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Kościół jest drogą, ponieważ prowadzi do
Ojca, przez Syna, w Duchu Świętym – drogą doskonałej jedności. Jak Ojciec i Syn są Jedno, tak
wy powinniście stanowić ze sobą jedno.
Jezus pragnął, by Jego Kościół był znakiem
i narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego. Kościołowi udaje się zachować jedność, gdy
opiera się na kamieniu węgielnym swej jedności: na Piotrze i na Papieżu, który dziedziczy
charyzmat Piotra.
Masoneria usiłuje więc zniszczyć jedność
Kościoła przez podstępny i zdradziecki atak na
Papieża. Zawiązuje ona spisek opozycji i kontestacji wobec Papieża. Wspiera i wynagradza
tych, którzy go lekceważą i są mu nieposłuszni.
Szerzy głosy krytyczne oraz sprzeciwy Biskupów i teologów. Przez to burzy się sam fundament jedności Kościoła i staje się on coraz bardziej porozrywany i podzielony.
Z książki „Do Kapłanów,
umiłowanych synów Matki Bożej” (406)
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Wędrowanie po Ziemi Świętej
z Prymasem Belgii i Vicką

W tym roku od 19 do 27 sierp
nia odbędzie się w Ziemi Świętej
wielkie spotkanie modlitewne pod
hasłem: „Maranatha” – Przyjdź,
Panie Jezu”. Inicjatywa wyszła
od arcybiskupa André Josepha
Léonarda, Prymasa Belgii oraz
Sabriny Cović-Radojicić. Ich ma
rzeniem jest, aby było to spotkanie
chrześcijan oraz osób wierzących
z innych tradycji religijnych tak,
aby urzeczywistniać wspólną
modlitwę w intencji uzdrowienia
ludzkości. Z powodu wspomnia
nej intencji spotkania – jaką ma
być modlitwa o uzdrowienie ludz
kości – dołączy się do tego spotka
nia także jedna z osób widzących
z Medziugorja, Vicka, która z
radością przyjęła zaproszenie ar
cybiskupa.
Z poniższej rozmowy dowiecie
się więcej na temat planowanego
spotkania.
– Vicka, znajdujemy się w
Domu Dziecka im. Siostry Josipy.
Przybyło tu wielu pielgrzymów.
Trwamy w radosnym czasie Bożego Narodzenia. Z pewnością
spędzałaś święta w rodzinnym
gronie. Opisz nam, jak wyglądało
twoje spotkanie z Matką Bożą w
czasie Bożego Narodzenia?
– Boże Narodzenie jest wyjąt
kowym czasem, w którym Matka
Boża przychodzi, trzymając w
ramionach małego Jezusa. Zawsze
jest pięknie ubrana i radosna. Już
Jej wygląd napełnia nasze serca
radością nieba. Obecność Jezusa
ma nam przypominać, że On pra

gnie rodzić się w naszych sercach,
ponieważ dopiero wtedy doświad
czamy prawdziwej radości i szczę
ścia Bożego Narodzenia. Nasze
serce ma być stajenką betlejemską.
Jeśli to wydarzenie dzieje się w
sercu, staje się największą dobrą
nowiną Bożego Narodzenia dla
każdego.
Z drugiej strony ludzie w nie
wielkim stopniu mają świado
mość, co się tak naprawdę dzieje
w tym czasie, ponieważ skupiają
się przeważnie na zewnętrznych
sprawach i zabieganiu. Miejsce
prawdziwego świętowania zastę
pują świece, ozdoby choinkowe
i kupowanie prezentów. Nie chcę
przez to powiedzieć, że mamy nie
robić zakupów. Jednak chciałabym
zwrócić uwagę, że pierwszorzęd
ny sens Bożego Narodzenia polega
na tym, byśmy pozwolili Jezusowi
narodzić się w naszych sercach.
Kto na ten proces pozwala, ten
staje się nowym człowiekiem,
czyniąc najpiękniejszy prezent
swojej rodzinie i bliźnim.
Matka Boża mówi, że miłości
nie da się kupić za żadne pie
niądze, lecz można ją przeżyć,
doświadczyć. Jezus przyszedł na
świat, aby nas uzdolnić do życia
w pokoju i miłości, ponieważ tego
najbardziej potrzebujemy.
– Czego chciałabyś życzyć na
2013 rok?
– Przede wszystkim radości i
błogosławieństwa! Niech Matka
Boża, Królowa Pokoju, napeł
nia nasze serca pełnią szczęścia
przez swojego Nowona
rodzonego Syna, Jezusa
Chrystusa. Wszystkich
was zapewniam o mojej
modlitwie wstawienni
czej, szczególnie osoby
chore. Modlę się o to,

aby Matka Boża wypraszała im
potrzebne siły, by mogli z sercem
i miłością dźwigać krzyż. Maryja
powiedziała pewnego razu: „Nie
możecie sobie nawet wyobrazić,
jak wielką wartość ma cierpienie
w oczach Boga.” Od nas zale
ży, jak przyjmiemy cierpienie i
jak przeżywać będziemy ciężar
krzyża.
– Z entuzjazmem przyjęłaś
otrzymaną od arcybiskupa Brukseli propozycję, aby uczestniczyć
w spotkaniu modlitewnym „Maranatha”. Jak uważasz, dlaczego
tak ważne jest, aby wielu pielgrzymów wzięło w nim udział?
– Jestem naprawdę bardzo
szczęśliwa i dziękuję serdecznie
arcybiskupowi za to zaproszenie.
Dlaczego jest to ważne wy
darzenie? Myślę, że może mieć
dobry wpływ na ludzi. W Brukseli
zapada wiele istotnych dla Europy
decyzji politycznych i gospodar
czych. Myślę też, że ludzie, którzy
zajmują odpowiedzialne stanowi
ska, mogliby pomóc Kościołowi.
Przyjadę do Ziemi Świętej właśnie
ze względu na Kościół, na ludzi
dobrej woli, którzy pragną usły
szeć orędzia Matki Bożej.
– Jakie znaczenie ma termin
spotkania – koniec sierpnia?
Przybędą tam ludzie z całego
świata, chrześcijanie i ludzie
dobrej woli, a więc także Żydzi i
muzułmanie, aby wspólnie modlić
się w Ziemi Świętej.
– Cudem jest w naszych oczach
fakt, że płaszczyzną spotkania
będzie modlitwa, prowadząca do
pojednania i miłości. Matka Boża
powiedziała pewnego razu, że
to ludzie spowodowali rozłamy
(skutkiem tego rozłączyły się
religie: prawosławni, katolicy, mu
zułmanie). Ich przyczyną nie jest

Zaproszenie w języku włoskim i francuskim na Youtube:
Maranatha, un invito in Terra Santa - Monsignor Lèonard
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Bóg. Ponadto ważne jest to, co my
swoim życiem mówimy o wyzna
wanej wierze. Będzie pięknie, jeśli
wszyscy – wyznawcy różnych
religii, różnych narodowości –
spotkamy się w Ziemi Świętej, aby
mówić o słowach Matki Bożej, o
tym jak Ona kocha cały świat.
– Widzisz Matkę Bożą każdego
dnia, już od ponad 31 lat. Będziesz
razem w tysiącami pielgrzymów w
Ziemi Świętej. Jak myślisz, jakie
znaczenie posiada akurat to miejsce wybrane na spotkanie chrześcijan, Żydów i muzułmanów?
– Wydaje mi się, że w ten
sposób Matka Boża chce nam
powiedzieć, że kocha nas wszyst
kich jednakowo mocno. Ona nie
czyni różnicy pomiędzy nami ze
względy na to, jaką ścieżką re
ligijną podążamy. Zbliżające się
spotkanie potwierdza prawdziwą
miłość Matki, która kocha wszyst
kie swoje dzieci.
– Modlitwa o uzdrowienie serc
ludzkich, modlitwa i post w Ziemi Świętej. Co jest inspiracją do
takiego przedsięwzięcia?
– Matka Boża powiedziała
pewnego razu, że modlitwa i post
potrafią nawet wstrzymać wybuch
wojny – tak wielka jest w nich
moc. Jestem pewna, że Matka
Boża na końcu czasów wygra.
– Dlaczego w dzisiejszych czasach ważna jest Ziemia Święta?
– Tutaj wszystko się zaczęło.
To ziemia narodzin i życia Jezu
sa i Maryi, a także ziemia Męki
Chrystusa. Tutaj miały miejsce
najważniejsze wydarzenia.
– Vicka, modlisz się za osoby
chore. Co znaczy dla ciebie bycie
członkiem wspólnoty ludzi modlących się za chorych?
– Spełnianie powołania jest
zawsze związane ze szczęściem, a
ja jestem powołana do takiej mo
dlitwy. Możemy innym pomagać
przez ciepłe słowo, jasne spojrze
nie czy uścisk dłoni. Najważniej
sze jest uzdrowienie serca, wtedy
zdrowieje także ciało. Istotne jest
współodczuwanie z chorymi, a
także modlitwa za cały świat,
który cierpi i choruje.

– Niektórzy cierpią z powodu
bardzo ciężkich chorób. Natomiast świat, ludzkość, cierpi w
sensie zranień emocjonalnych.
Jak ty to interpretujesz?
– Często jest tak, że ludzie
ciężko chorzy starają się zaakcep
tować swój los. Ale wielu spośród
tej grupy ma serca nieżyjące,
martwe, a to stan dużo bardziej
niebezpieczny.
– Czy myślisz, że możemy to
przezwyciężyć?
– Jestem głęboko przekonana,
że z pomocą Boga i Maryi może
my wszystko. Jednak pierwszym
warunkiem jest szczere pragnienie
wyzdrowienia. Mamy słabą wolę,
lecz Pan czyni tak wiele dla nas.
Jeśli tylko bardzo mocno pragnie
my, możemy wiele zmienić.
– Co wydaje ci się najważniejsze w ramach zapoczątkowanego
ruchu Nowej Ewangelizacji?
– Ważne jest, aby przekazywać
świadectwo o prawdzie, miłości i
radości: nimi promieniować. Mat
ka Boże wielokrotnie powtarzała,
że dzisiejszy świat ma wszystko,
ale brakuje mu miłości. A jeśli bra
kuje miłości, brakuje wszystkiego.
– Na ile ważne jest, aby wiele
osób usłyszało orędzie Matki Bożej i odpowiedziało Bogu życiem?
– Jeśli ludzie chcą żyć orędzia
mi, to potwierdzają życiem, że
mają pragnienie Boga. Modlimy
się, aby wypełniały się plany Ma

ryi. My jesteśmy tylko narzędzia
mi w Jej kochających dłoniach,
aby modlić się i pomagać innym.
– Jak się czujesz jako aktywny
apostoł zbliżającego się spotkania?
– Jestem szczęśliwa! Dla mnie
jasne jest, jakie zadanie mam tam
wykonać. Jednocześnie mam świa
domość, że moje szczęście ma być
przepełnione pokorą i modlitwą,
ponieważ to Bóg jest na pierw
szym miejscu, On nas woła, aby
pomagać innym. To nie jest nasze
dzieło, ale dzieło Pana.
Wszystkich, którzy mają pra
gnienie i możliwość przybycia
chciałabym serdecznie zaprosić do
Ziemi Świętej. Serdecznie wszyst
kich pozdrawiam. Z modlitwą –
wasza Vicka.
Rozmowę przeprowadziła
Sabrina Cović-Radojicić
Tłum.: Alicja B. za zgodą
Medjugorje. Gebetsaktion 1/2013
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Wspomnienie o proboszczu Medziugorja, ś.p. ojcu Petarze Vlasiciu
(19.07.1938 – 8.11.2012)

Promieniował dobrocią,
serdecznością, prostotą i miłością
W dniu 8 listopada 2012 r., we
wczesnych godzinach porannych,
umocniony sakramentem na
maszczenia chorych, po ciężkiej
chorobie, w 75 roku życia, w 51
roku życia zakonnego, a 47 roku
kapłaństwa, zmarł w Medziugorju
o. Petar Vlasić.
Sprawował następujące funk
cje: był wikarym i proboszczem
w dziesięciu parafiach, gwardia
nem w Mostarze oraz wchodził
w skład zarządu swojej prowin
cji. W Medziugorju posługiwał
od roku 1999, jako proboszcz od
sierpnia 2007 r. do śmierci.
Urodził się 19 lipca 1938 r.
w Sovici, w parafii Gorica. Jego
rodzicami byli Krizan i Ruza Beno
vic. Święcenia kapłańskie przyjął
11 października 1966 roku.
O. Petar został pochowany 9
listopada w grobowcu francisz
kanów, na cmentarzu Kovaci
ca, niedaleko kościoła świętych
Apostołów w Medziugorju. Ciało
zmarłego wniesiono o godz. 13 do
kościoła parafialnego. Ceremonia
pogrzebowa rozpoczęła się mszą
świętą o godz. 15. Głównym ce
lebransem był biskup Ratko Perić,
biskup mostarsko-duvinijski. Kon
celebrowali: prowincjał o. Ivan
Sesar, o. Rozo Brkic, przewodni
czący głównego Zarządu Prowincji
Franciszkanów w Hercegowinie, o.
Marinko Sakota, administrator pa
rafii, a także 183 innych kapłanów.
We wprowadzeniu biskup
powiedział, że na mszy świętej
będziemy się modlić za duszę
zmarłego, a następnie będziemy
towarzyszyć jego ciału w ostatniej
drodze, aby złożyć je w ziemi,
z której zostało wzięte. Złożył
kondolencje całej prowincji, pa
rafii Medziugorje, a także parafii
urodzenia zmarłego, bliższym i
dalszym krewnym. Dziękował
za 47 lat posługi kapłańskiej ś.p.
o. Petara. Dodał, że zmarł on w
wieku 75 lat, a więc wtedy, gdy
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księża i biskupi odchodzą na eme
ryturę. Ale on wybrał odejście do
wiecznego odpoczynku, do domu
Ojca w niebie – zaznaczył biskup
na koniec.
Kazanie wygłosił ojciec pro
wincjał. Powiedział między inny
mi: „Naszego zmarłego ojca można
opisać słowami Starego Testa
mentu: Panie, moje serce się nie
pyszni, i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie, albo
co przerasta moje siły. Przeciwnie:
wprowadziłem ład do mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki, jak
niemowlę – tak we mnie jest moja
dusza (Psalm 131).
Jego pierwszą miłością był Ko
ściół. Bardzo kochał prowincję. Na
spotkanie z Panem przygotowywał
się przez całe życie poprzez przyj
mowanie każdego dnia Pokarmu
dającego życie wieczne, o którym
Jezus powiedział: Kto spożywa
moje Ciało i pije moją Krew, ma
życie wieczne, a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym. (J 6,54)
Z wątłego ciała o. Petara pro
mieniowało tyle dobroci, praw
dziwa franciszkańska prostota i
pobożność. Gdziekolwiek działał,
pozostawiał po sobie jasny ślad,
co poświadcza także fakt, że wier
ni parafii, w których posługiwał,
wspominają go z wielką serdecz
nością.
Na progu 70 roku życia, gdy
najmniej się spodziewał takiej
propozycji, został przez przełożo

nych posłany do objęcia urzędu i
odpowiedzialnej, wieloaspekto
wej, niełatwej posługi w znanej
na całym świecie parafii Me
dziugorje. W duchu zakonnego
posłuszeństwa przyjął to posłanie.
I tutaj dawał siebie całego przez
zaangażowanie na tyle, na ile po
zwalało mu zdrowie, które coraz
częściej dotykała choroba. Zarzą
dzał duchowymi i materialnymi
dobrami bardzo skrupulatnie.
Wstawał rano jako jeden z
pierwszych i szedł do miejsca,
gdzie zapala się świece. Zapalał
świecę za żywych i zmarłych,
modlił się przed Jezusem Ukrzy
żowanym, a następnie rozpoczynał
dzień modlitwą brewiarzową i
mszą świętą. Poważny, sumienny
kapłan i zakonnik, szczęśliwy i
spełniony w swym powołaniu,
świadomy swojej odpowiedzial
ności za teraźniejszość i przyszłość
wspólnoty zakonnej oraz Kościoła
Chrystusowego. Promieniował
dobrocią, serdecznością, prostotą
i miłością.
Także w ostatnich dniach życia,
gdy choroba przykuła go do łóżka,
znosił cierpienie z cierpliwością,
odwagą, zdając się na wolę Boga i
ofiarując się miłosiernym dłoniom
Boga.
„Ojcze Petar, ty miałeś zawsze
dobre słowo i miłość dla ludzi, ser
ce dla potrzebujących. Twoja lewa
ręka nie wiedziała, co czyni prawa
(por. Mt 6,3). Miałeś otwarte serce
i dłonie i nigdy ich nie zamknąłeś.
Uczyłeś, że lepiej znosić nie
dostatek niż żyć w zbytnich wy
godach, tak jak podkreślał św.
Paweł. Znałeś zarówno mróz Du
vna, zimno, lód i śnieg, jak rów
nież upał Hercegowiny, a także
granaty ostatniej wojny. Zawsze
jak echo powracały twoje słowa:
Bóg i człowiek. Bóg dla człowieka
i człowiek dla Boga. Niech więc
dobry Bóg będzie twoją wieczną
nagrodą, a Maryja, której służyłeś
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przez kapłańskie posługiwanie
przez ostatnie lata swojej ziem
skiej wędrówki, prowadzi cię do
swojego Syna.
Dziękujemy ci, ojcze Petarze,
za 47 lat kapłaństwa w Hercegowi
nie, posługi Bogu i ludziom, Matce
Bożej i tak wielu pielgrzymom,
którzy przybywając tutaj, tak chęt
nie cię spotykali.”
Na koniec mszy św. z o. Petar
pożegnał się o. Marinko. Przedsta
wił jego życiorys oraz podziękował
mu za świadectwo cierpliwego
znoszenia choroby. Dziękował
także wszystkim tym, którzy po
magali ojcu w ciężkich chwilach
choroby, personelowi szpitala w
Citluk i Mostarze, a szczególnie
panu Berislav’owi Kozina.
W imieniu rodzinnej parafii
pożegnał zmarłego o. Zeljko Gru
bisic, proboszcz Gorica-Sovici.
Podkreślił, że o. Petar chętnie
odwiedzał rodzinne strony i roz
poznawalny był przez mieszkań
ców jako człowiek uśmiechnięty
i serdeczny.
W imieniu kolegów pożegnał
zmarłego o. Marinko Leko, pro
boszcz Rakitno. Wspominał on
wspólne chwile, a także początki.
Dziękował za jego życzliwość,
przyjaźń, wyraziste świadectwo
życia kapłańskiego i braterskiego
we wspólnocie, które przeżywał
w sposób prosty, ale oryginalny.
„Byłeś naprawdę kapłanem Chry
stusa!”
Po końcowym błogosławień
stwie biskupa prowincjał pobłogo
sławił trumnę. Nowicjusze wzięli
krzyż, obraz i kwiaty, kapłani
posługujący w Medziugorju nieśli
trumnę ze zmarłym. Rozpoczęła
się procesja, w czasie której od
mawiano tajemnice chwalebne
różańca świętego. Ostatniej drodze
ś.p. o. Petar towarzyszyło tak wiele
osób, że procesja ciągnęła się od
kościoła aż do grobowca.
Po pobłogosławieniu grobowca
złożono w nim trumnę. W tym
czasie śpiewano pieśń do Królowej
Nieba, zaintonowaną przez naj
większy chór parafialny „Królowa
Pokoju”.
Przekład z niem.:
Alicja B.

Doroczne
objawienie
Matki Bożej
Jakov’owi Colo
25.12. 2012
w Medziugorju
Jakov urodził się 6 marca
1971 r. Podczas pierwszego
objawienia miał zaledwie 10
lat, a tym samym był najmłodszy spośród wszystkich osób
widzących. Jego matka, Jaka,
zmarła we wrześniu 1983 r., a
w 1986 roku ojciec – Ante, który
pracował w Sarajewie.
Gdy stracił oboje rodziców,
wychowywał się w rodzinie
wujka ze strony matki. Uczył
się w technikum, które ukończył
z wyróżnieniem. 11 kwietnia
1993 r. Jakov poślubił w Medziugorju Annalisę Barozzi z
Włoch. Młodzi małżonkowie
zamieszkali we wsi Bijakovici
w parafii Medziugorje.

Urodziło się im troje dzieci:
Arijana Marija (6.01.1995),
David Emanuele (5.09.1997) i
Miriam (8.07.1999).
Podczas ostatniego z codziennie otrzymywanych objawień (12.09.1998) Matka Boża
zapowiedziała Jakovovi, że
będzie się mu ukazywać raz
w roku – 25 grudnia, w dniu
Bożego Narodzenia. Tak było
również w roku 2012.
*
Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Objawienie rozpoczęło się o godzinie 14.15 i trwało 10 minut.
Jakov przekazał następnie
treść przesłania Matki Bożej:

„Drogie dzieci, darujcie mi swoje życie i
całkowicie mi się oddajcie, abym mogła wam
pomóc zrozumieć moją matczyną miłość i
miłość mojego Syna do was.
Moje dzieci, niezmiernie was kocham i dziś
w dniu narodzin mojego Syna w szczególny
sposób pragnę każdego z was przyjąć do
swego serca i wasze życie darować memu
Synowi.
Dzieci moje, Jezus was kocha i daje wam
łaskę, abyście żyli w Jego miłosierdziu, ale
wiele waszych serc opanował grzech i żyjecie w ciemności. Dlatego, dzieci moje, nie
czekajcie, powiedzcie „nie” grzechowi, a
wasze serca oddajcie memu Synowi, bowiem
jedynie tak będziecie mogli żyć Bożym miłosierdziem i z Jezusem w sercach ruszyć drogą
ku zbawieniu.”
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Medziugorje jest
moją ojczyzną serca

– Ojcze Marinko, został Ojciec
wyznaczony na proboszcza parafii
w Medziugorju. Jakie znaczenie ma
dla Ojca to miejsce? Ojciec Slavko
miał zwyczaj przypominać, że na
Medziugorje należy patrzeć przez
pryzmat obecności Matki Bożej.
– Podzielam jego spostrzeżenie.
Coraz bardziej przekonuję się, że o.
Slavko miał rację. Nie można wszyst
kiego wyjaśnić, skupiwszy się jedynie
na usłyszanych wydarzeniach, np.
nawróceniach i podejmowanych przez
ludzi zmianach życiowych. Nie jest to
też łatwe do zrozumienia w oparciu
o rozumowe przesłanki. Dopiero
wiara, że działa tutaj Matka Boża, że
jest z nami obecna, pozwala pojąć
dokonujące się głębokie poruszenia
nawet najbardziej twardych serc.
Działa w ludzkich duszach Duch
Boga, a oni poddając się Mu, stop
niowo się zmieniają. To jest właśnie
najistotniejsze wydarzenie, które
dzieje się w Medziugorju.
Dzieło nawrócenia dokonywane
przez Boga z pomocą Matki Bożej
– oto według mnie znaczenie Me
dziugorja.
– Z pewnością znał ojciec do
brze poprzedniego proboszcza,
o. Petara Vlasicia. Był on głębo
ko przekonany o prawdziwości
tutejszych wydarzeń. Jakie były
szczególne cechy i cele jego stylu
prowadzenia parafii? Czy w ciszy
sporządził coś w rodzaju ducho
wego testamentu?
– Był on prostym człowiekiem i pro
mieniował tą dobrocią oraz prostotą
także w swoim codziennym działaniu.
Nie rzucał się w oczy. Po prostu był
zanurzony w pokoju Boga i czuliśmy
to we wspólnocie. Mogliśmy z nim
rozmawiać o wszystkim, a on zawsze
dawał nam odczuć zrozumienie wo
bec przedstawianych projektów i prac.
To było jego motto: być obecnym.
– Czy miał szczególne nabożeń
stwo do Matki Bożej?
– Tak, kochał Matkę Bożą. Czu
liśmy to. Wierzył mocno, że Ona się
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tutaj objawia. Ale nie należał do ludzi
gadatliwych, raczej nosił w sercu i roz
ważał spotkania, wydarzenia. Nie był
skłonny do wylewności, upubliczniania
swoich przeżyć. Żył w ciszy.
– Czy jego życzeniem było, aby
ojciec był mianowany jego następ
cą, proboszczem Medziugorja?
– Było to życzenie wielu moich
braci, ale nie moje. Jednak właśnie ja
byłem wolny od wielu zaangażowań
i w ten sposób mogłem podjąć obo
wiązki, których inni – z powodu swych
czasochłonnych prac – nie byli w
stanie spełniać. W ten sposób mogłem
pomagać o. Slavko w wielu pracach.
Prawdopodobnie dlatego wybrał mnie
na swojego następcę.
– Wiele lat pracował ojciec nie
tylko w parafii, ale także przy ob
słudze pielgrzymek. Także dlatego
był ojciec szczególnym uczniem
o. Slavko. Nie można tego faktu
pominąć...
– Życie o. Slavko miało na mnie
bardzo duży wpływ. Wiele zrozumia
łem, patrząc na jego sposób postę
powania. Obserwowałem jego pracę
i widziałem, jak angażuje się w dane
dzieło, a następnie próbowałem go
naśladować. Naturalnie pozostawa
łem przy tym sobą. Każdy człowiek
ma swój niepowtarzalny styl działania,
nawet wtedy, gdy uczy się od innych.
Nie jest łatwo mu dorównać – był
naprawdę wyjątkowym człowiekiem.
– Czy mianowanie proboszczem
Medziugorja wywołało w ojcu jakiś
niepokój czy też przyjął ojciec to
zadanie jako wolę Boga i Maryi?
– Nie jest to łatwa służba, lecz
przyjąłem ją, ponieważ tak chciała
moja wspólnota oraz zarząd prowincji.
Podejmuję ten urząd, myśląc
jednocześnie o intencji, mianowicie:
oddawać swoje życie w pracy dla
parafian, pielgrzymów, Matki Bożej,
której plany mają się tutaj spełniać.
Pragnę nieustannie uczyć się słu
żyć pielgrzymom i Maryi oraz spełniać
Jej prośby: głosić pokój, przebacze
nie, które zmieniają serca.

– Dlaczego tym razem biskup nie
wyraził sprzeciwu?
– Szanuję go i utrzymujemy dobre
stosunki. Byłem proboszczem przez
siedem lat w pobliskiej parafii i nie
nasza współpraca nie napotkała żad
nych problemów. Myślę, że dlatego
biskup mnie zaakceptował.
– Jak kształtuje się najbliższa
przyszłość? Jakie cele wyznacza
sobie ojciec na ten czas w pracy
duszpasterskiej?
– Tutaj już zostały wyznaczone od
powiednie zadania, natomiast trzeba
je nieustannie wprowadzać w życie,
po prostu wiernie i z miłością wypeł
niać, realizować. Wielkim programem
na wieczór modlitwy jest pielgrzymka
– wspinaczka na Kriżevać i Podbrdo.
Istnieje wiele miejsc modlitwy,
seminaria i praca z pielgrzymami oraz
przy parafii. To wszystko jest znane.
Istotne jest, abyśmy kontynuowali
z sercem to, czego pragnie od nas
Matka Boża.
– Czy może ojciec liczyć na
pomoc przy tak kompleksowo po
jętych działaniach?
– Oczywiście moi współbracia
franciszkanie są gotowi mi pomagać
i czynią w tym zakresie bardzo dużo:
słuchają spowiedzi, udzielają sakra
mentów. W Medziugorju po prostu
trzeba sobie pomagać. Potrzeba za
angażowania serca. To miejsce jest
wyjątkowe, różni się od innych.
Może właśnie konieczność liczenia
na wzajemną pomoc tworzy w naszej
wspólnocie tak dobrą atmosferę. Jest
tyle pracy, że nie mamy czasu na
sprzeczki i małostkowość. Ale także
obecność Matki Bożej wprowadza
wśród nas pokój.
– Jakie jest ojca osobiste odnie
sienie do Medziugorja?
– To moja wewnętrzna ojczyzna –
kraj mojego serca. Także wówczas,
gdy mieszkałem w Insbruku, Medziu
gorje miało dla mnie takie znaczenie.
Żyję Medziugorjem, próbuję wcielać
w życie i głosić treść orędzi Matki
Bożej, gdziekolwiek jestem posłany.
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One wyznaczają drogę mojego życia,
pokazują mi, jak żyć Ewangelią dzisiaj.
Bez Medziugorja nie potrafię wyobra
zić sobie życia.
– A kim jest dla ojca Matka
Boża?
– Moją duchową mamą, wzorem
i nauczycielką. Ona koryguje moje
postępowanie, życie. Gdy na Nią pa
trzę, widzę swoje życie jak w lustrze,
a wtedy od razu wiem, co powinie
nem zmienić, w którą stronę iść ku
nawróceniu.
– Co ojciec ma na myśli, mówiąc
o Maryi jako o Matce – czy czuje się
ojciec Jej duchowym dzieckiem?
W jakimś stopniu jest ojciec także
duchowym dzieckiem o. Slavko. Co
mógłby ojciec przekazać nam jako
słowa otuchy na najbliższy czas?
– Gdy próbujemy żyć treścią
orędzi Matki Bożej, odkrywamy całe
bogactwo nowych rozwiązań, jak dalej
żyć. Dlatego też proponuję i proszę,
abyście zapoznawali się ze słowami
objawień Maryi i żyli nimi. Zdecydujcie
się na modlitwę z postanowieniem:
„Teraz poświęcę czas na modlitwę,
teraz zaczynam, nie odkładam jej na
później”. Wtedy możecie wzrastać.
Najpierw modli się człowiek nie
wiele, ale później Bóg rozpala serce,
aby modlitwa przenikała każdą co
dzienną czynność. Może na początku
modlitwa jest powierzchowna, ale
później staje się coraz głębsza aż do
pełnej uwielbienia adoracji Jezusa w
Najświętszym Sakramencie i aż do
trwania pod Jego Krzyżem.
Poprzez modlitwę, medytację
Słowa Bożego, ćwiczenie uważnego
patrzenia i słuchania, wzmacniamy
ducha i wzrastamy w mądrości. Tak
że post jest bardzo ważny, jeden lub
dwa dni w tygodniu. Dużo owoców
duchowych przynosi rozważanie Drogi

Krzyżowej, spowiedź oraz
dziękczynienie w każdej
sytuacji. Módlmy się o
miłość oraz umocnienie
wiary.
Poprzez drogę modlit
wy uczymy się rozpozna
wać, co jest natchnieniem
z Boga, a co pokusą wio
dącą na bezdroża. Orę
dzia są zaproszeniem do
wejścia na drogę pokoju i
miłości, szczęścia.
– W najbliższym cza
sie przypada rocznica
śmierci o. Slavko. Czy
mógłby ojciec krótko
opowiedzieć o znacze
niu jego osoby w ojca
życiu?
– Był on dla mnie wzo
rem, jak żyć Ewangelią.
Wcielał swoim życiem
zasady ewangeliczne. Często go so
bie przypominam w różnych chwilach
codzienności i jestem pełen podziwu
dla tego świętego człowieka. Rozmy
ślam nad tym, jak stał się tym, kim
był – myślę o jego relacji z Bogiem,
o jego życiu.
Miał wiele talentów i otrzymał od
Boga wiele łask, lecz wkładał też
osobiste zaangażowanie i wysiłek w
dawanie Mu odpowiedzi, w pomna
żanie otrzymanych darów. Oddawał
swoje życie całkowicie na służbę
Bogu i ludziom. Jest to postawa, którą
chciałbym naśladować – angażować
się całym sercem!
– Czy można to rozumieć tak:
wszystko czynić sercem, aby
wszystko było zanurzone w miło
ści?
– Tak, lecz musimy uważać, co
rozumiemy pod pojęciem miłości.
Czynić z miłością, lecz skąd pochodzi

ta miłość? Ludzie wiele znaczeń
nadają słowu miłość. A nam chodzi o
miłość bezwarunkową, o której mówił
Jezus, tę miłość, która jest wolna od
spełniania oczekiwań ludzi po to, aby
się im przypodobać.
Jezusowa miłość jest prosta, lecz
nie jest łatwa. Mówił: Słońce świeci
nad dobrymi i złymi. Ta miłość jest jak
róża, która pachnie i rozkwita nieza
leżnie od tego, czy ktoś na nią patrzy
czy nie. Taka była miłość, którą pro
mieniował o. Slavko. Obojętnie, czy
go ktoś doceniał czy nie, on czynił to,
co powinien był wypełniać ze względu
na dobro i sprawiedliwość, miłość, ze
względu na głębokie przekonania ser
ca. Wypełniał słowa Jezusa: Kochaj
Boga całym sercem, całą duszą! Był
cały oddany Bogu i ludziom!
– Dziękuję ojcu za piękne i głę
bokie słowa.
Przekład z niem.: Alicja B.

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „HALINA”
ul. 1 Maja 18 41-706 Ruda Śląska
organizuje pielgrzymki do MEDZIUGORJA oraz sanktuariów w Polsce i na całym świecie
Nowość 2013: wyjazdy do miejsca cudu eucharystycznego w Sokółce
Dane kontaktowe: tel. 32 24 22 390 (od poniedziałku do piątku od 12:00-14:00)
tel./fax: 32 24 26 833 (od 7:00 do 10:00 i od 17:00 do 22:00)
tel. kom. +48 601 471 527; +48 698 967 995; +48 602 401 492
e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl lub biuro@halina.com.pl
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Matka Boża pragnie,
abyśmy swoim życiem
dawali świadectwo o Bogu
Z Ivanem Dragiceviciem rozmawia Vitomir Damjanović
– Cieszę się
bardzo, że już
wróciłeś z Amery
ki i możemy poro
zmawiać.
Opowiedz, jak
wyglądają święta
Bożego Narodze
nia w Ameryce?
– Każdego roku
jestem od maja w
Medziugorju, nato
miast pod koniec
sierpnia wracam do
rodziny w Ameryce.
Boże Narodzenie
co roku spędzam
z moimi rodzicami
w Medziugorju. Tak jest także tym ra
zem – zostaję do 4 stycznia, a później
wracam do USA.
Święta Bożego Narodzenia są dla
nas chrześcijan, katolików, czasem
wyjątkowym. Przeżywam go razem z
moją żoną i dziećmi. Uważam, że każ
dy powinien ten czas spędzać ze swoją
rodziną, ponieważ Boże Narodzenie to
święto rodziny.
Przygotowujemy się poprzez dłuż
szą modlitwę, odprawiamy nowennę,
modlimy się przed Dzieciątkiem Jezus,
każdego dnia uczestniczymy w Eucha
rystii. Cudownym doświadczeniem jest
spotkanie z Matką Bożą, która przy
chodzi w Wigilię z Dzieciątkiem Jezus
w ramionach. Zarówno dla mnie, jak i
dla mojej rodziny jest to wyjątkowe ra
dosne wydarzenie, które trudno opisać
za pomocą słów.
W Wigilię Bożego Narodzenia gro
madzimy się wokół żłóbka z Dzieciąt
kiem Jezus, modlimy się i oczekujemy
przyjścia Matki Bożej. Maryja jest tak
piękna! Gdy z Nią rozmawiam, jestem
świadomy, że moje dzieci współuczest
niczą w tym wydarzeniu. Przenika
mnie ogromna radość. Obok Matki
Bożej z małym Jezusem są wszyscy
moi bliscy. Podczas objawienia czuję
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głęboki pokój serca. Jakże miałbym
go nie czuć, skoro w objęciach Maryi
widzę Jezusa, Króla Pokoju. Właśnie
to Dzieciątko Jezus Matka Boża chce
nam ofiarować jako naszego Króla.
– Dlaczego jest to dla ciebie
szczególne objawienie?
– Cała moja rodzina jest razem
– razem się modlimy, klęcząc przed
Matką Bożą. Szczególnym darem
jest chwila, gdy Matka Boża przybliża
się do mnie i pragnie, by moje dzieci
dotknęły Jezusa. Moja radość sięga
wówczas zenitu! Widzę tę radość i
szczęście w oczach moich dzieci, gdy
biorę ich dłonie i kieruję je ku Jezusowi.
Pewnie zapytacie, czy moje dzieci coś
widzą. Nie wiem, ale jestem pewien,
że doświadczają obecności Maryi,
przeżywają obecność Boga.
– Niewątpliwie te doświadczenia
stanowią dar dla ciebie i twojej
rodziny. Czy dzieci pytają o obja
wienia?
– Matka Boża objawia mi się już
od 31 lat. Sytuacja była inna zanim
założyłem rodzinę. Odkąd ożeniłem
się i przyszły na świat dzieci, rozma
wiam z rodziną o objawieniach, nie
tylko w Boże Narodzenie, ale każdego

dnia po spotkaniu z
Matką Bożą. Dzieci
jak wiadomo są cie
kawe wszystkiego,
więc stawiają mnó
stwo pytań. Jedno
mogę powiedzieć
z przekonaniem
– dzieci zadają
dojrzalsze pytania
niż dorośli. Mam
na myśli głębię ich
pytań, jeszcze tak
bardzo nieobciążo
nych ideami świa
ta, przekonaniami
innych.
Moje dzieci jak
wszystkie inne uczęszczają do szkoły,
a więc także na lekcje religii. Swoje
pierwsze lekcje religii otrzymały w
domu. Wiarę przekazaną przez nas,
rodziców, pogłębiają w szkole. Tam
uczą się, że Jezus urodził się na ziemi,
żył, został ukrzyżowany i zmartwych
wstał. Gdy wracają do domu, pytają:
Jak to możliwe, że Matka Boża przy
chodzi z Dzieciątkiem Jezus, skoro On
już dorósł? Próbuję im wyjaśnić, że w
Bogu wszystko jest możliwe, ponieważ
Jezus jest Bogiem.
– Jak interpretujesz wydarzenie
przychodzenia Matki Bożej z Dzie
ciątkiem?
– Matka Boża jest mamą, urodziła
Jezusa, Boga, jako dziecko. Przynosi
nam swojego Syna, który jest Królem
Pokoju. W pierwszych dniach objawień
powiedziała o sobie, że jest Królową
Pokoju. Przez to nie umniejszyła
wartości swojego Syna, lecz podkre
śliła fakt, że On jest ponad wszystkimi
panującymi, ponad wszystkim króluje.
Maryja zawsze podkreśla pierwszeń
stwo Syna.
Powiedziała na przykład: „Jeśli
stanęlibyście przed wyborem: msza
święta czy spotkanie ze mną, zawsze
wybierajcie uczestnictwo w Euchary
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stii, ponieważ jest to czas, gdy sam
Jezus się wam ofiarowuje jako prze
błaganie za wszystkie grzechy świata.”
– Wspomniałeś o świecie –
nawiążę do tego. Kilka dni przed
Bożym Narodzeniem mówiło się
często o zagładzie świata, ludzko
ści. Pisały o tym wszystkie gazety
i relacjonowały stacje telewizyjne.
Co o tym sądzisz?
– Często powtarzam i teraz także
przypomnę: strzeżmy się proroków tej
ziemi, którzy przewidują koniec świata,
a w swoich wizjach rysują powtórne
przyjście Chrystusa. W ciągu tych 31
lat objawień Matka Boża – przynaj
mniej do mnie – nic nie mówiła o końcu
świata w taki sposób, jak ostatnio
głosiły to media.
Matka Boża przychodzi jako Matka
nadziei i nią pragnie obdarować świat,
przekazując nam orędzia, które mają
nas wzmocnić, abyśmy zaangażowali
się w przemianę tego świata.
W szczególny sposób zależy jej
na wsparciu rodzin. Bez rodziny,
która jest fundamentem ludzkości,
społeczeństwa i Kościoła, nie możemy
mówić o nadziei na nowy porządek w
przyszłości. Możemy sobie wmawiać,
że państwo albo rząd zapewni nam
dobrobyt, lecz są to mrzonki. Jedynie
rodzina jest tym źródłem, które może
dać początek odnowie świata. Gdy
ona jest zdrowa, wtedy wszystko
konsekwentnie jest zdrowe. Dlatego
zaproszeni jesteśmy do solidnej pracy
i troski o rodzinę.
Drugą kwestią, którą pragnę tu za
akcentować, jest ufność i żywa wiara.
Najważniejszą sprawą jest wierzyć i

ufać Bogu oraz żyć Jego przykaza
niami. Jeśli tak żyjemy, nie musimy
wyglądać z lękiem końca świata.
– Kiedy spotykałeś się z Matką
Bożą, jakie były te objawienia?
– Matka Boża promieniowała ra
dością i szczęściem. A jednocześnie
apelowała do nas o odpowiedzialność.
To jest bardzo ważne. Często nie do
końca rozumiemy Jej objawienia i
nie postępujemy odpowiedzialnie.
Najpierw powinniśmy poznać treść
objawień, żyć nimi, zmieniać siebie,
nawracać się sercem, wprowadzać
nowy styl życia w naszych rodzinach,
a wtedy stajemy się żywymi świadka
mi Boga wśród innych. Tego właśnie
oczekuje od nas Matka Boża. Pragnie,
abyśmy byli żywymi świadkami Bożej i
Jej obecności na ziemi.
Matka Boża chciałaby, abyśmy nie
zapominali, że stworzeni jesteśmy do
przemiany tego świata, do budowania
nowego porządku. Nie zapominajmy,
że jesteśmy na tym świecie pielgrzy
mami, którzy przygotowują się na spo
tkanie z Bogiem i na życie wieczne w
zjednoczeniu z Nim. To przygotowanie
rozpoczyna się już w chwili naszych
narodzin i powinno trwać przez całe
życie, aż do końca. Dlatego Matka
Boża jest z nami obecna, pomaga nam
w tej wędrówce.
– Co przekażesz czytelnikom
jako życzenia na kolejny rok?
– Każdy rok staje przed nami jako
pusta karta, pewnego rodzaju wyzwa
nie. W świecie widzimy wiele zła, dzia
łania szatana, dlatego powinniśmy być
czujni. On chce niszczyć to, co dobre
wokół nas i w nas. Powiedziałbym, że

bardzo ważne jest, abyśmy czynili to,
do czego zaprasza nas Matka Boża:
ewangelizacja rodziny, świata, Kościo
ła. Z tego zrodzi się mnóstwo owoców.
– Skoro wspomniałeś o szatanie
– jakie jest twoje doświadczenie
jego działania?
– Szatan działa poprzez małe rze
czy, które z początku nie wskazują na
jego zamieszanie. Stopniowo działa
więcej i mocniej. Tworzy podziały,
dręczy człowieka. Dopiero po jakimś
czasie orientujemy się, że upadliśmy
i potrzebujemy uzdrowienia.
Posłużę się tu porównaniem do
raka, który jest ciężką chorobą naszych
czasów. Wiemy, że rak rozwija się
powoli, lecz stopniowo niszczy coraz
więcej organów. Jest faza pierwsza,
druga, trzecia i czwarta, zanim na
stąpią przerzuty, a wtedy nie ma już
ratunku. Współczesny człowiek i
ludzkość wydają się być właśnie w tej
ostatniej fazie przerzutów i to jest pro
blem. Powinniśmy zatem demaskować
grzech u jego początków. Zachęcam
do czujności serca, aby widzieć stan, w
którym jesteśmy dotknięci grzechem i
potrzebujemy lekarstwa przebaczenia.
Co może nam pomagać?
Po pierwsze wspólna rodzinna
modlitwa, osobista modlitwa, życie
słowami Matki Bożej i przykazaniami
Boga. Przykro mi, gdy patrzę na lu
dzi, którzy odrzucają obecność Boga
i Maryi, ich przykazania. Słuchanie
Boga jest jedyną drogą, która wiedzie
do uzdrowienia z najcięższych chorób.
30.12.2012
Przekład z niem: Alicja B.

Orędzie dane Ivanowi 24 czerwca 2013

Ivan miał objawienie Matki Bożej w obecności tysięcy pielgrzymów, którzy przybyli licznie do Medziugorja, aby uczestniczyć w
obchodach 32 rocznicy. Spotkanie z Królową Nieba i Ziemi, spotkanie z Mamą, która tak bardzo nas kocha było dla pielgrzymów
źródłem ogromnej radości. Gromadzili się oni na Podbrdo już od godz. 18. Ivan prowadził modlitwę różańcową.
Matka Boża – według jego świadectwa – ukazała się około godz. 22. Była radosna i szczęśliwa.
Przywitała wszystkich słowami: „Niech będzie pochwalony Jezus, moje drogie dzieci!”.
Wyciągnęła ręce i przez dłuższy czas modliła się nad wszystkimi, w sposób szczególny nad chorymi. Potem powiedziała:
„Drogie dzieci, przychodzę do was radosna i z radością pragnę wezwać was, abyście przyjęli moje orędzia i według
nich żyli. Drogie dzieci, pragnę zrealizować z wami plany, które mam wobec świata i Kościoła. W szczególny sposób wzy
wam was dzisiaj, abyście na nowo przyjęli moje orędzia i według nich żyli. Na początku przedstawiłam się jako Królowa
Pokoju, dzisiaj w szczególny sposób wzywam was do modlitwy o pokój: o pokój w sercach ludzi, o pokój w waszych
sercach, gdyż pokój płynie z waszych serc. Drogie dzieci, wasza Matka modli za was wszystkich. Wasza Matka kocha
was wszystkich matczyną miłością i wstawia się za wami u Syna. Drogie dzieci dzisiaj również pragnę wam powiedzieć,
dziękuję: dziękuję, że mnie przyjęliście, że nadal przyjmujecie moje orędzia i według nich żyjecie”.
Następnie Ivan powiedział: „Poleciłem was wszystkich, wasze potrzeby, wasze intencje, rodziny, a w sposób szczególny
wszystkich chorych. Potem była miła rozmowa między mną a Panią, której treść pozostanie tylko między nami.”
Matka Boża odeszła w znaku krzyża z pozdrowieniem: „Idźcie w pokoju, moje drogie dzieci!”
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Jezus jest Bogiem i PRAGNIE,
abyśmy żyli Jego przykazaniami
Rozmowę z Mariją przeprowadził Vitomir Damjanović i Sabrina Cović-Radojicić
Minęło 31 lat odkąd Maryja
objawia się w Medziugorju. Mat
ka Boża ukazuje się także Mariji
Pavlović, a od 1 marca 1984 roku,
wybrała ją, aby przez nią przeka
zywać orędzia dla parafii i świata.
Początkowo Maryja przychodziła
w każdy czwartek. Tak było od 1
marca 1984 do 8 stycznia 1987.
Od 25 marca 1987 Matka Boża
przekazuje Mariji orędzie jeden raz
w miesiącu.
W Boże Narodzenie, 25 grudnia
2012, Matka Boża przyszła z Dzie
ciątkiem Jezus w objęciach, ale nic
nie powiedziała. Marija tak opisała
tamto wydarzenie:
„Widziałam Matkę Bożą z małym Jezusem w ramionach, ale tym
razem nic nie mówiła. Natomiast
zaczął mówić Jezus: ‘Jestem waszym pokojem. Żyjcie moimi przykazaniami!’ Znakiem krzyża pobłogosławili nas Maryja i Jezus.”
– Marija, trwa świąteczna
atmosfera oktawy Bożego Narodzenia. Jak przeżyłaś święta z
rodziną?
– Każdego roku przygotowuje
my się do świąt przez odmawianie
nowenny, aby Dzieciątko Jezus
zamieszkało w naszych sercach.
Uczestniczymy codziennie we
mszy świętej, modlimy się, pości
my, robimy dobre postanowienia.
Te dni są szczególnie czasem
pokoju, radości. Wszystko wydaje
się w jakiś sposób inne niż w po
zostałe dni roku.
– Jednak tegoroczne święta
Bożego Narodzenia wyglądały
całkiem inaczej. Możesz nam
opowiedzieć o spotkaniu z Matką
Bożą?
– Przygotowywaliśmy się na
to spotkanie i czekaliśmy z tęsk
notą. Było wielu pielgrzymów
oraz tłumaczy. Modliliśmy się
i uwielbialiśmy śpiewem Boga.
W pewnej chwili przyszła Matka
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Boża z Dzieciątkiem Jezus, było
to 20 minut przed godziną 18. Tak
jak w poprzednich latach, w dniu
Bożego Narodzenia Matka Boża
był przepięknie ubrana, miała we
lon na głowie. Zaczęłam modlić się
o pokój dla świata, za wszystkich,
którzy byli w minionym roku w
Medziugorju, za chorych i tych,
którzy przeżywają różne trudności.
W pewnej chwili Matka Boża
jakby zastygła w bezruchu, ale
mały Jezus nachylił się do nas.
Pierwszy raz mogłam zobaczyć
Jezusa jako niemowlę. Mówię, że
pierwszy raz, ponieważ Maryja
zawsze trzymała Go leżącego w
Jej ramionach, owiniętego w Jej
welon.
– Jak się czułaś, widząc małego
Jezusa w taki sposób?
– Gdy Jezus odwrócił się do
nas, nie od razu zaczął mówić. Nie
oczekiwałam, że coś do nas powie,
ponieważ nigdy się to nie zdarzyło.
Ale On zaczął mówić. Gdy Go słu
chałam, wszystko wydawało mi się
tak zadziwiające. Widziałam przed
sobą tak piękne niemowlę! Trudno
mi opisać to, co widziałam i czułam
w tamtej chwili.
– Jakie były Jego pierwsze
słowa?
– „Jestem waszym pokojem.”
Po krótkiej chwili dodał: „Żyjcie
Moimi przykazaniami.”
Następnie Matka Boża uczyniła
nad nami znak krzyża, Jezus zrobił
to samo. Widzenie się skończyło.
– Co zrobiła Matka Boża, gdy
Jezus zwrócił się do was?
– Trzymała Go w ramionach,
raz patrzyła na nas, a raz na Niego.
– W jakim nastroju była Maryja? Radosna czy smutna?
– Gdy Jezus mówił, czułam,
że Maryja zachowuje uroczystą
powagę. Jezus nie był bardzo po
ważny, ale też nie był wesoły.
Z Jego Osoby promieniowała

powaga zgodna z Jego słowami:
„Jestem Królem. Jestem Królem
Pokoju.”
– Czy melodia głosu Jezusa
była taka jak u dziecka czy dorosłego?
– Głos Jezusa był dziecięcym
głosem, lecz bardzo poważnym.
Dziwiłam się, że tak małe dziecko
może mówić tak poważnie. Każ
de Jego słowo bardzo dotykało
mojego serca, poruszało tak, że
mogłabym powiedzieć: Widziałam
dziecko, lecz jednocześnie Boga.
Czułam, że stoję przed prawdzi
wym królem, gdy mówił: „Jestem
Królem Pokoju.”
– Jak się czułaś po objawieniu?
– Miało ono miejsce w kaplicy,
w której zgromadziło się wiele lu
dzi. Niektórzy mówili, że podczas
objawienia wyglądałam poważnie.
Po objawieniu zaczęłam płakać.
Po tym wszystkim, co widziałam
nie mogłam zareagować inaczej.
Byłam bardzo wzruszona.
– Jak wyjaśniłabyś fakt, że Jezus po raz pierwszy mówił?
– Moim zdaniem jest to przeło
mowy moment w objawieniach w
Medziugorju. Nie musimy się pod
dawać zbytnim niepokojom, ponie
waż On rzeczywiście jest naszym
pokojem, tak jak sam powiedział.
On jest Bogiem i pragnie, abyśmy
żyli Jego przykazaniami, to znaczy,
że możemy przyjąć Jego pokój
tylko wtedy, gdy wypełniamy to,
co On nam poleca wypełniać.
Bóg daje nam pokój serca, no
wą szansę, możliwość zaufania
Mu i otwarcia się na Jego obec
ność. Doświadczyliśmy nowego
zaproszenia Boga – przychodzi w
nowy sposób, z Matką Bożą, która
objawia się już od 31 lat. Ale po raz
pierwszy przemówił także Jezus.
– Czy kiedykolwiek w historii
tych objawień zdarzyła się podobna sytuacja między osobami
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widzącymi a Jezusem?
– Pamiętam, jak podczas jedne
go z objawień widziałam, jak Jezus
mruga do nas oczami. To było tak:
Jezus nieustannie na nas patrzył,
niekiedy chował się za pelerynę
Maryi. Zdarzyło się trzy razy, że
chował się, a później wyglądał na
nas i mrugał oczami. Dla nas było

– Miałam od Bożego Narodze
nia pięć objawień Matki Bożej.
Za każdym razem przychodziła z
Jezusem.
– Wiem, że podczas objawień
możecie zadawać pytania Matce
Bożej. Czy dopytywałaś o widzenie
z dnia Bożego Narodzenia, a może
Maryja coś jeszcze wyjaśniała?

staje nowy etap objawień. Uważa,
że to wydarzenie stanowi pewien
przełom dla Medziugorja. Jak się
wszystko dalej będzie układać, nie
chciałabym wydawać przedwcze
snych komentarzy. Pozostawiam
wszystko Bogu i Matce Bożej.
– Poznałaś dziewięć tajemnic.
Czy myślałaś po tym widzeniu,

to niesamowicie miłe przeżycie.
Gdy rozpoczęły się objawienia
i wzięto nas do szpitala w Mosta
rze, aby sprawdzić, czy jesteśmy
zdrowi psychicznie, widzieliśmy
Jezusa niosącego krzyż, z koroną
cierniową, zalanego krwią. Wtedy
powiedzieliśmy Matce Bożej, że
możemy nie znieść tego, co bę
dziemy musieli przetrwać. Na co
Ona odpowiedziała: „Wszystkie
cierpienia przynieście Mojemu
Synowi.”
– Od objawienia 25 grudnia
2012 roku minęło kilka dni, w których spotykałaś się z Matką Bożą.
Jaka była Maryja w tych dniach
po Narodzeniu Jezusa?

– Nie pytałam o nic, chociaż
sugerowano mi, żebym dopytała
Ją o to objawienie. Osobiście nie
czułam takiej potrzeby.
– Jezus przemówił po 31 latach
objawień. Czy możemy porównać
to wydarzenie z Pismem Świętym,
w którym napisano, że Jezus rozpoczął publiczne nauczanie w 31
roku życia? Został skazany na
śmierć i ukrzyżowany, gdy miał lat
33. Czy możemy doszukiwać się w
tej zbieżności jakiejś symboliki?
– Nie umiem dać na to pytanie
jednoznacznej odpowiedzi, cho
ciaż się nad tym zastanawiałam.
Ojciec Livio powiedział w radio
na podstawie tego orędzia, że na

że Matka Boża przestanie ci się
objawiać?
– Nie wiem, co może się wy
darzyć. Wiemy, że Maryja powie
działa 11 września 1998 roku do
Jakova: „Jutro będziesz miał ostatnie z codziennych objawień.” I tak
się rzeczywiście stało. 12 września
1998 Jakov usłyszał 10-tą tajem
nicę i zakończyły się codzienne
objawienia. Od tego czasu Jakov
otrzymuje objawienia jeden raz w
roku, w Boże Narodzenie. Także
w tym roku miał widzenie Maryi
dokładnie w tym dniu, o godz.14.
Matka Boża przekazała mu sło
wa orędzia. Mogłaby także mi
oznajmić, że jest to moje ostatnie
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objawienie. Ale jeszcze tego nie
uczyniła. Wszystko zależy od Boga
i Maryi. Oni mają swoje plany, a
my przekazujemy je tak długo, jak
Oni zechcą.
– Dziś jest ostatni dzień starego
roku, a jutro zaczyna się Nowy
Rok. Nowa szansa, by zacząć od
początku...
– Z pewnością nowy rok jest
dla każdego okazją, aby odnowić
swoje życie, zacząć z nowym za
pałem. Jednak możemy żyć ze stałą
świadomością, że Bóg obdarza nas
każdego dnia wieloma łaskami.
Wydaje mi się, że wiele osób nie
żyje tą myślą nawet po 31 latach
objawień. Ani parafia, ani piel
grzymi nie są w pełni świadomi
niezliczonych łask, jakie wszyscy
otrzymujemy przez te lata, bo jeśli
bylibyśmy tego świadomi, to świat
wyglądałby inaczej.
Wydaje mi się, że wielu zmę
czyło się tymi objawieniami, sło
wem Boga i Matki Bożej. Więcej
uwagi poświęca się sprawom co
dziennym, ziemskim, interesom,
niezbyt istotnym drobiazgom.
Ludzie przybywają do Medziu
gorja, aby doświadczyć duchowe
go i fizycznego uzdrowienia. Dzię
ki Bogu i Matce Bożej, że wielu
doznało takiej Bożej interwencji i
dobroci. Ale jaka jest wola Boga?
On chciałby, abyśmy pewnego
dnia żyli z Nim w wieczności,
którą nam przygotował. Dlatego
tak bardzo nalega, abyśmy przyjęli
Maryję, którą nam podarował jako
przewodniczkę do Nieba.
Bóg powinien być na pierw
szym miejscu w naszym życiu,
ponad wszystkimi ziemskimi
sprawami, bo cóż za korzyść mamy
ze świata, jeśli zatracimy własną
duszę, Boga i życie wieczne?
– Objawienia są czasem przenoszącym cię do rzeczywistości
Nieba. Zapewne wielu chciałoby
chociaż przez sekundę tam się
znaleźć. Jakie to uczucie?
– Bylibyśmy jako osoby widzą
ce bardzo szczęśliwi, gdyby więcej
ludzi mogło mieć takie doświad
czenie. Jesteśmy przekonani, że
nawet sekunda takiego doświad
czenia zmieniłaby całkowicie ich
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życie. Prawdopodobnie zarzuciliby
wiele spraw, które napawają ich
serca niepokojem i nadmierną ak
tywnością. Jednak Bóg i Maryja
wybrali właśnie nas i podarowali
nas tę łaskę, byśmy mogli oglądać
Niebo i przebywać w nim.
Nie jest łatwo każdego dnia móc
przebywać w Niebie i powracać na
ziemię, aby kontynuować codzien
ne życie. Dzięki niech będą Matce
Bożej, że daje nam siłę, abyśmy
mogli funkcjonować między tymi
dwoma światami.
– Chciałabyś, aby jak najwięcej ludzi żyło treściami orędzi,
do których głębokiego poznania
zaprasza nas Matka Boża. Jeśli
dobrze zrozumieliśmy, założyłaś
tu Centrum Modlitwy. Jak ono
funkcjonuje?
– Mam nadzieję, że w ten spo
sób będę mogła rozpocząć solidną
duchową pracę z osobami, które
tu przybywają. Pomysł zrodził się
dawno temu, jeszcze w czasie, gdy
śp. o. Slavko założył dom modli
twy i ciszy. Przypominam sobie
dobrze okres, w którym z ojcem
rozpoczynaliśmy prowadzenie
rekolekcji. Na koniec rekolekcji
spotykaliśmy się w moim domu
i rozmawialiśmy o tym, jak kon
tynuować ten pomysł duchowej
formacji. Mówiliśmy: Przyjdzie
czas, gdy do Medziugorja będą
przybywać osoby poszukujące
duchowej odnowy. To jest pewne.
Będziemy im proponować coraz
głębsze treści.
Co dajemy pielgrzymom dzi
siaj? Oferujemy miejsce do spania,
coś do jedzenia i uśmiech. Ale to
mają także w innych miejscach,
może nawet w lepszych warun
kach. Chcemy dawać im tutaj Boga
i Matkę Bożą. Jeśli jednak my nie
będziemy żyć przekazywaniem
Boga, to jak inni mają tym żyć?
Kto im da Boga? Dlatego Medziu
gorje ma przyszłość tylko wtedy,
gdy będzie wcielało treść orędzi
Matki Bożej. Inaczej wszystko wo
kół nas przeminie i ludzie odejdą,
nie znajdując tego, czego szukają.
– A więc chciałabyś stworzyć
konkretne miejsce, w którym mogłabyś zaproponować określone

formy głębszej modlitwy i rekolekcji? Widzimy, że już to czynisz.
Czy myślisz, że ludzie, którzy nie są
widzącymi, będą mogli ten pomysł
urzeczywistnić?
– Nie zamierzam robić wszyst
kiego osobiście. To nie jest moim
celem. Próbuję zorganizować całą
strukturę, organizację, która będzie
to dzieło prowadzić. W ostatnich
latach zgłosiło się do mnie wielu
wolontariuszy. Chciałabym przede
wszystkim od nich zacząć, aby
żyjąc orędziami z Medziugorja,
stawali się przekazicielami ich au
tentyczności, a tym samym przeka
zywali je innym. W tym Centrum
Modlitwy pracuje wielu ludzi:
kucharki, dostawcy, recepcjoniści
– razem się modlimy. Oni nie tylko
wykonują swoją pracę. Pojmują
pracę jako powołanie.
Wczoraj była niedziela i tak zor
ganizowaliśmy dzień, aby wszyscy
pracownicy domu uczestniczyli w
Eucharystii.
To początek tego, o czym roz
mawiałam jeszcze z o. Slavko.
Było mi łatwiej zacząć takie dzieło
tutaj w Medziugorju, ponieważ
znam te okolice. Znalazłam bank,
który pomógł mi w sfinansowaniu
dzieła. Zbudowaliśmy dom, a dziś
mogę z radością powiedzieć: Ist
nieje Centrum Modlitwy, w którym
żyjemy orędziami Matki Bożej.
– Czy masz nadzieję, że twoja
inicjatywa rozbudzi w sercach
innych ludzi pragnienie, by wcielać w życie słowa Maryi, a nie
skupiać się jedynie na ruchu pielgrzymkowym jak w turystycznych
rejonach?
– Tak! Ufam, że Bóg poruszy
serca wielu, aby głębiej Mu odpo
wiedzieli. Myślę o ludziach stąd,
z Medziugorja. Może zamiast za
kładania kolejnego hotelu ktoś zo
stanie wewnętrznie poruszony, aby
zbudować dom rekolekcyjny. Mam
dobrych przyjaciół w Szkocji,
których poznałam w pierwszych
dniach objawień. Właśnie oni
po pielgrzymce do Medziugorja,
wrócili do domu i zmienili hotel
na dom służący rekolektantom.
Dzisiaj ich syn, Magnus Mac Far
lane-Barrow, zainicjował wielki
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projekt „Posiłki Maryi” dla głodu
jących dzieci Afryki. Ufam, że i dla
Medziugorja przyjdzie czas, gdy
codzienne gotowanie, sprzątanie
i ścielenie łóżek będzie odbywało
się w innym duchu, nie tak bardzo
skupionym na ziemskich intere
sach, lecz z wewnętrzną intencją
podążania za słowami Maryi. Jest
wiele rodzin, które już tak żyją. Nie
patrzą na pieniądze jako wartość
nadrzędną. Dzięki Bogu są takie
cudowne dusze, które na co dzień
spełniają swoje powołanie w duchu
miłości i prostoty.
– Wielu ludzi wyraża chęć
spędzenia w Medziugorju kilku
tygodni, aby żyć duchowością ma
ryjną tego miejsca. Czy mogłabyś
zapewnić warunki pobytu na dłuższy czas dla takich osób?
– Już oferujemy taką możli
wość. Mamy młodych wolonta
riuszy. Jeden z nich zajmuje się
kaplicą: przygotowuje miejsce,
ustawia figurę Matki Bożej, kwiaty.
Inny opowiada o Centrum zaintere
sowanym osobom. Wszyscy mają
tak ustawiony harmonogram pracy,
aby mieli czas na modlitwę, na
udział w adoracji, Eucharystii czy
też aby mogli wybrać się na Górę
Objawień, Krizevać oraz mieć czas
wolny do swojej dyspozycji.
– Możesz nam powiedzieć, jaka
jest w tym twoja rola?
– Przede wszystkim modlę się
za wszystkich, którzy tu przyjeż
dżają oraz służę pomocą w indy
widualnych rozmowach, zachęcam
do podjęcia osobistej drogi modli
twy oraz pogłębienia zrozumienia
orędzi Matki Bożej.
Kilka dni temu były tutaj sio
stry zakonne, odprawiały swoje
rekolekcje. Towarzyszyłam im w
drodze na Górę Objawień i Krize
vać. Następnie byłyśmy razem w
kaplicy, aby wspólnie poświęcić
czas na modlitwę.
– Dziękuję za udzielenie obszernego wywiadu. Mam nadzieję,
że spełnią się twoje marzenia,
niech dopomaga ci Bóg i Matka
Boża w ich realizacji.

CHCESZ POZNAĆ
MEDZIUGORJE? POZNAJ
NASZE PUBLIKACJE!
Od 24 czerwca 1981 Matka Boża
objawia się jako Królowa Pokoju w
Medziugorju, w maleńkiej wiosce
w Hercegowinie, w diecezji Mostar.
Codzienne objawienia trwają do
dziś. Widzący, którzy już są dorośli i
założyli rodziny, nadal spotykają się
z pielgrzymami, dając świadectwo o
Bożej miłości i obecności. Każdego
25 dnia miesiąca Marija Pavlović-Lu
netti otrzymuje orędzie dla parafii w
Medziugorju i dla świata.
W jednym z pierwszym objawień
Maryja powiedziała: „Jestem Kró
lową Pokoju. Świat żyje w grzechu.
Jeśli będzie tak dalej postępował,
koniec będzie tragiczny. Tylko w
pokoju można znaleźć zbawienie, a
pokój osiągnie się tylko wtedy, gdy
odnajdzie się Boga... Nawróćcie się,
nie zwlekajcie, bo nie wiecie, co Pan
Bóg dopuści na świat... Bóg nie chce,
aby ludzkość cierpiała i ginęła; przyj
mijcie poważnie moje prośby.”
Medziugorje, dzięki obecności
Matki Bożej i ożywionemu życiu mo
dlitwy, zostało ochronione przed woj
ną, choć jeden z generałów serbskich

mówił, że jego celem w tej wojnie jest
zniszczenie Medziugorja...
Orędzie Matki Bożej zawiera mię
dzy innymi pięć środków walki z sza
tanem, porównanych przez Maryję
do pięciu kamyków Dawida, dzięki
którym pokonał on Goliata:
o MODLITWA (szczególnie ró
żańcowa)
o EUCHARYSTIA (w miarę moż
ności codzienna)
o POST (o chlebie i wodzie, w śro
dy i w piątki, oraz inne wyrzeczenia)
o CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO
o SPOWIEDŹ (comiesięczna)
Książka „Przesłanie z Medziu
gorja” stanowi syntezę treści słów
Matki Bożej, które zostały pogrupo
wane tematycznie dla ukazania, iż
Swą obecnością Maryja pragnie w
nas zbudować duchową świątynię,
mocną i trwałą, prowadząc nas do
świętości.
Doskonałym uzupełnieniem tej
lektury jest film DVD pt. „Tryptyk
Królowej Pokoju”, który powstał w
Medziugorju.
Polecamy!

Przekład z niem.:
Alicja B.
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z 25 czerwca 2013
w 32 rocznicę objawień
Drogie dzieci, z radością w
sercu, kocham was wszystkich
i zachęcam was do zbliżenia
się do Mojego Niepokalanego
Serca, abym mogła was jeszcze
bardziej zbliżyć do Mojego Syna
Jezusa i aby On dał wam swój
pokój i swoją miłość, będące
pokarmem dla was wszystkich.
Otwórzcie się, małe dzieci,
na modlitwę, otwórzcie się na
Moją miłość. Ja jestem waszą
Matką i nie mogę was pozostawić samych w błędzie i grzechu. Jesteście wezwani, drogie
dzieci, do bycia Moimi dziećmi,
dziećmi umiłowanymi, abym
was mogła wszystkich przedstawić Mojemu Synowi.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.
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ORĘDZIA
MATKI
BOŻEJ
DLA
PARAFII
W
MEDZIUGORJU
I DLA ŚWIATA

z 25 maja 2013
Drogie dzieci! Dziś zachęcam was do tego, abyście byli
silni i zdecydowani w wierze i
modlitwie, aż wasze modlitwy
będą tak mocne, że otworzą
serce Jezusa, mojego umiłowanego Syna. Módlcie się, drogie
dzieci, módlcie się bez przerwy
aż wasze serce otworzy się na
miłość Boga. Ja jestem z wami,
oręduję za wami wszystkimi i
modlę się o wasze nawrócenie.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
z 25 kwietnia 2013
Drogie dzieci, módlcie się,
módlcie i kontynuujcie modlitwę aż wasze serce otworzy
się na wiarę jak kwiat, który
otwiera się na ciepłe promie-

nie słońca. Ten czas to czas łaski, jakiej Bóg wam udziela poprzez moją obecność, jednak
wy jesteście daleko od mojego
serca. To dlatego wzywam was
do osobistego nawrócenia i do
modlitwy rodzinnej. Niechaj
Pismo Święte będzie zawsze
dla was bodźcem. Wszystkich
was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Orędzia dane Mirjanie
2 czerwca 2013
Drogie dzieci, w tych niespokojnych czasach ponownie
wzywam was, abyście szli za
moim Synem, abyście Go naśladowali. Znam wasze utrapienia, cierpienia i problemy, ale
w moim Synu znajdziecie odpocznienie, w Nim odnajdziecie pokój i ocalenie.
Dzieci moje, nie zapominaj
cie, że mój Syn przez swój
Krzyż odkupił was i dał wam
możliwość stania się ponownie
dziećmi Bożymi, byście ponownie mogli Ojca Niebieskiego
nazywać „Ojcem”. Abyście mogli być godnymi Ojca, miłujcie
i przebaczajcie, gdyż Ojciec
wasz jest miłością i przeba-
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czeniem. Módlcie się i pośćcie, gdyż to jest droga waszego
oczyszczenia, to jest droga do
poznania Ojca Niebieskiego.
Kiedy poznacie Ojca, zrozumiecie, że tylko On jest wam
potrzebny. Jako Matka pragnę, aby moje dzieci były we
wspólnocie ludu, który słucha słowa Bożego i w czyn je
wprowadza*.
Dlatego, moje dzieci idźcie
za moim Synem, bądźcie z Nim
jedno, bądźcie dziećmi Bożymi. Miłujcie swoich pasterzy,
tak jak mój Syn ich miłował powołując ich do służenia wam.
Dziękuję wam!
* Mirjana zaznaczyła, że to
jedno zdanie Matka Boża wyróżniła zdecydowanie i wyraźnie.
z 2 maja 2013
Drogie dzieci! Ponownie
wzywam was, abyście miłowali, a nie sądzili. Mój Syn z woli
Ojca Niebieskiego był pośród
was, aby wskazać wam drogę
zbawienia, aby was zbawić, a
nie aby was sądzić. Jeśli pragniecie naśladować mojego
Syna, nie osądzajcie, lecz miłujcie, tak jak Ojciec Niebieski was miłuje. Kiedy jest wam
najtrudniej, kiedy upadacie
pod ciężarem krzyża, nie roz-

paczajcie, nie osądzajcie, lecz
pamiętajcie, że jesteście kochani i wychwalajcie Ojca Niebieskiego za Jego miłość.
Moje dzieci, nie zbaczajcie z drogi, którą was prowadzę, nie rzucajcie się na oślep
w przepaść. Niech modlitwa i
post umocnią was, abyście mogli żyć tak, jak by tego pragnął
Ojciec Niebieski - abyście byli
moimi apostołami wiary i miłości, aby wasze życie stało się
błogosławieństwem dla tych,
których spotykacie, abyście
byli jedno z Ojcem Niebieskim
i Moim Synem. Moje dzieci, to
jest jedyna Prawda. Prawda,
która prowadzi ku waszemu
nawróceniu, a następnie ku nawróceniu wszystkich, których
spotykacie, a którzy jeszcze
nie poznali mojego Syna, tych
wszystkich, którzy nie wiedzą
co znaczy kochać.
Moje dzieci, mój Syn podarował wam pasterzy, chrońcie
ich, módlcie się za nich!
Dziękuję wam.
2 kwietnia 2013
Drogie dzieci, wzywam was
abyście byli jedno w duchu z
moim Synem. Wzywam was,
abyście przez modlitwę i przez
Mszę świętą, kiedy mój Syn jednoczy się z wami w szczególny
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sposób, starali się być jak On:
abyście, jak On, zawsze byli
gotowi pełnić wolę Bożą, nie
żądając by spełniła się wasza.
Albowiem, dzieci moje, jesteście – istniejecie z woli Bożej,
a bez Bożej woli niczym jesteście. Ja, jako Matka żądam
od was, abyście swoim życiem
mówili o chwale Bożej, gdyż
w ten sposób z Jego woli, wy
również sami chwałą się okryjecie. Bądźcie wobec wszystkich pokorni i okazujcie miłość
bliźniemu.
Przez pokorę i miłość mój
Syn zbawił was i otworzył wam
drogę do Ojca Niebieskiego.
Proszę was, abyście otwierali drogę do Ojca Niebieskiego tym, którzy Go jeszcze nie
poznali i nie otworzyli serca
na Jego miłość. Swoim życiem
otwierajcie drogę tym, którzy
wciąż błąkają się w poszukiwaniu prawdy. Dzieci moje, bądźcie moimi apostołami, którzy
nie żyją na próżno. Nie zapominajcie, że staniecie przed Ojcem Niebieskim i zdacie sprawę o sobie. Bądźcie gotowi!
Ponownie
przypominam,
módlcie się za tych, których
Syn mój powołał, pobłogosławił
ich ręce i podarował ich wam.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się za swoich pasterzy.
Dziękuję wam.
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43-190 Mikołów
skr. poczt. 72 Tel.: 32
2584228 (8.00 do 14.00).
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Znalezione w sieci

Tomaszowi Terlikowskiemu ku refleksji

Słów kilka o dziełach
spisanych przez Marię Valtortę
Tytułem króciutkiego acz nie
zbędnego wstępu, trzy uwagi:
Pana Tomasza Terlikowskiego
wielce szanuję, ogromnie cenię i
bardzo lubię. Z niekłamanym za
interesowaniem wsłuchuję się zawsze
w wyrażane przez niego opinie (z
którymi zresztą w przeważającej
mierze się zgadzam i głęboko utoż
samiam). Staram się go również
(jak i całe frondowe dzieło) wspierać
modlitwą.
Książki „Czas burzy” nie miałem
jeszcze okazji wziąć do ręki. Jedynym
mym zetknięciem z twórczością
Antonio Socciego są „Tajemnice Jana
Pawła II”, które uważam za lekturę
wartościową.
Wszystkie dzieła spisane przez
Marię Valtortę, jakie tylko zo
stały wydane w języku polskim,
przeczytałem bardzo uważnie, nie
które po wielokroć.
Tyle na dzień dobry.
A teraz do rzeczy.

Jeden z wybitnych historyków
watykańskich, odnosząc się kiedyś
do opinii (czytaj: oszczerstw) jakie
funkcjonują w powszechnym obiegu
(dziś wiemy już, że uruchomiona
została, krótko po wojnie cała
olbrzymia, kosztowna machina
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propagandowa, kierowana przez
sowieckie służby specjalne) o papieżu
Piusie XII, powiedział bardzo mądre
słowa, które mocno utkwiły mi w
pamięci: „Nie ma potrzeby bronienia
Piusa XII, jest natomiast pilna
potrzeba, by go po prostu poznać”.
I to wystarczy.
Dziś w świetle wypływających
i wciąż nowych dokumentów oraz
źródeł historycznych, również tych z
watykańskich archiwów, nie mamy
już wątpliwości, że papież Pius XII
był jedną z najwspanialszych postaci
swej epoki, i że jak mało kto wówczas,
zrobił bardzo wiele dla ratowania
Żydów i mądrej walki z totalitaryzmem.
Po prostu wystarczy go poznać, a
prawda przemówi najmocniej.
Ale trzeba zrobić ten wysiłek –
poznać. I to jest klucz.
Tenże sam papież Pius XII, 26
lutego 1948 roku, po przeczytaniu
dzieła spisanego przez Marię Val
tortę, w czasie audiencji specjalnej
udzielonej ojcom Andrea M. Cec
chi, Corrado Berti i Romualdo
M. Migliorini, teologom z Zakonu
Serwitów Najświętszej Maryi Panny
i duchowym opiekunom Valtorty,
wyraził znamienną opinię – w której
zawiera się wszystko:
Opublikujcie to dzieło takie jakie
jest. Nie ma potrzeby wydawać
opinii o jego pochodzeniu.
Kto przeczyta, ten zrozumie.
Po prostu – kto przeczyta,
ten zrozumie.
Wybitny włoski teolog o.Gabriele
Artykuł internetowy odnoszący
się polemicznie do upublicznionej
w mediach krytyki Tomasza Terlikowskiego książki „Czas burzy”
autorstwa Antonio Socciego –
przedstawiającej w pozytywnym
świetle dzieło Marii Valtorty.

Roschini OSM (1900-1977), profesor
Uniwersytetu Papieskiego na La
teranie, słynny mariolog, ekspert
Soboru Watykańskiego II, rozwinął
argumentację Piusa XII, dając
następujące świadectwo swojego
zetknięcia się z pismami Valtorty:
„Minęło już pół wieku odkąd zajmuję
się mariologią poprzez studia, wykłady,
kaznodziejstwo i moje pisma. W tym
celu musiałem przeczytać niezliczoną
ilość wszelkiego rodzaju prac i
artykułów na temat Maryi: prawdziwą
bibliotekę Maryjną. Czuję się jednak
zobowiązany wyznać szczerze, że
mariologia wyłaniająca się z pism M.
Valtorty, wydanych lub nie, była dla
mnie prawdziwym odkryciem. Żadne
inne pismo Maryjne, ani nawet suma
tego wszystkiego co przeczytałem i
przestudiowałem, nie była w stanie
dać mi tak jasnego, tak żywego i
także całościowego, tak świetlistego
i fascynującego, a jednocześnie
prostego i wysublimowanego pojęcia
o Maryi, Arcydziele Boga, jakie dały
mi dzieła Valtorty. Pomiędzy Świętą
Dziewicą przedstawioną przeze
mnie i moich kolegów mariologów a
Świętą Dziewicą przedstawioną przez
M. Valtortę, jest taki sam kontrast,
jaki istnieje pomiędzy Madonną z
kartonu a żywą Maryją Dziewicą; jak
pomiędzy Dziewicą o rysach mniej
lub bardziej wyraźnych a Maryją
Dziewicą pod każdym względem w
całej swojej istocie doskonałą (...).
Poza tym dobrze, żeby wiedziano, że
nie byłem spontanicznym wielbicielem
Marii Valtorty. Ja także, w istocie,
byłem przez jakiś czas wśród tych,
którzy bez odpowiedniej znajomości
jej pism, zadowalali się uśmiechem
nieufności. Jednak po ich przeczytaniu
i przestudiowaniu, musiałem jak
wielu innych uczciwie przyznać,
że postąpiłem zbyt pochopnie
i doszedłem do następującego
wniosku: kto chce poznać Najświętszą
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Dziewicę (Dziewicę, która jest w
doskonałej harmonii z Magisterium
Kościoła, zwłaszcza z Soborem
Watykańskim II, z Pismem Świętym i
Tradycją Kościoła), musi zagłębić się
w mariologii valtortańskiej!
Temu, kto by zechciał w moim
oświadczeniu zobaczyć jeden z
pospolitych, przesadnych sloganów,
jakimi się zwodzi publiczność, mo
gę dać jedyną odpowiedź: żeby
najpierw przeczytał, a potem osą
dził...”.
O nadprzyrodzonym pochodzeniu
oraz prawowierności dzieł spisanych
przez Valtortę zaświadczył też,
„polecając”, czy wręcz „nakazując”
ich lekturę swym duchowym córkom,
św. o. Pio, kapłan obdarzony przecież
przez Boga szczególnym darem
rozeznania duchowego.
Dla bł. Matki Teresy z Kalkuty
„Poemat” był najważniejszą, po Piś
mie Świętym i Brewiarzu, lekturą
duchową. Pytana o opinię na temat
tego dzieła, odpowiadała krótko, acz
treściwie: „czytać!”.
A prałat Pasquale Macchi, sek
retarz Pawła VI, zapytany o osobisty
stosunek tego Papieża do pism
Valtorty, wyznał w 1963 roku, iż:
„Kiedy Jego Świątobliwość Paweł
VI był arcybiskupem Mediolanu,
przeczytał jedną z ksiąg Poematu
Boga-Człowieka. Powiedział mi, jak

bardzo ceni to dzieło, i poprosił mnie,
abym spowodował umieszczenie
całego Poematu w bibliotece semi
narium diecezjalnego”.
Arcybiskup Alfonso Carinci, Sek
retarz Kongregacji ds. Liturgii w 1946
r. tak ocenił pisma M.Valtorty:
„Nie ma w tym nic, co byłoby
niezgodne z Ewangelią. Raczej
to dzieło, będące uzupełnieniem
Ewangelii, przyczynia się do lepszego
zrozumienia jej znaczenia”.
George H. Pearce, Arcybiskup
Suva (Fidżi), później posługujący w
Rhode Island stwierdził:
„Jest dla mnie rzeczą niemożliwą,
aby ten, kto czyta to ogromne dzieło z
otwartym umysłem, nie przekonał się,
że autorem jest Duch Święty”.
O prawdziwości i nadprzyrodzonym
pochodzeniu dzieła zaświadczyła
również, pytana o to podczas jednego z
objawień, Matka Boża w Medziugorju,
ale rozumiem, że akurat ten fakt dla
wielu sceptyków nie stanowi żadnego
argumentu..
No i świadectwo z pierwszej ręki.
Niecałe dwa lata temu rozmawiałem
na temat Poematu Bogu-Człowieka z
koordynatorem egzorcystów w Polsce,
ś. p. już, ks. dr Marianem Piątkowskim
z Poznania, będącym dla mnie po
stacią bardzo ważną, wspaniałym,
mądrym, pełnym roztropności kap
łanem, z którego opinią zawsze

ogr omnie się liczyłem. Zapytany
przeze mnie wprost, w kontekście
pojawiających się nierzadko głosów
sceptycznych, o opinię na temat
Poematu, powiedział mi wtedy
...że jest od dawna w posiadaniu
dzieła spisanego przez Valtortę,
korzysta z niego i wraca do niego
często, gdyż stanowi ono bardzo
cenną pomoc dla kapłana.
Uderzyła mnie też zbieżność
jego poglądu na Poemat z opinią
wyrażoną przez Piusa XII: „jeśli ktoś
nie przeczytał tego dzieła, nawet nie
podjął wysiłku, by się z nim zapoznać,
to nie masz co, z taką osobą w
ogóle rozpoczynać rozmowy na ten
temat. Nawet się nie łudź, że kogoś
przekonasz, lub wytłumaczysz mu,
tak jak nie wytłumaczysz smaku
potrawy, komuś, kto jej po prostu nie
spróbuje, by samemu przekonać się
jak smakuje”.
Po chwili dodał: „zresztą jeśli
komuś opinia Papieża nie wystarcza,
to nikt go nie przekona”.
A na koniec rozmowy uśmiechnął
się jeszcze i dodał: „Ale pamiętaj –
najważniejsza jest Ewangelia”.
Przytaczam te wszystkie opinie,
bo jest w nich pewien wspólny rys.
Poznanie rodzi zrozumienie.
Zrozumienie pochodzi z poznania.
Każdy, kto z otwartym duchem,
umysłem i sercem czyta te dzieła nie

17

Vox Domini

może nie zrozumieć ich pochodzenia.
Z pismami Valtorty jest bowiem tak,
jak z pontyfikatem Piusa XII. Nie ma
potrzeby ich bronić, po prostu należy
je poznać. Nie ma sensu przed
nimi przestrzegać, nie znając ich,
wystarczy po prostu po nie sięgnąć i
samemu przeczytać, a potem dopiero,
ewentualnie rzucać kamieniem.
Jak widać wykazuję się pewnym
nieposłuszeństwem, nie posłuchałem
bowiem rady doświadczonego kapłana
ks. dr Piątkowskiego i jednak staram
się przekonać sceptyków, że w myśl
zachęty św. Pawła („Proroctwa nie
lekceważcie. Wszystko badajcie,
a co szlachetne zachowujcie”) warto zaczerpnąć z bogactwa słów
Chrystusa przekazanych nam za
pośrednictwem Valtorty. A czynię to,
ufając w dobrą wolę oraz rzetelną
otwartość na działanie Ducha
Świętego, wszystkich, którzy stają
wobec poruszanego zagadnienia.
Nie chcę przeciążać tego wpi
su jakimś moim osobistym świa
dectwem, więc powiem tylko, że
dzięki Opatrzności Bożej z dziełami
spisanymi przez Valtortę zetknąłem się
prawie 10 lat temu, w bardzo trudnym
okresie życia, w czasie pewnej próby
wiary. I zawdzięczam im bardzo wiele.
Doświadczyłem bardzo głęboko, iż
poprzez słowa i wizje przekazane
Valtorcie Bóg ożywia naszą wiarę,
wzmacnia ją, powoduje wzrost miłości
do Kościoła, sakramentów świętych,
prowadzi ku życiu lekturą Pisma
Święt ego, a w szczególności ku
Ewangelii. Po prostu, po owocach
poznaje się to dzieło i zrozumieli to
ci wszyscy, którzy otworzyli drzwi
swego serca i umysłu Chrystusowi
przychodzącemu poprzez słowo
zawarte w tych pismach. Postawa
otwartości jest tu jednak bardzo
istotna.
Ks. prof. Rene Laurentin, wybitny
badacz współczesnych objawień,
napisał wiele lat temu ogromnie ważną
książkę „Współczesne objawienia
Najświętszej Marii Panny. Jak
rozpoznać, że to Ona. Co chce nam
przekazać?”, którą miałem, swego
czasu, niewątpliwą przyjemność
przeczytać. Nie ukrywam, że wiele
jej zawdzięczam, albowiem nauczyła
mnie ona zdrowego podejścia
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do tematyki objawień czy innych
zdarzeń przekraczających nasze
wyobrażenie o rzeczywistości (które to
zdarzenia zwykliśmy nazywać cudami
lub zdarzeniami nadzwyczajnymi).
Zdrowego, to znaczy nie skażonego
epidemią chorobliwego sceptycyzmu
i nie doszukującego się na siłę,
w każdym z takich przypadków,
ludzkiego oszustwa, tudzież mis
ternych sideł szatańskiego błędu.
Warto nadmienić, że ks. René
Laurentin jest jednym z najwnikliwszych
i najcierpliwszych badaczy współ
czesnych objawień. Badaniom obja
wień w Lourdes poświęcił 20 lat swego
życia, w Pontmain 5 lat, przesłaniom
otrzymanym przez Katarzynę Labouré
ponad 9 lat. Od wielu już lat przygląda
się objawieniom w Medjugorju.
Owocem jego pracy są dziesiątki
tom ów rzetelnej, merytorycznej
analizy tych zjawisk. Ks. Laurentin
w kontekście badanej przez siebie
problematyki objawień, pisze również
(co rzuca także pewne światło na
sprawę znalezienia się na indeksie
dzieł Valtorty) o nadmiernym, skrajnym
wręcz racjonalizmie Świętego Oficjum,
który to racjonalizm od lat 40-tych XX
wieku wręcz paraliżował podejście
do badania tematyki jakichkolwiek
zjawisk ponadnaturalnych, co
spowodowało z kolei, że na długi
czas jego ofiarą padły dzieła tak
wartościowych mistyków i świętych,
jak Faustyna czy o. Pio.
„Racjonalizm zabraniał
jakiejkolwiek ingerencji nieba w
sprawy ziemskie, zakazując Bogu
czynienia cudów na ziemi.”
I dalej pisze Laurentin:
„Zbyt łatwo odrzuca się objawienia
w myśl zasady: ‚to dobre, gdzie
wszystko jest dobre; złe zaś to,
gdzie tkwi nawet najmniejszy błąd.’
Rozumując tym sposobem można
by kwestionować, nawet objawienia

w Lourdes, gdzie po objawieniach
Bernadetty nastąpiła fala objawień,
która dotknęła ponad 50 wizjonerów.”
I dalej: „Wszelkie czynniki, które
dewaluowały i niszczyły objawienia,
ciągle znajdują się u panujących
obecnie zasad. A dziś naprawdę
trzeba pójść dalej. Przytoczmy dla
przykładu jedną z tych zasad: - Dopóki
dane objawienie nie zostało oficjalnie
uznane przez Kościół, nie należy o
nim mówić, nie należy udawać się
do tego miejsca. Trzeba czekać.
W przeciwnym razie popełnia się
nieostrożność, wprowadza zamęt i
nieposłuszeństwo. Nie odzwierciedla
to wcale tradycyjnej postawy Kościoła.
W czasach proroków, Chrystusa oraz
zawsze wówczas, gdy w Kościele
występowały objawienia lub inne
charyzmaty, lud chrześcijański,
kochający Boga, przybiegał do tych
znaków z nieba z otwartymi oczyma
i sercem, lecz również ze zmysłem
krytycznym. I w takiej mierze, w jakiej
rozpoznał działanie Boga, okazywał
wielkoduszne posłuszeństwo. Tak
było w Lourdes, Pontmain, Fatimie,
Beauraing, itp. To jest po prostu
normalne. Kiedy ktoś dowiaduje
się, że bliska osoba przylatuje
samolotem, aby złożyć wizytę, jedzie
na lotnisko, zamiast mówić: ‚Może
to jest fałszywa wiadomość. Lot
może zostać odwołany. Nie będę
ryzykował omyłki i rozczarowania’.
Takie rozumowanie nie ma sensu
dla kogoś, kto kocha. Miłość woli
raczej być zawiedziona, nie znajdując
osoby oczekiwanej, niż zawieść
przybywającego. Rozumowanie
odwrotne, obecnie praktykowane w
dziedzinie objawień, jest obce miłości;
wprowadza obojętność wobec Boga,
Chrystusa i Matki Najświętszej.”
W odniesieniu do konkretnej
sytuacji Poematu Boga-Człowieka
ks. prof. Laurentin napisał:
„Pomimo, że dzieło opublikowano,
nie bez cichej zgody papieża Piusa
XII, zostało ono potępione przez św.
Oficjum. Poemat Boga-Człowieka
był ostatnim utworem wpisanym
do katalogu Indeksu, który został
usunięty w wyniku Soboru w 1966
roku. (…) Argumenty sformułowane
przeciwko dziełu, a opublikowane
w „Osservatore Romano” nie są
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poważne. (…) Wszystkie wydarzenia
Ewangelii przesuwały się przed
oczyma Marii Valtorty, jak w reportażu.
Odróżniała ona osoby i dialogi we
wzruszającym świetle. Jej opis
jest fascynujący, zdumiewający w
swym prawdopodobieństwie oraz
uszanowaniu Ewangelii”.
I tu dotykamy rzeczy wielce is
totnej. Poemat Boga-Człowieka był
ostatnim dziełem umieszczonym
na indeksie św.Oficjum w całej
jego historii. Stało się to w styczniu
1960 roku. Zakaz cofnięto w 1962
roku po licznych interwencjach i
świadectwach, szczególnie kard.
Bea, dawnego przełożonego Instytutu
Biblijnego oraz spowiednika Piusa
XII. Natomiast w roku 1966, Paweł
VI wydanym dekretem zadecydował
o usunięciu artykułów 1399 i 2318
z Kodeksu Prawa Kanonicznego
(co zniosło wymóg starania się o
kościelną zgodę dla publikowania
pism tego rodzaju), argumentując,
że „Kościół zawierza dojrzałości
sumienia wiernych”.
Można w tym miejscu znów po
stawić sobie odważne pytanie, czy
Papież działał na szkodę Kościoła,
pragnąc utopić chrześcijan w zalewie
nieprawomyślnych dzieł, czy też uznał
po prostu, iż Indeks przestał spełniać
swą pozytywną rolę, przeciwnie stał się
istną zaporą, skrywającą pod korcem
prawdziwe i wartościowe klejnoty
duchowości, a on, chciał je w ten
sposób uwolnić? W kontekście dzieł
Valtorty oraz w świetle świadectwa
wieloletniego sekretarza Pawła VI
o osobistym stosunku Papieża do
tychże dzieł, pytanie to nabiera
dodatkowego smaku.
Ale jeszcze słów kilka o Indeksie,
bo Poemat nie był jego osamotnionym
mieszkańcem, towarzyszył mu tam np.
„Dzienniczek” św. Faustyny. Czytałem
jakiś czas temu „Dziennik” bł. ks.
Sopoćki (gorąco polecam tę lekturę) i
oto jak opisuje on sytuację potępienia
przez św. Oficjum, uważanego dziś
przecież powszechnie za perłę li
teratury mistyki i duchowości chrześ
cijańskiej, Dzienniczka.
„Oficjum wydało 19.XI.1958 r.
następujący dekret: Przeżycia s.
Faustyny ze Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia nie mają

źródła nadprzyrodzonego. Wobec
tego należy wycofać modlitwy i
obrazki, pochodzące z tym rzekomych
objawień. Święto Miłosierdzia
nie powinno być ustanowione a
ks. M.Sopoćce należy udzielić
najpoważniejszego upomnienia
(„gravissimum monitum”), by nie
szerzył wiadomości o rzekomych
objawieniach s. Faustyny”. „Już

od paru lat – pisze dalej ks.
Sopoćko – dochodziły mnie wieści
o nieprzychylnym ustosunkowaniu
się św. Oficjum do tej sprawy, ale
za życia Piusa XII nie było jeszcze
oficjalnego wypowiedzenia się.
Dopiero, gdy się skończyła żałoba
po nim, członkowie św. Oficjum
wymogli na nieuświadomionym
Janie XXIII (jak mnie informowano)
zgodę na ten dekret. (…) W Polsce
przeciwnikami kultu Miłosierdzia
Bożego byli niektórzy ojcowie jezuici,
którzy dowodzili, że zawiera się on w
kulcie Serca Jezusowego i dlatego jest
zbyteczny. (…)
W Dzienniczku s.Faustyny było
sporo zdań, mogących wzbudzić
zastrzeżenia dogmatyczne u tych
osób, które nie obcowały z autorką
i na ten temat z nią nie rozmawiały”.
I teraz zadajmy sobie pytanie.
Czy gdyby kilkadziesiąt lat temu,
późniejszy biskup, kardynał i papież,
ks. Karol Wojtyła machnął ręką na
całą sprawę objawień i przekazów
udzielonych siostrze Faustynie,
mielibyśmy dziś świętą Faustynę
oraz ten prawdziwy klejnot duchowy w

postaci Dzienniczka? Czy moglibyśmy
czerpać z tego bogactwa? Przecież
było to dzieło potępione przez św.
Oficjum, znajdujące się na Indeksie. A
jednak Karol Wojtyła nie poprzestał na
przestrzeganiu przed Dzienniczkiem,
lecz zapoznał się z tym dziełem. I
uczynił to z pełną otwartością ducha.
Dzięki temu zrozumiał, po prostu
już wiedział, że poprzez karty tych
zeszytów przemawia do nas, w całej
swej Prawdzie żywy Bóg. Można
powiedzieć – poznał i uwierzył. I niósł
już tę pewność ze sobą dalej, by
następnie, dzięki zamysłowi Bożemu,
już jako biskup i papież, mógł wpłynąć
na proces wydobycia spod korca
skrywanych pod nim duchowych
skarbów.
Dzienniczek i Poemat dzieliło to,
że zostały umieszczone na Indeksie
w odstępie ponad roku. Dziś różni je
głównie fakt, że Poemat na swojego
Wojtyłę wciąż jeszcze czeka. Ale
nie mam najmniejszych wątpliwości,
że się doczeka. Bóg nie da zginąć
temu swojemu dziełu, jak nie dał
zginąć Dzienniczkowi św. Faustyny,
działalności św. o. Pio i wielu, wielu
innym.
Jeszcze jedną ważną kwestię
należałoby tu wyjaśnić i to już
znacznie wcześniej. Nigdy i nigdzie,
nikt kompetentny nie zarzucił jakich
kolwiek błędów doktrynalnych dziełu
spisanemu przez Marię Valtortę.
Kard. Agostino Bea, spowiednik
Piusa XII, jeden z najwybitniejszych
ekspertów podczas Vaticanum II:
„Czytałem w maszynopisie książki
napisane przez Marię Valtortę. Jeżeli
chodzi o egzegezę, nie znalazłem
żadnych błędów w tekstach, które
sprawdzałem”.
Abp Alfonso Carinci, ówczesny
sekretarz Kongregacji ds. Liturgii:
„Nie ma w tym nic, co byłoby
niezgodne z Ewangelią. Raczej
to dzieło, będące uzupełnieniem
Ewangelii, przyczynia się do lepszego
zrozumienia jej znaczenia”). Poemat
został umieszczony na Indeksie tylko
i wyłącznie z powodu ukazania się
drukiem w Wydawnictwie Pisaniego (w
latach 1956-1959) bez oficjalnej zgody
św. Oficjum. A dlaczego wydawcy nie
wystąpili o tę zgodę? Ano dlatego, że
posiadali zgodę na publikację samego
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papieża, nadaną publicznie, podczas
audiencji, w obecności świadków.
Zresztą 31.10.1987 kardynał Edouard
Gagnon wydał w tej sprawie nawet
specjalne oświadczenie:
„Sąd wydany przez Ojca Świętego
w roku 1948 stanowił oficjalne
imprimatur nadane w obecności
świadków”.
A całą obecną sytuację formalnoprawną wokół dzieła Valtorty, w świetle
nauki Kościoła oraz prawowierności
Poematu streszcza bp Danylak w
załączonym poniżej linku.
http://www.bardstown.
com/~brchrys/Imprmatur.htm
Ustosunkowując się natomiast do
stwierdzenia, które nierzadko zatruwa
eter, iż mianowicie dzieło spisane
przez Valtortę stanowi wyłącznie
jej „wymysł”, chciałbym skupić się
na dwóch ogromnie istotnych (choć
przecież nie jedynych), a w moim
głębokim przeświadczeniu najbardziej
przekonujących argumentach,
zdecydowanie zbijających ten zarzut.
W swojej Autobiografii, napisanej
na polecenie kierownika duchowego,
Maria Valtorta zawarła opis ciężkiej
pokusy jakiej doświadczyła m.in. 19
marca 1945 roku:
„Szatan sugerował mi, abym
uczyniła z tych podyktowanych słów
moje własne dzieło i – przypisując
sobie zasługę – opublikowała je,
zyskując sławę i pieniądze”.
Warto tu nadmienić, że Valtorta
od pewnego momentu była, niczym
Marta Robin, przykuta na stałe cho
robą do łóżka, niezdolna do sa
modzielnego utrzymania się, zdana
na opiekę innych. Szatan starał się
to wykorzystać działając, pod po
zorem troski o materialny los mis
tyczki, również poprzez najbliższe jej
osoby (nawet własną matkę), które
namawiały Valtortę, by ogłosiła własne
autorstwo Poematu, co zapewniłoby jej
znaczne środki do życia i uniezależniło
finansowo od innych. Maria Valtorta
przezwyciężyła jednak tę okropnie
ciężką pokusę. Pozostała pokornym
narzędziem w rękach Pana, zdana
całkowicie na Niego w swym ubóstwie
zarówno materialnym jak i duchowym.
Czy tak postąpiłaby osoba, która
sama ‘wymyśliła’ Poemat? Czy osobę,
której ludzkim tylko wymysłem byłoby
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to wspaniałe, genialne dzieło, stać
byłoby na to, by miast grzać się w
cieple ludzkiego uznania, pochwał i
oklasków, zapisać te pełne prawdy
i pokory słowa: «Mogę zapewnić,
że nie miałam ludzkich środków,
aby móc wiedzieć to, o czym piszę,
a czego nawet pisząc, czasami nie
rozumiem».

Genialna zwodzicielka i oszustka,
choć pełna pokory?
W jednym z objawień udzielonych
św. Katarzynie ze Sieny, Bóg pouczył
ją, że szatan może zdziałać naprawdę
wielkie rzeczy, budzące ludzki podziw i
zachwyt, że może nawet przybrać, aby
zwieść i oszukać ludzi, postać anioła,
świętych, Maryi, a nawet Chrystusa,
lecz nigdy, przenigdy nie potrafi udać
pokory, nie potrafi być pokorny, to jest
probierz, o który zawsze, prędzej czy
później rozbiją się jego podstępy.
Sam Chrystus tak podsumował
całe to, przeżyte przez Valtortę,
doświadczenie szatańskiej pokusy, w
mistycznej rozmowie z nią:
„I jesteś ty, z twoim bezinteresownym
wyzbyciem się tego, co mogłoby ci
przynieść także ludzką chwałę. W tej
sprawie szatan kusił cię wiele razy.
Ciebie, o wyższym umyśle i pozycji,
mógł kusić jedynie tym i zrobił to. Na
ciebie, w niedostatku i potrzebującą
pomocy, było łatwo napaść wzbu
dzając lęk o jutro i przedstawić ci
użyteczność opublikowania „Poematu
Boga-Człowieka” jako własnego.

Oto Kusiciel, abyś upadła, pobudzał
twą psychikę i ciało: pychę umysłu,
potrzebę ciała. Przyjęcie jego przeklętej
rady, byłoby okłamaniem Boga i ludzi,
i kradzieżą wobec Boga, i wszystko
by się skończyło. Czy nigdy się nie
zastanawiałaś nad tym, że prawdziwa,
uporządkowana Ewangelia zaczęła
się, kiedy przezwyciężyłaś pokusy
bezprawnego przywłaszczenia sobie
tego dzieła w celu osiągnięcia zysku i
chwały? Najpierw to przezwyciężyłaś,
potem je otrzymałaś....”
I dalej notuje Valtorta przesłanie
Jezusa:
„Moja wola wyrażona w sposób
jasny i stały od początku tej pracy jest
taka, aby Moje Słowo było zanotowane,
rozpowszechniane, używane przez
osoby konsekrowane i wiernych,
narzędzie zaś ma pozostać nieznane
do śmierci. Nigdy nie wychwala się
pióra pisarza. Wychwala się pisarza.
Maria jest Moim piórem. Niczym
więcej. Ja jestem Pisarzem. Myśl jest
Moja. Mogę więc nią rozporządzać
jak chcę. A ja chcę, aby Moja Myśl,
przetłumaczona na Słowo z impulsu
Miłości szła i ożywiała tych, którzy
umierają na tej ziemi, na której tak
są aktywne siły Zła. (…) Zaprawdę
powiadam wam, że to jest księga
natchniona, gdyż ona (czyt. Valtorta)
nie jest narzędziem zdolnym do
napisania stron, których nawet nie
rozumiałaby, gdybym Ja sam jej nie
wyjaśnił”..
Czy osoba, która byłaby rzeczywistą
autorką tego genialnego przecież i
podziwianego dzieła, byłaby zdolna
do zapisania sama z siebie, słów
odnoszących się do niej samej, jako
narzędzia niezdolnego do zapisania
stron, których nawet nie rozumie? Czy
udałoby się jej wzgardzić aż do takiego
stopnia korzyściami materialnymi i
pokusą odbierania ludzkiej chwały
oraz wytrwać w tak fałszywej pokorze,
gdyby pokora ta nie była oparta na
prawdzie?
18 kwietnia 1949 roku Maria Val
torta robi coś jeszcze, składa Bogu
w ofierze to, że nie będzie mogła
ujrzeć aprobaty władz kościelnych
dla spisanego przez nią dzieła. Bóg
przyjmuje tę pokorną ofiarę.
Innym argumentem przekonującym
mnie o nadprzyrodzonym pochodzeniu
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dzieła spisanego przez Valtortę, jest
fakt, iż ta przykuta do łóżka kobieta
opisywała sprawy, na temat których
nie mogła posiadać jakiejkolwiek
nabytej ludzkiej wiedzy. Weźmy
przykład pierwszy z brzegu. Dzięki
ekspedycjom archeologicznym z
lat 1982-1988, podczas wykopalisk
prowadzonych w Jordanii, około 30
km od Ammanu, odkryto starożytną
Gerazę. I cóż się okazało? Ano to,
że opis miasta Gerazy zamieszczony
przez Marię Valtortę w Poemacie i
historia jego rozwoju zgadza się we
wszystkim z tym, co rzeczywiście w
Gerazie odkryto (cała topografia, dwa
mosty, świątynie, zabudowania itp.).
Valtorta opisując starożytną Gerazę
nie mogła więc posiadać jakiejkolwiek
wiedzy archeologicznej, nie tylko o
wyglądzie, ale i samym istnieniu tego
miasta… Jednym słowem, mistyczka
w latach 40-tych XX wieku opisała
ze szczegółami architektonicznymi
miejscowość, którą odkryto dopiero w
latach 80-tych, czyli niemal pół wieku
później!
Kwestionowanie nadprzyrodzo
ności dzieła, nawet z pozycji skraj
nie racjonalnych, wydaje się więc
być w tym przypadku po prostu…
irracjonalne. Nawiązując do tego
fenomenu, o. Dreyfus z Francuskiej
Biblijnej i Archeologicznej Szkoły
w Jerozolimie dał w roku 1986
następujące świadectwo:
„Zrobiło na mnie wielkie wrażenie
znalezienie w dziele Marii Valtorty nazw
przynajmniej 6 czy 7 miejscowości,
których nie ma ani w Starym, ani
w Nowym Testamencie. Te nazwy
są znane ze źródeł niebiblijnych
tylko kilku specjalistom. Skąd i jakim
sposobem mogłaby ona znać te
nazwy, jeśli nie z objawień, które
otrzymała?”
Zresztą i sam Chrystus wielokrotnie
zapewniał o Bożym autorstwie spisa
nego przez małego-Jana (jak Jezus
nazywa Valtortę) dzieła:
„Moim planem jest dawanie
ci na przemian [materiału do]
kontemplowania oraz wyjaśnień,
jakimi cię następnie obdarzę, a także
dosłownych “dyktand”. Wznoszę twój
umysł dając ci szczęśliwość wizji.
Przez to okaże się też wyraziście
różnica stylu pomiędzy twoją relacją

i Moją. Poza tym wobec tylu książek
– które mówią o Mnie, a zmieniają,
poprawiają, wprowadzają zmiany
oraz upiększenia i odbiegają od
rzeczywistości – pragnę dać tym,
którzy we Mnie wierzą, wizję ukazującą
prawdę o Moim ziemskim życiu. Nie
wychodzę z niej pomniejszony, lecz
przeciwnie staję się większy w Mojej
pokorze. Dzięki Mojej pokorze stałem
się dla was chlebem, by was nauczyć
pokory i upodobnić do Mnie. Byłem
bowiem człowiekiem jak wy, a pod
płaszczem ludzkiego okrycia nosiłem
doskonałość Boga”.
„Mario, wybieram was do roli osób
ukazujących Moje Bóstwo, w Jego
różnych przejawach, wobec tych, którzy
potrzebują obudzenia i prowadzenia
dla dostrzeżenia Boga. Dlatego
pamiętaj, że masz być dokładną w
najwyższym stopniu w powtarzaniu
tego, co widzisz. Nawet drobnostka
ma znaczenie i nie jest twoja, lecz
Moja. Dlatego nie wolno ci jej ująć.
Byłoby to nieuczciwe i egoistyczne.
Pamiętaj, że jesteś naczyniem dla
Boskiej wody, do którego ta woda się
wlewa, aby wszyscy przychodzili jej
zaczerpnąć. W dyktandach doszłaś
do największej wierności. W czasie
kontemplacji obserwujesz uważnie,
ale w pośpiechu pisania i z powodu
szczególnych warunków zdrowotnych
i [panujących w] otoczeniu, zdarza ci
się opuszczać pewne szczegóły. Nie
powinnaś tego robić. Umieść je u dołu
strony, ale zaznacz je wszystkie. Nie
jest to wymówka, lecz słodka rada
twojego Nauczyciela. Im bardziej
będziesz uważna i dokładna, tym
będzie liczniejsza grupa tych, którzy
przyjdą do Mnie. Tym większe będzie
też twoje obecne szczęście duchowe i
przyszłe szczęście wieczne. Pozostań
w pokoju. Twój Pan jest z tobą”.
„Czy wiesz, Mario, co robisz? Czy
raczej: co Ja robię, sprawiając, że
widzisz Ewangelię? To usilna próba
doprowadzenia ludzi do Mnie. Nie
ograniczam się więcej do słowa. Ono
ich męczy i oddala. To grzech, ale
tak jest. Uciekam się więc do wizji,
do wizji Mojej Ewangelii, i wyjaśniam
ją, aby ją uczynić jaśniejszą i bardziej
przyciągającą. Tobie daję pociechę
wizji. Wszystkim udzielam środka,
dzięki któremu można Mnie pragnąć

i poznać. Jeśli środek ten nie jest
używany i jeśli oni – jak okrutne dzieci
– odrzucają Mój dar, nie rozumiejąc
jego wartości, tobie pozostanie ten
dar, a na nich spadnie Mój gniew.
Mógłbym jeszcze raz uczynić dawny
wyrzut: «Przygrywaliśmy wam, a nie
tańczyliście; biadaliśmy, a wyście
nie zawodzili». Trudno, zostawmy
ich. Niech ‘nienawracalni’ gromadzą
na swe głowy węgle żarzące, a my
zwróćmy się ku owieczkom, usiłującym
poznać Pasterza. Pasterzem jestem
Ja, a ty jesteś laską, która je do Mnie
prowadzi.”
„To łaski dla ciebie i dla innych.
Bezmiar darów. Wszystko bowiem,
co ci objawiam i o czym ci mówię,
jest wielkim darem. Ty nawet nie
znasz jego wartości. Nie [znasz]
wartości duchowej. Ta jest dla ciebie
nieskończona. [Nie znasz też]
wartości kulturowej czy historycznej.
To drogocenne klejnoty. Inni, bardziej
od ciebie wykształceni, obserwują je
z niepokojem. Proszą trwożliwie o te
duchowe skarby, które twój Jezus ci
daje, oglądają je i studiują, i oceniają z
większą wiedzą od twojej, czyniąc swą
wolą to, czego ty dokonujesz miłością.
Ale dla nich, nie mających prostoty,
jest to trudniejsze. Tylko dzieci potrafią
kochać prosto, szczerze, czysto. Ty
umiesz tylko kochać. Pozostań taką
dla Mnie na zawsze”.
„Cykl jest skończony. Przewiduję
już zarzuty zbyt wielu Tomaszów i
zbyt licznych dzisiejszych uczonych w
Piśmie. O! Biedni Tomasze wierzący
jedynie w to, co sami rozumiecie
i czego w sobie doświadczacie!
Błogosławcie Boga i starajcie się
wznosić wyżej, gdyż podaję wam
rękę! Wznoście się w wierze i miłości.
To dzieło jest dla wszystkich. Jednak
szczególnie wam jest ofiarowana ta
Ewangelia, Moi kapłani. Poprzez nią
Nauczyciel ujmuje za rękę Swych
kapłanów i prowadzi ich ze Sobą
między szeregi uczniów, ażeby i
oni, kapłani, stali się nauczycielami
zdolnymi do prowadzenia uczniów.
Przez nią Lekarz prowadzi was do
chorych, bo każdy człowiek cierpi na
jakąś duchową chorobę. I są wam
ukazywane objawy [tych chorób]
i sposoby [ich] leczenia! Naprzód
więc! Przyjdźcie i patrzcie. Przyjdźcie
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i jedzcie. Przyjdźcie i pijcie. I nie
zaprzeczajcie. Dobrzy, którzy znajdują
się pośród was, uzyskają dzięki temu
dziełu świętą radość; uczciwi uczeni –
światło; szukający radości, którzy nie
są źli, przyjemność. Dla złych będzie
ono okazją do ujawnienia swojej złej
wiedzy”.
„Liczne są powody, które – poza
radością przekazania dokładnej
znajomości Mojej Osoby tej
duszy-ofierze i wielu kochającym
– skłoniły Mnie do naświetlenia
zdarzeń i podyktowania słów
małemu Janowi. Duszą zaś tego
wszystkiego jest Moja miłość
do nauczającego i walczącego
Kościoła oraz pragnienie wspo
magania dusz w osiąganiu przez
nie doskonałości. Poznanie Mnie
stanowi pomoc we wzrastaniu.
Moje Słowo jest Życiem.
[Pragnę] obudzić w kapłanach
i świeckich żywą miłość do
Ewangelii i do tego, co odnosi się
do Chrystusa. Przede wszystkim
zaś pragnę odnowić miłość do
Mojej Matki, w której modlitwach
tkwi tajemnica ocalenia świata.
Dzieło to ma także na celu wyjaśnienie
tego, co zespół okoliczności okrył
ciemnościami, tworząc w ten sposób
zaciemnione obszary na jasnym
obrazie ewangelicznym. [Chodzi o]
to, co wydaje się urwane. Są to jednak
miejsca tylko zaciemnione, między
jednym a drugim wydarzeniem,
miejsca nie do odszyfrowania. W ich
zaś wyjaśnieniu znajduje się klucz
do właściwego zrozumienia pewnych
sytuacji, jakie zaistniały. To dzieło
niczego nie dodaje do Objawienia, ale
wypełnia luki wywołane naturalnymi
przyczynami i nadprzyrodzonymi
zamierzeniami. A jeśli spodobało Mi się
odtworzyć obraz Mojej Boskiej Miłości
– jak czyni to człowiek odnawiający
mozaikę, uzupełniający uszkodzone
miejsca lub brakujące elementy dla
przywrócenia jej całego piękna – i
jeśli postanowiłem to uczynić w tym
wieku, w którym ludzkość pędzi ku
przepaści, mrocznej i straszliwej, to
czy możecie Mi tego zabronić? Czy
wy – których duchy są tak zamglone,
głuche, niewrażliwe na światło,
na głosy i wezwania z Wysoka –
możecie Mi powiedzieć, że tego nie
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potrzebujecie?”
„Zaprawdę, powinniście Mnie
błogosławić, że nowymi światłami
powiększam światło, które posiadacie.
Przyjmijcie je z radością, żeby ogrzało
was, od powierzchni aż do wnętrza,
żeby was ożywiło, okryło owocami.
Wstańcie. Zbliżcie się do Mego
Daru. „Bierzcie i jedzcie. Bierzcie i

pijcie” – powiedziałem Apostołom.
„Gdybyś znała dar Boży i wiedziała,
kim jest Ten, który do ciebie mówi,
sama prosiłabyś Go, a dałby ci wody
żywej” – powiedziałem Samarytance.
To Ja mówię do was te słowa. Ja
ofiarowuję wam to pożywienie i ten
napój wody żywej. Moje Słowo jest
Życiem. Chcę, żebyście mieli Życie
ze Mną. I mnożę Moje słowa, aby
zrównoważyć niezdrowe wyziewy
szatana, niszczące w was żywotne siły
ducha. Nie odtrącajcie Mnie. Pragnę
oddać się wam, bo was miłuję. To Moje
nieustanne pragnienie. Gorąco pragnę
przekazać wam Siebie, aby was
przygotować na ucztę niebiańskich
godów. Potrzebujecie Mnie, żeby
nie marnieć, żeby móc odziać się w
ozdobne szaty na Gody Baranka, na
wielkie święto Boga, po pokonaniu
udręki na tej pustyni pełnej zasadzek,
cierni i węży, jaką jest ziemia. Mając
Mnie w sobie, przejdziecie przez
płomienie bez doznania szkody,
podepczecie węże, a gdybyście
połknęli truciznę, nie umrzecie. I
jeszcze to wam powiadam: „Bierzcie,
bierzcie to Dzieło i ‘nie pieczętujcie go’,

ale czytajcie i dawajcie do czytania,‘bo
czas jest bliski’, ‘a kto jest święty,
niechaj się jeszcze bardziej uświęci’.”
Niech łaska waszego Pana Jezusa
Chrystusa będzie ze wszystkimi tymi,
którzy widzą, że poprzez tę książkę
Ja przychodzę i niech usilnie proszą,
żeby to [Moje przyjście] dokonało
się dla ich obrony. Niech wołają z
Miłością: „Przyjdź, Panie Jezu!”
Najważniejszym i koronnym
argumentem świadczącym o
Bożym autorstwie Poematu,
pozostaje niezmiennie sama
jego lektura. Kto przeczyta,
ten zrozumie. A zarazem, tylko
ten, kto przeczyta, naprawdę
zrozumie fenomen tego dzieła
i jego na wskroś przesyconego
Ewangelią Bożego Ducha.
Ks. prof. Patrick de Laubier
wspaniale napisał o Poemacie
Boga-Człowieka, iż umożliwia
on prawdziwe wniknięcie w
tajemnicę i piękno Ewangelii.
„Miłość wymaga poznania:
nie można kochać tego, co
nieznane. Chrystus u Valtorty
jest nie tylko bliski i cudowny,
lecz stanowi także źródło pouczeń
dla naszego współczesnego świata.
Stajemy zmieszani wobec lekkości
i głębi tej katechezy, pełnej mocy,
udzielającej nagle nieoczekiwanego
blasku najmniejszym słowom z Pisma
Św. Czytelnik – pouczony w ten sposób
i porzucający przyzwyczajenia – czyta
następnie z nowym spojrzeniem
Ewangelię, którą przekazuje nam
tradycja. Wchodzi w jej tajemnicę”.
W odniesieniu zaś do przybrania
odpowiedniej postawy otwartości i
zawierzenia Duchowi Św. podczas
lektury tego dzieła, ks. prof. de Laubier
pisze:
„Przypomnijmy na koniec fragment
z Ewangelii, który mówi: „Mąż
Jej, Józef, który był człowiekiem
sprawiedliwym i nie chciał narazić
Jej na zniesławienie, zamierzał
oddalić Ją potajemnie” (Mt 1,19).
Urząd Nauczycielski w konfrontacji
z mistykami znajduje się czasami w
sytuacji Józefa, który nie wiedział,
że Maryja nosi w sobie dzieło Ducha
Świętego. W danym momencie,
rzeczywiście nie zawsze jest łatwo
rozeznać to, co autentyczne, i jesteśmy
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świadkami różnego rodzaju ‘oddalania
z ostrożności’. Trzeba jednak dobrze
odróżnić uzasadnioną ostrożność
od niewiary, która charakteryzowała
postawę faryzeuszy. Im Chrystus
powiedział: Dlaczego Mi nie wierzycie?
„Kto jest z Boga, słów Bożych słucha”
(J 8,47). W tym duchu wypowiada
się też Pius XII: „Publikujcie, kto
przeczyta, ten zrozumie”. A jego rada
nie traci na aktualności”.

Ks. prof. de Laubier zwraca uwa
gę na niezwykle ważną kwestię
naszej postawy, z jaką zabieramy
się do czytania tego dzieła. Można
bowiem przybrać postawę faryzeuszy
i uczonych w Piśmie, którzy tak
naprawdę słuchając Jezusa skupiali
się głównie na tym, by udało im się
Go przyłapać na jakimkolwiek błędzie.
To postawa ludzi, którzy nawet wobec
oczywistego, niepodważalnego dowo
du prawdziwości słów Chrystusa, oraz
Boskiego ich pochodzenia, mówią:
Zagrzmiało! (J 12,28). Czy była to
jednak postawa słuszna i właściwa
oraz dokąd ich ona zaprowadziła?
Jej przeciwieństwem jest posta
wa pełna otwartości (w myśl paw
łowego: Nie lekceważcie. Badajcie.
Zachowujcie, co szlachetne) na
działanie Ducha Świętego. Nie
ma bowiem takiej możliwości, by
ktokolwiek, kto staje wobec tej lektury
z modlitwą do Ducha Świętego o
otwartość na Słowo Prawdy oraz
powierzając się Jego opiece
i prowadzeniu, owego tchnienia
Ducha Świętego na stronach tego
niezwykłego Poematu, który cały jest
Nim przesycony, nie odnalazł.
„Kiedy ranek zaświtał, a Jezus
stanął na brzegu, uczniowie nie
wiedzieli, że to był On. Ale ich miłość
do Niego, natychmiast Go rozpoznała.
To jest Pan!” (J 21,7). A Piotr nie
traci czasu na zbędne dociekania,
że może to jednak nie On, że może

to być pomyłka, że niepotrzebnie
się utrudzi i wyjdzie na naiwnego,
tylko rzuca się w morze, by czym
prędzej być przy Jezusie. To postawa
właściwa uczniom Chrystusa, którzy
pragną bliskości swego Zbawiciela,
którzy tęsknią za każdym słowem,
które pochodzi z ust Jego. I jeszcze
znamienna nauka, jaką przynosi ze
sobą lektura szesnastego rozdziału
markowej Ewangelii.
„Po swym zmartwychwstaniu,
wczesnym rankiem w pierwszy dzień
tygodnia, Jezus ukazał się najpierw
Marii Magdalenie, z której wyrzucił
siedem złych duchów. Ona poszła i
oznajmiła to tym, którzy byli z Nim,
pogrążonym w smutku i płaczącym.
Ci jednak słysząc, że żyje i że ona Go
widziała, nie chcieli wierzyć. Potem
ukazał się w innej postaci dwom z
nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni
powrócili i oznajmili pozostałym. Lecz
im też nie uwierzyli. W końcu ukazał
się samym Jedenastu, gdy siedzieli
za stołem, i wyrzucał im brak wiary
i upór, że nie wierzyli tym, którzy
widzieli Go zmartwychwstałego”
(Mk 16, 9-14).
Zauważmy, że Jezus nie napomina
Marii Magdaleny za jej ‘naiwność’
lub brak roztropności, nie gani jej
głębokiej ufności: Przecież to mogłem
nie być Ja, ktoś mógł was przez ciebie
zwieść, oszukać. Niczego takiego
nie robi. Za to wyrzuca (a to przecież
mocne słowo) brak wiary tym, którzy
nie uwierzyli świadectwu innych o tym,
że Go widzieli.
Wiem, że zrobił się z tego straszny
elaborat, ale mam ogromny dług
wdzięczności wobec Pana Boga
za ten wspaniały dar, jakim był dla
mnie fakt, iż pozwolił mi On kiedyś
(i wciąż pozwala) karmić mego
ducha tym Jego cudownym dziełem,
o którym piękne świadectwo dali
tak wspaniali ludzie Kościoła, jak
św. o. Pio, bł. Matka Teresa, Sł. B.
Pius XII czy choćby nasz śp. ks. dr
Piątkowski. Absolutnie więc mi nie
żal tych kilku chwil, jakie spędziłem
na płodzeniu tej mini ‘apologii’ nie
tyle Valtorty przecież, co naszego
Pana Jezusa Chrystusa, który Jest
Prawdą. To przyjemny obowiązek
- bronić Prawdy. A w Poemacie
przemawia właśnie Prawda, którą Jest

Bóg żywy. Właściwie wszystko, co tu
naskrobałem, mógłbym zawrzeć w
jednym zdaniu-życzeniu-prośbie, nie
tylko do Pana Tomasza Terlikowskiego
(co do którego dobrej woli nie mam
najmniejszych wątpliwości), ale i do
wszystkich sceptycznie nastawionych
wobec Tego, Który pragnie po raz
kolejny dać nam Siebie poprzez
„Poemat”:
Przeczytaj, a zrozumiesz.
Po owocach bowiem poznaje się to
dzieło. A te są bardzo jednoznaczne.
Oby stały się one i naszym udziałem.
Czego wszystkim z serca życzę,
otaczając szczególną modlitwą tych,
którzy z otwartością na działanie
Bożego Ducha wyruszą, prędzej
lub później, w przepiękną podróż
wiary poprzez karty tej niezwykłej i
fascynującej księgi, podarowanej nam
przez Pana.
*
Od Redakcji
Tekst znaleźliśmy przypad
kiem w internecie po – naszym
zdan iem – niez byt fortunnej
publikacji Pana Terlikowskiego.
Najprawdopodobniej nie prze
czytawszy nigdy „Poematu BogaCzłowieka” skrytykował to dzieło
posługując się kilkoma znanymi
argumentami przeciwników,
którzy również nie przeczytali,
a więc nie zdołali tego dzieła
zrozumieć.
Adres: http://www.fronda.
pl/blogi/prog-nadziei/toma
szowi-terlikowskiemu-ku-ref
leksji-slow-kilka-o-dzielachspisanych-przez-marie-valtor
te,33060.html?page=1&
Wypada podziękować ano
n i m o w e m u C z y t e l n i k o w i
za wykonaną pracę: w ob
ronie Prawdy. Można by ją
oczywiście rozszerzyć jeszcze o
informacje, jakie zamieściliśmy
w naszym piśmie jakiś czas
temu, chociażby o związk
 ach
tekstów M. Valtorty z odkry
ciem Chusty z Manopello czy
też o ciekawostkach astronomi
cznych, zawartych w tym dziele,
świadczących o jego nadprzy
rodzonym pochodzeniu.
Jeśli jednak ktoś szuka Pra
wdy, to, co zostało tu napisane
– całkowicie mu wystarczy.
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O tym, jak rozeznawać objawienia...

Pierwszy krok w trudnej sztuce rozeznawania:

Prawdziwe objawienie
jest zgodne
z duchem Ewangelii
KONIECZNOŚĆ
BADANIA DUCHÓW
Św. Jan w swoim pierwszym
liście zawarł wiele pożytecznych i
uniwersalnych zasad rozeznawania
duchów. Przekonuje nas również dziś,
że ich badanie jest konieczne, by nie
dać się zwieść. Napisał m. in.:
«Umiłowani, nie dowierzajcie
każdemu duchowi, ale badajcie
duchy, czy są z Boga, gdyż wielu
fałszywych proroków pojawiło się na
świecie. Po tym poznajecie Ducha
Bożego: każdy duch, który uznaje,
że Jezus Chrystus przyszedł w ciele,
jest z Boga. Każdy zaś duch, który
nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i
to jest duch Antychrysta, który – jak
słyszeliście – nadchodzi i już teraz
przebywa na świecie. Wy, dzieci,
jesteście z Boga i zwyciężyliście ich,
ponieważ większy jest Ten, który w
was jest, od tego, który jest w świecie.
Oni są ze świata, dlatego mówią tak,
jak mówi świat, a świat ich słucha. My
jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga,
słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas
nie słucha. W ten sposób poznajemy
ducha prawdy i ducha fałszu» (1 J
4,1-6).
W słowach św. Jana Apostoła
zawiera się życzliwa i pełna troski
rada, aby nie dowierzać każdemu
duchowi, każdemu prorokowi, nie
ufać od razu każdemu objawieniu,
ale z wielką roztropnością badać,
czy duchy te «są z Boga». Rada ta
jest ważna szczególnie dzisiaj, kiedy
pojawia się coraz więcej objawień, z
których część jest prawdziwa, część
zaś – pochodzi od złego ducha lub
jest wymyślana przez ludzi chorych,
a czasem pragnących rozgłosu i
pieniędzy...
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SZUKANIE
DUCHA EWANGELII
Objawienie, natchnienie lub
orędzie jest prawdziwe tylko wtedy,
gdy jest zgodne z duchem Ewangelii
i w niczym mu się nie sprzeciwia.
Stwierdzenie tej zgodności jest więc
niezbędne, aby jakieś objawienie
mogło być uznane za prawdziwe.
Tą zgodnością z Ewangelią powinny
odznaczać się nie tylko objawienia,
ale nawet zwykłe pouczenia udzielane
przez kapłanów i ludzi świeckich,
kiedy powołują się oni na naukę Bożą.
Autor Listu do Hebrajczyków mówi
bowiem (13,8-9):
«Jezus Chrystus wczoraj i dziś,
ten sam także na wieki. Nie dajcie
się uwieść różnym i obcym naukom,
dobrze bowiem jest wzmacniać serce
łaską, a nie pokarmami, które nie
przynoszą korzyści tym, co się o nie
ubiegają».
Jeśli zatem jakieś objawienie
jest prawdziwe, to w jego treści
oraz w całym jego klimacie musimy
odnaleźć ducha Ewangelii, ducha
nauczania Jezusa i Apostołów, a
nie ludzką przebiegłość i mądrość,
która wskazywałaby, że ktoś dane
objawienie wymyślił lub sfałszował
istniejące już, prawdziwe. Objawienia
są prawdziwe, o ile przepaja
je mądrość i miłość Boża, a nie
ludzkie rozumowanie i osądzanie.
Fałszywe objawienie nie jest zgodne
z duchem Ewangelii. Zawiera ono
elementy z nią sprzeczne, które
wypaczają obraz Boga i zmieniają
pouczenia, które On, jako kochający
Stwórca i Ojciec, nam pozostawił.
Ewangelia poucza nas między innymi
o tym, aby:
– troszczyć się o Królestwo

Niebieskie, bo inne rzeczy będą nam
przydane;
– zawierzyć Opatrzności Bożej w
każdej sytuacji;
– dążyć nieustannie do nawrócenia
i rozwijać w sobie miłość do Boga i
ludzi.
Pismo Święte i prawdziwe obja
wienia zachęcają nas więc do ufności
pokładanej w Bogu.
Fałszywe objawienia uczą:
– przebiegłości;
– zabezpieczania ludzkimi spo
sobami własnego życia;
– koncentrują nas na życiu
ziemskim, aby je przedłużyć, np.
przez gromadzenie poświęconych
środków, pozwalających przetrwać
zapowiadaną przez nie nieuchronną
wojnę lub katastrofę. Takie rady są
sprzeczne z duchem Ewangelii.
Św. Jan Chrzciciel przypomina
nam, że – aby dobrze przygotować się
na spotkanie z Bogiem – powinniśmy
się dzielić, rozdawać, obdarowywać,
a nie gromadzić i zabezpieczać się:
«Pytały go tłumy: Cóż więc mamy
czynić? On im odpowiadał: Kto ma
dwie suknie, niech jedną da temu,
który nie ma; a kto ma żywność, niech
tak samo czyni» (Łk 3,10-11).
Jezus pouczył uczniów i nas, że
Sam się troszczy o tych, którzy Mu
zaufali. Aby to przypomnieć uczniom,
zapytał ich: «Czy brak wam było
czego, kiedy was posyłałem bez
trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni
odpowiedzieli: Niczego» (Łk 22,35).
PRZYKŁAD
JEDEN Z WIELU...
Otrzymaliśmy od kilku Czytelników
– jako wyraz zaufania i troski o
nasze Wydawnictwo – listę środków
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ochronnych na trzy dni ciemności
tytułowaną najczęściej: «Jak
chronić się w czasie kary mającej
przyjść na świat»... Jest w niej wiele
szczegółowych pouczeń o tym, ile –
na czas kary – zgromadzić wody, ziół,
żywności, w jakich opakowaniach (w
niektórych wersjach jest praktyczny
dopisek, by nie zapomnieć o otwie
raczach do konserw), są też na
tych listach wskazówki, jak święcić
bandaże, margarynę, ocet, zapałki
itp., jak przygotować mieszkanie
odpowiednio zabezpieczając okna, a
nawet rada, by nie wpuszczać nikogo
do domu nawet jeśli będzie wyglądał
jak członek rodziny lub przyjaciel...!
Skoro powiedzieliśmy, że zasad
niczym warunkiem, aby uznać jakieś
objawienie za prawdziwe jest jego
zgodność z Pismem Świętym, z
duchem Ewangelii, spójrzymy teraz,
co Pismo Święte odpowiada na
pokusę gromadzenia zapasów wody,
żywności, poświęconych opatrunków
i innych «środków ochronnych».
Chrystus poucza:
«Nie troszczcie się zbytnio o
swoje życie, o to, co macie jeść
i pić, ani o swoje ciało, czym się
macie przyodziać. Czyż życie nie
znaczy więcej niż pokarm, a ciało
więcej niż odzienie?... Jeśli więc
ziele na polu, które dziś jest, a jutro
do pieca będzie wrzucone, Bóg tak
przyodziewa, to czyż nie tym bardziej
was, małej wiary? Nie troszczcie
się więc zbytnio i nie mówcie: co
będziemy jeść? co będziemy pić?
czym będziemy się przyodziewać?
Bo o to wszystko poganie zabiegają.
Przecież Ojciec wasz niebieski wie,
że tego wszystkiego potrzebujecie.
Starajcie się naprzód o królestwo
Boga i o Jego Sprawiedliwość, a to
wszystko będzie wam dodane. Nie
troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo
jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć
się będzie. Dosyć ma dzień swojej
biedy» (Mt 6,25.30-34).
«U was zaś nawet włosy na głowie
wszystkie są policzone. Dlatego nie
bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele
wróbli» (Mt 10,30-31).
Św. Paweł pisząc o przygotowaniu
się na dzień Pana, dodaje:
«Ale wy, bracia, nie jesteście w
ciemnościach, aby ów dzień miał was

zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy
bowiem jesteście synami światłości
i synami dnia. Nie jesteśmy synami
nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto
jak inni, ale czuwajmy i bądźmy
trzeźwi! Ci, którzy śpią, w nocy śpią, a
którzy się upijają, w nocy są pijani. My
zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy
trzeźwi, odziani w pancerz wiary i
miłości oraz hełm nadziei zbawienia»
(1 Tes 5,4-8).
«Dlatego weźcie na siebie pełną
zbroję Bożą, abyście w dzień zły
zdołali się przeciwstawić i ostać,
zwalczywszy wszystko. Stańcie więc
do walki przepasawszy biodra wasze
prawdą i oblókłszy pancerz, którym
jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi
w gotowość głoszenia dobrej nowiny o
pokoju. W każdym położeniu bierzcie
wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie
zgasić wszystkie rozżarzone pociski
Złego. Weźcie też hełm zbawienia
i miecz Ducha, to jest słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy i błagania»
(Ef 6,13-18).
Nie ma więc w Piśmie Świętym
nic o przygotowywaniu wody i kon
serw ani o gromadzeniu ciepłych
koców i odzieży czy też o święceniu
zapałek... Pismo Święte poucza nas,
że „zabezpieczyć się” możemy jedynie
pokładając ufność w Bogu i w Jego
Opatrzności – Jemu pozostawiając
troskę o jutrzejszy dzień. Jezus, nasz
Zbawiciel, poucza nas, byśmy ufali
Bogu, który nas stworzył, kocha,
pielęgnuje, pomaga, prowadzi do
życia wiecznego. Jesteśmy bowiem
«ważniejsi niż wiele wróbli», o które
Bóg również się troszczy. Bóg zaś,
jeśli zechce nas ocalić, może to
uczynić Swą wszechmocą, nawet
pośród największych płomieni kary.
Poucza nas o tym m.in. Księga
Proroka Daniela:
«Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy,
zechce nas wybawić z rozpalonego
pieca, może nas wyratować
z twej ręki, królu! – powiedziało
trzech młodzieńców. Mężom zaś
najsilniejszym spośród swego
wojska polecił związać Szadraka,
Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich
do rozpalonego pieca. Związano
więc tych mężów w ich płaszczach,
obuwiu, tiarach i ubraniach, i wrzucono
do rozpalonego pieca. Ponieważ

rozkaz króla był stanowczy, a piec
nadmiernie rozpalony, płomień ognia
zabił tych mężów, którzy wrzucili
Szadraka, Meszaka i Abed-Nega.
Trzej zaś mężowie, Szadrak, Meszak
i Abed-Nego, wpadli związani do
środka rozpalonego pieca. I chodzili
wśród płomieni wysławiając Boga i
błogosławiąc Pana» (Dn 3,17.20-24).
W prawdziwym objawieniu – tak
jak w Ewangelii – nie znajdziemy
zachęt do ludzkich i materialnych
zabezpieczeń, lecz wezwanie do
naw rócenia, które w dodatku –
jeśli na nie odpowiemy – odwróci
karę. Warto bowiem pamiętać,
że w prawdziwych objawieniach
wszystkie kary zapowiedziane są
jako warunkowe: można je odsunąć,
zmniejszyć lub skrócić powracając do
Boga i stawiając Go w centrum swego
życia. Także ten fakt potwierdza Pismo
Święte ukazując nam proroka Jonasza
wołającego w Imieniu Boga do
mieszkańców Niniwy: «Pan skierował
do Jonasza... te słowa: Wstań, idź do
Niniwy - wielkiego miasta - i upomnij
ją, albowiem nieprawość jej dotarła
przed moje oblicze... Począł więc
Jonasz iść przez miasto... i wołał,
i głosił: Jeszcze czterdzieści dni, a
Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli
mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post
i oblekli się w wory od największego
do najmniejszego... Zobaczył Bóg
czyny ich, że odwrócili się od swojego
złego postępowania. I ulitował się Bóg
nad niedolą, którą postanowił na nich
sprowadzić, i nie zesłał jej» (Jon 1,1-2;
3,4-5.10).
Tak więc Bóg wymaga od nas
autentycznego nawrócenia, gdyż
osłabia ono działanie szatana i może
odwrócić każdą karę. Wezwanie
do gromadzenia żywności i zabez
pieczania swego bytu, aby przetrwać
rzekomą katastrofę, nie skłania do
nawrócenia i koncentruje zbytnio na
życiu ziemskim, które nie jest naszym
ostatecznym celem. Nawoływanie
do gromadzenia zapasów odwraca
uwagę od konieczności nawrócenia,
jest sprzeczne z duchem Ewangelii
i dlatego nie może być uznane za
objawienie prawdziwe.
oprac.: VD
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Bliższe spojrzenie
na fałszywe proroctwa
Marii Bożego Miłosierdzia
Poniższe wy
wody są wstępnym
zastosowaniem
norm oceniania zgła
szanych prywatnych
objawień, usta
nowionych przez
Kongregację Nauki
Wiary w listopadzie
1974 r. do przypadku
przesłań kobiety,
któr a określa się
jako „Maria Bożego
Miłosierdzia”.
Mając doś wia
d c z e n i e p o s ł u g i
w kilku mię
dzynarodowych
teologicznych komisjach ba
dawczych na rzecz odpowiednich
władz Kościoła, będę korzystał
w zwięzłej formie z tej samej
metody analizy i oceny, która
jest standardowo stosowana w
oficjalnym badaniu Kościoła.
Prześledźmy więc pokrótce
podawane przesłania i istotne
dla sprawy działania „Marii
Bożego Miłosierdzia” w świetle
podstawowych kryteriów stoso
wanych przez Kościół dla oceny
autentyczności.
Jak trafnie podsumował znany
francuski mariolog, ks. René
Laurentin, normy stosowane przez
Kościół do oceny zgłoszonego
objawienia prywatnego mogą być
sprowadzone do poniższych trzech
podstawowych kryteriów:
Czy rzekome przesłanie
jest w zgodności z oficjalnym
nauczaniem Kościoła katolickiego
w kwestiach wiary i moralności?
Czy dane zjawiska (stan eks
tazy, sposób przekazywania prze
słań, itp.) są spójne z tradycją
mistyczną Kościoła?
Czy dane przesłanie przynosi
chrześcijańskie owoce duchowe,
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1.
Twierdzenie, że
papież Benedykt
XVI był „ostatnim
prawdziwym pa
pież em na ziemi”
oraz że „następny
papież” będzie
„Fałszywym Pro
rokiem”.

które zawsze towarzyszą auten
tycznie nadprzyrodzonemu prze
słaniu, jak na to wskazują słowa
Jezusa: „z owocu poznaje się
drzewo” (Mt 12,33): silniejsze na
wrócenie, pokój duchowy, radość
duchowa, nowa lub odnowiona
wiara, zaufanie, miłość, większa
wierność Kościołowi oraz większa
z nim jedność?
Niestety, przesłania Marii
Bożego Miłosierdzia, jak również
działania samej domniemanej
wizjonerki, zawierają liczne i
poważne błędy teologiczne, his
toryczne i rzeczowe, rozsiane w
ponad 650 rzekomych przesłaniach
– błędy, które stoją w sprzeczności
z doktrynalnym nauczaniem
Kościoła katolickiego, z tradycją
mistyczną autentycznych kato
lickich objawień prywatnych, z
zawartymi w nich zapowiedziami
oraz z typowymi duchowymi owo
cami pokoju, miłości i radości,
które przychodzą wraz z praw
dziwym niebiańskim przesłaniem.
Poniżej przedstawiono dla
przykładu tylko niektóre z tych
rozprzestrzenionych i poważnych
błędów:

„Mój umiłowany
papież Benedykt
XVI jest ostatnim
prawdziwym papie
żem na ziemi....
Następny papież
będzie wprawdzie
wybrany przez
członków Kościoła katolickiego,
ale będzie Fałszywym Prorokiem”
(12 kwietnia 2012 r.).
Przesłanie to bezpośrednio
przeczy katolickiemu nauczaniu
co do prawowitości wybranego w
sposób ważny papieża. Przesłanie
sugeruje, że z ważnego konklawe
może pochodzić „antypapież”,
co jest w istocie fałszywym lub
„heretyckim” stanowiskiem. Z
tego rzekomego przesłania drogą
dedukcji wynika twierdzenie, że
papież Franciszek jest „Fałszywym
Prorokiem”. To wszystko jest
nagannym odrzuceniem tego, co
Sobory Powszechne, katechizmy
i prawo kanoniczne stanowią
w odniesieniu do prawowitości
ważnie wybranego papieża, a
także odmową właściwej odpo
wiedzi, cechującej się „pobożną
uległością woli i rozumu” wo
bec „autentycznego urzędu nau
czycielskiego Biskupa Rzymu
nawet wtedy, gdy nie przemawia
on ex cathedra” (Sobór Watykański
II, Lumen gentium, 25), jaką każdy
wierny Kościoła katolickiego
winien okazywać obecnemu Ojcu
Świętemu.
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To zawierające błędy przesłanie
jest wyjątkowo niebezpieczne
dla każdego członka Kościoła
katolickiego, jako że stwarza ryzyko
doprowadzenia do formalnej
„schizmy”, czyli oddzielenia
się od Kościoła katolickiego,
które polega na „odmowie
uznania zwierzchnictwa Biskupa
Rzymskiego lub utrzymywania
wspólnoty z członkami Kościoła,
uznającymi to zwierzchnictwo”
(Kodeks Prawa Kanonicznego
[ K P K ] , k a n . 7 5 1 ) . Wy b ó r
schizmy przez katolika prowadzi
do tragicznego w skutkach
zaciągnięcia ekskomuniki
i niemożności przyjmowania
sakramentów (zob. KPK, kan.
1364 § 1).
To błędne przesłanie nie tyl
ko odrzuca prawdziwy pont y
fikat papieża Franciszka, ale
ponadto odmawia właściwego
szacunku dla pontyfikatu papieża
Benedykta XVI, gdyż papież
Benedykt ślubował posłuszeństwo
następnemu papieżowi w dniu
swojej dobrowolnej rezygnacji (nie
będącej wymuszonym usunięciem
ze stanowiska, jak insynuuje się w
rzekomym przesłaniu) 28 lutego
2013 r., a także ponownie przysiągł
swoje całkowite posłuszeństwo
papieżowi Franciszkowi w jego
obecności, podczas ich hist o
rycznego spotkania 23 marca 2013
roku.
2.
W tych rzekomych przesłaniach
kilkakrotnie występuje forma
herezji znanej jako millenaryzm.
Millenaryzm utrzymuje, że
nastąpi w znaczeniu dosłownym
„1000-letnie” panowanie Jezusa
na ziemi (przesłanie z 9 kwietnia
2012 r.), podczas którego nie
będzie papieża na ziemi, a jedynie
rodzaj duchowego papiestwa,
przez które św. Piotr będzie z nieba
rządził Kościołem w swoistym
„raju na ziemi” (zob. przesłania
89, 124, 141; 88, 109, 111, 251,
258).
Kościół katolicki słusznie
potępił millenaryzm oraz ideę
dosłownego okresu 1000 lat,
podczas których Jezus miałby
panować nad ziemskim rajem (zob.
Katechizm Kościoła Katolickiego,

n. 676). Idea 1000 lat
ziemskiej egzystencji bez
widzialnego papieża na
ziemi stanowi praktyczne
pogwałcenie Piotrowej
obietnicy Jezusa (por. Mt
16,15-20), i jest zupełnie
nie do utrzymania na
gruncie źródeł Bożego
Objawienia. To rzekome
proroctwo jest raczej
skrajn ą interpretacją
rozm aitych proroctw
o d n o s z ą c y c h s i ę d o
papiestwa, niż czymś,
co mógłby zaakceptować wierny
katolik.
3.
Odmawianie znaczenia koś
cielnej ocenie rzekomych przesłań
Rzekome przesłania odmawiają
znaczenia kościelnym badaniom i
następującemu po nich osądowi
odnośnie do autentyczności rze
komych przesłań, utrzymując,
że zatwierdzenie przesłań przez
Kościół „nie jest ważne”: „To
nie jest ważne, czy Kościół po
świadczy autentyczność tych
przesłań, ponieważ czas nie jest
po ich stronie” (przesłanie z 9 lipca
2011 r.).
Takie podejście nie może być
uznane za zgodne z autentycznym
katolickim objawieniem prywat
nym, które zawsze kieruje praw
dziwego widzącego, aby przed
stawił swoje przesłania odpo
wiednim władzom Kościoła, nawet
wtedy, gdy Niebo ma świadomość,
że przesłania nie zostaną od razu
zaakceptowane przez właściwe
władze Kościoła przy pierwszym
ich przedłożeniu (jak to było na
przykład w przypadku Guadalupe i
św. Juana Diego czy Lourdes i św.
Bernadety).
4.
Odmowa ujawnienia swojej
tożsamości przez rzekomą wi
zjon erkę oraz oddania się do
dyspozycji lokalnym władzom
Kościoła w celu właściwej teo
logicznej, psychologicznej i nau
kowej oceny kościelnej przy
jednoczesnej międzynarodowej
dystrybucji rzekomych przesłań
poprzez internet i teksty druko
wane.

Co się wiąże, lecz nie uto
żs amia, z poprzednim argu
mentem, wizjonerka, mimo
publicznego rozpowszechniania
tych rzekomych przesłań jako
rzeczywiście nadprzyrodzonych
orędzi z nieba, odmawia przed
stawienia swojej osoby i przyjęcia
postawy posłuszeństwa względem
miejscowych władz Kościoła w
celu odpowiedniego rozeznania
ich autentyczności. Wizjonerka
działa w rejonie miasta Dublin
w Irlandii, dlatego powinna była
poddać tak swoje przesłania, jak
i osobę, właściwemu badaniu
kościelnemu przeprowadzonemu
przez Archidiecezję w Dublinie.
Odmowa posłusznego pod
dania się przez wizjonerkę
upraw nionym władzom Koś
cioła w celu właściwego rozez
nania wyklucza możliwość za
stosowania drugiego kryterium
oceny autentyczności, tj. kwestii
występujących zjawisk, które
zazwyczaj towarzyszą prawdziwej
nadprzyrodzonej komunikacji.
Jezus jest Światłością świata
i wzywa tych, którzy są w Jego
służbie do stanięcia w świetle.
Jego Przeciwnik, inaczej, działa
w ciemności.
5.
Błędy teologiczne
Na przykład, w twierdzeniu,
że Ojciec Niebieski „przychodzi
w imię Jezusa”, a nie, że to ra
czej Jezus przychodzi w imię
Ojca lub Ojciec przychodzi we
własnym imieniu. Te twierdzenia
prowadzą do zamętu i stoją w
sprzeczności z klasycznymi for
mułami trynitarnymi. Ponadto,
stwierdzenia, które bronią „zamę
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tu” obecnego w przesłaniach przez
utrzymywanie, że to „miłość
jest zawiła” (przesłanie 45), są
także antytetyczne w stosunku
do charakteru autentycznego
proroctwa. Jezus przemawia z
dogłębną prostotą i przejrzystością.
Szatan sieje zamęt.
6.
Niespełniona zapowiedź da
ty „Ostrzeżenia”, które miało
nastąpić w przeciągu „kilku mie
sięcy” po 31 maja 2011 roku.
Przesłanie z dnia 31 maja 2011
r. wzywa ludzi, aby przygotowali
się na „Ostrzeżenie” (dane przez
Boga „oświecenie sumienia”,
którego zapowiedź znajduje się
w innych orędziach maryjnych),
które miałoby nastąpić „w ciągu
kilku miesięcy” od 31 maja 2011
roku: „Przygotowujcie się teraz
na to Wydarzenie [Ostrzeżenie],
gdyż pozostało wam już tylko
kilka miesięcy na przygotowanie
waszych dusz” (31 maja 2011).
Przewidywane wydarzenie nie
nastąpiło w ciągu kilku miesięcy,
a nawet roku po zapowiedzi z 31
maja 2011.
7.
Brak autentycznych chrześ
cijańskich owoców duchowego
pokoju, radości, zaufania, mi
łości bliźniego i, w ich miejsce,
przejawy większego strachu, lęku
i dominującego pesymizmu.
Utrzymane w tonie wywołu
jącym strach tematy kary bos
kiej, gniewu, sprawiedliwości
i katastrofy są centralne dla
rzekomych słów Boga Ojca i
Jezusa. Rzekome przesłania
są pełne napominających ty
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rad o potępieniu i sądzie w
słowach i wyrażeniach, które
mocno wypaczają nieskończone
miłosierdzie i miłość Ojca i Syna.
Na przykład, rzekome prze
słania od Jezusa stwierdzające:
„Ci z was, którzy twierdzicie, że
naśladujecie Moje Nauczanie,
ale którzy chcecie pozmieniać
prawa, aby zaaprobować sposoby
postępowania, które w Moich
Oczach są grzeszne – wynoście się
teraz z Mojego Kościoła”.
Także domniemane wypo
wiedzi Ojca Niebieskiego na temat
wysyłania dusz do piekła, gdzie
„będą wydłubywać sobie oczy”,
nie stanowią kontynuacji innych,
autentycznych orędzi Jezusa i
Boga Ojca.
Nawet gdy Jezus, Bóg Ojciec
i Maryja musieli przekazać orę
dzia, które zawierały mocne
stwierd zenia o możliwej, spo
wodowanej pewnymi warunkami
nadchodzącej karze i oczyszczeniu
(które znajdują się na przykład
w autentycznych przekazach o
Bożym Miłosierdziu i z Fatimy),
te przesłania były zawsze prze
kazywane w ogólnym tonie
i kontekście pokoju, miłości,
zachęty, a nawet radości.
Te odpowiednie duchowe właś
ciwości i korespondujące z nimi
owoce duchowe są zasadniczo
nieo becne w rzekomych prze
słaniach, a ponadto wydaje się,
że są one również nieobecne u
znaczącej liczby orędowników
tych rzekomych przesłań.
Konkluzja
Jak to możliwe, że mimo tak
rażących teologicznych i rze
czowych błędów obecnych w

rzek omych przesłaniach Marii
Bożego Miłosierdzia, mogą
one być wciąż tak poczytne w
kręgach wielu katolików dobrej
woli, z których większość trwa w
zobowiązaniu do posłuszeństwa
wobec Magisterium Kościoła,
jak i cechuje się szczególną i
prawdziwą pobożnością maryjną?
Dzieje się tak dokładnie dla
tego, że rzekome przesłania za
wierają pewne elementy, które
przez wielu czytelników mogą być
uznane jako wyraz prawidłowej
oceny współczesnych „znaków
czasu” (oceny, do której wzy
wał Sobór Watykański II, w
konstytucji Gaudium et spes,
nr 4): rozpowszechniony kry
zys wiary i obyczajów w ło
nie Kościoła katolickiego
or az w całym społeczeństwie;
niespotykany dotąd światowy
kryzys ekonomiczny i społe
czny; wszechobecne konflikty
geopolityczne na Bliskim Wscho
dzie i poza nim; wszechobecne
katastrofy naturalne; bliska
perspektywa użycia broni nuk
learnej w Korei Północnej, Iranie,
Pakistanie itp.
Rozpoznanie historycznego
wymiaru oraz wymagań stawia
nych nam przez czasy, w których
żyjemy, jest jak najbardziej do
przyjęcia i stanowi, w moim
przekonaniu, uczciwą i trafną ocenę
współczesnych „znaków czasu”.
Przyjęcie jednak rzekomego
p r z e s ł a n i a p o g r ą ż o n e g o w
teologicznym błędzie i niepo
słuszeństwo Kościołowi jest
ciężkim i niebezpiecznym błędem
czytelnika.
Zachodzi podstawowa różnica
moralna pomiędzy z jednej stro
ny dostrzeganiem poważnych
światowych oznak, które wzywają
świat do pilnego nawrócenia i
w związku z tym do przyjęcia
nieskończonego miłosierdzia Bo
żego przez odpowiadanie wiarą
na autentyczne nadprzyrodzone
przesłania Jezusa i Maryi do
współczesnej ludzkości, które,
co jest rzeczą zrozumiałą,
zawierają boskie „ostrzeżenia”,
zarówno powszechne, jak i
indywidualne, a z drugiej strony
przyjmowaniem i współpracą
z fałszywym przesłaniem,
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które uzurpuje sobie treści au
tentycznych współczesnych
przes łań Jezusa i Maryi, aby
następnie zatruć je fałszywymi
wskazaniami prowadzącymi do
nieposłuszeństwa papieżowi
Franciszkowi i prawowitej wła
dzy Kościoła, odrzuceniem
k l a s y c z n e g o k a t o l i c k i e g o
nauczania dogmatycznego oraz
pierwszeństwa prawdziwej
trad ycji mistycznej Kościoła,
wywołując oparte na strachu i
lęku reakcje na obecną globalną
sytuację w świecie.
N a jw i ęk sz y m niebezp ie
czeńs twem obecnym w tym
fałs zywym przesłaniu jest, w
moim przekonaniu, rzekome
usprawiedliwienie dla stawiania
przez katolików jakiegoś po
jedynczego fałszywego objawienia
ponad udzielonym przez Boga
autorytetem obecnego papieża
jako Zastępcy Chrystusa na ziemi.
Jak na ironię, to rzekome
przesłanie przewiduje nadc ho
dzący rozłam w Kościele. To
z powodzeniem może stać się
samospełniającą się przepowiednią,
celem i strategią Szatana, które
mogą dojść do skutku, przy
najmniej po części, w wyniku
podążania za takimi wyjątkowo
niebezpiecznymi i w istocie
schizm atyckimi przesłaniami,
jak te propagowane przez „Marię
Bożego Miłosierdzia”.
W moim przekonaniu, w ob

liczu doświadczanych przez nas
współcześnie wyzwań i zmian w
Kościele i na świecie, należy się
spodziewać, że pojawi się więcej
fałszywych przesłań w najbliższej
przyszłości – fałszywych przesłań
wymieszanych z prawdziwą treścią
– które służą diabelskiemu celowi
odciągnięcia nas od autentycznej
władzy i nauczania Kościoła oraz
od prawdziwych orędzi z Nieba
dla naszej epoki. Odeprzeć to za
grożenie i zaradzić jego skutkom
można jedynie przez odnowione
zobowiązanie do posłuszeństwa
naszemu Ojcu Świętemu,
papieżowi Franciszkowi oraz
wszelkiej prawowitej władzy
Kościoła.
Módlmy się wspólnie i żarliwie
za naszego umiłowanego Ojca
Świętego, papieża Franciszka,
za nasz święty, powszechny
Kościół o Tryumf Bożego Mi
łosierdzia i Niepokalanego
Serc a Maryi, o którym mówią
autentyczne współczesne orędzia
Jezusa i Maryi, oraz o pokojowe
nawrócenie i pojednanie rzekomej
wizjonerki i wszystkich jej obec
nych zwolenników do serca,
posłuszeństwa i jedności Kościoła.
*
Dr Mark Miravalle jest
profesorem teologii i mariologii
na Franciszkańskim Uniwersytecie
w Steubenville
w Stanach Zjednoczonych.
Tłum. z ang. Julita Kozicka

Z Ewangelii według św. Mateusza (16,18-19):
„Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w
niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.”

"Gdzie jest Piotr,
tam jest Kościół...
Ten, kto nie jest
z papieżem,
nie jest z Bogiem,
a kto chce być
z Bogiem,
musi być
z papieżem..."
Siostra Łucja
z Fatimy
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POCHYLENI z Ojcem Świętym
nad codzienną Ewangelią
Od początku swojej posługi Papież
Franciszek poucza nas, jak rozumieć
Ewangelię. Spotyka się na codzien
nej Eucharystii ze współpracownikami,
świeckimi i duchownymi, w Domu św.
Marty, gdzie już na stałe zamieszkał, re
zygnując z Pałacu Apostolskiego.
Franciszek przedstawia nam naucza
nie Chrystusa i Apostołów w świetle wy
darzeń, jakich jesteśmy świadkami, pa
trzy na życie całego Kościoła, a także na
codzienne zmagania chrześcijan przez
pryzmat Bożej Prawy, ukazując klejnoty
w niej zawarte, tworzące drogowskaz w
życiu każdego człowieka.
Prezentujemy zaledwie okruchy tego
nauczania, gdyż jego aktualny ogrom
uniemożliwia przedstawienie całości...
14 marca 2013
Tylko niosąc Krzyż
zbudujemy Kościół
W czytaniach dopatruję się pewnego
elementu wspólnego: chodzi o ruch. W
pierwszym czytaniu ruch chodzenia; w
drugim czytaniu ruch budowania Kościo
ła; w trzecim, w Ewangelii, ruch wyzna
wania. Iść, budować, wyznawać.
Iść. „Chodźcie, domu Jakuba, po
stępujmy w światłości Pańskiej!” (Iz 2,5).
Oto pierwsza rzecz, jaką Bóg powiedział
Abrahamowi: Chodź w mojej światłości i
bądź nienaganny. Chodzić: nasze życie
jest wędrówką i nie jest dobrze, kiedy za
trzymujemy się. Chodzić nieustannie, w
obecności Pana, w światłości Pana, sta
rając się żyć tak nienagannie, jak tego
wymagał Bóg od Abrahama, w Jego
obietnicy.
Budować. Budować Kościół. Jest
mowa o kamieniach: kamienie mają
swoją trwałość; ale kamienie żywe, ka
mienie namaszczone Duchem Świętym.
Budować Kościół, Oblubienicę Chrystu
sa, na tym żywym kamieniu węgielnym,
którym jest sam Pan, w ruchu naszego
życia, budować.
Trzecie, wyznawać. Możemy cho
dzić ile chcemy, możemy budować wiele
rzeczy, ale jeśli nie wyznajemy Jezusa
Chrystusa, nie jest dobrze. Staniemy
się użyteczną organizacją pozarządo
wą, ale nie – Kościołem, Oblubienicą
Chrystusa. Kiedy nie idziemy, stoimy.
Kiedy nie budujemy na kamieniu, co
się dzieje? Dzieje się to, co zdarza się
dzieciom budującym na plaży zamki z
piasku – wszystko się wali, jest pozba
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wione trwałości. Kiedy nie wyznajemy
Jezusa Chrystusa, przychodzi mi na
myśl zdanie Leona Bloya: „Kto nie modli
się do Pana, modli się do diabła”. Kiedy
nie wyznaje się Chrystusa, wyznaje się
światowość demona.
Iść, budować-konstruować, wyzna
wać. Rzecz jednak nie jest taka łatwa,
bo podczas chodzenia, budowania, wy
znawania, czasami następują wstrząsy,
są ruchy, które nie są właściwym ruchem
chodzenia: to ruchy, które nas ciągną
wstecz.
W tej Ewangelii następuje szcze
gólna sytuacja. Sam Piotr, który wyznał
Jezusa Chrystusa, mówi Mu: Ty jesteś
Chrystus, Syn Boga żywego. Pójdę za
Tobą, ale nie mówmy o krzyżu. To nie
wchodzi w grę. Pójdę za Tobą z innymi
możliwościami, bez krzyża. Kiedy idzie
my bez Krzyża, kiedy budujemy bez
Krzyża i kiedy wyznajemy bez Krzyża,
nie jesteśmy uczniami Pana: jesteśmy
światowi, jesteśmy biskupami, kapłana
mi, kardynałami, papieżami, ale nie –
uczniami Pana.
Chciałbym, abyśmy wszyscy, po
tych dniach łaski, mieli odwagę, właśnie
odwagę, chodzić w obecności Pana, z
Krzyżem Pana; budować Kościół na krwi
Pana, która została przelana na Krzyżu;
i wyznawać jedyną chwałę: Chrystusa
ukrzyżowanego. Tak Kościół będzie po
stępował naprzód.
Życzę nam wszystkim, aby Duch
Święty, przez modlitwę Maryi, naszej
Matki, udzielił nam tej łaski: chodzić,
budować, wyznawać Jezusa Chrystusa
Ukrzyżowanego. Amen
3 kwietnia 2013
Nie narzekajmy ciągle
Ojciec Święty zauważył, że dwaj
uczniowie z Emaus opuścili Jerozolimę
po śmierci Mistrza lękając się. Dodał, że
wszyscy uczniowie się bali. Jednakże po
drodze nieustannie rozmawiali o wyda
rzeniach, które dopiero co miały miejsce
i narzekali. Wręcz nieustannie narze
kali. Im bardziej narzekali, tym bardziej
zamykali się w sobie: nie dostrzegali
przed sobą perspektyw, jedynie mur –
zauważył papież. Po tak wielkiej nadziei,
doświadczali, że zawiodło to wszystko,
w co wierzyli. Kisili swe życie w kwasie
narzekań, narzekając coraz bardziej i
bardziej.
Myślę, że bardzo często, kiedy za

chodzą trudne sytuacje, także kiedy
przychodzi na nas krzyż, grozi nam to
zamknięcie się w narzekaniu. Ale Pan
także i w tej chwili jest blisko nas, choć
Go nie rozpoznajemy. I mimo, że Jezus
do nas mówi, a my słyszymy w nas to,
co dobre, to jednak w głębi nadal się
lękamy: wydaje się, że narzekanie jest
bezpieczniejsze. Wydaje się jakby za
bezpieczeniem: to moja prawda, klęska.
Nadziei już nie ma.
Papież Franciszek wskazał w tym
kontekście na cierpliwość Pana Jezusa
wobec dwóch uczniów. Najpierw ich wy
słuchiwał, a następnie powoli wyjaśniał,
a wreszcie ukazał się. Tak też Jezus
czyni z nami. Nawet w najciemniejszych
momentach: jest zawsze z nami, idzie z
nami – zaznaczył Papież. Dodał, że w
końcu Pan Jezus pozwala nam dostrzec
swoją obecność.
Ojciec Święty podkreślił, iż „narze
kanie jest czymś złym, nie tylko wobec
innych, ale także kiedy narzekamy na
samych siebie, kiedy wszystko wydaje
nam się gorzkie. Są złe, bo odbierają
nam nadzieję. Nie podejmujmy tej gry,
by żyć narzekaniem! Jednocześnie Pa
pież zachęcił, by w chwilach trudności
szukać schronienia u Pana, który jest
cierpliwy i wie jak nas wyprowadzić z
tych sytuacji.
Ufajmy Panu. On nam zawsze towa
rzyszy na naszej drodze, nawet w naj
ciemniejszych godzinach. Bądźmy pew
ni, że Pan nas nigdy nie opuszcza: jest
zawsze z nami, także w trudnej chwili.
I nie szukajmy schronienia w narzeka
niach: szkodzą nam. Szkodzą naszemu
sercu.
4 kwietnia 2013
Zdumienie spotkaniem
z Chrystusem rodzi pokój
Papież Franciszek zauważył, że czy
tania czwartku w oktawie Wielkanocy
mówią o zdziwieniu: zdziwieniu tłumów z
powodu uzdrowienia przez Piotra w imię
Chrystusa chromego oraz zdziwieniu
uczniów w obliczu objawienia się mię
dzy nimi zmartwychwstałego Jezusa.
Ojciec Święty zaznaczył, że zdziwienie
jest wielką łaską, jaką obdarza nas Bóg
w spotkaniu z Jezusem Chrystusem.
Sprawia ono, że przeżywamy coś, co
nas przekracza, coś znaczenie głębsze
go od entuzjazmu kibiców, kiedy wygry
wa ich drużyna: jest to spotkanie Jezusa
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żywego, chociaż sądziliśmy, że nie jest
to możliwe.
Papież wskazał, że tym zadziwie
niem nie można żyć nieustannie, pozo
stawia ono jednak ślad w naszej duszy,
pocieszenie i wreszcie pokój. Chrześci
janin, nawet w obliczu najboleśniejszych
prób nie traci pokoju i obecności Jezusa.
Może modlić się o duchowe pocieszenie
oraz pokój. Jest to pokój, którego nie
można utracić, bo nie należy do człowie
ka, lecz do Pana, jest darem Bożym.
Na zakończenie Ojciec Święty za
chęcił do modlitwy: „Prośmy o łaskę
duchowego pocieszenia i duchowego
pokoju, który zaczyna się od tego zadzi
wienia radości w spotkaniu z Jezusem
Chrystusem”.
5 kwietnia 2013
Jedynie Jezus zbawia
Odnosząc się do czytań liturgicznych
piątku w Oktawie Wielkanocy, papież
przypomniał, że jedynie w imię Jezusa
jesteśmy zbawieni. Zauważył, że Piotr,
który zaparł się Jezusa, teraz z odwa
gą, w więzieniu, daje swoje świadectwo
przed przywódcami żydowskimi, wyja
śniając, że chromego uzdrowiła łaska
dzięki wezwaniu Imienia Jezus. „To imię
nas zbawia” - podkreślił Ojciec Święty.
Jednocześnie dodał, że Piotr nie wypo
wiada tego imienia sam od siebie, ale
„napełniony Duchem Świętym”. „Fak
tycznie nie możemy wyznać Jezusa, nie
możemy mówić o Jezusie, nic nie mo
żemy powiedzieć o Jezusie bez Ducha
Świętego. To Duch Święty nas pobudza
do wyznawania Jezusa lub mówienia o
Jezusie czy też pokładania ufności w
Jezusie. Jezusie, który jest zawsze na
drodze naszego życia”.
„W kurii w Buenos Aires od 30 lat pra
cuje skromny człowiek, ojciec ośmiorga
dzieci. Zanim wyjdzie, pójdzie wykony
wać powierzone mu obowiązki zawsze
mówi «Jezu!». Zapytałem go kiedyś:
Dlaczego zawsze mówisz ‘Jezu’?. Ten
skromny człowiek odpowiedział «Kie
dy mówię ‘Jezus’ czuję się silny, czuję,
że mogę pracować, i wiem, że On jest
ze mną, że mnie podtrzymuje». Papież
podkreślił, że człowiek ten nie studiował
teologii, ma tylko łaskę chrztu i moc Du
cha Świętego. Dodał że świadectwo to
przypomina nam, że na tym świecie, w
którym jest tak wielu zbawców - zbawia
jedynie imię Jezus. Ojciec Święty za
uważył, że we współczesnym świecie
wiele osób próbuje rozwiązać swoje
problemy uciekając się do czarowników
czy kart tarota. Ale tylko Jezus zbawia
„i musimy o tym zaświadczyć! Tylko On
jeden”. Zaś Maryja zawsze prowadzi nas
do Jezusa, jak to uczyniła w Kanie, gdy
powiedziała: „Zróbcie wszystko, cokol

wiek wam powie”. „Tak więc powierzmy
się imieniu Jezus, wzywajmy imienia
Jezusa, pozwalając aby pobudzał nas
Duch Święty, aby ufnie modlić się w imię
Jezusa” - powiedział papież Franciszek.
6 kwietnia 2013
Wiary nie można
sprzedawać
„Aby znaleźć męczenników, nie trze
ba udawać się do katakumb czy do Ko
loseum – męczennicy żyją teraz, w tak
wielu krajach. Chrześcijanie są prześla
dowani z powodu wiary. W niektórych
krajach nie mogą nosić krzyża – są za
to karani. Dziś, w XXI w., nasz Kościół
jest Kościołem męczenników”. O odwa
dze dawania świadectwa wierze, o którą
nie można się targować ani sprzedawać
jej temu, kto oferuje najwięcej, mówił Pa
pież Franciszek w homilii.
Najpierw żartobliwie skomentował
fragment Ewangelii św. Marka (16, 9-15),
w którym mowa jest o ukazaniu się Jezu
sa Marii Magdalenie, uczniom z Emaus
i jedenastu apostołom: „Kiedy czytam tę
Ewangelię, myślę, że św. Marek chyba
nie żywił wielkiej sympatii do Marii Mag
daleny, ponieważ przypomina, że Pan
wyrzucił z niej siedem złych duchów,
czyż nie? To była kwestia sympatii...”
Następnie przedstawił refleksję na
temat wiary – „łaski” i „daru Pana” –
której nie można przemilczać – a która
rozszerza się „na wszystkie narody”, jak
mówimy w Kolekcie z Mszy św. – ponie
waż „my nie jesteśmy przywiązani do
jakiegoś wytworu fantazji”, ale „do rze
czywistości, którą widzieliśmy i o której
słyszeliśmy”. Papież nawiązał do frag
mentu Dziejów Apostolskich (4, 13-21)
z pierwszego czytania Mszy św. Wobec
nakazu arcykapłanów i faryzeuszy, aby
nie mówić o Jezusie, Piotr i Jan – pod
kreślił – „trwali mocno w tej wierze”, mó
wiąc: „My nie możemy nie mówić tego,
cośmy widzieliśmy i słyszeli”.
Ich świadectwo, dodał, „skłania mnie

do myślenia o naszej wierze. A jak jest
z naszą wiarą? Czy jest mocna? Czy
może czasami jest trochę słabowita,
taka sobie? Kiedy przychodzą trudno
ści, czy jesteśmy odważni jak Piotr, czy
trochę letni?” Piotr, uczy nas, że „wiary
się nie negocjuje. W historii ludu Bożego
zawsze była ta pokusa: aby urwać ka
wałek wiary”, może nawet nie „tak dużo”.
Ale „wiara – wyjaśnił – jest taka, jaką
wyznajemy w Credo”. Tak więc trzeba
przezwyciężyć „pokusę zachowywania
się po trosze ‚tak jak robią wszyscy’, nie
być tak bardzo, tak sztywnym”, ponie
waż właśnie „od tego zaczyna się droga,
która prowadzi do apostazji”. Bowiem
„kiedy zaczynamy obcinać wiarę, nego
cjować wiarę, po trosze sprzedawać ją
najlepszemu kupcowi, wchodzimy na
drogę apostazji, niewierności Panu”.
Ale właśnie „przykład Piotra i Jana
pomaga nam, umacnia nas”. Podobnie
jak przykład męczenników w historii Ko
ścioła. Są to ci, „którzy mówią ‚nie może
my milczeć’, jak Piotr i Jan. A to dodaje
siły nam, którzy czasami mamy wiarę
dość słabą. Dodaje nam siły, by żyć z
tą wiarą, którą otrzymaliśmy, z tą wia
rą, będącą darem, którym Pan obdarza
wszystkie ludy”.
Papież zasugerował codzienną mo
dlitwę: „Panie, dziękuję Ci za wiarę.
Strzeż mojej wiary, spraw, aby wzrasta
ła. Aby moja wiara była silna, odważna. I
pomagaj mi w chwilach, kiedy jak Piotr i
Jan muszę mówić o niej publicznie. Ob
darz mnie odwagą”.
8 kwietnia 2013
Złota reguła pokory
Pokora jest «złotą regułą»: dla chrze
ścijanina «robienie postępów» oznacza
«uniżanie się». I właśnie drogą pokory,
wybraną przez samego Boga, przycho
dzą miłość i miłość bliźniego.
Cała historia wiary, powiedział Pa
pież, składa się z pokory i «mówi nam
wszystkim o pokorze». Podobnie histo
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ryczny fakt narodzin Jezusa. Wydaje
się, że Bóg chciał, aby każde wydarze
nie «działo się w ukryciu, by nie było pu
bliczne», by było jakby «okryte cieniem
Ducha Świętego». To dlatego – dodał
- «wszystko przychodzi drogą pokory.
Bóg, pokorny, uniża się: przychodzi do
nas i się uniża. I dalej będzie się uniżał
aż po krzyż».
W momencie zwiastowania również
„Maryja – powiedział Papież Franciszek
– uniża się: nie rozumie dobrze, ale jest
wolna: pojmuje tylko istotę. I mówi ‚tak’.
Jest pokorna: ‚Niech będzie wola Boża’.
Zdaje swoją duszę na wolę Boga. I Jó
zef, jej narzeczony – nie byli jeszcze po
ślubie – on również się uniża i bierze na
siebie tę ogromną odpowiedzialność.
Józef również mówi ‚tak’ aniołowi, który
we śnie powiedział mu tę prawdę».
Właśnie styl Maryi i Józefa poka
zuje, że «cała miłość Boża dociera do
nas drogą pokory. Bóg pokorny, który
zechciał wędrować ze swoim ludem» .
Papież nawiązał do księgi Powtórzone
go Prawa, mówiąc: «Niosłem cię na pu
styni, jak ojciec niesie swego syna. Bóg,
pokorny i bardzo dobry. Bóg cierpliwy.
Jest to inne postępowanie niż bożków:
bożkowie są silni, dają odczuć swoją
władzę: ja tu rządzę!.
Nasz Bóg – ponieważ jest prawdzi
wy, ponieważ nie jest sztucznym Bo
giem, jest prawdziwy; nie jest Bogiem
z drewna, zrobionym przez ludzi, jest
prawdziwy – woli iść w ten sposób, dro
gą pokory. Pokora nie oznacza chodzić
po ulicach ze spuszczonymi oczami:
nie, nie. Pokora to ta, której uczy nas
Bóg, uczy nas Maryja, uczy nas Józef.
Pokorą jest postawa Jezusa, który koń
czy na krzyżu. I to jest złota reguła dla
chrześcijanina: robienie postępów, roz
wój i uniżanie się. Nie można iść inną
drogą. Jeśli się nie uniżam, jeśli ty się
nie uniżasz, nie jesteś chrześcijaninem.
‚Ale dlaczego muszę się uniżyć? Aby po
zwolić, by cała miłość Boga przyszła tą
drogą, która jest jedyną wybraną przez
Niego – nie wybrał żadnej innej – i koń
czy się na krzyżu. A potem w tryumfie
zmartwychwstania».
«Triumf chrześcijanina przychodzi
drogą uniżenia. Sądzę, że tak się to
mówi: uniżyć się. Patrzmy na Jezusa,
który zaczyna się uniżać w tej pięknej
tajemnicy. Patrzmy na Maryję i patrzmy
na Józefa. I prośmy o łaskę pokory. Tej
jednak, która jest drogą, po jakiej idzie
z pewnością miłość bliźniego. Kiedy Pa
weł mówi nam: ‚uważajcie, że inni są od
was lepsi’, często trudno jest tak myśleć.
Paweł myśli jednak o tej tajemnicy, o tej
drodze, ponieważ on w głębi swojej du
szy wie, że miłość chodzi tylko tą drogą
pokory». «Jeśli bowiem nie ma pokory,
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miłość zostaje zablokowana, nie może
iść. Prośmy zatem o łaskę pokory Matkę
Bożą, św. Józefa i Jezusa».
9 kwietnia 2013
Pochwała łagodności
Pokusa obmawiania innych i kryty
kowania ich czai się zawsze za węgłem.
Także w rodzinie, wśród przyjaciół i w
parafii, „gdzie panie z katechez walczą
z paniami z Caritasu”. To „są codzienne
pokusy” – nieprzyjaciółki łagodności” i
jedności wśród osób oraz we wspólno
cie chrześcijańskiej – które „nachodzą
wszystkich, także mnie”. Właśnie przed
taką postawą przestrzegał Papież Fran
ciszek w czasie Mszy św.
Papież wskazał drogę ewangelicznej
łagodności, aby dać Duchowi możliwość
działania i odrodzenia nas do „nowe
go życia”, na które składa się jedność
i miłość. „Prośmy o łaskę” – powiedział
– byśmy „nikogo nie osądzali”, abyśmy
nauczyli się „nie obgadywać” innych za
plecami – byłby to „spory krok naprzód”
– a starali się „być jedni dla drugich mi
łosierni”, „pełni szacunku”, ustępując z
łagodnością „miejsca drugiemu”.
„W modlitwie na początku Mszy św.
– powiedział Papież w homilii – pro
siliśmy Pana, aby przez moc Jezusa
zmartwychwstałego okazał światu peł
nię nowego życia. Po zmartwychwsta
niu Jezusa zaczyna się nowe życie: to
powiedział Jezus do Nikodema. Musiał
‚narodzić się z wysoka’, rozpocząć”. Ni
kodem – wyjaśnił Papież Franciszek, na
wiązując do ewangelicznego fragmentu
św. Jana (3, 7-15) – „jest człowiekiem
uczonym. Trochę wcześniej w Ewangelii
odpowiedział Jezusowi: Jakże człowiek
może narodzić się na nowo, powrócić
do łona swojej matki i powtórnie się na
rodzić?Jezus mówił o innym wymiarze:
„narodzeniu się z wysoka”, narodzeniu
się z Ducha. Są to nowe narodziny, to
jest nowe życie, owa moc, piękno nowe
go życia, o które prosiliśmy w modlitwie.
To jest nowe życie, które otrzymaliśmy
w chrzcie, ale które musi się rozwinąć”.
„Powinniśmy robić wszystko – po
twierdził raz jeszcze Papież – aby to
życie rozwijało się w nowe życie. A ja
kie będzie to nowe życie? Nie jest tak,
że dziś mówimy: ‚Tak, dzisiaj się naro
dziłem, koniec, rozpoczynam od nowa”.
Jest to droga, mozolna droga, trzeba się
nad tym natrudzić. Ale jest to też droga,
która nie zależy talko od nas: zależy
przede wszystkim od Ducha, a my po
winniśmy otworzyć się na Ducha, aby
On sprawił w nas to nowe życie”.
„W pierwszym czytaniu – powiedział
Papież Franciszek, komentując frag
ment z Dziejów Apostolskich (4,31-37)
z dzisiejszej liturgii – mamy jakby zapo

wiedź, antycypację tego, czym
będzie ‚nowe życie’, czym powin
no być ‚nowe życie’. Rzesza tych,
którzy stali się wierzącymi, miała
jedno serce i jedną duszę. Jed
ną duszę, jedno serce: jedność,
ta jedność, ta jednomyślność, ta
harmonia uczuć w miłości, wza
jemna miłość. To myślenie, że
„inni są lepsi ode mnie” – czyż
nie jest to piękne?”
„Ale rzeczywistość – wyja
śnił Papież – mówi nam, że po
chrzcie to nie przychodzi auto
matycznie. To jest praca, którą
trzeba wykonywać w czasie drogi życia,
to jest praca, którą Duch ma wykonać w
nas, i jest to wierność Duchowi z naszej
strony”. A „ta łagodność we wspólnocie
jest cnotą nieco zapomnianą. Bycie ła
godnymi, zrobienie miejsca drugiemu.
Jest tak wielu wrogów łagodności, po
czynając od plotek, może nie? Kiedy
woli się plotkować, obgadywać drugie
go, skrytykować nieco drugiego. Są to
rzeczy powszednie, które zdarzają się
wszystkim, także mnie”.
„Są to pokusy złego ducha – konty
nuował – który nie chce, aby Duch przy
szedł do nas i zaprowadził ten pokój, tę
łagodność we wspólnotach chrześcijań
skich. Idziemy do parafii, a panie z ka
techezy walczą z paniami z Caritasu”. I
„wciąż są te walki. Także w rodzinie czy
dzielnicy. I także wśród przyjaciół. A to
nie jest nowe życie. Kiedy przychodzi
Duch i sprawia, że rodzimy się do no
wego życia, czyni nas łagodnymi, miło
siernymi. .Nie osądzać nikogo: jedynym
Sędzią jest Pan”. A zatem sugestia, aby
„milczeć. A jeśli muszę coś powiedzieć,
powiem to jemu, jej, a nie całej dzielnicy.
Jedynie temu, kto może zaradzić danej
sytuacji”.
„To jest tylko jeden krok w nowym
życiu, ale jest to krok codzienny. Je
śli, z łaską Ducha, uda nam się nigdy
nie obgadywać, będzie to spory krok
naprzód. I zrobi to dobrze wszystkim.
Prośmy Pana, aby okazał nam i światu
piękno i pełnię tego nowego życia, tego
rodzenia się z Ducha, który przychodzi
do wspólnoty wiernych i prowadzi nas do
bycia łagodnymi, do bycia miłosiernymi
dla siebie nawzajem. Pełnymi szacunku.
Prośmy o tę łaskę dla nas wszystkich”.
10 kwietnia 2013
Zbawienie PRZEZ MIŁOŚĆ
«Pan nie zbawia nas listem, dekre
tem, lecz nas zbawił» i dalej nas zbawia
«swoją miłością», przywracając ludziom
«godność i nadzieję». Papież Franciszek
mówił o zbawieniu chrześcijańskim, uka
zując jego najbardziej autentyczne zna
czenie: miłość Boga, który przez swego
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łem. Wierzę, że Twoja miłość mi daje na
dzieję». Oto dlaczego staje się «piękną
rzeczą wierzyć w miłość», bo «taka jest
prawda. Jest to prawda naszego życia».
Wezwanie do wiary w miłość Boga
Papież powtórzył jeszcze raz na za
kończenie homilii, kiedy zachęcił do
otwarcia «serca, aby ta miłość przyszła,
napełniła nas i sprawiła, że będziemy
kochać innych».
11 kwietnia 2013
Posłuszeństwo Bogu
daje wolność
Jednorodzonego Syna «stał się jednym
z nas, wędrował z nami».
Komentując kolektę, Papież podkre
ślił, że w pierwszej modlitwie Mszy św.
praktycznie zostało powiedziane Panu:
«Ty w Zmartwychwstaniu uczyniłeś dwie
rzeczy: przywróciłeś człowiekowi jego
utraconą godność», i w konsekwencji
«dałeś mu nadzieję». To – wyjaśnił «jest zbawienie. Pan daje nam godność,
którą utraciliśmy. Ta godność dzieci
przywraca godność i daje nam również
nadzieję. Ta godność trwa w czasie aż
do ostatecznego spotkania z Nim. To
jest droga zbawienia i to jest piękne:
sprawia to tylko miłość. Jesteśmy god
ni, jesteśmy kobietami i mężczyznami,
którzy mają nadzieję». Bywa jednakże
czasami, że «chcemy zbawić samych
siebie i wierzymy, że się nam uda. ‚Sam
się zbawię!’. Nie mówimy tak, ale w ży
ciu tak postępujemy. Na przykład kiedy
myślimy: ‚zbawię się dzięki pieniądzom.
Jestem bezpieczny, mam pieniądze, nie
ma problemu... mam godność: godność
osoby bogatej». Jednak – przestrzegł
Papież Franciszek – wszystko to «nie
wystarcza. Pomyślmy o przypowieści z
Ewangelii, o człowieku, który miał peł
ny spichlerz i mówił: ‚Zbuduję jeszcze
jeden, żeby mieć więcej, a potem będę
spał spokojnie’. A Pan mu odpowiada:
‚Głupcze, jeszcze tej nocy umrzesz’. Ta
kie zbawienie nie jest dobre, jest to zba
wienie prowizoryczne, zbawienie pozor
ne», podobnie dzieje się, kiedy ulegamy
złudzeniu, że «zbawi nas próżność,
duma», uważamy, że jesteśmy «silni»,
«kryjąc nasze ubóstwo, nasze grzechy
pod maską próżności, dumy»: wszystkie
te rzeczy kończą się, podczas gdy praw
dziwe zbawienie wiążę się z godnością
i nadzieją, otrzymanymi dzięki miłości
Boga – dodał nawiązując do fragmentu
z Ewangelii św. Jana (3, 16-21), odczy
tanego wcześniej – który posłał swego
Syna, by nas zbawił.
Dlatego Papież wezwał do złożenia
«aktu wiary» słowami: «Panie, ja wierzę.
Wierzę w Twoją miłość. Wierzę, że Two
ja miłość mnie zbawiła. Wierzę, że Twoja
miłość dała mi godność, której nie mia

Słuchanie Boga i pójście za Jezusem
dają wolność i szczęście, jakiego „pro
pozycje świata” nie mogą zapewnić. Być
posłusznym Bogu to słuchać Boga, mieć
otwarte serce na pójście drogą, którą
Bóg wskazuje. I to czyni wolnymi - mówił
Ojciec Święty.
Odwołał się do przykładu św. Piotra,
który faryzeuszom i uczonym w Piśmie
powiedział: „Robię to, co mi mówi Jezus,
a nie to, co wy chcecie, bym robił”. Za
sprawą naszych słabości doświadczamy
bowiem w życiu także rzeczy nie pocho
dzących od Boga i „podwójnego życia”,
w którym kierujemy się „tym, co mówi
Jezus” i „tym, co wskazuje świat”.
Papież zauważył, że wielu tych, któ
rzy słuchają Jezusa spotyka prześlado
wanie. Ale to właśnie podążanie drogą
Jezusa jest celem, do którego wzywa
Kościół. Chodzi o to, by nie słuchać pro
pozycji świata, które oddalają od Boga,
gdyż to nie daje szczęścia.
Siłę do podążania drogą wskazaną
przez Jezusa i do posłuszeństwa Bogu
możemy otrzymać od Ducha Świętego.
Musimy jednak zdobyć się na odwagę,
by powiedzieć: „Panie, jestem grzeszni
kiem, tyle razy byłem posłuszny rzeczom
światowym, ale chcę być posłuszny To
bie, chcę iść Twoją drogą”. - Prośmy o tę
łaskę kroczenia zawsze drogą Jezusa. A
gdy tego nie robimy, prośmy o przeba
czenie. Pan przebacza, bo jest tak dobry
12 kwietnia 2013
Triumfalizm
wielką pokusą życia
Triumfalizm jest wielką pokusą ży
cia chrześcijańskiego, na którą nie byli
odporni nawet apostołowie. „Triumfa
lizm nie pochodzi od Pana”, który żył
pokornie. Papież wskazał, że „czas jest
wysłannikiem Boga”, który „zbawia w
czasie”, a nie w jednej chwili. Zbawia
„w historii, w osobistej historii każdego z
nas” i nie działa „jak wróżka ze swą cza
rodziejską różdżką”.
Pan uczy nas, że w życiu nie jest
wszystko magiczne, że triumfalizm nie
jest chrześcijański. Przeciwnie łaską jest
to, że „musimy prosić”, dlatego koniecz

na jest wytrwałość na drodze Pańskiej,
„aż do końca, dzień po dniu”. Drogą tą
idzie się z wysiłkiem, ale i z radością.
Niech więc „Pan wybawi nas od trium
falistycznych fantazji” - modlił się papież.
13 kwietnia 2013
Życia nie wolno fałszować
W obliczu problemów życiowych
chrześcijanin nie powinien iść na skróty,
lecz zawsze powierzać się Bogu, który
nie odmówi mu swojej pomocy. Zapewnił
o tym Ojciec Święty.
Życie nie powinno być fałszowane,
kiedy sprawy mają się źle, bo oznacza
to, że brakuje nam zaufania do Boga,
który jest Panem życia. Wręcz przeciw
nie, chrześcijanin umie zaakceptować,
to co się jemu przytrafia - powiedział
papież Franciszek nawiązując do czytań
Dziejów Apostolskich. Wskazał na dzie
je pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej.
W czytanym dziś fragmencie widzimy
nowych braci w wierze, którzy dyskutują
między sobą - Grecy przeciwko Żydom
- z powodu pewnych potrzeb praktycz
nych, takich jak pomoc dla wdów. Grecy
uważali, że ich wdowy są zaniedbywane.
Papież zatrzymał się nad tą sceną i
zauważył, że pierwsza rzecz, którą ro
bią jest szemranie, plotkowanie jeden
przeciw drugiemu. „Ale nie prowadzi to
do jakiegokolwiek rozwiązania, nie daje
rozwiązania. Apostołowie, z pomocą Du
cha Świętego zareagowali dobrze: zwo
łali grupę uczniów i rozmawiali. I to jest
pierwszy krok: jeśli są trudności, musimy
się im dobrze przyjrzeć, rozważyć i omó
wić. Nigdy nie wolno ich ukrywać”.
Właśnie to robią apostołowie. Nie
kryją się, oceniają i podejmują decyzję,
bez owijania w bawełnę - zauważył pa
pież. Rozumiejąc, że ich pierwszym
obowiązkiem „była modlitwa i posługa
Słowa”, opowiadają się za ustanowie
niem diakonów, aby im pomagali w tej
posłudze. Odczytując to wydarzenie
pierwszych chrześcijan w świetle Ewan
gelii, ukazującej Jezusa uspokajającego
uczniów na wzburzonym jeziorze papież
Franciszek skomentował: „Kiedy poja
wiają się problemy, trzeba je podjąć, a
Pan pomoże nam je rozwiązać”.
„ Nie należy bać się problemów, sam
Jezus powiedział do swoich uczniów: «
To Ja jestem, nie bójcie się». Pan jest
zawsze. Kiedy przychodzą trudności ży
cia, problemy, nowe rzeczy, które trzeba
podjąć: Pan jest obecny. Możemy się
mylić, naprawdę, ale On jest zawsze
blisko nas i mówi: «Pomyliłeś się, wejdź
na właściwą drogę» (...) Nie jest dobrym
podejściem fałszowanie życia, robienie
makijażu życia: nie, nie. Życie jest takie
jakie jest, jest rzeczywistością. Jest ta
kie, jakim chce tego Bóg, lub takim, ja
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kim pozwala by było, ale jest takie, jakie
jest i musimy je przyjąć takim jakim jest.
A Duch Pana da nam rozwiązanie pro
blemów”. „To Ja jestem, nie bójcie się” to właśnie, podkreślił papież Franciszek
- „jest słowo Jezusa, zawsze” - w trudno
ściach, w „chwilach, kiedy wszystko jest
ciemne” i „nie wiemy co robić”. Dlate
go, stwierdził, „bierzemy rzeczy, tak jak
przychodzą, z Duchem Pana i pomocą
Ducha Świętego. W ten sposób idziemy
naprzód, pewni, na właściwej drodze”.
„Prośmy Pana o tę łaskę: abyśmy
się nie lękali, byśmy nie fałszowali ży
cia, byśmy je brali takim, jak przychodzi
i usiłowali rozwiązywać problemy, tak jak
to czynili apostołowie, poszukiwali także
spotkania z Jezusem, który jest zawsze
obok nas, nawet w najciemniejszych
chwilach życia”- stwierdził Ojciec Święty.
15 kwietnia 2013
Oszczerstwo niszczy
dzieło Boże w ludziach
„Oszczerstwo niszczy dzieło Boże
w ludziach”. Franciszek nawiązał w ten
sposób do sceny fałszywego oskarżenia
Szczepana przed Sanhedrynem, którą
zawiera liturgiczne pierwsze czytanie.
Zdaniem Ojca Świętego oszczerstwo
jest czymś gorszym od grzechu. Rodzi
się bowiem z nienawiści, która z kolei
jest dziełem szatana. A to można poznać
po kłamstwie, którym się szatan posłu
guje dla swoich celów.
Po drugiej stronie sceny z Dziejów
Apostolskich stoi z kolei Szczepan. Pa
pież zwrócił uwagę, że ów dzielny świa
dek Chrystusa nie próbuje się bronić
w podobny sposób, jak jest oskarżany.
Jest natomiast posłuszny prawu Boże
mu i Chrystusowej prawdzie. Tak działo
się i później w dziejach Kościoła, gdy
liczni męczennicy dawali świadectwo
Ewangelii.
„Jednak czasy męczenników nie
przeminęły - stwierdził Franciszek. - I
tak dziś możemy powiedzieć, że rzeczy
wiście Kościół ma więcej męczenników,
niż w pierwszych wiekach. W Koście
le jest wielu ludzi, których obrzuca się
oszczerstwami, których się prześladuje,
których się morduje z nienawiści do Je
zusa. Jednego zabito, bo uczył katechi
zmu, drugiego, bo nosił krzyżyk... Dzisiaj
w tak wielu krajach się ich pomawia,
prześladuje... A to są nasi bracia i sio
stry, którzy cierpią w tych czasach mę
czenników.”
Ojciec Święty przypomniał, że są to
też czasy „tak wielu duchowych zawiro
wań”. Stąd, nawiązując do wschodniej
ikony „Pokrowy” (Opieki), wizerunku
Matki Bożej okrywającej swym płasz
czem Lud Boży, przypomniał o potrze
bie modlitwy o jej wstawiennictwo: „Pod
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Twoją obronę uciekamy się, Matko i
opiekunko Kościoła”.
16 kwietnia 2013
Ducha
nie można poskramiać
„Dzisiaj są urodziny Benedykta XVI.
Ofiarujmy za niego tę Mszę św., aby Pan
był z nim, umacniał go i dał mu wiele po
ciechy” – powiedział na początku Eucha
rystii Papież Franciszek.
Homilia stała się okazją do napom
nienia tych, którzy dają się zwieść po
kusie, by sprzeciwiać się Duchowi
Świętemu. „Ducha – podkreślił z łagod
ną stanowczością – nie można poskra
miać!”
Nie przypadkiem Papież odniósł się
do Soboru Watykańskiego II, który – po
wiedział – „był pięknym dziełem Ducha
Świętego. Pomyślcie o papieżu Janie:
wydawał się on dobrym proboszczem i
był posłuszny Duchowi Świętemu”, wy
konując to, czego chciał Duch. „A po 50
latach – zapytywał się – czy wypełniliśmy
wszystko to, co Duch nam powiedział na
Soborze”, w duchu tej „ciągłości wzrostu
Kościoła, jaką był Sobór?”
„Nie” – odpowiedział. „Świętujemy tę
rocznicę jakby wznosząc „pomnik” So
borowi, ale martwimy się przede wszyst
kim o to, „aby nam nie przeszkadzał.
Nie chcemy zmian”. A wręcz jest „coś
więcej: są głosy, które chciałyby nawro
tu wstecz. To nazywa się „uporem”, to
oznacza chcieć „poskromić Ducha Świę
tego”, to oznacza stać się nierozumnym
i nieskorego serca’”.
Papież nawiązał do pierwszego czy
tania, fragmentu z Dziejów Apostolskich
(7,51-8,1 a). „Słowa Szczepana są moc
ne: [Ludzie] twardego karku i opornych
serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się
Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi,
tak i wy. Któregoż z proroków nie prze
śladowali wasi ojcowie? Pozabijali na
wet tych, którzy przepowiadali przyjście
Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go
teraz i zamordowali”. Proroków „pozabi
jaliście”, później wystawiliście im piękny
grób, pomnik, może nie? – nie wiem, czy
właśnie tak się mówi – a potem czciliście
ich, ale po tym, jak ich zabiliście. Tu wi
doczny jest ten opór stawiany Duchowi
Świętemu. Także sam Jezus, nieco ła
godniej mówi to z większym umiarem do
uczniów z Emaus: „”O, nierozumni, jak
nieskore są wasze serca do wierzenia
we wszystko, co powiedzieli prorocy!’”
Także wśród nas przejawia się ten
sprzeciw Duchowi Świętemu. Co więcej,
„by powiedzieć jasno, Duch Święty nam
przeszkadza. Ponieważ porusza nas,
każe nam iść, ponagla Kościół, by szedł
dalej. A my jesteśmy jak Piotr w scenie
przemienienia: „Ach, jak pięknie jest być

tutaj, wszyscy razem!” Ale niech nam nie
przeszkadza. Chcemy, aby Duch Święty
się uciszył. Chcemy poskromić Ducha
Świętego. A tak nie można. Ponieważ
On jest Bogiem i On jest tym wiatrem,
który wieje, a ty nie wiesz skąd. Jest
mocą Boga; jest Tym, który daje nam
pociechę i siłę, by iść naprzód. Ale iść
naprawdę naprzód! A to nam wadzi.
Wygoda jest lepsza. Moglibyście powie
dzieć: „Ależ, ojcze, tak było w tamtych
czasach. Teraz wszyscy cieszymy się
Duchem Świętym”. Nie, to nieprawda!
Ta pokusa istnieje dziś nadal”, czego
dowodzi właśnie doświadczenie recepcji
Soboru Watykańskiego II.
„Także w naszym życiu osobistym,
w życiu prywatnym dzieje się tak samo:
Duch nas ponagla, abyśmy obrali bar
dziej ewangeliczną drogę, a my: ‚Ależ
nie, tak jest dobrze, Panie...’” Stąd koń
cowe napomnienie: „Nie stawiać oporu
Duchowi Świętemu”. Ponieważ „to Duch
czyni nas wolnymi, tą wolnością Je
zusa, tą wolnością dzieci Bożych! Nie
sprzeciwiać się Duchowi Świętemu – to
jest łaska, o którą, chciałbym, abyśmy
wszyscy prosili Pana; o posłuszeństwo
Duchowi Świętemu, temu Duchowi, któ
ry przychodzi do nas i każe nam iść na
przód drogą świętości, tej jakże pięknej
świętości Kościoła. O łaskę posłuszeń
stwa Duchowi Świętemu”.
17 kwietnia 2013
Kościół
nie może być niańką
Papież przestrzegł przed chrześci
jaństwem ograniczającym się do rytua
łów. Zaznaczył, że moc chrztu powinna
pobudzać chrześcijan do odważnego
głoszenia Chrystusa, także bez zabez
pieczeń i pośród prześladowań.
W homilii nawiązał do czytanego w
liturgii fragmentu Dziejów Apostolskich:
pierwsza wspólnota chrześcijańska w
Jerozolimie żyła w pokoju i miłości, ale

zaraz po męczeńskiej śmierci św. Szcze
pana wybuchły poważne prześladowa
nia. „Jest to poniekąd styl życia Kościoła,
między miłością i pokojem a prześlado

waniami” - zauważył. Dodał, że dzieje
się tak zawsze w historii „ponieważ jest
to styl Jezusa”. Kiedy nastają prześlado
wania, wielu wiernych ucieka do Judei, i
Samarii, głosząc tam Ewangelię, nawet
jeśli są samotni, bez kapłanów, bo apo
stołowie zostali w Jerozolimie: „Zostawili
swe domy, zapewne zabrali ze sobą nie
wiele. Nie mieli zabezpieczeń, ale szli
z jednego miejsca do drugiego głosząc
Słowo Boże. Nieśli ze sobą to bogactwo,
jakie mieli: wiarę. To bogactwa, jakim
obdarzył ich Pan. Byli prostymi wierny
mi, dopiero co ochrzczonymi, przed ro
kiem, a może nieco wcześniej. Ale mieli
tę odwagę, by iść i głosić. I uwierzono
im! Działali cuda!”- zauważył papież. Pa
pież zauważył, że mieli oni jedynie moc
chrztu, która dawała im „owe męstwo
apostolskie, moc Ducha Świętego”.
„Myślę, o nas, ochrzczonych: czy
mamy tę moc i myślę: czy my w to wie
rzymy? Że wystarcza chrzest, że nie
trzeba więcej by ewangelizować? Albo
ufamy, że ksiądz powie, że biskup po
wie ... A my? Wtedy łaska chrztu jest
trochę nieco skryta, a my zamknięci w
naszych myślach, w naszych sprawach.
Czasami myślimy: «Jesteśmy chrześci
janami: zostałem ochrzczony, otrzyma
łem bierzmowanie, pierwszą Komunię ...
dokumenty mam w porządku». A teraz
możesz spać spokojnie, jesteś chrze
ścijaninem. Ale gdzie jest ta moc Ducha
Świętego, która popycha cię naprzód?”
- powiedział papież. Wskazał, że trzeba
być wiernym Duchowi Świętemu, aby
głosić Jezusa naszym życiem, świadec
twem i słowami. „Kiedy to czynimy, Ko
ściół staje się Kościołem-Matką, rodzą
cą dzieci, ponieważ my, dzieci Kościoła,
niesiemy to świadectwo. Kiedy jednak
tego nie czynimy, Kościół staje się nie
matką, ale Kościołem-niańką, troszczą
cą się o dziecko, żeby je uśpić. Jest to
Kościół w stanie uśpienia. Pomyślmy o
naszym chrzcie, o naszej odpowiedzial
ności naszego chrztu” - stwierdził Ojciec
Święty.
Papież przypomniał prześladowania
w Japonii w XVII wieku, kiedy wypędzo
no misjonarzy katolickich, a wspólnoty
chrześcijańskie pozostały przez 200 lat
bez księży. Po powrocie, misjonarze
znaleźli wszystkie wspólnoty żyjące nor
malnie, wszyscy katolicy byli ochrzcze
ni, znali katechizm, żyjący w małżeń
stwach sakramentalnych - dzięki pracy
ochrzczonych. „Jest to wielka odpowie
dzialność nas, ochrzczonych: głosić
Chrystusa, rozwijać życie Kościoła, owo
płodne macierzyństwo Kościoła. Bycie
chrześcijaninem nie oznacza zrobienia
kariery, żeby zostać prawnikiem lub le
karzem chrześcijańskim. Bycie chrze
ścijaninem ... jest darem, który pozwala

nam naprzód z mocą Ducha Świętego,
głosząc Jezusa Chrystusa”- stwierdził
papież Franciszek. Przypomniał jed
nocześnie, że w czasie prześladowań
pierwszych chrześcijan Maryja wiele się
modliła i zachęcała tych, którzy zostali
ochrzczeni, aby odważnie szli naprzód.
„Prośmy Pana o łaskę stania się od
ważnymi ochrzczonymi, pewnymi Duch
Święty, który jest w nas, otrzymany na
Chrzcie św. pobudza nas nieustannie
do głoszenia Jezusa Chrystusa naszym
życiem, świadectwem, a także naszymi
słowami. Amen.
18 kwietnia 2013
Wiara jest wiarą
w Boga osobowego
„Wiara jest darem, który rozpoczyna
się od spotkania z Jezusem, prawdziwą
osobą a nie jakimś «bogiem rozproszo
nym», jakimś «bogiem w sprayu» - po
wiedział papież Franciszek.
Podkreślił, że Bóg jest konkretną
osobą. Tak więc wiara w Niego rodzi się
że spotkania, będącego namacalnym
doświadczeniem. Ojciec Święty nawią
zał do słów ewangelii Jana, „kto we
Mnie wierzy, ma życie wieczne” stano
wiących okazję do dokonania rachunku
sumienia. Wiele osób mówi bowiem, że
„wierzy w Boga, ale chodzi o to w ja
kiego Boga wierzymy? Nie wierzymy w
jakiegoś «boga rozproszonego», jakie
goś «boga w sprayu» , który miałby być
wszędzie po trosze. Wierzymy w Boga,
który jest Ojcem, Synem, Duchem Świę
tym. Wierzymy w Osoby Boskie, a kiedy
rozmawiamy z Bogiem, to rozmawiamy
z Osobami: Ojcem, Synem lub Duchem
Świętym - taka jest nasza wiara” stwier
dził papież.
Ojciec Święty nawiązał także do słów
ewangelii, że nikt nie może do Niego
przyjść, jeżeli go nie pociągnie Ojciec.
Wskazują one, że „pójście do Jezusa,
znalezienie Jezusa, poznanie Jezus jest
darem udzielanym przez Boga. W pierw
szym czytaniu z Dziejów Apostolskich
otrzymuje go dworski urzędnik królowej
etiopskiej, do którego Chrystus wysyła
Filipa, aby wyjaśnił jemu znaczenie Sta
rego Testamentu w świetle Zmartwych
wstania. Papież Franciszek zauważył,
że funkcjonariusz ten nie był „zwykłym
człowiekiem”, ale królewskim ministrem
gospodarki, co pozwala nam dostrzec,
że mógł być trochę przywiązany do pie
niędzy, mógł być „karierowiczem”. Mimo
to, kiedy słyszy jak Filip mówi mu o Je
zusie „odczuwa, że jest to dobra nowi
na”, odczuwa radość, do tego stopnia,
że prosi o chrzest na pierwszym miej
scu, gdzie jest woda. „Ten, kto wierzy,
ma życie wieczne, ma życie. Ale wiara
jest darem, którym obdarza nas Ojciec.

2/2013
Musimy w dalszym ciągu podążać na
tej drodze” dodał papież. Wskazał, że
konieczne jest nieustanne podążanie
tą drogą, licząc na Boże przebaczenie.
Wówczas i my doświadczymy radości,
podobnie jak ów dworzanin królowej
etiopskiej. „Jest to radość wiary, radość
z powodu spotkania Jezusa, radość,
którą jedynie daje nam Jezus, radość
dająca nam pokój: nie ten pokój, któ
ry daje świat, ale pokój Jezusa. To jest
nasza wiara. Prośmy Pana, aby dał nam
wzrastać w tej wierze, tej wierze, która
nas czyni silnymi, radosnymi, tej wierze,
która zawsze zaczyna się od spotkania
z Jezusem, i dalej rozwija się w życiu,
przez małe codzienne spotkania z Jezu
sem” - powiedział papież Franciszek.
19 kwietnia 2013
NIE dla ideologicznego
wypaczania
„Prośmy Pana, by uwolnił Kościół
od wszelkiej interpretacji ideologicznej i
otworzył serce Kościoła, naszej Matki na
Ewangelię prostą, na tę czystą Ewange
lię mówiącą nam o miłości, niosącą mi
łość, która jest tak bardzo piękna” - po
wiedział papież Franciszek.
Ojciec Święty nawiązał do czytań
liturgicznych mówiących o nawróceniu
św. Pawła pod murami Damaszku oraz
Ananiaszu, który został posłany przez
Boga, aby przyjąć Szawła do Kościoła a
także uczonych w Piśmie, odrzucających
słowa Jezusa. Wskazał, że Paweł i Ana
niasz odpowiadają jak wielcy historii zba
wienia, tak jak Jeremiasz, Izajasz, Moj
żesz, czy wreszcie Najświętsza Maryja
Panna. „Jest to odpowiedź pokory, tych,
którzy sercem przyjmują Słowo Boże.
Natomiast uczeni w Piśmie odpowiadają
jedynie intelektem. Nie wiedzą, że Słowo
Boże zmierza do serca, nie mają pojęcia
o nawróceniu” - zauważył papież Fran
ciszek. Wskazał, że są to wielcy ideolo
gowie. Natomiast słowo Jezusa zmierza
do serca, ponieważ jest słowem miłości,
jest słowem pięknym, niosącym miłość,
sprawia, że kochamy. Uczeni w Piśmie,
ideologowie odrzucają drogę miłości i
piękna, dyskutując między sobą „Jak
On może nam dać swoje ciało na po
żywienie?”. Wszystko sprowadzane jest
do kwestii intelektualnych. „Kiedy zaś
do Kościoła wkracza ideologia, kiedy
ideologia wkracza do Ewangelii - nic nie
można zrozumieć”.
Mówiąc o ideologii uczonych w Pi
śmie papież zauważył, że koncertują się
oni na obowiązku, na swoistym morali
zmie, a nie na nawróceniu do którego
zachęca nas Pan Jezus. Nakładają oni
wielkie ciężary na ramiona wiernych.
„Ideologowie fałszują Ewangelię. Wszel
ka interpretacja ideologiczna, niezależ
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nie z której strony pochodzi, z tej czy
innej jest fałszowaniem Ewangelii. A ci
ideolodzy - widzieliśmy to w historii Ko
ścioła - stają się na końcu intelektualista
mi bez talentu, moralistami bez dobra.
Nie mówmy też o pięknie, bo niczego
nie pojmują” - stwierdził Ojciec Święty.
Wskazał jednocześnie na to, że drogą
Ewangelii jest miłość. To właśnie rozu
mieli święci. To oni prowadzą Kościół
naprzód, drogą pokory, miłości, serca,
piękna. „Módlmy się codziennie za Ko
ściół, aby Pan go uwolnił od wszelkiej
interpretacji ideologicznej i otworzył ser
ce Kościoła, naszej Matki na Ewangelię
prostą, na tę czystą Ewangelię mówią
cą nam o miłości, niosącą miłość, która
jest tak bardzo piękna! I czyni nas także
pięknymi, pięknem świętości”
20 kwietnia 2013
„Chrześcijanie satelici”
nie przyczyniają się
do wzrostu Kościoła
Kościół, składający się z chrześcijan
wolnych od pokusy szemrania przeciw
ko Jezusowi, „zbyt wymagającemu”, a
przede wszystkim wolnych „od poku
sy zgorszenia”, jest Kościołem, który
się umacnia, postępuje i wzrasta, idąc
drogą wskazaną przez Jezusa. Papież
Franciszek prosił o modlitwę za taki wła
śnie Kościół.
To wezwanie Papieża było konkluzją
refleksji nad czytaniami z liturgii przed
stawionej w homilii. „Fragment księgi
Dziejów Apostolskich (9, 31-42) – po
wiedział na początku – przedstawia nam
obraz Kościoła, który żył w pokoju. Cie
szył się pokojem w całej Judei, Galilei i
Samarii. Był to czas pokoju. I mówi także
to: ‚Umacniał się, postępował i rozwijał
się’”. Był to Kościół, który zaznał prześla
dowań, ale w tamtym okresie umacniał
się, rozwijał i wzrastał. Papież Franci
szek sprecyzował, że właśnie takie jest
życie Kościoła, że „powinno tak być:
umacniać się, postępować i rozwijać”. A
żeby to było możliwe, „musimy zawierać
układy, musimy negocjować, musimy
robić tak wiele rzeczy, nieprawda? Ale –
zastanawiał się Papież – w jaki sposób
się umacnia, postępuje i wzrasta? „Ży
jąc w bojaźni Pana i umacniany przez
Ducha Świętego” – brzmiała jego od
powiedź . To jest środowisko, w którym
działa Kościół, powietrze, którym oddy
cha, „chodząc w bojaźni Pana i umac
niany przez Ducha Świętego”. O to wła
śnie „Bóg prosił na początku naszego
ojca Abrahama: ‚Postępuj w mojej obec
ności i bądź nieskazitelny’. Taki jest styl
Kościoła. Postępować w bojaźni Pana.
Czy nie taki jest po trosze sens adora
cji, obecności Boga? Kościół postępuje
w ten sposób, i kiedy jesteśmy w obec
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ności Boga, nie robimy rzeczy podłych
ani nie podejmujemy złych decyzji. Je
steśmy przed Bogiem. Także z radością
i szczęściem. To jest umocnienie Ducha
Świętego, czyli dar, jaki dał nam Pan. To
umocnienie pozwala nam iść naprzód”.
Papież nawiązał następnie do Ewan
gelii św. Jana (6,60-69), w której czyta
my szczególne wyrażenia, opierające
się na dwóch czasownikach: szemrać i
gorszyć się. „Wielu spośród uczniów Je
zusa – zauważył – zaczęło szemrać i się
gorszyć. Szemrać i się gorszyć”. Niektó
rzy z nich odeszli mówiąc: „‚ten człowiek
jest dość szczególny; mówi rzeczy trud
ne, i my nie możemy... Pójście tą drogą
jest zbyt ryzykowne. Jesteśmy rozsądni,
czyż nie? Podążajmy nieco dalej z tyłu,
a nie tak blisko Niego”. Ci ludzie praw
dopodobnie w pewnym sensie podziwiali
Jezusa, ale jakby na odległość: nie wiąż
my się zbytnio z tym człowiekiem, gdyż
mówi dość dziwne rzeczy. Ci ludzie nie
konsolidują się w Kościele, nie chodzą
w obecności Boga, nie mają umocnienia
Ducha Świętego, nie przyczyniają się
do wzrostu Kościoła. Są chrześcijanami
tylko rozsądnymi: dystansują się. Można
by o nich powiedzieć że są chrześcijana
mi satelitami, którzy mają mały Kościół,
na swoją miarę. A posługując się słowa
mi samego Jezusa z Apokalipsy, są to
‚chrześcijanie letni’”.
Letniość w Kościele to postawa ko
goś, kto kieruje się w postępowaniu tyl
ko zdrowym rozsądkiem, który często
zbieżny jest z powszechnym odczuwa
niem. Są to ci, którzy postępują ostroż
nie; Papież nie zawahał się nazwać tego
„rozwagą światową”, pokusą dla wielu.
„Myślę – dodał Papież – o tak licznych
naszych braciach i siostrach, którzy w
tej chwili, właśnie w tej chwili dają świa
dectwo o imieniu Jezusa, nawet swoim
męczeństwem. Oni nie są „chrześcija
nami satelitami”: oni chodzą z Jezusem,
drogą Jezusa. Są oni właśnie tymi, o
których Piotr mówi do Pana, kiedy Pan
zadaje mu pytanie: ‚Czyż i wy chcecie
odejść, być ‚chrześcijanami satelitami’?
Szymon Piotr odpowiedział Mu: „Panie,
do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa
życia wiecznego’. I tak z wielkiej grupki
wyłania się grupa nieco mniejsza, ale
tych, którzy doskonale wiedzą, że nie
mogą iść gdzie indziej, ponieważ tylko
On, Pan, ma słowa życia wiecznego”.
A zatem chodzić z Jezusem bez
lęku, drogą, którą On wskazał. Do tego
zachęcał Papież Franciszek, który na
zakończenie homilii prosił, by w czasie
Mszy św. modlić się „za Kościół, aby
nadal się rozwijał, umacniał, chodził w
bojaźni Bożej, wspierany przez Ducha
Świętego. Niech Pan uwalnia nas od
pokusy „zdrowego rozsądku”; od pokusy

szemrania przeciwko Jezusowi, że jest
zbyt wymagający; i od pokusy zgorsze
nia”.
22 kwietnia 2013
Karierowicze w Kościele
to złodzieje i zbóje
Ci, którzy usiłują wejść inną drogą,
to karierowicze, złodzieje lub rozbójni
cy. Jest tylko jedna brama, przez którą
wchodzi się do królestwa Bożego. Tą
bramą jest Jezus. Ktokolwiek próbował
by wejść do niego inną drogą, jest „zło
dziejem” lub „rozbójnikiem”, albo też jest
„karierowiczem, który myśli wyłącznie
o własnej korzyści”, o swojej chwale, i
kradnie chwałę Bogu.
Papież Franciszek wskazał na Jezu
sa jako centrum ludzkiego życia i przy
pomniał, że nasza religia nie jest przed
miotem „negocjacji”.
Komentując czytania z liturgii dnia,
zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich
(11, 1-18) i z Ewangelii św. Jana (10,
1-10), Papież zauważył, że „powtarza
się w nich czasownik ‚wchodzić’. Naj
pierw, kiedy Piotr przybywa do Jerozo
limy, słyszy wymówkę: ‚Wszedłeś do
domu pogan’. Później Piotr opowiada
historię, opowiada o tym, jak wszedł. A
Jezus w tej kwestii wyraża się bardzo ja
sno: ‚Kto nie wchodzi do zagrody owiec
przez bramę, nie jest pasterzem’”. „Bra
mą – wyjaśniał Papież – prawdziwą bra
mą, jedyną bramą, przez którą wchodzi
się do królestwa Bożego, do wspólnoty
chrześcijańskiej, do Kościoła, jest Jezus.
Powinniśmy wchodzić przez tę bramę.
Jezus mówi wyraźnie: ‚Kto nie wchodzi
do owczarni przez bramę – o której On
mówi: ‚Ja nią jestem’ – ale wdziera się
inną drogą, ten jest złodziejem albo roz
bójnikiem”, to ktoś, kto chce wyciągnąć
korzyści dla siebie. To zdarza się – za
uważył – „także we wspólnotach chrze
ścijańskich. Czyż nie ma w nich takich
karierowiczów, którzy szukają własnej
korzyści? I świadomie bądź nieświa
domie udają, że wchodzą; ale są zło
dziejami i rozbójnikami. Dlaczego? Bo
okradają z chwały Jezusa, chcą własnej
chwały. A właśnie o tym Jezus mówił do
faryzeuszy: ‚Od siebie wzajemnie od
bieracie chwałę...’ Czy nie jest to religia
trochę interesowna? ‚Ja oddam chwałę
tobie, a ty mnie obdarz chwałą’. Ci jed
nak nie weszli przez prawdziwą bramę.
Bramą jest Jezus, a ten, kto nie wchodzi
przez tę bramę, popełnia błąd”.
Ale jak zrozumieć, że prawdziwą bra
mą jest Jezus? „Weź błogosławieństwa
i postępuj według tego, co mówią bło
gosławieństwa” – brzmiała odpowiedź
Papieża. Wtedy „jesteś pokorny, jesteś
ubogi, jesteś łagodny, jesteś sprawiedli
wy”; a kiedy ktoś proponuje coś innego,
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„nie słuchaj go: bramą zawsze jest Je
zus, i ten kto wchodzi przez tę bramę,
nie myli się”. Jezus jest „nie tylko bramą:
jest ścieżką, jest drogą. Jest wiele ście
żek, być może dogodniejszych, którymi
można dojść”, ale są one zwodnicze,
„nie są prawdziwe – są mylące. Tylko
Jezus jest drogą. Ktoś z was powie: ‚Czy
ojciec jest fundamentalistą?!’ Nie. Po
prostu to powiedział Jezus: ‚Ja jestem
bramą’, ‚Ja jestem drogą’, aby nam dać
życie. Zwyczajnie. Jest to piękna dro
ga, droga miłości, jest to droga, która
nas nie prowadzi na manowce, nie jest
fałszywa. Zawsze mówi prawdę. Ale z
czułością, z miłością”. Niestety, zauwa
żył Ojciec Święty, człowiek dziś nadal
jest kuszony przez to, co było u począt
ków grzechu pierworodnego, to znaczy
„wolę, by mieć klucz do interpretacji
wszystkiego, klucz i władzę postępowa
nia własną drogą, jakakolwiek by była,
znalezienia własnej bramy, jakakolwiek
by była. I to jest pierwsza pokusa: „”Po
znasz wszystko”. Niekiedy mamy poku
sę, aby być za bardzo panami siebie, a
nie pokornymi synami i sługami Pana. A
jest to pokusa, by szukać innych bram
czy innych okien, żeby wejść do króle
stwa Bożego”. Natomiast tam „wchodzi
się tylko przez tę bramę, która nazywa
się Jezus”, przez tę bramę, prowadzącą
nas „na drogę, która nazywa się Jezus i
wiedzie nas do życia, które nazywa się
Jezus. Wszyscy ci, którzy postępują ina
czej – mówi Pan – którzy wspinają się,
aby wejść przez okno, są ‚złodziejami i
rozbójnikami’. Pan jest prosty. Nie mówi
w sposób trudny: On jest prosty”.
Na zakończenie Papież zachęcał
obecnych, aby modlili się o „łaskę pu
kania zawsze do tej bramy”, która cza
sami jest zamknięta; jesteśmy smutni,
przygnębieni i „z trudem przychodzi nam
pukać, pukać do tych drzwi”. Papież
zachęcał do modlitwy właśnie o to, aby
znaleźć siłę do tego, by „nie udawać
się na poszukiwanie innych bram, któ
re wydają się łatwiejsze, dogodniejsze,
bardziej dostępne”, a przeciwnie, iść
na poszukiwanie „zawsze tej: Jezusa.
A Jezus nigdy nie rozczarowuje, Jezus
nie zwodzi, Jezus nie jest złodziejem,
nie jest rozbójnikiem. Dał za mnie swoje
życie. Każdy z nas powinien powiedzieć:
‚Ty, który oddałeś za mnie życie, otwórz,
proszę, abym mógł wejść’. Prośmy o tę
łaskę, aby wciąż pukać do tej bramy i
mówić do Pana: ‚Otwórz, Panie, bo pra
gnę wejść przez tę bramę. Chcę wejść
przez tę bramę, a nie przez inną’”.
23 kwietnia 2013
Znalezienie Jezusa
poza Kościołem niemożliwe
Papież podziękował najpierw za ży

czenia imieninowe. W homilii mówił:
„Chrześcijańska tożsamość to nie
dowód tożsamości; to przynależność do
Kościoła, Kościoła matki”. „To Kościół
- matka daje nam Jezusa, nadaje nam
tożsamość, która nie tylko jest pieczęcią,
jest przynależnością”. „Znalezienie Je
zusa poza Kościołem jest niemożliwe”.
Papież przytoczył słowa Pawła VI, który
stwierdził, że „absurdalną dychotomią
jest chcieć żyć z Jezusem bez Kościo
ła”. Nie można podążać za Jezusem i
kochać go poza Kościołem – podkreślił.
Papież położył też nacisk na misyj
ność Kościoła oraz na to, że jego dzia
łalności towarzyszą zawsze „prześlado
wania ze strony świata”. Jeśli zechcemy
podążać drogą światowego życia nego
cjując ze światem, jak to chcieli zrobić
Machabeusze, nigdy nie otrzymamy po
cieszenia ze strony Pana”.
24 kwietnia 2013
Kościół nie jest organizacją, lecz historią miłości.
My w niej uczestniczymy. I właśnie
dlatego, kiedy nadaje się zbyt wielkie
znaczenie organizacji, kiedy urzędy i
biurokracja nabierają przeważających
rozmiarów, Kościół zatraca swoją praw
dziwą istotę i grozi mu przekształcenie
się w zwykłą organizację pozarządową.
Historia miłości, o której mówił Papież
Franciszek, to historia właściwa macie
rzyństwu Kościoła. Macierzyństwu, któ
re – powiedział – wzrasta i szerzy się w
czasie, „i które jeszcze się nie skończy
ło”, pobudzane nie siłami ludzkimi, ale
„mocą Ducha Świętego”.
Jak zazwyczaj, Papież skomento
wał czytania tego dnia, zaczerpnięte z
Dziejów Apostolskich (12,24-13,5) i z
Ewangelii św. Jana (12,44-50). „Pierw
sze czytanie – zauważył – rozpoczyna
się słowami: W tamtych dniach ‚słowo
Pańskie szerzyło się i rosło’. To są wła
śnie początki Kościoła, kiedy rośnie, roz
przestrzenia się w całym świecie”. Ktoś
mógłby ocenić ten fakt – wyjaśnił – w
kategoriach czysto ilościowych, ciesząc
się, bowiem w ten sposób przybywa
„prozelitów” i gromadzi się więcej „udzia
łowców” przedsięwzięcia. Co więcej,
dochodzi wręcz do zawierania „układów,
aby wzrastać”.
Tymczasem droga, jakiej pragnął Je
zus dla swojego Kościoła – powiedział
Papież – jest inna: jest to droga trudów,
droga krzyża, droga prześladowań. Rów
nież to skłania nas do zastanowienia się:
„Czymże jest ten Kościół? Ten nasz Ko
ściół, ponieważ wydaje się, że nie jest
przedsięwzięciem ludzkim, ale czymś
innym”. I znów odpowiedź znajduje się
w Ewangelii, w której Jezus „mówi nam
coś, co chyba może rzucić światło na to

pytanie: ‚Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy
nie we Mnie, lecz w Tego, który Mnie po
słał’”. Także Chrystus – wyjaśnił – został
„posłany, jest wysłannikiem kogoś inne
go!”. Kiedy zatem wskazuje program ży
cia, sposób życia dwunastu apostołom,
czyni to „nie sam z siebie”, ale „w imieniu
Tego, który Go posłał”.
Są to początki Kościoła, który – kon
tynuował Papież – „zaczyna się tam, w
sercu Ojca, który powziął ten zamysł.
Nie wiem, czy miał zamysł: Ojciec miał
miłość. I zapoczątkował tę historię miło
ści, tę historię miłości trwającą tak długo
w czasie i która jeszcze się nie zakoń
czyła. My, ludzie Kościoła, jesteśmy
pośrodku historii miłości. Każdy z nas
jest ogniwem tego łańcucha miłości. A
jeśli tego nie rozumiemy, nie rozumiemy
wcale, czym jest Kościół. Jest historią
miłości”.
Zresztą mówi to sam Jezus: „Naj
większym przykazaniem jest to: miłość”.
W nim odnajdują się Kościół, Prawo,
prorocy. „Ale Kościół nie wzrasta dzię
ki sile ludzkiej”. Co więcej, „niektórzy
chrześcijanie zbłądzili, z racji historycz
nych obrali niewłaściwą drogę; utworzyli
wojska; prowadzili wojny religijne. Ale to
jest inna historia, to nie jest historia mi
łości. My także uczymy się na własnych
błędach, jak toczy się historia miłości”. A
w takim razie – zapytał się – jak wzrasta
Kościół? „Jezus powiedział to po pro
stu: jak ziarnko gorczycy, jak zaczyn w
mące, nie robiąc hałasu. Kościół rośnie
– można by powiedzieć – rośnie od dołu,
powoli”. A kiedy Kościół chlubi się „swo
ją liczebnością”, organizacją i urzęda
mi i „staje się dość zbiurokratyzowany,
wówczas traci swoją zasadniczą istotę
i grozi mu przekształcenie się w orga
nizację pozarządową. A Kościół nie jest
organizacją pozarządową. Jest historią
miłości”.
Następnie, zwracając się do obec
nych, wyjaśnił: „Wszystko jest potrzeb
ne, urzędy są potrzebne”, ale „są po
trzebne w pewnej mierze”, a mianowicie
„jako pomocne w tej historii miłości”.
Kiedy natomiast „organizacja zajmuje
pierwsze miejsce, to miłość schodzi na
dalsze, i Kościół, biedaczysko, staje się
organizacją pozarządową. Ale nie tędy
droga”.
„Jak następuje ten wzrost Kościoła?”
– zapytał ponownie. „Nie dzięki żołnie
rzom, jak myślał ów przywódca państwa,
który zapytał, ile wojsk ma Papież” – od
powiedział. Kościół – powtórzył – nie
rozrasta się dzięki swojemu wojsku
– jego siłą „jest Duch, Duch Święty, mi
łość. Właśnie Ojciec posyła Syna, a Syn
daje nam moc Ducha Świętego, abyśmy
wzrastali, abyśmy szli naprzód”.
A zatem Kościół nie jest organiza
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cją, ale jest „matką”. A zauważając, że
na Mszy św. było obecnych wiele mam,
Papież Franciszek zwrócił się do nich
wprost i zapytał: „Co czujecie, kiedy ktoś
pyta: ‚Czy pani jest organizatorką w swo
im domu’?”, i uprzedził ich oczywistą od
powiedź: „‚Nie, jestem mamą!’. I Kościół
jest matką”. A my, dzięki mocy Ducha,
„wszyscy razem jesteśmy jedną rodziną
w Kościele, który jest naszą matką. Tak
można wyjaśnić to pierwsze czytanie: ‚A
słowo Pańskie szerzyło się i rosło’. W
ten sposób wzrasta. Tu wyjaśnia się to,
co mówi Jezus: ‚Ten, kto we Mnie wierzy,
wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który
Mnie posłał’. Ojciec, który zapoczątko
wał tę historię miłości”.
„Prośmy Maryję, która jest Matką –
zakończył – aby dała nam łaskę radości,
radości duchowej z tego, że poruszamy
się w tej historii miłości”
25 kwietnia 2013
Musimy głosić orędzie
odważnie i pokornie
Wielkoduszność w pokorze. Taki
powinien być styl życia chrześcijanina,
który chce rzeczywiście być świadkiem
Ewangelii aż po krańce świata. Zarys
tego sposobu bycia «misjonarzami w
Kościele» nakreślił Papież Franciszek.
Jak zwykle Papież skomentował czy
tania tego dnia, zaczerpnięte z Pierw
szego Listu św. Piotra Apostoła (5, 5-14)
i z Ewangelii św. Marka (16, 15-20).
«Jezus przed wstąpieniem do nieba
posyła apostołów, by ewangelizowali,
głosili królestwo. Posyła ich aż na kra
niec świata. ‚Idźcie na cały świat’, rozpo
czął». Następnie podkreślił powszech
ność misji Kościoła, uwydatniając fakt,
że Jezus nie mówi apostołom, by szli do
Jerozolimy lub do Galilei, lecz ich posyła
na cały świat. Otwiera zatem wielki hory
zont. Na tej podstawie można zrozumieć
prawdziwy wymiar «misyjności Kościo
ła», który idzie przed siebie głosząc «ca
łemu światu. Lecz – przestrzegł Papież
– nie idzie sam; idzie z Jezusem».
Tak więc apostołowie wyruszają i
głoszą Ewangelię wszędzie. Lecz «Pan
– wyjaśnił – działał razem z nimi. Pan
pracuje z tymi wszystkimi, którzy głoszą
Ewangelię. Jest to wielkoduszność, któ
rą chrześcijanie muszą się odznaczać.
Chrześcijanin małostkowy jest niezrozu
miały. Ta wielkoduszność należy do po
wołania chrześcijanina: coraz bardziej,
coraz bardziej; wciąż do przodu».
Jednakże, przestrzegł, może się rów
nież wydarzyć coś, «co nie jest bardzo
chrześcijańskie». W takim momencie
«jak mamy iść naprzód? Jakim stylem
Jezus chce, by Jego uczniowie głosili
Ewangelię w działalności misyjnej?» zapytał Papież. I wskazał odpowiedź w
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tekście św. Piotra, który «trochę nam wy
jaśnia ten styl: ‚Umiłowani, wobec siebie
wzajemnie przyobleczcie się w pokorę,
Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia,
a pokornym łaskę daje’. Styl głoszenia
ewangelicznego oparty jest na takiej
postawie, na pokorze, służbie, miłości
bliźniego, miłości braterskiej».
Przedstawił następnie obiekcję, jaką
chrześcijanin może zrobić Panu, któ
ry proponuje ten styl: «‚Ależ Panie, my
musimy zdobyć świat!’» I ukazał, co jest
błędne w takiej postawie: «To słowo,
‚zdobyć’, jest niewłaściwe. My musimy
głosić Ewangelią w świecie. Chrześcija
nin nie musi być jak żołnierze, którzy po
zwycięskiej bitwie grabią wszystko, co
znajdują».
W tym momencie Papież Franciszek
nawiązał do średniowiecznej powieści,
w której chrześcijanie po zwycięskiej
bitwie i zdobyciu miasta ustawili wszyst
kich pogan w szeregu między chrzcielni
cą i mieczem, zmuszając ich do wyboru:
między wodą, czyli chrztem, i ostrzem
miecza, czyli śmiercią. I stwierdził: «To
nie jest styl chrześcijanina. Jego stylem
jest styl Jezusa, pokorny».
Chrześcijanin, wyjaśnił, «naucza,
głosi Ewangelię swoim świadectwem
bardziej niż słowami. Powiedział mi
mądry włoski biskup parę dni temu:
Czasami mieszamy pojęcia i myślimy,
że nasze głoszenie Ewangelii musi być
salus idearum, a nie salus animarum,
zbawieniem idei, a nie zbawieniem dusz.
Ale jak się osiąga zbawienie dusz? Po
korą, miłością bliźniego. Św. Tomasz ujął
to w pięknym zdaniu: ‚To tak jak iść w
kierunku widnokręgu, który nigdy się nie
kończy, ponieważ jest zawsze widnokrę
giem’. Jak więc iść naprzód zachowując
tę postawę chrześcijańską? On mówi,
żeby nie bać się wielkich rzeczy. Iść
naprzód pamiętając również o rzeczach
małych. To jest boskie. Jest to jak na
pięcie między tym, co wielkie, a tym, co
małe; jedno i drugie, to jest chrześcijań
skie. Misyjność chrześcijańska, głosze
nie Ewangelii Kościoła idzie tą drogą».
Potwierdzenie tego znajduje się wła
śnie w Ewangelii św. Marka: «Nie można
postępować inaczej. I w Ewangelii na
koniec jest piękne zdanie, które mówi, że
Jezus współdziałał z nimi i ‚potwierdzał
naukę znakami, które jej towarzyszyły’.
Kiedy idziemy z tą wielkodusznością i
również z tą pokorą, kiedy nie lękamy
się wielkich rzeczy, tego widnokręgu, ale
akceptujemy także małe rzeczy, takie jak
pokora i codzienna miłość bliźniego, Pan
potwierdza Słowo i idziemy naprzód.
Triumfem Kościoła jest zmartwychwsta
nie Jezusa. Najpierw jest krzyż».
«Prośmy dzisiaj Pana, byśmy stali
się misjonarzami w Kościele, apostołami

w Kościele, ale w tym duchu: z ogrom
ną wielkodusznością i również z wielką
pokorą».
26 kwietnia 2013
Wiara nie jest oszustwem
Wiara nie jest ani alienacją, ani oszu
stwem, ale jest konkretną drogą piękna i
prawdy, którą wytyczył Jezus, aby przy
gotować nasze oczy do wpatrywania
się bez okularów „we wspaniałe oblicze
Boga” w ostatecznym miejscu, które jest
przygotowane dla każdego. Jest to za
chęta, aby nie ulegać lękowi, a przeży
wać życie jako przygotowanie do tego,
by lepiej widzieć, lepiej słuchać i bardziej
kochać – mówił Papież Franciszek.
Oparł homilię na fragmencie Ewan
gelii św. Jana (14,1-6): „Niech się nie
trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga?
I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego
jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było,
to bym wam powiedział. Idę przecież
przygotować wam miejsce. A gdy odejdę
i przygotuję wam miejsce, przyjdę po
wtórnie i zabiorę was do siebie, abyście
i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie
drogę, dokąd Ja idę”.
„Te właśnie słowa Jezusa – skomen
tował Papież – są pięknymi słowami. W
chwili pożegnania Jezus mówi do swoich
uczniów z serca. Wie, że Jego uczniowie
są smutni, ponieważ zorientowali się, że
coś jest nie tak”. A więc Jezus dodaje
im odwagi, otuchy, dodaje pewności,
ukazuje im perspektywę nadziei: „Niech
się nie trwoży serce wasze! I zaczyna
mówić w ten sposób, jak przyjaciel, choć
z postawą pasterza. Ja mówię: melodia
tych słów Jezusa to postawa pasterza,
jak pasterz postępuje ze swoimi owca
mi. ‚Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!’”
Wypowiedziawszy te słowa, zgodnie
z narracją Ewangelii św. Jana, Jezus –
powiedział Papież – „zaczyna mówić: o
czym? O niebie, o ostatecznej ojczyźnie.
‚Wierzcie także we Mnie: Ja pozostaję
wierny’ – tak jakby powiedział właśnie
to”. A posługując się metaforą, „obrazem
inżyniera, architekta, mówi im o tym,
co zamierza uczynić: ‚Idę przygotować
wam miejsce; w domu mojego Ojca jest
wiele mieszkań’ I Jezus idzie przygoto
wać nam miejsce”.
„Na czym polega – zapytał Papież
Franciszek – to przygotowanie? Jak się
odbywa? Jakie jest to miejsce? Co zna
czy: przygotować miejsce? Wynająć po
kój tam w górze?” Przygotować miejsce
oznacza „przygotować nas do tego, aby
śmy mogli cieszyć się, widzieć, słyszeć,
rozumieć piękno tego, co nas czeka, tej
ojczyzny, ku której zmierzamy”.
„A całe życie chrześcijańskie – kon
tynuował Papież – jest pracą Jezusa,

Ducha Świętego, aby nam przygotować
miejsce, przygotować oczy, abyśmy
mogli widzieć”. „‚Ależ, Ojcze, ja widzę
dobrze! Nie potrzebuję okularów!’ Ale
to jest inna wizja. Pomyślmy o osobach
chorych na zaćmę, które muszą ją zope
rować: one widzą, ale co powiedzą po
zabiegu? „Nigdy bym nie pomyślał, że
można tak widzieć, tak dobrze widzieć
bez okularów!’ Nasze oczy, oczy naszej
duszy potrzebują przygotowania, muszą
być przygotowane do patrzenia na to
cudowne oblicze Jezusa”. Trzeba więc
„przygotować słuch, aby móc słyszeć
piękne rzeczy, piękne słowa. A przede
wszystkim przygotować serce: przygo
tować serce, aby kochać, aby bardziej
kochać”.
„Na drodze życia – wyjaśnił – Pan
zawsze to czyni: poprzez próby, poprzez
pocieszenia, poprzez udręki, poprzez
dobre rzeczy. Cała droga życia jest dro
gą przygotowania. Niekiedy Pan musi
dokonać tego pospiesznie, jak uczynił w
przypadku dobrego łotra: miał zaledwie
parę minut na to, żeby go przygotować,
i to zrobił. Ale normalnie w życiu powin
no być tak: pozwolić sobie przygotować
serce, oczy, słuch, aby dotrzeć do tej
ojczyzny. Ponieważ to jest nasza oj
czyzna”. Papież Franciszek przestrzegł
przed utratą z pola widzenia tego fun
damentalnego wymiaru naszego życia i
drogi wiary oraz przed obiekcjami tego,
kto nie uznaje perspektywy wieczności:
„‚Ależ, Ojcze, udałem się do pewnego
filozofa i powiedział mi, że te wszystkie
myśli są alienacją, że jesteśmy wyobco
wani, że życiem jest to życie, konkretne,
a poza nim nie wiadomo, co jest...’ Nie
którzy tak myślą. Ale Jezus mówi nam,
że tak nie jest, i mówi nam: „Wierzcie
także we Mnie. To, co Ja wam mówię,
jest prawdą: Ja cię nie oszukuję, nie
zwodzę”. Jesteśmy w drodze do ojczy
zny, my, synowie rodu Abrahama, jak
mówi św. Paweł w pierwszym czytaniu”
(por. Dz 13, 26-33).
„I od czasów Abrahama jesteśmy w
drodze, z tą obietnicą ostatecznej ojczy
zny. Gdy czytamy 11 rozdział Listu do
Hebrajczyków, znajdujemy ten piękny
obraz naszych przodków, naszych oj
ców, którzy przeszli tę drogę do ojczyzny
i witali ją z daleka. Przygotowywać się
na niebo to zacząć je witać z daleka”. A
„to nie jest alienacja: to jest prawda, to
oznacza pozwolić, aby Jezus przygoto
wał nasze serce, nasze oczy na tak wiel
kie piękno. Jest to droga piękna. Także
droga powrotu do ojczyzny”.
Papież zakończył homilię życząc,
„aby Pan dał nam tę mocną nadzieję” i
„dał nam także odwagę, by pozdrawiać
tę ojczyznę z daleka”. I wreszcie, aby
„dał nam pokorę, żebyśmy pozwolili się

przygotować, to znaczy pozwolili, aby
Pan przygotował mieszkanie, ostatecz
ne mieszkanie w naszym sercu, w na
szych oczach i w naszym słuchu”.
27 kwietnia 2013
Aby wspólnota
była otwarta
na wartości Ducha
Są osoby, które mierzą się z cier
pieniem zachowując żywą radość, po
chodzącą od Ducha – jak na przykład
chrześcijanie także i dziś prześladowani
w tak wielu częściach świata – oraz ci,
którzy, przeciwnie, „za pieniądze kupu
ją względy” i kompromisy lub uciekają
się do „oszczerstw, aby zniesławiać i
szukać pomocy u potęg świata”, i być
może wyśmiewają tych, którzy starają
się z chrześcijańską radością przeżywać
swoje cierpienie. O tym mówił Papież
Franciszek w homilii podczas Mszy św.
Papież w szczególności poświęcił
uwagę fragmentowi z Dziejów Apostol
skich (13, 44-52), opowiadającemu wła
śnie o konflikcie między dwiema wspól
notami religijnymi – wspólnotą uczniów
oraz wspólnotą, którą Papież określił
jako „Żydów zamkniętych, ponieważ nie
wszyscy Żydzi byli tacy”. We wspólnocie
uczniów, wyjaśnił, wypełniano polecenie
Jezusa: ”Idźcie i nauczajcie” – a zatem
nauczano, i niemal całe miasto groma
dziło się, aby słuchać Słowa Pana. I,
zauważył Papież Franciszek, szerzyła
się wśród ludzi atmosfera radości, któ
ra, „jak się wydawało, nie miała nigdy
zostać stłumiona”. Kiedy Żydzi zobaczyli
tak wielką radość, „ogarnęła ich wielka
zazdrość, i zaczęli prześladować” tę lud
ność, która „nie była zła; to byli ludzie
dobrzy, religijni”.
„Dlaczego to czynili?” – zapytywał
się. Postępowali tak „po prostu dlate
go, że ich serce było zamknięte, nie
byli otwarci na nowość Ducha Świę
tego. Sądzili, że wszystko zostało po
wiedziane, że wszystko jest tak, jak oni
myśleli, że być powinno, dlatego też
czuli się jakby obrońcami wiary. Zaczęli
wypowiadać się przeciwko apostołom,
rzucać oszczerstwa. Oszczerstwo”. Jest
to postawa, którą spotyka się na dro
dze historii; cechą „grup zamkniętych
jest układanie się z władzą; załatwianie
spraw ‚między sobą’. Tak jak to uczynili
ci, którzy w poranek zmartwychwsta
nia, kiedy żołnierze udali się do nich i
powiedzieli: „Widzieliśmy to”, nakazali
im: „Milczcie! Weźcie...” i pieniędzmi
zatuszowali wszystko. To jest właśnie
typowe dla owej religijności zamknię
tej, która nie otwiera się z wolnością na
Pana”. W życiu publicznym, „aby za
wsze bronić prawdy, ponieważ sądzą,
że bronią prawdy”, uciekają się do ”ka
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lumnii, plotek. Naprawdę są wspólnota
mi plotkarskimi, które mówią przeciwko
drugiemu, niszczą drugiego”, a patrzą
tylko na siebie, jakby chronił je mur.
„Natomiast wspólnota wolna – zauważył
Papież – wolna wolnością Bożą i Ducha
Świętego, rozwijała się. Także pośród
prześladowań. A Słowo Pańskie szerzy
ło się w całym regionie. Cechą właściwą
wspólnocie Pana jest postępowanie na
przód, rozwijanie się, ponieważ tak jest
z dobrem: zawsze się szerzy! Dobro nie
zamyka się w sobie. Taka jest zasada,
zasada Kościoła. Także dla naszego ra
chunku sumienia: jakie są nasze wspól
noty, wspólnoty zakonne, wspólnoty pa
rafialne? Czy są wspólnotami otwartymi
na Ducha Świętego, który prowadzi nas
wciąż naprzód, abyśmy szerzyli Sowo
Boże, czy są wspólnotami zamknięty
mi?”
Prześladowanie – dodał następnie
Papież – zaczyna się z pobudek religij
nych, przez zazdrość, ale także z powo
du tego, jak się mówi: „wspólnota wierzą
cych, wolna wspólnota Ducha Świętego
przemawia z radością. Uczniowie byli
pełni radości Ducha Świętego. Mówią
pięknie, przecierają szlaki – coraz dalej
naprzód, czyż nie? Natomiast wspólno
ta zamknięta, pewna siebie, która szu
ka poczucia bezpieczeństwa właśnie w
układaniu się z władzą, w pieniądzach,
posługuje się słowami obelżywymi: ob
raża, potępia”.
I zwracając uwagę na brak miłości
we wspólnotach tak zwanych zamknię
tych, Papież Franciszek wyraził przy
puszczenie, że ci ludzie „być może nie
pamiętają pieszczot mamy, kiedy byli
mali. Te wspólnoty nie znają pieszczot;
znają powinność, działanie, zamknięcie
się w pozornym przestrzeganiu zasad
religijnych. Jezus powiedział im: ‚Je
steście niczym grobowiec, biały, piękny
grób, ale niczym więcej”. Pomyślmy dziś
o Kościele, jakże pięknym. Ten Kościół
rozwija się. Pomyślmy o tak licznych bra
ciach, którzy cierpią z powodu tej wolno
ści Ducha i cierpią teraz prześladowania
w wielu miejscach. Ale ci bracia w cier
pieniu są pełni radości i Ducha Święte
go. Ci bracia, te wspólnoty otwarte, mi
syjne, modlą się do Jezusa, bo wiedzą,
że prawdą jest to, co powiedział, a co
teraz usłyszeliśmy: ‚O cokolwiek prosić
będziecie w imię moje, to uczynię’. Mo
dlitwą jest Jezus. Wspólnoty zamknięte
zwracają się do potęg ziemskich, aby
im pomagały. A to nie jest dobra droga.
Patrzymy na Jezusa, który nas posyła,
abyśmy ewangelizowali, abyśmy głosili
Jego imię z radością, pełni radości. Nie
bójmy się radości Ducha. I nigdy, nigdy
nie wplątujmy się w te sprawy, które na
dłuższą metę prowadzą nas do zamyka
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nia się w sobie. W tym zamknięciu nie
ma owocności ani wolności Ducha”.
28 kwietnia 2013
Bóg daje nam odwagę,
aby iść pod prąd
Nie ma takich trudności, ucisków,
nieporozumień, które mogłyby nas prze
rażać, jeśli trwamy zjednoczeni z Bogiem
- powiedział papież Franciszek w homilii
wygłoszonej podczas Mszy św. na pla
cu św. Piotra. Podczas liturgii udzielił 44
osobom sakramentu bierzmowania.
Wskazał, że „Duch Święty przemie
nia nas naprawdę, chce przemieniać
świat w którym żyjemy, także poprzez
nas”. - Otwórzmy mu drzwi, dajmy się
Jemu prowadzić, pozwólmy, aby nie
ustanne działanie Boga uczyniło nas no
wymi ludźmi, ożywianymi Bożą miłością,
którą daje nam Duch Święty! Jakże było
by to piękne, gdyby każdy z was, mógł
wieczorem powiedzieć: dzisiaj w szko
le, w domu, w pracy prowadzony przez
Boga, uczyniłem gest miłości wobec ko
legi, rodziców czy osoby starszej! - za
chęcał papież.
Zaznaczył, że „droga Kościoła, a
także nasza osobista droga chrześci
jan nie zawsze jest łatwa, napotyka na
trudności, uciski”. - Naśladowanie Pana,
pozwolenie, aby Jego Duch przekształ
cał nasze strefy cienia, nasze zacho
wania, niezgodne z wolą Bożą, i obmył
nasze grzechy, to droga, która napotyka
wiele przeszkód, poza nami, w świecie,
w którym żyjemy, często nas nie rozu
miejącym, a także w naszym wnętrzu,
w naszym sercu. Ale trudności, uciski
są częścią drogi, aby dotrzeć do chwały
Bożej, tak jak miało to miejsce w przy
padku Jezusa, który został uwielbiony
na krzyżu. Napotkamy je zawsze w ży
ciu! - przestrzegł papież.
Prosił bierzmowanych i wszystkich
wierzących, by trwali „na drodze wiary
z mocną nadzieją w Panu”, gdyż „na
tym polega tajemnica naszej drogi”. On
daje nam odwagę, by iść pod prąd. Nie
ma takich trudności, ucisków, nieporo
zumień, które mogłyby nas przerażać,
jeśli trwamy zjednoczeni z Bogiem, tak
jak latorośle są złączone z winnym krze
wem, jeśli nie utracimy przyjaźni z Nim,
jeśli dajemy Jemu coraz więcej miejsca
w naszym życiu - tłumaczył Franciszek.
Wskazał, że „powinno to mieć miej
sce także, wręcz nade wszystko, jeśli
czujemy się biedni, słabi, grzeszni, po
nieważ Bóg daje siłę naszej słabości,
bogactwo naszemu ubóstwu, nawróce
nie i przebaczenie grzechów”. - Ufajmy
w Boże działanie! Z Nim możemy czynić
wielkie rzeczy. Sprawi On, że odczujemy
radość, iż jesteśmy Jego uczniami, Jego
świadkami - apelował Biskup Rzymu.
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Otwórzmy na oścież drzwi naszego
życia na nowość Boga, którą daje nam
Duch Święty, aby nas przekształciła,
uczyniła nas silnymi w uciskach, umoc
niła naszą więź z Panem, nasze mocne
trwanie w Nim: to jest prawdziwa radość.
29 kwietnia 2013
Spowiedź nie jest torturą
ani pralnią
Papież mówił, z jakim nastawieniem
należy przystępować do spowiedzi.
Konfesjonał nie jest ani «pralnią», która
wywabia plamy, ani «salą tortur», gdzie
człowiek jest maltretowany. Spowiedź
jest bowiem spotkaniem z Jezusem, w
którym człowiek doznaje Jego litości.
Trzeba jednak przystępować do tego
sakramentu bez sztuczek i półprawd, z
cichością i radością, ufni i uzbrojeni w
ów «błogosławiony wstyd», «cechę po
kornych», który pozwala nam uznać, że
jesteśmy grzesznikami.
Papież rozpoczął homilię od refleksji
nad Pierwszym Listem św. Jana (1,5-2,
2), w którym apostoł «mówi do pierw
szych chrześcijan z prostotą: ‚Bóg jest
światłością, a nie ma w Nim żadnej ciem
ności’. Lecz ‚ jeżeli mówimy, że mamy z
Nim współuczestnictwo’, jesteśmy przy
jaciółmi Pana, ‚a chodzimy w ciemności,
kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z
prawdą’. A Boga należy wielbić w duchu
i w prawdzie».
«Co to znaczy chodzić w ciemności?
Dlaczego my wszyscy mamy ciemności
w naszym życiu, również momenty, kie
dy wszystko, również w sumieniu, jest
ciemne, nieprawdaż? Chodzić w ciem
nościach znaczy odczuwać zadowolenie
z samego siebie. Mieć przekonanie, że
nie potrzebuje się zbawienia. To są ciem
ności!». I, kontynuował, «kiedy człowiek
idzie tą drogą ciemności, nie jest łatwo
z niej zawrócić. Dlatego Jan mówi dalej,
być może ten sposób myślenia pobudził
go do refleksji: ‚Jeśli mówimy, że nie
mamy grzechu, to samych siebie oszu
kujemy i nie ma w nas prawdy’. Patrzcie
na wasze grzechy, na nasze grzechy:
wszyscy jesteśmy grzesznikami, wszy
scy. To jest punkt wyjścia».
«Lecz jeśli wyznajemy nasze grze
chy – wyjaśnił – On jest wierny, jest tak
sprawiedliwy, że przebacza nam grzechy
i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości.
I przedstawia nam – nieprawdaż – owe
go Pana, tak dobrego, tak wiernego,
tak sprawiedliwego, że nam przebacza.
Kiedy Pan nam przebacza, czyni spra
wiedliwość. Tak, najpierw czyni zadość
sprawiedliwości wobec siebie, ponieważ
On przyszedł, by zbawiać i kiedy przeba
cza czyni zadość sprawiedliwości wobec
siebie. ‚Jestem twoim Zbawicielem’ i nas
przyjmuje». Postępuje w duchu Psalmu

103 (102): «Jak się lituje ojciec nad sy
nami, tak Pan się lituje nad tymi, co się
Go boją’, nad tymi, którzy idą do Niego.
Litość Pana. On rozumie nas zawsze i
nie każe nam mówić: On wie wszystko.
‚Bądź spokojny, idź w pokoju’, w pokoju,
który tylko On daje».
To właśnie «dzieje się w sakramen
cie pojednania. Wielokrotnie – powie
dział Ojciec Święty – myślimy, że pójść
do spowiedzi to jak pójść do pralni. Ale
Jezus w konfesjonale to nie jest pral
nia». Spowiedź jest «spotkaniem z Je
zusem, który czeka na nas takich, jakimi
jesteśmy. ‚Ależ Panie, posłuchaj, jestem
taki’. Wstydzimy się powiedzieć praw
dę: zrobiłem to, pomyślałem tamto. Ale
wstyd to prawdziwa cnota chrześcijań
ska i również ludzka. Zdolność wstydze
nia się: nie wiem, czy tak się mówi po
włosku, ale na mojej ziemi o tych, którzy
się nie wstydzą mówi się sinvergüenza.
Ta osoba jest ‚bezwstydna’, bo nie po
trafi się wstydzić. Wstydzenie się jest
cechą pokornych».
Papież wrócił następnie do Listu św.
Jana. Te słowa, powiedział, wzywają do
ufności: «Rzecznik jest u naszego boku
i wspiera nas przed Ojcem. Wspiera na
sze słabe życie, nasz grzech. Przebacza
nam. On jest naszym obrońcą, bo nas
wspiera. A teraz, jak mamy iść do Pana z
naszą prawdą grzeszników? Z ufnością,
ale i z radością, bez upiększania się. Nie
powinniśmy nigdy się upiększać przed
Bogiem! Z prawdą. Ze wstydem? Błogo
sławiony wstyd, to jest cnota».
Jezus czeka na każdego z nas, po
twierdził cytując Ewangelię (Mt 11,2530): «‚Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście’,
również grzechem, ‚a Ja was pokrzepię.
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie
się ode Mnie, bo jestem cichy i pokor
nego serca’. To są cnoty, których Jezus
wymaga od nas: pokory i cichości».
«Pokora i cichość są ramą życia
chrześcijańskiego. Chrześcijanin za
wsze tak postępuje, w pokorze i cicho
ści. A Jezus czeka na nas, aby nam
przebaczyć. Możemy zadać Mu pytanie:
a więc iść do spowiedzi nie jest jak iść do
sali tortur? Nie! To iść wielbić Boga, po
nieważ ja, grzesznik, zostałem zbawio
ny przez Niego. A czy On czeka, żeby
Mnie okładać kijem? Nie, z litością, żeby
mi przebaczyć. I jeśli jutro będę robił to
samo? Idź znów, idź i idź, i idź. On czeka
zawsze. Taka jest litość Pana, pokora i
cichość».
Na koniec wezwał, by ufać słowom
apostoła Jana: «Jeśliby nawet ktoś
zgrzeszył, mamy Rzecznika u Ojca». I
zakończył: «To nam daje wytchnienie. To
piękne, prawda? A jeśli się wstydzimy?
Błogosławiony wstyd, bo jest to cnota.
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Pan daje nam tę łaskę, tę odwagę, by
śmy szli zawsze do Niego w prawdzie,
ponieważ prawda jest światłem. A nie
z ciemnościami półprawd czy kłamstw
przed Bogiem».
30 kwietnia 2013
Kościół zeświecczony
staje się słaby
Pokoju, tego prawdziwego, nie moż
na kupić. Jest on darem Bożym. Darem,
który On ofiarowuje swojemu Kościo
łowi. Aby go otrzymać, chrześcijanie
muszą wciąż zawierzać Kościół Bogu,
prosząc Go, by się Nim opiekował i by
go bronił przed zakusami szatana, który
człowiekowi proponuje inny pokój, pokój
światowy, nieprawdziwy. Taki sens miało
rozważanie wygłoszone przez Papieża
Franciszka podczas Mszy św.
Trzonem refleksji Papieża było za
wierzenie, które pojawia się dwa razy
w pierwszym czytaniu, zaczerpniętym
z Dziejów Apostolskich (14, 19-28): po
raz pierwszy, kiedy w Perge, apostoło
wie polecają, czyli zawierzają starszych
Panu; po raz drugi, kiedy wracają do
Antiochii, «gdzie za łaską Bożą zostali
przeznaczeni do dzieła». Tak więc apo
stołowie i starsi zawierzeni byli Panu:
«oznacza to – powiedział Papież – za
wierzenie Kościoła Panu. Można strzec
Kościoła, można się zajmować Kościo
łem? Musimy to robić przez naszą pra
cę. Najważniejsze jest jednak to, co robi
Pan: tylko on może patrzeć szatanowi w
twarz i go pokonać. ‚Nadchodzi władca
tego świata, nie ma on jednak nic swe
go we Mnie’: jeśli nie chcemy, by władca
tego świata wziął Kościół w swoje ręce,
musimy go zawierzyć jedynemu, który
może pokonać władcę tego świata».
Jednak «czy my modlimy się za Ko
ściół? Za cały Kościół? Za naszych bra
ci, których nie znamy, wszędzie na świe
cie?». To jest Kościół Pana, rozproszony
na całym świecie; i kiedy «w modlitwie
mówimy Panu: ‚Panie, spójrz na Twój
Kościół’», mamy na myśli ten Kościół,
Kościół Pana, Kościół, który gromadzi
«naszych braci». Jest to modlitwa, którą
«musimy odmawiać sercem – powtórzył
Papież – i to coraz bardziej. Łatwo jest
nam się modlić prosząc Pana o łaskę,
kiedy czegoś potrzebujemy; nie jest też
trudno modlić się, by podziękować Panu:
dziękuję za... Ale modlitwa za Kościół,
za tych, których nie znamy, ale którzy są
naszymi braćmi i siostrami, bo otrzymali
ten sam chrzest, i mówienie Panu: ‚oni
są Twoi, są nasi... zachowaj ich’», to co
innego: znaczy to «zawierzyć Kościół
Panu»; jest to «modlitwa, dzięki której
Kościół wzrasta», lecz także «akt wiary.
My nie możemy nic, wszyscy jesteśmy
tylko ubogimi sługami Kościoła: lecz to

On może prowadzić go naprzód, strzec
go i powodować jego wzrost, uświęcać
go, bronić go przed ‚władcą tego świa
ta’», czyli przed tym, który «chce, by
Kościół był coraz bardziej ze świata. To
jest największe niebezpieczeństwo»,
ponieważ «kiedy Kościół staje się ze
świata, kiedy ma w sobie ducha świa
ta», kiedy zyskuje pokój, który nie jest
pokojem Pana – tym, który obiecał nam
Jezus, mówiąc «Pokój zostawiam wam,
pokój mój daję wam» - wówczas staje
się Kościołem «słabym, Kościołem, któ
ry będzie zwyciężony i nie będzie zdolny
nieść właśnie Ewangelię, przesłanie
krzyża, zgorszenie krzyża. Nie może go
nieść, jeśli jest ze świata! Dlatego taka
ważna i usilna jest ta modlitwa: zawie
rzanie Kościoła Panu».
«Nie jest naszym zwyczajem – za
uważył Ojciec Święty – zawierzanie Ko
ścioła Panu». Dlatego wezwał, by uczyć
się zawierzania osób starszych, cho
rych, dzieci Panu, powtarzając «‚Panie,
zachowaj Twój Kościół’: jest Twój! Jeśli
takie będzie nasze nastawienie, On nam
da pośród cierpień ów pokój, który tylko
On może dać. Ów pokój, który jest praw
dziwym darem obecności Jezusa pośród
Jego Kościoła», również w cierpieniach:
wielkich, takich jak «prześladowanie», i
«także w małych cierpieniach, małych
cierpieniach związanych z dolegliwo
ściami czy problemami rodzinnymi».
Wszystko to, powiedział Papież na za
kończenie, musimy zawierzać Panu,
modląc się «zachowaj Twój Kościół w
cierpieniu, aby nie stracił wiary, aby nie
stracił nadziei». I «dziś – dodał – chciał
bym powiedzieć: ta modlitwa z zawierze
niem Kościoła zrobi dobrze nam i zrobi
dobrze Kościołowi; da wielki pokój nam
i wielki pokój Kościołowi; nie usunie na
szych cierpień, ale sprawi, że będziemy
silni w cierpieniu. Tak więc prośmy o tę
łaskę, żebyśmy mieli zwyczaj zawierzać
Kościół Panu».
2 maja 2013
Kościół wspólnotą zrodzoną z miłości Chrystusa
Kościół jest wspólnotą afirmacji,
ponieważ zrodzony jest z miłości Chry
stusa - powiedział papież Franciszek.
Zaznaczył, że podziały w Kościele są
konsekwencją zamknięcia na działanie
Ducha Świętego.
Nawiązał do pierwszego dzisiejsze
go czytania z Dziejów Apostolskich, mó
wiącego o początkach Kościoła, który po
Zesłaniu Ducha Świętego poszedł, by
głosić Ewangelię na „peryferie wiary”.
Papież zauważył, że Duch Święty z jed
nej strony pobudza i „stwarza problemy”,
ale także tworzy zgodę w Kościele. W
Jerozolimie, między pierwszymi ucznia

mi było wiele opinii w sprawie przyjmo
wania pogan do Kościoła. Byli przeciw
nicy jakiegoś porozumienia, ale także
ludzie otwarci: „Był tam Kościół mówiący
«nie, nie można, musisz» i był też Ko
ściół mówiący «tak, ... pomyślmy, bądź
my otwarci, jest wszakże Duch, Który
otwiera nam drzwi». Duch Święty musiał
wypełnić swoje kolejne dzieło: uzgodnić
te różne stanowisk, sprawić zgodę Ko
ścioła, między tymi w Jerozolimie, jak i
między nimi a poganami. Duch Święty
zawsze wykonuje w historii dobrą robo
tę. Ale kiedy nie pozwalamy mu działać,
rozpoczynają się podziały w Kościele,
sekty, wszystkie te rzeczy ... bo jesteśmy
zamknięci na prawdę Ducha Świętego” powiedział papież.
Zastanawiając się nad słowem klu
czowym tego sporu w pierwotnym
Kościele Ojciec Święty przypomniał
natchnione słowa Jakuba, biskupa Jero
zolimy, który podkreślił, że nie należy na
kładać na uczniów jarzma, „którego ani
ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy
siły dźwigać”: „Kiedy służba Panu staje
się tak ciężkim jarzmem, zamknięte są
podwoje wspólnot chrześcijańskich: nikt
nie chce przyjść do Pana. Natomiast my
wierzymy, że jesteśmy zbawieni dzięki
łasce Pana Jezusa” - podkreślił Ojciec
Święty. Mówiąc o tym, co znaczy dzisiaj
w Kościele nieść jarzmo, papież przypo
mniał, że Pan Jezus wzywa nas, abyśmy
trwali w Jego miłości. Właśnie z tej mi
łości rodzi się przestrzeganie przykazań
Bożych, to właśnie jest chrześcijańska
wspólnota afirmacji, trwająca w miłości
Chrystusa, która mówi „nie”, bo jest owo
„tak”.” To właśnie ta miłość prowadzi nas
do wierności Panu”...”Ponieważ kocham
Pana, bo nie robię tego czy owego:
„Jest to wspólnota «tak», a «nie»
są konsekwencją owego «tak». Prośmy
Pana, aby Duch Święty zawsze nam po
magał w stawaniu się wspólnotą miłości,
miłości do Jezusa, Który tak bardzo nas
umiłował. Wspólnotą owego «tak». Wy
chodząc od «tak» wypełniamy przyka
zania. Stajemy się wspólnotą otwartych
drzwi. Niech Pan nas broni od pokusy,
aby stać się być może purytanami, w
etymologicznym sensie tego słowa, od
dążenia do czystości para-ewange
licznej, od wspólnoty «nie». Ponieważ
Jezus żąda od nas najpierw miłości, mi
łości względem Niego i trwania w Jego
miłości” - powiedział papież.
Kończąc Ojciec Święty zaznaczył,
że kiedy wspólnota chrześcijańska żyje
w miłości, wyznaje swoje grzechy, wielbi
Pana, przebacza krzywdy. Dodał ponad
to, że miłosierdzie wobec innych ukazuje
miłość i poczuwa się do obowiązku wier
ności Panu, aby tak czynić, jak nakazują
przykazania.
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Vox Domini

Joanna Ottea

LUJAN – SANKTUARIUM
MARYJNE W ARGENTYNIE

Cechą charakterystyczną katoli
cyzmu argentyńskiego jest szczególne
nabożeństwo do Matki Bożej i wiele
jest sanktuariów maryjnych w tym kraju.
Jedno z najstarszych znajduje się w
mieście Lujan (czyt.: Luhan).
Ciekawą rzeczą jest fakt, że Matka
Boża w postaci słynącej już cudami fi
gurki przybyła w niezaludnione okolice
rzeki Lujan i to Ona, Najświętsza Maryja
przyciągnęła pierwszych mieszkańców,
którzy zaczęli osiedlać się wokół Jej
sanktuarium. Można zatem powiedzieć,
że najpierw była tam Matka Boża, a
potem powstało miasto Lujan.
W XVII w. żył w okolicy Sumampa
(obecnie prowincja Santiago del Estero)
zamożny właściciel ziemski. Pochodził
z Portugalii. Nazywał się Antonio Ferias
Saa. Zapragnął on wybudować na swej
posiadłości małą kapliczkę ku czci Matki
Bożej i napisał list do swojego przyjaciela
w Brazylii z prośbą o przysłanie mu
figurki Najświętszej Maryi Niepokalanej.
Na odpowiedź nie czekał długo.
Przyjaciel okazał się szczodry – wysłał
dwie figurki. Jedna przedstawiała
Madonnę ze złożonymi rękami, a druga
– Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Obie
niewielkich rozmiarów, zapakowane w
proste skrzynki, przywiezione zostały do
Buenos Aires. Tam włożono je na wóz
wchodzący w skład karawany udającej
się w kierunku Sumampa. Było to w
roku 1630.
Pod koniec drugiego dnia, karawana
zatrzymała się nad brzegami rzeki
Lujan. Następnego dnia, kiedy wszyscy
byli gotowi do dalszej podróży, okazało
się, że jeden z wozów został jakby
przygwożdżony do ziemi i nie mógł
ruszyć z miejsca. Nie pomogła nawet
zmiana zaprzęgu. Woły zachowywały
się jakby były sparaliżowane. Stały
nieruchomo, nawet po opróżnieniu wozu
z załadunku.
Wtedy ktoś zauważył na spodzie
dwie niewielkie skrzynki. Wyjął jedną
i wóz natychmiast ruszył. Ale kiedy
położył ją na miejsce, woły znów się
zatrzymały.
Powtórzono tą akcję kilkukrotnie i
wóz stał nieruchomo zawsze z tą samą
skrzynką. Była w niej, jak się okazało
po otwarciu, figurka Matki Bożej ze
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złożonymi rękami.
Wyczuwając coś nadnaturalnego,
uczestnicy karawany zdecydowali, że
figurka ta powinna pozostać w tym
miejscu i zanieśli ją do najbliższej
posiadłości, należącej do człowieka,
który nazywał się don Rosendo. Nie
wielką statuetkę Najświętszej Maryi,
cał rodzina przyjęła ze wzruszeniem i
ustawiła w najlepszym pomieszczeniu
ich domu.
Odłączyl się wówczas od karawany
młody Murzyn imieniem Manuel, gdyż
pragnął on służyć Matce Bożej. Przybył
z Afryki jako niewolnik, lecz nie jest
wiadomo, kto był jego właścicielem.
Przypuszcza się, że jeden z uczestników
karawany. Manuel pozostał u Rosendów
wraz z figurką Maryi przez 44 lata.
Wiadomość o niezwykłym wyda
rzeniu rozeszła się bardzo szeroko.
Dotarła nawet do Buenos Aires i wkrót
ce zaczęli przybywać ludzie. Ilość
pielgrzymów stale wzrastała i pan
Rosendo wybudował na swej posiadłości
małą kapliczkę. Manuel opiekował się
tym niewielkim sanktuarium, utrzymywał
je w czystości, przewodniczył w mod
litwach, pomagał chorym, dotykał ich
woskiem, który skapywał ze świec i
wedle zachowanych przekazów był
świadkiem wielu uzdrowień.
Z upływem lat dom Rosendów
opustoszał. Pozostał tylko Manuel, a na
zaniedbanej posiadłości przybywający
ludzie nie znajdywali już dostatecznych
wygód.
W tym okresie pojawiła się osoba
opatrznościowa. Była nią zamożna
wdowa dona Ana Mattos, właścicielka
terenów położonych nad brzegami rzeki
Lujan. Mieszkała w budynku wznie
sionym w charakterze fortecy, która
miala chronić przed atakami Indian.
Zapragnęła ona zaopiekować się figurką
Matki Bożej. Uważała swój dom za
bardziej odpowiedni i łatwiej dostępny
dla pielgrzymów.
W roku 1674 zawarła umowę z
zarządcą dóbr rodziny Rosendów,
księdzem Juan de Oramas. Obiecała, że
z czasem wybuduje kaplicę. Następnie
przywiozła figurkę Matki Bożej i
umieściła ją w najokazalszym swym
apartamencie, lecz oto stała się rzecz

dziwna: w tajemniczy sposób figurka
zniknęła. Odnaleziono ją na starym
miejscu, w małej, prymitywnej kapliczce
wzniesionej przez don Rosendo.
Pani Mattos przewiozła ją po raz
drugi, ale powtórzyła się ta sama historia
– następnego dnia figurki w jej domu
nie było. W sposób niewytłumaczony
znalazła się znowu tam, skąd przybyła.
Zaniepokojona pani Mattos zwróciła
się wówczas z prośbą o radę do władz
duchownych i świeckich. Po dokładnym
rozważeniu wydarzeń, zorganizowano
procesję i po raz trzeci statuetkę Matki
Bożej przeniesiono z małej kapliczki
do domu wdowy. Uroczysta procesja
szła dwa dni. Tym razem uczestniczył
w niej Manuel, o którym zapomniano
poprzednio. Tajemnicze zniknięcia nie
powtórzyły się, a Manuel pozostał u
pani Mattos do końca swojego życia,
jako wierny sługa Najświętszej Maryi.
Wkrótce potem władze kościelne
po sprawdzeniu i przeanalizowaniu
faktów związanych z dziejami i cudami
słynącej figurki, zezwoliły na publiczny
kult Matki Bożej, którą nazwano Pura
y Limpia Conception del Rio Lujan,
co w dosłownym tłumaczeniu znaczy
„Czyste i Niepokalane Poczęcie znad
Rzeki Lujan”. Z biegiem czasu nazwę
zmieniono na: Nuestra Senora de Lujan
albo La Virgen de Lujan, czyli „Nasza
Pani z Lujan” lub „Dziewica z Lujan”.
Od tej pory zaczęły się odbywać
nabożeństwa, którym przewodniczyli
duchowni, a liczba pielgrzymów powię
kszała się. Wówczas Ana Mattos wy
dzieliła część swojej posiadłości i
ofiarowala ją na budowę kościoła w
tym miejscu, gdzie obecnie wznosi się
Bazylika.
Budowę kościoła rozpoczęto w roku
1677. Siedem lat później pewien gorliwy
i pobożny kapłan, nazwiskiem Don
Pedro de Montalbo, nieuleczalnie chory
na gruźlicę, przybył do sanktuarium, aby
prosić Matkę Bożą o łaskę zdrowia. Stan
jego był tak ciężki, że wniesiono go do
kaplicy prawie umierającego.
Zajął się nim stary już wtedy Manuel.
Kapłan wyzdrowiał i z wdzięczności za
niezwykłą łaskę, pozostał tam i stał się
pierwszym kapelanem.
Czuwał nad budową, a potem po jej
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ukończeniu, w dniu 8 grudnia 1685 roku,
osobiście przewodniczył w uroczystym
przenoszeniu Najświętszej Dziewicy z
Lujan do nowego kościoła.
W pobliżu stopniowo zaczęli osiedlać
się ludzie. Niektórych sprowadził tam
kult Matki Bożej, innych praca przy
wznoszeniu świątyni.
Pani Mattos zrobiła wtedy drugą
donację. Ofiarowała odpowiedni teren
na budowę nowego osiedla w tamtej
okolicy. Jego pierwotna nazwa brzmiała:
Pueblo de Nuestra Senora de Lujan.
W 1755 roku miejscowość ta
uzyskała prawa miejskie. Obecnie
nazywa się Lujan, a wspaniała gotycka
bazylika jest tam pomnikiem wiary,
jednym z najważniejszych w Ameryce.
Zanim wzniesiono Bazylikę, wy
budowano jeszcze jeden kościół, obok
pierwszego, większy i okazalszy. Jego
budowę ukończono w 1763 roku. Wtedy
władze lokalne uznały Dziewicę z Lujan
za Królową i Patronkę miasta.
Słynna figurka ma zaledwie 38
centymetrów wysokości. W XIX
wieku została poddana odpowiedniej
konserwacji. Przybrana w nowe szaty
wygląda zupełnie inaczej niż pierwotnie,
kiedy wykonana z nietrwałego materiału,
nie miała żadnego stroju na głowie.
Suknia pomalowana była na kolor
różowy, płaszcz na niebieski, w białe
gwiazdy, stopy natomiast spoczywały
na chmurach, z których wyłaniały się
główki czterech aniołów ze skrzydłami.
Dziś na tle złotych promieni wokół
głowy i ramion, statuetka wygląda
bardzo strojnie. Z przodu ma widoczną
białą tunikę, a niebieski płaszcz
rozszerza się ku dołowi. Figurka Maryi
umieszczona jest na podstawie z brązu,
a wokół wyryty jest napis: „Es la Virgen
de Lujan la Primera Fundatora de Este
Villa”, który przypomina, że Dziewica z
Lujan jest Pierwszą Założycielką tego
Miasta. Na głowie ma koronę ze złota
i drogich kamieni, wykonaną pięknie
przez rzemieślników-jubilerów w Paryżu
i poświęconą przez Papieża Leona XIII.
Pierwszą koronowaną Madonną
w Ameryce była właśnie La Virgen de
Lujan. Uroczystość odbyła się 8 maja
1887 roku i zgromadziła około 40 tysięcy
wiernych.
Powszechnie uważa się, że Matka
Boża z Lujan w cudowny sposób
chroniła miasto przed napadami In
dian oraz przed różnymi klęskami i
nieszczęściami. W 1778 roku, w czasie
wielkiej epidemii, na terenie Lujan nie
było żadnych zachorowań. W 1780
roku niezwykle gęsta mgła nagle osnuła

miasto, ratując je od niechybnego
zniszczenia w momencie, kiedy groziło
mu niebezpieczeństwo spowodowane
walką z tubylcami.
W 1872 roku arcybiskup Buenos
Aires powierzył opiekę nad sanktuarium
w Lujan księżom ze zgromadzenia
Misjonarzy Padres Lazaritas, których
praca pod względem duchowym i
materialnym była bardzo owocna.
Jeden z nich, Padre Jorge Maria
Salvaire, podczas misji w Las Salidas
Grandes, w obliczu niebezpieczeństwa
śmierci z rąk Indian, wezwał pomocy
Matki Bożej z Lujan i jak wierzył,
cud ownie został uratowany. Wtedy
złożył przyrzeczenia, że opublikuje
listę niezwykłych łask, uzyskanych
za wstawiennictwem Maryi z Lujan.
Postanowił też, że postara się powię
kszyć kościół.
Wspaniała, składająca się z dwóch
dużych tomów, praca zatytułowana
„Historia de Nuestra Senora de Lujan”,
wydana w 1885 roku, była wyrazem jego
wdzięczności oraz owocem rzetelnych
studiów.
Mianowany proboszczem w Lujan, w
1889 roku, za zgodą arcybiskupa, ojciec
Jorge Salvaire zainicjował budowę
obecnej bazyliki. Kiedy umierał w 1922
roku, była ona już prawie ukończona.
Piękna Bazylika w stylu gotyckim,
pod względem architektonicznym
może równać się ze sławnymi,
średniowiecznymi świątyniami Europy.
Byłam w Lujan w 1981 roku. Gdy
dojeżdża się do miasta, już z daleka
widać wysokie wieże Bazyliki, która jest
ogromna. Wewnątrz, od pierwszej chwili,
zwraca uwagę i zadziwia niezliczona
ilość wotów, tych nowych i tych z przed
wieków. Poukładane bardzo starannie, z
artystycznym wyczuciem, umieszczone

są na wszystkich bocznych ścianach i
w nawach, po obu stronach świątyni.
Znajdują się tam kule ludzi kalekich,
szable, tysiące różnych rzeczy a
także tabliczki z wygrawerowanymi
podziękowaniami.
Cudami słynąca figurka, zaskakująco
małych rozmiarów, umieszczona jest za
głównym ołtarzem w kaplicy, do której
wchodzi się z jednej strony, a wychodzi z
drugiej. Od prawej, do lewej. Taki system
zapobiega tłokowi i przepychaniu się.
Ludzie przesuwają się bardzo powoli
w jednym kierunku. Wpatrują się w
statuetkę w pozycji stojącej. Nikt nie
przyklęka, ale skupienie na twarzach
ludzi, gdy to obserwowałam, świadczyło
o ich modlitewnej adoracji.
Dla mnie osobiście, była to
szczęśliwa chwila. Nie wiedziałam
wtedy jeszcze, że w czasie mojego
pobytu w Argentynie, wizerunki i kopie
figurki Matki Bożej z Lujan spotykać
będę bardzo często nie tylko w każdej
świątyni, do której zajdę, ale i w wielu
świeckich i urzędowych miejscach.
W roku 1930 La Vigen de Lujan
ogłoszona została przez władze
duchowne trzech sąsiadujących
krajów Patronką Argentyny, Paragwaju
i Urugwaju, a na wniosek władz
świeckich (w 1944 roku) Patronką Dróg
Narodowych. Jest więc Matka Boża z
Lujan Patronką Podróżnych.
W dniu 19 maja 1979 roku
arcybiskup Buenos Aires przewodniczył
uroczystości uznania Najświętszej
Dziewicy z Lujan – Patronką Kolei
Argentyńskich.
Oblicza się, że co roku przybywa
do Lujan 4 miliony wiernych. W czasie
swojej pielgrzymki do Argentyny, w
1987 roku, Papież Jan Paweł II również
odwiedził to słynne sanktuarium.
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San Marino, 28.06.1990, Rekolekcje w formie Wieczernika dla Kapłanów
odpowiedzialnych za Kapłański Ruch Maryjny z Ameryki i Europy

Druga Pięćdziesiątnica
Z książki księdza Stefano Gobbi’ego
DO KAPŁANÓW, UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ (428)
Najmilsi synowie, w tym roku we
zwałam was znowu na tę górę, byście
przeżyli dni braterstwa i modlitwy ze
Mną w stałym Wieczerniku, podobnym
do Wieczernika Jerozolimskiego.
Wchodzicie w ostatnie dziesięcio
lecie waszego wieku. Dokonują się w
nim wydarzenia, które wam przepo
wiedziałam, i Moje tajemnice zostaną
wam ujawnione. Wchodzicie w czas
tryumfu Mego Niepokalanego Serca.
Jesteście już blisko drugiej Pięćdzie
siątnicy.
Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie,
ponieważ obecnie we wszystkich czę
ściach świata rozszerzyły się Wieczer
niki modlitwy, o które was prosiłam wie
le razy i z coraz większym naleganiem.
Jesteście tu, aby silnie doświadczyć
słodyczy Wieczernika, w którym je
stem szczególnie obecna pośród was,
abyście mogli stać się apostołami Wie
czerników we wszystkich częściach
świata. Moje Niepokalane Serce to no
wy, duchowy Wieczernik, do którego
cały Kościół powinien wejść, aby otrzy
mać dar nowej Pięćdziesiątnicy.
Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie
jak rzeka łaski i miłosierdzia. Oczyści
Kościół, uczyni go ubogim i czystym,
pokornym i silnym, bez zmazy i bez
zmarszczki. Będzie on cały piękny –
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na podobieństwo waszej Niebieskiej
Mamy. Jesteście tu, bym uformowała
z was nowe serce Kościoła, całkowicie
odnowionego przez Ducha.
Powinniście pozwolić Mi się for
mować, aby dojść do całkowitej prze
miany serca. Niech wasze serca staną
się spokojne i pokorne, łagodne i miło
sierne, wrażliwe i czyste. Niech wasze
serca będą kielichem wypełnionym
słodkim zapachem, wylewającym się i
zstępującym, aby zabliźniać otwarte i
krwawiące rany, aby pocieszać cierpią
cych i usuwać niezliczone boleści, aby
przywracać nadzieję zrozpaczonym,
dawać łaskę grzesznikom, umacniać
chorych, udzielać pomocy potrzebu
jącym, pokoju – wzburzonym, odwagi
– zniechęconym.
Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie
na świat jak rosa i przemieni pustynię
w ogród, w którym cała ludzkość po
biegnie jak oblubienica na spotkanie
swego Pana, w odnowionym z Nim
przymierzu miłości.
I tak Trójca Przenajświętsza otrzy
ma największą chwałę, a Jezus usta
nowi Swoje chwalebne Królestwo mi
łości wśród was.
Powinniście się stać milczącymi
i odważnymi twórcami powszechnej
odnowy. Weźcie w wasze kapłańskie

ramiona biedną, chorą ludzkość i za
nieście ją do macierzyńskiej kliniki
Mojego Niepokalanego Serca, aby
została tam uzdrowiona przez waszą
Niebieską Mamę. Czynicie to, kiedy
doprowadzacie wszystkich ludzi – Ka
płanów, wiernych, dzieci, młodzież i
rodziny – do poświęcenia się Mojemu
Niepokalanemu Sercu.
Odwagi, Moi najmilsi synowie! W
tych wspaniałych dniach Wieczernika
udzieliłam wam umocnienia i pocie
chy, łaski i miłości, czystości i święto
ści. Wychodzicie z tego Wieczernika
całkowicie odnowieni, ponieważ Duch
Święty – wzywany za Moim pośred
nictwem – udziela się wam ze Swymi
siedmioma świętymi Darami. Przyda
ją one siły i mocy dla rozwoju w was
wszystkich cnót.
Odejdźcie teraz jako odważni apo
stołowie tych ostatnich czasów i idźcie
po krańce świata, aby nieść Światło
Chrystusa w czasach ciemności i rosę
Jego Boskiej Miłości w tych dniach
wielkiej suszy. Przez to przygotujecie
serca i dusze na przyjęcie z radością
Chrystusa, którzy przychodzi.
Z radością Mamy, którą bardzo po
cieszyliście, błogosławię was i wszyst
kich wam drogich oraz dusze wam
powierzone.

Jak to
zrozumieć?
Wielu zastanawiało się, co to
takiego Druga Pięćdziesiątnica, kiedy i jak nastąpi. I oto – jak
się wydaje – Duch Boży potęż
nie wieje właśnie w Kościele,
czyniąc wszystko nowe, zgod
nie z zapowiedzią. Zapowiedź
wielokrotnie powtarzana przez
Matkę Bożą księdzu Stefano Gob
biemu w jego notatkach opubliko
wanych w książce „Do Kapłanów,
umiłowanych synów Matki Bożej”.
Jakże inaczej czyta się obecnie ten
tekst, który z każdym dniem staje
się coraz jaśniejszy i bardziej zro
zumiały.
Dzięki Matce Bożej nie musi
my się uskarżać jak Etiop, który
zwrócił się do Apostoła Filipa (Dz
8,31): „Jakżeż mogę rozumieć, jeśli
mi nikt nie wyjaśni?”
Czy jednak jesteśmy gotowi
przyjąć działanie Ducha Świętego?
Czy raczej bardziej jesteśmy skłon
ni Go odrzucić, ponieważ nie pa
suje do naszych wyobrażeń, ponie
waż nasze widzenie zniekształcił
świat lub fałszywi prorocy, mylne
interpretacje przepowiedni?
Czy jesteśmy gotowi ucieszyć
się realizacją tak długo zapowiada
nego tryumfu Niepokalanego Serca
Maryi, czy też nie takiego zwy
cięstwa się spodziewaliśmy?
Każdy musi sobie sam odpowie
dzieć na to pytanie. Odpowiedź w
tym wypadku ma wielką wagę.
Smucą nas ci spośród naszych
Czytelników, którzy o Papieżu
Franciszku mówią, iż jest z pew
nością fałszywym prorokiem. Nasz
Pan Jezus Chrystus nauczył nas
oceniać drzewo po owocach, a Pio
trowi dał klucze Królestwa Niebie
skiego. Kto zatem nazywa dobro
złem popełnia grzech przeciw Du
chowi Świętemu, a kto odmawia
posłuszeństwa Papieżowi, stawia
siebie poza Kościołem i z mocy
prawa jest ekskomunikowany.

2 Kor 5,17
Jeżeli więc ktoś pozostaje
w Chrystusie, jest nowym
stworzeniem. To, co dawne, minęło,
a oto wszystko stało się nowe.

2/2013

Enzo Bianchi

Franciszku,
obudź w nas zapał!

Od 100 dni w modlitwie euchary
stycznej wymieniamy imię papieża
Franciszka. Przywołanie tego imienia
niesie z sobą pokój, a także uczucie
radości zarówno u tego, który je wypo
wiada, jak i u tych, którzy słów tych
słuchają.
Wyraźnie można odczuć, że w Ko
ściele coś się zmieniło, odczuwalny
jest powiew świeżego powietrza.
Biskupi, księża, wierni świeccy
mówią o nowym stylu pontyfikatu i
trudno im przejść obojętnie wobec
widocznych zmian. Negować zmianę
to jakby zamknąć oczy na otaczającą
nas rzeczywistość. Niektórzy boją się
przyznać do zmiany z lęku, że no
wość Franciszka może prowadzić do
porównań z poprzednim pontyfikatem
i wywoływać jego krytykę. Obawy te
rodzą się jednak z pewnej mitologi
zacji papiestwa, która pragnie widzieć
ciągłość w każdym aspekcie posługi
kolejnych biskupów Rzymu. Ciągłość
jednak dotyczy jedynie przekazu wia
ry. Styl i sposób sprawowania funkcji
pasterza siłą rzeczy muszą być od
mienne, gdyż Duch Święty w każdym
z nas działa w inny i niepowtarzalny
sposób. Nie próbujmy zatem unifiko
wać przestrzeni, które są inne.
Nadszedł już czas, żebyśmy jako
katolicy zrozumieli, że posługa Pio
tra, jaką pełni każdorazowy biskup
Rzymu, w swojej treści jest zawsze

ta sama: umacniać w wierze braci i
służyć budowaniu jedności Kościoła.
Forma tej posługi nieprzerwanie jed
nak podlega zmianie o czym świadczą
różnice widoczne na przestrzeni dwu
dziestu wieków Kościoła. Zmiana, któ
ra nastąpiła 13 marca jest wyraźna i w
wielu miejscach wywołała zdziwienie:
nowy styl w codziennym zachowaniu,
w sposobie komunikowania się z wier
nymi. Poprzez zapowiadaną reformę
Kurii Rzymskiej najprawdopodobniej
dokona się także zmiana w samym
sposobie sprawowania posługi Piotra.
Mówi się o Franciszku, że nie jest
papieżem-teologiem, to znaczy, że
nie jest zaprawiony w sztuce teologii
spekulatywnej i doktrynalnej. Nie jest
też specjalistą w dziedzinie egzege
tycznej interpretacji Pisma Świętego.
Bez wątpienia jednak papież ten jest
uczniem, który poznał i przyjął za
swoje myśli i sposób działania swoje
go Mistrza. Widać to w jego osobie i
posłudze. I właśnie ten fakt wskazuje
na to jak wielkim jest on teologiem:
„teologiem ponieważ modli się’’ - we
dług definicji Ewagriusza z Pontu. Jest
teologiem ponieważ zna Chrystusa:
wsłuchuje się w to, co mówi przez Pi
sma i dostrzega jego oblicze na twa
rzy drugiego człowieka. Widzi Go na
„peryferiach świata”; potrafi dostrzec
Go na ulicach miast i w dalekich re
gionach, często zapomnianych przez
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świat, gdzie ludzie upadają i niestety
także często trwają w upadku.
Posługując się językiem włoskim,
który nie jest jego językiem ojczy
stym, w przekazie jest bardzo prosty i
bezpośredni, chropowaty, trącący po
wszedniością. Jest to jednak przede
wszystkim język serca: język paste
rza, który zna swoje owce i wraz z
nimi dzieli dolę i niedolę. Papież Fran
ciszek stoi pośrodku Kościoła, nie po
nad nim, nie przyznaje sobie immuni
tetu. I właśnie dlatego pozwala nam
marzyć o tym, żebyśmy jako chrze
ścijanie żyli według Ewangelii, prze
żywali życie tak jak przeżył je Jezus
Chrystus, kroczyli śladami Chrystusa
na drodze, która prowadzi do Boga.
Jakie oczekiwania zrodziły się po
tych pierwszych stu dniach pontyfika
tu? Papież otwarcie głosi, że pragnie
„Kościoła ubogiego dla ubogich”. Nie
tylko Kościoła, w którego centrum za
interesowania stoją ubodzy; nie tylko
Kościoła, który czyni wiele dobra dla
pokrzywdzonych, ale Kościoła, który
staje się ubogim, na wzór swojego Mi
strza, który „będąc bogatym, dla nas
stał się ubogim” (por. 2 Kor 8,9), aby
we wszystkim upodobnić się do ludzi.
Wydaje się bowiem, że sformułowanie
z lat 60-tych XX wieku stanowiące tytuł
jednego z dzieł Yves Congara „Kościół
służebny i ubogi”, które następnie zo
stało przejęte przez Sobór, jak dotąd
nie doczekało się należytej aktualiza
cji. A przecież jest to właśnie pierwszy
krok w celu dokonania autentycznej
reformy Kościoła: upodobnić się do
Mistrza. Papież Franciszek przybywa
z Kościoła, w którym istnieje natural
na opcja na rzecz ubogich jako tych,
którzy są głównymi odbiorcami Boże
go Słowa, a więc jest doskonale przy
gotowany, aby wprowadzić Kościół na
drogę ewangelicznego ubóstwa. Nie
chodzi tutaj o jakiś pauperyzm ideolo
giczny, lecz o warunek sine qua non
Kościoła: albo Kościół jest ubogi albo
też nie upodabnia się do swego Pana,
a więc przeciwstawia się wcieleniu
Chrystusa, Boga-Człowieka.
Potrzebny nam jest także Ko
ściół synodalny, to znaczy taki, gdzie
wspólnota kroczy razem: papież, bi
skupi, prezbiterzy, lud Boży. Sobór
Watykański II nakreślił linie, które w
następnych latach zostały rozszerzo
ne, wyznaczające tzw. „eklezjologię
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komunii”, i to komunii rzeczywistej i
skutecznej, gdzie każdy głos jest wy
słuchany. Wszyscy członkowie Ludu
Bożego są odpowiedzialni za budo
wanie komunii, która ostatecznie jest
darem Ducha Świętego, gdyż to On
tworzy jedność nie niszcząc różnorod
ności. Synodalność sprawi, że głos
Kościołów peryferii stanie się słyszal
ny i wzbogaci centrum o własne do
świadczenia i świadectwo.
I na koniec także oczekiwanie od
noszące się do procesu jedności tych
wszystkich, którzy wyznają Jezusa
Chrystusa jako jedynego Pana i Syna
Bożego. Ekumenizm nie jest jakimś
dodatkiem dla Kościoła, ale warun
kiem jego wierności Słowu Pana. „Aby
byli jedno” (J 17,22) - jest to testament
Chrystusa, a więc uznanie tego, kto
został ochrzczony jako członka Ciała
Chrystusowego musi znaleźć kon
kretny wyraz we wspólnocie, której
sposób funkcjonowania wyznacza
najwyższe prawo jakim jest prawo mi
łości - „zobaczcie jak oni się miłują”.
OTO TERAZ JEST KAIROS! OTO
TERAZ CZAS ZBAWIENIA! Kościół
musi się otworzyć i wyjść na zewnątrz,
ponieważ jego wzrok nie może kon
centrować się na sobie samym, lecz
na obliczu Oblubieńca, Pana, którego
musi nauczyć się rozpoznawać w hi
storii: w twarzach kobiet i mężczyzn,
przede wszystkim tych ostatnich, naj
uboższych.
Tekst pochodzi
ze strony internetowej
http://www.deon.pl

Jezus właśnie kształtuje Swój Kościół potężnym
działaniem Ducha Świętego i w
ogrodzie Niepokalanego Serca
waszej Niebieskiej Mamy. To
nowy Kościół światłości, lśniący bardziej niż tysiąc słońc razem wziętych.
Kościół ten jest kształtowany w sercach ludzi prostych, małych, czystych, ubogich, umiejących przyjmować
Jezusa i iść za Nim – w doskonałej uległości, bez żadnego
kompromisu z duchem świata.
Jezus buduje ten nowy Kościół
w sposób niewidzialny i zupełnie tajny: w ciszy, w modlitewnym ukryciu i prostocie
Zapraszam
dziś
wszystkich Moich najmilszych
synów poświęconych Memu
Niepokalanemu Sercu do przemierzenia drogi światła, aby
dojść do kresu drugiego, przeżywanego obecnie Adwentu.
Matka Boża do ks. Gobbi
„Do Kapłanów. umiłowanych
synów Matki Bożej” 429

Wieści z życia Kościoła
w Polsce i na świecie

Kierunek: Rodzina
Niedziela 26 maja 2013 należała
do rodzin. Ulicami polskich miast
przeszły wielotysięczne, radosne i
kolorowe Marsze dla Życia i Rodziny.
Ich uczestnicy zwracali uwagę na
dramatyczną sytuację demograficzną
Polski, a decydentów zachęcali do
wprowadzenia tak ich rozwiązań
prawnych, które ułatwiłyby rodzicom
decyzję o powiększeniu rodziny. W
ciągu roku podwoiła się liczba miast,
w których manifestują zwolennicy
wartości rodzinnych. W ubiegłym
roku Marsze dla Życia i Rodziny
zorganizowano w 50 miastach, w
tym aż w 107.
Kraków za życiem!
Kraków za rodziną!
„Czekamy na nowe mamy!”, „Ro
dzina Bogiem silna!”, „Stop aborcji”,
„Nie pozwól nikomu, rządzić w swoim
domu!” – to tylko niektóre z haseł
skandowanych na ulicach Krakowa.
Kilka tysięcy ludzi manifestowało
przywiązanie do tradycyjnych
wartości w pierwszym krakowskim
Marszu dla Życia i Rodziny!
Nieprzypadkowo został on zor
ganizowany 26 maja – w Dniu
Matki, w którym każdy dziękuje
swojej mamie za to, że dała mu
życie a potem chroniła od zła i
wiele sił poświęciła na wychowanie.
To właśnie od przypomnienia, że
powołanie do roli matki jest jednym
z najważniejszych i najpiękniejszych
możliwych powołań rozpoczął
rodzinną manifestację przeds ta
wiciel organizatora wydarzenia
– Stowarzyszenia Kultury Chrześ
cijańskiej im. ks. Piotra Skargi.
– Jestem wzruszona, że dzisiejsze
spotkanie rozpoczęła modlitwa.
Bywam na wielu marszach, spot
kaniach patriotycznych i innych
mniej lub bardziej politycznych,
ale tam zazwyczaj zapomina się o
modlitwie na rozpoczęcie. Ale ten
marsz jest inny, bo sprawa rodziny
powinna łączyć nas wszystkich –
mówi pani Beata, matka czworga
dzieci. – Do tego przez trzy ostatnie
dni było tak brzydko, padało, wiało,
a dziś pogoda jest jakby zamówiona!
Niebiosom podoba się nasz marsz!

– dodaje.
Marsz wyruszył z placu Matejki,
miejsca wielu patriotycznych spot
kań w Krakowie. Dziesiątki rodzin
z dziećmi niosło kolorowe flagi
i baloniki, wszyscy zgadzali się,
że takie inicjatywy jak marsz są
bardzo potrzebne. – Wczoraj byłem
z synem na uroczystości związanej
z uczczeniem pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Powiedział mi, że on
chciałby być takim żołnierzem, ale
dziś nie ma wojny. Ma dziewięć lat,
więc uznałem że jest już wystarczająco
duży by powiedzieć mu, że niestety
wojna toczy się cały czas. Że jeśli
chce być żołnierzem, to musi wybrać
sprawę, w której chce walczyć. A
rodzina zdecydowanie taką sprawą
jest. Przez lata niedoceniana przez
państwo, dziś jest nawet atakowana.
Musimy więc bronić rodziny, naszej
najmniejszej ojczyzny – mówi pan
Paweł, ojciec Jasia i nienarodzonego
jeszcze Michała.
Maszerującym towarzyszyły
wielobarwne transparenty z pięk
nymi hasłami. Słowa na niektórych
plakatach przestrzegały przed
państwem coraz nachalniej wtrą
cającym się w wychowanie dzieci,
zagrożeniami jakie niosą za sobą
pomysły legalizacji związków
homoseksualnych a także przed
okropną zbrodnią, jaką jest aborcja.
Uwagę dziesiątków fotoreporterów
przyciągały również transparenty
przygotowane przez dzieci, z hasłami
napisanymi kredkami, flamastrami
lub farbkami: „Kocham życie!”,
„Kocham moją rodzinę!”, „Dziękuję
Wam mamusiu i tatusiu!”, „Łatwiej
zbudować dom niż go stworzyć”,
„Razem znajdziemy szczęście”.
W marszu wzięły udział dzieci w
każdym wieku – od dzieci w łonach
ciężarnych mam, przez niemowlaki
na rękach tatusiów, po przedszkolaki,
dzieci ze szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów. – To wielkie
wydarzenie i wielka szkoła dla tych
dzieciaków. Nam w głowach się nie
mieści, że dziś chce się zrównywać
małżeństwo ze związkiem np. dwóch
panów. Jeśli nie pokażemy dzieciom
przywiązania do normalnej rodziny,
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one za parę lat mogą żyć w kraju w
którym takie horrendalne pomysły
będą normalką! Nie możemy się na
to zgadzać i dlatego przyjechaliśmy
tutaj aż z Bochni – mówi pani
Martyna, niosąca na rękach ośmio
letnią Emilkę. Wtóruje jej mąż
Adam, trzymający za rączki Patrycję
i Wojtka – Nie można włączyć
telewizji, żeby nie usłyszeć jakiejś
starszej pani chwalącej się, przy
aprobacie dziennikarza, że przeszła
aborcję. To wstrząsające. Życie to
dar Boży, najcenniejszy, musimy go
bronić zawsze i wszędzie. Musimy
dawać przykład naszym dzieciom!
Sk and ow ano naj róż n i e j s z e
hasła, dzieci wtórowały dorosłym
w prorodzinnych wezwaniach. –
Musiałem wytłumaczyć córeczce Ni
koli dlaczego krzyczymy „Czekamy,
czekamy, na nowe mamy” – mówi
pan Jerzy z krakowskich Dębnik.
– Gdy starałem się jej to wyjaśnić,
powiedziała tylko: im więcej dzieci,
tym lepiej! Ona to rozumie, a politycy
nie… - dodał.
Wśród wznoszonych okrzyków
nie mogły nie pojawić się również
hasła antyaborcyjne. Wznosiła je
m.in. pani Agata. – Polki powinny
dawać przykład innym kobietom z
Europy. My też chodzimy do pracy,
ale dzieci wychowujemy. Jak trzeba,
bierzemy urlop lub rezygnujemy, bo
nie ma piękniejszego zawodu niż
mama. Nawet jadąc na ten marsz,
słyszałam w bardzo lewicowym
radiu, że wśród wszystkich ssaków
tylko ludzki gatunek wymyślił so
bie, że może nie czuć instynktu
macierzyńskiego. To nieprawda.
Macierzyństwo to coś pięknego, nie
powinniśmy z tego rezygnować na
własne życzenie!
Choć wśród uczestników marszu
przeważały rodziny z dziećmi, nie
zabrakło również dziadków! – Skoro
tyle ludzi idzie w marszu w Krakowie,
a marszów jest sto w całej Polsce, to
tworzymy piękną, potężną armię dla
życia i rodziny! – powiedział wyraźnie
poruszony siedemdziesięcioletni pan
Stefan.
Około 3 tys. osób przeszło z
placu Matejki przez Planty, Rynek,
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ul. Piłsudskiego do Parku Jordana.
Tam odbył się rodzinny piknik,
zwieńczony koncertem krakowskiego
rapera Tadka Firmy Solo.
Egipt: dżihad przeciwko
koptyjskim dzieciom
Na początku czerwca sześcioletni
koptyjski chłopiec, Cyril Yusuf Sa’ad
został uprowadzony dla okupu. Po
zapłaceniu haraczu muzułmański
porywacz, Ahmed Abdel Moneim
Abdel-Salam zabił dziecko i rzucił
jego ciało na śmietnik znajdujący się
koło domu. Obrzęknięte i nadpsute
szczątki ekshumowano.
Porwania chrześcijańskich dzieci
w Egipcie zdarzają się coraz częś
ciej. Niedawno porwany został
10-letni chłopiec Sameh George,
będący ministrantem w kościele pw.
Sługi Chrystusa w Minya. Nieznani
sprawcy uprowadzili go w drodze
do kościoła. Motywem porwania ma
być okup.
Do innego porwania doszło przed
koptyjskim kościołem w Szubra alKhayma, gdzie czterej muzułmanie
uprowadzili 12-letniego Abanouba
Ashrafa. Przystawili mu nóż do
gardła i zaciągnęli do samochodu.
Następnie podpalili świątynię. Od
rodziców zażądali wysokiego okupu.
Mimo, iż głównym motywem
p or wań dokony wanych przez
muzułmanów są pieniądze, kop
tyjskie rodziny obawiają się, że
za tymi uprowadzeniami kryje
się coś więcej. Skarżą się na to, że
islamscy duchowni przekonują,
iż uczęszczanie koptyjskich dzieci
do kościoła jest gorsze nawet od
nierządu.
Równie bolesny, jeśli nie gorszy,
los spotyka dziewczęta. Jak donosi
International Christian Concern
„setki chrześcijańskich dziewcząt
w Egipcie zostało uprowadzonych,
zmuszonych do małżeństwa z mu
zułmanami i przejścia na islam.
Incydentom tym często towarzyszą
gwałty, bicie i inne formy przemocy
fizycznej oraz psychicznej.
W ciągu ostatnich kilku lat
udokumentowano w Egipcie po
nad 550 przypadków uprowadzeń,
uwięzienia, gwałtów i przymusowego
nawracania chrześcijańskich dzie
wcząt. Liczba uprow adzeń dras
tycznie wzrosła po „ Arabskiej
Wiośnie” i dojściu do władzy Bractwa
Muzułmańskiego.
Prezydent Egiptu Mohammed
Mursi odmawia zajęcia się kwe
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stią represjonowanych koptyjskich
dziewcząt. Zapytany o te bulwersujące
przypadki odpowiedział, że „takie
porwania i nadużycia to tylko plotki”.
Verastegui znany z filmu
„Cristiada” w Rzeszowie
Aktor, model, piosenkarz i dzia
łacz pro-life gościł 7 kwietnia w
kinie Helios w Galerii Rzeszów.
Była to jedyna okazja, by spotkać
się z człowiekiem, który rzucił
międzynarodową karierę, by bronić
życia i godności ludzkiej.
Pochodzący z Meksyku, 39-letni
aktor naz ywany przez media w
USA latynoamerykańskim Bradem
Pittem. Zdobył sławę jako członek
popowego zespołu Kairo, z którym
koncertował w ponad 13 krajach.
W wieku 18 lat Verástegui rozpo
czął karierę w modelingu w Mexico
City, gdzie współpracował m.in. z
Calvinem Kleinem.
5 l at p ó ź n i e j z a c z ą ł g r a ć
w popularnych meksykańskich
operach mydlanych, dzięki czemu
znalazł się na okładkach setek mię
dzynarodowych magazynów, w
tym „People En Espanol”, co za
g w ar antow a ł o mu m i e j s c e w
pięćdziesiątce „najseksowniejszych
Latynosów”.
W 2001, podczas lotu z Miami
do Los Angeles, Verástegui został
zauważony przez wicedyrektora
do spraw castingu wytwórni 20th
Centur y Fox, któr y zajmował
się obsadą do pierwszego filmu
produkowanego przez to studio „Papi
i dziewczyny”. Później wystąpił obok
Carlosa Ponce w filmie „Meet Me in
Miami” oraz w teledysku Jennifer
Lopez do utworu „Ain’t It Funny!”
oraz w międzynarodowej kampanii
reklamowej perfum sygnowanych
jej imieniem.
W 2004 r. Verástegui podjął
współpracę z reżyserem Alejandro
Monteverde i producentem Leo
Severino przy stworzeniu wytwórni
Metanoia Films zajmującej się
projektami rozrywkowymi, ale za
razem zaangażowanymi. Pierwszy
ich film, „Bella”, w którym wystąpił
Verástegui, wszedł na ekrany w 2006 i
zdobył nagrodę People’s Choice Award
na Festiwalu Filmowym w Toronto
w 2007 r.
W obronie życia i godności
Verástegui nie przyjmuje ról sto
jących w sprzeczności z jego chrze
ścijańską wiarą. „Obiecałem Bogu,
że nie będę pracował przy żadnym

projekcie, który obrażałby moją wiarę
czy moją rodzinę. Czytam książki,
by pogłębić wiarę. Codziennie biorę
udział w Mszy świętej i odmawiam
różaniec” - powiedział aktor podczas
pobytu w Częstochowie.
Gwiazdor założył organizację
Mantle of Guadalupe (Płaszcz z
Guadalupe), która buduje największą
w USA klinikę dla kobiet, broniącą
życia. Wcześniej, dzięki wysiłkom
artysty, w Kalifornii powstał oś
ro d e k p om a g aj ą c y ko bi e t om
w ciąży wysokiego ryzyka oraz
tym, które rozważają dokonanie
aborcji. Verástegui otworzył też
portal IAmViable.com, poświęcony
obronie życia oraz ukazywaniu nie
powtarzalnej wartości życia ludzi
niepełnosprawnych.

Jest laureatem Nagrody za Obronę
Godności Ludzkiej, przyznawanej
przez Włoskie Stowarzyszenie Na
uka i Życie. Według aktora, kobieta
jest najważniejszym filarem i
kolumną rodziny, a tym samym i
społeczeństwa, i media nie mogą jej
wykorzystywać jako przedmiotu.
Verástegui w „Cristiadzie”
5 kwietnia na ekrany kin wszedł
film „Cristiada”, w którym Eduardo
wciela się w postać Anacleta Gonza
leza Floresa, beatyfikowanego przez
Benedykta XVI. Ta największa
produkcja w historii kina meksy
kańskiego z gwiazdorską obsadą
(Andy Garcia, Eva Longoria, Peter
O’Toole) opowiada o pows tan iu
meksykańskich katolików zwanym
Cristiadą (Krucjatą) przeciwko
ateistycznej tyranii mas ońskich
władz Meksyku w latach 1926-29.
„Cristiada” przedstawia opar
tą na faktach historię ludzi, któ
rzy decydują się na podjęcie naj
większego ryzyka dla dobra swoich
rodzin, wiary i przyszłości kraju.
Fabuła przybliża skrywane przez lata
prawdziwe wydarzenia Powstania
chrystusowców (od zawołania „Viva
Cristo Rey!” „Niech Żyje Chrystus
Król!”). Obsadzie „Cr istiady”
przewodzi Andy Garcia, odgrywający
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rolę generała Gorostiety, który przy
glądając się z żoną (Eva Longoria)
temu, jak Meksyk pogrąża się w
wojnie domowej, wzbrania się z
początku przed zaangażowaniem
w sprawę. Jednakże wkrótce sta
je się porywającym tłumy przy
wó dc ą, zdolny m do złożeni a
ofiary z własnego życia. Zmienia
bandę prześladowanych za wiarę,
nieudolnych rebeliantów w boha
terów będących siłą, z którą trzeba
się liczyć. Generał ma małe szanse w
walce z bezwzględnym prezydentem
Plutarco Callesem (nazywanym
„antychrystem”), ale ludzie, których
spotyka na swej drodze, idealiści,
zadziorni renegaci, a przede wszyst
kim niezwykły nastolatek imieniem
José (beatyfikowany przez Benedykta
XVI 14-letni José Luis Sánchez del
Río), uświadamiają mu, że odwaga
i wiara mogą narodzić się nawet
wtedy, gdy już nie można liczyć na
sprawiedliwość.
29 czerwca 2013: Prawosławna
delegacja u papieża
Papież Franciszek przyjął de
legację Patriarchatu Konstanty
nopolitańskiego przybyłą z okazji
uroczystości świętych Piotra i Pawła.
Na jej czele stał metropolita
Perg amonu, Jan (Ziziulas). O
prócz metropolity, któr y jest
współprzewodniczącym Międ zy
narodowej Komisji Mieszanej ds.
Dialogu Teologicznego między
Kościołem Katolickim a Kościołem
Prawosławnym, w skład delegacji
wchodzili biskup Synopy Atenagoras
(Peckstadt) z Belgii i archimandryta
Prodromos Ksenakis z Krety.
Papież Franciszek przypomniał,
że tradycja wymiany delegacji z
okazji uroczystości patronalnych
sięga roku 1969. Wyraził też wdzię
czność za obecność na inauguracji
jego pontyfikatu, 19 marca patriarchy
Bartłomieja I a także metropolity

Jana. „Dążenie do jedności między
chrześcijanami jest dziś bardziej niż
kiedykolwiek pilnym wyzwaniem,
od którego nie możemy się uchylać”
- stwierdził papież. Zaznaczył, iż
ważne jest, by wspólnie świadczyć
wobec świata o prawdzie Ewangelii
i wspólnie ją głosić, wspólnie spra
wować Boskie tajemnice nowego
życia w Chrystusie. Papież podkreślił,
że jedność jest w pierwszym rzędzie
darem Boga, o który trzeba się
modlić, ale zadaniem chrześcijan jest
przygotowywanie warunków, serc,
aby ta niezwykła łaska była przyjęta.
Ojciec Święty podkreślił znaczenie
prac Międzynarodowej Komisji
Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego
między Kościołem Katolickim a
Kościołem Prawosławnym, która
obecnie zastanawia się nad kwestią
relacji teologicznej i eklezjologicznej
między prymatem a synodalnością w
życiu Kościoła. „Znamienne jest to, że
udaje się dziś wspólnie podejmować
refleksję, w prawdzie i miłości o tych
kwestiach zaczynając od tego co nas
łączy, nie ukrywając jednak tego,
co nas jeszcze dzieli” - stwierdził
papież. Dodał, że nie są to jedynie
rozważania teoretyczne, ale chodzi o
wzajemne dogłębne poznanie swoich
tradycji, aby je zrozumieć i uczyć się
z nich. W tym kontekście wskazał
na pojęcie kolegialności w Kościele
katolickim i synodalności w Kościele
prawosławnym.
„Jestem przekonany, że wysiłek
wspólnej refleksji, tak złożony i
pracochłonny, przyniesie owoce w
odpowiednim czasie” - zaznaczył
papież. Wyraził zadowolenie, że
zarówno katolicy jak i prawosławni
w prowadzonym dialogu dążą nie
do jakiegoś minimum teologicznego,
lecz do pogłębienia jedynej prawdy,
jaką Chrystus dał swemu Kościołowi.
Ojciec Święty jest też przekonany,
że trzeba nieustannie dążyć do lep
szego zrozumienia natchnień Ducha
Świętego. „Z tego względu nie można
się lękać spotkania i prawdziwego
dialogu. On nas nie oddala od prawdy,
ale raczej poprzez wymianę darów,
prowadzi nas, pod przewodnictwem
Ducha Prawdy do całej prawdy” stwierdził papież.
Dekret Kongregacji ds. Kultu
Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Św. Józef z Nazaretu, ustanowiony
w Bożym planie zbawienia głową
Rodziny naszego Pana Jezusa
Chrystusa i sprawujący nad Nim

ojcowską opiekę, wypełnił doskonale
otrzymaną łaskę i powierzone
mu zadanie. Związany mocno z
początkiem tajemnicy ludzkiego
zabawienia jest też przykładem
niezwykłej pokory, która w wierze
chrześcijańskiej służy do osiągnięcia
wzniosłych celów, oraz obrazem
zwyczajnych, ludzkich, prostych
cnót, koniecznych aby być dobrymi i
prawdziwymi świadkami Chrystusa.
Dzięki nim, ów Sprawiedliwy
mąż, troszcząc się z miłością o
Bożą Rodzicielkę i poświęcając
się z radością wychowaniu Jezusa
Chr ystusa, stał się opiekunem
najcenniejszych skarbów Boga Ojca,
a ciesząc się na przestrzeni wieków
nieustannym kultem ludu Bożego,
wspomagał mistyczne ciało Jezusa,
czyli Kościół.
Wierni Kościoła Katolickiego
mieli zatem do Świętego Józefa
nieprzerwane nabożeństwo, oddając
w uroczystych ceremoniach cześć
najczystszemu Oblubieńcowi Bożej
Rodzicielki i Patronowi w niebie
Kościoła powszechnego. Dlatego też
Błogosławiony Jan XXIII, w czasie
II Soboru Watykańskiego, nakazał
włączyć jego imię do pradawnego
Kanonu Rzymskiego. Papież Be
nedykt XVI z kolei, zważając na
prawdę o świętych obcowaniu i
na obecność świętych w naszym
ziemskim pielgrzymowaniu aby
doprowadzić nas do Chrystusa i z
Nim zjednoczyć, przyjął łaskawie
i zaaprobował kolejną pobożną
prośbę, wyrażaną w różnych czę
ściach świata, którą niedawno po
twierdził także papież Franciszek.
Kongregacja Kultu B ożego
i Dyscypliny Sakramentów, po
uważnym rozważeniu sprawy i na
mocy uprawnień otrzymanych od
Ojca Świętego Franciszka, chętnie
zarządza zatem, aby imię Świętego
Józefa, Oblubieńca Najświętszej
Maryi Panny, zostało odtąd włączone
do Modlitw eucharystycznych II, III
i IV, w trzecim wydaniu typicznym
Mszału Rzymskiego, zaraz po
imieniu Najświętszej Maryi Panny,
w następującym brzmieniu: w II
Modlitwie eucharystycznej: «ut
cum beáta Dei Genetríce Vírgine
María, beáto Ioseph, eius Sponso,
beátis Apóstolis»; w III Modlitwie
eucharystycznej: «cum beatíssima
Vírgine, Dei Genetríce, María, cum
beáto Ioseph, eius Sponso, cum
beátis Apóstolis»; w IV Modlitwie
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eucharystycznej: «cum beáta Vírgine,
Dei Genetríce, María, cum beáto
Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».
Jeśli chodzi o teksty w języku
łacińskim, należy posłużyć się
tymi właśnie sformułowaniami,
które od tej pory ogłasza się jako
typiczne. Jeśli chodzi o tłumaczenia
na najbardziej popularne języki
zachodnie, Kongregacja przedstawi
je w najbliższym czasie. W przy
padku tłumaczeń na inne języki,
zgodnie z przepisami prawa, po
winny zostać przygotowane przez
właściwe Konferencje Biskupów i
zatwierdzone przez Stolicę Świętą za
pośrednictwem tejże Kongregacji.
Bez względu na jakiekolwiek
przeciwne zarządzenia. 1 maja 2013,
św. Józefa, rzemieślnika.
Antoni Kard. Cañizares Llovera,
Prefekt i Artur Roche, Arcybiskup
Sekretarz
Lefebryści zerwali dialog
Zdaniem amerykańskiej Catholic
News Agency deklaracja Bractwa
Kapłańskiego św. Piusa X, broniąca
zasadności sakry udzielonej przez
25 laty bez zgody papieża przez abp.
Marcela Lefebvre’a i bp. Antonio
de Castro Mayera wskazuje na de
finitywne zerwanie przez tę grupę
dialogu z Kościołem katolickim.
Omawiając dokument lefeb
rystów, amerykańska agencja zwraca
uwagę na agresywne odrzucenie przez
jego sygnatariuszy, biskupów Fellay’a,
Tissier de Mallerais i Alfonso de
Galarrety II Soboru Watykańskiego.
Twierdzą oni bowiem, że „przy
czyną poważnych błędów niszczących
Kościół” nie jest błędna interpretacja
tekstów soborowych - hermeneutyka
zerwania, która miałaby się prze
ciwstawiać hermeneutyce reformy,
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odnowy zac howującego ciągłość
podmiotu Kościoła, lecz same teksty
soborowe.
Uważa się, że w takim ujęciu mie
ści się odrzucenie nauki Kościoła
katolickiego, wyrażonej wielokrotnie
przez Benedykta XVI. Jak wiadomo
warunkiem unormowania sytuacji
kanonicznej Bractwa jest przyjęcie
przez jego członków „preambuły
doktrynalnej”, wyrażającej akceptację
II Soboru Watykańskiego oraz Msza
łu Pawła VI, w tym uznanie ważności
Mszy św. sprawowanej w „rycie po
soborowym”.
Nie można negować Soboru
i być w Kościele
Sobór Watykański II stał się wy
pełnieniem pojedynczych i lokal
nych prób odnowy Kościoła. Tego
Sobór Watykański I nie przyniósł,
gdyż był skoncentrowany na spra
wach Kościoła włoskiego, a nie –
powszechnego. Sobór Watykański
II określił tożsamość Kościoła, wy
rażoną w Konstytucji dogmatycznej
o Kościele Lumen gentium.
Kościół przez szybkie zmiany w
mentalności społecznej, a szczegól
nie przez postępujący liberalizm, był
zmuszony do gruntownej odnowy
wewnętrznej, a szczególnie odnowy
przepowiadania, aby być zrozumia
łym dla współczesnego człowieka.
W Kościele rosła świadomość tego,
że działania, liturgia i nauczanie nie
trafiają do człowieka XX w. Sobór
Watykański II podjął gigantyczną
próbę przezwyciężenia tego proble
mu. Miało to charakter i znamiona,
które obecnie nazwalibyśmy nową
ewangelizacją, gdyż nowość jakie
przyniosło tchnienie Ducha Święte
go na tym Soborze, była przełomo
wa dla całego chrześcijaństwa.
Jan Paweł II widział w wydarze
niu, jakim był Sobór, wiosnę i od
rodzenie życia Kościoła. W ency
klice Slavorum Apostoli napisał, iż
„szczególnym zadaniem (...) Soboru
Watykańskiego II, było ożywienie
świadomości Kościoła, i poprzez
jego wewnętrzną odnowę danie mu
nowego, misjonarskiego impulsu do
głoszenia odwiecznego orędzia zba
wienia, pokoju oraz wzajemnej zgo
dy wśród ludów i narodów, ponad
wszelkie granice, jakie wciąż jeszcze
dzielą naszą Planetę - która, z woli
Boga Stwórcy i Odkupiciela, ma być
wspólną ojczyzną całej ludzkości.
Gromadzące się nad nią w naszych
czasach zagrożenia nie mogą prowa

dzić do zapomnienia proroczej intu
icji Papieża Jana XXIII, który zwołał
Sobór z tą myślą i przekonaniem, że
będzie on zdolny przygotować i za
początkować okres wiosny i odrodze
nia w życiu Kościoła”.
Jan Paweł II to kontynuator no
wej wiosny chrześcijańst
wa, którą
rozpoczęli Jan XXIII, Paweł VI, Jan
Paweł I, a przed Soborem Pius XII.
Jan Paweł II tak o nich pisze w Ter
tio millennio adveniente: „To, czego
oni dokonali podczas Soboru i po
jego zakończeniu - tak przez naucza
nie jak nie mniej przez działalność
każdego z nich - z pewnością wnio
sło znaczący wkład w przygotowanie
tej nowej wiosny życia chrześcijań
skiego, która powinna rozkwitnąć w
Wielkim Jubileuszu, jeśli tylko chrze
ścijanie będą posłuszni działaniu
Ducha Świętego”.
Nadejście nowej wiosny chrze
ścijaństwa zależy więc od czynnika
ludzkiego. Człowiek, który nie bę
dzie posłuszny Duchowi Św., będzie
niweczył zamiary Boże w Kościele i
w ten sposób utrudni objawienie się
w nim mocy i chwały Bożej. Lecz
pokora, skrucha serca i posta
wa
czujnego wsłuchiwania się i roz
poznawania znaków czasu (por.
KDK 4) otwiera na działanie Ducha
Świętego, który jest Duchem Oży
wi
cielem. Ducha, który chce dać
Kościołowi nowe życie oblubienicy
zakochanej w Oblubieńcu - Jezusie
Chrystusie (por. KK 13; 22).
Droga do kanonizacji
Jana Pawła II otwarta
Komisja kardynałów i biskupów
z Kongregacji Spraw Kanonizacyj
nych zaaprobowała 2 lipca cud wy
brany do kanonizacji Jana Pawła II.
Polski pa
pież zostanie ogłoszo
ny
świętym prawdopodobnie 8 gru
d
nia. Nieoficjalnie wiadomo, że
cudu doznała kobieta z Kostaryki
– uzdrowiona z ciężkiego uszkodze
nia mózgu.
Pojawiła się też hipoteza, że Jan
Paweł II może zostać kanonizowany
razem z papieżem Janem XXIII.
5 lipca pierwsza encyklika
„Lumen fidei” (Światło wiary) –
taki jest jej tytuł. Franciszek określił
dokument jako „encyklikę na cztery
ręce”. Rozpoczął ją Benedykt XVI i
przekazał następcy. „Jest to mocny
dokument. Otrzymałem tę wielką
pracę, jaką on wykonał i doprowa
dziłem ją do końca” – powiedział
papież Franciszek 13 czerwca 2013.
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O Opatrzności Bożej
Wielu ludzi zapomina o tym, że Bóg
rządzi światem. Te rządy Boże nad
światem nazywają się Opatrznością
Bożą. W ścisłym sensie przez Opatrzność
Bożą (Providentia – Pronoia) - rozumie
się odwieczny plan Boga, obejmujący
wszystko.
„Ratio ordinis rerum in finem in mente
divina praeexistens” – mówi św. Tomasz,
to oznacza: „Zasada porządku rzeczy
skierowanych do celu w umyśle Bożym
istniejąca”.
Taki plan obejmuje akt poznania i
woli. Bóg rządzi światem i to nazywa
się kierownictwo Boże – gubernatio,
kibernesis. Rządy Boże nad światem
są wykonaniem powszechnego i od
wiecznego planu Bożego co do świata.
Wykonane są w czasie. Plan odwieczny
i jego wypełnienie w czasie, nazywa
się razem Opatrznością Bożą w sensie
szerokim.
Jest dogmatem wiary, że Bóg opie
kuje się całym stworzeniem i prowadzi
rzeczy stworzone swoją Opatrznością.
Sobór Watykański I przeciwko fata
liz mowi, deizmowi i materializmowi
orzekł: „Wszystko, co stworzone, Bóg
swoją Opatrznością strzeże i prowadzi,
kierując od końca do końca mocno i
rozrządzając wszystko w słodyczy”.
Pismo św. w wielu miejscach pod
kreśla działanie Opatrzności Bożej. Stary
Testament uwypukla przede wszystkim
staranie Boże o Izraela i szczególnie
o niektóre osoby Narodu wybranego,
jak Józef, Mojżesz, Tobiasz. Psalmy
są przeniknięte wiarą w Opatrzność
Bożą. Księga Mądrości 6,8 mówi o
powszechnej Opatrzności Bożej: „On
uczynił małego i wielkiego. Jednakowo
o wszystkich ma pieczę”.
Pan Jezus w kazaniu na Górze
naucza, że troska Ojca dotyczy naj
mniejszych stworzeń: ptaków na nie
bie, lilii i trawy na polu. Szczególnie i
wyjątkowo interesuje się stworzeniami
rozumnymi (por. Mt 6,26-34). Również
św. Paweł głosi powszechność Bożej
Opatrzności: „Sam daje wszystkim życie,
tchnienie i wszystko” (Dz 17,25). Św.
Piotr napomina o ufność w Opatrzność
Bożą: „Zdajcie na Niego wszystkie
wasze troski, bo On ma pieczę o was”
(1 P 5,7).
Ojcowie Kościoła bronią Opatrzności
Bożej przeciwko fatalistom pogańskim,
astrologom i dualizmowi gnostyckiemu i

manichejskiemu (por. Grzegorz z Nyssy,
Contra Fatum). Monografię o Bożej
Opatrzności napisali m. in.: św. Jan
Chryzostom (Ad Stagyrium), Teodoret
z Cyru (+460) Dziesięć kazań o Bożej
Opatrzności; Salwian z Marsylii, De
gubernatione Dei (+480).
Św. Augustyn czci mądrą i kochającą
Opatrzność Bożą w swych Wyznaniach i
De civitate Dei. Św. Tomasz spekulatywnie
opiera pojęcie Opatrzności Bożej
na celowości istniejącej w świecie.
Ponieważ wszystko, co jest stworzone,
zaistniało zgodnie z myślą Bożą (z
ideą), przeto idea podporządkowania
wszystkiego jednemu celowi (ratio
ordinis rerum in finen) powinna istnieć
od całej wieczności w umyśle Bożym
(S. Th. 1,22,1). Św. Tomasz opiera
powszechność Opatrzności Bożej na
tym, że Bóg jest pierwszą przyczyną
wszystkiego. Przyczynowość Boża
odnosi się do każdego bytu, ponieważ
Bóg jest primus agens. Ponieważ każda
zasada działania działa ze względu
na cel, przeto wszystko to, co Bóg
stwarza, tj. każdy byt stworzony jest
podporządkowany celowi i jest również
przedmiotem Bożej Opatrzności (S. Th.
1,22,2).
Podział Bożej Opatrzności
Według przedmiotu i stopnia troski
Bożej rozróżniamy Opatrzność Bożą
ogólną, która się odnosi do wszystkich
stworzeń, nawet pozbawionych rozumu
i opatrzność Bożą specjalną, która
się odnosi do wszystkich stworzeń

rozumnych, nawet grzeszników oraz
Opatrzność najbardziej specjalną, która
jest zastrzeżona predestynowanym.
Według natury i sposobu wykonania
planu opatrznościowego wiecznego,
rozróżnia się Opatrzność pośrednią i
bezpośrednią. W pośredniej Bóg po
sługuje się przyczynami wtórnymi,
stworzonymi; Opatrzność bezpośrednia
jest wykonana przez samego Boga.
Według natury czynności Bożej
rozr óżnia się Opatrzność zwykłą i
Opat rzność niezwykłą (ordinaria et
extraordinaria). Pierwsza polega na
czynności zwykłej Boga, druga na nie
zwykłej, np. przez cuda, natchnienia itp.
Opatrzność Boża a zło świata
Powiadają niektórzy, że Opatrzność
Boża jest nie do pogodzenia ze złem na
świecie. Zastanówmy się pokrótce nad
tym tematem. Przede wszystkim nie
każde zło, które jest nazywane złem, na
taką nazwę zasługuje. Zło fizyczne, np.
cierpienie, choroby, klęski żywiołowe, nie
jest – ściśle mówiąc – złem. Zresztą Bóg
nie chce zła fizycznego per se tzn. dla
zła samego w sobie jako celu.
Księga Mądrości mówi: ”Bóg śmierci
nie uczynił i nie weseli się ze zguby
żywych. Stworzył bowiem wszystko,
aby było” (Mdr 1,13). Ale Bóg chce
zła fizycznego per accidens tzn. dla
osiągnięcia celu wyższego w porządku
fizycznym np. dla utrzymania życia w
ogóle, lub życia wyższego rodzaju, albo
w porządku moralnym, np. jako kary lub
oczyszczenia moralnego.
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Tak mówi Księga Eklezjastyka 11,14:
„Dobro i zło, śmierć i życie, ubóstwo i
bogactwo, pochodzą od Boga”. Jeśli
zaś idzie o zło moralne, tzn. grzech,
istotnie jest to zło w znaczeniu ścisłym
i jest ono czymś całkowicie przeciwnym
Bogu. Bóg nie chce tego zła ani per se,
ani per accidens, ani jako celu, ani jako
środka do celu.
Sobór Trydencki potępił jako here
tycką opinię Kalwina, dotyczącą tego
tematu. Pismo św. mówi o tym, że Bóg
nie chce zła moralnego. „Albowiem nie
jesteś Ty, Bogiem chcącym nieprawości”
– mówi psalm 5,5. Bóg tylko dopuszcza
grzech, a nie chce go wprost. Permissive
solum - grzech jest na świecie.
Dlaczego jednak dopuścił grzech?
Ponieważ szanuje wolną wolę ludzką.
Jak mówi Księga Eklezjastyka 15,14:
„Bóg od początku stworzył człowieka i
zostawił go w mocy rady jego. Położył
przed tobą ogień i wodę. Do czego
chcesz, wyciągnij rękę twoją. Przed
człowiekiem żywot i śmierć, dobro i zło.
Co mu się podoba, będzie mu dane”.
Trzeba powiedzieć, że Bóg ma
możność, wiedzę i moc, aby z każdego
zła osiągnąć dobro. Tak mówi np. Księga
Rodzaju 50,20: „Wyście przeciw Mnie zło
knowali, ale Bóg obrócił to w dobro – są
to słowa Józefa Egipskiego. Zło moralne
w ostatecznym wyniku służy również
celowi wyższemu: chwale Bożej, która
się uzewnętrznia, przede wszystkim w
Jego Miłosierdziu przez przebaczenie.
Wtórnie zaś w sprawiedliwości przez
karę.
Trzeba tu powiedzieć, że my ludzie,
jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu –
porównując nas z Aniołami – że na nich
spełniła się całkowicie sprawiedliwość
Boża. Mianowicie wtedy, kiedy część
z nich odstąpiła od realizowania Woli
Bożej, zostali ukarani. Natomiast my,
ludzie, jak mówi o tym św. Paweł, jes
teśmy poddani nieposłuszeństwu po to,
aby na nas okazało się nieskończone
Miłosierdzie Boże.
Oto cytat z Listu do Rzymian 11,3233: „Albowiem Bóg poddał wszystkich
nieposłuszeństwu, aby wszystkim
okazać swe Miłosierdzie. O głębokości
bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże
niezbadane są Jego wyroki i nie do
wyśledzenia Jego drogi!”.
Przypomina się tutaj wspaniały
hymn Wielkosobotni, który Kościół
śpiewa: „O felix culpa – o szczęśliwa
wino, któraś zasłużyła na takiego i tak
wielkiego Odkupiciela”. Każdy człowiek
jest grzesznikiem – mówi św. Jan Ewan
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gelista. „Jeślibyśmy powiedzieli, że nie
mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i
nie ma w nas prawdy”. Jest to cytat z 1
Listu św. Jana 1,8.
Ale Ojciec Niebieski oszczędza nas,
czekając nieraz długie lata na nasze
nawrócenie. Dlaczego tak czyni? Bo
jest nieskończenie Miłosierny. „Ja
nie pragnę śmierci występnego, ale
jedynie tego, aby występny zawrócił
ze swej drogi i żył” (Ez 33,11). Trzeba
tu powiedzieć, że bez dopuszczenia
zła moralnego, czyli grzechu na świe
cie, nie ujawniłby się ten przymiot
Boży, któremu na imię Miłosierdzie.
Aniołowie i Archaniołowie oraz inne
chóry niebieskie doświadczyły na sobie
miłości i sprawiedliwości Bożej. Dopiero
na przykładzie grzesznej ludzkości,
grzesznego człowieka, ujawniło się
Miłosierdzie Boga przebaczającego.
Tak o tym pisze św. Paweł: ”Mnie
zgoła najmniejszemu ze wszystkich
świętych została dana ta łaska
ogłosić poganom, jako dobrą Nowinę,
niezgłębione bogactwo Chrystusa i
wydobyć na światło, czym jest wykonanie
tajemniczego planu, ukrytego przed
wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy.
Przez to teraz w wielorakich przejawach
mądrość Boga poprzez Kościół, stanie
się jawna Zwierzchnościom i Władzom
na wyżynach niebieskich. I zgodnie
z planem wieków, jaki powziął Bóg w
Jezusie Chrystusie, Panu naszym. W
Nim mamy śmiały przystęp do Ojca z
ufnością, dzięki wierze w Niego” (Ef

3,8-13).
W tym fragmencie Listu do Efezjan
mówi św. Paweł, że niezgłębione bo
gactwa Chrystusowego Miłosierdzia
zostały wydobyte na światło, a stanowią
one część tajemniczego planu, ukrytego
przed wiekami w Bogu, nieznanego
nawet Aniołom. Teraz zaś nie tylko
ludzie, ale Aniołowie, Zwierzchności i
Władze na wyżynach niebieskich – to
znaczy Chóry Anielskie – poznały Boga
w Jego Miłosierdziu.
SŁOWA WIARY W BOGA
I JEGO OPATRZNOŚĆ
WIELKICH LUDZI
Astronomowie
Kopernik (+1543) był nie tylko
wier zącym, ale głęboko pobożnym
duchowym katolickim. Na wstępie swego
wiekopomnego dzieła „De revolutionibus
orbium coelestium libri VI”, wydanego
przed samą śmiercią, wypisał: „Mądrość
Boża jest tak wielka, że już z niej samej
można wnosić o fałszywości bardzo
zawiłego systemu Ptolomeusza”.
Kepler (+1630), który pierwszy
poznał prawo biegu planet, odkrycie to
uważał za szczególne natchnienie Boże
i za owoc swoich modlitw (Opera omnia
I 108). Dzieło swoje kończy hymnem na
cześć Stwórcy wszechrzeczy: „Wielki
jest Pan nasz... i wielka jego moc, a
mądrości nie ma liczby. Chwalcie Go,
niebo, słońce i gwiazdy, o ile możecie
poznać swego Stwórcę... Chwal też
duszo moja Pana, Stwórcę swego,
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jak długo będzie ci to dozwolone”
(Harmonices mundi V, 9).
To, co zapoczątkował Kopernik i
Kepler ukończył wielki Anglik Newton
(+1727). W „Philosophiae naturalis
principia mathematica” wykazał istnienie
prawa ciążenia, które ciała niebieskie
zespala i zmusza do krążenia wkoło
siebie. Dopiero teraz stały się oczywiste
prawa Keplera i hipoteza Kopernika.
W dodatku do swego nieśmiertelnego
dzieła, rozwinął dowody istnienia Pana
Boga, wykazujące, że „ogólny celowy
porządek we wszechświecie musiał
wyniknąć z umysłu i woli koniecznie
istniejącej istoty” i że „podziwu godny
system słońca, planet i komet mógł
powstać tylko jako wykonanie planów
i wyroków jednego wszechmądrego i
wszechpotężnego bytu. Podziwiamy Go
dla Jego doskonałości i modlimy się doń,
jako do sternika świata”.
Jakże naturalnym musi się wydać,
że Newton codziennie udawał się na
modlitwę do kaplicy uniwersyteckiej, na
słowo Bóg głowę odkrywał i zawsze z
najwyższą czcią i uwielbieniem wyrażał
się o Bogu. Kiedy ktoś raz wobec niego
ośmielił się zażartować z religii, Newton
uciszył go mówiąc: „Milcz pan, ja te
rzeczy głębiej zbadałem”! Koniec życia
Newton poświęcił badaniu Apokalipsy.
Herschel (+1877) sławny astronom
XIX w., był przekonany o istnieniu
Stwórcy oraz o tym, że zupełne szczę
ście czeka duszę dopiero po śmierci,
dlatego wszelkie zarzuty przeciw
nieś miertelności duszy uważał za
nieuzasadnione.
Leverier (+1877), jako dyrektor
paryskiego obserwatorium, udowodnił
rachunkiem istnienie najodleglejszej od
ziemi planety Neptuna i określił położenie
jej jeszcze przed jej odkryciem. Gdy Galie
z Berlina, rzeczywiście na oznaczonym
przez astronoma miejscu odszukał ową
planetę, nazwisko Leveriera okryło się
sławą. Badając bieg ciał niebieskich,
coraz bardziej utwierdzał się w wierzew
Boga i powszechnie był znany jako dobry
katolik. A kiedy przed samą śmiercią
napisał ostatnie swe dzieło, przejęty
wdzięcznością ku Bogu, powiedział:
„Teraz, Panie puszczasz sługę Twego
w pokoju”.
A. Secchi T.J. (+1877) członek wielu
akademii świata, był nie tylko wierzącym
chrześcijaninem, ale kapłanem i za
konnikiem. Nie bez słuszności zwano
go ojcem astrofizyki; zbadał on skład
chemiczny około 4000 gwiazd stałych
i podzielił je według czterech typów,

zwanych „typami Secchiego”. Jako fizyk
napisał: „Jedność sił przyrody”. Był nadto
meteorologiem.
Astronomowie: Argo, Denza, Faye,
Terrari, Hagen, Hyrtl, Respighi, Piazzi,
słynęli nie tylko z nauki, ale z głębokich
przekonań religijnych.
Matematycy
Matematyka nie jest wprawdzie
nauką przyrodniczą, ale jest z nią
złączona, dlatego tutaj wspominamy
o trzech sławnych matematykach,
głęboko wierzących, są to: Euler, Gauss
i Cauchy.
Euler (+1783, zmarł w Petersbur
gu), zasłużony dla wiedzy tak bardzo,
że Paryska Akademia Nauk dzie
sięciokrotnie przyznała mu nagrody, był
szczerze religijny, podobnie jak wielu
wybitnych matematyków. Codziennie
przewodniczył wieczornemu pacierzowi
całej rodziny. Jednym z niewielu jego pism
polemicznych była: „Obrona objawienia
przed zarzutami wolnomyślnych”.
Gauss (+1855), to matematyk,
o którym pisze Kneller, że już jako
trzyletnie dziecko zwracał swemu
ojcu uwagę, na błędy w obliczaniu
zapłaty czeladników. Późniejszy jego
biograf zaświadcza, że silna wiara
Gaussa w najwyższego Stwórcę
wszechrzeczy, w jednego wiecznego,
sprawiedliwego, wszystkowiedzącego i
wszechmocnego Boga, była podstawą
jego religijnego życia, rozwijającego się
w pełnej harmonii z jego niezrównanymi
naukowymi badaniami.
Ludwik Cauchy (+1857), był genialny,
jego popęd twórczy umiał torować nowe
drogi. Na każdym niemal posiedzeniu
Paryskiej Akademii przedkładał swoje
prace. Pomimo swych rozlicznych na
ukowych zajęć, miał czas co tydzień
przystępować do sakramentów św. i być
czynnym członkiem Towarzystwa św.
Wincentego a Paulo, które odwiedzało
i wspierało ubogich. W jednej z jego
broszur znajdujemy wyznanie wiary:
„Jestem chrześcijaninem ze
wszystkimi wielkimi astronomami i
wszystkimi wielkimi matematykami
minionych wieków. Jestem także
katolikiem – z ich większością. A
gdyby mnie ktoś zapytał o powody mej
wiary, bardzo chętnie mu je wymienię.
Zobaczono by, że moje przekonania
religijne nie pochodzą z przesądów, ale
są wynikiem głębokich badań”.
Na krótko przed śmiercią, gdy mu
kapłan oznajmił, iż pragnie przynieść
Wiatyk, Cauchy polecił ustawić naj

piękniejsze kwiaty swego ogrodu na
schodach, którymi miał przechodzić jego
„Pan” (Ks. Stanisław Bartynowski T.J. Apologetyka Podręczna, j.w., s. 85-86).
Fizycy
Galvani (+1798) należał do trzeciego
zakonu św. Franciszka
Volta (+ 1827), który był praktykującym
katolikiem, widywano co dzień na
Mszy św., a w święta przystępował do
Sakramentów św. W dni uroczyste uczył
dzieci w parafialnym kościele w Como.
Kiedy się dowiedział, że podejrzewano
jego prawowierność, ogłosił publicznie,
że wyznaje śmiało religię katolicką, bo
tę tylko uważa za prawdziwą.
Ampere (+1836), badacz elektry
czności, stał z dala od religii chrze
ścijańskiej, ale przetrwał zwycięsko
okres zwątpienia, i w okresie swych
świetnych odkryć był pobożnym
chrześcijaninem. Jako genialny uczony
łączył religię z nauką, wiarę w Boga
z wiarą w potęgę rozumu ludzkiego;
z Bogiem rozmawiał tak rzewnie, jak
dziecko. Żył blisko ze świątobliwym
Ozanamem, założycielem Konferencji
św. Wincentego a Paulo i on to pisze,
że „Ampere klęczał przed tymi samymi
ołtarzami, co Pascal i Kartezjusz, obok
ubogiej wdowy i małego dziecka, mając
niemniej od nich pokory”.
Kiedy M. Dechamps, dyrektor
kol eg ium w Marsylii, bliskiemu
śmier ci Ampere’owi począł czytać
„Naśladowanie Chrystusa”, umierający
oświadczył, że tę książkę całą umie na
pamięć.
Angielski fizyk Faraday (+1867),
zdaniem Tyndalla i Du Bois-Reymonda,
największy eksperymentator, był
jak Volta i Ampere bardzo religijnym
człowiekiem.
Maxwell (+1879) teoretyk elek
tryczności, prof. fizyki eksperymentalnej
w Cambridge, również był głęboko
pobożnym człowiekiem. Co dzień
wspólnie odmawiał z rodziną wieczorny
pacierz i co miesiąc uczestniczył w
Komunii św. tego stowarzyszenia
pobożnego, którego był członkiem.
Dokumentem Maxwella jest modlitwa,
znaleziona w jego rękopisach:
„Wszechmocny Boże, któryś stworzył
człowieka na swoje podobieństwo i
dałeś mu duszę żyjącą, aby Cię szukał
i panował nad Twymi stworzeniami,
naucz nas badać dzieła Twych rąk,
byśmy zdobyli ziemię dla naszego
pożytku i wzmocnili rozum nasz na
Twą służbę. Naucz nas, słowa Twe tak
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przyjmować, byśmy wierzyli w Tego,
któregoś posłał, aby nam dał wiedzę
zbawienia i odpuszczenie grzechów
naszych. O to wszystko prosimy Cię
w imię Tegoż Jezusa Chrystusa Pana
naszego”.
Badania fizyki nie przeszkadzały
Maxwellowi oddawać się zagadnieniom
filozofii i teologii, którym poświęcał
swój czas co niedziela, po powrocie z
kościoła.
Fresnel (+1872) twórca nowej teorii
światła, był przekonany o duchowości i
nieśmiertelności duszy.
Frauenhofer (+1826) był głęboko
wierzący i bardzo przywiązany do
praktyk religijnych.
Fizenau (+1896) był katolikiem z
przekonania i wobec Akademii Paryskiej
wyznał to publicznie. Mimo prac
pierwszorzędnych omijały uczonego
wielkie odznaczenia. Ponieważ był
praktykującym katolikiem, skreślono
go z listy tych, którzy z okazji obchodu
stulecia Akademii, mieli otrzymać krzyż
Legii Honorowej. Zaprotestował przeciw
temu jeden tylko członek Akademii.
Wilhelm Thomson (Lord Kelvin) zm.
w roku 1907, mając 83 lata, pracowity
aż do śmierci. Już w r. 1855 Helmholtz
oceniał go jako jednego z pierwszych
fizykomatematyków Europy. Thomson
występował wyraźnie ze stanowiska
naukowego za koniecznością istnienia
Stwórcy. W r. 1882 pisał:
„Przekonywujące dowody rozumu,
pokazują nam w przyrodzie wpływ
wolnej woli (tj. Boga) i uczą nas, że byty
zależą zawsze od Stwórcy i najwyższego
Władcy”.
W r. 1903 Thomson przecząc temu,
co napisał o nim dziennik „The Times”,
oświadczył: „Nauka bezwarunkowo
zmusza nas zupełnie niezachwianie
wierzyć w Potęgę kierującą światem,
której działanie różni się od wszelkich
sił fizycznych i chemicznych”.
Jeden z artykułów naukowych za
kończył słowami: „Nie bójcie się być
myślicielami niezależnymi! Jeśli myślicie
dość mężnie, wiedza zmusi was do
wiary w Boga, który jest podstawą religii.
Przekonacie się, że wiedza nie jest
wrogiem religii, ale jej pomocą”.
Robert Mayer, odkrywca prawa
energii, tak zakończył mowę na kon
gresie przyrodniczym w r. 1869 w
Innsbrucku: „Z pełnego i całego serca
wołam: prawdziwa filozofia nie powinna
i nie może być czymś innym, jak
propedeutyką religii chrześcijańskiej”.
Spośród wybitniejszych fizyków
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wierzącymi byli: Coulomb, Foucault,
Franklin, Hyughens, Oerstedt, Ohm,
Roentgen, von Siemens.

Chemicy
Chevreuil (+1889) członek Akademii
Paryskiej, tak był pobożny, że czekając
na pociąg odmawiał różaniec. Gdy
obchodził setną rocznicę swych urodzin,
pisma liberalne, ze względu na świecki
charakter jego jubileuszu, zaliczyły go
do przedstawicieli niewierzącej nauki,
sędziwy Chevreuil zaprotestował i wy
stąpił z otwartym wyznaniem swych
religijnych przekonań w liście do hra
biego de Montravel: „Jestem uczonym,
ale ci, co mnie znają, wiedzą, że jako
katolik i z katolickich pochodzący ro
dziców, jako katolik żyję i jako katolik
chcę umierać”.
Davy (+1829) w swoich „Ostatnich
dniach badacza przyrody” wypowiada
wiarę w nieśmiertelność duszy i ze
wstrętem mówi o materializmie.
Szczerze wierzącymi uczonymi
byli także Lavoisier, Gay-Lussac, Bi
schof, Liebieg, Berzelius (zob. Ks. Sta
nisław Bartynowski T.J. Apologetyka
Podręczna, j.w., s. 86-88)
Geologowie
i paleontolodzy
Charles Lyel (+1875) angielski geo
log, napisał w swoim dziele „Principles
of geology”, 10 wyd. II, 613:
„W którymkolwiek kierunku badamy,
w czasie czy w przestrzeni, wszędzie
odkrywamy jasne dowody twórczego
Rozumu”.
Fraas, prof. geologii w Stuttgarcie
powiada: „O pierwszym porządku rzeczy
geologia nie wie nic innego, jak tylko
to, co już każdemu jest znane, że na
początku stworzył Bóg niebo i ziemię”.
Joachim Barrande twierdził, że
astronomia i paleontologia, każda w
sposób szczególny głosi wszechmoc

Bożą.
Wypada tu wymienić jeszcze
uczonych de Beaumont, de Quatrefages,
de Lapparent, G. Heer, d’Omalius.
Mineralogowie
Na szczególną wzmiankę zasługuje
twórca krystalografii Ireneusz Hauy, o
którym Gumpel powiada, iż należy do
znakomitych przedstawicieli tej nauki.
„Jego uczoność – mawiał Cuvier –
można było tylko przyrównać do jego
pob ożności. Ileż to razy na własne
oczy widziałem, jak Hauy, zatopiony w
naukowych doświadczeniach przerywał
je, aby na głos dzwonu odmówić „Anioł
Pański”.
Wśród fizjologów i biologów
odznaczają się religijnością Teodor
Schwann, twórca teorii o komórkach,
Klaudiusz Bernard, o którym powie
dziano, że w życiu oddał się zupełnie
nauce, a w śmierci – Bogu, ponadto
– Nadio Cuvier, Flourens, v. Kaller, O.
Wasmann T.J. sławny z badań nad
życiem mrówek.
Botanicy
Botanik szwedzki, Linneusz (+
1778) pisze we wstępie do „Systemu
natury”. „Udało mi się odkryć ślady
Boga nawet w najmniejszych tworach.
Ileż tu potęgi, jaka mądrość, jaka
niepojęta doskonałość”. W testamencie
zapisał synowi rozprawę religijno-mo
ralną, zaczynającą się od słów: „Żyj w
niewinności, bo Bóg jest obecny”.
Botanik Martins miał oryginalny
pomysł: na koszuli, w której go miano
pochować, kazał wyszyć wielki zie
lony krzyż... „Krzyż – bo jestem
chrześcijaninem, a zielony – bo jestem
botanikiem”. Spełniono jego życzenie.
Jan Reinke, botanik prof. Uni
wersytetu w Getyndze, pisze: „Znajomość
przyrody wiedzie nas koniecznie do
pojęcia Bóstwa... na podstawie prawa
przyczynowości jesteśmy pewni istnienia
Boga, jak istnienia natury”.
Zoologowie
Lamarck (+1829), twórca ewolu
cjonizmu, którego nieraz zupełnie
błędnie zaliczają do ateistów, dał dowody
wiary w istnienie Boga. Występował
przeciwko tym, którzy mawiali, że Bóg
i natura - to jedno. Powiedział: „Bóg
stworzył materię i udzielił jej rozmaitych
przymiotów, a będzie ona dopóty istnieć,
dopóki się Bogu spodoba”.
Geofroy-St. Hilaire (+1844), który
z Lamarckiem utorował drogę teorii
ewolucji, kończy jedno ze swych dzieł
słowami: „Jeślim mógł być w czym
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użyteczny - Bogu niech będzie za to
chwała”.
Zoolog H. Fabre wołał z zachwytem:
„Ja w Boga nie tylko wierzę, ale Go widzę.
Bez Niego wszystko jest ciemnością,
bez Niego niczego nie rozumiem w
przyrodzie” (Souvenirs entomologiques,
ser. III, s. 317).
„Wymieniamy także ornitologa,
ks. A. Dawida, misjonarza chińskiego
oraz ks. Piotra La Freille, jednego z
twórców entomologii. Jak barwa jest
mową malarza, a harmonijne dźwięki
muzyki – słowami, wyrażającymi myśl
kompozytora – tak cała przyroda jest
pismem Boga do ludzi, a przedziwna
celowość, jaka w niej panuje –
prawdziwie Boską na niej pieczęcią.
Któż więc lepiej od przyrodnika może
się na tym piśmie rozumieć, któż więcej
od niego dostrzeże w przyrodzie potęgi,
mądrości i doskonałości Bożej? Jakże
to naturalne, że im lepiej kto zgłębia
tajemnice przyrody, tym dokładniejszego
nabiera przekonania o wielkości Boga!
Oto powód, dlaczego najsławniejsi
przyrodnicy byli ludźmi prawdziwie
wierzącymi: rzetelna nauka prowadziła
ich do Boga” (Ks. Stanisław Bartynowski
T.J. - Apologetyka Podręczna, j.w., s.
88-90).
Bóg i Ludwik Pasteur
Odrębnym rozdziałem można
nazwać w tej dziedzinie Ludwika
Past eura. Pasteur urodzony w
miejscowości Dole we Francji, w
1822, był najsławniejszym chemikiem
i mikrobiologiem w XIX w. Nazywają go
słusznie twórcą podstaw mikrobiologii i
immunologii. Był profesorem wielu uni
wersytetów, między innymi w Paryżu.
Był członkiem Akademii Francuskiej.
Stworzył podstawę stereochemii. Wy
jaśnił procesy fermentacji, co dało
podstawę konserwacji żywności metodą
nazwaną później pasteryzacją. Obalił
wiarę w samorództwo drobnoustrojów.
Udowodnił swoistość drobnoustrojów
chorobotwórczych. Jemu zawdzięcza
ludzkość uratowanie od takich chorób,
jak cholera, wąglik, różyca, wścieklizna.
Wszystko to przyczyniło się do
skutecznego zwalczania chorób za
kaźnych człowieka i zwierząt. To on
opracował metodykę laboratoryjnej
pracy bakteriologicznej. Prace Pasteura
nad antyseptyką zmieniły zupełnie
medycynę. Pasteurowi zawdzięczamy
w XX w. wolność od chorób zakaźnych,
które jeszcze w XIX w. boleśnie do
świadczały całą ludzkość.
Ten prawdziwy dobroczyńca lu

dzkości, który usunął z ziemi zarazy
grasujące dotychczas, nigdy nie roz
staw ał się z różańcem. Był wielkim
czcicielem Matki Najświętszej. A kiedy
pytano go, jak może wierzyć w Boga,
będąc tak sławnym naukowcem, od
powiadał z prostotą: „Właśnie dlatego,
że tyle się uczyłem i nad nauką głęboko
zastanawiałem, zachowałem wiarę
chłopa bretońskiego. A gdybym jeszcze
dłużej poświęcał się nauce, wiara moja
byłaby tak żywa, jak wiara wieśniaczki
bretońskiej”. Umarł w r. 1895 z krzyżem
w ręku i ze słowami: „Wierzę w Boga”
na ustach.
Wiara Iwana Pawłowa
Odrębnie należy wspomnieć również
o sławnym uczonym radzieckim Iwanie
Pawłowie. Urodził się w Riazaniu w 1849.
Był sławnym fizjologiem rosyjskim, prof.
Wojskowej Akademii w Petersburgu,
dyrektorem Instytutu Fizjologii Akademii
Nauk w ZSRR , członkiem Akademii Nauk
ZSRR. A za odkrywcze prace z fizjologii
trawienia otrzymał w r. 1904 nagrodę
Nobla. Stwierdził m. in. wydzielanie soku
żołądkowego na drodze odruchowej. Był
twórcą fizjologii wyższych czynności
nerwowych, a zwłaszcza nauki o odru
chach warunkowych. To on wysunął
koncepcję istnienia u człowieka drugiego
układu sygnałów. Napisał wiele prac na
temat działania mózgu oraz wyższej
czynności nerwowej.
Pawłow zmarł w 1936. Do końca
życia był człowiekiem głęboko wie
rzącym. Nigdy ze swoją wiarą się nie
krył, nawet w warunkach ciężkich
prześladowań religijnych. Był wyznania
prawosławnego. Wszystkie niemal
zajęcia, w ciągu dnia, rozpoczynał
modlitwą. Wiele modlił się w cerkwi.
Pewnego razu, wychodząc z cerkwi,
został zatrzymany przez człowieka
niewierzącego, który do niego tak
się odezwał: Cóż to dziadku, zdaje
się, że wierzysz w burżuazyjnego
Boga? – A wierzę, mój drogi, wierzę –
odpowiedział Pawłow. Ot, ciemnota!
Warknął niewierzący pogardliwie. Tylko
nieuk wierzy w takie baśnie. A na to
Pawłow spokojnie – Nie wszystkim
dano być tak wykształconym, jak wy,
towarzyszu.
Sobór Watykański I
orzekł co następuje:
„Nie tylko wiara i rozum między
sobą nie są sprzeczne, lecz przeciwnie,
niosą sobie wzajemną pomoc. Ponieważ
rozum prawidłowy wyjaśnia podstawy
wiary, a jej światłem rozum objaśniony
rozwija naukę o rzeczach bożych. Wiara

zaś rozum wyzwala od błędów, strzeże
go i poucza go na różny sposób. Dlatego
też jest rzeczą niemożliwą, aby Kościół
sprzeciwiał się rozwojowi sztuk ludzkich
i nauce jak również kulturze. Przeciwnie
– wieloma sposobami wspomaga je i
rozwija” (Denz. 1799/3019).
Sobór Watykański II
tak mówi:
„Św. Sobór podejmując to, czego
uczył Sobór Watyk ański I, głosi, że
istnieje dwojaki, różny porządek poz
nania: mianowicie wiary i rozumu i że
Kościół nie wzbrania, żeby w uprawianiu
ludzkich umiejętności i nauk, stosowano
we własnym ich zakresie właściwe dla
nich zasady i metody. Przeto uznając
ową słuszną wolność, potwierdza
Kościół autonomię kultury ludzkiej, a
zwłaszcza nauk”. Tak mówi Konstytucja
duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym, p. 59.
W następnym zaś punkcie Konstytucji
Soborowej czytamy:
„Należy usilnie pracować nad tym,
aby wszyscy uświadomili sobie tak
prawo do kultury jak i obowiązek pracy
nad sobą i pomagania w tym innym.
Kościół zawsze pomagał ludziom kultury
i nauki. Oni również odwdzięczali się
i odwzajemniali Kościołowi sympatią
i oddaniem”. Dla uzupełnienia tego,
co było powiedziane w poprzednich
punktach, wymieńmy teraz jeszcze
niektóre nazwiska uczonych, jak
również ludzi kultury, zasłużonych dla
dobra ogólnego, którzy w wieku XIX
reprezentowali świat wiary w Polsce.
Modlitwy i wiara
WYBITNYCH POSTACI
Jędrzej Śniadecki, żyjący w latach
1768-1838. Sławny Polak, chemik,
biolog i społecznik. Był człowiekiem
głęboko wierzącym. Tak mówił o religii:
„W religii Bóg zawiera przymierze z
człowiekiem dla ratunku, ulgi i pociechy”.
Ks. Stanisław Staszic, żyjący w
latach 1753-1826. Był to uczony, wy
bitny działacz i pisarz polityczny. Był
zwolennikiem reform społecznych w
okresie Sejmu Czteroletniego. Przed
stawiał interesy mieszczaństwa oraz
starał się o polepszenie sytuacji chłopów.
Oto jego modlitwa:
„Boże Odwieczny! Ty znasz mą
chęć, Ty widzisz w tej chwili me serce.
Ono ku moim bliźnim miłości jest
pełne. Oświeć rozum, niech poznam,
tłumaczę się jaśniej! Bodajby pojęli
wszyscy, żeś nic stworzył na to, by
nieszczęśliwi byli. Bodajby poznali
rzeczywiste swojego nieszczęścia
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przyczyny! Zniszczciemność! Rozszerz
w ludziach światło!”
W tym samym czasie działał Tadeusz
Kościuszko, generał, najwyższy Na
czelnik Sił Zbrojnych narodowych w
Powstaniu 1794 r. Uczestnik wojny
o wolność Stanów Zjednoczonych w
latach 1775-1783. Żył od 1746 do 1817.
Człowiek sławny na całym świecie,
wielkiej mądrości, odwagi i pobożności.
Oto jego modlitwa:
„Boże Wszechmogący, któryś i mnie
kazał żyć na tym padole płaczu dla
celów dla mnie niewiadomych, spraw,
bym postępował po nim drogami Tobie
wdzięcznymi. Daj mi czynić dobrze.
Strzeż mnie od złego”.
Ignacy Krasicki, żyjący w latach
1735-1801, był biskupem, wybitnym
poetą i pisarzem, nauczycielem i
wychowawcą pokoleń Polaków.
Oto jego modlitwa:
„ Tw ó r c o ! M y Tw o j e
stworzenia Chwałę Twoją
świętą głosim. Czym jesteśmy?
Twe zdarzenia! Pozwoliłeś
prosić - prosim. Twoje dawać
- nasze prosić. Twoje kazać nasze służyć. Dasz ubóstwo
- daj go znosić. Dasz obfitość
- daj jej użyć”.
Nasi najwięksi poeci:
Mickiewicz, Słowacki, Krasiński
byli ludźmi głęboko wierzącymi.
Ich twórczość oparta jest nie
tylko na wierze w Boga, ale na
gorącej ufności i miłości wobec
Boga.
Adam Mickiewicz (1798-1855).
Nazywany jest największym poetą
Polski, Wieszczem Narodu. Miłość
Ojczyzny splata się w jego twórczości
nierozłącznie z miłością Boga. Oto jego
modlitwa z wielu, wielu innych:
„Panie! Czymże ja jestem Przed
Twoim obliczem? Prochem i niczem! Ale
gdym Tobie moją nicość wyspowiadał,
Ja, proch - będę z Panem gadał”.
Juliusz Słowacki (1809-1849).
Obok Mickiewicza słusznie zwany
Wieszczem Narodu, miał talent nie
tylko poetycki, ale i proroczy. Oto jego
słowa: „Śnię, tworzę, używam harfy I
to jest moja, poetycka droga Czynić z
mego życia Poemat dla Boga”.A oto
inne słowa: „Chociaż usłyszę głosy
urągania, Nie dbam, czy wzrastać będę
czy ucichać, Lecz się umarłych zgrają
nie zatrwożę. Dopomóż, Chryste, Panie
Boże!”
Trzeci z wieszczów Narodu to
Zygmunt Krasiński (1812-1859). On
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również nie tylko poetą, ale prorokiem
narodowym, a nawet ogólnoludzkim
może być zwany. Gorąca wiara w
Chrys tusa, przewidywania czasów
ostatecznych - charakteryzują jego
twórczość. Miłość Ojczyzny, miłość
ludzkości, miłość Boga splatają się u
niego w jedno. Oto jego słowa:
„Ja kocham Ciebie, żeś był niesz
częśliwy, że przebolałeś tu - wszystko,
co boli, Że zniosłeś wszystko, co tylko
poniża,Ty, Bóg, w kajdanach cielesnej
niewoli. Ty, Bóg, przez katów prowadzon
do krzyża. Ja Ciebie kocham, że Cię o tej
chwili Niebo odbiegło i ludzie zdradzili...”
Słowa Mickiewicza: „Tylko pod
krzyżem, Tylko pod tym znakiem, Polska
jest Polską, A Polak Polakiem” były
również myślą przewodnią dla innych,
wielkich poetów i pisarzy XIX w.
Do nich należy zaliczyć Cypriana
Norwida (1821-1883). Poeta, dramaturg

i prozaik. Wielki czciciel Matki Bożej.
Napisał poetycką Litanię do Najświętszej
Maryi Panny. Oto jego słowa:
„Przez wszystko do mnie przema
wiałeś, Panie. Przez ciemność burzy,
grom i przez świtanie. Przez przyjacielską
dłoń w zapasach z światem. Panie, ja nie
miałem głosu do odpowiedzi godnej I
milczałem...”
Największy kompozytor polski
Fryderyk Chopin (1810-1849) mimo
młodego wieku i krótkiego życia, stał
się najsławniejszym z naszych kom
pozytorów i pianistów. Umarł jak święty,
o czym świadczy Ks. Jełowicki w liście
z 20 października 1849 r. Oto ostatnie
słowa Chopina na łożu śmierci:
„Kocham Boga. Dobrze, że tak
um ieram. Módlcie się ze mną. Do
zobaczenia w niebie. O jakże Bóg jest
dobry!”
Wielki przywódca i dyktator
Powstania Styczniowego Romuald
Traugutt, stracony na stokach Cytadeli

dn. 5 sierpnia 1864 r. był człowiekiem
niezwykle religijnym. Całą swoją
działalność powstańczą oparł na wierze
w Boga i wierze w sprawiedliwość Bożą.
Swoją śmierć ofiarował Bogu jako
ofiarę ekspiacyjną za swój naród i za
prześladowców.
Józef Ignacy Kraszewski
(1812-1887) był powieściopisarzem,
historykiem, muzykiem i malarzem.
Napisał 900 tomów powieści history
cznych, obyczajowo-społecznych
i innych. Był człowiekiem głęboko
religijnym. Oto jego słowa:
„Nie ten szczęśliwy, kto wielki, Ale
ten, kto umiał kochać jak Chrystus,
Jak Chrystus - przebaczać, Jak On cierpieć”.
Adam Asnyk, poeta. Żył w latach
1838-1898. Oto jego słowa do młodych:
„Szukajcie prawdy jasnego promienia,
Szukajcie nowych, nieodkrytych dróg.
Za każdym krokiem w tajniki
stworzenia, Coraz się dusza
ludzka rozprzestrzenia I
większym staje się Bóg”.
Eliza Orzeszkowa (18411910)w swojej twórczości
wiele miejsca poświęciła
sprawom religii i wiary.
Czesław Białobrzeski,
wybitny fizyk polski, żył w
latach 1878- 1935. W swoim
dziele pt. „Religia a nauka”
wydanym w Warszawie w r.
1930 tak pisze:
„W urządzeniu przyrody
zarówno w jej części
nieorganicznej jak organicznej,
przejawia się rozumna potęga czynna,
przewyższająca nieskończenie sumę
rozumów tych licznych geniuszów,
którzy w ciągu wieków, zdołali przyswoić
rozumowi ludzkiemu nikłą cząstkę dzieła
tej Potęgi Boskiej”.
Władysław Natanson – wybitny
fizyk polski, który położył duże zasługi
w rozbudowie termodynamiki – był
człowiekiem głęboko religijnym, po
dobnie jak Białobrzeski. Oto słowa
Natansona: „Trudem naszym skromnym,
jeśli jest tylko szczery, jesteśmy
posłuszni Mocy niepojętej. Uczciwe,
otwarte dążenie do prawdy jest naszą
wielbiącą modlitwą”.
Z książki wydrukowanej
na prawach rękopisu:
Ks. bp dr Zbigniew Józef Kraszewski
„Sto dowodów na istnienie Boga”
Tom II, Warszawa 1980

Jezus i uboga wdowa
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Fragment „Poematu Boga-Człowieka”
marii valtorty (Księga VI/15)

19 czerwca 1944
Na początku dostrzegam same
dziedzińce i portyki, które rozpoznaję
jako należące do Świątyni. Widzę też
Jezusa, który wygląda jak cesarz, taki
jest podniosły w Swej purpurowej szacie
i w płaszczu, także czerwonym, lecz
ciemniejszym. Wspiera się o ogromną
czworokątną kolumnę, podtrzymującą
łuk portyku.
Miejsce wypełnia się ludźmi cho
dzącymi we wszystkich kierunkach. Są
kapłani i wierni, mężczyźni, niewiasty i
dzieci. Jedni przechodzą, inni zatrzymują
się, słuchają doktorów. Inni prowadzą
baranki lub niosą gołąbki, udając się na
jakieś miejsca, być może po to, by złożyć
je w ofierze.
Jezus pozostaje, wsparty o kolumnę,
patrzy i nic nie mówi. Apostołowie dwa
razy stawiają Mu pytania, na które
daje znakiem odpowiedź odmowną,
nic przy tym nie mówiąc. Przygląda
się z wielką uwagą. Wnioskuję z Jego
zachowania, że wydaje się oceniać
to, na co patrzy. Jego spojrzenie i cała
twarz przypomina mi Jego wygląd w
wizji Raju, kiedy osądzał dusze w czasie
sądu szczegółowego. Teraz oczywiście
to jest Jezus-Człowiek, tam, był to Jezus
Chwalebny, a więc uwielbiony. Jednak
zmiany wyrazu Jego oblicza, uważnie
obserwującego, są takie same. Jest
poważny, badający. Czasem jest to
surowość, która wywołuje drżenie u
najbardziej zuchwałego, czasem zaś
jest łagodny, smutno uśmiechnięty, tak
że Jego uśmiech wydaje się pieszczotą.
Wydaje się niczego nie słuchać, lecz na
pewno wszystko słyszy.
Z grupy oddalonej o kilka metrów,
zgromadzonej wokół jakiegoś doktora,
podnosi się nosowy głos, który ogłasza:
«Ważniejsze od każdego innego
przykazania jest to: niech wszystko, co
należy do Świątyni, przyjdzie do Świątyni.
Świątynia jest ponad ojcem i matką. Jeśli
więc ktoś chce dać na Chwałę Pana
wszystko, co posiada, może to uczynić
i będzie za to błogosławiony, bo nie ma
[więzów] krwi ani uczucia wyższych nad
Świątynię...»
Jezus odwraca wolno głowę w tym
kierunku i patrzy z wyrazem twarzy...
który nie chciałabym, aby odnosił się
do mnie. Wydaje się, że patrzy na

wszystkich. Niski, trzęsący się starzec
zamierza wspiąć się po pięciu stopniach
na coś w rodzaju tarasu, znajdującego
się tuż obok Jezusa i wydającego się
prowadzić na inny dziedziniec, bardziej
wewnętrzny. Opiera się na lasce i niemal
upada, potykając się o swą szatę.
Jezus wyciąga do niego rękę, chwyta
go i podtrzymuje. Puszcza dopiero
wtedy, gdy widzi, że [stoi] już pewnie.
Staruszek podnosi pomarszczoną twarz,
patrzy na swego wielkiego wybawiciela i
szepcze słowo błogosławieństwa. Jezus
uśmiecha się i głaszcze jego prawie
łysą głowę. Potem wraca pod kolumnę.
Jeszcze raz odchodzi, ażeby podnieść
płaczące dziecko, które wyrwało się
z matczynej ręki i upadło na twarz
dokładnie u Jego stóp, przy pierwszym
stopniu. Podnosi je, głaszcze, pociesza.
Matka, zmieszana, dziękuje Mu. Jezus
uśmiecha się do niej także i oddaje
dziecko.
Nie uśmiecha się jednak, gdy
przechodzi nadęty pychą faryzeusz,
ani wtedy gdy przechodzą w grupie
uczeni w Piśmie i inni, o których nie
wiem nawet, kim są. Grupa ta pozdrawia
Go wielkimi gestami i ukłonami. Jezus
patrzy na nich tak uważnie, iż wydaje
się ich przeszywać. Pozdrawia ich,
lecz chłodno. Jest surowy. Przechodzi
też kapłan. Musi to być jakaś wielka
osobistość, bo tłum się rozstępuje i
pozdrawia go, a on przechodzi nadęty
jak paw. Jezus towarzyszy mu długim
spojrzeniem, takim, że – choć pełen jest
pychy – spuszcza głowę. Nie pozdrawia
Jezusa, lecz nie wytrzymuje Jego
spojrzenia.
Jezus przestaje na niego patrzeć, aby
przyjrzeć się niskiej, ubogiej niewieście,
ubranej w ciemnokasztanową szatę.
Wchodzi po schodach, zawstydzona, i
udaje się w stronę muru, gdzie znajdują
się głowy lwów i różnych innych zwierząt
z otwartymi paszczami. Wielu innych
tam idzie, lecz Jezus wydaje się
nimi nie zajmować. Śledzi wzrokiem
postępowanie niewiasty. Spogląda na
nią ze współczuciem, które zmienia
się w wielką łagodność, gdy widzi, jak
niewiasta wyciąga rękę i wrzuca coś do
kamiennej paszczy jednego z tamtych
lwów. Kiedy biedaczka, odchodząc,
przechodzi blisko Jezusa, On odzywa

się pierwszy:
«Pokój z tobą, niewiasto.»
Ta, zaskoczona, podnosi osłupiałą
twarz.
«Pokój z tobą – powtarza Jezus. –
Idź, bo Najwyższy cię błogosławi.»
Uboga niewiasta stoi jak urzeczona,
potem szepcze pozdrowienie i odchodzi.
«Ona jest szczęśliwa w swoim
nieszczęściu – mówi Jezus,
porzucając Swe milczenie. – Teraz
jest szczęśliwa, bo towarzyszy jej
Boże błogosławieństwo. Posłuchajcie,
przyjaciele, i wy, którzy stoicie wokół
Mnie. Widzicie tę niewiastę? Dała
tylko dwa małe pieniążki, tyle, że nie
wystarczy, by kupić jedzenia dla wróbla
trzymanego w klatce. A jednak dała
więcej niż wszyscy ci, którzy – odkąd
otwarła się Świątynia o świcie – wrzucili
swoje ofiary do Skarbca Świątyni.
Posłuchajcie. Widziałem wielu
bogatych, jak wrzucali do tego otworu
sumy, które byłyby zdolne wyżywić ją
przez rok i przyodziać jej ubóstwo, które
jest stosowne tylko dlatego, że ona jest
uczciwa. Widziałem, jak bogaci wrzucali
tam do wnętrza – z dostrzegalnym
zadowoleniem – sumy, które mogłyby
sycić biednych Miasta Świętego przez
jeden lub więcej dni i skłaniać ich
do uwielbiania Pana. Ale zaprawdę
powiadam wam, że nikt nie dał więcej od
niej. Jej dar to miłość, [dar] kogoś innego
nią nie jest. Jej [dar] jest hojnością. Inny
nią nie jest. Jej – jest ofiarą. Inny nią
nie jest. Ta niewiasta dziś nie będzie
jadła, bo nie ma już nic. Najpierw będzie
musiała pracować dla zapłaty, aby
móc chlebem zaspokoić głód. Nie ma
w zapasie bogactw, nie ma krewnych,
którzy by na nią zarabiali. Jest sama.
Bóg odebrał jej rodziców, męża i synów,
odebrał jej tę odrobinę dobra, którą jej
pozostawili – a bardziej niż Bóg odebrali
ją jej ludzie. Ci ludzie, którzy teraz z
wielkimi gestami – widzicie? – nadal
wrzucają to, co im zbywa. Wiele z tego
wydarto w lichwiarski sposób biednym
rękom słabych i głodnych. Tamci mówią,
że nie ma [więzów] krwi ani uczuć
wyższych niż [miłość do] Świątyni,
i w ten sposób uczą, by nie kochać
bliźniego. Ja zaś powiadam wam, że
ponad Świątynią jest miłość. Prawem
Bożym jest miłość i nie kocha ten, kto
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nie ma litości dla bliźniego. Zbędny
pieniądz, pieniądz zhańbiony przez
lichwę, przez zawziętość, nieczułość,
przez obłudę, nie wyśpiewuje chwały
Bogu i nie przyciąga niebieskiego
błogosławieństwa na dawcę. Bóg go
odrzuca. Skrzynia się napełnia, lecz nie
jest to złoto na kadzidło. Jest błotem
zatapiającym was, o słudzy, którzy nie
służycie Bogu, lecz waszym interesom;
jest powrozem, który was dusi, o
doktorzy, przekazujący własne doktryny;
jest trucizną niszczącą resztę posiadanej
przez was duszy, o faryzeusze. Bóg nie
chce tego, co jest okruchem. Nie bądźcie
Kainami. Bóg nie chce tego, co jest
owocem zatwardziałości.
Bóg nie chce tego, co –
wznosząc głos ze łzami
– mówi: „Miałem nasycić
głodnego, lecz zostało
mu to odmówione, aby
popisać się tu, we wnętrzu
[Świątyni]. Miałem pomóc
staremu ojcu, upadającej
matce, lecz zostało im to
odmówione, bo nie byłoby
znane światu, a ja muszę
trąbić, aby świat zobaczył
dawcę”. Nie, rabbi, który
nauczasz, że można
resztki dawać Bogu i że
jest godziwe odmówić ojcu
lub matce, aby dać Bogu. Pierwsze
przykazanie jest: „Miłuj Boga całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całym
swoim rozumem, wszystkimi swymi
siłami”. Dlatego nie to, co zbędne, lecz
to, co jest naszą krwią, trzeba Mu dawać,
lubiąc cierpieć dla Niego. Cierpieć, a
nie zadawać cierpienie. A jeśli dawanie
wiele kosztuje – bo wyzbywanie się
bogactw jest niemiłe, a skarbem jest
serce człowieka, zepsute z natury –
właśnie dlatego, że kosztuje, trzeba [to]
dawać. [Tego wymaga] sprawiedliwość,
wszystko bowiem co się ma, posiada
się z dobroci Bożej. [Tego wymaga]
miłość: jest bowiem dowodem miłości
umiłowanie ponoszenia ofiar, aby dać
radość temu, kogo się kocha. Cierpieć,
by ofiarować. Cierpieć. Nie zadawać
cierpienia, powtarzam. Drugie bowiem
przykazanie mówi: „Miłuj swojego
bliźniego, jak siebie samego”. I prawo
wyszczególnia, że po Bogu i rodzicach
jest bliźni, któremu należy okazywać
cześć i pomagać. Dlatego też zaprawdę
powiadam wam, że ta biedna niewiasta
zrozumiała Prawo lepiej niż mędrcy
i jest usprawiedliwiona bardziej niż
każdy inny i błogosławiona, gdyż w

58

swoim ubóstwie dała Bogu wszystko.
Wy zaś dajecie to, co wam zbywa, aby
ludzie wyżej was cenili. Wiem, że Mnie
nienawidzicie, bo tak mówię. Ale dopóki
te usta potrafią mówić, będą mówić w
taki sposób. Łączycie waszą nienawiść
do Mnie z pogardą dla tej biedaczki,
którą Ja wychwalam. Ale nie sądźcie, że
zrobicie z tych dwóch kamieni podwójny
piedestał dla waszej pychy. Będą
kamieniami młyńskimi, które was zetrą.
Chodźmy. Pozwólmy, by żmije się
kąsały wzajemnie, zwiększając swój
jad. Kto jest czysty, dobry, pokorny,
skruszony i pragnie poznać prawdziwe
oblicze Boga, niech idzie za Mną.»

Jezus mówi:
«A ty, której już nic nie zostaje, bo
wszystko Mi dałaś, daj Mi te dwa ostatnie
pieniążki. Wobec wszystkiego, co Mi
dałaś, wydadzą się dla obcych niczym.
Dla ciebie jednak, która masz już tylko to,
one są wszystkim. Włóż je w ręce twego
Pana. I nie płacz albo przynajmniej nie
płacz sama. Płacz ze Mną, bo jestem
Jedynym, który może cię zrozumieć i
który cię rozumie, bez zaciemnienia
przez ludzką naturę, będącego zawsze
obłudną zasłoną dla prawdy.”
Apostołowie, uczniowie i tłum idą za
Jezusem w zwartych grupach. On zaś
powraca do miejsca pierwszego obrębu
murów świątynnych, znajdującego się
już niemal w ich cieniu. Jest tam nieco
chłodu w ten bardzo upalny dzień.
Ponieważ podłoże jest zryte kopytami
zwierząt, usiane kamieniami, których
używają handlarze i wymieniający
pieniądze dla ustawienia swych ogrodzeń
lub namiotów, izraelscy nauczyciele tutaj
nie przychodzą. Pozwolili, by powstało
targowisko w Świątyni, lecz czują odrazę
przed dotknięciem podeszwami swych
sandałów tych miejsc, gdzie znajdują
się źle zatarte ślady czworonogów,

które przed kilkoma dniami zostały stąd
usunięte...
Jezus nie odczuwa wstrętu i chroni się
tam, w gronie licznych słuchaczy. Przed
rozpoczęciem mowy, wzywa do Siebie
apostołów i mówi im:
«Przyjdźcie i posłuchajcie dobrze.
Wczoraj chcieliście wiedzieć o wielu
sprawach, o których powiem wam
teraz. Wczoraj robiłem do nich dalekie
odniesienia, gdy odpoczywaliśmy
w ogrodzie Józefa. Słuchajcie więc
uważnie, bo są to wielkie pouczenia dla
wszystkich, a zwłaszcza dla was, Moi
słudzy i Moi następcy.
Słuchajcie. Na katedrze Mojżesza
zasiedli we właściwym
czasie uczeni w Piśmie
i faryzeusze. Smutne
to były godziny dla
O j c z y z n y. S k o ń c z y ł o
się wtedy wygnanie do
Babilonii i państwo zostało
odbudowane dzięki
wspaniałomyślności
Cyrusa. Przywódcy ludu
odczuwali konieczność
odrodzenia również kultu
i znajomości Prawa.
Biada bowiem narodowi
nie mającemu ich dla
s w o j e j o b r o n y, j a k o
przewodników oraz jako
wsparcia przeciwko najpotężniejszym
nieprzyjaciołom państwa, którymi są:
niemoralność obywateli, bunt przeciwko
przywódcom, brak jedności między
różnymi klasami i ugrupowaniami,
grzechy przeciwko Bogu i przeciwko
bliźniemu, zanik religijności – wszystkie
elementy powodujące rozpad same
przez siebie i z powodu kar niebios, które
sprowadzają!
Powstali więc uczeni w Piśmie lub
doktorzy Prawa, aby móc wychowywać
naród, który – mówiąc językiem
chaldejskim, będącym spuścizną po
trudnym wygnaniu – nie rozumiał już
Pism napisanych w czystym języku
hebrajskim. Powstali na pomoc
kapłanom, nie wystarczająco licznym, by
spełnić zadanie wychowywania tłumów.
Laikat wykształcony i poświęcony
oddawaniu czci Panu, przez niesienie
Jego znajomości ludziom i przez
prowadzenie ludzi do Niego, miał swą
rację bytu i czynił też dobro. Pamiętajcie
bowiem o tym, że nawet to, co z powodu
słabości ludzkiej się zepsuło – jak było
z laikatem, zepsutym w ciągu wieków –
ma zawsze jakąś część dobrą i jakąś,
przynajmniej początkową, rację bytu.
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Z tego powodu Najwyższy pozwala, by
różne rzeczy powstały i trwały tak długo,
aż – z powodu zdeprawowania, które
doszło do szczytu – On je rozproszy.
Przyszła potem1 inna grupa, faryzeuszy,
[powstałych] z przekształcenia
stronnictwa asydejczyków. Pojawili
się oni dla wspierania najbardziej
rygorystyczną moralnością i nieugiętym
posłuszeństwem Prawa Mojżeszowego
i ducha niepodległościowego w naszym
narodzie. [Stało się to wtedy,] gdy
stronnictwo hellenistyczne, uformowane
wskutek zwodzenia i nacisków
rozpoczętych za czasów Antiocha
Epifanesa, a szybko przekształconych w
prześladowania tego, kto nie ustępował
naciskom przebiegłego [króla], który
bardziej niż na swe wojska liczył na
zniszczenie wiary w sercach, aby
zapanować w naszej Ojczyźnie, usiłując
uczynić nas niewolnikami.
Pamiętajcie także o tym: obawiajcie się
raczej łatwych przymierzy i pochlebstw
jakiegoś cudzoziemca niż jego
oddziałów. Jeśli bowiem będziecie wierni
prawu Bożemu i Ojczyzny, zwyciężycie –
nawet jeśli otoczą was potężne wojska.
Kiedy jednak będziecie zdeprawowani
przez subtelną truciznę, daną jako miód
upajający przez cudzoziemca, który
snuje przeciw wam zamysły, Bóg was
opuści z powodu waszych grzechów
i zostaniecie zwyciężeni i ujarzmieni,
nawet jeśli fałszywy sprzymierzeniec
nie wyda krwawej bitwy waszemu
hufcowi. Biada temu, kto nie ma się na
baczności jak czujny wartownik i nie
odrzuca subtelnej zasadzki przebiegłego
i fałszywego sąsiada, sprzymierzeńca
lub władcy, który rozpoczyna swe
panowanie w jednostkach, osłabiając ich
serca i psując je, przy pomocy praktyk
i zwyczajów, które nie są nasze, które
nie są święte i które przez to czynią
nas niemiłymi Panu! Biada! Pamiętajcie
o wszystkich konsekwencjach
poniesionych przez Ojczyznę z powodu
tego, że niektórzy jej synowie przejęli
zwyczaje i praktyki od cudzoziemca, aby
zjednać sobie jego samego i czerpać
zyski. Dobrą rzeczą jest miłość do
wszystkich, także do ludów, które nie
są naszej wiary; które nie mają naszych
zwyczajów; które nas nękały przez wieki.
Jednak miłość do tych narodów, które
są zawsze naszym bliźnim, nie powinna
nas nigdy skłaniać do odrzucania
Prawa Boga i Ojczyzny, z powodu
spodziewania się jakiejś korzyści,
1
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wyłudzonej w ten sposób od sąsiadów.
Nie. Cudzoziemcy gardzą tymi, którzy są
służalcami zdolnymi nawet do wyparcia
się najświętszych rzeczy Ojczyzny. To
nie przez wyrzekanie się Ojca i Matki,
Boga i Ojczyzny zdobywa się szacunek
i wolność.
Dobrze zatem było, że we właściwym
czasie powstali także faryzeusze, aby
stawić tamę błotnistemu zalewowi
zwyczajów i obcych praktyk. Powtarzam:
każda rzecz, która powstaje i trwa, ma
swoją rację bytu. I trzeba ją szanować
przez to, co zrobiła, a nie przez to, co
robi. Chociaż obecnie jest występna,
człowiekowi nie przysługuje prawo
obrażania jej, a jeszcze mniej – ranienia.
Jest Ktoś, kto potrafi to uczynić. To Bóg
oraz Ten, którego On posłał i który ma
prawo i obowiązek otwierać Swe usta
i wam otwierać oczy, abyście wy i oni
poznali myśl Najwyższego i działali
sprawiedliwie. Ja i nikt inny. Ja, bo
mówię z nakazu Bożego. Ja, bo mogę
mówić nie mając w Sobie żadnego z
grzechów, które was gorszą, kiedy je
widzicie popełniane przez uczonych
w Piśmie i faryzeuszów, a które, kiedy
możecie, także sami popełniacie.»
Jezus, który rozpoczął łagodnie Swą
przemowę, stopniowo podnosił głos,
który przy ostatnich słowach ma już moc
dźwięku trąb. Hebrajczycy i poganie są
skupieni i uważnie Go słuchają. Pierwsi
pochwalają Jezusa, kiedy wspomina
Ojczyznę i kiedy wymienia otwarcie
imiona cudzoziemców, którzy ich
uczynili poddanymi i zadali cierpienia,
drudzy – podziwiają krasomówczą
formę wypowiedzi i są szczęśliwi, że
uczestniczą w tej przemowie godnej
wielkiego mówcy, jak o tym mówią
między sobą.
Jezus ścisza głos, kiedy ponownie
zaczyna mówić:
«To wam powiedziałem, aby wam
przypomnieć rację istnienia uczonych
w Piśmie i faryzeuszy oraz to, jak i
dlaczego zasiedli na katedrze Mojżesza;
jak i dlaczego mówią i że są potrzebne
ich słowa. Czyńcie przeto to, co mówią.
Ale nie naśladujcie ich czynów. Mówią
bowiem, żeby postępować w określony
sposób, ale potem nie spełniają tego,
co mówią, że należy to czynić. Istotnie,
nauczają [dobrych i] ludzkich praw z
Pięcioksięgu. Potem jednak nakładają
wielkie ciężary, nieznośne, nieludzkie na
innych, podczas gdy sami nie wyciągną
nawet palca, by nieść te ciężary, a nawet
– by ich dotknąć.
Ich zasadą życia jest to, żeby ich

widziano i zauważano, przyjmowano z
entuzjazmem z powodu ich uczynków,
które spełniają w sposób taki, aby
zostały zauważone, aby zyskać przez
nie chwałę. I wykraczają przeciw prawu
miłości, bo lubią określać się jako
oddzieleni i gardzą tymi, którzy nie
są z ich stronnictwa. Domagają się
tytułowania ich nauczycielami i kultu od
swoich uczniów takiego, jakiego sami nie
oddają Bogu. Uważają się za bogów ze
względu na wiedzę i potęgę. Wyżsi od
ojca i matki chcą być w sercach swoich
uczniów. Wyobrażają sobie, że ich nauka
przewyższa naukę Bożą i wymagają, aby
była wypełniana dosłownie, nawet jeśli
jest przekręceniem prawdziwego Prawa,
niższa od niego, tak jak niższe jest to
wzniesienie w porównaniu z wysokością
Wielkiego Hermonu, górującego nad
całą Palestyną. Niektórzy [z nich]
głoszą herezje, wierząc, jak poganie,
w metempsychozę i w fatalizm. Inni
znów – zaprzeczając temu, co przyjmują
pierwsi – odrzucają w rzeczywistości
to, co sam Bóg podał do wierzenia,
określając się za jedynego Boga,
któremu należy oddawać cześć. Stwórca
powiedział, że ojciec i matka są zaraz
po Bogu i jako tacy mają prawo, by
[okazywano im] posłuszeństwo większe
niż jakiemukolwiek nauczycielowi, który
nie jest boski. Jeśli teraz mówię wam:
„Ci, którzy kochają ojca i matkę bardziej
niż Mnie, nie nadają się do Królestwa
Bożego”, to nie [czynię tego] po to, aby
wpoić wam brak miłości do rodziców,
bo winniście im szacunek i pomoc. Nie
jest też godziwe pozbawiać ich pomocy,
mówiąc: „To jest pieniądz Świątyni”.
Nie można też im odmawiać gościny,
mówiąc: „Moje stanowisko mi tego
zabrania”, lub życia, mówiąc: „Zabijam
cię, bo kochasz Nauczyciela”. [Mówię
tak], abyście mieli miłość należną
rodzicom, to znaczy miłość cierpliwą
i mocną w swojej łagodności, która
umie wybierać między Moim prawem
i egoizmem rodzinnym, i przemocą
rodzinną. Nie dochodzi ona jednak do
znienawidzenia krewnego, który grzeszy
lub zasmuca, nie idąc za wami drogą
Życia, czyli Moją. Kochajcie rodziców,
bądźcie im posłuszni we wszystkim, co
jest święte. Ale bądźcie gotowi umrzeć
– nie mówię: uśmiercać, lecz umrzeć –
jeśli chcą was skłonić do zdradzenia,
złożonego w was przez Boga, powołania
do tego, aby być obywatelami Królestwa
Bożego, które przyszedłem utworzyć.
Nie naśladujcie uczonych w Piśmie
i faryzeuszów, podzielonych między
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sobą, chociaż udają, że są zjednoczeni.
Wy, uczniowie Chrystusa, bądźcie
prawdziwie zjednoczeni, [bądźcie]
jedno z innymi. Przełożeni [niech będą]
łagodni dla podwładnych, podwładni –
łagodni wobec przełożonych. Wszyscy
– zjednoczeni w miłości i dla waszej
jedności, dla zdobycia Mojego Królestwa
i znalezienia się po Mojej prawicy
na wiecznym Sądzie. Pamiętajcie,
że królestwo podzielone nie jest już
królestwem i nie może się ostać. Bądźcie
zatem zjednoczeni między sobą w
miłości do Mnie i dzięki Mojej nauce.
Szatą chrześcijanina – bo taka będzie
nazwa Moich poddanych – niech będzie
miłość i jedność, podobieństwo między
wami w ubiorze, wspólnota posiadłości,
braterstwo serc. Wszyscy dla jednego,
każdy jeden dla wszystkich.
Kto ma, niech daje pokornie. Kto nie
ma, niech przyjmie w pokorze, niech
przedstawia pokornie swe potrzeby
braciom, wiedząc, że nimi są. Bracia
zaś niech z miłością wsłuchują się w
potrzeby braci, czując się nimi naprawdę
wobec nich. Pamiętajcie, że Nauczyciel
wasz często odczuwał głód, zimno i
tysiąc innych potrzeb i niewygód i że
pokornie ujawniał je przed ludźmi – On,
Słowo Boże. Pamiętajcie, że otrzymuje
nagrodę ten, kto jest miłosierny, nawet
za jeden łyk wody. Pamiętajcie, że
lepiej jest dawać niż otrzymywać. W
tych trzech przypomnieniach niech
ubogi znajdzie odwagę do proszenia,
nie czując się upokorzonym. Niech
pomyśli, że Ja czyniłem to przed nim.
Niech znajdzie siłę, by przebaczać,
jeśli zostanie odrzucony, myśląc o tym,
że wiele razy Synowi Człowieczemu
odmówiono miejsca i pożywienia, które
daje się psom strzegącym stad. Bogaty
niech znajdzie hojność rozdawania
swych bogactw, myśląc o tym, iż
nędzna moneta, jeśli będzie dana z
miłości, przekształci ten ohydny pieniądz
podsuwany przez szatana, przyczynę
dziewięciu na dziesięć nieszczęść
świata, w klejnot nieśmiertelny i rajski.
Przyobleczcie się w wasze cnoty.
Niech one będą liczne, a znane tylko
Bogu. Nie postępujcie jak faryzeusze.
Noszą oni szersze filakterie i dłuższe
[od innych] frędzle i lubią pierwsze
miejsca w synagogach, i ukłony na
placach, i chcą, by lud nazywał ich:
‘Rabbi’. Jeden jest Nauczyciel: Chrystus.
Wy, którzy w przyszłości będziecie
nowymi doktorami – mówię do was, Moi
apostołowie i uczniowie – pamiętajcie, że
Ja tylko jestem waszym Nauczycielem.
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I będę nim, nawet wtedy, gdy nie
będzie Mnie już pośród was. Jestem
bowiem samą Mądrością i dzięki niej
pouczam. Nie każcie więc nazywać
siebie nauczycielami, bo sami jesteście
uczniami.
I nie wymagajcie, [by was nazywano]
ani nie nazywajcie nikogo na ziemi
ojcem, gdyż jeden jest Ojcem wszystkich:
Ojciec wasz, który jest w Niebiosach.
Niech ta prawda uczyni was mądrymi,
abyście wszyscy poczuli się braćmi:
tak ci, którzy kierują, jak i ci, którymi
się kieruje. I miłujcie się z tego powodu
jak dobrzy bracia. Ani niech nikt z tych,
którzy kierują, nie każe nazywać się
przewodnikiem, gdyż jedyny jest wasz
wspólny Przewodnik: Chrystus. Niech
największy pośród was będzie waszym
sługą. Bycie sługą sług Bożych nie jest
upokorzeniem, lecz naśladowaniem
Mnie, który byłem cichy i pokorny,
zawsze gotowy do miłości względem
Moich braci co do ciała przez Adama i
do udzielenia im pomocy potęgą, którą
mam w Sobie jako Bóg. Nie poniżyłem
się w Boskiej naturze, służąc ludziom.
Prawdziwym bowiem królem jest ten,
który potrafi panować nie tyle nad
ludźmi, ile nad swoimi ludzkimi żądzami,
z których pierwszą pośród wszystkich
jest głupia pycha. Pamiętajcie: kto się
poniża, będzie wywyższony, a kto się
wywyższa, będzie uniżony.
Niewiasta – o której mówił Pan w drugim
[rozdziale]2 Księgi Rodzaju, Dziewica, o
której jest mowa u Izajasza,3 DziewicaMatka Emmanuela – prorokowała o tej
prawdzie nowych czasów, śpiewając:
„Pan strącił potężnych z ich tronu, a
wywyższył pokornych”. Mądrość Boża
mówiła przez usta Tej, która jest Matką
Łaski i Tronem Mądrości. I Ja powtarzam
natchnione słowa, które uwielbiają Mnie
zjednoczonego z Ojcem i Duchem
Świętym w Naszych cudownych
dziełach, kiedy – bez uszczerbku dla
Dziewicy – kształtowałem się w Jej
łonie, nie przestając być Bogiem. Niech
[słowa te] będą zasadą postępowania
dla tych, którzy chcą zrodzić Chrystusa
w swoich sercach i dojść do Królestwa
Chrystusowego. Nie będzie Jezusa,
Zbawiciela, Chrystusa – Pana, nie
będzie Królestwa Niebieskiego dla tych,
którzy są pyszni, cudzołożni, którzy są
bałwochwalcami adorującymi samych
2

Szczególnie zaś w trzecim rozdziale Księgi
Rodzaju. Zob. Rdz 2, 21-3,15

3

Zob. Iz 7,14.

siebie i swoją wolę.
Dlatego biada wam, uczeni w
Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, którzy
uważacie, że możecie zamykać
waszymi niewykonalnymi zasadami – i
rzeczywiście, gdyby zostały poręczone
przez Boga, stanowiłyby zamek nie
do wyłamania dla większości ludzi –
którzy uważacie, że możecie zamykać
Królestwo Niebieskie przed ludźmi,
wznoszącymi do niego swego ducha
dla znalezienia siły w swoich bolesnych
dniach ziemskich! Biada wam, którzy
tam nie wchodzicie, nie chcecie tam
wejść – bo nie przyjmujecie Prawa
niebiańskiego Królestwa – i nie
pozwalacie wejść innym, stojącym przed
tymi bramami, umacnianymi przez was,
nieprzejednanych, zamkami, których
Bóg nie założył.
Biada wam, uczeni w Piśmie i
faryzeusze, obłudnicy, którzy objadacie
wdowy pod pozorem odprawiania
długich modlitw. Z tego powodu doznacie
surowego sądu!
Biada wam, uczeni w Piśmie i
faryzeusze, obłudnicy, którzy obchodzicie
morze i ziemię, trwoniąc nie swoje dobra,
aby zdobyć jednego nowego wyznawcę,
a gdy już nim jest, czynicie go synem
dwakroć [bardziej winnym] piekła niż wy!
Biada wam, przewodnicy ślepi,
którzy mówicie: „Jeśli ktoś przysięga na
Świątynię, niczym jest jego przysięga,
ale jeśli przysięga na złoto Świątyni,
wtedy jest związany przysięgą”. Głupi
i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze?
Złoto lub Świątynia, która uświęca złoto?
I mówicie: „Jeśli ktoś przysięga na ołtarz,
nie ma wartości jego przysięga, ale jeśli
przysięga na dar ofiarny znajdujący
się na ołtarzu, wówczas jest ważna
jego przysięga i jest zobowiązany
swoim złożeniem przysięgi”. Ślepi!
Co jest większe? Ofiara czy ołtarz,
który uświęca dar ofiarny? Kto więc
przysięga na ołtarz, przysięga na niego
i na wszystko, co się na nim znajduje; a
kto przysięga na Świątynię, przysięga
na nią i na Tego, który ją zamieszkuje;
a kto przysięga na Niebo, przysięga na
Tron Boży i na Tego, który na nim siedzi.
Biada wam, uczeni w Piśmie i
faryzeusze, obłudnicy, którzy dajecie
dziesięcinę z mięty, kopru, anyżu i kminku,
a potem przekraczacie najpoważniejsze
nakazy Prawa: sprawiedliwość,
miłosierdzie i wierność. Te cnoty
należało posiadać, bez pomijania innych
rzeczy, drugorzędnych! Przewodnicy
ślepi, którzy przecedzacie napoje z
obawy, byście się nie stali nieczystymi
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z powodu połknięcia utopionej muszki,
a potem łapczywie połykacie wielbłąda,
nie czując się nieczystymi z tego
powodu. Biada wam, uczeni w Piśmie i
faryzeusze, obłudnicy, którzy obmywacie
zewnętrzną stronę kielicha i talerza,
a wasze wnętrze przepełnione jest
zdzierstwem i nieczystością. Faryzeuszu
ślepy, obmyj najpierw wnętrze swego
kielicha i talerza w taki sposób, by i od
zewnątrz stał się czysty.
Biada wam, uczeni w Piśmie i
faryzeusze, obłudnicy, którzy fruwacie
jak nietoperze w ciemnościach z
powodu waszych grzesznych czynów
i umawiacie się w nocy z poganami,
złodziejami i zdrajcami, a potem, rano
– zacierając znaki waszych tajemnych
przetargów – wchodzicie do Świątyni w
pięknych szatach.
Biada wam, którzy nauczacie praw
miłości i sprawiedliwości, zawartych
w Księdze Kapłańskiej, a potem
jesteście chciwi, zachłanni, obłudni,
rzucający oszczerstwa, uciskający,
niesprawiedliwi, mściwi, nienawidzący.
Usuwacie tego, kto was niepokoi,
nawet jeśli płynie w nim wasza krew.
Porzucacie dziewicę, która stała się
waszą żoną. Odtrącacie dzieci, które z
nią macie, bo są ułomne, i oskarżacie o
cudzołóstwo żonę, bo już wam się nie
podoba, lub o nieczystą chorobę, aby się
od niej uwolnić. I czynicie to wy, którzy
sami jesteście nieczyści w waszych
pożądliwych sercach – nawet jeśli się
to nie ujawnia przed oczyma ludzi, nie
znających waszych czynów. Jesteście
podobni do grobów pobielanych, które
od zewnątrz wydają się piękne, podczas
gdy wewnątrz pełne są kości zmarłych
i zgnilizny. I tak jest z wami. Tak.
Właśnie tak! Od zewnątrz wydajecie
się sprawiedliwymi, ale wewnątrz pełni
jesteście obłudy i nikczemności.
Biada wam, uczeni w Piśmie i
faryzeusze, obłudnicy, którzy wznosicie
wystawne grobowce prorokom i
przyozdabiacie groby sprawiedliwych,
mówiąc: „Gdybyśmy żyli w czasach
naszych ojców, nie stalibyśmy się
wspólnikami tych, którzy rozlali krew
proroków, i nie mielibyśmy w tym
udziału”. W ten sposób świadczycie
przeciwko sobie, że jesteście potomkami
tych, którzy zabijali waszych proroków.
Zresztą, dopełnijcie i wy miary waszych
ojców... O, węże, plemię żmijowe, jakże
unikniecie skazania na Gehennę?4
4

Ge-Hinnom lub Ben Hinnom, na południowym
stoku Jerozolimy. Miejsce palenia śmieci z całego
miasta oraz przebywania trędowatych, oddalonych

Dlatego Ja, Słowo Boże, mówię
wam: Ja, Bóg, poślę wam nowych
proroków, mędrców i uczonych w
Piśmie. A z nich część zabijecie, część
ukrzyżujecie! Część z nich będziecie
biczować w waszych sądach, w waszych
synagogach, poza murami waszych
miast. Część ich będziecie przepędzać
z miasta do miasta, aż spadnie na
was wszystkich sprawiedliwa krew,
przelana na ziemi, począwszy od
krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi
Zachariasza, syna Barachiasza, którego
zabiliście między przedsionkiem a
ołtarzem, bo wam z miłości do was
przypomniał wasz grzech, ażebyście za
niego żałowali i powrócili do Pana.
Tak jest. Nienawidzicie tych, którzy
chcą waszego dobra i z miłością was
wzywają na drogi Boże. Zaprawdę
powiadam wam, że wszystko to wkrótce
się stanie: i zbrodnia, i następstwa.
Zaprawdę powiadam wam, że wszystko
to przyjdzie na to pokolenie.
O, Jeruzalem, Jeruzalem! Jerozolimo,
która kamienujesz posłanych do ciebie
i zabijasz swoich proroków! Ileż to razy
chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak
ptak zbiera swoje pisklęta pod skrzydła,
a ty nie chciałaś!
Zatem, posłuchaj, o Jerozolimo! Teraz
posłuchajcie wy wszyscy, którzy Mnie
nienawidzicie i nienawidzicie wszystko,
co pochodzi od Boga. Posłuchajcie też i
wy, którzy Mnie kochacie, a zostaniecie
zniszczeni przez karę ściąganą na was
przez prześladowców Mesjasza Bożego.
Posłuchajcie też wy, którzy nie
jesteście z tego ludu, a którzy Mnie
również słyszycie. Posłuchajcie, żeby
wiedzieć, kim jest Ten, który do was mówi
i przepowiada, nie potrzebując badać lotu
i śpiewu ptaków, ani zjawisk niebieskich
czy wnętrzności ofiarowanych zwierząt,
ani ognia czy dymu z ofiar całopalnych.
[Nie musi tego robić], bo cała przyszłość
jest obecna przed Tym, który do was
mówi. Ten wasz Dom pozostanie wam
pusty. Powiadam wam – mówi Pan, że
nie ujrzycie Mnie już, aż i wy powiecie:
„Błogosławiony Ten, który przychodzi w
imię Pańskie”.»
Jezus jest w sposób widoczny
wyczerpany i rozpalony przez
zmęczenie długą i grzmiącą przemową,
a równocześnie przez duchotę
bezwietrznego dnia. Zbawiciel –
przyciśnięty przez wielki tłum do muru,
obserwowany przez tysiące źrenic,
ze społeczności żyjących. Dolina ta stała się
symbolem miejsca przebywania potępionych.
(Przyp. wyd.)

czujący całą nienawiść słuchających
Go za portykami Dziedzińca Pogan i
całą miłość lub przynajmniej podziw, jaki
Go otacza, nie troszczący się o słońce
palące plecy jednych, a twarze drugich,
poczerwieniałe i spocone – wydaje się
naprawdę wyczerpany i potrzebujący
odpoczynku. Usiłuje o tym powiedzieć
apostołom i siedemdziesięciu dwóm
[uczniom]. W wielu miejscach otwiera
się wolno przejście w tłumie i uczniowie
są teraz w pierwszym rzędzie, tworząc
wokół Jezusa miłosną zaporę.
«Wyjdźmy ze Świątyni i chodźmy
na powietrze, pod drzewa. Potrzebuję
cienia, ciszy i chłodu. Zaprawdę mówię
wam, że miejsce to już wydaje się płonąć
ogniem niebieskiego gniewu.»
Nie bez trudu torują Mu drogę i tak
mogą wyjść przez najbliższą bramę,
gdzie Jezus bezskutecznie usiłuje
odprawić wielki tłum. Za wszelką cenę
chcą iść za Nim. Uczniowie w tym
czasie obserwują sześcian Świątyni,
opromieniony słońcem niemal w zenicie,
i Jan z Efezu mówi Nauczycielowi o
wspaniałości tej budowli:
«Spójrz, co za kamienie i jaka
budowla!»
«A jednak nie pozostanie z tego
kamień na kamieniu» – odpowiada
Jezus.
«Nie? Kiedy? Jak?» – dopytuje się
wielu, lecz Jezus nie odpowiada.
Schodzą z góry Moria i wychodzą
z miasta, przechodząc przez Ofel i
bramę Efraima, czy też może przez
Bramę Gnojną, i chronią się w ogrodach
królewskich. Ci zaś, którzy nie będąc
ani apostołami, ani uczniami uparcie
podążali za Nim, odchodzą powoli, gdy
Manaen, po otwarciu ciężkich wrót mówi
wszystkim władczo:
«Odejdźcie. Tutaj wejdą tylko ci,
których zechcę.»
Cień, cisza, woń kwiatów, zapach
kamfory i goździków, cynamonu,
lawendy i tysiąca innych pachnących
roślin oraz szemranie pod galeriami
listowia strumyków – z pewnością
zasilanych przez źródła i sąsiednie
zbiorniki – świergot ptaków, czynią z tej
okolicy miejsce rajskiego odpoczynku.
[Wszystko] wydaje się oddalone o wiele
mil: miasto i jego wąskie uliczki, mroczne
z powodu archiwolt lub nasłonecznione
aż do oślepienia; jego zapachy i
odór kanałów, które nie zawsze są
czyszczone; i ulice, którymi przechodzi
zbyt wiele czworonożnych zwierząt,
by mogły być czyste, szczególnie te
podrzędne...
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WAKACYJNE
REKOLEKCJE
PRAWDZIWEGO
ŻYCIA W BOGU
W JAWORKACH
od 9 do 14 września
2013

W tym roku serdecznie zapraszamy wszyst
kich czytelników orędzi podyktowanych Vassuli
Ryden oraz tych, którzy chcieliby się z nimi zapo
znać. Rekolekcje trwają od poniedziałku do soboty
i oparte są na Duchowości Trynitarnej.
Miejscem spotkań jest dom położony w Ja
workach (Szczawnica), w otoczeniu licznych rezer
watów przyrody. Dom jest wyposażony w prywat
ną kaplicę, w której codziennie spotykamy się na
Eucharystii i adoracji Najświętszego Sakramentu.
Miejsce naszych rekolekcji zapewnia wypoczynek
łącznie 20 osobom. Grupa jest więc rodzinna, daje
możliwość skupienia, a jednocześnie nawiązania
głębokich relacji z Bogiem i ludźmi. Piękne miej
sce, spokój, kontakt z przyrodą to dodatkowe atuty.
Zgłoszenia pod numerem tel. 695532906
Cena: 385 zł, z czego 100 zł należy wpłacić
w terminie nieprzekraczalnym do 15 sierpnia 2013.
Osobom, które w sumieniu uznają swoją sytuację
materialną za tak trudną, że nie są w stanie pokryć
tej kwoty w całości, a jednocześnie bardzo chciały
by przyjechać, właścicielka domu proponuje rabat.
Warto tu wspomnieć, że dom został przez
nią wybudowany z wdzięczności Bogu za własne
nawrócenie poprzez orędzia „Prawdziwego Życia
w Bogu”. Jest ona zatem otwarta na przyjazdy ro
dzin lub grup, które chciałyby spędzić razem czas
bliżej Boga, z dala od zgiełku tego świata. W domu
jest kaplica do dyspozycji gości, a przy domu –
duży ogród.
Poza terminami rekolekcji można wynaj
mować pokoje na urlop czy grupowe przyjazdy
przez cały rok, zgłaszając się do opiekującej się do
mem pani Barbary Komorek, tel. stacjonarny: 18
2621561 lub komórkowy: 511674509
email: barbara@voxdomini.com.pl
http://: www.rodzinnaoaza.jaworki.info
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Jeśli ilość chętnych w pierwszym terminie
przekroczy możliwość przyjęcia w jednej
grupie, jest możliwe zorganizowanie drugiej
grupy rekolekcyjnej od 16 do 21 września 2013.
Zapraszamy!

2/2013
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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.
Do osób, które opłaciły prenumeratę
na rok 2013
wysyłamy z bieżącym numerem
firmowy prezent.
Jeśli zatem prezent nie dotarł oznacza to,
że nie odnotowaliśmy żadnej wpłaty.
Ponadto zawsze na kopercie,
w jakiej wysyłamy nasz kwartalnik
jest informacja
– na etykietce adresowej –
o wysokości dokonanej
przez czytelnika wpłaty na bieżący rok.
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