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Sprawię, że z NiebioS jak deSzcz 
popłyNie Moja roSa prawości i 
Mój ogród zoStaNie upiękSzoNy. 
z Moich zapaSów NapełNię waSze 
zbiorNiki...
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MATKA BOŻA POWRACA 
DO ANGLII
Walsingham, 1945 r.
Stockport, 1947 r.
Aylesford, 1951 r.

W XI wieku, pięć lat przed inwazją 
Normanów, w małej wiosce Walsingham 
w Anglii, żyła pobożna wdowa, Richeldis 
de Faverches. Pewnego 
dnia, zgodnie z podaniem, 
Richeldis doświadczyła wizji, 
w której Najświętsza Panna 
wzięła ją do Nazaretu i po-
kazała Domek Zwiastowa-
nia. W nim to Anioł Gabriel 
zwiastował Maryi, że ma 
być Matką Boga. Tutaj też 
mieszkał Jezus do czasu wy-
stąpienia publicznego. Wizja 
ta powtórzyła się trzykrotnie. 
Za każdym razem Najświęt-
sza Panna kazała Richeldis 
zwrócić baczną uwagę na 
rozmiary domku tak, aby mo-
gła zbudować jego kopię w jej 
posiadłości w Walsingham.

Richeldis pośpiesznie wy-
konała rozkaz. Robotnicy pod 
jej okiem zbudowali domek 
podobny do tego, który oglą-
dała w widzeniach. Kiedy do-
mek był gotowy, Richeldis nie 
wiedziała gdzie go postawić i 
wówczas otrzymała coś, co 
było dla niej znakiem. Pew-
nego dnia spadła bardzo obfita rosa na 
łąkę, na której pani Richieldis planowała 
postawić domek. Cały teren był mokry 
z wyjątkiem dwu małych prostokątów, 
które pozostawały suche.

Zdecydowano się wznieść kamienny 
fundament na jednym z tych prostoką-
tów. Jednak mimno podejmowanych 
wy siłków, robotnicy nie mogli w żaden 
sposób dopasować fundamentów do 
domku. Pracowali cały dzień wieczorem 
i wrócili do domu „bardzo smutni”.

Richeldis spędziła całą noc na mod
litwie o pokonanie trudności we wzno-

szeniu tego sanktuarium.
Następnego dnia Richeldis i pracow-

nicy stwierdzili, że domek przesunął się 
o 200 stóp na ten drugi prostokąt i że był 
na kamiennym fundamencie.

W ten sposób legenda wyjaśnia 
w jaki sposób Anglia otrzymała swoje 
najsłynniejsze sanktuarium.

Istnieje wielkie podobieństwo pomię-
dzy dziejami domku w Walsingham w 
Anglii i domku w Loretto we Włoszech. 
Domek w Loretto to prawdopodobnie 
ten sam, w którym żyła i mieszkała Naj-
świętsza Panna. Domek w Walsingham 
jest jego kopią. Uważa się, że Domek Lo-
retański przenieśli aniołowie z Nazaretu 
do różnych miejscowości we Włoszech, 
aż spoczął w obecnym miejscu, podczas 
gdy domek w Walsingham został również 
przeniesiony o 200 stóp.

Z tych dwu legend, legenda z Walsin-
gham jest starsza. Jeżeli chodzi o datę 

założenia Loretto, jest to rok 1291, a Wal-
singham 1061. Pierwsza pisana tradycja 
dotycząca Domu z Loretto pochodzi z 
roku 1472, a Domku z Wasingham z 
roku 1465. Walsingham nie może więc 
być kopią Loretto, bo na dwa wieki zanim 
zostało założone Loretto, pielgrzymi w 
Anglii tysiącami wędrowali do Walsin-

gham, do Nowego Nazaretu, 
jak to miejsce nazywano. 
Niezależnie od tego, czy 
legendy te są prawdziwe, czy 
nie, sanktuaria niewątpliwie 
posiadają cechę świętości i 
nie ulegają zakwestionowa-
niu ani cuda, ani ich liczba, 
jakie zostały tam dokonane.

Kiedy Richeldis zmarła, jej 
syn przed pójściem na wypra-
wę krzyżową oddał Domek, 
który już w tym czasie stał 
się sławnym sanktuarium, 
pod opiekę Kanoników Św. 
Augustyna. Zgromadzenie to 
już nie istnieje.

Kanonicy zbudowali wo-
kół domku potężny kościół i 
inne budynki takie jak hospi-
cjum dla chorych pielgrzy-
mów. Drogi prowadzące do 
sanktuarium znaczone były 
krzyżami przydrożnymi. Po-
budowano przy nich również 
dużo kaplic przydrożnych, 
tak, by mogli w nich modlić 

się pielgrzymi. Wśród pielgrzymów byli 
również angielscy królowie i królowe, 
a szlachta prześcigała się w hojności 
dla sanktuarium. Były to oznaki wielkiej 
miłości, którą naród angielski żywił do 
Najświętszej Panny w średniowieczu.

Nowy Nazaret stał się również znany 
w Europie chrześcijańskiej i z tego po-
wodu Anglia nazwana została „Krajem 
świętym, Posągiem Najświętszej Panny”.

Król Henryk VIII miał na początku 
wielkie nabożeństwo do Najświętszej 
Panny. Poszedł z pielgrzymką do Wal-
singham przebywając ostatnią milę boso 

„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i Niewiastę, 
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo Jej: ono zmiażdży 

ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. (Rdz. 3,15)
Don Sharkey

Niewiasta zwycięży (7)
Historia objawień 

Matki Bożej 1830-1961
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w śniegu. Złożył też dla sanktuarium 
bardzo hojne dary. Kiedy zerwał z Rzy-
mem, aby poślubić nową żonę, rozkazał 
sanktuarium spalić. Tak więc po 500 
latach sanktuarium zostało całkowicie 
zniszczone.

Anonimowy poeta, autor „Lamentu 
nad Walsingham” tak się uskarża:

„Och, jakże gorzko, gorzko 
patrzeć jak trawa rośnie,
W miejscu, gdzie niegdyś mury 
Walsingham świeciły radośnie...”
Kiedy Anglia stała się bardziej prote-

stancka, pamięć o Walsingham zaczęła 
stopniowo zamierać wśród większości 
mieszkańców, ale nie wszystkich. Istniało 
pomiędzy tymi, którzy podtrzymywali 
tradycję Walsingham, powiedzenie: 
„Kiedy Anglia wróci do Walsingham, Naj-
świętsza Panna wróci do Anglii”. Dzień 
ten jednak wydawał się bardzo odległy.

W XIX wieku miało 
miejsce pewne ożywienie 
zainteresowania tradycją 
średniowieczną. Dużo 
ludzi interesowało się 
odkrywaniem i odkopy-
waniem starych kościołów 
i opactw. Anglia na nowo 
poczęła odkrywać swo-
ją katolicką przeszłość. 
Wraz z tym ożywieniem 
zrodził się Ruch Oxfordz-
ki, który pociągnął za sobą 
szereg nawróceń wybit-
nych Anglików do Kościo-
ła RzymskoKatolickiego. 
Najwybitniejszą postacią 
pomiędzy nawróconymi 
był John Henry Newman, 
późniejszy kardynał New-
man.

Na miejscu starego 
sanktuarium również rozpoczęto wyko-
paliska. Odkopano ruiny, które odpowia-
dały opisom historycznym. Na przykład 
odkryto odznakę pielgrzyma. Katolicy za-
częli myśleć o powrocie do Walsingham, 
lecz było to wówczas prawie niemożliwe. 
Wszystkie ziemie, które kiedyś należały 
do sanktuarium były w posiadaniu nie-
katolików. W całej wiosce nie było ani 
jednej rodziny katolickiej.

Katolicy zdecydowali się więc zbu-
dować sanktuarium Matki Bożej z 
Walsingham w King’s Lynn, kilka mil od 
dawnej lokalizacji. Do nowego sanktu-
arium wprowadzono figurę Matki Bożej z 
Walsingham poświęconą przez Papieża 
Leona XIII w dniu 19 sierpnia 1897 roku.

Wszystkie przydrożne kaplice z wy-
jątkiem jednej były zniszczone. Ocalała 

jedynie kaplica świętej Katarzyny, którą 
popularnie nazywano „Kaplicą Butów”, a 
to z powodu, że była to ostatnia kapliczka 
przed Walsingham i tutaj pielgrzymi zdej-
mowali obuwie, aby boso odbyć ostatnią 
„Świętą Milę” do sanktuarium.

„Kaplica Butów” została zbudowana 
w połowie XIV wieku i stanowi perłę 
architektury gotyckiej. Zbudowana jest 
w ten sposób, że słońce wstaje z tyłu 
okna kaplicy dokładnie w dzień świętej 
Katarzyny, według starego kalendarza. 
Kaplica jest niewielka, wysoka na 29 
stóp, 6 cali, długa: 12 stóp i 5 cali sze-
roka.

Po zburzeniu głównego sanktuarium, 
przydrożna kapliczka świętej Katarzyny 
nie była już dłużej potrzebna i z początku 
używano jej jako kuźni, później była przy-
tułkiem dla biednych, a w końcu oborą, 
w której trzymano krowy.

W 1894 roku pani Charlotte Boyd, 
wyznania anglikańskiego, odkryła tę 
kapliczkę. Zapragnęła ją odkupić i od-
nowić. W trakcie negocjacji otrzymała 
dar wiary świętej. Dokończyła kupna 
i zatrudniła znanego architekta, aby 
podjął się pracy renowacyjnej. W roku 
1897, w dzień po uroczystości inaugu-
racyjnej w King’s Lynn do Walsingham 
przybyła pierwsza oficjalna pielgrzymka 
od czasów reformacji. Otwarto wówczas 
i kaplicę Butów, przedsionek do Ziemi 
Świętej Walsingham, który przeszedł w 
ręce katolików po upływie prawie trzech 
i pół wieku.

„Kaplica Butów” została sanktuarium 
w roku 1934. Od tego czasu zaczęły do 
niej przybywać pielgrzymki ze wszyst-
kich stron Anglii. Wielu ludzi szło tutaj 

pieszo aż z Londynu odległego o około 
117 mil. W roku 1938, w 400 rocznicę 
zniszczenia Walsingham, kardynał Hin-
sley poprowadził olbrzymią pielgrzymkę 
młodzieży katolickiej do „Kaplicy Butów”.

Podczas wojny w Anglii znalazło 
schronienie wielu katolików mężczyzn 
i kobiet z różnych stron Europy, między 
innymi z Francji, Polski, Belgii i Holandii. 
Wielu z nich przybyło do sanktuarium, 
aby się modlić. Włoscy jeńcy wojenni 
zorganizowali tutaj dzień dziękczynienia 
za uwolnienie ich kraju od faszystów.

Kiedy wojna skończyła się w roku 
1945, wielu katolików, będących w 
służbie armii Stanów Zjednoczonych 
pragnęło wyrazić dziękczynienie Bogu 
nie w „Kaplicy Butów”, lecz w samym 
Nazarecie. Właściciele posiadłości wy-
razili na to zgodę. Odbyła się więc w tym 
roku pierwsza ceremonia katolicka na 

tym miejscu od roku 1538. 
Od tej chwili ceremonia 
błogosławieństwa odbywa 
się tam regularnie. Powo-
li, bardzo powoli Anglia 
powraca do Walsingham.

Innym miejscem ści-
śle związanym z kultem 
Matki Bożej w Anglii jest 
klasztor karmelitański 
w Aylesford. To właśnie w 
nim według tradycji miała 
ukazać się Matka Boża 
św. Szymonowi Stock, 
pierwszemu generalnemu 
przełożonemu karmeli-
tów na Zachodzie. Trzy-
mając w ręku szkaplerz 
powiedziała: „To będzie 
dla ciebie znakiem i dla 
wszystkich karmelitów, 
że ktokolwiek nosić go 

będzie, nigdy nie zobaczy ognia wiecz-
nego”. Wszystkie przywileje i odpusty 
przywiązane do tego dużego szkaplerza 
zostały później również rozszerzone na 
znany Brązowy Szkaplerz, jak również 
na Medalik Szkaplerzny.

Klasztor w Aylesford został skonfi-
skowany przez Henryka VIII, a karmelici 
wygnani. Powrócili tam dopiero w roku 
1950, w czasie kiedy obchodzili 700lecie 
Szkaplerza z Góry Karmel. Tak więc byli 
wygnani z Aylesford przez ponad cztery 
wieki. W roku 1951 powróciło do sank-
tuarium ciało św. Szymona Stocka, które 
przebywało we Francji.

Z dziejów dzisiejszej Anglii pochodzi 
jeszcze historia słynnych róż z Stock-
port. W pierwszą niedzielę maja 1947 
roku, pięcioletnia Paulina Byrne włożyła 
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na figurę Matki Bożej w kościele Św. 
Maryi Stockport, w Anglii, koronę uwitą z 
róż. Podobnych „ukoronowań” jest setki 
w każdym kraju na całym 
świecie w maju.

Wielebny James Turner, 
proboszcz kościoła Św. Ma-
ryi, mówi, że był to złoty jubile-
usz kościoła. Kiedy zamawiał 
w kwiaciarni róże na wieniec, 
prosił o róże złotoherbacia-
ne, jako, że ten kolor jest 
najbliższy złotemu.

„Kiedy przysłano mi ko-
ronę w sobotę wieczorem 
– mówi ojciec Turner – wyglą-
dała pięknie, ale była bardzo 
delikatna. Nie sądziłem, aby 
mogła przetrwać świeża do 
następnego dnia. 

Około połowy maja ze 
zdziwieniem spostrzegłem, 
że róże w koronie były nadal 
piękne i świeże. W latach 
poprzednich róże zawsze 
opadały po tygodniu czy dzie-
sięciu dniach.

Pod koniec miesiąca 
zwykle zabierałem figurę z 
kościoła do mojej sypialni, 
mimo próśb wiernych o po-
zostawienie, ponieważ ją 
bardzo kochali. Moim zda-
niem czerwiec jest miesiącem 
Najświętszego Serca i Matka 
Boża powinna ustąpić miej-
sca Swojemu Boskiemu Synowi.

Jednak pod koniec owego maja róże 
były nadal świeże i nietknięte. Powie-
działem wówczas parafianom: „Dobrze, 
zawsze prosiliście, abym zostawił figurę 
Matki Bożej w kościele. Uczynię to teraz 
na tak długo, jak długo róże zostaną 
nietknięte”. I pół żartem dodałem: „Je-
żeli Matka Boża chce pozostać na tym 
miejscu czci, to jest w Jej interesie, aby 
zachować róże takimi, jakimi są”.

Rzeczywiście jestem przekonany, że 
Najświętsza Panna podjęła wyzwanie, 
ponieważ miesiąc mijał po miesiącu, a w 
różach nie było żadnego śladu zmiany”.

W październiku pewien dziennikarz 
dowiedział się o tym fakcie i wiadomość 
poszła w świat. Tysiącami zaczęli ścią-
gać pielgrzymi. 

W roku następnym, w maju, na głowę 
figury Matki Bożej włożono drugą koronę 
z ofilii. I te kwiaty nie uległy zwiędnięciu. 
W maju 1949 roku siedmioletnia Anna 
Carley włożyła na figurę trzecią koronę.

„Do dnia dzisiejszego – mówi ojciec 
Turner – ani jeden płatek nie spadł z ani 

jednego z 50ciu kwiatów róż.
Osobiście widzę w tych trzech ko-

ronach piękny symbol Matki Bożej uko-

ronowanej przez Ojca Przedwiecznego 
jako Umiłowanej Córki, przez Syna, 
ukoronowanej jako najukochańszej Matki 
i przez Ducha Świętego, ukoronowanej 
jako Czystej Oblubienicy. A pięćdziesiąt 
róż, czyż nie symbolizuje 50 Zdrowasiek 
Różańca?

Z tego względu nie chciałem nakła-
dać na figurę Matki Bożej od Róż czwar-
tej korony i zdecydowałem się włożyć 
ją na figurę Matki Bożej z Lourdes. Ku 
naszemu zdziwieniu i tak korona poszła 
w ślady poprzednich”.

Pewna reporterka zbadała czwartą 
koronę w czerwcu 1950 roku, kiedy ta 
miała już 6 tygodni. Roztarła w palcach 
delikatnie płatki i pręciki kwiatów. Były 
całkowicie suche i odwodnione. Zacho-
wały jednak pierwotny kształt i formę, 
jak również w zasadzie pierwotny kolor. 
Wyglądały jak żywe, mimo że nie były 
takimi. Ponieważ były suche, należałoby 
się spodziewać, że opadną na ziemię, a 
jednak nie opadły.

Reporterka nie mogła dosięgnąć 
trzech pierwszych koron, gdyż były zbyt 

wysoko. Wywnioskowała jednak z ich 
wyglądu, że były w takim samym stanie.

Wydarzenia związane z Walsingham 
i Aylesford oraz Stockport 
przywodzą na myśl prze-
powiednię Dominika Savio, 
dotyczącą Anglii. Była ona 
przekazana Piusowi IX przez 
św. Jana Bosko.

Dominik Savio urodził się 
w roku 1842, a zmarł w 1857, 
na miesiąc przed piętnastą 
rocznicą urodzin. Ogłoszony 
został błogosławionym w 
roku 1933, a kanonizowany 
w roku 1954.

Dominik mówił Janowi 
Bosco kilkakrotnie, że pra-
gnął widzieć się z papieżem. 
Don Bosko zapytał go: dla-
czego...? 

„Chciałbym powiedzieć, 
że mimo tylu licznych do-
świadczeń, które wycierpiał i 
cierpi obecnie, nie powinien 
tracić serca w wysiłkach o An-
glię. Bóg przygotowuje swój 
wielki tryumf w tym kraju”.

„Skąd o tym wszystkim 
wiesz?”  zapytał Don Bosco.

„Powiem księdzu – od-
powiedział chłopiec – lecz 
proszę tego nie wspominać 
nikomu, bo pomyślą, że to 
jest nonsens. Kiedy ksiądz 
pojedzie do Rzymu, powie za 

mnie o tym papieżowi. Pewnego ranka 
w czasie dziękczynienia po Komunii 
świętej miałem wizję, która wydała mi się 
dziwna. Widziałem olbrzymi ląd, połać 
kraju we mgle i pełen ludzi. Kręcili się 
wokoło jakby niepewni, gdzie postawić 
stopę. Ktoś obok powiedział: „To Anglia”. 
I miałem o coś zapytać, gdy ujrzałem 
jego świątobliwość Piusa IX, jakiego 
widziałem na obrazkach. Był bardzo 
bogato ubrany i trzymał w ręku jasną 
pochodnię, z którą zbliżył się do tłumu 
tak, jakby chciał oświetlić im ciemności. 
Kiedy się zbliżał, pochodnia wydawała 
się rozpraszać mgłę i ludzie ukazywali 
się w jasnym świetle. „Ta pochodnia – 
powiedział człowiek obok mnie – to wiara 
katolicka, która ma oświetlić Anglię”.

Don Bosco powiedział o tym wyda-
rzeniu papieżowi w roku 1858. Ojciec 
święty powiedział wówczas: „To o czym 
mi w tej chwili opowiedziałeś utwierdza 
mnie w przekonaniu, aby czynić wszyst-
ko, co będzie możliwe dla Anglii, która 
była moją troską od wielu lat. Oceniając 
jak najniżej to, co mi powiedziałeś, to 
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rada duszy pełnej oddania”.
To właśnie Pius IX ustanowił hierar-

chię katolicką w Anglii w roku 1850 na 
nowo, po prawie 300 latach przerwy.

W roku 1852 John Newman, później-
szy kardynał, wygłosił słynne kazanie, w 
którym nazwał przywrócenie organizacji 
kościelnej w Anglii „drugą wiosną”. Dalej 
mówił w czasie kazania:

„Powstań moja Miłości, moja Piękna 
i przyjdź. Oto czas nawiedzin. Powstań 
Maryjo i przyjdź ze swoją mocą do tego 
kraju Północy, który był kiedyś Twoim 
własnym i weź w posiadanie ziemię, 
która Cię nie zna. 

Powstań Matko Boga i Swoim przej-
mującym głosem przemów do brze-
miennych i cierpiących, aż dziecko łaski 
podskoczy w nich. 

Zaświeć nad nami, Matko, Twoim 
jasnym obliczem jak słońce, o Gwiazdo 
Poranna, Zwiastunko Pokoju, aż wszyst-
kie nasze lata staną się jednym majem. Z 
Twoich słodkich oczu, z Twojego czyste-
go uśmiechu, spod Twoich królewskich 
brwi, zlej dziesiątki tysięcy łask i zadzia-
łaj, nie aby pognębić, ale aby przekonać 
i zwyciężyć Twoich nieprzyjaciół. 

O Maryjo, moja Nadziejo, o Matko 
Nieskalana, spełnij wobec nas obietnicę 
„tej wiosny”.

W czasie, kiedy Newman wygłaszał 
swoje kazanie „druga wiosna” Kościoła 
w Anglii zaczęła właśnie nadchodzić po 
wiekach ucisku. Od tamtej chwili Kościół 
przeszedł już fazę wspaniałego rozwoju. 
Niektórzy eksperci twierdzą, że na dzie-
sięciu Anglików, jeden jest katolikiem, 

chociaż naprawdę trudno jest podać 
dokładną statystykę (dane z lat 60-tych 
XX w. - przyp. red.). Gdybyśmy wzięli pod 
uwagę jedynie praktyki religijne, to Ko-
ściół Katolicki byłby drugim największym 
Kościołem w dzisiejszej Anglii. Kiedyś w 
przeszłości katolicy wywierali niezmierny 
wpływ w tym narodzie, nieraz niewspół-
mierny do danych statystycznych. 

Newman wzboga-
cił nasze ducho-
we dziedzictwo i 
literaturę. Chester-
ton głosił radosny 
sprzeciw wobec 
współczesnego 
pogaństwa. Belloc, 
Knox, to również 
postacie, które sta-
ły się powodem do 
wielkiej radości. 
Trzej z najbardziej 
wybitnych pisarzy 
żyjących w XX w. 
w Anglii: Graham 
Green ,  Eve lyn 
Waugh i  Bruce 
Marshal to kato-
l icy. Tak, Anglia 
przeżywała drugą 
wiosnę.

W całym kraju 
wzrosło wówczas 

nabożeństwo do Najświętszej Panny. 
Odnosi się to nie tylko do katolików, 
ale również do anglikanów i innych 
Kościołów Protestanckich. Przez wieki 
Najświętsza Panna była „wygnana z 
ziemi angielskiej, lecz teraz nie jest to 
już dłużej prawdą”.

„Kiedy Anglia powróci do Walsingham 
 Matka Boża powróci do Anglii”. Wydaje 
się, że Anglia jest rzeczywiście na dro-
dze do Walsingham. Miejmy nadzieję, 
że dzięki protekcji i pod kierownictwem 
Najświętszej Panny „druga wiosna” 
katolicyzmu w Anglii ustąpi miejsca 
pełnemu „latu”.

WNIEBOWZIĘCIE
(Rzym 1950 rok)
Upłynęło już 96 lat od chwili, kiedy 

papież Pius IX stanął w Bazylice św. 
Piotra, aby ogłosić dogmat, że Maryja 
była poczęta bez grzechu.

W 1950 roku, w dniu Wszystkich 
Świętych, inny Pius siedząc na tronie 
pokrytym czerwonym adamaszkiem 
ustawionym naprzeciw obelisku na placu 
Świętego Piotra ma właśnie ogłosić inną 
naukę, która ma dodać chwały Maryi. 
Jest to Pius XII, który zasiadł na tronie 
Piotrowym w roku 1939.

Około 36 kardynałów, 600 arcy-
biskupów i biskupów, setki członków 
arystokracji, polityków, tysiące kapłanów 
i zakonnic, jak również setki tysięcy 
ludzi świeckich, zebrało się wokół Ojca 
Świętego. 700tysięczny tłum rozlał się z 
placu na pobliskie ulice. Słońce promie-
niało na ciemnoniebieskim niebie. Kiedy 
przemówił papież, jego głos donośny i 
czysty przeniesiony został przez mikro-
fony do każdego miejsca w otoczeniu 
placu, jak również do 80 tysięcy wiernych 
zgromadzonych w Bazylice, a także dro-
gą radiową do każdego zakątka świata.

„Powagą Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i 
Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i 
określamy jako dogmat objawiony przez 
Boga: że Niepokalana Matka Boga, Ma-
ryja zawsze Dziewica, po zakończeniu 
ziemskiego życia z duszą i ciałem została 
wzięta do chwały niebieskiej”.

Po zdefiniowaniu dogmatu, Ojciec 
Święty ogłosił: „Dlatego jeśliby ktoś, cze-
go niech Bóg broni, odważyłby się temu 
zaprzeczyć albo dobrowolnie podawać 
w wątpliwość to, co zostało przez Nas 
zdefiniowane, niech wie, że odpadł od 
Boskiej i katolickiej wiary.”.

Na zakończenie tych słów zabrzmiało 
400 dzwonów Rzymu tak głośno, że 
wydawało się, że wstrząsną niebiosami. 
Papież z całą procesją udał się do Bazy-
liki św. Piotra, gdzie miał odprawić Mszę 
świętą ku czci Wniebowzięcia. Kiedy 
przechodził, tłumy witały go okrzykami. 
Dziesiątki tysięcy z obecnych tam wtedy, 
udało się do rzymskich kościołów, aby 
wysłuchać Mszy świętej, gdy w tym sa-
mym czasie papież celebrował uroczystą 
sumę pontyfikalną u świętego Piotra.

Nauka, że Maryja została z ciałem 
i duszą wzięta do nieba była przyjmo-
wana od wieków w zasadzie przez cały 
rzymskokatolicki Kościół, jak również 
uznawana była przez wielu innych 
chrześcijan. Jednak dopiero w naszych 
czasach stała się ona dogmatem wiary 
Kościoła.

Od najdawniejszych czasów pierwsi 
chrześcijanie byli przekonani, że ciało 
Matki Bożej, które nie było skalane 
grzechem pierworodnym, nie doznało 
zniszczenia śmierci. Było wśród nich 
silne przekonanie, że Maryja umarła 
spokojnie wśród Apostołów. Jej śmierć, 
według tradycji, nie była jak śmierć in-
nych ludzi, której towarzyszy cierpienie, 
niechęć opuszczenia tego świata czy 
strach przed nieznanym. Jej śmierć 
była aktem czystej miłości, niezmiernym 
pragnieniem połączenia się z Synem. 
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Jak wierzono, wkrótce po pogrze-
baniu, kiedy Apostołowie odwiedzili 
Jej grób, był on pusty. Jej ciało zostało 
wzięte do Nieba, aby połączyć się z 
duszą. Formalne ogłoszenie dogmatu 
unika sprecyzowania problemu śmierci 
Maryi. Większość teologów przyjmuje w 
tym względzie starą tradycję.

Bardzo szanowana mniejszość teolo-
gów sądzi, że Maryja nigdy nie umarła i 
że Jej ciało jak i dusza były wzięte w tym 
samym czasie do nieba. W obu teoriach 
Matka Boża jest w niebie z duszą oraz 
ciałem i tam przebywa jako Królowa.

Prośby o ogłoszenie dogmatu o 
Wniebowzięciu zaczęły napływać do 
Rzymu tuż po ogłoszeniu dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu Maryi. Papież 
Pius IX sądził jednak, że czas właściwy 
do ogłoszenia tej prawdy jeszcze nie 
nadszedł. Prośby jednak nadal napły-
wały. W ciągu 80ciu lat przekroczyły 
liczbę próśb o zdefiniowanie dogmatu 
o Niepokalanym Poczęciu, chociaż ten 
ostatni poprzedzał okres około 231 lat.

Uczyniliśmy we wcześniejszym 
fragmencie opracowania uwagę, że 
doktryna o Niepokalanym Poczęciu 
bardzo odpowiadała wiekowi XIX. W 
roku 1854 człowiek wyniósł siebie do 
statusu boga i sądził, że potrafi rozwią-
zać wszystkie swoje problemy. Doktryna 
o Niepokalanym Poczęciu przypomniała 
mu, że urodził się naznaczony grzechem 
pierworodnym na duszy i że całkowicie 
jest uzależniony od Boga.

W dzisiejszych czasach ślepy opty-
mizm XIX wieku zmienił się w pesymizm 
i rozpacz. Nauka, zamiast wynieść czło-
wieka do drzwi raju na ziemi, sprowadziła 
go do bram piekieł. Człowiek nie chełpi 
się dłużej, że potrafi rozwiązać wszystkie 
swoje problemy. Wręcz przeciwnie  
ogarnia go rozpacz czy potrafi je w ogóle 
rozwiązać.

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi 
Panny przypomina nam o Tej, która bę-
dąc z duszą i ciałem w Niebie  jest naszą 
Matką, Matką Boga, Królową Nieba i 
wieczną nieprzyjaciółką szatana. Kocha 
nas bardziej niż potrafilibyśmy to robić 
sami i jest naszą potężną Wstawiennicz-
ką. O co Ją poprosimy, to uzyska Ona u 
Boga. U Boga wszystko jest możliwe i 
Bóg nie może Jej odmówić niczego. Nie 
ma więc powodów do rozpaczy, jak długo 
Maryja jest Królową Nieba.

Wniebowzięcie przypomina nam 
również o naszym celu: że nie jest on 
tu na tej ziemi  lecz w Niebie. Jeśli 
będziemy tutaj żyć w zgodzie z Prawem 
Bożym, nasze ciała i dusze połączą się 

ponownie, tak jak połączyły się one przy 
przejściu Maryi do wieczności. Kłopoty, 
które przeżywamy tutaj na ziemi zostaną 
zapomniane w wiecznej szczęśliwości 
Nieba.

Graham Green pisząc w czasopiśmie 
„Life” o Wniebowzięciu stwierdza, że naj-
większym błędem naszych czasów jest 
niedowartościowanie jednostki. „Dzisiaj 
traktuje się ciało ludzkie, jak zbywalny 
przedmiot, jako coś, czego można się 
całkowicie pozbyć przy użyciu bomby 
atomowej lub jako pewnego rodzaju 
padlinę...” 

Po I Wojnie Światowej krzyże znaczy-
ły miejsce, gdzie zginął człowiek: sprzy-
mierzeniec lub wróg. Światło paliło się we 
wszystkich stolicach Europy na grobie 
Nieznanego Żołnierza. Lecz dzisiaj nikt 
nie zaznaczył krzyżem wspólnych gro-
bów, do których zepchnięto zabitych w 
Londynie czy Berlinie. 

Dogmat o Wniebowzięcia głosi 
również naukę o Zmartwychwstaniu, 
odwiecznym przeznaczeniu każdego 
ludzkiego ciała, jak również prawdę o 
dziejach Maryi, które tę naukę jasno 
potwierdzają. Zmartwychwstanie Chry-
stusa to Zmartwychwstanie Boga, ale 
Zmartwychwstanie Maryi  to zmartwych-
wstanie każdego z nas.

Ogłoszenie dogmatu o Wniebowzię-
ciu Maryi przez papieża Piusa XII daje 
nam uroczyste potwierdzenie najwyższej 
duchowej władzy Kościoła, autorytetu, 
który wielu ludzi ignorowało, albo o któ-
rym wielu z nich po prostu zapomniało. 
Stanowi ono również świadectwo niezry-
walnej więzi wiary, która łączy wiernych 
naszych czasów z wiernymi z czasów 
minionych. Walczący ateizm czy seku-
laryzacja minie, ale Kościół Chrystusa 
trwać będzie do końca czasów.

Istnieje uderzająca paralela między 
warunkami w roku 1854, kiedy ogłoszony 
został dogmat o Niepokalanym Poczęciu, 
a warunkami w roku 1950, kiedy ogło-
szony został dogmat o Wniebowzięciu.

We wcześniejszym fragmencie opra-
cowania wspominaliśmy, że w roku 1854 
Kościół osaczony był ze wszystkich stron 
przez nieprzyjaciół i wielu sądziło, że jego 
dni są policzone. Sam papież miał wielu 
wrogów w Rzymie. Raz już wyrzucili go 
z niego i czekali na sposobność, aby 
uczynić to po raz kolejny. Właśnie w 
okresie takich trudności, Kościół osiągnął 
jeden z najwspanialszych momentów w 
swoich dziejach: ogłoszenie dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu. 

Z kolei Papież Pius XII musiał prowa-
dzić Kościół przez okres największych 

problemów, które przeżywał chyba od 
czasów katakumb. Wojny, głód i prześla-
dowanie największe w dziejach ludzko-
ści, to był los zgotowany światu podczas 
jego pontyfikatu. Widział jak Żelazna 
Kurtyna zapada się, izolując jeden kraj 
po drugim. W swym własnym mieście 
Rzymie musiał stanąć twarzą w twarz 
ze wszystkimi trzema systemami totali-
taryzmu, które charakteryzują nasz wiek: 
włoscy faszyści będąc u władzy, kiedy 
papież został wybrany, zdołali zatruć 
mu życie jak tylko można najbardziej. 
Hitlerowcy, którzy opanowali miasto w 
okresie po poddaniu się Włoch aliantom, 
uczynili z papieża faktycznego więźnia 
Watykanu. I wreszcie walczący ateiści, 
którzy paradowali przed Watykanem 
chełpiąc się tym, co uczynią wkrótce z 
Kościołem, kiedy uzyskają władzę w kra-
ju. Właściwie dzięki pełnemu natchnienia 
pontyfikatowi Piusa XII walczący ateiści 
przegrali wybory w roku 1948 i nie zdo-
łali przejąć władzy. Nie potraktowali tej 
porażki jako klęski całkowitej, a czekali 
jedynie na najbliższą okazję na odwet.

I właśnie w tym mieście, przez które 
przeszedł wir wydarzeń w ostatnich 
latach Papież ogłosił prawdę o Wniebo-
wzięciu. I podobnie jak wówczas, tak i 
w tych czasach niepokoju Kościół osią-
gnął jeden z najbardziej chwalebnych 
momentów.

„Płacząca Madonna” - 
Sycylia 1953 rok

Madonna z Syrakuz to małe popiersie 
Matki Bożej. Namalowana została z pło-
nącym sercem i smutnym spojrzeniem. 
Antonina i Angelo Giusto otrzymali tę 
figurę jako prezent ślubny w marcu 1953 
roku. Latem Antonia była w stanie błogo-
sławionym, czuła się słabo i przez cały 
czas miała zawroty głowy. Zmuszona 
więc była pozostać w łóżku przez wiele 
dni. Leżąc w łóżku rozmawiała z małym 
popiersiem umiejscowionym na półce 
przyściennej. 29 sierpnia ze zdziwieniem 
zobaczyła. że z oczu Matki Bożej płyną 
łzy. Trzy kobiety, przyjaciółki rodziny, 
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obecne w tym czasie w domu, zostały 
wezwane, aby obejrzeć popiersie i one 
również widziały łzy.

Z krótkimi przerwami łzy płynęły 
przez cztery dni. Przestały płynąć 1 
września o godzinie 11.30.

Wieść o tym zjawisku szybko roze-
szła się po Sycylii i całych Włoszech. 
Długie kolejki ludzi ustawiły się przed 
domem. Popiersie Matki Bożej umiesz-
czono w miejscu publicznym w pobliżu 
domu państwa Giusto. Miały tam miejsce 
setki uzdrowień. Zbadano również skład 
łez: posiadały one skład naturalnych łez 
ludzkich.

12 grudnia 1953 Episkopat Sycylii 
wydał orzeczenie, w którym stwierdzo-
no, że: „jednomyślnie sądzi się, że nie 
można powątpiewać o płaczu”. Epi-
skopat zwrócił się z prośbą o budowę 
sanktuarium, które uwieczniłoby pamięć 
o tym cudzie. 

L’Osservatore Romano, dziennik 
Watykanu, przedrukował to orzeczenie 
bez komentarza. W dniu, w którym wy-
dano orzeczenie widziano, że Madonna 
płakała dwa razy.

PAPIEŻ MATKI BOŻEJ
Rzym 1954 rok

Papież Pius XII zasługuje na okre-
ślenie go w specjalny sposób papieżem 
Maryi. Miał bowiem bardzo wielkie nabo-
żeństwo do Matki Bożej i Jej wpływ na 
całe jego kapłańskie życie oraz na jego 
pontyfikat był widoczny.

Sam wyznał: „Z radością i szcze-
rze możemy to potwierdzić, że nasze 
kapłańskie życie zaczęło się z Maryją i 
trwało pod Jej opieką i kierownictwem. 
W czasie naszego raczej długiego życia, 
jeżeli udało się nam osiągnąć cokolwiek 
dobrego, cokolwiek prawdziwego, cokol-
wiek użytecznego dla wiary katolickiej, to 
chwała za to, nie należy się nam – lecz 
Bogu i Maryi”.

Ksiądz Eugenio Pacelli, przyszły 
pa pież Pius XII, złożył swoją pierwszą 
ofiarę Mszy świętej w sanktuarium Matki 
Bożej Większej w największym kościele 
Rzymu poświęconym Maryi. Na jego 
we zwaniu kapłańskim czytamy: „Chwa-
lebna Matko Boga, przy której ołtarzu 
złożyłem po raz pierwszy Najświętszą 
Ofiarę Odwiecznemu Bogu, bądź przy 
mnie i pomagaj mi”.

13 maja 1917 r. Maryja wybrała 
godzinę konsekracji Eugenio Pacelle-
go na biskupa, jako czas pierwszego 
objawienia się trójce dzieci z Fatimy. 
Komentując to wydarzenie później Oj-
ciec Święty powiedział: „Było to jakby 
Najświętsza Panna pragnęła pokazać, 

że w tych najbardziej burzliwych latach 
naszego pontyfikatu i w okresie jednego 
z największych kryzysów w dziejach 
ludzkości, powinniśmy zostać otoczeni, 
kierowani i wspomagani Jej matczyną 
obecnością...”

Kiedy został wybrany papieżem, po-
lecił swój pontyfikat Matce Bożej Dobrej 
Rady: „...pod opieką Dziewicy Dobrej 
Rady, która była patronką konklawe po-
dejmujemy rządy Chrystusową łodzią...”

Przez cały swój pontyfikat papież 
Pius XII wykazywał specjalne nabożeń-
stwo do Najświętszej Panny i pokładał 
największą ufność w Jej wstawiennic-
twie. Raz po raz zachęcał wiernych 
do modlitwy do Niej jako Pośredniczki. 
Wspominał Ją w encyklikach, w przemó-
wieniach do pielgrzymów, do Kongresów 
Mariańskich, czy poszczególnych naro-
dów jak i w przemówieniach do całego 
świata.

W czasie trwania II Wojny Światowej 
raz po raz, przypominał, że jedyną drogą 
do pokoju jest dojście do Boga przez Ma-
ryję. Kiedy nadszedł pokój, przypomniał 
całej duchowej rodzinie, aby pamiętano  
o„podziękowaniu Maryi za uzyskanie 
przez Jej potężne wstawiennictwo długo 
upragnionego zakończenia tego najwięk-
szego w dziejach konfliktu zbrojnego”.

Wysłał słowa pochwały i zachęty dla 
pielgrzymujących do Matki Bożej z Gu-
dalupe oraz do La Sallete za regularne 
obchodzenie ważnych uroczystości w 
tamtych sanktuariach. W przemówieniu 
do Kongresu Maryjnego w Ottawie 1947 
roku powiedział: „Jeżeli prawdą jest to, 
co powiedział Bousset, że kiedy Chrystus 
wchodzi na jakąś ziemię, wchodzi tam ze 
Swoim Krzyżem, jest również prawdą, że 
nigdy nie wchodzi tam bez Maryi”.

Kiedy przyjmował członków Sodalicji 
Mariańskiej na audiencji powiedział: 

„Poświęcenie się Matce Bożej w Jej 

Sodalicji oznacza całkowite oddanie się 
Jej na resztę życia i na całą wieczność”. 

W Konstytucji Apostolskiej z 1948 
roku stwierdził, że: „Sodalicja jest z 
całą pewnością akcją katolicką. Struk-
tura i szczególny charakter Sodalicji 
Mariańskiej nie stanowią przeszkody, 
aby nie nazwać ją, w pełnym znaczeniu 
tego słowa, działalnością katolicką pod 
auspicjami i natchnieniem Najświętszej 
Dziewicy Maryi”.

Papież Pius XII przyczynił się znacz-
nie do rozwoju teologii maryjnej. Epilog 
jego encykliki „Mystici Corporis” (z 29 
czerwca 1943) został nazwany „pełnym 
traktatem mariologicznym w miniatu-
rze”. W epilogu tym Papież koncentruje 
się na trzech fazach teologii Maryjnej: 
Maryja jako Współodkupicielka rodzaju 
ludzkiego, Maryja jako Duchowa Matka 
wszystkich członków Mistycznego Ciała 
i Maryja jako Pośredniczka Wszystkich 
Łask.

W „Mediator Dei” (z 20 listopada 
1947) ponownie znajdujemy wzmiankę 
o tych samych atrybutach Maryi:

„Świętsza niż Cherubini i Serafini, 
cieszy się większą chwałą od innych 
świętych, ponieważ jest „Pełną łaski” i 
jest Matką Boga, która dała życie nasze
mu Odkupicielowi. Stała się również 
na szą Matką, wtenczas kiedy Boski 
Od kupiciel złożył z siebie ofiarę, a stąd, 
dzięki temu tytułowi i my jesteśmy Jego 
dziećmi. Ona uczy nas wszelkich cnót, 
daje nam Swego Syna a z nim pomoc, 
której potrzebujemy, ponieważ Bóg 
chciał, abyśmy wszystko mieli przez 
Maryję”.

31 października 1942, w pamiętnym 
przemówieniu radiowym do pielgrzymów 
w Fatimie, Ojciec Święty poświęcił świat 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Później 
zachęcał, aby to samo uczyniła każda 
diecezja, każda parafia i każda rodzina.
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W roku 1945 Pius XII rozszerzył 
Święto Niepokalanego Serca Maryi ob-
chodzone wówczas 22 sierpnia na cały 
Kościół Powszechny.

Szczytem jego posługiwania jako 
papieża maryjnego był dzień Wszystkich 
Świętych 1950 r. W dniu tym zdefiniował 
prawdę o Wniebowzięciu Matki Bożej, 
ustanawiając ją dogmatem wiary.

Czy Matka Boża uczyniła jakiś znak 
aprobaty ogłoszenia dogmatu o Wnie-
bowzięciu?

W roku 1950 papież czterokrotnie uj-
rzał Cud Słońca. Było to zjawisko podob-
ne do Cudu Słońca, który obserwowało 
około 70 tysięcy ludzi w Fatimie 1917 r.

Pierwszy doniósł o tym Frederico 
kardynał Dedeschini, który przemawiał 
podczas uroczystej sumy pontyfikalnej 
w Fatimie 13 października 1951. Msza 
ta kończyła rok święty obchodzony 
poza Rzymem, jak również była wspo-
mnieniem trzydziestej czwartej rocznicy 
ostatniego objawienia Matki Bożej w Fa-
timie. Kardynał Dedeschini był legatem 
papieskim na tę uroczystość. Wyraźnie 
podkreślił jednak, że przemawiał jedynie 
w imieniu własnym:

„Było to o godzinie czwartej po połu-
dniu 30 października, powtórzyło się 31 
października i 11 listopada 1950 roku 
oraz w oktawę 1 listopada, w dniu ogło-
szenia dogmatu o Wniebowstąpieniu. Z 
ogrodów watykańskich papież skierował 
wzrok ku słońcu i na jego oczach ponowił 
się cud, który zdarzył się w Cova da Iria 
w Fatimie.

Kto może patrzeć na słońce, kiedy 
jego okrąg płonie światłem? Papież jed-
nak przy każdej z czterech okazji mógł 
obserwować zachowanie się słońca. 
Poruszające się w ręku Maryi słońce 
sta ło się żywym obrazem, widowiskiem 
ruchów niebieskich, bezsłownym, ale 
wymownym przekazem skierowanym do 
zastępcy Chrystusa.

Czyż nie było to przeniesienie Fatimy 
do Watykanu lub Watykanu  do Fatimy?

17 listopada 1951 roku L’Osserva-
tore Romano powtórzyło wypowiedź 
kardynała Dedeschini, że Ojciec Święty 
czterokrotnie widział Cud Słońca w Wa-
tykanie. Czterokrotny cud miał miejsce, 
jak pisało L’Osservatore, w czasie, kiedy 
rodzina wiernych cieszyła się w jedności 
z Chrystusem z ustanowienia dogmatu o 
Wniebowzięciu Maryi.

7 lipca 1952 roku papież Pius XII 
dokonał długo oczekiwanego poświę-
cenia wybranego kraju przez Maryję Jej 
Niepokalanemu Sercu.

Po raz pierwszy Matka Boża prosiła o 

poświęcenie 13 czerwca 1917 r. Powie-
działa wówczas: „Powrócę, aby prosić o 
poświęcenie wielkiego kraju na Wscho-
dzie Memu Niepokalanemu Sercu”.

Powiedziała również: „W końcu Moje 
Niepokalane Serce zatryumfuje. Ojciec 
Święty poświęci Mi ten kraj, kraj ten na-
wróci się i nastąpi pewien okres pokoju 
dla świata”.

W roku 1929 Najświętsza Panna 
przybyła ponownie tak, jak obiecała, aby 
prosić o poświęcenie wybranego kraju 
Jej Niepokalanemu Sercu. Cytowaliśmy 
już wypowiedź Łucji, że poświęcenie 
powinno być dokonane przez papieża 
kolegialnie, ze wszystkimi biskupami 
świata. Łucja powiadomiła o tym życze-
niu Maryi swojego ordynariusza. Trzy 
lata minęły, a poświęcenia nadal nie było. 
Łucja napisała do biskupa ponownie. 
Zacytowała słowa Pana Jezusa: „Ojciec 
Święty poświęci Mi ten kraj, ale będzie 
za późno” (Każde poświęcenie Maryi jest 
poświęceniem Chrystusowi). 

W jednym z wcześniejszych fragmen-
tów opracowania pisaliśmy, że Pius XII 
w roku 1942 poświęcił świat Niepokala-
nemu Sercu ze specjalną wzmianką o 
tym kraju. Następnego roku wiosną Pan 
Jezus oznajmił Łucji, że był zadowolony 
z aktu poświęcenia, lecz że nie został on 
dokonany w sposób całkowity. Obiecał 
doprowadzić do końca II Wojnę Świa-
tową, chociaż powiedział, że kraj ten 
zwlekać bedzie z nawróceniem.

Po tym długim oczekiwaniu ludzie 
oddani Fatimie z radością dowiedzieli 
się, że w lipcu 1952 r. Papież poświęcił 
wspomniany kraj Niepokalanemu Sercu 
Maryi.

Poświęcenie to zostało dokonane w 
bezprecedensowym liście apostolskim 
datowanym 7 lipca 1952 roku w święto 
Apostołów Słowian Cyryla i Metodego. 
List ten był o tyle wyjątkowy, że nie był 
adresowany do hierarchii kościelnej czy 
rządzących w owym kraju, lecz wprost 
do „ukochanych narodów wspomnianego 
kraju”. W liście tym Papież podkreślił 
swoją wielką miłość, jaką żywi dla tych 
narodów. Wspomniał akt konsekracji z 
roku 1942 i dodał: „A teraz w sposób 
najbardziej szczególny pragniemy po-
święcić i konsekrować wszystkie narody 
tego kraju, temu samemu Niepokalane-
mu Sercu Maryi”.

Papież ogłosił encykliką Fulgens Co-
rona (8 września 1953 r.) nadchodzący 
rok  poczynając od 8 grudnia 1953, a 
kończąc na 8 grudnia 1954, w setną 
rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepo-
kalanym Poczęciu  Rokiem Maryjnym. 

Był to pierwszy w historii Kościoła Rok 
Maryjny. Pius XII był papieżem, który 
dopomógł w tym, że Maryja była bardziej 
znana, bardziej kochana i bardziej czczo-
na niż kiedykolwiek dotąd. Przybliżył do 
nas dzień, w którym Niewiasta zwycięży. 
Był papieżem Matki Bożej.

ROLA MARYI W ŚWIECIE 
WSPÓŁCZESNYM:
MATKA BOGA 
JEST NASZĄ MATKĄ

Przestudiowaliśmy dotąd objawienia 
Matki Bożej, które miały miejsce od roku 
1830, i przeanalizowaliśmy również 
różne aspekty przesłań. Wiemy, że w 
przeciągu ostatnich stu lat dwa z tytułów 
Maryi zostały ogłoszone przez Kościół 
dogmatami wiary. Znamy również wy-
powiedź św. Ludwika Grignion Marii 
de Montfort, że Bóg pragnie, aby Jego 
Matka była znana, kochana i czczona 
bardziej niż kiedykolwiek przedtem. 
Podsumowując można powiedzieć, że 
Maryja staje się dzisiaj bardziej ważna 
niż kiedykolwiek, od czasów średniowie-
cza. Wydaje się, że pragnie, aby „wiek 
atomu” był Jej wiekiem.

Można zadać sobie pytanie: 
„Kim jest Maryja”?
Pytanie takie nie jest bezpodstawne, 

chociaż na takie wygląda. Nawet ludzie, 
którzy przez całe swoje życie mieli głębo-
kie nabożeństwo do Najświętszej Panny 
nie mogą pojąć wielkości chwały, czci 
i potęgi, jaka przynależy Maryi. Umysł 
ludzki po prostu nie może tego pojąć. 
Musimy jednak uczynić wysiłek, aby zro-
zumieć tyle, ile zdołamy. Jeżeli chcemy 
uważnie przyjrzeć się posłannictwu Maryi 
do współczesnego świata, musimy znać 
Jej pozycję w stosunku do tego świata.

Św. Ludwik Maria de Montfort powie-
dział, że: „nikt nie może znaleźć Maryi, 
kto Jej nie szuka i nikt nie zacznie Jej 
szukać, kto o Niej nie wie. Potrzeba więc, 
aby dla większej chwały i poznania Trójcy 
świętej, Maryja była bardziej znana niż 
kiedykolwiek”.

Maryja posiada niezliczone tytuły i 
przywileje. Pokaźne tomy zostały już 
na pisane na ten temat i wcale go nie 
wyczerpały. Można w nieskończoność 
studiować tematykę Matki Bożej. Dla 
naszych celów najważniejsze są Jej trzy 
tytuły: Matka, Pośredniczka i Królowa. 
Te trzy zagadnienia omówione zostaną 
pokrótce w tym rozdziale i w następnych 
dwu.

MARYJA JEST 
NASZĄ MATKĄ

Każdy z nas uświadamia sobie, ten 
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fakt, ale w jakiś bardzo niejasny sposób. 
Słyszeliśmy o nim już tak wcześnie, jak 
daleko sięga nasza pamięć. Przyzwy-
czailiśmy się nawet do zwracania się do 
Najświętszej Panny jako naszej Matki.

Czy jednak naprawdę wierzymy 
w to. Mamy matkę, która sprowadziła 
nas na ten świat. Być może nadal żyje. 
Jeżeli nie, nadal posiadamy Jej żywy 
obraz. Nie można mieć dwóch matek, 
prawda? Maryja jest naszą matką w 
przenośnym sensie: jest 
naszą matką, ponieważ 
okazuje nam matczyne 
zainteresowanie. Tak 
mniej więcej wyrazili-
byśmy nasze poglądy 
na Maryję, gdybyśmy 
mie li poprzestać na tym 
punkcie.

Taka koncepcja jest 
jednak niepoprawna. 
Rze czywiście posiada-
my dwie matki, matkę 
w porządku naturalnym 
i matkę w porządku du-
chowym.

Maryja jest naszą 
Matką w porządku du-
chowym. Jest Ona nią 
tak samo prawdziwie 
jak prawdziwie ziemska 
matka jest matką w po-
rządku naturalnym.

Matka to osoba, któ-
ra daje życie. Nasza 
ziem ska matka daje nam 
ziemskie naturalne ży-
cie. Maryja daje nam 
życie nadprzyrodzone.

Dusze ludzkie po 
grzechu Adama zostały 
pozbawione życia nad-
przyrodzonego. Zostało ono im przy-
wrócone przed Odkupienie Chrystusa 
i przez Sakrament Chrztu św. Maryja 
umożliwiła nam przyjęcie tego życia. 
Uczyniła to w Nazarecie, na Kalwarii i w 
czasie naszego Chrztu św.

W Nazarecie Archanioł Gabriel przy-
niósł Maryi najbardziej cudowną wieść, 
jaką kiedykolwiek otrzymała istota ludz-
ka. Powiedział Jej, że została wybrana, 
aby zostać Matką Boga. Zanim jednak 
wcielenie miało nastąpić potrzebna była 
Jej zgoda. Czy myślała o nas w tym 
momencie? Odpowiadając „nie” pozo-
stawiłaby nas w ciemnościach śmierci. 
Odpowiadając „tak” mogła przynieść 
nam życie. Zgodziła się i Słowo stało się 
Ciałem. Odkupienie stało się możliwe.

34 lata później Maryja stanęła na 

wzgórzu Kalwarii pod krzyżem, na któ-
rym Jej Boski Syn oddawał za nas życie. 
Umierał, abyśmy mogli być uwolnieni 
od grzechu i śmierci. Maryja złączyła 
Swoją ofiarę z Jego ofiarą. W owej chwili 
myślała o nas: Jej dzieciach. Hojnie i 
wspaniałomyślnie ofiarowała Swego 
Syna Ojcu dla naszego zbawienia. 
Nigdy, żadne stworzenie nie uczyniło 
podobnej ofiary. A dla nas uczyniła to 
Maryja, zawsze Dziewica. Odczuwała 

radość, kiedy rodziła Jezusa na ten 
świat. Kiedy rodziła nas do duchowego 
życia, znosiła śmiertelne cierpienie.

I ponownie w czasie Chrztu św. Ma-
ryja dała nam życie duchowe. To dzięki 
Jej wstawiennictwu mieliśmy możliwość 
otrzymania w sposób owocny sakramen-
tu Chrztu św.

Dzięki Maryi mamy więc nadzieję 
cieszyć się wieczną radością w niebie. 
Ona dała nam szansę na przyszłe życie. 
To nie jest „przemijające życie tak, jak to 
ziemskie, lecz życie bez końca  mówi 
Ojciec Emil Neubert, S. M. w książce 
„Mój ideał Jezus, Syn Maryi”  Nie życie 
pełne niedoskonałości i cierpienia, jak 
to obecne, lecz życie nieporównywalnie 
szczęśliwe; nie życie stworzone, ludz-
kie czy anielskie, lecz zrozumiejmy to 

dobrze, partycypacja w niestworzonym 
życiu, w życiu Boga, w życiu Najświętszej 
Trójcy. I tamto życie będzie bezkresne, 
nieporównywalnie szczęśliwe, ponieważ 
będzie udziałem w wieczności i pięknie 
Boga”.

Tak więc życie, do którego rodzi nas 
Maryja jest większe niż życie, którym 
obecnie żyjemy. Ona jest naprawdę 
naszą duchową Matką.

Św. Stanisław Kostka zwykł powta-
rzać z radością: „Mater 
Dei, mater mei”  „Matka 
Boga, moja Matka”. Każ-
dy z nas może powtórzyć 
o sobie tę przeogromną 
prawdę.

Niepokalane Serce 
Maryi zostało ukształ-
towane przez Stwórcę 
w taki sposób, aby czło-
wiek stworzony przez 
Boga mógł otrzymać 
doskonałą Miłość od 
doskonałej Matki. Maryja 
kocha nas Swoim Niepo-
kalanym Sercem.

Ponieważ kocha nas 
tak bardzo, trzyma nad 
nami zawsze pieczę. 

Pilnuje nadprzyro-
dzonego życia, które w 
nas zrodziła. Jeśli zaś 
przez grzech śmiertelny 
tracimy to życie, Ona 
potrafi uzyskać dla nas 
łaski, abyśmy mogli je 
odzyskać ponownie.

Możemy dostrzec 
przykłady tej matczynej 
miłości w Jej częstych 
objawieniach w ostatnich 
latach. Nadal uparcie 

powraca i uporczywie błaga nas, abyśmy 
czynili pokutę i w ten sposób ratowali się 
od skutków grzechu pierworodnego.

„Od jakiegoż już czasu cierpię z wa-
szego powodu  powiedziała płacząca 
Pani w La Sallette  Jeżeli nie chcę, aby 
Mój Syn opuścił was, zmuszona jestem 
modlić się do Niego bezustannie. A wy, 
w ogóle się tym nie przejmujecie.

Chociażbyście nie wiem jak dużo 
się modlili, czy działali  nigdy nie wy-
nagrodzicie mi trudu, jakiego podjęłam 
się dla was”.

Są to słowa prawdziwej Matki, której 
miłość przechodzi wszelkie nasze zro-
zumienie.

„Boża Matka jest moją Matką”. Co za 
głębia znaczenia w tych słowach... Co za 
głębia nadziei i pociechy...
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Gdybyśmy tylko wzięli do serca Jej 
prośby, gdybyśmy tylko dołączyli nasze 
modlitwy do Jej modlitw  nie potrzebo-
walibyśmy się obawiać niczego.

WSZYSTKIE ŁASKI 
PRZYCHODZĄ 
PRZEZ MARYJĘ

W ostatnich czasach zwra-
ca się szczególną uwagę na 
tytuł Matki Bożej Pośrednicz-
ki Wszystkich Łask. Oznacza 
on, że Maryja jest Mediatorem 
między nami a Jej Synem. 
Wszystkie nasze modlitwy i 
prośby idą do Niego przez 
Nią. A On rozdaje Swoje łaski 
również przez Nią,

To, że Maryja jest Pośred-
niczką Wszelkich Łask nie zo-
stało jeszcze ogłoszone jako 
dogmat wiary. Przekonanie 
o tym jednak staje się coraz 
bardziej powszechne.

Pisząc o Powszechnym 
Pośrednictwie Maryi w książ-
ce „The Mother of Jesus” 
(Matka Jezusa) ojciec James, 
O.F.M.Cap., tak to ujmuje: „nie 
można uważnie obserwować 
myśli Kościoła wyrażonej w 
jego nauczaniu bez pielęgnacji 
nadziei, że bliski jest dzień, 
kiedy ten przywilej Matki Bożej 
otrzyma uroczyste potwierdze-
nie. Znaczącym jest fakt, że na 
prośbę Episkopatu Belgijskie-
go udzielone zostało pozwo-
lenie na oficjum i Mszę św. ku 
czci Matki Bożej Pośredniczki 
w dniu 31 maja dla wszystkich 
diecezji belgijskich i tych, które 
o to będą prosić.

W poniższej pracy znajduje się wiele 
cytatów, które są dowodem prawdy, że 
Maryja jest Pośredniczką Wszystkich 
Łask.

„Powiedz wszystkim ludziom  po-
wiedziała Hiacynta do Łucji  że Jezus 
udziela wszystkich łask poprzez Niepo-
kalane Serce Maryi i że musimy do Niego 
kierować wszystkie nasze prośby”.

Katarzyna Labouré widziała światło 
płynące jakby ze szlachetnych kamieni, 
zdobiących palce Najświętszej Panny. 
Ona sama wyjaśniła: „promienie te, to są 
łaski, których udzielam tym, którzy o nie 
proszą. Lecz wiele pereł nie promieniuje, 
ponieważ wielu ludzi nie otrzymuje łask, 
gdyż o nie nie proszą”.

W Pellevoisin Najświętsza Panna po-
wiedziała do Estelle Faguette, że Serce 
Jej Syna ma do Niej tyle miłości, że „nie 

może odmówić żadnej Jej prośbie”.
W innym objawieniu Estelle ujrzała 

krople deszczu padające z rąk Naj-
świętszej Panny. „To są łaski, płynące 
od Mojego Boskiego Syna: czerpię je 
z Jego Serca. On niczego nie może Mi 
odmówić”.

Papież Benedykt XV w sposób wy-
raźny dał wyraz swojej wiary, że Maryja 
jest Pośredniczką Wszystkich Łask. W 
maju 1917 roku, kiedy I Wojna Światowa 
wydawała się ciągnąć w nieskończo-
ność, powiedział: „Ponieważ wszystkie 
łaski są rozdawane rękoma Najświętszej 
Dziewicy, pragniemy, aby prośby Jej 
straszliwie uciśnionych dzieci były kie-
rowane z największą ufnością, bardziej 
teraz niż kiedykolwiek w tej strasznej 
godzinie, ku Wielkiej Matce Boga”. 

Jak to już zaznaczaliśmy wcześniej, 
w osiem dni po tym Maryja ukazała się 
w Fatimie, jak gdyby w bezpośredniej 
odpowiedzi na wezwanie Papieża.

Maryja miała tak wielki udział w 
dziele Odkupienia, że nazywana jest 
Współodkupicielką. Wydaje się wobec 
tego odpowiednie, aby mogła brać udział 

również w rozdzielaniu łask Odkupienia.
Św. Alfons Liguori poucza: „Jezus 

Chrystus jest Jedynym Pośrednikiem, 
jeżeli chodzi o ścisłą sprawiedliwość, 
Jedynym, który uzyskuje dla nas łaski i 
zbawienie poprzez Swoje zasługi. Kiedy 
mówimy, że Maryja jest Pośredniczką, 

to ze względu na Jej Syna. 
Utrzymując, że Ona otrzy-
muje wszystko tylko dzięki 
zasługom Jezusa Chrystusa 
i poprzez modlitwy uczynione 
w Jego imieniu, utrzymujemy 
równocześnie, że wszystkie 
łaski, o które prosimy są nam 
dane przez Jej wstawiennic-
two”.

Wydaje się słuszne, aby w 
naszych czasach podkreślić 
rolę Maryi jako Pośredniczki. 
Ludzie tonący pod ciężarem 
grzechów mogą zbawić się 
jedynie poprzez powrót do 
Boga. Lecz Bóg w Swoim 
wspaniałomyślnym Majesta-
cie wydaje się bardzo odległy 
od tych, którzy Go nigdy nie 
poznali. I dla takich ludzi myśl 
o Bogu wszechsprawiedliwym 
jest przerażająca. Dzisiaj 
ludzie potrzebują raczej miło-
sierdzia niż sprawiedliwości.

Jest to pocieszające, że 
możemy zwrócić się do Maryi, 
pełnej Miłosierdzia Matki i 
prosić Ją o wstawiennictwo za 
nami. Ona, będąc naszą Mat-
ką, jest również Matką Boga, 
a On nie może Jej niczego 
odmówić. Otrzymuje z Jego 
Serca łaski i rozdaje je między 
tych, którzy o nie proszą.

„Nie możemy mieć pokoju bez przy-
czyn prowadzących do pokoju  mówi 
ojciec Edward Lee, C.C.Sp., w publikacji 
pt. „Our Blessed Mother”: Nie ma mowy 
o pokoju, dopóki świat nie zniży się tak, 
aby całkowicie zależeć od Maryi. Dopiero 
wtedy, kiedy Maryja zajmie właściwie 
należne Jej miejsce jako Matka czło-
wieka i kiedy to Jej stanowisko zostanie 
zaakceptowane, świat może powstać. 
Ostatecznie, objawienia Matki Bożej 
w Fatimie pokazują nam prawdę tego 
stwierdzenia. Maryja jest Pośredniczką 
Wszystkich Łask i tylko przez Nią Samą, 
łaska pokoju między narodami może 
przyjść na świat. Słusznie więc w tych 
dniach niepokoju Kościół pozdrawia 
Najświętszą Pannę wspaniałym tytułem: 
Mediatrix Potentissima  Najpotężniejsza 
Orędowniczka.
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MARYJA JEST 
NASZĄ KRÓLOWĄ

Kiedy papież Pius XII definiował 
dogmat o Wniebowzięciu, ogłosił, że 
Maryja jest w niebie z duszą i ciałem. 
W ten sposób przypomniał światu, że 
panuje tam Ona jako Królowa. Było to 
przypomnienie, którego świat bardzo 
potrzebował. Przez MaryjęKrólową na-
rody mogą powrócić do ChrystusaKróla.

Chrystus zawsze woli współdziałać 
ze Swoją Matką. On jest Odkupicielem, 
Ona jest Współodkupicielką, On jest 
Nowym Adamem, Ona jest Nową Ewą. 
Czcimy Jego Najświętsze Serce, czcimy 
również Jej Niepokalane Serce. On jest 
naszym Królem, Ona jest naszą Królową.

„Ponieważ Dziewica Maryja  pisze 
Alfons Liguouri  została podniesiona 
do godności Matki Króla królów, nie bez 
przyczyny Kościół czci Ją i pragnie, by 
Ją czczono tym chwalebnym tytułem: 
Królowej”.

Maryja została naszą Królową, tak 
jak stała się naszą Matką w momencie, 
kiedy zgodziła się zostać Matką Boga. 
Po śmierci i Wniebowzięciu Pan nasz 
ukoronował Ją w Niebie jako Królową. 
Nie została Królową poprzez to ukorono-
wanie. Została ukoronowana ponieważ 
była Królową.

„Na darmo  pisze św. Bernard  moż-
na błagać innych świętych o przychyl-
ność, jeżeli nie zechce pośredniczyć w 
otrzymaniu tej łaski Maryja”.

Ojciec Juarez mówi: „Błagamy świę-
tych, aby byli naszymi wstawiennikami 
wespół z Maryją, ponieważ Ona jest 
Królową i Panią domu”.

„Kiedy Maryja prosi za jakąś duszę, 
cały dwór niebieski błaga razem z Nią. 
Co więcej  mówi św. Bonawentura  kie-
dykolwiek Najświętsza Panna zwraca się 
do Boga, aby wstawić się za nami, Ona, 
jako Królowa, rozkazuje wszystkim anio-
łom i świętym, aby towarzyszyli Jej i do-
łączyli swoje modlitwy do Jej modlitwy”.

Ojciec Emil Neubert, S.M., napisał 
książkę, w której nazywa Maryję Kró-
lową Walczących. Jest to, wydaje się, 
właściwy tytuł z tego względu, że w 
dniu dzisiejszym katolicy wezwani są do 
działalności apostolskiej.

Idea wzywająca nas wszystkich do 
apostolstwa była przez pewien czas 
zapomniana. Człowiek świecki miał za 
zadanie prowadzić dobre życie i zbawić 
własną duszę. To wszystko. Pomaganie 
innym w dziele zbawienia to było zadanie 
dla kapłanów, braci, sióstr, ale nie dla  
ludzi świeckich.

Stan ten był niezmiernie szkodliwy, 

ponieważ idea ta była fałszywa. „Kraje, 
które nie wysyłają misjonarzy do krajów 
pogańskich, wkrótce ujrzą jak upada 
ich własna wiara  powiada o. Michael 
O’Carroll w książce „This Age and Mary” 
(Dzisiejsza epoka i Maryja).

„Społeczności katolickie, które nie 
czyniły żadnego wysiłku w kierunku 
nawracania mniejszości protestanckich 
czy żydowskich, wkrótce ujrzały ze zdzi-
wieniem wypadki odpadnięcia od wiary 
ich własnych społeczności. Podobnie ma 
się sprawa z jednostkami”. 

Ojciec O’Carroll kontynuuje mówiąc, 
że: „każdy człowiek, który nie czyni nic, 
aby pomóc innym być lepszym i który 
unika przyjęcia na siebie obowiązków 
bycia członkiem ciała, kończy w stanie 
niezadowolenia, obojętności i frustracji”.

W dziedzinie odnowy działalności 
apostolskiej dużo uczynił papież Pius 
XI. „Apostolat jest jednym z istotnych 
obowiązków życia chrześcijańskiego”  
powiedział. Innymi słowy, ludzie świeccy 
nie powinni cieszyć się jedynie swoją 
własną wiarą. Muszą uczynić wszystko 
co w ich mocy, aby podzielić się nią z 
innymi. Ostatnio dzięki gorącym wezwa-
niom Piusa XI i Piusa XII liczba świeckich 
apostołów znacznie zwiększyła się. 
Takie organizacje jak Sodalicje, Bractwo 
Nauki Chrześcijańskiej, Legion Maryi, 
Stowarzyszenie Najświętszego Imienia, 
Stowarzyszenie Wincentego a Paulo, 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, 
osiągają bardzo dobre wyniki w pracy 
apostolskiej.

Niedawno Kościół ubolewał nad utra
tą klasy robotniczej. Jest nadzieja, że 
robotnicy powrócą do Kościoła, dzięki 
pracowitości świeckiego apostolatu, któ-
ry podejmuje działania ewangelizacyjne 
w imieniu Maryi. Ona jest ich Królową.

„Niepokalana Dziewica jest tą Nie-
wiastą, która musi zgnieść głowę węża 
 mówi ojciec Neubert  to właśnie Jej 
Bóg powierzył walkę z szatanem i jego 
nasieniem. Ona jest Głównym Dowo-
dzącym, kierującym strategią 
wojny. W tej wojnie ty jesteś 
tylko żołnierzem... Kiedy ci się 
udało odsłonić Chrystusa drugiej 
duszy, pomogłeś w ten sposób 
Maryi w Jej misji dawania światu 
Chrystusa”.

Troska Maryi o zbawienie 
świata szczególnie wzrosła w 
naszych czasach. Dokonała 
licznych objawień. Dała nam taką 
pomoc jak, Cudowny Medalik, 
Zielony Szkaplerz, Szkaplerz 
Najświętszego Serca. W Fatimie 

dokonała spektakularnego Cudu Słońca, 
a to w tym celu, aby podkreślić znaczenie 
Swego posłannictwa.

Jeżeli pamiętać będziemy, że Maryja 
jest Królową, jeżeli będziemy pracować 
pod Jej kierownictwem  naszą dzia-
łalność apostolską ukoronuje sukces. 
Mogą mieć miejsce czasowe porażki 
czy rozczarowania, lecz nigdy Maryja 
nie poniesie jakiejkolwiek stałej porażki.

Pracując z Maryją  Królową, pod 
Jej dowództwem, potrafimy przynieść z 
powrotem światu  Chrystusa.

JAK MOŻEMY 
PRZYŚPIESZYĆ NADEJ-
ŚCIE ZWYCIĘSTWA 
MARYI?

Całkowite 
poświęcenie się Maryi

Św. Ludwik Maria de Montfort  mówi, 
iż „diabeł wiedząc, że ma tylko niewiele 
czasu i teraz mniej zrobi niż kiedykol-
wiek, aby niszczyć dusze, z każdym 
dniem podwaja wysiłki i wzmagania”. 
Ten sam święty dodaje, że: „Maryja musi 
być straszna dla szatana i jego hordy, 
jak armia dobrze zahartowana w boju, 
zwłaszcza w tych ostatnich czasach”.

Niektórzy twierdzą, że nie jesteśmy 
zobowiązani wierzyć w słowa nawet 
kanonizowanego świętego. Jednak kiedy 
patrzymy wokół nas, któż zaprzeczy, że 
istotnie szatan podwaja swoje wysiłki? 
Kiedy rozważymy te liczne objawienia 
Najświętszej Panny w naszych czasach, 
jak również inne objawienia Jej siły i 
chwały, któż zaprzeczy, że Ona także 
wzmaga Swoją kampanię – przeciw 
szatanowi?

„Bóg ustanowił tylko jedną nieprzy-
jaźń  pisze św. Ludwik Maria  ale 
jest ona nieprzejednana i wzmagać 
się będzie, aż do samego końca. Jest 
to nieprzyjaźń między Maryją, Jego 
szlachetną Matką i diabłem; pomiędzy 
dziećmi i sługami Najświętszej Panny i 
dziećmi i narzędziami Lucyfera”.
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W tej totalnej wojnie musimy zde-
cydować się stanąć po jednej lub po 
drugiej stronie. Nie możemy pozostawać 
neutralni, nie możemy być letni. Musimy 
upewnić się, że jesteśmy dziećmi i słu-
gami Maryi, a nie dziećmi i narzędziami 
Lucyfera.

Św. Ludwik Maria propaguje całko-
wite poświęcenie się Najświętszej Dzie-
wicy. Akt ten będzie obecnie tematem 
rozważania.

Najświętsza Panna w każdym ko-
lejnym objawieniu dopominała się o 
trzy praktyki: 1. Modlitwa, zwłaszcza 
Różaniec; 2. Ofiara; 3. Nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi.

Te trzy praktyki staną się tematem 
następnych trzech rozdziałów. Będą na-
zwane Pokojowym Planem Maryi. Prak-
tykując je będziemy pomagać nie tylko 
zbawiać własne dusze i dusze innych 
ludzi, ale będziemy również pomagać, 
aby zapanował pokój na świecie.

Jak dotąd Najświętsza Panna nie 
prosiła specjalnie o całkowite poświę-
cenie tak, jak je głosi św. Ludwik Maria 
de Montfort. W Jej programie nie ma nic, 
co by zaprzeczało takiej praktyce. Co 
więcej, modlitwy, ofiara i nabożeństwo 
do Niepokalanego Serca otrzymują 
dodatkową wartość, jeżeli praktykowane 
są w duchu całkowitego poświęcenia.

Aby w pełni stanąć po stronie Maryi 
w walce z szatanem, powinniśmy bez 
zastrzeżeń stawić się do Jej dyspozycji. 
Najlepszym sposobem do osiągnięcia 
tego celu jest całkowite poświęcenie się 
Jej. Jest to „Prawdziwe Nabożeństwo do 
Najświętszej Dziewicy Maryi” głoszone 
przez św. Ludwika Marię de Montfort. 
Przypomnijmy, że rękopis tej książki 
został odnaleziony w roku 1842.

Nabożeństwo to głosił początkowo o. 
William Joseph Chaminade, założyciel 
Stowarzyszenia Maryi, który żył w drugiej 
połowie XVIII w. Obie te postaci wydają 
się być natchnione tym nabożeństwem 
osobno.

Św. Ludwik Maria nie twierdził, że Do-
skonałe Nabożeństwo jest jedynym środ-
kiem zbawienia. Przeciwnie, twierdził, 
że: „prawdą jest, że możemy osiągnąć 
zjednoczenie z Bogiem innymi drogami”. 
I następnie: „Jest znacząca większość 
świętych, którzy chociaż wszyscy mieli 
nabożeństwo do Najświętszej Panny, to 
wcale albo niewiele kroczyli tą drogą”.

Jednakże de Montfort mówi nam, że 
całkowite poświęcenie się jest najprost-
szą i najkrótszą drogą do Boga, drogą 
doskonałą.

De Montfort nazywa swoje nabożeń-

stwo niewolnictwem Najświętszej Panny. 
W momencie, kiedy dokonujemy aktu 
oddania, stajemy się Niewolnikami Maryi.

Słowo „niewolnik” posiada dla wielu 
ludzi dzisiaj nieprzyjemny wydźwięk. Z 
tego powodu zapewne wielu ludzi opóź-
nia dokonanie aktu oddania.

Baron de Hueck Doherty zaznacza 
słusznie, że: „w dzisiejszych czasach 
zbyt lekko traktujemy grzechy. Często 
jesteśmy niewolnikami diabła. Świat jest 
poddany niewoli szatana i jemu się to po-
doba. Lecz niech ktoś wspomni niewolę, 
dobrowolną niewolę Matki Boga, której 
„fiat” sprowadziło na ziemię Syna Bożego 
i Odkupienie, oraz otworzyło drzwi raju 
dla wszystkich dzieci rodzaju ludzkiego, 
zżymamy się, spoglądamy w drugą 
stronę, potrząsamy głową i zaczynamy 
mówić o dewocji i manii religijnej. Czy 
nie jest to dziwne i nie do zniesienia?”

Św. Ludwik Maria przyjmuje od 
św. Bernarda i Bonawentury niektóre 
z dowodów na potwierdzenie koniecz-
ności położenia nadziei w Maryi: „Idąc 
za Nią  nie zboczysz z drogi, modląc 
się do Niej  nie wpadniesz w rozpacz, 
myśląc o Niej  nie pobłądzisz, będąc 
pod Jej obroną nie poczujesz strachu, 
podtrzymywany przez Nią nie upadniesz, 
prowadzony Nią nie zmęczysz się, pod 
Jej opieką  trafisz do nieba. Jej ręka jest 
mocna: powstrzymuje Chrystusa od ka-
rania, diabła od szkodzenia, cnotę przed 
ucieczką i zasługę przed zniknięciem, 
łaskę przed odejściem”.

Tym, którzy są-
dzą, że oddawanie 
wielkiej czci Maryi 
pomniejsza cześć 
winną Bogu,  św. 
Ludwik odpowiada: 
„nie można myśleć 
o Maryi, żeby Mary-
ja w zamian za nas 
nie myślała o Bogu. 
Kiedy czcisz Maryję, 
Ona w Twoim imieniu 
czci Boga. Maryja 
istnieje tylko w rela-
cji do Boga, którego 
jest echem: powtarza 
tylko Boga. Jeżeli 
mówisz: „Maryjo”, 
Ona mówi „Boże”. 
Św. Elżbieta pochwa-
liła Maryję i nazwała 
Ją „błogosławioną”... 
Jej odpowiedzią było 
„Magnificat” (Wielbi 
dusza moja Pana).

De Montfort oparł 

Prawdziwe Nabożeństwo na potrójnej 
roli Maryi, jako Matki, Pośredniczki i 
Królowej.

Jeżeli Maryja jest naszą Matką w 
najprawdziwszym sensie tego słowa, to i 
my jesteśmy Jej dziećmi w takim samym 
sensie. Ona ma prawo do naszych dusz.

Jeżeli jest naszą Pośredniczką, to 
otrzymujemy od Niej wszystkie łaski i 
nasze życie duchowe całkowicie zależy 
od Niej. Ma Ona więc prawo do naszych 
modlitw.

Jeżeli jest naszą Królową, to musimy 
się Jej całkowicie podporządkować. Mu-
simy być Jej żołnierzami, Jej sługami. Ma 
prawo do królowania w naszych sercach.

Według de Montforta doskonałym 
sposobem uznania potrójnej roli Maryi w 
stosunku do naszych dusz jest oddać się 
całkowicie pod Jej panowanie. Oznacza 
to całkowite poświęcenie siebie Jezusowi 
przez ręce Maryi, jako uznanie naszej 
pełnej zależności od Nich Obojga.

Św. Ludwik Maria nazywa to pełnym 
odnowieniem przyrzeczeń Chrztu św. 
Wówczas wyrzekliśmy się szatana i 
wszystkich jego spraw oraz oddaliśmy 
się Chrystusowi. Poświęcając się Je-
zusowi odnawiamy to przyrzeczenie 
poprzez najdoskonalszy środek, jakim 
jest Najświętsza Dziewica.

1. 
Oddajemy Maryi nasze ciało. Na sze 

oczy, nasz język, wszystkie części ciała 
muszą służyć ku chwale ich niebieskiej 
Pani. Dzieje się to przez ofiarowanie Jej 



2/2012

13

Vox Domini 43-190 Mikołów 
skr. poczt. 72 Tel.: 32 2584228 (8.00 - 14.00). 

e-mail: biuro@voxdomini.com.pl  
http://www.voxdomini.pl  http://www.voxdomini.pl/sklep 

Redakcja: Ewa Bromboszcz. Nakład: 2 tys. egz. 
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Przedruk i wykorzystanie tek s tów 

możliwe wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody. 
 Nr konta do wpłat na prenumeratę: BRE Bank (35 zł rocznie) 

16 1140 2004 0000 3602 3422 2480

wszystkich naszych czynów zwyczaj-
nych, jak również aktów heroicznych.

2. 
Oddajemy Maryi naszą duszę ze 

wszystkimi Jej władzami, takimi jak in-
teligencja czy wolna wola. Przyrzekamy, 
że używać będziemy tych władz w Jej 
służbie.

3. 
Oddajemy Maryi nasze ziemskie 

dobra. Oznacza to, że odtąd traktujemy 
je jako przynależne raczej do Niej niż 
do nas. Stajemy się „administratorami” 
Jej dóbr.

4. 
Oddajemy Maryi nasze wewnętrzne i 

duchowe dobra. Tymi są nasze zasługi, 
cnoty i dobre czyny w przeszłości, teraź-
niejszości i przyszłości.

Ostatnia część poświęcenia oznacza, 
że oddajemy Jezusowi przez Maryję 
prawo dysponowania naszymi modli-
twami, jałmużnami, umartwieniami i 
pokutą. Wszystko to zostawiamy Maryi 
do dyspozycji. Może używać ich tak, jak 
Jej to się wydaje potrzebne dla większej 
chwały Boga, o czym Ona wie najlepiej. 
Już więcej nie jesteśmy „właścicielami” 
dobrych czynów, które spełniamy. Maryja 
może wykorzystać je dla wybawienia 
jakiejś duszy z czyśćca lub nawrócenia 
grzesznika, lub dla dowolnego innego 
celu, który wybierze.

Jest to ofiara, której nie wymaga 
nawet reguła społeczeństw zakonnych. 
Zakonnicy składają śluby ubóstwa, czy-
stości i posłuszeństwa. Nie przyrzekają 
jednak pozbycia się wartości ich wła-
snych modlitw i dobrych czynów.

Oczywiście osoba, która uczyniła akt 
oddania się, może nadal ofiarowywać 
swoje modlitwy w upragnionych celach. 
Czyniąc to jednak ma świadomość, że 
Maryja może użyć ich dla jakiegoś inne-
go celu. Można bezpiecznie stwierdzić, 
że osoba ofiarowująca swoje modlitwy 
nic nie traci. Nikt jeszcze nie prześcignął 
Maryi w hojności.

Wreszcie całkowite pozbawienie się 
wszystkiego okazuje się zyskiem. Maryja 
wykorzysta najmniejszą cząstkę tego, co 

Niepokalanej Dziewicy”.
„Oznacza to wykorzystanie twojej 

woli jedynie do pragnienia tego, cze-
go pragnie Maryja. To implikuje stałą 
wierność w wykonywaniu monotonnych 
zajęć, hojne przyjęcie wszelkich ofiar”.

„I wszystko to musisz wykonać nawet 
wówczas, gdy nie podtrzymuje cię już 
dłużej uniesienie, kiedy czujesz się zmę-
czony, kiedy padasz ofiarą pokus, kiedy 
widzisz jak wszyscy inni myślą jedynie 
o zaspakajaniu własnych egoistycznych 
interesów”.

To wydaje się trudne i jest naprawdę 
trudne. Mamy ku temu jednak pomoc i 
podporę w Maryi. Jeżeli będziemy szcze-
rze pracować dla Jej sprawy, Ona doda 
nam siły do wytrwania.

Aby skutecznie żyć zgodnie z aktem, 
powinniśmy nabyć nawyk częstego od-
nawiania go. Powinniśmy odmawiać go, 
kiedy wstajemy rano, kiedy zaczynamy 
pracę, po obiedzie czy przed udaniem się 
na spoczynek. Powinniśmy odnawiać go 
zwłaszcza w chwili pokusy.

Św. Ludwik Maria twierdzi, że nad-
chodzi era Maryi, epoka kiedy ludzie 
zagubią się w Maryi, staną się żywymi 
kopiami Maryi, w kochaniu i chwaleniu 
Jezusa.

„Kiedy ów czas szczęśliwy, ten wiek 
Maryi nadejdzie? Nie stanie się to dopóki 
ludzie nie poznają i nie zaczną prak-
tykować tej formy nabożeństwa, którą 
głoszę”. (cdn)

ofiarowujemy, w sposób który podobał 
się będzie Bogu. De Montfort przytacza 
starą historię o wieśniaku, którego bied-
ny dar został ofiarowany królowi przez 
królową na tacy ze złota.

„Ta forma nabożeństwa  mówi św. 
Ludwik Maria  sprawia, że oddajemy Je-
zusowi i Maryi bez zastrzeżeń wszystkie 
nasze myśli, słowa, czyny, cierpienia w 
każdej minucie naszego życia i to w taki 
sposób, że czy jesteśmy świadomi, czy 
śpimy, czy jemy, czy pijemy, czy wyko-
nujemy wielkie rzeczy, czy bardzo małe, 
cokolwiek robimy, nawet bez myślenia o 
tym, przez sam fakt ofiarowania, przy-
najmniej jeżeli nie został on w sposób 
wyraźnym odwołany, wszystko to robimy 
dla Jezusa i Maryi”.

Akt oddania stawia duszę w stanie 
całkowitej zależności od Maryi. Nigdy 
już nie będziemy myśleć: „Zrobię to”; w 
zamian będziemy mówić: „Jeżeli Maryja 
tego chce, zrobię to”. Nabywamy nawyku 
mówienia, działania i myślenia kogoś, 
kto należy i całkowicie zależy od Maryi, 
Królowej i Matki.

„Musimy wszystko czynić  mówi św. 
Ludwik Maria  przez Maryję, z Maryją, 
w Maryi, dla Maryi”. Są to słowa, które 
echem odbijają słowa św. Pawła, powta-
rzane przez kapłana w czasie Mszy św.: 
„Przez Niego, w Nim i z Nim”. Jest to 
istota życia chrześcijańskiego.

Po dokonaniu Aktu Ofiarowania się 
należy starać się żyć zgodnie z tym 
Aktem. Ojciec Neubert w Queen of 
Militants pisze:

„Żyć tak, to jest działać w każdym 
momencie tak, jak ktoś, kto już więcej 
nie przynależy do siebie samego, lecz do 
Najświętszej Panny: używać tego czym 
jesteś, tego co masz i tego co robisz nie 
dla siebie  lecz dla Niej”.

„Oznacza to, używanie tego co 
posiadasz niezgodnie z własnymi za-
chciankami, lecz zgodnie z tym, co  jak 
sądzisz  jest zamiarem Maryi”.

„To oznacza posługiwanie się naszym 
ciałem ze wszystkimi jego władzami, nie 
aby zdobyć zadowolenie pożądania 
czy próżniactwa, lecz w misji żołnierza 
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W swoim orędziu z 25.04.2005 r. 
Matka Boża powiedziała do jednej z 
osób widzących, Mariji, a przez nią do 
wszystkich swoich dzieci naszej ziemi:

„Drogie dzieci, drogie dzieci, 
dziś znowu zachęcam was do od
nowienia modlitwy w waszych ro
dzinach. Niech przez modlitwę i 
lek turę Pisma Świętego do waszych 
rodzin wejdzie Duch Święty, aby was 
odnowić. W ten sposób staniecie 
się nauczycielami wiary w waszej 
rodzinie. Przez modlitwę i przez waszą 
miłość świat wejdzie na lepszą drogę, 
a miłość zacznie królować w świecie. 
Dziękuję, że odpowiedzieliście na 
moje wezwanie.”

Nie jest to jedyne orędzie, w którym 
Matka Boża tak wyraźnie ukazuje rodzinę 
jako najistotniejszą część każdego 
procesu odnowy wiary. Bez wątpienia 
rodzina pełni najważniejszą rolę w 
społeczeństwie. Szukając w internecie 
definicji rodziny, można znaleźć bardzo 
mało informacji, ponieważ obraz ro
dziny podlega w społeczeństwie ogro
mnemu przewartościowaniu, które 
uwarunkowane jest zmianami oraz 
pojawiającymi się alternatywnymi 
formami życia społecznego. Tak mniej 
więcej brzmi wyjaśnienie pojęcia 
„rodzina”: 

„Żadna inna grupa nie wpływa na 
życie człowieka tak intensywnie jak 
rodzina. Jest ona małą grupą osób, 
które zazwyczaj mają ze sobą codzienny 
kontakt, przy czym członkowie rodziny 
przez kilkanaście lat razem mieszkają, 
śpią pod jednym dachem i jedzą przy 
jednym stole. Pojawiające się życiowe 
zadania są wspólnie podejmowane, takie 
jak np. formy spędzania wolnego czasu, 
prowadzenie gospodarstwa domowego 
lub zdobywanie środków utrzymania. 
Między członkami rodziny powstaje silna 
uczuciowa i emocjonalna więź wskutek 
częstych kontaktów i głębokich relacji.”

Gdy szukamy definicji rodziny w 
leksykonie teologicznym Herdera, 
znajdujemy następujące słowa:

„Dana przez naturę do życia, 
wspólnota matki, ojca i dzieci tworzy 
jako najbardziej podstawowa jednostka 
społeczna, gospodarcza, zdolna do 
prokreacji oraz wychowywania fun
damentalną komórkę ludzkiej spo

wiary, miłości i zaufania Bogu. 
Właśnie o tym mówi Matka Boża w 

orędziach. Zakorzeniając się w modlitwie 
i ufności Bogu, naszemu Ojcu, będziemy 
nieść miłość na cały świat. Jakże ważne 
są wczesne doświadczenia dziecka, które 
uczy się od mamy wspólnej modlitwy 
wieczornej. Jakże istotna jest wspólna 
modlitwa całej rodziny, która nie powinna 
ograniczać się do krótkiej modlitwy przy 
posiłku. Wspólna modlitwa różańcem 
oraz wieczorny pacierz wzmacnia nasze 
serca obecnością Ducha Świętego oraz 
zachęca nas do wiary i miłości, której 
pragnie w nas Matka Boża, abyśmy mogli 
iść drogą świętości. Ona nas kocha, 
dlatego zaprasza nas nieustannie do 
czynienia małych ofiar, które powinniśmy 
łączyć z cierpieniami Chrystusa, z 
miłości do Niego. Dobrze byłoby częściej 
zatrzymać się z kochającą uwagą nad 
słowami Jezusa: „Jeśli nie staniecie się 
jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego” (Mt 18,3).

Moja wnuczka, Wiktoria, ma pięć 
lat. Każde środowe popołudnie spędza 
razem ze swoim ośmioletnim bratem u 
nas, dziadków. Przy framudze drzwi do 
biura znajduje się drążek gimnastyczny. 
Mała staje pod nim i mówi: „Dziadku, 
możesz mnie podnieść?” Podnoszę ją 
i kiedy jej małe rączki chwytają drążek 
mówi: „Dziadku, teraz możesz mnie 
puścić”. Nie trzymam jej, ale jest tak jak 
przypuszczam – po krótkiej chwili nie ma 
siły się trzymać i spada. Przestraszony 
mówię jej: „Wiktoria, nie wolno ci tak 
nagle spadać!” A ona patrzy nam mnie i 
mówi: „Ależ dziadku, przecież i tak mnie 
złapiesz!”

To doświadczenie wiele mnie 
nauczyło. Zauważyłem, że jej zaufanie 
do mnie, jej dziadka, obudziło we mnie 
niespodziewaną radość, i przyszła mi 
myśl: jeśli mielibyśmy tak niewzruszone 
zaufanie wobec naszego Taty w 
Niebie, dopiero wtedy miłość w świecie 
rozprzestrzeniałaby się poprzez naszą 
wiarę i modlitwę. 

I jestem pewien, że każda rodzina, 
która karmi swojego ducha modlitwą i 
żyje wiarą w Boga, jest prowadzona w 
miłości Boga i kroczy drogą świętości.

Przekład z niem.: A. B.
z Gebetsaktion Medjugorje nr 1/2012

łeczności.” 
Na podstawie badań socjologicznych 

stwierdzono, że „rodzina umożliwia 
jednocześnie spełnienie życia osobistego, 
jak i tęsknotę za życiem wspólnotowym. 
Więź rodzinna, przecząca wszystkim 
racjonalnym związkom partnerskim, 
sprzeciwiającym się naturze ludzkiej, 
skutkuje poprzez miłość zawiązaniem 
najgłębszej wspólnoty.”

Mi łość powinna być mocnym 
fun damentem rodziny. Spójrzmy na 
świętą rodzinę, która od początku 
pokładała ufność w Bogu i chroniona 
była mocą Ducha Świętego. Jakie 
wychowanie musiała otrzymać Maryja, 
Matka Jezusa, że wypowiedziała z 
silną wiarą „Fiat” wobec woli Boga. 
Wykazała się niezwykłą dojrzałością, 
chociaż miała prawdopodobnie dopiero 
14 lat. Wiedziała, że nie może mieć 
dziecka, skoro nie zna męża. A więc 
była świadoma jako młoda kobieta i 
dziewica praw natury i płodności. Musiała 
bardzo kochać Boga, ponieważ według 
tego, co powiedzieliśmy, była światłą 
młodą kobietą, świadomą także groźby 
ukamienowania. Pomimo wszystko 
zaufała Bogu i zdała się całkowicie na 
Tego, który ją napełnił odwagą. Czując, 
że jej kuzynka, Elżbieta potrzebuje 
pomocy, będąc w szóstym miesiącu 
ciąży, Maryja wybrała się do niej w 
odwiedziny, a ta pozdrowiła ją tymi 
słowami: „Błogosławiona jesteś Ty, 
która uwierzyłaś, że spełnią się słowa, 
powiedziane Ci od Pana”. Dla obu kobiet 
wszystkie wydarzenia naznaczone są 
łaskawą obecnością Boga. Nie boją się, 
ponieważ zakorzenione są w wierze i 
miłości do Niego.

Po trzech miesiącach Maryja wra
ca do domu. Józef, jej narzeczony 
roz poznaje, że Maryja jest w stanie 
błogosławionym. Nie chce jej zostawić na 
pastwę losu, ale zamierza potajemnie ją 
oddalić, tak jak relacjonuje Ewangelia św. 
Mateusza. We śnie ukazuje się Józefowi 
Anioł Pana, który mówi: „Nie bój się wziąć 
do siebie Maryi jako swej małżonki, 
albowiem z Ducha Świętego jest dziecko, 
które się narodzi.” (Mt 1, 20) I Józef czyni 
tak, jak polecił mu Anioł  bierze Maryję 
do siebie. Także Józef okazuje się być 
człowiekiem głębokiej wiary i miłości. 
Maryja i Józef są świadkami wielkiej 

Dr Kurt Kollars

Wiara, miłość i głębokie zaufanie: 
fundamenty chrześcijańskiej rodziny
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Ojciec Slavko Barbaric 
pokazał mi pewnego dnia 
rankiem wypisaną kartkę 
pocztową, której  t reść 
brzmia ła mnie j  więcej 
następująco: „W zeszłym 
roku Matka Boża uzdrowiła 
mnie na Górze Kriżevać 
z nałogu narkotykowego. 
Chc ia ł bym w  ramach 
dziękczynienia przez rok 
pomagać w sprzątaniu tej 
świętej góry.” Kartka była 
napisana po włosku.

Ojciec był bardzo ra
dosny i rozmawialiśmy o 
tym, czy ta góra objawień 
poprzez czynioną pokutę, 
jaką jest pielgrzymowanie, 
wyjednuje ludziom łaski 
uzdrowień, uwolnień, a 
także powołania. 

We wspomnianym przy
padku było to doświadczenie 
pełni  łaski .  Ten młody 
mężczyzna został nie tylko 
uwolniony z nałogu, ale 
także odkrył swoją drogę 
powołania. Swego czasu 
towarzyszył pierwszym 
przybyłym do Medziugorja 
narkomanom, którzy doświadczali 
uwolnienia i uzdrowienia, a następnie 
wspierał ich na drodze pracy nad sobą 
i abstynencji.

Krzyż jest znakiem naszej wiary. Złe 
duchy boją się tego znaku, ponieważ 
oznacza on  zbawien ie ,  wyraża 
bezwarunkową miłość Boga do nas, Jego 
stworzeń. Na nim widzimy wyraźnie, jak 
wszechmocny Bóg stał się bezsilny, 
ale bezsilny z miłości do nas. Myślę, 
że dzieje się wiele uwolnień przy tym 
świętym krzyżu, który zawiera w sobie 
cząstkę krzyża, na którym umierał Jezus.

„W tym znaku zwyciężysz” takie 
słowa płyną z historycznej legendy o 
cesarzu Konstantynie, który stając do 
walki pod sztandarem krzyża, pokonał 
wojska cesarza Maksymiusa. 

W sercach, które stają się otwarte na 
obecność Boga dzięki doznanej łasce 
uwolnienia, ziarno łaski może skutecznie 
wzrastać i przynosić plony. Na tej górze 
dzieją się cudowne wydarzenia.

Przed laty, gdy wczesnym rankiem 

wspinałem się na Krizevac, niosąc 
ze sobą mój dziennikarski sprzęt, 
zauważyłem u stóp wielkiego krzyża 
postać dziewczyny. Miała długie 
czarne włosy. Była głęboko zatopiona 
w modlitwie. Byliśmy sami, co nawet 
dawniej było niezwykłą sytuacją. Nie 
mogłem się oprzeć zadaniu pytania, co 
ją skłoniło do przybycia do Medziugorja. 
Odpowiedziała mi radośnie: „Pochodzę 
z Turynu i przyjechałam tutaj, aby 
podziękować Matce Bożej za łaskę 
powołania, które usłyszałam właśnie na 
tej górze. Wkrótce wstępuję do zakonu 
karmelitanek. Otrzymałam specjalne 
pozwolenie na krótkie odwiedzenie 
Medziugorja oraz podziękowanie Matce 
Bożej za otrzymane łaski.”

Byłem głęboko poruszony, gdy powoli 
schodziłem z góry. Niedługo potem 
spotkałem grupę młodych chłopców, 
którzy szli z przeciwnej strony. Także 
ich spytałem o motywację i intencję 
pielgrzymowania na Górę Krzyża. Wtedy 
opowiedzieli mi, że towarzyszą swojemu 

przyjacielowi, który na tej 
górze otrzymał powołanie 
kapłańskie. A teraz wracają 
podziękować, ponieważ w 
niedługim czasie otrzyma 
święcenia kapłańskie. 
Zobaczyłem te spotkania 
jako doświadczenie ogro
mnej łaski, także dlatego, 
że mogłem je nagrać i 
następnie zrealizować o 
nich audycję radiową. 

Ale na tym nie koniec. 
Przed starym budynkiem 
parafii siedziała na ka
wałku muru grupa mło
dych mężczyzn, którzy 
p romien ie l i  radośc ią . 
Podszedłem do nich, by 
zrobić wywiad. W czasie 
drogi powrotnej z Kriżevać 
było to już trzecie spotkanie, 
z którego mogłem się 
dowiedzieć o otrzymanej na 
tej górze łasce po wo łania. 

„Przyjechałem zaraz 
po moich święceniach 
kapłańskich, aby podzię
kować Matce Bożej”, mówił 
z radością.

Nie można inaczej 
nazwać tej świętej góry jak tylko „górą 
powołań”. Przytoczę jeszcze przykład 
młodego, austriackiego kapłana, kiedyś 
lekarza, który był na Górze Krzyża w 
chwili śmierci o. Slavko i zamykał mu 
oczy. W tym samym czasie zobaczył 
postać kobiety, która z uśmiechem 
wołała go gestem, aby przyszedł, jakby 
chciała mu powiedzieć: „Chodź, pospiesz 
się!” Nagle uświadomił sobie jasno 
słowa: „Chcę zostać księdzem.”

„Życie w Medziugorju płynie z krzy
ża”, wypowiedział prorockie słowa o. 
Jozo Zovko, a tym samym ukazał istotę 
historii uzdrowień w tym miejscu: „W 
krzyżu jest zdrowie, w krzyżu jest życie, 
w krzyżu jest nadzieja!”. Nie możemy 
również zapominać, że tak jak kiedyś 
pod krzyżem stała Maryja, Matka Jezusa, 
tak i teraz stoi, aby prowadzić nas do 
kochającego Serca Jezusa, które jest 
otwarte dla wszystkich!

Przekład z niem.: A.B.

M. E. Lang – Pertl

Kriżevać – góra powołań, 
uzdrowień i uwolnień
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Przekazane 
mirjanie 
2 czerWca 2012 
Drogie dzieci, jestem pośród 

was nieustannie, bo kochając was 
bezgranicznie pragnę ukazać wam 
bramy nieba. Chcę wam powie-
dzieć, jak je otworzyć:  przez do-
broć, miłosierdzie, miłość i po-
kój, przez Mojego Syna. Dlatego, 
dzieci moje, nie traćcie czasu na 
marności. Tylko poznanie miłości 
mojego Syna może was zbawić. 
Poprzez tę zbawczą miłość i przez 
Ducha Świętego, On wybrał mnie. 
Ja zaś, razem z Nim, wybieram 
was, abyście byli apostołami Jego 
miłości i Jego woli. Dzieci moje, 
na was spoczywa wielka odpowie-
dzialność. Pragnę, abyście poprzez 
swój przykład pomogli grzeszni-
kom przejrzeć, abyście ubogacili 
ich biedne dusze i zawrócili je w 
moje objęcia. Dlatego módlcie się, 
módlcie się, pośćcie i spowiadajcie 
się regularnie. Jeżeli spożywanie 

mojego Syna stanowi centrum wa-
szego życia nie bójcie się - wszyst-
ko możecie. Ja jestem z wami. 
Każdego dnia modlę się za paste-
rzy i tego samego oczekuję od was, 
moje dzieci, bo bez ich prowadze-
nia i umocnienia błogosławień-
stwem, nie moglibyście wzrastać. 
Dziękuję wam.

25 maja 2012
Drogie dzieci, dzisiaj znowu 

wzywam was do nawrócenia oraz 
do świętości. Bóg pragnie udzie-
lić wam radości i pokoju poprzez 
modlitwę, jednak wy, drogie dzie-
ci, jesteście jeszcze daleko: przy-
wiązane do ziemi i do spraw ziem-
skich. Oto dlaczego zapraszam 
was na nowo: otwórzcie wasze ser-
ca na Boga, zwróćcie wasze spoj-
rzenia na Boga i na sprawy Boże, 
a radość i pokój zaczną królować 
w waszych sercach. Dziękuję, że 
odpowiedzieliście na moje wezwa-
nie.

2 maja 2012
Drogie dzieci! Z matczyną mi-

łością proszę was, podajcie mi 
swoje ręce, pozwólcie, abym was 
prowadziła. Ja, jako Matka pragnę 
ocalić was od niepokoju, rozpa-
czy i wiecznego potępienia. Mój 
Syn przez swoją śmierć na krzy-
żu pokazał, jak bardzo was kocha, 
ofiarował się z powodu was i wa-
szych grzechów. Nie odrzucajcie 
Jego ofiary i nie odnawiajcie Jego 
cierpień swoimi grzechami. Nie 
zamykajcie sobie bram raju. Moje 
dzieci, nie traćcie czasu. Nie ma 
nic ważniejszego od jedności w 
moim Synu. Pomogę wam, ponie-
waż Ojciec Niebieski posyła mnie, 
abyśmy mogli razem pokazać dro-
gę łaski i zbawienia wszystkim 
tym, którzy Go nie znają. Nie za-
twardzajcie waszych serc. Zaufaj-
cie mi i adorujcie mojego Syna. 
Moje dzieci, nie możecie być bez 
pasterzy. Niech każdego dnia będą 
w waszych modlitwach. 

Dziękuję wam.
25 kWietnia 2012 
Drogie dzieci, dziś znowu za-

praszam was do modlitwy. Niech 
wasze serce, drogie dzieci, otwo-
rzy się na Boga tak, jak kwiat na 
ciepło słońca. Ja jestem z wami i 
oręduję za wami wszystkimi. Dzię-
kuję, że odpowiedzieliście na Moje 
wezwanie.

2 kWietnia 2012 
Drogie dzieci! Jako Królowa 

Pokoju pragnę wam, moim dzie-
ciom, dać pokój. Prawdziwy pokój, 
który pochodzi z Serca mojego Bo-
skiego Syna. Jako Matka proszę, 

ORĘDZIA 
MATKI BOŻEJ 

DLA 
PARAFII 

W MEDZIU-
GORJU 

I DLA 
ŚWIATA
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aby w waszych sercach zapanowa-
ła mądrość, poko ra i dobroć, aby 
zapanował pokój, aby zapanował 
mój Syn. Kiedy mój Syn zakrólu-
je w waszych sercach, będziecie 
mogli pomóc innym Go poznać. 
Kiedy niebiański pokój owładnie 
wami, rozpoznają Go ci, którzy 
szukają Go w niewłaściwych miej-
scach i tym zadają ból mojemu 
matczynemu Sercu. Dzieci moje, 
wielka będzie moja radość, kiedy 
zobaczę, że akceptujecie moje sło-
wa i pragniecie mnie naśladować. 
Nie bójcie się. Nie jesteście sami. 
Podajcie mi swoje ręce, a ja was 
poprowadzę. Nie zapomnijcie o 
swoich pasterzach. Módlcie się, 
aby oni byli zawsze myślami z 
moim Synem, który ich powołał, 
aby o Nim świadczyli. 

Dziękuję wam.
25 marca 2012
Drogie dzieci, dziś znowu z ra-

dością pragnę wam udzielić mo-
jego matczynego błogosławień-
stwa i zachęcić was do modlitwy. 
Niech modlitwa stanie się dla was 
potrzebą, abyście każdego dnia 
wzrastali w świętości. Pracujcie 
więcej nad waszym nawróceniem, 
bo jesteście daleko, drogie dzieci. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście 
na Moje wezwanie.

18 marca 2012 
Przekazane 
mirjanie 
Drogie dzieci! Przychodzę do 

was, bo pragnę być waszą matką, 
waszą orędowniczką. Pragnę być 
łącznikiem pomiędzy wami i Oj-
cem Niebieskim, waszą pośred-
niczką. Pragnę wziąć was za rękę 
i kroczyć z wami w walce prze-
ciw nieczystemu duchowi. Dzieci 
moje, poświęćcie mi się całkowi-
cie. Ja wezmę wasze życie w swo-
je matczyne ramiona i nauczę was 
pokoju i miłości, a wtedy przekażę 
mojemu Synowi. Od was wyma-
gam modlitwy i postu, gdyż tylko 
tak będziecie umieli we właściwy 
sposób świadczyć o moim Synu 
według mojego matczynego Ser-
ca. Módlcie się za swoich pasterzy, 
aby zjednoczeni w moim Synu mo-
gli radośnie głosić Słowo Boże. 

Dziękuję wam. 

„Krzyż papieski jest widocz-
nym i wyraźnym symbolem, 

przypominającym o błogosła-
wionym papieżu Janie Pawle 
II. Dzięki prywatnej inicjaty-

wie został uratowany.” 
Kard. Christoph Schönborn

W austriackiej prasie ukazał 
się na początku 2012 roku arty-
kuł zatytułowany:
Kardynał Christoph Schön-

born dziękuje wszystkim 
ofiarodawcom

„KRZYŻ PAPIESKI 
JAŚNIEJE JAKO WIDOCZ-

NY ZNAK DLA ŚWIATA”
Krzyż, stojący w Parku Du-

najskim, miał pierwotnie zostać 
po cichu zdekonstruowany. 
Dzięki interwencji mieszkań-
ców, arcybiskupstwa oraz wielu 
ofiarodawców, ważący 56 ton 
symbol wiary, upamiętniający 
jednocześnie osobę błogosła-
wionego Jana Pawła II, stał się 
daleko jaśniejącym, wyraźnym 
znakiem dla wielu. 

Pozostawienie krzyża stało 
się możliwe dzięki tysiącom 
wiernych, którzy z sercem i 
energią zaangażowali się w 
akcję zbiórki funduszy koniecz-
nych do jego odnowienia. Choć 
minęło wiele czasu od dnia 
pielgrzymki, podczas której 
papież tysiąclecia sprawował 
mszę świętą, w której brało 
udział ok. 350 tysięcy wier-
nych, mimo ulewnego desz-
czu i przenikliwego zimna. 
Krzyż, wzniesiony specjalnie 
na okazję pielgrzymki papie-
ża, popadł w zapomnienie i 
groził zawaleniem.

„Najpierw koszty reno-
wacji szacowano na ok. 400 
tysięcy euro. Na szczęście 
udało się je zmniejszyć o 
połowę”, powiedział kard. 
Schönborn w wywiadzie dla 
czasopisma „Krone” . 

Akcja Modlitewna Me-
dziugorje podarowała 30 ty-
sięcy euro. Także stowarzy-

szenie „Ratujmy krzyż papieski” 
pomogło w znaczący sposób. 

Po zawarciu porozumienia 
między arcybiskupstwem a 
burmistrzem miasta rozpoczął 
się generalny remont. Aby doko-
nać technicznych ulepszeń oraz 
malowania przeciwrdzewnego, 
krzyż został zdemontowany za 
pomocą dźwigu ważącego 250 
ton. Przed Bożym Narodzeniem 
zmontowano go w sposób trwa-
ły, już po odnowieniu. 

W przyszłości będą przy nim 
organizowane kolejne msze 
święte oraz spotkania modli-
tewne. 

Florian Hitz

KRZYŻ PAPIESKI: SYmbol dlA chRZEścIjAn 
I nAdZIEjA dlA EuRoPY 

– ZoStAł nA StAłE umocowAnY 
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– Czcigodny księże kardynale, z 
serca dziękuję za bardzo życzliwe 
przyjęcie w pałacu biskupim! 

Ivan Dragicević ponownie odwie
dził Wiedeń. Jego Ekscelencja wspa
niałomyślnie otworzył mu drzwi 
kate dry św. Stefana i celebrował mszę 
ś więtą podczas wieczornej modlitwy 
o pokój. Jak osobiście przeżył ksiądz 
kardynał ten wieczór? Jakie znaczenie 
miała ta modlitwa dla diecezji?

– Kilkugodzinna modlitwa w katedrze, 
podczas której był czas na różaniec, 
Eucharystię, adorację, składanie 
świa dectw, także przez Ivana, miała 
niepowtarzalną dynamikę i moc. Nawet 
zakrystianie katedry, którzy przez lata 
widzieli wiele wydarzeń w tym kościele, 
byli wyraźnie poruszeni. I trudno się 
dziwić, skoro można było zobaczyć 
kościół pełen ludzi, młodych, starszych, 
rodziny z dziećmi, a wszyscy trwali w 
głębokiej modlitwie. Z pewnością był to 
wieczór wielkiej łaski.

„Pod Twoją obronę uciekamy się 
święta, Boża Rodzicielko…” to moja 

codzienna modlitwa i wierzę, że mogliśmy 
doświadczyć tych słów szczególnie tego 
wieczoru. Ona naprawdę jest naszą 
mamą i opiekunką. A więc po prostu 
bądźmy wdzięczni za to, że nas chroni i 
wspiera oraz tak stanowczo i delikatnie 
prowadzi do Jezusa.

– Mam zaszczyt w imieniu Akcji 
Modlitewnej oficjalnie przekazać sumę 
30 tysięcy euro. Wielu czytelników 
wykazało zainteresowanie wsparciem 
akcji „Światło Maryi ratuje krzyż 
papieski”. Hojne datki wiernych 
stanowią widoczny znak solidarności 
w utrzymaniu ogromnego krzyża, 
postawionego w Parku Dunajskim. 

Krzyż upamiętnia pierwszą piel
grzymkę bł. Jana Pawła II do Austrii. 
Z pewnością błogosławiony papież 
był charyzmatykiem, na wskroś prze
siąkniętym pobożnością maryjną. Czy 
ten krzyż będzie dla wiernych diecezji 
miejscem łaski i modlitwy?

– Historia krzyża papieskiego jest 
doprawdy dramatyczna. W roku 1983 był 
zbudowany jako prowizoryczny: ogromna 
stalowa konstrukcja o wysokości 40 
metrów. Nikt nie przewidywał, że miał by 
po pielgrzymce zostać w tym miejscu 
na stałe. Później zapomniano o nim, 
więc stał. Następnie chciano go poddać 
renowacji. Wówczas okazało się, że 
renowacja pochłonie majątek, sumę ok. 
400 tysięcy euro. Obradowaliśmy razem 
z władzami miasta Wiedeń i doszliśmy do 
wniosku, że ta prowizoryczna konstrukcja 
powinna zostać zastąpiona mniejszym, 
ale na stałe umocowanym krzyżem, który 
będzie upamiętniał pielgrzymkę papieża.

W tym czasie wydarzyło się jednak 
coś, co zadziwiło zarówno burmistrza, dr 
Michaela Häupla, jak i mnie. Mianowicie, 
napotkaliśmy stanowczy sprzeciw: krzyż 
powinien zostać! Ponownie zebraliśmy 
się na naradzie (władze diecezji i miasta), 
ponieważ chodziło o bardzo dużą kwo
tę. Wtedy powołano stowarzyszenie, 
które obrało sobie za cel zdobywanie 
funduszy. Nie doszło do utworzenia go. 
Ale burmistrz i ja wspólnie stwierdziliśmy, 
że skoro tak wielu ludzi chce, by krzyż 
został, musimy dobrze zorientować 
się, jakie są możliwości spełnienia 
ich pragnień. Sporządzono ponownie 
kosztorys renowacji, biorąc pod uwagę 
tańsze warianty przeprowadzenia re
montu.

Miasto Wiedeń już na samym 
po czątku zdeklarowało gotowość 
poniesienia połowy kosztów. Drugą 
połowę miała sfinansować diecezja. 
Pomimo pomocy było to dla diecezji 
ogromne finansowe obciążenie. 

Urząd Miasta Wiedeń zadeklarował 
również troskę o dobry stan krzyża 
w przyszłości. Za to jesteśmy miastu 
naprawdę bardzo wdzięczni. Tak oto 
doszło do wspaniałomyślnego za
angażowania wielu stron, aby renowacja 
stała się faktem.

Największy wkład miała Akcja 
Mo dlitewna Wiedeń, a za wszystkie 
złożone ofiary pragnę z całego serca 
wszystkim ofiarodawcom podziękować: 
Bóg zapłać! Krzyż jest już odnowiony, 
zabezpieczony i stanowi z pewnością 
widoczny z dużej odległości znak. 
Papieski krzyż może zostać na swoim 
miejscu, w Parku Dunajskim, tam, 
gdzie błogosławiony papież Jan Pa
weł II sprawował Eucharystię dla 
wielotysięcznego tłumu wiernych. A 
więc mam nadzieję, że my również 
czasami będziemy mogli sprawować 
tam msze święte, organizować czuwania 
i spotkania modlitewne. Oczywiście 
chętnie wezmę w nich udział i pomogę. 
Chociaż nie jestem pewien, czy ponownie 
zgromadzimy na tym miejscu 300 tysięcy 
wiernych. W każdym razie każdy, kto 
się modli, może czuć się zaproszony, 
szczególnie pod papieski krzyż.

– Jak wygląda kwestia Komisji 
watykańskiej ds. Medziugorja? Czy 
nadal trwa proces wsłuchiwania się 
w Ducha Świętego i poddawanie się 
Jego prowadzeniu?

– Wciąż jestem poruszony świa
dectwami ludzi, którzy przybywają 
do Medziugorja po raz pierwszy. 
Jeden kapłan, który wcześniej tu nie 
był, powiedział, że pod względem 
turystycznym nie ma tu nic intere
su jącego, jednak czuje się w tym 
miej scu moc. Spowiadał przez osiem 
godzin. Stwierdził, że to doświadczenie 
pozostanie niezapomniane i znaczące 
dla jego kapłańskiej posługi i powołania. 
A ja jak zawsze twierdzę: Chwała i 
dziękczynienie Bogu! Dzięki niech 
będą Matce Bożej, że istnieje miejsce, 
w którym dokonuje się tyle wydarzeń 
pełnych łaski: nawróceń, uzdrowień 
serca i ciała. Miejsce łaski!

Medziugorje MiejsceM łaski
Rozmowę z kardynałem Schönborn przeprowadził dr Maksymilian Domej 28 grudnia 2011 roku w Wiedniu
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Przed mszą Ivan dał świadec-
two o łaskach, jakich doświad-
czył on i inne osoby widzące oraz 
jak bardzo działanie Matki Bożej 
przez minione 30 lat zmieniło ich 
życie. Matka Boża zaprowadziła 
ich do „szkoły modlitwy”. Każde-
go dnia mieli na nowo podejmo-
wać decyzję o wyborze Boga. 

Maryja od początku objawień 
przedstawiała się jako Królowa 
Pokoju i powtarzała konieczność 
nawrócenia i modlitwy, aby 
świat powrócił na drogę pokoju. 
„Oddaliliśmy się od Boga i chcie-
libyśmy sami iść w przyszłość”, z 
żalem mówił Ivan, wskazując na 
fakt, że nikt w tym świecie nie 
może nam podarować pokoju. 
Dusze ludzkie w świecie karło-
wacieją, a świat niszczeje – tak 
będzie, dopóki nie opowiemy 
się za życiem z Bogiem. „Matka 
Boża chce nam pokazać drogę 
wyjścia z recesji. Chciałaby pod-
nieść ludzkość z kryzysu.” 

Po odmówieniu różańca przed 
ołtarzem Ivan otrzymał objawie-
nie. Głęboki, kojący pokój zalał 
całą katedrę.

Podczas mszy świętej kardy-
nał Schönborn, gospodarz święta 
pokoju, zachęcał do zapoznania 
się z biografiami świadków wiary 
z początków chrześcijaństwa, z 
okresu nazizmu oraz komuni-
zmu. „Oni całym życiem świad-
czyli o Prawdzie”. Także dzisiaj 
potrzebujemy odwagi, aby żyć 
wiarą wśród naszych bliskich 
i sąsiadów. „Matka Boża chce 
nas umocnić, byśmy umieli sta-
wać w obronie prawdy i wiary”, 
wyjaśniał kardynał i ostrzegał 
przed płytkim i konformistycz-
nym stylem życia. „Chrześcija-
nie, którzy są ‘niedopasowani’ 
i ‘niedopasowujący się’, stają 
się świadkami nadziei, także 
wówczas, gdy jest to związane z 
dużym cierpieniem.”

Po mszy świętej Ivan ponow-
nie wyszedł przed zgromadzoną 
wspólnotę wiernych, zaznacza-
jąc, jak trudno jest w słowach 

Już po raz czwarty odbyła się 
w Wiedniu, w katedrze św. Ste-
fana, wielka modlitwa o pokój, 
tym razem pod hasłem: „Prze-
słanie dla ciebie”. Modlitewne 
spotkanie stało się już tradycją. 
W tym roku wzięło w nim udział 
ponad 5 tysięcy uczestników, 
wiernych z całego kraju, a tym 
samym zaliczone zostało do 
naj liczniej odwiedzanych reli-
gijnych przedsięwzięć w Austrii. 

Także tym razem modlitwa 
przebiegała pod znakiem Matki 
Bożej, Królowej Pokoju. Tym 
tytułem przestawiła się Matka 
Jezusa po raz pierwszy przed 
trzydziestoma laty w hercego-
wińskiej wiosce, Medziugorje, 
objawiając się sześciorgu dzieci. 

Osoby widzące poświadczały 
wówczas, że Matka Boża chce 
im pokazać drogę pokoju, a po-
przez nich całemu światu. Dla 
niektórych z nich objawienia 
zakończyły się po określonym 
czasie. Matka Boża przyrzekła 
im jednak, że nie zostawi ich, 
lecz będzie się im objawiać np. 
w dniu urodzin.

Ivan Dragicević należy do 
tych, którym Matka Boża na-
dal się objawia, niezależnie od 
tego, w jakim miejscu na ziemi 
znajduje się podczas objawienia. 
Także w tym roku przyjechał do 
Wiednia jako gość honorowy (na 
zaproszenie Akcji Modlitewnej 
Medziugorje, Oazy Pokoju oraz 
Wspólnoty św. Jana Suweren-
nego Zakonu Rycerzy Maltań-
skich), aby poprowadzić modli-
twę różańcową oraz wziąć udział 
we mszy świętej w katedrze św. 
Stefana. 

Obecnością zaszczycił przyby-
łych Jego Eminencja, arcybiskup 
Wiednia, Christoph Schönborn, 
celebrując w tym roku osobi-
ście mszę świętą. Po zakończe-
niu sprawowania Eucharystii 
nastąpiła adoracja, po której 
arcybiskup udzielił wiernym 
bło gosławieństwa Najświętszym 
Sakramentem. 

przekazać doświadczenie spo-
tkania z Maryją: „Już 30 lat 
szukam odpowiednich słów, aby 
opisać objawienie Matki Bożej, 
ale do tej pory ich nie znalazłem. 
Podczas gdy Ona mówi do mnie, 
trwam przed Nią i w modlitew-
nym zjednoczeniu z Nią.” 

Ivan wskazywał na to, że po 
objawieniu potrzebuje zazwyczaj 
kilku godzin, aby „wrócić na 
ziemię”. „Ponieważ za każdym 
razem, gdy zjawia się Matka 
Boża, przynosi ze sobą doświad-
czenie Nieba.” 

Matka Boża była bardzo ra-
dosna każdego wieczoru, pod-
czas dni modlitw o pokój, które 
odbywały się w wiedeńskiej ka-
tedrze. „Rozciągała swoje dłonie 
na każdego kapłana, każdego z 
osobna błogosławiła, także cho-
rych, wszystkich wiernych oraz 
przyniesione dewocjonalia.” 

Ivan szczególnie powierzał 
Matce Bożej kardynała oraz 
wiernych całej diecezji. Matka 
Boża szczególnie zawierzała 
Bogu sprawy i potrzeby tej diece-
zji, dodał później Ivan. Przekazał 
on także przesłanie skierowane 
przez Maryję do wszystkich 
przybyłych: 

„Kochane dzieci, także dziś 
wzywam was szczególnie do 
modlitwy. Gdy szatan wznie
ca wciąż wojny i podsyca 
nie nawiść, wy, moje drogie 
dzieci, bądźcie świadkami 
pokoju. Nie bójcie się, bo kto 
się modli, nie musi bać się 
złego...”

W przepełnionej katedrze 
można było odczuć ten powiew 
Nieba oraz wewnętrzny pokój, 
którego tak brakuje w świecie. 
Natomiast tym, którzy wie-
lokrotnie odwiedzali Medziu-
gorju, atmosfera w katedrze 
przypomniała o dobrym Duchu, 
który od 30 lat wieje w tym her-
cegowińskim pielgrzymkowym 
miejscu.

Zarejestrowano wejścia z 
około 100 krajów na stronę inter-

Marie Czernin

Matka Boża apeluje 
o pokój na świecie
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netową http://www.marytv.tv, 
pokazującą na żywo wydarzenia 
w katedrze. Ćwierć miliona wi-
dzów oglądało transmisję. 

*
Ivan ujrzał Matkę Bożą o 

godzinie 18.40. Po objawieniu 
następującymi słowami opisał to 
spotkanie z Matką Bożą:

Chciałbym w tym momencie 
krótko opisać wam wieczorne 
spotkanie z Matką Bożą, chociaż 
jest to niełatwe zadanie. Przede 
wszystkim trudno znaleźć odpo-
wiednie słowa. Wierzcie mi, 30 
lat szukam i jeszcze właściwych 
nie znalazłem. A więc stoję tu te-
raz przed wami, ale jednocześnie 
jeszcze trochę jestem w Niebie 
razem z Matką Bożą. Po każ-
dym spotkaniu z Nią potrzebuję 
kilku godzin, aby dojść do siebie 
i wrócić do ziemskiej rzeczywi-
stości. Gdy zjawia się Matka 
Boża, doświadczamy szczęścia 
przebywania w Niebie. Dlatego 
chciałbym choć trochę, na tyle, 
na ile umiem, przybliżyć wam 
to wyjątkowe spotkanie.

Na każde spotkanie z Maryją 
przygotowujemy się poprzez mo-
dlitwę różańcową. Gdy modliłem 

się z wami różańcem i zbliżała 
się godzina 18.40, czułem coraz 
silniej obecność Maryi. Chwila, 
gdy ukląkłem i zacząłem się 
modlić, ale już nie słyszeliście 
mojego głosu, była momentem 
objawienia się Maryi. Pierw-
szym znakiem Jej nadejścia 
jest światło, ale nie można go 
porównywać z tym światłem, 
jakie znamy tutaj na ziemi. Jest 
to światło raju. Gdy przychodzi 
Maryja, nie widzę nic wokoło, ani 
przed sobą. Nie czuję ani czasu 
ani przestrzeni. 

Dziś wieczorem Matka Boża 
przyszła do nas bardzo rado-
sna. Pozdrowiła nas wszystkich 
swoimi matczynymi słowami: 
Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus, moje kochane dzieci. 
Następnie w szczególny sposób 
modliła się z wyciągniętymi 
rękami nad obecnymi tutaj ka-
płanami. Później zawierzałem 
Jej w gorącej modlitwie księży. 
Matka Boża modliła się nad 
nami wszystkimi, rozciągając 
ręce w geście błogosławieństwa. 
Błogosławiła również wszystkie 
przyniesione do pobłogosławie-
nia dewocjonalia. Dziś szczegól-

nie polecałem Jej tę diecezję oraz 
naszego kardynała, ponieważ 
Matka Boża w tej intencji bardzo 
się modliła. Później zawierzałem 
Jej każdego z was tu zgromadzo-
nych: wasze pragnienia, rodziny 
i wszystkie sprawy, z którymi tu 
przyszliście. Matka Boża modliła 
się za wszystkich obecnych tu 
chorych. A następnie zwróciła 
się do nas wszystkich ze Swoim 
przesłaniem.

W końcu modliłem się razem 
z Matką Bożą modlitwą „Ojcze 
nas” i „Chwała Ojcu”. Następnie 
Maryja modliła się jeszcze nad 
nami wszystkimi i odchodziła 
w znaku światła, czyniąc nad 
nami znak krzyża, ze słowami: 
„Zostańcie w pokoju Chrystusa, 
moje drogie dzieci.”

Powiedziałem to, co jest naj-
ważniejsze z dzisiejszego spotka-
nia z Matką Bożą. 

Naprawdę ten wieczór, który 
spędziliśmy razem na modlitwie, 
wypełniony jest obecnością i 
działaniem Ducha Świętego. 
Mam nadzieję, że po powrocie do 
naszych domów, będziemy żyć w 
naszych rodzinach odnowieni na 
duchu. Matka Boża wzywa nas, 

abyśmy stali się jak siewcy. 
A więc mam nadzieję, że 
wszyscy otrzymaliśmy na 
tym spotkaniu dobre ziarno, 
które padnie na dobrą glebę i 
przyniesie plon obfity. Niech 
tak się stanie.

Przekład z niem.: Alicja B.

Tekst pochodzi 
z austriackiego kwartal-

nika Medjugorje. Gebetsak-
tion. Maria-Koenigin 
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Ojcze Petar, w ostatnich 
dniach świętowano w Me
dziu gorju Boże Narodzenie. 
Mógłby ojciec opisać, jak 
przeżywał ojciec narodzenie 
Jezusa właśnie w tym miej
scu?

Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus! Narodziny 
Jezusa stanowią największe 
święto miłości i na tę miłość, 
z którą przychodzi na świat 
Dzieciątko Jezus, każdy z nas 
powinien otworzyć swoje serce. 
Definicją słów Boże Narodzenie 
jest po prostu „miłość Boga do 
człowieka”. To święta dla każ-
dego, zarówno bogatego, jak i 
biednego. Mogę powiedzieć, że w 
tych dniach czuję się szczęśliwy 
i pogodny. Widzę, że wielu ludzi 
napełnia radością dobra nowina 
o tym, że w sposób dla nas niepo-
jęty Bóg ofiarował się nam przez 
swojego Syna. Przyniósł radość 
i miłość wszystkim ludziom i 
całemu stworzeniu na świe-
cie. Nie możemy powiedzieć, 
że Boże Narodzenie jest tylko 

dla nas chrześcijan, ponieważ 
Jezus przyszedł na ziemię dla 
wszystkich ludzi. Wierzymy, że 
Syn Boży odkupił nas i zbawił 
przez swoje wcielenie, życie, 
śmierć i zmartwychwstanie. Od 
nas teraz zależy, czy uczynimy 
krok ku Niemu, aby razem z 
Nim powstawać z martwych, 
aby cieszyć się oglądaniem Boga 
w wieczności twarzą w twarz. 
Jest to nasze zadanie, które 
mnie cieszy. 

Powodem do radości jest dla 
mnie również fakt, że udzieliłem 
w roku 2011 Komunii Świętej 
1 875 000 osobom. Dotychczas 
nie zanotowałem tak dużej ilości 
osób przystępujących do Komu-
nii. Przy tym wszyscy mówili, 
zwłaszcza światowi analitycy, 
politycy i ekonomiści, że był 
to rok wyjątkowego kryzysu. 
A ja ośmielę się stwierdzić, 
że ten rok był rokiem wiary, 
prawdziwej odnowy duchowego 
życia. Człowiek nie może żyć 
bez wiary i Boga. W naszym 
podejściu do pieniędzy powinni-
śmy pamiętać, że jest to środek 

służący życiu, natomiast każde 
inne podejście szkodzi, czy to 
byłoby negowanie pieniądza, 
czy wyolbrzymianie jego roli. 
Pieniądz nie jest sensem ani 
celem życia, ale jest środkiem, 
to znaczy: gdy jesteśmy w szpi-
talu, mamy czym zapłacić za 
usługi i opiekę medyczną, gdy 
gospodarujemy domem, może-
my zakupić potrzebną żywność 
oraz opłacić należne rachunki. 
Tak więc pieniądz nie stanowi 
treści szczęścia, lecz jest środ-
kiem służącym przeżyciu. Kto 
stawia pieniądz w centrum 
swojego życia, może mieć trud-
ność w prostym odczuciu sercem 
ciepła miłości, promieniującego 
ze świąt Bożego Narodzenia. 
Człowiek, dla którego skarbem 
jest sam Pan Bóg, prawdziwie 
otwiera swoje serce na przyjście 
małego Jezusa w betlejemskiej 
stajence. Wspominając liczbę 
udzielonych Komunii św., pra-
gnąłem podkreślić wagę ducho-
wego aspektu życia, a nie tylko 
tego materialnego, do którego 
wielu odwołuje się jakby było 
sensem istnienia. Do Medziu-
gorja przybywają ludzie wiary, 
bogaci i biedni, aby znaleźć 
swoje szczęście. Oni szukają 
i proszą Boga o błogosławień-
stwo, aby im pomógł i chronił 
ich rodziny. 

Niedawno zakończył oj
ciec kolędowanie. Co można 
powiedzieć o sytuacji parafii 
Medziugorje?

Dzięki Bogu! Zaczęliśmy 
chodzenie po kolędzie i błogosła-
wienie domów w naszej parafii 
w święto św. Jana. Dziś obcho-
dzimy święto Świętej Rodziny i 
zakończyliśmy kolędę. W naszej 
parafii mieszka ok. 1250 rodzin, 
łącznie około 5 tys. mieszkań-
ców. Liczebność parafii zwięk-
sza się z roku na rok. Wszystkie 
rodziny, do których dotarliśmy, 
oczekiwały nas i przyjęły z 
wielką radością i życzliwością. 

Medziugorje jest nadzwyczajnym 
miejscem naszych czasów

Rozmowę z o. Petarem przeprowadził Vitomir Damjanović 30 grudnia 2011
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przybywa, powinien poczuć się 
przyjęty jako członek wspólnoty, 
któremu się służy tak, jak tylko 
to z naszej strony możliwe. W 
przyszłym roku organizujemy 
spotkanie, skierowane tylko 
dla parafian, aby i oni wyszli na 
chwilę ze swojej codzienności i 
poświęcili czas sobie nawzajem. 

Na prawo od Kościoła 
wzno si się nowa budowla. 
Jakie jest jej przeznaczenie?

Nowo wznoszony obiekt, któ-
rego budowę rozpoczęliśmy, to 
miejsce na konfesjonały. Mamy 
ich tutaj w Medziugorju 27, ale 
potrzeby są większe. Dlatego 
też podjęliśmy decyzję budowy 
nowego kompleksu, który służyć 
będzie spowiedziom. Nie jest 
żadną przyjemnością spowiada-
nie się na zewnątrz w skwarze 
słońca lub marznięcie zimą, ani 
moknięcie w czasie jesiennej 
słoty. Spowiedź jest ważnym 
momentem, który potrzebuje 
zatroszczenia się o przestrzeń 
prywatności. Spowiadającym 
się pielgrzymom z pewnością 
nie pomaga konfesjonał usta-
wiony na zewnątrz, gdy wokół 
nieustannie chodzą ludzie. 
Trudno jest skoncentrować się 

Bożonarodzeniowe kolędowanie 
należy do naszej tradycji. W tym 
czasie poświęcamy się jedynie 
odwiedzaniu rodzin w ich do-
mach. Od momentu rozpoczęcia 
objawień trudno jest w Medziu-
gorju znaleźć czas dla rodzin. 
Powód wydaje się zrozumiały, 
ponieważ jako kapłani jesteśmy 
na co dzień do dyspozycji piel-
grzymów. Mamy jednocześnie 
świadomość, że powinniśmy 
bardziej zadbać o rodziny w 
naszej parafii. Jest to również 
pragnienie wielu rodzin. Jed-
nakże musimy wziąć pod uwagę 
fakt, że w pierwszej kolejności 
mamy obowiązek zaopiekować 
się duszpastersko przybywa-
jącymi tu w określonym celu 
gośćmi. Z powodu ograniczonej 
liczby księży, którzy tu na co 
dzień pracują, niemożliwym jest 
na tę chwilę spełnienie, skądi-
nąd zrozumiałych, pragnień 
parafian, ponieważ pielgrzymi 
i goście mają pierwszeństwo. 
Dlatego nie możemy zostawić 
ich samym sobie ani ignorować. 
My wszyscy, księża, parafia-
nie i pielgrzymi, stanowimy 
jako żyjący Kościół wspólnotę 
i nie mamy prawa zostawiać 
kogoś na boku. Każdy, kto tu 

i w spokoju wyspowiadać. Tak 
więc budynek, służący umiej-
scowieniu konfesjonałów, był 
od dawna konieczny. Po rozwa-
żeniu kwestii razem ze współ-
braćmi, przedstawiłem projekt 
naszemu biskupowi, dr Ratko 
Periciowi. Biskup powiedział, 
że jest świadomy większego za-
potrzebowania na konfesjonały 
i w krótkim czasie wysłał list, 
w którym zaaprobował realiza-
cję nowego projektu. A więc za 
pozwoleniem biskupa rozpoczę-
liśmy budowę. Mam nadzieję, że 
wkrótce prace dobiegną końca, 
tak by pielgrzymi mieli lepsze 
warunki i możliwości skorzy-
stania z sakramentu spowiedzi 
w pobliżu kościoła. 

W okresie Bożego Narodze
nia i Nowego Roku pojawia 
się więcej pielgrzymów z 
różnych części świata, aby 
razem z tutejszą wspólnotą 
i w modlitwie świętować 
przywitanie nowych 365 dni. 
Czy przygotowywał się ojciec 
jakoś szczególnie na wejście 
w Nowy Rok?

Mamy od kilku lat stały 
program modlitwy, który w 
zupełności wystarcza. Jeśli 
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chodzi o technikę, staramy się 
umożliwić pielgrzymom ogląda-
nie i słuchanie audiowizualne, 
tak by mogli rozumieć i brać 
czynny udział w modlitwach, 
konferencjach oraz adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 
Z pewnością pielgrzymka do 
Medziugorja, aby na wspólnej 
modlitwie świętować Nowy Rok, 
jest piękną i dobrą decyzją. Rów-
nie godną pochwały jest decyzja, 
aby Boże Narodzenie spędzać 
wspólnie z rodziną. Cieszę się, 
że wielu pielgrzymów odczuwa 
co roku pragnienie kontynu-
owania świąt w tym miejscu, 
przy Bogu i Matce Najświętszej. 
Jest to szczególny znak dla nas, 
chrześcijan, gdy zawierzamy 
się Opatrzności Boga, prosząc o 
Boże błogosławieństwo na cały 
nadchodzący rok, na całe nasze 
życie. 

Medziugorje jest nadzwy-
czajnym miejscem. Nie mam 
zamiaru go gloryfikować, ale 
wiem, że z powodu zimna w tym 
czasie do sanktuariów w Lour-
des czy Fatimie przybywa mniej 
ludzi. Medziugorje jest darem 
dla nas. Przybywa około kilku-
dziesięciu tysięcy pielgrzymów, 
a kościół jest otwarty 24 godziny 
na dobę. Chodzi o pielgrzymów, 
którzy spędzają ten czas prawie 
wyłącznie w kościele. Młodzi 
ludzie, którzy nie trwonią czasu 
na chodzenie po pubach w po-
szukiwaniu rozrywek. W ciągu 
ostatnich lat nastała moda na 
kawiarenki na placach i ulicach 
miast całego świata. Natomiast 
przybywający tu pielgrzymi 
ma ją jeden cel: zbierać się na 
wspólnej modlitwie na terenie 
przykościelnym, bez oglądania 
się na zewnętrzne warunki: 
deszcz, zimno, nawet śnieg. To 
jest także znak działania łaski. 

Czy fakt, że tak wielu ludzi 
chce spędzić wieczór św. Syl
westra na modlitwie przed 
Bogiem nie powinien być 
znakiem i wskazówką dla 
innych, co do tego, jakie miej
sce powinien zajmować Bóg 
w życiu każdego człowieka? 
Tak jak powiedziała Matka 
Boża: „Umieśćcie Boga na 
pierwszym miejscu.”

Nasi rodzice nic nie zaczynali 
bez Boga. On zajmował w ich 
życiu pierwsze miejsce, a oni 
nauczyli nas czynić tak samo. 
Jesteśmy zobowiązani przeka-
zywać tę postawę następnym 
pokoleniom. Każdy, kto tak 
czyni, z pewnością będzie żył 
błogosławieństwem. Nasi ro-
dzice wstawali rano i czynili 
znak krzyża. I nas nauczyli, 
abyśmy rozpoczynali nowy 
dzień „W Imię Ojca, i Syna, i 
Ducha Świętego” oraz pozdra-
wiali Matkę Bożą. W naszych 
domach słychać było modlitwę 
nie tylko rano, ale również wie-
czorem i popołudniu. Dlatego 
każdy rok pragniemy przeżywać 
z modlitwą na ustach i w ser-
cach. Bez modlitwy i bez Boga 
nie ma szczęścia. Jesteśmy tego 
świadkami. Nie wolno nam my-
śleć według świata, iż pieniądz 
i kapitał są skarbem. Bez Boga 
bowiem, bez Jego łaski, bez 
tajemnicy cudu betlejemskiej 
stajenki panuje na naszym 
świecie coraz więcej biedy, nę-
dzy i nieuporządkowania. Ten 
chaos będzie trwał tak długo, 
jak długo człowiek odrzuca Boga 
od swojego serca i rodziny.

Obchodzimy święto Świę
tej Rodziny. Rodzina jest 
najważniejszą komórką ca
łego społeczeństwa, państwa 
i Kościoła.

Bez rodziny nie ma życia. 
To święto zwraca nasz wzrok 
ku rodzinie Józefa i Maryi. 
Wszystkie współczesne rodzi-
ny powinny wzorować się na 
przykładzie nazaretańskiej 
rodziny. Jeśli nasze rodziny 
podejmą drogę życia w takiej 
miłości, jaką nam ukazuje świę-
ta rodzina, doświadczą pokoju, 
szczęścia i błogosławieństwa, 
wszystko się odmieni. Niestety 
jesteśmy wplątani w obecne 
nurty rozłamu rodziny – w 
Chorwacji rozwodzi się co piąte 
małżeństwo. Nie wspominam o 
średniej rozwodów w Europie, 
gdzie rozpada się już co drugie 
małżeństwo. Jest to ogromna 
tragedia dla rodziny, państwa, 
świata i Kościoła. Myślę, że na-
sze rodziny powinny się więcej 
razem modlić, pościć, podejmo-

wać ofiarę, do czego zachęca nas 
w ciągu tylu lat objawień Matka 
Boża. Szatan wniknął w każdy 
obszar ludzkiego życia, oferując 
człowiekowi i rodzinie wszystko 
to, co sprzeciwia się Bogu, aby 
zniszczyć świat, zaprowadzać 
chaos i niepokój. Z jednej strony 
mamy Matkę Bożą, która pro-
wadzi nas do źródła. Z drugiej 
strony są zwolennicy złego, 
który chce zniszczyć wszystko, 
co święte i pochodzące od Boga. 
Właśnie w takim czasie żyje 
współczesny człowiek, który 
powinien opowiedzieć się za 
Bogiem i przeciw korzeniowi 
zła, grzechowi. 

Jeszcze raz pragnę podkre-
ślić, że powinniśmy wrócić 
pamięcią do wartości, w jakich 
wychowywali nas nasi rodzice. 
Nasze rodziny nie tylko modliły 
się jako małe wspólnoty - modli-
twę można było słyszeć z każde-
go domu we wsi. Także dzwony 
przypominały o modlitwie połu-
dniowej „Anioł Pański”. W ten 
sposób słyszano modlitwę we 
wszystkich częściach wioski. 
Gdzie spotkały się trzy czy czte-
ry rodziny, tam się razem mo-
dliły. Była to ogromna duchowa 
moc, która pomagała rodzinom 
przetrwać najcięższe chwile 
życia. Dziś jest inaczej. Wielu 
mówi: nie potrzebuję sąsiadów, 
nie potrzebuję nikogo prócz sie-
bie. A więc gdzie tu miejsce na 
Boga? Przy takim człowieku nie 
ma miejsca dla Boga. Lecz tam, 
gdzie nie ma miejsca dla Boga, 
jest miejsce dla szatana. 

Matka Boża objawiła się 
w Medziugorju, aby ratować 
rodziny, które stoją przed 
wielkim wyzwaniem... 

Matka Boża  jes t  mat -
ką wszystkich matek, matką 
wszystkich rodzin, dlatego nie 
może spokojnie patrzeć na smu-
tek wielu matek.

Jej także nie brakowało utra-
pień, musiała z Józefem i Jezu-
sem uciekać przed prześlado-
waniem Heroda. Chociaż była 
matką Boga, doświadczała cier-
pień z powodu ludzkich intryg. 
Cierpiała w Egipcie, przeżyła 
tułaczkę, żeby tylko ocalić swoją 
rodzinę. Płakała i patrzyła na 
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Bóg kontynuuje to, co rozpoczął od 
upadku w grzechu Adama i Ewy – pró-
buje przywrócić nasz kontakt z Jego 
Świętym Duchem, z tym Duchem, które-
go nasi rodzice przez swój szalony czyn 
– pragnienie bycia jak Bóg – wypędzili ze 
swojego życia. Był to i nadal jest powód, 
przez który ludzie nie mogą osiągnąć 
wymarzonego szczęścia i pełni. 

Patrząc pod tym kątem, można 
stwierdzić, że historia zbawienia stanowi 
wielkie, niebiańskie dzieło, aby ludzie na 
powrót poddali się prowadzeniu Ducha 
Świętego. Dzieło to ma wiele kulmina-
cyjnych momentów. Aby je zrealizować, 
Bóg posłał swojego Jednorodzonego 
Syna, który ostatecznie odkupił i pojed-
nał świat i człowieka. Następnie zesłał 
Ducha Swojego Syna, który prowadzi i 
dopełnia dzieło rozpoczęte przez Syna. 

Wszyscy ludzie dążą do osiągnięcia 
lepszego standardu życiowego, który 
zależy jednak w dużym stopniu od 
naszego środowiska. Z kolei my sami, 
wychowani w określony sposób, wpły
wamy naszymi postawami i stylem życia 
na stan naszego otoczenia. Dlatego też 
uzasadnione wydaje się postawienie 
pytania: na ile „zdrowe” są nasze cza-
sy? Nasza epoka daje nam jasne znaki 
swojego stanu: kryzys gospodarczy, 
upadki banków, coraz dalej idący rozłam 
i przepaść między biednymi i bogatymi, 
wojny, głód – media informują o tym 
codziennie. Wywołuje to we wszystkich 
warstwach społecznych ponure myśli i 
lęk. Wielu ludzi, szczególnie młodych, 
nie widzi perspektywy na życie. Reagują 
protestami, przemocą, wpadaniem w 
nałogi alkoholu i narkotyków. Są to jasne 
znaki i bardzo wyraźne sygnały, że nasza 
teraźniejszość jest dla nich trudna do 
zniesienia i do udźwignięcia. 

Naukowcy wszystkich gałęzi nauk 
analizują stan rzeczy, próbując znaleźć 
przyczyny, aby zaproponować rozwią-
zanie problemów. Jednakże w pierwszej 
kolejności nie struktury są przyczyną 
– ich zmiana byłaby relatywnie łatwa. 
Sedno problemów, dręczących współ-
czesnych ludzi, leży o wiele głębiej – we 
wnętrzu człowieka, w jego sercu, a więc 
tylko tam możemy szukać rozwiązań i 
szansy poprawy obecnej sytuacji. 

Dlatego też powinniśmy pytać sa-
mych siebie: Czy naprawdę postawiliśmy 
fundamentalne ludzkie wartości jako 
podstawę naszego życia społecznego, 
gospodarczego i politycznego? Czy nie 
żyliśmy w naszych krajach dobrobytu na 
poziomie przekraczającym nasze pod-
stawowe potrzeby, a więc na rachunek 
przyszłych pokoleń, innych narodów, 
które jednocześnie są wyzyskiwane? Jak 
długo jeszcze ziemia zniesie wykorzysty-
wanie i niszczenie ze strony człowieka? 
Wielu zadaje sobie dręczące pytanie: 
Jak Bóg może patrzeć na to wszystko, 
co się dzieje i nie ingerować? Co może 
uczynić w naszych czasach, aby ocalić 
swoje ukochane stworzenia choćby 
przed ogromną katastrofą jądrową? Co 
może zrobić Bóg, biorąc pod uwagę 
znaki naszych czasów?

śmierć syna. Dlatego może ze 
zrozumieniem prosić wszystkie 
matki i ojców, aby przyjęli krzyż 
swoich cierpień i szli drogą 
miłości, ukazaną przez świętą 
rodzinę. 

Jakie życzenia chciałby 
ojciec przekazać czytelni
kom?

Z całego serca pragnę życzyć 
wszystkim szczęścia i błogo-
sławieństwa. Życzę odwagi w 
podjęciu decyzji oddania swo-
jego życia Bogu i Matce Bożej, 
którzy prowadzą nas na pewno 
dobrymi ścieżkami. Nie jest to 
ślepa uliczka, ale droga pełna 
światła, prawdy i miłości Syna 
Bożego. Idźmy z radosnym ser-
cem drogą, do której zaprasza 
nas Maryja, Królowa Pokoju z 
Medziugorja, Matka Najwyższe-
go, Matka wszystkich nas.

Przekład z niem. Alicja B.
z kwartalnika Medjugorje. 
Gebetsaktion... nr 1/2012

Biuro Pielgrzymkowo-
-Turystyczne „HALINA”

ul. 1 Maja 18
41-706 Ruda Śląska

zaprasza przez cały rok 
na pielgrzymki do Medziu-

gorja, jak również na wyjaz-
dy dłuższe (pielgrzymka + 
wypoczynek nad morzem)

Informacje i zapisy:
Tel. 32 24 22 390 

od poniedziałku do piątku 
od 12:00 do 14:00

Tel./fax: 32 24 26 833 
od 7:00 do 10:00 i od 17:00 

do 22:00 
Tel. kom. 601 471 527; 

698 967 995; 602 401 492

bpt_halina@poczta.onet.pl 
biuro@halina.com.pl

http://www.halina.com.pl
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Bóg pragnie jednocześnie, abyśmy byli 
szczęśliwi, angażując się jako współpra-
cownicy w Jego dzieło zbawienia świata, 
realizowane w wielkiej strukturze Ciała 
Chrystusa, jaką jest Kościół. Także Ma-
ryja uczestniczy w planie ratowania ludzi 
i prowadzenia nas do pełni szczęścia.

Od ponad 30 lat w Medziugorju sześć 
osób daje świadectwo, mówiąc jasno, 
że nasza kochana Pani, Królowa Po-
koju, została wysłana przez Boga i nam 
towarzyszy. Bóg powołał Maryję, aby 
była „mieczem Ducha Świętego” w Ko-
ściele. Maryja, jako Oblubienica Ducha 
Świętego, jest najbardziej odpowiednią 
przewodniczką na drodze zbawienia i 
odpowiedzią na naszą głęboką tęsknotę 
za pełnią życia. 

Ostrzami tego miecza są narzędzia 
skuteczne i bardzo proste, zgodne z 
tradycją biblijną, stanowiące od początku 
istnienia Kościoła środki uzdrowienia: 
wiara jako odpowiedź na miłość Boga, 
nawrócenie od samowystarczalności 
i egoizmu do życia skierowanego ku 
Bogu, przebaczenie i pokój w relacji z 
Bogiem i bliźnim, modlitwa jako czas 
poświęcony na przebywanie z Bogiem, 
post jako droga ku wolności i ćwiczenie 
panowania nad sobą w zachowywaniu 
umiarkowania, aby być dyspozycyjnym 
wobec Boga i ludzi. Nawiązując do obra-
zu warsztatu kowala, można powiedzieć 
tak: metal (szukający człowiek) zostaje 
poddany przy pomocy tych „narzędzi” 
działaniu ognia (sakrament pokuty i 
Eucharystii), a tym samym podlega od-
nowieniu, zmianie, a jego chrześcijańskie 
życie staje się składaniem świadectwa o 
BoguMiłości. 

Czy to już wszystko? Czy ten skrom-
niutki „miecz” może zmieniać dzisiejszy 
świat na lepszy? Czy nie ma innej, szyb-
szej i łatwiejszej metody na osiągnięcie 
lepszego życia na ziemi? 

mówić o owocach Medziugorja, patrzeć 
na tę szkołę chrześcijańskiego życia oraz 
działanie miecza Ducha Świętego. Lu-
dzie czekający w długich kolejkach przed 
konfesjonałami, pełny kościół na mszy 
świętej, fizyczne uzdrowienia, nawróce-
nia wielu osób i rodzin, tak wiele powołań 
wśród młodych ludzi, którzy decydują się 
na poświęcenie życia Bogu. A dalej po-
wstanie wielu wspólnot zakonnych, które 
mają swoje źródło tu w Medziugorju, 
członkowie zakonów umocnieni w swoim 
dotychczasowym powołaniu, projekty 
działań charytatywnych, które wcielane 
są w życie na całym świecie. Wszystko 
to, i wiele innych inicjatyw i ruchów oraz 
poszczególnych wydarzeń, świadczy o 
sile i odnowie Kościoła i rodziny ludzkiej, 
która dokonuje się przez działanie Ducha 
Świętego.

Już świadectwa wiernych Kościoła 
pierwszych wieków potwierdzają, że 
prości ludzie, którzy pozwolili się pro-
wadzić Duchowi Świętemu oraz korzy-
stali z sakramentalnego umocnienia, 
znajdowali w sobie siłę do dokonywania 
pozornie niemożliwych zmian na scenie 
społecznej, gospodarczej i politycznej. 
Oni właśnie inicjowali nową kulturę.

Także w naszych czasach Bóg wciela 
w życie swój plan zbawienia, polegający 
na odnowie całego stworzenia przez 
Ducha swojego Syna. A przecież nie 
chce rozwijać swojej wizji samotnie. W 
każdej epoce i w każdym czasie szuka 
ludzi otwartych i gotowych do działania. 
Wielu z nich znajduje w wydarzeniach z 
Medziugorja owo meritum, sedno spra-
wy, gdzie mogą w pogłębiony sposób na 
nowo odkrywać swoje chrześcijańskie 
życie i powołanie. Ci ludzie świadczą o 
tym, że odkryli na nowo jakość własnego 
życia i drogę do pełni szczęścia, a także 
są gotowi pokazywać ją innym. 

Przekład z niem.: Alicja B.

Spójrzmy jednak: gdy ludzie w wol-
ności i świadomie decydują się stać się 
narzędziami działania Ducha Świętego, 
pod przewodnictwem Matki Bożej, np. 
tutaj w Medziugorju, jakże wiele owoców 
zmian widzimy później w ich sercach i 
życiu! Jak wiele ziaren dobra i miłości 
wzrasta w nas, gdy bierzemy na poważ-
nie rady Królowej Pokoju, na przykład 
takie słowa jak te: 

„Drogie dzieci! Raduję się z wami 
i w tym czasie łaski wzywam was do 
odnowy ducha. Dzieci, módlcie się, 
by Duch Święty zamieszkał w was w 
pełni, tak byście mogli w radości da-
wać świadectwo wszystkim, którzy są 
daleko od wiary. Dzieci, szczególnie 
módlcie się o dary Ducha Świętego, 
abyście każdego dnia i w każdej 
sytuacji w duchu miłości byli bliżej 
brata  człowieka i byście w mądrości 
pokonywali wszelkie trudności. Je-
stem z wami i oręduję za wami przed 
Jezusem. Dziękuję, że odpowiedzieli-
ście na moje wezwanie.” (25.05.2000) 

„Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam 
was byście poprzez modlitwę i ofiary 
przygotowali się na przyjście Du-
cha Świętego. Dzieci, to jest czas 
łaski więc ponownie was wzywam, 
abyście zdecydowali się na Boga 
Stworzyciela. Pozwólcie Mu, żeby was 
przeobrażał i zmieniał. Niech wasze 
serce będzie gotowe, by słuchać i 
żyć, wszystkim tym, co dla każdego z 
was zaplanował Duch Święty. Dzieci, 
pozwólcie Duchowi Świętemu, by was 
prowadził drogą prawdy i zbawienia 
do życia wiecznego. Dziękuję, że od-
powiedzieliście na moje wezwanie. ” 
(25.05.1998)

Po ponad 30 latach nie można wy-
dać oficjalnego, ostatecznego osądu 
na temat wydarzeń w Medziugorju. Z 
pewnością jednak można po tylu latach 

 Siostra Emmauel Maillard w swoim znanym wykładzie pt. „Broń niezwyciężona” podała 
– opierając się na orędziach z Medziugorja – sposoby walki ze złem, z szatanem, przyrównując je 
do dawidowych gładkich kamieni, które zapewniły 

młodemu chłopcu, wyśmianemu przez nieprzyjaciela, 
zwycięstwo nad Goliatem (por. 1 Sm 17,25). 

Należą do nich: 
q post   q modlitwa 

q comiesięczna spowiedź 
q czytanie Biblii  q Eucharystia.

 Każdy z nas ma te środki w zasięgu swojej ręki, 
a więc uzdrowienie naszego życia, życia innych ludzi i 
wprowadzenie dobra na świecie w miejsce panoszącego 
się zła zależy od nas samych.
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jak cały rodzaj ludzki nieuchronnie 
zmierza ku przepaści. Albowiem obecne 
odstępstwo, jeśli nie zostanie w porę 
zatrzymane, musi w konsekwencji przy-
nieść tego samego rodzaju owoce, jakie 
w historii stawały się udziałem ludzkości 
za każdym razem, gdy ta radykalnie 
zwracała się przeciwko Bogu oraz Jego 
prawu miłości, a skłaniała się ku bałwo-
chwalczej czci pieniądza, ciała, postępu 
czy władzy. Dość wspomnieć krwawe, 
obfitujące w ból i niesprawiedliwość 
żniwo rewolucji francuskiej, czy też 
niezliczone ofiary bezbożnych totalitary-
zmów XX wieku. Kochający Ojciec szuka 
wszelkich sposobów, by dotrzeć do serc 
ludzi i obudzić ich z grożącego śmiercią 
letargu. Wybrał na swego rzecznika zwy-
kłą kobietę, świecką, obraz naszej epoki, 
osobę niemającą absolutnie żadnej 
wiedzy o Bogu ani sprawach duchowych. 
Była ona całkowicie zanurzona w świat 
i jego marności. Modelka, malarka, teni-
sistka, prowadząca życie na salonach. 
Stwórca przemówił do niej, aby uczynić 
z niej świętą i przez nią ukazać potęgę 
Bożej łaski oraz stale otwarte serce Ojca. 
Serce to gotowe jest przebaczyć nam 
nasz grzech niewiary i braku miłości 
zanim przepełni się miara sprawiedli-
wości, skłaniając Go do pozostawienia 
nas odrażającym konsekwencjom naszej 
własnej złości. Vassula Rydén (ur. 1942), 
z pochodzenia greczynka, w drugiej poło-
wie lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
zaczęła otrzymywać od Boga prorockie 

orędzia, które do głębi poruszyły serca 
wielu ludzi na całym świecie, skłaniając 
do zmiany swojego życia i radykalnego 
opowiedzenia się po stronie Boga i Jego 
królestwa. Objawiając jej pragnienia 
swego miłującego Serca, wskazał drogę 
ratunku dla współczesnego świata. Jest 
nią jedność Kościoła i otwarcie się na 
potężne działanie Ducha Świętego, zdol-
nego odnowić naród po narodzie, osobę 
po osobie, doprowadzając każdego do 
prawdziwego życia, które możliwe jest 
wyłącznie w Bogu, a nigdy poza Nim. 
Jedność Kościoła jest warunkiem owej 
przemiany, wedle słów modlitwy Chry-
stusa skierowanej do Ojca w przeddzień 
Jego zbawczego misterium: „A za nich Ja 
poświęcam w ofierze samego siebie, aby 
i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko 
za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki 
ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby 
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, 
we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili 
w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty 
Mnie posłał” (J 17,1921).

Jedność, o której mowa, nie jest jed-
nak efektem ludzkich wysiłków, lecz Bo-
żym darem, płynącym z otwarcia się na 
łaskę – otwarcia wyrażającego się w po-
słuszeństwie względem słowa skierowa-
nego do nas przez Boga. Posłuszeństwo, 
czyli danie posłuchu, przyjęcie, uznanie 
tego, co Bóg ma do powiedzenia, spra-
wia cud jedności, którego świadkami 
stają się członkowie „Prawdziwego Życia 
w Bogu”. To, co po ludzku niemożliwe, 

o czym od wie-
ków podzieleni 
sporami i ludzką 
pychą chrześci-
janie mogli je-
dynie marzyć, 
teraz staje się 
r z e c z y w i s t o -
ścią: duchow-
ny anglikański 
(spadkobierca 
protestanckiej 
tradycji odrzuca-
jącej cześć ma-
ryjną) modlący 
się na Różańcu, 
mnich koptyjski 
adorujący Naj-
świętszy Sakra-
ment (praktyka 
nieznana tradycji 

Przełom kwietnia i maja 2012. Egip-
ska pustynia, gdzieś  pomiędzy Kairem 
i Aleksandrią. Osiemdziesiąt osób z ca-
łego świata: począwszy od Stanów Zjed-
noczonych i Peru, przez kraje Starego 
Kontynentu, Egipt, Liban, Indie, Australię, 
aż po Japonię. Przedstawiciele różnych 
wyznań chrześcijańskich: katolicy, grec-
cy prawosławni, koptowie, anglikanie, 
zarówno świeccy jak i duchowni. Wśród 
nich cztery osoby z Torunia.

Na pustyni jest się niejako z koniecz-
ności sam na sam z Bogiem. W ciszy 
pustyni człowiek jest w stanie usłyszeć 
Jego głos. Jest to miejsce uprzywilejo-
wane. Przez wieki pustynia przyciągała 
ludzi szukających bliskiego spotkania z 
Panem. Od Antoniego i Pawła, świętych 
eremitów III wieku, po bliskiego naszym 
czasom bł. Karola de Foucauld. Tym 
razem, mową swej surowości – złago-
dzonej nieco warunkami założonego 
przez egipskich koptów ośrodka „Ana-
fora” – przywabiła członków ruchu 
„Prawdziwe Życie w Bogu”. Skupia on 
chrześcijan pochodzących z wszystkich 
części Chrystusowego Ciała, którzy 
usłyszeli Boże wołanie skierowane do 
współczesnego świata, wołanie o powrót 
miłości, o jedność, o wiarę.

W każdej epoce, a zwłaszcza w 
czasach kryzysu i niepokoju, Bóg wy-
bierał sobie ludzi, przez których pragnął 
przypominać o objawionym Słowie oraz 
komunikować swoje pragnienia Kościo-
łowi i światu. W pierwszej połowie XX 
wieku, w czasie 
n a z n a c z o n y m 
okrucieństwem 
wojen, przema-
wiał m. in. ustami 
i piórem polskiej 
zakonnicy, s. Fau-
styny Kowalskiej. 
Tak i dziś, w obli-
czu narastającego 
odejścia od wiary, 
ogarn ia jącego 
swym zasięgiem 
całe społeczeń-
stwa i narody, Bóg 
jako kochający Oj-
ciec nie pozostaje 
biernym obserwa-
torem. Nie będzie 
przyglądać się 
bezczynnie temu, 

Refleksje po rekolekcjach „Prawdziwego Życia w Bogu” z Vassulą

W CISZY PUSTYNI
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koptyjskiego prawosławia), katolicy 
śpiewający greckie pieśni uwielbienia 
oraz poznający historie i tradycje koptyj-
skich świętych, prawosławni słuchający 
homilii kapłanów katolickich na temat 
przykładu świętych Kościoła katolickiego 
i nauczania papieży. Wspólna modlitwa, 
wspólne świadectwa nawróceń, poczucie 
realnej jedności wiary i możliwy w takim 
przypadku wspólny udział wiernych w 
sakramencie Komunii Świętej. Gdyby 
nie obwarowana prawnym zakazem 
niemożność wspólnego celebrowania 
Eucharystii przez kapłanów poszczegól-
nych wyznań, można by pomyśleć, że 
miało się do czynienia z Kościołem już 
zupełnie zjednoczonym. Panowała w nim 
upragniona jedność w różnorodności, w 
dokonującej się wzajemnej wymianie 
darów i tradycji poszczególnych wspól-
not, z zachowaniem jednak wszystkich 
konstytutywnych dla Kościoła elementów 
ustanowionych przez Chrystusa. Ta jed-
ność już istnieje realnie w sercach osób 
związanych z duchowością „Prawdziwe-
go Życia w Bogu” i choć na razie swoim 
zasięgiem, swą wielkością przypomina 
zaledwie ziarenko gorczycy, to w nieod-
ległej przyszłości – wedle Bożej obietnicy 
– rozrośnie się w okazałe drzewo.

Pustynia jednoczy – jednoczy z Bo-
giem, jednoczy wzajemnie ludzi ze sobą, 
ponieważ uczy słuchania głosu Boga, 
odrywając człowieka od zgiełku świata. 
Każda osoba nosi w sobie, w swoim 
sercu pustynię – miejsce prywatności, 
osobistego spotkania z Panem. Nie 
trzeba wyjeżdżać na pustynię egipską, 
żeby udać się w to miejsce, chociaż w 
codziennych warunkach świata wyma-
ga to pewnego wysiłku. Bóg pragnie 
takiego spotkania z nami, wyczekuje 
nas i pomaga nam w dojściu do tego 
miejsca odosobnienia. Jego owocem 
jest otrzymywane w darze prawdziwe 
życie w Bogu.

Aleksander Sztramski

Więcej informacji:
oficjalna strona Prawdziwego 

Życia 
w Bogu: http://www.tlig.org
polskie tłumaczenie orędzi: 

http://www.voxdomini.pl
strona toruńskiej wspólnoty 
Prawdziwego Życia w Bogu: 

http://torun.vassula.pl
ośrodek rekolekcyjny 
anafora w egipcie: 

http://www.anaphoraretreat.org

ANAFORA 
KWITNĄCY 
OGRÓD NA 
PUSTYNI

Jadąc do Anafory nie wiedziałam 
czego oczekiwać, nie miałam czasu się 
zastanowić, co wydaje się naturalne z 
uwagi na to, że zdecydowałam się na 
wyjazd wieczór wcześniej.

Pomyślałam: jadę na pustynię i to już 
się działo. Samolot, dwa dni w Kairze, 
zaraz potem centralny punkt wyjazdu – 
Anafora. Miało to znaczyć tyle co rekolek-
cje, które w założeniu skupić zamierzały 
osoby, które jakoś przeżywają relację z 
Bogiem w kontekście słów skierowanych 
przez Pana za pośrednictwem Vassuli 
Rydén. Nie zdążyłam sobie wyobrazić, 
co to właściwie miałoby znaczyć, ale 
osoby, których wyjazd poprzedziły przy-
gotowania, z pewnością musiały się nad 
tym zastanowić. A było tak…

Po przyjeździe do Anafory zdziwił 
mnie bardzo zasięg, z jakim spotkała się 
propozycja rekolekcji. Uczestnikami byli 
ludzie z bardzo różnych stron świata, od 
Japonii, przez Australię, Indie, kraje euro-
pejskie, aż po Peru. Zaskakujące było dla 
mnie, że Pan Bóg swoje dzieło rozprze-
strzenia w tak różnorodnych miejscach 
świata. Jeszcze bardziej zdumiewający 
był ekumeniczny wymiar spotkania. 
Udział brali m.in. przedstawiciele kościo-
ła katolickiego, anglikańskiego, aktywnie 
uczestniczyli również goszczący nas 

przedstawiciele kościoła koptyjskiego. 
Wspólny zamiar spędzenia kilku dni 
w duchu rekolekcyjnym wydawał się 
ciekawy. Można by się spodziewać, że 
tematem przewodnim rekolekcji będzie 
mowa o potrzebie jedności Kościoła, co 
jest również jednym z głównych tematów 
orędzi „Prawdziwego Życia w Bogu”. 
Jednak w tym miejscu, w tamtym czasie 
nie trzeba było nikogo przekonywać o 
potrzebie jedności. Co więcej, ta jedność 
w Anaforze realnie zaistniała. Pięknym 
doświadczeniem tamtego czasu była 
wspólna modlitwa, która była bogata 
różnorodnością tradycji. To było unikalne, 
niestety raczej wyjątkowe, ale dało mi 
dużo nadziei, że jedność Kościoła jest 
rzeczywiście możliwa.

Głównymi punktami, na których 
opierały się rekolekcje była Eucharystia, 
modlitwa, konferencje, które prowadzone 
były przez duchownych, głos zabrała 
również Vassula Rydén. Tematy rozwa-
żań traktowały o pustyni, wodzie, ko-
nieczności trwania w ciszy i kontemplacji, 
aby usłyszeć Boży głos w sercu.

W nawiązaniu do miejsca, w którym 
przebywaliśmy, dużo mówiło się o dobro-
dziejstwach wyjścia na pustynię, aby w 
oddali od codziennych spraw, które za-
przątają myśli, móc obcować z Bogiem. 
Podkreślona została wartość ciszy jako 
warunku, bez którego nie sposób usły-
szeć Boga, który pragnie wypowiedzieć 
słowa właśnie do mojego serca.

Pan uzdolnił mnie do wyjścia na 
pustynię, wyciszył moje serce i pozwolił 
usłyszeć Jego głos. Trudno wyartyku-
łować płynącą stąd radość, więc może 
poprzestanę na tym stwierdzeniu.

Dodam jedynie, że głoszone słowa, 
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NOWA 
PERSPEKTYWA
W moim wypadku wyjazd na re-

kolekcje Prawdziwego Życia w Bogu 
do Egiptu poprzedzony był sześcioma 
miesiącami lektury orędzi. Stały mi się 
na tyle bliskie, iż z ufnością zdecydo-
wałam się na udział w rekolekcjach, na 
których obecna miała być sama Vas-
sula oraz kapłani służący temu dziełu. 
Do tej pory lektura orędzi była częścią 
mojego świata wewnętrznego, sposo-
bem prowadzenia dialogu z Bogiem w 
wymiarze intymnym, indywidualnym. 
Pobyt w Egipcie wzbogacił mnie o 

które szczególnie głęboko zapadły mi w 
serce, odnosiły się do treści związanych 
z symbolem wody. Poruszyła mnie histo-
ria koptyjskiego biskupa, który posłużył 
się motywem wody, aby odpowiedzieć 
na trudne pytanie nurtujące małego, ale 
bystrego chłopca. Chłopiec ten niegdyś 
usiłował bezskutecznie uzyskać odpo-
wiedź na pytanie, jak to możliwe, że 
Chrystus jest na zewnątrz i jednocześnie 
wewnątrz człowieka. Odpowiedź du-
chownego była następująca. Człowieka 
możemy porównać do szklanki, którą 
możemy umieścić w większym naczyniu 
wypełnionym wodą. Jeśli szklanka jest 
pusta, jedynie pływa po powierzchni 
wody. Nic jej to nie daje, po prostu uno-
si się na powierzchni. Natomiast jeśli 
wnętrze szklanki jest wypełnione, lecz 
nie jest ona otoczona wodą na zewnątrz, 
to czynniki zewnętrzne powodują upływ 
wody i z czasem szklanka staje się pusta. 
Najtrwalszy efekt daje jednoczesne wy-
pełnienie szklanki wodą oraz otoczenie 
jej na zewnątrz wodą. W takiej sytuacji 
wodą można się dzielić z innymi bez 
uszczerbku, ponieważ ubytek wody w 
szklance wypełniany jest wodą, która 
tę szklankę otacza. Podobnie zasadne 
jest przebywanie Chrystusa w człowie-
ku i wokół niego. Skutkiem zanurzenia 
w Chrystusie jest możliwość dawania 
siebie w darze innym, nawet jeśli ten dar 
nie spotyka się ze wzajemnością.

Bóg porusza serca, zaprasza do 
opróżnienia naczynia serca z błota, które 
utrudnia dostęp łasce. Kiedy serce zwra-
ca się ku Niemu, tworzy się przestrzeń 
do budowania, tworzenia z ludzkiego 
bytu szklanki wypełnionej wodą, która 
nawadnia jego samego, ale on sam 
staje się również zdolny do nawadniania 
tego, co omdlałe albo zeschłe z pra-

gnienia. Człowiek ma czasem trudności 
w zdefiniowaniu tego pragnienia, a tak 
naprawdę ono ma jedno imię – tęsknota 
za Bogiem.

Namacalnym symbolem takiej sytu-
acji jest miejsce, w którym przebywa-
liśmy – Anafora. Pierwotnie miejsce to 
było pustkowiem. Dzięki człowiekowi 
wypełnionemu Bogiem, pełnemu ufności 
obszar ten sukcesywnie był nawadniany, 
pojawiła się tam roślinność. W efekcie 
sucha, pustynna ziemia stała się kwit-
nącym ogrodem.

W tym ogrodzie miałam przyjemność 
przebywać, pobyt ten wzmocnił mnie, 
chyba zmniejszył proporcje błota w sto-
sunku do wody.

Te słowa piszę już z perspektywy 
upływu kilku tygodni od powrotu z 
Egiptu, już ogarnięta natłokiem codzien-
nych obowiązków. Minął czas wyjazdu, 
intensywnych przeżyć religijnych w 
ekumenicznym gronie. Jak się jednak 
okazuje, pustynia nadal trwa, tym razem 
jest dotkliwa, bo to już inna pustynia, tutaj 
spotykam się z pustynią ludzkiej ślepoty i 
głuchoty na głos Boga. W orędziach oso-
by, które nieudolnie starają się przy Nim 
trwać, nazywa Bóg kwiatami rosnącymi 
na pustyni. Doświadczenie podpowiada, 
że takie kwiaty w skwarze wycieńczają-
cego słońca, w bezmiarze piachu, braku 
wody, nie mają szansy istnieć, usychają, 
a ślad po nich zanika. Ale Chrystus obie-
cał, że te kwiaty będą egzystować na tej 
pustyni, mało tego, będą wzrastać dzięki 
Bożej nieustającej opiece i łasce. Staram 
się trwać w ufności tym obietnicom, więc 
niech krzewy kwitnące pachną, wzrastają 
i będą przyczynkiem do przemiany pu-
styni w kwitnący ogród. 

Izabela Rant
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w Bogu w Toruniu, której zawdzięczam 
poznanie orędzi w istocie jest częścią 
wielkiego dzieła Pańskiego, a jedność 
chrześcijan nie jest utopijnym projek-
tem, ale autentyczną wolą Pana. Tę 
prawdę szczególnie pięknie zama-
nifestowali obecni na rekolekcjach 
kapłani, których miłość do Chrystusa 
i wzajemna miłość w Chrystusie skie-
rowana ku braciom odmiennych tra-
dycji pozwoliła nam przez te kilka dni 
spędzonych na pustyni żyć jednością 
chrześcijaństwa.

Marta Arendt

BŁOGOSŁA-
WIONY CZAS
Czas spędzony na rekolekcjach 

Prawdziwego Życia w Bogu w Ana-
forze był zdecydowanie czasem bło-
gosławionym. Odczuwalna obecność 
Boga, pozbawiona zbędnej egzaltacji. 
Odczuwalna jedność pośród uczestni-
ków różnych wyznań, krajów, ras. Od-
czuwalna miłość i pokój. Niezwykłym 
doświadczeniem było przebywanie w 
ośrodku prowadzonym przez Koptów, 
którzy świadectwem swego życia, 
postawą wzmocnili wiarę w każdym z 
nas. To miejsce tchnęło niesamowitym 
spokojem, pozwalało uporządkować 
myśli, uwrażliwić się. Sam Bóg objawił 
się w drugim człowieku, w jego rado-
ści, uśmiechu, smutku i łzach, w samej 

obecności bliźniego i jego przeży-
ciach. Ale był również Bóg w naszych 
sercach i umysłach, szczególnie w 
czasie medytacji. W ciszy, spokoju 
można było wznieść szczerą modli-
twę, zdać sobie sprawę z własnych 
słabości, rozważać sprawy boskie w 
tym miejscu, na tym świecie. Nieza-
kłócanie komunikacji różnego rodzaju 
rozproszeniami sprzyja porozumieniu. 
Warto jest więc otworzyć się na Boga, 
pragnąć wsłuchać się w Jego słowo 
w kompletnej ciszy. Zdałam sobie 
sprawę, że taka modlitwa jest bardzo 
potrzebna. Zapewne raduje to same-
go Stwórcę, ale również nam pozwala 
wiele rzeczy zrozumieć. Wierzę, że 
uda mi się w przyszłości znaleźć 
więcej czasu na „cichą” rozmowę z 
Panem Bogiem, gdzie postaram się 
więcej słuchać, niż mówić.

Olga Wróblewska

Na zdjęciach: 
uczestnicy rekolekcji 

oraz Vassula  z biskupem 
Thomasem i o. Arsaniosem, 

a na zdjęciu w środku: 
z Olgą i Aleksandrem, 
uczestnikami z Polski

*
Zainteresowanych Orędziami 

zapraszamy na stronę:
http://www.voxdomini.pl 

Na niej: pełny tekst, 
także w wersji dźwiękowej.

nową perspektywę odbioru orędzi. 
Stało się tak, ponieważ dane było mi 
spotkać wspólnotę ludzi różniących 
się krajem pochodzenia, tradycją 
chrześcijańską, wiekiem, doświad-
czeniem oraz statusem społecznym. 
Tymczasem pomimo tych odmiennych 
uwarunkowań oni wszyscy gdzieś w 
historii swojego życia dzięki Praw-
dziwemu Życiu w Bogu usłyszeli głos 
tego samego Pana i postanowili za 
nim podążyć. To doświadczenie uni-
wersalności orędzi było fantastyczne, 
przekraczające moje wyobrażenia. 
Napełniło mnie wielką nadzieją, ponie-
waż uzmysłowiłam sobie, że skromna 
grupa modlitewna Prawdziwego Życia 
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W Orędziu z pism „Prawdziwe Życie 
w Bogu” z 10 września 1992 r. Jezus 
Chrystus mówi: Ja jestem Autorem 
Orędzi Prawdziwe Życie w Bogu; one 
są Moim darem dla was wszystkich; 
one są po to, żebyście zrozumieli Moje 
Serce i to jak Ja trwam przy was zawsze 
i wszędzie” (Zeszyt 62).

Moi drodzy przyjaciele, czy sły
szeliście o czymkolwiek, co nie pochodzi 
od Boga, a co przyciąga dusze z pow
ro tem do Niego? „Prawdziwe Życie 
w Bogu” przyciąga do Boga. Ktoś, 
kto nigdy nie był u spowiedzi, nigdy 
nie przyjmował komunii, nigdy nie 
czytał Biblii, nigdy nie interesował się 
niczym poza jedzeniem, przeklinaniem i 
szukaniem przyjemności, zaczyna czytać 
te orędzia, zakochuje się w Chry stusie, 
w Kościele, w sakramentach i całe 
jego życie się odmienia. Czy można 
mieć odwagę stanąć pomiędzy takim 
nowo przemienionym a Kościołem i 
Chrystusem, zaprzeczając jego nawró
ceniu?

W Orędziu z pism „Prawdziwe Życie 
w Bogu” z 19 stycznia 1995 r., Jezus 
Chrystus mówi: „Jak możecie wy, którzy 
głosicie codziennie Moje Słowo, nie 
odczytać czasów ani znaków? Wam, 
którzy nadal głosicie, że Ja nie jestem 
Autorem tego Orędzia, mówię: oceniacie 
przy pomocy ludzkich norm i chwalicie 
własną chwałę. Przebudźcie się i nie 
pozwólcie waszemu językowi oceniać.”

Widzicie, moi drodzy przyjaciele, to 
z miłością każdy nowo przemieniony 
jest witany w zagrodzie Chrystusa. 
Z miłością. Nowo przemieniony jest 
żałującym synem marnotrawnym, który 
wraca do domu. Gdy znalazł „Prawdziwe 
Życie w Bogu” w obcym kraju i potem 
postanowił powrócić do domu do ojca, 
kto go zatrzyma na ścieżce powrotu 
do Boga, jego Ojca? Bóg, nasz Ojciec, 
nie tylko całuje swego żałującego 
syna marnotrawnego, ale przytula go. 
Co je szcze robi? Poświęca utuczone 
cielę i urządza przyjęcie, gdzie się 
klaszcze, śpiewa i tańczy: jest radość. I 
jeżeli czytaliście Biblię, to w niektórych 
komentarzach pisze, iż utuczone cielę 
symbolizuje w tym wypadku Eucharystię. 
To zatem Bóg zaprasza swojego syna 

marnotrawnego, żeby przyszedł i 
uczestniczył w Świętej Eucharystii i 
żeby był szczęśliwy. Przebaczono mu. 
Nic więcej nie trzeba mówić. Pozostaje 
jeszcze zazdrość starszego syna. 
Reprezentuje  on chrze  ścijan, którzy 
przyzwyczaili się przyjmować dary Boga 
i nie ma w nich już wdzięczności.

Zagubiony syn Boga to ochrzczony, 
ale taki, który nigdy nie żył chrztem i 
roztrwonił dary woli i inteligencji. Młody 
człowiek, który ciągle się gdzieś wałęsa 
i imprezuje przez całe dnie i całe noce. 
Bóg jest najodleglejszą rzeczą w jego 
umyśle. Eucharystia, Spowiedź, o, 
to nie do pomyślenia. Kto w ogóle 
tego potrzebuje, prawda?! Wyobraźcie 
więc sobie takiego marnotrawnego 
syna – jakim właśnie ja kiedyś byłem 
– otrzymującego pewnego dnia do rąk 
książkę pt. „Prawdziwe Życie w Bogu”. 
Otwieram i zaczynam czytać: 

„Przyjdź do Mnie. 
Ja Jezus kocham cię”. 
I zaczynam po raz dru gi zmieniać 

swój styl życia... Nagle tracę zain te
resowanie imprezowaniem, a coraz 
bardziej zaczynam się interesować 
Jezusem. Potem, pewnego dnia, mając 
w ręce „Prawdziwe Życie w Bogu” 
czytam, że Jezus chce, żebym poszedł 
do spowiedzi. Tak, mam iść do kapłana 
i wyznać przed nim wszystkie brudne 
sekrety mego życia, wszystko, co zrobi
łem w ostatnich dwudziestu latach... 

Ten młody człowiek zwalcza pychę 
i zawstydzenie, myśli, które mu mówią, 
że to jest bezużyteczne, że spowiedź 
jest dla starych kobiet, które nie mają 
nic lepszego do zrobienia. Idzie i całym 
wysiłkiem woli przypomina sobie swe 
grzechy. Wszystko dlatego, że wierzy – 
jak przeczytał w orędziach „Prawdziwego 
Życia w Bogu” – że grzechy obrażają 
miłość i są przeciwko Temu, który jest 
Miłością. Zalewa się łzami wyrzutów 
sumienia, ale także ulgi. Kilka dni później, 
on przychodzi do ołtarza w czasie Boskiej 
Liturgii i przyjmuje Komunię Świętą 
po raz pierwszy odkąd ja przyjął jako 
dziecko. Przyjmuje ją ze łzami w oczach 
i wierzy, że to co otrzymuje, jest Ciałem 
i Krwią jego Pana i Zbawcy, Jezusa 
Chrystusa, Syna Boga, Jedynego, który 

wybaczył mu jego grzechy przed kilkoma 
dniami. 

O moja radość... radość młodego 
czło wieka powracającego do życia, 
zmieniającego kompletnie życie! Od
wra cam się od grzechu i egoizmu, a 
zwracam się ku miłości, którą znalazłem 
w Chrystusie i w Kościele. Porzucam 
sobotnie imprezy i wylegiwanie się w 
niedzielne poranki, a w zamian za to 
uczęszczam na nieszpory w sobotnie 
noce, spowiadam się każdego miesiąca 
i uczęszczam na Liturgię w każdą 
niedzielę...

Syn marnotrawny powrócił do do mu 
do Ojca! Ojciec nie tylko całuje mnie, ale 
mnie obejmuje. Daje mi jak Jedynemu 
Synowi posiłek i nazywa mnie: „Synem”. 
O, co za radość! Wyobraźcie sobie 
tego młodego człowieka budzącego się 
każdego ranka i myślącego, że to mu 
się śni. 

Mam piękną żonę, jestem ojcem. 
Już nie trwonię danych mi przez Boga 
darów w obcym kraju. Już nie jestem 
spragniony jedzenia ze świniami. Te raz 
jestem głodny Boga. Jestem głodny Eu
charystii. Odpoczywam w Sercu Swe go 
Ojca...

Czy możecie sobie wyobrazic, co 
mi się wtedfy przytrafiło? To, co jest 
udtziałem wielu nawracających się pod 
wpływem lektury orędzi Pana Jezusa!

Temu synowi marnotrawnemu za
czynają mówić, że został... zwiedziony 
przez diabła. Zaczynają mówić, że 
„Prawdziwe Życie w Bogu” jest dziełem 
diabła i że jego dusza jest zagrożona 
gniciem w piekle...

Młody człowiek jest wstrząśnięty. Wie, 
jak działa diabeł. Przecież doświadczył 
tego we własnym życiu! Zna postawę 
syna marnotrawnego, który z definicji 
odrzuca Boga i obejmuje diabła. Nie 
ma środkowego położenia. Ktoś może 
być z Bogiem lub przeciwko Bogu. A 
być przeciwko Bogu oznacza być z 
diabłem. Tak, syn marnotrawny, przed 
skruchą, żyje w piekle. On może okłamać 
każdego, mówiąc, że takie życie daje mu 
szczęście, ale nigdy nie okłamie siebie 
i swego Stwórcy  Boga. W głębi swojej 
duszy wie, że mu grozi piekło. On wie. 
Kiedy żałuje, spowiada się i otrzymuje 

Świadectwo przemiany 
w obronie „PRAWDZIWEGO 

ŻYCIA W BOGU”
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Bogu, sami są marnotrawnymi dziećmi 
Boga, które potrzebują skruchy i powrotu 
do ich Ojca  Boga.

Ja także byłem takim synem marno
trawnym, który żył straconym życiem, z 
dala od Boga, z dala od Kościoła i który 
powrócił do Boga poprzez czytanie 
orędzi „Prawdziwego Życia w Bogu”. 
Nie interesowałem się Bogiem i żyłem 
tak jak chciałem. Przeczytałem Orędzia 
dyktowane Vassuli i moje serce poczuło, 
że musi odpowiedzieć na miłość Boga. 
Więc otworzyłem moje serce na Boga i 
On z kolei zmienił moje całe istnienie, całe 
moje życie. Jestem teraz mężem, ojcem 
i przede wszystkim chrześcijaninem. 
Wiem, że jestem tym dzięki miłości 
Chrystusa, która zmieniła moje życie. 
Byłem umarły, a teraz ożyłem i to wszy
stko zaczęło się od „Prawdziwego Życia 
w Bogu”.

Po otwarciu mojego serca na Chry
stusa w czasie czytania „Pra wdzi-
we go Życia w Bogu” i po otrzymaniu 
rozgrzeszenia z moich grzechów w 
Sakramencie Spowiedzi, po otrzymaniu 
Prawdziwego Życia w Chrystusie w 
Eucharystii, trwam teraz całym sobą, 
całym moim sercem, wszystkim czym 
jestem przy Bogu i orędziach „Pra w
dziwego Życia w Bogu”. Całemu światu 
ogłaszam, że orędzia „Prawdziwego 
Życia w Bogu” zostały napisane Ręką 
Chrystusa i wszystko co zawierają 
to Prawdziwe Życie ponieważ to jest 
Prawdziwe Słowo Boga. Trwam teraz i 
na zawsze będe trwał – Boże pomóż mi 
w tym! – po stronie Prawdziwego Życia 
w Bogu z jedną ręką na Krucyfiksie, a 
z drugą na Świętym Różańcu, okrytym 
Świętym Płaszczem Niepokalanego 
Serca Maryi i przy Boku Jezusa o 
Przebitym Najświętszym Sercu.

Choćby się sprzysiągł cały świat i 
piekło przeciwko mnie i przeciw każdemu, 
kto dobrowolnie wybiera trwa nie przy 
prawdziwym życiu w Bogu. Miłość jest 

po naszej stronie i Miłość ma imię: 
Jezus Chrystus. Wrogowie mogą zabrać 
nasze ciała, ale nasze dusze należą do 
Chrystusa, który powstał i jest żywy na 
wieki. „Prawdziwe Życie w Bogu” jest 
orędziem pokoju i Miłości i pochodzi od 
Chrystusa, a Chrystus jest Prawdziwym 
Życiem. Wszyscy mamy teraz wybór: żyć 
orędziami, być przeciwko nim lub być 
obojętnym na nie. Bez względu na to, co 
wybierzemy, na końcu, kiedy spotkamy 
Chrystusa twarzą w Twarz, zobaczymy 
rzeczywistą prawdę i wtedy będzie już za 
późno, żeby zmienić naszą odpowiedź, 
jeżeli wybierzemy złą.

Teraz ciągle jeszcze możemy wy bie
rać. Możemy być za lub przeciwko temu 
czy tamtemu. Na końcu wybór będzie 
prosty: z Chrystusem lub przeciwko 
Chrystusowi. Nie będzie innego wyboru. 
A koniec jest – w moim głębokim 
przekonaniu – bliżej niż wszyscy myślą.

Zakończę orędziem z „Prawdziwego 
Życia w Bogu”, w którym Jezus mówi:

„Przemieniłem wiele dusz moimi 
Orędziami Pokoju i Miłości, zagubione 
owieczki wróćcie do mnie wpadając w 
Moje ramiona, rozraduj się duszo! Jaki 
jest większy cud niż ten, kiedy zagubiona 
owieczka znajduje swojego Pana! Jaka 
jest większa radość dla Pasterza niż 
znalezienie ponownie jego zagubionej 
owcy! Ogłoście Moje Cuda Zbawienia 
waszym braciom! Waszym bliźnim! 
Ogłoście dobre nowiny, ogłoście Moje 
dzieła! Niech Moje Dzieła będą znane, 
niech Mój Cud Będzie znany” (Zeszyt 
20). 

Zachęcam was do przeczytania 
powyższego orędzia w całości, ale 
przede wszystkim zachęcam każdego do 
rozpoczęcia od pierwszego orędzia i do 
przeczytania tego, co Pan Bóg ma nam 
do powiedzenia do ostatniego orędzia. 
Niech Bóg was wszystkich błogosławi!

Dan, Kanada

Komunię Świętą, smakuje Nieba. Kiedy 
odwraca się od swego wcześniejszego 
stylu życia, odrzuca diabła i jego piekło. 
Odkąd żyje sakramentami, codziennie, 
obejmuje Boga całym swoim sercem i 
siłą woli. Owoce prawdziwej metanoi, 
prawdziwej przemiany są oczywiste i 
łatwe do zobaczenia. Kiedy ktoś za ko
chuje się w spowiedzi, w Eucharystii, w 
Kościele, w Chrystusie, w modlitwie, w 
Dziewicy Maryi i kiedy kocha wszystkie 
dzieci Boga, czy nie należy wtedy uznać, 
że przeżył prawdziwą metanoję i że ta 
dusza należy do Boga?

Kiedy taki młody człowiek należy do 
Boga, choć wcześniej był w szpo nach 
diabła, a wyzwolił się dlatego, że zaczął 
swój powrót do Boga dzięki lekturze 
orędzi zatytułowanych „Prawdziwe Życie 
w Bogu”, to powiedzcie mi uczciwie, 
kto na tym świecie może się odważyć 
twierdzić, że orędzia „Prawdziwego 
Życia w Bogu” nie są darem od Boga? A 
skoro z tych orędzi dowiadujemy się, że 
ich autorem jest sam Jezus Chrystus, to 
kto odważy się powiedzieć, że te orędzia 
nie są od Niego? Kto będzie śmiał po
wiedzieć, że Autor „Prawdziwego Życia 
w Bogu” jest kłamcą? Chciałbym mieć 
nadzieję, że żaden chrześcijanin nie 
popełni już nigdy więcej tego błędu 
oskarżenia.

A przecież mimo ostrzeżeń są nadal 
tacy, którzy przeciwstawiają się prawdzie 
świadectwa człowieka przemienionego, 
pełnego miłości dla Chrystusa, którego 
powrotna podróż do Domu Ojca zaczęła 
się dzięki „Prawdziwemu Życiu w Bogu”. 
Ci chrześcijanie stają w opozycji do 
miłości, bo to z miłości przemieniony 
porzucił swój stary sposób życia i zaczął 
żyć życiem sakramentalnym, życiem 
wiary, nadziei i miłości. Ktokolwiek zaś 
sprzeciwia się miłości, staje w opozycji 
do Boga, ponieważ „Bóg jest miłością” 
(1 J 4,8) i każda zniewaga miłości jest 
obrazą Boga. Ci, którzy sprzeciwiają się 

orĘdzie dane vaSSuli 22 MaJa 2012
Ja jestem Bramą Nadziei tam, gdzie jest rozpacz; Radości – gdzie jest smutek, Pocieszenia – gdzie jest cierpienie. 
Ja jestem Bramą Życia tam, gdzie jest śmierć. Będę mówił do ich serc, wyprowadzając ich z pustyni i z wielką czułością 

zajmę się Moimi owcami. Nie będę dla nich surowy i wysłucham uniżonych, kiedy poproszą o przebaczenie. Zaiste wielu z 
was zapomniało o Moim nauczaniu i zapomniało o Mnie, jednak Ja nigdy nie zapomniałem o was, chociaż, ach, tak wielu z 
was zgrzeszyło przeciw Mnie… Przyjdźcie do Mnie i nauczcie się, że Ja jestem Dobrym Pasterzem; Ja jestem waszą potęż-
ną ochroną, waszą mocną podporą, która ożywia waszego ducha i przywraca jasność waszym oczom. Ja daję uzdrowienie, 
życie i błogosławieństwa. Ja jestem Wszystkim.

Przyjdźcie do Mnie i mówcie do Mnie z głębi waszego serca, a Ja was wysłucham. Przemieńcie wasze życie w nieustan-
ną modlitwę i zachwyćcie Mnie. Módlcie się, módlcie się, módlcie się i prostujcie wasze ścieżki; oczyśćcie się przez pokutę i 
nie marnujcie więcej waszych dni na ziemskie sprawy, które się zużyją, zwróćcie raczej wasze oczy na Moje Bogactwo, które 
daje życie. Róbcie wszystko, co możliwe, by wieść święte życie i w pokoju z każdym. Bądźcie doskonali, jak wasz Ojciec 
w Niebie jest doskonały, a wasze grzechy nie opanują więcej waszego życia. Wsparci łaską żyjcie Prawdziwym Życiem we 
Mnie, waszym Bogu, a Ja zaspokoję wasze pragnienie. Ja, Jezus Chrystus, błogosławię każdego z was ic
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Pojawiają się niepokojące wia-
domości w internecie, zwłaszcza w 
mediach alternatywnych o sytuacji w 
Fukushima w Japonii, po wybuchu. 
Niektóre spekulacje dotyczą zu ży-
tych prętów paliwowych basenu z 
paliwem jądrowym nr 4. 

Odsyłam zainteresowanych do 
skorzystania z wyszukiwarki Google 
i własnych poszukiwań, jeśli będą 
tą tragiczną w skutkach katastrofą 
zainteresowani. 

A zdając sobie sprawę z tego, co 
się dzieje, powinniśmy skłaniać się 
ku gorliwszej modlitwie. 

Można również dzięki Google 
znaleźć wypowiedzi naukowca z 
dziedziny nuklearnej, dr J Rand 
McNally i przejrzeć linki, w któ-
rych odsyła do przesłań z Akita w 
Japonii, np.: http://newsinfo.inqu-
irer.net/inquirerheadlines/nation/
view/20110403-329055/Our-Ladys-
-message-the-same-from-Fatima-
-to-Akita

O interwencjach Maryi wspomina 
się również w “Prawdziwym Życiu 
w Bogu”:

„Najwyższy wysłał Mnie, aby 
was ostrzec i łagodnie napomnieć. 
Dziś jednak twoje pokolenie odma-
wia Nam miejsca w swoim sercu i 
nie bierze poważnie Naszych Słów. 
Będziecie zbierać to, co posialiście. 
Moje Matczyne Serce smuci się 
musząc wam to powiedzieć, a Moje 
Oczy wylewają Krwawe Łzy na 
widok tego, co mam przed Sobą. 
Ręka Ojca spadnie na was z prze-
szywającym krzykiem: «Dość tego! 
Już wystarczy!» i w potoku ognia On 
dokona sądu...

Wkrótce Mój Głos zostanie usły-
szany jak uderzenie gromu. Usłyszy-
cie, jak mówię: «Dość! Dość, już 
wystarczy!» Ziemia się rozstąpi i ci, 
którzy buntowali się przeciw Mnie, 
ujrzą, jak spada na nich Moja Ręka. 
Ja jednak podtrzymam naczynia 
Mojego Syna. Przybędę w nawałni-
cy ognia. Dla niektórych przyjdzie 
to jak błogosławieństwo, jednak ci, 
którzy nigdy się Mnie nie lękali, w 
tym dniu nauczą się bojaźni wobec 
Mnie... Aż do tego dnia oni nie na-
uczyli się czci dla Mojego Imienia 
i uwielbiania Mnie. Nigdy się nie 
zastanawiali, czy są na dobrej dro-
dze, ani nie zwracali się do Mojego 
Ducha, prosząc Go o radę. Stali 
się jak kupcy wchodzący do Mego 
Sanktuarium i wychodzący z Niego, 

Przysięgają na całe Niebo, że Mnie 
i Mojemu Synowi wydadzą wojnę... 
Ach!... Czynią wszystko to, czego 
nienawidzi Moje Serce. Bardzo czę-
sto Moja Ręka zbliża się do Mojego 
Kielicha, z którego wylewa się Moja 
Sprawiedliwość...” (9.04.1996)

Po wysłaniu Vassuli kilku arty-
kułów w sprawie katastrofy w elek-
trowni jądrowej Fukushima, i za-
pytaniu jej o dr McNally, Vassula 
napisała niedawno do tego wydawcy 
w następujący sposób:

„Rand McNally, naukowiec z 
dziedziny nuklearnej, koniecznie 
chciał się ze mną spotkać i poroz-
mawiać. 

Był dobrym katolikiem i do-
świadczył osobiście ostrzeżeń Matki 
Bożej, która zwróciła się do niego, 
aby powstrzymał swój naukowy 
projekt bomby atomowej, która jest 
w stanie zapalić atmosferę i wypalić 
całą ziemię w 6 minut. Przyleciał 

kupujący i sprzedający w 
Imię Mojego Syna...

O, złe skłonności! Zie-
mio tak zbrukana! Po co 
was mam – was, którzy 
jesteście poświęceni na 
służbę Mojemu Synowi, 
a zwróciliście się prze-
ciwko Niemu, sprzedając 
Jego Ciało i Jego Krew? 
Powróćcie na służbę Me-
go Syna, a Ja uczynię z 
was cud dla dusz – dla 
tych samych dusz, które 
pociągacie za sobą na 
zgu bę. Przyjdźcie okazać 
skruchę, a Ja ożywię wa-
szego ducha i oświecę 
wa sze oczy, aby ujrzały 
Chwałę Mego Ducha, 
Tego, który zachowa was 
tam, gdzie mieliście być 
od początku waszej po-
sługi. Przyjdźcie, zbliżcie 
się do Mnie teraz, abym 
tchnął na wasz namiot, a wydacie 
zapach życia.

Córko, powiedz Mojemu ludowi, 
powiedz tej Mojej reszcie, że na 
wszelkie sposoby należy próbować 
zmniejszyć Mój gniew. Zachęć Mój 
lud, powiedz im, żeby się modlili ser-
cem o nawrócenie świata. Ja, Jahwe, 
ich odwieczny Ojciec, nagrodzę ich 
na wieczność.

«Ma Pan miłosierdzie, ale i zapal-
czywość, hojny w zmiłowania, ale i 
gniew wylewa. Jak wielkie miłosier-
dzie, tak wielka i Jego surowość».

Patrzę dziś na ziemię i wolałbym 
nigdy jej nie stworzyć... Moje Oczy 
widzą to, czego wolałbym nigdy 
nie oglądać, a Moje Uszy słyszą to, 
czego nie chciałbym nigdy usłyszeć! 
Moje Serce Ojca pogrąża się w 
smutku. Ukształtowałem człowie-
ka na Mój obraz i podobieństwo, 
lecz on upadł i dziś tak wielu ludzi 
przyjęło wygląd Bestii! Ich serca tak 
bardzo napełnia rozwiązłość, anar-
chia, arogancja i zepsucie! Usta ich 
przyzwyczaiły się do wypowiadania 
głośno i cicho słów zwodniczych. 

Huragan ognia... to Fukushima?

Przesłanie to dotyczy katastrofy w Fukushimie i odsyła również do wywiadu, 
który można obejrzeć, odsłuchać i przeczytać po angielsku:

(http://www.fairewinds.com/content/fukushima-daiichi-truth-and-future)
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specjalnie z Nashville, gdzie miesz-
kał, aby spotkać się ze mną w stanie 
Indiana, w kolegium Notre Dame 
i zadał mi takie pytanie: „Czy ja 
jestem tym człowiekiem?” - miał 
na myśli tego, kto zniszczy ziemię 
ogniem. Rand McNally czytał orę-
dzia „Prawdziwego Życia w Bogu” i 
natknął się w nich na nazwę Huragan 
Ognia, czyli tą, której sam użył dla 
nazwania swojej bomby...

Jezus usilnie błaga nas, byśmy się 
nawrócili, w przeciwnym razie zosta-
niemy spaleni przez huragan ognia i 
ostrzega nas, że szatan przygotowuje 
wielki holocaust (ofiarę całopalną). 

Podzielić się z Wami moimi spo-
strzeżeniami? Nie będziemy w stanie 
uniknąć ognia z nieba, będącego 
pochodzenia naturalnego czy będą-
cego wynikiem działań naukowców, 
ponieważ nie słyszy się o żadnej 
skrusze i ten ogień przeznaczony jest 
dla nas wszystkich. 

Porównajcie w Biblii 2 P 3,3-12 :

„To przede wszyst-
kim wiecie, że przyjdą w 
ostatnich dniach szydercy 
pełni szyderstwa, którzy 
będą postępowali według 
własnych żądz i będą mó-
wili: Gdzie jest obietnica 
Jego przyjścia? Odkąd 
bowiem ojcowie zasnęli, 
wszystko jednakowo trwa 
od początku świata. Nie 
wiedzą bowiem ci, którzy 
tego pragną, że niebo 
było od dawna i ziemia, 
która z wody i przez wodę 
zaistniała na słowo Boże, 
i przez nią ówczesny świat 
zaginął wodą zatopiony. 
A to samo słowo zabez-
pieczyło obecnie niebo i 
ziemię jako zachowane 
dla ognia na dzień sądu 
i zguby bezbożnych ludzi. 
Niech zaś dla was, umi-
łowani, nie będzie tajne 

to jedno, że jeden dzień u Pana jest 
jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden 
dzień. Nie zwleka Pan z wypełnie-
niem obietnicy - bo niektórzy są 
przekonani, że Pan zwleka - ale On 
jest cierpliwy w stosunku do was. 
Nie chce bowiem niektórych zgubić, 
ale wszystkich doprowadzić do na-
wrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie 
dzień Pański, w którym niebo ze 
świstem przeminie, gwiazdy się w 
ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na 
niej zostaną znalezione. Skoro to 
wszystko w ten sposób ulegnie za-
gładzie, to jakimi winniście być wy w 
świętym postępowaniu i pobożności,  
gdy oczekujecie i staracie się przy-
śpieszyć przyjście dnia Bożego, który 
sprawi, że niebo zapalone pójdzie 
na zagładę, a gwiazdy w ogniu się 
rozsypią.”

Jednak Matka Boża i Jezus robią 
wszystko, co w Ich mocy, aby go 
przynajmniej zmniejszyć. Ale gniew 
Ojca powie któregoś dnia: „Dosyć!” 

„A jednak to, co najgorsze, jesz-
cze nie nadeszło...

– Najgorsze ma nadejść. Nic nie 

może się zrealizować nagle. Mój 
Ojciec ujawni ubogim Swą Potężną 
Rękę, lecz co do odstępców i Bun-
townika – spali ich burza ognia ze 
Wschodu, z powodu wszystkich 
okropności, jakich się dopuścili... 
Winny umrze z powodu swej winy. 
Gdyby się nawrócił przed Moim 
Dniem i naprawił to, co zniszczył, 
i uznał swój grzech, przebaczyłbym 
mu i żyłby, a nie umarł. Takie jest 
Moje Prawo, po trzykroć Święte.” 
(18.12.1994)

Czy zauważasz zmiany ludzi na 
świecie na lepsze czy na gorsze? 
Politycy są chciwi i skorumpowani 
i rządzą ziemią prowadząc ją ku 
chaosowi, czcząc Mamonę. W wielu 
nie ma już wiary, nie ma też spra-
wiedliwości. Sprawiedliwość jest 
coraz częściej tylko po stronie bardzo 
bogatych i wpływowych. „Drobia-
zgowy, skrupulatny” to słowo było 
wyrażane przez Ojca w przeszłości.

Kościoły nie są skłonne pogodzić 
się i zjednoczyć jak o to prosi Jezus. 
Spowodowane jest to ich dumą, ego-
izmem i brakiem pokory. W ich nie-
dowiarstwie i duchu racjonalistycz-
nym odwracają się, pozostając głusi 
na wszystkie ostrzeżenia nieba, bez 
wyjątku, ale upewniając się, że starli 
każdego proroka, który im się na-
przykrzał, choć głosił prawdę; nigdy 
nie uczą się na własnych błędach, ale 
utrzymują ich ziemskie berło mocno 
w swoich rękach i rządzą wiernymi 
z bojaźnią i swojego rodzaju „posłu-
szeństwem”, podczas gdy oni sami 
pozostają w pełni nieposłuszeństwa 
Bożemu Słowu i własnemu prawu 
kanonicznemu. Wielu z nich stało 
się zbyt pompatycznymi w związku 
z ziemską chwałą, którą odbierają 
i z powodu zbyt wielkiej pewności 
siebie nadużywają swojej władzy... 
a chcesz, aby Bóg pozostał milczący 
i nie spalił ziemi?

Bóg pozwoli człowiekowi podjąć 
błędne decyzje i zniszczyć się w 
ogniu, tak samo jak dopuścił, że Ju-
dasz i faryzeusze mogli ukrzyżować 
Chrystusa, jednak Jezus Chrystus 
zapewnia nas o swym miłosierdziu i 
rzeczywiście oszczędzi tych, którzy 
trwają przy Nim i są Jego. 

W Chrystusie,
Vassula

Przekład: 
Katarzyna Radwańska

Huragan ognia... to Fukushima?

Przesłanie to dotyczy katastrofy w Fukushimie i odsyła również do wywiadu, 
który można obejrzeć, odsłuchać i przeczytać po angielsku:

(http://www.fairewinds.com/content/fukushima-daiichi-truth-and-future)
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w y G r a n y   P r o c e s 
s t o w a r z y s z e n i a   t l i G

w  o b r o n i e  V a s s u l i
Sekretarz Fundacji Prawdziwego 

Życia w Bogu przesyła 
oświadczenie Fundacji

 
Szanowni Państwo,
Powiadamialiśmy już w naszych 

poprzednich oświadczeniach, że Vas-
sula została niesprawiedliwie określona 
jako „ekskomunikowana” przez jej 
własny Grecki Kościół prawosławny. 
To niezgodne z prawdą oświadczenie 
zostało szeroko opublikowane w ró
żnych mediach, głównie związanych z 
Kościołem, ale przede wszystkim przez 
wprowadzającą w błąd stronę o nazwie: 
www.infovassula.ch.

Wymagało to decyzji belgijskiego 
sądu cywilnego, aby autorka tej strony, 
Maria Laura Pio Cafaro, przyznała, że to 
oświadczenie jest fałszywe i zamieściła 
przeprosiny.

Uczyniła to w formie oficjalnego 
odwołania zaskarżonego oświadczenia. 

Na naszą prośbę, Maria Laura Pio 
zgodziła się publikować to sprostowanie 
na swojej stronie internetowej przez 
kolejne 12 miesięcy, a także zwróciła się 
do Konferencji Episkopatu Belgii, której 
zakomunikowała to fałszywe oświadcze-
nie przed ekumenicznym spotkaniem w 
Namur (Belgia), na które Vassula była 
zaproszona w marcu 2011.

Nasza Fundacja, działając w imie-
niu Vassuli, dołącza tu oświadczenie 
o zakończeniu tej niefortunnej sprawy, 
które prosimy uznać za godne opubliko-
wania i szerokiego rozpowszechnienia 
za pośrednictwem wszystkich kanałów 
„Prawdziwego Życia w Bogu”. Vassula 
jest nadal członkiem swojego Kościoła. 

Ta batalia, która wymagała wsparcia 
całej naszej rodziny „Prawdziwego Życia 
w Bogu” została wygrana i Fundacja 
pragnie wszystkim wam podziękować. 
Ale, bądźmy równocześnie świadomi, 
że wojna jeszcze się nie skończyła. I że 
nadal będziemy walczyć o słuszne prawo 
Vassuli do bycia wysłuchaną.

Dziękujemy za pomoc 
w celu przywrócenia prawdy.
Niech was Bóg błogosławi,

Albert Muller

Wiadomość o rzekomej ekskomunice 
Vassuli została opublikowana w marcu 
2011 r. na stronie internetowej, pod 
wprowadzającą w błąd nazwą www.
infovassula.ch przez jej autorkę, którą 
jest Maria Laura Pio Cafaro.

Fałszywe oświadczenie było również 
szeroko publikowane i rozpowszech-
niane w szczególności przez media 
związane z Kościołem, co naraziło na 
szwank honor i dobre imię zarówno Vas-
suli Ryden jak i Fundacji „Prawdziwego 
Życia w Bogu”.

Maria Laura Pio Cafaro została zo-
bligowana do wydania następującego 
sprostowania i opublikowanie przeprosin, 
a było to możliwe w wyniku postępowania 
sądowego, które toczyło się przed Trybu-
nałem Sądu Cywilnego w Belgii:

FORMALNE ODWOŁANIE: 
dokument Patriarchatu nie jest 

dekretem o ekskomunice 
pani Vassuli Ryden.

Między 24 marca a 14 kwietnia 2011, 
strona www.infovassula.ch zamieściła 
informację, która była opublikowana na 
różnych stronach prawosławnych, stwier-
dzającą, że dokument Ekumenicznego 
Patriarchatu Konstantynopola z dnia 16 
marca 2011 był formalną ekskomuniką 
pani Ryden. Informacja ta okazała się 
nieprawdziwa. 

Dopiero w dniu 14 kwietnia 2011, 
zostałam poinformowana i zdałam sobie 
sprawę z kanonicznych argumentów, 
stawiających tę interpretację pod zna-
kiem zapytania, ponieważ dokument 
nie wydaje się być wynikiem procedury 
kanonicznej wymaganej dla formalnej 
ekskomuniki. Dlatego natychmiast usu-
nęłam artykuł. Bardzo żałuję popełnionej 
pomyłki, ponieważ moim celem jest po-
dawanie jedynie poprawnych informacji. 

Maria Laura Pio 
27 lutego 2012 

To odwołanie i żądanie przeprosin 
było konieczne z powodu poważnego 
nadszarpnięcia reputacji i uczciwości 
zarówno pani Vassuli Ryden, jak również 
Fundacji na Rzecz „Prawdziwego Życia 
w Bogu”, co nastąpiło w wyniku oszczer-
czych i nieprawdziwych wypowiedzi 

publikowanych przez Marię Laurę Pio 
Cafaro i tych, którzy również w ten sam 
sposób wprowadzili w błąd własnych czy-
telników i słuchaczy, a w szczególności:

Ks. Denis Lecompte, Francja, 
koordynator krajowy „Pastorale, 

Croyances Nouvelles et Dryf sectaires” ;
 Ks. FrançoisMarie Dermine, Wło-

chy, w swoim programie: „Carismatici, 
sensitivi e medium” w Radiu Maryja o 
zasięgu światowym;

  M. Roland Noé, redaktor naczelny 
KATH.NET, strony internetowej w języku 
niemieckim

Szwedzkie gazety: Kyrkans Tidning 
i Världen Idag („Gazeta Kościoła” i „Dzi-
siejszy świat”)

oraz inne osoby i organizacje, o któ-
rych nie mamy jeszcze informacji.

Wypowiedzi ks. Lecompte i ojca 
FrancoisMarie Dermine były szeroko pu-
blikowane i powtarzane w środowiskach 
duchownych, szczególnie w Kościele 
Katolickim i to na szczeblu Krajowych 
Konferencji Biskupów.

W następstwie tak poważnego wpro-
wadzenia w błąd światowej opinii publicz-
nej, czego konsekwencją jest podważe-
nie wiarygodności osób rozpowszech-
niających fałszywe informacje, wszystkie 
te osoby proszone są o naśladowanie 
działania pani 
Marii Laury Pio 
Cafaro i opubli-
kowanie prze-
prosin swoich 
słuchaczy i czy-
telników.

O b e c n e 
stanowisko wy-
jaśniające jest 
wydane i opu-
blikowane przez 
Fundację „Praw-
dziwego Życia w 
Bogu” w imieniu 
Vassuli Ryden.

 
FUNDACJA 

Prawdzi-
wego Życia w 

Bogu
Genewa, 

kwiecień 2012
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Ojciec John Abberton opo-
wiada nam, dlaczego wybrał 
życie w celibacie jako kapłan w 
Kościele katolickim i co myśli na 
temat coraz większej liczby osób 
w dzisiejszym społeczeństwie, 
żyjących w pojedynkę. 

Mieszkam w Bradford już od 
ośmiu lat. Przybyłem właśnie na 
parafię Najśw. Maryi Panny na 
wzgórzu Church bank, przed-
tem byłem w parafii św. Piotra w 
Bradford.

Postanowiłem zostać księ-
dzem, bo chciałem opowiadać 
ludziom o Jezusie Chrystusie 
i dzielić się z nimi moją wiarą. 
Kiedy miałem szesnaście lat, 
wybiegałem myślami w przód i 
zastanawiałem się, jaka będzie 
moja przyszłość – na pewno 
widziałem obraz żonatego męż-
czyzny otoczonego dziećmi. 

Nie pamiętam, czy kiedykol-
wiek walczyłem, aby wyprzeć 
z głowy to marzenie. To była 
po prostu sukcesywna zmiana 
postawy, krok po kroku, w dą-
żeniu do tego, aby być dostęp-
nym dla jak największej liczby 
ludzi i oddać siebie na służbę 
Kościołowi. To było dla mnie prze-
mianą pozytywną – nie negatywną 
Jestem kawalerem z wyboru, i 
czuję, że w ten czy w inny sposób, 
każdy, kto jest singlem powinnien 
być nim z wyboru. Wiem, że jest 
grupa ludzi, którzy decydują się 
na życie samotne, tłumacząc, 
że tego właśnie chcą. Chociaż 

nie chcę osądzać innych, myślę, 
że stało się to niepokojącym 
trendem w niektórych kręgach 
społeczeństwa i że zmierza w 
kierunku samolubnego stanu 
samotnego ducha.

Ja rozumiem życie samotne 
jako polegające na dawaniu mi-
łości. Nie postrzegam siebie, jako 
kogoś, komu brakowałoby czego-
kolwiek w jakimkolwiek sensie. Z 
miłością trzeba wychodzić na 
zewnątrz i należy być kreatyw-
nym. Rozumienie miłości, nie 
jako tej, która się udziela, która 
rozdaje i jest twórcza – jest nie-
właściwe. Miłość musi wychodzić 
do drugiego człowieka, dawać i 
uzdrawiać. 

Jezus powiedział: „Jesteście 
światłem świata i solą ziemi”, 
a spełnia się to poprzez życie 
Miłością. 

Moje życie w celibacie jest 
pełne nadziei, jest stanem miło-
ści kochającej i twórczej. To jest 
coś bardzo pozytywnego. Jeśli 
ja jestem szczęśliwy w moim 
życiu w celibacie, to ma to wpływ 
na moje interakcje z innymi 
ludźmi i Bogiem. I realizuję się 
przez nie - a nie poprzez reali-
zację jedynie własnych celów. 
Noszę też ślubną obrączkę. To 
jest coś, co zrobiłem bardzo 
niedawno. To coś, co wyrosło z 
moich refleksji na temat skandali 
w Ameryce związanych z mole-
stowaniem dzieci przez duchow-
nych. Podobnie jak wielu innych 
ludzi w Kościele, zacząłem my-
śleć o tych problemach. Czytałem 
dużo o nich i rozmyślałem i byłem 
zaangażowany w poradnictwo 
dla osób, które były ofiarami 
przemocy. Zacząłem myśleć o 

różnych problemach, które mogą 
się za tym kryć. Nie zgadzam 
się z ludźmi, którzy twierdzą, 
że skandale zaczęły wybuchać 
z powodu problemów z celiba-
tem. Myślę, że to niedorzeczne, 
bo problem molestowania dzieci 
przez duchownych jest o wiele 
bardziej skomplikowany i życie 
w celibacie nie jest tego główną, 
czy jedyną przyczyną.

Skłoniło mnie to do rozmyślań 
o moim własnym oddaniu i po-
święceniu się Bogu i Kościołowi 
i  doprowadziło mnie do odno-
wienia mojego zaangażowania 
na mojej drodze życia. Kupiłem 
obrączkę, która posiada napis 
„ekklesia”, co oznacza: kościół, 
bo jestem związany z Kościołem. 
W oczach świata jestem ka-
walerem, ale w sposób bardzo 
duchowy jestem poświęcony 
Kościołowi i to jest tak jakbym 
wstąpił w związek małżeński z 
Kościołem. Niektórzy ludzie no-
szą obrączkę z wygrawerowanym 
wewnątrz imieniem ukochanej 
lub ukochanego. Ja postanowi-
łem nosić obrączkę z napisem: 
„Kościół”, jako przypomnienie dla 
siebie samego, jakiego zobowią-
zania podjąłem się 27 lat temu.

Przekład z ang.: 
Katarzyna Radwańska

Tekst pochodzi ze strony:
http://www.bbc.co.uk/bradford/
lifestyle/faith/singleness.shtml

O. Abberton jest proboszczem pa-
rafii i egzorcystą diecezjalnym, jest 
również opiekunem Stowarzyszenia 
„Prawdziwego Życia w Bogu” w 
Anglii. W kwietniu 2012 prowadził 
rekolekcje o świętości w Jaworkach 
(w języku angielskim).

Życie w pojedynkę i celibat
osobisty pogląd 

ojca John’a Abbertona
 

W czerwcu 2012 każda osoba kupująca komplet książek „Praw-
dziwe Życie w Bogu” może otrzymać gratis płytę DVD z pobytu Vas-
suli w Polsce w roku 1996 (do wyboru: Warszawa, Olsztyn, Tychy). 
Dla naszych Czytelników przedłużamy tę promocję na lipiec 2012. 

Przy składaniu zamówienia należy dokonać wyboru filmu!
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Już w sierpniu 2011 roku, Bertrand 
Vallancien, osoba odpowiedzialna za 
„Prawdziwe Życie w Bogu” we Francji 
napisał do biskupów Marsylii z zapyta
niem, czy zechcieliby się spotkać z 
Vassulą, kiedy przybędzie do Marsylii w 
listopadzie. Wysłał także zaproszenia do 
uczestnictwa w spotkaniu do duchowień-
stwa i władz wielu wyznań. Zaplanowano 
je na 20 listopada 2011 roku.

Tymczasem w październiku 2011 
rozesłano do wszystkich parafii archi-
diecezji ostrzeżenie podpisane przez 
ośmiu biskupów prowincji stwierdza-
jące, że „wszystkie akty o charakterze 
religijnym, takie jak msze, modlitwy o 
uwolnienie i uzdrowienie, jeśli zostaną 
przeprowadzone, powinny być uważane 
za nieważne i dokonane bez jedności z 
Kościołem katolickim.”

Bertrand Vallancien skontaktował 
się z arcybiskupami i udało mu się po-
rozmawiać z jednym z wikariuszy gene-
ralnych, który podkreślił, że powinniśmy 
informować arcybiskupa o planowanym 
przez nas spotkaniu, zanim zaczynamy 
je organizować.

Powodem jego uwagi był fakt, że 
za każdą aktywność duszpasterską w 
Kościele odpowiada biskup i powinna 
ona być przeprowadzana pod jego 
nadzorem. Oświadczył również, że w 
odniesieniu do Vassuli duchowni są w 
stanie najwyższego poziomu czujności 
i ostrożności, jeśli chodzi o jej misję i 
działalność. Ze względu na te okolicz-
ności Komitet Organizacyjny spotkania 
z Vassulą w Marsylii musiał zmienić 
pewne szczegóły związane np. z radiem, 
telewizją, wywiadami itp. Pomimo tych 

przeciwności i prześladowań zaintere-
sowanie „Prawdziwym Życiem w Bogu” 
było spore, a Pałac Kongresowy w Mar-
sylii wypełniony prawie po brzegi ludźmi 
pragnącymi posłuchać orędzi Boga do 
nas, wierzących.

Piątek, 18 listopada 2011
Opuściliśmy lotnisko w Atenach i 

przybyliśmy do Marsylii po 2,5 godzi-
nach. Zostaliśmy powitani przez Mado, 
Bertranda, Petrosa i innych przyjaciół 
„Prawdziwego Życia w Bogu”, którzy 
zorganizowali to spotkanie. Vassula 
otrzymała piękny bukiet kwiatów i mini-
busem przejechaliśmy z lotniska do 
hotelu. Dotarcie do hotelu zajęło nam 
godzinę. W tym czasie każdy zadawał 
Vassuli jakieś pytania lub informował ją o 
szczegółach planowanego trzydniowego 
spotkania. 

Nasze pierwsze wrażenia z Marsylii 
były bardzo pozytywne, zwłaszcza, że 
również pogoda była wyjątkowo udana 
jak na tę porę roku. Po przybyciu do 
hotelu musieliśmy trochę odpocząć do 
kolacji. Wieczorem wielu ludzi z różnych 
stron Francji pragnących uczestniczyć 
w tym 3dniowym spotkaniu przyłączało 
się do nas. Atmosfera była ciepła i przy-
jacielska.

Wszyscy cieszyli się, że Vassula od-
wiedza w końcu ten kraj po długim czasie 
nieobecności i byli bardzo uradowani 
i spragnieni, aby posłuchać jej słów o 
orędziach, które Bóg przekazuje za jej 
pośrednictwem dla naszych czasów.

Zespół organizacyjny poinformował 
Vassulę o szczegółach na następny 
dzień programu jej wizyty oraz o pro-
blemach, przed którymi organizatorzy 

stanęli w ciągu ostatnich kilku miesięcy. 
Vassula cierpliwie odpowiadała każdemu 
na jego pytania, a wszyscy z uwagą 
słuchali. Przeżyliśmy bardzo miły wieczór 
i do późnych godzin nocnych trwały 
bardzo ciekawe rozmowy na duchowe 
tematy.

Sobota, 19 listopada 2011
Po śniadaniu, około godziny 10tej 

opuściliśmy hotel i wyruszyliśmy do Ba-
zyliki Notre Dame de la Garde. W czasie 
20minutowej podróży przez miasto, 
mieliśmy okazję podziwiać wspaniałe 
budynki z  ich architektonicznym pięk-
nem pochodzącym z różnych wieków, 
nadające Marsylii jej specyfikę i odręb-
ność. Południowa część miasta z jej 
sklepami i budowlami przywiodła nas do 
Bazyli Notre Dame de la Garde, z której 
roztacza się wspaniały widok na miasto. 

Bazylika Notre Dame de la Garde 
została zbudowana w XIX wieku w stylu 
nowobizantyjskim i ma 155 m wysokości. 
Nad jej 46metrową wieżą stoi Złota Sta-
tuetka „Dobrej Matki”, jak sama nazwała 
Siebie w Marsylii, trzymając Dziecię 
Jezus w ramionach. Ten monument jest 
widoczny niemal z każdej części miasta. 
Bazylikę odwiedza każdego dnia wielu 
pielgrzymów. Nie tylko, aby podziwiać 
wspaniałe widoki, ale także by podzięko-
wać Matce Bożej, modlić się i ofiarować 
Jej swoje wota. Oprowadzonio nas po 
całym tym pięknym kościele i mieliśmy 
również sposobność oddać się modlitwie 
do Matki Bożej.

Później zjedliśmy obiad i znów wielu 
ludzi podchodziło i dołączało się do nas. 
Ich liczba doszła do okołu 40. Wszyscy 
dyskutowaliśmy na tematy duchowe. 

Wizyta Vassuli w Marsylii 
od 18 do 22 listopada 2011 roku

PROROcTWO, WYzWOlENiE 
i uzdROWiENiE
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Vassula nie przestawała odpowiadać na 
wszystkie intrygujące pytania.

O 15stej wróciliśmy do hotelu, aby 
odpocząć, podczas gdy Vassula udzie-
liła trzygodzinnego wywiadu dla francu-
skiego magazynu „Wezwanie z Nieba” 
[„Appel du Ciel”].

O godzinie 19 została odprawiona 
Msza święta koncelebrowana przez 4 
kapłanów, jako dziękczynienie za wszyst-
kie błogosławieństwa i łaski, których Pan 
Bóg obficie nam udziela.

Następnie w hotelowej restauracji 
zjedliśmy kolację, a po niej Vassula da-
wała świadectwo na temat swojej misji 
przed zgromadzonymi kapłanami.

Nasz drugi wieczór w Marsylii za-
kończył się w taki oto cudowny sposób.

Niedziela, 20 listopada 2011
Wcześnie rano, około godziny 8.30, 

wyjechaliśmy z hotelu do sali konferen-
cyjnej, gdzie miały mieć miejsce: pre-
zentacja Vassuli i jej przemówienie, jak 
również inne zaplanowane wystąpienia. 
Sala była usytuowana kilometr od hotelu 
Kiedy tam dotarliśmy, sala była już pra-
wie pełna. Ludzie z Paryża, Nicei, Szwaj-
carii i innych części Europy dotarli tam 
na różne sposoby i wszyscy po to, aby 
wsłuchać się w Słowa naszego Pana, tak 
cenne dla całej ludzkości w tych trudnych 
czasach. Byliśmy pod wrażeniem, gdy 
zobaczyliśmy wśród uczestniczących 
również rodziny z małymi dziećmi słu-
chające z dużym zainteresowaniem i w 
całkowitej ciszy.

Pałac Kongresowy, gdzie odbywało 
się spotkanie był ładnie udekorowany 
wieloma kwiatami i dużym wizerunkiem 
Pana Jezusa z Całunu. Na scenie zespół 
z chórem grał i śpiewał hymny na cześć 
Pana. Jakieś 1200, a może łącznie 1400 
ludzi wypełniło salę, nie licząc osób 
siedzących na balkonach. Było bardzo 
tłoczno. Wśród uczestników dostrzegli-
śmy kilku kapłanów.

O godzinie 9tej rano Bertrand powitał 
uczestników, a po nim ksiądz Vincent  
(na zdjęciu poniżej) przedstawił Vassulę 
i opowiedział o charyzmacie, jakiego Bóg 
jej udzielił. Mówił o jej misji, przytaczając 
kilka orędzi z „Prawdziwego Życia w 

Bogu”. Zwrócił uwagę, że to dzieło jest 
opowieścią o duszy, duszy Vassuli, a 
jednocześnie jest to także opowieść o 
duszy każdego z nas. Kiedy bowiem 
nasz Pan mówi do Vassuli: „Bądź Moim 
Echem”, dotyczy to każdego z nas.

Następnie oddano głos Vassuli. Roz-
poczęła swoje wystąpienie od pytania 
skierowanego do obecnych tam ludzi: 
czy znają przesłania „Prawdziwego Ży-
cia w Bogu”? Wielu z nich zaprzeczyło, 
oświadczając, że nie mają żadnego 
większego pojęcia na ich temat. Vas-
sula poczuła, że w takim razie jest to 
odpowiednie miejsce i zgromadzenie, 
aby przekazać ludziom wiedzę na temat 
tego charyzmatu, jakim ją Bóg obdarzył 
i na temat tego, jak jej życie zmieniło się 
przez poznanie Boga. Mówiła także o 
miłości Boga do wszystkich Jego dzieci 
i o tym, czego Bóg oczekuje od każdego 
z nas.

O godzinie 11 nastąpiła przerwa i 
udaliśmy się na Mszę świętą do bazyliki 
Sacré Coeur. Potem zjedliśmy obiad. 

Popołudniu kolejnym punktem pro-
gramu była prelekcja ks. Michela, której 
tematem było: „Doświadczanie prób, aż 
po wielkie próby Końca Czasów”. Ojciec 
Michel studiował orędzia od wielu lat 
i znał osobiście zarówno Vassulę jak i 
jej misję.

Następnie Vassula mówiła o proroc-
twach przekazywanych jej w orędziach, 
wyszczególniając te z nich, w których 
Nasz Pan ostrzega nas, że Jego prze-
słanie, jak i Jego posłańcy będą prze-
śladowani.

W ciągu kolejnej godziny spotkania, 
znany teolog Niels Christian Hvidt, 
wykładowca na Papieskim Uniwersy-
tecie Gregorianum, omawiał proroctwa 
chrześcijańskie. Niels Hvidt wskazał, że 
prorocy zawsze istnieli i będą istnieć. 
Charyzmat proroctwa nigdy nie umrze. 
Misja Eliasza trwa do dziś. Począwszy od 
czasów Jezusa aż do dziś kobiety otrzy-
mywały charyzmat prorocki, np. święta 
Brygida Szwedzka, święta Katarzyna ze 
Sieny i święta Faustyna.

Vassula, jako główny mówca spo-
tkania w swoim kolejnym wystąpieniu 

odwołała się do proroctw, które otrzymała 
poprzez orędzia „Prawdziwego Życia w 
Bogu”, a które już się wypełniły. 11 wrze-
śnia 1991 Bóg ostrzegał nas, dokładnie 
10 lat wcześniej, o zburzeniu dwóch 
bliźniaczych wież w Nowym Jorku, które 
pochłonęło tak wiele ofiar, wśród nich 
większość niewinnych ludzi. Wcześniej, 
w 1987, Vassula w wizji ujrzała ogromną 
falę, przed którą próbowała uciec, ale nie 
potrafiła. Spytała wtedy Boga: „Dlaczego 
to się stanie?” Pan Bóg odpowiedział: 
„Bo nie słyszę żadnego krzyku  żalu czy 
skruchy, bo prowadzicie życie bez Boga. 
Potrzebuję Waszych aktów zadośćuczy-
nienia, zjednoczenia się i bycia jednym, 
miłowania się nawzajem”.

Fale tsunami z 2004, które było skut-
kiem ogromnego podwodnego trzęsienia 
ziemi, jednego z czterech największych 
od 1900 roku, od kiedy zaczęto je mie-
rzyć, uderzyły w wybrzeże Indonezji, Sri 
Lanki, Indii i Tajlandii, docierając nawet 
do Afryki. Spowodowały śmierć około 
294 tysięcy ludzi. Kilka milionów osób 
straciło dach nad głową.

Vassula mówiła także o przemie-
nieniu Kościoła w Rosji. W 1989 roku, 
nasz Pan zawołał ją, a ona w widzeniu 
ujrzała siebie stojącą na pustyni. Blisko 
niej ktoś martwy leżał na ziemi. Nasz Pan 
powiedział wtedy: „Oto jest twoja siostra, 
Rosja”. Kiedy Pan ujrzał że Vassula pła-
cze, powiedział: „Nie płacz, wskrzeszę ją 
i przemienię. A o Rosji powiedział wtedy: 
„O, Rosjo! Zwykłe cielesne stworzenie! 
Zło zagnieździło się w najskrytszych głę-
binach twego łona. Stworzenie z samego 
prochu i popiołu! Ja, Najwyższy, wskrze-
szę cię, bo jestem Zmartwychwstaniem. 
Zatroszczę się o ciebie, abyś odzyskała 
Życie i Moim Palcem położonym na 
tobie przemienię cię w chwalebny naród 
tak, jak Ja Sam zostałem przemieniony. 
Będziesz po królewsku przyodziana w 
olśniewające białe suknie i całe Niebo 
zrzuci Swe żałobne szaty, a Jego gorzkie 
Łzy przemienią się w Łzy radości. Całe 
Niebo będzie świętować twoje Zmar-
twychwstanie i wszyscy święci męczen-
nicy – którzy bez przerwy modlili się u 
stóp Twojej Najświętszej Matki, prosząc 
Ją o wstawiennictwo – zstąpią wszyscy 
w tym dniu także, razem z Moją Matką i 
Jej niezliczonymi świętymi aniołami, do 
domów twoich dzieci i zamieszkają w 
nich razem z nimi”. I komunizm upadł w 
święto Przemienienia Pańskiego, tak jak 
nasz Pan nam przepowiedział.

Po obiedzie pozdrowiliśmy i poże-
gnali wiele sióstr i braci z Francji, którzy 
musieli już udać się w podróź powrotną 
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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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do swoich domów. Wszyscy byli na-
pełnieni Duchem Bożym i szczęśliwi 
z powodu tego, czego doświadczyli. 
Prosili Vassulę, aby wkrótce wróciła 
do Francji i odwiedziła inne miejsca.

Poniedziałek, 21 listopada 2011
Spędziliśmy kolejny wspaniały 

dzień w Marsylii ze wszystkimi przy-
jaciółmi Prawdziwego Życia w Bogu, 
którzy mogli tam jeszcze z nami 
pozostać.

„Wezwę pokornych, wskrzeszę 
umarłych, dodam odwagi słabym, 
będę szukał grzeszników. Niezliczoną 
ilość razy będę wzywał bezbożnych” 
(15.02.1989)

„Ja jestem Bogiem Trzykroć Świę-
tym, zatem nie lękaj się. Czy pa-
miętasz, co powiedziałem kiedyś? 
Powiedziałem ci, że znany jestem z 
obalania królów i królestw, kiedy stają 
się przeszkodą na Mojej drodze.” 
(08.11.1995)

Chara Stergiou

WAKACJE Z BOGIEM 2012
Zaprzyjaźniony z nami od kilku lat rekolekcjonista, dominikanin ojciec Julian, zaprasza jeszcze raz w tym roku na 

rekolekcje „Prawdziwego Życia w Bogu”. Zaproszenie jest skierowane do Czytelników pism Vassuli Ryden, zwłasz-
cza tych, którzy jeszcze nigdy nie korzystali z tej formy wakacyjnych dyskusji, wspólnej modlitwy, refleksji, a także 
wspólnotowych bądź samotnych spacerów i relaksu w jaworczańskich rezerwatach przyrody. 

Termin: 1722 września 2012. Jest możliwe wcześniejsze przybycie oraz późniejszy wyjazd z domu po uzgod-
nieniu tego z p. Barbarą Komorek (tel. 511674509). 

Zapisy za pośrednictwem wydawnictwa (tel. 695532906). 
Do 1 sierpnia 2012 należy wpłacić 

zaliczkę w wysokości 100 zł od osoby 
w celu zarezerwowania miejsca. 
Gdyby z winy organizatorów turnus się 
nie odbył zaliczka zostanie niezwłocz-
nie zwrócona uczestnikowi, w tym 
również w wypadku, gdyby grupa była 
mniejsza niż 10 osób. Koszt pobytu 
z całodziennym wyżywieniem: 350 
zł (niepracująca młodzież od 18 roku 
życia: 300 zł). 

Rekolekcje są skierowane wyłącz-
nie do osób dorosłych. Ze względu 
na tematykę oraz charakter domu nie 
ma możliwości uczestnictwa w nich 
rodzin z dziećmi. Osoby, które mia-
łyby ochotę na ponowny przyjazd na 
rekolekcje do Jaworek, choć wcześniej 
uczestniczyły już w tych rekolekcjach, 
mogą zostać zapisane narazie na listę 
rezerwową.

Ojcze, choć noc okrywa jeszcze tę ziemię, 
wiem, że Jahwe, który jest nade mną 
i widzi Swoje dzieci w ciemnościach, 

zmiłuje się nad nimi. 
Z Mocą i Chwałą zstąpi przemienić 

tę złowrogą noc w jaśniejący dzień; 
napełni nas Pokój i Miłość, 

a nasze dusze będą przesycone 
Jego Światłością. 

Ja Jestem wejdzie na drogę powrotu, 
Ja Jestem powróci, 

Ja Jestem będzie z nami. 
Chwała Najwyższemu! 

Amen. 
4.03.1991
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Otrzymaliśmy prośbę o prze-
kazanie także naszym Czytel-
nikom apelu Akcji dobroczyn-
nej na rzecz Młodzieżowego 
Klubu Socjoterapeutycznego 
„Otwarte serce” w Markach pod 
Warszawą.
„Więcej jest szczęścia 

w dawaniu 
aniżeli w braniu”

Cel akcji „1000 OTWAR-
TYCH SERC”: wsparcie fi-
nansowe dla placówki so-
cjoterapeutycznej zajmującej 
się pomocą dla młodzieży.

Czym jest placówka? 
Młodzieżowy klub socjotera-

peutyczny „Otwarte Serce” jest 
placówką wsparcia dziennego  
skierowaną dla młodzieży w 
wieku 13-18 lat. Zakłada po-
moc młodzieży oraz działania 
wychowawcze, opiekuńcze, 
edukacyjne  i socjoterapeu-
tyczne. 

Zapewnia młodzieży:
1. Integralny rozwój oso-

bowy (emocjonalny, społeczny, 
intelektualny).

2. Kształtowanie wartości.
3. Socjoterapię i dogotera-

pię - zajęcia kształtujące umie-
jętności współuczestnictwa w 
życiu społecznym.

4. Promocję zdrowia przez 
sport.

5. Profilaktykę uzależnień 
m. in. poprzez atrakcyjne za-
jęcia edukacyjno-rozwojowe 
(teatralne, muzyczne, twórcze) 
jako alternatywę w zagospoda-
rowania czasu wolnego oraz 
rozwój pasji i zainteresowań.

6. Psychoedukację w tere-
nie(wycieczki, wyjścia do kina, 
teatru, muzeum itp.)

7. Warsztaty rozwoju du-
cho wego.

8. Półkolonie zimą i latem.
9. Kolonie/obóz.
10. Dożywianie.

Co placówka daje rodzinie 
wychowanka?

•	 Wsparcie rodziny wy-
chowanków klubu przy roz-
wiązywaniu problemów wy-
chowawczych: poradnictwo, 
konsultacje, interwencje kry-
zysowe

•	 Pomoc asystenta ro-
dzinnego.

•	 Warsztaty umiejętności 
wychowawczych 

Ile pieniędzy potrzebuje 
ośrodek? Około 160 000 zł 
rocznie. Jaką kwotą dyspo-
nuje w 2012 roku?  80 000 zł

Ile brakuje? około 80.000,00
Na jakie cele brakuje? 
Na stałe opłaty (czynsz, 

prąd, ogrzewanie, woda), ma-
teriały do zajęć, pomoce edu-
kacyjne, doposażenie oraz na 
przeprowadzenie zajęć. 

Jak zostać jednym 
z 1000 
OTWARTYCH SERC? 
Przekazuj darowiznę 5,00 

- 10,00 zł miesięcznie na kon-

to Fundacji. Jeżeli zrobi tak 
1000 osób, da to sumę około 
100.000,00 zł rocznie. Suma 
ta uzupełni finansowe braki i 
pozwoli na funkcjonowanie, 
rozwój placówki oraz umożliwi 
jej stabilizację w przyszłości.

Możesz również złożyć się 
na ten cel ze znajomymi, ro-
dziną, przyjaciółmi. Każda  
złotówka, każdy grosz, każdy 
„odruch serca” jest cenny.

Ośrodek za usługi 
nie pobiera żadnych opłat!

Zostań OTWARTYM 
SERCEM - daj MŁODZIEŻY 
szansę i lepszą przyszłość!
Fundacja Otwarte Serce
opp, KRS: 0000 319522 
nr konta: PKO BP 85 1020 

1042 00008502 0199 2643 z 
dopiskiem darowizna 1000 
OTWARTCH SERC

Możesz to zrobić!
Masz pytanie zadzwoń: 
511-268-743
799-073-723 
lub przyślij mail: 
fundacja@otwarteserce.pl 
albo odwiedź naszą stronę: 

www.otwarteserce.pl

s. Urszula Głowacka rscj
Prezes Fundacji

1000 OTWARTYCH SERC wspiera 
wychowanków OTWARTEGO SERCA
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znieść wszelkie niedogodności związane 
z wielogodzinną podróżą. O godzinie 
21 rozpoczął się wieczorny program, w 
którym wzięliśmy udział wraz z innymi 
pielgrzymami. Rozpoczął się od uroczy-
stego położenia przed Najświętszą Szatą 
kolorowego dywaniku. 

Dywanik ten był utkany z różnego 
rodzaju materiałów, które przywozili 
ze sobą pielgrzymi. Były to fragmen-
ty tkanin, które dla tych ludzi miały 
szczególne znaczenie. Przytaczane 
były niektóre historie. I tak na przykład, 
pewna kobieta oddała koszulę swojego 
męża, który jakiś czas temu zmarł na 
raka. Pewien mężczyzna oddał szary 
woreczek po szachach, które wystrugał 
podczas wojny jego rosyjski przyjaciel. 
Pewna kobieta oddała sweterek, który 
wydziergała na chrzest swojej długo 
wyczekiwanej córeczki. 

Następnie zostaliśmy wprowadzeni 
w temat wieczornego programu, który 
brzmiał „Gott ist Raum” (Bóg jest miesz-
kaniem). Rozpoczął się koncert, prze-
platany rozważaniami tematu, odczyty-
waniem fragmentów Pisma świętego i 

– W Trewirze wystawiają Świętą 
Szatę Chrystusa, tę o którą rzymscy 
żołnierze rzucali losy.

Cała przygoda z wyjazdem do Tre-
wiru rozpoczęła się od tych słów mojego 
przyjaciela. Gdy tylko je usłyszałam, 
moje serce wypełniło pragnienie oddania 
czci tej niezwykłej relikwii. Pomyślałam, 
że to wielka łaska, móc zobaczyć Szatę, 
którą w dniu swej męki miał na sobie 
Jezus Chrystus. 

Jedynym terminem, w którym mo-
gliśmy odbyć naszą pielgrzymkę do 
najstarszej niemieckiej katedry był 
ostatni weekend wystawienia Świętej 
Szaty (1213 maja). Obawialiśmy się, że 
spotkamy się tam z tłumami wiernych i 
ciężko będzie o chwilę modlitwy przed 
Świętą Tuniką. Z Torunia wyruszyliśmy 
małą, pięcioosobową grupą, złożoną z 
osób z naszej wspólnoty „Prawdziwego 
Życia w Bogu” i osób z nią zaprzyjaź-
nionych. Podróż rozpoczęliśmy w piątek 
wieczorem. W drodze do Trewiru zatrzy-
maliśmy się w Kolonii, gdzie mogliśmy 
podziwiać piękno tamtejszej katedry, a 
także zebrać siły przed dalszą częścią 

naszej pielgrzymki. W sobotę wieczorem 
wzięliśmy udział we Mszy św. w kościele 
św. Antoniego w Trewirze. Po mszy uda-
liśmy się do katedry, w której znajduje się 
Tunika Chrystusa. 

Droga do katedry była bardzo dobrze 
oznaczona. Trwające przez cały miesiąc 
wystawienie przygotowane było z nie-
miecką dokładnością. W całym Trewirze 
można było zobaczyć liczne szyldy, 
plakaty, a na placu przed świątynią 
znajdował się duży punkt informacyjny, 
w którym można było zasięgnąć cennych 
informacji. 

Gdy doszliśmy na miejsce, zobaczyli-
śmy sznur osób, które czekały na to, aby 
zobaczyć Świętą Szatę. Byli to ludzie w 
różnym wieku i różnych narodowości. 
Nie był to jednak tłum, którego się spo-
dziewałam. Kolejka ta bardzo szybko 
posuwała się naprzód, aż w końcu stanę-
liśmy przed drewnianą skrzynią osłoniętą 
szybą, w której znajdowała się Tunika. 
Sprawiała wrażenie bardzo dużej. Ma ko-
lor ciemnobrązowy, a jednocześnie jakby 
złotawy. Dla tej krótkiej chwili spędzonej 
przed Najświętszą Szatą warto było 

ŚWIĘTA SZATA CHRYSTUSA
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występami mima, który w niesamowity 
sposób przedstawiał ewangeliczne sce-
ny. Na koniec mogliśmy jeszcze chwilę 
spędzić na modlitwie przed Najświętszą 
Szatą i podziękować Bogu za łaski, które 
nam ofiarował podczas tej pielgrzymki.

Monika Bobik
Możliwość udania się z pielgrzymką 

do Trewiru i oddania czci Świętej Tunice 
naszego Pana uznaję za szczególną 
łaskę oraz wyraz prowadzącej mnie za 
rękę Bożej Opatrzności. Wszystko dlate-
go, że za kilka miesięcy i ja mam założyć 
szczególną szatę, tunikę właśnie – do-
minikański habit. Modlitwa przed tą reli-
kwią była dla mnie wielkim przeżyciem, 
obfitującym w refleksje na temat wyda-
rzenia, do którego się przygotowuję, jego 
symboliki i rzeczywistego znaczenia dla 
dalszego życia w Bogu. Nadto pielgrzym-
ka ta miała szczególną wymowę w kon-
tekście duchowości „Prawdziwego Życia 
w Bogu”, a to z uwagi na ekumeniczny 
wymiar tegorocznego wystawienia, 
które odbywało się w 500tną rocznicę 
pierwszego publicznego wystawienia 
relikwii. Towarzyszące wystawieniu 
hasło „Zjednocz to, co rozproszone”, 
które podjęli również zaproszeni przez 
biskupa Trewiru Stephana Ackermanna 
chrześcijanie innych wyznań: prawo-
sławni, a także – mimo dystansu do kultu 
relikwii – zrzeszająca protestantów Rada 
Kościołów Ewangelickich. 

Święta Tunika, która według relacji 
Janowej „nie była szyta, ale cała tkana 
od góry do dołu” (J 19,23) stanowi nie-
wątpliwie symbol upragnionej jedności 
chrześcijan, dla których – wzorem 

rzymskich żołnierzy „mówiących między 
sobą: Nie rozdzierajmy jej” (J 19,24) – w 
sercach coraz głośniej rozbrzmiewa 
wezwanie: nie rozdzierajmy już dłużej 
Chrystusowego Ciała.

Aleksander Sztramski
http://www.heiligrockwallfahrt.de/  
Oficjalna strona pielgrzymki
http://torun.vassula.pl/galeria/ 
fotorelacja z pielgrzymki
h t tp : / / t o run .vassu la .p l / 2012 /

pielgrzymkadoswietejtunikichrystusa
wtrewirze/  krótki film ukazujący Szatę 
z bliska

Od Redakcji
Mówi się, że szatę, o którą żoł-

nierze rzymscy rzucili los przed 
rozpoczęciem drogi krzyżowej na 
Golgotę, przywiozła w 326 r. z Je-
rozolimy do Trewiru cesarzowa He-
lena, matka Konstantyna Wielkiego 
i podarowała ją Kościołowi.

Tegoroczna pielgrzymka była 
już 20 w historii. Podczas ostatnie-
go nawiedzenia w 1996 r. po raz 
pierwszy obecni byli przedstawi-
ciele Kościoła ewangelickiego oraz 
10 spośród 11 wyznań należących 
do Wspólnoty Kościołów Chrześci-
jańskich z południowo-zachodniego 
regionu Niemiec. Od tego czasu w 

corocznych Dniach Świętej Szaty 
jest także obchodzony Dzień Eku-
meniczny.

Tunika, sporządzona bez użycia 
nici, jest uznawana za symbol jed-
ności chrześcijaństwa. Autentycz-
ności tej relikwii, utożsamianej z 
tuniką należącą do Jezusa, nie po-
twierdzili dotychczas naukowcy, 
choć – ich zdaniem – tkanina po-
chodzi istotnie z pierwszych wie-
ków po Chrystusie. W tradycji tre-
wirskiej Święta Szata związana jest 
z rzymską cesarzową, św. Heleną, 
której syn Konstantyn Wielki rezy-
dował na początku IV w. właśnie w 
Trewirze.

Legenda głosi, że Helena zna-
lazła Świętą Szatę podczas podró-
ży do Ziemi Świętej i ofiarowała 
ją synowi. Pierwsze dokumenty, 
mówiące o obecności Szaty w tym 
niemieckim mieście pochodzą z 
początku XII w. Wtedy to, 1 maja 
1196 r., relikwię wmurowano w 
nową nawę miejscowej katedry.

Na całym świecie czci się ok. 
20 relikwii Świętej Szaty; wiele z 
nich uchodzi za fragmenty tkaniny 
z Trewiru. Tunika przechowywana 
w trewirskiej katedrze ma 1,47 m 
długości i 1,58 m szerokości.
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– Czy mogłabyś opowie
dzieć, jak przeżywałaś świę
ta Bożego Narodzenia w 
Medziugorju?

– Święta Bożego Narodzenia 
są rzeczywiście ważnym, pięk-
nym czasem miłości, pokoju i 
radości. W tym duchu przeży-
wałam święta razem z moją 
rodziną. Mam dwoje dzieci i jako 
matka czuję się odpowiedzialna 
za całą rodzinę. Cieszę się, że 
mogliśmy świętować narodze-
nie Chrystusa w małym gronie 
najbliższej rodziny. Razem z 
nami byli rodzice mojego męża, 
Mario. Całą rodziną wybraliśmy 
się na mszę świętą. Drugiego 
dnia świąt, we wspomnienie św. 
Szczepana męczennika, odwie-
dzaliśmy krewnych. Mam brata, 
Stipe, który obchodził imieniny, 
więc poszliśmy złożyć mu życze-
nia. W trzeci dzień, święto św. 
Jana Ewangelisty, odwiedzali-
śmy przyjaciół i krewnych, któ-
rzy noszą to imię. Byłam także 
u moich rodziców. 

Boże Narodzenie zwiastuje 
wielką radość także dlatego, że 
możemy się nawzajem odwie-
dzić, zobaczyć i doświadczyć 
wspólnoty jaką tworzymy. 

– Co w tym szczególnym 
cza sie powinno stać w cen
trum naszej uwagi?

– Myślę, że wszyscy mamy 
skłonność do koncentrowania 
się na ilości prezentów, które 
kupujemy bliskim. Oczywiście 
jest to ważna sprawa, jednak 
święta Bożego Narodzenia nie 
są równoznaczne z kupowaniem 
prezentów. Boże Narodzenie to 
coś nieporównywalnie większe-
go i bardziej wartościowego! W 
pierwszej kolejności powinni-
śmy otworzyć serca na przyjęcie 
łaski Bożego Narodzenia i tę 
radość nieść dalej, rozszerzać 
błogosławieństwo płynące ze 

stajenki betlejemskiej, od nowo 
narodzonego Dzieciątka Jezus, 
Boga, który narodził się jako 
człowiek i stał się jednym z nas 
dla naszego zbawienia. 

Często pojawia się w tym 
czasie w codziennym użyciu 
słowo „shopping”, ale nie może 
się ono stać sensem i centrum 
wydarzeń, które mają miejsce 
w Betlejem i w naszych sercach. 
Oczywiście nie można popadać 
w drugą skrajność i mówić, że 
zjawisko „shoppingu” nie ist-
nieje lub że zaprzeczeniem je 
zlikwidujemy. Chodzi jedynie, 
a może „aż” o to, byśmy nie 
wpadli w pułapkę czynienia 
z zakupów swoistego sposobu 
na przeżywanie świąt. Katoli-
cy, chrześcijanie powinni być 
świadomi, że Bóg narodził się w 
stajni betlejemskiej nie tylko dla 
nas wierzących, ale przyszedł do 
każdego człowieka dobrej woli i 
pragnie wszystkim błogosławić 
i wlewać pokój w serca. Miłość, 
która objawiła się przez Boże 
Narodzenie, niech mieszka w 
naszych sercach nie tylko w 
czasie świątecznym, ale przez 
cały rok, przez całe nasze życie. 

– Vicka, otrzymujesz w 
dalszym ciągu codzienne 
objawienia. Możesz nam 
opowiedzieć o spotkaniach 
z Matką Bożą oraz o tym, 
jak wyglądały one w tych 
dniach?

– Matka Boża jest zawsze 
taka piękna i promieniująca 
miłością. Przynosi nam pokój. 
Objawienia trwają już od 30 
lat. Każde spotkanie z Maryją 
odbieram jako ogromną łaskę. 
Ona daje moc mojemu życiu. 
Cudownie jest z Nią przebywać. 
Tak jak my wszyscy, Matka 
Boża była w tych dniach bar-
dzo szczęśliwa. Ta radość jest 
szczególnie silna, ponieważ 
Maryję jako matkę przenika 

świadomość, że urodziła Syna, 
Jezusa. Matka Boża ofiarowuje 
nam swojego Syna każdego dnia 
i nie możemy o tym zapominać. 
W dzień narodzin Chrystusa 
Maryja objawia się, trzymając 
w ramionach Dzieciątko Jezus. 
Jest to szczególne przeżycie, 
które trudno opisać. 

– Byłaś gościem Komisji 
ds. Medziugorja w Rzymie. 
Możesz nam opowiedzieć o 
tym spotkaniu w Watykanie?

– Rzym odwiedziłam 6 paź-
dziernika 2011. Wystąpiłam 
przed komisją, której miałam 
opowiedzieć o osobistych spotka-
niach z Matką Bożą. Wszyscy 
byli bardzo mili i pozwolili mi 
swobodnie wypowiadać się o 
otrzymywanych objawieniach, 
a więc opowiedziałam o swoich 
doświadczeniach. Czułam się 
tak, jakbym składała świadec-
two przed pielgrzymami, gdy 

Matka Boża daje mi 
siłę do życia...

Rozmowę z Vicką Mijatović-Ivanković przeprowadził Vitomir Damjanović 
30 grudnia 2011 w Medziugorju
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i modlitwie. Wiem, że nigdy się 
tym nie znudzi, ponieważ zale-
ży Jej na każdej rodzinie tego 
świata. 

Każdy z nas jest zaproszony 
do uczenia się w Jej szkole mo-
dlitwy. Każdy z nas jest ważny 
i potrzebny w Jej planie, dlatego 
nieustannie stara się przez nas 
i z nami ratować i uzdrawiać lu-
dzi z całego świata. Przyszła ze 
względu na każdego człowieka, 
na cały świat, ponieważ wszyscy 
jesteśmy Jej dziećmi.

– Ale wiesz też, że dzisiaj 
nie jest tak łatwo jak kiedyś 
modlić się razem w rodzi
nie. Nie jest tak łatwo jak w 
czasach, kiedy nas wychowy
wano.

– Jestem jednak przekona na, 
że każda rodzina może znaleźć 
czas na modlitwę, o ile jej na 
tym naprawdę zależy. Kwestią 
do rozważenia jest to, czy człon-
kowie rodziny chcą żyć w ducho-
wo zdrowej rodzinie. Rozumiem, 
że naszemu zaprzęgniętemu 
w kierat pracy społeczeństwu 
trudno jest wygospodarować 
czas na modlitwę. Wielu rodzi-
ców nie ma czasu dla swoich 
dzieci, a one – dla rodziców. 
Ale bądźmy też świadomi, że 
nie można żyć ani tym bardziej 
budować wspólnoty bez tego 
czasu przeznaczonego dla siebie 
nawzajem. Jeśli rodzina się ra-
zem nie modli, nie rozwija się i 
nie wzrasta duchowo. 

Nasi rodzice uczyli nas, jak 

i realizować w swoim życiu 
prośby Matki Bożej, doświadczą 
w swoich rodzinach wielkiego 
błogosławieństwa. Bóg będzie 
nad nimi czuwał i ich prowadził.

– Vicka, objechałaś cały 
świat, aby dać świadectwo 
o otrzymywanych objawie
niach. Odwiedziłaś bogate 
i biedne kraje. Możesz nam 
opowiedzieć o swoich prze
myśleniach w związku z tymi 
wyjazdami?

– Matka Boża wybrała kilka 
osób, aby Ją widziały. Staliśmy 
się Jej apostołami, rozszerza-
jącymi pokój po całym świecie. 
Byłam na każdym kontynencie 
kuli ziemskiej i muszę przyznać, 
że każde miejsce zrobiło na mnie 
inne wrażenie, zostawiło swój 
niepowtarzalny ślad w moim 
sercu. 

Byłam także w Afryce – 
wspo mnienia o niej poruszają 
moje serce. W Afryce nie jest 
tak jak w innych krajach świata, 
gdzie ludzie mają zapewnio-
ne przynajmniej podstawy do 
przeżycia. 

Chciałabym wspomnieć przy-
kład z Afryki centralnej, który 
jakoś szczególnie zapadł mi w 
pamięci. Tam panuje rzeczywi-
ście ogromna bieda i ludziom 
brakuje nawet najbardziej pod-
stawowych środków do życia 
(jedzenia, wody, ubrań, prądu). 
Byłam kiedyś w Afryce z o. Sla-
vko i widziałam, jak ludzie żyją 
w maleńkich chatach - rodziny 
z piątką, dziesiątką dzieci, które 
wychodzą z tych domów pomimo 
wszystko uśmiechnięte i wesołe. 
Niektóre chodzą boso, inne mają 
buty, które są o pięć czy sześć 
numerów za duże. Niektóre są 
pięknie ubrane, inne mają na 
sobie tylko to, co niezbędne. 

Gdy tak szliśmy z o. Slavko 
pośród tych domów, spotkaliśmy 
chłopca, który miał 12, może 
więcej lat. O. Slavko zapytał go, 
dokąd idzie. Odpowiedział, że 
idzie na plac, na którym han-
dluje się wszelkimi możliwymi 
rzeczami. Tam może sprzeda 
kilka sztuk drewna, żeby kupić 
za zarobione pieniądze trochę 
jedzenia dla brata i siostry. Po 
krótkim czasie wrócił. O. Slavko 

całym sercem jestem w tym, o 
czym opowiadam. 

O samym spotkaniu niewiele 
mogę powiedzieć, jedynie to, że 
w komisji było wiele osób: bi-
skupi, kardynałowie, teolodzy, 
księża i świeccy naukowcy. 
Atmosfera była bardzo dobra. 
Zobowiązałam się zachować 
dyskrecję, a więc więcej nie 
mogę powiedzieć. Jak wiecie, 
inne informacje zachowane są 
tylko dla komisji, a ja jestem 
zobowiązana nie opowiadać nic 
bardziej konkretnego.

– Obchodzimy święto Świę
tej Rodziny, Józefa, Maryi i 
Jezusa. Co Matka Boża mówi 
o współczesnych rodzinach?

– Maryja w ciągu całego 
okresu objawień podkreśla, że 
pragnie pomagać rodzinom, 
aby wszystkie nasze rodziny 
odnowiły życie modlitewne, a 
zwłaszcza wspólną modlitwę 
różańcową. Matka Boża cieszy 
się z każdej rodziny, ale szcze-
gólną pociechę przynoszą Jej 
rodziny, które się modlą razem. 
Matka Boża daje nam każdego 
dnia radę, która powinna nam 
pomóc przeciwstawiać się życiu 
według stylu propagowanego 
przez świat. Od naszej osobistej 
decyzji zależy, na ile wcielimy 
w życie Jej słowa orędzi. Obja-
wienia trwają już 30 lat, a Ona 
nigdy nie jest znużona powta-
rzaniem nam słów o nawróceniu 

ważna jest modlitwa, 
ponieważ ona pomaga 
przejść zwycięsko przez 
życie oraz jego próby, 
kryzysy i cierpienia. 
Podczas tych lat obja-
wień Matka Boża radzi 
nam, abyśmy się modli-
li. Ona do niczego nas 
nie zmusza. Uznaje i 
szanuje naszą wolność, 
abyśmy właśnie w wol-
ności podjęli decyzję. 
Jesteśmy tymi, którzy 
mają podjąć decyzję, 
czy chcemy przyjąć Jej 
zalecenia, wciąż nie-
strudzenie powtarzane. 

Jestem pewna, że ci, 
którzy zechcą przyjąć 
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zobaczył go i zapytał: „ I jak? Nic 
nie sprzedałeś?” A chłopiec z ra-
dością odpowiedział: „Jeśli dziś 
nie udało mi się nic sprzedać, 
to uda się jutro albo pojutrze.” 
I poszedł w stronę kościoła na 
modlitwę. 

Ci ludzie potrafią z radością 
przeżywać nawet swoją nędzę. 
Są silni duchowo i zadowoleni. 
Wspomniany chłopiec jest świet-
nym przykładem dla nas, którzy 
wiele rzeczy mamy w nadmia-
rze i pomimo tego nie jesteśmy 
szczęśliwi ani zadowoleni. Nie 
udało mu się nic sprzedać, ale 
nie był z tego powodu zdenerwo-
wany, nie rzucił drewnem, ale 
z nadzieją powiedział, że jutro 
spróbuje ponownie. U nas rzad-
ko spotyka się taką postawę. 
Jeśli coś kupujemy, szybko nam 
się ta rzecz nudzi i szukamy zno-
wu czegoś nowego. A przecież 
świadczy to jedynie o prawdzie, 
że nic materialnego nie zapełni 
głodu naszego serca, ponieważ 
jest ono mieszkaniem Boga w 
nas. Dlatego też Matka Boża 
wciąż mówi w objawieniach o 
sercu: wszystko, co czynimy, 
powinniśmy czynić z sercem, 
tylko wówczas będziemy odczu-
wać radość i satysfakcję, które 
ogarną naszego ducha i ciało.

– Co chciałabyś powie
dzieć na koniec naszej roz
mowy z okazji tych świątecz
nych dni?

– Chciałabym pozdrowić 
wszy stkich ludzi dobrej woli 
i życzyć, aby nowonarodzony 
Jezus rodził się w waszych 
sercach, aby obdarzył was bło-
gosławieństwem i radością. 
Zawierzam czytelników opiece 
Jezusa i Maryi podczas spotkań 
z Nią i modlę się w waszych in-
tencjach. Szczególnie polecam 
Jej wstawiennictwu chorych, 
aby Matka Boża dawała im 
siłę, aby nieśli swój krzyż z mi-
łością. Pozdrawiam wszystkich 
serdecznie! Bądźmy zjednoczeni 
na modlitwie.

Przekład z niem. Alicja B.
Tekst pochodzi z kwartalni-

ka Medjugorje. 
Gebetsaktion nr 1/2012

Premiera ostatniej części filmu 
o Harrym Potterze („Harry Potter i 
Insygnia Śmierci, część II”) kolejny 
raz ożywiła nieuniknioną debatę na 
temat tego, czy przygody młodego 
czarodzieja mogą zachęcać młodych 
czytelników i widzów do ekspery-
mentów z okultyzmem.

Papież Benedykt XVI ostrze ga 
przed Harrym Potterem. Czy ma ra-
cję? Co myślą fa ni Harrego Pottera?

Gdy w lipcu 2005 roku ukazał się 
szósty tom serii o Harrym Potterze, 
kanadyjska agencja informacyjna 
LifeSite News opublikowała nega-
tywną opinię ówczesnego prefekta 
Kongregacji Nauki Wiary, kardynała 
Josepha Ratzingera, na temat Har-
ry’ego Pottera. Wypowiedź została 
znaleziona w internecie w jednym 
z wywiadów przeprowadzonych ze 
mną w 2003 r. Wywiad miał miejsce 
zaraz po tym, jak wysłałam kardyna-
łowi moją książkę i otrzymałam od 
niego odpowiedź. Joseph Ratzinger 
napisał do mnie 7 marca 2003 roku:

„Dobrze, że wyjaśnia pani spra-
wę Harry’ego Pottera, ponieważ 
jest to subtelne uwiedzenie, które 
oddziałuje niepostrzeżenie, a przez to 
głęboko, i rozkłada chrześcijaństwo 
w duszy człowieka, zanim mogło 
ono w ogóle wyrosnąć”.

W krótkim czasie cytat ten znalazł 
się na stronach tytułowych najwięk-
szych kanadyjskich dzienników, na 
przykład w „Montreal Gazette” z 
13 lipca 2005 — Papież ostrzega: 
„Harry Potter” deprawuje młodzież. 
Wypowiedź papieża natychmiast 
obiegła ziemię. U mnie, w małej 
bawarskiej wsi, wywołało to praw-
dziwe medialne tsunami. Dwa dni 
bez przerwy dzwoniły telefony. Ze 
wszystkich kontynentów płynęły 
prośby o wywiad. Świat już wie-
dział: papież widzi w Harrym Pot-
terze niebezpieczeństwo dla wiary 
chrześcijańskiej.

Księżom katolickim, którzy 
otwarcie angażowali się w Harre-
go Pottera, wiadomość ta nie była 
na rękę. Okazało się, że w swoich 
staraniach uczynienia z Harrego 
Pottera bohatera z chrześcijańskim 

przesłaniem stanęli przeciw stano-
wisku papieża.

Aby wyeliminować tę przykrą 
niedogodność, jeden z przedstawi-
cieli Kurii Rzymskiej wyjaśniał, 
że chodzi tu o „standardowy list 
asystenta”, inny twierdził, że kardy-
nał nie czytał Pottera, przyjął więc 
zdanie autorki za własne, przez co 
jego ocena nie ma wartości.

Przeciw pierwszemu argumen-
towi przemawia fakt, że kardynał 
Joseph Ratzinger w liście z 27 maja 
2003 roku udzielił mi zezwolenia 
na powoływanie się na jego opinię:

„Pani list utknął w masie poczty 
imieninowo-urodzinowo-wielkanoc-
nej. W końcu trafił na biurko. Chętnie 
zgadzam się, by powoływała się pani 
na mój osąd o Harrym Potterze”.

Drugiemu argumentowi sprze-
ciwia się fakt, że ówczesny prefekt 
Kongregacji Nauki Wiary, a dzisiej-
szy papież Benedykt XVI znany jest 
z tego, że nie wyraża lekkomyślnie 
opinii. Jak doszedł do wniosku, 
że Harry Potter stanowi niebezpie-
czeństwo dla młodych czytelników? 
Myślę, że sam powinien odpowie-
dzieć na to pytanie.

Zamiast umniejszać wartość osą-
du papieskiego, należy zastanowić 
się i sprawdzić, czy w duszy młodego 
czytelnika rzeczywiście są wzmac-
niane chrześcijańskie wartości? Czy 
ukazane w Harrym Potterze „mi-
łość”, „przyjaźń”, „walka dobra ze 
złem” przy bliższym przyjrzeniu nie 
okażą się tylko przykrywką dla zła?

Zanalizujmy nieco dokładniej 
słowa kardynała Josepha Ratzingera.

W książkach o Harrym Potte-
rze chodzi o uwiedzenie. Jak funk-
cjonuje uwiedzenie? Mamy kogoś, 
kto uwodzi, i kogoś, kto zostaje 
uwie dziony. Uwodzący sprowadza 
uwodzonego na złą drogę. Jednocze-
śnie poprzez odpowiednie „sztuczki” 
ukazuje mu, że może osiągnąć coś, 
czego właśnie pragnie. Uwiedziony 
orientuje się, że „połknął przynętę”, 
kiedy jest już za późno. Wówczas 
stwierdza, że został wykorzystany — 
nie wiedząc, że poświęcił znacznie 
więcej, niż zyskał — aby uwodzący 

Gabriele Kuby

harry potter – ekspery-
menty z okultyzmem
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mógł osiągnąć wymierne korzyści.
Adam i Ewa poczuli wstyd do-

piero wtedy, gdy skosztowali jabłka. 
Przemożne pragnienie spróbowania 
wybornego owocu wywołało zaśle-
pienie. Nie byli w stanie przejrzeć 
kłamstwa węża: „będziecie nie-
śmiertelni”, i obietnicy: „będziecie 
jak Bóg rozpoznawać dobro i zło”.

Harry Potter jest więc uwodzi-
cielem, szczególnie tych, którzy są 
odpowiedzialni za rozwój kultury i 
nagradzani za to finansowo. Uwie-
dzeni czytelnicy to do 2005 roku 350 
milionów przede wszystkim mło-
dych ludzi z 63 kultur i 55 języków. 
Do czego to prowadzi?

Czytelnicy zostają porwani do 
królestwa fantazji, gdzie wszystko 
jest możliwe dzięki czarom i magii. 
Realne doświadczenie bezsilności 
zostaje zastąpione fantastycznym 
doświadczeniem czarodziejskiej 
mocy. Ograniczające reguły stosun-
ków międzyludzkich nie obowiązują 
w krainie fantazji. Wszystko można 
dowolnie zmieniać zaklęciami i prze-
ciwzaklęciami, czarami i przeciw-
czarami. Wszystko jest dozwolone, 
jeśli służy własnemu interesowi. 
Jedyną granicę stanowi moc silniej-
szego. To, że Harry i jego przyjaciele 
działają również pod wpływem 
pozytywnych, bezinteresownych 
impulsów, nie usprawiedliwia prawa 
opartego na bezprawiu, jakie panuje 
w Hogwarcie.

Ciągle zmieniający się scenariusz 
zagrożenia, w którym żyje (i w 
którym udaje się jej przeżyć) trójka 
przyjaciół, nasycony jest symbolami 
okultystycznymi. Szalone tempo 
zmian obrazów, ogromna ilość wąt-
ków i strasznych postaci wywołują 
napięcie, jakie niesamowicie wciąga, 
umożliwia czytelnikowi ucieczkę od 
realnego świata i daje iluzję mocy. 
Duchowe wnętrze zostaje wypeł-
nione tym po brzegi, tak, że nie ma 
już miejsca na nic innego. Osłabiona 
jest zdolność do czerpania cichszej, 
spokojniejszej radości, płynącej z 
piękna i czystości w realnym życiu.

Wciąż na nowo mówi się, że dzie-
ci są w stanie odróżnić rzeczywistość 
od fantazji. Oczywiście, że to potra-
fią. Żaden z czytelników Pottera nie 
oczekuje, że poleci na miotle. Gdyby 
jednak obrazy tej „fantastycznej 
historii” nie wywierały wpływu, nie 
musielibyśmy zastanawiać się nad 
wartościami, jakie obowiązują w 

szkole magii i czarodziejstwa.
Żyjemy w czasach wszechobec-

nej psychologii i wiemy, jak wielkie 
znaczenie mają dla człowieka obrazy 
i metaforyczne opowieści. Wkradają 
się one do poziomu racjonalnego, 
gdzie podejmuje się decyzje, wypeł-
niają duchowe wnętrze i potencjał 
działania, tak ważne zwłaszcza w 
przypadku młodego człowieka. Na 
drodze fantazji dzieje się to subtel-
nie. Nikt, kto chce zdobyć wpływy, 
nie mówi: „powinieneś”, „nie powi-
nieneś”. Łatwo byłoby wtedy o opór. 
Stosuje się raczej środki wpływające 
na podświadomość. Stamtąd też będą 
płynąć impulsy do działania.

Kardynał Joseph Ratzinger okre-
śla uwiedzenie jako subtelne, które 
oddziałuje niepostrzeżenie, a przez 
to głęboko.

Na czym polega to działa-
nie? Rozkłada chrześcijaństwo w 
duszy człowieka, zanim mogło ono 
w ogóle wyrosnąć. Zarodek wiary 
rozwija się w duszy dzięki sakramen-
tom: chrztu, komunii, bierzmowania. 
Należy dbać o niego i odżywiać 
właściwie, aby mogła rozwinąć się 
silna roślina, zdolna przeciwstawić 
się naporowi różnych wpływów. 
Które dziecko, pozostające od szó-
stego roku życia w świecie Harry-
’ego Pottera, będzie zainteresowane 
biblijnymi historiami o świętych, 
Jezusie Chrystusie, Bogu? Które bę-
dzie chciało chodzić na mszę świętą?

Harry Potter jest jedną z ofert 
kultury, wypełniającej duszę treścia-
mi zabijającymi dążenie do piękna i 
świętości, a aktywizującymi egoizm i 
pragnienie bycia „niczym Bóg”. Pro-
szę rozejrzeć się w sklepach z zabaw-
kami: roi się tam od zabawek (dla) 
czarownic i czarodziejów. Proszę 
rozejrzeć się w księgarniach: regały 
pełne książek o wszelkich rodzajach 
magii. Proszę rozejrzeć się w inter-
necie... Słuchając muzyki, tekstów 
piosenek, które młodzi konsumują 
bez przerwy, łatwo stwierdzić: cała 
siła kultury skierowana jest na to, by 
zablokować następnemu pokoleniu 
dostęp do Boga, aby wyeliminować 
Boga z jego świadomości. Żyjemy w 
czasach pogańskiej rewolucji, której 
chrześcijanie, wierzący i praktykują-
cy, nie stawiają dostatecznie silnego 
oporu. Wsiąka on razem ze łzami 
rodziców — płaczących nad swoim 
straconym dzieckiem — w poduszkę.

Ciągle otrzymuję e-maile od 

fanów Pottera, którzy stanowczo 
odrzucają moją krytykę. Obelgi pod 
moim adresem są zawsze związane 
z obelgami wobec Kościoła. Jeśli 
ktoś zada sobie pytanie, czy te 
wypowiedzi są typowe dla stanu 
ducha fanów Harry’ego Pottera, 
niech przeczyta fora internetowe, 
gdzie dyskutuje się o tej książce, 
gdzie Potter staje się treścią życia. 
Fani identyfikują się z Harrym Pot-
terem, dzięki internetowi spędzają 
większość czasu „w szkole magii i 
czarodziejstwa”, stają się agresyw-
niejsi i bardziej skłonni do obrażania 
innych, jeśli tylko ktoś powie, że 
świat Harry’ego Pottera jest zły.

Proszę przeczytać, co piszą 
fani wypowiadający się w obro-
nie Pottera. W jaką stronę rozwija 
się globalna kultura, jeśli znaczna 
część młodego pokolenia głosi takie 
poglądy?... Można je streścić w 10 
punktach:

1. Nie ma Boga.
2. Nie ma diabła.
3. Nie ma obiektywnej miary dla 

dobra i zła. Każdy sam decyduje, co 
jest dobre, a co złe.

4. Religia jest dla słabych.
5. Magia jest czystą fantazją. Nie 

ma okultystycznej rzeczywistości.
6. Użycie magii dla dobrych ce-

lów jest dozwolone.
7. Harry Potter przygotowuje 

młodych na zło w realnym świecie.
8. Chrześcijańskie rozróżnianie 

dobra i zła prowadziło do palenia 
czarownic.

9. Kościół sprowadził na świat 
nieszczęścia (wyprawy krzyżowe, 
inkwizycja, nawracanie pod przy-
musem itp.) i czyni to nadal (zakaz 
używania środków antykoncepcyj-
nych, celibat itp.).

10. Zbawienie przez Jezusa Chry-
stusa jest śmiesznym wymysłem 
ludzi.

Przytaczam kilka e-maili, ja-
kie otrzymałam od fanów Pottera. 
Wszystkie pochodzą z 2005 roku.

Susanne: Mam piętnaście lat i 
jako osoba niewierząca, która nie 
przykłada wagi do Kościoła i religii, 
widzę całą sprawę inaczej. Nie ma 
pani prawa mówić, że wszystko, co 
sprzeciwia się nauce Boga, jest złe. 
Być może słyszała pani, że każdy 
człowiek może sam decydować, 
jaką religię chce wyznawać. Jeśli te 
dzieci, ta młodzież nie chcą należeć 
do chrześcijan, chce im pani wmó-
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wić, że podążają złą drogą, ponieważ 
sami podjęli decyzję?

Nigdy nie czytałam Biblii w cało-
ści i myślę, że w najbliższym czasie 
tego nie zrobię. To, co wiem, opiera 
się na moim bardzo krótkim do-
świadczeniu życiowym, a to mówi, 
że nie ma ani tak zwanego dobra, ani 
zła. Myślę też, że nie ma ani Boga, 
ani diabła, którzy odpowiedzialni by-
liby za dobro i zło. Harry Potter jest 
czystą fikcją, jednak odzwierciedla 
rzeczywistość. Harry Potter poka-
zuje, jaki jest świat. Nie ma, jak już 
mówiłam, ani dobra, ani zła. Harry 
Potter pokazuje mi i innym, jakie 
właściwie jest życie na zewnątrz.

Przedstawiciele chrze-
ścijaństwa mówią często 
o sobie i swojej religii, że 
jest „jedyną prawdziwą”, 
jeśli ktoś chce iść do nieba. 
Człowiek MUSI wierzyć 
w Boga, aby w życiu i po 
jego zakończeniu mieć 
szansę. Mówię — nie. Nie 
zacznę wierzyć w Boga, 
tylko dlatego, że ktoś mi 
pokazuje Biblię. Mówię: 
uwierzę w Boga, kiedy JA 
tego zechcę. Będę żyć, nie 
myśląc o Bogu.

Dzieci powinny do-
świadczyć tego, jak wygląda życie. 
Dzieci powinny poznać rzeczywi-
stość. Rozumiem przez to prawdziwe 
oblicze świata: przemoc, zasadzki, 
terror, psychologiczna otchłań i 
wszystko inne — to może każdego 
z nas wcześniej lub później spotkać.

Zgadzam się z panią, że Harry 
Potter nie jest bajką dla dzieci. Nie 
każde dziecko zniesie taką historię i 
wydarzenia, uczucia i rozterki, wal-
kę. Nie może jednak pani oczekiwać 
od współczesnego pokolenia, aby 
kierowało się ściśle regułami religii, 
która w swojej przeszłości spowodo-
wała tyle nieszczęść.

Andy: Sprawia mi pani przykrość 
tym, że jest pani związana z religią, 
która ma 2000 lat, a napisana zosta-
ła przez ograniczonych mężczyzn, 
którzy zawarli w niej swoje własne 
ideały. Dlatego nie potrafi pani zo-
baczyć, czym są książki o Harrym 
Potterze: fantazją!!!

Dla nowoczesnych ludzi religia, 
na przykład chrześcijaństwo, nie 
odgrywa dziś większej roli. Religia 
była niczym innym jak przepaską 
na oczy dla ludzi, którzy byli zbyt 

strachliwi i słabi, by wziąć odpo-
wiedzialność za własne życie. Wiara 
chrześcijańska uczy, że istnieje Bóg, 
który się o nas troszczy. Ma on Syna, 
który oddał życie za nasze grzechy. 
Czy to czyni ludzi szczęśliwszymi? 
Tak, być może dla tych, którzy nie 
biorą losu we własne ręce, jest to 
pociechą, ale w końcu także fałszywą 
obietnicą.

To, że namawia pani rodziców, 
aby nie pozwalali dzieciom czy-
tać Harry’ego Pottera, świadczy o 
pani ograniczoności, głupocie i ma 
znamiona przestępstwa. 

Manfred: Czy jest pani całkiem 
serio zdania, że w dzisiejszych 

czasach Kościół musi zwalczać 
personifikowanego szatana razem z 
piekielnym okultyzmem? Bo tylko 
w ten sposób można zrozumieć pani 
argumenty... Jeśli nadal żyje pani w 
czasach polowania na czarownice, 
które stanowią najczarniejszy roz-
dział w historii ludzkości, a przede 
wszystkim w życiu Kościoła, to 
jest pani bardziej niebezpieczna od 
wszystkich pisarzy razem wziętych, 
którzy mieli swój wkład w naprawdę 
niebezpieczny okultyzm.

Daniel: Często podkreśla pani, że 
magia w książkach jest demoniczna 
i że uosabia zło. Być może jest to w 
części prawda, zło istnieje, ale ma-
gia nie służy do tego, by czynić zło. 
Oprócz złej jest i dobra strona magii 
— to ta, która służy do walki ze złem.

Jutta: Z czarami i magią nietole-
rancyjny Kościół miał zawsze pro-
blemy. Stosunek Kościoła katolickie-
go do tej problematyki przypomina 
mi średniowieczną inkwizycję! Sama 
jestem wprawdzie katoliczką, ale 
potrafię zobaczyć w Kościele o wiele 
groźniejsze, realne przewinienia, jak: 
szkalowanie kobiet, zakaz używania 

środków antykoncepcyjnych, co w 
krajach Trzeciego Świata powoduje 
śmierć z głodu wielu niewinnych 
dzieci, celibat itd. W ciągu wieków 
w imię Kościoła dopuszczano się 
niewyobrażalnych przestępstw, tak, 
że w porównaniu z tym zamieszanie 
wokół Harry’ego Pottera wydaje się 
śmieszne.

Przytoczone tutaj wypowiedzi 
młodych fanów Pottera dowodzą 
jednej ideologii. Z pewnością Harry 
Potter nie jest jedyną przyczyną 
takiego widzenia świata. Cała siła 
zachodniej kultury idzie w tym kie-
runku. Nie otrzymałam żadnego listu 
od fanów Pottera, który by zaprze-

czał tej ideologii. Nie 
znaczy to, że każdy, kto 
czyta Pottera, ją podzie-
la. Jeśli w wychowaniu 
w rodzinie zostanie poło-
żony chrześcijański fun-
dament, a młodzi będą 
związani ze wspólnotą, 
w której istnieją obowią-
zujące normy dla dobra 
i zła, wtedy indoktryna-
cja Harrym Potterem nie 
będzie groźna.

Życie wielu młodych 
ludzi wygląda jednak 
inaczej. Nikt nie prze-

kazuje im żywej wiary. Rodzice nie 
mają dla nich czasu, w rozbitych 
rodzinach najczęściej muszą radzić 
sobie sami, a media zastępują coraz 
intensywniej odpowiedzialnych 
wychowawców. W takich okoliczno-
ściach czarodziejski świat Harry’ego 
Pottera opanowuje bez przeszkód 
wewnętrzny świat młodego czytel-
nika.

Wszyscy ponosimy odpowie-
dzialność za następne pokolenie, 
bez względu na to, czy mamy dzieci, 
czy nie. Cokolwiek robimy, ma to 
wpływ na przyszłość. Tę przyszłość 
obciążamy ogromną ilością proble-
mów: zmiana klimatu, niestabilność 
gospodarcza, ogromne zadłużenie, 
bezrobocie, niski przyrost naturalny, 
aborcja, rozpad rodziny, niszczenie 
fundamentów prawdziwych warto-
ści, upadek wiary.

Jak następne pokolenie poradzi 
sobie z tymi problemami, jeśli nie 
będzie już wierzyć w Boga? Jeśli 
nie ma świadomości, że zło jest re-
alne? Jeśli na domiar jest zdania, że 
odróżnianie dobra od zła to kwestia 
subiektywnych decyzji, że magia jest 
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tylko zabawą i usprawiedliwionym 
środkiem do osiągnięcia „dobrych 
celów”? Jeśli sądzi, że fakt rozróż-
niania dobra i zła jest odpowiedzial-
ny za palenie czarownic? Jeśli uznaje 
Kościół za instytucję przestępczą, a 
zbawienie przez Jezusa Chrystusa za 
wymysł ludzi?

Człowiek jest wolny, jeśli chodzi 
o wybór dobra lub zła. Świadomie 
bądź nieświadomie podejmuje de-
cyzje dotyczące tego, co myśli, co 
mówi, co robi, a czego nie. Jeśli 
człowiek podda się swoim ego-
istycznym popędom, to znaczy, że 
wybiera zło i szkodzi sobie i bliźnim. 
Problemy, z którymi się borykamy, 
w dużej części powstają dlatego, że 
ludzie podążają za egoistycznymi 
pragnieniami. Obowiązująca miara 
dla odróżniania dobra od zła upada 
lub jest w społeczeństwie odrzucana, 
a to nie stanowi dobrej zapowiedzi 
dla przyszłości ludzkiej wspólnoty.

Przez stulecia obowiązującą, 
uznaną normą było 10 przykazań. 
Ilu z nas jeszcze je zna? Kto się na 
nie powołuje? Czy rzeczywiście 
społeczeństwo będzie lepiej funk-
cjonowało, kiedy każdy sam będzie 
decydował, czy miłość do Boga 
i bliźniego, kradzież, zabójstwa, 
oszczerstwa, zdrada małżeńska są 
dobre czy złe?

Papież Benedykt XVI nazywa 
anulowanie obiektywnej miary dla 
dobra i zła relatywizmem. Uważa 
relatywizm za największe niebez-
pieczeństwo naszych czasów. Mam 
uzasadnione obawy, że Harry Pot-
ter wprowadza ten relatywizm do 
serc następnego pokolenia.

Trudno jest oprzeć się masowe-
mu naporowi, tak by „nie krakać z 
innymi wronami”. Chrześcijanie w 
każdym czasie otrzymywali zachętę 
trwania przy tym, by strach przed 
sprawiedliwym Bogiem był waż-
niejszy niż strach przed ludźmi. Być 
może ostrzeżenie papieża Benedykta 
XVI wywrze wpływ na tych, którzy 
są odpowiedzialni za następne po-
kolenie i zmusi ich do sprawdzenia 
oddziaływania Harry’ego Pottera na 
dusze młodych czytelników. Je-
śli Harry Potter rzeczywiście „roz-
kłada chrześcijaństwo w duszy 
człowieka”, to poprzez swój dziesię-
cioletni wpływ znacznie przyczyni 
się do wygaszenia chrześcijaństwa 
u dużej części młodego pokolenia.

Rzeczywiście, można przypusz-

czać, że młode osoby, które są po-
datne na okultyzm czerpią inspirację 
zarówno z fikcyjnej powieści pani 
Rowling, jak i z różnych fascynacji 
modą na New Age, z nadużywania 
astrologii i braku właściwego wy-
chowania przez dorosłych, rodziców, 
opiekunów, nauczycieli.

Wielu młodych, będących coraz 
częściej oderwanymi od rzeczywi-
stości z powodu podporządkowania 
swojego życia i funkcjonowania 
wszechobecnym mediom, może zro-
zumieć historię Pottera jako wstęp 
do okultyzmu. Harry Potter jest fan-
tastyką, ale może być niebezpieczny, 
zwłaszcza dla tych, którzy mają 
trudności w odróżnianiu fantazji od 
rzeczywistości.

Temat książek o Harrym Potterze 
stanowi doskonałą sposobność do 
katechezy. Stwarza przesłankę do 
owocnej dyskusji z młodymi ludź-
mi na takie tematy jak: okultyzm i 
niebezpieczeństwa jakie on stanowi, 
walka pomiędzy dobrem a złem, cno-
ty poświęcenia i lojalności, odwagi, 
miłości, sposoby zbawienia i inne.

Recenzent watykańskiego czaso-
pisma L’Osservatore w wydaniu z 
lipca 2011 roku, podsumował osta-
teczne przesłanie serii o Potterze w 
sposób, z którego my, chrześcijanie 
powinniśmy być zadowoleni: „Moc, 
sukces i łatwe życie nie przynoszą 
najprawdziwszej i najgłębszej rado-
ści. Do tego potrzebujemy przyjaźni, 
oddania, poświęcenia i przywiązania 
do prawdy, które nie formują się w 
wyobraźni człowieka.

Posłuchajmy św. Pawła, który 
mówi (Ef 5, 8-11): „Postępujcie jak 
dzieci światłości! Owocem bowiem 
światłości jest wszelka prawość i 
sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, 
co jest miłe Panu. I nie miejcie udzia-
łu w bezowocnych czynach ciemno-
ści, a raczej piętnując, nawracajcie 
[tamtych]! [...] 

Zbudź się, o śpiący, i powstań z 
martwych, a zajaśnieje ci Chrystus» 
— mówi starożytna pieśń chrzciel-
na, zacytowana przez św. Pawła w 
Liście do Efezjan 5,14. «Zbudź się, o 
śpiący, (...) a zajaśnieje ci Chrystus», 
mówi do nas wszystkich Kościół w 
czasie liturgii świętej nocy paschal-
nej. Zbudźmy się więc z naszego 
chrześcijaństwa znużonego, pozba-
wionego zapału; wstańmy i idźmy za 
Chrystusem, prawdziwym światłem, 
prawdziwym życiem.

Gabriele Kuby to niemiecka 
pisarka, socjolog. Urodziła się w 
1944 w Konstancji. Studiowała so-
cjologię w Berlinie. Jest matką trojga 
dzieci. Po długich poszukiwaniach 
w sferze duchowej, w 1997 roku 
odnalazła swe miejsce w Kościele 
katolickim. Jej pierwsza książka 
„Moja droga do Maryi - z mocy 
żywej wiary” jest pamiętnikiem jej 
nawrócenia. Jako pisarz i mówca 
w swoich wystąpieniach wskazu-
je na ślepe zaułki współczesnego 
społeczeństwa i przedstawia sposób 
wyjścia z nich poprzez nową świa-
domość wartości chrześcijańskich. 

Przekład z ang.: 
Katarzyna Radwańska

*
Święty Michale 

Archaniele, 
broń nas w walce. 

Przeciw niegodziwości 
i zasadzkom złego du-

cha bądź naszą obroną. 
Niech go Bóg pogromić 

raczy, pokornie 
o to prosimy, 
a Ty, Wodzu 

Niebieskich Zastępów 
szatana i inne duchy 
złe, które na zgubę 

dusz ludzkich po tym 
świecie krążą 

mocą Bożą 
strąć do piekła.

Amen. 
* * * 
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osoby składające śluby, jak 
i bez ślubów zakonnych, 
żyjące w swoich dotych-
czasowych środowiskach. 
Już bowiem za swojego ży-
cia ks. Orione gromadził 
i formował liczne osoby 
świeckie, które zajmowały 
się prowadzeniem instytucji 
charytatywnych w jego du-
chu. Powstawały różne gru-
py, a w późniejszym okresie 
- właśnie z nich - utworzono 
też Orioński Ruch świeckich.

Taki jest obraz „drzewa 
o wielu konarach”, które 
od samego początku zosta-
ło nazwane przez samego 
Założyciela Małym Dziełem 

ożywiony duchem miłości do Jezusa, 
Maryi, dusz i Papieża, uczynił ze 
swego życia całopalną ofiarę, która 
płonęła aż do jego błogosławionej 
śmierci. Don Orione odszedł po 
nagrodę do Pana dnia 12 marca 
1940 r. Był wielkim apostołem Italii 
oraz przyjacielem Polski i Polaków, 
którym starał się przyjść z pomocą 
w różny sposób w czasie wojny.  
Życie i działalność księdza Orione 
znalazły swoje bogate świadectwo 
wśród ludzi i w napisanych o nim 
biografiach. Jego niezwykle liczne 
listy i pisma, wydane i te jeszcze 
nie opublikowane, stanowią dziś 
ogromny materiał dla formacji jego 
naśladowców, jak i tych, którzy 
darzą go szczególną czcią. Materiał 
ten bywa też wykorzystywany w 
celach naukowych, w zakresie hi-
storii, pedagogiki, duchowości czy 
hagiografii.

Dnia 26 października 1980 r. Oj-
ciec św. Jan Paweł II, ogłaszając ks. 
Orione błogosławionym, powiedział: 

„Szczególnie dziś żywy jest przy-
kład tego apostoła miłości, ojca ubo-
gich i dobroczyńcę opuszczonych, jak 
go nazwał Pius XII. Wyniesiony dziś 
na ołtarze, Ks. Orione jest jedną z 
najwybitniejszych postaci naszego 
wieku, a to dzięki jego otwarcie prze-
powiadanej wierze i jego heroicznie 
przeżywanej miłości”.

Dnia 26 października 1980 roku 
został w Rzymie beatyfikowany 
ksiądz Luigi Orione, założyciel 
zgromadzenia, które wzięło imię od 
jego nazwiska: Orioniści. Papież Jan 
Paweł II kanonizował go następnie w 
roku 2004. 23 czerwca 2012 minęła 
właśnie 140 rocznica jego urodzin.

Św. Alojzy urodził się w północ-
nych Włoszech, w miejscowości 
Pontecurone w 1872 r., jako czwarty 
syn ubogich, lecz niezwykle poboż-
nych rodziców. 

Wielki wpływ miał na niego 
ksiądz kapelan szpitala, kanonik 
Michał Cattaneo. Później, po skoń-
czeniu szkoły u Salezjanów (zaczął 
ją jeszcze za życia św. Jana Bosko) 
wstępuje do Wyższego Seminarium 
w Tortonie.

Już jako 20-letni kleryk zajął się 
ubogimi chłopcami, gromadząc ich 
w małym domku w dzielnicy San 
Bernardino w Tortonie (1893 r.). 
Był to początek długiej  dro-
gi, jaką Opatrzność Boża, której 
bezgranicznie zaufał, prowadziła 
ks. Orione po trudnych ścieżkach 
tego świata, aby niósł pomoc du-
chową i materialną najbardziej 
potrzebującym i opuszczonym. 
Dla realizowania tego zadania, do 
którego przynaglała go miłość Chry-
stusa do ubogich, zaczął wokół siebie 
gromadzić współpracowników, dając 
w ten sposób początek Synom Bo-
skiej Opatrzności. 

Ceniąc sobie rozmodlenie, 
szybko zakłada zgromadzenie 
Eremitów Boskiej Opatrzności 
(1899 r.) oraz Braci koadiutorów. 
Wiedziony duchem Bożym, zakłada 
następnie Zgromadzenie Sióstr Ma-
łych Misjonarek Miłosierdzia (1915 
r.), a także Siostry Sakramentki Nie-
widome (1927 r.). 

Wgłębiając się w ducha Zało-
życiela utworzono potem wspól-
notę Sióstr Kontemplacyjnych Je-
zusa Ukrzyżowanego (1990 r.). 
Również z apostolskiego ducha św. 
Luigiego Orione powstał Orioński 
Instytut świeckich (1959 r.), który 
skupia w swoich szeregach, tak 

Fragment książki księdza biskupa 
Zbigniewa Józefa Kraszewskiego 
„Sto dowodów na istnienie Boga” 

Tom II, dowód nr 76 (rok wydania 1980, 
na prawach rękopisu)

Boskiej Opatrzności.
Ks. Orione, który przyszedł na 

świat w ubóstwie i żył w ubóstwie, 
widząc niesprawiedliwość spo-
łeczną oraz świat coraz bardziej 
pozbawiany wartości chrześcijań-
skich, wzniósł wysoko sztandar 
miłości Chrystusowej, wołając: 
„miłość i tylko miłość zbawi świat”. 
Zawsze gotowy na Boże wezwanie, 
Ks. Orione modlił się i działał z 
entuzjazmem i odwagą, pokładając 
swoją ufność w Bożej Opatrzno-
ści. Wprost z niezwykłą ofiarno-
ścią, nie szczędząc zdrowia i sił, 
pomagał ofiarom trzęsień ziemi 
w Reggio Calabria i w Mesynie 
(1908 r.) oraz w Marsyce (1915 r.). 
Trawiony żarliwością wobec Ko-
ścioła ubogich, zdołał przeszczepić 
prowadzone przez siebie dzieła 
miłosierdzia na wszystkie regiony 
Włoch, budując świątynie, szkoły, a 
przede wszystkim domy dla ubogich 
i potrzebujących, głosząc wszystkim 
Radosną Nowinę Chrystusa.

Jego „Małe Dzieło Boskiej 
Opatrz ności” z czasem rozprze-
strzeniło się nie tylko w Europie, 
ale i w obu Amerykach - dokąd od-
był dwie podróże misyjne - a także 
zostało przeniesione na kontynent 
afrykański, a nawet do krajów Eu-
ropy Wschodniej, do Jordanii, a 
nawet do Azji (Filipiny). Ks. Orione, 

Św. Alojzy Orione
1872 - 1940
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Kanonizacja Założyciela nastąpi-
ła 16 maja 2004 r. W czasie Mszy św. 
na placu św. Piotra Papież Jan Paweł 
II przypomniał, że „Ks. Orione dla 
imienia Jezusa Chrystusa poświęcił 
całe swoje życie”. Wspomniał też, 
że posługę apostolską tego kapłana 
naznaczyły „cierpienia fizyczne 
i moralne, zmęczenie, trudności, 
przejawy niezrozumienia i przeszko-
dy wszelkiego typu”. Przywołując 
fragmenty jego pism, Ojciec święty 
zauważył, że „serce tego stratega 
miłości nie miało granic, gdyż wypły-
wało z miłości Chrystusa”, dodając, 
iż „ten pokorny syn brukarza głosił, 
że tylko miłość zbawi świat”. 

W „szkole” Księdza Orione 
ufo r mo wał się liczny zastęp świąto-
bliwych zakonników, sióstr zakon-
nych oraz osób świeckich, którzy 
poprzez swoją apostolską gorliwość 
i dobroczynne dzieła wnieśli do 
Kościoła i społeczeństwa wiele do-
bra. Są to już dziś „Słudzy Boży”. 
Toteż charyzmat i program Ks. 
Orione żyje nadal, dzięki właśnie 
tym, którzy kroczą jego śladami, 
starając się „głosić na całym świecie 
Chrystusa i prowadzić do Niego, 
do Kościoła i Papieża dzieci ludu 
i ubogich, aby wszystko odnowić w 

Chrystusie poprzez praktykę dzieł 
ewangelicznego miłosierdzia”.

Księża Orioniści i siostry Orio-
nistki pracują obecnie w wielu kra-
jach świata, m.in. w Polsce. 

A oto opis jednego z cudów, 
doświadczonych za przyczyną tego 
Świętego:

„7 kwietnia 1944 roku znalazł się 
w szpitalu w Lodi-Italia umierający 
chłopiec. Karta chorobowa zawierała 
następującą diagnozę: zapalenie 
opon mózgowych na tle gruźliczym z 
powikłaniami, temperatura: 40 stop-
ni , puls: 120 uderzeń na minutę, zez, 
zgrzytanie zębami wymioty, silny ból 
głowy, usztywnienie kręgu szyjnego.

Wielki Piątek.
Ks. Biskup odwiedza chorych 

i siostra pielęgniarka pokazuje mu 
łóżko, na którym leży Jurek będący 
już od kilku godzin w agonii. Ksiądz 
biskup Calchi Novati błogosławi 
mu, pocieszając mamę i babcię czu-
wające przy umierającym chłopcu. 
Późnym wieczorem, około godziny 
22-giej przychodzi jeszcze raz dyrek-
tor szpitala, dr Pedronini, stwierdza 
stan agonalny i radzi mamie, aby 
miała gotowe ubranie na śmierć, bo 
chłopiec nie przeżyje nocy. Strapiona 
matka słyszy jak siostra mówi do 

innej pielęgniarki: „Jak tylko umrze, 
wynieście go zaraz i przeprowadźcie 
dezynfekcję łóżka, nie czekajcie do 
rana, gdzyż jest brak łóżek, na które 
czekają w kolejce”. (Był to okres 
wojny i odczuwało się brak miejsc 
w szpitalu). Potem ta sama siostra 
zwróciła się do mamy Jurka mó-
wiąc: „Kiedy Pani zauważy, że jego 
oczy staną w słup, proszę nas zaraz 
powiadomić.”

W tym stanie rzeczy biedna matka 
zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest 
beznadziejna. Prosiła o łaskę księdza 
Orione już na początku tej strasznej 
choroby, gdy położyła na głowie 
chłopca obrazek, który młodsza sio-
stra Jurka kilka dni temu dostała od 
zakonnic, do których szkoły uczęsz-
czała. Mówiło się dużo o księdzu 
Orione i mama polecała mu syna z 
wielką ufnością. „Może plany Boże 
są inne..?” – myśli w głębi duszy ta 
biedna kobieta – gotowa je przyjąć w 
prostocie i szlachetności swej wiary. 
„Żeby chociaż ojciec, zatrudniony w 
banku, w San Remo, mógł zdążyć na 
czas i zobaczyć swojego syna przed 
śmiercią. O to teraz błaga. Kiedy 
tak się gorąco modli, zauważa, że 
lód w worku już stopniał. Idzie więc 
prosić pielęgniarkę o nowy kawałek 
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lodu. Powraca do łóżka i widzi, 
że obrazek z wizerunkiem księdza 
Orione upadł na ziemię. Podnosi go i 
kładzie ponownie na głowie chorego 
syna, głaszcząc jego rozpalone czo-
ło, które wręcz parzy. Temperatura 
ciała chłopca wynosiła już wtedy 
42 stopnie. Matka kładzie na czoło 
dziecka worek z lodem. Chłopiec nie 
daje znaku życia, matka jednak ma 
jeszcze nadzieję, ufa, klęka i błaga 
księdza Orione: „Uproś przynaj-
mniej tę łaskę, aby ojciec mógł go 
jeszcze zobaczyć żywego!” – Potem 
naciąga na siebie koc, było bowiem 
zimno i siada już całkiem bez sił przy 
łóżku umierającego chorego. 

Zdrzemnęła się na moment i na-
gle zrywa się przerażona, bo Jurek, 
sztywny od wielu godzin, nagle za-
czyna się poruszać. Chłopiec siada 
na łóżku, odrzuca worek z lodem i 
woła głośno: „Mamo, widzę światło, 
świeci jak słońce! Mamo, jestem 
uzdrowiony, jestem uzdrowiony!”

Biedna kobieta, przerażona, w 
pierwszym momencie myślała, że 
Jurek majaczy przed śmiercią, a była 
tak zmęczona, że nie czuła się nawet 
na siłach, aby zawołać siostrę. Jurek 
jednak zapewniał ją nadal wołając: 
„Mamo! Jestem uzdrowiony, czuję 
się dobrze, jestem głodny!”

Kiedy przyszła siostra oddziało-
wa, nie mogła uwierzyć własnym 
oczom, widząc chłopca siedzącego 
na łóżku z kubkiem w ręku i zajada-
jącego kawałek suchego, czarnego 
chleba, przydzielanego wtedy na 
kartki.

Lekarze następnie stwierdzą, 
że było to cudowne uzdrowienie. 
Wszystko zostało udokumentowane 
w szczegółowych zeznaniach le-
karzy, sióstr, pielęgniarek najpierw 
w procesie diecezjalnym, potem w 
procesie apostolskim, prowadzonym 
w Lodi od lipca do października 1965 
r. Znaczące jest oświadczenie dy-
rektora szpitala, dr Pedronini, który 
powiedział między innymi: „Jestem 
gotów zeznawać pod przysięgą, że 
dla mnie ten chłopiec umarł i zmar-
twychwstał”.

Oto cud, który 29 kwietnia 1980 
roku papież Jan Paweł II zatwierdził 
po zapoznaniu się z orzeczeniem le-
karzy, teologów i jednomyślną opinią 
specjalnej Kongregacji Kardynałów. 
Wspaniały cud, bo uczynionu chłop-
cu – a ksiądz Orione bardzo kochał 
dzieci i młodzież – a i dlatego, że 

uzdrowienie było natychmiastowe i 
doskonałe. Chłopiec wyzdrowiał cał-
kowicie, chociaż choroba była ciężka 
i dłuższy czas chory pozostawał 
w stanie agonalnym. Uzdrowiony 
chłopak został później inżynierem, 
założył rodzinę, miał  pięcioro dzieci. 

Cieszy nas, że to właśnie papież 
Polak - Jan Paweł II ogłosił uro-
czyście księdza Orione Błogosła-
wionym, a później – Świętym, tym 
bardziej, że jeszcze jako arcybiskup 
metropolita Krakowa, już w 1963 
roku zabiegał u papieża Pawła VI, 
razem ze wszystkimi polskimi bisku-
pami, o wyniesienie księdza Orione 
na Ołtarze.

Charyzmat księdza Orione po-
lega na bezwzględnej wierności 
Kościolowi, papieżowi i biskupom, 
na powszechnym i bezgranicznym 
świadczeniu miłości braciom najbar-
dziej potrzebującym i oddalonym od 
Boga. Tak bardzo aktualne są ideały, 
którymi żył. Szczególnie miłość 
do papieża, biskupów i do ubogich 
zasługuje, aby była wszędzie rozpo-
wszechniana.

Opatrzność Boża zawsze towa-
rzyszyła – czasem w sposób nadzwy-
czajny – na drogach życia księdzu 
Orione, na wszystkich, często nieła-
twych etapach jego życia.

Opatrznościowa jest przede 
wszy stkim ta okoliczność, że papież 
– Polak podpisał dekret o wyniesie-
niu na Ołtarze pokornego kapłana 
z Tortony. – Jest to wymownym 
znakiem dla tych, którzy pamiętają 
szczególną miłość księdza Orione 
do „szlachetnego i heroicznego 
Narodu Polskiego”. O jego miłości 
do Polski świadczy olbrzymia flaga 
biało-czerwona, którą Sługa Boży 
polecił zawiesić nad łóżkiem swego 
pokoiku w Domu Macierzystym w 
Tortonie, kiedy we wrześniu 1939 
roku Polska została napadnięta i była 
okupowana przez hitlerowców. Oka-
zał on wtedy Polsce i Polakom wiele 
serca i odważnie manifestował swoje 
przywiązanie do Narodu, w którym 
„Maryja zakorzeniła się bardzo”.

Wierzymy, że i teraz, gdy święty 
ksiądz Alojzy Orione jest możny u 
Boga, pamięta o nas i wstawia się za 
nami u Tronu Bożego”.

Modlitwy św. Alojzego Orione
PRZYJDŹ, O PANIE

Przyjdź, o Panie, zmartwych-
wstań we wszystkich sercach, we 

wszystkich rodzinach, we wszyst-
kich regionach świata. 

O Jezu Chryste, zmartwych-
wstań, zmartwychwstań! 

Wysłuchaj, o Panie, niespo-
kojnego głosu ludu, który gorąco 
pragnie Ciebie; spójrz na narody, 
które przychodzą do Ciebie. Nale-
żą do Ciebie, są Twoją zdobyczą, 
o Jezu, mój Boże i moja Miłości!

Rozciągnij, o Kościele Boga 
żywego, twoje potężne ramiona i 
ogarnij twym zbawczym światłem 
narody. 

Kościele prawdziwie katolicki, 
święta matko rzymski Kościele, 
jedynie prawdziwy i Chrystusowy, 
założony nie po to, aby rozdzielać, 
lecz aby łączyć w Chrystusie i 
nieść pokój ludziom! 

Po tysiąckroć błogosławię Cię 
i kocham. Przyjmij moją miłość i 
moje życie, o matko mojej wiary i 
mojej duszy! O, jakbym pragnął z 
moich łez, krwi i miłości uczynić 
balsam, aby zaleczyć twoje cier-
pienia i wylać go na rany moich 
braci.

PRZYJDŹ, MATKO, 
BO CZAS JEST KRÓTKI
Przyjdź i wlej w nas obfity 

strumień życia wewnętrznego i 
uduchowienia; spraw, aby nasze 
serca płonęły miłością do Jezusa 
i do Ciebie, abyśmy widzieli i słu-
żyli w bliźnim twojemu Boskiemu 
Synowi. Spraw, żebyśmy w poko-
rze, w milczeniu oraz w nieustan-
nej gorliwości upodabniali nasze 
życie do życia Chrystusowego, 
byśmy mu służyli w świętym we-
selu i w radości ducha, przeżyli 
cząstkę dziedzictwa Pańskiego 
w „misterium crucis - tajemnicy 
krzyża”. Powinniśmy żyć, kochać 
i umierać u stóp krzyża albo na 
krzyżu wraz z Chrystusem!

Daj, o błogosławiona Matko, 
twoim małym synom, synom 
Boskiej Opatrzności dużo miło-
ści, tak - miłości; owej miłości, 
która nie jest przyziemna, ale jest 
ogniem miłości i szaleństwem 
krzyża.

Miłości i czci dla „słodkiego 
Chrystusa na ziemi”, miłości i 
szacunku względem Biskupów i 
Kościoła; miłości względem oj-
czyzny, tak jak tego pragnie Bóg. 
Miłości najczystszej do dziatwy, 
sierot i opuszczonych. Miłości 
do bliźnich, szczególnie do braci 
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najbiedniejszych i cierpiących. 
Miłości do wyrzutków, do tych 
których się uważa po prostu za 
złom i odpadki społeczeństwa. 
Miłości do najzwyklejszych pra-
cowników, do chorych, niezdol-
nych do pracy, opuszczonych, do 
najnieszczęśliwszych i zapomia-
nych. Miłości i zrozumienia dla 
wszystkich - dla bardzo oddalo-
nych, dla najbardziej występnych 
i najbardziej nam wrogich - dla 
wszystkich ludzi, i nieskończonej 
miłości względem Chrystusa!

O Maryjo, udziel nam wielkie-
go ducha; daj nam serca wielkie 
i hojne, które by zbliżyły się do 
każdego cierpienia i do każdej 
łzy. Spraw, abyśmy byli napraw-
dę tacy, jakimi nas chcesz mieć 
- ojcami ubogich. Oby całe nasze 
życie było poświęcone dawaniu 
ludowi Chrystusa, a ludu - Ko-
ściołowi Chrystusowemu.  Niech 
nasze życie płonie i jaśnieje Chry-
stusem, niech spala się w Chry-
stusie i w światłach ewangelii 
głoszonej ubogim. Życie nasze i 
śmierć niech będzie najsłodszym 
hymnem miłości i całopalną ofia-
rą dla Boga.

A potem... a potem święte nie-
bo; blisko Ciebie, Maryjo, zawsze 
z Jezusem, zawsze z Tobą - u stóp 
twoich, o Matko nasza, w niebie, 
w niebie!

Drodzy Czytelnicy! 
Zwykle – kiedy zbliża się czas wydrukowania 

ko lejnego numeru „Vox Domini” – otrzymujemy 
pytania, a czasem skargi na naszą zbyt powolną 
pracę. Tymczasem zawsze, od początku powsta-
nia pisma, wydawaliśmy je w nieregularnych 
odstępach czasowych, w zależności od natężenia 
innej pracy, o czym też zawsze uprzedzaliśmy 
prenumerujących pismo. Zwykle kolejne numery 
ukazują się pod koniec kwartału, a zatem: ko-
niec marca (nr 1), koniec czerwca (nr 2), koniec 
września (nr 3), koniec grudnia (nr 4). Zachęca-
my Was więc do cierpliwości i usilnie prosimy o 
wyrozumiałość. 

Osoby, które – biorąc pod uwagę terminy uka-
zywania się pisma – mają wątpliwości, czy zosta-
ło ono wysłane prosimy o kontakt telefoniczny. 
Zdarza się bowiem, że przesyłka ginie zwłaszcza, 
kiedy dodajemy do niej prezenty książkowe, jak 
w przypadku pierwszego numeru w roku 2012.

Książka ks. Michała Kaszowskiego pt. „ŚMierć i wieczne istnienie” 
z serii „wielkie tajemnice”, próbuje udzielić odpowiedzi - opartej na wierze 
Kościoła - na różne pytania o charakterze eschatologicznym, takie jak: 

skąd się wzięła śmierć? 
Dlaczego istnieje ona pomimo dzieła Odkupienia 
dokonanego przez syna Bożego, jezusa chrystusa? 

co się dzieje z umierającym człowiekiem, z jego 
„ja”, z jego osobowością, z jego życiem psychicznym? 

na czym polega wyjście przez śmierć poza ziemską 
przestrzeń, czas i historię? 

i wiele innych pytań... 
ten tom jest refleksją nad sposobem istnienia 

zmarłych od chwili ich śmierci do zmartwychwstania 
ciał. 

Autor przeczytał książkę dla swoich czytelników, 
wprowadzając dodatkowe komentarze, omówienia i 
streszczenia każdego rozdziału. Polecamy też jego 
serwis internetowy: http://www.teologia.pl. 

Książka dostępna jest na płycie cD mp3.

zAMÓwieniA:
B. H. Lumen
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i wigury 6
tel. 32 7383869
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NAJWAŻNIEJSZE 
FAKTY Z ŻYCIA 

KS. ORIONE
1872
23 czerwca: urodził się w Ponte-

curone; 24 czerwca: chrzest. 
1885 
4 września: przyjęty do Zgroma-

dzenia Franciszkanów w Vogherze. 
1886 
W wielkim tygodniu jest ciężko 

chory a w czerwcu zostaje wydalony 
ze Zgromadzenia Franciszkanów. 

4 października: zostaje przyjęty 
do Oratorium Valdocco (Turyn) i 
spotyka się z Księdzem Bosco. 

1889 
16 października: wstępuje do 

Seminarium w Tortonie. 
1891 
1 grudnia: zostaje kustoszem 

Katedry w Tortonie. 
1892 
2 marca: rozpoczyna pracę z mło-

dzieżą; 3 lipca: otwiera Oratorium 
św. Alojzego. 

1893 
15 października: otwiera pierw-

sze gimnazjum w dzielnicy San 
Ber nardino. 

1894 
5 października: gimnazjum zo-

staje przeniesione do „św. Klary” 
w centrum Tortony; otwiera domy 
studenta w Turynie i Genui. 

1895 
13 kwietnia: przyjmuje święcenia 

kapłańskie. 
1896 
sierpień: otwiera placówkę w 

Mornico Losana; 
1898 
15 sierpnia: wydaje „Dzieło Bo-

skiej Opatrzności”, a w październiku: 
wezwany do Noto (Syrakuzy) przez 
bpa Blandini, zajmuje się Gimna-
zjum Biskupim św. Alojzego i Szkołą 
Rolniczą. 

1899 
czerwiec: otwiera w San Remo 

Gimnazjum św. Romolo. 
1901 - 1902 
Otwiera Szkoły Rolnicze w Ba-

gnorea, Cegni, Varze, Rzymie, Nun-
ziatella, św. Józefa w Balduina, św. 
Maryi na Monte Mario. 

1903 
21 marca: zatwierdzenie diece-

zjalne Dzieła przez bpa Bandi. 

1904 
maj: przeniesienie domu macie-

rzystego w Tortonie do Domu Obla-
tów, nazwanego później „Paterno”. 

1905 
Otwarcie pierwszej drukarni w 

Tortonie. 
1908 
25 marca: rozpoczyna działalność 

w dzielnicy Appia w Rzymie, na 
wezwanie Piusa X. 

1909 
4 stycznia: wyjeżdża na Sycylię, 

po trzęsieniu ziemi; otwiera sieroci-
niec w Cassano Ionio; 18 czerwca: 
nominowany przez Piusa X Wikariu-
szem Generalnym Messyny. 

1911 
8 grudnia: zakup Villa Moffa 

(Brazylia), gdzie później otworzy 
Nowicjat. 

1912 
Powrót z Sycylii do Tortony; 19 

kwietnia: składa śluby wieczyste na 
ręce Papieża Piusa X. 

1913 
grudzień: wyjazd pierwszych 

misjonarzy do Brazylii. 
1915 
styczeń: wyjazd do Avezzano 

zniszczonego przez trzęsienie ziemi; 
29 czerwca: zakłada Zgroma-

dzenie Małych Sióstr Misjonarek 
miłosierdzia a następnie otwiera dom 
w Ameno (Novara). 

1918 
29 sierpnia: składa wraz z ludem 

Tortony uroczysty ślub o wzniesienie 
Sanktuarium Matki Bożej od Straży. 

1919 
Patriarcha La Fontaine wzywa 

go do Wenecji, gdzie powierza mu 
sierociniec oraz Instytut Manin. 

27 grudnia: otwiera Instytut 
Najświętszego Serca w San Severio 
Marche. 

1920 
Otwiera dom w Campocroce di 

Mirano (Wenecja); otwarcie Instytu-
tu Dante Alighieri w Tortonie; 

1921 
luty: kupuje wydawnictwo Emi-

liana Editrice w Wenecji; 
12 czerwca: Instytut Berna wraz 

ze szkołami zawodowymi w Me-
stre: Instytut Artiganelli dla sierot 
w Wenecji; 

4 sierpnia: wyjazd do Ameryki 
Południowej; 

3 września: otwarcie szkół rol-
niczych w Rafat (Palestyna), Rio 
de Janeiro; w Puerto Mar del Plata 

otwiera szkołę i parafię Najświęt-
szej Rodziny; w Buenos Aires dom 
poprawczy Marcoz Paz; 

1922 
4 lipca: powrót z Brazylii; 
1923 
Pierwszy dom w Polsce, w Zduń-

skiej Woli, Erem św. Alberta w Bu-
trio, Instytut Artiganelli w Wenecji; 

1924 
19 marca: otwarcie Cottolenga 

w Genui. Ponowne otwarcie Gim-
nazjum św. Jerzego w Nowi Ligure; 
powstaje Dzieło św. Antoniego; 

1925 
20 czerwca: sierociniec w Acan-

dia (Wyspa Rodos). Pobożny Instytut 
Magreta (Modena) 

1926 
23 października: wbudowanie 

kamienia węgielnego pod budowę 
sanktuarium w Tortonie. 

listopad - ciężko choruje, choroba  
zagraża jego życiu 

1927 
15 sierpnia: założenie Sióstr 

Sakramentek Niewidomych w Tor-
tonie; 

1928 
kwiecień: rozpoczęcie robót przy 

Sanktuarium w Tortonie; 
październik: otwarcie Semina-

rium św. Antoniego w Vogherze. 
1929 
styczeń: wydanie czasopisma 

„Mater Dei”, Dom Opieki dla robot-
ników w Montevideo; 

1930 
Szkoła rolnicza (Urugwaj), otwie-

ra Instytut w Fano (Pesaro) i Instutut 
św. Wiktora w Borgonovo ( Pia-
cenza); 26 grudnia: pierwszy żywy 
żłóbek w Tortonie 

1931 
29 sierpnia: inauguracja sanktu-

arium Matki Bożej od Straży. 
1932 
Instytut św. Benedykta w Mon-

tebello (Pavia), Dzieło św. Józefa w 
Mar del Plata. Dom dla starców w 
Tortonie. 

1933 
Początek Małęgo Cottolenga w 

Mediolanie, willa Caritas w Tortonie, 
Instytut Paverano w Genui. 

1934 
27 maja: pierwszy zjazd wycho-

wanków w Tortonie; Kolonia św. 
Innocentego w Tortonie; pierwszy 
dom w Stanach Zjednoczonych w 
Jasper Indiana; Parafia św. Karola 
w Montevideo. 
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24 września: druga podróż do 
Ameryki Południowej. 

1935 
18 kwietnia: kamień węgielny 

pod budowę Małęgo Cottolenga w 
Claypole. 

1936 
Nowe Dzieła w Argentynie, 

Brazylii, Urugwaju, Chile; domy 
w Anglii Cardiff, Galli dla opieki 
nad emigrantami włoskimi Dom w 
Albanii w Shijak dla robotników 
włoskich. 

1937 
24 sierpnia: powrót z Ameryki 

Południowej. 
1938 
16 stycznia: otwarcie Instytutu 

św. Filipa w Rzymie. 
11 listopada: nowy Instytut Arti-

ganelli w Aleksandrii. 
7 grudnia: nowe skrzydło Cotto-

lenga w Mediiolanie. 
1939 
22 stycznia: druga konfederacja 

na uniwesytecie Katolickim w Me-
diolanie „Tam gdzie Opatrzność”

1 marca: wysyłanie ostatniej gru-
py misjonarzy do Ameryki. 

31 marca: atak dławicy piersiowej 
(choroba serca) w Aleksandrii 

26 maja: otwarcie Sanktuarium 
maryjnego w Fumo (Pavia) 

29 maja: otwarcie Willi św. Kata-
rzyny w Genui Molassana. 

28 października: ostatnie spo-
tkanie z Piusem XII na Porta San 
Sebastiano w Rzymie. 

1940 
9 lutego: kolejny atak dławicy 

piersiowej w domu macierzystym 
w Tortonie, ostatnie namaszczenie. 

6 marca: ostatnia wizyta w Sank-
tuarium w Tortonie. 

8 marca: ostanie „słówko na do-
branoc” w domu macierzystym, ze 
szczególną uwagą na Polskę; „Nie 
chcę żyć i umierać otoczony palma-
mi, ale ubogimi, którzy są Jezusem 
Chrystusem”. 

9 marca: ulega namowom lekarzy 
i udaje się do Sanremo. 

12 marca: ostatnia Msza św. i te-
legram do Ojca św.; o godzinie 22.45 
odchodzi do Ojca z zawołaniem na 
ustach: „Jezu, Jezu, Jezu idę...” 

19 marca: pogrzeb w Sanktu-
arium w Tortonie. 

1954 
20 listopada: zatwierdzenie Zgro-

madzenia Boskiej Opatrzności przez 
Stolicę Apostolską. 

1963 
9 marca: papież Jan XXIII rozpo-

czyna proces beatyfikacyjny. 
1965 
17 kwietnia: zatwierdzenie Zgro-

madzenia Małych Sióstr Misjonarek 
Miłosiedzia przez Stolicę Apostol-
ską. 

1978 
6 lutego: Paweł VI ogłasza księ-

dza Orione sługą Bożym. 
1980 
29 kwietnia: Jan Paweł II zatwier-

dza cuda przypisywane wstawiennic-
twu Sługi Bożego Don Orione. 

26 października: Jan Paweł II 
ogłasza Ks. Orione Błogosławionym. 

2003 
7 lipca: Uznano cud przypisywa-

ny wstawiennictwu Błogosławione-
go Alojzego Orione. 

2004 
16 maja: Kanonizacja czyli włą-

czenie w poczet świętych Księdza 
Alojzego Orione. 

Życiorys chronologicznie, 
opracowano na podstawie książki 

ks. D. Sparpaglionie 
pt. „Ksiądz Orione”

AKCJE 
KSIĘŻY ORIONISTÓW

Zbiórka zużytych 
telefonów komórkowych

Zapraszamy wszystkich do włą-
czenia się do akcji zbierania zuży-
tych komórek oraz przekazywania 
środków za nie pozyskanych na po-
moc dzieciom w Kaburugi (Kenia). 
Dzięki tej akcji można pomagać nie 
ponosząc żadnych kosztów.
Nie wyrzucaj zużytych te le fo nów 

komórkowych do kosza! 
Zbieraj je i zyskaj podwójnie! 

Pomagaj dzieciom i przyrodzie!
Celem akcji jest przekazanie 

wpły wów pozyskanych z zebranych 
zużytych komórek na działalność 
misyjną w Kaburugi.

Środki uzyskane ze zbiórki tele-
fonów zasilą konto 

Fundacji Ks. Orio ne 
Czyńmy Dobro 
Bank Pekao SA Nr: 
09124010531111001014528931
Jedynym punktem zbiórki tele-

fonów komórkowych jest siedziba 
Fundacji: ul. Lindleya 12, 02-005 
Warszawa.

Szczegółowe informacje mo ż na 
uzyskać u koordynatora:

Górski Krzysztof
Tel.: 793405628
krzysztofgorski@czynmydobro.pl 
Za przekazane komórki nie wy-

stawiamy karty przekazania odpadu.
Kilka słów o misji w Kaburugi:
Dzieło, które powstało z inicja-

tywy polskiego misjonarza w lutym 
2005 r. prowadzą Księża Orioniści 
z Prowincji angielskiej. Dzieło jest 
zlokalizowane w biednym rolniczym 
regionie Kandara ok. 60 km od Nai-
robi i 15 km od miejscowości Thika. 
Jest ono przeznaczone dla dzieci, 
które z racji swej niepełnosprawno-
ści wymagają szczególnej opieki i 
rehabilitacji. Wśród podopiecznych 
Dzieła są dzieci z porażeniem mó-
zgowym, dzieci niepełnosprawne 
intelektualnie, dzieci głuchonieme.

Dzieło powstało, aby realizować 
następujące cele:

– opieka nad chorymi dziećmi z 
biednych rodzin,

– uwrażliwianie społeczności 
lokalnej na potrzebę sprawowania 
opieki nad dziećmi ze szczególnymi 
potrzebami,

– edukacja dzieci w zakresie 
higieny osobistej, podstaw arytme-
tyki i umiejętności przydatnych w 
codziennym życiu,

– edukacja w zakresie pozna-
wania wiary katolickiej i zasad 
moralności,

– praktyczna nauka zawodu (kra-
wiec, stolarz).

Dzieło realizuje swoje cele po-
przez:

– program dożywiania dzieci,
– uczenie podopiecznych sa-

modzielności i odpowiedzialności 
za siebie i innych, gospodarności i 
zaradności w życiu,

– prowadzenie zajęć sportowych,
– karmienie, mycie, opiekę i 

re habilitację dzieci kalekich i z dys-
funkcjami umysłowymi.

Pomyślność projektu zależy od 
hojności darczyńców.

Wśród pilnych potrzeb Dzieła, 
przede wszystkim wymienia się:

– zapewnienie środków na zakup 
paliwa i utrzymanie samochodów 
przeznaczonych do dowozu dzieci,

– wsparcie materialne dla progra-
mu stałego dożywiania,

– zapewnienie środków na wyna-
grodzenia dla personelu,

– zdobycie potrzebnego wyposa-
żenia oraz sprzętu audio i RTV,

– zdobycie środków na zakup 
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aparatów słuchowych i sprzętu do 
fizykoterapii (poręcze, tapczany itd.).

Potrzeb jak widać jest wiele, ale 
ufamy, że znajdą się ludzie dobrej 
woli, którzy zechcą wesprzeć ten 
projekt. Każda złotówka ofiarowana 
na powyższy cel przyczynia się do 
rozwoju tak bardzo potrzebnej w tym 
regionie placówki dbającej o zdrowie 
i godność afrykańskich dzieci.

Nakrętki
Jak można pomóc 
osobom niepełnosprawnym?
Nie wyrzucaj plastikowych na-

krętek z opakowań po napojach, 
detergentach czy innych artykułach 
spożywczych. Zbieraj je, dostarcz do 
nas lub przekaż 

Żoliborskiemu Stowarzyszeniu 
DOM RODZINA CZŁOWIEK. 

Każda butelka wody mineralnej, 
soku, czy środku chemicznego, ma 
potencjał by pomóc innym. Ten 
potencjał drzemie w samych plasti-
kowych nakrętkach.

Na czym polega ta akcja ?
Każdy kto chciałby przyłączyć 

się do akcji może to zrobić w każdej 
chwili. Dla nas liczy się każdy kilo-
gram, a nawet każda nakrętka. Jeśli 
masz możliwość przyłącz się do nas i 
pomóż zbierać zakrętki. Każdy zebra-
ny kilogram, nakrętka przybliża oso-
bę niepełnosprawną do otrzymania 
wymarzonego wózka inwalidzkiego. 
Akcja polega na zbieraniu plastiko-
wych zakrętek z butelek po wodzie 
mineralnej, napojach, sokach, itd. 

Zbieramy plastikowe zakrętki 
typu PET i HDPE. Dostarczamy je 
na adres składowania:

„Pub Żagielek”
ul. Wybrzeże Gdyńskie 1
01-531 Warszawa
Zakrętki zostają przetransporto-

wane następnie do firmy recyklin-
gowej.

Firma recyklingowa za zebrane 
zakrętki wpłaca środki finansowe na 
konto Żoliborskiego Stowarzyszenia 
Dom Rodzina Człowiek.

Na koniec akcji Żoliborskie Sto-
warzyszenie Dom Rodzina Człowiek 
wypłaca pieniądze i zakupuje wózek 
inwalidzki, który jest przekazywany 
niepełnosprawnemu.

Księża Orioniści apelują:
Przyłącz się do akcji, 

to tak niewiele dla Ciebie, 
a tak dużo dla nas i przede wszyst-
kim dla osoby niepełnosprawnej!

Dongo (Como), 8.06.1991
Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi (451)

Apostołowie Ostatnich Czasów
Dziś świętujecie liturgiczne wspomnienie Mego Niepokalanego Serca. To wasze 

święto, Moi umiłowani i synowie Mi poświęceni. Zostaliście przeze Mnie wybrani i 
wezwani, by stanowić część Mojego zwycięskiego zastępu.

Jesteście częścią Mojej własności. Mam w odniesieniu do was wielki plan. Plan 
ten został każdemu z was osobno ujawniony. Teraz musi się on ukazać Kościołowi 
i ludzkości w całej swej wspaniałości. To są czasy waszej dojrzałości i publiczne-
go świadczenia. Ukażcie się wszystkim jako Mnie poświęceni, jako apostołowie tych 
ostatnich czasów.

Jako apostołowie ostatnich czasów powinniście odważnie głosić wszystkie praw-
dy wiary katolickiej, ogłaszać z mocą Ewangelię, zdecydowanie demaskować nie-
bezpieczne herezje, które przybierają pozory prawdy, aby skuteczniej mylić umysły i 
oddalać wielką liczbę Moich synów od prawdziwej wiary.

Jako apostołowie ostatnich czasów powinniście z mocą małych przeciwstawiać 
się pełnej pychy sile wielkich i uczonych, którzy – zwiedzeni przez fałszywą naukę i 
próżną chwałę – porozdzierali Ewangelię Jezusa, proponując interpretację racjona-
listyczną, ludzką i całkowicie fałszywą. Nadeszły przepowiedziane przez św. Pawła 
czasy, w których wielu głosi fałszywe i obce nauki. I tak podążając za bajkami, oddala 
się od prawdy Ewangelii.  

Jako apostołowie ostatnich czasów powinniście naśladować Jezusa, idąc drogą 
pogardy świata i samych siebie, drogą pokory, modlitwy, ubóstwa, ciszy, umartwienia, 
miłości, głębokiej jedności z Bogiem. Świat was nie uznaje ani nie docenia. Ci, którzy 
was otaczają, często opierają się wam, odsuwają na bok i prześladują was. To cier-
pienie jest jednak konieczne, żeby wasza misja przynosiła owoce.

Jako apostołowie ostatnich czasów powinniście obecnie rozjaśnić ziemię Światło-
ścią Chrystusa. Ujawniajcie się wszystkim jako Moi synowie, ponieważ Ja jestem za-
wsze z wami. Niech wiara będzie Światłością oświetlającą was w tych dniach wielkie-
go odstępstwa i wielkiej ciemności. W tych czasach powszechnej niewierności niech 
was spala jedynie gorliwość o chwałę Mojego Syna Jezusa.

Na was, apostołach ostatnich czasów, spoczywa obowiązek drugiej ewangelizacji, 
o którą tak bardzo prosi Mój Papież Jan Paweł II. Ewangelizujcie Kościół, który oddalił 
się od Ducha Chrystusowego i pozwolił się zwieść duchowi świata. Duch ten wniknął 
głęboko w Kościół i skaził go. Ewangelizujcie ludzkość, która ponownie popadła w po-
gaństwo – po prawie dwóch tysiącach lat od pierwszego głoszenia Ewangelii! Ewan-
gelizujcie wszystkich ludzi, którzy stali się ofiarami błędów, zła, grzechu i pozwalają 
się porwać przez gwałtowny wicher wszelkich fałszywych ideologii. Ewangelizujcie 
ludy i narody ziemi. Pogrążyły się one bowiem w mroku praktycznej negacji Boga i 
padają na twarz, oddając cześć przyjemności, pieniądzu, sile, pysze i nieczystości.

Nadeszły wasze czasy. Formowałam was przez te lata, abyście mogli dawać teraz 
odważne świadectwo wiernych uczniów Jezusa – aż do przelania krwi.

Moje małe dzieci, kiedy w każdej części świata wszystkie dacie świadectwo apo-
stołów ostatnich czasów, wtedy Moje Niepokalane Serce odniesie Swój największy 
tryumf.

Z książki ks. St. Gobbiego „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”
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Kiedy byłem już 4 lata w stanie 
kapłańskim, przeżycia związane z 
Medziugorjem zbiegły się z wstą-
pieniem do Kapłańskiego Ruchu 
Maryjnego i zapoczątkowały moją 
przemianę.

Odkąd całym sercem uwierzyłem 
w prawdziwą obecność Matki Naj-
świętszej w Medziugorju nabrałem 
przekonania, że najważniejsze jest 
, aby robić to, o co Ona nas prosi. 
Słowa, jakimi nas poucza i wskazana 
przez Nią droga ma na celu przywró-
cenie prostej, prawdziwej i potężnej 
duchowości porównywalnej do tej z 
czasów pierwszych chrześcijan. 

Orędzia przekazywane księdzu 
Gobbiemu, założycielowi Kapłań-
skiego Ruchu Maryjnego, miały na 
celu odnowę i przemianę kapłanów, 
zwłaszcza tych kapłanów, którzy do 
Niej należą przez poświęcenie się Jej 
Niepokalanemu Sercu

Moje życie już nigdy nie będzie 
takie samo! Wątpliwości i obawy, 
jakich doświadczałem w ciągu tych 
pierwszych 4 lat mojego kapłań-
stwa zostały ostatecznie rozwiane 
w okresie pierwszego roku od czasu 
wstąpienia do KRM i poświęcenia 
się Jej Niepokalanemu Sercu.

Poświęcenie polega na oddaniu 
swojego życia Matce Bożej. Doko-
nałem tego pewnego dnia udając się 
do pracy, gdzie odbywałem praktyki 
w poradni uzależnień. Rozważałem 
w tym czasie możliwość zrezygno-
wania z kapłaństwa. Powiedziałem 
wtedy: „Matko Najświętsza, oto od-

daję Ci moje życie. Jestem zmęczony 
i chory próbując ułożyć sobie życie 
po swojemu. Jeśli jednak w jakikol-
wiek sposób mogłabyś użyć mnie, tak 
długo jak będę żył na tym świecie, dla 
ulepszania go – oto weź moje życie i 
od tej chwili ono należy do Ciebie. Ty 
pokaż mi jak mam odtąd żyć.” 

I Maryja przyjęła to moje oddanie 
się Jej! 

W następnych dniach i tygo-
dniach Maryja pokazała mi, również 
poprzez przeżycia mistyczne w moim 
życiu, które na wiele sposobów trwa-
ją do dziś, że jest bardzo autentyczna 
i trwa przy mnie nadal. Po moim 
po święceniu się Jej Niepokalanemu 
Sercu, stało się dla mnie oczywiste, 
że Matka Boża potrzebuje więcej 
wiernych kapłanów niż doradców od 
uzależnienia alkoholowego.

Matka Boża przyjęła moje od-
danie i wzięła moje życie w swoje 
ręce. Natomiast po przeczytaniu 
i zapoznaniu się z Jej orędziami 
zawartymi w książce ks. Gobbiego 
„Do Kapłanów, umiłowanych sy-
nów Matki Bożej”, moje powołanie 
kapłańskie coraz bardziej zbliżało 
się do wzorca, jakiego, jak wierzę, 
pragnął Jezus Chrystus dla Swoich 
kapłanów, ponieważ jesteśmy for-
mowani przez Tą, która pomagała 
uformować się samemu Jezusowi 
Chrystusowi. Moje powołanie należy 
teraz do Niej!

Moją nadzieją, którą wyrażam 
również w modlitwie jest, aby coraz 
więcej kapłanów odnajdywało i od-

Kapłański Ruch Maryjny ocalił moje powołanie
krywało pełnię kapłaństwa, które, 
zgodnie z moim przekonaniem, może 
pomóc odkryć tylko Maryja. Bez 
Niej nie potrafimy być wystarczają-
co pokorni ani wystarczająco ulegli 
wobec Woli Bożej.

Słyszałem, że w minionych cza-
sach zrozumienie tego faktu oraz 
głębokie uduchowienie tych, którzy 
włączali Matkę Bożą w swe kapłań-
skie życie poprzez poświęcenie Jej 
siebie była mocno podkreślana. To 
przesłanie było dla mnie! Dlaczego? 
Bo z moich doświadczeń również 
wynikało, że nie tyko nabożeństwo 
do Matki Najświętszej jest ważne, 
ale z powodu potężnego oddzia-
ływania kultury mającej na celu 
odciąganie zarówno ludzi świeckich 
jak i kapłanów od Boga, poświęcenie 
się Jej Niepokalanemu Sercu jest 
koniecznością! Dzięki przynależ-
ności do Matki Bożej, szatan nie 
może już nas przechwycić. Kusić nas 
owszem, może, ale chronieni przez 
Nią - jesteśmy wolni od jego uścisku, 
z powodu tego, że do Niej należymy. 
Dlatego diabeł próbuje zniechęcać 
nas do poznawania Maryi i próbuje 
udaremniać nasze oddanie Jej siebie. 

Czyni to obecnie siejąc zwątpie-
nie w prawdziwość Medziugorja, 
krytykując księdza Gobbiego, wy-
szydzając i kpiąc z Fatimy, próbując 
wytłumaczyć cuda jako zjawiska 
naturalne... 

Ojciec Ch. P. Becker, Chicago
źródło: http://www.olpgchicago.

org/marian_movement_priests.htm

ks. stefano Gobbi 
DO KAPŁANÓW, UMIŁOWANYCH SYNÓW 

MATKI BOŻEJ (OręDzIA z lAT 1973-1997)
 Twarda, foliowana oprawa. Książka posiada praktyczną wstążeczkę 
zakładkową. 944 strony (format: 150 x 215 mm)
 WYDANIE TRZECIE z imprimatur.
 Lektura dla kapłanów i świeckich, pragnących oddać życie Matce 
Bożej i pozwolić się Jej prowadzić. Objawienia udzielane ks. Gobbi, zało-
życielowi Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, zakończyły się 31 grudnia 1997 
roku. 
 Ks. Gobbi zmarł 29.06.2011, a jego pogrzeb odbył się we wspomnie-
nie Niepokalanego Serca Maryi, przy udziale ponad 300 kapłanów i bisku-
pów zgromadzonych na światowych rekolekcjach maryjnych.
 Nowe wydanie jest znacznie cieńsze (zdjęcie ukazuje to porówna-
nie), ze względu na zastosowanie papieru o mniejszej gramaturze. Nie ma 
natomiast różnic w treści. Poprzedni nakład jest już wyczerpany.
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żeńskiego – sióstr kla rysek.
Zmarł w roku 1226. W agonii  położono 

go na jego własne życzenie nagiego na 
gołej ziemi. Pochowany został w kościele 
San Giorgio. W roku 1230 jego ciało 
przeniesiono do bazyliki pod wezwaniem 
św. Franciszka wzniesionej przez Eliasza 
Bombarone.

Bazylika św. Franciszka 
Zwiedzanie miasta warto rozpocząć 

przechodząc przez Bramę św. Franciszka 
(Porta San Francesco). A potem – skręcić 
w lewo, by przejść uliczką wiodącą prosto 
do Basilica di San Francesco.

Kościół zbudowano w latach 122853 
w stylu włoskiego gotyku  surowego, a 
jednocześnie pięknego. Z placu przed 
świątynią wchodzi się do kościoła 
dol nego. Jego wnętrze zachwyca bo
gactwem fresków i zdobień. Malowidła 
nawiązują do życia świętego. Jest tam 
fresk w transepcie  dzieło mistrza 
Cimabuego (właściwie Cenni di Pepo) 
 ukazujące najwierniej oblicze św. 
Franciszka. Może i zakonnik nie był 
zbyt urodziwy, ale jego pogodna twarz 
zachwyca wszystkich. Szczątki św. 
Franciszka spoczywają w podziemnej 
kaplicy, do której można schodzić.

W górnym kościele – freski autorstwa 
Giotto di Bondone (prawdopodobnie 
ucznia Cimabuego) i innych znakomitych 
malarzy przedstawiające cały cykl z 
życia ubogiego świętego. Niektóre freski 
zostały odnowione po trzęsieniu ziemi, 
jakie nawiedziło Asyż 26 września 1997. 
Zawaliła się wtedy części sklepienia 
bazyliki, zginęło czterech zakonników 
(w tym jeden Polak).

Stare kamienne domy 
Z górnego kościoła wychodzi się na 

Piazza Superiode di San Francesco, z 
której można kontynuować spacer ulicą 
Via San Francesco. Stare kamienne 
domy, urocze małe sklepiki i kawiarenki, 
kwiatowe gazony, wąskie uliczki  wszy
stko to stanowi o wyjątkowym charakterze 
Starego Miasta.

Tak dochodzi się do placu Piazza 
del Comune, przy którym wznoszą się: 
dawna (z I w. p.n.e) rzymska świątynia 
Minerwy, którą zaadaptowano na kościół 
p.w. Santa Maria i średniowieczny ratusz 
z wyniosłą wieżą. Przy zachodnim 
krańcu placu znajduje się biuro informacji 
turystycznej. Bez problemu można 
porozumieć się w języku angielskim.

W pobliżu (północnywschód) znaj

duję się ruiny amfiteatru rzymskiego, na 
którego obrzeżach wzniesiono domy.

W mieście jest też romańska katedra 
św. Rufina (San Rufino) z XII stulecia, 
w której ochrzczono św. Franciszka i 
św. Klarę.

Kościół św. Klary 
Z placu del Comune jest już blisko 

do podpartego łukami potężnych przypór 
kościoła św. Klary (Basilica San Chiara). 
To także gotycka budowla wzniesiona w 
latach 125765 na miejscu kościoła św. 
Jerzego. W starej świątyni pochowano 
pierwotnie św. Franciszka i św. Klarę.

W ołtarzu głównym umieszczono 
bizantyjski krzyż, z którego Chrystus 
miał przemówić do św. Franciszka. W 
podziemiach spoczywają doczesne 
szczątki św. Klary (11931253), czyli 
pierwszej klaryski. Jej zwłoki nie uległy 
rozkładowi przez setki lat, co uznano 
za cud. Ostatnio jednak oblicze świętej 
zmieniło się i trzeba było wykonać 
maskę z pośmiertną podobizną św. 
Klary. Turyści mogą schodzić do kaplicy 
grobowej.

Z placu przed bazyliką roztacza się 
niewymownie piękny widok na stok, na 
którym położony jest Asyż z górującym 
nad nim odbudowanym ze zniszczeń 
zamkiem Rocca Magiore. Stąd, idąc na 
wschód, dochodzi się do bramy Nowej 
(Porta Nuova).
Powołanie św. Franciszka 

z Asyżu (1206-1210)
„Idź, odbuduj Mój Kościół”!

Trzy lata temu świętowaliśmy 800tną 
rocznicę powstania pierwszej Rodziny 
franciszkańskiej. Obchody te zbiegły się 
z trwającym wówczas rokiem kapłańskim 
(06/200906/2010). Kościół przypominał 
o wielkiej roli, jaką ruch franciszkański 
odegrał w Jego historii, począwszy od 
1210 r. Nie można jednak zrozumieć 
znaczenia tegoż ruchu, jeśli pominie 
się sposób, w jaki Bóg posłużył się 
w jego formacji swoim narzędziem 
– Franciszkiem z Asyżu. To właśnie 
duchowe doświadczenie „Biedaczyny” 
zapoczątkowało nowy, wymagający 
bardziej niż kiedykolwiek, model życia 
Ewangelią. 

Najpierw, zaproszeni jesteśmy 
do tego, aby przyjrzeć się genezie 
powstawania wspomnianego zakonu, 
kiedy to, w 1210 r. papież Innocenty III 
ustnie zatwierdził zaproponowaną przez 
Franciszka regułę życia wspólnotowego. 

W jasnym słońcu bieleją mury 
obronne i kamieniczki, kościoły. Czas 
jakby zatrzymał się w średniowieczu, 
gdy uliczkami miasteczka wędrował sam 
święty Franciszek.

Pierwsze co uderza przybysza to 
nieprawdopodobne piękno kamiennego 
oblicza i górzystego położenia w regionie 
Umbri i  w środkowych Włoszech. 
25tysięczne miasto rozbudowało się 
na stoku Monte Subasio (Apeniny).

Ale nie tylko o piękno tu chodzi  do 
Asyżu przyciąga turystów i pielgrzymów 
także sława świętych: Franciszka i Klary 
oraz fakt, że miasto wpisano na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO.

Historia tej miejscowości zaczęła 
się już w starożytności, gdy Etruskowie 
założyli tu niewielką osadę. W III wieku 
p.n.e. Asyż (wtedy Asisium) znalazł 
się pod panowaniem rzymskim i  na 
krótko  bizantyjskim. W średniowieczu 
Włochy podzielone były na dziesiątki 
niezależnych księstw i miast  państw, 
które nie zawsze darzyły się przyjaźnią. 
Tak też było pomiędzy Asyżem a leżącą 
na sąsiednim wzgórzu Perugią. Od XII 
wieku Asyż toczył też spory z państwem 
kościelnym, by ostatecznie mu ulec.

Św. Franciszek
Na placu oddzielającym katedrę 

od miasta (Piazza Superiode di San 
Francesco) znajduje się spiżowy pomnik 
św. Franciszka na koniu w rynsztunku 
bojowym. Franciszek uczestniczył jako 
21latek w wojnie z Perugią, za co 
zresztą zapłacił ponad roczną niewolą 
w kazamatach tego miasta. Zwolniono 
go z powodu ciężkiej choroby.

Nawrócił się w roku 1205 podczas 
wyprawy wojennej do Apulii w połu
dniowowschodniej Italii. Potem miał 
wizje, w których Chrystus wzywał go 
do odbudowy kościoła San Damiano 
w Asyżu.  Franc iszek  popad ł  w 
konflikt z ojcem, wyparł się jego oraz 
przysługującego mu bogactwa (oddał 
mu ubranie, pozostając jedynie we 
włosienicy) i rozpoczął ascetyczne życie. 

Wokół Franciszka zaczęli skupiać 
się jego uczniowie, których nazwano 
franciszkanami lub braćmi mniejszymi. 
Papież Innocenty III zatwierdził regułę 
zakonu napisaną przez św. Franciszka 
w 1209 r.

Trzy lata później Franciszek przyjął 
Klarę Ofreduccio, późniejszą świętą, 
której powierzył utworzenie zakonu 

Na pielgrzymim szlaku: ASYŻ
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na umbryjskich drogach. Jest nim 
Francesco di Bernardone, starszy syn 
Pietro i Pica z Asyżu. Franciszek będzie 
żył zaledwie 44 lata, a mimo to, w ciągu 
czterech lat (120612010) jego gwałtowny 
postęp na drodze duchowej wstrząśnie 
europejskim społeczeństwem i przywróci 
chrześcijaństwu jego pierwotną czystość. 

Doświadczenie biedaczyny z Asyżu 
jest typowe dla Bożego działania. 
Zważywszy na dotychczasowe ży
cie Franciszka nikt nie będzie go po
dejrzewał o tak gruntowną przemianę 
postępowania. Bóg wykorzysta ten 

fakt, aby głośna przemiana Francesco 
znalazła mocny oddźwięk w wypełnianiu 
się Jego planu wobec ludzkiej i kościelnej 
wspólnoty. Nawrócenie bogatego 
młodzieńca odegra na marginesie 
(słowo to należy dobrze zrozumieć) 
dobrze funkcjonującego, klasowego 
społeczeństwa, rolę pewnego rodzaju 
„rewolucji” – porównywalnej z przełomem, 
jakiego dokonał za zycia Chrystus. Nie 
będzie chodzić bowiem o nic innego jak 
o przypomnienie światu prawdziwego i 
radykalnego ducha Ewangelii.

Nawrócenie 
i zerwanie ze światem
Cóż zatem wydarzyło się w życiu 

Francesco? Nikt nie zna dokładnie 
przebiegu życia duchowego świętego. 
Jednak pewne historyczne fakty poz
wa lają wywnioskować najistotniejsze 
i prawdziwe elementy z tego, czego 
doświadczył młody Franciszek. 

Z punktu widzenia ludzkiego posiadał 
on wszystko, co było potrzebne do 
szczęścia i co chętnie demonstrował 
wobec innych, zwłaszcza swoich 
przyjaciół. 

Bóg jednak uważał inaczej i pozwolił 
Franciszkowi doświadczyć najpierw 
uwięzienia w Perugii, potem choroby… to 
znowu wątpliwości, co do postepowania 
ojca, który wydawał mu się zbyt chciwy i 
wreszcie miłosierdzia i dobroci ze strony 
matki, po której odziedziczył łagodność. 

W 1205 r., jako 23letni mężczyzna, 
w drodze powrotnej z pielgrzymki do 
Rzymu spotyka trędowatego. Przybliża 
się do niego, uśmiecha, całuje w rę
kę i towarzyszy w dalszej drodze. 
Podobnie jak w czasach faryzeuszów 
tak i w ówczesnej epoce był to gest 
nie do przyjęcia. Ten akt miłości był 
jednym ze znaków rodzącego się w nim 
miłosierdzia i zerwania z cechami ojca. 
Najprawdopodobniej to wydarzenie 
było najprawdziwszym i najbardziej 
widowiskowym przejawem jego nawró
cenia. W ówczesnym, podzielonym 
na warstwy społeczeństwie, powyższy 
gest Franciszka miał niewyobrażalne 
znaczenie. Czyn ten nie zrodzi ł 
się z odkrycia najuboższej klasy 
społeczeństwa ale ze zrozumienia 
ludzkiego cierpienia i stał się początkiem 
odejścia od mental ności pogańskiej do 
mentalności głęboko ewangelicznej. 

Przemiana młodego di Bernardone 
była skutkiem jego duchowego wzro
stu, odkrytych zalet, a także skutkiem 
działania łaski, która znalazła w tej 
niepowtarzalnej istocie sprzyjający grunt 
do działania. Gdy niedługo po spotkaniu z 
trędowatym (1206) Franciszek przebywa 
w kościele św. Damiana, Ukrzyżowany 
Jezus zwraca się do niego tymi słowami: 

„Idż, odbuduj Mój Kościół”. 
Nawrócony zaczyna rozumieć, że w 

prośbie nie chodzi o kościół, w którym 
fizycznie się znajduje, a który uważa 
za mocną budowlę, ale staje mu przed 
oczyma ów trędowaty – utożsamienie 
wszelkiego ludzkiego cierpienia. W tej 
właśnie chwili postanawia zerwać z 
duchem tego świata i kształtować się 
według ducha cierpiącego Chrystusa, 
aby w sposób radykalny móc żyć prawdą 
Ewangelii, gdyż uważa, że tylko Jego 
duch może nasycić zgłodniałą Boga 
duszę i tym samym przynieść ulgę 
ziemskim braciom cierpiącym jak On 
Sam cierpiał. 

Kontemplując Konającego na krzyżu, 
Franciszek odkrywa sedno  a mianowicie 
to, że przemoc nie służy niczemu i że tylko 
pokój, miłosierdzie i całkowite ogołocenie 
siebie są odwiecznymi narzędziami 
zbawienia i reewangelizacji. Poprzez to 
oczyszczające doświadczenie, święty 
zrozumiał, że nie może i nie chce służyć 

Paradoksalny kontekst epoki
Koniec XII w. obfituje, zwłaszcza 

w historii Kościoła jak i w kulturze, w 
sprzeczne ze sobą wydarzenia. Za 
czasów panowania Filipa Augusta 
(Francja),  Fryderyka Barbarossy 
(Niemcy), Jana I (Anglia) i papieża 
Aleksandra III (Rzym), Europę, w 
tym centralne Włochy oraz Wschód 
(wyprawy krzyżowe), wciąż nękają, 
na wszystkich płaszczyznach życia, 
konflikty zbrojne. W napiętej sytuacji 
znajduje się również Kościół: z jednej 
strony panowanie Świętego Imperium 
Rzymskiego Narodu Niemieckiego a z 
drugiej prowadzenie sporu z licznymi 
herezjami głoszonymi przez Katarów 
i Waldensów, odrzucających ruchy 
monastyczne i zagrażających samemu 
prymatowi papieża. 

Śmierć św. Bernarda (w 1153 r.) 
mocno napiętnowała te czasy. Pojawia się 
zatem pytanie, jak stłumić niszczycielski 
kataryzm w południowej Francji, w walce 
z którym Cystersi odnoszą porażkę? Jak 
przywrócić pokój we Włoszech, wśród 
ludności miejskiej, będącej w szponach 
rywalizacji, zachodzących pomiędzy 
plebsem, nieustraszonymi panami 
i zuchwałymi burżujami, do których 
należał sam Pietro di Bernardone, 
zamożny sukiennik z Asyżu w Umbrii? 

Pewne jest, że św. Dominik obejmie 
swoją działalnością Langwedocję, ale 
czy sam jeden (gdyż większość dużych 
zakonów monastycznych znajdowała 
się na wsiach) zdoła wyrwać spod 
wpływu herezji nowe warstwy społeczne 
powstałe w wyniku postępującego 
rozwoju średniowiecznych miast euro
pejskich? 

Nie trzeba chyba powtarzać, że Boże 
plany są niezgłębione. Aby utwierdzić 
Dominika  założyciela pierwszego 
zakonu, zwanego „żebraczym”  w jego 
misji, przywrócić miastom spokój (a 
nawet państwom poprzez nauczanie 
książąt mądrości) oraz odbudować 
od fundamentu po sam wierzchołek 
doświadczany Kościół (począwszy 
od krytykowanego duchowieństwa 
kończąc na zatroskanych papieżach, 
nie wspominając o zagrożeniu ze strony 
muzułmanów) Bóg, w Swoim geniuszu, 
wzbudzi niespodziewanie wśród świe
ckiego ludu narzędzie. Poprzez osobistą 
historię życia i poszukiwania, posłuży Mu 
ono do połączenia odnowy środowiska 
społecznego z odnową środowiska 
reli gijnego. Narzędziem, o którym tu 
mowa, jest bogaty młodzieniec, który 
odpowie na wezwanie Pana wołającego 
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Bóg posługuje się nim jako narzędziem 
Kościoła dla zbawienia bliźnich. Czasy, w 
których żyje zmuszają go, aby dochodził 
sensu swojego nawrócenia w sposób 
przypominający nawrócenie św. Pawła 
czy św. Ignacego z Loyoli. Rzeczywiście, 
zostawiając życie ziemskie w poszu
kiwaniu nowego statusu, porzuca świa
towe ambicje i przyobleka się w duchową 
hojność bez granic, nadającą jego 
duszy szlachetność serca i umysłu, 
co wykracza poza wszelkie kanony 
średniowiecznej epoki. Franciszek chce 
iść jeszcze dalej, niż „pani bieda” oraz 
„siostra cierpienie” w naśladowaniu 

swego Pana nad panami. Dlatego też – 
podobnie jak Maryja – oddaje Mu siebie 
dobrowolnie w niewolę. Pragnienie 
upodobnienia się do Mistrza jest w 
nim tak silne, że żałuje tylko jednego, 
a mianowicie tego, że nie urodził się 
tak ubogim jak On. Francesco zaczyna 
duchowo wzrastać. Nie dzieje się to 
jednak bez wchodzenia na Kalwarię ani 
bez słodkiej radości ze zwycięstwa nad 
cierpieniem. 

Cicha aprobata Innocentego III
Narodziny Reguły franciszkańskiej
Świadectwo Franciszka oddziałuje 

tak silnie na społeczeństwo, że w kil ka 
miesięcy ma już u swego boku ros
ną cą liczbę towarzyszy pragnących 
żyć tak jak on. Ponieważ skutki jego 
osobistego doświadczenia przewyższają 
oczekiwania, nowy, powiększający się 
„ruch”, musi zostać zatwierdzony przez 
Kościół. Francesco, mimo iż prowadzony 
przez biskupa i zawsze mu poddany, 
ma jednocześnie świadomość, że 
po zostaje częścią laikatu (nigdy nie 
będzie księdzem), co stanowi problem 

Bogu inaczej jak tylko jako najuboższy z 
ubogich i wzgardzony nad wzgardzonych. 
Zrozumiał, iż – chcąc tak żyć – musi 
zasiąść w ostatnim szeregu, jeszcze 
rząd za tymi, którzy są wykluczeni ze 
społeczeństwa (stąd też pochodzi 
nazwa zakonu „Braci mniejszych”), co z 
kolei wymaga zerwania z przeszłością, 
bliskimi, rodzinnym miastem i oddania się 
Bogu w radykalnym ubóstwie duchowym 
i materialnym, pozostając jednocześnie 
w świecie i zachowując wierność 
Kościołowi (w ramiona, którego schroni 
się, gdy własny ojciec rzuci na niego 
klątwę). Tak oto poszukująca dusza 
zaczyna dostrzegać 
n o w ą  s z a n s ę  d o 
pokonania pro blemów  
„uporządkowanego” 
s p o ł e c z e ń s t w a  i 
zaradzenia brakom w 
Kościele. 

„Weź swój krzyż i 
pójdź za Mną”

Franciszek, nie 
znając planów jakie 
ma względem niego 
W s z e c h m o c n y , 
postępuje na drodze 
światła, podobnie jak 
św. Paweł, po omacku. 
U ś w i a d o m i w s z y 
sobie swoją nędzną, 
grzeszną naturę w 
zetknięciu z mnożącą 
się biedą i wszelkiego 
rodzaju cierpieniem, rozmyśla nad drogą, 
jaką ma przebyć na wzór Chrystusa, 
„który nie miał miejsca, gdzie by głowę 
mógł oprzeć” (Łk 9,58) i przekracza 
Rubikon.

Zostawiwszy wszystko za sobą, 
mając oparcie w biskupie z Asyżu – 
Guido (czyli w Kościele) staje wobec 
dawnego świata, który teraz z niego kpi. 
Naprawia trzy kościoły, oddala się, modli 
i pielęgnuje trędowatych. Francesco nie 
wie jeszcze, jaką drogą dokładnie pójdzie, 
ale odczuwa pragnienie osobistego 
uświęcenia poprzez służbę Chrystusowi 
i swoim doświadczonym przez życie 
braciom. Wskazówkę otrzymuje od 
Jezusa, w 1208 r. w czasie mszy św., 
gdy słyszy Jego potrójne wezwanie do 
całkowitego wyrzeczenia: 

„Jeśli chcesz być doskonały, idź 
sprzedaj to, co masz, weź swój krzyż i 
pójdź za Mną”. 

Ta Ewangelia upewnia młodzieńca, 
jaką drogą ma pójść i w jaki sposób 
osiągnąć prawdziwe szczęście. Nie 
zdaje sobie jednak sprawy z tego, że 

dla chrześcijaństwa spoczywającego 
na „legalizmie” hierarchizacji osób 
konsekrowanych. Oto więc jak ktoś 
świecki, po raz pierwszy przewraca do 
góry nogami utarte schematy jawiąc 
się jako założyciel nowego zakonu, 
jednocześnie broniąc się przed tym. 
Sytuacja jest tym bardziej delikatna, że 
dwóch z duchowych braci Franciszka to 
kapłani. Innymi słowy, ta niespodziewana 
nowość, przypadek tak odmienny od 
Braci Zakonu Kaznodziejskiego (którego 
założyciel  św. Dominik jest kapłanem) 
musi być zbadany i zatwierdzony w 
Rzymie. Wówczas w stolicy apostolskiej 

rządzi  od 1198 r. 
jeden z największych 
i  z a r a z e m  n a j 
m łodszych  ś red 
n iowiecznych pa
p i e ż y ,  3 7  l e t n i 
Innocenty III. W noc 
przed przybyciem 
Franciszka i  jego 
t o w a r z y s z y  d o 
Rzymu, papież ma 
sen. Widzi chwiejącą 
s i ę  m a c i e r z y s t ą 
bazylikę na Lateranie 
(symbol Kościoła) 
ale podtrzymaną i 
wzniesioną na nowo 
przez Chrystusowego 
wysłannika  mło
dzieńca, odzianego 
w  s k ą p ą  t u n i k ę 
przepasaną sznu

rem… 
W tym czasie papież ma rzeczywiście 

powody do niepokoju: czwarta wyprawa 
krzyżowa (1204 r.) zakończona porażką, 
a co za tym idzie, trwałe zagrożenie 
islamem; wyżej wspomniane odstępstwa 
w Kościele; prowadzona krucjata przeciw 
Albigensom (1208 r.) zakończona 
zbrojnie (działanie niezgodne z duchem 
franciszkańskim); niebezpieczeństwo 
ze strony cesarstwa  łupieżcy, czego 
koszty ponoszą Asyż oraz Księstwo Spo
leto; utrzymywanie się nadużyć wśród 
duchowieństwa (świętokupstwo itd…) 

Dlatego gdy latem 1210 r. Innocenty 
III przyjmuje do siebie niewielką grupę 
na czele z Franciszkiem, niosących 
pierwszy projekt nowej reguły, dostrzega 
w tym człowieku o wątłym wyglądzie i 
wychudłej twarzy, człowieka, który, choć 
tego nie przewiduje, uchroni Kościół 
przed upadkiem i odbuduje Go. 

Św. Franciszek napisze później w 
swoim Testamencie następujące słowa: 
„Zdecydowałem, że powstanie tekst, a 
papież udzielił mi swego poparcia”. 
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rePLika asyŻu PoWstaje 
od 13 Lat W tychach

Franciszkański kompleks kościelno-klasztorny jest wznoszony z 
dolomitu przy rozwidleniu ulic Paprocańskiej i Przemysłowej. 

W grudniu 1991 r. metropolita katowicki wyraził zgodę na utwo-
rzenie w Tychach placówki zakonnej, ale z podjęciem duszpasterstwa 
parafialnego. Usytuowaniem miejsca pod ośrodek duszpasterski, za 
sugestią Prezydenta Miasta i zgodą metropolity, był „Dom Harcerza”, 
należący do parafii św. Marii Magdaleny, mieszczący się przy ulicy 
Paprocańskiej nr 90 oraz dzierżawa działki przyznanej 18.01.1995 r. 
na postawienie tymczasowej kaplicy przez Radę Miejską. Pismo me-
tropolity zalecające zorganizowanie parafii i utworzenie punktu sakral-
nego pochodzi z 25.08.1995 r. Od „Pasterki” 1995 r. w przygotowanej 
tymczasowej kaplicy zaczęto regularnie odprawiać msze święte.

Poświęcenie tymczasowej kaplicy i klasztoru przy ulicy Paprocań-
skiej przez ks. arcybiskupa Damiana Zimonia nastąpiło 23.04.1996 r. 
Dekret ustanawiający parafię tymczasową św. Franciszka i św. Klary z 
tymczasową kaplicą jest datowany na dzień 16.05.1996 r. Kanoniczne 
erygowanie domu zakonnego przez prowincjała nastąpiło 10.12.1998.

W maju 1999 r., za zgodą metropolity, postanowiono zmienić miej-
sce budowy kościoła. Nowa lokalizacja jest usytuowana przy rozwidle-
niu ulic Paprocańskiej i Przemysłowej na działce, którą dotychczasowi 
właściciele przepisali parafii 11.06.1999 r. Zaraz po tym wydarzeniu 
w Gliwicach podczas spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 
został poświęcony kamień węgielny pod nowy kościół. Poświęcenia 
placu budowy dokonał ks. biskup Stefan Cichy w dniu 04.10.1999 r. 
W tym samym roku na placu budowy zorganizowano Żywą Szopkę. 
Pomysłodawcą był architekt mgr inż. Stanisław Niemczyk. Do dnia 
dzisiejszego na przełomie grudnia i stycznia (z kilkuletnią przerwą) 
organizowana jest szopka bożonarodzeniowa z żywym zwierzętami. 
Atrakcją spotkań jest wspólne kolędowanie. Podczas ostatniej piel-
grzymki papieża Jana Pawła II do Polski w dniu 18.08.2002 r. na Bło-
niach w Krakowie został poświęcony pamiątkowy kamień do kaplicy 
Miłosierdzia Bożego. Dnia 4.05.2012 r. minęła 12 rocznica rozpoczę-
cia budowy kościoła i klasztoru. Rozpoczął się zatem 13 rok budowy 
tej świątyni. 

Zachęcamy wszystkich przejeżdżających przez Tychy do odwie-
dzenia tego niezwykłego miejsca.

Co Święty chciał przez to powiedzieć? 
Otóż młodzieniec, przed wyprawą do 
Rzymu, poszedł za radą swego biskupa 
i nie przybył do papieża z gotową regułą 
typu benedyktyńskiego, ale z prostym 
życzeniem, które nie zna sprzeciwu: 
„Życie braci polega na wpatrywaniu 
się w świętą Ewangelię”. Tym samym 
wyraził prośbę, aby pozwolono mu głosić 
w Kościele, każdemu chrześcijaninowi, 
c ierp iącemu czy poganinowi ,  w 
szczególny sposób potrzebę pokuty – 
znak przyjęcia miłosierdzia Chrystusa. 

Przyszły zakon nie był jeszcze 
ani uformowany ani liczny, ani też 
doświadczony, aby prosić o więcej. 
Innocenty III, człowiek znający się na 
ludziach, przyglądając się potrzebom, 
przywołując ostatni sen oraz zważając na 
gorliwość i posłuszeństwo ofiarnych mu 
osób nie mógł odmówić prowadzonym 
przez biskupa braciom pozwolenia na 
proste głoszenie Ewangelii i służbę 
potrzebującym. Fakt, że Święty napisze: 
„…Papież mnie poparł” dowodzi, że 
spotkanie rzeczywiście miało miejsce, 
że wysłuchał on dokładnie prośby 
Franciszka i ustnie wyraził swe poparcie. 
Do tego dorzucił nieuniknioną egzortę 
o roztropności i posłuszeństwie, nie 
zapominając przy tym udzielić im 
swego błogosławieństwa w Imię Jezusa 
Chrystusa. 

Formalne opracowanie reguły i jej 
zatwierdzenie zostało przełożone na 
później, ale najważniejszy cel został 
zdobyty: znalezienie punktu wyjścia i 
papieskie wsparcie. 

Odtąd światło oświecało drogę tych, 
którym Święty powtarzał bez ustanku: 

„Pozwólcie Duchowi Świętemu, 
aby was opanował i przede wszystkim 
pozwólcie Mu działać”. 

Nowy i decydujący etap, jaki nad
chodził nie polegał na zmianie zakonu 
(w celu ulokowania rosnącej liczby 
braci w lepszych warunkach niż surowe 
Rivo Torto)! ale na wyjściu na włoskie 
drogi, a następnie pójściu na cały świat, 
aby głosić Ewangelię wraz z wszelkimi 
Jej zbawiennymi wymogami. Z tego 
względu, po formacji duchowej, musiał 
przyjść czas na opracowanie metody 
działalności franciszkańskiej, struktur 
nowopowstałej reguły i jej perspektyw.

Bernard Balayn

Przekład z franc.: Marta Z.
Tekst pochodzi ze szwajcarkiego 

miesięcznika religijnego Stella Maris. 
Przekład za zgodą Redakcji.
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aborcja u nieletnich 
bez zgody rodziców?

Istniejące na Wyspach Brytyjskich 
od 8 lat wytyczne do prawa z 1986 roku 
pozwalają, by bez zgody rodziców nie-
letni mogli otrzymywać na receptę środ-
ki antykoncepcyjne oraz by korzystali z 
państwowych szpitali w celu dokonania 
aborcji. Jednocześnie dziecku w szkole 
nie można podać bez zgody rodziców 
nawet aspiryny.

Będąca w ciąży 15letnia uczennica 
szkoły w Salford w hrabstwie Greater 
Manchester o pomoc w dokonaniu abor-
cji poprosiła szkołę. Urzędnicy placówki 
zapewnili nastolatkę o „wsparciu” i na-
wet zwolnili ją z lekcji – tak, by mogła 
dokonać aborcji w dniu nauki szkolnej. 
Dziewczyna powiedziała rodzicom o 
wszystkim dopiero po dokonaniu abor-
cji. Urzędnicy szkolni, którzy ułatwili 
dziewczynie aborcję, uważają, że nie 
mają sobie nic do zarzucenia, bo dzia-
łali zgodnie z prawem w „najlepszym 
interesie dziecka”.

Michaela Aston, nauczycielka i 
przed stawicielka organizacji broniącej 
życia LIFE, przypomina, że zgody rodzi-
cielskiej wymaga się wtedy, gdy szkoła 
chce dać dziecku nawet tak prosty lek 
jak aspirynę, a jednocześnie w przy-
padku czegoś, co zostawia ślad na całe 
życie, ogranicza się prawa rodzicielskie 
i pozostawia wolną rękę dzieciom. Jej 
zdaniem, „zmowa” pomiędzy szkołami 
a przemysłem aborcyjnym powoduje, 
że w relacje rodziców i dzieci wkrada 
się kłamstwo i nieufność. „Z faktu, że 
prawo na to pozwala, nie wynika, że jest 
to moralne i słuszne” – dodaje i podkre-
śla, że przywrócenie władzy rodziciel-
skiej w takich sprawach ograniczyłoby 
liczbę aborcji wśród nieletnich.

W 2011 roku w Wielkiej Brytanii do-
konano 3258 aborcji wśród dziewcząt 
poniżej 16 roku życia.

Biały dom 
tłumi wolność 

Kościoła katolickiego 
Takie zdanie wyraził kard. Timothy 

Dolan w wywiadzie telewizyjnym w pro-
gramie „CBS This Morning”.

Metropolita Nowego Jorku, a zara-
zem przewodniczący episkopatu USA 
komentując sprawę forsowanych przez 
administrację Obamy przepisów o przy-

musowym opłacaniu przez prywatnych 
pracodawców antykoncepcji, środków 
poronnych i sterylizacji, podkreślił, że 
sprawa dotyczy przede wszystkim wol-
ności religijnej, którą gwarantuje Kon-
stytucja USA.

Zaznaczył, że kompromis, jaki na 
początku roku zaproponował w tej 
sprawie Biały Dom jest wciąż „niedo-
stateczny i zbyt restrykcyjny”, ponieważ 
zmuszano by praktycznie instytucje ko-
ściele, aby zatrudniały wyłącznie katoli-
ków i służyły jedynie katolikom. „I wtedy 
przychodzi na myśl pytanie: A od kiedy 
to rząd jest od wyznaczania nam na-
szych obowiązków duszpasterskich?” 
– dodał rozmówca.

Przewodniczący episkopatu skryty-
kował też decyzję jezuickiego uniwer-
sytetu Georgetown, by zaprosić na uro-
czystość rozdania dyplomów sekretarz 
HHS, Kathleen Sebelius – zwolenniczkę 
aborcji, która choć sama uważa siebie 
za katoliczkę, swoimi słowami i czynami 
zaprzecza nauczaniu Kościoła.

Pod koniec maja 43 amerykańskie 
organizacje katolickie złożyły pozwy 
sądowe przeciwko Departamentowi 
Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) oraz 
administracji Baracka Obamy. Są one 
przekonane, że jest to jedyny sposób, 
by bronić wolności religijnej i skutecznie 
przeciwstawić się forsowanym przepi-
som o przymusowym opłacaniu anty-
koncepcji, środków poronnych i steryli-
zacji. Decyzję o wejściu w spór prawny 
z Białym Domem poparły liczne Kościo-
ły i organizacje protestanckie.

„żyj prosto, aby inni 
po prostu mogli żyć” 

Takie było hasło dorocznej kampanii 
Caritas, zorganizowanej w Boże Ciało 
w Hiszpanii.

W okolicznościowym przesłaniu za-
apelowano, aby „kroczyć razem ku no-
wemu modelowi społecznemu, bardziej 
ludzkiemu i sprawiedliwemu”. Chodzi o 
to, aby handel i popyt nie stawiały na 
pierwszym miejscu bogacenia się, po-
mijając dobro i godność osoby ludzkiej.

Trzeba „budować nowe społeczeń-
stwo, w którym ludzkość będzie postę-
powała jak jedna wielka rodzina, która 
stawia sobie pytania dotyczące ubóst
wa i niesprawiedliwości, jakie dominu-
ją na świecie”. Tak Caritas apeluje do 

władz, aby robiły wszystko, by pokonać 
kryzys i jego skutki, nie ucinały pomo-
cy społecznej i tworzyły miejsca pracy. 
„W tych trudnych chwilach nie możemy 
stać z założonymi rękami uważając, że 
nie możemy nic zrobić przy naszych 
ograniczonych możliwościach”.

Dane Caritas potwierdzają, że kry-
zys daje znać o sobie w Hiszpanii. W 
2011 r. z jej pomocy skorzystało po-
nad milion osób, ponad 300 tys. po raz 
pierwszy. Cztery lata wcześniej, w 2007 
r., taką pomoc otrzymało 370 tys. osób. 
korzystają z niej najczęściej osoby sa-
motne bądź rodziny z dziećmi, ludzie w 
wieku 3044 lat, renciści i bezrobotni. 
Caritas alarmuje wobec postępującego 
podziału społeczeństwa: jedna czwarta 
ubożeje i coraz bardziej pozbawiana 
jest ochrony społecznej bądź skutecz-
nej polityki rodzinnej.

podobieństwa 
w rozumieniu eucharystii 

w kościołach 
chrześcijańskich

„Prawosławne jak i protestanckie 
widzenie Kościoła, które wychodzi 
od Eucharystii w zasadzie nie stoi w 
sprzeczności z katolickim rozumieniem 
Kościoła”  uważa kard. Kurt Koch.

W referacie wygłoszonym podczas 
sympozjum teologicznego, które po-
przedziło rozpoczęty 10 czerwca 50 Mię-
dzynarodowy Kongres Eucharystyczny 
w Dublinie. Watykański „minister ds. 
ekumenizmu” mówił o podobieństwach 
i różnicach w rozumieniu Eucharystii w 
Kościołach chrześcijańskich. „Prawo-
sławna i protestancka eklezjologia daje 
się faktycznie zintegrować z szerokim 
katolickim jej widzeniem”  powiedział 
kardynał. Ponadto zaznaczył, że propo-
nowana przez niektóre wspólnoty pro-
testanckie interkomunia jest „końcem a 
nie początkiem ekumenicznej drogi”.

„Tym co łączy protestanckie i ka-
tolickie rozumienie Kościoła jest prze-
konanie, że w zgromadzeniu euchary-
stycznym jest obecny Kościół w całości, 
przy czym katolicy dodają jeszcze, że 
zgromadzenie eucharystyczne nie jest 
`całym Kościołem`”  zaznaczył prze-
wodniczący Papieskiej Rady ds. Popie-
rania Jedności Chrześcijan. Z katolic-
kiego punktu widzenia wspólnoty, które 
sprawują Eucharystię muszą pozosta-

WIEŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 
W POLSCE I NA ŚWIECIE
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wać we wspólnocie ze sobą, ze swoim 
biskupem i papieżem, co jest konstytu-
tywne dla całego bycia Kościołem.

Zdaniem kard. Kocha prymat pa-
pieża nie jest żadnym prawnym, czy 
czysto zewnętrznym dodatkiem do 
eucharystycznego widzenia Kościoła, 
lecz zasadza się na nauce samego 
Kościoła. Przypomniał, że ostatecznie 
Kościół wymaga, aby składać się ze 
światowej sieci eucharystycz-
nych zgromadzeń i poprzez nie 
się wyrażać, również w służbie 
jedności na płaszczyźnie ogól-
noświatowej. Na to wskazywał 
już św. Ignacy Antiocheński 
w swoim rzymskim liście z 
roku 110. „Ignacy przypisywał 
rzymskiemu Kościołowi prze-
wodnictwo w miłości. Słowo 
miłość, agape, było od czasów 
Kościoła pierwotnego znacze-
niem tajemnicy Eucharystii”  
przypomniał kard. Koch.

„Podobnie jak większość 
Kościołów chrześcijańskich, ze 
względu na ścisłą łączność Eucharystii 
i Kościoła, Kościół katolicki mocno ze-
spala zasada nierozerwalnej jedności 
wspólnoty eucharystycznej i kościelnej” 
 powiedział kardynał odnosząc się do 
żądania „wspólnoty stołu eucharystycz-
nego”. Jego zdaniem to podkreślenie 
znaczenia jedności kościelnej i eucha-
rystycznej wspólnoty do połowy XX w. 
cieszyło się szerokim ekumenicznym 
konsensusem. Również powstałe po 
Reformacji Kościoły i wspólnoty kościel-
ne podzielały ten punkt widzenia, tak m. 
in. było między luteranami i członkami 
Kościoła reformowanego, którzy mimo 
podzielania jednej Nauki o Usprawie-
dliwieniu nie ustanowili miedzy sobą 
„wspólnoty stołu eucharystycznego”. 
Sytuację tę zmieniło porozumienie z 
1973 r.

Zdaniem kardynała tymczasem 
nie tak mało wspólnot protestanckich 
uważa, że celem ekumenizmu nie jest 
pełna kościelna jedność, lecz euchary-
styczna interkomunia. Temu sprzeciwia 
się Kościół katolicki. „Jak to już było w 
Kościele pierwotnym, bez wspólnoty 
kościelnej nie ma żadnej autentycznej 
wspólnoty eucharystycznej i odwrotnie. 
Interkomunia jest końcem a nie począt-
kiem ekumenicznej drogi”  podkreślił 
przewodniczący Papieskiej Rady ds. 
Jedności Chrześcijan.

Zainaugurowany 10 czerwca 50 Mię-
dzynarodowy Kongres Eucharystyczny 
trwał do 17 czerwca. Jego hasłem były 

słowa: „Eucharystia: wspólnota z Bo-
giem i między nami” . Do stolicy Irlan-
dii przybyło 22,5 tys. biskupów, księży, 
zakonników i świeckich, wśród których 
było 7 tys. pielgrzymów ze 102 krajów 
świata. Delegacji polskiej przewodni-
czył biskup łowicki Andrzej Dziuba.

apel o obronę poczętych 
chińskich dzieci

Obrońcy życia apelują do rządu 
USA oraz innych przywódców „wolnego 
świata” o stanowcze potępienie aktów 
zmuszania do aborcji oraz wszelkiej 
przymusowej kontroli urodzin w Chi-
nach. 

Gwałtowny protest działaczy proli-
fe wzbudził ostatnio dramat będącej w 
7 miesiącu ciąży Chinki, na której siłą 
dokonano aborcji.

Walcząca o prawa człowieka chiń-
ska organizacja 64Tianwang poinformo-
wała, że do zdarzenia doszło 3 czerwca 
br. Pod nieobecność męża, który w tym 
czasie był w pracy, Feng Jianmei zosta-
ła najpierw pobita i siłą wciągnięta do 
samochodu przez urzędników sankcjo-
nujących ścisłe przestrzeganie polityki 
kontroli urodzin w tym komunistycznym 
kraju. Rodzina ciężarnej kobiety nie 
była w stanie zapłacić grzywny za „nie-
legalne dziecko” w wysokości 40 tys. 
juanów (około 30 tys. złotych).

Kobietę przewieziono do szpitala. 
Tam wykonano na niej aborcję, a na-
stępnie martwe ciało dziecka położo-
no na łóżku obok matki. Makabryczne 
zdjęcie tej sytuacji umieściły na swych 
portalach liczne organizacje obrońców 
życia.

Reggie Littlejohn z organizacji „Wo-
men’s Rights Without Frontiers” przypo-
mina, że ci, którzy dopuścili się takiego 
bestialstwa powinni być sądzeni za 
zbrodnie przeciwko ludzkości. Organi-
zacja wezwała rząd USA oraz przywód-

ców wolnego świata do stanowczego 
potępienia tego typu praktyk.

Tymczasem organizacja 64Tian-
gwang przypomina, że brutalne meto-
dy egzekwowania tzw. polityki jednego 
dziecka są powszechne w Kraju Środ-
ka.

Obecnie przymusowa aborcja grozi 
będącej w 5 miesiącu ciąży Chince Cao 
Ruyi. Podobnie jak w innych przypad-

kach za nieplanowane dziecko 
rodzina musi zapłacić „astro-
nomiczną” jak na możliwości 
zarobkowe tych ludzi karę 
grzywny. Kobieta została siłą 
zabrana z domu i przewieziona 
do szpitala. Ponieważ wiado-
mości o tym zdarzeniu dostały 
się do zachodnich mediów, ko-
bietę wypuszczono, ale wciąż 
żąda się od niej zapłacenia 
sumy odpowiadającej wartości 
około 84 tys. złotych. Dotąd 
Cao Ruyi i jej rodzina zapłaci-
li 5 tys. złotych. Tylko dlatego 
pozwolono kobiecie na konty-

nuowanie ciąży.
Organizacje broniące praw kobiet i 

dzieci szacują, że w Chinach codzien-
nie dokonuje się około 35 tys. przymu-
sowych aborcji. Jest to skutek wdra-
żania w tym państwie od ponad 30 lat 
polityki „jednego dziecka”. Aby ograni-
czyć wzrost populacji w 1978 r. Deng 
XiaoPing wprowadził politykę kontroli 
urodzeń. Chińskie prawo pozwala 
na posiadanie tylko jednego dziecka 
mieszkańcom miast, małżeństwa wiej-
skie mogą zaś mieć dwoje dzieci pod 
warunkiem, że pierwsze dziecko jest 
dziewczynką.

W wielu regionach kraju kobiety 
poddawane są przymusowej aborcji i 
sterylizacji. W licznych przypadkach 
dochodzi do uśmiercania dziewczynek, 
żeby męscy potomkowie mogli prze-
dłużyć trwanie rodu. W niektórych re-
gionach Chin burzono nawet domy tym 
rodzinom, które nie chciały podporząd-
kować się drakońskiej ustawie.

Organizacja All Girls Allowed infor-
muje, że politykę „jednego dziecka” eg-
zekwuje armia 300 tys. urzędników.

zbliża się kolejny bojkot?
Amerykańscy obrońcy rodziny skry-

tykowali postawę światowego giganta 
spożywczego – firmy General Mills ze 
stanu Minnesota, który publicznie po-
parł roszczenia środowisk gejowskich 
do prawnego uznania związków homo-
seksualnych. 
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W listopadzie tego roku mieszkańcy 
tego stanu będą głosowali w sprawie 
przyjęcia poprawki do lokalnej konstytu-
cji, która skutecznie chroniłaby małżeń-
stwo rozumiane jako związek mężczy-
zny i kobiety.

Choć obowiązujące obecnie prze-
pisy stanowe chronią małżeństwo i 
ro dzinę, organizacje gejowskie już za-
skarżyły je przed miejscowym Sądem 
Najwyższym. Gdyby obrońcom rodzi-
ny udało się wprowadzić poprawkę do 
konstytucji, zalegalizowanie związków 
jednopłciowych byłoby znacznie trud-
niejsze w przyszłości.

Ken Powell, dyrektor generalny 
spółki znanej z takich marek jak lody 
„HaaagenDazs” czy płatki śniadaniowe 
„Cheerios”, publicznie poparł środowi-
ska gejowskie i lesbijskie, które prze-
ciwstawiają się wprowadzeniu proro-
dzinnej poprawki do konstytucji.

Brian Brown z Krajowej Organizacji 
na rzecz Małżeństwa (NOM) przyznał, 
że decyzja szefa General Mills nie była 
najmądrzejsza, gdyż w istocie wypowie-
dział on wojnę własnym klientom, jako 
że większość z nich żyje i wychowuje 
się w tradycyjnych rodzinach oraz po-
piera instytucję małżeństwa. „Małżeń-
stwo jako związek kobiety i mężczyzny 
jest istotnym dobrem wspólnym i jest 
ono szczególnie ważne dla dzieci” – 
dodał Brown. Przypomniał, że General 
Mills zarabia miliardy dzięki produktom, 
które kupują rodzice dla swych dzieci.

Z ubiegłorocznej ankiety Alliance 
Defense Fund wynika, że 63 proc. lu-
dzi żyjących razem w domu ze swoimi 
dziećmi uważa, że małżeństwo może 
być określane wyłącznie jako związek 
kobiety i mężczyzny. 35 proc. osób z tej 
samej kategorii jest przeciwnego zda-

nia.
Stanowisko General Mills spotkało 

się z ostrą krytyką ze strony grupy orga-
nizującej kampanię na rzecz przyjęcia 
poprawki do konstytucji w Minnesocie. 
Obrońcy rodziny zauważyli ponadto, 
że wypowiedzenie przez spółkę wojny 
małżeństwu jest przeciwstawieniem 
się poglądom większości jej klientów i 
udziałowców.

Amerykański portal LifeSiteNews, 
informując o całej sprawie, nadał tej 
wiadomości znamienny tytuł: „Bye Bye 
Cheerios?” – sugerujący bojkot znane-
go na całym świecie produktu.

Hildegarda z Bingen 
– świętą

Z radością i wdzięcznością bene-
dyktynki z opactwa św. Hildegardy w 
RüdesheimEibingen przyjęły informa-
cję o oficjalnej kanonizacji ich patronki. 

Decyzja papieża Benedykta XVI o 
rozszerzeniu na cały Kościół kultu św. 
Hildegardy spełnia nadzieje pokłada-
ne od 900 lat przez rzesze ludzi – po-
wiedziała 12 maja opatka opactwa, s. 
Clementia Killewald niemieckiej agencji 
katolickiej KNA. Podkreśliła, że jest to 
także odpowiedź na nieustanne modli-
twy i pracę 30 pokoleń benedyktynek w 
klasztorach Rupertsberg i Eibingen.

Założony przez św. Hildegardę 
klasztor na wzgórzu Rupertsberg w 
Bingen został zburzony podczas wojny 
trzydziestoletniej (16181648), w związ-
ku z czym benedyktynki przeniosły się 
na drugą stronę Renu do Eibingen. 
Obecne zabudowania klasztorne po-
chodzą z lat 19001904.

„Jesteśmy przekonane, że kano-
nizacja Hildegardy będzie ważnym 
sygnałem dla wielu poszukujących, 
współczesnych nam ludzi” – powie-
działa opatka Clementia. „To nie tylko 
wyraz uznania dla wybitnych osiągnięć 
teologicznych naszej patronki, lecz tak-
że i przede wszystkim dla jej ogromne-
go wkładu w przekazywanie wiary”. W 
osobie św. Hildegardy został ukazany 
światu i całemu Kościołowi „wspaniały 
i przekonujący wzór osoby, dla której 
ponad wszystkim była miłość do ludzi i 
stworzenia, miłość do Boga i do Kościo-
ła. Nasza patronka świadczyła o tym 
całym swoim życiem” – powiedziała s. 
Clementia.

Benedykt XVI rozszerzył 10 maja na 
cały Kościół kult liturgiczny św. Hilde-
gardy z Bingen, którą uważa za jedną 
ze swoich mistrzyń duchowych. Żyjąca 
w latach 10981179 niemiecka opatka 
benedyktyńska była jedną z najbardziej 

fascynujących postaci średniowiecza: 
była wizjonerką, lekarką, pisarką i kom-
pozytorką, a także znawczynią ówcze-
snych nauk przyrodniczych. Urodziła 
się 16.09.1098 w Bermersheim w Hesji. 
Była dziesiątym dzieckiem wysokiego 
urzędnika cesarskiego. Od wczesnych 
lat dziecięcych wychowywała się w 
opa ctwie benedyktyńskim w Disibo-
denbergu. W wieku 15 lat Hildegarda 
zdecydowała się na prowadzenie ży-
cia mniszego. Od młodości doznawa-
ła mistycznych wizji. W 1147 założyła 
klasztor w Rupertsbergu k. Bingen nad 
Renem. W 1165 powołała do istnienia 
filialny klasztor w Eiblingen k. Rudeshe-
im.

Zachowało się wiele jej dzieł z dzie-
dziny religii, medycyny, muzyki, etyki 
i kosmologii, cieszących się obecnie 
dużą popularnością. Wśród pism Hilde-
gardy na szczególną uwagę zasługuje 
trylogia: „Scivias” (11411151), „Liber vi-
tae meritorum” (11581163) oraz „Liber 
divinorum operum simplicis hominis” 
(11631173). Zachowało się też ok. 300 
jej listów kierowanych m.in. do papieża, 
do Bernarda z Clairvaux, do cesarza 
Fryderyka Barbarossy.

Hildegarda z Bingen interesowała 
się również przyrodą, była pierwszą 
badaczką niemieckiej fauny i flory. Do 
dziś cieszą się popularnością formuło-
wane przez nią zasady medycyny natu-
ralnej. Również w Polsce popularnością 
cieszą się liczne, opracowane w formie 
poradników, książki św. Hildegardy oraz 
bioprodukty oparte na receptach świętej 
z Bingen.

Renesans przeżywa też skompono-
wana przez nią muzyka, wykorzystana 
w filmie „Vision” Margarethe von Trotty 
z 2008 r. Rolę św. Hildegardy reżyserka 
powierzyła w nim znakomitej aktorce 
Barbarze Sukowej. Według św. Hilde-
gardy „Bóg jest śpiewakiem, a Boski 
śpiew leży u podstaw harmonii świata 
duchowego i materialnego”.

Hildegarda tworzyła więc łacińskie 
hymny, komponując do nich muzykę. 
Jako kompozytorka była znana już w 
1148, jest autorką ponad 70 pieśni re-
ligijnych: antyfon, hymnów, responso-
riów, sekwencji. Jednak najciekawszym 
utworem jest bez wątpienia „Ordo vir-
tutum” (co można przetłumaczyć jako 
„Porządek cnót”), najstarsza zachowa-
na sztuka moralitetowa.

Hildegarda zmarła 17.09.1179 r. w 
Rupertsbergu k. Bingen. Została pocho-
wana w kościele parafialnym w Einbin-
gen i jest patronką tego kościoła.


