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Święto Podwyższenia
Krzyża w Medziugorju
Uroczyste obchody święta Podwyższenia Krzyża Jezusa
Chrystusa rozpoczęły się w Medziugorju w niedzielę 9 września
2012. Oprócz parafian wzięli w nich udział liczni pielgrzymi z:
Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Irlandii, Hiszpanii, Włoch,
Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Słowacji, Francji, Malty, Ukrainy,
Czech, Belgii, Korei, Polski, Brazylii, Portugalii, Rumunii, jak
również z Chorwacji i Bośni-Hercegowiny.
W kościele odprawiono pięć mszy świętych w języku chorwackim
o godz. 6, 7, 8, 12 i 19. Suma o 11.00 koncelebrowana przez wielu
kapłanów na czele z o. Slaven Brekalo, miała miejsce na Górze
Krzyża. Przed mszą świętą o. Marinko Sakota poprowadził
modlitwę różańcową.
– Ojcze Marinko, znajdu
jemy się na Górze Krzyża,
na której zebrało się wielu
wiernych, aby świętować
uroczystość Podwyższenia
Krzyża.
– Właśnie w tym miejscu
znajduje się wielki krzyż Chry
stusa, który góruje nad parafią
Medziugorje, a jednocześnie ma
moc przyciągania pielgrzymów
z całego świata.
Jezus powiedział: „Gdy zo
stanę wywyższony nad ziemię,
przyciągnę wszystkich do
Siebie.” (por. J 12,32) Właśnie
dzisiaj, podobnie jak w ciągu
minionych lat, doświadczamy
autentyczności tych słów. Uni
kamy krzyża, cierpienia, lecz
krzyż Chrystusa przyciąga,
ponieważ ma całkiem inne
znaczenie. W Jego krzyżu
doświadczamy przemiany na
szego życia, naszych krzy
żyków. Dostrzegamy sens tru
dów i cierpienia wtedy, gdy
patrzymy na nie i przyjmujemy
je z Jezusem.
Oto istota słów Jezusa: „Weź
krzyż na swe ramiona, przyjmij
go, obejmij, ucałuj.” Dopiero
wtedy, gdy bierzemy nasz
krzyż z takim nastawieniem,
jego ciężar maleje i nie jest już
tak dokuczliwy jak wcześniej.
Ludzie przybywają tutaj, aby
doświadczyć cudu przemiany
serca, przemiany patrzenia,
aby doświadczyć sensu słów
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Jezusa: „Moje brzemię jest
lekkie…” (por. Mt 11,30)
– Patrząc z góry na licz
nych pielgrzymów, można
zobaczyć narodowości ca
łego świata.
– Tak, ludzie przyjeżdżają tu
z całego świata. To jasny dowód,
że wszyscy jesteśmy dziećmi
Boga. Prawda o człowieku wy
kracza poza przynależność do
narodu. Głęboka tożsamość
człowieka opiera się na praw
dzie: „Jestem ukochanym
dzieckiem Boga”. Bóg kocha
ciebie, mnie, każdego człowieka.
Matka Boża nieprzypadkowo
zwraca się do nas: „Kochane
dzieci!”. Wszyscy jesteśmy
dziećmi Boga, bez względu na
narodowość czy przynależność
religijną. W ostatnim orędziu
zaprasza nas, byśmy wybrali
drogę świętości. Bóg pragnie
każdego z nas, pragnie prze
bywania z Nim w szczęściu
życia wiecznego. Dlatego Bóg
i Matka Boża wyrażają wobec
nas pragnienie, byśmy stawali
się miłosierni i święci. Nikt nie
jest pominięty w oczach Boga
– słońce świeci nad dobrymi i
złymi, deszcz spada zarówno na
dobrych, jak i na złych.
Bóg kocha nas bezwarunkowo.
Doświadczamy tego szczególnie
w Medziugorju, gdzie Maryja
powtarza nam, że nas bardzo
kocha i chce dla nas świętości,

czyli szczęścia. Dlatego nie
powinniśmy klasyfikować ludzi,
patrzeć przez filtr rasy, wiary,
narodowości. Postarajmy się
patrzeć na innych przez pryz
mat, jaki ukazuje nam Bóg,
czyli dostrzegać w sobie i w
każdym spotkanym człowieku
dziecko Boga. Wtedy poznamy,
co znaczy, że wszyscy jesteśmy
braćmi i siostrami.
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– Wspominał ojciec wie
lokrotnie podczas różańca,
że ten krzyż był w planach
Boga. Mówiła o tym także
Matka Boża.
– Był w planach Bożych i
stał się miejscem szczególnej
modlitwy. Przed wieloma laty
śp. o. Slavko Barbarić zapytany,
dlaczego Matka Boża wybrała
tę parafię, odpowiedział: „Nie

wiem, ale jednego jestem pewien
- nawet jeśli nie wybrałaby te
go miejsca, znalazłaby inne,
gdzie byłyby dwie góry, których
potrzebowała jako miejsca
modlitwy.”
Matka Boża tutaj znalazła
dwie góry: Górę Objawień
i Górę Krzyża. W Piśmie
Świętym Starego jak i Nowego
Testamentu widzimy rolę
góry jako miejsca spotkania
z Bogiem, miejsca modlitwy,
odnajdywania potrzebnego
odosobnienia. A więc także
Matka Boża wybrała górę i
z niej mówi do nas, abyśmy
przyszli do Niej. Droga wspi
naczki na górę czekała osoby
widzące, które przed 31 laty
ujrzały Maryję. W czasie
pierwszych spotkań Matka
Boża nie schodziła do nich,
lecz prosiła, by młodzi widzący
podeszli do Niej.
Wszyscy, którzy podejmują
trud pielgrzymki i wspinaczki,
wiedzą, jak ważna jest to dro
ga. Wychodzą z nizin, z równin,
z dolin, w których toczy się
codzienne ludzkie życie i idą w
samotności, w ciszy w górę, na
spotkanie z Maryją i z Bogiem.
Porzucenie codzienności i
wspinaczka na górę oznacza
powolną, mozolną duchową
drogę przemiany siebie. Po
dobnie przy wspinaniu się
na górę krzyża, z modlitwą
na ustach i w sercu, człowiek
doświadcza przemiany wew
nętrznej, większej bliskości
Boga. W trakcie wspinaczki na
górę, z coraz większej wysokości
zupełnie inaczej postrzega
się rzeczywistość wokół. Oto
terapia proponowana przez
Maryję, jej szkoła życia i
modlitwy.
– Pracuje ojciec w parafii,
a więc z pewnością miał
ojciec okazję rozmawiać
z ludźmi uzdrowionymi
fizycznie i duchowo. Jakie
ma ojciec doświadczenia?
– Najważniejsze uzdrowienie
dotyczy wnętrza, serca ludz
kiego. Matka Boża uczy nas,
że zmiana świata rozpoczyna
się od nawrócenia samego

siebie. Nie dzieje się przez
zmianę władzy, rządów, stref
wpływów państw lub zmian w
innych wokoło mnie. Dlaczego
Matka Boża nakłania nas
nieustannie do modlitwy?
Właśnie dlatego, że modlitwa
powinna w pierwszej kolejności
zmieniać tego, kto się modli, a
wtedy zmienia się świat wokół.
Gdy zmieniam swoje po
strzeganie świata, wtedy inni
zaczynają inaczej na mnie
patrzeć, ponieważ zauważają
zmianę, zaczynają się zasta
nawiać na swoim życiem i
p o s t ę p o w a n i e m , p r ó b u j ą
się zmieniać. Jest to proces,
który trwa i którego nie da
się przyspieszyć. Trochę tak
jak powiedział św. Augustyn:
„Modlitwa nie jest po to, bym
o czymś informował Boga, lecz
bym doświadczał przez modlitwę
przemiany.” Oto sens modlitwy
– transformacja, której wielu
pielgrzymów doświadcza tutaj
w Medziugorju. Duże znaczenie
odgrywa przy tym sakrament
pojednania, który oczyszcza
nasze dusze i otwiera na bliskość
Boga. Jeśli człowiek otwiera się
na doświadczenie przebaczenia
(bycie przyjętym przez Boga ta
kim, jaki jest, ze słabościami i
grzechami), na bezwarunkową
miłość Boga, wtedy przyjmuje
sercem dar uzdrowienia. Ka
żdemu człowiekowi potrzebna
jest do życia wiara w Boga,
postępowanie na drodze co
dzienności w zgodzie z Bożą
wolą. Nie bójmy się, jeśli z
jakichś powodów pogubimy
się, ponieważ wtedy Bóg jest
z nami, On nigdy nas nie
opuszcza. Opuśćmy ślepych
przewodników tego świata i
wybierzmy drogę podążania za
Matką Bożą i Jezusem, abyśmy
pewnego dnia mogli przejść
do życia wiecznego w nowym
świecie.
– Wczoraj podczas mo
dlitwy różańcowej, w święto
narodzenia Najświętszej
Maryi Panny, przybyło tu
prawie tak dużo ludzi, jak
w dniu rocznicy objawień
w czerwcu. Czy to dowód,
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że ludzie tęsknią za tym
miejscem?
– Może nie tyle za tym
miejscem, ile za spotkaniem
z Bogiem żywym. Właśnie
dlatego Matka Boża ukazuje
się w Medziugorju – aby Bóg był
doświadczany tak bezpośrednio
i blisko. Tutaj mamy łatwość
poznawania bliskości Boga
ze względu na matczyną,
czułą obecność Maryi. Ona
nie jest skomplikowana, ani
nie mówi do nas trudnym ję
zykiem. Nie potrzebujemy
specjalnych przemówień ani
wiedzy. Sporo wiemy o naszej
wierze, jednak każdy tęskni za
doświadczeniem Boga, który
jest jego źródłem i celem.
Tutaj człowiek doświadcza w
sakramencie pojednania te
go, że Bóg mu przebacza, a w
Eucharystii tego, że Bóg oddaje
się nam jako Chleb Życia. Tego
rodzaju doświadczenie zmienia
serca i sprawia, że stajemy się
dziećmi Bożymi.
Oto Medziugorje – znak
dan y Kościołowi i światu.
Matka Boża nie mówi do
nas, abyśmy przestudiowali
kwestię sakramentu pokuty i
pojednania, lecz mówi: „Sko
rzystaj ze spowiedzi raz w
miesiącu.” Nie mówi, byśmy
studiowali teorię modlitwy,
lecz prosi: „Módlcie się sercem
i adorujcie Jezusa obecnego w
Najświętszym Sakramencie.”
Nie nakłania nas do analizy
sposobów poszczenia, lecz
przekonuje: „Praktykujcie
post!” A więc Matka Boża
akcent kładzie na czyny,
byśmy nie zatrzymali się na
pustych słowach. Wszystko
to ma sens, gdy osobiście tego
doświadczymy. Dopiero wtedy
wchodzimy w przemianę serca,
w proces nawrócenia. Są to
naprawdę kamienie węgielne
życia, na które Matka Boża
kieruje nasz wzrok. Prosi,
abyśmy zatroszczyli się o na
sze centrum, o serce, które
tęskni za Bogiem. Każdy z nas
decyduje, kto lub co będzie w
centrum serca. Maryja prosi
nas, by był to Bóg.
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Cieszę się, że możemy
gościć w naszej katedrze
Matkę Bożą
z Medziugorja
Kardynał Christoph Schönborn
w rozmowie z Florianem Hitz

– Eminencjo, jakie to
uczucie, gdy w tej katedrze
przez kilka godzin modli
się tysiące ludzi, najpierw
na Eucharystii, później na
adoracji i podczas objawienia?
– Wrażenie jest niesamowite!
Przede wszystkim ogarniała
mnie ogromna radość i na
dzieja ożywiająca serce, gdy
patrzyłem na tak liczną wspól
notę modlitwy. Ale tę pociechę
wywoływał również fakt, że ci
ludzie są wspierani i umacniani
przez Matkę Bożą. W takiej
sytuacji biskup może się tylko
cieszyć.
– Jakie przeżycia towa
rzyszą Jego Eminencji
podczas objawienia, przy
takiej bliskości Matki Bożej?
– Są takie chwile, gdy obe
cność Boga albo Matki Bożej
odczuwalna jest mocniej
niż zazwyczaj. Dzisiejszego
wieczoru otrzymałem taką łaskę.
– Matka Boża także w
poprzednich objawieniach, w
Lourdes i Fatimie, podkreślała,
że przychodzi do nas, aby
nas prowadzić do Jezusa.
Samą siebie stawia niejako na
bocznym planie.
– To tak jakbyśmy patrzyli
na relację syn - matka. Syn jest
znany i sławny, ale jesteśmy
dumni także z matki, która
wychowała szlachetnego, mę
żnego syna. W tym tkwi staranie
Maryi, aby znano Jej Syna,
Jezusa. Tak mógłbym w prosty
sposób odpowiedzieć na to
pytanie.
– Mówił Eminencja w ho
milii, że rodzina stanowi
fundament społeczeństwa.

Także Matka Boża bardzo lubi
powtarzać nam, że jesteśmy
jej dziećmi. Jednak w realiach
codzienności rodzina często
wystawiona jest na wielkie
próby i cierpienia.
– Straszną rzeczą jest,
gdy rodzice zrzucają swoje
problemy na barki dzieci. Czynią
im krzywdę, jeśli nie rozwiązują
między sobą konfliktów w ich
relacji małżeńskiej. Dzieci
wplątane w sam środek konfliktu
zamiast miłości niosą w życie
brzemię i ciężar nieporozumień
rodziców. A przecież powinny
wchodzić w dorosłość z tak
upragnionym doświadczeniem
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bycia kochanym. Bez pomocy
Boga i podjęcia trudu nawracania
się, nie możemy mówić o
uzdrowieniu relacji rodzinnych.
– Pojawiło się pozytywne
częściowe sprawozdanie
w kwestii Medziugorja. Czy
może Ksiądz Kardynał coś o
nim powiedzieć?
– Ufam komisji powołanej
przez Benedykta XVI. Myślę,
że pracuje z otwartością
i życzliwością nad pełnym i
ostatecznym sprawozdaniem.
W końcu nie można pominąć
tak wielu dobrych owoców
Medziugorja.
– Mówi się, że Medziugorje
to konfesjonał świata. Jak
można to wyjaśnić?
– Ludzie tłumnie przybywają
do Medziugorja, aby się spo
wiadać. Nie umiem tego wy
jaśnić, ale wydaje mi się, że
to moc tego miejsca, które
tak bardzo przyciąga ludzi do
konfesjonałów. Wielu nie było
u sakramentu spowiedzi przez
lata, a nawet dziesiątki lat. A
tutaj otwierają serca, opowiadają
całe swoje życie i doświadczają

przebaczenia, w które przez
minione lata nie byli w stanie
uwierzyć. I wracają zupełnie
inaczej patrząc na życie.
– Ze wszystkich stron świata
przybywają do Medziugorja
l u d z i e szuk ający Boga i
doświadczają niezwykłych
łask. Czy Medziugorje jest
takim centrum, z którego może
wyjść nowa ewangelizacja
świata?
Z pewnością z Medziugorja
wypływa wiele łask dla świata.
Tysiące ludzi znajdują tu wiarę
i otrzymują uzdrowienie duszy
i ciała. Faktem jest, że dzieje
się tu wiele cudów. Sam jestem
tego świadkiem. Jest to miejsce,
gdzie niebo dotyka ziemi.
Mogliśmy tego doświadczyć
także w Wiedniu, gdzie razem
z Ivanem świętowaliśmy wielką
modlitwę o pokój. Ponadto
błogosławieństwo Boże nie
ogranicza się tylko do tego
miejsca, ale rozlewa się stąd na
cały świat.
– Kiedy ponownie za
wita Jego Eminencja do
Medziugorja?
– W najbliższym czasie
nie mam możliwości, lecz
tym bardziej cieszę się, że
Medziugorje odwiedza mnie,
przybywając do tej katedry.
Przekład z niem.:
s. Alicja B.
Za zgodą redakcji
austriackiego kwartalnika
Medjugorje. Gebetskation...
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Świadectwo Ivana
Na początku naszego spotkania
pragnę wszystkich serdecznie
przywitać. Cieszę się, że mogę
być tutaj z wami podczas modlitwy,
przeżyć czas duchowego odrodzenia.
Matka Boża przychodzi do nas,
ponieważ pragnie nam pomagać w
drodze do Jej Syna. Słowa jednego
z Jej pierwszych orędzi brzmiały:
„Kochane dzieci, przychodzę, aby
wam powiedzieć, że Bóg naprawdę
istnieje. Dlatego proszę was, abyście
w Niego uwierzyli, Jemu zaufali i szli
w przyszłość razem z Nim.”
Maryja przychodzi do nas, ale tym
samym zwraca się do całego świata:
„Dziękuję wam wszystkim, którzy
idziecie za moim głosem i nawracacie
się do Boga.” A dziś pragnie nam
powiedzieć: „Dziękuję wam, moje
dzieci za to, że żyjecie słowami orędzi
i pragniecie być narzędziami w rękach
Boga, apostołami Słowa”. Matka
Boża potrzebuje apostołów, ale mogą
nimi być tylko ci, którzy żyją słowami
objawień i dlatego mogą je szerzyć
wśród ludzi.
Wiem, że wielu z was, którzy
tu przybyliście, jest zmęczonych
światem, jego tempem i pośpiechem.
Wielu jest zagłodzonych: głodnych
pokoju, miłości, głodnych prawdy i
Boga. Teraz znajdujemy się u źródła
życia, do którego zaprosił każdego
z nas Jezus, mówiąc: „Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was
pokrzepię.” Prawdę mówiąc, w tym
czasie, w którym przyszło nam żyć,
Matka Boża woła nas także tymi
słowami. Maryja pragnie, abyśmy
zdecydowali się żyć pokojem. A
prawdziwy pokój możemy znaleźć
tylko w Bogu. Przybiegliśmy tutaj
jak dzieci, które potrzebują wtulić
się w kochające ramiona matki, aby
znaleźć opiekę i bezpieczeństwo.
Pragniemy Jej powiedzieć: „Matko
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nasza najukochańsza, módl się
za nami do Twojego Syna, Jemu
nas oddawaj.” Matka Boża modli
się za nami, nosi nas z miłością w
swoim sercu. Pięknie mówi o tym
w swoim orędziu: „Kochane dzieci,
gdybyście tylko wiedziały, jak bardzo
was kocham, płakałybyście z radości.”
Wiedzcie, że Ona tak bardzo kocha
każdego z nas.
Orędzie Matki Bożej
z 25 września 2012 r.
przekazane przez Ivana
w katedrze św. Szczepana
w Wiedniu
„Drogie dzieci, wzywam was
także i dzisiaj, abyście modlili
się całym sercem i abyście miłowali jeden drugiego. Jeśli nie ma
pokoju, módlcie się i otrzymacie
pokój. Otrzymacie go. Przez was
i waszą modlitwę pokój będzie
spływał na świat.
To dlatego, moje drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się, bo modlitwa może czynić cuda w ludziach i w świecie.
Dziękuję wszystkim, którzy
żyją modlitwą i akceptują ją.
Dziękuję że odpowiadacie na
moje wezwanie.”

Popatrzcie, 31 lat obficie wypeł
nionych łaską. Dla mojej rodziny to
wyjątkowy dar, ale także ogromna
odpowiedzialność. Jestem świadomy,
że komu wiele dano, od tego wiele
wymagać się będzie. Hojność darów
Boga równoważona jest jednocześnie
poczuciem odpowiedzialności, które
niosę każdego dnia. Ale wierzcie mi,
że nie jest lekkie i łatwe każdego dnia
rozmawiać z Matką Bożą i przebywać
w światłości Nieba. Ilekroć zjawia się
Maryja, jest tak, jakby przynosiła ze
sobą kawałek Nieba, które widać za
Nią: kwiaty i anioły, piękno i radość.
Nie jest łatwo wrócić do rzeczywistości
tego świata. Myślę, że jeśli moglibyście
zobaczyć Matkę Bożą przez sekundę,

nie wiem, czy życie na tym świecie
byłoby dla was w dalszym ciągu
interesujące. Mam uzasadnione
wątpliwości. Po każdym spotkaniu
potrzebuję chwili, aby dojść do siebie,
wrócić do realiów, przynajmniej
częściowo. Czasem pytacie, czy
wracam tak na sto procent. Mogę
powiedzieć, że od 31 lat wracam, ale
nie całkowicie. Cały dzień czekam na
to spotkanie. Cokolwiek robię, pytam
siebie: Czy Matka Boża byłaby z tego
zadowolona?
Co jest istotą objawień Matki Bożej,
Jej wzywania nas do nawrócenia?
Które objawienia przez te 31 lat
zarysowują główny motyw? Chciałbym
przypomnieć osiem głównych
motywów objawień, jakby osiem
kamieni węgielnych: pokój, modlitwa,
pokuta i post, miłość, Eucharystia,
spowiedź, czytanie Pisma Świętego i
orędzi nadziei.
Na początku ukazywania się
Matki Bożej byliśmy zdezorientowani.
Miałem wówczas jedynie 16 lat.
Pierwsze pytanie, jakie sobie posta
wiliśmy, brzmiało: Kto to jest? Jak się
nazywa? A ona odpowiedziała:
„Przychodzę, drogie dzieci,
ponieważ mój Syn mnie posyła, aby
wam pomóc. Kochane dzieci, pokój…
pokój, pokój. Niech pokój będzie z
wami! Niech pokój zapanuje nad
światem. Pokój musi zwyciężyć w
relacjach ludzi z Bogiem oraz między
ludźmi.”
Te słowa są nieustannie tak ak
tualne. Matka Boża przychodzi do
nas jako Królowa Pokoju. Kto jeśli
nie matka wie najlepiej, jak świat i
ludzie zmeczeni są brakiem pokoju?
Jakże potrzebny jest pokój naszym
utrudzonym niepokojami rodzinom,
prześladowanemu na różny sposób
Kościołowi, poszukującym prawdy
młodym ludziom! Maryja przychodzi
do nas jako Matka całego Kościoła.
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„Kochane dzieci, jeśli wy jesteście
silni wiarą, także Kościół jest silny. Jeśli
wy jesteście słabi, taki też jest Kościół.
Wy jesteście żywym Kościołem.” Nie
ma żywego Kościoła bez żywych
rodzin. Współczesna rodzina po
trzebuje duchowego uzdrowienia. Jak
cudownie jest widzieć świątynię, tę
katedrę, po brzegi wypełnioną ludźmi!
Zapewne wielu kapłanów marzy, aby
ujrzeć swoją świątynię tak pełną na
niedzielnej mszy świętej. Właśnie
ludzie, każdy z nas, stanowi niejako
płuca, którymi oddycha Kościół.
Matka Boża mówi: „Kochane dzieci,
niech modlitwa na powrót zagości w
waszych domach – wasza rodzinna,
wspólna modlitwa. Postawcie Boga
na pierwszym miejscu w waszych
domach. Niech każda rodzina stanie
się jakby kapliczką, w której trwa
modlitwa.” Nie możemy oczekiwać
powołań kapłańskich i zakonnych, jeśli
nasze rodziny nie modlą się, ponieważ
Bóg powołuje ludzi z konkretnych
rodzin, poprzez doświadczenie mod
litwy we własnej rodzinie.
Matka Boża woła nas, ponieważ
chce nam pomóc, dodać nam odwa
gi, pocieszyć. Przychodzi do nas z
niebiańskim lekiem na nasze cier
pienia. Chce leczyć nasz ból i otrzeć
łzy z policzka, rany opatrzyć miłością,
delikatnością, matczynym ciepłem.
Pragnie prowadzić nas do swego
Syna, do raju.
W kolejnym orędziu mówi: „Ko
chane dzieci, dzisiaj jak nigdy
wcześniej, świat przechodzi przez
szereg kryzysów, ale najcięższym z
nich jest kryzys wiary – brak wiary w
Boga. Ludzie tak daleko odeszli od
Boga, ponieważ przestali się modlić.
Kochane dzieci, świat wchodzi w
przyszłość bez Boga. Pamiętajcie,
że taki świat nie może dać pokoju, bo
sam z siebie go nie ma. A ten, który
proponuje, szybko znika, zostawiając
rozczarowanie. Prawdziwy pokój
możliwy jest jedynie w Bogu. Dlatego
proszę was, abyście otworzyli wasze
serca na dar pokoju Bożego, módlcie
się o tę łaskę, abyście byli szczęśliwi.”

Matka Boża mówi dalej: „Dzieci,
potrzebuję każdej pary rąk, każdego
serca człowieka dobrej woli, aby
urzeczywistniać pokój razem z wami
i przez was.”
Każdego 25 dnia miesiąca Matka
Boża przekazuje nam swoje orędzia.
Pewnego razu spotkałem znajomego,
który powiedział: „Przeczytałem
wczorajsze słowa Maryi. Ona wciąż
tylko powtarza: Módlcie się, módlcie
się, módlcie…”. Wtedy powiedziałem
mu: „Owszem, ja też znam orędzia”
i zapytałem: „A czy zacząłeś się
naprawdę modlić?” Nie był już taki
pewny siebie jak chwilę wcześniej.
Dodałem: „Przyjacielu, jeśli zacząłbyś
się modlić, to jestem pewien, że Matka
Boża nie powtarzałaby tych słów, lecz
powiedziałaby coś innego.”
Przytaczam ten przykład, ponieważ
dotyczy on nas wszystkich. Jeżeli
Matka Boża coś powtarza, to znaczy,
że my tego potrzebujemy, a nie Ona.
Maryja chce nas podnosić i po
cieszyć. Przecież nie przychodzi nas
straszyć, nie mówi o końcu świata ani
o ostatecznym przyjściu Chrystusa.
Lecz zwraca się do nas: „Kochane
dzieci, Jezus ofiarowuje się wam
każdego dnia, w szczególny sposób
podczas mszy świętej. Uczestniczcie
w Eucharystii, spotykajcie się z Nim
właśnie przez Komunię.”
Matka Boża odwiedza nas jako
Matka Nadziei. Każdej współczesnej

utrudzonej rodzinie przynosi nadzieję,
także do świata przychodzi z tym
darem. Wyjątkowo mocno akcentuje
Maryja wagę Eucharystii: „Msza
święta, moje ukochane dzieci, musi
stać w centrum waszego życia.”
Podczas pewnego objawienia
wszystkie osoby widzące klęczały.
W pewnym momencie zwróciła się
do nas, mówiąc: „Dzieci, jeśli jutro
musiałybyście wybierać: iść na mszę
świętą lub spotkać się ze mną, nie
przychodźcie do mnie, lecz idźcie
na mszę, ponieważ uczestniczyć we
mszy świętej oznacza spotkać Jezusa
żywego, który się za was ofiarowuje.
A więc i wy powinniście ofiarować
się Jemu. Otwórzcie się na Niego,
przyjmijcie Go do waszych serc i
waszego życia.” Matka Boże wskazuje
nam nieustannie przez minione 31 lat
na Jezusa. Nigdy nie mówi o sobie, ale
zawsze o swoim Synu.
Matka Boża zaprasza nas,
abyśmy zaufali Bogu i całe życie
Jemu zawierzyli, ponieważ jesteśmy
na tym świecie jedynie pielgrzymami.
Natomiast podjąć decyzję o osobistym
zaangażowaniu się w relację z
Bogiem oznacza wejście w przygodę
wiary, w której Jezus jest prawdą,
drogą i życiem. Opowiedzmy się za
prawdziwym pokojem. Módlmy się
razem z Królową Pokoju o pokój dla
świata. Uwierzmy w Bogu i Bogu!
Kochani, niech tak się stanie. Amen.
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Medziugorje – modlitwa o pokój
w katedrze św. Stefana w Wiedniu
We wtorek, 25 września 2012,
miało miejsce piąte z kolei spotkanie
modlitewne w wiedeńskiej katedrze,
któr ego rysem przewodnim było
zwrócenie się do Boga z prośbą
o pokój. Modlitwa trwała od
godziny 16 do 21.30. Rozpoczęła
się od świadectw członków grupy
modlitewnej Cenacolo, na czele z s.
Elvirą. Coleen Willard opowiadała o
swoim doświadczeniu uzdrowienia w
Medziugorju. Kolejnym świadectwem
były słowa Georga Mayr-Melnhofa,
którego życie poprzez pielgrzymkę do
Medziugorje zyskało niespodziewany,
nowy apostolski wymiar.
Serca licznie zgromad zon ych
wiernych, usposobione budującymi
świadectwami, włączyły się następnie
w modlitwę różańcową. Chór wraz
ze skrzypaczką oraz gitarzystami
nadał świętowaniu głęboki i uroczysty
charakter.
O 18.45 Ivan Dragicević podszedł
do prezbiterium, aby tam oczekiwać
na spotkanie z Matką Bożą. Po chwili
uklęknął. W katedrze zapanowała
cisza, ponieważ wszyscy wiedzieli,
że trwa spotkanie z Matką Bożą.
Widzenie trwało dłużej niż zazwyczaj.
Według późniejszej relacji Ivana,
trwało długo, ponieważ Matka Boża
wyciągała dłonie i modliła się nad
kapłanami i osobami konsekrowanymi,
a następnie nad chorymi i wszystkimi
obecnymi. Na koniec pobłogosławiła
wszystkich.
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Bezpośrednio po spotkaniu z
Maryją rozpoczęła się msza święta,
którą celebrował kardynał Schönborn,
a z nim – 40 kapłanów. W swojej
homilii podkreślał, że rodzina
powinna być miejscem wzrastania
w wierze poprzez wspólną modlitwę,
ponieważ właśnie w rodzinie dzieci
uczą się, czym jest miłość, ale także
doświadczają cierpienia. Jedynie
wspólna modlitwa pozwala wszystkim
właściwie przeżywać otrzymane od
Boga życie.
Drogi do nieba, czyli do zbawienia,
nie przemierza się w pojedynkę, lecz
właśnie we wspólnocie osób. Po mszy
świętej Ivan opowiadał o spotkaniu z
Matką Bożą. Powtarzał, że nie można
opisać słowami piękna Matki Bożej.
Pewnego razu zapytał Ją: „Maryjo,
dlaczego jesteś taka piękna?”. A Ona
odpowiedziała: „Moje kochane dzieci,
jestem piękna, bo kocham!”
Matka Boża wyjaśniła także, że
przy konieczności wyboru między
uczestniczeniem w Eucharystii, a
obecnością w kościele w czasie
objawienia, wierni powinni wybrać
mszę świętą, ponieważ w czasie
Eucharystii jest rzeczywiście obecny
Jej Syn, Jezus Chrys tus. Maryja
cieszyła się z tak wielkiej liczby
wiernych, zgromadzonych na
modlitwie o pokój, dziękowała za
każdą modlitwę i ofiarę.
O godz. 21 został wystawiony
Najświętszy Sakrament i kardynał

poprowadził rozważania do adoracji
Jezusa Eucharystycznego. Obecność
Pana napełniła serca wszystkich
cichą radością i pokojem. Po adoracji
kardynał przechodził z Panem
Jezusem w monstrancji przez całą
katedrę i błogosławił zgromadzonych.
Wszyscy, którzy przyszli na tę
popołudniową modlitwę, wychodzili
do swoich domów pełni łaski, której
strumienie obficie przelewały się
z Serca Jezusa i Maryi do serc
tęskniących za Bogiem.
Spotkanie to było na żywo
transmitowane przez Internet. Na
stronie www.marytv.tv tłumaczono
symultanicznie na język angielski,
hiszpański i rosyjski. Zarejestrowano
wejścia na stronę z ponad 100 krajów.
Modlitwa została zorganizowana
przez Oazę Pokoju, Wspólnotę
Medziugorje w Wiedniu oraz Zakon
Maltański, we współpracy z wieloma
innymi grupami modlitewnymi z
archidiecezji wiedeńskiej. Maltańska
służba szpitalna dysponowała
ambulansem w razie konieczności
udzielenia pomocy.
Przekład z niem.:
s. Alicja B.
Tekst pochodzi z austriackiego
pisma: Medjugorje. Gebetsaktion.
Maria - Koenigin des Friedens
nr 107.
Przekład za zgodą redakcji.

Radość bycia
w Medziugorju
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Z ks. Henrykiem rozmawia Vitomir Damjanovic
– Nazywam się Henryk Józef Müller
i jestem proboszczem parafii GroßDüngen, która należy do diecezji
Hildesheim. Urodziłem się 20 lipca
1944 w Hildesheim. W styczniu 1988
rozpocząłem studia teologiczne. Tego
samego roku przyjechałem po raz
pierwszy do Medziugorja. Lecz decyzję
o kapłaństwie podjąłem jeszcze przed
pielgrzymką tutaj. Święcenia kapłańskie
przyjąłem w maju 1994 r.
– A więc odwiedzanie Medziugorja
trwa już dosyć długo?
– Tak. W tym roku byłem tu po raz
20-ty. Pierwszy raz, jak wspomniałem,
w roku 1988, gdy byłem na pierwszym
roku seminarium duchownego.
Słyszałem o Medziugorju i bardzo
chciałem osobiście przyjechać, mieć
własne zdanie na temat tych wydarzeń,
ponieważ krążyły wówczas zarówno
pozytywne, jak i negatywne opinie.
– Jakie były pierwsze wrażenia?
– Bardzo dobre. Był sierpień 1988.
Na tym obszarze panował pokój.
Byłem przekonany, że wszystko, co
jest tu mówione, jest prawdą. Jednak
jest to moje osobiste zdanie, którym
nie chcę uprzedzać rozstrzygnięć
kościelnych. Później przyjechałem
w roku 1998. W końcu wracałem tu
każdego roku z wyjątkiem lat wojny
domowej. Należę do kapłanów, których
Bóg powołał w późnym wieku, a więc na
wszystko potrzebna była odpowiednia
ilość czasu. Czas po roku 1998 był
spokojniejszy, dlatego mogłem być tutaj
nawet dwa razy w roku.
– Jak się ksiądz czuje, wracając
do Medziugorja?
– Towarzyszy mi w sercu głęboka
radość, gdy mogę tu wracać. Czuję się
wzywany do służby, do jakiej jesteśmy
jako kapłani powołani. Słucham wielu
spowiedzi i mam satysfakcję, że Bóg
uzdalnia mnie do sprawowania tego
sakramentu. Przyjeżdżam tu razem
z grupą pielgrzymkową. Nigdy nie
byłem tu w pojedynkę. Codziennie
sprawuję Eucharystię, jako główny
celebrans lub w koncelebrze z moimi
braćmi w kapłaństwie. Chętnie słucham
spowiedzi, ponieważ cud przebaczenia,

którego jestem świadkiem, umacnia
mnie w przeżywaniu powołania kapłań
skiego.
Są we mnie takie piękne słowa
Matki Bożej i odczucia, jak z uznanych
przez Kościół objawień w Banneux w
Belgii, z roku 1933... Towarzyszę grupie
wiernych, któr zy pielgrzymują tam
dwa razy w roku. Opisane jest pewne
przepiękne wydarzenie: osoba widząca
poczuła zaproszenia na spotkanie z
Matką Bożą, ale rodzice nie chcieli jej
wypuścić z domu. Wtedy dziewczynka
powiedziała tylko: „Ona mnie woła!” i
już była za progiem domu. Właśnie tak
się czuję. Ona mnie woła! To jest coś
wspaniałego i pozwala mi przechodzić
ponad słabościami, których mam wiele
jako człowiek. Nie jest tak, że jedynie
udzielam sakramentów, lecz je także
otrzymuję, bo któż jest tak doskonały,
by mógł żyć bez Bożej łaski i wsparcia
w pielgrzymce życia?
– Gdy towarzyszy ksiądz grupom,
pielgrzymującym do Medziugorja, co
ksiądz im mówi?
– Mówię o moich przekonaniach
i doświadczeniach. Ale to podejście
sprawdza się także przy innych oka
zjach – człowiek może się dzielić
tylko tym, co ma, także w sprawach
duchowych. Nie nakłaniam nikogo do
wierzenia w moje słowa, ponieważ
Jezus też nikogo do niczego nie zmu
szał. W Ewangelii Jezus mówi, że
daje swoje Ciało i Krew jako pokarm
dla nas, abyśmy żyli. Po tych słowach
wielu Go opuściło. Wtedy Jezus zapytał
apostołów: czy i oni chcą Go zostawić?
Trwać w żywej relacji z Jezusem
- to jest jedyna Dobra Nowina,
którą żyję i głoszę innym, ale im nie
narzucam, że muszą też tak żyć.
Ponadto staram się żyć słowami
orędzi Matki Bożej, ponieważ są dla
mnie odzwierciedleniem Ewangelii.
Przy słuchaniu spowiedzi wielokrotnie
sięgałem do fragmentów Pisma Św.
oraz do orędzia Matki Bożej z dnia 25
sierpnia 2012, do tekstów, które mówią
o świętości. Matka Boża zwraca się
słowami: „Kochane dzieci, zapraszam
was…” i „Dziękuję, że odpowiedzieliście

na moje wezwanie.” Zostawia nam
wolność wyboru, nigdy nie naciska.
To jest najpiękniejszy i największy dar.
Także w ostatnim orędziu słyszymy:
„Wybierzcie świętość, otwórzcie wasze
serca!” Wolność jest główną zasadą do
podjęcia osobistej decyzji. „Otwórzcie
serca!” to przecież myśl św. Jana
Ewangelisty z Apokalipsy, gdzie Jezus
mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli
kto usłyszy mój głos, i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną.” W czasie, w którym
Jezus żył na ziemi, ludzie byli przez
Niego zapraszani, aby opowiedzieć
się za żywym Bogiem, nawrócić się.
Obecnie Matka Boża przychodzi do nas
i kieruje to samo zaproszenie. Czyni
to latami, bez zniechęcenia, ponieważ
widzi nasze czasy i jego trudności.
Można by o tym wiele mówić. Moim
zdaniem ludzie zapomnieli o Bogu
i żyją powierzchownie. Matka Boża
nawołuje ludzi do ponownego odkrycia
przeżywania życia z Bogiem. Jest to
wołanie matki do zagubionych dzieci.
– Pochodzi ksiądz z Niemiec,
gdzie Medziugorje jest dobrze znane.
Ale czy jest ksiądz zadowolony z
ilości pielgrzymów, czy też można w
tym zakresie coś ulepszyć?
– Zawsze można zmieniać coś
dobrego na lepsze i najlepsze, ale
zasadniczo jestem zadowolony,
ponieważ do niczego nikogo nie można
zmuszać. Natomiast na marzenia
trzeba spojrzeć realnie. Pochodzę z
północy (Hildesheim), tu Medziugorje
jest mniej znane. Chociaż muszę
powiedzieć, że z biegiem czasu wiele
osób odkryło drogę do Medziugorja i
odnalazło tam źródło łaski.
Przekład z niem.: s. Alicja B.
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Medziugorje zmieniło
moje życie

Jean Azar pochodzi z Li
banu. Pierwszy raz przybył
do Medziugorja w roku
2002. Przeżywał wówczas
trudny czas w swoim życiu.
Kilkakrotnie próbował ode
brać sobie życie. W Me
dziug orju otrzymał łaskę
uzdrowienia.
„Przez Maryję Bóg dotknął
mojego serca i od tego czasu
idę z Nią przez życie. Wiele
codziennych spraw poddałem
rewizji i zmieniłem. Stałem się
lepszym człowiekiem, odkąd
staram się każdego dnia żyć
słowami Matki Bożej. Tutaj
zobaczyłem całe moje życie
przed oczami, od dzieciństwa
aż do tej pory, także fakt, że
Bóg nieustannie był blisko
mnie. W pierwszym roku życia
straciłem ojca. Gdy miałem
3,5 roku, byłem świadkiem
śmierci mojej nauczycielki,

która zginęła tragicznie na
skutek wybuchu bomby.
Te wydarzenia naznaczyły
dalsze lata mojego życia. Ale
ostatnio przekonałem się, że
Bóg zawsze czuwał nade mną.
Jestem wdzięczny za wszelkie
łaski, jakich doświadczyłem
od Niego.
Dziękuję Bogu także za to,
że mogę być w Medziugorju
każdego roku. Nigdy nie zdo
łam wypowiedzieć całej mojej
wdzięczności Matce Bożej za
to, że każdego dnia prowadzi
mnie bliżej swojego Syna.”
Pielgrzymkę poleciła
Jeanowi jego siostra, która
wiele czytała na temat Me
dziugorja.
„Gdy zauważyła, że jes
tem w bardzo złym stanie,
z a p r o p o n o w a ł a , ż e b y m
sprób ował wybrać się na
pielgrzymkę do Medziugorja.

Nie miałem ochoty ani
siły. Wyraziłem jej moje
niedowierzanie, że Matka
Boża w ogóle istnieje, a więc
po co mam się wybierać do
Medziugorja.
Jednak po przeczytaniu
książki otrzymanej od mo
jej siostry, byłem głęboko
poruszony. Zdecydowałem,
że pojadę do Medziugorja.
Wcześniej napisałem list do
Matki Bożej, w którym opisałem
moje życie i postawiłem Jej
wiele pytań. Podczas pierwszej
pielgrzymki do Medziugorja
Matka Boża odpowiedziała mi
na wszystkie moje wątpliwości
i pytania.”
Przekład z niem.:
s. Alicja B.

Zachęcamy do zapoznania się
z naszym publikacjami

o Medziugorju!
Polecamy zwłaszcza film, nakręcony
i przygotowany przez byłych pracowników TV Trwam, a przed kilku laty
laureatów Festiwalu Filmów Religijnych w Niepokalanowie.
W pełni profesjonalny materiał filmowy przedstawia najlepiej jak potrafiliśmy przesłanie Matki Bożej, z
jakim od 1981 roku zwraca się Ona do
świata.
Film (dostępny na DVD oraz na
kasecie VHS – do wyboru) może stanowić doskonałe przygotowanie dla
udających się tam z pielgrzymką oraz
umożliwić duchowe odwiedzenie tego
miejsca tym, którzy nigdy nie będą
mieli okazji pojechać tam rzeczywiście.
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ORĘDZIA MATKI BOŻEJ
DLA PARAFII W MEDZIUGORJU
I DLA ŚWIATA
z 25 marca 2013
Drogie dzieci, w tym czasie
łaski zapraszam was, abyście
wzięli w wasze ręce krzyż mojego umiłowanego Syna Jezusa i
rozmyślali nad Jego męką i Jego
śmiercią. Niechaj wasze cierpienia będą zespolone z Jego
cierpieniami, a miłość zwycięży. On bowiem, który jest samą
miłością oddał Siebie z miłości,
aby ocalić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie
się, aż miłość i pokój zaczną
królować w waszych sercach.
Dziękuję, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie.
Z 18 marca 2013
doroczne
objawienie Mirjanie
„Drogie dzieci, wzywam was,
abyście z pełnym zaufaniem i
radością błogosławili imię Pana,
a każdego dnia z serca dziękowali za Jego wielką miłość. Mój
Syn przez tę miłość, objawioną
na krzyżu, dał wam możliwość
odpuszczenia wszystkiego, abyście nie musieli wstydzić się i
ukrywać, a ze strachu zamykać drzwi swojego serca przed
moim Synem. Wprost przeciwnie, moje dzieci, pojednajcie
się z Ojcem Niebieskim, abyście
mogli pokochać siebie samych,
tak jak mój Syn was kocha. Kiedy pokochacie siebie, pokochacie również drugich, zobaczycie
w nich mojego Syna i rozpoznacie wielkość Jego miłości. Żyjcie
w wierze! Mój Syn przeze mnie
przygotowuje was do dzieł, których przez was pragnie dokonać,
przez które pragnie być uwielbiony. Dziękujcie Mu. Dziękujcie
Mu szczególnie za pasterzy, za
waszych pośredników w dziele
pojednania z Ojcem Niebieskim.
Ja, dziękuję wam, moje dzieci.
Dziękuję wam”.
z 8 marca 2013
Riva di Garda, Włochy
W kościele św. Józefa na spotkaniu modlitewnym z udzia-

łem pochodzącego z pobliskiego
Bolzano, nawróconego Rolanda
Patzleinera – obecnie diakona,
członka Wspólnoty Figli del Divino Amore (znanego wszystkim
w Medziugorju z posługi muzycznej na adoracjach) zgromadziło się ponad 1000 osób z
Lombardii, aby być świadkami
objawienia danego Marii Pavlović-Lunetti. Przekazała ona słowa Matki Bożej:
„Wzywam was wszystkich do
modlitwy, módlcie się każdego
dnia, szczególnie w tym czasie wielkich trudności. Ofiara,
cierpienie i modlitwa przyniosą miłość i radość. Przyjmijcie
orędzie Chrystusa, nie opierajcie się Jego miłości i otwórzcie
swoje serca, a On da wam siłę
do nowego życia, do przeżycia
go w nadziei i w błogosławieństwie”.
z 4 marca 2013
Buenos Aires, Argentyna
Podczas podróży Ivana Dragicevicia (za zgodą kard. Bergoglio) Matka Boża przekazała
orędzie dla uczestników zgromadzenia modlitewnego:
„Drogie dzieci, dzisiaj wzywam was do otwarcia się na
modlitwę. Dzieci, żyjecie w
czasach, kiedy Bóg udziela wam
wielkich łask, ale wy nie umiecie
tego wykorzystać. Troszczycie
się o wszystko inne oprócz waszej duszy i waszego życia duchowego. Przebudźcie się z tego
męczącego świata, z męczącego
snu waszej duszy i z całą mocą
powiedzcie Bogu: TAK. Zdecydujcie się na świętość i nawrócenie. Drogie dzieci, ja jestem
z wami i wzywam was do doskonałości i uświęcenia duszy oraz
wszystkiego co czynicie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na
moje wezwanie.”
z 2 marca 2013
dane Mirjanie Soldo:
„Drogie dzieci! Ponownie po
matczynemu wzywam was, aby-

ście nie byli ludźmi o zatwardziałych sercach. Nie zamykajcie oczu na przestrogi, które z
miłości przekazuje wam Ojciec
Niebieski. Czy miłujecie Go ponad wszystko? Czy okazujecie
skruchę z tego powodu, iż często zapominacie, że nasz Ojciec
Niebieski tak nas umiłował, że
Syna swojego dał, aby On przez
krzyż nas odkupił? Czy okazujecie skruchę z tego powodu, że
nie przyjęliście jeszcze orędzi?
Moje dzieci, nie bądźcie opo
rni wobec mojego Syna, nie stawiajcie oporu nadziei i pokojowi! Dzięki waszej modlitwie i
postowi mój Syn swoim krzyżem
rozproszy ciemność, która chce
was ogarnąć, by zapanować nad
wami, da wam siłę do nowego
życia. Jeśli będziecie żyć zgo
dnie z nauką mojego Syna, będziecie błogosławieństwem i
nadzieją dla wszystkich grzeszników, którzy błąkają się w cie
mności grzechu.
Czuwajcie, moje dzieci! Ja,
jako Matka czuwam z wami!
Modlę się szczególnie i czuwam
nad waszymi pasterzami, których mój Syn powołał, aby nieśli
wam światło i nadzieję.
Dziękuję wam!”
z 25 lutego 2013
„Drogie dzieci! Również
dziś wzywam was do modlitwy.
Grzech was przyciąga ku sprawom ziemskim, a ja przyszłam,
by was prowadzić do świętości
i spraw Bożych, a wy walczycie
i zużywacie waszą energię w
walce z dobrem i złem, które są
w was. Dlatego dzieci, módlcie
się, módlcie się, módlcie się, aż
modlitwa stanie się dla was radością i wasze życie stanie się
prostą drogą do Boga.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
z 2 lutego 2013
dane Mirjanie Soldo
„Drogie dzieci! Miłość mnie
do was sprowadza, ta miłość,
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której i was pragnę nauczyć:
miłość prawdziwa. Miłość, którą
Syn mój wam objawił umierając
na krzyżu z miłości do was. Miłość, która jest zawsze gotowa
wybaczyć i prosić o wybaczenie.
A jak wielka jest wasza miłość? Smutne jest moje matczyne serce szukające miłości w
waszych sercach. Nie jesteście
gotowi poddać swojej woli z miłości woli Bożej. Nie możecie mi
zatem pomóc, aby ci, którzy nie
poznali Bożej miłości, poznali ją, bo w was samych nie ma
prawdziwej miłości.
Oddajcie mi swoje serca, a
ja was poprowadzę. Nauczę was
przebaczać, miłować nieprzyjaciół swoich i żyć według wskazań mojego Syna.
Nie bójcie się o siebie. Mój
Syn nie zapomina w nieszczęściu o tych, których miłuje. Bę
dę przy was. Będę prosić Ojca
Niebieskiego, aby opromienił
was światłem wiecznej prawdy
i miłości.
Módlcie się za swoich pasterzy, aby przez wasz post i modlitwę, mogli was prowadzić w
miłości. Dziękuję wam.”
z 25 stycznia 2013
„Drogie dzieci! Dzisiaj również wzywam was do modlitwy.
Niech wasza modlitwa będzie
mocna jak głaz, dopóki nie staniecie się świadkami poprzez
własne życie. Świadczcie o
pięknie waszej wiary. Ja jestem
z wami i wstawiam się u mojego
Syna za każdym z was.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
Motherwell (Szkocja)
orędzie dane Ivanowi
5 stycznia 2013
„Drogie dzieci, również dziś
wzywam was do miłości, tam
gdzie panuje nienawiść, do bycia pokarmem tam gdzie panuje
głód. Otwórzcie, moje kochane
dzieci, wasze serca i pozwólcie
by wasze ręce przedłużyły się
tak, aby każda istota poprzez
was mogła być wdzięczna Bogu
Stwórcy.
Módlcie się, moje kochane
dzieci, i otwórzcie wasze serca
na miłość Boga. Dlatego musicie
się modlić, modlić.
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Dziękuję, dzieci, także dziś
za odpowiedź na moje wezwanie”.
Dublin (Irlandia)
kościół Świętego Zbawiciela
7 stycznia 2013
„Drogie dzieci! Dziś wasza
Matka bardzo cieszy się z waszej
obecności. Dzisiaj wzywam was
do modlitwy. Drogie dzieci, nie
znużcie się modlitwą. Wiedzcie,
że jestem zawsze blisko, że jestem z wami i wstawiam się za
wami z moim Synem. Dlatego
módlcie się ze mną, módlcie się
za moje plany, które chcę zrealizować na tym świecie.
Dziękuję, drogie dzieci, że
odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
2 stycznia 2013
dane Mirjanie Soldo
„Drogie dzieci, z wielką miłością i cierpliwością staram
się uczynić serca wasze według
serca mego. Staram się poprzez
własny przykład nauczyć was
pokory, mądrości i miłości, bo
was potrzebuję, drogie dzieci,
nic bez was nie mogę uczynić.
Wybieram was zgodnie z wolą
Bożą i Jego mocą was umacniam.
Dlatego, drogie dzieci, nie
bójcie się otworzyć serc waszych
przede mną. Oddam je mojemu
Synowi, by w zamian obdarzył
was Bożym pokojem. Będziecie
go nieść każdemu, kogo spotkacie, będziecie świadczyć o Bożym pokoju swoim życiem, a poprzez siebie będziecie drugich
obdarzać moim Synem.
Będę was prowadzić drogą
pojednania, postu i modlitwy.
Moja miłość nie ma granic, nie
bójcie się. Moje dzieci, módlcie
się za pasterzy, nie wypowiadajcie żadnych sądów. Nie zapominajcie, że to mój Syn ich wybrał
i tylko On ma prawo osądzać.
Dziękuję wam.”
z 28 grudnia 2012
dane Ivanowi
Dziś wieczorem – jak zrelacjonował to Ivan - Matka Boża
przyszła bardzo radosna i szczęśliwa. Pozdrowiła wszystkich:
„Niech będzie pochwalony Je
zus Chrystus, moje drogie dzie
ci!”

Następnie modliła się nad
nami z wyciągniętymi rękami
przez dłuższą chwilę, a szczególnie za obecnych chorych. Potem powiedziała:
„Drogie dzieci, dzisiaj również wzywam was do radości,
wzywam was ponownie do radości. Jednocześnie wzywam
was do odpowiedzialności. Drogie dzieci, przyjmujcie moje
orędzia w poczuciu odpowiedzialności i żyjcie według nich,
ponieważ poprzez życie moimi
orędziami pragnę doprowadzić
was do mojego Syna.
Przez te wszystkie lata jes
tem razem z wami, wskazuję na mojego Syna Jezusa, bo
wszystkich was pragnę Jemu
przekazać. Niech więc w ciągu
najbliższych dni waszym zadaniem będzie postawienie sobie
pytania: Co mogę uczynić, aby
moje serce było bliżej Jezusa?
Co muszę opuścić, z czego muszę zrezygnować, aby moje serce było bliżej Jezusa?
Drogie dzieci, modlę się za
was wszystkich, aby wasza odpowiedź brzmiała: Tak, chcę
być bliżej Jezusa!
Dziękuję drogie dzieci za to,
że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie i powiedzieliście tak.”
Następnie poleciłem was
wszystkich, wasze potrzeby, intencje, wasze rodziny, a szczególnie chorych. Wtedy Matka
Boża nadal modliła się jakiś
czas za kapłanów i o powołania
w Kościele. Potem modląc się
odeszła w znaku krzyża i światła, z pozdrowieniem: „Idźcie w
pokoju, drogie moje dzieci”.
Emar- North (Liban)
orędzie dane Ivanowi
18 listopada 2012
„Drogie dzieci, dzisiaj również wzywam was w szczególny
sposób, abyście w tym czasie
modlili się o powołania w moim
Kościele. Módlcie się za pasterzy
mojego Kościoła. Drogie dzieci,
bądźcie wytrwali w modlitwie.
Wasza Matka modli się wraz z
wami i wstawia za wami wszystkimi u swojego Syna.
Dziękuję wam, drogie dzieci,
że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
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Ze 100 dowodów na istnienie Boga...

Święty January z Benewentu

Matka Najświętsza jest Wszech
pośredniczką łask. Pośredniczy w
udzielaniu wszystkich łask od Boga.
Natomiast Święci pośredniczą w udzie
laniu tej czy innej łaski. Są naszymi
pośrednikami rzeczywiście, ale w o
wiele mniejszym stopniu niż Matka
Najświętsza. Mimo to modlimy się do
świętych i uzyskujemy za ich pośred
nictwem wiele łask.
Na całym świecie znany jest na przy
kład święty January z Benewentu,
dzięki cudom, które powtarzają się regu
larnie od roku 306 do dnia dzisiejszego.
Święty January pochodził z Nea
polu. Był biskupem Benewentu. W
roku 305, podczas prześladowania za
czasów Dioklecjana, poniósł śmierć
za Chrystusa, ścięty wraz z sześcio
ma towarzyszami w Puteoli. Relikwie
świętego już od V wieku znajdują się w
Neapolu. Corocznie, w główne uroczy
stości ku jego czci, w maju, jak również
19 września i 16 grudnia, spełnia się
cud świętego Januarego: zakrzepła
krew męczennika zamknięta w dwóch
kryształowych flakonach, gdy się ją
zbliży do relikwiarza z głową świętego,
zaczyna się rozpływać i wrzeć. Zjawisk,
które notowane są od wielu stuleci, nie
zdołano dotąd wytłumaczyć w żaden
naturalny sposób.
Cud krwi św. Januarego rzuca
wyzwanie współczesnej nauce i pod
stawowym prawom fizyki. Naukowcy
stoją przed wielką zagadką, której
nie są w stanie wyjaśnić. Zakrzepła,
pochodząca z IV wieku ludzka krew,
nagle przechodzi w stan ciekły. Na
oczach wszystkich zmienia barwę,
lepkość, ciężar, objętość. Dokonuje się

to dziwne zjawisko w datach stałych lub
zmiennych, niezależnie od temperatury,
w chłodzie lub cieple, gdy temperatura
w katedrze waha się od 5-6° do 30-32°
C. Również nie zależy to od napięcia
psychicznego tłumu, bo krew często
rozpuszcza się nie tylko na oczach
tłumów, ale także wobec kilku osób,
lub zastawano ją płynną w momencie
otwierania kasy pancernej, w której jest
przechowywana. Przechodzenie krwi
ze stanu skrzepłego w stan płynny jest
niezależne od ludzkich pragnień. Odno
towano przypadki, że krew pozostawała
w stanie skrzepnienia także po dniach
intensywnej modlitwy, maksymalnego
napięcia psychicznego tłumu wiernych.
Miało to miejsce w 1976, w ciągu 8 dni
wystawienia relikwii.
Fizycy i hematolodzy są zgodni, że
przetrwania krwi przez przeszło 1690
lat w stanie morfologicznie niezmienio
nym, oraz nagłych zmian w objętości i
ciężarze, przechodzenia w stan płynny
i powrotu do stanu pierwotnego, tego
wszystkiego nie można wytłumaczyć
na gruncie nauki.
Współczesna nauka nie może
dać żadnego przekonywującego wy
jaśnienia dla tego tajemniczego zjawi
ska. Wszystkie próby laboratoryjnego
odtworzenia tego fenomenu zakończyły
się fiaskiem. Niekiedy krew rozpuszcza
jąc się, w imponujący sposób zmienia
swoją objętość. Bywa, że pęcznieje i
wypełnia cały pojemnik, innym razem
zajmuje znacznie mniejszą przestrzeń.
Dla naukowców szokujący jest fakt,
że czasami zmienia się także ciężar
krwi. Również kolor ulega zmianom od
jaskrawej do ciemnej lub brudnożółtej

czerwieni. Całkowicie wymyka się pra
wom fizyki także czas przechodzenia
ze stanu stałego do płynnego.
Czasami bywa, że następuje to w
jednym momencie, innym razem trwa
ten proces kilka minut lub cały dzień.
Podobnie jest z krzepnięciem.
Wszystkie te zjawiska są w oczywi
stym konflikcie z niezmiennymi prawami
fizyki. Każdy dobrze o tym wie, że w
cieple krew się nie rozpuszcza, lecz
twardnieje.
Analiza spektrograficzna udowodni
ła ponad wszelką wątpliwość, iż mamy
do czynienia z prawdziwą, arteryjną,
czystą ludzką krwią, bez żadnych ob
cych substancji chemicznych. Hipoteza
dodania jeszcze w średniowieczu do
krwi jakiejś substancji, całkowicie upa
dła dlatego, że badania archeologiczne
dowiodły, że ampułki i ich zamknięcia
pochodzą z IV wieku i nie ma możliwo
ści innego ich otwarcia jak tylko przez
rozbicie.
Krew św. Januarego w niewytłu
maczalny sposób nie podlega normal
nie obowiązującym prawom przyrody,
bo gdyby podlegała, to już dawno by się
zepsuła i zamieniła się w proch.
Włoski uczony prof. Gastone Lam
bertini, po wielu latach badań, doszedł
do następującego wniosku:
„Prawo zachowania energii, zasady,
które rządzą żelowaniem i rozpusz
czaniem koloidów, teorie starzenia się
koloidów organicznych, eksperymenty
biologiczne dotyczące krzepnięcia
plazmy: wszystko to potwierdza, jak
substancja, czczona od wielu wieków,
rzuca wyzwanie każdemu prawu przyro
dy i każdemu tłumaczeniu, które nie od
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wołuje się do tego, co nadprzyrodzone.
Krew św. Januarego to jest skrzep, który
żyje i który oddycha: nie jest więc jakąś
alienującą pobożnością, lecz znakiem
życia wiecznego i zmartwychwstania”.
Papież Pius XII nazwał ten fenomen
cudem. Jan XXIII przybył specjalnie do
Neapolu, aby być obecnym przy cudzie
i wyznał, że jest wielkim czcicielem św.
Januarego. Arcybiskup Neapolu kard.
Corrado Ursi (zmarły w 2003 roku)
twierdził, że fenomen „ożywiania się”
- rozpuszczania się krwi jest bezpośred
nio związany z faktem zmartwychwsta
nia Chrystusa. Jest znakiem istnienia
życia wiecznego oraz wezwaniem do
wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i
zmartwychwstanie ciał wszystkich ludzi,
którzy istnieli na ziemi.
Oto raport osobisty z uroczystości
świętego Januarego w Neapolu, z dnia
19 września 1965 roku, sporządzony
przez naocznego świadka cudu, ks. rek
tora Tadeusza Uszyńskiego z kościoła
akademickiego św. Anny w Warszawie.
„18 września o godz. 20.30 przy
byłem do Neapolu. Miasto oświetlone
tysiącami neonów. Na ulicach w pobliżu
Katedry nastrój świąteczny. Główna uli
ca biegnąca przed Katedrą: zamknięta
dla ruchu kołowego.
Policja w białych mundurach pilnuje
porządku. Nad ulicą – sznury koloro
wych żarówek i żyrandoli tworzą nastrój
świąteczny, ale trochę przypominający
jakąś prowincjonalną zabawę. Tłumy lu
dzi wokół estrady, wystawionej na ulicy
z prawej strony (przeciwnej do Katedry).
Nad drzwiami Katedry czerwone dywa
ny z napisami dotyczącymi świętego
Januarego. Na estradzie orkiestra i chór
Opery Neapolitańskiej.
Zatrzymałem się na noc w klaszto
rze w pobliżu Katedry. Muzyka długo
nie dała mi zasnąć. Nie potrafiłem sobie
wyobrazić cudu, na który czekałem.
19 września o godzinie 8.45 przed
Katedrą – policja w galowych mun
durach i wojsko pilnują porządku.
Zaczynają przybywać księża biskupi
i gromadzą się przed wejściem. Nali
czyłem około 35 piusek. Niektórzy z
aparatami fotograficznymi „pracują”
jako „reporterzy”.
Wnętrze Katedry wypełnia się
szczelnie ludźmi. Policja tworzy jedy
nie środkiem szpaler dla Episkopatu. O
godz. 8.55 przyjeżdża ksiądz kardynał
Alfonso Crastaldo witany oklaskami.
Razem z księżmi biskupami idą do
kaplicy św. Januarego. Dołączyłem się
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do jakiegoś biskupa z Azji i dotarłem
tak przed sam ołtarz. W prezbiterium
czekają już przedstawiciele władz pań
stwowych, burmistrz Neapolu, straż w
galowych mundurach. Po krótkiej modli
twie ksiądz kardynał w towarzystwie no
tariusza, burmistrza, komendanta policji
i delegata państwa otwiera trzema klu
czami (z których każdy przechowywany
jest u innych osób: burmistrz, policja)
relikwiarz, przenosi na ołtarz ampułkę
w relikwiarzu za szkłem. W ampułce
podobnej, do tych, jakich używa się do
wina lub wody w czasie Mszy świętej
znajduje się zaschła krew świętego
Januarego, biskupa Benewentu, który
został ścięty mieczem za czasów cesa
rza Dioklecjana w Puteoli koło Neapolu.
Relikwie głowy świętego znajdują się w
srebrnym relikwiarzu (w formie popier
sia) w Katedrze w Neapolu.
O godzinie 9-tej wniesiono relikwie
głowy świętego ustawiając je tam,
gdzie zwykle kładzie się ewangeliarz
przy ołtarzu. Relikwiarz przybrany był
w czerwoną kapę i złotą mitrę. Kardy
nał od strony, gdzie czyta się lekcje, w
asyście świeckich wniósł relikwiarz z
Krwią, którą wszyscy obecni Biskupi i
przedstawiciele władz mogli obejrzeć
z bliska.
Zgromadzeni ludzie powitali relikwie
burzą oklasków i okrzykami. Zaczęto się
też głośno modlić. Po obejrzeniu przez
obecnych w prezbiterium relikwiarza z
ampułką (zapieczętowaną urzędowo)
napełnione w 3/4 zakrzepłą, zaschłą
substancją o ciemnobrunatnym kolorze.
Ksiądz kardynał rozpoczął odmawiać po
łacinie „Credo”, które podchwycił cały
lud i duchowieństwo.
Stojący na środku przed ołtarzem,

zwrócony twarzą do ludu i trzymając
relikwiarz przed sobą ksiądz kardynał
przechylał go to w prawo, to w lewo,
lecz substancja znajdująca się w am
pułce zachowała swój stan stały. Pod
koniec „Credo” (w 9-tej minucie od
przyniesienia relikwiarza) zauważyłem,
że w ampułce znajduje się ciecz, która
w miarę nachylenia ampułki przyjmuje
poziom, jak wszystkie płyny.
Modlitwa tłumu była gwałtowna,
zaczęto głośno wołać do świętego
Januarego, by uczynił cud. Kardynał
ożywił się i zbliżył relikwiarz do księży
biskupów, do świeckich, którzy z bliska
mogli obejrzeć już teraz płyn, przybie
rający kolor ciemnoczerwony, w 12-stej
minucie kolor krwi w stanie zupełnie
ciekłym. Z chwilą pojawienia się w
ampułce płynu jeden z towarzyszących
dostojników świeckich dał ludowi znak
chusteczką. Wybuchła burza oklasków,
na twarzach zebranych kobiet, dzieci,
mężczyzn, pojawiło się wzruszenie i
uśmiech wielkiego zadowolenia. Po
obejrzeniu z bliska krwi w ampułce księ
ża biskupi po kolei całowali relikwiarz,
potem tak samo uczynił lud.
Filmowałem i fotografowałem prze
bieg cudu, jednak z powodu nieodpo
wiedniego oświetlenia katedry film się
nie udał. Wyszły natomiast dość dobrze
2 diapozytywy (przezrocza), ale z odle
głości 3-4 metrów.
Należy dodać, że zjawisko krzep
nięcia krwi dokonuje się w czasie
nabożeństwa wieczorem ponownie i
odnawia się w ten sam sposób przez
całą oktawę poczynając od 19 września.
To samo zjawiska powtarza się w 1-szą
niedzielę maja.
W chwili, gdy w Katedrze w Neapolu
krew staje się płynna, w Puteoli (10
km od Neapolu), gdzie święty January
został ścięty, kamień szary, na który
miało upaść ciało i głowa męczennika,
staje się różowy i nie traci tego koloru
dopóki krew w ampułce jest w stanie
płynnym. Na pytanie, jak zebrano krew
Świętego do ampułki, padła odpowiedź,
że według tradycji oprawcy porzucili
ciała pomordowanych. Bracia chrześci
janie przybyli, by je zabrać i pogrzebać.
Pewna chrześcijanka z wgłębienia w
kamieniu zebrała krew do ampułki.
Zjawisko cudu powtarza się regularnie
od 1600 lat.
Po adoracji relikwii odśpiewano „Te
Deum...” Tłumy ludzi przepływały przez
katedrę. Nowoprzybywający dopytywali
się, czy jest już i czy długo trzeba było
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czekać. Wszyscy cieszyli się, słysząc
odpowiedź pozytywną. W czasie „Te
Deum” uderzono we wszystkie dzwony
katedralne.
Neapolitańczycy opowiadali, że w
niektóre lata trzeba było czekać na to
cudowne zjawisko dłużej, ponad 30
minut. W dniu 19 września o godzinie
11-tej, przy głównym ołtarzu kanonicy
śpiewali tercję. Po tercji wyrusza uro
czysta procesja z relikwiami świętego
Januarego z Kaplicy do głównego
ołtarza. Policja i gwardia w czapkach
tworzą szpaler. Wysoko, po lewej stro
nie wielkiego ołtarza na czerwonym
suknie widnieje napis: „Cultori vestro
munera vestra date”. Po prawej zaś:
„Salvete sancti cineres et ossa beata”.
Procesja, jak na warunki polskie,
niespotykana. Wśród szpaleru policji
idą klerycy w bieli komeż, w fioletowych
pasach, z krzyżem na czele, dalej księ
ża, kanonicy w fioletach, relikwie głowy
świętego i krwi.
Potem ks. Kardynał, niski wzrostem,
ale widać wielką dobroć w postawie i
ogromną prostotę. Na widok relikwii i
Ks. Kardynała zrywa się burza okla
sków. Co bliżsi dotykają relikwii wycią
gając ręce ponad ramiona policjantów,
dalsi ręką posyłają od ust całusy świę
temu. Katedra napełniona, ale nikt nie
modli się tak, jak to widzi się we Francji
czy w Polsce. Po prawej stronie przed
prezbiterium olbrzymia trybuna wybita
czerwonym suknem i złotą lamą dla
orkiestry i słynnego chóru Opery św.
Karola z Neapolu. Kardynał zasiada
na tronie. Mszę św. celebruje jeden z
prałatów. Chór zaczyna wspaniałą Mszę
Perossi’ego.
Kardynała, gdy szedł w kierunku
tronu, otaczało 4 gwardzistów w gra
natowych mundurach, 4 policjantów w
białych, 4 żandarmów w zielonych i 4
komandosów. Na bocznych kolumnach,
na gzymsach, siedzą poza
wieszani w różnych pozach
chłopcy wyciągając głowy. Z
rzadka w tłumie ludu można
dojrzeć mszaliki. Stała cyrku
lacja zebranych nie pozwala
się skupić. Kazanie od stopni
ołtarza przez mikrofon wy
głoszone przez celebransa,
skierowane do „fedeli napoli
tani e non napolitani” czcicieli
św. Januarego, jest raczej
pełne patosu i kończy się
apelem, by Neapolitańczycy
tak świadczyli Chrystusowi,

jak św. January.
Wierni po kazaniu biją oklaski. Msza
św. odprawia się dalej, a w tym czasie
przed Katedrą trudno przecisnąć się,
tylu handlarzy różnych figurek św.
Januarego oraz wszelkiego rodzaju
pamiątek. Na stopniach Kościoła
fotografują się rodzice z dziećmi po
Pierwszej Komunii św.
Dziewczęta w białych sukniach i
welonach, wystrojone bardziej niż do
ślubu więcej uwagi chyba zwracają na
pozę do fotografii niż na wewnętrzne
przeżycie obecności Chrystusa. Obok
szarej Katedry, wąskie jak wąwozy
uliczki z porozwieszaną wszędzie bie
lizną, tłumy dzieci krzykliwych, często
śpiewających piosenki o San Genaro,
patronie ich miasta. Są rodziny mające
po 16-18 dzieci. W szerszych ulicz
kach kwitnie handel wszelkim dobrem
pochodzącym z przemysłu - a ceny są
nieprawdopodobnie niskie. Trzeba żyć.
Czasem tylko, gdy celnicy pojawiają
się, zaczyna się „wojna”, kończąca się
zawsze zwycięstwem tubylców...”
Niewiele informacji zachowało się
o świętym Januarym. Wiadomo, że
urodził się około roku 270 i że był bisku
pem Benewentu. Według dokumentu z
V w., kiedy wybuchło prześladowanie
chrześcijan za cesarza Dioklecjana, zo
stał aresztowany jego diakon Sozjusz.
January udał się do więzienia, aby go
pocieszyć. Towarzyszyli mu diakoni: św.
Festus i św. Dezyderiusz. Wszystkich
aresztowano. Kiedy nie chcieli złożyć
ofiary bożkom, namiestnik Drakoncjusz
skazał ich na pożarcie przez dzikie
niedźwiedzie w amfiteatrze.
Powleczono ich do miasta Puteoli.
Przeciwko tak okrutnemu wyrokowi
zaprotestowali: św. Prokul, diakon, i
dwie osoby świeckie - św. Eutyches i
św. Akucjusz - wszyscy zostali skazani
na śmierć. Ponieważ byli obywatelami

rzymskimi, nie mogli ginąć jak January
i jego diakoni na arenie, ale zostali
wyprowadzeni na rynek i tam ich pu
blicznie ścięto.
Bardzo dawne dokumenty litur
giczne dowodzą, że wszyscy ponieśli
śmierć za wiarę tego samego dnia, tj. 19
września 305 r. Dokładniejsze badania
wykazały jednak, że każdy męczennik
poniósł śmierć na innym miejscu: Ja
nuary, Festus i Dezyderiusz - w Bene
wencie, Sozjusz - w Miseno, a Prokulus,
Eutyches i Akucjusz - w Puteoli. Według
jednego z podań dzikie zwierzęta nie
chciały tknąć św. Januarego i dlatego
karę wykonano przez ścięcie mieczem.
Gdy ciało męczennika krwawiło po
ścięciu głowy, jedna z chrześcijańskich
kobiet miała zebrać do flakonika jego
krew.
Relikwie św. Januarego przechodzi
ły różne koleje. Biskup Neapolu, św. Jan
I (+432), przeniósł je do katakumb ne
apolitańskich w pobliżu Puteoli, jak głosi
kamień zachowany po dzień dzisiejszy.
W latach 413-432 znajdowały się one
w grobowcu pewnego znakomitego
obywatela, który zamieniono na kaplicę.
W r. 831 książę Benewentu, Sikone,
po zdobyciu Neapolu zabrał relikwie
Januarego do Benewentu i umieścił je
w kościele Matki Bożej Jerozolimskiej.
W roku 1154 król Wilhelm I dla
bezpieczeństwa przeniósł je na Monte
Vergine. Znaleziono je pod ołtarzem
głównym w roku 1480 i w kilka lat potem
(1497) przeniesiono do Neapolu, gdzie
spoczywają do dzisiaj; św. January jest
głównym patronem tego miasta.
25 lutego 1964 r. arcybiskup Neapo
lu, kardynał Alfons Castaldo, dokonał
kanonicznego badania relikwii św. Janu
arego. Znaleziono napis, stwierdzający
ich autentyczność.
Jeżeli mówimy o świętych najbar
dziej popularnych w naszych czasach,
trzeba koniecznie wymienić
św. Maksymiliana Marię Kol
bego.
Obydwa przykłady
pochodzą z książki wy
drukowanej
na prawach rękopisu:
Ksiądz biskup
dr Zbigniew Józef Kra
szewski „Sto dowodów
na istnienie Boga”
Tom II
Warszawa 1980
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Vox Domini

Święty maksymilian
maria kolbe
Urodził się 7 stycznia 1894 r. w
Zduńskiej Woli. Zamęczony został w
Oświęcimiu 14 sierpnia 1941 r.; oddał
Bogu swoją świętą duszę w Wigilię
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny.
Zakonnik, franciszkanin, założyciel
Milicji Niepokalanej, założyciel Nie
pokalanowa pod Warszawą i Niepoka
lanowa w Japonii, wielki misjonarz, a
nade wszystko – niewolnik Matki Bożej.
To on właśnie po I wojnie światowej,
w Polsce, i w wielu innych krajach,
rozszerzył i odnowił nabożeństwo do
Matki Bożej, w stopniu – można tak
powiedzieć – doskonałym.
Jako młody chłopiec miał widzenie,
w którym Matka Boża dała mu dwie
korony: jedną białą i jedną czerwoną.
Jedna symbolizowała czystość, a druga
męczeństwo. Nasz święty wybrał obie. I
rzeczywiście żył jak święty i umarł jako
męczennik.
Pragnął za swego życia, aby na
chwałę Niepokalanej prochy jego zo
stały rozsypane na cztery strony świata.
To jego życzenie zostało spełnione
dokładnie. Ciało jego spalono w kre
matorium, w Oświęcimiu. Prochy jego
rozsypały się po polach. Te prochy były
jak ziarno, rzucone Bożą ręką, w polską
ziemię.
To właśnie na tym ziarnie Kościół
katolicki, po drugiej wojnie światowej,
w Polsce, mimo trudności, stał się
znakiem wybrania i zwycięstwa wobec
całego świata.
Święty Maksymilian Maria Kolbe
jest nazywany Patronem powszechnym. Ludzie polecają mu wszystkie
swoje sprawy. I nie ma sytuacji – jak
mówią – z której by św. Maksymilian
nie wyprowadził i nie ma trudności, w
której by nie pomógł.
Do beatyfikacji stwierdzono kilka
cudów, ale przed i po beatyfikacji nie
zliczone wprost łaski otrzymane za jego
przyczyną. Bł. Maksymilian 16 paździer
nika 1917 r. założył w Rzymie Milicję
Niepokalanej - Militia Immaculatae.
Stowarzyszenie to, oparte na czci
Niepokalanej Dziewicy, ma na celu mo
dlitwę i pracę apostolską, szczególnie,
jeśli idzie o nawracanie ludzi niewierzą
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cych. Zrządzeniem Opatrzności, beaty
fikacja św. Maksymiliana odbyła się 17
października 1971 r. Paweł VI osobiście
zaliczył o. Maksymiliana w poczet bło
gosławionych Kościoła katolickiego. To
za sierżanta Franciszka Gajowniczka
oddał swoje życie błogosławiony w
Oświęcimiu. Dobrowolnie zgłosił się
na śmierć głodową w bunkrze za tego
właśnie człowieka. Jego ofiara została
przyjęta. Dlatego przez papieża Jana
Pawła II 10 października 1982 r. został
kanonizowany jako męczennik.
Sierżant Gajowniczek zachowywał
niezwykłą wdzięczność dla swojego
wybawcy. Jest żywym pomnikiem wiel
kości bohatera, który, tak jak Chrystus,
umiał oddać swoje życie za braci.
W życiu św. Maksymiliana wystę
puje kilka dowodów na istnienie Boga.
Przede wszystkim cud moralny niezwy
kłej świętości opartej na całkowitym
ofiarowaniu się Matce Najświętszej,
którą św. Maksymilian szczególnie czcił
jako Niepokalanie Poczętą.
Następnie cudowne wyniki pracy
apostolskiej w Polsce, Japonii i gdzie
tylko się zjawił: przekraczają zwykłe
możliwości ludzkie. Cudem moralnym
jest też zachowanie się przed śmiercią
w bunkrze głodowym, gdzie nie tylko,
że nie poddał się przygnębieniu, ale
cieszył się na myśl o czekającym go
szczęściu w niebie.
Również w życiu św. Maksymiliana
występowały przeżycia mistyczne,
choćby zjawienie się Matki Bożej wrę
czającej mu dwie korony, które stanowią
osobny dowód na istnienie Boga. I
wreszcie dwa cuda fizyczne, polegające
na uzdrowieniach, stwierdzone przed
beatyfikacją, z których każdy jest peł
nym dowodem na istnienie Boga.
Uzdrowienie Anieli Testoni
Aniela Testoni urodziła się 10 stycz
nia 1913 r. w Sassari, w północno-zach.
części Sardynii. Nie chorowała do
29 roku życia, mimo że najbliższa jej
rodzina nie odznaczała się najlepszym
zdrowiem. Matka umarła na wrzód w
boku, siostra zmarła na gruźlicę płucną
i brzuszną w wieku 19 lat. Ubóstwo
rodziny zmusiło Anielę do ciężkiej pra
cy od najmłodszych lat. Podjęła pracę

krawiecką w wilgotnym mieszkaniu,
co odbiło się na jej zdrowiu. W 1942 r.
Aniela Testoni zaczęła dostawać bólów
brzusznych, które powtarzały się okre
sowo, mniej więcej co dwa miesiące, a
z czasem coraz częściej.
Bólom towarzyszyły nudności i
wymioty. Chora zdecydowała się zasię
gnąć porady lekarza dopiero po półto
rarocznych cierpieniach, kiedy choroba
się rozwinęła. Po zbadaniu i prześwie
tleniu lekarz dr Michele Piga stwierdził
jakąś przewlekłą chorobę brzuszną,
która sprawiała wrażenie zapalenia
otrzewnej. Przepisane lekarstwa nie
przyniosły poprawy, przeciwnie, bóle
się wzmagały.
Na początku 1946 r. Aniela złożyła
podanie o przyznanie jej sanatorium
nad morzem. Przy zaleconym prześwie
tleniu rtg okazało się, że ma zajęte lewe
płuco. Nie pojechała więc nad morze,
lecz poddała się dokładnym badaniom
w klinice uniwersyteckiej w Sassari.
Stwierdzono zapalenie otrzewnej i
dlatego umieszczono chorą w szpitalu
Zwiastowania w Sassari.
Dalsze badania wykryły gruźlicę
płuc, przeniesiono więc Anielę do
szpitala sanatoryjnego w Bonorva (5
sierpnia 1946), gdzie przebywała do
1 grudnia 1946. Potem powróciła do
domu pozostając pod opieką lekarską dr
Wincentego Bonaiuto. W kwietniu 1948
r. znowu została skierowana do szpitala
Zwiastowania w Sassari, gdzie leczył ją
prof. De Mura.
W czerwcu tegoż roku odesłano
ją do domu w nieco lepszym stanie,
jednak bóle nie ustąpiły. W pierwszą
niedzielę sierpnia 1948 r. około godz.
9 wieczorem Aniela miała pierwsze
wymioty, które trwały przez całą dobę,
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a następnie powracały często przez
cały prawie rok, doprowadzając chorą
do krańcowego wycieńczenia.
W listopadzie 1948 r. zaczął ją le
czyć dr Piotr Pirisino. Zalecone przez
niego prześwietlenie wykazało gruźlicę
jelit, która wykluczyła zabiegi chirurgicz
ne. W dniach 17 do 24 lipca 1949 r. stan
chorej pogorszył się do tego stopnia, że
nie mogła nic jeść i pić. Obawiano się
zgonu każdej chwili.
Dr Pirisino zeznał, że stosował leki
już tylko po to, by zmniejszyć cierpienia
chorej i choć trochę polepszyć jej bez
nadziejny stan. Wszyscy lekarze, którzy
leczyli chorą, jak też wszyscy świad
kowie, którzy otaczali ją w chorobie,
stwierdzają zgodnie, że w normalnym
biegu rzeczy nie było dla niej ratunku.
Wiedzieli, że była to rozkładowa gruźlica
płuc i jelit w końcowym stadium. Była to
taka sytuacja - oświadczył dr Pirisino
- że lekarzowi pozostało jedynie ocze
kiwać śmierci chorej jako wybawienia
jej z cierpień.
Zamiast śmierci – przyszło nagłe
uzdrowienie. Oto, co opowiada sama
Aniela Testoni w procesie kanonicznym
w roku 1965:
„Widząc stan mojego zdrowia o.
Augustyn Picchedda, franciszkanin, na
rok przed uzdrowieniem radził mi modlić
się do Sługi Bożego Ojca Maksymiliana
Marii Kolbego, a w końcu polecił mi mo
dlić się jeszcze więcej; pragnął bowiem
ujrzeć cud własnymi oczyma.
Od dłuższego czasu trzymałam
obrazek Sługi Bożego pod poduszką.
Zaczęłam co jakiś czas wzywać Sługę
Bożego również dlatego, żeby być
posłuszną o. Augustynowi, który był
moim spowiednikiem. 24 lipca 1949
r. około południa, o. Picchedda, który
w poprzednich dniach zachęcał mnie
usilnie do odmawiania modlitwy z ob
razka, jaki trzymałam pod poduszką,
położył go na moim brzuchu i udzielił
mi błogosławieństwa. Tego samego
popołudnia uczułam, że bóle brzuszne
ustąpiły i zaczęłam się upewniać, że
mogę jeść bez trudności. Rzeczywiście,
następnego dnia jadłam kilkakrotnie.
W pierwszych dniach kierowana
roztropnością przestrzegałam diety, ale
po tygodniu jadłam już wszystko.
W nocy 24 lipca po raz pierwszy
spokojnie spałam, a po trzech czy czte
rech dniach wstałam z łóżka. 2 sierpnia,
w dniu swoich imienin, zaczęłam poma
gać domownikom, również w kuchni, w
święto Wniebowzięcia N. M. P. udałam

się do kościoła na Mszę św.
Odtąd czułam się zawsze dobrze”.
Aniela czuła się tak doskonale, że
nawet nie uważała za potrzebne poddać
się ponownym badaniom lekarskim. Jak
się okazało, nie był to chwilowy powrót
do zdrowia, ale trwałe uzdrowienie.
Zeznania Anieli Testoni potwierdzają w
pełni świadkowie, m.in. siostra chorej
Helena Testoni, o. Augustyn Picchedda,
pielęgniarka Gilda Piras, brat uzdrowio
nej Salwator Testoni i dr Piotr Pirisino.
Potwierdzili to również dwaj lekarze
rzeczoznawcy: dr Salwator Palmas
i dr Jan Budroni, wreszcie - 8 maja
1970 r. - dziewięcioosobowa komisja
lekarska, która jednomyślnie stwierdzi
ła, że uzdrowienie Anieli Testoni było
nagłe, pełne i trwałe, oraz, że takiego
uzdrowienia nie da się wytłumaczyć
prawami natury.
Pięciu członków komisji uznało, że
uzdrowienie to jest niewytłumaczalne
absolutnie (tzn. wyzdrowienie z tej cho
roby w sposób naturalny było w ogóle
niemożliwe, nawet przyjmując dłuższy
okres czasu), a czterech wyraziło opi
nię, że niewytłumaczalny jest jedynie
sposób wyzdrowienia (nagle). Na tej
podstawie komisja teologów uznała wy
zdrowienie Anieli Testoni za cudowne.
Uzdrowienie Franciszka
Luciani Raniera
Markiz Franciszek Luciani Ranier
urodził się 28 maja 1898 r. w Monte
granario we włoskiej prowincji Marchii.
W grudniu 1948, w wieku 50 lat, zaczął
odczuwać bóle w nogach. Przez cały
rok 1949 leczono go na artretyzm, lecz
stan zdrowia wciąż się pogarszał. Około
Bożego Narodzenia lekarz dr Fadinelli
zauważył na stopie prawej nogi małą
ranę, która się systematycznie powięk
szała. Przepisane lekarstwo nie przynio
sło żadnej poprawy, a nogi, zwłaszcza
prawa, puchły. Równocześnie ukazały
się oznaki martwicy w prawej nodze,
co profesor Pieri uznał za bardzo nie
bezpieczne. Zabiegi, które stosował,
nie przynosiły żadnej poprawy; oprócz
poprzedniej rany pojawiły się nowe.
Wówczas to 9 czerwca 1950 r., lekarz
amputował choremu część prawej nogi
przed kolanem. Kiedy jednak stwier
dził zwapnienie tętnic i konieczność
następnej operacji, przystąpił do niej
bezpośrednio po pierwszej. Tym razem
dokonał amputacji powyżej kolana. Ba
dania części amputowanej potwierdziły
diagnozę o zwapnieniu czyli sklerozie.

Bezpośrednio po operacji chory
poczuł się lepiej, ale po dwóch czy
trzech dniach temperatura podniosła
się do 39°, rana nie goiła się. W lewym
ręku począwszy od palców następo
wał zanik czucia. Chory począł tracić
przytomność. W ostatnich dniach lipca
i pierwszych dniach sierpnia, przez
osiem dni poprzedzających 4 sierpnia,
majaczył, nie poznawał najbliższych, w
malignie deklamował i dyrygował, jak
gdyby prowadził orkiestrę.
Już w kilka dni po operacji profesor
Frugoni oświadczył rodzinie, że chore
mu nie można pomóc i że pozostaje mu
być może tydzień życia. Stan chorego
wciąż się pogarszał. Nastąpiło ogólne
zatrucie organizmu, co stwierdził zarów
no opiekujący się chorym dr Fadinelli,
jak też prof. Pieri. Kiedy stan był już
określony jako beznadziejny, rodzina w
porozumieniu z lekarzami zdecydowała
się przewieźć Franciszka do Porto S.
Giorgio, by mógł umrzeć w miejscu,
gdzie wybudowano grobowiec rodzinny.
Po południu, 4 sierpnia lekarze czuwa
jący nad chorym, prof. Pieri i dr Basili,
wypowiedzieli przekonanie, że to jego
ostatnie godziny i że Franciszek nie
dożyje dnia następnego. Otaczający
chorego potem byli świadkami w proce
sie: Emilia Tocoo, syn Loretano Luciani
Ranier, szwagier Rajmund Coletti i inni.
Zgodnie stwierdzili niezwykle poważny
stan chorego. Tego samego zdania byli
również dwaj lekarze rzeczoznawcy:
dr Hugo Cardone i dr Lorcdano Dalia
Torre. Wszyscy byli przekonani, że nie
ma ratunku w normalnym biegu rzeczy.
5 sierpnia chory jeszcze się męczył.
Późnym wieczorem czuł się bardzo
źle. Nie była to jednak jego ostatnia
noc. Była to pierwsza noc człowieka
przywróconego do życia, noc czło
wieka zdrowego. Jak do tego doszło
dowiadujemy się z zeznań najbliższego
otoczenia Franciszka.
W czerwcu 1950 r. o. Anioł Fiori,
franciszkanin, ówczesny przełożony
klasztoru św. Augustyna w Penne (Pe
scara), dowiedział się o ciężkiej choro
bie markiza Raniera. Napisał wówczas
list do żony chorego, zachęcając, by
modliła się do o. Maksymiliana M. Kol
bego. Zapewnił o swoich modlitwach
w tej intencji i załączył do listu obrazek
Sługi Bożego z modlitwą na odwrot
nej stronie. Chory zeznał później, że
modlitwę tę odmawiał codziennie rano
i wieczorem, a kiedy sam nie mógł
czytać, słuchał, jak ją odczytywała jego
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żona. Pani Ranier w ten
sposób opowiedziała o
tym szczególe:
„Byliśmy jeszcze w
klinice Bastianelli, kiedy
o. Fiori, franciszkanin z
Penne, przysłał obrazek
Sługi Bożego o. Mak
symiliana M. Kolbego,
zachęcając nas do mo
dlitwy za jego przyczyną.
Wzięłam obrazek i po
łożyłam pod poduszkę.
Zaraz od pierwszego dnia
odmawialiśmy modlitwę,
która była na odwrotnej
stronie obrazka.
W ostatnich dniach
przed uzdrowieniem do
tego codziennego wzy
wania Sługi Bożego
dołączyła się modlitwa
bardziej intensywna i spe
cjalna.”
„W pierwszych dniach
sierpnia - opowiada z ko
lei o. Fiori - dowiedziałem
się w Pennie, że markiz
czuje się coraz gorzej.
Rozpocząłem wówczas
triduum modlitw, zapra
szając do udziału w nich
również swoich współbraci”.
W rodzinie chorego modlono się
też gorliwie, o czym opowiedział syn
uzdrowionego:
„W Porto S. Giorgio, w pokoju cho
rego, odmawiano każdego wieczoru
różaniec święty. Widziałem w tym po
koju również obrazek O. Maksymiliana
M. Kolbego, któremu mama specjalnie
się polecała. Wieczorem 4 sierpnia,
kiedy zebraliśmy się na różaniec,
mama odczytała także modlitwę do O.
Maksymiliana. Obrazek Sługi Bożego
zwrócił tego wieczoru moją specjalną
uwagę, ponieważ byłem obecny przy
wkładaniu go pod poduszkę chorego.
Było to około dziewiątej lub w pół do
dziesiątej wieczorem. Potem poszliśmy
na spoczynek, a mama pozostała, by
czuwać przy ojcu”.
W nocy z 5 na 6 sierpnia 1950 r.
nastąpiło uzdrowienie. Na początku tej
niezwykłej nocy chory czuł się bardzo
źle. Wezwano nawet zięcia, doktora
Tomasza Battibocca, aby zrobił zastrzyk
uspokajający. Zastrzyku jednak albo nie
dano albo zrobiono go jedynie wodą de
stylowaną, by chory psychicznie czuł się
lepiej, będąc przekonany o właściwym
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zastrzyku. Tymczasem wbrew wszelkim
prognozom chory uspokoił się i głęboko
usnął. Rano dr Battibocca stwierdził, że
„Luciani był zupełnie spokojny, wszystko
rozumiał, zjadł podany mu posiłek i
mówił, że czuje się dobrze. Oczy miał
zupełnie spokojne, a nie jak przedtem,
utkwione w jeden punkt”.
Podobnie opowiada córka chorego:
„Kiedy około ósmej lub dziewiątej oj
ciec się obudził, byliśmy już na nogach.
Zdumiał nas spokojny i pogodny wyraz
chorego, czego nie było od początku
choroby. Był zupełnie normalny. Po
zjedzeniu podanego mu posiłku chciał
wstać. Posadziliśmy go w fotelu”.
„Od razu zauważyłem, że miał inne
oczy: żywe, jasne oraz wygląd osoby
zdrowej” – zeznał przed komisją jego
syn. Dr Basili i prof. Pieri, którzy rankiem
6 sierpnia odwiedzili Raniera, byli zdu
mieni nagłą zmianą. Pieri powiedział do
matki uzdrowionego: „Uzdrowienie syna
pani wydaje się cudem, bo my niczego
już nie mogliśmy zrobić”.
„Ja mało wierzę w świętych - wyznał
dr Fadinelli - ale w tym wypadku musiał
interweniować ktoś bardzo potężny”.
Warto podkreślić, że obaj lekarze

to ateiści.
„Co do charakteru
uzdrowienia mogę po
wiedzieć - oświadczył dr
T. Battibocca - że cho
ry od wieczora do rana
zmienił się w sposób
nieoczekiwany i ta zmia
na jest stanem trwałym,
gdyż nie ma żadnego
nawrotu. Szczególnie
uderzyła mnie szybkość
tej zmiany. Wszystkiego
bym oczekiwał oprócz
takiej właśnie zmiany na
głej i nieoczekiwanej. Nie
wydaje mi się, aby fakt
podobny mógł się stać
według praw natury”.
Podobny sąd wydali
lekarze rzeczoznawcy
dr Hugo Cardone i dr
Loredano Dalia Torre.
Sam uzdrowiony wyznał
w procesie kanonicznym
w roku 1964:
„Uważam od tej
pory (od uzdrowienia),
że otrzymałem cud za
wstawiennictwem Sługi
Bożego Maksymiliana
Kolbego, dlatego zaraz
na drugi dzień przyjąłem Komunię św.
dziękczynną...Obecnie mój stan jest
jak najbardziej normalny, śpię dobrze,
trawię lepiej, nie skarżę się na żadne
niedyspozycje”.
Komisja lekarska wydała 8 maja
1970 r. orzeczenie, że uzdrowienie było
nagłe, całkowite i trwałe oraz absolutnie
niewytłumaczalne (zdanie 5 członków
komisji) lub niewytłumaczalne co do
sposobu (zdanie 4 członków komisji).
27 kwietnia 1971 odbyło się specjal
ne posiedzenie Św. Kongregacji i trzech
konsultorów. Po dyskusji na temat
opisanych powyżej uzdrowień wszyscy
zatwierdzili i podpisali orzeczenie, że „w
tych dwóch wypadkach chodzi o długo
trwałe choroby organiczne z uszkodze
niami anatomicznymi, w krańcowym ich
stadium, po którym nastąpiła nieoczeki
wana i nagła zmiana, po ludzku sądząc
nie do wyjaśnienia, w następstwie – w
obu wypadkach – modlitwy do Czci
godnego Sługi Maksymiliana Kolbego”.
14 czerwca 1971 Ojciec Święty ogło
sił dekret „O dwóch cudach przypisy
wanych wstawiennictwu Czcigodnego
Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana,
franciszkanina”.
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MODLITWA
ŚW. MAKSYMILIANA

Kim jesteś, o Pani? Kim jesteś, o Niepokalana?
Nie mogę zgłębić, co to jest być stworzeniem Bożym. Już przechodzi me siły zrozumieć, co znaczy
być przybranym dzieckiem Bożym.
A Ty, o Niepokalana, kim jesteś? Nie tylko
stworzeniem, nie tylko dzieckiem przybranym,
ale Matką Bożą i to nie przybraną tylko Matką, ale
rzeczywistą Bożą Matką. I to jest nie tylko przypuszczenie, prawdopodobieństwo, ale pewność,
pewność zupełna, dogmat wiary.
A czy jeszcze jesteś Bożą Matką? Tytuł matki się
nie zmienia. Na wieki Bóg będzie Ci mówił „Matko moja”... Dawca czwartego przykazania czcił Cię
będzie na wieki, zawsze... - Kim jesteś, o Boża?...
I lubował się On, Bóg wcielony, w nazywaniu
siebie Synem Człowieczym. Lecz ludzie tego nie
zrozumieli. I dziś jakże mało dusz i jak niedoskonale jeszcze pojmuje.
Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza.
Uwielbiam Cię, o Ojcze nasz w niebie, za to, żeś
w Jej przeczystym łonie Syna swego Jednorodzonego złożył.
Uwielbiam Cię, o Synu Boży, żeś do Jej przeczystego łona wstąpić raczył i prawdziwym, rzeczywistym Jej Synem się stał.
Uwielbiam Cię, o Duchu Przenajświętszy, żeś w
Jej nieskalanym łonie Ciało Syna Bożego uformować raczył.
Uwielbiam Cię, o Trójco Przenajświętsza, o
Boże w Trójcy Świętej jedyny, za tak Boskie wyniesienie Niepokalanej.
I nie będę ustawał, codziennie po przebudzeniu
się ze snu, najpokorniej z czołem o ziemię uwielbiać Cię, Boże Trójco, mówiąc trzykrotnie: Chwała
Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na
początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.
Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył,
pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł.
Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł.
Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie.
Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej
jeszcze nikt Ci nie przyniósł.
Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich, tak by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała
coraz głębiej, coraz szybciej, coraz potężniej, tak
jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie
ponad wszystkie istoty wyniósł.
W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbiony stał się Bóg niż we wszystkich Świętych swoich. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i
mnie też Bóg do bytu powołał. Skądże mi to szczęście? O dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza.

1993-2013
20 ROCZNICA POWSTANIA
NASZEGO WYDAWNICTWA
8 marca 1993 dopełniliśmy wszystkich formalności,
wpisów, uzyskaliśmy stosowne pozwolenia na prowadzenie naszej wydawniczej działalności w sposób legalny,
wpisany w obowiązujący w Polsce system prawny. Przez
ten cały okres doświadczaliśmy wielu cierpień, prześladowań, niesłusznych oskarżeń, nawet procesów sądowych.
Jednocześnie - ogrom życzliwości, wsparcia modlitewnego, czasem również finansowego pozwalał nam przetrwać trudne chwile i kontynuować nasza pracę do dziś.
Wszystkim, którzy trwają przy nas od początku - z serca dziękujemy za wytrwałość, zaufanie i dobroć. Z osobami, które zaczęły wyjeżdżać na organizowane przez nas
wakacyjne rekolekcje nawiązały się nawet relacje przyjacielskie i trwałe, za co jesteśmy Panu Bogu szczególnie wdzięczni. Mogliśmy się bowiem w ten sposób lepiej wzajemnie poznać, umocnić świadectwem i wspólną
modlitwą, czasem pomóc sobie nawzajem w rozmaitych
problemach duchowych, psychologicznych, a nawet –
zdrowotnych.
Nie raz stawiane są nam pytania o to, co nowego przygotowujemy. Z czasem nowości jest coraz mniej, staramy się jednak, by te książki, dla opublikowania których
powstało nasze wydawnictwo, były nieustannie dostępne. Na pierwszym miejscu jest to "Prawdziwe Życie w
Bogu", następnie pisma ks. Stefano Gobbiego "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej" oraz "Poemat
Boga-Człowieka". Całą ofertę prezentuje nasz sklep, jednak nie chcemy mnożyć nowych tytułów, aby duchowego rozwoju naszych Czytelników nie rozpraszał nadmiar
lektur, lecz by skupiając się na wybranej drodze duchowej
każdy miał szansę dojść do poznania Boga, Jego woli i
podjął trud jej wypełniania na drodze osobistej świętości,
nie goniąc z duchową zachłannością za coraz to nowymi
doznaniami.
Jeśli obchodzimy święto 20-lecia naszego istnienia, to
zaproponowaliśmy już w naszym internetowym newsletterze prezent dla tych, którzy zechcą świętować z nami.
Osoby, które prenumerują nasze pismo i opłacają tę prenumeratę, mają możliwość do dnia 15 maja 2013 zakupić
książkowe wydanie „Prawdziwego Życia w Bogu” (komplet książek: 14 tomów + Wyjaśnienia Kongregacji), z
dodatkowym bonusem: nowe wydanie modlitewnika
„Wasze modlitwy mogą zmienić świat” – gratis! W innym
wypadku trzeba zapłacić za tę książkę 20 zł (twarda oprawa). Warunkiem jest wpłata z góry kwoty 130 zł, tylko i
wyłącznie na podane niżej konto wydawnictwa:
80 1140 2004 0000 3802 3422 2491
z adnotacją PROMOCJA ROCZNICOWA.
Niech Dobry Bóg wynagrodzi Wam obficie łaskami za
wszelkie dobro! 8 marca 2013 we mszy św., sprawowanej
przez ks. Michała Kaszowskiego, w Waszych intencjach
i w naszej również, łącząc się z Wami duchowo polecaliśmy Bogu wszystkie drogie Wam osoby i sprawy.
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PIERWSZA I NAJWAŻNIEJSZA KSIĄŻKA
„Prawdziwe Życie w Bogu” – te
przesłania pozostaną dla nas zawsze
na pierwszym miejscu, ponieważ od
nich rozpoczęła się nasza wydawni
cza przygoda i nie mogliśmy nawet
przypuszczać, że będziemy konty
nuować pracę poprzez wydanie
jeszcze innych tytułów. Początki były
entuzjastyczne, szybko jednak stały
się bolesne i rozpoczęła się nawet w
mediach katolickich trwająca do dziś
oszczercza kampania, w której nie
którzy posługują się np. argumentem
o sfałszowanym imprimatur...
Tymczasem z prośbą o teologicz
ną ocenę książki „Prawdziwe Życie w
Bogu” zwróciliśmy się do recenzenta
diecezji katowickiej ks. dr Michała Ka
szowskiego, wykładowcy teologii do
gmatycznej. Po bardzo wnikliwej lek
turze, teolog ten, znany z surowości i
obiektywności oceniania oraz ceniony
przez wzgląd na rozległą wiedzę teo
logiczną, nie doszukał się w „Prawdzi
wym Życiu w Bogu” żadnych błędów
doktrynalnych i uznał ją za zgodną w
treści z nauczaniem Kościoła kato
lickiego. To otworzyło nam drogę do
legalnego uzyskania imprimatur dla
pism Vassuli u ówczesnego biskupa
dr Damiana Zimonia.
Praktyką ogólnie przyjętą jest to,
że ordynariusz proszony o imprima
tur sam nie czyta przedstawianych
mu do oceny publikacji, lecz zleca to
zadanie wybranym teologom, na któ
rych opinii całkowicie polega. Biskup
opatrzył więc tę książkę notą „zezwa
lam na druk” (tyle bowiem oznacza
„imprimatur” - w domyśle: zezwalam
ze względu na zgodność treści z na
uczaniem Kościoła katolickiego).
Niestety wkrótce po publikacji
książki już z imprimatur (które zresztą
nie było konieczne, gdyż prawo wy
maga go jedynie od podręczników
teologii i przekładów Pisma Świętego,
a co do objawień pozostawia wiernym
wolność ich oceny) kilku kapłanów do
niosło biskupowi, że książka stanowi
zapis przeżyć mistycznych, czyli ina
czej mówiąc „objawień prywatnych”,
które wielu duchownych traktuje jako
całkowicie zbędne, nie widząc w nich
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potężnego Głosu Pana. W tej sytu
acji biskup podjął decyzję, bez bada
nia treści, o cofnięciu swojej zgody i
nakazano nam usunięcie informacji
o legalnie uzyskanym imprimatur z
kolejnych książek.
Biskup
katowicki
najprawdopodobniej nie chciał mie
szać się w ocenę prawdziwości tych
objawień, choć przecież jedną z za
sadniczych ról Kościoła jest rozezna
wanie i odróżnianie tego, co Boże,
od tego, co takim nie jest i ukazywa
nie Prawdy.
Obecnie Vassula cieszy się
wsparciem tak wielu wybitnych kap
łanów, wykładowców, biskupów, że
utwierdza nas to na drodze dokona
nego wyboru za prawdziwością tych
Orędzi, zaś zakończony pozytywnym
werdyktem jej dialog z Kongregacją
Nauki Wiary - wyjaśniający wątpliwo
ści i stanowiący przedmiot odrębnej
publikacji w naszej ofercie, zgodnie z
zaleceniem kard. Ratzingera - osta
tecznie zamknął usta wielu oczernia
jącym ją osobom świeckim i duchow
nym.
Zachęcamy też wszystkich do
lektury artykułu w naszym pismie
„Vox Domini” (nr 4/2011) pt. „Niezwy
kły dar Vassuli a historia powstania
Radia Maryja w Polsce”. Warto po
znać i tę prawdę i podzielić się z nią
z innymi...
Ewa Bromboszcz

Publikacje
wydawnictwa
„Vox Domini”
dostępne są w sprzedaży
bezpośredniej, internetowej,
detalicznej i hurtowej
w Biurze Handlowym
LUMEN
43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 6
Tel. 32 7383869
e-mail: b.h.lumen@voxdomini.com.pl
sklep internetowy:
http://www.voxdomini.pl/sklep
ZAPRASZAMY
do zakupów!
Nowe wydanie pism Vassuli
opatrzone jest
kościelną zgodą na druk:
Nihil obstat
Biskup Felix Toppo, S.J., DD,
Bishop of Jamshedpur, India,
censor librorum
28 listopada 2005.
Imprimatur
Arcybiskup Ramon C. Arguelles,
D.D., STL,
Archbishop of Lipa, Philippines
28 listopada 2005.
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„Niebo istnieje naprawdę,
ale piekło również”...

Z okazji urodzin Vassuli w roku
2013 (dokładnie 18 stycznia) pojawiły
się informacje o jej nowej książce:
„Niebo istnieje naprawdę, ale piekło
również”.
A oto wiadomość od Vassuli:

Drodzy Czytelnicy
„Prawdziwego Życia w Bogu”!
Niech Bóg będzie uwielbiony za
to, czym mam zamiar podzielić się
z wami!
W samym środku naszej współczesnej kultury, która nadal odwraca
się od Boga, On po raz kolejny oferuje nam rozwiązanie mogące pomóc
doprowadzić miliony dusz do Niego,
ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO...
Nie ustawaliśmy w modlitwie o
Bożą pomoc i ON ODPOWIEDZIAŁ
NA NASZE MODLITWY.
Napisałam urzekającą nową książkę. Jej publikacja w języku angielskim
jest przewidziana w połowie marca i
z Waszą pomocą może dotrzeć do
milionów ludzi.
Książka jest zatytułowana „Niebo
istnieje naprawdę, ale piekło również”.
Wierzę, że może ona być najbardziej skutecznym narzędziem naszej
współczesnej ewangelizacji i że dzięki
niej doprowadzimy ludzi do odkrycia
orędzi „Prawdziwego Życia w Bogu”.
„Niebo istnieje naprawdę...” może
zainteresować zarówno wierzących
jak i niewierzących. W książce szczegółowo opisałam niebo i piekło,
pasjonujące historie Miłosierdzia
Bożego, Jego widocznych znaków i
cudów, a przede wszystkim osobiste
zaproszenie Boga do przyjęcia Jego
miłosierdzia, zanim nadejdzie Jego
sprawiedliwość.
Nie znamy dnia ani godziny kiedy
gniew Boży spadnie na nas, ale wiemy,
że Jego sąd czeka też miliony ludzi,
umierających w nieprzyjaźni z Nim.
Jak wielu spośród członków
naszych rodzin, przyjaciół czy współpracowników może być wśród tych,
którzy mogą zostać utraceni?
Jak możemy doprowadzić ich do
poznania Boskiego Hymnu Bożej
Miłości?
Jak możemy ożywić naszą własną
wiarę? Jak możemy doprowadzić nasze oziębłe kościoły do ponownego

rozkwitu, do życia?
Moja książka o niebie i piekle jest
jednym wielkim usiłowaniem, by przyciągnąć ludzi i zainspirować ich do
zapoznania się z orędziami „Prawdziwego Życia w Bogu”. Możemy dostarczyć tę książkę do księgarń, kawiarni,
szkół, kościołów, bibliotek, dotrzeć z
nią na lotniska, a nawet dostać się na
listę bestsellerów New York Timesa.
Wszystko po to, aby media zwróciły
uwagę na tematy: nieba, piekła i Bożego odkupienia i sprawiły, że będą
one głębiej poznane.
Dziękuję wszystkim z góry za
pomoc w tym, by książka została poznana w Waszym otoczeniu i wśród
wszystkich czytelników „Prawdziwego
Życia w Bogu”, dzięki informującym o
niej ulotkom. Ci, którzy znają język angielski mogą już ją zamawiać i dopomóc, aby stała się ona bestsellerem.
Pamiętajcie proszę, że osobiście
modlę się za każdego z Was i za
Wasze rodziny, prosząc Boga, o Jego
błogosławieństwo dla Was i o to, by
Bóg mógł być uwielbiony dzięki Waszej pomocy i współpracy.
W Chrystusie, Vassula
Po kilku dniach Vassula dodała
jeszcze kilka słów:
Do napisania tej książki zachęciła
mnie inspiracja ludzi, którzy naprawdę
kochają Boga. Na stronie internetowej http://www.amazon.com jest
już możliwe zamówienie jej w języku

angielskim.
Im więcej osób ją zamówi - tym
większa jest szansa, że książka będzie
sklasyfikowana jako bestseller, a kiedy
jest już bestsellerem, staje się niczym
miód dla pszczół. Stanie się jak śnieżki, które łącząc się i tocząc się w dół po
śniegu stają się coraz większe.
Będzie wtedy spora grupa osób
spoza czytelników „Prawdziwego
Życia w Bogu”, która pospieszy gorączkowo, aby ją zakupić, jakby to był
okazyjny zakup złota. W taki sposób
to działa.
Co jest tak ważne w tej książce?
Można ją nazwać po prostu przynętą. Gdy ryba chwyta przynętę,
pragnie więcej. To sprawi, że czytający moją książkę zapragną wiedzieć
więcej, poznać więcej i w ten sposób
dojdą do poznania i przeczytania
wszystkich orędzi „Prawdziwego Życia
w Bogu”.
Książka „Niebo istnieje naprawdę,
ale piekło również” jest napisana
właśnie w taki specyficzny sposób.
Fragmenty orędzi są w nią wplecione
to tu, to tam, aby wywołać u czytelnika
pragnienie ich głębszego poznania.
Zwracam się też szczególnie do
mówiących innymi językami niż angielski:
Również Was proszę o składanie
zamówień na książkę w języku angielskim. Możecie ją później przekazać
angielskojęzycznym przyjaciołom lub
zachować ją jako pamiątkę, aż ukaże
się ona w Waszym języku. Nawet
jeśli jesteś Marsjaninem z kosmosu,
zamów ją!
Nie zapominajcie, że mamy nowy
profil na Facebook’u o nazwie
JesusisReturning: otwórzcie go
i kliknijcie, że go lubicie. Liczy się
wszystko... każdy gest sprawiający, że
jesteśmy widoczni.
Raz jeszcze dziękuję Wam wszystkim za współpracę, którą odbieram
jak ostatnią bitwę, ostatnią próbę: Bóg
na pierwszej linii, a my tuż za nim, z
różańcem w ręku i Krzyżem w drugiej
dłoni! Wygrajmy tę bitwę i bądźmy
zdobywcami dusz dla Boga!
Chwała Panu!
W Chrystusie,
Vassula
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Vassula o papiestwie i wyborze wikariusza chrystusa
Vassula w trakcie trwania
przygotowań do konklawe,
w marcu 2013, odpowiedziała na kilka istotnych pytań.
Warto pamiętać, że nie było
wtedy jeszcze wiadomo, kto
zostanie wybrany Biskupem
Rzymu...
Czy papiestwo
to już przeszłość...?
– Nie, to nigdy nie będzie prze
szłość, ponieważ ta funkcja i tron
Piotra zawsze będą przez kogoś
objęte. Kościół potrzebuje pasterza,
który jest wikariuszem Chrystusa na
ziemi. Jezus wybrał kiedyś Piotra i od
tamtego czasu istnieje i będzie istnia
ło papiestwo.
Czy ktoś jeszcze w ogóle
słucha papieży?
– Papieże mają autorytet i moc
i wielu ludzi ich słucha. Papież jest
również przez wielu kochany. Jednak
w orędziach, jakie otrzymuję, Pan
ujawnia, że są też tacy, którzy się mu
przeciwstawiają i buntują się prze
ciwko niemu, kierowani przez moce
ciemności.
Gdy mieszkałam w Rzymie, spo
tkałam w jego domu kardynała Tarci
sio Bertone, ówczesnego sekretarza
Kongregacji Nauki Wiary. Spotkaliś
my się, aby wyjaśnić kilka kwestii
dotyczących mojej misji. Kiedy po
wiedziałam, że Jezus mówi mi o
konspiracyjnym buncie w Watykanie
- przyznał, że to prawda.
Co zrobili ostatni papieże,
aby rzeczywiście zbudować
i odbudowywać więzi z innymi
wyznaniami i religiami?
Czego dokonali
na polu ekumenizmu?
– To temat bardzo delikatny. Po
pierwsze, uważam, że nastąpił duży
postęp w rozwoju ruchu ekume
nicznego od czasu Soboru Waty
kańskiego II, a ważne kroki zostały
osiągnięte zwłaszcza przez papieża
Jana Pawła II, dzięki któremu kościo
ły zbliżyły się do siebie. To on powie
dział kiedyś: „elementy, które nas
jednoczą są o wiele większe niż te,
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które nas dzielą.” On naprawdę cięż
ko pracował. Jego wysiłek przyniósł
zbliżenie kościołów, ale nie wystar
czył, aby osiągnąć jedność, o jaką
Chrystus prosi w swoich orędziach
„Prawdziwego Życia w Bogu”. Był
charyzmatycznym człowiekiem i bę
dzie to z korzyścią dla Kościoła, jeśli
następny papież będzie również tak
charyzmatyczny.
Chrystus prosił o ujednolicenie
daty Wielkanocy, ale tak się nie stało.
Inna sprawa, o którą prosił Jezus, to
aby nie wprowadzać różnic między
sobą i sprawować Mszę świętą wo
kół jednego ołtarza. To również było
trudne do zaakceptowania.
Kościół musi być zjednoczony tak Pan powiedział do mnie. Bo po
dzielony - słabnie. Szukanie jedności
powinno przenikać całe życie Kościo
ła i jedność musi zostać osiągnięta.
Ale Kościół nie okazał się do tej pory
zdolnym, aby wyjść poza negatywne
przeszkody, które go rozdzielają, a
które – według Pisma Świętego – są
przeciwne wypełnieniu się jedności
wiary, miłości i uwielbienia wśród
nas... I Chrystus jest tym bardzo roz
czarowany.
Jeśli chodzi o zbliżenie z innymi
religiami to również w czasach Jana

Pawła II dokonano postępu. Papież
Jan Paweł II był kochany przez przy
wódców innych religii. Nie mogę
powiedzieć tego samego o ostatnim
papieżu Benedykcie XVI.
Jaki papież jest potrzebny
do podtrzymania tendencji
ekumenicznej w kościele?
Czy kardynał spoza Włoch,
a nawet ktoś spoza Europy mógłby w tym dopomóc?
– Narodowość nie ma znaczenia
w tym przypadku. Duch Święty, jeśli
tylko będą szukać Jego rady i pomo
cy, wybierze kogo chce, bez względu
na narodowość.
Jeśli kardynałowie będą szukać
światła Ducha Świętego - to On wy
bierze właściwego człowieka, który
zasiądzie na Stolicy Piotrowej. Wola
Ducha Świętego i wola Jezusa jest
taka sama. Dlatego też, jeśli głoso
wanie odbędzie się prawidłowo, Ko
ściół osiągnie uchwalenie jednolitej
daty Wielkanocy. Jezus obiecał w
orędziach, że jeśli my zrobimy ten je
den krok, On z kolei pośle nam Swo
jego Ducha Świętego, aby doprowa
dzić Kościół do pełnej jedności.
Pan powiedział, że jedność przy
niesie pokój nie tylko w Kościele, ale
na całym świecie. Ale dopóki jedność
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nie jest akceptowana, dopóty świat
nadal będzie pełen wojen, niegodzi
wości i buntu. Katastrofy naturalne
będą powiekszać to, co Pan zapo
wiedział.
W jaki sposób to,
co się dzieje z papiestwem,
powiązane jest z proroctwami
i czasami, w których żyjemy?
– W orędziach, które otrzymuję
od Chrystusa, jest powiedziane, że
dopóki Kościół nie posłucha woła
nia Ducha Świętego, który pragnie
pogodzenia i zjednoczenia Kościoła
- dopóty będzie przechodził przez
ogień oczyszczający i doświadczy
wielkiego ucisku, który ma nadejść.
Wszystko, co zostało ukryte - zosta
nie odkryte przez Boga.
Nowy papież musi mieć wystar
czająco dużo siły, aby wyjaśnić kwe
stie zgorszeń, do jakich doszło. Musi
pracować w pokorze, przedstawiając
tym samym światu Kościół, jak gdy
by z czystą twarzą. Tylko Prawda
może wyzwolić Kościół. Z Kościo
łem nie wolno tak postępować, jak
z zakładem przemysłowym. Kościół
powinien pozostawać świętym, być
Domem Bożym, więc dopóki Kościół
nie stanie się pokorny i nie odda wię
cej przestrzeni Duchowi Świętemu,
aby nim kierował, dopóty nie będzie
w stanie osiągnąć pokoju i będzie
cierpiał jeszcze większe próby.
Nie wolno nam zapomnieć, że to
ludzie Kościoła podzielili się, a to jest
niezgodne z Bożym prawem miłości.
Pan ostrzegał Kościół kiedyś w orę
dziu, aby uciszyć swój głos, by usły
szeć głos Pana, aby zniżyć głowę
tak, żeby zobaczyć głowę Chrystusa
i uniżyć się całkowicie tak, żeby Pan
mógł podnieść Kościół (7.10.1991).
Ale oni nie chcieli słuchać. Oni nie
wierzą, że to Bóg ich ostrzegał. Będą
walczyć z orędziami Boga, tak jak
Jezus powiedział kiedyś: aż do sza
leństwa.
Wciąż, pomimo tych ucisków, Pan
będzie pomagał Kościołowi, ponie
waż On tak powiedział: że nic nigdy
nie zniszczy Jego Mistycznego Cia
ła, którym jest Kościół. Tak wiele razy
kończył swoje orędzia mówiąc:
Kościół zostanie odrodzony.
Kościół ożyje!

DOKUMENT, O KTÓRYM
WARTO WIEDZIEĆ
Konstytucja o liturgii świętej

„SACROSANCTUM
CONCILIUM”
DODATEK:

OŚWIADCZENIE
II WATYKAŃSKIEGO
SOBORU POWSZECHNEGO W SPRAWIE REFORMY
KALENDARZA

Orędzie
z 25 października 1991
W Moich pierwszych Orędziach
o Jedności, prosiłem was, abyście
ugięli się wszyscy. Czy jest jednak
dzisiaj ktoś, kto byłby gotowy słu
chać tego, co mówi Mój Duch? Czy
jest pomiędzy wami jakiś człowiek
sprawiedliwy? Czy jest ktoś, kto Mnie
rzeczywiście szuka? Czy ktoś w tych
czasach ściszył swój głos, by usły
szeć Moje Słowa? Kto z was, jako
pierwszy uniży się, ugnie, by Moja
Obecność się uwidoczniła? Kto z
was jest gotowy zniżyć głowę, by po
zwolić ukazać się Mojej Głowie?
Czy jest między wami jakiś wspa
niałomyślny człowiek, który ściszy
głos i usłyszy Moją błagalną modli
twę do Ojca:
Czy muszę, Ojcze, jeszcze jeden raz pić Kielich ich podziału?
A może ujednolicą przynajmniej
Święto Wielkanocy, łagodząc
część Mojego cierpienia i bólu?
Czy to królestwo ciemności będzie
trwać jeszcze dłużej?
Podzielili Moje Ciało i zapomnieli, że to Moja Głowa umacnia i
podtrzymuje razem całe Ciało.
O, Ojcze! Zjednocz ich i przypomnij im, że przez Moją Śmierć na
Krzyżu dałem im Mój Pokój.
Wlej Ducha Prawdy w Jego
Pełni w ich serca, a kiedy zobaczą
swoją nagość, zrozumieją.
Wybacz im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią.

Święty Powszechny Sobór Watykański II, oceniając doniosłe
zna
czenie wielokrotnie wyrażonych pragnień, aby święto Zmartwychwstania związać z określoną
niedzielą i ustalić kalendarz - po
uważnym rozważeniu wszystkich
następstw, które mogą wyniknąć z
wprowadzenia nowego kalendarza,
oświadcza co następuje:
1. Sobór święty nie sprzeciwia
się temu, aby uroczystość Zmartwychwstania została wyznaczona na określoną niedzielę w kalendarzu gregoriańskim, jeżeli zgodzą
się na to wszyscy zainteresowani,
zwłaszcza bracia odłączeni od
wspólnoty ze Stolicą Apostolską.
2. Podobnie Sobór święty
oświadcza, że nie sprzeciwia się
projektom wprowadzenia do społeczności cywilnej kalendarza stałego.
Kościół nie sprzeciwia się tym
tylko rozmaitym systemom, proponowanym dla ustalenia kalendarza stałego i wprowadzenia go
do społeczności cywilnej, które
zachowują i zabezpieczają siedmiodniowy tydzień z niedzielą, nie
wtrącając żadnych dni poza tygodniem, tak aby następstwo tygodni pozostało nienaruszone, chyba
że wystąpią bardzo poważne racje
przeciwne, które osądzi Stolica
Apostolska.
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ZAWSZE
AKTUALNA
PROŚBA

11 lutego 2013, po ogłoszeniu
przez Papieża Benedykta XVI
decyzji o ustąpieniu, Vassula
zwróciła się do Czytelników, aby
wrócili do częstego odmawiania
modlitwy podyktowanej jej przez
Pana w listopadzie 2009 r. z okazji wówczas 24 rocznicy dania
pierwszych Orędzi dla świata:
Czuły Ojcze,
nie wylewaj Twojego gniewu
na to pokolenie,
aby nie zginęło zupełnie.
Nie wylewaj na Twoje stado
rozpaczy i niepokoju,
albowiem wtedy
wody wyschną
i natura zwiędnie.
Wszystko upadnie
wobec Twojego gniewu
nie pozostawiając po sobie
żadnego śladu.
Żar Twojego Tchnienia
podpali ziemię,
zamieniając ją w ugór!
Ponad horyzontem
ukaże się gwiazda.
Noc zniszczeje i popiół spadać
będzie jak śnieg zimą,
pokrywając Twój lud
niczym zjawy.
Miej Miłosierdzie dla nas,
Boże,
i nie osądzaj nas surowo.
Wspomnij na serca,
które radują się w Tobie,
a Ty - w nich!
Wspomnij na Twoich wiernych
i nie dopuść, by Twoja Ręka
spadła na nas z mocą,
W Twoim Miłosierdziu
podźwignij nas raczej
i umieść Twoje nakazy
w każdym sercu.
Amen.
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PIERWSZE D
CZY NADES

Szum i nacisk medialny,
oczekiwania ludzi, obawy i niepokoje, pojawianie się rozmaitych mniej lub bardziej wiarygodnych przesłań i przepowiedni,
porównać da się tylko z atmosferą,
jaką przeżyliśmy, kiedy się zbliżał
rok 2000.
I stało się... Po wielkim szturmie modlitewnym 13 marca 2013
wyszedł do nas w prostej białej
szacie, nie w purpurze obszytej
gronostajami, Papież Franciszek,
aby zastąpić Papieża Benedykta
XVI, który złożył urząd, pragnąc
ze względu na stan swojego zdrowia przejść na emeryturę i odpoczynek połączyć z modlitwą za
Kościół.
Pierwsze dni nowego pontyfikatu przyniosły tyle wydarzeń i
wrażeń, że niektórzy stawiają sobie pytanie o to,
czy zaczęła się wiosna
Kościoła, tak wyglądana
i zapowiadana przez Jana
Pawła II. Kto śledzi uważnie niezwykłe wydarzenia,
które znaczą codzienność
posługi nowego Papieża,
może sobie już chyba jed-
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OTO CZYNIĘ WSZYSTKO NOWE...» (Ap 21,5)

DNI PAPIEŻA FRANCISZKA
SZŁA WIOSNA KOŚCIOŁA?
noznacznie odpowiedzieć na to
pytanie.
Ponad 552 tysiące osób modliło się za kardynałów dokonujących wyboru, jak wskazuje licznik
na stronie adoptacardinal.org, a
z pewnością licząc wraz z tymi,
którzy nigdzie sie nie rejestrowali
było ich o wiele więcej.
Kiedy umysły nękały przeróżne niepokojące bardziej lub mniej
wiarygodne wizje przyszłości,
Pan Bóg w Swoim niezmierzonym Miłosierdziu wysłuchał tych,
którzy do niego wołali z ufnością:
argentyński kardynał Jorge Mario
Bergoglio został nowym biskupem
Rzymu. Ma 76 lat i przez ostatnie
16 lat był metropolitą swego rodzinnego miasta - Buenos Aires, a
tym samym Prymasem Argentyny.
Nowy Papież zaskoczył nas
wszystkim: optymizmem, prostotą, postawą sługi, a jednocześnie
zdecydowaniem w podejmowaniu przełomowych decyzji, nawet
takich jak zamieszkanie nadal w
Domu św. Marty, aby nie tracić
kontaktu z ludźmi zarówno przy
sprawowaniu codziennej Eucharystii, jak i rozmawiając z nimi przy
wspólnym stole podczas posiłków.
Papież jak się zaznacza, nie ma
nawet swojego stałego miejsca,
lecz przysiada się tam, gdzie widzi
wolne krzesło.
To dzięki tej decyzji mógł np.
zaprosić niespodziewanie na Mszę
św. w dniu 22 i 23 marca śmieciarzy, ogrodników, sprzątaczki
– wszystkich, którzy dbają o porządek na Placu św. Piotra. Było
wzruszenie i łzy, bo była to pierwsza tak osobista modlitwa wraz z
Papieżem i spotkanie z nim.
Przyjął imię Franciszka na
cześć Franciszka z Asyżu i kon
sekwentnie według tego ideału
stara się żyć, nas wszystkich także
zachęcając do wejścia na radosną
drogę ewangelicznego radykali-

zmu i ubóstwa. Zainteresowanie
na Placu św. Piotra, podczas trwającego konklawe, wzbudził bosy
pielgrzym: w worze z płótna i z
kijem wędrowca w ręku. Od marszu boso w chłodzie, wilgoci i po
nierównych powierzchniach wyniszczył stopy, ale z pogodnym i
skupionym obliczem modlił się i
wyczekująco wpatrywał w okno
balkonu. Czekał nawet wtedy, gdy
Plac św. Piotra pustoszał i ludzie
odchodzili na spoczynek. Czasem
ktoś zachęcony jego postawą modlił się wraz z nim, fotoreporterzy
wykonali interesujące dla siebie
zdjęcia, po ogłoszeniu wyboru
Papieża Franciszka nikt go już nie
odnalazł... Świadkowie i komentujący mówią teraz, że był to znak
tego pontyfikatu, a kim konkretnie
– być może gościem z Nieba...
Postawa Ojca Świętego Franciszka od początku wzbudziła
zainteresowanie i sympatię, obudziła też nadzieję na przyciągnięcie do Chrystusa świata, na tak
oczekiwaną jedność chrześcijan,
o czym wprost powiedział patriarcha Bartłomiej I przybywając po
raz pierwszy od czasu schizmy na
uroczystość inauguracji pontyfikatu Papieża Franciszka.
Patriarcha wyznał po powrocie
z Rzymu, że był bardzo zaskoczony tym, iż zaraz po jego przyjeź-
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dzie Papież zaprosił go na kolację
z kardynałami i poprosił, by to
on ją pobłogosławił. Przez dwie
i pół godziny rozmawiali potem
nie tylko o zbliżeniu Kościołów
Wschodu i Zachodu, ale także o
problemach związanych z ochroną
środowiska i ubóstwem.
Abp Gerhard Ludwig Müller,
tymczasowy prefekt Kongregacji
Nauki Wiary, uznał w wywiadzie
dla austriackiej agencji katolickiej
Kathpress, iż Franciszek jeszcze
nie miał okazji, aby naszkicować
program swojego pontyfikatu. Jak
się jednak wydaje innego programu już nie będzie, jak głoszenie
Ewangelii słowem i życiem. Zatem, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch Boży przez
Papieża mówi dziś do Kościołów.
Papież Franciszek wskazuje nam
drogę swojego pontyfikatu, jednak
nie wystarczy iść, trzeba za nim
biec...
Głowy państw i przywódcy
religijni, choć po raz pierwszy w
historii Watykanu jedynie powiadomieni o uroczystościach, a nie
– zaproszeni na nie, przybyli jak
nigdy dotąd licznie. Rząd Flandrii
natomiast odpowiedział pozytywnie na wezwanie Papieża do tego,
aby pieniądze zaoszczędzone na
podróży przekazać biednym.
Na Placu Świętego Piotra w
czasie uroczystej inauguracji pontyfikatu byli obecni przedstawiciele nawet tych państw, które nie
utrzymują stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Świętą.
Na Papieżu Franciszku ciąży
ogromne zadanie przywrócenia
w oczach wielu wiarygodności
Kościołowi, który przez rozmaite sytuacje stracił zaufanie wielu
ludzi. Nieustannie prosi też o modlitwę za siebie, abyśmy naszym
wołaniem do Pana wspomogli go
w tej posłudze. Takie też były jego
pierwsze słowa, jakie skierował
do nas z loggi bezpośrednio po
swoim wyborze, prosząc o modlitwę i obiecując, że pierwsze kroki
skieruje ku Matce Bożej, co uczynił nazajutrz.
Nie zawiedźmy go.
On z pewnością modli się
także za nas!

Herb, zawołanie, paliusz
i pierścień Papieża Franciszka
W herbie Papież zachował 3
symbole, jakie dotąd posiadał w
swym kardynalskim herbie. Tworzą one Świętą Rodzinę, w niej
Jezus zajmuje miejsce centralne, pod Nim – Maryja tradycyjnie przedstawiana jako Gwiazda
(również Gwiazda Ewangelizacji)
oraz św. Józef, który jest nie tylko Jej opiekunem, lecz także patronem Kościoła Powszechnego.
Opatrznościowo nowy pontyfikat
rozpoczął się dniu tego Świętego!
Symbole w papieskim herbie przedstawiają: Jezusa (Eucharystia); Maryję - Matkę Bożą
(gwiazda); św. Józefa (kwiat owoc nardu). Jak wyjaśniono na
oficjalnej watykańskiej stronie
w tradycyjnej ikonografii krajów
języka hiszpańskiego św. Józef
przedstawiany jest jako ten, który
trzyma gałąź nardu w dłoni. Pamiętamy, że to właśnie najcenniejszy olejek nardowy wylała Maria
Magdalena na stopy Zbawiciela
przed Jego Męką.
Jak zaznaczono, poprzez umie
szczenie tych symboli w herbie,
Papież Franciszek chciał wyrazić
swoje zawierzenie Najświętszej
Maryi Pannie i św. Józefowi.
Zawołanie pozostaje to samo,
jakie przyjął jako biskup: Miserando atque eligendo ([Spojrzał] z
miłosierdziem i wybierając). Wielu zastanawiało się, co oznacza ta
dewiza. Słowa te zaczerpnięte są
z homilii 21 św. Bedy Czcigodne
go. „(Jezus) zobaczył celnika, a
ponieważ było to spojrzenie zmiłowania i wyboru, rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. Powiedział:
„Pójdź za Mną”, to jest: naśladuj
Mnie. Powiedział: Pójdź, nie tyle
w znaczeniu wspólnego wędrowania, ile naśladowania obyczajów.
„Kto bowiem twierdzi, że trwa w
Chrystusie, powinien postępować
tak, jak On postępował”.
Papież Franciszek zachował swój biskupi żelazny krzyż
przestawiający Dobrego Pasterza trzymającego na ramionach
odnalezioną owieczkę. Podczas
uroczystości na Placu św. Piotra
przyjął paliusz nie nowy, lecz po

swoim poprzedniku Benedykcie
XVI, a srebrny pierścień – po sekretarzu Pawła VI. Był to jeden z
pierścieni, którego Paweł VI nigdy nie używał. Przechowywał go
w późniejszym okresie kard. Re.
Czy oczyszczenie
właśnie się rozpoczęło?
Obserwując jednak wydarzenia
ostatnich dni, a zwłaszcza śledząc
rozliczne religijne blogi i inne strony internetowe, począwszy od 13
marca 2013, czytając wypowiedzi
internautów na rozmaitych forach
religijnych, odnosi się wrażenie,
że rozpoczął się czas rachunku sumienia dla całego świata.
Wielu czekało i czeka na spektakularne wydarzenia związane z
oczyszczeniem, na wstrząsające
wizje wewnętrzne stanu swojej
duszy, na gniew Boży spadający na grzeszników... na to, że w
końcu coś ich poruszy lub przekona do Boga. Pewnie kiedyś i to
może nastąpić, jednak wielu z nas
tego dnia nie dożyje, więc czas na
oczyszczenie nasze - dany nam
przez Boże miłosierdzie, nigdy
nie męczące się przebaczaniem
jak przypomniał nam Papież Franciszek - trwa tu i teraz.
Słowa Wikariusza Chrystusa
proste, ewangeliczne, mądre i dotykające sedna naszej wiary oraz
jego dotychczasowe życie, którego konsekwentnie nie zmienia,
stały się i nadal będą dla wszystkich wyrzutem i przypomnieniem,
co powinno być istotą naszego życia: miłość Boga i miłość bliźniego oraz że bez miłości bliźniego
nie ma prawdziwej miłości Boga.
Z przesłaniem tym Papież
opatrznościowo dotarł w dniu
przejęcia władzy nad Kościołem
19 marca 2013 do wszystkich ludzi: do katolików, do chrześcijan
odłączonych, do Żydów i do mu-
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zułmanów, do przedstawicieli rozmaitych nawet nieznanych nam
wyznań, do ludzi prostych i do
polityków, rządzących największymi i najmniejszymi krajami,
którzy w liczbie nigdy dotąd nie
spotykanej, choć nie zaproszeni, a
jedynie powiadomieni, stawili się
w Watykanie, aby go wysłuchać.
Wszyscy zostali skonfrontowani z
tym Bożym przesłaniem i przypomnieniem.
Teraz zaś widać wyraźnie, jak
następuje polaryzacja, jak zgodnie z zapowiedzią Pisma Świętego ujawniają się zamysły serc (Łk
2,35), bo ten Papież - jak się wydaje - jest po prostu danym światu
znakiem sprzeciwu. I tak jedni są
mu więc wdzięczni za wskazanie,
którędy droga, inni - skupiają się
jedynie na próbie dostrzeżenia jakiegoś błędu oraz podejrzewają go
o fałszywą pokorę.

Papież Franciszek prosi 13 marca 2013 o naszą modlitwę, aby Niebo
obdarzyło go błogoławieństwem, zanim nas po raz pierwszy pobłogosławi

Jako wydawnictwo dziękujemy
Bogu za cud Bożego Miłosierdzia
dany nam w osobie Ojca Świętego
i wraz z wszystkimi ludźmi dobrej
woli prosimy Ojca Niebieskiego o

opiekę nad nim, zdrowie, światło
Ducha Świętego, aby jego posługa
była owocna i przyniosła zwrócenie się całego świata ku Stwórcy i
ku Jego przykazaniom.

Byłem w więzieniu, a odwiedziliście Mnie
To wzruszające. Jezus, który umy
wa nogi swoim uczniom. Piotr niczego
nie rozumiał, odmawiał. Lecz Jezus
mu wyjaśnił. Jezus – Bóg – to uczynił!
On często wyjaśnia swoim uczniom:
„Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?
Wy Mnie nazywacie «Nauczycielem»
i «Panem» i dobrze mówicie, bo nim
jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczy
ciel, umyłem wam nogi, to i wyście po
winni sobie nawzajem umywać nogi.
Dałem wam bowiem przykład, abyście
i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”
(J 13,12-15).
To przykład Pana: On jest naj
ważniejszy a umywa nogi, bo między
nami ten, który jest najwyższy musi
służyć innym. A to jest symbol, znak,
nieprawdaż? Umywanie nóg oznacza:
„Jestem, aby ci służyć”. Także i my,
między nami, czy nie powinniśmy każ
dego dnia jeden drugiemu obmywać
nóg!? Ale co to znaczy? To, że musi
my sobie nawzajem pomagać.
Czasami jesteś zły na tego czy na
tamtego... ale ... zapomnij, zostaw, a
jeśli prosi cię o przysługę, spełnij ją.
Pomagać sobie nawzajem: tego uczy
nas Jezus i to jest to, co ja robię, a
czynię to z serca, bo jest to mój obo
wiązek.
Jako kapłan i biskup muszę wam
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służyć. Jest to jednak obowiązek,
który wypływa z mego serca: kocham
go. Kocham to i chętnie to czynię,
bo tak mnie nauczył Pan. Lecz tak
że wy pomóżcie nam: zawsze nam
pomagajcie – jeden drugiemu. W ten
sposób, pomagając sobie, będziemy
czynili dobro. Teraz dokonamy tego
obrzędu obmycia nóg i myślmy, niech
każdy pomyśli: „Czy naprawdę jestem
gotów, gotowa, by służyć, pomagać

drugiemu?”. Pomyślmy tylko o tym.
Pomyślmy, że ten znak jest Jezusową
pieszczotą, że dokonuje go Jezus, bo
Jezus przyszedł właśnie po to: aby
służyć, aby nam pomóc.
Homilia z 28.3.2013
*
3 stycznia 1980 był z posługą
duszpasterską w tym więzieniu Jan
Paweł II, a Benedykt XVI 18 marca
2007 odprawił dla więźniów mszę św.

Wielki Czwartek – Słowa i gest Papieża wobec młodzieży osadzonej
w zakładzie karnym Casal del Marmo dla nieletnich w Rzymie
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Vassula opowiada o spotkaniu
z kardynałem bergoglio
w Argentynie
W najnowszym specjalnym wyda
niu biuletynu Stowarzyszenia „Praw
dziwe Życie w Bogu” po angielsku,
wspomniane jest spotkanie Vassuli z
ówczesnym kardynałem Bergoglio, a
obecnym Papieżem Franciszkiem.
Vassula spotkała kardynała Ber
goglio, obecnie: papieża Franciszka,
podczas rekolekcji w Argentynie 14
miesięcy temu. Część ich dyskusji
koncentrowała się na jedności, któ
ra jest jednym z głównych tematów
ksiażki „Niebo istnieje naprawdę, ale
piekło również”, ponieważ jest to tak
że jeden z głównych tematów Orędzi
„Prawdziwego Życia w Bogu”.
W podróży po Argentynie towa
rzyszyła Vassuli miejscowa czytelni
czka „Prawdziwego Życia w Bogu” i
to ona pomagała jej w tłumaczeniach
podczas spotkań.
Ta towarzyszka Vassuli podzieliła
się swoimi osobistymi notatkami na
temat spotkania z kard. Bergoglio, w
którym również i ona uczestniczyła.
„Pojechaliśmy samochodem do
budynku obok katedry, gdzie znaj
duje się urząd arcybiskupa. Kardynał
Bergoglio spotkał się z nami na górze
i przyjął w małym, bardzo wygodnym
pokoju. Potem powiedział mi, że ro
zumie po angielsku, więc postara
się sobie sam poradzić, a w razie
potrzeby poprosi mnie o pomoc w
tłumaczeniu.
Vassula zaczęła opo
wiadać o swoim życiu,
o tym, że jest zamężna
ze specjalistą do spraw
krajów rozwijających się,
pracującego dla ONZ.
Mówiła o swoich dzie
ciach i o tym, że poświę
ca się obecnie całkowi
cie rozpowszechnianiu
orędzi, które otrzymuje.
Kardynał był bardzo
zainteresowany i słuchał
z uwagą. Kiedy doszło
w rozmowie do kwestii
różnych dat Wielkanocy,

powiedział, że on zawsze był poru
szony tym problemem i uważa, że
jest to bardzo bolesne.
Powiedział, że wie, że greccy
mnisi nie chcieli zmian i że uważa,
biorąc pod uwagę strukturę Kościoła
Prawosławnego (nie mającego jed
nego przywódcy), że jedność w tym
względzie byłaby bardziej możliwa
do zrealizowania w ten sposób, że
to Kościół katolicki ujednoliciłby datę
swojej Wielkanocy do daty Wielkano
cy Kościoła prawosławnego.
Następnie Vassula powiedziała,
że dzięki swoim rozmowom z tak
wieloma biskupami na całym świe
cie, doszła do wniosku, że wszyscy
oni prezentowali podobne spojrzenie
na ten problem i większość je podzie
lała.
Potem kardynał poprosił mnie o
wyjaśnienie, w jaki sposób funkcjo
nują grupy modlitewne „Prawdziwe
go Życia w Bogu”? Opowiedziałam
mu o kolejności modlitw oraz o czy
taniach z Biblii i z orędzi.
Pamiętam też, że Vassula opo
wiedziała kardynałowi o jednym
konkretnym spotkaniu z rosyjskim
biskupem, kimś bardzo ważnym.
Wyraził on pragnienie dojścia do
ustanowienia jednej, wspólnej daty
Wielkanocy.
Kiedy szłyśmy ulicą powiedziałam
coś do Vassuli w związku z wiarą kar

dynała w orędzia „Pawdziwegom Ży
cia w Bogu”. Vassula odpowiedziała
mi coś, co odnotowałam po tym spo
tkaniu! Znalazłam później tę notatkę
wśród moich rzeczy. Zapisałam na
kartce: „Najlepsze, co po wizycie u
kardynała Bergoglio, Vassula mi od
powiedziała: „Nawet jeśli kardynał
nie czytał orędzi - nie znaczy to, że w
nie nie wierzy.”
Gdy byłyśmy już w samochodzie,
powiedziałam: „Byłaś bardzo cierpli
wa i dyplomatyczna w trakcie spo
tkania, ale powiedziałaś kardynałowi
coś, co zabrzmiało bardzo mocno:
„Musimy oddać nasze życie dla Jed
ności!”.
Wtedy VassuIa odparła: „Ja tak
powiedziałam? Nie pamiętam!”
Z perspektywy tego spotkania i
wobec nowych wydarzeń, a zwłasz
cza wyboru kardynała Bergoglio na
Papieża Vassula komentuje jeszcze:
„Papież Franciszek ma tylko jed
no płuco. Ubiegłej nocy myślałam o
Janie Pawle II i o tym, co on mówił na
temat jedności. Jan Paweł II mówił,
że Kościół musi oddychać dwoma
płucami, zachodniego i wschodniego
chrześcijaństwa. Mówił, że Kościół
nie może prawidłowo oddychać ma
jąc tylko jedno płuco i dlatego potrze
buje prawosławnego Kościoła, które
byłoby tym drugim płucem potrzeb
nym do prawidłowego procesu oddy
chania.
Jedność spowoduje,
że Ciało będzie zdrow
sze – dlatego ten Papież
zdaje sobie sprawę z
wagi dążenia do jedno
ści, która wzmocni Mis
tyczne Ciało Chrystusa.”
Przekład z ang.:
Katarzyna
Radwańska
*
Na zdjęciu: Vassula
udziela wywiadu
dla telewizji słoweńskiej
29

Vox Domini

Ojciec Święty Franciszek
i Medziugorje

Niewiele jest jeszcze in
for
macji, jakie jest stanowisko Ojca
Świętego Franciszka odnośnie do
objawień Matki Bożej w Medziu
gorje. Ale wśród niewielu jakie
można znaleźć i które rozchodzą
się lotem błyskawicy jest m. in.
wywiad z arcybiskupem z Ar
gentyny, Jego Ekscelencją Emilio
Ogñénovich’em.
Arcybiskup - który zmarł w
roku 2011 - udzielił tego wywia
du w czasie pobytu w Medziugo
rju w maju 2006 r. Mówił w nim,
że rozmawiał z prymasem Ar
gentyny, ks. kard. Jorge Mario
Bergoglio, o planowanym wy
jeździe do Medziugorja. Przy
szły Ojciec Święty Franciszek
był bardzo szczęśliwy, że ks. abp
Emilio Ogñénovich tam jedzie.
Wywiad ukazał się 31 maja
2006 roku na oficjalnej stronie
parafii Medziugorje, pod adre
sem internetowym http://www.
medjugorje.hr.
Oto tłumaczenie:
Arcybiskup
Ogñénovich
z Argentyny
odwiedził
Medziugorje
w 2006 roku

W dniach od 25 do 31 maja
w Medziugorju przebywał Jego
Eminencja Emilio Ogñénovich,
emerytowany arcybiskup diece
zji Mercedes-Luján (Argentyna)
W czasie swojego pobytu spo
tkał się z medziugorskim probo
szczem o. Ivanem Sesarem. Z
uwagi na fakt, że Arcybiskup był
założycielem katolickiego radia
i telewizji w Buenos Aires, wy
raził życzenie zwiedzenia radio
stacji Mir Medziugorje, o której
powiedział, że jest duszą Me
dziugorja.
W wywiadzie przeprowa
dzonym przez Huanitę Dragi
ćević, Jego Ekscelencja Emilio
Ogñénovich, mówiąc o Medziu
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gorju, powiedział między inny
mi:
„W Kościele, niestety, wciąż
jeszcze panuje wielka niewiedza,
jeśli chodzi o wielką nadprzyro
dzoną rzeczywistość Medziugor
ja pośród współczesnego świata.
Mnie jednak napawają nadzieją
słowa Jana Pawła II, który nam
kapłanom i biskupom powie
dział, abyśmy towarzyszyli piel
grzymom udającym się do Me
dziugorja, gdzie ludzie modlą się,
nawracają, poszczą i zmieniają
swoje życie.

mienna niewiasta, która będąc w
szóstym miesiącu ciąży, nie może
się wprost doczekać narodzin
swojego dziecka. Nie należy jed
nak przyspieszać tego momentu,
gdyż on sam nadejdzie w odpo
wiednim czasie.”
Od swojego poprzednika Be
nedykta XVI, nowy papież Fran
ciszek przejmie teraz wyniki
Watykańskiej Komisji eksper
tów, którzy badali Medzjugorje
od marca 2010. Wszyscy oczeku
ją na wydanie ostatecznej decy
zji.
Jak zachowa się
Papież?

Kościół potrzebuje jeszcze
czasu, aby ogłosić swoje stanowi
sko wobec Medziugorja, podob
nie jak w swojej mądrości potrze
bował czasu, aby wydać swój sąd
na temat Fatimy i Lourdes.
Jeśli chodzi o Medziugorje, to
ja podzielę się swoim osobistym
przekonaniem o prawdziwości
objawień ze swoimi braćmi bi
skupami i naszym Przewodni
czącym Konferencji Episkopatu
Argentyny prymasem Bergoglio,
który był bardzo szczęśliwy, kie
dy powiedziałem mu o swoim
wyjeździe do Medziugorja.
Jeśli zapytacie mnie o moje
własne zdanie na temat Medziu
gorja, to muszę powiedzieć, że
czuję się jak matka, jak brze

Jako arcybiskup Buenos Aires,
kard. Bergoglio otworzył swoją
diecezję dla kapłanów z Medziu
gorja kapłanów i poprosił ojca
Jozo Zovko o błogosławieństwo,
kiedy się z nim spotkał i ugościł
go. Krótko przed wyjazdem na
konklawe do Rzymu, zatwierdził
plany publicznych wystąpień
widzącego Ivana Dragićevicia,
które przyciągnęły 10.000 ludzi.
Nie można więc powiedzieć,
że Medziugorje jest obce obecne
mu papieżowi Franciszkowi.
W ostatnim biuletynie orga
nizacji „Dzieci Medziugorja”,
Siostra Emmanuel Maillard pod
sumowuje te trzy przypadki,
kiedy to nowy papież, jako ar
cybiskup Buenos Aires, wyraził
w swojej diecezji zgodę na pub
liczne wystąpienia wybitnych i
znanych osób, które odwiedziły
Medziugorje.
Ostatnie z takich pozwoleń
zostało wydane przez ówczesne
go kardynała Bergoglio zaledwie
kilka tygodni temu, a dotyczyło
publicznego wystąpienia w Bu
enos Aires widzącego Ivana Dra
giceivicia na tydzień przed wy
borem kardynała na Papieża.
W spotkaniach z Ivanem bra
ło udział jednorazowo po kilka
tysięcy osób.
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„Ugościł ojca ks. Jozo Zovko
podczas jego misji w Argentynie.
Przyjął również ojca Danko w
zeszłym roku” - informuje siostra
Emmanuel.
W latach dziewięćdziesią
tych ubiegłego wieku, pierwszy
medziugorski proboszcz o. Jozo
Zovko przebywał w Argentynie
i tam, między innymi w Buenos
Aires, przez kilka dni głosił kaza
nia. Interesującym wydarzeniem
było to, że w porcie miasta, w
którym mieszkało tysiące emi
grantów z Włoch, Chorwacji i
innych krajów, a po raz pierwszy
słyszały o tym dalekim kraju, po
święcił figurę Królowej Pokoju,
która wznosi się ponad portem.
Ten port od tamtej chwili nosi Jej
nazwę.
Ojciec Jozo Zovko przebywał
w towarzystwie arcybiskupów
Bergoglio i Ogñénovicha. Zate
lefonowałam do o. Jozo i zapyta
łam, czy zgodzi się podzielić się z
nami wspomnieniami z tamtych
dni. Odparł, że nie może rozma
wiać na temat Medziugorja, po
nieważ tego żądają od niego jego
przełożeni, dopóki Międzynaro
dowa Komisja Teologiczna nie
wyda swojej opinii na temat ba
danego fenomenu. Na naszą usil
ną prośbę, aby powiedział nam
kilka słów o nowym Papieżu,
o.Jozo otworzył swoją duszę.
O. jozo zovko
o papieŻu
Franciszku

„W Buenos Aires przebywa
liśmy ze sobą długo i rozmawia
liśmy o wszystkim. Wszystko
go interesowało. Modliliśmy się
wspólnie, a na końcu poprosił
mnie o błogosławieństwo. Prze
żyłem spotkanie z pięknym i do
brym człowiekiem. To był dobry
wybór dla odnawiającego się Ko
ścioła, a do odbudowy Kościoła
nie ma lepszej osoby niż Franci
szek.
Papież Franciszek jest darem
dla Kościoła, jest owocem łaski
na te czasy. Ma odwagę mówić o
naszych mankamentach.
Wezwał do modlitwy, a pier
wszym krokiem, który uczynił,
było udanie się do Matki Bożej z
bukietem kwiatów.
Przyszedł człowiek, który na
podobieństwo Maryi w Kanie,
widzi i czuje dokąd ma pójść po
pomoc. Potrzebujemy takich lu
dzi i tak głęboko zakorzenionych
w modlitwie. On trzyma róża
niec w ręce i opiera się na Ewan
gelii. To jest klucz, który otwiera
wszystkie zamknięte drzwi, a ten
Papież wskazuje nam drogę.

Oto ja, dobry
i najsłodszy Jezu,
upadam na kolana
przed Twoim obliczem
i z największą gorliwością
ducha proszę Cię
i błagam, abyś wszczepił
w moje serce
najżywsze uczucia wiary,
nadziei i miłości
oraz prawdziwą skruchę
za moje grzechy
i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem
i z boleścią oglądam
w duchu Twoje pięć ran
i myślą się w nich
zatapiam, pamiętając
o tym, dobry Jezu,
co już prorok Dawid
włożył w Twoje usta:
„Przebodli ręce moje i
nogi, policzyli wszystkie
kości moje”. (Ps 22,17).

Dla niektórych znaczenie miała już sama data wyboru,
JEJ data: 13 marca 2013 roku – „13” dzień Matki
Bożej i środa - dzień Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Dla innych: pierwsze słowa o modlitwie do Maryi
i pierwsza wizyta nowego Papieża w domu Matki Bożej
Czwartkowa wizyta papieża Franciszka w bazylice Santa Maria
Maggiore i złożenie bukietu polnych kwiatów na ołtarzu z pewnością
pokazała maryjną pobożność Papieża. Bywał często w narodowym
sanktuarium Argentyny w Lujan, jest czcicielem Matki Bożej Rozwiązującej Węzły. Nabożeństwo to jest szeroko rozpowszechnione w
Argentynie. Jej pierwszy wizerunek przywiózł do kraju bp Bergoglio.
Ojciec Święty Franciszek, zainspirowany postawą bł. Jana Pawła
II, codziennie odmawia Różaniec.
Tak o tym napisał:
„Pewnego wieczoru poszedłem odmawiać Różaniec święty, który
był prowadzony przez Ojca Świętego. Papież klęczał przed oczami
wszystkich. Grupa była liczna, widziałem Ojca Świętego, z tyłu i, stopniowo, zacząłem gubić się w modlitwie. Zauważyłem, że nie jestem
sam. Modliłem się w pośrodku ludu Bożego, do którego ja i wszyscy
tam należeliśmy, prowadzeni przez Pasterza... W czasie modlitwy byłem rozkojarzony, wpatrując się w postać papieża, a jego oddanie było
dla mnie świadectwem... Czas upływał, a ja zacząłem wyobrażać sobie
młodego księdza, kleryka, robotnika, dziecko z Wadowic. Jego świadectwo uderzyło mnie, gdy widziałem jak klęczał, właśnie w tym miejscu odmawiając Ave Maria... Ave Maria...”.
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WSPÓLNA DATA
WIELKANOCY
DLA KATOLIKÓW
I PRAWOSŁAWNYCH
W ZIEMI ŚWIĘTEJ
W ROKU 2013!

W tym roku, z wyjątkiem Jerozolimy i Betlejem, w trosce o jedność, katolicy Ziemi Świętej będą
świętować Wielkanoc w tym samym czasie co prawosławni – tak
ogłosił patriarchat łaciński w Jerozolimie.
Katolicy podporządkują się kalendarzowi juliańskiemu – jakim
posługują się prawosławni – który
w roku 2013 ma 5 tygodni opóźnienia w zestawieniu z kalendarzem gregoriańskim: zatem Post
rozpoczął się dla niektórych w środę 20 marca (Środa Popielcowa), a
Wielkanoc będą obchodzić 5 maja
2013.
Połączenie dat jest wynikiem
decyzji Zgromadzenia powszechnego biskupów katolickich Ziemi
Świętej (AOCTS), które ustaliło
w październiku ubiegłego roku,
że wszyscy katolicy rytu wschodniego i łacińskiego w diecezjach
Ziemi Świętej, na terytoriach pa-

lestyńskich, a
także w Jordanii i na Cyprze przyjmą
kalendarz juliański od roku 2015.
Ostateczny dekret ma być zatwierdzony przez Stolicę Świętą.
Watykańska agencja Fides precyzuje, że dekret wchodzi w życie w tym roku jako eksperyment
(ad experimentum) w całej Ziemi
Świętej, niestety – z wyjątkiem Jerozolimy i Betlejem.
Wspólnoty tych dwóch miast
będą nadal posługiwać się kalendarzem gregoriańskim „aby respektować warunki narzucone w Mieście
Świętym przez system status quo –
który reguluje współistnienie różnych kościołów chrześcijańskich
w miejscach świętych – oraz aby
uwzględnić napływ pielgrzymów,
którzy przybywają z całego świata,
aby celebrować Paschę w Jerozolimie i w Betlejem – wyjaśnia to

„Jest konkretna nadzieja
na zjednoczenie Kościoła
Wschodu i Zachodu”.
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samo źródło.
Dla J. E. Williama Shomali,
wikariusza patriarchatu łacińskiego w Jerozolimie, połączenie dat
Paschy pośród rozmaitych wyznań
prezentuje wymowny krok z punktu widzenia ekumenicznego i świadectwa: „Członkowie jednej rodziny lub tej samej osady należący do
różnych kościelnych rzeczywistości mogą odtąd świętować wspólnie Mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w tych
samych dniach, aby nieść świadectwo jedności naszym sąsiadom,
którzy nie są chrześcijanami.”
Do roku 2015 decyzja o połączeniu dat Wielkanocy powinna
zostać potwierdzona lub nie - zgodnie ze wskazówkami, jakie powinny nadejść ze Stolicy Świętej.

Wskazał na to patriarcha Konstantynopola. Według Bartłomieja I
„przyszłe pokolenia zobaczą Kościół zjednoczony”, co położy kres
wielkiej schizmie z 1054 r. Patriarcha mówił o tym na uniwersytecie
Kadir Has w Stambule. W czasie wykładu, który wygłosił po po
wrocie z Rzymu, podkreślił ogromne zaangażowanie ekumeniczne
Franciszka. „Jest inny od swych poprzedników i ma szansę zrefor
mować Watykan” – powiedział.
Patriarcha wyznał, że był zaskoczony tym, iż zaraz po jego przy
jeździe do Rzymu papież zaprosił go na kolację z kardynałami i po
prosił, by to on ją pobłogosławił. „Przez dwie i pół godziny rozma
wialiśmy nie tylko o zbliżeniu Kościołów Wschodu i Zachodu, ale
także o problemach związanych z ochroną środowiska i ubóstwem
na świecie”. Dodał, że przywrócenie jedności w Kościele nie doko
na się już za jego życia, ale jedność jest coraz bardziej możliwa.
Przypomniał też, że zaprosił papieża do odbycia wspólnej piel
grzymki do Ziemi Świętej w styczniu przyszłego roku, przy okazji
Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego. Upamiętniła
by historyczne spotkanie Pawła VI z patriarchą Atenagorasem.
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Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni.
I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego,
i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. (J 10,16)

Aby wszyscy byli jedno...

Przemówienie Ojca Świętego Franciszka
do przedstawicieli Kościołów, wspólnot i różnych religii

20 marca 2013
Drodzy Bracia i Siostry,
Przede wszystkim serdecznie
dziękuję za to, co powiedział nam mój
brat Andrzej. Bardzo dziękuję! Bardzo
dziękuję!
Szczególną radość sprawia mi dzi
siejsze spotkanie z wami – delegatami
Kościołów prawosławnych, Kościołów
orientalnych i wspólnot kościelnych
Zachodu. Dziękuję wam, że zechcie
liście wziąć udział w uroczystości wy
znaczającej początek mojej posługi
jako Biskupa Rzymu i Następcy Pio
tra.
Wczoraj rano, podczas Mszy św.,
w waszych osobach dostrzegłem du
chowo obecność reprezentowanych
przez was wspólnot. Tak więc w tym
przejawie wiary, wydawało mi się, iż
przeżywam w sposób jeszcze bardziej
przynaglający modlitwę o jedność
wszystkich wierzących w Chrystusa,
a jednocześnie dostrzegam w tym w
pewnym stopniu zapowiedź owej peł
nej realizacji, która zależy od planu
Boga i naszej lojalnej współpracy.
Rozpoczynam swoją posługę apo
stolską w tym roku, który mój czci
godny poprzednik, Benedykt XVI, z
naprawdę natchnioną intuicją ogłosił
w Kościele katolickim Rokiem Wiary.
Dzięki tej inicjatywie, którą pragnę
kontynuować, mając nadzieję, że
będzie ona bodźcem dla drogi wiary
wszystkich, chciał on uczcić 50 rocz
nicę rozpoczęcia Soboru Watykań
skiego II, proponując swego rodzaju
pielgrzymkę ku temu, co dla każdego
chrześcijanina jest najistotniejsze:
osobistego i przemieniającego związ
ku z Jezusem Chrystusem, Synem
Bożym, który umarł i zmartwychwstał
dla naszego zbawienia. Właśnie chęć
głoszenia tego nieustannie aktualne
go skarbu wiary ludziom naszych cza
sów jest istotą orędzia soborowego.
Wraz z wami nie mogę zapomnieć
tego, co oznaczał ów Sobór dla dro

gi ekumenicznej. Chciałbym przypo
mnieć słowa błogosławionego Jana
XXIII, którego 50 rocznicę śmierci
niebawem będziemy wspominać, wy
powiedziane w jego pamiętnym prze
mówieniu inauguracyjnym: „Kościół
Katolicki uważa za swój obowiązek
aktywne działanie, aby spełniła się
wielka tajemnica tej jedności, o jaką
Jezus Chrystus prosił w żarliwej mo
dlitwie Ojca Niebieskiego w obliczu
zbliżającej się Jego krwawej Ofiary.
Kościół cieszy się błogim pokojem,
wiedząc dobrze, że jest głęboko złą
czony z Chrystusem w owych mo
dlitwach” (AAS 54 [1962], 793). Tyle
papież Jan.
Tak, drodzy bracia i siostry w Chry
stusie, czujmy się wszyscy wewnętrz
nie zjednoczeni z modlitwą naszego
Zbawiciela podczas Ostatniej Wie
czerzy, z Jego wezwaniem: ut unum
sint. [Aby wszyscy byli jedno]. Prośmy
miłosiernego Ojca, abyśmy żyli w peł
ni tą wiarą, którą otrzymaliśmy jako
dar w dniu naszego chrztu, i abyśmy
mogli o niej świadczyć swobodnie,
radośnie i odważnie. Będzie to nasza
najlepsza służba dla sprawy jedności
chrześcijan, służba nadziei dla świata
wciąż naznaczonego jeszcze podzia
łami, konfliktami i rywalizacją. Im bar
dziej będziemy wierni Jego woli w my
ślach, słowach i czynach, tym bardziej
będziemy realnie i istotnie zmierzali
ku jedności.
Ze swej strony pragnę zapewnić,
w ślad za mymi poprzednikami, o zde
cydowanej woli kontynuowania proce
su dialogu ekumenicznego i już teraz
dziękuję Papieskiej Radzie ds. Popie
rania Jedności Chrześcijan za pomoc,
którą nadal będzie służyć w moim
imieniu tej szlachetnej sprawie. Pro
szę was, drodzy bracia i siostry, za
nieście moje serdeczne pozdrowienia
i zapewnienie o pamięci w Panu Je
zusie Kościołom i wspólnotom chrze
ścijańskim, które tu reprezentujecie.

Proszę też was o łaskę szczególnej
modlitwy za mnie, abym mógł być Pa
sterzem według serca Chrystusa.
A teraz zwracam się do was, sza
nowni przedstawiciele narodu żydow
skiego, z którym łączy nas szczegól
na więź duchowa, od chwili, gdy jak
stwierdza II Sobór Watykański: „Ko
ściół Chrystusowy uznaje, że początki
jego wiary i wybrania, stosownie do
zbawczego misterium Boga, znajdują
się już u patriarchów, Mojżesza i Pro
roków” (deklaracja „Nostra aetate”, 4).
Dziękuję za waszą obecność i ufam,
że z pomocą Najwyższego będzie
my mogli owocnie kontynuować ów
braterski dialog, jakiego chciał Sobór
(por. tamże), i który rzeczywiście się
dokonywał, przynosząc wiele owo
ców, zwłaszcza w ostatnich dziesię
cioleciach.
Pozdrawiam i serdecznie dzięku
ję też wam wszystkim, drodzy przy
jaciele, należący do innych tradycji
religijnych; przede wszystkim muzuł
manów, oddających cześć jedynemu
Bogu, żywemu i miłosiernemu, przy
zywających Go w modlitwie, a także
was wszystkich. Bardzo sobie cenię
waszą obecność: widzę w niej nama
calny znak woli wzrastania we wza
jemnym szacunku i we współpracy dla
dobra wspólnego ludzkości.
Kościół katolicki jest świadom zna
czenia, jakie ma krzewienie przyjaźni
i szacunku między mężczyznami i
kobietami różnych tradycji religijnych.
Świadczy o tym również cenna praca
wykonywana przez Papieską Radę
ds. Dialogu Międzyreligijnego. Jest
też świadom odpowiedzialności, jaką
ponosimy wszyscy za nasz świat, za
całe stworzenie, które winniśmy ko
chać i strzec. I możemy uczynić wie
le dla dobra najuboższych, słabych i
cierpiących, na rzecz sprawiedliwości,
aby wspierać pojednanie i budować
pokój. Przede wszystkim jednak mu
simy zachować w świecie żywe pra
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gnienie Absolutu, nie pozwalając, aby
zwyciężyła jednowymiarowa wizja
osoby ludzkiej, sprowadzająca czło
wieka do tego, co produkuje i do tego,
co konsumuje. Jest to jedna z najnie
bezpieczniejszych pułapek naszych
czasów.
Wiemy, jak wiele przemocy spowo
dowała w dziejach najnowszych pró
ba wyparcia Boga i tego, co boskie,

z horyzontu człowieka. Dostrzegamy
znaczenie świadczenia w naszych
społeczeństwach o pierwotnej otwar
tości na transcendencję, wpisanej
w ludzkie serce. Odczuwamy, że są
nam w tym bliscy także ci wszyscy,
którzy, nie czując swej przynależności
do jakiejkolwiek tradycji religijnej, po
czuwają się jednak do poszukiwania
prawdy, dobra i piękna, Boga, i którzy

są naszymi cennymi sojusznikami w
działaniach na rzecz obrony godności
człowieka, w budowaniu pokojowego
współżycia między narodami i troskli
wego strzeżenia rzeczywistości stwo
rzonej.
Drodzy przyjaciele, dziękuję raz
jeszcze za waszą obecność. Do
wszystkich niech dotrze moje ser
deczne i braterskie pozdrowienie.

wać wiele rzeczy, ale jeśli nie wyzna
jemy Jezusa Chrystusa, nie dzieje się
dobrze. Staniemy się użyteczną orga
nizacją pozarządową, ale nie Kościo
łem, Oblubienicą Chrystusa. Kiedy nie
idziemy, zatrzymujemy się. Kiedy nie
budujemy na kamieniach, co się dzie
je? Dzieje się to samo, co zdarza się
dzieciom budującym na plaży zamki
z piasku – wszystko się wali, jest nie
trwałe. Kiedy nie wyznajemy Jezusa
Chrystusa – przychodzi mi tu na myśl
zdanie Léona Bloy: „Kto nie modli się
do Pana, modli się do diabła” – kiedy
nie wyznaje się Chrystusa, wyznaje
się światowość diabła, światowość
szatana.
Wędrowanie, budowanie, wyzna
wanie. Rzecz jednak nie jest taka
łatwa, bo w wędrowaniu, budowaniu,
wyznawaniu, czasami dochodzi do
wstrząsów, są ruchy, które nie są wła
ściwym wędrowaniem: to ruchy, które
nas ciągną do tyłu.
W tej Ewangelii jest potem szcze
gólna sytuacja. Sam Piotr, który wy
znał wiarę w Jezusa Chrystusa, mówi
Mu: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga ży
wego. Pójdę za Tobą, ale nie mówmy
o krzyżu. To jest bez związku. Pójdę

za Tobą z innymi sposobami, bez
krzyża. Kiedy idziemy bez krzyża,
kiedy budujemy bez krzyża i kiedy
wyznajemy Chrystusa bez krzyża, nie
jesteśmy uczniami Pana: jesteśmy
światowi, jesteśmy biskupami, kapła
nami, kardynałami, papieżami, ale nie
uczniami Pana.
Chciałbym, abyśmy wszyscy po
tych dniach łaski mieli odwagę, wła
śnie odwagę, wędrować w obecności
Pana, z krzyżem Pana; budować Ko
ściół na krwi Pana, która została prze
lana na krzyżu, i wyznawać jedyną
chwałę: Chrystusa ukrzyżowanego. A
tym samym Kościół będzie postępo
wał naprzód.
Życzę nam wszystkim, aby Duch
Święty, przez modlitwę Maryi, naszej
Matki, udzielił nam tej łaski: wędrowa
nia, budowania, wyznawania Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego. Amen
*
W czasie pierwszej Eucharystii
sprawowanej pod przewodnictwem
papieża Franciszka I czytanie zaczer
pnięto z Księgi proroka Izajasza 2,
2-5, drugie z 1 P 2,4-9, zaś Ewange
lię z Mt 16, 13-19. Papież wygłosił tę
krótką homilię prosto z serca.

BEZ
KRZYŻA
NIE
JESTEŚMY
UCZNIAMI PANA
W tych trzech czytaniach widzę
pewien wspólny element: jest nim
ruch. W pierwszym czytaniu ruchem
jest wędrowanie; w drugim czytaniu
– budowanie Kościoła; w trzecim, w
Ewangelii, wyznawanie. Wędrowanie,
budowanie, wyznawanie.
Wędrowanie. „Chodźcie, domu Ja
kuba, postępujmy w światłości Pań
skiej!” (Iz 2,5). Oto pierwsza rzecz,
jaką Bóg powiedział Abrahamowi:
Chodź w mojej światłości i bądź nie
naganny. Wędrowanie: nasze życie
jest wędrówką i nie jest dobrze, kiedy
się zatrzymujemy. Trzeba wędrować
nieustannie, w obecności Pana, w
światłości Pana, starając się żyć tak
nienagannie, jak Bóg wymagał od
Abrahama, w swojej obietnicy.
Budowanie. Budowanie Kościoła.
Mowa jest o kamieniach: kamienie są
wytrzymałe; ale kamienie żywe, ka
mienie namaszczone Duchem Świę
tym. Budowanie Kościoła, Oblubieni
cy Chrystusa, na tym żywym kamieniu
węgielnym, którym jest sam Pan. Oto
następny ruch naszego życia, budo
wanie.
Trzeci ruch, wyznawanie. Możemy
wędrować, ile chcemy, możemy budo
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Przyszedł
do swoich,
a swoi go
nie przyjęli
Od 13 marca 2013, a właściwie od
11 lutego tegoż roku wśród ludzi czuj
nie odnoszących się do czasu, w jakim
żyjemy, pobudzanych nie tylko czujno
ścią zalecaną w Ewangelii, ale i tą, do
jakiej nakłaniało od lat wielu prawdzi
wych Bożych posłańców, polecających
nam nieustannie: módlcie się, módlcie
się, módlcie się... oraz wtórujących im
fałszywych proroków, którzy informo
wali o mniej lub bardziej prawdopo
dobnym rozwoju wydarzeń, dokonał
się prawdziwy rozłam.
Jedni stanęli za papieżem Bene
dyktem XVI, nie przyjmując do wiado
mości tego, że przeszedł na emerytu
rę, co z własnej woli wyraził publicznie
i wielokrotnie do dnia odejścia potwier
dzał. Grupa ta podejrzewa, że z pew
nością Papież został do tego zmuszo
ny w sposób niegodny i wbrew jego
zamiarom. Inni przyjęli tę decyzję z po
korą i oczekiwali z modlitwą na wybór
kolejnego następcy św. Piotra.
Pierwszą grupę w spiskowym wi
dzeniu rzeczywistości wspierały wprost
niektóre media oraz wizjonerka z Irlan
dii od kilku lat oddziaływująca mocno
ma osoby poszukujące wciąż nowych
przesłań, także w Polsce. Druga zaś
grupa, która podjęła szturm mod
litewny z ufnością w Boże Miłosierdzie,
wsparcie ma w Ewangelii, która nas
zapewnia, że Chrystus pozostanie z
nami przez wszystkie dni aż do skoń
czenia świata... (Mt 28,20). Grupa ta z
całym przekonaniem i z wdzięcznością
Dobremu Bogu widzi w tym, co się sta
ło 13 marca 2013 zwycięstwo Niepo
kalanego Serca Maryi zapowiedziane
w Fatimie i stale wspominane w prze
słaniach „Do Kapłanów, umiłowanych
synów Matki Bożej”.
Dziękujemy tym Czytelnikom, któ
rzy oparli się pokusie podążania za
Fałszem, za podziałem, za nieposłu
szeństwem. Liczymy na to, że zjedno
czymy się w częstej modlitwie za Ojca
Świętego Franciszka, który nieustan
nie prosi:
Módlcie się za mnie!
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Żadna fałszywa nauka
z prawdy nie pochodzi
1 J 2,21
„Tak wielu spośród was czyta to,
co nie pochodzi ode Mnie, lecz od
człowieka lub jest fałszywym wytwo
rem demona. Ale Ja wezwę wszelkie
te działania – ukryte, dobre lub złe –
przed sąd”.
Powyższe słowa, podyktowane
przez Jezusa Chrystusa, zapisała w
roku 1997 znana dobrze wszystkim
czytelnikom „Vox Domini” prawosław
na mistyczka Vassula Ryden, autorka
zeszytów „Prawdziwe Życie w Bogu”,
korzystając z udzielonego jej przez
Boga charyzmatu. Nadszedł chyba od
powiedni czas ku temu, by niektóre ze
wspomnianych przez Jezusa działań
wezwać przed sąd, to znaczy postawić
w świetle, które odsłoni ich rzeczywisty
charakter oraz skrywany cel. Ostatnie
miesiące ukazują niestety, że problem
ten dotyka znacznej liczby osób, w
tym wielu także spośród czytelników
orędzi „Prawdziwe Życie w Bogu”.
Świadczy o tym zarówno otrzymywana
korespondencja, osobiste rozmowy,
jak i liczne ślady działalności mocno
zaangażowanych osób prowadzonej
zwłaszcza w internecie, choć nie tylko.
Rozpocznę od opisania sytuacji,
jaka miała miejsce jeszcze nie tak
dawno, bo na przełomie pontyfikatów
bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI.
W końcu lat 90-tych ubiegłego
wieku za sprawą upowszechnienia do
stępu do internetu wielką popularność
zyskały wśród wiernych:
przekazy z nieba, jakie miał
otrzymywać John Leary.
Można w nich było znaleźć wiele
dobrych rzeczy, m. in. stałą zachętę do
modlitwy i duchowych ofiar, wezwanie
do wsłuchiwania się w słowo Boże, do
korzystania z sakramentów. To wszyst
ko było zarazem nasączone ogromną
dawką rozmaitych ostrzeżeń przed
nadchodzącymi negatywnymi wyda
rzeniami politycznymi, ekonomicznymi,
jak i związanymi z życiem Kościoła. Co
jakiś czas pojawiały się informacje o
tym, że w Watykanie rozwija się spisek

przeciw papieżowi Janowi Pawłowi II,
oraz zapowiedzi nieuchronnej zdrady
i zajęcia jego miejsca przez jednego
ze spiskujących. Czytając te orędzia,
można było odnieść wrażenie, że po
dający się za Jezusa zajmuje się niemal
wyłącznie komentowaniem bieżących
wydarzeń, tworząc przy tym atmosferę
osaczenia i strachu przed tym, co ma
nadejść. Towarzyszyły temu powtarza
jące się zapewnienia o mającej nadejść
nadzwyczajnej interwencji Boga i coraz
bardziej szczegółowe opisy tego, co
należy uczynić, aby przetrwać.
Przekazy te rozpowszechniane były
z entuzjazmem i znajdowały posłuch
w szerokich kręgach zwolenników,
same nie stając się nigdy przedmiotem
jakiejś poważnej krytyki ze strony osób
odpowiedzialnych w Kościele. Poza
jedną czy drugą wypowiedzią biskupa
miejsca, która mogła dotrzeć do grona
bezpośrednich współpracowników
pana Leary, nikt nie słyszał o tym, by
Kościół ostrzegał przed zgubnymi skut
kami dawania wiary tym przesłaniom.
A skutki były poważne. Ciągle mam w
pamięci wrażenie z rozmowy odbytej w
rok czy dwa lata po wyborze Benedykta
XVI na stolicę Piotrową, w której pewien
człowiek, pozostający pod wpływem
orędzi John’a Leary, próbował mnie
przekonać, że papież Benedykt na
pewno nie jest człowiekiem sprawują
cym swój urząd z woli Boga i dlatego
nie należy go słuchać. To pokazuje
strategię zwodzenia, jaką przyjął de
mon odpowiedzialny za rzekome
orędzia. Ci, którzy dali im wiarę, zostali
przyciągnięci przez pozór pobożności,
ale także z uwagi na fakt, iż przesłania
swoją treścią zapewniały zaspokojenie
ich nadmiernej ciekawości, pragnie
nia sensacji i dążenia do odchylenia
zasłony zakrywającej przyszłość. Nie
stety, karmiąc się tym smacznym w ich
odczuciu pożywieniem, nie dostrzegli
ukrytej wewnątrz trucizny, która szybko
i niepostrzeżenie opanowała ich serca,
skłaniając do nieuznawania kolejnego
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następcy św. Piotra, co oznacza w
konsekwencji zaprzeczenie jednego z
istotnych elementów naszej katolickiej
wiary.
Strategia ta okazała się
na tyle skuteczna,
by można ją było z powodzeniem
zastosować po raz kolejny i to, jak się
wydaje, na większą skalę. Pod koniec
2010 roku w internecie pojawiła się stro
na, na której rozpoczęto publikowanie
nowej serii przekazów, które otrzymuje
rzekomo pewna anonimowa prorokini
występująca pod imieniem „Maria Boże
Miłosierdzie”. Już samo brzmienie
tego imienia powinno wzbudzić u
osób natrafiających na te przesłania
zasadne pytanie o ich wiarygodność.
W języku angielskim, w którym teksty
te są publikowane, imię to („Maria Di
vine Mercy”) brzmi równie nieznośnie,
co w języku polskim,
łamiąc gramatyczne
zasady, wedle których
tworzy się np. imiona
osób konsekrowanych
(normalnie byłoby to
„Maria od Miłosierdzia
Bożego”, ang. „Maria of
Divine Mercy”). Zasto
sowana forma sprawia
tymczasem wrażenie,
jak gdyby osoba ta przy
pisywała sobie samej je
den z przymiotów Boga.
Do kwestii wiarygodno
ści osoby otrzymującej
przekazy wrócę później.
Zatrzymajmy się dłużej
nad ich treścią.
Przesłania Marii Miłosier
dzie Boże zostały skonstru
owane wokół kilku nośnych
tematów-haseł,
które znajdujemy również w auten
tycznych orędziach pochodzących od
Boga. To w dużym stopniu tłumaczy
fakt tak wielkiego zainteresowania nimi
zwłaszcza w kręgu osób o duchowości
współkształtowanej przez prawdziwe
współczesne objawienia prorockie. W
tym przypadku tematy te zostały przed
stawione w sposób wykoślawiony,
przerysowany, aż do całkowitego wy
paczenia ich rzeczywistego znaczenia.
Jednym z owych tematów-haseł jest
kwestia Ostrzeżenia.
Chodzi o wydarzenie zapowiedzia
ne w objawieniach Matki Bożej w Gara
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bandal, do którego odwołują się także
orędzia „Prawdziwe Życie w Bogu”. W
autentycznych orędziach wspomina się
o tym nie po to, by karmić ludzką żądzę
sensacji, lecz tylko o tyle, o ile będzie
w przyszłości stanowiło potwierdzenie
prawdziwości tych Bożych orędzi, któ
rych istota leży gdzie indziej, mianowi
cie w wezwaniu do nawrócenia i życia
w świętości. Jednakże w przesłaniach
„Marii Boże Miłosierdzie” urosło ono do
rangi najważniejszego zagadnienia, o
którym mówi się nieustannie, od któ
rego przekazy te biorą swoją nazwę
(„Ostrzeżenie Powtórne Przyjście”,
ang. „The Warning Second Coming”).
Jakże odmienne jest to podejście od
tego, które znajdujemy przykładowo w
orędziach „Prawdziwe Życie w Bogu”,
gdzie istotę stanowi odnalezienie
prawdziwego życia, które jest możliwe
wyłącznie w łączności z Bogiem!

Kolejny temat, obecny już w na
zwie przekazów, to drugie przyjście
Chrystusa. Podczas gdy w orędziach
„Prawdziwe Życie w Bogu” jest mowa o
„Powrocie Miłości” (np. 8.03.88, zeszyt
22), „Moim [czyli Jezusa – przyp. autora
artykułu] Powrocie” (np. 8.03.88, zeszyt
22), „Wielkim Powrocie” (np. 13.03.88,
zeszyt 22), czy nawet o „Jego widzial
nym przejściu na tej ziemi” (ang. „My vi
sible passage on this earth”, 12.04.95,
zeszyt 78), to jednak interpretacja tych
zwrotów jest symboliczna i związana z
odnową wiary i miłości w Kościele, ze
zjednoczeniem Kościoła pod przewod
nictwem Piotra, z potężnym, nowym
wylaniem Ducha Świętego, który do
kona wewnętrznej odnowy w sercach
ludu Bożego. Tak czytamy w orędziu z
13.03.88 (zeszyt 22):

„Ja, Pan, ustanowię Nowe Zielone
Świątki na samych podstawach Mojej
Fundacji. Zjednoczę was wszystkich
pod Jednym Pasterzem. Zgromadzicie
się, stworzenia, a Ja ustanowię Moje
Królestwo. W Moim Domu zapanuje
Pokój i Miłość. Odrodzi się Moje stwo
rzenie i stanie się ponownie podobne
do niewinnych dzieci – bez złośliwości.
To będzie Wielki Powrót, Odrodzenie,
Wołanie Pasterza, Nowe Zielone
Świątki. Będzie jak na początku, kiedy
powstawało chrześcijaństwo – niewin
ne dziecko, bez własnych interesów.”
Tymczasem w omawianych rze
komych przekazach Marii Boże Miło
sierdzie „Drugie Przyjście” jest przed
stawiane na sposób millenarystyczny,
całkowicie sprzeczny z nauczaniem
katolickim zawartym w Katechizmie
Kościoła Katolickiego w numerach
675-677, jako przyjście „Nowego Raju
na Ziemi”, które będzie
polegało na absurdal
nym z filozoficznego i
teologicznego punktu
widzenia materialnym
„zlaniu się w jedno
Nieba i Ziemi”, na cie
szeniu się „Chwaleb
nym Życiem, które was
czeka na okres 1000
lat. Bez chorób. Bez
braków jedzenia. Bez
zmartwień” (przesłanie
z 14 sierpnia 2011).
Właśnie przeciw
ko takiemu błędnemu
rozumieniu „Powrotu
Chrystusa” czy „No
wych Niebios i Nowej
Ziemi” pisała Vassula w wyjaśnieniach
skierowanych do Kongregacji Nauki
Wiary (s. 31).
Przyjrzyjmy się teraz niektórym,
wybranym elementom upodabniającym
przesłania „Marii Boże Miłosierdzie” do
przekazów John’a Leary.
Przesłanie z 15 listopada
2010 dotyczące „Znaku
Bestii” i Antychrysta
przedstawia ten znak na sposób
materialny, choć bliżej nieokreślony,
jako coś, co osoby, które go przyjmą,
podda pod „złe, hipnotyczne oddziały
wanie” Antychrysta. Podobne stwier
dzenia znajdziemy u pana Leary z tym,
że w jego przekazach od pewnego
momentu jest on już wyraźnie iden
tyfikowany z elektronicznym chipem.
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Takie materialne rozumienie zwrotów,
które w Księdze Apokalipsy św. Jana
zostały użyte w sensie symbolicznym,
jest bardzo charakterystyczne dla twór
czości wszelkich fałszywych proroków.
Zwróćmy uwagę na kontrast, jaki wy
wołuje zestawienie tego z interpretacją
zawartą w autentycznych orędziach
„Do kapłanów...” spisanych przez ks.
St. Gobbi:
„To są czasy, w których zwolennicy
tego, który sprzeciwia się Chrystusowi
są znaczeni jego znamieniem na czole
i na ręce. Znamię na czole i na ręce
wyraża całkowitą zależność tego,
kto je nosi. Znak ten wskazuje wroga
Chrystusa, czyli antychrysta. Noszenie
jego znamienia oznacza całkowitą
przynależność oznaczonej osoby do
zastępu tego, który sprzeciwia się
Chrystusowi i walczy z Jego Boskim i
królewskim panowaniem. Znamię wy
ciśnięte jest na czole i na ręce. Czoło
oznacza inteligencję, umysł, siedzibę
ludzkiego rozumu. Ręka oznacza
ludzkie działanie, gdyż rękami czło
wiek tworzy i pracuje. Tak więc osoba
oznaczona jest znamieniem antychry
sta w swoim umyśle i w swojej woli.
Człowiek pozwalający się oznaczyć
znamieniem na czole prowadzony
jest do przyjęcia doktryny negującej
Boga i odrzucającej Jego Prawa, do
przyjęcia ateizmu, który w obecnych
czasach coraz bardziej się szerzy i
upowszechnia. Człowiek ten jest więc
popychany do podążania za dzisiej
szymi, modnymi ideologiami, aby stał
się głosicielem wszelkich błędów. Ten,
kto pozwala się oznaczyć znamieniem
na ręce, zmuszany jest do działania w
sposób autonomiczny i niezależny od
Boga – podporządkowując swą własną
aktywność poszukiwaniu dobra jedynie
materialnego i ziemskiego. Odłącza
więc swą działalność od planu Ojca,
który chce ją oświecać i podtrzymywać
Swoją Bożą Opatrznością. Człowiek
ten ucieka w swym działaniu przed mi
łością Syna, który z wysiłku ludzkiego
czyni cenny środek odkupienia i uświę
cenia. Jego aktywność pozbawiona jest
mocy Ducha, który wszędzie działa, by
odnowić wewnętrznie każde stworze
nie. Człowiek oznaczony pieczęcią na
ręce pracuje jedynie dla siebie, aby
zgromadzić dobra materialne. Czyni z
pieniądza swego boga i staje się ofiarą
materializmu. Ten, kto jest oznaczony
pieczęcią na ręce, pracuje jedynie dla

zaspokojenia własnych zmysłowych
pragnień. Poszukuje dobrobytu i
przyjemności, pełnego zadowole
nia wszystkich swych namiętności,
zwłaszcza nieczystości, i staje się
ofiarą hedonizmu. Ten, kto przyjmuje
znamię na ręce, czyni z własnego «ja»
centrum wszelkiego działania. Patrzy
na innych jak na przedmioty użycia i
wyzysku dla własnego interesu. Staje
się ofiarą niepohamowanego egoizmu
i braku miłości.” (410,d-n)
Różnica jest kolosalna i chyba nie
wymaga dodatkowego komentarza.
Kolejne podobieństwo
dostrzegamy w katastro
ficznym tonie obecnym
w przesłaniach Marii.
Jest tam wiele odwołań do bieżą
cych wydarzeń politycznych, ekono
micznych i – co jest rzeczą charakte
rystyczną – treści te są podawane za
pomocą języka potocznego, czasem
wręcz technicznego, o niskim stylu,
czego nie da się powiedzieć o auten
tycznych orędziach, gdzie dominuje
język biblijny, symboliczny, o stylu wy
sokim. Ów katastroficzny ton przejawia
się w częstym zwiastowaniu klęsk w
wymiarze politycznym (zabójstwa przy
wódców narodowych), ekonomicznym
(krachy finansowe), czy naturalnym
(klęski żywiołowe). Przy tym ich na
gromadzenie sprawia, że czytelnik
przestaje z czasem zwracać uwagę
na to, że nie każda z tych zapowiedzi
się spełniła.
Przykładowo przesłanie z 22 maja
2011 zapowiadało powodzie na połu
dniu Francji, które miały wystąpić latem
2011 roku, oraz wzrost poziomu Morza
Śródziemnego, który „miał wywołać
u wszystkich szok”. Te i wiele innych
zapowiedzi nie znalazło żadnego po
krycia w rzeczywistości. W Księdze
Powtórzonego Prawa czytamy: „Jeśli
pomyślisz w swym sercu: A w jaki
sposób poznam słowo, którego Pan
nie mówił? – gdy prorok przepowie coś
w imieniu Pana, a słowo jego będzie
bez skutku i nie spełni się, znaczy
to, że tego Pan do niego nie mówił,
lecz w swej pysze powiedział to sam
prorok. Nie będziesz się go obawiał”
(18, 21-22).
Dalsza zbieżność wspomnianych
przesłań polega na wzywaniu do
czynienia rozmaitych przygotowań
na wyjątkowy czas, który ma nadejść.
Przygotowania te są rzekomo koniecz

ne do tego, by przetrwać ów czas.
Szczegółowe wyjaśnienia tego, o jakie
wydarzenia miałoby chodzić, różnią się
w tych przekazach, jednakże ogólna
wymowa pozostaje taka sama. W
przesłaniach John’a Leary jest mowa
o czasie ciemności, w którym aniołowie
Boży w widzialnej postaci, ale tylko dla
wybranych, mieliby ich prowadzić do
miejsc schronienia. Do tego czasu na
leży czynić przygotowania polegające
m.in. na gromadzeniu pożywienia.
W przekazach Marii pojawia się
wezwanie do szukania sobie miejsc
schronienia oraz do uprawiana wła
snych roślin i gromadzenia zapasów
żywnościowych oraz nasion (prze
słania z 20 listopada 2010 oraz z 23
listopada 2010). Takich dziwacznych
wezwań nie znajdziemy w żadnych
autentycznych orędziach prorockich.
Natomiast w orędziach „Prawdziwe
Życiu w Bogu” mamy wyraźne ostrze
żenie przed tego typu zwodzeniem.
W orędziu z 20.01.92 (zeszyt 57)
Pan mówi: „Vassulo, miej się na bacz
ności. Wielu uważa, że Mnie słyszy i
czyni plany, ale one nie są Moje. Ukła
dają plany nie natchnione przeze Mnie.
Pamiętaj, zbliżą się do ciebie ci, którzy
nie naradzają się ze Mną. Zachwycają
się proroctwami, które nie zostały wy
powiedziane przeze Mnie. Słyszałaś
już i widziałaś to wszystko. Ogłaszają
miesiąc po miesiącu to, co ma się
zdarzyć. Pozwól im się ujawniać, nie
bój się. Ja cię osłonię, Moje dziecko.”
Wreszcie najbardziej szkodliwa dla
katolickiej wiary konsekwencja podąża
nia za tymi przesłaniami, czyli
doprowadzenie wiernych
do wypowiedzenia
posłuszeństwa papieżowi,
do odrzucenia Piotra naszych cza
sów. Zastosowana w tym przypadku
taktyka jest kalką strategii, którą posłu
żył się demon w przekazach John’a Le
ary. Znajdujemy tu niemal identyczne
sformułowania, w których zmienia się
jedynie imię papieża, o którego chodzi.
Mamy więc zapowiedź tego, że papież
będzie musiał uchodzić z Watykanu z
powodu spisku, jaki zawiązał się prze
ciwko niemu, oraz że ten, kto zajmie
miejsce po nim, nie będzie pochodził
od Boga (przesłanie z 1 czerwca 2011
czy z 7 czerwca 2011). Zwolenników
John’a Leary nie przekonał fakt na
turalnej śmierci papieża Jana Pawła
II oraz niespełnienia się zapowiedzi
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o tym, że będzie musiał uciekać z
Watykanu. Jego następcę Benedykta
XVI uznali za „fałszywego proroka”. Ta
manipulacja znalazła jeszcze bardziej
podatny grunt w sercach zwolenni
ków anonimowej prorokini z Europy,
zważywszy na wyjątkowy charakter
zakończenia posługi Piotrowej przez
Benedykta XVI. Nie przekonuje ich
nawet tak oczywisty argument jak to,
iż ustępujący papież, żegnając się z
kardynałami, z góry obiecał całkowite
posłuszeństwo i oddanie temu, który
zostanie wybrany na jego następcę.
Trucizna okazała się zbyt silna i w efek
cie spowodowała odrzucenie papieża
Franciszka, odrzucenie Piotra naszych
czasów. Jest to jedno z wyraźnie po
danych przez naszego Pana kryteriów
rozeznawania fałszywych objawień w
orędziu z 3.06.88 (zeszyt 25)
„Córko, kiedy czytasz o objawieniu,
które wyraża otwarcie brak jedności
z Moim Kościołem, odrzuca Piotra,
wypiera się waszej Najświętszej Matki,
wiedz, że nie pochodzi ono ode Mnie,
Pana, twojego Boga. To pochodzi od
Mojego przeciwnika, który pojawia się,
przybierając Mój Obraz, dla spełnienia
swego zamiaru podzielenia was jak
tylko to możliwe. Wiedz, że Ja, Pan,
nie chcę, by Moje baranki były rozpro
szone. Chcę, abyście byli zjednoczeni
pod przewodnictwem Piotra – wszyscy
w jednej owczarni. Pragnę, abyście się
wszyscy zgromadzili.”
W przywołanym orędziu Chrystus
odsłania także zamiar, jaki przyświeca
Szatanowi we wzbudzaniu tego rodzaju
fałszywych przesłań. Jest nim dążenie
do podzielenia wierzących, zwłaszcza
tych, którzy w pewnym momencie
swojego życia poszli za prawdziwym
Bożym wezwaniem. To właśnie obser
wujemy obecnie w niejednej grupie mo
dlitewnej Prawdziwego Życia w Bogu,
której członkowie dali się wciągnąć w
lekturę przesłań Marii.
Celem przeciwnika
jest również skompromito
wanie autentycznych orędzi
przez doprowadzenie do absurdu
niektórych istotnych treści będących te
matem współczesnych proroctw, przez
odwrócenie uwagi od rzeczy najważ
niejszych: od osobistego nawrócenia,
od dążenia do świętości, od dzielenia
się zdrowym pokarmem przywraca
jącym życie umarłym duchowo, czyli
od skutecznej ewangelizacji. Zamiast
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poznania Pana, które daje prawdziwe
życie, skupiamy się na poznawaniu
tego, co ma się wydarzyć, żyjąc w stale
podsycanym napięciu między niezdro
wą ciekawością a lękiem.
Nie są to wszystkie błędy obecne
w przesłaniach Marii, które świadczą
o ich fałszywości. Jest ich znacznie
więcej, np. kategoryczne wezwanie
do odrzucenia innych proroków (bo
jakże inaczej rozwiązać dostrzegalne
sprzeczności?), pycha widoczna u
podłoża przesłań (w jednym z nich
jest mowa o tym, że doprowadzą do
nawrócenia dwóch miliardów ludzi!).
Jednak zamiast przeprowadzać
drobiazgową analizę każdego z nich,
lepiej będzie posłuchać tego, co na
temat rozeznawania objawień mówi
w orędziach nasz Pan. W orędziu z
7.08.2002 (zeszyt 106) czytamy:
„Vassulo, Pisma mówią: „Rzemieśl
nicy pokoju, kiedy pracują dla pokoju,
sieją ziarno, którego owocem będzie
świętość”. Nauczałem cię z władzą i
majestatem, aby cię wznieść i uzdol
nić do wyrażania Moich Słów tak, jak
Ja tego chcę. Moje Słowa przynoszą
pokój, miłość i ufność waszym sercom.
Ja prowadzę do pojednania przez
skruchę. Kto czyni spustoszenie w
waszych sercach, ten nie pochodzi
ode Mnie. Rozumiem przez to, że ci,
którzy wygłaszają proroctwa, w których
przepowiadają jedynie plagi i katastro
fy, nie pochodzą ode Mnie. Ale ten, kto
prorokuje o Moich ostrzeżeniach, o
pokoju i skrusze – i którego słowa się
wypełniają – ten powinien być uznany
za Mojego prawdziwego wysłannika.
Tak, rzeczywiście, kto prorokując
zachęca, pociesza i poprawia społecz
ność, ten, wiedz, jest naprawdę posła
ny przeze Mnie. Ostrzegłem was przed
tym, byście nie przyjmowali czyichś
słów i nie dawali wiary komuś jedynie
dlatego, że on zapewnia, iż posiada
słowa pochodzące ode Mnie – nawet
jeśli dokonuje cudów i nadzwyczajnych
zjawisk, takich jak wskrzeszenie kogoś
umarłego. Dawajcie posłuch raczej
tym, którzy nie wzbudzają sporów
przeciwstawiających się tajemnicom
wiary, gdyż łaska Ducha Świętego,
udzielana Moim wybranym, napełni
radością tych, którzy ich posłuchają.
Ich słowa uniosą ich dusze, prowadząc
je w pobliże Moich aniołów i świętych.
Ich słowa – które są w rzeczywistości
Moimi Słowami – przemienią was w

Katedry. Moje Słowa mają nie tylko
władzę i moc, lecz płoną, rozpalają
wasze dusze i oświetlają równocześnie
waszego ducha. Przede wszystkim
Boskie rzeczywistości, które są wam
ujawniane przez Moje wybrane dusze,
zostaną wyrażone na bazie Pism i Tra
dycji – i niczego więcej. Skąd będziecie
wiedzieć, że to Ja mówię? Poznacie to
po brzmieniu Wiedzy, jaką otrzymacie.
A ty, który byłeś całkiem umarły i leża
łeś gnijący w dolinie śmierci, budząc
się, uświadomisz sobie, Kto podniósł
cię przez łaskę.”
Natomiast w orędziu z 3.03.99
(zeszyt 97) Pan zwraca się do nas w
następujących słowach:
„Tuczysz się, pokolenie, wszystkim,
co nie jest święte i co jest ohydą w
Moich Oczach. Słyszysz, że mówi się
o wysłannikach posłanych przeze Mnie
i okazujesz wdzięczność, wznosząc
ręce i kierując ku Mnie pochwały za
to, że wysłałem tych „posłańców Naj
wyższego”, żeby przebywali pośród
was. Jednak zamiast rozważać Moje
Słowa, trwonisz swoje siły na gonieniu
za sensacją. Ci ludzie są podobni do
tych, o których mówi Pismo: „Są jak
człowiek senny, przytępiony snem, któ
rego próbujecie obudzić, któremu były
wyjaśnione różne sprawy, a który mówi:
‘O co chodzi?’, kiedy wy kończycie
[mówić]. Jego serce jest jak potłuczony
dzban: nie zatrzymuje wiedzy, którą Ja
mu daję, dlatego, jak szalony, gubi się”.
To dlatego szatan wzbudził tak
wielu fałszywych proroków, małpują
cych Moje pouczenia i Moje Boskie
działania. Tak wielu spośród was czyta
to, co nie pochodzi ode Mnie, lecz od
człowieka lub jest fałszywym wytworem
demona. Ale Ja wezwę wszelkie te
działania – ukryte, dobre lub złe – przed
sąd. Na samym początku wołałem:
„Przyjdźcie wszyscy, którzy błąkacie
się po tej pustyni, i odkryjcie Mnie: Mnie
– waszego Boga w Trójcy.” Widzisz, że
z Mojej strony drzwi nie są zamknięte,
lecz Moich Wezwań nie bierze się pod
uwagę ani się ich nie szanuje. Moje
częste wizyty u was przez Moich wy
branych, przynoszące do waszych stóp
Mój Hymn Zbawczej Miłości – dla wa
szego odnowienia i dla odbudowania
Mego chwiejącego się Domu – pozo
stawiono leżące odłogiem. Niektórym
z was powiedziałem: „Teraz pozbawię
was Moich wizyt, bo zdajecie się obo
jętni na Moją prośbę, żeby pomnożyć
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w waszych dłoniach owoce jej
trudów ewangelizowania”. I to
właśnie czynię. To odejście
i pozbawienie jest zresz
tą konieczne dla waszego
wzrostu.”
Kończąc, chcę
powrócić do kwestii
wiarygodności marii
– osoby otrzymującej
rzekome
przesłania.
Jak wygląda w porówna
niu z autentycznymi rzecz
nikami Boga? Nikt nie zna
tożsamości Marii, nikt nie jest
w stanie powiedzieć czegokol
wiek na temat jej duchowości,
sposobu życia itd. Właściwie
za publikacją tych tekstów
może kryć się ktokolwiek.
Jako rzekomy prorok nie ma
żadnego udziału w krzyżu
Chrystusa. Ze względu na
to ukrycie się za wygodną
zasłoną anonimowości, któ
rą daje internet, jej krzyż,
prześladowanie są czystym
pozorem. Jakże to różne od
autentycznego doświadcze
nia krzyża Chrystusowego,
jakiego dostępują posłani
przez Boga do Kościoła i
świata Jego wybrani, których
Bóg wręcz wystawia na to, by
zostali przeszyci i ukrzyżo
wani razem z ich Mistrzem.
To jest w moim przekonaniu
kryterium decydujące.
W orędziu danym Vassuli
15.04.1996 (zeszyt 84) Pan
mówi:
„W waszych dniach pro
rocy, którzy prorokują fałszy
wie – rozgłaszając wszelkie
rodzaje kłamstw – posuwają
się naprzód bez przeszkód.
Tymczasem przeszkadza się
Moim prorokom i ich prześla
duje, tych, którzy przekazują
słowa pochodzące z Moich
Ust, otwarcie głoszą Prawdę,
Moje Prawo oraz to, jak bar
dzo wasze pokolenie dopuści
ło się odstępstwa i postępuje
drogą, która doprowadzi je do
zatracenia, chyba że usłyszę
krzyk nawrócenia”.
Aleksander Sztramski

Z Księgi II (6)
Poematu Boga-Człowieka

«SZATAN
ZAWSZE
UKAZUJE SIĘ W
ŻYCZLIWEJ
POWIERZCHOWNOŚCI»
Jezus mówi do Marii Valtorty:
Szatan, jak widziałaś, ukazuje się
zawsze w życzliwej powierzchowności i [przybiera] zwykły wygląd. Jeśli
dusze są uważne, a przede wszystkim
jeśli [utrzymują] duchowy kontakt z
Bogiem zdają sobie z tego sprawę. Zauważenie tego czyni je przezornymi i
gotowymi do zwalczania zasadzek demona. Jeśli jednak dusze nie są uważne na to, co Boskie, jeśli są oddzielone
[od Boga] z powodu ogarniających je
cielesnych skłonności, czyniących je
głuchymi, wtedy nie uciekają się do
modlitwy. Tymczasem modlitwa jednoczy dusze z Bogiem i sprawia, że
Jego siła wpływa do serca człowieka.
Dusze, [które się do niej nie uciekają] z trudnością spostrzegają zasadzkę ukrytą pod niewinnym wyglądem i
wpadają w nią. Wyjście z niej jest bardzo trudne.
Szatan posługuje się najczęściej
dwiema drogami, aby dotrzeć do dusz:
powabem cielesnym i łakomstwem.
Rozpoczyna zawsze od materialnej
strony natury. Po zdobyciu jej i podporządkowaniu sobie, skierowuje atak na
wyższą jej część:
Najpierw [zdobywa] psychikę:
myśli [wpaja] pychę i żądze. Następnie – ducha: odbiera mu nie tylko miłość, lecz także bojaźń Bożą. Miłość
Boża już nie istnieje, odkąd człowiek
zastąpił ją innymi ludzkimi miłostkami. Wtedy to człowiek oddaje się ciałem i duszą szatanowi dla osiągnięcia
uciech, za którymi podąża, przywiązując się do nich coraz bardziej.

Widziałaś, jak Ja się zachowałem:
milczałem i modliłem się.
Milczenie. Gdy szatan zabiera się
do dzieła zwodzenia i gdy usiłuje nas
oszukać, należy go znosić bez niemądrej niecierpliwości i bez przygnębiających lęków. Należy reagować stanowczo w jego obecności: modlić się
w obliczu jego zwodzenia.
Jest rzeczą zbędną dyskutowanie z szatanem. Zostałby zwycięzcą,
bo jest silny w sztuce prowadzenia
dyskusji. Jedynie Bóg może go zwyciężyć. [Trzeba więc] uciekać się do
Boga, który mówi przez was, ukazać
szatanowi Imię Boga i Jego Znak, nie
napisany na papierze ani wyrzeźbiony w drewnie, lecz zapisany i wyryty
w waszych sercach. Moje Imię i Mój
Znak. Szatanowi należy odpowiadać
posługując się Słowem Bożym wtedy,
gdy daje wam do zrozumienia, że jest
jak Bóg. On nie znosi Bożego Słowa.
Po walce przychodzi zwycięstwo.
Aniołowie usługują zwycięzcy i strzegą go przed nienawiścią szatana. Pocieszają człowieka niebiańską rosą.
Wlewają ją pełnymi rękoma do serca
wiernego syna wraz z łaską i błogosławieństwem, stanowiącym pieszczotę
dla ducha.
Trzeba chcieć zwyciężyć szatana,
mieć wiarę w Boga i w Jego pomoc.
Trzeba wierzyć w moc modlitwy i w
dobroć Pana. Wtedy szatan nie może
zaszkodzić.
Zostań w pokoju.
Dziś wieczorem dam ci radość odpoczynku.
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List Vassuli i egzorcysty o. Johna Abbertona
w sprawie przekazów MARY DIVINE MERCY
zwanej w Polsce Marią Miłosierdzia Bożego
Słowo ojca J. Abbertona:
wych orędzi. Ta kobieta zwana Marią wania Mu – puste ręce? Jeśli powie
Orędzi nie czytamy po to, aby być Boże Miłosierdzie korzysta z orędzi z dzą, że ona (Maria Miłosierdzie Boże)
poinformowani, lecz czytamy je po to, Garabandal, Don Gobbiego, s. Fausty zaleca modlitwy itp., a dlaczegóż by
aby być UFORMOWANI, to oznacza ny i “Prawdziwego życia w Bogu’, aby nie? Gdyby nie zalecała, wówczas ła
podjęcie drogi życia chrześcijańskie produkować swoje własne.
twiej byłoby ją zdemaskować!
go. Jest w tym ważna sugestia, aby nie
Co się zaś tyczy jej proroctw, to
Nadal powiedziałabym o tych, któ
spędzać zbyt wiele czasu śledząc inne pojawiły się one po tym, jak opisałam rym podobają się te orędzia, aby, sko
„orędzia” wizjonerów lub proroków.”
je lata temu w “Prawdziwym życiu w ro chcą, szli za fałszywym prorokiem.
Niektórzy obecnie wątpią w orę Bogu”. Ona zaczęła je spisywać dopie A kiedy nawet zobaczą, że mylili się
dzia „Prawdziwego Życia w Bogu” ze ro w 2010 r. Cała jej teoria meteorów co do Papieża, nie sądzę, żeby wró
względu na ich zaangażowanie się w została zaczerpnięta również z “Praw cili do “Prawdziwego życia w Bogu”,
orędzia fałszywej mistyczki
ponieważ “Prawdziwe życie
Z Ewangelii według
Marii Bożego Miłosierdzia.
w Bogu” nie zmieniło ich,
św. Mateusza 13,14-17:
Co poniektórzy uważają, że
lecz przeczytali je prawdo
«Tak spełnia się na nich przepowiednia Iza- podobnie ze względu na
Papież [Franciszek] jest fał
jasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, paszywy.
zawarte w nim proroctwa,
trzeć będziecie, a nie zobaczycie.
Żywię głęboką nadzieję,
Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy a nie po to, aby odmienić
iż słowa Vassuli będą ja stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie swoje serca. Oznacza to,
snym przekazem w tej spra widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym ser- że nigdy nie doceniali nauk
wie. Nie chciały te osoby cem nie rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich Jezusa ani zażyłej miłości,
wysłuchać moich wyjaśnień. uzdrowił.
jaką nas darzy.
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy
Teraz mają je od Vassuli.
Możecie przesłać tego
wasze,
że
słyszą.
Bo
zaprawdę,
powiadam
wam:
Ten, kto twierdzi, że
maila, komu chcecie.
obecny papież jest fałszywy Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujW Chrystusie, Vassula
nie może wziąć udziału w rzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i
*
naszej pielgrzymce. To jest usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli...»
Po opublikowaniu tego
mocne stanowisko Vassu
listu otrzymaliśmy kolejne
li. Jeśli macie kontakt z grupami mo dziwego życia w Bogu”, z modlitwy z zapytania, a także oskarżenia o to, że
dlitewnymi proszę o przekazanie tej 2006 r. i z artykułów, które napisałam ktoś jedynie podszywając się pod Vas
informacji, a szczególnie, jeśli znacie znacznie wcześniej przed 2010 r.
sulę skrytykował Marię Miłosierdzia
Prostym sposobem dowiedzenia jej Bożego.
osoby, które czytają orędzia fałszywej
fałszywości jest imię, które sobie nada
mistyczki.
Wyjaśniamy zatem, że NIE JEST
ła: Maria Boże Miłosierdzie. Niesłycha PRAWDZIWE ZDANIE krążące na
Słowa Vassuli:
Ludzie ci pragną tylko sensacji, ne! Jezus szanuje imię, które nadano forach internetowych, mające na celu
przyszłych zdarzeń, niczego więcej. nam na chrzcie, jako że chrzest jest uspokoić zwolenników Mary jakoby
jednym z Sakramentów Kościoła.
Nazywa się to pogonią za sensacją.
Vassula nie przyznawała się do autor
Po drugie: twierdzą, że ten Papież stwa powyżej zamieszczonego listu:
Mieliśmy w Los Angeles jedną pa
nią, która sprzeczała się z Claire Man jest antychrystem i fałszywym papie
„Vassula says that she never gave
sour dokładnie na ten temat. Mówiła żem; czy zatem w ciągu ostatnich kilku this testimony about the divine messa
nawet Claire, że jest bluźnierstwem dni nie widzieli, jaki jest ten Papież, ge of Our Lady of Divine Mercy. Vas
przeciwko Duchowi Świętemu twier jaką jest osobą?
sula says that FALSE STATEMENTS
Po trzecie, spotkałam go podczas ARE CIRCULATING ON THE INTER
dzenie, że ta kobieta (Maria Miłosier
dzia Bożego) jest fałszywym proro pobytu w Argentynie. Jest niezwykle NET who abuse her name!”.
kiem, i że fałszywe jest zwłaszcza to, uprzejmym, zwyczajnym, szczerym i
Owszem, Vassula oceniła nega
co mówi w swoim orędziu na temat skromnym człowiekiem. Zobaczycie, tywnie te przesłania, odcięła się od
obecnego Papieża. Powiedziałam Cla jak wielkich rzeczy dokona i nie zdziwi ich treści i poprosiła osoby idące za
mnie, jeśli przyczyni się do ujednolice fałszywą mistyczką z Irlandii, aby opu
ire:
“Zostaw ją, pewnego dnia się prze nia dat Wielkanocy.
ściły grupy modlitewne „Prawdziwego
Większość ludzi szuka znaków, Życia w Bogu” oraz nie zapisywały się
budzi”. Trwało to 2 dni, kiedy zadzwo
niła i powiedziała, że się myliła i że zdarzeń i tym podobnych ekscytacji na najbliższa pielgrzymkę, jaka odbę
zamiast spojrzeć w siebie i na to, co w dzie się we wrześniu do Ziemi Świętej.
Papież jest bardzo święty.
Jeśli chodzi o naszych czytelników, sobie noszą. Kiedy pewnego dnia spo
Vassula widzi w Papieżu Francisz
to powinni zaprzestać czytania fałszy tkają Pana, co będą mieli do zaofiaro ku wielką nadzieję na skuteczne podą
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żenie Kościoła w kierunku JEDNOŚCI
i pragnie, aby osoby odrzucające tego
Papieża nie identyfikowały się z „Praw
dziwym Życiem w Bogu”, które zawsze
uczyło szacunku i posłuszeństwa wo
bec Kościoła i Wikariusza Chrystusa.
Oznacza to, niestety, że zwolenni
cy Marii Miłosierdzia Bożego posługują
się kłamstwem, zaprzeczając nega
tywnej opinii Vassuli o niej.
Właśnie dlatego Vas
sula podejrzewa, że ci, któ
rzy być może przejrzą za
jakiś czas i dostrzegą, że
szli za ułudą, nie powrócą
już i tak do „Prawdziwe
go Życia w Bogu”, bo nie
chcą być jedynie formowa
ni na drodze do świętości,
lecz szukają jedynie „infor
macji”, aby zabezpieczyć
swoją przyszłość... Osoby
te dodatkowo wystawiają
na pośmiewisko Vassulę
i podyktowane jej pisma,
ponieważ ogłaszają się
czytelnikami „Prawdziwe
go Życia w Bogu”, lecz
niczego się z jej pism nie
nauczyły, a odrzucając dar
Bożego Miłosierdzia w po
staci Papieża Franciszka,
dają świadectwo wielkiego
braku rozeznania i roztrop
ności, a nawet braku wiary,
że Bóg wysłuchał naszych
modlitw i ratuje właśnie
swój lud. Przemiana tego
świata zależy jednak od
naszej odpowiedzi, dlatego
szatan tak stara się wyrwać Pasterzo
wi owce, aby nie szły za nim.
Dla nas jako wydawnictwa również
przykra i bardzo bolesna jest ta sytu
acja. Ktoś słusznie zauważył na swo
im internetowym blogu już 13 marca
2013: „Jorge Mario Bergoglio nowy Pa
pież Franciszek. Czciciel Eucharystii z
Hostią w herbie, tego bał się szatan i
szalał poprzez fałszywych wizjonerów.
Bijcie się w piersi, którzyście poszli za
fałszywym prorokiem, bo człowiek nie
zna dnia ani godziny.”
Tak, tego właśnie bał się szatan, że
Bóg znowu zwycięży.
Ktoś zadał pytanie, czy to w ogóle
możliwe, aby Vassula wypowiedziała
się tak surowo i stanowczo.
Skoro Vassula zareagowała tak sil
nie, oznacza to jedynie że zna lepiej od

niektórych straszne zagrożenie, jakie
czyha na czytających przesłania Marii
Miłosierdzia Bożego nakłaniające do
odrzucenia Papieża. Nie są bowiem
istotą tego przesłania modlitwy (po
dobne znaleźć można w innych miej
scach), lecz cała istota tego przesłania
to ODRZUCENIE PAPIEŻA FRAN
CISZKA.
Jeśli chodzi o formę listu Vassu

li - Pan Jezus też potrafił wychłostać
pasem i wypędzać ze Świątyni, kiedy
wpadł w słuszny gniew (Mk 11,15n).
Jeśli chodzi o treść - nie zapomi
najmy, że w Ewangelii, którą dał nam
Chrystus jest ostrzeżenie:
„Kto was słucha, Mnie słucha, a kto
wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną
gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał.”
(Łk 10,16) - warto również przeczytać
rozwinięcie tego tekstu u Marii Valtorty,
którego kontynuacją są słowa Zbawi
ciela „Widziałem szatana spadającego
z Nieba jak błyskawica” (Łk 10,18; w
Poemacie Boga-Człowieka - Księga
III/174). Spadającego z Nieba: czyli
pokonanego przez modlitwy, posty,
ofiary! Drodzy Czytelnicy pism MBM,
zastanówcie się, co szatan robił w
Niebie? Chrystus w tym tekście, który

odnosicie do pioruna, jaki uderzył w
bazylikę św. Piotra wyraźnie mówi o
Bożym zwycięstwie nad złem i i o po
konaniu szatana.
Ponadto Chrystus wyraźnie i z na
ciskiem wymaga naszego posłuszeń
stwa dla apostołów niosących Dobrą
Nowinę ludziom, w tym na pierwszym
miejscu Papieżowi. To zdanie z Ewan
gelii ma odzwierciedlenie w Kodeksie
Prawa kanonicznego, na
kładając stosowne i cięż
kie kary (zob. KPK od pkt
1364) za nieposłuszeń
stwo władzy Kościoła i roz
bijanie Jego jedności.
Jako wydawnictwo zaj
mujemy dokładnie to samo
stanowisko - po rozezna
niu jej pism.
Vassula napisała ten
list po to, aby osoby czy
tające „Prawdziwe Życie w
Bogu”, a jednocześnie wie
rzące przesłaniom Mary i
nie raz z nienawiścią szka
lujące obecnego Papieża
Franciszka, przypisujące
mu działania na pokaz,
przygotowywanie spisku,
dokonały wyboru i opuściły
grupy modlitewne „Praw
dziwego Życia w Bogu”.
Osoba, która do tego
stopnia zamknęła oczy na
Prawdę i nie dostrzega Bo
żego Miłosierdzia w tym,
co się stało, nie może de
klarować się jednocześnie,
że wierzy w to, co Duch
Boży przekazuje od 1986 roku Vassuli,
ponieważ te dwa przesłania nie uzu
pełniają się, lecz w swojej istocie sobie
przeczą.
Ludzie ci wpadli w szatańską pu
łapkę dążenia do tego, aby być – jak
im się wydawało – dobrze poinformo
wanymi, co do sytuacji i przyszłości,
zamiast dążyć do tego, aby Boże Ser
ce ich uformowało w dążeniu do osobi
stej świętości i w rozeznawaniu dobra
od zła.
Źródło: www.tlig.net/newphpBB2/
viewtopic.php?p=6168&sid=194e
56a4d704934387d402145db5035c
Na zdjęciu: Piorun, który w dniu 11
lutego 2013 uderzył w kopułę Bazyliki
św. Piotra w Watykanie.
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Pieczęć Boga i znak przynależności
do Niego: miłosierdzie
«Nauczycielu... chodźmy szybciej
do przodu. Chciałbym powiedzieć Ci
coś, tak by tego nie słysza
no.»
Oddalają się od grupy i
Szymon Zelota mówi dalej:
«Chciałbym Ci powie
dzieć, że Łazarz ma pole
cenie korzystania z moich
pieniędzy, aby wspomagać
wszystkich, którzy, w Imię
Jezusa, schronią się u nie
go. Czy nie moglibyśmy wy
zwolić Jonasza? Ten czło
wiek jest wyniszczony pracą
i ma już tylko jedną radość:
posiadanie Ciebie. Dajmy
mu ją. Na czym miałaby tu
polegać jego praca? Jako
człowiek wolny byłby Twoim
uczniem na tej pięknej i tak
opustoszałej równinie. Tu
taj najbogatsi z Izraela mają
wspaniałe ziemie i eksplo
atują je w lichwiarski spo
sób, gnębiąc niemiłosiernie
swoich pracowników. Wiem
o tym od lat. Nie mógłbyś się
tutaj na długo zatrzymać, gdyż panu
je tu sekta faryzeuszy, i nie sądzę, by
kiedykolwiek stała Ci się przyjazna.
Najbardziej nieszczęśliwi w Izraelu
są ci uciśnieni i pozbawieni światła
robotnicy. Słyszałeś. Nawet w czasie
Paschy nie mogą się spokojnie mo
dlić, podczas gdy ich okrutni panowie
z pompą i ceremonialnością zasiada
ją w pierwszych rzędach wiernych. [Ci
biedacy] będą się cieszyć wiedząc, że
Ty już jesteś. Będą doznawać radości
słuchając Twoich słów, powtarzanych
przez kogoś, kto nie zmieni w nich ani
joty. Jeśli jesteś o tym przekonany,
Nauczycielu, wydaj polecenia, a Ła
zarz to wykona.»
Jezus odpowiada:
«Szymonie, pojąłem, dlaczego
wyzbyłeś się wszystkiego. Znam
ludzkie myśli i pokochałem cię także
z tego powodu. Czyniąc szczęśliwym
Jonasza, uszczęśliwisz także Jezusa.
O! Jaka to dla Mnie udręka widzieć,
jak cierpi ktoś dobry! Jedynie dlatego
męczy Mnie Moja sytuacja biedaka i
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Z Poematu Boga
-Człowieka Księga II,54

wzgardzonego przez świat. Gdyby
słyszał Mnie Judasz, powiedziałby:
“Czyż nie jesteś Słowem Bożym?
Rozkaż, a kamienie staną się złotem
i chlebem dla tych nieszczęśliwych”.
I tak zastawiłby na Mnie ponownie
zasadzkę szatana. Ja bardzo pragnę
nasycić głodnych, ale nie w taki spo
sób, jak chciałby to uczynić Judasz.
Jesteście jeszcze za mało uformowa
ni, aby pojąć głębię Moich słów. Jed
nak tobie to wyjaśnię. Gdyby Bóg za
bezpieczał wszystko, okradłby Swych
przyjaciół, gdyż pozbawiłby ich moż
liwości okazywania miłosierdzia, a
przez to – wypełniania przykazania
miłości. Moi przyjaciele powinni nosić
ten szczególny znak Boga, wspólny z
Nim: święte miłosierdzie, które uka
zuje się w czynach i w słowach. Nie
szczęścia bliźnich dostarczają Moim
przyjaciołom sposobności do okazy
wania miłosierdzia. Czy zrozumiałeś
tę myśl?»
«Jest głęboka. Rozmyślam nad
nią i chylę się przed nią z pokorą.

Pojmuję bowiem, jak bardzo jestem
ograniczony, a jak wielki jest Bóg, któ
ry pragnie nas ze wszyst
kimi Swoimi najsłodszymi
cechami, aby nas nazwać
Swymi dziećmi. Bóg ujaw
nia się przede mną w
Swoich licznych dosko
nałościach dzięki całemu
światłu, które wkładasz
mi do serca. Z dnia na
dzień – jak ktoś kto kroczy
naprzód po nieznanym
terenie – rozwijam znajo
mość tej ogromnej Rze
czywistości, jaką jest Do
skonałość pragnąca nas
nazwać [Swoimi] dziećmi.
Mam wrażenie, że wzno
szę się jak orzeł albo
zanurzam się jak ryba w
dwóch głębinach bez koń
ca: w niebie i w morzu, a
potem znowu się wznoszę
lub jeszcze bardziej się
zanurzam, nie dochodząc
nigdy do ich granic. Kimże
jednak jest Bóg?»
«Bóg jest niedosięgłą Doskona
łością, Bóg jest Pełnią Piękna, Bóg
jest Nieskończoną Mocą, Bóg jest
Istotą Niepojętą, Bóg jest niedościgłą
Dobrocią, Bóg jest niezniszczalnym
Współczuciem, Bóg jest niezmierzo
ną Mądrością, Bóg jest Miłością – to
Miłość jest Bogiem. To Miłość! To Mi
łość! Mówisz, że im bardziej pozna
jesz Boga w Jego doskonałości, tym
bardziej wydaje ci się, że wznosisz
się lub zagłębiasz w dwóch nieskoń
czonych głębinach, w lazurze bez
cienia... Jednak kiedy pojmiesz, czym
jest Miłość-Bóg, już więcej nie wznie
siesz się ani nie zagłębisz w lazurze,
lecz w olśniewającym wirze płomieni.
Zostaniesz wchłonięty przez piękno,
które stanie się dla ciebie śmiercią i
życiem. Będziesz całkowicie posia
dał Boga, gdy dobrowolnie zechcesz
Go zrozumieć i osiągnąć. Wtedy bę
dziesz miał udział w Jego doskonało
ści.»
«O, Panie!...» – Szymon jest zdru
zgotany [ze wzruszenia].

Wieści z życia Kościoła
w Polsce i na świecie

Oświadczenie Ojca Świętego
Benedykta XVI, które wygłosił
podczas Konsystorza
w Watykanie 11 lutego 2013
Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsy
storz nie tylko z powodu trzech kano
nizacji, ale także, aby zakomuniko
wać wam decyzję o wielkiej wadze
dla życia Kościoła. Rozważywszy po
wielokroć rzecz w sumieniu przed Bo
giem, zyskałem pewność, że z powo
du podeszłego wieku moje siły nie są
już wystarczające, aby w sposób na
leżyty sprawować posługę Piotrową.
Jestem w pełni świadom, że ta po
sługa, w jej duchowej istocie powinna
być spełniana nie tylko przez czyny i
słowa, ale w nie mniejszym stopniu
także przez cierpienie i modlitwę. Tym
niemniej, aby kierować łodzią św. Pio
tra i głosić Ewangelię w dzisiejszym
świecie, podlegającym szybkim prze
mianom i wzburzanym przez kwestie
o wielkim znaczeniu dla życia wiary,
niezbędna jest siła zarówno ciała, jak
i ducha, która w ostatnich miesiącach
osłabła we mnie na tyle, że muszę
uznać moją niezdolność do dobrego
wykonywania powierzonej mi posłu
gi. Dlatego, w pełni świadom powagi
tego aktu, z pełną wolnością, oświad
czam, że rezygnuję z posługi Biskupa
Rzymu, Następcy Piotra, powierzo
nej mi przez Kardynałów 19 kwietnia
2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013
roku, od godziny 20.00, rzymska stoli
ca, Stolica św. Piotra, będzie zwolnio

na (sede vacante) i będzie konieczne,
aby ci, którzy do tego posiadają kom
petencje, zwołali Konklawe dla wybo
ru nowego Papieża.
Najdrożsi Bracia, dziękuję wam
ze szczerego serca za całą miłość i
pracę, przez którą nieśliście ze mną
ciężar mojej posługi, i proszę o wy
baczenie wszelkich moich niedosko
nałości. Teraz zawierzamy Kościół
święty opiece Najwyższego Pasterza,
naszego Pana Jezusa Chrystusa, i
błagamy Jego najświętszą Matkę Ma
ryję, aby wspomagała swoją matczy
ną dobrocią Ojców Kardynałów w wy
borze nowego Papieża. Jeśli o mnie
chodzi, również w przyszłości będę
chciał służyć całym sercem, całym
oddanym modlitwie życiem, świętemu
Kościołowi Bożemu.
W Watykanie, 10 lutego 2013 r.
13 marca 2013 – wybór argentyńskiego kardynała na Papieża
Po ustąpieniu Papieża Benedykta
nastała atmosfera smutku, niepokoju
i oczekiwania. Wybrany na następcę
św. Piotra kardynał Jorge Mario Ber
goglio, który – jak się okazało – pod
czas poprzedniego konklawe w roku
2005 otrzymał również bardzo duże
poparcie, zaskoczył uśmiechem, pro
stotą, pokorą, mądrością nauczania
i zdecydowaniem, a także wieloma
gestami, które zyskały mu sympatię
i dają nadzieję na zmiany, dzieki któ
rym Kościół podejmie
z nową siłą ewangeli

Kard. Bergoglio dziękuje Papieżowi za posługę.
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zację.
Kaznodzieja papieski o. Ruggiero
Cantalamessa, który w Wielki Piątek
wygłosił kazanie podczas uroczystej
Liturgii tak skomentował ten fakt:
„Jest to już 34 Wielki Piątek, w
którym głoszę kazania na papieskiej
Liturgii Męki Pańskiej. Nie mam więc
już początkowej nieśmiałości. Ale nie
brakuje też emocji, bo głoszę kazanie
przed nowym Papieżem, którego do
brze znam, jeszcze z Buenos Aires, i
którego podziwiam. Głosiłem też ka
zanie w czasie konklawe. Więc rów
nież Papież wie, jak nauczam. Szcze
rze mówiąc wolałbym zamilknąć, bo
ten Papież jednym gestem i dwoma
słowami jest w stanie powiedzieć wię
cej niż ja całym moim kazaniem” .
Papież Franciszek odwiedził eme
rytowanego biskupa Rzymu w Castel
Gandolfo, który pogratulował mu wy
boru, przyrzekł posłuszeństwo i za
pewnił o swojej modlitwie.
Stan Arkansas przyjął 6 marca
ustawę zakazującą aborcji po 12
tygodniu ciąży, kiedy daje się już
usłyszeć za pomocą USG bicie
serca nienarodzonego dziecka.
Pierwotny projekt stanowego pra
wa przewidywał zakaz aborcji po 20
tygodniu od poczęcia, kiedy, zdaniem
lekarzy, dziecko zaczyna odczuwać
ból. Jednak po tym jak senat odrzucił
weto gubernatora stanu Mike’a Be

Papież Franciszek wręcza emerytowanemu biskupowi
Rzymu ikonę Matki Bożej Pokory otrzymaną od patriarchatu moskiewskiego na inaugurację pontyfikatu.
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ebe z Partii Demokratycznej, przyjęto
bardziej restrykcyjną w stosunku do
aborcji propozycję regulacji.
Przyjęta ustawa Human Heartbeat
Protection Act jest, jak dotychczas,
najbardziej radykalną i skuteczną
próbą ograniczenia aborcyjnego pra
wa wprowadzonego w USA werdyk
tem Sądu Najwyższego w 1973 r. Od
tego czasu w Stanach życie straciło w
wyniku aborcji prawie 55 mln nienaro
dzonych dzieci.
Senator Rapert porównał masową
aborcję w USA do Holokaustu i ludo
bójstwa w Rwandzie. „Czas stanąć
do walki. Kiedy wreszcie powiemy
dosyć?” – mówił polityk w stanowym
parlamencie. Dokument poparło 55
deputowanych, w tym także kilku De
mokratów, przeciwko było 33.
Podobne, choć nie tak daleko
idące, prawa ograniczające aborcję
(zakaz aborcji po 20 tygodniu cią
ży) przyjęto ostatnio i obowiązują w
siedmiu innych stanach USA. Jed
nak zwolennicy aborcji kwestionują
konstytucyjność nowo uchwalonego
prawa w Arkansas i zapowiadają za
skarżenie go.
Kara za sprzeciw
wobec aborcji

Ponad 1 mln dolarów grzywny
dziennie będzie płacić amerykańska
sieć sklepów z narzędziami, jeśli nie
zaoferuje pracownikom ubezpiecze
nia zdrowotnego, z którego finanso
wana jest aborcja, antykoncepcja i
sterylizacja.
David Green, założyciel i dyrektor
generalny firmy, podkreśla, że jako
praktykujący chrześcijanin chce pro
wadzić interes „zgodnie z biblijnymi
przykazaniami”.
Sprawą sieci sklepów zajmuje się
obecnie federalny sąd apelacyjny.
Wcześniej Sąd Najwyższy odrzucił
wniosek o zwolnienie z obowiązku
korzystania z państwowego ubezpie
czenia do zakończenia procesu.
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W obronie sieci „Hobby Lobby”
wystąpiło 11 republikańskich kongres
manów (9 senatorów), powołując się
na ustawę o wolności religijnej z 1993.
W swym liście stwierdzili wprost, że
narzucenie obowiązku ubezpiecze
nia „wywróciło prawo do wolności
religijnej do góry nogami”. Głos w tej
sprawie zabrała także archidiecezja
Oklahoma City. Jak czytamy w jej
oświadczeniu, myślenie, iż „sąd fede
ralny mógłby przywdziewać sutannę i
pouczać obywateli, że źle rozumieją
zasady swej wiary, jest zupełnie obce
amerykańskiej praktyce prawnej”.
Episkopat Niemiec o adopcji
dzieci przez związki partnerskie
Niemiecki episkopat zaprotesto
wał przeciw notorycznemu zrówny
waniu praw osób żyjących w związ
kach homoseksualnych z prawami
małżonków i rodzin. „Rodzina jest
zalążkiem społeczeństwa” – napisał
w specjalnym dokumencie bp Franz
-Peter Tebartz-van Elst, przewodni
czący komisji episkopatu Niemiec ds.
rodziny.
Niemiecki episkopat odpowiedział
w ten sposób na nasilającą się spo
łeczną debatę. Tydzień temu niemiec
ki Trybunał Konstytucyjny rozszerzył
uprawnienia homoseksualistów do
adopcji dzieci, orzekając, że gdy jed
na osoba w związku jednopłciowym
ma wcześniej adoptowane dziecko,
to druga może je również adoptować.
Po tym orzeczeniu rządząca partia
chadeków CDU zapowiedziała ko
nieczność zmian w swoim programie.
Episkopat przestrzega jednak,
że dziś bardziej niż kiedykolwiek po
trzebna jest zasadnicza debata o
tym, czym różnią się związki homo
seksualne od małżeństwa i rodziny.
Żądania zrównania jednych z drugi
mi idą zdaniem biskupów za daleko.
„Instytucja małżeństwa ma jako punkt
odniesienia nie tylko partnerstwo ko
biety z mężczyzną, ale również rodzi
cielstwo i odpowiedzialność za dzieci”
– napisał bp Franz-Peter Tebartz-van
Elst. Podkreślił, iż niemieccy biskupi,
odrzucając możliwość adopcji dzieci
przez pary homoseksualne, kierowali
się przekonaniem, że „dorastanie z
matką i ojcem ma dla budowy tożsa
mości i rozwoju osobowości dziecka
ogromne znaczenie”. Dlatego są oni
zdania, że „adopcja przez małżeń

stwa jest najlepszym warunkiem roz
woju dla adoptowanego dziecka”.
Chrześcijanie coraz mniej
bezpieczni na świecie
Jest jasne, że znaleźliśmy się na
celowniku fundamentalistów – takie
przekonanie wyraził biskup Zanzibaru
Augustin Shao po serii antychrześci
jańskich incydentów. Najpoważniej
szy z nich to zastrzelenie na progu
kościoła katolickiego księdza Evari
ste’a Mushiego.
Zanzibar to półautonomiczny wy
spiarski region Tanzanii, zamieszki
wany w 95 proc. przez muzułmanów.
Od pewnego czasu szerzona jest
tam ekstremistyczna ideologia zakła
dająca wyeliminowanie mniejszości
religijnych. Wyznawcy Chrystusa są
zastraszani, duchowni otrzymują po
gróżki, fundamentaliści zapowiadają
palenie kościołów. Napięcie wzrosło
po zatrzymaniu przez władze kilku
aktywistów islamskich dążących do
przekształcenia Tanzanii w muzuł
mańskie państwo z prawem szariatu.
Po zabójstwie ks. Mushiego tan
zański rząd obiecał przeprowadzenie
szybkiego i skrupulatnego śledztwa.
Jednak bp Shao nie bardzo wierzy
w te obietnice i oskarża władze o
milczenie. Apeluje jednocześnie do
wspólnoty międzynarodowej o wywar
cie na Tanzanię i Zanzibar presji, aby
położono tam kres przemocy: „Rząd
powinien zapewnić bezpieczeństwo
wszystkim obywatelom, zwłaszcza
mniejszościom. Zbyt długo bowiem
przyzwalano na szerzenie nienawiści
na tle religijnym”.
Chrześcijanie nie mogą się mścić
za doznawane krzywdy - tak uważają
zwierzchnicy Kościołów Zanzibaru.
Zarówno tamtejszy biskup katolicki
Augustine Shao, jak i anglikański Mi
chael Hafidh potępili anonimowe ulot
ki zapowiadające odwet chrześcijan
za niedawne zabójstwa duchownych,
dokonane przez muzułmanów na tej
zdominowanej przez wyznawców is
lamu wyspie, należącej do Tanzanii.
Do przebaczenia wzywał też wier
nych przewodniczący tanzańskiego
episkopatu kard. Polycarp Pengo na
pogrzebie zamordowanego księdza.
Za tolerancją religijną opowiedział
się też ostatnio główny szejk Tanza
nii. Mufti Issa Bin Shaaban Simba
wezwał polityków i zwierzchników
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religijnych do głoszenia pokoju i zgo
dy. Poinformował, że przedstawiciele
obu religii utworzyli tam w tym celu
10-osobowe forum pokojowe. Nawo
ływanie do przemocy międzyreligij
nej potępił tanzański prezydent. Jest
jednak współwinny jej narastaniu, bo
w czasie kampanii wyborczej obiecał
muzułmanom wprowadzenie elemen
tów prawa szariatu do konstytucji.
Zanzibar nie jest jedynym obsza
rem zaostrzających się konfliktów
religijnych. W Nigerii spalono już 50
kościołów i narastają groźby pogromu
chrześcijan.
Chrześcijanom
zarzucono prozelityzm
W Benghazi na północy Libii za
trzymano 50 chrześcijan egipskich,
podejrzanych o uprawianie prozeli
tyzmu – podała 1 marca francuska
agencja prasowa AFP, powołując się
na tamtejszą służbę bezpieczeństwa.
Zarzucono im próbę nawracania
na chrześcijaństwo miejscowych mu
zułmanów.
Anonimowy przedstawiciel władz
oświadczył, że na bazarze miejskim
aresztowano 48 kupców egipskich
na podstawie informacji, iż zajmowa
li się oni „podejrzaną działalnością”.
Według rozmówcy agencji przy za
trzymanych znaleziono egzemplarze
Biblii, artykułów zachęcających do
przechodzenia na chrześcijaństwo,
obrazki Chrystusa i wizerunki zmar
łego w ub.r. patriarchy koptyjskiego
Szenudy III. Egipcjan oskarżono po
nadto o „nielegalne wejście na obszar
libijski” – dodał agent służby bezpie
czeństwa.
Film wideo, krążący w internecie,
pokazuje ponad 40 mężczyzn o ogo
lonych głowach, siedzących na pod
łodze w niewielkim pomieszczeniu,
podczas gdy jakiś brodaty Libijczyk,
znajdujący się między nimi, mówi, że
zostali oni aresztowani z powodu zaj
mowania się prozelityzmem.
Przedstawiciel miejscowych władz
w Benghazi oznajmił, że ludzie ci byli
przedmiotem dochodzenia w związku
z naruszeniem przez nich przepisów
o imigracji. Wyjaśnił przy tym, że
wspomniany film nakręcono w dniu
aresztowania, dodając, że zatrzymani
byli „dobrze traktowani”.
W połowie lutego również w Ben
ghazi aresztowano pod tym samym

zarzutem prozelityzmu 4 cudzoziem
ców: Egipcjanina, Południowoafry
kańczyka, Południowokoreańczyka i
Szweda.
Od czasu upadku Muammara
Kaddafiego w 2011 mniejszość chrze
ścijańska w Libii wyraża coraz więk
sze obawy o swą przyszłość w tym
kraju z powodu wzrostu ekstremizmu
islamskiego.
W Castel Gandolfo, gdzie przebywa papież emeryt Benedykt XVI,
zatrzęsła się ziemia
3 marca 2013 epicentrum wstrzą
su o sile 2,5 stopnia znajdowało się
na głębokości 10,5 km w znanym z
winnic rejonie Castelli Romani. Trzę
sienie odczuwalne było szczególnie
w Castel Gandolfo. W południowej
dzielnicy Rzymu niektórzy mieszkań
cy opuścili po wstrząsie swe domy i
wyszli na ulice. Według Narodowego
Instytutu Geofizyki do tego lekkiego
wstrząsu doszło o 14.57.

Rezygnacja z funkcji ordynariusza
diecezji witebskiej na Białorusi,
biskupa Władysława Blina
„Nie przestają dzwonić telefony
do kurii biskupiej w Witebsku. Ludzie
płaczą, że nie mają już swojego ko
chanego biskupa. Ta wiadomość o
rezygnacji wszystkich nas zaskoczy
ła. Wszyscy wiedzieli od wielu lat,
że bp Władysław Blin choruje. Nigdy
jednak nie narzekał. Zawsze mówił,
że nie wolno się poddawać. Bóg jest
z Tobą” - relacjonuje ks. Włodzimierz
Szymkowicz.

„Pamiętał też o słowach św. Paw
ła: `Jeden sieje, drugi podlewa, trzeci
będzie zbierał`. I chyba te słowa po
mogły mu podjąć decyzję o odejściu.
Przykładem dla niego było też odej
ście z urzędu ordynariusza wileńskie
go bp. Jerzego Matulewicza, obecnie
błogosławionego. Bp Władysław miał
do niego wielkie nabożeństwo” - przy
pomina w krótkim wspomnieniu ks.
Szymkowicz.
Bp Blin 25 lat temu lat temu wrócił
na ziemię swoich przodków, do swojej
ukochanej Białorusi. Został posłany
na wschodnie regiony kraju. Pierw
szą placówką jego misji był Mohylew,
gdzie odnowił zniszczoną archikate
drę. Później brał udział w odbudowie
Kościoła na południu w Homlu i Mozy
rze, na wschodzie, w Mścisławiu i Ko
ściukowiczach, na północy w Orszy,
Połocku i Witebsku. 13 października
1999 r. Jan Paweł II ustanowił diece
zję witebską, a ks. dr. Blina mianował
pierwszym jej ordynariuszem. „Nigdy
nie dbał o swoje zdrowie, ale zawsze
troszczył się o człowieka, który 70 lat
nie słyszał Ewangelii” - zwraca uwagę
ks. Szymkowicz.
Od podstaw organizował diecezję
witebską, składającą się w większo
ści z młodych dynamicznych wier
nych. Na jej terenie pracuje obecnie
100 młodych kapłanów. Najstarszym
z nich był bp Blin. „Troszczył się nie
tylko o dusze, ale i ciało człowieka,
dlatego utworzył diecezjalną Caritas.
Dla swoich najbiedniejszych wiernych
szukał pomocy po całym świecie.
Można go było zobaczyć, jak stoi z
koszykiem pod kościołem zbierając
datki. Tym wyrażał swą prostotę i po
korę”.
Biskup Blin był także naszym czy
telnikiem.
Za mało powołań
Dwa tysiące młodych przygotowu
je się we Francji do kapłaństwa bądź
życia zakonnego. To zdecydowanie
za mało, by odpowiedzieć na potrze
by tamtejszego Kościoła. Dane te po
dał episkopat na konferencji prasowej
z okazji zakończenia Roku Powołań
w tym kraju.
Bp Nicolas Souchu, odpowiedzial
ny w episkopacie za powołania, przy
znał, że sytuacja jest dramatyczna.
W ciągu 50 lat liczba neoprezbiterów
zmniejszyła się dziesięciokrotnie.
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Dziś utrzymuje się na mniej więcej
stałym poziomie, ale w ubiegłym roku
zanotowano bardzo małą liczbę no
wych kapłanów: 691. Jeszcze dwa
lata wcześniej było ich 976.
Zdaniem episkopatu problemy
z powołaniami wynikają z kryzysu
duszpasterstwa młodzieży. Obecnie
jedynie 1 proc. Francuzów w wieku
od 18 do 25 lat chodzi co niedzielę
do kościoła – powiedziała s. Nathalie
Becquarant, dyrektorka francuskiego
biura wspierania powołań. Zaznaczy
ła, że wielu młodych boi się podjąć
ostateczną decyzję, gdyż obawiają
się popełnienia błędu w rozeznaniu
albo że nie sprostają przyszłym obo
wiązkom. Przede wszystkim zaś nie
chcą się angażować na całe życie.
Chętnie włączają się w różne akcje
bieżące, ale nie potrafią podjąć osta
tecznej decyzji.
Zdaniem episkopatu w ostatnich
latach zmieniło się też podejście sa
mego Kościoła do sprawy powołań.
Wcześniej traktowano je jako sprawę
prywatną między człowiekiem a Bo
giem. Dziś wspólnota kościelna wie,
że sama musi podjąć inicjatywę, pro
wokować młodych, pytając ich, czy
nie czują w sobie powołania.
Czy Belgia zalegalizuje
eutanazję dzieci?
„W Belgii praktykuje się eutana
zję niepełnoletnich, wszyscy o tym
wiemy” - przyznał przed komisjami
Senatu Dominique Biarent, kierujący
oddziałem intensywnej terapii Uni
wersyteckiego Szpitala Dziecięcego
im. Królowej Fabioli w Brukseli.
„Chodzi jak najbardziej o czynną
eutanazję” - dodał, odpowiadając na
pytania parlamentarzystów, którzy
zastanawiają się nad rozszerzeniem
dopuszczalności eutanazji o osoby
małoletnie, eutanazji legalnej w tym
kraju od 2002 roku.
Biarent zaapelował do senato
rów z obradujących wspólnie komisji
spraw społecznych i sprawiedliwości
o wprowadzenie prawnych ram dla
eutanazji osób niepełnoletnich.
Parlamentarzyści zastanawiają
się, czy należałoby wprowadzić dolną
granicę wieku, czy też raczej wpro
wadzić definicję bardziej płynną: ze
zwolić na eutanazję od momentu, w
którym młody człowiek będzie miał
wystarczającą zdolność używania ro
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zumu.
Według pierwszych ekspertów
przesłuchanych przez komisje, usta
lenie dolnej granicy wieku w perspek
tywie rozszerzenia prawa do euta
nazji o osoby niepełnoletnie, nie jest
oczywiste. Flamandzki komisarz ds.
praw dziecka Bruno Vanobbergen za
proponował wiek 12 lat, podczas gdy
inni specjaliści odwoływali się raczej
do „zdolności rozeznawania” przez
dziecko. Z kolei waloński delegat ds.
praw dziecka Bernard De Vos wspo
mniał o 15 latach jako o wieku umoż
liwiającym podejmowanie decyzji nie
zależnie od woli rodziców.
Rozszerzeniu prawa do eutanazji
sprzeciwiła się natomiast profesor
biologii molekularnej Christel Van
Geet z Uniwersytetu Katolickiego w
Leuven. Wskazała, że jest to „wielki
problem moralny” i zastanawiała się,
czy można go w ogóle rozstrzygnąć
na drodze prawnej. Przywołała też
oficjalne statystyki z Holandii i Belgii,
według których nie odnotowano w
ostatnich latach żadnego przypadku
eutanazji na osobach poniżej 19 lat.
Utorowana droga do legalizacji
związków homoseksualnych

Mimo licznych akcji protestacyj
nych z udziałem milionów ludzi – w
tym przywódców religijnych katolic
kich, protestanckich, żydowskich i
islamskich – niższa izba francuskiego
parlamentu poparła 12 lutego projekt
legalizacji związków homoseksual
nych i adopcji dzieci przez pary tej
samej płci. Przegłosowany projekt
ustawy trafił do francuskiego Senatu.
Regulacjom forsowanym przez
socjalistów, na czele z prezydentem
François Hollandem, i inne lewicowe
ugrupowania polityczne, towarzyszyły
liczne protesty. Na ulice miast wyszły
miliony Francuzów sprzeciwiających
się nowemu ustawodawstwu i bro
niących małżeństwa jako związku ko
biety i mężczyzny, w tym największa

manifestacja od 30 lat miała miejsce
w Paryżu, w Niedzielę Palmową.
Zaskakujące były protesty środo
wisk homoseksualnych, które zaz
naczały, że są przeciwne legalizacji
związków jednopłciowych gdyż po
jęcie małżeństwa jest nierozerwalnie
związane z biologią, a tzw. małżeń
stwo homoseksualne jest nienatural
ne pod względem biologicznym.
Podczas debaty poprzedzającej
głosowanie nad zmianą definicji mał
żeństwa, rząd odrzucił możliwość
przeprowadzenia referendum w tej
sprawie. Minister sprawiedliwości
Christiane Taubira twierdziła, że było
by ono niezgodne z konstytucją. Jej
zdaniem, prawo pozwala prezydento
wi na rozpisanie referendum jedynie w
sprawie projektów prawnych dotyczą
cych organizacji władz publicznych,
polityki gospodarczej lub społecznej.
Według rządu nie obejmuje to sfery
stosunków międzyludzkich.
Tymczasem wśród przeciwników
legalizacji związków homoseksual
nych we Francji jest już 36 tys. burmi
strzów i urzędników stanu cywilnego.
Zapowiedzieli oni, że ze względu na
sprzeciw sumienia nie będą wykony
wać przewidzianych prawem „cere
monii ślubnych” z udziałem par ho
moseksualnych.
Caritas Europa ostrzega:
kryzys nie minął
Programy oszczędnościowe Unii
Europejskiej zwiększyły rozmiar biedy
w wielu krajach naszego kontynentu.
W opracowaniu na temat skutków
kryzysu podkreśliła to Caritas Euro
pa. Należy do niej 40 katolickich or
ganizacji charytatywnych z 46 krajów
Europy.
Raport wychodzi z założenia, że
należy sprawdzić, na ile rzetelne są
informacje, jakoby kryzys minął.
Z przeprowadzonej analizy wyni
ka, że szczególnie trudna jest sytu
acja w Grecji, Irlandii, Portugalii i
Hiszpanii, a także we Włoszech, a
więc w krajach, otrzymujących pomoc
finansową UE. Ryzyko socjalne bę
dzie tam rosło, systemy socjalne są
bardzo obciążone, ludzie są w coraz
trudniejszej sytuacji, wynika z opraco
wania Caritas Europa.
W pięciu najbardziej zadłużonych
krajach w najgorszej sytuacji są dzie
ci i młodzież - powiedział w austriac
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kiej telewizji Ö1 Jorge Nuño-Mayer,
sekretarz generalny Caritas Europa.
Zwrócił uwagę, że co trzecie dziecko
w tym regionie żyje na granicy ubó
stwa, a często poniżej niej. Co drugi
młody człowiek nie ma pracy. „Rośnie
stracone pokolenie” - uważa NuñoMayer dodając, że pokazują to naj
nowsze badania. Bezrobocie wśród
młodych Greków wynosi obecnie 60
procent, w Hiszpanii 50 procent, a
nawet w Portugalii osiąga już 40 pro
cent.
„Twarzą” tej trudnej sytuacji dzieci
są głód i niepowodzenia w szkole stwierdził Nuño-Mayer i poinformował
o konkretnych wnioskach. Według
Caritas Europa, na przykład rodziny
w Irlandii coraz częściej muszą decy
dować, czy posiadane środki prze
znaczą na wyżywienie czy na ogrze
wanie. „Tak więc dzieci są albo źle
odżywione, albo nie mają ciepła, a co
za tym idzie – nie mają warunków do
nauki w domu. Takim dzieciom trudno
jest dać na nowo nadzieję w sytuacji,
gdy wokoło szerzy się poczucie bez
nadziejności - ostrzegł sekretarz ge
neralny Caritas Europa.
Jednak problemy nie ograniczają
się do najmłodszej warstwy wiekowej.
Na przykład w 2012 roku w Unii Euro
pejskiej ogólny procent bezrobotnych
osiągnął historycznie wysoki poziom
10,6 procenta, czyli 25,7 miliona ludzi.
Również najwyższy z notowanych jest
procent ludzi, którzy są biedni, mimo
iż pracują („working poors”) i bezro
botnych przez dłuższy okres czasu.
Tych ostatnich jest w UE 10,7 miliona,
dwukrotnie więcej niż w połowie 2008
roku - stwierdza w swoim opraco
waniu Caritas Europa podkreślając,
że „tym samym najprawdopodobniej
dwóch na pięciu bezrobotnych w UE
pozostaje bez pracy dłużej niż rok”.
Caritas zwraca uwagę na pilną
potrzebę politycznej zmiany sposobu
myślenia. „Problemu zbyt powolnego
wzrostu gospodarczego oraz związa
nego z tym bezrobocia nie rozwiążą
środki oszczędnościowe, gdyż jedy
nie generują one nowe problemy,
stwierdził Nuño-Mayer. Podkreślił, że
w centrum polityki powinni się znaleźć
ludzie i ich rozwój, a nie banki i zrów
noważony budżet. W przeciwnym ra
zie konsekwencje będą niszczyciel
skie. Może się okazać, że wkrótce

ludzie przestaną ufać polityce i Euro
pie, a kryzys będzie trwał - wnioskuje
raport Caritas.
Jednocześnie Caritas Europa
przypomina o „Strategii 2020” , w któ
rej szefowie rządów podjęli się two
rzenia większej ilości miejsc pracy i
zmniejszania ubóstwa.
Cenne masło shea
Kiedy ktoś używa kosmetyku na
bazie masła shea, powinien wiedzieć,
że z jego powstaniem wiąże się czę
sto ogromny ból i łzy afrykańskich
kobiet – mówi ojciec Joachim Mika,
werbista, misjonarz, który od kilku lat
pomaga kobietom z Yendi w Ghanie.
Ta pomoc to przede wszystkim
wsparcie w prowadzeniu niewielkiego
przedsiębiorstwa, dzięki któremu ko
biety, zbierające owoce drzew masło
wych i wytwarzające z ich orzechów
masło shea próbują poprawić los swój
i swoich rodzin.
Orzechy można tylko zbierać, nie
wolno ich zrywać, dlatego te kobie
ty, które rozpoczynają dzień pracy
jeszcze przed świtem, bardzo często
narażone są na niebezpieczeństwo
ukąszenia przez węża czy skorpio
na. Wychodzą na sawannę bez naj
mniejszego zabezpieczenia: bose
nogi, gołe ręce i liczą wyłącznie na łut
szczęścia. Jeśli zostaną ugryzione,
zastrzyk będzie je więcej kosztował,
niż to, co zarobią za uzbierane orze
chy. A wystarczyłyby kalosze i para
rękawic, żeby były bezpieczne - do
daje misjonarz.
Drzewa masłowe rosną tylko w
Afryce, od Senegalu po Etiopię, w 19
krajach tworzących tzw. pasmo drzew

masłowych. Ponieważ drzewo to owo
cuje dopiero po 20-25 latach, a pełnię
owocowania osiąga w wieku 40-50
lat, orzechy zbiera się z drzew dziko
rosnących. Nie tworzy się plantacji,
gdyż byłoby to nieopłacalne. Dlatego
zbieranie owoców drzew masłowych
to ciężka praca, wymagająca prze
mierzenia dziennie, w upale i kurzu,
średnio 15-20 km i przeniesienia kil
kudziesięciokilogramowego ciężaru.
Zgodnie z tradycją, tylko kobie
tom wolno zbierać te owoce i w porze
zbiorów widać jak wędrują po sawan
nie, często ciężarne, albo z dzieckiem
na ręku, niosąc na głowach ciężkie
misy z owocami drzew masłowych.
Kobiety desperacko zbierają orze
chy, szybko je sprzedają handlarzowi,
by zarobić wystarczająco np. na za
oranie 0,5 ha pola, które wykorzystują
pod uprawy, aby mieć pożywienie no i
trochę kolejnego grosza „zysku”.
Handlarze chętnie skupują orze
chy, ale ceny są niskie. Stąd zrodził
się pomysł, aby pomóc kobietom tak,
by mogły czerpać z pracy bardziej
sprawiedliwe zyski. W Ghanie siły po
łączyły katolicka diecezja Yendi i kato
licka diecezja Munster w Niemczech
i w 2009 powołały do życia Women
in Sheanuts Development and Pro
cessing, organizację pozarządową,
której zadaniem jest poszukiwanie
różnorodnych sposobów, aby tamtej
szym kobietom i ich rodzinom pomóc
w stworzeniu ekonomicznych warun
ków do lepszego życia. Taką szansą
może być właśnie wytwarzanie ma
sła shea, które na świecie jest coraz
częściej wykorzystywane w produkcji
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kosmetyków i w konsumpcji.
Diecezja Yendi położona jest w
północnowschodniej części północ
nego regionu Ghany. Obszar ten to
oszałamiająca swoim pięknem przy
roda i ogromne ubóstwo zamieszku
jącej tu ludności.
Powszechna obecność drzew ma
słowych na tym terenie i obfitość ich
owoców może, przy dobrej organiza
cji pracy i rynku zbytu, poprawić byt
tysiąca kobiet i ich rodzin.
Badania wykazały, że czyste ma
sło shea jest najlepszym nawilża
czem, charakteryzującym się znacz
nymi właściwościami leczniczymi dla
różnych rodzajów skóry. Szczególnie
nadaje się do leczenia wyprysków
i oparzeń. Korzystnie działa na skó
rę suchą, ubogą w tłuszcz i słabo
nawilżoną, łuszczącą się, pękającą,
spierzchniętą i starzejącą się.
Co więcej, masło zawiera też kilka
naturalnych składników, działających
przeciwzapalnie. Dzięki zawartości
witamin F i E może być wykorzysty
wane jako filtr przeciwsłoneczny.
O. Joachim szuka pomocy i prosi
o nią. Marzy o zwiększeniu pomocy
dla swoich podopiecznych i ma pla
ny. - Szukamy sposobu na kupno dla
naszych kobiet gumowców i rękawic
– około 1000 par. To by znakomicie
poprawiło ich bezpieczeństwo pracy.
Chcemy zakupić też traktor z pełnym
wyposażeniem (przyczepa, pług,
brony), aby wspomóc wysiłki kobiet.
Traktor można kupić tu, w Ghanie.
Ghanskie ministerstwo rolnictwa
sponsoruje takie inicjatywy. Wymaga
ny jest jednak wkład własny w wyso
kości 10000 euro.
Kto chciałby wesprzeć spółdzielnię,
może kierować pomoc na numer konta
661240 10371111001014984506 z do
piskiem „Pomoc kobiecie w Yendi”.
Dzieła Pomocy „Ad Gentes”
ul. Byszewska 1
03-729 Warszawa.
Katolicka katedra
W Manamie, stolicy królestwa
Bahrajnu nad Zatoką Perską, powsta
je katedra katolicka. Działkę pod bu
dowę podarował Kościołowi tamtejszy
monarcha, Hamad ibn Isa Al Chalifa.
Informację potwierdził w rozmowie
z watykańskim serwisem informacyj
nym „Fides” rezydujący w Manamie
biskup Camillo Ballin, wikariusz apo
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stolski Północnej Arabii.
Podczas wizyty duszpasterskiej w
Kuwejcie do biskupa zatelefonował
jeden z ministrów domu królewskiego
z prośbą o spotkanie. „Po powrocie
do Bahrajnu natychmiast udałem się
do ministerstwa, gdzie otrzymałem
dokument darowizny dużej działki bu
dowlanej, na której będzie wzniesiony
nowy kościół”, powiedział wikariusz
apostolski w rozmowie z „Fides”. Do
dał, że osobiście mógł za tę darowi
znę podziękować monarsze, ponie
waż 13 lutego został zaproszony na
spotkanie króla z przedstawicielami
religijnymi kraju. Na tym spotkaniu
bp Ballin otrzymał honorowe miejsce
przy królu.
Akt darowizny wydany został 11
lutego, gdy Kościół katolicki obchodzi
wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
Tego dnia katolicy na Półwyspie Arab
skim obchodzą święto Matki Bożej
Arabii. Nowo budowana katedra bę
dzie nosiła to właśnie wezwanie.
Kolejny kapłan zamordowany
w ojczyźnie Glorii Polo
W Kolumbii trwa seria zabójstw
księży. Stracił tam życie trzeci kapłan.
Ciało 84-letniego ks. José An
zícara Mejíi Palomino znaleziono 3
lutego w jego mieszkaniu w Riosucio
na północnym wschodzie kraju. Oglę
dziny wykazały, że został uduszony.
Pracował jako kapelan w miejscowym
sierocińcu i domu starców.
Zaniepokojenie stanem bezpie
czeństwa w Kolumbii wyraził tamtej
szy Kościół. Przewodniczący episko
patu kard. Rubén Salazar Gómez
stwierdził, że bandom kryminalnym
dyktującym prawa w niektórych czę
ściach kraju najwyraźniej nie podoba
się prowadzona tam ewangelizacja,
która nawołuje do pojednania i pokoju.
Ostatnie doniesienia z Kolumbii mó
wią też o pogróżkach ze strony FARC
pod adresem kolejnego duchownego,
ks. Juana Carlosa Clavijo. Rewolucyj
ne Siły Zbrojne Kolumbii zażądały od
niego opuszczenia parafii Rio de Oro,
gdzie pracował.
Rocznie 6 mln muzułmanów
przechodzi na chrześcijaństwo
Średnio co godzinę w samej tylko
Afryce 667 muzułmanów przyjmuje
wiarę chrześcijańską, codziennie jest
ich 16 tysięcy a w ciągu roku około 6

mln.
Dane te przedstawił już w 2006 w
wywiadzie dla arabskiej telewizji al
-Dżazira libijski uczony islamski i dy
rektor ośrodka kształcenia imamów i
głosicieli Koranu szejk Ahmad al-Ka
taani. Jego zdaniem, chrześcijaństwo
ma na Czarnym Lądzie ogromną siłę
wewnętrzną i mimo istniejącego za
grożenia własnego życia, muzułma
nie porzucają swą wiarę.
Istnienie tej tendencji potwierdził
niedawno włoski socjolog religii prof.
Massimo Introvigne, który w latach
2011-12 był przedstawicielem Orga
nizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (OBWE) do walki z rasi
zmem, ksenofobią i dyskryminacją.
Podkreślił on, że gwałtowny wzrost w
ostatnim czasie przemocy islamskiej
w Afryce, i to często tam, gdzie jesz
cze do niedawna życie było spokojne
i ustabilizowane, ma na celu określo
ną strategię. „Islamiści uważają, że
rozstrzygające zmaganie o to, czy
świat będzie muzułmański czy chrze
ścijański, rozegra się w Afryce” –
twierdzi włoski naukowiec i dodaje, że
ponieważ „islam już przegrał tę bitwę,
dlatego odpowiada na to bombami”.
Ruch na rzecz odchodzenia od
tej religii daje się zauważyć również
na innych kontynentach. Na przykład
rosyjski badacz islamu (sam będący
prawosławnym) Roman Siłantjew już
kilka lat temu wyliczył, że na obsza
rze byłego ZSRR na chrześcijaństwo,
głównie prawosławie, przeszło prawie
2 mln muzułmanów. Mufti prowincji
Perak w Malezji oświadczył, że co
najmniej 250 tys. wyznawców islamu
w tym kraju przedłożyło zaświadcze
nia o przyjęciu wiary Chrystusowej.
Brytyjski „The Times” napisał niedaw
no, że prawie 15 proc. muzułmanów
przybywających do Europy staje się
chrześcijanami. W samej Wielkiej
Brytanii ich liczbę ocenia się obecnie
na 200 tysięcy, we Francji na chrze
ścijaństwo przechodzi rocznie ok. 15
tys. wyznawców Allaha, przy czym ok.
10 tys. na katolicyzm, a pozostali – na
protestantyzm.
Wzrost liczby muzułmanów na
świecie wynika przede wszystkim z
wysokiego przyrostu naturalnego w
rodzinach islamskich, podczas gdy
chrześcijan przybywa głównie dzięki
chrztom dorosłych.
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chwała Boża

Na czym polega
chwała w Bogu
i w Jego stworzeniach?

Można mówić o chwale w
Bogu i o Jego chwale w stwo
rzeniach. Chwała w Bogu jest
właściwością Jego natury. Jest
ona wspaniałością i pięknem
Jego życia, Jego prawdziwej i
nieskończonej miłości, Jego mi
łosierdzia, dobroci, życzliwości i
innych doskonałości. Tej chwa
ły powiększyć nie umiemy,
gdyż nieskończenie doskonałe
go Boga zmienić nie potrafimy.
Posiadamy natomiast zdolność
powiększania lub umniejszania
chwały Bożej w stwo
rzeniach. Ta chwała
to odzwierciedlenie w
stworzonych bytach
jakiejś cząstki życia
Boga, Jego wspania
łości, miłości, dobroci,
prawdziwości i pięk
na.
„Nic w żaden
sposób nie może po
większyć doskonało
ści Boga. On zawsze
posiadał wszystko
w sposób doskonały.
W konsekwencji nie
może w Nim zaist
nieć myśl o korzyści
własnej, która by Go
pobudzała do jakiegoś
działania. Kiedy się mówi: „Wy
pełniamy to dla większej chwa
ły Bożej, dla sprawy Boga”, nie
oznacza to, że chwała Boża jest
w Nim podatna na zwiększanie.
[Mówi się tak] dlatego, że każda
rzecz, która w dziele Stworzo
nym nosi znamię dobra, i każda
osoba, która czyni dobro i przez
to zasługuje na posiadanie go,
przyozdabia się znakiem Bożej
Chwały. Przydaje w ten sposób
chwały samej Chwale, która
chwalebnie wszystko stworzy
ła. Jest to zatem świadectwo,
które osoby i rzeczy dają Bogu,

świadcząc swymi działaniami o
doskonałym Źródle, od którego
pochodzą.” (Maria Valtorta –
Poemat Boga-Człowieka, Księ
ga IV/107 «Zacheusz – celnik i
grzesznik, ale nie ze złej woli»).
Chwałę, która jest w Bogu,
można porównać do blasku i
żaru słońca, a Boską chwałę
w stworzeniach – do światła
odbijającego się w zwróconych
w stronę tarczy słonecznej
lusterek. Żadne z tych luster
nie zmienia słońca, nie powięk
sza jego temperatury ani nie
zwiększa jego światła. Każde
lustro jedynie odbija światło
słońca, przez co staje się tro

chę do niego podobne. Lustro
zabrudzone smołą światła
słonecznego odbić nie może.
Podobnie nie odzwierciedla
światła lustro odwrócone tyłem
do słońca.
Nasze powiększanie chwa
ły Bożej można porównać do
czyszczenia lustra i zwracania
go w stronę słońca, aby jak
najpełniej odzwierciedlało Jego
blask.
Katechizm Kościoła Kato
lickiego za św. Ireneuszem po
wtarza, że „chwałą Boga jest
człowiek żyjący” (KKK 292).
Zastanówmy się nad tym, co

to znaczy.
Otóż Bóg stworzył na naszej
planecie wiele wspaniałych i
zadziwiających form życia. Żyją
swoim życiem kwiaty, drzewa,
owady, ptaki, zwierzęta. Ży
wymi istotami napełnione są
wody, ziemia i przestrzenie po
wietrzne. Ich życie głosi chwałę
Bożą, bo jest odblaskiem Boga,
Życia i Dawcy życia. Również
nieożywione stworzenia gło
szą chwałę Boga, bo ujawniają
Jego piękno, opiekę, dobroć.
Psalmista mówi: „Niebiosa
głoszą chwałę Boga, dzieło rąk
Jego nieboskłon obwieszcza.
Dzień dniowi głosi opowieść, a
noc nocy przekazuje
wiadomość. Nie jest to
słowo, nie są to mowy,
których by dźwięku
nie usłyszano; ich
głos się rozchodzi na
całą ziemię i aż po
krańce świata ich
mowy. Tam słońcu
namiot wystawił i
ono wychodzi jak
oblubieniec ze swej
komnaty, weseli
się jak olbrzym, co
drogę przebiega. Ono
wschodzi na krańcu
nieba, a jego obieg
aż po krańce niebios
i nic się nie schroni
przed jego żarem.” (Ps 19,2-7)
Każda gwiazda, gwiazdo
zbiór, galaktyka, obłok, ptak,
żyjątko, roślina i inne stworze
nie ukazują w widzialny sposób
niewidzialne piękno Boga, Je
go wspaniałość, doskonałość,
czyli Jego chwałę. Ale Stwórca
zechciał pośród tych przepięk
nych stworzeń umieścić najdo
skonalszy swój obraz i podo
bieństwo: żyjącego człowieka.
“Kluczem miłości otworzył
swoją dłoń, by dokonać dzie
ła stworzenia” (św. Tomasz z
Akwinu; por. KKK 293). Utwo
rzonego człowieka obdarzył
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życiem, które przypomina życie
zwierzęce, ale równocześnie
znacznie je przewyższa i może
się jeszcze doskonalić. Dał mu
życie, które przejawia się nie
tylko w bijącym sercu, płucach
wciągających oddech i innych
ruchach oraz czynnościach
ciała. Udzielił mu życia du
chowego, które może się stale
rozwijać, jeśli tylko przylgnie
całkowicie do Życia, którym
jest sam Bóg. To nasze życie
nadprzyrodzone powiększa się,
gdy pojawiają się w nim wyraź
nie przejawy życia Boga, Jego
cechy, a więc miłość podobna do
Jego Miłości, poznanie podobne
do Jego doskonałego poznania,
miłosierdzie podobne do Jego
miłosierdzia, dobroć podobna
do Jego Dobroci, piękno du
chowe podobne do Jego Piękna
i inne doskonałości. Jeśli te
cechy charakteryzujące Boga
żywego i dobrego, Pana chwały,
umacniają się w nas, to wzrasta
chwała Boża ukazywana przez
stworzenia. Chwałą Bożą jest
więc człowiek, który – jak Mat
ka Najświętsza – odznacza się
szczególnym podobieństwem
do Boga. Jego chwała ujawni
się najpełniej, gdy On, Stwórca
wszystkiego, stanie się „wszyst
kim we wszystkich” (1 Kor 15,
28). Wtedy też stworzenia ogar
nięte chwałą Bożą będą w pełni
szczęśliwe (por. KKK 294)
Jako wolna istota człowiek
może nie tylko powiększać
swoje podobieństwo do Boga, a
tym samym chwałę piękna Bo
skiego życia. Potrafi on również
zacierać to podobieństwo w
sobie i tym samym przyćmie
wać chwałę Bożą. Posiada on
również zdolność pozbawienia
się jej (por. Rz 3,23). Gdy tak
się dzieje, człowiek stworzony
na obraz i podobieństwo Boże,
przekształca się w demoniczną
karykaturę Boga. Nie ma w
nim już prawdziwego życia.
Jest martwy duchowo, chociaż
oddycha, je i pije, chodzi i po
rusza się. Swoim istnieniem
bez życia Bożego w sobie, bez
miłości, miłosierdzia i dobroci
nie ujawnia już Bożej chwa
ły, która promieniuje tylko z
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Świątynia Boga jest święta,
a wy nią jesteście...
1 Kor 3,17

„człowieka żyjącego”. Tylko
miłosierny Bóg może na powrót
ożywić takiego człowieka, aby
na nowo stał się ikoną, obraz i
podobieństwem Boga, ogarnię
tym Jego chwałą.
W pismach Marii Valtorty
znajduje się piękny tekst od
noszący się do Matki Bożej,
której dusza była piękna i
nieskalana w takim stopniu,
w jakim zapragnął tego Bóg
dla każdego człowieka. Dzię
ki temu ukazuje się w Maryi
„pociecha oraz chwała Boża,
powód stałej, doskonałej, głę
bokiej radości Boga Jedynego
i Trójosobowego, który wami
kieruje i was kocha, a któremu
człowiek dał tyle powodów
do smutku – przyczyna, dla
której zachował rodzaj ludzki
nawet wtedy, gdy po pierwszej
próbie zasłużył na zniszczenie;
powód otrzymanego przez was
przebaczenia.” (Poemat Boga
-Człowieka Księga I/8)

Kiedy liturgia
powiększa chwałę Bożą,
a kiedy tego nie czyni?
Nieraz można się zetknąć z
poglądem, że chwałę Bożą po
większa liturgia sprawowana
w określony sposób, np. przez

używany w niej język, gesty,
szaty, śpiew, ustawienie krzy
ża, ustawienie celebransa twa
rzą lub tyłem do ludzi itp. Jak
wiadomo w historii Kościoła
sposobów sprawowania Eucha
rystii i innych sakramentów
było wiele. I tak jest nadal.
Liturgia eucharystyczna ko
ścioła katolickiego i kościołów
prawosławnych różni się co do
formy. A jednak ten sam Chry
stus jest w Komunii św. udzie
lanej w kościele katolickim
co w kościele prawosławnym.
Pomimo odmienności liturgii
eucharystycznej uobecnia się
w niej ta sama jedyna Ofiara
krzyżowa Jezusa.
Czy któraś z tych form litur
gii rzeczywiście – jak uważają
niektórzy – powiększa Bożą
chwałę bardziej od innych?
Ani język łaciński, ani języki
narodowe ani starocerkiewny
chwały Bożej same przez się
nie powiększają. Również jej
nie pomniejszają. Nie zwięk
szają jej ani nie pomniejszają
także szaty liturgiczne używa
ne w Mszy trydenckiej i tzw.
posoborowej. To samo trzeba
powiedzieć o pięknych sza
tach używanych w kościołach
wschodnich. Każda z tych róż
niących się od siebie zewnętrz
nie form liturgii może chwałę
Bożą powiększać. Ale może też
jej nie powiększać. Od czego
to zależy? Tylko od tego, czy
uczestniczący w niej człowiek
staje się coraz bardziej obrazem
i podobieństwem Boga, Pana
chwały. Jeśli udział w liturgii
autentycznie przemienia na
lepsze jego serce, ducha i spo
sób życia, to nastąpił wzrost
chwały Bożej w Jego stworze
niu.
Udział w liturgii przynosi
Bogu chwałę tylko wtedy, gdy
nas przemienia wewnętrznie i
zewnętrznie w takie stworze
nia, jakich On pragnie, jakby w
lusterka, które odzwierciedlają
Jego duchowe piękno, Jego nie
pojętą miłość i prawdę. Udział
w liturgii powinien być jakby
czyszczeniem luster naszych
serc i ukierunkowywaniem ich
na Boga, aby mogły najpełniej
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odzwierciedlać Jego chwałę,
czyli piękno Jego miłości i
prawdy – w osobistym życiu
zatroskanym o wypełnianie
woli Bożej.
Jeżeli ktoś ze zgromadzenia
liturgicznego nie wychodzi
przemieniony chociażby tylko
w niewielkim stopniu, choćby
tylko trochę bardziej podobny
do Boga, to nie przynosi Mu
chwały. Gdyby taka przemiana
nie dokonywałaby się w nas, to
do nas odnosiłyby się słowa pro
roka Izajasza: „Co mi po mnó
stwie waszych ofiar? – mówi
Pan. Syt jestem całopalenia
kozłów i łoju tłustych cielców.
Krew wołów i baranów, i ko
złów mi obrzydła. Gdy przycho
dzicie, by stanąć przede Mną,
kto tego żądał od was, żebyście
wydeptywali me dziedzińce?
Przestańcie składania czczych
ofiar! Obrzydłe Mi jest wzno
szenie dymu; święta nowiu,
szabaty, zwoływanie świętych
zebrań... Nie mogę ścierpieć
świąt i uroczystości. Nienawi
dzę całą duszą waszych świąt
nowiu i obchodów; stały Mi
się ciężarem; sprzykrzyło Mi
się je znosić! Gdy wyciągniecie
ręce, odwrócę od was me oczy.
Choćbyście nawet mnożyli mo
dlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce
wasze pełne są krwi. Obmyjcie
się, czyści bądźcie! Usuńcie
zło uczynków waszych sprzed
moich oczu! Przestańcie czynić
zło! Zaprawiajcie się w dobrem!
Troszczcie się o sprawiedliwość,
wspomagajcie uciśnionego,
oddajcie słuszność sierocie, w
obronie wdowy stawajcie!” (Iz
1,11-17)
Liturgia ma zatem być spo
tkaniem z żywym Bogiem, spo
tkaniem świadomym i przemie
niającym. Bez nastawienia ser
ca na spotkanie z Chrystusem,
który pragnie nas ukształtować
według Swego Serca, udział w
jakiejkolwiek liturgii nie przy
czyni się do naszej przemiany,
a tym samym do powiększenia
chwały Bożej.
ks. Michał Kaszowski

Wielka Sobota, 30 marca 2013

Telewizyjne wystawienie Całunu
i przesłanie Ojca Świętego
Drodzy Bracia i Siostry,
Także ja staję dziś razem z wami przed Świętym Całunem
i dziękuję Panu, który dzięki współczesnym środkom technicznych stwarza nam taką możliwość.
Chociaż przybiera to taką formę, nie tylko zwyczajnie obserwujemy, ale oddajemy cześć – jest to spojrzenie modlitewne.
Powiedziałbym więcej: jest to przyzwolenie, by na nas patrzono. Oblicze to ma oczy zamknięte, jest Obliczem zmarłego, a
jednak tajemnie na nas patrzy i w ciszy do nas przemawia. Jak
to możliwe? Dlaczego wierny lud, tak jak wy, chce się zatrzymać przed tą ikoną Człowieka biczowanego i ukrzyżowanego?
Ponieważ Człowiek z Całunu zaprasza nas do kontemplowania
Jezusa z Nazaretu. Obraz ten – odbity na płótnie – przemawia
do naszego serca i pobudza nas do wejścia na Górę Kalwarię, do
patrzenia na krzyż, do zanurzenia się w wymownym milczeniu
miłości.
Pozwólmy zatem, aby ogarnęło nas to spojrzenie, które szuka nie naszych oczu, lecz naszego serca. Posłuchajmy tego, co
chce nam powiedzieć, w milczeniu, przekraczając samą śmierć.
Przez Święty Całun dociera do nas wyjątkowe i ostateczne Słowo Boga: Miłość, która stała się człowiekiem, wcielona w nasze
dzieje; miłosierna miłość Boga, który wziął na siebie całe zło
świata, aby uwolnić nas od jego panowania. To oszpecone Oblicze przypomina tak wiele twarzy mężczyzn i kobiet zranionych
przez życie nie szanujące ich godności, przez wojny, które uderzają w najsłabszych... A jednak Oblicze z Całunu przekazuje
wielki pokój; to udręczone ciało wyraża majestat panującego.
Tak jakby pozwalało przenikać zawartej w nim potężnej energii
i jakby nam mówiło: ufaj, nie trać nadziei! Moc miłości Boga,
moc Zmartwychwstałego
zwycięża wszystko.
Dlatego kontemplując
Człowieka z Całunu, odmawiam w tej chwili modlitwę, którą św. Franciszek z Asyżu wypowiedział
przed Krzyżem:
Najwyższy,
chwalebny Boże
rozjaśnij ciemności
mego serca
i daj mi Panie
prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję,
doskonałą miłość,
pokorę głęboką,
zrozumienie i poznanie,
abym wypełnił
Twoją świętą
i nieomylną wolę.
Amen.
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Znalezione w sieci

„Mowa nienawiści”:
knebel dla chrześcijan
prof. Roberto de Mattei

Wolność wypowiedzi chrześcijan
jest w Europie coraz bardziej ograni
czana. Nawet kraje o długiej tradycji
katolickiej zaczęły wprowadzać do
swoich systemów prawnych nowy ro
dzaj przestępstwa:
„wypowiedzi nawołujące do nie
nawiści”, które odnoszą się do dys
kryminacji lub wrogości wobec osoby
lub rzeczy o określonych cechach jak
orientacja seksualna czy „tożsamość
płciowa.”
W dwunastu krajach członkow
skich Unii Europejskiej (Belgii, Danii,
Niemczech, Estonii, Hiszpanii, Fran
cji, Irlandii, na Łotwie, w Holandii,
Portugalii, Rumunii i Szwecji) oraz w
Irlandii Północnej w Wielkiej Brytanii
karane jest wzywanie do nienawiści
lub dyskryminacji z powodu orientacji
seksualnej. W czterech krajach człon
kowskich (Austrii, Bułgarii, Włoszech
i na Malcie), wypowiedzi inspirowane
nienawiścią są uznawane za prze
stępstwa jeśli są skierowane przeciw
określonym grupom, ale homoseksu
aliści nie są zaliczeni do tych grup.
W innych krajach członkowskich
„mowa nienawiści” przeciw lesbijkom,
pederastom, bi- i transseksualistom
nie jest odrębnie zdefiniowana jako
przestępstwo. Związane z tymi śro
dowiskami grupy nacisku dążą do
uchwalenia jednolitego przepisu eu
ropejskiego, który zakazywałby wszel
kiej formy dyskryminacji, również wy
łącznie werbalnej.
24 maja 2012 Parlament Europej
ski uchwalił rezolucję w sprawie zwal
czania homofobii w Europie (430 gło
sami za, przy 105 głosach sprzeciwu i
59 wstrzymujących się). Tekst „zdecy
dowanie potępia wszelką dyskrymina
cję, język nienawiści czy przemoc ze
względu na orientację seksualną lub
tożsamość płciową”, wzywając Pań
stwa członkowskie do zapewnienia
lesbijkom, homoseksualistom i trans
seksualistom ochrony przed wypowie
dziami „homofobicznymi”, nawołujący
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mi do nienawiści i przemocy.
Celem jest zakazanie wszel
kiej formy otwartej krytyki homo- lub
transseksualizmu. Rozpoczyna się w
tym momencie rygorystyczne stoso
wanie kategorii prawnej „zakazu dys
kryminacji”, wprowadzonej przez art.
21 Traktatu Nicejskiego i przyjętej w
Karcie praw podstawowych Unii Euro
pejskiej.
Zasada ta jest nowością jedynie z
pozoru: w rzeczywistości to nic inne
go, jak powrót starej jakobińskiej kon
cepcji wolności absolutnej, która jest
przedstawiana przy użyciu nowego ję
zyka dostosowanego do współczesnej
wrażliwości. W istocie, trudno znaleźć
pojęcie tak niejednoznaczne jak dys
kryminacja. Sama idea sprawiedliwo
ści, która w swej tradycyjnej formule
oznacza oddanie każdemu, co się
mu należy (suum cuique tribuere)
oznacza jakąś formę „dyskryminacji.”
Każdy przepis musi w pewien sposób
„dyskryminować” przez sam fakt usta
lania tego, co jest sprawiedliwe i tego,
co nie jest, co jest dozwolone, a co nie
jest, faworyzując pierwsze i powstrzy
mując drugie. Żądanie niedyskrymino
wania orientacji seksualnych oznacza
zastosowanie ściśle egalitarnego kry
terium do wszystkich wyborów, jakie
by one nie były, odnoszących się do
ludzkiej seksualności. Spójne kryte
rium egalitarne doprowadzi do ochro
ny prawnej każdego nieporządku mo
ralnego: związków homoseksualnych,
pedofilii i kazirodztwa, co najmniej,
dopóki mają one miejsce między oso
bami zgadzającymi się na to i bez wy
raźnej przemocy.
Ponadto formę „dyskryminacji” sta
nowi każda publiczna krytyka zacho
wania uznanego za nieuporządkowa
ne i niemoralne. Zatem przewidziany
jest zakaz i surowa sankcja karna za
każdy rodzaj działania i wypowiedzi
zawierający krytykę homoseksualizmu
czy aborcjonizmu. Kapłan z ambony,
profesor z katedry uniwersyteckiej
nie może przedstawiać naturalnej i

chrześcijańskiej rodziny jako „lepszej”
od „faktycznych związków” hetero- i
homoseksualnych tak, by nie stano
wiło to „dyskryminacji” zasługującej
na sankcję karną. Instytucja religijna,
prywatna szkoła, chrześcijańskie sto
warzyszenie nie będą mogły usuwać
swoich członków, którzy od wewnątrz
będą propagować bądź praktykować
zachowania uznane za niemoralne
bez stosowania zakazanej nienawiści.
Wszystko to w imię potępienia „mowy
nienawiści.” Ale czy nienawiść ko
niecznie jest zła?
Miłość i nienawiść to uczucia, któ
re decydowały o życiu ludzi i naro
dów. Rozważając upadek Cesarstwa
Rzymskiego św. Augustyn w swym
słynnym dziele O państwie Bożym
przedstawił chrześcijańską teologicz
ną wizję historii, zgodnie z którą mi
łość i nienawiść decydowały o historii
świata: miłość własna posunięta aż
do nienawiści Boga i miłość do Boga
posunięta aż do nienawiści samego
siebie. Miłość i nienawiść w życiu są
nierozdzielne. Nie można kochać do
bra nie nienawidząc zła, nie można
też bronić i rozpowszechniać prawdy
nie krytykując błędu. Nie można uznać
prawdy i błędu za jedynie subiektyw
ne opinie, które są zmienne. Jednak
że dziś Parlament Europejski i wiele
rządów krajowych chciałyby dopuścić
jako legalną tylko jedną formę niena
wiści: wobec Chrześcijaństwa.
Jezus powiedział: „Będziecie w
nienawiści u wszystkich z powodu
Mego Imienia” (Mt 10, 22). Przy oka
zji Światowego Dnia Pokoju w stycz
niu 2011, Benedykt XVI stwierdził, że
chrześcijanie stanowią obecnie grupę
religijną cierpiącą najliczniejsze prze
śladowania ze względu na wiarę.
9 listopada ubiegłego roku Obser
watorium Nietolerancji i Dyskryminacji
wobec Chrześcijan w Europie przeka
zało do OBWE (Organizacji Bezpie
czeństwa i Współpracy Europejskiej)
raport o wolności religijnej na konty
nencie. Obserwatorium udokumento
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wało w ciągu ostatnich sześciu lat
w Europie ponad osiemdziesiąt
przypadków poważnego narusze
nia wolności wypowiedzi publicz
nej w odniesieniu do idei chrześci
jańskich.
Duża część z nich to przypad
ki zakazu publicznego sprzeciwu
wobec aborcji lub pseudomałżeń
stwa homoseksualnego.
Nienawiść do słowa „chrześci
jański” towarzyszy życiu Kościoła
od pierwszych wieków. Obecnie
nienawiść wobec chrześcijan
wyrażana jest w formie gwałtow
nych prześladowań, jak i w formie
dyskryminacji i określana jest
mianem chrystianofobii, błędnym,
ale funkcjonującym, które w zna
czeniu etymologicznym odnosi
się do lęku wobec Chrześcijań
stwa. Wprowadzenie związków
sprzecznych z naturą, między
osobami tej samej płci; wprowa
dzenie przestępstwa „homofobii”,
a więc zakazanie każdej formy
obrony rodziny naturalnej, próby
wprowadzenia prawnego zakazu
stosowania sprzeciwu sumienia
przez tych, którzy odmawiają
współpracy przy zabójstwach ta
kich jak aborcja bądź eutanazja;
promocja bluźnierstwa w rekla
mie, filmie i teatrze są to formy
nienawiści i nietolerancji wobec
zasad i instytucji chrześcijańskich
ze strony współczesnej dyktatu
ry relatywizmu. To wszystko nie
może być tolerowane. Chrześcija
nie nie pozostaną obojętni.
Za: Polonia Christiana
pch24.pl
Roberto de Mattei to włoski historyk, który urodził się
w roku 1948. Wykłada historię chrześcijaństwa i historię
Kościoła na Uniwersytecie
Europejskim w Rzymie. Jest
wiceprezydentem Włoskiej
Narodowej Rady Badań Naukowych, przewodniczącym
i założycielem Fundacji Lepanto (stowarzyszenia katolików świeckich w obronie
cywilizacji chrześcijańskiej),
redaktorem naczelnym kwartalnika historycznego „Nova
Historica”, miesięcznika „Radici Christiane” oraz tygodnika „Corrispondenza romana”.

OFIAROWANIE
DWÓM SERCOM
Wezwani proroctwami
Twojego Słowa, o Panie,
wiemy, ufamy i wierzymy,
że tryumf
Twego Najświętszego Serca
i Niepokalanego Serca Maryi
jest już bardzo bliski.
Przychodzimy więc z pokorą
poświęcić nas samych,
nasze rodziny i nasz kraj
Waszym Dwom Najświętszym Sercom.
Wierzymy,
że kiedy poświęcimy Wam nasz kraj,
naród nie wyciągnie miecza przeciw narodowi
i nie będzie już zaprawiania do wojny.
Wierzymy, że kiedy poświęcimy nasz kraj
Waszym Dwom Kochającym Sercom,
cała duma i zarozumiałość ludzka,
wszelka bezbożność i zatwardziałość serca
zostaną starte, a miłość i dobro zastąpi każde zło.
Wierzymy, że Wasze Dwa Najświętsze Serca
nie oprą się naszym wzdychaniom i naszym potrzebom
i w Swym Płomieniu Miłości usłyszą nas,
i przyjdą uzdrowić nasze głębokie rany i przynieść nam pokój.
O, Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi,
tchnijcie w nas iskrę z Waszych Dwóch Serc,
aby rozpalić nasze serca.
Uczyńcie z naszego kraju
doskonałe Mieszkanie Waszej Świętości.
Pozostańcie w nas, a my w Was,
abyśmy dzięki Miłości Waszych Dwóch Serc
znaleźli Pokój, Jedność i Nawrócenie.
Amen.
*
Modlitwa została podyktowana Vassuli w Moskwie,
21 września 1993.
Wszystkie modlitwy zawarte zostały w modlitewniku
„WASZE MODLITWY MOGĄ ZMIENIĆ ŚWIAT”
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O strachu jako owocu
fałszywych objawień

CECHY OBJAWIEŃ
PRAWDZIWYCH
Rozeznając objawienia należy
pamiętać o tym, że – jeśli są one
prawdziwe – odznaczają się pewnymi
cechami. Mianowicie: głoszą prawdę
zgodną z Pismem św., nauczaniem
Kościoła, Papieża; nie zawierają błę
du i nie wprowadzają w błąd; ich treść
– ponieważ pochodzi od Boga – prze
kracza wiedzę i doświadczenie wizjo
nera; duch, czyli „klimat” prawdziwych
objawień, ujawnia ducha Bożego,
przez co rodzi pokój, nadzieję, po
budza do miłości. Objawienia praw
dziwe skłaniają do tego, by w innych
rozbudzać miłość do Boga, Kościoła,
bliźnich. Tak więc owocami prawdzi
wych objawień jest pogłębienie wia
ry, umocnienie nadziei i rozbudzenie
miłości. Pobudzają one do życia Sło
wem Bożym zawartym w Biblii i do
życia sakramentami.
CECHY FAŁSZYWYCH
OBJAWIEŃ
Fałszywe objawienia – chociażby
nawet zawierały słuszne i prawdziwe
pouczenia doktrynalne i moralne –
mają na celu wprowadzanie w błąd.
Mogą być wytworem wyobraźni, cho
roby psychicznej, czasem powstają
pod wpływem pobożnych lektur i pra
gnienia nadzwyczajności, ale zdarza
się także, że fałszywe objawienia wy
wołuje szatan - mistrz kłamstwa.
Często w subtelny sposób niepra
wdziwe objawienia i przekazy wsą
czają pychę, agresję, skłaniają do
bezowocnego aktywizmu, do modli
twy formalistycznej, do moralności fa
ryzejskiej dotyczącej np. określonego
stroju (często np. chodzi o spodnie),
zewnętrznego sposobu zachowania
się, kolejności odmawianych modlitw
itp. Fałszywe orędzia skłaniają nie
raz do wręcz zabobonnych praktyk,
takich jak zakopywanie medalików w
określonych miejscach dla zapewnie
nia sobie bezpieczeństwa itp.
Nieprawdziwe objawienia – ponie
waż nie pochodzą od Boga – nigdy
nie zrodzą takich owoców Ducha jak:
«miłość, radość, pokój, cierpliwość,

54

uprzejmość, dobroć, wierność, ła
godność, opanowanie.» (Ga 5,22n).
Ponieważ fałszywe objawienia są
tworem ducha ludzkiego lub szatań
skiego, dlatego nie ma w nich «klima
tu» Miłości, Miłosierdzia i Sprawiedli
wości Bożej.
DLACZEGO
FAŁSZYWE OBJAWIENIA
MAJĄ ZWOLENNIKÓW?
Może powstać pytanie, dlaczego
fałszywe objawienia mają nieraz wie
lu „wiernych” zwolenników. Przyczyny
mogą być liczne. Zaliczyć do nich
można autentyczne poszukiwanie
Boga, modlitwy, dobra, a także spe
cyficzne oczekiwania, np. uzdrowie
nia, oraz – różne formy zastraszania
i „uzależniania”, wywoływane przez
fałszywych wizjonerów.

KLIMAT MODLITEWNY
MIEJSCA „OBJAWIEŃ”
I POSZUKIWANIE
PRAWDZIWEGO BOGA
Wiele osób autentycznie szukają
cych Boga z różnych względów udaje
się do miejsc fałszywych objawień lub
czyta nieprawdziwe orędzia w nadziei
spotkania się z żywym Bogiem. Nie
którzy spragnieni modlitwy odnajdują
w takich miejscach klimat modlitewny,
wytworzony przez pobożnych i roz
modlonych pielgrzymów.
Trzeba jednak odróżnić klimat
miejsca – wytworzony nie tyle przez
wizjonera, ile przez przybywających
pielgrzymów – od treści samych orę
dzi, które mogą być wymyślone, a
więc nie pochodzić od Boga.
Czasami wielkie obietnice ducho
we związane z odwiedzaniem miejsc
rzekomych objawień zachęcają do
udawania się tam. Jako przykład
można podać «objawienia» w Około
wicach.
Wizjonerka w swoim orędziu z
13.02.91 ukazuje szansę ocalenia w
Polsce nawet tych, «co serca mają
komunistyczne». Chociaż – jak twier
dzi – «są to ludzie złego ducha»,
jednak «jest im jeszcze dana szansa
uratowania... jak przyjdą do tego źró
dełka i do tego żłóbka betlejemskie

go tu do Okołowic po błogosławień
stwo...» Podstawowym warunkiem
ocalenia jest więc – według wizjonerki
– odwiedzenie miejsca rzekomego
objawienia.
Podobną radę daje też kobietom
prowadzącym grzeszne życie. Pod
datą 26.04.1991 czytamy: «Która z
kobiet przyjdzie tu do tego Betlejem,
do Okołowic, to sąd ją minie... bę
dzie podlegać amnestii, choćby była
grzeszna jak Judasz...» Rytuał odwie
dzenia jakiegoś miejsca ma się więc
stać podstawowym działaniem podję
tym przez człowieka w celu uzyskania
ocalenia.
ZASTRASZANIE,
SZANTAŻ DUCHOWY
Bardzo częstym czynnikiem wy
wołującym długie nawet trwanie przy
jakimś fałszywym wizjonerze, jego
orędziach lub miejscu objawień jest
strach rodzący się z pewnej formy
«duchowego szantażowania» i uza
leżniania.
Fałszywe orędzia i fałszywi wi
zjonerzy wywołują lęk, aby człowiek
nie miał odwagi odwrócić się od nich.
Następuje uzależnianie się od fałszy
wych proroków jako «jedynych posia
daczy prawdy».
Przez fałszywe orędzia zastrasza
przede wszystkim szatan. Robi to w
tym celu, by przerażeni ludzie bali się
odrzucić nieprawdziwe objawienia.
Osoba przepełniona lękiem, np. z po
wodu przepowiedni wizjonera, może
zacząć wykonywać jego polecenia,
stając się zastraszonym «zakładni
kiem» rozpowszechnianych przez
niego orędzi, bojąc się je odrzucić.
Strach powodujący trwanie przy
fałszywych objawieniach może przyj
mować różne formy:
1) Lęk, że za odejście od jakichś
objawień nie uzyska się uzdrowienia,
ściągnie się na siebie lub na innych
karę w postaci jakiegoś kataklizmu a
nawet potępienia wiecznego (pomimo
że Bóg pragnie przede wszystkim mi
łości i zamieszkania w sercu człowie
ka; por. Ez 18,23: Czyż tak bardzo mi
zależy na śmierci występnego – wy
rocznia Pana Boga – a nie raczej na
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tym, by się nawrócił i żył?).
2) Strach przed „błądzącym” Ko
ściołem (a przecież posiada on Pa
pieża obdarzonego charyzmatem
nieomylności; por. Mt 16,18: Otóż i Ja
tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli
Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół
mój, a bramy piekielne go nie prze
mogą.).
3) Obawa, że np. za niewybudo
wanie kaplicy lub kościoła na miejscu
«objawień» kraj i cały świat ogarną
wojny (tymczasem Bóg pragnie tylko
autentycznego nawrócenia; por. Łk
13,05: ...lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy tak samo zginiecie. Mt 9,13:
Idźcie i starajcie się zrozumieć, co
znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż
ofiary. Bo nie przyszedłem powołać
sprawiedliwych, ale grzeszników.).
Rozważmy bliżej te różne formy
zastraszania.
BĘDZIESZ ZDROWY, JEŚLI...
Specyficzna forma zastraszenia
i przyciągania do fałszywych obja
wień bazuje na pragnieniu zdrowia
dla siebie lub najbliższych. Ktoś np.
spodziewa się uzdrowienia, dlatego
szuka kontaktu z fałszywym wizjo
nerem, który przypisuje sobie wielką
moc uzdrawiającą, mającą być do
wodem na prawdziwość jego orędzi.
Osoby szukające uwolnienia od cho
roby boją się „zerwać” z fałszywymi
objawieniami w obawie przed utratą
„ostatniej” szansy na uzdrowienie.
Boją się „kary” za opuszczenie jakie
goś miejsca fałszywych objawień.
Jest charakterystyczne, że wie
le wątpliwych objawień łączy się z
rzekomym udzieleniem wizjonerowi
mocy uzdrawiania (np. Oława, Choty
niec, Okonin - zob. V.D. 2/95). Życie
potwierdza, że nadzieja uzyskania
zdrowia przyciąga wiele zrozpaczo
nych osób, które nie chcą przepuścić
żadnej okazji uzyskania zdrowia dla
siebie lub najbliższych.
Była już o tym mowa, że przy
czyny uzdrowień mogą być inne niż
„prawdziwość objawień”, np. magne
tyzm wizjonera lub po prostu auten
tyczna wiara człowieka, którego Bóg
uzdrawia, pomimo nieprawdziwości
objawień w danym miejscu (por. Vox
Domini nr 3/95).
Łudzenie ludzi przybywających do
jakiegoś miejsca obietnicą ich uzdro
wienia może zapewnić stały napływ

pielgrzymów. Np. w Okołowicach wi
zjonerka – zapowiadając powstanie
źródełka – zapisała 14.11.1990: «To
źródełko będzie służyć jako najwyż
szy lek ze wszystkich leków, jakie do
tej pory służyły medycynie na całej
kuli ziemskiej, bo już tym źródełkiem
zakończymy walkę z tymi chorobami,
które szalały po całej kuli ziemskiej...»
Potem następuje szczegółowy po
rządek – podyktowany «z góry» – w
jakich dniach i godzinach źródełko
«będzie czynne», w jaki sposób wi
zjonerka ma dotknąć człowieka, jak
ma się on zachować, a nawet... jak
głęboko skłonić.
PRZYJDZIE KATAKLIZM
LUB INNE NIESZCZĘŚCIE,
JEŚLI...
Fałszywe objawienia bardzo czę
sto wymuszają uznanie ich praw
dziwości poprzez rodzenie strachu.
Przykładem takiego „przekonywania
o prawdziwości” przy pomocy zastra
szania może być orędzie z Chotyńca
z 12.08.90: «Z tą wodą (ze źródełka w
Chotyńcu) wypływa Moja Najświętsza
Krew. Jak tego nie zrozumieją nasta
nie taka kara jakiej ta miejscowość
nie widziała od początku świata». Dla
uniknięcia kary należy więc uwierzyć
w coś zupełnie absurdalnego.
Niektóre fałszywe objawienia
zdobywają zwolenników, ponieważ z
jednej strony rodzą strach zapowia
dając różne kataklizmy, z drugiej zaś
– wytwarzają złudne poczucie bezpie
czeństwa. Podają bowiem możliwości
ochronienia się przed zapowiadaną
karą w zasadzie bez konieczności
nawracania się i radykalnego zmie
niania swojego życia, np. przez gro
madzenie poświęconej żywności,
udawanie się do „bezpiecznych”
miejsc na kuli ziemskiej lub na samo
miejsce objawień. I tak buduje się po
czucie bezpieczeństwa na fałszywych
podstawach.
Przykładem może być jedno z
kanadyjskich objawień publikowa
ne przez «brata Jana» (popierające
Oławę, Małego Kamyka i in.). Na
wołuje on między innymi – rzekomo
po otrzymaniu nakazu z Nieba – do
budowy miasteczek-azyli o kulistym
kształcie na czas kary ognia, która
dotknie wszystkie kontynenty. Św.
Teresa miała ukazać we śnie miejsca
na mapie, gdzie miasteczka te mają

powstać. Ochrona – czysto fizyczna –
zapewniona zostanie wszystkim, któ
rzy przybędą do takiego miasteczka,
a wcześniej dopomogą finansowo w
ich wybudowaniu (por. La Cité Asile z
11.02.93).
W objawieniu tym występuje po
nadto podawanie nie sprawdzających
się przepowiedni, które Pismo Święte
jednoznacznie klasyfikuje jako znak
fałszywości proroka (por. Vox Domini
nr 4/95). I tak 30.04.92 wizjoner zoba
czył św. Michała, który zbliżał się do
ziemi z mieczem wołając: «854 dni!».
Przewidywania – na dzień 1.09.94 –
ważnych i decydujących dla całego
świata wydarzeń nie potwierdziły się.
Również Weronika Leuken (z
Bayside w USA), «pierwsza nauczy
cielka» Małego Kamyka (spędził u
niej kilka tygodni, po czym – po okre
sie szerzenia jej «objawień» – sam
stwierdził, iż ma widzenia) również
podaje sposoby «zabezpieczenia
się» przed karą. Pisze 18.06.88, przy
taczając rzekomo słowa Matki Bożej:
«Miejcie czystą wodę w butelkach.
Nie przyjmujcie do swoich domów ob
cych w tych czasach, bo dusze, które
będą pukać do drzwi waszych domów
będą rozpoznane jako złe i one mogą
także zrujnować dusze młodych...»
I ona jest autorką wielu nie speł
nionych proroctw (np. z 18.06.88: «W
ciągu dwóch lat albo wcześniej na
stąpi załamanie na giełdzie. System
monetarny świata zostanie sparaliżo
wany»). Pomimo tych „niepowodzeń”
Weronika nie waha się napisać: „Nie
powinniście się interesować innymi
słowami lub pismami o objawieniach
w różnych miejscach (...) Jeśli chodzi
o jakiekolwiek z tych objawień, najle
piej je ignorować” (18.03.89).
Element strachu i przerażenia
wprowadzany jest nieustannie w
orędziach Weroniki Leuken przez
zapowiadane przez nią ukazania się
«Kuli Odkupienia», która ma za za
danie – pomimo swej optymistycznej
nazwy – zniszczyć trzy czwarte ziemi
(np. 18.06.91. Matka Boża miała w
tym dniu powiedzieć m. in.: «Wielu
upadnie poprzez Kulę Zbawienia (...)
Mam wielką nadzieję, że wybawię
większość Moich dzieci, lecz Ojciec
Odwieczny podaje do wiadomości,
że liczba ocalonych będzie bardzo
mała.»
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Vox Domini

Wierność fałszywym objawieniom
może się więc opierać na obawie, iż
porzucenie ich pozbawi człowieka
istotnych wskazówek dotyczących
tego, jak się ocalić w czasie kary.
Wskazówki w dużej części dotyczą
zabezpieczenia ciała, przetrwania
fizycznego. Tymczasem każdy praw
dziwie wierzący człowiek wie, że nie
ma wartości większej niż ocalenie du
szy, osiągnięcie zbawienia i dopomo
żenie w tym bliźnim przez modlitwę i
ofiary.
STRACH
PRZED POTĘPIENIEM
Oprócz zastraszania kataklizma
mi, nieszczęściami, śmiercią, wojną
można się spotkać ponadto ze stra
szeniem piekłem za niewypełnienie
życzeń wizjonera lub „zdradzenie”
jakichś fałszywych objawień przez
odejście od nich. Przykładem ta
kiego zastraszania, „duchowego
szantażowania”, może być rzekome
ostrzeżenie Matki Bożej, która miała
powiedzieć w Chotyńcu: «Przekazuję
ci, że kto wstąpił do Domu Modlitwy
(św. Szarbela) i uczestniczył a odej
dzie, Ja wasza Matka przyrzekam, że
odejdę od niego w ostatnią godzinę
życia...» (18.10.89) Zakładanie pod
wpływem tego «orędzia» Domów Mo
dlitwy św. Szarbela – których inicjato
rem był Mały Kamyk – lub lęk przed
opuszczeniem takiego domu w obli
czu rzekomo grożących konsekwen
cji niewiele ma wspólnego z auten
tycznym nawróceniem serca. Strach
ten sprawia, że wiele osób – pomimo
przeżywanych wątpliwości – nie po
trafi odrzucić fałszywych objawień.
Przykładem straszenia tych, któ
rzy nie przyjmują jakiegoś objawienia,
mogą być także rzekome słowa Pana
Jezusa przytoczone przez Katarzynę
Szymon («Katarzynkę») z 1985: «Są
tacy księża, którzy nie wierzą w ob
jawienia Matki Bożej w Oławie i nie
przyjeżdżają odprawiać Mszy św. w
Oławie. Oni w ostatniej chwili zrozu
mieją swój błąd i będą biec do tego
świętego miejsca, ale nie dotrą i zginą.»
STRACH PRZED
«BŁĄDZĄCYM KOŚCIOŁEM»
Inny sposób zdobywania zwolen
ników przez fałszywych wizjonerów
polega na rodzeniu strachu przed Ko
ściołem „zniszczonym” przez Sobór
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Watykański II i reformy zaaprobowa
ne przez Papieża.
I tak np. przyjmowanie Komu
nii św. więcej niż jeden raz dziennie
jest potępiane m. in. w Oławie oraz
w Chotyńcu, gdzie np. 15.02.90 wi
zjoner zapisał słowa: «Ciało Mojego
Syna przyjmujcie wszyscy, ale tylko
raz a nie dwa razy dziennie, jak mó
wią wam niektórzy kapłani, że można
przyjmować rano i wieczorem. Pa
miętajcie, że tylko raz! Kapłan może
i trzy razy gdy odprawia Mszę Świę
tą, a wy jedynie możecie przyjmować
dwa razy tylko w Boże Narodzenie.
Ale w inne dni nie wolno. Nie wolno
także przyjmować wcześniej, niż co
najmniej po trzech godzinach po po
siłku. A po Komunii należy najpierw
spożyć czystą wodę.»
Wcześniej podobną akcję prze
ciwstawiania się prawu kościelnemu
rozpoczęła «Katarzynka», podając
19.03.85 rzekome słowa Chrystusa:
«Jedzcie Ciało Moje w 3 godziny po
jedzeniu. Moi Kapłani nie chcą Mnie
słuchać. Nie wyznam ich przed Oj
cem Moim. (...) Przyjmujcie raz dzien
nie Komunię św. i w 3 godziny po je
dzeniu...»
W ten sposób „objawienia” te
kwestionują zatwierdzone przez Pa
pieża przepisy kościelne – zawarte
między innymi w Kodeksie Prawa
Kanonicznego oraz w Katechizmie
Kościoła Katolickiego – dopuszczają
ce możliwość przyjmowania Komunii
św. dwa razy w ciągu tego samego
dnia. Jest to szczególną łaską i do
brodziejstwem – za które powinniśmy
być wdzięczni – nie tylko dla samych
wiernych przyjmujących Komunię św.,
ale i dla całego Kościoła, Mistyczne
go Ciała Chrystusa, które wzrasta i
umacnia się dzięki każdej komunii
eucharystycznej.
Całą gamę przykładów podwa
żania autorytetu Kościoła i papieży
przez fałszywe objawienia można
znaleźć w pismach Weroniki Leuken.
Np. 21.05.83 przekazuje wiadomość
o otruciu Jana Pawła I: «On otrzymał
przerażenie i męczeństwo przez picie
z kielicha. To był kielich na szampan,
dany jemu przez zmarłego członka z
duchowieństwa i administracji spraw
zagranicznych.» Dalej twierdzi ona,
że Papież Jan Paweł II «jest pod domi
nacją swoich biskupów i kardynałów»

(2.10.89), zaś pod tytułem «Sobowtór
Papieża» zapisuje w odniesieniu do
Pawła VI słowa: «odsunęli go i usta
wili innego w jego miejsce.»
W Polsce szerzył niepokój i brak
zaufania do Kościoła m. in. Włady
sław Biernacki. W otrzymywanych
rzekomo z Nieba przekazach bronił
on ekskomunikowanego z mocy pra
wa za nieposłuszeństwo Papieżowi
abp Lefebvre’a: «Władysławie, kiedy
ty wreszcie w imieniu Moim napiszesz
list do Mego umiłowanego syna arcy
biskupa Francji Marcell Lefebvre...
Jego kościoły diabeł nie zmoderni
zował, w jego kościołach żyje Bóg...»
(16.02.88).
Rozpowszechnianie tych wiado
mości wywołuje w ludziach lęk o praw
dziwość i słuszność decyzji podejmo
wanych przez Papieża, budzi brak
zaufania i niepokój, rodzi wewnętrzne
rozterki wierzących. Wiąże się z tym
również nierzadko ośmieszanie Pa
pieża i podważanie jego autorytetu.
Pomimo deklarowanej przez wizjone
rów miłości i szacunku, przedstawia
się go jako człowieka godnego litości i
za nic już nie odpowiadającego.
Przykładem mogą być słowa p.
Wandy Kołodziejskiej, której przekazy
roją się od stwierdzeń sprzecznych
z nauczaniem Kościoła: «Sobór Wa
tykański II został sfałszowany... Mój
umiłowany syn, Mój zastępca Jan Pa
weł II nie przeczytał dokładnie II So
boru Watykańskiego, bo był bardzo
zajęty. Nie miał czasu i podpisał. Po
tem bardzo tego żałował, ale niestety
już było za późno. Dlatego tak teraz
się dzieje w Kościele...» (orędzie nr
8 – brak daty).
Wandzie Kołodziejskiej wtóruje
Władysław Biernacki pisząc: «Pa
pież dużo by uczynił dla świata, dla
Chrystusa, ale nie może, bo musi być
posłuszny Soborowi, któremu złożył
przyrzeczenie na wierność nieświa
domie. Za to został przez Chrystusa
ukarany, ale dzięki ludzkim modli
twom w Polsce został uratowany, ale
Chrystus cierpi.» (16.02.88).
Podważanie przez różnych wizjo
nerów autorytetu Papieża Jana Pawła
II może mieć konkretny cel. Na przy
kład: zwrócić uwagę na jakąś inną
postać, której należy bardziej niż jego
słuchać. Prawdziwe objawienia nigdy
nie podważają autorytetu Kościoła i
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Papieża.
Skutkiem nieprawdziwych obja
wień jest więc rodzenie nieufności
wobec Kościoła, Papieża, odrzucanie
praw i przepisów kościelnych oraz
postanowień z obawy, że są sfałszo
wane, niezgodne z wolą Chrystusa.
Zapomina się przy tym o udzielonej
przez Chrystusa władzy: «I tobie dam
klucze królestwa niebieskiego; cokol
wiek zwiążesz na ziemi, będzie zwią
zane w niebie, a co rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie»
(Mt 16,19).
Podważa się też najwyższy auto
rytet Papieża, osłabia pośrednio do
gmat o jego nieomylności w sprawach
wiary i moralności. Wyraża się wątpli
wość w Bożą opiekę nad
Kościołem, Mistycznym
Ciałem Chrystusa, oraz w
obietnicę trwałości Kościo
ła, daną Piotrowi: Otóż i
Ja tobie powiadam: Ty je
steś Piotr czyli Skała, i na
tej Skale zbuduję Kościół
mój, a bramy piekielne go
nie przemogą (Mt 16,18).
Rozpowszechnianie
«objawień» dowodzących,
że Papież nie podejmuje
już decyzji, robi coś w pośpiechu i po
tem żałuje, oraz że jest zdominowany
przez wrogów Kościoła itp., oprócz
ośmieszania Głowy Kościoła wyraża
także brak wiary w słowa Chrystusa.
Skłaniając do nieufności wobec
Kościoła, fałszywe objawienia rodzą
przy tym specyficzne poczucie bez
pieczeństwa. Polega ono na prze
konaniu, że trwając przy danych
orędziach, objawieniach, wizjonerze,
miejscu objawień – a z daleka od
rzekomo całkowicie „zabłąkanego”
Kościoła, postanowień Soboru Waty
kańskiego II itp. – jest się na dobrej, a
więc na bezpiecznej drodze. Rodząc
to kruche poczucie bezpieczeństwa,
fałszywe objawienia odciągają od
Papieża i kwestionują autentyczne
Sobory oraz odnowę wzbudzaną w
Kościele przez Ducha Świętego, który
towarzyszy Papieżowi w jego trudnej
misji kierowania Kościołem.
NIE BĘDZIE POKOJU,
JEŚLI... NIE POWSTANIE
KOŚCIÓŁ LUB KAPLICA...
Charakterystyczne jest, że wie
le wątpliwych objawień rozpoczyna

się od udzielenia wizjonerowi władzy
uzdrawiania oraz polecenia budowa
nia kaplicy lub kościoła. Zarówno
jedno jak i drugie sprzyja napływowi
pielgrzymów. Moc uzdrawiania przy
ciąga chorych, szukających ulgi w
cierpieniu, zaś budowanie świątyni
ma „dowodzić”, że objawienie pocho
dzi od Boga. Pielgrzymi spragnieni
uzdrowienia często zapewniają środki
finansowe dla kontynuowania budo
wy.
Oczywiście, prawdziwe objawie
nie może mieć na celu utworzenie no
wego miejsca kultu, w którym ma stać
świątynia, czego dowodzi np. maryj
ne objawienie w Lourdes czy Fatimie.
Zdarza się jednak, że kościół jest

budowany również w miejscu fałszy
wych objawień, aby je w ten sposób
uwiarygodnić. Ponadto jego powsta
nie „sprzyja odbywaniu się objawień”
także w niekorzystnych warunkach
meteorologicznych.
Zdarza się, że dla zmobilizowania
ludzi do większej ofiarności i przy
śpieszenia budowy świątyni orędzia
również posługują się bardzo sku
tecznym środkiem, jakim jest właśnie
wywoływanie strachu. Mogą się m. in.
odwoływać do naturalnego lęku przed
wojną. I tak np. zastrasza się słowami:
«trzeba, aby jak najszybciej była wy
budowana Świątynia Bożego Pokoju,
bo Boży Pokój zależy od tego miejsca.
Moje dzieci przychodźcie i budujcie tę
świątynię Bożego Pokoju...» (Oława
8.09.93) lub: «Moje dzieci, dopóki nie
zostanie zatwierdzone miejsce Mo
ich objawień w Oławie i nie zostanie
zbudowana Kaplica Bożego Pokoju,
dotąd wasz kraj nie zazna spokoju...»
(Chotyniec, 3.01.90).
Uzależnienie pokoju na świecie
od wybudowania w jakimś miejscu
kaplicy wydaje się formą subtelnego

zastraszania, rodzenia lęku utrudnia
jącego w obserwatorach słuszne
uznanie jakiegoś objawienia za nie
prawdziwe. Pokój na świecie uzależ
niony jest od powrotu do Boga, od
szanowania Jego prawa, zwłasz
cza zaś – przykazania miłości. To
coś więcej niż wybudowanie nawet
największego obiektu sakralnego.
Koncentrowanie całej uwagi ludzkiej
na budowie świątyni (często obok
już istniejącego kościoła, w którym
przechowywany jest Najświętszy Sa
krament w przeciwieństwie do nowo
powstałych obiektów) wydaje się być
odwracaniem uwagi od tego, na co
Bóg naprawdę czeka, aby na świecie
zapanował pokój: od autentycznego
nawrócenia serca.
CZY PRAWDZIWE
ORĘDZIA
WYWOŁUJĄ
STRACH?
Fałszywe orędzia ro
dzą strach, który sprawia,
że wiele osób nie potrafi
ich odrzucić z obawy przed
groźnymi konsekwencja
mi, przed karą za niepo
słuszeństwo, np. chorobą,
śmiercią, wojną a nawet
potępieniem.
Czy Bóg zastrasza? Pismo Świę
te mówi, że Bóg jest Bogiem pokoju
(por. 1 Kor 14,33). Również prawdzi
we orędzia rodzą Boży pokój.
Niewątpliwie, prawdziwe objawie
ia ostrzegają przed karą, przypomi
nają Bożą sprawiedliwość, tak często
dzś zapominaną. Problem ten wyma
gałby obszernego, odrębnego omó
wienia. Można jednak powiedzieć, że
prawdziwe orędzia – chociaż mówią
o trwającym i nadchodzącym jeszcze
oczyszczeniu, o karze i o sprawiedli
wości Bożej – rodzą przede wszystkim
nadzieję na zwycięstwo Boga, na try
umf dobra, które od Niego pochodzi.
Tylko Bóg – Autor prawdziwych orędzi
– potrafi w całej prawdzie ukazać cze
kające oczyszczenie i uzależnioną od
naszego nawrócenia karę, nie rodząc
przy tym paraliżującego strachu, roz
paczy, zniechęcenia, pesymizmu.
Żaden fałszerz – produkujący orędzia
rzekomo pochodzące od Boga – nie
potrafi rodzić nadziei i pokoju, gdy
opisuje w swoich orędziach wymyślne
kataklizmy, kary i nieszczęścia.
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W CO WIERZYMY

CHRYSTUS WSTĄPIŁ DO NIEBA,
STAMTĄD PRZYJDZIE powtórnie
Ks. Michał Kaszowski
Powrót do Ojca

Wierzymy, że Chrystus, który
zstąpił z nieba, aby wybawić ludzkość z grzechu oraz z jego tragicznych następstw, po wypełnieniu
planu Ojca ponownie do Niego
powrócił. Pomimo tego powrotu
Zbawiciel – choć niewidzialny –
ciągle jest wśród nas i kontynuuje
swoje zbawcze dzieło w Kościele
i przez Kościół.
Wniebowstąpienie
w ujęciu Pisma Świętego
W jaki sposób Pismo św.
przedstawia wniebowstąpienie Chrystusa? Dz 1,1-11

Św. Łukasz mówi o uniesieniu
Jezus do nieba. „A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został
uniesiony do nieba” (Łk 24,51).
To widzialne uniesienie się Chrystusa było objawieniem prawdy,
że jako człowiek Chrystus przeszedł do chwały Ojca, że należy
już do innego porządku istnienia
niż za życia ziemskiego. Przez
czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się
swoim uczniom, aby umocnić ich
wiarę i przekonać ich, że faktycznie żyje. Uniesienie się Jezusa
do nieba jest ostatnim widzialnym spotkaniem się z uczniami.
Kończy się okres ukazywania się

zmartwychwstałego Zbawiciela, a
rozpoczyna nowy: okres Jego nie
widzialnej działalności przez Ducha Świętego w Kościele. Ten okres
będzie trwał do końca świata.
Chwała Chrystusa
zmartwychwstałego
przed Jego wniebowstąpieniem
Gdzie znajdował się Chrystus
„po zmartwychwstaniu” a „przed
wniebowstąpieniem”? J 20,11-18

Teologowie, chcąc odpowie
dzieć na powyższe pytanie,
stwierdzają, że przejście Chrystusa-człowieka do chwały Ojca
dokonało się już w momencie
zmartw
 ychwstania. Jako Bóg Je
zus Chrystus zawsze był zjedno
czony z Ojcem i dzielił Jego
chwałę. Jako człowiek zaś wszedł
do chwały Ojca przez zmartwychwstanie. Widzialne uniesienie się
do nieba było wyraźnym pouczeniem, objawieniem prawdy, że
Chrystus powrócił do Ojca. Pomimo wniebowstąpienia, Jezus
pozostaje z nami i będzie oddziaływał na nas zbawczo aż do skończenia świata (por. Mt 28,20).
Jest to jednak inna forma obecności niż ta, jaką znali uczniowie
Zbawiciela dzielący trudy Jego
ziemskiej działalności. Spotkanie

z Chrystusem unoszącym się do
nieba było ostatnim widzialnym
zetknięciem się uczniów ze swoim zmartwychwstałym Panem.
Po swoim zmartwychwstaniu
Chrystus powiedział do Marii
Magdaleny: „Nie zatrzymuj mnie,
jeszcze bowiem nie wstąpiłem do
Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: ‘Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego
oraz do Boga mego i Boga waszego’” (J 20,17). Mówiąc, że jeszcze nie wstąpił do Ojca, Chrystus
ma najprawdopodobniej na myśli
swoje widzialne wniebowstąpienie, kończące okres objawień po
zmartwychwstaniu. Inne bowiem
teksty Pisma św. świadczą, że
Jego wejście w ciele uwielbionym
do chwały Ojca zrealizowało się w
zmartwychwstaniu. „Już Tomasz
z Akwinu uczył, że stan uwielbienia otrzymał Chrystus przez zmartwychwstanie, a oddzielenie czasowe momentu wniebowstąpienia
od zmartwychwstania miało znaczenie pedagogiczne, miało pouczyć Apostołów i oswoić ich z tak
niezwykłą rzeczywistością, jaką
był Chrystus Zmartwychwstały”.
Przygotowanie nieba
dla człowieka przez
wniebowstąpienie
Chrystusa
Jakie znaczenie dla naszego
wiecznego szczęścia ma
wniebowstąpienie Chrystusa?
J 14,1-3; Hbr 9,24; J 16,7

Po swoim zmartwychwstaniu
Chrystus nie powrócił do dawnego sposobu przebywania z uczniami, pragnie jednak być z nami
wszystkimi zawsze w domu Ojca.
Powrócił do Niego, aby nam przygotować nowe, wieczne mieszkania. Powiedział: „Niech się nie
trwoży serce wasze. Wierzycie
w Boga? I we Mnie wierzcie! W
domu Ojca mego jest mieszkań
wiele. Gdyby tak nie było, to bym
wam powiedział. Idę przecież
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przygotować wam miejsce. A gdy
odejdę i przygotuję wam miejsce,
przyjdę powtórnie i zabiorę was
do siebie, abyście i wy byli tam,
gdzie Ja jestem” (J 14,1-3). W Liście do Hebrajczyków czytamy,
że Chrystus wszedł do nieba, aby
„wstawiać się za nami przed obliczem Boga” (Hbr 9,24). Powrót
do Ojca przez wniebowstąpienie
był także warunkiem zesłania
nam Ducha Świętego. Chrystus
powiedział: „Jednakże mówię
wam prawdę: Pożyteczne jest dla
was Moje odejście. Bo jeżeli nie
odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie
do was. A jeżeli odejdę, poślę Go
do was” (J 16,7).
Wprowadzanie zbawionych do nieba przez
Jezusa Chrystusa
Jak należy rozumieć obietnicę
Chrystusową: „Przyjdę powtórnie
i zabiorę was do siebie” (J 14,3)?
Dz 1,9-11

Chrystus, który wstąpił do nieba, przyjdzie ponownie, aby wziąć
do domu Ojca wszystkich wierzących w Niego i kochających Go.
To przyjście urzeczywistnia się
dla pojedynczego człowieka w
chwili śmierci, a dla wszystkich
ludzi - w dzień drugiego przyjścia
Zbawiciela w chwale na końcu
świata. Po widzialnym uniesieniu
się Jezusa do nieba Jego uczniowie otrzymali odpowiednie pouczenie. I tak, gdy „uporczywie
wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do
nich dwaj mężowie w białych szatach, i rzekli: «Mężowie z Galilei,
dlaczego stoicie i wpatrujecie się
w niebo? Ten Jezus, wzięty od was
do nieba, przyjdzie tak samo, jak
widzieliście Go wstępującego do
nieba»” (Dz 1,10-11).
Prawdziwa i realna
obecność Chrystusa
wśród nas po Jego
wniebowstąpieniu
Jaki kontakt
z Chrystusem możliwy jest
teraz, po Jego wniebowstąpieniu? Mt 28,20;18,20; J 14,23

Chrystus, który zmartwychwstał i wstąpił do nieba, nie pozbawia nas możliwości kontaktowania się i przebywania z Nim.
Modlitwa, liturgia, sakramenty,

szczególnie zaś Komunia św. - to
różne formy spotkań z uwielbionym Panem. Zapewnił On swoich
uczniów o swej stałej obecności
słowami: „A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Jezus
jest tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię (por. Mt
18,20). Zbawiciel może też być
obecny w samym sercu ludzkim.
On bowiem zapewnił nas: „Jeśli
Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać”
(J 14,23).
PRZYJŚCIE CHRYSTUSA
W CHWALE — PARUZJA

Historia ludzkości jest historią
oczekiwania na Chrystusa. Chociaż Syn Boży już przyszedł, chociaż stał się człowiekiem, chociaż
jest realnie i prawdziwie obecny
w Eucharystii, okres oczekiwania
na Niego trwa nadal. Zbawiciel
zapowiedział swoje drugie przyjście w chwale.
Czas ukazania się
Chrystusa w chwale
Kiedy Chrystus ukaże się
w chwale? Mt 24,23-31;
Łk 21,34-36

Nikt nie wie, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie dokonać sądu ostatecznego i wskrzesić ciała ludzkie z martwych. Zbawiciel uczy:
„Lecz o dniu owym lub godzinie
nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn tylko Ojciec” (Mk
13,32). Oczywiście, Chrystus ja
ko Syn Boży znał czas swojego
ponownego przyjścia w chwale,
lecz nie znał go jako człowiek posłany dla naszego zbawienia i dla
objawienia nam Bożej prawdy.
Chrystus może powrócić w
każdej chwili. Przypomina to Katechizm słowami: „Od Wniebowstąpienia przyjście Chrystusa
w chwale jest bliskie (Por. Ap 22,
20.), nawet jeśli nie do nas należy
„znać czasy i chwile, które Ojciec
ustalił swoją władzą” (Dz 1,7)
(Por. Mk 13,32). Przyjście eschatologiczne może wypełnić się w
każdej chwili (Por. Mt 24,44; 1
Tes 5,2), nawet jeśli to przyjście i
ostateczna próba, która je poprze-

dzi, są jeszcze „zatrzymane” (Por.
2 Tes 2,3-12)” (KKK 673)
Chrystus nie podał wprawdzie
dokładnej daty i godziny swojego
powrotu w chwale, jednak wskazał na znaki, które powinny być
rozważane. Powiedział: „A od figowego drzewa uczcie się przez
podobieństwo! Gdy jego gałązka
staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato.
Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to
wszystko, wiedzcie, że blisko jest,
we drzwiach.” (Mt 24,32-33)
Zauważanie tych znaków nie
powinno jednak skłaniać do spekulacji dotyczących konkretnej
daty przyjścia Chrystusa w chwale, lecz do czujności, do nawracania się, do życia w stanie łaski, do
kierowania się miłością i do unikania grzechu.
W jakim celu przyjdzie
Chrystus w chwale?
Mt 13,24-30.36-43;1
Tes 4,13-18; 1 Kor 15,22-28

Chrystus przyjdzie, aby zatryumfować nad szerzącym się złem,
aby położyć mu ostateczny kres.
Dokona się to dzięki sądowi ostatecznemu.
Katechizm wyraża przekonanie Kościoła, że nie dojdzie on
do swego ostatecznego tryumfu,
do rozkwitu i blasku przez pe
wien rodzaj „ewolucji”, czyli
przez stopniowy, płynny rozwój
aż do pełnej doskonałości, lecz
dzięki potędze Chrystusa, który
ocali Kościół od nękającego go
zła. „Królestwo wypełni się więc
nie przez historyczny triumf Kościoła (Por. Ap 13, 8.) zgodnie ze
stopniowym rozwojem, lecz przez
zwycięstwo Boga nad końcowym
rozpętaniem się zła (Por. Ap 20,
7-10), które sprawi, że z nieba
zstąpi Jego Oblubienica (Por. Ap
21,2-4.). Triumf Boga nad buntem
zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego (Por. Ap 20, 12.) po ostatnim
wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija (Por. 2 P 3,1213).” (KKK 677)
Przyjście Chrystusa w chwale będzie dniem powszechnego
zmartwychwstania i całkowitej
odnowy wszystkiego.
(c.d.n.)
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Na marginesie dyskusji o definicji i znaczeniu rodziny

DZIECI SĄ OBECNIE TYRANAMI
Mówi Jezus:
«Pocieszyłem cię, Moja duszo,
wizją Mojego dzieciństwa szczęśliwego w ubóstwie, bo otoczonego uczuciem dwojga świętych.
Świat nie ma większych od nich.
Mówi się, że Józef był Moim
żywicielem. O, chociaż jako mężczyzna nie mógł dawać Mi mleka, którym żywiła Mnie Maryja,
jednak wyniszczał siebie samego
w pracy, aby zapewnić Mi chleb
i wsparcie. Miał też delikatność
uczuć prawdziwej matki. Od Niego nauczyłem się – a
nigdy uczeń nie miał
nauczyciela lepszego –
wszystkiego, co zamienia dziecko w mężczyznę... i to w mężczyznę,
który musi zarabiać na
chleb.
Chociaż Mój rozum
Syna Bożego był doskonały, należy rozmyślać
nad tym i wierzyć w to,
że Ja nie chciałem wyłamywać się, w sposób
budzący rozgłos, z reguł
[rozwoju właściwych
danemu] okresowi życia. Dlatego – uniżając
Moją doskonałą umysłowość Boga do po
ziomu ludzkiej dosko
nałości
umysłowej
– podporządkowałem
się nauczycielowi-człowiekowi i potrzebowałem tego nauczyciela.
Mając dobrą wolę uczyłem się szybko. Jednak
nie odbiera to zasługi
ani Mnie, [ani Mojemu
nauczycielowi]. Mnie – bo [pokornie] podpo-rządkowałem się
człowiekowi; człowiekowi sprawiedliwemu [- Józefowi] – bo
karmił Mój dziecięcy rozum pojęciami koniecznymi dla życia.
Drogich godzin spędzonych u
boku Józefa – który, jakby w zabawie, prowadził Mnie do tego,
żebym potrafił pracować – nie
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zapominam nawet teraz, kiedy jestem w Niebie. Tu w Niebie patrzę na Mojego przybranego ojca i
widzę ponownie ogród oraz zadymioną pracownię. Wydaje Mi się,
że zobaczę ukazującą się Mamę
z Jej uśmiechem, który ozłaca to
miejsce, a nas czyni szczęśliwymi.
Ileż powinny się nauczyć rodziny od tych doskonałych małżonków, którzy darzyli się taką
miłością, jaką nikt inny się nie
kochał!

Józef był głową. Bezsporny i
bezsprzeczny był Jego autorytet w
rodzinie. Przed nim ustępował pełen szacunku autorytet Małżonki i
Matki Boga i jemu podporządkowywał się Syn Boży. To, co Józef
zadecydował, było wykonywane
dobrze, bez dyskusji, zawziętości
czy sprzeciwu. Jego słowo było
naszym małym prawem. Pomimo

to był tak bardzo pokorny! Nigdy
nie nadużywał władzy, nigdy nie
pragnął niczego wbrew rozsąd-kowi, dlatego tylko, że był głową. Małżonka była jego słodką
doradczynią. W Swojej głębokiej
pokorze uważała się za służebnicę współmałżonka. On jednak z
Jej mądrości Pełnej Łaski czerpał
światłość, która stawała się przewodnikiem we wszystkich wydarzeniach.
Wzrastałem jak kwiat osłaniany przez dwa potężne drzewa,
między tymi dwiema
miłościami, które się
splatały nade Mną, aby
Mnie strzec i kochać.
Nie, nie żałowałem
Raju, kiedy wiek sprawiał, że nie znałem
świata. Bóg Ojciec i Boski Duch byli obecni, bo
Maryja była Ich Pełna.
I aniołowie mieli tam
siedzibę, bo nic ich nie
oddalało od tego domu.
Można by rzec, iż jeden
z nich przyjął ciało i był
Józefem. [Miał on bowiem] duszę anielską,
wyzwoloną z ciężaru
ciała i zajętą tylko służeniem Bogu i Jego sprawie oraz miłowaniem
Go tak, jak kochają serafini. Spojrzenie Józefa!
Spokojne i czyste jak u
gwiazdy nieświadomej
ziemskich pożądliwości.
Był Naszym wytchnieniem, Naszą siłą.
Wielu sądzi, że Ja nie
cierpiałem po ludzku,
kiedy śmierć zgasiła to spojrzenie
Świętego, czuwające nad naszym
domem. [Myślą oni, że] nie cierpiałem z powodu jego odejścia,
bo jako Bóg znałem [przyszły]
szczęśliwy los Józefa. Po krótkim pobycie w Otchłani miałem
mu otworzyć Niebo. A jednak
jako Człowiek płakałem w domu
pozbawionym obecności pełnej
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miłości. Płakałem nad zmarłym
przyjacielem [Łazarzem]. Czyż
więc nie miałem płakać nad Moim
świętym, na którego piersi spałem
jako maleńkie dziecko i od którego przez tyle lat doznawałem miłości?
Zwracam wreszcie uwagę rodziców na to, że bez pomocy wykształcenia pedagogicznego Józef
potrafił uczynić Mnie rzetelnym
rzemieślnikiem. Gdy tylko osiągnąłem wiek, w którym mogłem
posługiwać się narzędziami – nie
pozwalając Mi na bezczynność –
nakłaniał Mnie do pracy. Z Mojej
miłości do Maryi uczynił sobie
pierwszą pomoc, aby zachęcić
Mnie do pracy: robić przedmioty
użyteczne dla Mamy. Oto jak się
wpaja należny mamie szacunek,
który każdy syn powinien posiadać. Na tym pełnym szacunku i
miłości bodźcu opierało się uczenie na przyszłego stolarza.
Gdzież teraz są rodziny, w których wpaja się dzieciom miłość do
pracy, przez którą można zrobić
coś miłego dla rodziców? Dzieci
są obecnie tyranami domu. Wzra-

stają, twarde, obojętne, ordynarne
wobec rodziców. Uważają ich za
swoje sługi... za swoich niewolników. Nie kochają ich i są przez
nich mało kochane.
To przez waszą haniebną nieobecność i brak zainteresowania
stają się kapryśnymi despotami. Dzieci należą do wszystkich,
tylko waszymi nie są, o rodzice
dwudziestego wieku! Należą do
piastunki, do wychowawczyni,
do [prywatnej] szkoły z internatem, jeśli jesteście bogaci. Jeśli
[jesteście] biedni, należą do kolegów, do ulicy, do szkoły. Ale nie
są wasze. Wy, matki, rodzicie je i
to wszystko. Wy, ojcowie, postępujecie podobnie. Dziecko jednak
nie jest samym ciałem. Jest też
umysłem, jest sercem, jest duchem. Uwierzcie, że nikt bardziej
niż ojciec i matka nie ma obowiązku i prawa do kształtowania tego
umysłu, tego serca, tego ducha.
Rodzina istnieje i powinna ist
nieć. Nie ma teorii lub [jakiegoś
pozornego] postępu, który – przeciwstawiając się tej prawdzie
– nie wywołałby zniszczenia. Z

Maria Valtorta
Poemat Boga-Człowieka
książki w wyprzedaży!

rozbitej instytucji rodzinnej mogą
wychodzić tylko przyszłe kobiety
i przyszli mężczyźni coraz bardziej zdeprawowani i wywołujący
coraz większe nieszczęścia. I zaprawdę powiadam wam, że lepiej
byłoby, gdyby nie było już więcej
małżeństw ani potomstwa na ziemi, zamiast rodzin zjednoczonych
mniej niż szczepy małp, rodzin
nie będących szkołą cnoty, pracy, miłości, religii, lecz chaosu, w
którym każdy żyje dla siebie, jak
tryby, które źle się zazębiają i pękają.
Łamcie, rozrywajcie, a... Widzicie zresztą i znosicie skutki
waszego rozbijania najbardziej
świętej formy życia społeczne-go.
Jeśli chcecie, róbcie to nadal. Nie
użalajcie się jednak, jeśli ta ziemia
staje się coraz bardziej piekłem,
siedzibą potworów, które pożerają
rodziny i narody. Chcecie tego i
tak będzie.»

*
Tekst pochodzi z Poematu Boga-Człowieka, Księga I/63: «Nie chciałem w sposób wywołujący rozgłos
wyłamywać się spod praw wieku».

Zamówienia i informacje:
B. H. LUMEN 43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 6
tel. 32 7383869
http://www.mariavaltorta.pl
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31 marca i 1 kwiernia 2013

ORĘDZIA OJCA ŚWIĘTEGO
Przed błogosławieństwm
Urbi et Orbi (fragment):
Drodzy Bracia i Siostry w Rzymie
i na całym świecie, radosnych świąt
Zmartwychwstania Pańskiego! Dobrych
świąt! Z jakże wielką radością głoszę
wam: Chrystus zmartwychwstał! Chciał
bym, aby ta wieść dotarła do każdego
domu, do każdej rodziny, zwłaszcza
tam, gdzie jest najwięcej cierpienia, do
szpitali, do więzień…
Chciałbym przede wszystkim, aby
dotarła ona do wszystkich serc, bo wła
śnie w nich Bóg pragnie zasiać tę Do
brą Nowinę: Jezus zmartwychwstał, jest
nadzieja dla ciebie, nie jesteś już pod
panowaniem grzechu, zła! Zwyciężyła
miłość, zwyciężyło miłosierdzie! Miło
sierdzie Boże zawsze zwycięża!
Także i my, podobnie jak kobiety,
uczennice Jezusa, które poszły do gro
bu i zobaczyły, że jest pusty, możemy
zapytać, jaki jest sens tego wydarzenia
(por. Łk 24,4). Co to znaczy, że Jezus
zmartwychwstał? Oznacza to, że Boża
miłość jest silniejsza niż zło i nawet
śmierć. Znaczy to, że miłość Boga mo
że przemienić nasze życie, sprawić,
że zakwitną obszary pustyni, które są
w naszym sercu. Miłość Boża może to
sprawić.
Ta sama miłość, z powodu której
Syn Boży stał się człowiekiem i poszedł
do końca drogą pokory i daru z siebie,
aż do piekieł, aż do otchłani oddziele
nia od Boga, ta sama miłosierna miłość
oblała światłem martwe ciało Jezusa i
przemieniła je, sprawiła, że przeszło do
życia wiecznego. Jezus nie powrócił do
poprzedniego życia, do życia docze
snego, ale wszedł do chwalebnego ży
cia Boga i wszedł w nie z naszym czło
wieczeństwem, otworzył przed nami
przyszłość nadziei.
Oto czym jest Pascha Pańska: jest
wyjściem, przejściem człowieka od nie
woli grzechu, zła, do wolności miłości i
dobra. Ponieważ Bóg jest życiem, sa
mym życiem, a Jego chwałą jesteśmy
my – żywi ludzie (por. św. Ireneusz, Ad
versus haereses, 4, 20, 5-7).
Drodzy bracia i siostry! Chrystus
umarł i zmartwychwstał raz na zawsze
i dla wszystkich, lecz moc zmartwych
wstania, to przejście z niewoli zła do
wolności dobra musi dokonywać się
zawsze, w konkretnych przestrzeniach
naszego istnienia, w naszym codzien
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nym życiu. Jak wiele pustyń także dziś
musi przejść człowiek! Zwłaszcza tę
pustynię, która jest w jego wnętrzu, kie
dy brakuje miłości do Boga i bliźniego,
gdy nie ma świadomości, że jest stró
żem tego wszystkiego, czym Stwórca
nas obdarzył i czym obdarza. Ale Boże
miłosierdzie może sprawić, że zakwitnie
nawet najbardziej jałowa ziemia, może
przywrócić życie wyschniętym kościom
(por. Ez 37,1-14).
Dlatego zwracam się do wszystkich
z zachętę: przyjmijmy łaskę zmartwych
wstania Chrystusa! Pozwólmy, by odno
wiło nas miłosierdzie Boga, pozwólmy,
aby Jezus nas kochał, pozwólmy, by
moc Jego miłości przemieniła także
nasze życie. I stańmy się narzędziami
tego miłosierdzia, kanałami, przez które
Bóg może nawadniać ziemię, by strzec
całego stworzenia i sprawić, aby kwitły
sprawiedliwość i pokój.
Przed modlitwą Regina Coeli:
Oby moc zmartwychwstania Chry
stusa mogła dotrzeć do każdego czło
wieka - zwłaszcza tych, którzy cierpią - i
wszystkich sytuacji, w których najbar
dziej potrzebne jest zaufanie i nadzieja.
Chrystus zwyciężył zło w sposób
pełny i definitywny, ale do nas, ludzi
każdego czasu, należy przyjęcie tego
zwycięstwa w naszym życiu i w konkret
nych realiach dziejów oraz życia spo
łecznego. Z tego względu wydaje mi się
ważne podkreślenie tego, o co prosimy
dzisiaj Boga w liturgii: „Boże, Ty przez
chrzest nieustannie pomnażasz liczbę
dzieci swojego Kościoła, spraw, aby
Twoi wierni przestrzegali w życiu zobo
wiązań płynących z sakramentu, który
z wiarą przyjęli” (kolekta Poniedziałku

oktawy Wielkanocnej).
To prawda, Chrzest, który nas czyni
dziećmi Bożymi, Eucharystia jednoczą
ca nas z Chrystusem, powinny stać się
życiem, to znaczy przekładać się na
postawy, zachowania, gesty, wybory.
Łaska zawarta w sakramentach Wiel
kanocnych jest ogromnym potencjałem
odnowy w życiu osobistym, rodzinnym,
odnowy stosunków społecznych. Ale
wszystko przechodzi przez ludzkie ser
ce: jeśli pozwolę, by dotarła do mnie
łaska Chrystusa Zmartwychwstałego,
jeśli pozwolę, by zmieniła mnie w tym
aspekcie, który nie jest dobry, który
może wyrządzić krzywdę mnie i innym
ludziom, to pozwalam, aby zwycięstwo
Chrystusa utrwaliło się w moim życiu,
by poszerzyło się jego dobroczynne
działanie. To jest moc łaski! Bez łaski
nic nie możemy uczynić. Bez łaski nic
nie możemy uczynić. A z łaską Chrztu
św. i Komunii Świętej mogę stać się
narzędziem Bożego miłosierdzia. Tego
wspaniałego Bożego miłosierdzia!
Naszym codziennym trudem, powie
działbym: naszą codzienną radością,
jest wyrażanie w życiu sakramentu, któ
ry otrzymaliśmy! Radości poczucia, że
jesteśmy narzędziami łaski Chrystusa,
jak szczepy winnego krzewu, którym
jest sam Chrystus, ożywiane sokami
Jego Ducha!
Módlmy się wspólnie, w imię Pana
który umarł i zmartwychwstał, a także
za wstawiennictwem Najświętszej Ma
ryi, aby Misterium Paschalne mogło
dokonywać dzieła głęboko w nas i w
naszych czasach, żeby nienawiść ustą
piła miłości, kłamstwo prawdzie, zemsta
- przebaczeniu, smutek - radości.
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Przekaz na konto wydawnictwa można wykorzystać
przy zamawianiu prenumeraty pisma lub na inne –
uzgodnione wcześniej – wpłaty.
Prosimy, aby informacje na przekazie były jasne,
jednoznaczne i czytelne; koniecznie z pełnym adresem.
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