół. Młodzi, któ
rych ślub błogosławiłem w takiej leśnej
świątyni u podnóża japońskich Alp, przy
prowadzili trójkę swoich dzieci, babcię i
dziadka ze strony matki oraz sąsiada, z
którym jeździliśmy na narty, a który rok
temu utracił żonę. Zmarła na raka mózgu.
Sprawili mi wielką radość. Japończycy
potrafią bardzo szlachetnie dotrzymać
wierności przyjaźni. Gdy odjeżdżałem już
na lotnisko autokarem, kierowca widząc
moją koloratkę zapytał, czy jestem księ
dzem katolickim. Gdy usłyszał potwier
dzenie, powiedział: „Obecność kapłana
jest błogosławieństwem dla mojego au
tokaru i dzisiejszych kursów”. Gdy dałem
mu obrazki Pana Jezusa Miłosiernego i
Matki Bożej Częstochowskiej, spiął je
długopisem i poprosił o autograf. Umiał
się znaleźć. Moi wierni poczuli się ogrom
nie umocnieni przez naszą wzajemną
modlitwę i bardzo liczą na pomoc modli
tewną z Polski.
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Ks. Michał Kaszowski

Miłość wobec cierpienia
Tragedią człowieka - istoty stworzonej
na obraz i podobieństwo Boże - jest
nie tylko to, że popadła w grzech, ale
i to, że dosięga go cierpienie. Według
nauki objawionej między grzechem i
cierpieniem ludzkim istnieje głębokie
powiązanie. Chrześcijanin powołany
jest do tego, by usuwać wszelkie formy
cierpienia.
W jaki sposób Księga Rodzaju
tłumaczy pojawienie się
cierpienia na świecie?
Rdz 3,6-20
Pierwsza księga Starego Testamentu
wyjaśnia, że cierpienie jest następstwem
grzechu prarodziców, którzy oddalili się od
Boga, jedynego źródła szczęścia. I tak po
upadku pierwsi ludzie zaczęli odczuwać
niepokój, co obrazowo przedstawione jest
jako ukrywanie się przed Bogiem (por.
3,8). Z powodu grzechu kobieta ma w bólu
rodzić dzieci (por. 3,16), a mężczyzna z
wielkim trudem ma zdobywać pokarm,
ponieważ ziemia będzie rodzić ciernie i
oset (por. 3,17-19).
Jakie cierpienie i dzisiaj rodzi
się z grzechu?
Mk 15,16-20
Wiele form cierpienia wyraźnie
łączy się z grzechem, np. niepokój,
rozgoryczenie, dotkliwe wyrzuty sumienia,
niezadowolenie z siebie itp. Grzechem
są wojny, napady, zabójstwa, rozłamy i
nienawiść. Świat, w którym jedni umierają
z głodu, a drudzy żyją ponad stan — to
rezultat grzesznej obojętności, egoizmu
i niesprawiedliwości. Wielu ludzi nie
posiada lekarstw, a państwa trwonią
miliardy na zbrojenia, jedni ciężko pracują,
a inni beztrosko się bawią. Wszystko to
jest grzeszną niesprawiedliwością.
Nieraz cierpienie pojawia się stąd,
że człowiek w bezmyślny i grzeszny
sposób podchodzi do świata. Zamiast
pełnego miłości kierowania światem,
zamiast rozumnego wykorzystywania
jego bogactw naturalnych, w człowieku
pojawia się niepohamowane pragnienie
chciwego zagarniania wszystkiego,
eksploatowania i dewastowania przyrody.
Człowiek bezmyślnie zanieczyszcza
środowisko naturalne, co staje się
powodem licznych chorób, a nawet
zwiększonej śmiertelności. Jakże często
wskutek lenistwa człowieka i braku
gospodarności ziemia wydaje same
tylko ciernie i chwasty (por. Rdz 3,17-18),
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nie mogąc wyżywić ludzkości skazując
wielu na śmierć głodową i cierpienie. Z
pewnością inaczej wyglądałoby życie na
ziemi, gdyby człowiek - od początku swego
istnienia - wszystkie swoje siły zużywał
tylko dla postępu, dla pomnażania dobra,
dla uszczęśliwiania innych, nie zaś - do
niszczenia, zabijania i wymyślania nowej
broni. Grzech, także i nasz, zawsze rodzi
cierpienie, np. nasze lenistwo, egoizm,
obojętność na los innych - wszystko to
może stać się powodem przeżywania
przez innych dotkliwego osamotnienia
i bólu.
Nierzadko zdarza się, że cierpią
niewinne dzieci, które – rodząc się z
różnymi chorobami – są skazane na
życie pełne cierpienia. Niestety, wiele
cierpień tych biednych dzieci ma również
swoją przyczynę w grzechu ludzkim.
Ileż bowiem w historii ludzkiej było
poczęć, które dokonały się pod wpływem
upojenia alkoholem, narkotykami, ileż
poczęć ze związków kazirodczych itp.
Jak bardzo osłabiany bywał kruchy
organizm dziecka przez papierosy,
które paliły matki przed poczęciem,
a nawet w stanie błogosławionym,
przez zażywane przez nie narkotyki,
przez różne środki antykoncepcyjne
zatruwające ich organizm. Oczywiście,
w wielu wypadkach ani matka, ani ojciec
nie są osobiście odpowiedzialni za
dziedziczone przez ich dziecko choroby
lub ułomności. Gdybyśmy jednak umieli
zbadać dokładnie właściwą przyczynę
cierpienia jakiegoś niewinnego dziecka,
mogłoby się okazać, że znajduje się ona
w jakimś grzesznym związku przodków,
który przyczynił się do dziedzicznego
obciążenia rodzących się dzisiaj dzieci,
albo w zatruciu środowiska naturalnego,
które także wynika z niemoralnej
działalności człowieka.
Choć grzech rodzi cierpienie, jednak
nie można każdej formy ludzkiego bólu
uważać za bezpośrednie następstwo
jego upadków osobistych, za karę.
Kiedy uczniowie Jezusa domagali się
od Niego wyjaśnienia, czy kalectwo
niewidomego od urodzenia jest karą za
jego grzechy osobiste, czy też za grzechy
jego rodziców usłyszeli odpowiedź: „Ani
on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale
[stało się tak], aby się na nim objawiły
sprawy Boże” (J 9,3). Chrystus również
cierpiał, chociaż byt bezgrzeszny.
Cierpienie jest wielką tajemnicą.

Niełatwo znaleźć odpowiedź na takie
pytania, jak: „Dlaczego cierpią niewinne
dzieci?”; „Dlaczego w kataklizmach giną
tysiące osób?” Trudno nam odpowiedzieć,
jakie to „sprawy Boże” mają się objawić w
tych cierpieniach. Wszystko ostatecznie
wyjaśni się dopiero w wieczności.
Dlaczego dopuszczenie
przez Boga cierpienia
nie przeczy Jego miłości?
Łk 23,44-46
Zauważanie lub doświadczanie
cierpienia stanowi poważną próbę dla
naszej wiary w miłość i opiekę Bożą.
Taką próbę musiała przechodzić również
Maryja, kiedy spotykała się z „milczeniem”
Ojca niebieskiego, podczas gdy Herod
usiłował zabić Jego Syna, gdy faryzeusze
wyśmiewali Go, kpili sobie z Niego,
fałszywie Go oskarżali, gdy Piłat wydał Go
na haniebną śmierć krzyżową. Wszystkie
te cierpienia spadły na najbardziej
niewinnego z ludzi. Przez mękę jednak
i krzyż Chrystusa dokonało się nasze
odkupienie. Dlatego właśnie Ojciec
niebieski „milczał” widząc, jak Jego Syn
cierpi.
Nieraz po latach dostrzegamy zna
czenie pewnych wydarzeń, które wydawały
się nam bezsensowne, niemiłe, które
ocenialiśmy jako zwykłe nieszczęście.
Prorokini Anna, o której pisze św. Łukasz,
była dotknięta wielkim nieszczęściem,
gdyż utraciła męża po siedmiu latach
małżeństwa. To nieszczęście stało się
jednak dla niej błogosławieństwem, gdyż
- jako wolna od prac domowych - mogła
wiele czasu spędzać na modlitwie w
świątyni i spotkać wreszcie obiecanego
od wieków Zbawiciela świata, Jezusa
Chrystusa (por. Łk 2,36-38). I my, po
jakimś czasie rozważając różne przykre
wydarzenia ze swego życia, nieraz
mówimy: „Niema złego bez dobrego.
Dobrze, że się tak stało, a nie - inaczej”.
Kiedy osiągniemy zbawienie, okaże się,
jakie znaczenie miało nasze cierpienie.
Wszystko bowiem, co spotykamy na tym
świecie, może być właściwie ocenione
dopiero w wieczności. Nierzadkie są
wypadki, że ktoś w cierpieniu odnajduje
Boga, nawraca się w szpitalu, zaczyna
inaczej patrzeć na życie po utracie
bliskiej osoby itp. Ktoś porównał życie
do arrasu, który oglądany z jednej strony
wydaje się być zespołem węzłów oraz
przypadkowo ułożonych nitek. Oglądany
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zaś z właściwej strony - przedstawia się
nam jako wspaniały obraz, w którym
każda nitka znajduje się na właściwym
miejscu. Z perspektywy wieczności okaże
się, że Ojciec niebieski podobny był do
dobrych rodziców, którzy muszą nieraz
dać klapsa dziecku nie reagującemu na
ich słowne upomnienia i zbliżającemu się
z uporem do rozpalonego pieca. Wtedy
poznamy, że Bóg przez choroby, wypadki
prowadził wielu ludzi do nawrócenia, bez
którego groziłoby im większe cierpienie wieczne piekło.
Jak zachować się w cierpieniu,
aby przyczyniało się ono
do wzrostu duchowego
oraz do zbawienia świata?
Mt 26,36-44
Chrześcijanin może, a nieraz po
winien usuwać cierpienie, jednak - tylko
przy pomocy moralnych środków np.
przez leczenie, pracę itp. Nie można
likwidować cierpienia używając środków
niemoralnych, np. nie można zabijać
nienarodzonych dzieci, aby zaoszczędzić
rodzinie „kłopotów” i niewygód związanych
z pojawieniem się nowej osoby w jej
wspólnocie. Niemoralne jest też zabijanie
starców i ludzi zniedołężniałych, aby im
„ulżyć”.
Jeśli cierpienia nie można usunąć
moralnymi sposobami, pozostaje przy
jąć swój krzyż i nieść go razem ze
Zbawicielem. Chrystus nadał cierpieniu
zbawczy sens. Przez nie może się
dokonywać ustawiczna przemiana świata
i jego zbawianie. Sobór Trydencki poucza,
że można Bogu zadośćuczynić za grzechy
własne oraz innych ludzi przez cierpliwe
znoszenie prób doczesnych zesłanych
przez Boga. Cierpiąc powinniśmy łączyć
się z Jezusem Chrystusem ukrzyżowanym
i wraz z Nim oddawać się
całkowicie w ofierze Ojcu
Niebieskiemu. Ważne jest częste
ofiarowanie swojego życia Bogu,
np. na każdej Mszy św., w czasie
wykonywania różnych czynności
czy też doznawania przeciwności
życiowych. Cierpienie znoszone
w duchu poddania się woli
Bożej może nas doprowadzić
do wielkiego wzrostu miłości, ta
zaś przyczynia się do zbawienia
nie tylko cierpiącego człowieka,
lecz również i innych ludzi. Kto
chce właściwie wykorzystać
szansę, jaką stanowi dla niego
cierpienie, powinien przyjąć
postawę Chrystusa modlącego
się w Ogrójcu. Kiedy bowiem
Zbawicielowi groziła śmierć,
prosił co prawda o odsunięcie

od siebie kielicha cierpienia, jednak
ostateczną decyzję pozostawił Ojcu
Niebieskiemu. W cierpieniu Jezus modlił
się: „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode
Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola,
lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22,42).
Gotowość przyjęcia każdego trudu i
cierpienia, które w planie Bożym ma
jakieś znaczenie, wyraża i pogłębia
miłość do Ojca niebieskiego.
Jakie znaczenie dla usuwania
cudzego cierpienia może mieć
stosowanie się do słów św.
Pawła: „Weselcie się z tymi,
którzy się weselą, płaczcie z
tymi, którzy płaczą” (Rz 12,15)?
Łk 7,11-17; J 11,28-38
Często ludzkie cierpienie wzrasta
jeszcze dodatkowo przez fakt, że
nie można się nim z nikim podzielić,
że nie znajduje się współczujących
serc. Możliwość „wyżalenia się” przed
innymi niesie wielu osobom prawdziwą
ulgę wewnętrzną. Znalezienie osób
rozumiejących cierpienie stanowi czynnik
łagodzący ból. Jeśli zatem zależy nam na
tym, aby zmniejszać ludzkie cierpienia i
poczucie wewnętrznego osamotnienia,
powinniśmy starać się współczuć innym,
czyli starać się wyobrazić sobie przeżycia
- zwłaszcza przykre - drugiej osoby, np.
co przeżywa ona po stracie ukochanej
matki, po nie zdanym egzaminie, po
publicznym ośmieszeniu itp. Chrystus
potrafił głęboko współczuć innym, np.
gdy natknął się na pogrzeb jedynego
syna wdowy, zrozumiał, co przeżywa
nieszczęsna matka (por. Łk 7,13).
Aby pomóc cierpiącemu człowiekowi,
nie wystarczy mu współczuć tylko
wewnętrznie. Trzeba jeszcze okazać
mu swoje współczucie przez słowa,

gesty albo wymowne milczenie. Pod
tym względem przykładem może być
dla nas Chrystus, który często ujawniał
swoje wewnętrzne współczucie. I tak
np. okazał je wdowie opłakującej śmierć
syna mówiąc:
„Nie płacz” (Łk 7,13). Potem wskrzesił
go. Św. Jan wspomina, że Jezus wyraził
swoje współczucie siostrom zmarłego
Łazarza przez płacz: „A gdy Maria
przyszła do miejsca, gdzie był Jezus,
ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła
do Niego: «Panie, gdybyś tu był, mój
brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus
ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, którzy
razem z nią przyszli, wzruszył się w
duchu, rozrzewnił i zapytał: „Gdzieście
go położyli?” Odpowiedzieli Mu: „Panie,
chodź i zobacz!” Jezus zapłakał” (J
11,32-35).
Jak długo będzie istnieć
cierpienie na świecie? Ap 21,1-4
Cierpienie nie będzie istnieć zawsze.
Za swego życia ziemskiego Jezus
zaczął wyzwalać ludzkość z cierpienia.
Spotykając się z chorymi, uzdrawiał ich,
niósł ulgę opłakującym śmierć swoich
najbliższych, ponieważ wskrzeszał ich
z martwych. Słowo Chrystusa niosło
umocnienie w trudnościach i krzyżach
życia. Rozpoczęty przez Jezusa proces
wyzwalania świata z cierpienia zostanie
zakończony po Jego drugim przyjściu,
zwanym paruzją. Wówczas Zbawiciel
utworzy pełnię królestwa Bożego, w
którym nie będzie już miejsca na cierpienie
i śmierć. Pan odnowi cały kosmos,
wyzwalając go z niewoli „marności” (por.
Rz 8,18-24). Wskrzeszając wszystkich z
martwych, Chrystus uwolni w ów dzień
całą ludzkość spod panowania śmierci.
U kresu historii powstanie doskonała
wspólnota zbawionych, w
której nie będzie już - jak mówi
Apokalipsa - „ani żałoby, ni
krzyku, ni trudu” (Ap 21,4). Zanim
jednak sam Chrystus uwolni
świat i człowieka od cierpienia,
jego uczniowie, czyli wszyscy
należący do Kościoła, powinni
zmniejszać ludzkie utrapienia
i wyzwalać człowieka z niewoli
zła.
***
Nowa płyta ks. Michała
Kaszowskiego CD
mp3 – już dostępna!
Autor przeczytał dla
Czytelników swoją
książkę, wprowadzając
dodatkowe uzupełnienia
i komentarze.
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Vox Domini

Humberto
van Lieshout
(1890-1943)
CZYLI

Błogosławiony
Ojciec Eustachy
z Belo Horizonte
Podróżnik przybywający do metro
polii Belo Horizonte, stolicy stanu Minas
Gerais w Brazylii, natknie się niejedno
krotnie na określenie Padre Eustaqio,
które weszło na stałe w pejzaż miasta od
chwili, kiedy jedną z dzielnic uczczono
imieniem błogosławionego zakonnika.
Tym samym o. Eustachego ów podróż
ny „spotka” w autobusach, tramwajach i
taksówkach. Można zatem powiedzieć,
że sercanin opiekuje się niejako korzy
stającym z komunikacji miejskiej Belo
Horizonte. Ale jego imię noszą także fir
my, drobne przedsiębiorstwa, rodzinne
zakłady produkcyjne, nawet piekarnie
obierają patronat tego świętego czło
wieka. Padre Eustaqio bowiem to imię
błogosławionego, beatyfikowanego w
2006 roku. Kościół parafialny Najświęt
szych Serc w Belo Horizonte, gdzie spo
czywa jego ciało jest nawiedzany przez
licznych czcicieli, zwłaszcza w soboty i
w niedziele. Trzydziestego sierpnia, w
rocznicę jego śmierci, tysiące pielgrzy
mów tłumnie uczestniczy w kolejnych
Mszach Świętych (odprawianych od
rana do wieczora). Brazylia słynie z wie
lu cudotwórców, którzy już za życia gro
madzili wokół siebie niezliczone rzesze
wiernych: Ojciec Cicero, Brat Damian i
inni.
Oto niebanalna historia człowieka
wychowanego w chłopskiej rodzinie,
wyznania rzymskokatolickiego, żyją
cej w południowej Holandii. Narracja
poprowadzi nas od najwcześniejszego
dzieciństwa Huberta van Lieshout, spę
dzonego w katolickiej rodzinie w Karle
Rixter, poprzez jego kapłaństwo, dzia
łalność duszpasterską, aż do śmierci.
Czytelnik znajdzie tu także opis okolicz
ności, które doprowadziły do beatyfikacji
o. Eustachego: najpierw (vox populi, vox
Dei), kiedy jego ciało zostaje uroczyście
przeniesione do kościoła, zaś grobo
wiec staje się tłumnie uczęszczanym
miejscem pielgrzymek. W następstwie
tych licznych peregrynacji wiernych naj
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większe autorytety Kościoła
uznają heroizm cnót serca
nina i autentyczność wielu
cudów dokonanych za jego
orędownictwem, udokumen
towanych między innymi licz
bą otrzymanych łask (m.in.
uzdrowień).
Niniejszy tekst to uwspół
cześniona wersja biografii
napisanej przez ojca Cor Ra
demakera, holenderskiego
historyka, będącego zakon
nikiem Zgromadzenia Najśw.
Serc Jezusa i Maryi, czyli
niejako współbrata ojca Eu
stachego. Biografia została
opublikowana w częściach między 2003
i 2004 rokiem pod tytułem «Rond Eusta
chius» w Inter nos, czasopiśmie holen
derskiej prowincji Zgromadzenia. Na
stępnie została przetłumaczona na język
francuski przez ojca Henk tera Huurne.
1. Wraz z walońskimi
robotnikami
Przenieśmy się do czasów młodo
ści ojca Eustachego, kiedy zaledwie od
roku jest on kapłanem i nie spodziewa
się jeszcze, że wkrótce zostanie wysłany
do pracy duszpasterskiej wśród waloń
skich robotników w Maassluis. To prze
mysłowe miasto, położone dwadzieścia
kilometrów na zachód od Rotterdamu,
zostało wybrane przez belgijskie przed
siębiorstwo z okolic Charleroi (Belgia),
jako miejsce budowy pierwszej fabryki
szkła w Holandii. W ówczesnej epoce
istniały na północy Charleroi, w Jumet,
Lodelinsart, Dampremy, liczne niezależ
ne huty szkła, których archiwa zamknię
to w następstwie postępującej koncen
tracji przedsiębiorstw. Na przełomie XIX
i XX wieku Walonia stała się jednym z
najlepszych producentów i eksporterów
szkła na świecie, konkurując jedynie ze
Stanami Zjednoczonymi, dokąd zresztą
emigrowali walońscy szklarze. W 1910

roku walońskie huty zatrudniały 24 200
robotników. W okresie międzywojennym
trzynastu właścicieli fabryk zjednoczyło
się, tworząc spółkę Univerbel, zaś kilka
fabryk luster stworzyło Glaver. W 1961
roku obie spółki połączyły się, tworząc
Glaverbel.
Połączone fabryki z Maassluis reor
ganizują się w 1911 roku, co w konse
kwencji przynosi zarówno robotnikom,
jak i przedsiębiorcom bardzo korzyst
ne zmiany. W okolicy osiedla się coraz
większa liczba robotniczych rodzin,
przybywających tu z nadzieją na lepsze
życie. Zamieszkują oni niewielkie domy
w pobliżu zatrudniających ich fabryk, w
osiedlach nad rzeką, naprzeciw portu.
Ulice tej przemysłowej dzielnicy miano
wane są wtedy nazwiskami bohaterów
wojny Boers: Paula Krugera czy Duto
ita. Wybuch I wojny światowej powoduje
tymczasem zamknięcie fabryk belgij
skich i umocnienie produkcji Maassluis.
Wielu robotników, wypędzonych pożogą
wojny i widmem nędzy z rodzinnych
miast poszukuje w Maassluis schronie
nia. Później także internowani żołnierze,
ci znający rzemiosło, zastąpią owych
pierwszych, przybyłych tu na przełomie
XIX i XX wieku osadników, którzy, zgod
nie z ówczesną praktyką walońskich ro
botników, wyemigrowali w poszukiwaniu
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pracy. Codzienne obozowe życie z całą
różnorodnością problemów, jakie ono
nastręcza, wymuszają na internowa
nych wykonywanie czynności, którymi,
w czasie pokoju, zajmowali się miejsco
wi, a mianowicie pracą w fabryce (np.
właśnie hucie szkła) czy także w gospo
darstwach wiejskich.
Do kraju przyjeżdżają także żony,
dzieci i rodzice internowanych: we
wspólnocie rodzinnej łatwiej odtąd zno
sić smutki wygnania. Poza tym, Ma
assluis przyjmuje także wielką liczbę
uchodźców z czasów masowej emigracji
(październik 1914), z której do końca
wojny pozostanie wszakże niewiele ro
dzin. W sumie, około siedmiuset osób.
Dzięki napływowi katolickiej ludności
do tego protestanckiego miasta, życie
religijne zaczyna się zmieniać i rozwijać
na nieznaną dotąd skalę. Począwszy
od listopada 1914 roku Msza Święta
jest celebrowana w każdą niedzielę.
Homilie i katechezy wygłaszane są w
języku francuskim. Początkowo wierni
gromadzą się w stodołach, zanim bel
gijskie władze nie zezwolą na budowę
(obszernej) kaplicy. Pod koniec każdej
Mszy holenderski organista grywa Bra
bançonne (hymn narodowy Belgii). W
1915 roku zostaje powołany pierwszy
proboszcz parafii Maassluis - ojciec Ge
rard Richters, z pochodzenia Holender,
zakonnik Najświętszych Serc z Saint
-Quentin. Liczba wiernych stopniowo
rośnie. Do parafii przyjeżdżają księża i
zakonnicy, aby posługiwać parafianom –
udzielają sakramentu spowiedzi (pokuty
i pojednania). Rodzice decydują się, nie
bez wahania, przygotować swe dzieci do
Pierwszej Komunii Świętej. Tym samym
bowiem przypieczętowują niejako zgodę
na trudne, emigracyjne życie z dala od
ojczyzny. Uroczystości (Pierwszo)komu
nijne stają się jednak wielkim świętem dla
całej belgijskiej kolonii, pełnym emocji i
wzruszeń, przywołujących wspomnie
nia podobnych chwil, przeżywanych we
własnym kraju. Aby zapewnić dzieciom
patriotyczną edukację, podtrzymywać i
kultywować tożsamość
historyczną funduje się
także szkołę „Alberta i
Elżbiety”, w której czte
ry nauczycielki kształcą
aż stu sześćdziesięciu
ośmiu uczniów. Poziom
tej edukacji, biorąc pod
uwagę
ograniczone
możliwości zatrudnie
nia nauczycieli i warun
ków kształcenia, jest
dość wysoki. Odbywają

się tu konferencje tematyczne, dotyczą
ce np. organizacji robotniczych, wykłady
z historii Belgii, poświęcone zwycięstwu
pod Tabora nad Niemcami we wschod
niej Afryce, wreszcie dyskusje dotyczą
ce przyszłości Belgii. Organizowane są
uroczystości patriotyczne z okazji święta
Króla Belgii. Powstaje stowarzyszenie
robotników huty tzw. „Bractwo belgijskie
z Maassluis”, które zostanie następnie
włączone do Volksbond, czyli katolic
kiego towarzystwa Maastricht oraz do
belgijskiego bractwa chrześcijan w Ho
landii. Bractwo ma za zadanie chronić
interesy materialne i dobra moralne
swoich członków oraz poprawiać warun
ki socjalne robotników, wykorzystując
legalne możliwości i stosując prawne
sposoby zgodne z nauczaniem Kościoła
Katolickiego. Powstaje Liga Najświęt
szych Serc, zajmująca się propagowa
niem pogłębionego życia duchowego
wśród wiernych: rozpoczyna się uro
czyste obchodzenie pierwszych piątków
miesiąca, rozpowszechnianie idei intro
nizacji Najświętszych Serc w rodzinach,
popularyzowanie lektur duchowych, ka
tolickiej prasy, etc.
W takich warunkach i na takim oto tle
polityczno-społecznym przyjdzie praco
wać ojcu Eustachemu, który przybywa
do Maassluis w marcu 1920 roku, aby
zastąpić ojca Gerarda. Zastaje jednak
mocno uszczuploną grupę wiernych: ko
niec wojny stał się bowiem okazją do po
wrotu do kraju dla wielu rodzin. W mie
ście pozostają tylko ci robotnicy, których
zatrudnia huta szkła. Z powodu przerwy
nie funkcjonuje także szkoła, więc obo
wiązki o. Eustachego ograniczają się do
sprawowania Mszy Świętej i sakramen
tów. Nieco osamotniony i przywiązany
do klasztoru w Vierlingsbeek, położo
nego na drugim końcu kraju, blisko nie
mieckiej granicy, udaje się tam od czasu
do czasu. Wszystko, co wiadomo o nim i
o pełnieniu przez niego duszpasterskiej
posługi wśród Walończyków pochodzi
ze wspomnień ówczesnych nowicjuszy
zakonu, którzy opowiadali o dobrym

proboszczu z tego okresu. Jedną z ta
kich historii jest opowieść o tym, jak to
o. Eustachy skomentował niewłaściwe
zachowanie hałaśliwych z natury Wa
lończyków. Na jednej z „głośnych” Mszy,
podczas udzielania Komunii Świętej,
kiedy wierni pofolgowali sobie zbytnio z
rozmową, a nawet doszło między nimi
do rękoczynów, zmęczony Eustachy ob
rócił głowę w stronę zebranych i poważ
nym głosem powiedział po francusku:
Pan Bóg musi teraz płakać nad waszym
nieuszanowaniem. Wydaje się, że ta
„lekcja” odniosła nadspodziewanie do
bry skutek, bowiem wierni zachowywali
się odtąd z większym respektem.
Urząd pasterski Eustachego nie po
wstrzymuje go przed konkretną działal
nością. Pierwszego chrztu udziela 25
kwietnia 1920 roku, zaś ostatniego 4
października. Mimo krótkiego czasu spę
dzonego w parafii, Eustachy wywiera na
nią dobry wpływ. Stara się pozyskiwać
dla Pana najpierw dzieci, a potem, za
ich pośrednictwem, również rodziców.
Praktykujący katolicy w Maassluis nie
cieszyli się zbytnim poważaniem ogółu,
natomiast proboszcza, który przybliżał
ludzi do wiary i Kościoła otaczano du
żym szacunkiem. Jedynie może fran
cuski akcent Eustachego wywoływał u
niektórych uśmiech rozbawienia, trze
ba jednak zaznaczyć, że zawsze był to
uśmiech życzliwy.
Zakonnik działa nie tylko pośród
Walończyków. Wspomaga miejscowych
księży zwłaszcza odwiedzając chorych.
Próbuje też rozpropagować ideę Introni
zacji Najświętszych Serc w rodzinach i
szkołach, jako że zasiada w prezydium
tutejszej szkoły dla dziewcząt w Maas
sluis. Stara się kontynuować dzieło po
przednika, bowiem jak mawiał o. Gerard
Richters „wszystko, co zatrzymane w
rozwoju, źle ustanowione, w końcu upa
dając, rozbija się na tysiąc kawałków”.
W październiku 1920 roku, Belgia
odzyskuje fabrykę; korzyści finansowe
się kończą i trzeba rozwinąć produkcję
w kraju. To także koniec pełnienia urzę
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du proboszcza przez Eustachego, ale
nie koniec bynajmniej jego parafialnych
perypetii. W rezultacie, co właściwie nie
było dla nikogo, prócz samego uhonoro
wanego niespodzianką, dwa lata później
otrzymuje odznaczenie za swoją dobrą i
wierną służbę na rzecz parafii. 18 paź
dziernika 1922, baron Kervyn Meeren
dré, sekretarz belgijskiego konsulatu
udaje się do klasztoru w Ginneken koło
Bredy, by przyznać zaskoczonemu za
konnikowi tytuł Kawalera Orderu Korony
Belgijskiej. Podczas uroczystości wrę
czania medalu Eustachy nie omieszkał
zauważyć: „To mnie dziś nagradzacie,
ale inni zasługują na to samo”. Wyda
wało mu się oczywistym, że nagroda
powinna być przyznana ojcu Gerardowi
Richters, który owocnie posługiwał w
parafii przez kilka lat. Padre Eustachy
uważa, że błędem jest odznaczać jedy
nie następcę, który pełnił pasterską po
sługę tylko przez kilka miesięcy. Dzięki
późniejszej reakcji, a właściwie całkowi
temu poparciu dla owej idei zakonników
Najświętszych Serc Jezusa i Maryi kilka
lat później ojciec Richters rzeczywiście
otrzymuje medal Króla Alberta, choć
mniej prestiżowy od tego, który wcze
śniej przyznano Eustachemu.
2. Pierwsze lata
3 listopada 1890, w Aarle Rixtel (Bra
bant Septentrional), przychodzi na świat
przyszły ojciec Eustachy. Na chrzcie
dano mu imię Hubert, zdrobniale Bert
albo Bertje. Jego rodzina w której będzie
wzrastał jest typową rodziną katolicką,
w pełnym tego słowa znaczeniu. Rodzi
ce Barta tworzą idealną atmosferę dla
rozwoju i pogłębiania więzi z Bogiem.
Wychowają zatem dzieci, z których
kilkoro wstąpi na drogę powołania ka
płańskiego czy zakonnego. Jesteśmy
tymczasem na wsi wraz z rodzicami,
Wilhelmem van Lieshout i Elżbietą van
den Meulenhof, rolnikami, właścicielami
ziemskimi. Potomstwo jest bardzo licz
ne: trzynaścioro dzieci, z których dwoje
umiera, jedenaścioro wychowuje się w
atmosferze wzajemnego szacunku. Trzy
córki wstąpią do klasztoru. W kalwińskiej
Holandii, katolicy stanowią mniejszość,
ale ich wiara jest żywa i mocna, ponie
waż opiera się na gorliwych praktykach
modlitewnych. Wspólnotę rodzinną ce
mentują wspólne codzienne modlitwy,
w każdą niedzielę obowiązkowo msza
święta. Zdarza się nierzadko, że rodzice
wraz z dziećmi uczestniczą w dwóch
mszach: rano, by przystąpić do komunii,
jeśli jest się w stanie łaski uświęcającej,
i o dwunastej na śpiewanej sumie. W
domu, podczas wykonywania drobnych
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czynności odmawia się różaniec, obie
rając warzywa albo szydełkując zano
si się ciche prośby do Boga. Modlitwa
przeplata się z pracą, porządkuje dzień,
daje siłę do pokonywania trudności. La
tem figury Matki Bożej i Najświętszego
Serca Jezusa są codziennie ozdabiane
świeżymi kwiatami. W ogrodzie ojciec
stawia niewielką małą grotę ku czci
Maryi. Pomijając okres żniw, kiedy za
chodzi konieczność zatrudnienia kilku
pracowników sezonowych, cała rodzina,
nie wyłączając dzieci, ciężko pracuje
ale i ochoczo angażuje się w budowa
nie własnego dobrostanu. Wydaje się,
że dwie cnoty przyświecają ich życiu:
pracowitość i modlitwa. Jeśli dodamy do
nich typowo holenderską skłonność do
drobiazgowej oszczędności, która jest
chlubą dla gospodarzy, jawi nam się ob
raz rodziny skromnej, pracowitej, pokor
nej, ale i wielkodusznej. Tu nie akceptuje
się marnotrawstwa, jednak zawsze jest
gotowa jałmużna dla potrzebujących i
biedacy nigdy nie pukają na próżno do
tych drzwi. Kiedy zarzuca się mamie, że
dawanie jest dwuznaczne, że krzywdzi
i demoralizuje, ona odpowiada: „To być
może sam Nasz Pan, który przybył po
pomoc”.
Bertje nie ma jeszcze pięciu lat,
kiedy rozpoczyna naukę w szkole pod
stawowej u sióstr zakonnych we wsi.
Na fotografii z lat szkolnych trzyma gło
wę nieco przechyloną na bok, można
by sądzić, że to zapowiedź późniejszej
pobożności, ale nie, tu po prostu kolega
ciągnie go za ucho.
Bertje nie jest wybitnym uczniem.
Kolega z klasy przypomina sobie: „Bert
van Lieshout miał szmergla. Nauczyciel
robił, co mógł, aby nauczyć czegokol
wiek swego trudnego ucznia. Ale Bertje
był w stanie tylko uczyć się na pamięć
poszczególnych zdań i to nie zawsze
poprawnie. Zdarzało się, że bezmyślnie
naśladował swego sąsiada ze szkolnej
ławki i powtarzał mechanicznie podsu
wane odpowiedzi.
Praca na roli także nie sprawiała
mu przyjemności. Jednak, ponieważ
cała rodzina ciężko pracuje, więc i Bert,
chcąc nie chcąc, zgina się, zbierając su
che drewno, albo pomaga przy zbiorze
bobu. Bardzo chętnie za to angażuje się
w drobne czynności domowe, szczegól
nie sprzątanie, ponieważ przeszkadza
mu bałagan w mieszkaniu. Matka więc
może na niego liczyć przy sprzątaniu
ze stołu. Jednak ulubionym zajęciem
Bertiego jest majsterkowanie, a także
zabawa z ukochanym psem. Ze swymi
siostrami natomiast, jak wiemy, przy

szłymi zakonnicami, bawi się na strychu
w odprawianie Mszy, wygłasza nawet
przygotowane przez siebie krótkie kaza
nia. Prędko okazuje się zatem, że Bertje
nie zostanie, jakby chciał tego ojciec,
dziedzicem majątku. Wykazuje przecież
zgoła inne upodobania i tęsknoty.
Na drodze do seminarium
i szkoły średniej.
Warunki intelektualne Berta są mi
zerne, ale wola niewzruszona. Edukacja
trwa zamiast sześciu – dziesięć lat, ale
czy to ważne? Najważniejsze to dojść
do celu. Prowadząca do niego długa
droga zostaje podzielona na dwa etapy.
Dwa pierwsze lata to nauka łaciny w se
minarium diecezjalnym w Gemert. Ten
czas przebiega w bezpiecznej, swojskiej
atmosferze, niedaleko od ojcowskiego
domu. Bert przemierza codziennie dłu
gą drogę: godzinę pieszo, w przypad
ku, jeśli zdołał przygotować się solidnie
poprzedniego dnia, nieco dłużej, jeśli
trzeba powtórzyć materiał w drodze. W
południe je posiłek w rodzinie, a cza
sami nawet nocuje we własnym domu.
Dzieci zachowają z tego wspomnienie
chłopca bardzo nieśmiałego, niezdar
nego, jakim wówczas był Bertje. Jest
typowym synem wieśniaka, przemierza
drogę do szkoły obuty w grube trzewiki,
w niemodnych, zbyt krótkich spodniach.
Jeśli jego powierzchowność była niejed
nokrotnie powodem do śmiechu, to cha
rakter chłopca zawsze cieszył się uzna
niem. Dzieci podkreślają, że Bert nigdy
go wobec nikogo nie chował długo ura
zy. Pod koniec drugiego roku, podczas
wakacji, uczy się francuskiego u Jezu
itów wypędzonych z zamku w Gemert.
Po dwóch latach, spędzonych nieja
ko przy rodzinie, Bert wyjeżdża do szko
ły z internatem, co zapewni mu lepszą
formację. Tym bardziej że właśnie uczył
się w szkole prowadzonej przez Zgro
madzenie, którego członkiem był bł. Da
mian de Veusteur, apostoł trędowatych.
Osobowość, którą poznał czytając bro
szurę znalezioną w Gemert.
Jedzie tam w 1905 jedzie z nadzieją
na kontynuowanie nauki, ale na miejscu
spotyka go przykra niespodzianka: zo
staje cofnięty na wstępny rok przygoto
wawczy. Z trudem, przez wszystkie lata
nauki, zdaje do następnych klas, aż do
przedostatniego roku, kiedy jest popro
szony o rozpoczęcie edukacji na nowo!
Po wstępnych, zrozumiałych przecież
wahaniach, decyduje się kontynuować
naukę. Czytał niejednokrotnie w „O
naśladowaniu Chrystusa” zachętę do
pokory i akceptowania własnych ogra
niczeń.
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Życiową pasją Berta jest jednak ak
torstwo. Grać role, pracować w teatrze,
to jest to, co sprawia mu prawdziwą
przyjemność. Nawet na łożu śmierci
będzie wspominał sztuki teatralne, w
których grywał w Grave, jak np. melo
dramat osadzony w problematyce kato
lickiej. Albo „Prześladowcę chrześcijan”,
gdzie odgrywa rolę kardynała legata
Grzegorza VII, czy też sztukę, w której
jest wielkim wezyrem groźnego sułta
na burzącego wały ochronne miasta w
ogniu armatnim. Repertuar poszerza się
i o komedie, jak ta pt. „Dyrektor cyrku”.
Na scenie Bertje jest nie do poznania:
To nie jest już wieśniak z Beek, niepo
radny i zakłopotany, ale ktoś pełen pasji,
gestykulujący z porywem, deklamujący
swój tekst uroczystym tonem, z emfa
zą, głębokim basem. Na deskach teatru
przyjmuje dumną i szlachetną postawę.
Później, jako kapłan niejednokrotnie
będzie wykorzystywał swoje niezwykłe
zdolności aktorskie, szczególnie pod
czas wygłaszania swych płomiennych
kazań. Ale ową pasję dramatyczną
odnajdziemy także w pisanych pod ko
niec życia poematach, pełnych wielkiej
pobożności, ale i patetycznej przesady.
Tymczasem Bert kończy naukę w szkole
średniej. Jest w przededniu uczynienia
ostatecznego kroku: rozpoczęcia życia
zakonnego. To jest odpowiednia chwila,
aby oddać kilka słów Zgromadzeniu, któ
rego Bert zdecyduje się zostać człon
kiem.
Ojcowie Najświętszych Serc Jezusa
i Maryi, nazywani Ojcami Picpus, przy
byli do Holandii w 1880. Gałąź żeńska
dołączyła później, w 1905, wypędzona
z Francji na mocy Ustawy o rozdzia
le kościoła od państwa. Zgromadzenie
zostało założone w Poitiers podczas
Rewolucji Francuskiej przez miejscowe
go kapłana, ojca Piotra Coudrin i przez
młodą arystokratkę Henrykę Aymer.
Po upadku Napoleona ojcowie skiero
wali się w stronę odległych misji, aż na
Wschodnią Oceanię po to, aby rekruto
wać nowe powołania zakonne. Pierwsze
domy zostały założone w Niderlandach.
Bracia myślą jednak docelowo o wy
spach. Zobaczymy, że ewolucja Zgro
madzenia otworzy inne perspektywy. Na
razie młody Hubert van Lieshout rozpo
czyna pierwszy rok nowicjatu.
3. Nowicjat i śluby
Pamiętnego dnia 10 września 1913
Hubert van Lieshout w dość późnym jak
na nowicjat wieku dwudziestu dwóch lat,
pełen entuzjazmu przybywa do Domu
Nowicjatu, znajdującego się w Tremelo,
niedaleko Louvain (Belgia). W tamtych

czasach holenderskie
i niemieckie wspólno
ty podlegały Prowincji
Belgijskiej. Dla forma
torów misjonarzy (dla
wysp), powstają tam
dwa pierwsze domy w
1840 roku: Nivelles,
który będzie działał
tylko cztery lata oraz
Louvain. To w tym wła
śnie domu zakonnym
przechodził swoją for
mację ojciec Damian de
Veuster, niedaleko swe
go rodzinnego domu w
Tremelo, ustanowione
go domem nowicjatu w
1908 roku.
Hubert jest człon
kiem grupy osiemnastu
kandydatów – postulan
tów, wśród których jest
siedmiu Holendrów, pię
ciu Niemców, czterech
Belgów i jeden Francuz,
wszyscy oni zostaną w
przyszłości kapłanami.
Nowicjat rozpoczyna
23 września przyjęciem
habitu. Z tej okazji Hu
bert przyjmuje nowe
imię na znak życiowej
zmiany: Eustachy. Dlaczego akurat to
imię? Wyjaśnimy to przy innej okazji. Na
razie międzynarodowa grupa postulan
tów zostaje powierzona mistrzowi no
wicjuszy, Niemcowi – ojcu Maderadowi
Kaiserowi, który jest jednocześnie asy
stentem belgijskiego prowincjała. Swoim
spokojem i mądrością budzi wśród nowi
cjuszy wielki respekt. Mistrz pozostawia
swym uczniom sporo wolności i okazuje
swoją władzę tylko wtedy, kiedy jest to
konieczne. Interesujące, że o. Keiser ufa
jedynie jakości produktów ojczystego
kraju i dlatego sprowadza stamtąd dla
całego zgromadzenia sadzonki szpara
gów. W przedsięwzięciu i dalszej pracy
rolniczej pomagają mu dwaj asystenci,
Niemiec i Flamandczyk.
Flamandczyka, ojca Macaire Tim
mermansa, słuchają i szanują wszyscy
mimo jego odpychającej powierzchow
ności i twardych, jakby ciosanych rysów.
Czasami nazywa się go Mater Doloro
sa, jednak Eustachy rzadko i mgliście
go wspomina. Drugi asystent, ojciec
Klemens Marie Saxowsky, to zupełnie
inna osobowość. Bardzo uczuciowy,
wrażliwy, zainteresowany mistycyzmem
i cudami. Z nim Eustachy dobrze się ro
zumie, choć wyraźnie tego nie okazuje.
Jak radzi sobie Eustachy w nowicja

cie? Zachowane świadectwa są zgodne
w wielu punktach – traktuje nowicjat bar
dzo poważnie. Pozostaje szczególnie
posłuszny wszystkim punktom wszel
kich regulaminów, których nowicjusz po
winien przestrzegać. Jest młodzieńcem
bardzo rozmodlonym, szczególnie w
czasie adoracji Najświętszego Sakra
mentu, którą nowicjusze praktykują,
każdy po kolei, codziennie po pół go
dziny. Jeśli z jakichś przyczyn następca
Eustachego nie stawia się na modlitwę,
ten po prostu kontynuuje własną. Swo
ją pobożnością do Maryi wyróżnia się
wśród kolegów. Nie jest jednak bigotem,
ponadto zawsze chętnie pomaga innym,
jest usłużny i kulturalny. Trzeba tu do
dać, że talent aktorski nie opuszcza Eu
stachego, co niejednokrotnie powoduje,
że bracia klerycy śmieją się do rozpuku.
Oceny Eustachego regularnie wysta
wiane przez mistrza i jego asystentów są
tym razem tylko pozytywne: pobożność,
duch zakonny, posłuszeństwo regule,
zdrowie. Co do jego zdolności intelektu
alnych – określane są raczej jako ograni
czone, ale nie ma to większego znacze
nia, bo kleryk jest gorliwy i niezmiernie
pracowity. Jeśli zaś chodzi o jego cha
rakter – opisuje się go jako oddanego,
miłosiernego człowieka, dokonującego
właściwych wyborów, może nieco upar
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tego i mało oryginalnego. Zbliża się tym
czasem koniec nowicjatu: Eustachy ma
odnawiać swoje czasowe, trzyletnie ślu
by: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
Jednak nieprzewidziane wydarzenia wy
wracają wszystko do góry nogami...
W początkach sierpnia 1914 roku
Niemcy atakują Belgię: natychmiast nie
mieccy bracia wyjeżdżają najpierw do
Holandii, a potem przeważnie do Nie
miec. Tak dzieje się w przypadku kilku
nowicjuszy, jednego z asystentów oraz
mistrza. Ojciec Rene De Baetselier,
Belg, przejmuje jego funkcję. 19 sierp
nia, w obliczu zbliżających się niemiec
kich oddziałów, podejmuje on decyzję
o ucieczce całej wspólnoty. W Malines
holenderskim nowicjuszom udaje się
złapać ostatni pociąg, zmierzający do
ich kraju, do Roosendaal. Potem idą
pieszo aż do Tilburga, gdzie miejscowi
zakonnicy oferują im zakwaterowanie.
Są też tacy, którzy udają się do swych
rodzin, mieszkających w pobliżu. Po
zostali zmierzają dalej, aż do Instytutu
Damiana w Grave. Tam spotykają się ze
swymi rodzinami.
Tak było także z Eustachym. W cza
sie podróży spotyka swoich szkolnych
towarzyszy i dawnych współbraci: Gila
van den Boogaarta i Alexis van de San
de, którzy także uciekli z Belgii, gdzie
kontynuowali swoje studia filozoficzne i
teologiczne. Wróciwszy w swe rodzinne
strony nowicjusz wolał nie kwaterować
się we własnym domu, wszak zostawił
już za sobą „świat”. Przybywa do Den
Dungen, klasztoru, w którym pozostaje
jego siostra, wśród zakonnic z Schijndel.
Zakonnice mają z niego sporo pożytku,
z powodu tysiąca drobnych przysług,
jakie im oddaje – odwiedza osoby w
podeszłym wieku, potrzebujące i chore,
nawet te na gruźlicę, nie zważając na
niebezpieczeństwo i przestrogi siostry
pielęgniarki.
W międzyczasie w Grave skupiają
się wszyscy ci, którzy uciekli z belgij
skich klasztorów Zgromadzenia: ucznio
wie szkół apostolskich, studiujący bra
cia, bracia zakonni, ojcowie...
Dla nowicjuszy więc wynajęto w mie
ście dom należący do zakonników Świę
tej Rodziny z Oliestraat. Ojciec Rene De
Baetselier zostaje w końcu października
zastąpiony przez ojca Sigismodna den
Berg. W niespełna miesiąc dom zapełnia
się nowicjuszami. Jednak nagle pojawia
się nieoczekiwany problem: przerwa w
czasie trwania nowicjatu była tak długa,
że rozważa się rozpoczęcie go na nowo.
Na szczęście 3 listopada przychodzi z
Rzymu wiadomość precyzująca, że wy
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starczy uzupełnić zaległości wywołane
przerwą. Ośmiu Holendrom, dwóm Bel
gom i Niemcowi zezwala się na kontynu
owanie nowicjatu.
Okres ostatnich miesięcy bezpo
średnio poprzedzający śluby jest cza
sem trudnym i wystawiającym kleryków
na prawdziwe próby ducha i charakteru.
Mieszkają przecież w starym, złowiesz
czym domu, nieprzystosowanym do
potrzeb klasztoru. Ciasna sypialnia daje
wiele okazji do umartwień, śpi się tu na
sienniku w iście spartańskich warunkach.
Częstokroć drży się z zimna. Większość
czasu nowicjusze spędzają zamknięci w
gmachu, jedynie sporadycznie, na spe
cjalne okazje organizowane są wyjścia
poza klasztor. Dla rekreacji bracia upra
wiają mały ogródek na tyłach domu, pod
ciekawskim okiem sąsiadów. Brakuje im
intymności i dyskrecji. Jako samotnia i
miejsce odosobnienia pozostaje tylko
sala szkolna. Ojciec Sigismond nie ma
łatwego zadania: poza konferencjami i
duchową opieką nad nowicjuszami po
nosi przecież odpowiedzialność za cały
Instytut Ojca Damiana.
Wszystko dobre, co się dobrze koń
czy. Wreszcie nadchodzi 27 stycznia
1915 roku upragniony, długo oczeki
wany dzień święceń. Wraz z bratem
Eustachym siedmiu Holendrów, dwóch
Belgów i Niemiec przyjmują kompletny
habit. Jest to wzbogacona o pelerynę
biała sutanna ze szkaplerzem – obszer
nym pasem białego materiału, przykry
wającego plecy i pierś aż do stóp – na
nim zaś wyhaftowany jest kolorowy me
dalion przedstawiający serca Jezusa i
Maryi obwiedzione potrójną koroną cier
niową. Po obłóczynach bracia odnawiają
swoje śluby zakonne. Zachował się list
Eustachego opisujący to wydarzenie:
«Moi drodzy rodzice, bracia i siostry,
minął ten piękny dzień. To [tj. święce
nia] nastąpiło tego dnia, którego nikt nie
wymaże z mej pamięci. Porównuję go z
dniem mojej Pierwszej Komunii Świętej,
do dziś najpiękniejszym. Ale w pewnym
sensie ten dzień jest jeszcze ważniejszy
– bo dziś coś daliśmy, a w dniu Komunii
– otrzymaliśmy... Odtąd noszę na swej
piersi Serca Jezusa i Maryi. Ubrano mnie
w szkaplerz i opasano białym sznurem
zamiast czarnego. Otrzymaliśmy też
biały płaszcz, który będziemy ubierać w
czasie niektórych ćwiczeń duchowych.
Wkroczyliśmy do kaplicy z zapalony
mi świecami, śpiewając psalm: „Wstę
pujcie w Jego bramy wśród dziękczynie
nia, wśród hymnów w Jego przedsionki”*
(Psalm 100) Potem ojciec przełożony,
czyli ojciec Sigismond zaintonował

Veni Creator i z głębi serca, donośnym
głosem śpiewaliśmy: «o Stworzycie
lu, Duchu przyjdź !» Nastąpiło potem
wzruszające, uroczyste przemówienie
nawołujące do czynienia daru z naszego
powołania. Poświęcono sznury, szka
plerze i płaszcze, którymi ponownie nas
przyodziano. Potem kładliśmy nasze
dłonie na ręce zastępcy Przewielebne
go Generała, ojca Przełożonego, wypo
wiadając nasze śluby. Później jeszcze
raz składaliśmy przysięgę z dłońmi na
Ewangeliarzu. Wyobraźcie sobie, z jaką
radością zamykaliśmy ten ceremoniał,
śpiewając po łacinie Te Deum, - Ciebie
Boga wysławiamy.
Rozpoczynamy naukę filozofii. Starsi
nowicjusze zostali przeniesieni do in
nego domu, także w Grave, ponieważ
teraz mamy tu aż trzy domy zakonne !
Jaantje, moja kochana, młodsza siostra
nie będzie więc za mną tęsknić, bo znów
jesteśmy blisko siebie. Dziękuję Wam za
wszystko, za wasze modlitwy i przesyła
ne życzenia. Módlcie się o pokój! Wasz
syn i brat w Jezusie Chrystusie, brat Eu
stachy ss.cc.»
Tak rozpoczyna się dla Huberta van
Lieshout, czyli brata Eustachego ss.cc.,
prawdziwe życie zakonne. Skrót ss.cc.
dołączany odtąd do imienia, oznacza
jący Najświętsze Serca (Sacrorum Cor
dium), wskazuje jednocześnie nazwę
zgromadzenia zakonnego.
4. Ku kapłaństwu
Jest koniec stycznia 1915 roku. Po
swych ślubach Eustachy i jego współbra
cia rozpoczynają naukę filozofii, w domu
w Oliestraat, gdzie zdążyli się już prze
prowadzić. Jednak są to mimo wszystko
tylko tymczasowe rozwiązania miesz
kalne, najwyższy czas poszukać domu
obszernego na tyle, by mógł pomieścić
zarówno nowicjuszy jak i studentów filo
zofii. Zakonnicy myślą o majątku w Til
burg, starym klasztorze sióstr trapistek. I
właśnie tam, ponownie, przeprowadzają
się Eustachy ze współbraćmi 25 lipca
1915 roku. Ochoczo przybywają także
ci, którzy zakończyli swój nowicjat.
W międzyczasie, zakonnicy podej
mują wysiłki, aby znaleźć odpowied
ni, stały dom zakonny. Odnajdują taki
w Ginneken, niedaleko Bredy, gdzie
wspólnota przeprowadza się ostatecz
nie 29 stycznia 1916 roku. 9 lutego osie
dlają się tu przybyli z Tilburga studenci
filozofii, a pięć dni później znajdują tu
także schronienie holenderscy studen
ci teologii, którzy wcześniej mieszkali u
niemieckich współbraci z Simpelveld.
We wrześniu 1916 roku kończy się
roczny kurs nauki filozofii, Eustachy z
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kolegami zaczynają studiować teologię.
Program zawiera wykłady z dogmatyki,
egzegezy biblijnej, historii Kościoła, teo
logii moralnej, liturgii i prawa kanonicz
nego, które z konieczności prowadzone
są na bazie dostępnych podręczników.
Profesorowie nie mają odpowiedniego
przygotowania, z wyjątkiem ojca Nor
berta Poelmana, przełożonego, który
studiował w Rzymie. Niemniej jednak
studenci uczą się pilnie, a wykładowcy
rzetelnie przygotowują się do zajęć. Eu
stachy cnotą pracowitości nadrabia brak
intelektualnych predyspozycji.
Dwa wydarzenia odciskają piętno na
wspomnieniach z tamtych lat w Ginne
ken. Pierwsze to epidemia hiszpańskiej
grypy (1918-1919) która zabrała trzech
współbraci Eustachego. Drugie zaś to
budowa nowego budynku zawierające
go kaplicę, która stanowiła istotny doda
tek, jakiego nie posiadał poprzedni dom
zakonny. 18 marca 1919 roku poświę
cenie kaplicy zamyka prace budowlane.
Brat Eustachy zostanie tu wyświęcony
na kapłana 10 sierpnia przyszłego roku.
Przedtem jednak przyjrzyjmy się
bliżej postawie Eustachego w czasie
pobierania nauk. Oto swoista synteza,
której dokonano w rzymskim dokumen
cie w procesie przygotowania do beaty
fikacji:
«Z początku brat Eustachy miał pro
blemy z nauką: z powodu niezbyt dobrej
pamięci zgłębianie kwestii filozoficznych
nastręczało mu dużych trudności. Jed
nak z upływem czasu zaczął intereso
wać się teologią. Jego podejście do tzw.
„pasterskich pytań” okazało się ponad
przeciętne. Profesorowie zauważyli jego
intelektualne zdolności w tym kierunku
i nie mieli nic przeciwko dopuszczeniu
go do święceń kapłańskich. Był dobrym
zakonnikiem – jego nauczyciele i kole
dzy uważali go za dobrego współbrata,
sympatycznego towarzysza studiów,
statecznego, usłużnego i gorliwego.
Tymczasem wspomnienia kolegów Eu
stachego nie są jednomyślne. Jedno z
nich staje się niejako głosem sprzeci
wu wobec beatyfikacji. Pewien kleryk
ocenia gorliwość, oddanie i pobożność
Eustachego jako „przesadzone”. Kry
tycznie opisuje też sposób mówienia
współbrata. Uroczysty i ożywiony ton
bierze za oznakę braku prostoty i swo
istą arogancję. Tak więc, kiedy Eustachy
z własnej inicjatywy projektuje i buduje
małą kapliczkę maryjną oraz gromadzi
w niej swych towarzyszy na modlitwie,
nie ma do czynienia z jednomyślną ak
ceptacją i poparciem swoich działań.
We wspólnocie są tacy, którzy szemrzą

przeciw niemu. Wspomniany kleryk ze
zdumieniem i i dezaprobatą odkrywa
służącą do umartwień dyscyplinę w celi
Eustachego.
Inni nie są tak krytyczni w ocenie.
Nie dostrzegają przesady i sztuczności
w jego uroczystym sposobie mówienia.
W świadectwach pojawia się wspo
mnienie pewnego dnia, kiedy Eustachy
właściwym sobie podniosłym, niemal
prorockim tonem, zapewnia nauczycie
la słabej, początkującej klasy o tym, że
jego praca jest niezwykle trudna i wyma
gająca. Ta i podobne zabawne sytuacje
wynikają po prostu z tego specyficznego
upodobania wielkich słów.
Z rozmaitych wspomnień wyłania się
raczej obraz Eustachego jako szczere
go, sympatycznego współbrata. Jest
dobrze wychowany i lubi pomagać in
nym. Niebagatelny walor to także jego
poczucie humoru i szczególny zmysł iro
nii, co przysparza mu w klasztorze wielu
przyjaciół. Z pewnością ciążą mu studia i
nie należy do grona intelektualistów, ale
jego atuty to młodość, zaangażowanie
w apostolstwo i aktywność. Decydujące
w złożeniu egzaminu okażą się właśnie
zmysł duszpasterski i stabilna emocjo
nalność.
Trudny rok studiów dobiega końca.
Eustachy stoi u progu najważniejszego
wydarzenia, czyli sakramentu kapłań
stwa. Poza zaliczeniem egzaminów musi
też przyjąć posługi niższe. Najpierw, 23
lipca 1916 roku przyjmuje tonsurę, czyli
wycięcie włosów na głowie pod biret. 17
marca 1918 roku w klasztornej kaplicy
przyjmuje dalsze posługi; ostiariusza,
lektora, egzorcysty, akolity, zaś następ
nego dnia składa swoje śluby wieczyste.
Dwa dni później zostaje wyświęcony na
subdiakona przez mgra Hopmansa, bi

skupa Bredy. Święcenia diakonatu przy
padają na rok następny, 11 maja 1919.
Kilka miesięcy później, 10 sierpnia 1919
roku wyżej wspomniany biskup udziela
Eustachemu i jego sześciu towarzyszom
święceń kapłańskich.
15 sierpnia, w Święto Wniebowzięcia
nowy kapłan sprawuje mszę prymicyjną
w swym kościele parafialnym w Beek
w Donk. To wielkie święto! Eustachego
przepełnia wdzięczność, że tak pięknie
plecie się jego świetlista nić życia, od ko
łyski, aż tu, do ołtarza. Na Mszę przyby
wa nawet orkiestra z Beek, by grać mu
jego ulubione tradycyjne pieśni, a ojciec
Eustachy publicznie chwali muzyków.
Pamiątką tej uroczystości są zachowa
ne do dziś święte obrazki, na których
prymicjant wypisuje prośbę: «wy wszy
scy, którzy towarzyszyliście mi poprzez
wasze modlitwy na drodze do Ołtarza
Pańskiego, nie ustawajcie w modlitwach
za mnie, zobowiązanego do składania
Bogu ofiar, które mu się podobają. Pa
mięć o tych, którzy dobrze mi czynili,
będzie mi towarzyszyła przy ołtarzu każ
dego dnia mojego życia».
Po kilku dniach wakacji, spędzonych
w sielankowej i rodzinnej atmosferze w
swojej rodzinnej parafii, otrzymuje pierw
sze zakonne posłanie.»
c.d.n.
Opracowanie:
o. Zbigniew Zalewski ss. cc
Kontakt: Dom Prowincjalny
Zgromadzenia Najświętszych Serc
ul. Rolnicza 219
05-092 Łomianki
Poniżej zdjęcie
z uroczystej beatyfikacji.
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Z LISTU DO TYMOTEUSZA (5,18)
Mówi bowiem Pismo

Godzien jest robotnik
zapłaty swojeJ...
Drodzy Czytelnicy!
Nowy rok kontaktów z Czytelnikami
naszego pisma rozpoczęliśmy od opóź
nienia w druku naszego pisma, za co go
rąco Was przepraszamy. Staramy się do
Was docierać na koniec kwartału, jednak
zawsze informujemy, że pismo ukazuje
się w nieregularnych odstępach czaso
wych, w zależności od natężenia innej
pracy wydawniczej. W tym roku mamy
też inne powody opóźnień ze względu
na trudną sytuację, w jakiej stawia nas
nieuczciwość kontrahentów oraz – co
przyznajemy ze smutkiem – niektórych
odbiorców naszych publikacji. Chcieliby
śmy kilka słów wyjaśnienia o tym Wam
przekazać.
Po pierwsze firma Radko z Przeci
szewa, która przejęła na własność Dru
karnię Narodową w Krakowie, mimo
podpisanych zobowiązań nie tylko nie
wykonała usługi druku książek w lu
tym, ale też nie oddała nam wysokiej
zaliczki przyjętej na poczet tego druku.
Jesteśmy więc zmuszeni wystąpić na
drogę sądową, aby odzyskać utracone
fundusze. Żal także przychylnych nam
pracowników tej drukarni, którzy przy
puszczalnie utracą pracę. Tym samym
nagle straciliśmy możliwość druku pisma
na korzystnych warunkach i kilka tygodni
zajęło nam szukanie drukarni.
Druga sprawa, z jaką zwracaliśmy
się już jakiś czas temu do osób odbie
rających nasz internetowy biuletyn z no
wościami (newsletter) dotyczy prośby do
Czytelników o rachunek sumienia i prze
ciwstawienie się coraz częstszym kra
dzieżom naszych publikacji i to zarówno
w formie drukowanej jak i elektronicznej.
Dzieje się to poprzez sprzedaż przedru
ków (dokonywanych nawet przez osoby
duchowne) lub bezpłatne udostępnianie
naszych publikacji anonimowo w inter
necie w takiej formie, która uniemożliwia
odbiorcom dotarcie do źródła. Usuwane
są wszystkie informacje odnoszące się
do naszego wydawnictwa, co jest dla
nas dodatkowo krzywdzące, bo jest to
zwykle jedyna forma reklamy, informacji
i kontaktu. Ponadto zachowanie takie
budzi podejrzenie, że ktoś doskonale
wie, że jego działanie jest nieuczciwe i
niezgodne z prawem.
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W ostatnim czasie głośno było o
protestach społecznych wobec ACTA
- planowanego ograniczenia dostępu
do internetu m. in. dla ochrony praw
autorskich. Z naszego punktu widzenia
działania, które ograniczałyby bezpłat
ne i bezprawne udostępnianie naszych
publikacji, bez stosownej zgody, byłyby
bardzo pożądane, jakkolwiek ktoś może
to spostrzegać jako ograniczenie wolno
ści. Wolność jednak nie ma być bezpra
wiem, lecz ma polegać na wybieraniu
tego, co dobre i zgodne z prawem oraz
z sumieniem.
Jesteśmy legalnie działającą firmą,
nie działamy w szarej strefie, unikając
płacenia podatków. Podlegamy więc
wszystkim obowiązującym zasadom:
płacimy za usługi druku i transportu, za
usługi pocztowe, płacimy za wynajem
powierzchni magazynowych, opłacamy
media, płacimy składki na ZUS i podatki.
Z pracy naszych rąk, starając się jak naj
lepiej Wam służyć, a często pracujemy w
wymiarze przekraczającym ustalone go
dziny, chcielibyśmy móc utrzymać nasze
rodziny, ponieważ mamy do tego prawo.
Mimo tych wszystkich obciążeń staramy
się od lat utrzymywać dla Was ceny na
niskim poziomie. Z tego powodu np. nie
stać nas na uruchomienie obsługi płat
ności kartą kredytową w naszym sklepie,
co wielu wyrzuca nam jako zaniedbanie,
nie zdając sobie sprawy z tego, że wy
nikiem wprowadzenia takiej możliwo
ści byłoby automatyczne podniesienie
cen wszystkich produktów. Tymczasem
przeglądając oferty innych wydawnictw
widzimy np. religijne filmy DVD w cenie
70 zł... u nas – 20 zł, płyty mp3 po 40
zł – u nas 8-10 zł.... książki o objętości
do 150 stron po 30 zł, u nas – 10 lub 12
zł... książki w oprawie twardej, o pokaź
nej objętości w cenie 90 zł, u nas 35-40
zł... Prosimy więc, nie zwracajcie się do
nas z żądaniami dodatkowych obniżek,
bo nie mamy ich z czego udzielić, aby
nie ryzykować także przy kontaktach z
Urzędem Skarbowym zarzutu niegospo
darności i działania na szkodę firmy po
przez zaniżanie dochodu. Prosimy nie
zadawajcie nam pytań: Kupiłem płyty dla
siebie, czy mogę je przekopiować gratis
dla wszystkich znajomych?...

Osoby wykradające nam to, co jest
owocem naszej pracy (nagrania, tłuma
czenia, niejednokrotnie skład publikacji)
jeśli zostają na tym przyłapane i popro
szone o wyjaśnienia, argumentują, że
czynią to dla „ewangelizacji”. Jednak jeśli
ktoś naprawdę pragnie ewangelizować
dobrze jest, aby poniósł tego koszty: cel
bowiem nie uświęca środków. Sytuację,
jakiej doświadczamy, odczuwamy jako
naruszenie zarówno prawa ludzkiego,
jak i prawa Bożego, określonego pew
nymi konkretnymi zasadami, o jakich
przeczytać możemy w Piśmie Świętym:
„Pamiętacie przecież, bracia, naszą
pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą,
aby nikomu z was nie być ciężarem.
Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię
Bożą.” (1 Tes 2,9)
„Mówi bowiem Pismo: Nie zawiążesz
pyska wołowi młócącemu oraz: Godzien
jest robotnik zapłaty swojej.” (1 Tm 5,18)
Ponadto Pan Jezus nie uchylał się
od płacenia podatków, jak poucza nas
Ewangelia (Mt 17,25-27; Mt 22,17-22), o
czym warto tutaj wspomnieć argumentu
jącym, że płacić ich nie warto, a jedno
cześnie oczekującym ze strony państwa
finansowania świadczeń społecznych, w
tym wysokich emerytur i rent.
Jako przykład rozmiaru procederu,
jaki szerzy się w internecie i szkodzi nam
w stopniu poważnym, niech posłuży fakt,
że kilka osób udostępniło publicznie,
bez kontaktu i bez zgody, cały nasz film
o Medziugorju pt. „Tryptyk Królowej Po
koju”. Obejrzało go ponad 9 tys. osób i
pozytywnie oceniło. W filmie tym wycięto
ostatnie kadry, w których były informacje
o twórcach filmu, o naszym wydawnic
twie, dane adresowe oraz informacja o
innych publikacjach. Nikt więc z inter
nautów nie otrzymał istotnych informacji
umożliwiających poznanie źródła filmu i
kontakt z nami oraz ewentualne zainte
resowanie się innymi publikacjami, na
czym nam bardzo zależy. Nierzadko wy
kradane nam publikacje stają się jedynie
zachętą do wejścia na czyjeś konto i za
poznania się raczej z innymi prezento
wanymi przez tę osobę materiałami, któ
re nie zawsze popieramy (np. fałszywe
objawienia, niesprawdzone sensacyjne
przepowiednie, propagowanie działalno
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ści osób usuniętych z Kościoła itp.).
Film o Medziugorju sprzedajemy
jako płytę DVD w pudełku, z profesjonal
ną grafiką. Jest to płyta tłoczona (nie –
kopiowana w domowych warunkach na
komputerze), w profesjonalnej wytwórni
płyt Artmusic w Jeleniej Górze. Można
taki film komuś sprezentować zamiast
urodzinowej bombonierki lub kwiatka.
Kiedy film nasz prezentujemy na reko
lekcjach zwykle rozlegają się entuzja
styczne głosy: „Jeszcze nigdy nie wi
dzieliśmy takiego filmu o Medziugorju!”
Sprzedajemy płytę za 20 zł z czego 23%
trafia do kasy państwowej jako podatek
VAT. Reszta tej kwoty pokrywa koszt
produkcji i nieznacznie przyczynia się do
zwrotu poniesionych przez nas kosztów
przy realizacji filmu, nie wspominając
o comiesięcznych obciążeniach, jakim
podlegamy, a o czym pisaliśmy wyżej.
Ceny filmów wyznaczamy na tak niskim
poziomie właśnie po to, aby nie sprzyjać
usprawiedliwianiu kradzieży wśród na
szych odbiorców. Prosimy zatem niech
każdy, kto sięga w stylu Janosika po
cudzą własność odpowie sobie najpierw
we własnym sumieniu na pytanie: Czy
cena jest tak wygórowana, że nie stać
mnie na zakup dla siebie lub uczynienie
prezentu dla kogoś? Czy w związku z
tym za kradzież mogę się rozgrzeszyć i
uzyskam przebaczenie?
Podobnie rzecz ma się z przedru
kiem tłumaczonych przez nas publikacji
takich jak np. pisma mistyczne Cataliny
Rivas czy „Bóg Ojciec mówi do swoich
dzieci” s. Eugenii Ravasio, choć czynią
to nawet osoby duchowne, to nie wyklu
czamy, że niektóre z nich zasłaniając się
„ewangelizowaniem” poprzez te publika
cje nieco tańsze (bo wyprodukowane w
nielegalnej nieopodatkowanej strefie),
robią to w celu uzyskania dochodu bez
wysiłku oraz po to, aby nam uniemożli
wić dalszą działalność poprzez pozba
wienie nas Czytelników oraz funduszy
na dalsze funkcjonowanie wydawnictwa.
Może się więc okazać, że okradając nas,
ktoś kto bezustannie dopytuje się, czy
mamy jakieś nowości, okradł po prostu
samego siebie...
Dziękujemy serdecznie tym, którzy
okażą zrozumienie dla apelu o chrześci
jańską uczciwość i materialne wsparcie
naszej pracy poprzez legalne kupowanie
wydawnictw drukowanych i audiowizual
nych. Wchodzenie na drogę procesów
sądowych jest nie tylko kosztowne, ale
dla wielu osób postronnych gorszące.

Ewa Bromboszcz
Wydawnictwo
Vox Domini

Cena płyty DVD o przesłaniu Matki Bożej w Medziugorju
pt. TRYPTYK KRÓLOWEJ POKOJU
to 20 zł + koszty wysyłki pocztowej
Jeśli byłeś lub byłaś już w Medziugorju – odżyją wszystkie wspomnienia. Jeśli nigdy nie było Ci dane tam pojechać – poczujesz się
tak, jakbyś osobiście odwiedził Matkę Bożą w miejscu, które wybrała, aby z niego przemówić do świata i pozostać tak długo, jak długo
będzie to dla nas konieczne, a przez Dobrego Ojca Niebieskiego w
Jego wielkiej łaskawości dopuszczone. Poznasz widzących, ujrzysz
ścieżki, którymi kroczą pielgrzymi, zobaczysz też miejsca, w których się modlą, ich oczekiwania oraz owoce kontaktów z najlepszą
z Matek, którymi zechcieli się podzielić.
Płyta ta ukaże Ci jednak przede wszystkim, czego w Swojej szkole miłości naucza Matka Boża, przekazując co miesiąc Swe słowa i
ujmując za rękę każdego, kto pozwala się Jej prowadzić na drodze
do coraz większej świętości, a ostatecznie - do zbawienia i spotkania
z Jej Synem w wieczności.
Jest na tej płycie również miejsce na często zapominane lub nieprzytaczane, a dobrze udokumentowane, słowa Ojca Świętego bł.
Jana Pawła II o Medziugorju oraz innych osób z hierarchii Kościoła
katolickiego, których zdanie może być wyznacznikiem dla wątpiących, a przynajmniej skłonić ich do refleksji.
Zamówienia i informacje:
Biuro Handlowe LUMEN
43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 6
Tel. 32 7383869
Fax. 32 7389412
Zgłoszenia prenumeraty oraz wpłaty można przesyłać
na adres: Vox Domini, 43-190 Mikołów, skr. poczt. 72
Nr konta bankowego „Vox Domini”, dla wpłat:
16 1140 2004 0000 3602 3422 2480 (mBank)
Opłata standardowa – 1 egz.: 35 zł rocznie;
wspierająca osoby uboższe – 1 egz.: od 36 zł rocznie
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WIEŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
W POLSCE I NA ŚWIECIE

Rekolekcje Stowarzyszenia
„Prawdziwe Życie w Bogu”
dla młodzieży
Ich myślą przewodnią są słowa: „Ob
lubieniec wyprowadzi swą Oblubienicę
na pustynię”. A do udziału w nich zapra
sza Anafora w Egipcie od 26 kwietnia do
2 maja 2012.
Podczas swego ostatniego pobytu w
Egipcie Vassula spotkała koptyjskiego
mnicha, Arsaniosa, który tuż przed jej od
lotem zapytał: „A może udałoby się zor
ganizować rekolekcje w Egipcie?” Vas
sula odpowiedziała: „Bardzo chciałabym
zaprosić młodych ludzi na rekolekcje, ale
pod warunkiem, że mieliby możliwość
udać się na pustynię, aby móc tam oddać
się prawdziwej medytacji. Tam, w ciszy
pustyni, można znaleźć naszą prawdziwą
miłość. Czytamy przecież w „Pieśni nad
pieśniami”: Kim jest ta, co się wyłania z
pustyni, wsparta na oblubieńcu swoim?”
(Pnp 8,5)
Mnich przyjął tę uwagę z radością:
„Ależ ja właśnie mam takie specjalne
miejsce na przeprowadzenie rekolekcji
i znam też odpowiedzialnego duchow
nego! Oni są otwarci dla wszystkich ko
ścielnych grup wyznaniowych. Miejsce to
znajduje się między Kairem i Aleksandrią,
dwie godziny jazdy od Kairu. Jest to do
kładnie w samym środku pustyni. Teren
jest bardzo piękny, z palmami i inną ro
ślinnością, dobrze urządzone, skromnie
i prosto. Nie ma elektryczności, ale jest
bieżąca woda i wszystko oświetlają świe
ce. Jest duży kościół z dywanami, na któ
rych się klęczy i siedzi. Inne wyposażenie
to jedynie kilka mebli w stylu, jaki spotyka
się w namiotach Beduinów, ale jest do
dyspozycji basen. W pokojach są łóżka
wyposażone w moskitiery. Posiłki znako
mite, obfite i dobrze przyrządzone...”
Rekolekcje ustalono w dniach od 26
kwietnia 2012 do dnia 2 maja 2012 dla
100 osób z udziałem Vassuli oraz bisku
pa Thomasa i ojca Vincenta ze Stowarzy
szenia TLIG.
Indie po odejściu Matki Teresy
Kościół katolicki w Indiach włącza
się w walkę z handlem żywym towarem.
Jego ofiarą pada od 20 do 60 mln osób,
głównie dotyczy to kobiet i dzieci, ze śro
dowisk ubogich, osoby niewykształcone.
O ich zaginięciu czy wykorzystywaniu
policja nie jest w ogóle informowana. Ar
chidiecezja Kalkuty zorganizowała sieć
pomocy, której celem jest zapobieże
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nie wykorzystywaniu dziewcząt. Zwykle
ktoś obiecuje im legalną pracę, a osta
tecznie zmusza je do prostytucji. Przy
taczany jest często przykład nastolatki,
która musiała przyjmować 25 klientów
dziennie, a gdy odmawiała, była bita na
oczach swych koleżanek, będących w
takiej samej sytuacji. Dzięki zaangażo
waniu policji i Kościoła udało jej się uciec.
Obecnie w archidiecezji Kalkuty działają
komitety kontrolne. W najuboższych wio
skach zatrudniono dodatkowo nastolatki,
które informują o działaniach handlarzy
żywym towarem. Archidiecezja współ
pracuje z lokalnymi władzami, policją, a
także z szefami poszczególnych wiosek.
Prowadzone są także akcje edukacyjne
informujące, czym naprawdę mogą się
skończyć obietnice pracy i lepszego ży
cia składane przez handlarzy ludźmi.
Trudny dialog z rosyjskim
Kościołem prawosławnym
Prawdziwą przyczyną trudności w
relacjach naszego Kościoła z Rosyjskim
Kościołem Prawosławnym jest niezdol
ność Moskwy do przyznania, że rosyjskie
prawosławie stało się w rękach Stali
na narzędziem przymusowej likwidacji
Kościoła grekokatolickiego na Ukrainie
– stwierdził abp Światosław Szewczuk.
Arcybiskup większy kijowsko-halicki i
zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Grec
kokatolickiego wypowiedział się w nie
dawnym wywiadzie dla gazety „Dzień”.
Abp Szewczuk zaznaczył, że ducho
wieństwo Patriarchatu Moskiewskiego
nie wyraziło dotąd ubolewania z powodu
zawłaszczenia po II wojnie światowej
własności grekokatolików. Jego zdaniem
zdolność do wyrażenia ubolewania jest
niezbędnym warunkiem procesu „lecze
nia pamięci”. W tym kontekście wskazał
na pojednanie jakie dokonało się między
Ukraińskim Kościołem Greckokatolickim
a Kościołem Rzymskokatolickim w Pol
sce. Podkreślił, że kwestia ta powinna
być przedmiotem wielu studiów i odpo
wiednio nagłośniona. Odnosząc się na
tomiast do wysiłków na rzecz pojednania
między Kościołem Polskim a Patriarcha
tem Moskiewskim, zauważył, że rosyjskie
prawosławie ma problemy z tym, by zdać
sobie sprawę, iż są jakieś kwestie z prze
szłości, za które winno prosić o przeba
czenie.
Dynamiczny rozwój Kościoła
Afryka i Azja Południowo-Wschod
nia – to obszary, gdzie najdynamiczniej

rozwija się Kościół katolicki, a w Ameryce
Środkowej i w Europie ubywa z każdym
rokiem katolików. Takie dane znajdują
się w najnowszym wydaniu Annuario
Pontificio oraz Rocznika Statystycznego
Kościoła rzymsko-katolickiego. Z upu
blicznionych danych wynika, że w 2010 r.
było na świecie 1 mld 181 mln katolików
– o 15 mln więcej niż w 2009 r. W okresie
minionych dwóch lat ich odsetek w po
równaniu z ogółem mieszkańców naszej
planety utrzymuje się na tym samym po
ziomie – 17,5 proc. Ich udział zmniejszył
się z 28,54 proc. w Ameryce Środkowej,
a nade wszystko w Europie z 24,05 proc.
do 23,83 proc. Natomiast w Afryce wzrósł
z 15,15 proc. do 15,55 proc., zaś w Azji
Południowo-Wschodniej z 10,41 – do
10,87 proc.
Utrzymuje się wzrost liczby ducho
wieństwa zarówno diecezjalnego jak i za
konnego. Ogółem w roku 2010 było 412
tys. 236 kapłanów w porównaniu z 410
tys. 593 w roku 2009. Dwie trzecie stano
wi duchowieństwo diecezjalne, zaś jedną
trzecią zakonne. Najwięcej księży – 1695
przybyło w Azji oraz w Afryce – 761. Na
tomiast ubyło ich w Europie – 905. W
roku 2010 w porównaniu z rokiem 2009 o
3,7 proc. zwiększyła się liczba diakonów
stałych i jest ich w świecie 39 tys. 564.
Dwie trzecie z nich (64,3 proc.) pracuje
w Ameryce Północnej, a jedna trzecia w
Europie (33,2 proc.).
Został zahamowany proces ubywania
braci zakonnych. O ile w 2009 było ich 54
tys. 229 to w 2010 – 54 tys. 665. Zmniej
sza się natomiast liczba zakonnic. O ile w
2009 było mich 729 tys. 371, to w 2010
– 721 tys. 935. Wpłynął na to głównie
spadek ich liczby w Europie (2,9 proc.),
Oceanii (2,6 proc.) i Ameryce – 1,6 proc.).
Natomiast o około 2 proc. zwiększyła się
ich liczba w Afryce i Azji.
W okresie minionych pięciu lat zwięk
szyła się o 4 proc. liczba kandydatów do
kapłaństwa. O ile w roku 2005 było 114
tys. 439 alumnów, to w 2010 – 118 tys.
990 seminarzystów. Wzrost ten jest głów
nie zasługą Afryki (14,2 proc.), Azji (13
proc.) i Oceanii 12,3 proc.). Natomiast
w Europie liczba kleryków spadła o 10,4
proc., zaś w Ameryce o 1,1 proc.
Na ratunek dzieciom
Abp Silvano Tomasi, obserwator
Stolicy Apostolskiej przy genewskich
agendach ONZ, przypomniał najbardziej
brutalne formy łamania praw dziecka.

1/2012
Poruszył temat na marginesie debaty o
ochronie mniejszości seksualnych, jaka
odbyła się w Radzie Praw Człowieka.
„Sytuacja wielu z nich jest naprawdę dra
matyczna – stwierdził watykański dyplo
mata.
Około 300 tys. dzieci wcielonych jest
siłą w szeregi wojska i walczą w ponad
30 konfliktach. 215 mln dzieci zmusza
się do pracy, z tego 115 mln do pracy
niebezpiecznej. Ale prawa dziecka łamie
się też na wiele innych sposobów. Dzieci
doznają krzywdy w rodzinach, szkołach,
w swym naturalnym środowisku, a także
w więzieniach, gdzie zamyka się również
młodocianych migrantów, którzy ubiegają
się na przykład o azyl polityczny. Są to
bardzo poważne problemy, które wciąż
czekają na rozwiązanie. Na wspólno
cie międzynarodowej spoczywa w tym
względzie wielka odpowiedzialność. Z
jednej strony trzeba wychowywać do
szacunku dla dzieci, ale zarazem trzeba
też stworzyć odpowiednie prawa i me
chanizmy ochronne, które będą napraw
dę skuteczne, pamiętając, że to dzieci są
przyszłością społeczeństwa”.
Łaciński patriarcha Jerozolimy o
nienawiści Żydów do chrześcijan
Abp Fouad Twal uważa, że ataki na
chrześcijan są w Izraelu coraz częstsze.
Świadczy to o tym, że takiej postawy Ży
dzi uczą się w szkole. Wpaja się w nich
totalny lęk, który obejmuje myślenie za
równo o historii, jak o teraźniejszości i
przyszłości. Młode pokolenia w Izraelu
są wychowywane w lęku i nienawiści do
chrześcijan. Choć dzieje narodu żydow
skiego były dramatyczne i naznaczo
ne cierpieniem, to jednak cierpieli też
chrześcijanie. „Nie można zapominać, że
pierwszymi ofiarami antychrześcijańskie
go nazizmu byli polscy katolicy” – podkre
ślił abp Twal w wywiadzie dla dziennika
„Die Tagespost”.
Zwierzchnik katolików w Ziemi Świę
tej ujawnił, że o nasileniu antychrze
ścijańskich incydentów rozmawiał już z
głównymi rabinami Izraela. „Przyznali mi
rację i potępili takie zachowania, ale w
praktyce nic się nie zmieniło. Księża na
dal są opluwani, spluwa się również na
krzyż, kiedy procesyjnie niesiemy go uli
cami Jerozolimy” – opowiada patriarcha.
Z drugiej strony arabski hierarcha
zaznacza, że Kościół katolicki sprzeciwia
się postawie chrześcijańskich syjonistów,
którzy ewangelizują Żydów, a zarazem
wiążą państwo Izrael z przymierzem i w
jego powstaniu widzą zrządzenie Opatrz
ności.
Mimo prześladowania chrześcijan
liczba katolików w Ziemi Świętej stale ro
śnie. Jest to zasługą emigrantów z Filipin

i Indii. Ich dzieci chodzą do izraelskich
szkół, dlatego nowe pokolenia katoli
ków posługują się językiem hebrajskim.
Spada liczba katolików arabskich, którzy
coraz częściej decydują się na emigrację
– dodał łaciński patriarcha Jerozolimy.
Tragedia Fukushimy ukazała nam
miłość całego świata
Takie słowa zawarł w swoim liście
przewodniczący episkopatu Japonii abp
Leo Jun Ikenaga SJ z Osaki. W rok po
trzęsieniu ziemi, tsunami i katastrofie
elektrowni jądrowej w Fukushimie Kościół
w Japonii modli się i wzywa do wolonta
riatu, by odbudować to, co zostało znisz
czone w czasie tej tragedii. W japońskiej
katastrofie naturalnej i przemysłowej z 11
marca ub.r. zginęło prawie 20 tys. ludzi.
Tragedia ta wyzwoliła jednak narodową
solidarność i zaangażowanie wolonta
riuszy pomagających ofiarom. Byli i tacy,
którzy dla ratowania innych oddali swe
życie. Np. pewien właściciel firmy ewa
kuował i uratował młodych chińskich pra
cowników, ale sam zginął. Inny przykład
bohaterstwa dała japońska dziennikarka,
która mimo niebezpieczeństwa nadawała
telewizyjny alarm, by ocalić jak najwięcej
ludzi z zagrożonych terenów. Także ona
oddała życie za innych.
Międzyreligijne
spotkanie modlitewne
W wypełnionej po brzegi katedrze w
Nagasaki, duchowym centrum japońskie
go katolicyzmu, odbyło się międzyreligij
ne spotkanie modlitewne w dniu rocznicy
wybuchu z roku 2011, w intencji ofiar
trzęsienia ziemi i tsunami. Na tę wspólną
modlitwę przedstawicieli różnych wyznań
chrześcijańskich i religii, tak rzadką w
Japonii, zaprosił arcybiskup Nagasaki,
Józef Takami. Na początku nabożeństwa
kazanie wygłosił pastor Tomono Yasu
shi z Kościoła baptystów. Podkreślił, że
„ku zaskoczeniu wszystkich zebrali się
przedstawiciele różnych wyznań religij
nych, aby jednym sercem oddać cześć
zmarłym w kataklizmie trzęsienia ziemi
i tsunami”. Wszyscy pytają, dlaczego
spotkało nas to nieszczęście? Człowiek
wszystko, co go spotyka w życiu, odczu
wa nie tylko ciałem, ale i sercem. W trud
nych sytuacjach życiowych, nawet dusze
wierzących wołają do Pana Boga – dla
czego? Wielu ludzi nie wytrzymuje świa
domości tego, że kataklizm w mgnieniu
oka zabrał im wszystko to, co tak ciężką
pracą zdobyli w ciągu całego życia, dlate
go popełniają samobójstwa” – mówił pa
stor Yasushi. Zwrócił uwagę na potrzebę
udzielania pomocy duchowej i psycholo
gicznej tym, którzy przeżyli. „Ci ludzie nie
widzą przyszłości dla siebie w życiu, za
tracili jego sens. Zastanówmy się co my,

tu w Nagasaki możemy dla nich uczynić?
Porównajmy obecną sytuację dotknię
tych klęską kataklizmu, do wydarzeń ja
kie przeszedł nasz Zbawiciel Jezus przed
śmiercią i po zmartwychwstaniu. Widząc
śmierć Jezusa, wszyscy Jego wyznawcy
opuścili Go i rozproszyli się…Dopiero
Zmartwychwstanie Pana Jezusa ukazało
sens życia człowieka na tej ziemi. Pan
Jezus zapytał wówczas trzy razy św. Pio
tra, czy Mnie miłujesz? Polecił św. Piotro
wi zaopiekować się Jego owczarnią”.
Pastor zwrócił uwagę, że miasto Na
gasaki przeżyło straszliwy wybuch bom
by atomowej 9 sierpnia 1945 r., dlatego
ma szczególną misję niesienia światu
pokoju. Bomba atomowa, spadła na
katolicką dzielnicę Urakami w Nagasa
ki, historycznym miejscu największych
prześladowań katolików w Japonii niosąc
śmierć tysiącom wiernych. „Japończycy
innych wyznań mówili, że bomba atomo
wa spadła na dzielnicę Urakami, dlatego,
że tam żyli katolicy, którzy ściągają na
nich nieszczęście” – powiedział duchow
ny i przypomniał, że dopiero prof. Paweł
Nagai Takashi, lekarz ze szpitala uniwer
syteckiego w Nagasaki, który sam został
napromieniowany, przeciwstawił się tym
fałszywym, oczerniającym katolików po
glądom w wielu publikacjach m. in. w
książce „Różaniec a nie łańcuch”.
„Ofiara prof. Nagaya nie była bez
sensowna. On potrafił iść naprzód, żyć,
pomimo tego, że wszystko stracił: żonę,
dom… Sam pocieszał wszystkich, ale
mówił, że to nie koniec. Japonia ponow
nie przeżywa skutki niszczycielskiej siły
atomu... W cierpieniu wszyscy potrzebu
jemy pociechy bez względu na wyznanie.
Powinniśmy pokutować, za swe grzechy!
I ufać w Miłosierdzie Boże, które nas tu
zgromadziło, bez względu na wyznanie.
Patrzmy na ukrzyżowanego Chrystusa,
to nie jest koniec, bo potem jest Zmar
twychwstanie! Pan Bóg przez nasze krzy
że prowadzi nas do życia wiecznego…Po
Krzyżu na tej ziemi jest Życie Wieczne! I
w ten sposób powinniśmy patrzeć na to,
co nas teraz spotyka w życiu. Módlmy się
do Boga i starajmy się wspierać wszyst
kich potrzebujących” – wezwał duchowny
Kościoła babtystów.
Po kazaniu, pani Honda Mitsuko gra
jąc na gitarze, zaśpiewała pieśń: ”Jeden
człowiek nie może wiele, ale jak zjedno
czymy swoje siły to wiele dokonamy…”
Dzieci z różnych szkół średnich ka
tolickich i protestanckich modliły się w
intencji dzieci, które straciły swoich rodzi
ców, najbliższych, przyjaciół. Po modli
twie złożyły one przed ołtarzem łańcuch
wykonanych w technice orgiami “ sen
pazuru-żurawi” na znak łączności modli
tewnej ze zmarłymi i cierpiącymi. Ludzie

61

Vox Domini

składali ofiary pieniężne dla poszkodowa
nych. Przedstawiciele szintoizmu i buddy
zmu złożyli białe wieńce przed ołtarzem.
W modlitwie wiernych jedna z dziewczy
nek modliła się: “Panie Boże, stań się
Promieniem Nadziei dla tych, którzy są w
beznadziejnej rozpaczy!”
Uczestniczący w spotkaniu burmistrz
pan Nagasaki Tomihisa Taue przypomniał,
że rok temu tysiące ludzi w Japonii straci
ło życie, a wiele tysięcy musiało opuścić
swe rodzinne strony. „W tym cierpieniu nie
możemy dopuścić, aby życie tych, którzy
przeżyli nie poszło na marne. Musimy im
pomóc. Właśnie w Nagasaki staramy się
tak kształtować społeczeństwo, żeby pro
pagowało pokój na świecie… W historii
ludzkości dochodziło do prześladowań i
wojen religijnych, a my tu w Nagasaki pra
gniemy zapewnić wszystkim pełną swo
bodę religijną. Chcemy nieść światu pokój
ponad różnymi religiami i światopogląda
mi. Szanujmy ludzkie życie! Nagasaki ma
być tego wzorem. Jestem wdzięczny, za
dzisiejsze spotkanie modlitewne w kate
drze w Urakami. Będę się starał o budo
wanie nowego, bezpiecznego społeczeń
stwa w Nagasaki” – zapewnił burmistrz
miasta.
Kapłan szintoistyczny Oka Yasuo
podkreślił, że kataklizm trzęsienia ziemi
i tsunami, który nawiedził kraj, należy do
największych w historii Japonii. „Tysiące
ludzkich ofiar, jeszcze do tej pory nie od
nalezionych. Ci co pozostali są niepocie
szeni w bólu, nie widzą przyszłości i sen
su życia, wyjścia z sytuacji. Nagasaki w
swej historii przeżyło beznadziejne chwile
po wybuchu strasznej bomby atomowej, a
więc rozumie obecną sytuację. Czasy się
zmienią, ale ludzkie cierpienie nie zmienia
się, ono zawsze towarzyszy człowiekowi.
Życzę, aby wschodnia część Japonii mo
gła się podnieść do normalnego życia czy
to po pięciu, czy po dziesięciu latach” –
mówił kapłan.
Na zakończenie spotkania, prote
stancki pastor podziękował za gościnę ar
cybiskupowi Józefowi Takami i wszystkim
uczestnikom za przybycie. Podkreślił, że
fakt międzyreligijnego spotkania ma bar
dzo głębokie znaczenie dla Nagasaki i dla
Japonii. Powołał się na jednego z najzna
komitszych kaznodziejów w dziejach Ko
ścioła, Jana Złotoustego, który po wielkim
trzęsieniu ziemi w jego czasach, nawoły
wał do modlitwy. „Dlatego i my w Japonii
w obecnej sytuacji powinniśmy się gorą
co modlić!” – wezwał pastor. Abp Takami
udzielił wszystkim błogosławieństwa.
Każdy ma prawo
do własnego domu
Dom to nie tylko dach nad głową, lecz
miejsce, w którym urzeczywistnia się naj
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głębsza tożsamość osoby i jej relacje z
innymi. Takie stanowisko przedstawił na
forum Rady Praw Człowieka ONZ abp
Silvano Tomasi, wspomniany już wyżej.
Podkreślił, że brak odpowiednich wa
runków życiowych jest przyczyną wielu
rodzinnych tragedii. Stąd właściwą polity
kę mieszkaniową należy uznać za jedną
z form zwalczania różnych patologii, w
tym przemocy w rodzinach. Na szcze
gólną uwagę zasługują w tym względzie
samotne matki z dziećmi, gdyż są one
najbardziej bezbronną grupą społeczną.
Wspomniał także (o dotykającym również
Polskę) coraz częstszym zjawisku migra
cji zarobkowej, która prowadzi do rozbi
cia rodziny, kiedy ojciec, a niekiedy na
wet matka, decydują się na poszukiwanie
pracy zagranicą, a opiekę nad dziećmi
powierzają innym osobom. Zdaniem Wa
tykanu państwo powinno się zatroszczyć
o los takich rodzin oraz osieroconych w
ten sposób dzieci, zapewniając im wła
ściwe warunki mieszkaniowe, opiekę
zdrowotną i oświatę.
Data Wielkanocy
znowu rozbieżna
Do ustalenia wspólnego terminu
Świąt Wielkanocnych wezwali w tym roku
katolicy i prawosławni z Niemiec, opraco
wując wspólny dokument wydany przez
niemiecki episkopat oraz Konferencję
Biskupów Prawosławnych w tym kraju.
Podkreśla się w nim wspólną wiarę w
zmartwychwstałego Chrystusa i opisuje
różnice w obchodach Świąt Wielkanoc
nych. To już drugi dokument wydany
przez Komisję Wspólną obu episkopatów.
Tematyką pierwszego była niedziela jako
centralne święto chrześcijan. Zatem, jak
uważają katoliccy i prawosławni biskupi,
mówienie o najważniejszym wspólnym
święcie, jakim jest Wielkanoc, jest logicz
ną konsekwencją pierwszego dokumen
tu. Wierni, mając w ręce wydaną na tę
okazję broszurę, mogą porównać różni
ce oraz wspólne elementy celebrowania
Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego,
uroczystości Zmartwychwstania, Okresu
Wielkanocnego i Zesłania Ducha Świę
tego. Przewodniczący prawosławnego
episkopatu, metropolita Augustyn wyra
ził nadzieję na szybkie porozumienie w
sprawie wspólnego terminu świąt wielka
nocnych, gdyż wspólna data uroczysto
ści Zmartwychwstania byłaby wyraźnym
znakiem jedności chrześcijan dla świata.
Do tej pory wschodni chrześcijanie wy
znaczają Wielkanoc według kalendarza
juliańskiego, a Kościół rzymskokatolicki
według kalendarza gregoriańskiego. Na
stępny wspólny termin tych świąt zbiega
się w 2014 r. O różnicach tych pisaliśmy
wielokrotnie, a do ujednolicenia daty

świętowania Wielkanocy wzywa w orę
dziach kierowanych do świata Chrystus
za pośrednictwem prawosławnej Vassuli
Ryden.
Zmarł patriarcha Szenuda III
Benedykt XVI przesłał Kościołowi
koptyjskiemu wyrazy współczucia i za
pewnił o modlitwie w intencji zmarłego.
Przypomniał z wdzięcznością zaanga
żowanie Szenudy III w dialog ekume
niczny, jego wizytę w Rzymie i spotkanie
z papieżem Pawłem VI oraz podpisanie
Wspólnej Deklaracji na temat Wiary we
Wcielenie, a także spotkanie w Kairze z
Janem Pawłem II, 24 lutego roku 2000,
podczas Wielkiego Jubileuszu Wciele
nia. Ojciec Święty zapewnił, iż Kościół
katolicki dzieli ból Koptyjskiego Kościo
ła Ortodoksyjnego i modli się w intencji
jego zmarłego zwierzchnika. „Niech Bóg,
dawca wszelkiego miłosierdzia przyjmie
go do swej radości, pokoju i światła” –
napisał Benedykt XVI.
„Papież Aleksandrii i patriarcha stoli
cy św. Marka” urodził się 3 sierpnia 1923
w Abnoub Asjut (płd. Egipt). W 1955 r.
przyjął święcenia kapłańskie, po czym
do 1962 był sekretarzem ówczesnego
patriarchy Cyryla VI. 15 września 1962
r. otrzymał sakrę biskupią i przez 9 lat
odpowiadał za wychowanie i kształcenie
religijne w Kościele koptyjskim. 31 paź
dziernika 1971 r. Święty Synod Kościoła
koptyjskiego wybrał go na 117 następcę
św. Marka. Był zaangażowany w dialog
ekumeniczny. Już w 1971 r. jako wysłan
nik swego Kościoła uczestniczył w nieofi
cjalnych konsultacjach zorganizowanych
przez wiedeńską Fundację „Pro Oriente”
z udziałem teologów katolickich i staro
żytnych Kościołów wschodnich na temat
stosunku między boską a ludzką naturą
w Chrystusie. Wypracowana wówczas
tzw. „wiedeńska formuła chrystologiczna”
pozwoliła zażegnać wielowiekowy spór
między tymi Kościołami a katolikami na
ten temat.
Warto przypomnieć, że z patriarchą
Szenudą III spotykała się w czasie swoich
wyjazdów do Egiptu Vassula. W numerze
3/2010 Vox Domini widnieje jej zdjęcie ze
spotkania w Kairze w roku 2002, podczas
którego patriarcha ją pobłogosławił.
Obok koptyjskiej wspólnoty prawo
sławnej istnieje również koptyjska wspól
nota katolicka, początki której sięgają
XVII wieku, kiedy to pewne grupy miej
scowych wiernych wraz z klerem odłą
czyły się od Kościoła Prawosławnego.
Obecnie w Egipcie liczącym około 80
mln mieszkańców żyje ok. 60 mln mu
zułmanów, 8 mln koptów i ok. 280 tys.
członków Kościoła katolickiego obrządku
koptyjskiego.

1/2012
Ilu chrześcijan cierpi dla imienia Chrystusa?
Przed coraz większą dyskryminacją prawną chrześcijan oraz
powtarzającymi się przejawami braku tolerancji wobec stanowisk
zajmowanych przez chrześcijan w Europie ostrzega w najnow
szym „Raporcie 2011” Centrum Obserwacji Nietolerancji i Dys
kryminacji Chrześcijan w Europie.
Ośrodek ten zbadał i udokumentował w najnowszym raporcie
180 przypadków braku tolerancji oraz dyskryminacji chrześcijan
w 2011 roku. Z informacji tych wynika, że 85 proc. tzw. „przejawów
nienawiści” skierowanych jest właśnie przeciwko chrześcijanom.
Wśród krajów, w których często dochodzi do dyskryminacji wy
znawców Chrystusa, wymienia się Francję. Z raportu wynika, że
84 proc. aktów wandalizmu, to ataki na miejsca chrześcijańskie,
takie jak kościoły, czy cmentarze. Z opublikowanych niedawno
przez rząd Szkocji danych wynika, że 95 proc. aktów przemocy
antyreligijnej dotyczy chrześcijan. Z kolei w Anglii i Walii 74 pro
cent osób uczęszczających do kościołów potwierdziło, że coraz
bardziej widoczne jest marginalizowanie chrześcijan w życiu pu
blicznym, w mediach, w polityce i miejscu pracy. Ludzie zaczy
nają więc uważać, iż „lepiej nie mówić o swoich chrześcijańskich
poglądach”. Według raportu, w niektórych krajach europejskich
łamie się wolność sumienia na drodze prawnej. „I tak na przykład
w Holandii czy Wielkiej Brytanii urzędnicy państwowi mają obo
wiązek udzielania ślubów parom homoseksualnym. We Francji
pracownicy aptek muszą sprzedawać środki wczesnoporonne, a
w Hiszpanii zarówno lekarze, jak i personel szpitalny zmuszani
są do dokonywania aborcji”
Za „pozytywny” z politycznego punktu widzenia krok przeciw
ko dyskryminacji chrześcijan raport uznaje rezolucję Zgromadze
nia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie - OBWE z lipca 2011 roku. Dokument wzywa państwa
członkowskie do zbadania ich ustawodawstwa pod kątem nega
tywnych skutków dla chrześcijan. „Nasze badania wykazują, że
Europa może utrzymać swój kurs wolnościowy jedynie poprzez
właściwe traktowanie religii, a zwłaszcza chrześcijaństwa” stwierdziła szefowa Centrum Obserwacji Nietolerancji i Dyskry
minacji Chrześcijan w Europie.
Nowy polski święty?
Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych uznała
ważność dochodzenia diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego
o. Waltera Ciszka SJ, jezuity polskiego pochodzenia, więźnia Łu
bianki, który przez 23 przebywał w łagrze na Syberii. Władze so
wieckie oskarżyły go o szpiegostwo na rzecz Watykanu. Biskup
John Barres, ordynariusz diecezji Allentown, która zainicjowała w
1996 roku proces beatyfikacyjny, wyraził zadowolenie z tego jak
to określił „przełomowego” momentu prac. W 2006 roku materiały
oraz dokumenty, w tym 45 relacji świadków, dotyczące życia i
działalności zakonnika – będące efektem ponad 10-letniej pracy
diecezjalnej komisji historycznej – zostały przesłane do watykań
skiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Tam kontynuowany
był dalszy proces beatyfikacyjny. Niektóre świadectwa zawierają
osobiste wspomnienia łagierników, którzy zetknęli się z kapła
nem na terenie dawnego Związku Radzieckiego. Kandydata na
ołtarze można już nazywać „ sługą Bożym”. Walter Ciszek, syn
małżeństwa polskich imigrantów (Marii i Marcina) urodził się 4
listopada 1904 r. w górniczym miasteczku Shenandoah w sta
nie Pensylwania. Jego decyzja o pójściu za głosem powołania
kapłańskiego była dużym wstrząsem dla lokalnej społeczności,
która znała młodzieńca z jego powiązań z miejscowymi środo
wiskami przestępczymi. Przed rozpoczęciem działalności mi
sjonarskiej studiował w Collegium Russicum w Rzymie. Po jego
ukończeniu w 1937 roku przyjął święcenia kapłańskie w rycie
bizantyjskim. W 1938 roku, z uwagi na zagrożenie wybuchem
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wojny, został skierowany do Polski, do misyjnego ośrodka jezu
itów w Albertynie koło Słonimia.
Do ZSRR o. Ciszek przybył w 1940 roku, przechodząc z ziem
polskich okupowanych już przez Armię Czerwoną. Towarzyszył
deportowanym Polakom szerząc Słowo Boże. Rok później
aresztowało go NKWD i skazało na 15 lat więzienia, jako szpiega
Watykanu. W surowym więzieniu na Łubiance przebywał 5 lat. W
1946 roku został wysłany do obozu pracy na Syberii. W 1963 r.
komunistyczne władze wymieniły go za dwóch sowieckich szpie
gów, dzięki czemu mógł powrócić do Stanów Zjednoczonych.
Aż do śmierci w 1984 r. o. Ciszek pracował w Ośrodku Stu
diów Wschodnich Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku oraz
jako rekolekcjonista i kierownik duchowy. Wspomnienia z ZSRR
opisał w książkach: „Z Bogiem w Rosji” i „On mnie prowadzi”.
Zmarł 8 grudnia 1984 w Wernersville.
Kościół katolicki w USA ma tylko dwóch świętych pochodzą
cych z regionu Pensylwanii: ogłoszoną świętą w 2000 r. Katarzy
nę Marię Drexel (1858-1955), założycielkę Zgromadzenia Sióstr
Najświętszego Sakramentu dla Indian i Ludności Kolorowej; oraz
kanonizowanego w 1977 roku Jana Neumanna, XIX-wiecznego
redemptorysty o czeskich korzeniach, biskupa Filadelfii.

A skoro mowa o świętych... POLECAMY!
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.

„WYBRAŁ NAS,
ABYŚMY BYLI ŚWIĘCI
I NIESKALANI...”
Sylwetki 75 świętych, błogosławionych
i kandydatów na ołtarze
książka, objętość: 784 str. (150 x 210 mm),
twarda oprawa ISBN 978-83-86092-90-1
Bóg „wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego Obliczem...” – tak zapewnia nas w
Liście do Efezjan św. Paweł (por. 1,4). Książka prezentuje – w sposób żywy i pociągający, a zarazem
obiektywny i rzeczowy – sylwetki siedemdziesięciu
pięciu osób, które w swoim życiu potraktowały na
serio Boże wezwanie do świętości, stając się dla
nas przykładem.
Żyli w różnych epokach historycznych, w odmiennych warunkach kulturowych, społecznych,
ekonomicznych, a połączyło ich to samo pragnienie, by w swoim życiu upodobnić się do Boga wołającego do świata: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem
Święty” (1 P 1,16).
Są wśród nich osoby świeckie, są osoby duchowne, są matki, mężowie, małżonkowie, osoby samotne, są starcy i dzieci oraz ludzie młodzi, których
Bóg wezwał do wieczności, gdy ledwie rozpoczęli
dorosłe życie, bo już osiągnęli wyżyny ducha i zjednoczyli się z Bogiem przez ofiarę ze swojego życia,
miłość i służbę. Zaduma nad mocą ich ducha i ich
radością przekraczania siebie z miłości do Boga,
który zachwycił ich duszę, to dla nas drogowskaz
w wędrówce do Nieba, po śladach, jakie dla nas
zostawili...
***

Piękne, efektowne wydanie!
Książkę polecamy na prezent!
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