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Panie, w ciszy wschodzącego dnia,
przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość,
o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami
przepełnionymi miłością.
Być cierpliwym, wyrozumiałym,
cichym i mądrym.
Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem,
widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty sam je widzisz
i dostrzegać w nich to, co dobre.
Daj mi taką życzliwość i radość,
aby wszyscy, którzy się ze mną stykają,
odczuli Twoją obecność.
I niech będę dla innych chlebem,
jak Ty jesteś nim dla mnie dnia każdego.
Amen
(Modlitwa kard.Suenensa)
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Medziugorje jest wielkim centrum
duchowego rozwoju
Ksiądz Eduard Pericić urodził się
31 grudnia 1935 r. Jest kapłanem
archidiecezji zadarskiej. Jako profesor
wykłada historię Kościoła w Wyższej
Szkole Teologii w Zadarze. Należy do
stałych członków Międzynarodowej
Papieskiej Akademii Maryjnej w Rzymie.
W ostatnim czasie zajmuje się przede
wszystkim fenomenem Medziugorja,
na temat którego opublikował wiele
książek. Spotkaliśmy go w Medziugorju
z okazji objawienia Matki Bożej danego
Mirjanie Dragicevic – Soldo. Z radością
zgodził się na udzielenie wywiadu, który
przeprowadził Vitomir Damjanović.

- Zauważyłem, że często przeby
wa ksiądz w Medziugorju, zwłasz
cza w czasie, gdy orędzia otrzymuje
Mirjana. Jak przeżywa ksiądz te
objawienia?
Odwiedzam Medziugorje regularnie
od ośmiu lat, a dokładnie od listopada
2004 r. W tym okresie przyjeżdżałem na
wszystkie jej objawienia, zarówno te z
drugiego dnia miesiąca, jak i doroczne (18
marca). Bardzo mi zależy na obecności
tutaj, aby wspierać ją modlitwą. Celebruję
regularnie mszę świętą, aby nasz Pan
dał jej siłę wypełnienia pragnień Matki
Bożej. Podczas objawień towarzyszy
mi wyjątkowe i niewysłowione odczucie
obecności Maryi. Wówczas polecam Jej
opiece wszystkich, którzy prosili mnie
o modlitwę. Najbardziej zawierzam Jej
grupę modlitewną „Wspólnota Królowej
Pokoju”, którą założyłem w 2004 r. w
Zadarze. Jej członkowie mają obowiązek
znaleźć co najmniej pół godziny na
osobistą modlitwę każdego dnia. Dzięki
Bogu wspólnota prężnie się rozwija. W tej
chwili liczy 890 członków w 26 krajach na
5 kontynentach.
Wolności serca modlącego się po
zostawiony został wybór formy modlitwy,
którą może być rozważanie Pisma Świę
tego, różaniec czy inne modlitwy. Istotne
jest, aby była to modlitwa w intencjach
Matki Najświętszej, która w słowach
objawień kładzie akcent na modlitwę:
„Módlcie się, módlcie się, módlcie się”.
Wierzę, że gdybyśmy przyjęli i wypełniali
tylko to jedno z orędzi, które nam zo
stawiła, świat wyglądałby inaczej. Tak
jak powiedział św. Ignacy z Loyoli: „Jeśli
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ktoś odmówi trzy razy dziennie ‘ Zdrowaś
Maryjo…’, zdobędzie klucze nieba.” A
więc tym bardziej spełni się ta obietnica,
jeśli modlimy się całym różańcem. W
ten sposób stajemy się aktywnymi
współpracownikami Królowej Pokoju.
Życzenie Maryi stało się przyczyną
powstania wielu grup modlitewnych we
wszystkich zakątkach ziemi. Dzisiejszy
świat potrzebuje Boga i modlitwy. Bóg wie,
że jesteśmy słabi, czasem rozkojarzeni,
że modlitwa nie zawsze przychodzi nam
z łatwością. Ale… jeśli jesteśmy głodni,
co jest lepsze: wziąć kawałek chleba czy
nie brać nic? Każdy odpowiedziałby, że
to pierwsze. I analogicznie, lepiej modlić
się mniej, ale regularnie, tak żeby Matka
Boża mogła polegać na naszej wierności
modlitwie niż nie modlić się wcale lub „od
wielkiego dzwonu”.
- Czy mógłby ksiądz powiedzieć
nam coś o swojej drodze życia?
W wieku 11 lat zdałem sobie
jasno sprawę, czym jest powołanie
kapłańskie i z czego zrezygnuję, wy
bier ając je. Po ukończeniu studiów
teologicznych zostałem w roku 1963
wyświęcony na kapłana. Dwa lata przed
święceniami zdiagnozowano u mnie
dystrofię mięśniową (zanik mięśni).
Osobiście poprosiłem ks. arcybiskupa o
możliwość zaczekania ze święceniami do
chwili ukończenia piątego roku teologii.
Umówiliśmy się tak, że jeśli nadal będę
chory, nie będę wyświęcony, ale jeśli
choroba ustąpi, zostanę dopuszczony do
święceń. Zgodził się na moją propozycję.
Choroba nie postępowała, a więc mogłem
w roku 1963 przyjąć święcenia. W ten
sposób stałem się kapłanem diecezji
Zadar.
W latach 1965-1991 uczyłem w
gimnazjum: historii, ekonomii politycznej,
socjologii, francuskiego. Ukończyłem kurs
francuskiego, ale nie miałem żadnego
dyplomu. Od roku 1991 nauczałem historii
Kościoła w Wyższej Szkole Teologicznej.
Napisałem doktorat z historii Kościoła
w roku 1979 na Wydziale Filozofii w
Zadarze.
- Wydarzenia w Medziugorju roz
poczęły się w roku 1981. Jak zareagował
ksiądz na wiadomość, że Matka Boża
ukazała się sześciorgu widzącym?

Miałem pragnienie odwiedzenia Me
dziugorja, aby osobiście przekonać się
o tym, co się tutaj dzieje. Pierwszy raz
przybyłem do Medziugorja w sierpniu
1981 r. Kilka doświadczeń pozwoliło mi
zrozumieć, że Matka Boża naprawdę mnie
prowadzi. Na przykład: podczas mojej
trzeciej podróży do Medziugorja, gdy
wracałem do Zadaru, cudem uniknąłem
czołowego zderzenia z samochodem,
jadącym z naprzeciwka. W celu uniknięcia
zderzenia zjechałem z drogi. W tym
momencie nasze auto przewróciło się na
dach, ale nikomu nic się nie stało.
Inny znak miał miejsce w Medziugorju.
Gdy wyszedłem z kościoła, patrzyłem
długo na Górę Objawień. W pewnym
momencie mój kolega, kapłan, zapytał
mnie, dlaczego tak długo stoję bez
ruchu. Odpowiedziałem mu krótko, że
coś się świeci. Co się działo? Widziałem
pomarańczową kulę, która przesuwała
się dokładnie z Góry Objawień w stronę
Krizevać. To był rok 1982. Krzyż jaśniał
cały od światła kuli. Spojrzałem na
chwilę w inną stronę, a później znowu
na krzyż. Nadal widziałem tę kulę,
która rozświetlała krzyż. Zastanawiałem
się, jak mam rozumieć ten znak.
Pojąłem, że Bóg pozwolił mi zobaczyć
konkretne wezwanie: mam przyjmować
światło krzyża, aby móc swoim życiem
promieniować Jego światłem, a więc
życiem dawać świadectwo o Miłości
Ukrzyżowanej i Zmartwychwstałej.
- Jakie znaczenie miało przybycie do
Medziugorja?
Wszystkim kapłanom mogę po
wiedzieć, że jeśli chcą poznać Me
dziugorje, powinni przyjechać i przez jakiś
czas posłuchać spowiedzi. Kilkakrotnie
mówiłem sobie: z powodu tej jednej
spowiedzi, której mogłem wysłuchać,
dobrze, że zostałem księdzem.
Mogę w tym miejscu wspomnieć
o kilku wspaniałych spotkaniach. Na
przykład ze starszą panią z Francji.
Gdy szedłem odprawiać mszę świętą,
zatrzymała mnie i zapytała, czy może się
wyspowiadać. Opowiedziała mi, że jest
bardzo smutna i nie widzi sensu swojego
życia. Powiedziałem jej, że przecież
jest dzieckiem Boga. Słysząc te słowa,
bardzo się zdziwiła. Dlatego powtórzyłem
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je i zachęciłem ją do refleksji i życia tą
prawdą. Po miesiącu napisała z Francji:
„Jestem dzieckiem Boga!” I dodała, że nie
ma już problemu z dostrzeganiem sensu
życia, odkąd wciela w życie prawdę o tym,
że jest dzieckiem Boga.
Inny przykład: dziewczynka z Libanu
poprosiła mnie o błogosławieństwo po
tym, jak pobłogosławiłem jej mamę.
Później spotkała mnie i powiedziała mi
tak: Od tego momentu, gdy powiedział
ksiądz „Natalie, jesteś dzieckiem Boga”,
moje życie całkowicie się zmieniło.
Wróciłam do Libanu i założyłam grupę
modlitewną Królowej Pokoju, a wiele
spraw w moim życiu zmieniło się tak, że
nie mogłoby być lepiej.
- Nie tylko żyje ksiądz sprawami
Medziugorja oraz treścią orędzi
Matki Bożej, ale również pisze ksiądz
o Medziugorju. Może nam ksiądz
powiedzieć kilka słów o tej pracy?
Chętnie wracam do słów mojego
profesora, który powtarzał nam: „Jeśli
nad czymś pracujesz, to rób to na serio.”
Tak też było z Medziugorjem. Pragnąłem,
aby moja praca coś wniosła. Mój pierwszy
artykuł o Medziugorju miał formę wiersza
o tytule „Nasza miłość - Królowa Pokoju”.
Moi studenci pytali mnie, czy jest to
rodzaj wstępu do książki. Po dwóch
latach napisałem książkę „Matka Boża z
Medziugorja”. Trzecia, licząca ponad 500
stron, nosi tytuł: „Obecność Matki Bożej
w Medziugorju”. Następnie powstała
książka „Pod opiekuńczym panowaniem
Królowej Pokoju”. W końcu przyszło
natchnienie, aby dać każdemu, kto
jest zainteresowany Medziugorjem,
informacje o stanowisku Magisterium
Kościoła na temat objawień. W ten
sposób powstała pozycja pod tytułem:
„Władze Kościoła o Medziugorju”. W
książce można znaleźć opinie papieża,
kardynałów i biskupów. Ostatnia książka
pt. „Kwiaty i owoce Medziugorja” zawiera
świadectwa ludzi różnych stanów i
profesji: polityków, aktorów, piosenkarzy,
naukowców, lekarzy, gospodyń, księży
i biskupów. Wszystkie te świadectwa
można podsumować następująco: ludzie
doświadczają Medziugorja jako miejsca
spotkania nieba z ziemią.
- Zna ksiądz Mirjanę, był ksiądz
świadkiem objawienia. Jak odbiera
ksiądz osoby widzące?
Mirjanę znam od 2004 r. i miałem
wielokrotnie okazję z nią rozmawiać.
W przedziwny sposób zostaliśmy sobie

podarowani. Osoby widzące, także
Mirjanę, postrzegam jako normalnych
ludzi. Niektórzy myślą, że oni żyją trochę
w niebie, a trochę na ziemi. Ale tak nie
jest. Są dokładnie tacy jak wszyscy inni,
jak każdy z nas. Bóg wybrał ich takich
jakimi są, z ich słabościami i talentami.
W końcu czymże jest świętość? Święty
to normalny człowiek, stworzony na
obraz i podobieństwo Boga. Świętym
może zostać sportowiec, który uczciwie
zachowuje reguły sportowej walki. Świętą
może być matka, która z ofiarnością
wykonuje swoje codzienne obowiązki.
Do świętości powołani są małżonkowie
i rodziny. Pewien jezuita z Zagrzebia
powiedział, że jego ojciec chciał zostać
jezuitą, ale nie mógł. Natomiast wszyscy
jego trzej synowie zostali jezuitami.
Ufajmy Bogu, który wszystko przemienia
ku dobremu.
- Dzisiaj Medziugorje ma już swoje
miejsce w Kościele. Niedawno powołano
Papieską Komisję ds. Medziugorja.
Co, księdza zdaniem, może wnieść ta
komisja w kwestii Medziugorja?
Praktyka Kościoła mówi nam, że
nikt nie może zostać ogłoszony świętym
za życia. Myślę, że podobnie będzie z
Medziugorjem, chyba że pojawi się na
Górze Objawień znak, o którym mówią
osoby widzące. Będzie on jednoznaczny
i kluczowy dla rozstrzygnięcia sprawy
Medziugorja. A póki co, realizowana
będzie dotychczasowa praktyka, o
której mówił kardynał Tarcisio Bertone,
mianowicie, wszyscy katolicy mogą
odwiedzać Medziugorje, ponieważ
praktykuje się tam zdrowe formy chrze
ścijańskiej duchowości. Oto obecna
postawa Kościoła.
W mojej książce o pasterzach
Kościoła podaję świadectwa 260 osób,
sprawujących wyższe urzędy w Kościele.
Pragnę podkreślić, że żaden spośród
tych, którzy odwiedzili Medziugorje, nie
powiedział słowa potępienia. Wszyscy
wyrażali szczere przekonanie, że jest ono
dziełem Boga. Oby komisja watykańska
stwierdziła w przyszłości to, co już
powiedziała komisja w Zagrzebiu. Gdy
bł. Papież Jan Paweł II został zapytany,
co sądzi o wydarzeniach w Medziugorje,
odpowiedział: „A co robią tam ludzie?
Modlą się, spowiadają i czynią pokutę.
Więc pozwólcie im dalej to czynić.”
Wszystko, co mówił o Medziugorju,
można streścić w zdaniu: Medziugorje
jest wielkim centrum duchowego rozwoju.
Jesteśmy świadkami wielkich dzieł

Bożych. Po owocach rozpoznajemy
spotkanie nieba z ziemią. Przede
wszystkim należy podkreślić, że
Kościół nie zatrzasnął drzwi przed
Medziugorjem. Wiedeński kardynał dr
Christoph Schönborn otworzył drzwi
swojej katedry. A wcześniej przybył
osobiście do Medziugorja ze znakiem
pokoju, bez zbędnego nagłaśniania, aby
z bliska poznać to miejsce i wydarzenia.
Myślę, że prócz biskupów i kardynałów, o
których wiemy, że odwiedzili Medziugorje,
jest wielu innych, którzy pojawili się tu
in cognito, aby na spokojnie zobaczyć
miejsce tak intensywnej modlitwy do
Boga.
- Jakie znaczenie ma widzialny
znak, o którym mówią osoby widzące, a
który ma się ukazać na górze objawień?
Myślę, że wielu będzie nim
wstrząśniętych. Ale będą też ludzie
obojętni, tak jak za czasów Jezusa.
Widzimy przecież w Ewangelii, że ci,
którzy nie chcieli przyjąć Jezusa ani Jego
nauki, pytali Go: Jaki dasz nam znak,
abyśmy uwierzyli? A On im odpowiedział:
Umarli zmartwychwstają, niewidomi
widzą, chromi chodzą, a trędowaci zostają
uzdrowieni. A oni nadal pytali Go o znak.
Wspomniane znaki są wystarczające
dla wielkiej liczby ludzi, którzy widzą w nich
Boga działającego przez Maryję. Matka
Boża tak długo nas wychowuje, aby słowa
orędzi stały się znane na całym świecie.
Według mojej wiedzy przybywają tutaj
ludzie z ponad 120 krajów. A więc znaczy
to, że praktycznie nie ma kraju, w którym
nie słyszano o Medziugorju. Pewien
mężczyzna z Patagonii powiedział, że
całe plemię zbierało pieniądze, aby
on mógł przyjechać do Medziugorje, a
później opowiedzieć im, co się tutaj dzieje.
Możemy śmiało powiedzieć,
że z Medziugorja rozprzestrzenia
się szczególne przesłanie – orędzie
pokoju. Odpowiada ono pierwszemu
orędziu, jakie dała Matka Boża Mariji,
mówiąc: „Pokój, pokój, pokój. Pokój
musi zapanować między Bogiem a
człowiekiem oraz między ludźmi.” Tego
pokoju doświadczają ludzie, którzy
tu przybywają. A gdy ich domownicy i
znajomi widzą, że krewni wracający z
Medziugorja emanują życzliwością i
pokojem, postanawiają też tu przyjechać.
W ten sposób systematycznie wzrasta
liczba pielgrzymów.
- Żyjemy w niełatwym świecie,
który potrzebuje interwencji Boga za
pośrednictwem Matki Bożej.
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Owszem, podobnie jak na weselu
w Kanie Galilejskiej. Bóg pod wpływem
swej Matki musiał zmienić plany:
gdy Jezus powiedział Matce, że nie
nadeszła jeszcze Jego godzina, Ona
nie ustawała w prośbie do Niego. Wtedy
Jezus nie mógł pozostać obojętny i
uczynił cud, nawet jeśli nie przewidywał,
że nastąpi to akurat w tym czasie i
miejscu. Podobnie jest w Medziugorju.
Można powiedzieć, że Maryja wstrzymuje
przed wymierzeniem sprawiedliwości
dłonie Boga, którego Serce ranione jest
ateizmem i silnym wpływem materializmu
na ludzi, uważających, że można żyć
bez Boga. Matka Boża trzyma dłonie
Boga właśnie tutaj w Medziugorju,
nawołując ludzi do nawrócenia, do
powrotu do źródeł: do Jezusa, do
Biblii. Wspaniałym doświadczeniem
było dla mnie uczestniczenie trzy lata
temu w Międzynarodowym Spotkaniu
Młodych, w którym wzięło udział 70
tysięcy młodych ludzi. W tym czasie było
tu ok. 150 kapłanów. Posługiwaliśmy
sakramentem pojednania. Ludzie od
chodzili z konfesjonałów szczęśliwi i
radośni.
Trzy dni temu pewna kobieta ze
Szwajcarii opowiedziała mi, że jej syn
ukończył szkołę średnią budowlaną
i chciał kontynuować ten fach na
odpowiednim wydziale szkoły wyższej.
Ale w sercu czuł pragnienie pielgrzymki
do Medziugorja. Przebywał tu trzy dni.
Z nikim nie rozmawiał, a gdy wrócił do
domu, powiedział, że zmienił zdanie.
Złożył podanie o przyjęcie na studia
teologiczne, a obecnie uczy religii jako
katecheta w Szwajcarii. Powiedział, że w
Medziugorju odkrył sens swojego życia.
Właśnie w Medziugorju wielu lu
dzi odkrywa swoje powołanie. Nie
ma tu ani atrakcji turystycznych, ani
krajoznawczych, wręcz przeciwnie,
zarośla, kiepskie drogi. Ale na każdym
kroku można odczuć ducha modlitwy.
Dlaczego? Matka Boża objawiła się
Mirjanie i Ivanowi na Górze Objawień
i przy Niebieskim Krzyżu. Niektórzy
widzieli Ją na Górze Krzyża i przeżyli
nawrócenie. Objawienia mają miejsce
także w mieszkaniach osób widzących.
A więc praktycznie każde miejsce
przeniknięte jest obecnością Matki
Bożej i obecnością Boga. Pewnego razu
mój kuzyn, który odwiedził Medziugorje,
powiedział tak: „Gdy przyjechałem do
Medziugorja, poczułem coś, co trudno
mi wyrazić słowami: niezwykły pokój
i radość…” To samo powiedziała mi
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pewna kobieta, która przyjechała tu ze
Splitu. W drodze jej dzieci bez przerwy
wymiotowały, tak że myślała, że będzie
musiała przerwać podróż. Gdy tylko
dojechali na miejsce, dzieci były zdrowe
i zadowolone, jakby nic się nie stało.
Żadnemu nic nie dolegało. Podobne
świadectwo składał dyrektor chorwackich
linii lotniczych, Marco Drago z Zadaru,
który w Medziugorju doświadczył mocy
Boga. Cierpiał na chorobę Bechterewa,
przez którą nie mógł znieść nawet 20 km
podróży autobusem. Tymczasem jechał
do Medziugorja pięć godzin, a następnie
bez trudu wszedł na Górę Krzyża. Zszedł
i popołudniu wspiął się na Górę Objawień.
Nazajutrz powiedział żonie, że już nie
potrzebuje jej pomocy przy zawiązywaniu
sznurówek, ponieważ czuje się bardzo
dobrze. Od tego czasu chodzi chętnie
na mszę świętą, gdy tylko ma możliwość.
- Mówił ksiądz o uzdrowieniach
fizycznych. Dokonuje się tutaj również
wiele uzdrowień duchowych. Jak
postrzega ksiądz te uzdrowienia?
Duchowe uzdrowienia są w rze
czyw istości ważniejsze. Mają swoje
szczególne znaczenie, ponieważ zmie
niają człowieka od wewnątrz. A jeśli my
jako wierzący, pozwalamy się prowadzić
Duchowi Świętemu, wówczas świadczymy
o każdym słowie, wypowiedzianym przez
Jezusa: Będziecie moimi świadkami,
a gdy zobaczą was inni ludzie, będą
chwalić Ojca, który jest w niebie.
Ludzie powracający z Medziugorja są
przemienieni. W tym miejscu chciałbym
przypomnieć postać kardynała Siri z
Genui, którego zapytano o opinię na
temat Medziugorja. Tak odpowiedział:
„Do Medziugorja przyjeżdżają ateiści,
a wyjeżdżają jako ludzie wierzący, z
różańcem w dłoni i stają się aktywnymi
uczestnikami życia parafialnego.”

Doświadczenia w Medziugorju odmieniają
serca ludzi. Zdarzają się również cudowne
uzdrowienia takie jak w przypadku Terry
Arthur Boyle z Bostonu, który był w
ostatnim stadium raka płuc, a lekarze
dawali mu 5% szans przeżycia po
operacji. Ten biedny mężczyzna przybył
tutaj, wspiął się w ogromnych bólach na
górę Krizevać, a gdy dotarł na szczyt,
mógł normalnie oddychać. Od tamtej pory
propaguje orędzia Matki Bożej. Świadczy
o obecności Matki Bożej właśnie w tym
miejscu. Bóg go uzdrowił, któż inny mógł
tego dokonać?
Podobnych historii jest wiele, a jesz
cze więcej jest takich, które nie są znane.
Jednakże Kościół podchodzi do tych
zdarzeń w wielką ostrożnością, tak jak do
uzdrowień w Lourdes, ponieważ człowiek
może w sposób naturalny powrócić do
zdrowia. Ale jeśli ktoś odzyskuje zdrowie
nagle, w sytuacji gdy medycyna nie daje
mu szans przeżycia, wtedy możemy
mówić tylko o cudzie, o ponadnaturalnym
działaniu Boga.
- Co chciałby ksiądz dodać na
koniec rozmowy, jakie słowa przekazać
ludziom dobrej woli?
Uwielbiam mówić o Medziugorju,
ponieważ doświadczam go w moim
życiu. Gdy się tę miłość i pasję przeżywa
osobiście, można promieniować nią na
innych. To jest moja droga, moja misja
– przekazywanie innym, że Medziugorje
jest naprawdę bardzo ważne w historii
ludzkości. Dlatego uważam, że gdybyśmy
jako Chorwaci byli bardziej świadomi, jak
ważne jest to miejsce dla całego świata,
byłoby nas tutaj najwięcej. Na koniec
pragnę powtórzyć to, co Matka Boża
akcentuje w swoich orędziach, a co jest
bardzo proste: „Módlcie się, módlcie się
nieustannie, nie ustawajcie w modlitwie!”
Papież Jan XXIII następującymi
słowami wyjaśnił, jak można zaprowadzać
pokój na świecie: „Tylko przez autentyczną
relację z Bogiem człowiek może
zaprowadzać pokój.” Dlatego powinniśmy
na pierwszym miejscu postawić relację z
Bogiem żywym, rozmowę z Nim. Wtedy
nastanie pokój w naszych sercach, a
następnie będziemy świadkami pokoju
w naszych rodzinach, społeczeństwach,
w całym świecie. To jest właśnie troska
i pragnienie Matki Bożej, aby pokój
zapanował na świecie.
Przekład z niem. Alicja B.
Gebersaktion Medjugorje... nr 2/2012
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Czas przełomów
w naszym świecie

Nazywam się Ctibor Karel
Augustin Skarda. Urodziłem
się w Pradze 4 lutego 1939
r. Jako cywilny inżynier
Uniwersytetu Technicznego
w Pradze zajmowałem się
zawodowo zagadnieniem wody
pitnej. 25 lat żyłem bez Boga.
Dzięki wytrwałej modlitwie
mojego wujka mogłem spot
kać Boga po wielu latach błą
dzenia. Medziugorje bardzo
mi w tym pomogło. Kocham
Matkę Boga, która jest także
moją matką. Poznałem Ją w Jej
chińskim wizerunku, ponieważ
szukałem Jej nawet w Chinach
i znalazłem.
Przez kilka lat pisałem
o świętych pod nazwiskiem
Karel Augustin. Św. Augustyn
oraz św. Karol Boromeusz są
moimi patronami. Ponadto
maluję obrazy do medytacji pod
pseudonimem Borek. Jednak
największą radość sprawia mi
możliwość przebywania przez
dłuższy czas w Medziugorju,
które według mnie stanowi
serce świata.
Widzimy, że nasz świat
ulega śmiertelnej chorobie:
odejścia od Boga i bardzo
potrzebuje odnowy, jaka pro
mieniuje z Medziugorja.
Pomagam jako asystent w
hagioterapii (leczenie świę
tością), którą zajmuje się ks.
prof. dr Tomislav Ivancic.
Hagioterapię można nazwać

mostem dla uzdrawiającego
Boga, który pragnie nieustannie
nam pomagać.
Podczas rozmów o Me
dziugorju, wiele osób mówi z
zadziwieniem o fenomenie tego
miejsca, zastanawiając się nad
faktem objawień Matki Bożej,
trwających już 30 lat. Pytają:
„Dlaczego?”, skoro historia
ludzkości nie zanotowała po
dobnego zdarzenia. Niektórzy
wątpią, twierdząc, że nie może
to być prawda. A przecież
objawienia trwają, przynoszą
błogosławione owoce, czyli
pochodzące ze zdrowego drzewa.
Najbardziej widocznymi
znak ami są: ożywienie ży
cia sakramentalnego (Eu
char ystia, spowiedź święta)
oraz powołania do świętego
sakramentu małżeństwa
oraz kapłaństwa. Jesteśmy
świadkami silnego, duchowego
ruchu, który obejmuje i inte
gruje cały świat. Nigdy nie
zapomnę, jak modliłem się w
Taupo, na jednej w północnych
wysp Nowej Zelandii, w grupie
modlitewnej Medziugorje,
działającej przy tamtejszej
parafii pod wezwaniem
św. Patryka. Innym razem

spotkałem grupę pielgrzymów,
którzy przybyli z Tuvalu, z wysp
Pacyfiku. Dane mi było również
zobaczyć dwóch radosnych
biskupów z Afryki.
Tak więc Medziugorje
ukazuje sobą Kościół całego
świata, który pielgrzymuje.
Tym, który porusza serca,
jest Duch Jezusa. Właśnie
w tej kwestii rozmawiałem
z jednym z biskupów, który
od wied ził Med ziugorje w
latach 80-tych. Niezwykłe
jest, że codzienne objawienia
nadal trwają i powtarzane są
słowa orędzi. Zuchwałością
rozumu wydają się próby
racjonalnego wytłumaczenia
intensywności tych zjawisk.
Jednak postrzeganie oczyma
wiary umożliwia zrozumienie
sercem. Łaska Boża pomaga
nam otwierać umysł i serce na
prawdę.
Na krzyżu Jezus uczynił
Maryję naszą Matką, Matką
Kościoła i całej ludzkości. Jako
najlepsza Matka zna potrzeby,
radości i smutki ludzi i narodów.
Nazywa nas „swoimi dziećmi”,
przychodzi nam z pomocą,
troszczy się o nas, naucza nas
w szkole prawdziwego życia i
życia wiecznego.
Jest wysłanniczką Boga,
przychodzącą jako Królowa
Pokoju. Jej 30-letnia szkoła
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modlitwy ciągle przypomina o
wewnętrznym pokoju. Każdy z
nas może zadać sobie pytanie:
„Czy trwam w głębokim po
koju serca?” Myślę, że nikt
nie może o własnych siłach
zachować tego pokoju na dłu
ższy czas, dlatego Maryja
nas nie zostawia. Objawia się
codziennie, przynosząc nam
pokój, czyli to, czego najbardziej
potrzebujemy. Naucza nas, jak
mamy żyć, uczy nas wglądu w
serce, ciekawości poznawania
siebie i Boga, otwierania się
na życie Bożym Królestwem,
prowadzi nas za rękę drogą
świętości.
Żyjemy w świecie walki.
Dookoła nas widzimy upadek
obyczajów, nieszczęście,
wojny, egoizm, rozwody,
aborcję, rozpad rodzin, agresję,
presję i stres, nieuczciwość,
biedę, mobbing oraz daleko
idące nadużycia w kwestii
równouprawnienia płci.
Duchową walkę musimy
toczyć także w naszych duszach.
Niepokojące zmiany zwiastuje
nam natura: trzęsienia ziemi,
wybuchy wulkanów, powodzie,
tornada, tsunami, topnienie
lodowców na obu biegunach.
Wszystko dzieje się z coraz
większą intensywnością. Coraz
więcej ludzi cierpi na choroby
duszy: depresję, ataki paniki,
lęku, obsesje, opętania.
Matka Boża wskazuje
drogę uzdrowienia. Pragnie
podarować nam wewnętrzny,
głęboki pokój, który uzdrawia.
Pozwólmy Jej na to! Może
ktoś spyta: „Ale jak?” Jest
pięć kamieni fundamentu,
pięć kamieni Dawida przeciw
Goliatowi:
1. codzienny różaniec;
2. jeśli mamy możliwość
– codzienna Eucharystia,
aby pozwolić się stopniowo
przemieniać;
3. codzienne czytanie Pisma
Świętego;
4. post (jeśli ktoś może,
w środy i piątki, o chlebie i
wodzie);
5. comiesięczna spowiedź.
Uwierzcie, że można te
punkty wcielić w życie, w
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plan tygodnia, miesiąca, roku.
Oczywiście dajmy sobie czas
na proces przemiany w naszym
sercu, ale przede wszystkim
pozwólmy, aby Maryja
wspom agała nas na drodze
nawrócenia. Właśnie dlatego
Ona jest z nami tak długo.
Razem z nami! Jest przecież
wspomożycielką wiernych,
naszą patronką, Panią
wszystkich narodów, naszą
opiekunką i orędowniczką. Czy
próbowałeś nie tylko szybko i z
ciekawością przeczytać słowa
Jej orędzi, ale je przemodlić,
zatrzymać się, a następnie
wcielić je w życie? Potrzeba na
to czasu, nawet lat, wiernego
powracania do Jej słów.
W związku z tymi rozwa
żaniami przychodzą mi na myśl
praktyczne słowa mądrości
św. Matki Teresy z Kalkuty,
która była oddaną czcicielką
Matki Bożej. Jakże mądre są jej
słowa, które można porównać
do wspomnianych pięciu ka
mieni fundamentu:
Owocem ciszy
jest modlitwa
Owocem modlitwy
jest wiara
Owocem wiary
jest miłość
Owocem miłości
jest służba
Owocem służby
jest pokój.
Jeśli obce nam są cisza
i modlitwa, i wątpimy, czy
bylibyśmy zdolni w cokolwiek
wierzyć, powinniśmy spróbować
spełniać małe czyny dobroci
i miłosierdzia wobec naszych
bliźnich. Matka Teresa mówi,
że wtedy otwierają się nasze
serca. Mówiła już o tym Mała
Tereska z Lisieux. Zapytajmy
samych siebie i odpowiedzmy
sobie ze szczerością: „Czy wierzę
słowom Maryi i świętych? Czy
naprawdę chcę się nawrócić,
zmienić moje życie, codziennie
odnawiać umysł i serce?”
Święci w niebie służą nam
pomocą. Jestem o tym głęboko
przekonany. Nie zwlekajmy,
aby prosić ich o wsparcie.
Nie zapominajmy, jak ważne
są fundamenty, na których

budujemy naszą codzienność.
Powracajmy świadomie do tych
pięciu kamieni węgielnych, o
których mówi Matka Boża i św.
Matka Teresa z Kalkuty.
25 kwietnia 1996 r. Matka
Boża zwróciła się do nas z tymi
słowami:
„Drogie dzieci! Dzisiaj
wzywam was, aby modlitwa
była na pierwszym miejscu
w waszych rodzinach. Drogie
dzieci, kiedy Bóg zajmuje
pierwsze miejsce, wtedy i wy
sami będziecie szukać woli
Boga we wszystkim, co robicie.
W ten sposób wasze codzienne
nawrócenie stanie się łatwiejsze.
Drogie dzieci, badajcie w
pokorze to, co w waszym sercu
nie jest uporządkowane, abyście
wiedzieli, co należy czynić.
Nawrócenie będzie dla was
codziennym zadaniem, które
będziecie wypełniać z radością.
Drogie dzieci, jestem z wami,
błogosławię was i wzywam,
abyście stali się moimi
świadkami poprzez modlitwę i
osobiste nawrócenie. Dziękuję,
że odpowiedzieliście na moje
wezwanie. ”
Myślę, że osoby widzące
są żyjącymi świętymi. Widzą
Matkę Bożą od wielu lat.
Szczególnym znakiem jest dla
mnie Vicka, która w widoczny
sposób jest przyjaciółką Kró
lowej Pokoju, świadkiem nieba
na ziemi. Prawie zawsze jest
uśmiechnięta, a jej radość
odzwierciedla pokój serca,
który w sobie nosi. Pewnego
razu widziałem jej zdjęcie w
gazecie. A patrząc, czułem, że
moje serce napełnia się pokojem
i radością. Dziękowałem za
nią, rozmyślałem. Jak często
spotykałem ją w Medziugorju?
Trzykrotnie słyszałem jej
świadectwo o tym, jak była
w niebie, czyśćcu i w piekle.
Te wizje były jej dane na
poc zątku objawień. Matka
Boża poprowadziła za rękę
Vickę i Jakova. Z nieba nie
chcieli wracać. Oboje modlą
się teraz szczególnie za ludzi
chorych fizycznie, psychicznie,
duchowo, których liczba w
ostatnich latach wzrasta bardzo

szybko. Vicka zdecydowała się
dobrowolnie wziąć niektóre
choroby na siebie, aby odpo
kutować za grzechy innych
ludzi.
Niepojęte, niemożliwe?
Powraca pytanie: „Dlaczego”?
Wydaje się, że Matka Bo
ża prosiła ją o taki czyn mi
łosierdzia. Pewnego razu był
to śmiertelny, nowotworowy
guz mózgu. Stwierdzono to
medycznie. Wtedy napisała
dokładną datę swojego uz
drow ienia. Medycznie nie
wytłumaczalne. Ale wy
zdrowienie nastąpiło w ter
minie, który wcześniej określiła.
Słyszałem także inne
świadectwa osób widzących. Ich
codzienne powroty na ziemię,
ze stanu ducha jakim jest
niebo, kosztowały ich godziny
„oswajania” owego powrotu,
pomimo miłości i szczęścia,
jakiego doznają w rodzinach.
Wiele lat miałem depresję,
którą często określa się jako
chorobę duszy. Depresje są
również niepojęte dla ludzi,
którzy nigdy nie cierpieli na
tę chorobę. Czy jest to stan
piekła? Pewnego razu stałem
przed błękitnym rodzinnym
domem Vicki, w tłumie ludzi
pochodzących z anglojęzycznego
obszaru świata. Mówiła o swoich
wizjach. A przy tym chwilę
pomachała do przechodzącej
obok kuzynki, pozdrawiając
ją z uśmiechem. Było to tak
ludzkie. Vicka podchodzi
w indywidualny sposób do
każdego, kogo widzi, patrzy w
oczy zgromadzonym ludziom.
Także na mnie patrzyła przez
dłuższą chwilę. Następnie
złożyła ręce do modlitwy i
długo się modliła w ciszy.
Z pewnością modliła się za
wszystkich obecnych. Jednakże
miałem wrażenie, że modli się
konkretnie za mnie, a Królowa
Pokoju stoi tuż za nią. Nigdy
nie zapomnę doświadczenia
bliskości nieba, jakie wtedy
czułem, głębokiego pokoju
serca i absolutnej wolności…
Wszystko w Medziugorju!
Przekład z niem. Alicja B.

Komisja do spraw
Medziugorja zakończy
pracę w roku 2012

3/2012

Komisja powołana przez papieża Benedykta XVI, a
prowadzona przez kardynała Ruini, w celu zbadania
autentyczności objawień maryjnych w Medziugorju,
prawdopodobnie przedłoży ostateczne sprawozdanie do końca
2012 roku.
„Jeszcze w tym roku planujemy zakończyć naszą pracę
i przekazać nasz raport papieżowi, aby mógł wydać swoją
opinię”, powiedział podczas konferencji prasowej wspólnoty
„Sant’ Egidio”, z okazji Dnia Pokoju 14 lutego 2012, kardynał
Vinco Puljic, arcybiskup Sarajewa, który jest członkiem
komisji. „Nie mogę wyjawić, co konkretnie czyni komisja,
ponieważ jestem zobligowany przysięgą milczenia. Nasza
praca jeszcze jest w toku. Jednakże w tym roku musimy ją
doprowadzić do końca.”
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„Gdybyś wiedział,
jak bardzo cię kocham,
płakałbyś z radości”...
Początek mojej pielgrzymki do
Medziugorja - miejsca objawień Królowej
Pokoju - miał miejsce na rekolekcjach z
księdzem Bashoborą w Toruniu, w lutym
2012. Wtedy to, wraz z moją siostrą,
spotkałyśmy panią, która z uśmiechem i
wiarą powiedziała, że będzie się modlić,
abyśmy mogły pojechać do Medziugorja.
Z zakłopotaniem odpowiedziałyśmy, że
chciałybyśmy bardzo, ale chyba niestety
nie znajdziemy na taki wyjazd pieniędzy.
Na co starsza pani odparła: „Spokojnie,
spokojnie! Pan Bóg się o to zatroszczy.”
I faktycznie, zatroszczył się.
Nazwę Medziugorje kojarzyłam już
wcześniej, ale pierwszy raz więcej o
objawieniach i o samej miejscowości
położonej w Bośni i Hercegowinie
usłyszałam na spotkaniach toruńskiej
wspólnoty „Prawdziwe Życie w Bogu”.
Tam też miałam okazję usłyszeć pier
wsze świadectwa ludzi, którzy po
pobycie w Medziugorju zmienili całe
swoje życie.
Przed samym wyjazdem nie czułam
niczego nadzwyczajnego – żadnego
podekscytowania – mimo świadomości,
że miejsce, do którego zmierzam,
zostało szczególnie wybrane przez
Maryję. Niczego nadzwyczajnego też
nie oczekiwałam. Chciałam jedynie
przeżyć czas wakacji z Panem Bogiem,
pokochać na nowo Matkę Bożą jako
swoją Matkę. Przez całą podróż do
Medziugorja czułam ogromny ciężar
w sercu. Trudno to wytłumaczyć. Moje
życie należy raczej do spokojnych i mało
problemowych. Chciałam jednak Maryi
polecić bardzo wiele osób i intencji.
I mimo, że - niedługo po przyjeździe
do Medziugorja - wszystkie te intencje
przedstawiłam Królowej Pokoju, to
wciąż czułam w sercu ten ciężar, który
nie dawał mi spokoju.
Jednego dnia wcześnie rano wraz z
pielgrzymką wyruszyliśmy na Kriżevac.
Dopiero wtedy, idąc przez całą drogę
krzyżową z Maryją, uświadomiłam
sobie, że Pan niósł wszystkie te nasze
problemy na Golgotę. Niesamowita była
droga pod górę o wschodzie słońca.
To nie była zwykła wspinaczka. Wielu
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ludzi szło boso po skałach i kamieniach.
Wtedy przypomniałam sobie obraz
Jezusa Miłosiernego, na którym nasz
Pan też przedstawiony jest bosy. Bóg
przychodzi do nas w takiej prostocie.
Kiedyś - w Betlejem, a dziś - na każdym
ołtarzu świata.
Słowa, które Jezus powiedział
do nas wszystkich podczas adoracji,
pokazały mi jak bardzo często nosimy
fałszywy obraz Boga w naszych ser
cach, z jaką łatwością przychodzi mnie
samej zapominanie o tym, że On jest
przede wszystkim Miłością. Nigdy
nas nie oskarża. Nigdy nie wypomina
błędów. Wciąż na nowo wybacza i
czeka na nas. Te słowa mówi także do
Ciebie:
„Ja znam twoją słabość. Znam twoje
walki, twoje udręki, wszystkie twoje
choroby i słabości twego ciała. Ja znam
wszystkie twoje grzechy, wszystkie
twoje ograniczenia. Ale tak czy inaczej
mówię ci: ‘Kocham cię takim, jakim
jesteś. Daj mi twoje serce’.
Jeżeli ty chcesz stać się aniołem,
by móc mnie kochać, nigdy mnie nie
pokochasz. Ale gdy będziesz cały czas
upadał w grzech, jak przetrwasz? Nawet
jeśli jesteś słaby w swoich cnotach, Ja

nigdy nie odbiorę ci mojej miłości. Ja
Bóg, Ja Jezus, pragnę miłości twojego
słabego serca. Jeżeli chcesz czekać,
aż staniesz się doskonały, by móc mnie
kochać, nigdy mnie nie pokochasz.
Kochaj mnie teraz, kochaj mnie tutaj.”
„Ja kocham cię całego, kocham
wszystkie twoje słabości. Czy wierzysz,
że Ja potrzebuję ciebie, twoich talen
tów? Ja, który jestem Bogiem wszech
mogącym, potrzebuję ciebie całego
takiego, jakim jesteś. Nie pytam cię o
twoje cnoty. Ja wiem, że Ja cię nimi
obdarzyłem. Ty jesteś słaby. Gdybyś
wszystkie te cnoty otrzymał - stałbyś się
pyszny. Ja postanowiłem, że przygotuję
dla ciebie wiele rzeczy - a ty będziesz
pokornym sługą. Ja chętnie przyjmę
od ciebie to niewiele, które posiadasz.
Stworzyłem cię na swój obraz. Kochaj, a
Miłość pozwoli dokonać ci wszystkiego.
Nawet nie zdasz sobie sprawy, kiedy
to się stanie. Tak bardzo potrzebuję
gotowości twojej duszy, gotowości do
miłowania.”
„Oto jestem tutaj na zewnątrz.
Jestem jak żebrak, który puka do drzwi.
To Ja - twój Pan. Pukam i czekam. Ja,
Bóg, który zawsze oczekuję na to, abyś
mi otworzył. Nie szukaj wymówek dla
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twojej słabości. Gdybyś wiedział, jak
wielka jest twoja marność, umarłbyś
z przerażenia i bólu. Toteż kochaj
mnie taki, jaki jesteś. Jedyna rzecz,
która może mnie obrazić, to to, że
zwątpiłbyś w Moją Miłość. Toteż bądź
wierny, uwierz w Moją Miłość. Zaufaj
Mi - Twojemu Bogu. (…)”
Na XXIII Międzynarodowy Festiwal
Młodych w Medziugoriu przybyło 80
tysięcy ludzi z 70-ciu krajów świata.
Kapłani, którzy jechali z naszą gru
pą, mówili, że Medziugorje jest
„konfesjonałem świata”. Nie rozumiałam
wtedy do końca, co mogą oznaczać te
słowa. Dopóki sama nie postanowiłam
się wyspowiadać. Pierwszy raz w życiu z
taką siłą poczułam, jak ogromną moc ma
sakrament spowiedzi świętej. Dlatego
szatanowi tak bardzo zależy, abyśmy z
tego sakramentu nie korzystali.
Plac, na którym księża spowiadali,
często przez wiele godzin w upale,
zapamiętam jako plac prawdziwej walki.
Walki duchowej każdej osoby, która
tam była. To trudne do opisania, ale tę
walkę naprawdę było widać. Godziny,
które spędziłam czekając w kolejce do
spowiedzi były bardzo cennym czasem.
Czasem, w którym zobaczyłam swoją
bezsilność i doświadczyłam mocy
łaski Bożej w mojej słabości; czasem
nieustannej modlitwy; czasem który
oddałam naszej Matce prosząc Ją
o pomoc. Matka Boża nigdy nas nie
opuszcza w takich chwilach. Ona
nieustannie wstawia się za nami. Do
nas jedynie należy powiedzieć całą
prawdę. Nic więcej. Bez ukrywania,
upiększania, omijania niewygodnych
faktów, bez fałszywego wstydu. Całą
prawdę…
Medziugorie nie stało się „kon
fesjonałem świata” tylko dlatego, że
spowiadali się tam ludzie w wielu
językach różnych narodowości. Stało
się nim, ponieważ Duch Święty udziela
tam ze szczególną mocą darów rady
i rozeznania kapłanom, a także łaski
stanięcia w prawdzie przed samym sobą
i Bogiem – ludziom spowiadającym się.
Kiedy przebywałam w miejscu
spowiedzi zobaczyłam nie tylko walkę.
Zobaczyłam też ludzi, odchodzących
od konfesjonałów. Ludzi, których
twar ze były w niezwykły sposób
odm ienione: piękne, rozświetlone,
błogie, pełne pokoju. Trudno to wy
razić słowami, ale ten widok był takim
niesamowitym doświadczeniem praw
dziwego oczyszczenia osób, które

jeszcze przed chwilą stały trzęsąc się
w kolejce napełnione niepokojem i
strachem. Często można poczuć takie
oczyszczenie w sobie, ale pierwszy raz
mogłam je wręcz zobaczyć. To było dla
mnie bardzo cenne przeżycie.
W Medziugorju Matka Boża nie
ustannie wzywa nas do modlitwy o
pokój na świecie. Przypomina nam,
że nie nastanie pokój, jeżeli nie będzie
go w naszych sercach i w rodzinach.
Maryja wciąż niestrudzenie prosi nas o
modlitwę za kapłanów, za osoby, które
nie poznały jeszcze Miłości Bożej, za
dusze cierpiące w czyśćcu.
Kiedy wchodziliśmy na Podbrdo,
górę objawień, otrzymałam łaskę
osobistego doświadczenia, jak bardzo
istotna jest modlitwa za kapłanów.
Tak często można usłyszeć wiele
obr aźliwych, ośmieszających słów
o naszych pasterzach. Czy jednak

modlimy się za nich, aby Pan wylewał
na nich łaski potrzebne do służby
Jemu i ludziom? Z taką łatwością
przychodzi nam krytyka. Dużo trudniej
jest zamknąć usta i w ciszy wytrwale po prostu się modlić. To również Maryja
niejednokrotnie powtarza podczas
objawień. Także podczas naszego
pobytu Maryja przekazała w orędziu z
02.08.2012: „…Módlcie za tych, którzy
zostali wybrani przez mojego Syna i
którzy was prowadzą ku zbawieniu.
Powstrzymajcie się od wydawania
wszelkich sądów. Dziękuję wam.”
Do walki podobnej do tej, którą
Dawid stoczył z Goliatem, Matka Boża
zachęca nas nieustannie następującymi
środkami:
- modlitwą różańcową
(modlitwa sercem)
- Eucharystią (jak najczęstszą)
- postem (najlepiej 2 razy
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w tygodniu)
- spowiedzią (przynajmniej raz
w miesiącu)
- codziennym czytaniem Pisma
Świętego.
Tych pięć kamieni Maryja daje
nam – słabym – abyśmy mogli zostać
umocnieni i zwyciężać każdego dnia.
Nie swoją mocą – ale mocą Bożą.
Najpierw jednak musimy uznać naszą
ograniczoność i niewystarczalność,
wysłuchać rad Matki, która wie lepiej co
może dodać nam siły. I pójść za tą radą.
Pięknym przeżyciem było dla mnie
usłyszenie, jak tłum ludzi wspólnie
modlił się w tylu różnych językach.
Wszyscy jedną modlitwą: modlitwą
różańcową. Nie było już żadnych
podziałów na narody, wyznania, lecz
jedność wszystkich ludzi i radość, pokój,
miłość, uwolnienie od problemów. To
wszystko Pan pozwolił mi przeżyć
właśnie tam, w Medziugorju, w miejscu,
które nie jest nadzwyczajne w oczach
świata. Nie ma w nim przepychu
ani bogactwa. Miejscowa ludność
to ludzie bardzo skromni, pobożni,
którzy ugościli nas z wielką miłością.
Dzielili się z nami wszystkim, jakbyśmy
byli ich ukochaną rodziną. Nawet
najmłodsi członkowie rodziny, u której
mieszkaliśmy usługiwali nam z radością.
Wielką nagrodą było dla mnie móc na
kilka dni zamieszkać z tymi ludźmi. Nie
zamieniłabym ich miłości na żaden
hotel, których powstaje w Medziugorju
coraz więcej - z basenami, klimatyzacją
i innymi wygodami. Nie potrzeba mi
wielkich znaków, aby uwierzyć, że w
tym miejscu Matka Boża naprawdę się
objawia. Nie musiałam Jej widzieć ani
słyszeć. Wystarczyło, że Pan otworzył
moje oczy na cuda mniejsze i większe,
jakich tam dokonuje. On dokonuje wielu
nawróceń i uzdrowień w Medziugorju.
W ten sposób potwierdza prawdziwość
objawień. To właśnie świadectwa
wielu ludzi, którzy doświadczyli tam
przemiany serca, są potwierdzeniem
dla każdego, kto nie zna lub nie
przyjmuje orędzi Maryi - Matki, która
w tej niewielkiej miejscowości od 31 lat
przychodzi, aby nas przestrzec i pomóc
żyć Jej orędziami pełnymi miłości i
troski. Chyba w każdym sklepiku z
dewocjonaliami można przeczytać
słowa: „Gdybyś wiedział, jak bardzo cię
kocham, płakałbyś z radości”.
To niezwykłe, że Maryja zaprasza
do Medziugorja także (a może nawet
przede wszystkim) ludzi niewierzących,
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zagubionych, wątpiących. Toteż
hasłem tegorocznego Festiwalu było
nasze wołanie do Pana przez Maryję:
„Przymnóż nam wiary” (Łk 17,5).
W piątek po wieczornej Mszy świętej
odbyła się procesja z figurką Matki
Bożej. Co kilka metrów niosła ją inna
grupka ludzi śpiewających w swoim
języku. Wszyscy z ogromną radością,
entuzjazmem uwielbiali swoim śpiewem
Pana, a światło, które nieśli rozświetlało
ciemności nocy. Wielu mieszkańców
Medziugorja wystawiło ołtarzyki z
figurkami Maryi lub płonące świece i
oczekiwało na przejście procesji obok
ich domów. W niektórych miejscach
również sami mieszkańcy grali i śpiewali.
Na mszy powitalnej ksiądz głoszący
kazanie kazał podnieść rękę wszystkim,
którzy mają ze sobą różaniec. Nie
sądzę, by była w tym tłumie chociaż
jedna osoba, która nie miałaby różańca,
ponieważ Medziugorje żyje modlitwą
różańcową.
Na jednej ze Mszy świętych sie
działa przed nami rodzina - młode
małżeństwo z trójką dzieci. Na znak
pokoju zaczęli się wszyscy z wielką
euforią i miłością ściskać, a rodzice
przekazywali sobie z rąk do rąk dzieci.
To był bardzo wzruszający obraz
rodziny, która jest silna mocą Bożą.
Tego samego dnia zawisł nad nami w
powietrzu ogromny różaniec z balonów.
Został on później wypuszczony w niebo
jako dziękczynienie za 31 lat objawień.
Ostatniego dnia festiwalu po Mszy
świętej nastąpiło uwielbienie. Cały
plac młodych (i nie tylko młodych) ludzi
zaczął tańczyć i śpiewać. Z grupką ludzi
z naszej pielgrzymki w nocy udaliśmy
się raz jeszcze na Kriżevać, aby nad
ranem uczestniczyć w Eucharystii na
zakończenie festiwalu.
Bardzo trudno było opuszczać
Medziugorje i wracać do świata. W drodze
powrotnej jednak czekała na nas kolejna
piękna niespodzianka: świadectwa.
Już nie zupełnie obcych ludzi, ale
tych, których przez kilka ostatnich dni
mogliśmy poznać. Świadectwa piękne
i bardzo umacniające. Niezwykle
szczere. Pan przychodził z łaską
uzdrowienia z bezsenności, jaskry,
nienawiści, pornografii, narkomanii,
alkoholizmu… Tyle świadectw, które w
sercach ludzi wyjechały z Medziugorja,
aby pokazać światu autentyczność
tego miejsca. Pan Bóg działa cuda na
całym świecie. Ktoś mógłby powiedzieć,
że przecież nie trzeba jechać na

drugi koniec świata, aby spotkać
się z Panem. To prawda, ale jestem
przekonana, że w tym wyjątkowym
miejscu Pan Bóg szczególnie wylewa
łaski przez ręce Maryi na każdego
człowieka. Nikt stamtąd nie wyjeżdża
nie doświadczywszy w taki czy inny
sposób prawdziwej Miłości. Większość
ludzi nie przeżywa silnych przeżyć
mistycznych ani nie widzi czegoś
niebywałego. Pan jednak z delikatnością
i czułością przemienia każde serce.
On przychodzi kiedy chce, jak chce
i gdzie chce. Nie potrzebuje do tego
szczególnego miejsca i czasu. To my
tego potrzebujemy, aby móc otworzyć
się na Jego działanie. A Medziugorje
potrafi otworzyć niejedno serce na
przemianę i pozwala poznać lepiej i
pokochać Tę, która stała się naszą
Współodkupicielką i nieustannie jest
z nami.
Ania Szozda
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Uzdrowienie z 19 nowotworów

Dwuletni Joshua de Nicolo
z Putignano w południowych
Włoszech przez osiem miesięcy
walczył z rakiem w stadium
końcowym. Bez słowa protestu
zniósł dzielnie transplantację
szpiku, 80 chemioterapii i 17
naświetlań. Nie było żadnego
efektu ani perspektywy zmiany
na lepsze. Wtedy rodzice zabrali
go do Medziugorja. Po powrocie
do domu wykonano badania, które
wykazały zanik 19 nowotworów
oraz przerzutów na kości.
Joshua przyszedł na świat
w roku 2007, wykryto u niego
neuroblastomę, najczęściej spoty
kany u najmłodszych dzieci
rodzaj nowotworu złośl iwego.

Potrzebowano 22 mies ięcy, aby
stwierdzić, że choroba znajduje
się w ostatniej fazie. Gdy rodzice
przyjechali z nim do Medziugorja,
lekarze dawali mu najwyżej kilka
dni życia.
Krótko przed wyjazdem białe
krwinki nagle zaczęły intensywniej
pracować, tak że dziecko po
przybyciu do Medziugorja czuło się
lepiej. Jego stan poprawił się jeszcze
bardziej po objawieniu, jakie miała
Mirjana 2 lipca 2009 r. Mógł być
tuż przy niej podczas objawienia. Po
powrocie do Włoch specjalistyczne
badania wykazały, że nie ma w
jego organizmie 19 nowotworów
ani przerzutów w kościach. Jedyny
nowotwór, jaki pozostał, zmalał z
7,5 cm do 3 cm, tak że mógł być bez
problemu operacyjnie usunięty. Po
udanej operacji w listopadzie 2009
r. Joshua jest całkowicie zdrowy.
Droga cierpienia rozpoczęła się
dla tego dziecka tuż po urodzeniu.
Jedno oczko miał w połowie zam
knięte, a główka opadała mu na lewą
stronę. Pomimo wszystko lekarze
powiedzieli rodzicom, że dziecko
nie choruje na nic poważnego.
Tymczasem miał wówczas guza
wielkości orzecha w obszarze lewej
skroni.
Dopiero gdy rodzice zabrali
dziecko do szpitala w San Giovanni
Rotondo, do sanktuarium św. Ojca
Pio, okazało się, że dziecko ma
neuroblastomę w stadium 4 S. Rak
wywoł przerzuty w całym ciele: w
kościach miednicy i czaszki oraz w
szpiku kostnym, za lewym okiem,
w naczyniach limfatycznych przy
szyi oraz w lewym płacie mózgu.
Natychmiast rozpoczęto leczenie:
chemioterapię, naświetlania i
transplantację szpiku. Pomimo
wszystko lekarze dawali chłopcu
nikłe szanse na przeżycie. Długość
jego życia liczono w dniach, maksy
malnie w tygodniach.
Chociaż rodzice dziecka nie byli
praktykującymi chrześcijanami,
szukali oparcia w wierze. Jego
ojciec, Manuel de Nicolo, tak mówi:
„W chwili dotkliwego cierpienia i
zwątpienia zastanawialiśmy się, czy

nie powinniśmy jechać z Joshua do
Lourdes. To było jedyne maryjne
sanktuarium, które znałem. Gdy
byliśmy w San Giovanni Rotondo,
pewnego dnia, czując ogarniającą
mnie bezsilność, wybrałem się do
krypty św. Ojca Pio i zapytałem
go bezpośrednio: „Dlaczego moje
dziecko? Daj mi znak, żebym
miał chociaż iskierkę nadziei.”
Następnie wróciłem do szpitala.
Idąc korytarzem, zobaczyłem na
ekranie komputera tapetę, która
przedstawiała twarz Madonny. Ten
widok był jak piorun, który głęboko
mnie przeszył.
Gdy wszedłem do pokoju,
zobaczyłem moją żoną, Elżbietę,
która powiedziała mi, że Joshua
nie chce spać. Śpiewała mu pie
śn i maryjne, które w końcu go
uspokoiły.”
W poczekalni szpitala rodzice
znaleźli gazetę, a w niej artykuł
o uzdrowieniach w Medziugorju.
Spontanicznie zdecydowali, że
tam pojadą. Lekarze odradzali,
gdyż drastycznie niska ilość
białych krwinek budziła niepokój.
Jednak do dnia wyjazdu ich ilość
wzrosła niespodziewanie i bardzo
szybko, tak że uznano to za cud.
Tuż po powrocie z Medziugorja
Joshua został ponownie poddany
badaniom. Manuel, jego tata,
mówi tak: „Lekarz powiedział
nam, że Joshua w cudowny sposób
został uzdrowiony. Natomiast
dr Xavier Ladogana, ordynator
oddziału onkologicznego szpitala
w San Giovanni Rotondo, poszedł
w swej wypowiedzi krok dalej:
‘To, co przytrafiło się państwa
dziecku, jest naukowo niemożliwe
do wyjaśnienia. Na podstawie
naszej wiedzy nie możemy podać
żadnego niezbitego dowodu na to,
co się wydarzyło. Możemy jedynie
stwierdzić, że dziecko nie jest już
chore na raka, którego miało przed
pielgrzymką’.”
Rodzice z małym Joshua zostali
zaproszeni do włoskiej telewizji, do
programu RAI 1, RAI 3, Channel
5 i Rete 4, aby opowiedzieć o tym,
czego doświadczyli.

11

Vox Domini

o. Ignaz Domej

Podbrdo, Góra Krzyża
i sakrament pojednania
W okresie kryzysu i społe
cznych przełomów ostatniego
czasu, miejsce pielgrzymek,
jakim jest Medziugorje, zyskuje
na wartości. Orędzia Matki Bożej
przywracają ludziom odwagę
i nadzieję na jutro. Pielgrzymi
z całego świata przybywają
tutaj i doświadczają odnowy
wiary przez osobiste spotkanie
z Bogiem.
Podbrdo
a obecność Maryi
Matka Boża, Matka Jezusa,
jest szczególnie obecna w Me
dziugorju od 24 czerwca 1981.
Każdy, kto tu przybywa, jest
o c zek iw any p rzez Mar yję.
On a nie odrzuca nikogo, lecz
przyjmuje każdego z otwartymi
ramionami. Przy Matce Jezusa
każdy może być taki, jaki jest.
Dlatego każdy czuje się tu u
siebie, jakby przybył do domu, do
swojej mamy. Świadectwo osób
widzących, które przekazują
nam, że Matka Boża zwraca
się do nas: „Kochane dzieci” nie
jest obcym doświadczeniem, ale
całkiem osobistym przeżyciem
pielgrzymów. Bardziej zrozu
miałe stają się słowa Jezusa z
Ewangelii, który mówi, że mamy
stać się jak dzieci, jeśli chcemy
wejść do królestwa niebieskiego.
Lecz co oznaczają słowa „stać
się jak dzieci”? Jak rozumieć
słowa Matki Bożej „moje kochane
dzieci”? Jeśli obserwujemy dziec
ko, zauważamy, że ono nigdy nie
może być samo. Ono zawsze chce,
aby ktoś był z nim. Jest niewinne,
nie oszukuje, jest proste, uczciwe.
Dziecko jest często głodne. Prze
bywając w bliskości Matki Bożej
doświadczamy głodu Boga oraz
jedności z naszymi braćmi i
siostrami. Dzieci wierzą w miłość
i są otwarte na miłość Boga,
który złożył ją w ich sercach i
czeka, aż pewnego dnia przekażą
ją innym ludziom.
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W Podbrdo Matka Boża
ukazała się jako Królowa Po
koju i zaprosiła nas słowami
„Pokój, pokój, pokój” do otwar
cia naszych serc właśnie na
pokój. W niektórych religiach i
światopoglądach pokój ukazy
wany jest jako cel najwyższy.
Dla nas, chrześcijan, pokój
jest warunkiem spotkania
z samym sobą, z Bogiem i z
drugim człowiekiem. W noc
Bożego Narodzenia aniołowie
śpiewają: „Chwała Bogu na
wysokościach, a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania”
(Łk 2,14), a na Wielkanoc
Jez us Zmartwychwstały po
zdrawia swoich uczniów sło
wami: „Pokój wam!” (J
20,19). Zmartwychwstały Pan
promienieje pokojem, zjed
noczeniem z Ojcem. Nie jest
to tak zwany święty spokój ro
zumiany jako kompromis lub
bierność. Boży pokój jest darem
Zmartwychwstałego, owocem
miłości, pokojem nawróconego
serca, pokojem przebaczenia
otrzymanego w sakramencie
pojednania.
Modlitwa Drogi Krzyżowej
z Matką Bożą
na Górze Krzyża
Chociaż współcześnie nie
boimy się poruszać w publicznych
dyskusjach praktycznie żadnego
tematu, unikamy rozmów
dotykających naprawdę istot
nych kwestii naszego życia: cier
pienie, śmierć, umieranie stają
się tematami tabu.
Koncepcje życia, które pro
pon uje świat, nie dają nam
odpowiedzi na ważne życiowe
pytania: Dlaczego w ogóle żyję?
Jaki jest sens mojego życia?
Dlaczego cierpię? Dlaczego
umieram i muszę odejść z tego
świata?
Mentalność kształtowana
według konsumpcjonizmu i

materializmu znacząco wpłynęła
na zmianę sposobu postrzegania
powyższych pytań. Śmierć i cier
pienie często przedstawia się
jako logiczne błędy, które nie
powinny mieć miejsca. Z drugiej
strony śmierć widzi się jako
łatwe rozwiązanie problemów
społeczeństwa konsumenckiego,
mianowicie wydatków zwią
zanych z utrzymaniem i opieką
nad ludźmi starszymi, upo
śledzonymi czy nieuleczalnie
chorymi. W pewnych kręgach
dyskutuje się nad uśmiercaniem,
opacznie szukając w nim rozwią
zania problemów związanych
z przeludnieniem. Zamiast
dyskutować nad pożytkiem i
sensem płynącym z cyklu życia i
umierania, mówi się o legalizacji
aborcji i eutanazji.
My, jako chrześcijanie, mamy
jednak odwagę rozmyślać o
życ iu Jezusa, które nie było
p o z b a w i o n e c i e r p i e n i a i
śmierc i, ale dopełniło się w
zmartwychwstaniu. Rozważamy
życie Jezusa, aby nie żyć w
świecie iluzji, nie uciekać od
realiów. Staramy się trzeźwo
patrzeć na rzeczywistość. W
końcu każdy z nas kiedyś będzie
musiał pożegnać się z tym świa
tem.
Gdy Matka Boża zaprasza
nas do modlitwy razem z Nią
stacjami Drogi Krzyżowej, przy
gotowuje nas Ona także na
nas zą śmierć jako na ważny
etap naszego osobistego życia.
Pewnego dnia tak jak Jezus i
Maryja przejdziemy do życia
wiecznego.
Rozważanie razem z Maryją
śmierci Jezusa pomaga nam
zrozumieć, że nigdy nie jesteśmy
osamotnieni, szczególnie w
godzinach trudu, cierpienia,
starości, choroby i śmierci. Bóg
jest z nami, gdy cierpimy. On
jest w naszych sercach, niesie
z nami krzyż, abyśmy się pod
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nim nie załamali. Krzyż ani
cierpienie same w sobie nie
zbawiają człowieka. Ale przez
przyjęcie ich zgadzamy się na
współcierpienie z Jezusem –
On nas zbawia, ukrzyżowany
i zmartwychwstały Chrystus.
Dlatego Matka Boża zaprasza
nas, abyśmy w ciężkich chwilach
życia obejmowali Chrystusa
Zmartwychwstałego i szukali
Jego Miłości.
Królowa Pokoju
i sakrament pojednania
Na krzyżu Jezus modlił się
za swoich oprawców: „Ojcze,
wybacz im, bo nie wiedzą, co
czynią” (Łk 23,34). Ta modlitwa
zachęca nas do proszenia razem
z Jezusem o przebaczenie. Z
jednej strony Jezus pokazuje
nam relację z Bogiem jako
przestrzeń, w której mamy
żyć przebaczeniem. Z drugiej
strony wskazuje On na Boga,
do którego mamy się zwracać,
gdy przebaczamy bliźniemu oraz
gdy sami przyjmujemy od kogoś
dar przebaczenia. Przebaczając,
b ie rz em y ud ział w Bożym
życiu. Potrzeba przebaczenia

jest głęboko zapisana w sercu
człowieka. Jakość życia i
śmierci jest zależna od tego,
czy jesteśmy zdolni przyjąć i
dawać przebaczenie. Dlatego
też Matka Boża zaprasza nas do
korzystania ze spowiedzi świętej,
abyśmy pojednali się między
sobą i z Bogiem. Przebaczenie
urzeczywistnia się najpierw w
modlitwie do Ojca w niebie, a
dalej wobec osoby, która mnie
skrzywdziła.
Jezus modli się za tych,
którzy Go skrzywdzili i mówi,
że uczynili to nieświadomie.
Odróżnia ich od tych, którzy
czynią zło świadomie. Jezus
wierzy, że każdy człowiek może
zostać uwolniony od złego. Na
krzyżu Chrystus pokonał zło,
odkupił i zbawił człowieka z
jego grzechów. Jezus modlił się
za każdego z nas do Ojca. Tak
więc przebaczenie jest nam już
dane. I teraz my mamy wybór
- możemy się na przebaczenie
otworzyć lub je odrzucić. Matka
Boża pokazuje nam drogę i mo
dli się za nas, abyśmy przyjęli
przebaczenie w spotkaniu z
Bogiem. Modli się za nas pod

krzyżem, abyśmy otworzyli oczy.
W ó wcz a s na sz e ż yc i o we
historie nie będą wspomnieniami
o zranieniach, opisami dozna
nych krzywd, nienawiści i
chęc i zemsty, lecz będziemy
przeżywać nasze życie w świe
tle zmartwychwstania, a do
wspomnień będziemy wracać z
jasnym spojrzeniem, jakie daje
przebaczenie. Oto oczyszczona
świadomość człowieka, który
modli się o przebaczenie i je
przyjmuje. Ta oczyszczona
świadomość zmienia świat (bł.
Jan Paweł II ).
W każdej z czterech Ewangelii
opis męki Jezusa zajmuje dosyć
dużą część każdej z nich. Nic
nie pominięto. Jednakże nic nie
jest wspominane z nienawiścią i
zawiścią. Punktem odniesienia
jest relacja do Boga Ojca w nie
bie. Z tego źródła Jezus czerpał,
z niego żył. Życzeniem Matki
Bożej jest doprowadzenie nas do
tego źródła życia.
Przekład z niem.: Alicja B.
Za zgodą redakcji Medjugorje.
Gebetsaktion... nr 105
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ORĘDZIA
MATKI BOŻEJ
DLA
PARAFII
W MEDZIUGORJU
I DLA
ŚWIATA

z 25 lipca 2012

z 25 września 2012
Drogie dzieci, kiedy widzicie w przyrodzie
bogactwo kolorów, jakie daje wam Wszechmogący,
otwórzcie wasze serca i z wdzięcznością módlcie
się za całe dobro, jakie posiadacie i mówcie: jestem
tu stworzony dla wieczności - i dążcie do rzeczy
niebieskich. Bóg bowiem kocha was miłością bez
miary. Oto dlaczego dał wam także Mnie, aby wam
powiedzieć: tylko w Bogu samym jest wasz pokój i
wasza nadzieja.
Dziękuję, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie.

z 25 sierpnia 2012
Drogie dzieci, dziś ponownie - z nadzieją w
sercu - modlę się za was i dziękuję Najwyższemu
za tych wszystkich spośród was, którzy sercem żyją
moimi orędziami. Dziękujcie miłości Boga za to,
że mogę kochać każdego z was i prowadzić was
moim Niepokalanym Sercem także do nawrócenia.
Otwórzcie wasze serca i zdecydujcie się na świę
tość, a nadzieja zrodzi radość w waszych sercach.
Dziękuję, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie.
14

Drogie dzieci, dziś wzywam
was do dobra. Bądźcie posłań
cami pokoju i dobra w tym
świecie. Módlcie się, aby Bóg
dał wam siłę, aby w waszym
sercu i w waszym życiu zawsze królowały nadzie
ja i duma, że jesteście dziećmi Boga. Nieście jego
nadzieję temu światu, który nie posiada radości w
sercu i nie ma przyszłości, bo jego serce nie jest
otwarte na Boga, który jest waszym zbawieniem.
Dziękuję, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie.

z 25 czerwca 2012 (rocznica objawień)
Drogie dzieci, z wielką nadzieją w sercu dziś na
nowo zapraszam was do modlitwy. Gdy się modli
cie, drogie dzieci, wtedy jesteście ze mną, szukacie
woli mojego Syna i żyjecie nią. Bądźcie otwarci
i żyjcie modlitwą. Niech ona stanie się dla was w
każdej chwili smakiem i radością waszej duszy. Ja
jestem z wami i oręduję za wami u mojego Syna
Jezusa.
Dziękuję, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie.
*

Coroczne objawienie Matki Bożej
dane Ivance 25 czerwca 2012
Objawienie, które miało miejsce w domu rodzin
nym Ivanki trwało 7 minut. Podczas objawienia
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obecna była jedynie najbliższa
rodzina.
Po objawieniu wizjonerka
powiedziała, że Matka Boża
mówiła jej o piątej tajemnicy i na
koniec powiedziała:
Daję wam swoje matczyne
błogosławieństwo. Módlcie się o
pokój, pokój, pokój.

*
Orędzia przekazane
Mirjanie:
2 października 2012
Drogie dzieci, wzywam was
i przychodzę do was, ponie
waż was potrzebuję. Potrzebuję
apostołów o czystych sercach.
Modlę się, ale i wy módlcie się ,
aby Duch Święty was uzdolnił
i prowadził, aby was oświecił
i napełnił miłością i pokorą.
Módlcie się, aby was napełnił
łaską i miłosierdziem. Dopiero
wtedy mnie zrozumiecie, drogie
dzieci. Dopiero wtedy pojmiecie
mój ból z powodu tych, którzy
nie poznali miłości Bożej. Do
piero wtedy będziecie mogli mi
pomóc. Będziecie nieść światło
Miłości Bożej. Będziecie oświe
cać drogę tym, którym podaro
wano oczy, ale oni nie chcą nimi
widzieć. Ja pragnę, aby wszyst
kie moje dzieci widziały mojego
Syna. Ja pragnę, aby wszystkie
moje dzieci przeżywały Jego
Królestwo.
Dziękuję wam.
Ponownie wzywam was i pro
szę o modlitwę za tych, których
Syn mój powołał, za kapłanów.
Matka Boża pobłogosławiła
obecnych i przyniesione dewo
cjonalia.

2 września 2012
Drogie dzieci, kiedy tak
patrzę na was, moja dusza szuka
dusz, z którymi pragnie być
jedno. Dusz, które pojęły jak
ważna jest modlitwa za te moje
dzieci, które nie poznały miłości
Ojca Niebieskiego. Wzywam
was, bo was potrzebuję. Zaak
ceptujcie misję i nie lękajcie się.

Ja was umocnię. Napełnię was
moimi łaskami, moją miłością
obronię was przed złym duchem.
W trudnych chwilach będę was
pocieszać moją obecnością.
Dziękuję wam za wasze otwarte
serca. Módlcie się za kapłanów.
Módlcie się o jedność pomiędzy
moim Synem i nimi, aby była
jak najmocniejsza, aby stanowili
jedno. Dziękuję wam.
Matka Boża pobłogosławiła
obecnych i przyniesione dewo
cjonalia. Mirjana powiedziała,
że Matka Boża mówiła o spra
wach, z którymi nie może jeszcze
się z nami podzielić.

2 sierpnia 2012
Drogie dzieci, jestem z wami
i nie odstępuję od was. Pragnę,
byście poznali mojego Syna.
Pragnę, aby wszystkie dzieci
były ze mną w życiu wiecz
nym. Pragnę, abyście odczuli
radość pokoju i byście dostąpili
wiecznego zbawienia. Modlę
się, abyście pokonali ludzkie
słabości. Proszę mojego Syna,
by was obdarzył czystym ser
cem. Drogie moje dzieci, jedy
nie czyste serca potrafią znosić
krzyż i potrafią ponieść ofiary
za te wszystkie grzechy, którymi
był obrażany Ojciec Niebieski
i którymi nadal jest obrażany,
bo oni Go nie poznali. Modlę
się, abyście poznali światłość
prawdziwej wiary, która jedynie
z modlitwy czystych serc pocho
dzi. Wtedy wszyscy, którzy was
otaczają, odczują miłość mojego
Syna. Módlcie za tych, którzy
zostali wybrani przez mojego
Syna i którzy was prowadzą ku
zbawieniu. Powstrzymajcie się
od wydawania wszelkich sądów.
Dziękuję wam.

2 lipca 2012
Dzieci moje, i znowu po
macierzyńsku proszę was: za
trzymajcie się na chwilę i po
myślcie o sobie i przemijalności
doczesnego życia. Pomyślcie o
wieczności i szczęśliwości życia
wiecznego. A wy, czego pragnie

cie, którą drogą chcecie pójść?
Ojcowska Miłość posyła mnie,
abym była waszą pośredniczką,
bym przez macierzyńską miłość
wskazała wam drogę, która pro
wadzi ku czystości duszy, duszy
nieobciążonej grzechem, duszy,
która zazna wieczności.
Modlę się, aby oświeciło was
światło miłości mojego Syna,
abyście zwyciężyli słabości i
wydobyli się z nędzy. Dziećmi
moimi jesteście, więc pragnę,
abyście wszyscy byli na drodze
zbawienia. Dlatego moje dzie
ci, gromadźcie się wokół mnie,
abym mogła zapoznać was z
miłością mojego Syna i w ten
sposób otworzyć bramę wiecz
nej szczęśliwości. Módlcie się,
tak jak ja, za waszych pasterzy.
Ponownie zwracam wam uwagę:
nie osądzajcie ich, bo to mój Syn
ich wybrał.
Dziękuję wam.

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „HALINA”
ul. 1 Maja 18
41-706 Ruda Śląska
zaprasza przez cały rok
na pielgrzymki
do Medziugorja,
jak również
na wyjazdy dłuższe
(pielgrzymka + wypoczynek
nad morzem)
Informacje i zapisy:
Tel. 32 24 22 390
od poniedziałku do piątku
od 12:00 do 14:00
Tel./fax: 32 24 26 833
od 7:00 do 10:00
i od 17:00 do 22:00
Telefony komórkowe:
601 471 527
698 967 995
602 401 492
bpt_halina@poczta.onet.pl
biuro@halina.com.pl
http://www.halina.com.pl
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Na modlitwie i wśród śpiewu
oczekiwano przybycia Matki Bożej

Mirjana Dragicevic – Soldo urodziła
się 18 marca 1965 r. w Sarajewie. W
tym mieście mieszkała z rodzicami i
bratem. Razem z Ivanką była jedną
z pierwszych osób, które widziały
Matkę Bożą w Medziugorju 24 czerwca
1981 r. Od tego dnia miała codzienne
objawienia aż do 25 grudnia 1982
r. Tego dnia Matka Boża podczas
objawienia, trwającego około 40 minut,
wyjawiła jej dziesiątą tajemnicę oraz
obiecała, że będzie się jej ukazywać
do końca życia raz w roku, właśnie
18 marca, a w trudnych okresach
związanych z przekazywaniem przesłań
Matki Bożej w drugim dniu miesiąca.
Ostatnie z tych codziennych
objawień było dla Mirjany bolesnym
przeżyciem. Nie mogła uwierzyć, że
jest to ostatnie z codziennych objawień.
Cały miesiąc modliła się i płakała,
czekając, że może te słowa się nie
sprawdzą, a Matka Boża będzie się jej
nadal ukazywać. Daremnie, gdyż słowa
Maryi spełniły się. Od roku 1982 Mirjana
otrzymywała objawienia raz w roku.
Do tej pory było ich 25, z kolejnych lat,
dokładnie z dnia 18. marca.
Od 2 sierpnia 1987 r. Matka Boża
ukazuje się Mirjanie także drugiego dnia
każdego miesiąca. Z biegiem czasu
okazało się, że mają one szczególny cel.
Mirjana modli się razem z Matką Bożą
za niewierzących. Jej szczególnym
powołaniem jest wstawianie się za nimi
u Boga. Matka Boża nigdy nie określiła
ich jako „niewierzących”, lecz określa
ich słowami: „ci, którzy nie doświadczyli
miłości Boga”.
Wszystkie osoby widzące otrzymały
poznanie tajemnic, jednak niektórzy
znają ich dziewięć, natomiast Jakov,
Ivanka i Mirjana – dziesięć. Mirjana
jako pierwsza otrzymała wszystkie
dziesięć, a Matka Boża wyznaczyła
jej specjalną rolę przy ich ogłaszaniu.
Wszystkie tajemnice, tak mówi Mirjana,
są zapisane na specjalnym tworzywie
podobnym do pergaminu. Gdy przyjdzie
czas ich spełnienia, franciszkanin,
ojciec Petar Ljubicić, wyjawi ich treść
światu. Jego wybrała Mirjana, którą
Matka Boża poprosiła tymi słowami:
„Wybierz kapłana, który wyjawi
światu te tajemnice.”
Mirjana i wszystkie osoby widzące
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podkreślają, że nie mogą dużo o nich
mówić. Mirjana otrzymała wszystkie na
piśmie, na którym widnieje dokładna
data oraz opis każdej tajemnicy, która
ma się wydarzyć. Ojciec Petar będzie
musiał wtedy przez siedem dni modlić
się i pościć, a następnie w ciągu trzech
dni wyjawić treść tajemnicy. Wszystkie
tajemnice są bardzo ważne i odnoszą
się do nas i do całego świata. Aż do ich
wyjawienia nie powinniśmy się zbytnio
nimi interesować. Według słów Matki
Bożej, powinniśmy się dużo modlić i
postawić akcent na osobistej relacji
z Bogiem. Gdy stawiamy Boga na
pierwszym miejscu, nie mamy się czego
obawiać. Mówi:
„To, co rozpoczęłam w Fatimie,
wypełnię do końca w Medziugorju, to
znaczy, że moje Niepokalane Serce
zatriumfuje.”
Coroczne objawienia mają wielkie
znaczenie dla Medziugorja, ponieważ
pewnego dnia objawienia ustaną.
Zdarzy się to wówczas, gdy wszystkie
osoby widzące otrzymają poznanie
dziesiątej tajemnicy. Gdy ustaną w
Medziugorju codzienne objawienia,
osoby widzące będą je otrzymywały
raz w roku. Jakov otrzymuje je na
Boże Narodzenie, Ivanka - 25 czerwca,
a Mirjana 18 marca. Wielokrotnie
rozmawialiśmy z osobami widzącymi o
znaczeniu dat corocznych objawień. A
oni odpowiadali nam, że każdy z tych
dni ma swoje znaczenie.
Jakimi słowami można opisać
atmosferę dnia objawienia Matki Bożej,
18 marca 2012?
Tysiące pielgrzymów z całego świata
zgromadziło się wokół Niebieskiego
Krzyża, przy którym czekali na przybycie
Matki Bożej, wielbiąc Boga modlitwą i
śpiewem. Już wczesnym
rankiem przybyli pierwsi
pielgrzymi, aby być jak
najbliżej Mirjany, i odczuć
atmosferę objawienia. Całe
wzgórze wypełnione było
śpiewem i modlitwą. Pół
godziny przed objawieniem
przybyła Mirjana i pozdrowiła
pielgrzymów. Rozpoczęła
się modlitwa różańcowa w
różnych językach, której
towarzyszył śpiew aż

do chwili rozpoczęcia objawienia.
Następnie zapanowało milczenie, a
wzrok wszystkich obecnych skierował
się ku Mirjanie oraz w kierunku, w którym
patrzyła. Chociaż było tam obecnych
około 10 tysięcy pielgrzymów, słychać
było jedynie powiew wiatru i oddychanie
ludzi. Objawienie rozpoczęło się o godz.
14 i trwało 5 minut. Wystarczająco
długo, aby każdy mógł poddać się
atmosferze kontemplacji, aby wszedł
w swoje serce i zaczął zastanawiać
się nad swoim życiem. Minął czas
objawienia, a Mirjana przekazała
orędzie o następującej treści:
„Drogie dzieci, przychodzę do
was, ponieważ pragnę być waszą
matką, waszą orędowniczką. Pragnę
być pośredniczką, łączącą was z
Bogiem Ojcem. Pragnę wziąć was za
ręce i iść z wami do walki z duchem
nieczystym. Dzieci moje, poświęćcie się
mi całkowicie. Ja wezmę wasze życie
w swoje macierzyńskie ręce i nauczę
was pokoju i miłości, powierzając
was mojemu Synowi. Proszę was,
módlcie się i pośćcie, ponieważ tylko
tak będziecie świadczyć o moim
Synu we właściwy sposób przez moje
macierzyńskie serce. Módlcie się za
waszych pasterzy, aby w moim Synu
głosili Słowo Boże z radością. Dziękuję
wam”.
Orędzie przetłumaczono na wiele
języków i przeczytano, aby wszyscy
obecni mogli usłyszeć, co powiedziała
Matka Boża. Pielgrzymi trwali na
modlitwie 8-9 godzin, czekając na
słowa Matki Bożej. Tak zakończyło się
25 doroczne spotkanie Matki Bożej
z Mirjaną przy Niebieskim Krzyżu w
Medziugorju.
Przekład z niem. Alicja B.

3/2012

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

Don Sharkey

Niewiasta zwycięży (8)
Historia objawień
Matki Bożej 1830-1961
ODMAWIAJCIE
RÓŻANIEC
CODZIENNIE
„Odmawiajcie codzien
nie Różaniec” - powiedziała
Najświętsza Panna do trojga
dzieci w Fatimie.
Jednym z Jej naj
częstszych życzeń była
prośba o odmawianie
Różańca. Wspomniała
go w każdym z sześciu
objawień. Kiedy podała
Swoje imię podczas
szóstego i ostatniego
objawienia, powiedziała:
„Jestem Najświętszą Panną
Różańcową”. Ze wszystkich
tytułów wybrała właśnie ten.
W Lourdes 1858 roku
Matka Boża również miała
ze sobą różaniec. Patrzyła
na niego z aprobatą i sama
przesuwała paciorki, kiedy
Bernadeta się modliła.
Nabożeństwo do Matki
Bożej z Pompei jest również
przede wszystkim nabożeństwem
różańcowym.
W roku 1884 Matka Boża powiedziała
Agrelli z Neapolu, że wezwanie „Królowo
Różańca Świętego”, jest dla Niej
najdroższe i najcenniejsze. Kult Matki
Bożej w Cape de la Medeleine jest też
kultem różańcowym.
Jest więc widoczne, że Różaniec
odgrywa wielką rolę w planach Maryi
w stosunku do świata. Odegrał już
znaczącą rolę w jego dotychczasowej
historii.
W końcu XII wieku herezja albi
gensów toczyła świat chrześcijański.
Albigensi rozszerzyli swoje błędy przy
użyciu siły, masakry, zniszczenia nie
tylko we Francji, ale również w wielu
innych krajach łacińskich. Wydawało
się, że można ich powstrzymać albo
siłą, albo perswazją i nauczaniem.

To wówczas św. Dominik, założyciel
Zakonu Dominikanów, zaczął głosić
nabożeństwo Różańca. Tradycja mówi,
że Najświętsza Panna ukazała się mu i
sama poleciła mu to uczynić. Różaniec
odniósł skutek tam, gdzie zawiodły inne
środki. Francja i Kościół został tam
uratowany od albigensów.
W XVI wieku Turcy zagrozili kulturze
chrześcijańskiej tak, jak obecnie czynią
to walczący ateiści. Okręty tureckie
panowały na Morzu Śródziemnym.
Miasta i wioski były plądrowane i
niszczone, mężczyzn torturowano, a
kobiety zabierano do haremów. Nawet
dzieciom nie szczędzono tragicznego
losu. Te, których nie zamordowano,
wychowywano w religii Mahometa, w
nienawiści do rasy, z której wyrosły.
Turcy zamierzali podbić Włochy i
Hiszpanię. Gdyby udało im się zdobyć

przyczółki na kontynencie,
zagroziliby całej Europie.
Papież Pius V dostrzegł
niebezpieczeństwo
i wezwał wszystkie
kraje europejskie do
jednej wielkiej koalicji
przeciw agresorowi. W
międzyczasie jednak
miała miejsce Reformacja
i papież nie posiadał już
takiego wpływu, jaki mieli
papieże w średniowieczu.
Jedynie Wenecja i
Hiszpania odpowiedziały
na wezwanie.
Flota chrześcijan
zgromadziła się pod
dowództwem Don Juana
z Austrii.
Papież przesłał bło
gosławieństwo Don
Juanowi i poprosił go, aby
zaa ngażował w bitwie
jedynie mężczyzn, którzy
prowadzili nienaganne
życie moralne. Obiecał
mu, że odniesie zwy
cięstwo, jeśli tak uczyni.
30 września, kiedy całe wojsko
przyjęło sakramenty święte, statki
wypłynęły w morze. Cały czas, kiedy
armada była na morzu, papież z
niepokojem oczekiwał wiadomości.
Prosił wszystkich, których mógł,
aby odmawiali Różaniec w intencji
zwycięstwa. Polecił wszystkim kar
dynałom, aby odprawiali posty oraz
świadczyli jałmużnę i w ten sposób
czynili pokutę, aby ubłagać Miłosierdzie
Boże. We wszystkich kościołach Rzymu
odprawiano nabożeństwa. Sam papież
rozpoczął trzydniowy post i spędzał
wiele godzin na kolanach. Bractwa
Różańcowe miały swoje nabożeństwa
w Rzymie i one również dodawały
do modlitw całego świata modlitwy
różańcowe.
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Rankiem 7 października 1571 roku
obie floty spotkały się pod Lepanto w
Zatoce Korynckiej. Tuż przed bitwą,
wiatr, który dotąd sprzyjał Turkom,
zmienił się nagle. Bitwa trwała cały
dzień. Zakończyła się głośnym
zwycięstwem chrześcijan. Europa
chrześcijańska ocalała. Po południu
tego dnia papież zajęty był ważnymi
sprawami i debatował z jednym z
urzędników. Nagle przerwał rozmowę,
wstał, otwarł okno i spojrzał w niebo.
Odwracając się powiedział: „To nie
czas na sprawy urzędowe. Chodźmy
podziękujmy Bogu. Nasza flota właśnie
odniosła zwycięstwo nad Turkami”. Dwa
tygodnie później przybył posłaniec z
wiadomością o zwycięstwie.
Pius V, następnie kanonizowany,
wierzył, że zwycięstwo pod Lepanto było
zasługą Najświętszej Panny. Rozkazał,
aby 7 października było obchodzone
w całym Kościele święto Matki Bożej
Zwycięskiej. Święto to następnie
zostało zastąpione świętem Matki
Bożej Różańcowej. Stąd październik
jest miesiącem Różańca Świętego.
Turcy ponowili ataki jeszcze
dwukrotnie w XVIII wieku. Za każdym
razem zostali pokonani w dzień święta
Matki Bożej, kiedy ludzie z wielką
ufnością modlili się na Różańcu. Boża
interwencja więcej znaczyła w wielkich
zwycięstwach w przeszłości niż moc
ludzka. To samo może dziać się i dzisiaj.
Ostatnia encyklika Piusa XI z roku
1937 dotyczyła Różańca św. Pisze
w niej papież, że: „Święta Dziewica,
która kiedyś wypędziła zwycięsko
straszną sektę albigensów z krajów
chrześcijańskich i teraz, jeśli będziemy
Ją błagać, również odsunie na ubocze
niektóre z nowych błędów, zwłaszcza
opętany ateizm”. Dodał również, że
gdyby wszyscy wzywali Maryję z
właściwą dyspozycją, z wielką wiarą
i gorącą pobożnością, można się
spodziewać, że jak w przeszłości,
tak i w dniu dzisiejszym Najświętsza
Panna uzyska u Syna uspokojenie
współczesnych burz, a wspaniałe
zwycięstwo może ukoronować to
współzawodnictwo w modlitwie
chrześcijan.
Ojciec Patrick Peyton, C.S.C., jest
szeroko znany jako apostoł rodzinnego
Różańca. Jest to idea tak dawna, jak
sam Różaniec, lecz została zapomniana
i porzucona. Ojciec Peyton uczynił
bardzo wiele, aby ożywić ten piękny
zwyczaj.
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Do rodzinnego Różańca zachęcało
wielu papieży. Pius IX powiedział: „Jeżeli
pragniecie pokoju w waszych sercach,
w waszych rodzinach, w waszym kraju,
zbierajcie się razem każdego wieczoru
i odmawiajcie Różaniec”.
Pius XI nazwał rodzinny Różaniec
„pięknym i zbawiennym zwyczajem”.
Pius XII przemawiając do młodych
małżonków poruszył problem odma
wiania wspólnie Różańca i powiedział:
„Możecie być pewni, że czyniąc tak
zapewniacie sobie powodzenie w życiu
rodzinnym”. Każdego wieczoru papież
klęka wraz z członkami papieskiego
domu, aby grupowo odmówić Różaniec.
„Oby rodziny posłuchały mojego
posłania - mówił ojciec Peyton - i oddały
Matce Bożej dziesięć minut z 24 godzin
na odmówienie codziennie Rodzinnego
Różańca. Zapewniam ich, że ich domy
staną się dzięki Bożej łasce, pełne
pokoju, miejscami pełnymi modlitwy małymi niebami, jakimi Bóg, autor życia
domowego, pragnie je mieć”.
POŚWIĘĆCIE SIĘ
ZA GRZESZNIKÓW
„Czy chcecie znać sekret z La
Salette? - zapytał papież Pius IX - Oto
on: Jeżeli nie będziecie czynić pokuty wszyscy zginiecie”.
W Lourdes Bernadetta powtórzyła
wezwanie Maryi: „Pokuty, pokuty,
pokuty”
W Fatimie Matka Boża prosiła
dzieci: „Czy chcecie ofiarować się Bogu,
aby wycierpieć wszystko co zechce na
was zesłać, jako akt wynagrodzenia
za grzechy, którymi jest obrażany i aby
prosić o nawrócenie grzeszników?”
Kiedy Łucja powiedziała, że chcą,
Matka Boża dodała: „Będziecie musiały
dużo wycierpieć, ale Łaska Boża będzie
wam towarzyszyć zawsze, podnosić i
podtrzymywać was”.
Przy innej okazji powiedziała:
„Poświęćcie się za grzeszników i
powtarzajcie, szczególnie wówczas,
kiedy czynić będziecie ofiary: O Jezu,
to dla Twojej Miłości, za nawrócenie
grzeszników i na wynagrodzenie
za grzechy popełnione przeciw
Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Matka Boża złożyła na nas wielką
odpowiedzialność mówiąc: „Módlcie
się, módlcie się dużo za grzeszników,
ponieważ bardzo dużo dusz idzie do
piekła, gdyż nie ma nikogo, kto by się
za nie modlił”.
W roku 1925 Matka Boża z Dzie

ciątkiem Jezus objawiła się Łucji w
klasztorze. Prosiła wówczas o akty
wynagradzania Swemu Niepokalanemu
Sercu.
W Beauraing, w roku 1932 Matka
Boża prosiła: „Poświęć się dla mnie”.
„Jak mamy czynić ofiary?” - to
pytanie zadała trójka dzieci z Fatimy
Aniołowi, który ukazał im się w rok
przed objawieniami Matki Bożej.
Chwilę przedtem Anioł prosił ich:
„Ofiarowujcie modlitwy i ofiary
bezustannie Najwyższemu”. „Jak
mamy czynić ofiary?” - zapytała
dziewięcioletnia Łucja. „Możecie
czynić ofiary ze wszystkich rzeczy odpowiedział Anioł. - Ofiarowujcie je
w duchu wynagrodzenia za grzechy,
które obrażają Boga i proście go o
nawrócenie grzeszników. W ten sposób
próbujcie sprowadzić pokój na wasz
kraj. Przede wszystkim przyjmujcie i
pokornie znoście cierpienia, które Bóg
wam ześle”.
„Możecie czynić ofiary ze wszyst
kiego...” Słowa te były przeznaczone
i dla dzieci z Fatimy, i dla nas. Dzieci
fatimskie przyjęły do serca życzenie
Anioła, czyniły ofiary ze wszystkiego.
Ofiarowywały codzienne czynności
Bogu przez Niepokalane Serce Maryi.
Wiosną 1942 roku Łucja pisała:
„Oto pokuta, o którą Pan nasz prosi,
ofiara, którą każdy ma na siebie
nałożyć, polega na tym, aby prowadzić
życie w sprawiedliwości i zachowaniu
Prawa. Życzy sobie, aby ten sposób
był głoszony między ludźmi. Ponieważ
wielu sądząc, że pokuta oznacza
wielkie wyrzeczenia się i nie czując w
sobie odpowiedniej siły i hojności, by to
czynić, traci serce i pozostaje w letniości
i grzechu”.
„Ubiegłego czwartku, kiedy byłam
w kaplicy, za pozwoleniem mojej
przełożonej, Pan nasz powiedział do
mnie: „Ofiary, których żądam od każdej
osoby, to wypełnienie obowiązków
i zachowanie Mego Prawa. Oto jest
pokuta, której teraz wymagam i
poszukuję”.
Oto jest wszystko, czego od nas się
wymaga. Ofiarą, której wymaga się od
każdego, jest wypełnienie obowiązków
i zachowanie Bożego Prawa. Czy
nie podnosi to nas na duchu, kiedy
tracimy odwagę i kiedy sądzimy już, że
właściwie nie czynimy wystarczająco
dużo?
Najskuteczniejszym sposobem
ofiarowania wszystkich rzeczy Bogu

3/2012

jest poranne ofiarowanie:
„O Jezu, przez Niepokalane
Serce Maryi ofiaruję Ci wszystkie
moje modlitwy, prace i cierpienia
tego dnia we wszystkich intencjach
Twego Najświętszego Serca, w
jedności ze wszystkimi ofiarami
Mszy świętych na całym świecie,
na wynagrodzenie za moje grzechy
i w intencjach wszystkich moich
bliskich, jak również w intencjach
Ojca Świętego”.
Jeżeli jesteśmy w stanie łaski
uświęcającej, takie poranne ofiarowanie
zmienia wszystkie nasze czyny dnia
powszedniego w czyny zasługujące.
Akt całkowitego oddania ma taki
sam skutek. Dla osoby, która poświęciła
się już całkowicie Jezusowi przez
Maryję, poranne ofiarowanie jest po
prostu dzienną formą odmówienia aktu
oddania.
„Przede wszystkim przyjmujcie i
znoście z pokorą wszystkie cierpienia,
które Pan na was ześle”
Kiedy administrator cywilny wtrącił
dzieci z Fatimy do więzienia razem
z zatwardziałymi kryminalistami,
ofiarowały to cierpienie jako wyna
grodzenie za grzechy świata. Kiedy
Hiacynta przechodziła cierpienia agonii
na łożu śmierci, powtarzała przez ból:
„To dla miłości Ciebie, mój Jezu. Teraz
możesz nawrócić wielu grzeszników,
ponieważ cierpię bardzo”.
Każdy z nas ma swoje cierpienia,
duże czy małe, na przykład: dodatkowe
zadania, które mamy wykonać; ciosy,
które otrzymujemy; plany, kiedy za
wodzą; dokuczliwość pogody czy
utrata ukochanych, poważna choroba
czy kłopoty finansowe. Wszystko to
możemy, jak Hiacynta, ofiarować za
grzechy i nawrócenie grzeszników.
Codzienne ofiarowanie pracy i
cierpienia Jezusowi przez Maryję
nie wystarczało Łucji, Franciszkowi i
Hiacyncie. Ciągle myślały o podejmo
waniu dobrowolnych ofiar. Kiedy szły
paść owce, oddawały swoje obiady
dzieciom jeszcze biedniejszym, a same
jadły niedojrzałe oliwki. Pod ubraniem
nosiły sznury, aby im drażniły skórę.
Każdy z nas może podejmować
dobrowolne ofiary w dodatku do tych,
które stanowią minimum pokuty,
której domaga się Jezus. Nie muszą
przybierać od razu form krańcowych.
Ś w i ę t y J a n M a r i a Vi a n n e y,
proboszcz z Ars, prowadził życie
heroicznego samozaparcia, pokuty

i wynagrodzenia. Był więc w stanie
nawracać grzeszników, nawet całą
parafię, której członkowie już od dawna
porzucili praktyki religijne.
Pewnego dnia proboszcz z
sąsiedniej miejscowości powiedział
do ojca Vianney’a: „Mam bardzo
zatwardziałego grzesznika w mojej
parafii. Próbowałem go nawrócić.
Błagałem go. Modliłem się za niego,
prosiłem innych o modlitwę w jego
intencji, lecz wszystko na darmo.
Wydaje się, że jest zdecydowany
umrzeć w grzechach. Co mam robić?”

„Mówisz, że dyskutowałeś z
nim - odpowiedział święty - ale czy
próbowałeś pościć za niego? Jedynie
przez ofiary i cierpienie - ofiarowane w
duchu pokuty, będziesz w stanie dzięki
łasce Boga, nawrócić go”.
Podobnie dzięki ofiarom, przy
pomocy łaski Boga, będziemy w stanie
dokonać zadziwiających rzeczy. Stawka
jest wysoka. Możemy wywalczyć
pokój na ziemi. Możemy wygrać ten
wielki kraj dla Boga. Możemy zdobyć
pokój umysłu i pokój duszy. Możemy
posiąść jedność z Ciałem Mistycznym
całego świata. Możemy spowodować
odrodzenie wartości moralnych od
dawna obumarłych z powodu wpływów
materializmu.
Jakie ofiary mamy czynić?
Można je podzielić na wiele kategorii:
codzienne czynności, dobrowolne akty
samozaparcia. Oto kilka sugestii:
1) możemy na przykład wstać pół
godziny wcześniej i pójść na Mszę

świętą,
2) wykonać zadanie, którego
unikaliśmy,
3) być uprzejmym dla kogoś, kto
nas zranił,
4) być uprzejmym w pracy, w domu,
nawet gdy jesteśmy bardzo silnie
prowokowani do innego zachowania
się,
5) znosić bóle i cierpienia z wielką
cierpliwością,
6) zboczyć z drogi, by pomóc innym,
7) spełnić obowiązki religijne, kiedy
ich wykonanie jest bardzo niewygodne,
8) zrezygnować z czegoś, czego
bardzo pragniemy, a pieniądze
przeznaczyć na misje.
To tylko kilka sposobów, którymi
możemy odpowiedzieć na wezwanie
Maryi do ofiar. Z dobrą wolą potrafimy
sami wymyślić więcej możliwości
spełnienia życzenia Matki Bożej.
Czynione we właściwym duchu,
ofiary takie pomogą przywrócić świat
Chrystusowi i pomogą wprowadzić go
na prawdziwą drogę do pokoju.
NIEPOKALANE
SERCE MARYI
„Jezus pragnie użyć ciebie, aby
uczynić mnie znaną i kochaną powiedziała Najświętsza Panna do
Łucji w roku 1917 - Pragnie ustanowić
na świecie nabożeństwo do Mego
Niepokalanego Serca”.
Kiedy czcimy Niepokalane Serce
Maryi, czcimy nie tylko fizyczne serce
Maryi, lecz także wszystko to, co to
Serce symbolizuje. Jednym słowem
cześć oddawana Niepokalanemu Sercu
jest czcią oddawaną całej osobie Maryi.
Wiemy, że Maryja jest Matką
Bożą Siedmiu Boleści, Niepokalanym
Poczęciem, Matką Boga, Oblubienicą
Ducha świętego, Matką wszystkich
ludzi, Pośredniczką Wszystkich Łask. W
nabożeństwie do Niepokalanego Serca
wszystkie te tytuły łączą się razem.
To wszechogarniające nabożeństwo
zostało zachowane do szerokiego
praktykowania na nasze czasy. Początki
tego nabożeństwa sięgają jednak wiele
wieków wstecz.
Nabożeństwo do Niepokalanego
Serca Maryi jest ścisłą paralelą na
bożeństwa do Najświętszego Serca
Jezusa. Można nawet powiedzieć, że
w pewien sposób nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi utorowało
drogę Nabożeństwu do Najświętszego
Serca Jezusa, podobnie jak Maryja
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zawsze przygotowuje drogę do Jezusa.
Do połowy XVII wieku, z wyjątkiem
kilku uprzywilejowanych dusz,
nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Maryi nie było znane.
W roku 1641 Św. Jan Eudes zaczął
głosić nabożeństwo do Serca Jezusa
i Maryi. W roku 1638 opublikował
Nabożeństwo do Najczystszego Serca
i Imienia Maryi. Tuż przed
śmiercią w roku 1680 ukończył
„Łaskawe Serce Jezusa i
Maryi”.
Kiedy Pius XI kanonizował
Jana Eudes nazwał go
pierwszym apostołem Serc
Jezusa i Maryi.
W roku 1648 roku została
odprawiona po raz pierwszy
Msza święta w święto Serca
Maryi, której oficjum ułożył
sam Jan Eudes. Odprawiła
się w Autun we Francji. W
tym mieście, w owym czasie żyło
jednoroczne dziecię, Małgorzata
Maria Alacoque, późniejsza święta.
30 lat później Pan nasz ukazał się
Małgorzacie Marii i poprosił o szerzenie
nabożeństwa do Najświętszego
Serce Jezusa. Prosił o święto oraz o
nabożeństwo pierwszych piątków i
godzinę wynagradzającą. W jednej z
wizji Małgorzata ujrzała Serce Jezusa i
Maryi, a pomiędzy nimi jej własne. Głos
powiedział wówczas: „Oto jak Moja
Boża Miłość łączy te trzy serca”.
Św. Jan Eudes pracował we Fran
cji. Gdy umierał, nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi było już
szeroko znane. Jednakże rewolucja
francuska niemal zniosła tę praktykę.
Zachowała się ona jedynie w Zgroma
dzeniu Eudystów, które założył św. Jan.
W roku 1830 Najświętsza Panna
dodała olbrzymiego bodźca w rozwijaniu
się tej praktyki przez swoje objawienie
Katarzynie Labouré i wprowadzenie
Cudownego Medalika. Jak pamiętamy
na jednej stronie tego medalika widnieje
Serce Jezusa i Serce Maryi, jedno obok
drugiego.
Święta Katarzyna otrzymała od
kierownika duchownego polecenie
zadania pytania jakie słowa mają
być wyryte na medaliku. Matka Boża
powiedziała, że nie potrzeba żadnych
słów i że zjednoczenie obu serc
stanowiły całą treść.
Tak więc w pierwszym posłannictwie
do współczesnego świata Serce Maryi
odgrywa bardzo ważną rolę.
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Sześć lat później ojciec Charles
de Gennettes z kościoła Matki Bożej
Zwycięskiej usłyszał słowa: „Poświęcić
kościół i parafię Najświętszemu Sercu
Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi”.
Od tego momentu parafia przeszła
wielką zmianę. Dzisiaj stała się sławnym
sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej.
W Balangy w roku 1840 Matka Boża

dała siostrze Bisqueryburu Zielony
Szkaplerz, który nazywa się odznaką
Niepokalanego Serca Maryi.
W Fatimie Matka Boża powiedziała
Łucji, że ma pozostać na ziemi, aby
pomóc ustanowić nabożeństwo do Jej
Niepokalanego Serca. W kilka minut
później dzieci ujrzały przed Panią serce
otoczone cierniami.
Zrozumiały, że było to Serce
Maryi zranione grzechami i pragnące
wynagrodzenia. Kiedy Łucja była już w
klasztorze, Matka Boża ukazała się jej i
poprosiła o praktykę Pięciu Pierwszych
Sobót w duchu wynagrodzenia Jej
Niepokalanemu Sercu. Tym, którzy
będą praktykować to nabożeństwo,
obiecała pomoc „w godzinę śmierci
łaskami koniecznymi do zbawienia”.
Prosząc o tę praktykę Maryja
uż ywała słów zbliżonych do wyp o
wiedzianych przez Chrystusa, gdy
ten ukazał się św. Małgorzacie, kiedy
prosił o nabożeństwo Pierwszych
Piątków w duchu wynagrodzenia Jego
Najświętszemu Sercu.
Matka Boża ukazała się ponownie
Łucji i prosiła o poświęcenie obranego
kraju Jej Niepokalanemu Sercu.
W roku 1932 Matka Boża objawiła
się pięciorgu dzieciom w Beauraing i
ukazała im Swoje Serce, jako serce
ze złota.
W roku 1942 papież Pius XII po
święcił świat Niepokalanemu Sercu
Maryi, czyniąc specjalną wzmiankę
o wspomnianym w Fatimie kraju.
Następnego roku ustanowił święto

Niepokalanego Serca Maryi, które
obowiązywało w całym Kościele Pow
szechnym 22 sierpnia.
Ojciec święty dał przykład. Jeżeli
mamy wypełnić życzenia Maryi,
musimy poświęcić wszystkie nasze
sprawy Niepokalanemu Sercu. Musimy
poświęcić mu naszych drogich i w ten
sposób stać się ściślej zjednoczonymi
z Mistycznym Ciałem
Chrystusa. Musimy poświęcić
nasze rodziny, naszą parafię,
naszą ojczyznę. Musimy
dołączyć się do poświęcenia
całego świata dokonanego
przez papieża, ponieważ
Maryja jest naszą Królową.
Dzisiaj, kiedy świat
bardziej potrzebuje Maryi niż
kiedykolwiek, powinniśmy
dobrze rozważyć słowa
Hiacynty do Łucji:
„Powiedz każdemu, że
Pan nasz udziela wszystkich łask
przez Niepokalane Serce Maryi i że
musimy do Niej kierować wszystkie
nasze prośby oraz że pragnie, aby
Niepokalane Serce Maryi było przez
nas czczone”.
„Powiedz wszystkim, że powinni
prosić o pokój od Niepokalanego Serca
Maryi, ponieważ Bóg zostawił tę sprawę
w Jej ręku.
Och, gdybym tylko mogła wzniecić
w sercu każdego człowieka na świecie
ten ogień, który płonie we mnie i każe
mi kochać tak bardzo Serce Jezusa i
Serce Maryi”.
MARYJA PRAGNIE,
ABYŚMY BYLI
JEJ APOSTOŁAMI
Jego świątobliwość Pius XII po
wiedział kiedyś, że ludzkość przeżywa
jeden z największych kryzysów od
początków chrześcijaństwa. Jego
przyczyny są liczne i zróżnicowane.
Tkwią one i w samym Kościele i poza
nim. Jeżeli chodzi o te spoza Kościoła
oto kilka przykładów:
Wielu ludzi zaprzecza istnieniu
Pana Boga i ignoruje życie przyszłe.
Jest to zjawisko nowe i dziwne, lecz
charakterystyczne w świecie. We
wcześniejszych herezjach czy nawet
w okresie buntu protestanckiego ludzie
lgnęli do wiary w Boga. Byli często
fanatycznie religijni, chociaż tkwili w
błędzie.
Jeżeli chodzi o sytuację wewnątrz
Kościoła, sprawy nie wyglądają tak
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pomyślnie jak wskazywałyby na to
statystyki. Liczymy około 350 milionów.
Jest to duży ułamek rasy ludzkiej (dane
z roku 1961 – przyp. red.). Lecz cyfra ta
jest iluzją. Wielu katolików zarażonych
jest zeświecczeniem i wojującym
ateizmem. Liczni katolicy odsuwają
religię od spraw pracy, przyjaźni czy
rozrywki. Idą w tych dziedzinach ślepo
za światem. Obawiają się stanąć na
zgromadzeniu czy radzie i przekazać
odwieczne prawdy nauki Kościoła
Chrystusowego.
Badanie grupy 18 milionów ludzi
żyjących w dużych miastach we Francji,
wykazało, że około 9 milionów nie
zgłosiło przynależności do jakiejkolwiek
religii. Podobnie 9 milionów nazwało
siebie katolikami, ale tylko niewielki
procent z nich praktykuje wiarę. Po
dobną statystykę można przytoczyć
z innych krajów, jest ona może mniej
przerażająca, lecz trend jest ten sam.
Dzisiaj Kościołowi potrzeba nowego
impulsu, aby nadać wigoru jego dzia
łaniu i pobudzić do ostatecznego zwy
cięstwa. Tego bodźca dostarczyć może
Najświętsza Panna i faktycznie ciągle
jest jego źródłem. Są wszelkie dane
przemawiające za tym, że Najświętsza
Panna po 400 latach odrzucenia przez
bunt protestancki, ponownie powraca
na należne Jej miejsce.
Ostatnie czasy znaczone były obja
wieniami Maryi, które zawarto w tym
opracowaniu: Cudowny Medalik, Zie
lony Szkaplerz, La Salette, Lourdes,
Pellevoisin, Pontmain, Knock, Fatima,
Beauraing, Banneux i inne.
Objawienia te zmuszają wielu ludzi
do zastanawiania się nad sprawami
Boga i Jego Matki i zmuszają do mod
litwy. Pomocne są w tym względzie
cuda, które albo miały miejsce w ich
trakcie, albo związane są w inny sposób
z poszczególnymi objawieniami.
Odkrycie „Prawdziwego Nabożeń
stwa do Najświętszej Panny” świętego
Ludwika Marii w 1842 roku pozostawiło
głęboki ślad na życiu katolickim.
Praktyki, które zostały opisane w tej
książeczce, spowodowały wiele zmian
w życiu wewnętrznym dużej liczby ludzi.
Zmiany te będą mieć wielki wpływ na
dzieje świata jako całości.
Uroczysta deklaracja dogmatu o
Niepokalanym Poczęciu w roku 1854
spowodowała wzrost nabożeństwa do
Matki Bożej, podobnie jak ogłoszenie
dogmatu o Wniebowzięciu w roku 1950.
Ojciec Clem M. Henze, C.Ss.R.,

mówi: „Bez wątpienia w dzisiejszych
czasach więcej czyni się dla chwały
Matki Boga w ciągu 10 lat, niż czyniono
kiedyś w ciągu lat 100 lub nawet
300 lat. W ciągu ostatniego stulecia
opublikowano więcej książek i artykułów
na temat Maryi, niż to zrobiono w
przeciągu pozostałych osiemnastu
wieków ery chrześcijańskiej. Nigdy w
historii nie było wśród wiernych takiego
zainteresowania takimi problemami
mariologicznymi jak: Wniebowzięcie,
Powszechne Pośrednictwo, Współod
kupienie. A ile jeszcze innych rzeczy
należałoby wypunktować, aby udoku
mentować maryjny charakter dzisiejszej
ery.”
Innym znakiem, że Maryja daje
nowy bodziec do życia katolickiego
jest rozkwit różnych instytucji,
stowarzyszeń, zgromadzeń, kierunków,
których celem jest poświęcenie się
tej sprawie. Rozwijają się takie formy
nabożeństw jak: Brązowy Szkaplerz z
Góry Karmel, Cudowny Medalik, Zielony
Szkaplerz, różne formy nowenn, kult
Niepokalanego Serca Maryi, dążenie do
ogłoszenia Jej Współodkupicielką itd.
Istnieją grupy ludzi, którzy wydają
dużo pieniędzy i spędzają dużo czasu
wysyłając literaturę i rozpowszechniając
imię Maryi, aby była lepiej znana i
kochana. Wypełniają nakaz Maryi z
La Salette: „Rozgłosisz to wszystkim
ludziom”.
Ludzie ci pracują niestrudzenie,
często anonimowo, nie szukając ani
nie pragnąc zasługi. Spełniają
dzieło Maryi i na nic nie liczą, lecz
jedynie, by być dziećmi Maryi i Jej
sługami.
Sodalicja Mariańska,
założona w Rzymie w roku 1563,
przeżywa ponowny rozkwit. W
roku 1948 Pius XII w Konstytucji
Apostolskiej ogłosił, że Sodalicja
jest działaniem katolickim
pod auspicjami i inspiracją
Najświętszej Dziewicy. Sama
nazywa siebie „stowarzyszeniem
religijnym”, której głównymi
celami jest osobiste uświęcenie
jej członków, uświęcenie bliźnich,
rozszerzenie i obrona Kościoła,
wszystko pod patronatem
Najświętszej Panny. W roku
1948 było około 74.233 członków
sodalicji na całym świecie. Żadna
statystyka nie jest w stanie oddać
sprawiedliwie osiągnięć członków
Sodalicji.

Warto uwypuklić również działanie
Legionu Maryi, ponieważ powstał
niedawno i rozwija się bardzo szybko.
Legion powstał bez żadnego spe
cjalnego patronatu w Dublinie 17
września 1921 roku. Grupa kobiet, w
większości pracujących zawodowo
w fabryce, byłą aktywna również
jako pomocnice w stowarzyszeniu
św. Wincentego a Paulo. W tym
okresie postanowiły utworzyć własną
organizację z ich własnym programem.
Zapoznały się z książeczką św.
Ludwika de Montforta „Prawdziwe
Nabożeństwo...” i zapragnęły służyć
Najświętszej Pannie w tym właśnie
duchu.
Wraz z tymi pobożnymi kobietami
współpracował pan Frank Duff,
młod y członek stowarzyszenia św.
Wincentego a Paulo. Członkinie legionu
spotykały się na zapleczu domu w
biednej dzielnicy Dublina. Ktoś przyniósł
ze sobą figurę Matki Bożej Łaskawej.
ustawiono dwa flakony wokół figury,
włożono do nich kwiaty. W ten sposób
powstał nieformalny ołtarz. Wokół
tego ołtarza, który jest nadal centrum
każdego spotkania Legionu na całym
świecie, pan Duff i obecne 15 dziewcząt
nakreśliło program zawierający osobistą
świętość i działalność apostolską.
Cotygodniowe spotkania miały być
centralnym punktem ich działalności i z
nich miały czerpać duchowe umocnienie
w pracy dla dusz. Członkinie zaczęły
wkrótce odwiedzać szpitale, biedne

Frank Duff z Papieżem Pawłem VI
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dzielnice miast, więzienia, czyniąc
się sługami tych, którzy najbardziej
potrzebowali duchowego wsparcia.
Zorganizowały przytułki dla bezrobotnych
oraz kluby dla bezdomnych. Rozdzielano
katolicką literaturę. Osoby upadłe
przyprowadzono ponownie na Mszę św.
Zapisywano dzieci na lekcje religii. W
ciągu jednego roku dzięki ich działalności
około 100 oziębłych katolików znalazło
drogę powrotną do Kościoła. Jedną z
cech charakterystycznych dla Legionu
oraz głównym punktem zainteresowania
był projekt zorganizowania możliwości
powrotu do Kościoła prostytutek.
Z Irlandii Legion w bardzo szybkim
tempie rozszerzył się na cały świat.
Odnosił fenomenalne sukcesy we
wszystkim, co przedsięwziął. Legion
ma wyjątkowo wielkie sukcesy zwłasz
cza w nawracaniu z pogaństwa i pro
testantyzmu.
Legion został założony na rok
przed wezwaniem papieża Piusa XI,
skierowanego do wszystkich mężczyzn,
kobiet i dzieci, aby przyłączyć się
do walki za Chrystusa, jednakże
organizacja ta posiada wszelkie cechy
charakteryzujące działalność katolicką.
Legion wzywa przede wszystkim do
osobistej świętości jego członków
i działa jedynie za zgodą biskupa i
poprzez kapłanów parafialnych.
Niezwykła skuteczność działalności
Legionu Maryi nie wypływa z cech
osobowościowych jego członków. Są
to zwykli ludzie, zebrani ze wszystkich
dziedzin życia. Płynie ona raczej z
dziecięcej ufności, którą członkowie
pokładają w Najświętszej Pannie.
Pozwalają Jej działać poprzez nich.
„To nie jest Legion żołnierzy Maryi
- mówi Cecily Hallack - jest to Legion
Maryi. Legion nie walczy jako grupa ludzi
poświęconych Maryi, on walczy jako
Maryja. Maryja jest Legionem sama w
sobie. I ci, którzy służą w Legionie - służą
w Maryi, przedstawiają Maryję”.
Ta myśl przywodzi nas z powrotem
do św. Ludwika Marii de Montfort,
apostoła wieku Maryi. W roku 1700
spoglądał w przyszłość i ujrzał armię
apostołów, małych i biednych w oczach
świata, lecz bogatych w łaskę u Boga,
której Maryja udziela im obficie.
„Zostaną oni wywyższeni przed
Bogiem w świętości, wyżej ponad
wszystkie stworzenia dzięki żarliwości,
a pomoc Boża będzie im towarzyszyć
z taką obfitością, że z pokorą oraz
w jedności z Maryją zmiażdżą głowę
szatana i przyczynią się do tryumfu
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Chrystusa.
Kontynuując proroctwo o przyszłych
apostołach, de Montfort mówi dalej:
„Wiemy, że będą to prawdziwi
uczniowie Jezusa Chrystusa, idący
za Nim krok w krok, w jego ubóstwie,
pokorze, pogardzie dla świata, miłości,
nauczając wąskiej drogi Boga w czystej
prawdzie, zgodnie z Ewangelią, a nie
według maksym tego świata, o nic nie
kłopocząc się, nie mając względu na
osoby, nie oszczędzając nikogo, nie
bojąc się nikogo, ani nie słuchając
nikogo śmiertelnego, choćby nie wiem
jak wpływowego. W ustach mieć będą
obosieczny miecz Słowa Bożego. Na
ramionach nieść będą ciężar Krzyża, z
krucyfiksem w prawej dłoni i Różańcem
w lewej: Najświętsze Imiona Jezusa
i Maryi w ich sercach, a skromność
i umartwienie Jezusa Chrystusa
naśladując w postępowaniu”.
„To będą wielcy ludzie, którzy
przyjdą. Lecz właśnie Maryja, z rozkazu
Najwyższego ukształtuje ich w ten
sposób, aby rozciągnąć Jego Królestwo
nad bezbożnymi, bałwochwalcami i
mahometanami. Lecz kiedy to się stanie
- wie to tylko Bóg”.
Z ostatnich słów wynika, że de
Montfort nie znał okoliczności swego
proroctwa. Nie można powiedzieć,
aby dzisiejsi członkowie Sodalicji czy
członkowie Legionu byli owymi ludźmi
przepowiedzianymi przez świętego.
Lecz oni też są apostołami pracującymi
w Maryi i przez nich Maryja przemienia
ten świat.
Dzisiaj Maryja prosi każdego czło
wieka o pomoc. Wszyscy musimy być
Jej apostołami. I jako tacy musimy
zdać sobie sprawę, że największym
problemem świata nie jest ani ko
munizm ani sekularyzacja, ani agresja
między narodami. Te sprawy są jedynie
symptomem śmiertelnej choroby, która
toczy ludzkość. Chorobą tą jest grzech.
Nie ma sensu atakować objawów.
Musimy poszukać samego źródła
choroby: jej początku, źródła zarazy.
Apostoł-chrześcijanin musi przede
wszystkim pozostać wolny od grzechu,
ponieważ nie osiągnie nic, jeśli sam
nosić będzie w sobie zarazki.
W Fatimie Maryja podsumowała
Swoje posłannictwa: „Ludzkość musi
przestać obrażać naszego Pana, mu
si prosić o przebaczenie grzechów,
ponieważ On już jest bardzo mocno
obrażany”.
Pozostając wolnymi od grzechu
musimy realizować inną prawdę

wyrażoną powiedzeniem: „Chrześcijanin
to człowiek, któremu Bóg powierzył jego
współtowarzyszy”.
Musimy sobie uświadomić, że
naszym obowiązkiem jest pomagać
bliźnim zbliżać się do Boga. Najlepiej
będziemy to czynić pracując w
organizacjach powołanych do tego celu
i pod odpowiednim kierownictwem,
lecz jednocześnie wiele możemy zrobić
poprzez nasz indywidualny wysiłek.
I oczywiście, nasze modlitwy i ofiary
będą istotnym elementem naszej pracy
apostolskiej.
Święty Pius X będąc papieżem przed
I Wojną Światową zapytał raz grupę
kardynałów: „Co jest najkonieczniejsze,
aby w obecnym czasie zachować
społeczeństwo?”
- „Budować szkoły katolickie!” powiedział jeden z kardynałów.
- „Nie”.
- „Budować więcej kościołów”, dodał
drugi.
- „Nie”.
- „Zwiększyć liczbę powołań
kapłańskich” - powiedział trzeci.
- „Nie, nie - odrzekł papież - W
chwili obecnej najważniejsze jest mieć
w każdej parafii grupę świeckich,
cnotliwych i jednocześnie dobrze
wys zkolonych, zdecydowanych i
prawdziwie apostolskich”.
Będąc jeszcze biskupem weneckim
Pius X powiedział: „Na darmo czekamy,
aby społeczeństwa chrześcijańskie
odnowiły się tylko dzięki modlitwom
dobrych”. Modlitwa jest absolutnie
potrzebna, ponieważ w naszej ekonomii
zbawienia Bóg nie udziela łask tylko tym,
którzy o nie proszą. Lecz Indie i Japonia
nigdy nie zostałyby nawrócone modlitwą
samego Ksawerego. Apostołowie też nie
podbiliby świata, gdyby nie ich heroiczna
praca i śmierć męczeńska. Jest rzeczą
konieczną, aby łączyć modlitwę z
działaniem”.
Dzisiaj Maryja również pragnie,
abyśmy łączyli modlitwę z działaniem.
Pragnie abyśmy wzięli udział w
wielkiej krucjacie, aby Jej posłannictwo
było bardziej znane i skuteczniej
przyjęte. Pragnie naszej pomocy w
wyprowadzeniu ludzi życia w grzechu
i przyprowadzeniu ich z powrotem do
Chrystusa.
Dołączając się do tej krucjaty, stając
się Apostołem Maryi, przyspieszamy
nadejście zwycięstwa Najświętszej
Panny Maryi.
Przybliżamy ten wielki wiek, który
ma nadejść: Wiek Maryi. (koniec)
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„Błogosławiony niech będzie Egipt, mój lud” (Iz 19, 25)

Współczesne objawienia
maryjne w Egipcie
W Maadi, na południowych
przedmieściach Kairu znajduje się
jedno z wielu miejsc w Egipcie
szczególnie związanych z chrze
ścijaństwem. Tutaj według staro
żytnych przekazów Święta Rodzi
na, zmuszona do ucieczki przed
prześladowaniem Heroda, zeszła
zachowanymi po dziś dzień schoda
mi i wsiadła do łodzi, by rzeką Nil
udać się na południe do Górnego
Egiptu. W miejscu tym stoi obecnie
kościół poświęcony Najświętszej
Maryi Pannie.
W piątek 12 marca 1976 roku, po
zakończeniu porannej liturgii, wier
ni zauważyli na rzece jakiś przed
miot unoszący się na powierzchni
wody. Okazało się, że była to księga
Pisma świętego otwarta na 19 roz
dziale Izajasza, w którym czytamy
o błogosławieństwie dla Egiptu.
Biblia ta, mimo przesiąknięcia
wodą oraz swojej naturalnej wagi,
nie tonęła. Uznano to za cud oraz
znak szczególnego błogosławień
stwa Bożego dla tej ziemi oraz jej
mieszkańców.
Błogosławieństwo to znalazło
swój wyraz między innymi w li
czn ych na przestrzeni ostatnich
dziesięcioleci objawieniach Naj
świętszej Maryi Panny na ziemi
egipskiej: Zeitun (1968-1971), Edfu
(1982), Shubra (1986-1991), Assiut
(2000-2001), Warraq (2009). Łączy
je szereg wspólnych cech charakte
rystycznych. Wszystkie należą do
kategorii zjawień (łac. apparitio),
co oznacza, iż Matka Najświętsza
nie przekazywała żadnego słowne
go orędzia, lecz jedynie ukazywała
się zgromadzonym w tych miej
scach ludziom. Za każdym razem
ukazywała się nad kościołem, a
świadkami objawień byli nie tylko
chrześcijanie, lecz także muzuł
manie, żydzi oraz niewierzący. Na
wieść o dokonującym się objawie
niu, wokół kościoła bardzo szybko
gromadziły się tłumy. Niektóre z
tych ukazań się Matki Bożej udało
się uwiecznić na fotografiach, a

Oryginalne zdjęcia
z objawień w Zeitun
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nawet na krótkich filmach video,
nagrywanych przy użyciu telefonów
komórkowych. Oczom zebranych
ukazywała się jaśniejąca blaskiem
sylwetka niewiasty, czyniącej ręko
ma znaczący gest: albo z otwartymi
ramionami, jak gdyby zapraszająca
do przybliżenia się, albo z dłońmi
złożonymi razem do modlitwy, bądź
też z obiema rękoma podniesiony
mi w geście błogosławieństwa lub
tzw. geście orant
ki. Pojawieniu się
Matki Najświęt
szej towarzyszyły
często inne nie
zwykłe zjawiska,
jak na przykład
pojawiające się
na niebie postacie
przypominające
gołębie, promie
niejące jasnym
światłem, których
ruchy jednakże
nie przypominały
zwyczajnego lotu
ptaków. Pośród
zebranych ob
serwatorów tych
wyjątkowych wy
darzeń zdarzały
się także nagłe,
cudowne uzdro
wienia.
Można posta
wić pytanie o po
wody tych jakże
częstych nadprzy
rodzonych wizyt
Bożej Rodzicielki
w Egipcie. Zasad
nicza odpowiedź
jest jedna: Naj
świętsza Maryja
Panna przychodzi, aby utwierdzić
wiarę w sercach swoich dzieci oraz
przyciągnąć do Chrystusa tych,
którzy dotąd jeszcze Go nie poznali.
Żeby dobrze zrozumieć tę matczyną
troskę, która skłania Bożą Opatrz
ność do ofiarowania Kościołowi
tych niezwykłych znaków, trzeba
przybliżyć nieco sytuację miejsco
wych chrześcijan.
Kościół w Egipcie posiada
korzenie apostolskie. Ewangelię
przyniósł na te tereny św. Marek,
uznawany za pierwszego patriar
chę Aleksandrii. W połowie V w.
Kościół egipski dotknęła schizma,
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która rozdzieliła chrześcijan koptyj
skich i greckich. Od połowy VII w.
Egipt znalazł się pod panowaniem
arabskim. Odtąd chrześcijanie stali
się przedmiotem stałej dyskrymi
nacji i częstych prześladowań, z
nielicznymi tylko okresami względ
nej tolerancji. W ciągu wieków
kilkakrotnie podejmowano próby
przywrócenia jedności z Kościołem
powszechnym. Inicjatywa wycho

Kościół w Warraq (Giza) - miejsce
objawień w grudniu 2009 r.

dziła z Konstantynopola, z Rzymu
czy wreszcie z samej Aleksandrii,
niekiedy dochodziło do podpisania
unii, ostatecznie jednak nigdy nie
udało się w pełni urzeczywistnić
tych dążeń. Sytuację skompliko
wały dodatkowo wielkie rozłamy
w łonie Kościoła powszechne
go: Wielka schizma wschodnia
oraz Reformacja. W konsekwen
cji mamy dziś w Egipcie cztery
główne wspólnoty chrześcijan:
najliczniejszy – Koptyjski Kościół

ortodoksyjny, Koptyjski Kościół
katolicki, Prawosławny patriarchat
Aleksandrii oraz Koptyjski Kościół
ewangelicki. Obecnie chrześcijanie
stanowią ok. 15% ludności tego
kraju, a przez muzułmańską więk
szość traktowani są często jak ludzie
drugiej kategorii.
Matka Najświętsza ukazując
się wiernym Kościoła w Egipcie
dodaje im zatem odwagi w obliczu
piętrzących się ży
ciowych trudności
i wzmagających
się prześladowań.
Tak było w przy
padku objawień
w Zeitun w latach
1968-71, które po
przedziły krwawe
prześladowania
chrześcijan w la
tach 70-tych ubie
głego wieku. Wy
daje się, że ostat
nie objawienia w
Warraq w grudniu
2009 roku niosą
ze sobą podobne
przesłanie nadziei
wobec mającego
nadejść niebawem
pogorszenia się
sytuacji chrześci
jan w związku z
obserwowaną w
ostatnim czasie
nową rewolucją
arabską. Rok na
stępny przyniósł
egipskim chrze
ścijanom krwawe
Święta Bożego
Narodzenia oraz
tragiczny Nowy
Rok – zamach w Aleksandrii przed
wejściem do koptyjskiego kościoła
al-Qidiseen, w którym zginęło 21
chrześcijan, a 97 osób odniosło
rany. W ostatnich miesiącach, po
zakończonych wyborach prezy
denckich, w których zwyciężył kan
dydat islamistów, na fali burzliwych
demonstracji dochodziło nawet do
okrutnego krzyżowania koptów.
Niektórzy obserwatorzy zwra
cają uwagę na jeszcze jedną oko
liczność związaną z czasem uka
zywania się Matki Bożej. Otóż
zarówno objawienia w Zeitun jak i
w Warraq następowały w przeded
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niu innego doniosłego wydarzenia
w Kościele koptyjskim, mianowicie
śmierci jego Patriarchy – Papieża
ortodoksyjnych koptów. Objawienia
w Zeitun (1968-1971) poprzedziły
śmierć Patriarchy Cyryla VI (1971),
a objawienia w Warraq (2009) – Pa
triarchy Szenudy III (2012).
Rzeczą godną podkreślenia
i uznania jest sposób podejścia
władz kościelnych do tych zjawisk.
We wszystkich wymienionych
przypadkach, po zbadaniu przez
kompetentnych przedstawicieli
Kościoła, biskupi koptyjscy po
twierdzali ich nadprzyrodzony
charakter. Dokonywało się to za
wsze bez zbędnej zwłoki i było
wyrazem otwartej postawy wobec
tego rodzaju wydarzeń. W świetle
tego, co do tej pory powiedzieli
śmy na temat sytuacji Kościoła w
Egipcie, nietrudno też zrozumieć,
co stoi u podstaw takiego podejścia
i takiej otwartej postawy hierarchów
– dlaczego tak bardzo cenią każde
błogosławieństwo udzielane temu
Kościołowi przez Najwyższego.
Może to z pewnością stanowić
przykład oraz inspirację dla wie
lu chrześcijańskich wspólnot, a
zwłaszcza dla Kościoła katolickiego
na Zachodzie. Zdaje się, że takie jest
również gorące pragnienie samego
Chrystusa, któremu dał wyraz w
słowie skierowanym do Vassuli Ry
dén w orędziach Prawdziwe Życie
w Bogu: „Córko, pragnę, aby – za
każdym razem, gdy daję im choćby
najmniejszy znak Mojej Obecno
ści – Moja Stolica Święta uczciła
Mój znak błogosławiąc mu. Chcę,
aby świat poznał Moją Obecność,
Moje Bogactwa, Moje Miłosierdzie
i Moje Boskie Dzieła. Pragnę, aby
Moja Stolica Święta rozprzestrze
niała szeroko znaki, które daję, aby
odżywiać świat. Pragnę, aby Moja
ziemia była urodzajna. Nie dajcie
wyrwać kilku pozostających na niej
kwiatów. Chcę, aby ta pustynia zo
stała nawodniona. Kto nawodni Mój
Ogród? Dlaczego zaniedbują Moje
kwiaty?” (20.09.1987, zeszyt 16).

„Pływająca”
Biblia przecho
wywana
w relikwia
rzu w kościele
w Maadi,
na miejscu
cudu w 1976 r.

Aleksander Sztramski
Wiele informacji
na temat objawień w Egipcie:
http://www.zeitun-eg.org/

Osoby z toruńskiej wspólnoty Prawdziwego Życia w Bogu przyjęte przez kapłana
w Warraq w 2012 r., który wręczył im plakaty upamiętniające objawienia.
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Drodzy
Czytelnicy!
Z pewnym opóźnieniem do
tarliśmy do Was z kolejnym nu
merem naszego pisma. Opóźnie
nie to miało rozmaite powody.
Najważniejszy powód to fakt,
że nadal nie znajdujemy drukar
ni, która - po upadku Drukarni
Narodowej w Krakowie w lutym
2012 - chciałaby na dotychcza
sowych warunkach wydrukować
nasze pismo. Być może od no
wego roku będziemy zmuszeni,
dla zachowania dotychczasowej
ceny, zmienić parametry tech
niczne i np. drukować „Vox Do
mini” na nieco gorszym papierze
lub jako pismo czarno-białe. Tę
sprawę jeszcze będziemy rozwa
żać.
Niestety coraz więcej jest de
klaracji ze strony wieloletnich
Czytelników, że wpłata 35 zł na
roczną prenumeratę 1 egz. sta
nowi dla nich poważny wydatek
finansowy, którego już nie są
w stanie dłużej udźwignąć. Dla
nas oznacza to jednak brak środ
ków na pokrycie kosztów dru
ku. Zmniejszyliśmy już nakład z
2500 egz na 2000, jednak to tak
że pociąga za sobą wyższe koszty
druku, gdyż im mniejszy nakład
publikaci tym wyższa jest cena
jednostkowa. Przy okazji przy
pominamy, że przez kilka pierw
szych lat drukowaliśmy pismo
w nakładzie 15 tys. egz., kiedy
z wielkim zapałem, a także przy
nakładzie własnych środków, roz
powszechniała je zaprzyjaźniona
z nami od początku istnienia wy
dawnictwa ś.p. Czesława Mirkie
wicz (wraz z mężem) - pierwszy
wydawca „Echa Maryi Królowej
Pokoju”.
Prosimy gorąco o cierpliwość
wobec podejmowanych przez nas
starań oraz o modlitwę w tej in
tencji. Z pewnością do Waszych
rąk dotrze kolejny ostatni w roku
2012 numer naszego kwartalni
ka. Mamy nadzieję wysłać go na
przełomie grudnia i stycznia.
Przypominamy także znie
cierpliwionym, że od początku
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istnienia naszego pisma zawsze
ogłaszaliśmy, że ukazuje się ono
w odstępach nieregularnych. Li
czymy więc ponownie na Wasze
zrozumienie i cierpliwość. Ze
względów formalnych pismo,
które ukazuje się 4 razy w roku
określane jest mianem kwartalni
ka i jako kwartalnik zostało zare
jestrowane.
Gdyby kiedykolwiek zdarzyło
się, że dalszy druk pisma nie był
by już możliwy, wtedy z pewno
ścią każda osoba, która dokonała
wpłaty, otrzymała zwrot pienię
dzy. Za każdym razem przy wy
syłce egzemplarzy z prenumeraty
na kopercie drukujemy adnota
cję o wysokości wpłaty za dany
rok. prosimy o sprawdzenie, czy
kwota ta zgadza się z dokonaną
wpłatą. Wszystkie niejasności i
błędy można zgłaszać pod nume
rem telefonu wydawnictwa: 32
2584228 (od godz. 8 do 14 w dni
robocze).
Jesteśmy wdzięczni wszyst
kim, którzy pomagają nam roz
powszechnić Vox Domini poprzez
ofiarowanie pisma znajomym, ro
dzinie, sąsiadom.
Informujemy także, że najpóź
niej 1 stycznia 2013 nasz cen
nik (zwłaszcza książek!) ulegnie
zmianie.
Po rekolekcjach 2012
Z tegorocznych wakacji z Bo
giem – organizowanych przez
nasze wydawnictwo od 10 lat na
prośbę Vassuli – skorzystało 14
osób – czytelników „Prawdziwe
go Życia w Bogu.
Zorganizowaliśmy je ponow
nie w Jaworkach (w bliskm są
siedztwie Szczawnicy), słynnych
z rezerwatów przyrody, zwłasz
cza z Wąwozu Homole oraz z re
zerwatu gacków, które zadomo
wiły się na kościelnej wieży.
Było jak zwykle bardzo miło,
rodzinnie, a przede wszystkim
bardzo owocnie duchowo. Stwo
rzyliśmy w tym krótkim czasie
małą wspólnotę, która potrafi
ła się wspólnie modlić, dzielić
osobistymi problemami, a tak
że przemyśleniami płynącymi z
lektury pism Vassuli Ryden. W
czasie wolnym podziwialiśmy
niezwykłe piękno pienińskiej

przyrody, także dzięki niej chwa
ląc Stwórcę. Rekolekcje zakoń
czyliśmy wnioskiem, że warto je
kontynuować tym bardziej, że na
nasz apel odpowiedziały właśnie
te osoby, które jeszcze nigdy nie
były w Jaworkach. W przyszłym
roku może jednak wrócić tam
każdy, kto przywiezie ze sobą
nowego uczestnika. Dom i cha
rakter naszych spotkań rekolek
cyjnych umożliwia goszczenie
zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Zapraszamy osoby pełnoletnie.
Uprzedzając liczne pytania in
formujemy, że charakter tych
wakacyjnych spotkań z Bogiem
dla naszych Czytelników nie daje
jednak możliwości uczestnictwa
w nich rodzin z dziećmi.
Plany na rok 2013
W przyszłym roku planujemy
2 turnusy na przełomie sierpnia
i września. Oczywiście plany
te będziemy mogli zrealizować
tylko wtedy, gdy dopiszą nowi
uczestnicy. W 10-letniej historii
tych wakacji z Bogiem bywało
bowiem różnie. Zdarzały się lata
z 4 turnusami pod rząd, bywały
lata, kiedy z braku chętnych od
woływaliśmy rezerwację domu.
Wahających się – zachęcamy
gorąco do udziału! Dojazd nie
jest łatwy, bo Szczawnica to już
ostatnia miejscowość przed sło
wacką granicą. Jednak łzy wzru
szenia przy pożegnaniu są za
wsze bardzo wymowne i mówią,
że warto było pokonać nieraz dłu
gą i uciążliwą drogę, nawet – jak
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zdarzyło się to w tym roku – znad
morza. Gratulujemy wytrwałości
uczestniczkom z Gdańska!
ODPOCZĄĆ W BOGU
Świadectwo Pauliny
Jaworki – mała, malownicza
miejscowość w Pieninach, gdzie
panuje, prawie niespotykany już
dzisiaj, spokój. Kontakt z górską
naturą zachęca do tego, by czło
wiek zatrzymał się na chwilę i
zastanowił nad własnym życiem.
Taka sceneria jest także wyma
rzonym miejscem na pogłębienie
relacji z Panem Bogiem, dlatego
bardzo się cieszę, że właśnie tam
corocznie odbywają się rekolekcje
„Prawdziwego Życia w Bogu”. W
tym roku miałam okazję w nich
uczestniczyć, co niewątpliwie
pozwoliło mi „odpocząć w Bogu”.
Rodzinna atmosfera, codzien
na Msza Święta i wspólnotowa
modlitwa, wędrówki górskimi
ścieżkami oraz rozważnie Pisma
Świętego i Orędzi podyktowanych
Vassuli – wszystko to sprawiło, że
na nowo odkryłam wartość Słowa
Bożego zawartego w tych Orę
dziach Miłości i Pokoju. Chrystus
pokazał mi, że powinnam na co
dzień żyć tym słowem, które dziś
do nas kieruje. Jezus ponownie
obudził we mnie świadomość Jego
bezustannej Obecności. Pozwolił,
bym poczuła się bezpiecznie w
Jego świętych Ramionach. Na co
dzień bowiem, wśród wielu obo
wiązków, zapominałam często, że
On trwa przy mnie, bym mogła się
na Nim oprzeć. Zapomniałam jak

wielką ulgę przynosi powierzenie
Mu całego życia. Dzięki tym reko
lekcjom Jezus przypomniał mi to
wszystko. Przebudził moje serce
z duchowego letargu.
Niezwykła wartość tych „wa
kacji z Bogiem” tkwiła również
w poznanych tam przeze mnie
ludziach, którzy także zostali
porwani przez Bożą Miłość, ja
kiej można doświadczyć poprzez
lekturę „Prawdziwego Życia w
Bogu”. Najciekawsze, że pomimo
różnicy wieku, płci, wykształcenia
czy doświadczenia życiowego

wszystkich uczestników połączyła
prawdziwa Miłość, której każdy
z nas postanowił oddać życie.
Dzięki takiemu zróżnicowaniu
wszyscy zostaliśmy jeszcze bar
dziej ubogaceni.
Rekolekcje „Prawdziwego
Życia w Bogu” okazały się dla
mnie niezapomnianym doświad
czeniem, którego owocem stało
się pogłębienie relacji z Chrystu
sem. Udało mi się wyciszyć swój
głos, by móc usłyszeć Jego Głos
Miłości.
Paulina Buczek
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Ks. Michał Kaszowski

Ofiarowanie się Bogu

w pismach „Prawdziwe Życie w Bogu”
Istota
ofiarowania się
Słyszy się różne zachęty
do ofiarowania siebie, swoich
rodzin a także całych narodów
Bogu, Jezusowi Chrystusowi,
Jego Najświętszemu Sercu i
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Formą ofiarowania się nasze
mu Panu jest także ogłoszenie
Go Królem i oddanie się pod
Jego wyłączne panowanie.
Jakąkolwiek formę przyjmie
nasze ofiarowanie się Bogu lub
Matce Najświętszej, to zawsze
ma być ono czymś więcej niż
samymi tylko wypowiadanymi
wargami słowami.
Na czym ono polega?
W życiu często coś komuś
dajemy, ofiarowujemy. Ofia
rować coś komu znaczy dobro
wolnie wyzbyć się praw do
rzeczy ofiarowanej jej nowemu
właścicielowi. I tak jeśli damy
jakiemuś człowiekowi np. swo
ją płytę, to pozwalamy mu robić
z nią, co chce. Odtąd ten nowy
właściciel może jej słuchać kie
dy chce, może ją przechowywać
tam, gdzie mu się podoba itp.
Od chwili ofiarowania komuś
płyty ja już nią nie dysponuję,
nawet jeśli jej nowy właściciel
mieszka ze mną w w tym sa
mym pokoju i dlatego cały czas
widzę, gdzie płyta się znajduje.
Podobnie jest z ofiarowa
niem siebie Bogu. Składając
Mu siebie w darze, dobrowolnie
decyduję się na to, by On, mój
Stwórca i Zbawiciel, swobodnie
mną dysponował. Poświęcając
siebie Bogu, zgadzam się na to,
że On będzie o wszystkim decy
dował, a ja wykonam wszystko
tak, jak On tego chce. Dobro
wolnie zgadzam się na to, by
Bóg jakby porwał mnie i popro
wadził, dokąd chce i jak chce.
Ofiarować w pełni siebie
Bogu oznacza pozwolić Mu
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formować nas tak, jak glinę
kształtują ręce garncarza. Gli
na jest mu całkowicie uległa,
nie przeciwstawia się temu, co
czynią z nią jego ręce, dlatego
powstaje z niej to, czego chce
garncarz, to, co będzie przydat
ne dla niego i dla innych ludzi,
np. naczynie, dzban, kubek,
doniczka albo jakaś piękna,
ciesząca oczy ozdoba.
Poświęcić siebie Bogu zna
czy powierzyć Mu się z dzie
cięcą ufnością. Jak posłuszne
dzieci pozwalają rodzicom
wychowywać i formować się,
tak my powinniśmy na to samo
pozwolić Ojcu niebieskiemu,
Duchowi Świętemu i Jezusowi
Chrystusowi, naszemu Na
uczycielowi. Zezwolimy na to
kształtowanie, gdy przyjmiemy
wobec Boga pokorną i pełną
ufności postawę dziecięcą.
Przyjęcie takiej ufnej postawy
cieszy Boga. „Dzieci są Moją
słabością, bo pozwalają Mi
się formować.” (30.01.1987)
Czymś bardzo ważnym w
ofiarowaniu siebie Bogu jest
nasze dobrowolne zezwolenie
Mu na to, by uczynił nas na
rzęd ziem w swoich Boskich
rękach, by mógł nami swobod
nie dysponować i pomógł nam
wykonać te dobre dzieła na
ziemi, które nam zlecił.
Poświęcenie się Bogu może
być nie tylko indywidualne, ale
i zbiorowe. Może ono objąć róż
ne wspólnoty, grupy, społeczno
ści, a więc – rodziny, narody i
państwa. Jeśli jakieś wspólnoty
i społeczności poświęcają się
Chrystusowi Królowi, Jego
Sercu i Niepokalanemu Sercu
Matki Najświętszej, to akt zbio
rowego poświęcenia się wyma
ga jeszcze dołączenia do niego
dobrowolnej osobistej decyzji
członków danej wspólnoty, np.
rodzinnej, państwowej. Dopiero
wtedy następuje pełne poświę

cenie się danego człowieka
Bogu. Dla tych, którzy czegoś
takiego nie uczynili, zbiorowy
akt poświęcenia się jest stałym
wez waniem do świadomego
osobistego ofiarowania siebie
Bogu. Jeśli człowiek takiej de
cyzji nie chce podjąć, to wyraża
przez to swoją niechęć do złoże
nia Mu siebie w ofierze miłości.
Jezus zachęca do zbiorowego
ofiarowania się wszystkich, a
nie tylko mieszkańców Mek
syku, do których skierował
poprzez Vassulę następujące
słowa:
„Przyjdźcie więc, wy i wasze rodziny, ofiarować siebie
Mnie i Niepokalanemu Sercu waszej Matki. Ja, Jezus,
pragnę pozostać w waszym
kraju, aby go uświęcić. Dlatego proszę was, abyście poświęcili wasz kraj Naszym
Dwom Sercom. Z głębi Mojego Serca wszystkich was
błogosławię.” (7.07.1992)
„Dzisiaj, bardziej niż kie
dykolwiek wcześniej, proszę
was wszystkich o poświęcenie siebie, waszych rodzin i
narodów Naszym Dwom Sercom. Pozwólcie Mi oznaczyć
czoła pieczęcią Mego Świętego Ducha.” (20.07.1992)
Motywem autentycznego
ofiarowania się Bogu ma być
miłość do Niego. To ona ma roz
budzić pragnienie oddania Mu
wszystkiego, zrezygnowania z
wszystkiego dla Niego, dania
Mu do dyspozycji nas samych,
całego naszego życia, naszych
rodzin, przyjaciół, narodu,
świata. W pełni poświęca się
Bogu tylko ten, kto miłuje Go
bardziej niż wszystkie stwo
rzenia.
Co ofiarować
Bogu?
Swoje życie i śmierć
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Maryja prosi nas: „Niech
wasze serce, wasz umysł,
wasze oczy i wargi spoczną
na Jezusie. Bądźcie cali
dla Niego i niepodzielni.”
(13.5.1991) Oddać w ręce Boga
mamy nie tylko nasze życie, ale
i naszą śmierć. Dajemy w darze
Panu naszą śmierć wtedy, gdy
dobrowolnie godzimy się na jej
czas i formę, którą On dopuścił
w swojej mądrości i miłości. Ni
czego Bogu nie dyktujemy, lecz
z miłosną uległością i ufnością
pozwalamy Mu o wszystkim
zadecydować.
Życie składamy z miłości
w ręce Boga wtedy, gdy poz
walamy, aby On nadał mu
taki kształt, jaki sobie życzy.
Ofiarowując swoje życie Bogu,
dobrowolnie uznajemy Go za je
dynego pana tego daru, a siebie
– za sługi, które będą nadawać
temu darowi tylko taki kształt,
jakiego On sobie życzy.
Swoją
wolną wolę
Mamy przede wszystkim
swoją wolę oddać z mił ości
Panu, czyli pozwolić Mu decy
dować o wszystkim i dobrowol
nie czynić to, czego On od nas
oczekuje.
„Ofiaruj Mi swoją wolę, zdając
się na Mnie. Jest
to najpiękniejsza
rzecz, jaką możesz
Mi ofiarować.”
(29.5.1987)
„Gdy przycho dzisz do Mnie oddać Mi swą wolę,
patrz Mi prosto w
Oczy. Cieszę się słysząc, jak porzucasz
samą siebie i we
Mnie pokładasz ufność.” (7.11.1990)
Ofiarowanie Bogu naszej
wolnej woli wyraża się w posta
nowieniu okazywania Mu bez
względnego posłuszeństwa.
Oddanie swojej woli Bogu
upodabnia nas do Syna Bożego,
który przez wcielenie przyjął
postać sługi-niewolnika, aby
służyć Ojcu. „Istniejąc w po
staci Bożej nie skorzystał ze

sposobności, aby na równi być
z Bogiem, lecz ogołocił same
go siebie, przyjąwszy postać
sługi” (Flp 2,6-7). Należących
do Chrystusa rozpoznaje On
po tym, że ogołocą oni samych
siebie, podobnie jak On, i będą
służyć Jego Boskiej woli (por.
28.1.1997)
Bóg szanuje decyzje naszej
wolnej woli, którą nam dał.
Posługuje się nią tylko wtedy,
gdy Mu ją dobrowolnie oddaje
my do dyspozycji. „Posługuję
się tym, co Mi ofiarowałaś,
duszo. Posługuję się twoją
wolą tylko wtedy, kiedy Mi
ją dajesz.” (26.10.1989)
Stale oczyszczającą się
i doskonalącą się duszę
Bogu mamy oddawać to,
co dobre, szlachetne i piękne.
Na taką ofiarę On zasługuje i
takie dary pragnie Mu złożyć
nasza autentyczna miłość.
Bogu mamy ofiarować duszę
przyozdobioną cnotami. Takiej
ofiary Bóg pragnie, dlatego sta
le nam pomaga się oczyszczać
i dochodzić do coraz większej
czystości i doskonałości. „Chcę,
by twoja dusza osiągnęła
doskonałość i czystość. Chcę

Podane w nawiasach daty
odnoszą się do pouczeń i
wezwań zawartych w książce:
Vassula Ryden, „Prawdziwe
życie w Bogu” (wydanie III)
Autor tego opracowania
zachęca Czytelników do
przeczytania w całości tych
fragmentów, do których
odwołują się wskazane daty.

sprawić, że twoja dusza postąpi w światłości bardziej
wzniosłej i delikatniejszej.
Twoja dusza, oczyszczona
w ten sposób, będzie zdolna
ofiarować Mi cnoty otoczone
doskonałością i czystością.”
(31.07.1987)
Serce pełne
bezinteresownej miłości
Poświęcenie Bogu swojego
serca jest symbolem ofiarowa
nia mu swojej miłości. Cieszy
Go dar naszej bezinteresownej
miłości. „Pozwólcie Mojemu
Sercu rozradować się ubóstwem, pozwólcie Mojemu
Sercu ucieszyć się miłością
pozbawioną osobistej korzyści.” (20.04.92)
„Żadne ofiary, żadne nocne czuwania, żadne prace fizyczne ani żadne działania
godne pochwały, czynione
na Moją cześć, nie dają Mi
tyle radości, ile jedna dusza,
która przychodzi do Mnie ze
swym sercem w dłoni i ofiarowuje Mi je, wypowiadając
swą miłość do Mnie, nawet
jeśli to brzmi [nieporadnie]
jak bełkot...” (9.9.1997)
„Do czegóż służyłyby Mi
twoje dzieła i jaki
rodzaj czci miałbym
dzięki nim, gdyby
zostały Mi ofiarowane bez uprzedniego dobrowolnego oddania Mi całego twego serca.
Zaprawdę, przyjdź
i naucz się znaczenia tych słów:
“Tym, czego Ja pragnę, jest miłość, a
nie – ofiara; tym,
czego Ja chcę, jest
poznanie Mnie, a
nie – całopalenia.”
(25.9.1997; por. Mk 12,33; Ps
40,7; Ps 51,18-19)
Nasza miłość prawie nigdy
nie jest zupełnie bezintere
sowna. Chociaż nie jest ona
doskonała, mamy ją ofiarować
Bogu, aby ją udoskonalił.
„Ofiaruj Mi twą miłość.
Nawet jeśli czasem jest letnia, przyjmę ją. Daj Mi twą
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miłość, a Ja udoskonalę ją
Moją Boskością. Przychodź
do Mnie tak jak teraz, nie
szukając własnych spraw,
i ofiaruj Mi twoją miłość.
Nie czekaj aż będziesz doskonała, aby ofiarować Mi
swą miłość. Nie czekaj aż
staniesz się święta, aby ofiarować Mi swoją miłość.
Przyjdź taka, jaka jesteś,
z twoimi wadami, a Ja w
Mojej Czystości przemienię
twoją miłość w miłość czystą, odzwierciedlając ją z
Wysokości w tobie. Mała
duszo, upiększę wszystko, co
Mi ofiarujesz. Przyjdź więc
do Mnie taka, jaka jesteś,
i ofiaruj Mi twoją miłość,
tę miłość, której brak tylu
duszom! ” (19.08.1988)
Swoje ciało
Bogu można ofiarować nie
tylko swoją wolę, swoje serce i
duszę, ale także ciało, aby i ono
służyło sprawie Bożej uzdol
nieniami, takimi jak zdolność
mówienia, chodzenia, wyko
nywania różnych prac. Można
ofiarować Bogu swoje ręce, aby
składały Mu w ofierze dobre
czyny.
Dzięki ciału człowiek może
przekazywać życie i w ten
sposób również wypełnić wolę
Bożą. W dziedzinie planowania
rodziny małżonkowie powinni
całkowicie ofiarować się Bogu
do Jego dyspozycji i rezygno
wać ze swego egoizmu na rzecz
miłości do Stwórcy i dzieci.
Swój czas
Jednym z objawów poświę
cenia siebie Bogu jest ofiaro
wanie Mu swego czasu np. na
apostolstwo, na przebywanie
wyłącznie z Nim, na rozwa
żanie Jego wielkości, miłości,
miłosierdzia i licznych łask,
jakich nam stale udziela, na ad
orowanie Go w Najświętszym
sakramencie, na modlitewną
rozmowę z Nim.
„Moje dziecko, zobacz,
jak jestem szczęśliwy, kiedy
modlicie się do Mnie jednym
głosem, ofiarowując Mi wasz
czas. Uświadom sobie, jak
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jestem szczęśliwy, kiedy ty
i Ja wszystko dzielimy.”
(23.05.1996)
„Ja, Jezus, błogosławię
was za godzinę danej Mi adoracji. Miejcie Mój Pokój.”
(23.05.96) Podoba „Mi się,
kiedy widzę, że poświęcasz
Mi swój czas. Żadne ofiary
podjęte w Moje Imię nie są
daremne.” (26.01.92) „Kocham cię za czas, który Mi
dajesz, ofiarowując go tak
hojnie.” (13.10.1991)
Wysiłek walki
z grzechami i wadami
Można Bogu ofiarować rów
nież trud powstrzymywania się
od grzechu, np. wysiłek pano
wania nad językiem, aby nie
wypowiadał słów szkodliwych,
nieużytecznych. Maryja prosi
nas o to: „Jeśli przez post
zapanowaliście nad waszym
ciałem, proszę was, abyście
zapanowali też nad waszymi wargami i wypowiadali jedynie modlitwy oraz
uwielbienia dla Pana. Nie
pozwólcie, aby wasze wargi
potępiały was.” (13.5.1991)
Wszystko to,
co ofiarować możemy
Bóg nie wymaga od nas
więcej, niż możemy Mu ofia
rować, tak jak Jezus nie wy
magał od ubogiej wdowy wrzu
cenia do skarbony wielkiej
sumy pieniężnej. Przeciwnie,
kiedy zobaczył, jak wrzuciła
ona do skarbony zaledwie je
den grosz, przywołał swoich
uczniów i powiedział do nich:
„Zaprawdę, powiadam wam:
Ta uboga wdowa wrzuciła
najwięcej ze wszystkich, którzy
kładli do skarbony. Wszyscy
bowiem wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego nie
dostatku wrzuciła wszystko, co
miała, całe swe utrzymanie”
(Mk 12,43-44).
W jaki celu mamy
siebie ofiarować?
Aby okazać Bogu
swoją miłość
Przez ofiarę z siebie, ze swe
go życia i śmierci okazujemy

Bogu, że kochamy Go ponad
wszystko. Ta ofiara wypływa
jąca z miłości cieszy Go.
„Cieszę się słysząc to
uwielbienie, gdyż z uwielbienia ofiarowujesz Mi całą
swą istotę, serce, duszę i
swój umysł. Vassulo, duszyczko, jak mógłbym oprzeć
się twoim błaganiom wiedząc, że pochodzą od tak
kruchej duszy, którą zaledwie wczoraj wskrzesiłem z
martwych? Jakże Moje Serce mogłoby oprzeć się twoim,
duszyczko, wezwaniom?
Zaczerpnij z Mojego Serca,
mała duszo, i przylgnij do
Mnie!” (7.11.1990)
Aby odpłacić Bogu
za dar Jego miłości
Bóg pierwszy nam się ofia
rował. Nasze ofiarowanie Mu
siebie ma być pełną mił ości
odpowiedzią na Jego nieskoń
czoną miłość do nas.
„Z całą serdecznością
wasz Król ofiarował wam
Serce, ale zauważyłem, że
nie wszyscy ofiarowali Mi
całkowicie własne serca.
Nie wszyscy pragną poddać
się Moim zasadom. Nie, nie
wszyscy poszli za pragnieniami Mego Serca, ale z
powodu braku wiary woleli
posłuchać swego własne-
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go głosu, będącego głosem
ich własnego prawa. Tym
właśnie mówię: módlcie się,
aby nie stracić Mojej łaski.
Módlcie się, abyście czynili Moją Wolę. Niech teraz
rozszerzą się Moje słowa i
niech nie będą przedmiotem
ataków waszych ludzkich
myśli.” (20.8.1992)
Aby Chrystus
zakrólował
w naszych sercach
Mamy ofiarować swoje serca
Jezusowi, aby je przemienił w
swoją własność i aby w nich
zakrólował. „Moją chwałą
jest to, że przychodzicie do
Mnie i mówicie Mi: “Oto ja...
oto jestem...”, i ofiarowujecie Mi wasze serca, abym je
przemienił w Moją własność
i abym w nich królował.”
(10.6.1994)
Aby znaleźć pomoc
w doskonaleniu
i uświęcaniu się
W różnych dziedzinach ży
cia ujawnia się nasza słabość,
która wymaga pomocy. To
umocnienie znajdujemy, gdy
poświęcamy się Bogu. „Zatem
cóż bardziej naturalnego
niż całkowite ofiarowanie
Mi siebie? Pójdź! Przyjdź
do Mnie, Ja jestem twoim

Ojcem. Wiem, że jesteś niezdolna beze Mnie, biedna,
kiedy jesteś zdana na samą
siebie, słaba, kiedy jesteś
sama.” (30.01.1987)
Szczególnego wsparcia po
trzeba nam w dążeniu do do
skonalenia siebie i swojego
postępowania, w dochodzeniu
do świętości. Chrystus zawsze
gotów nam w tym pomóc. Może
to czynić bez przeszkód z na
szej strony, gdy Mu się w pełni
oddamy. „Jak glina formuje
się w ręku garncarza, tak i
ty zostaniesz ukształtowana zgodnie z Moim upodobaniem, bo dałaś Mi twoją
wolę i wolność, abym to
uczynił.” (7.11.1990)
„Ja, Jezus, proszę, abyście ofiarowali Mi wasze
serca, a Ja umieszczę je w
Moim Własnym Najświętszym Sercu, aby tam je ożywić. Napełnię wasze serca
pięknym zapachem i oczyszczę je. Napełnię wasze serca
Moim Światłem i Ciepłem.
Przesycę wasze serca Moją
Miłością i odnowię je cał
kowicie, prowadząc je ku
świętości. Przyozdobię je
Moją Boskością. Gdybyście
tylko zrozumieli, co wam
ofiarowuję, nie bylibyście
niezdecydowani ani nie
wahalibyście się, by Mi dać
całe wasze serca. Słuchalibyście Mnie tym razem.”
(11.02.1992)
Dzięki ofiarowaniu siebie
Chrystusowi będzie On mógł
pobudzić naszą miłość do Niego
i umocnić ją. Wynikiem tego
będzie głębsza pobożność (por.
31.07.1987)
Zostanie przemieniona du
sza tego, kto podda się dobro
wolnie panowaniu Chrystusa.
„Mogę na zawsze uczynić
cię Moją, a Moje Panowanie
nad tobą przemieni twoją
duszę w diament przejrzysty
jak kryształ, promieniejący
i bez skazy.” (1.2.1995)
Serca tych, którzy oddali
siebie Jezusowi, przyozdobi
On dobrocią, szlachetnością i
innymi doskonałościami, tak
jak upiększa się ogród pięk

nymi kwiatami. „Dajcie Mi
wasze serca, a zamienię je w
ogrody napełnione najsubtelniejszymi zapachami, w
których Ja, wasz Król, będę
mógł wypocząć. Pozwólcie
Mi uczynić z nich Moją
Własność, a będziecie żyli.”
(13.10.1991)
Ten, który wybrał nas przed
założeniem świata, pomoże
nam się przekształcić w taki
sposób, byśmy w Jezusie Chry
stusie „byli święci i nieskalani
przed Jego obliczem” (Ef 1,4).
Jezus pragnie naszej dosko
nałości: „Chcę, by twoja dusza osiągnęła doskonałość
i czystość. Chcę sprawić,
że twoja dusza postąpi w
światłości bardziej wzniosłej i delikatniejszej. Twoja
dusza, oczyszczona w ten
sposób, będzie zdolna ofiarować Mi cnoty otoczone
doskonałością i czystością.”
(31.07.1987)
Jeśli ofiarujemy Bogu nasze
serce, On przemieni naszą du
szę i pojawią się w niej różne
znaki jej głębokiej przemiany
nazywanej przebóstwieniem:
znak radości, pokoju, rosnącej
miłości. I „to w ten sposób,
dzięki miłości, dusza może
otrzymać Poznanie Boga w
Trójcy. Przemieniona dusza
będzie jak lampa jaśniejąca
od środka i na zewnątrz
Boską miłością i wiedzą o
Bogu oraz rozumieniem Go.
Szczęśliwa i uwolniona od
świata i jego mroku dusza
ta wzniesie się do Mnie i
pozostanie na Moim Łonie.
Rozpalona miłością, upojona Moją Słodyczą, dusza
ta będzie szukać gorliwie,
jak wniknąć jeszcze głębiej
w Najświętszą Trójcę. A Ja,
najdelikatniejszy Oblubieniec, będę nadal przyciągał
tę duszę coraz bliżej Płomieni Miłości Mego Serca i
będę zanurzał ją w Nas, aby
w Nas odpoczęła i stała się
zdolna rządzić z Nami” (por.
Ap 3.21) (5.8.2000)
Dla udoskonalenia
obrazu i podobieństwa
Bożego
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Bóg stworzył nas na swój
obraz i na swoje podobieństwo.
To podobieństwo powinniśmy
w sobie stale rozwijać. Najpeł
niejszy obraz i podobieństwo
do Stwórcy nosi w sobie Jezus
Chrystus, prawdziwy człowiek
i prawdziwy Syn Boży. Tych,
którzy ofiarują Mu siebie, On
tak uformuje, że ujawni się w
nich pełny Jego obraz i pełne
Jego podobieństwo.
„Ofiarujcie siebie Bogu,
a On weźmie was za rękę i
ukształtuje. Uczyni z was
odbicie Swego Boskiego Obrazu.” (7.07.1992)
Aby upodobnić się
do Chrystusa
Tego, kto się ofiaruje Sercu
Chrystusa, On ukształtuje na
swoje podobieństwo i uczyni
jego serce podobne do Serca
swojego. „Pozostaw Mi wolność i pozwól Moim Boskim
Rękom ukształtować cię
tak, jak Ja tego pragnę.
Ukształtuję cię na Mój Obraz.” (5.05.1987)
Dzięki dobrowolnemu ofia
rowaniu siebie Jezusowi sta
niemy się podobni do Niego w
myśleniu, mówieniu, działaniu
i odczuwaniu. „Całkowicie cię
ogarnę, mała, w taki spo
sób, że Moje Dążenia staną
się twoimi dążeniami, Moje
Słowa staną się twoimi
słowami, Moje Myśli – two
im i myślami i ukryję cię
w największych głębinach
Mojego Najświętszego Ser
ca. Wymażę zupełnie twoje
“ja”, jeśli Mi na to pozwolisz. Od tej chwili, po twoim
poświęceniu się Memu Najświętszemu Sercu, będziesz
Mnie uwielbiać z głębi serca
i służyć Mi z Ogniem w swoim wnętrzu. Będziesz Mi
służyć wiernie i z większym
żarem niż kiedykolwiek
wcześniej. Jesteś słaba, lecz
Moja Siła cię podtrzyma.
Nie pozwolę ci stracić Mnie
z oczu, jak też nie pozwolę
twojemu sercu rozpraszać
się. Twoje serce będzie szukało bez przerwy tylko Mnie
samego i tylko Mnie samego
32

będzie pragnęło. Sprawię, że
znienawidzisz wszystko, co
sprzeciwia się Mojej Świętości i Mojej Woli. Przesieję cię
przez sito, aby się upewnić,
że nie pozostał w tobie żaden
rywal.” (7.11.1990)
Dla pełnego
zjednoczenia się przez
Jezusa z Trójcą Świętą
Dzięki ofiarowaniu siebie
Bogu będzie się pogłębiać na
sza jedność z Nim. Tego zjed
noczenia dokonała w nas już
łaska chrztu świętego. Jedność
z Chrystusem wzrasta dzię
ki każdej Komunii św. „Kto
spożywa moje Ciało i Krew
moją pije, trwa we Mnie, a Ja
w nim. (J 6,56). Jezus pragnie
w nas przebywać, zaprasza
nas do pełnego zjednoczenia
się z Nim: „Umiłowana, żyj
we Mnie, a Ja w tobie; ty we
Mnie, a Ja w tobie. My. Przystosuj się do Mnie, zjednocz
się ze Mną.” (5.05.1987).
Jezus chce mieszkać stale w
naszych sercach jak w niebie.
„A jeśli zapytacie: «co możemy Ci teraz ofiarować?» –
odpowiem wam: «ofiarujcie
Mi wasze serca, a Ja przyjdę
wam z pomocą w niedostatkach waszej wiary. Otwórzcie serca, a Ja przemienię je
w Niebo dla Mnie, waszego
Boga, i będę mógł w nim być
uwielbiony.»” (1.2.1995)
Jedność utworzoną przez
łaskę chrztu świętego i Ko
munii św. mamy dopełnić przez
dobrowolne i świadome ofi
raowanie Jezusowi siebie,
przez związanie się duchowymi

więzami z Nim, przez zjedno
czenie swojego umysłu z Jego
umysłem, swojej woli z Jego
wolą, swoich uczuć z Jego uczu
ciami, swoich rąk z Jego ręka
mi, swoich stóp z Jego stopami,
swoich ust z Jego ustami, gło
szącymi Dobrą Nowinę. Przez
akt pełnego ofiarowania siebie
Chrystusowi pozwalamy Mu
powiązać nas więzami wiecz
nymi z Nim, Bogiem, Panem,
Oblubieńcem i Przyjacielem.
„Przywiąż się do Mnie więzami wiecznymi. Żyj dla
Mnie, dla Mnie samego.”
(5.05.1987)
Dzięki tym więzom nasze
myśli powinny być takie same,
jakie On ma w swoim Boskim
umyśle; nasze pragn ienia i
uczucia takie, jakie przepeł
niają Jego Boskie Serce; nasze
słowa takie, jakie On by wypo
wiedział, a czyny takie, jakie
On by wykonał na naszym
miejscu.
Aby umniejszać zło istniejące w nas i wokół nas
Mamy zmazywać niepra
wość świata przez ofiarowanie
Bogu swojej miłości. „Zmazuj
nieprawość świata ofiarowując
Mi i okazując Mi więcej miłości.
(5 - 29.08.90)” Do oczyszczania
się świata ze zła przyczynia
się nasza modlitwa połączo
na z jakąś ofiarą. „Módl się
bez przerwy... Wielu zostanie
oczyszczonych przez modlitwy.
Wielu zostanie oczyszczonych
przez ofiary i post. Nie ociągaj
się, czas nagli. Błogosław Mnie
więcej.” (5 - 29.08.90)
Bóg w nadzwyczajny sposób
umacnia tych, którzy ofiarowali
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Mu swój czas i siebie do walki
ze złem. „Błogosławieni ci,
którzy przez wzgląd na Mnie
dobrowolnie ofiarowali swój
czas i poświęcili samych siebie,
aby wyjść i zaangażować się w
walkę obecnego czasu i zwal
czać siły zła. Zaciągnęli się jak
żołnierze. Łaska Ducha Świę
tego podtrzyma ich i opasze
mocą, formując ich, aby stanęli
w szeregu pośród Archaniołów,
którymi dowodzi Michał i Ra
fał.” (5.5.2001)
Ofiarowanie swojej woli
Bogu osłabia wpływy szatana,
demonów i zdeprawowanych
ludzi na nas. Dlatego Chrystus
prosi: „Ofiaruj Mi swą wolę,
a nieprzyjaciel nie będzie
miał żadnej możliwości,
aby się do ciebie zbliżyć.”
(5.06.1992)
Dla zbawienia siebie
i innych
Imię Jezus znaczy „Bóg zba
wia”. Poświęcić siebie Jezusowi
znaczy więc oddać się w ręce
Tego, który zbawia. Oddać się
do pełnej dyspozycji Zbawicie
lowi znaczy również pozwolić
Mu na to, by przez nas pomagał
innym dojść do zbawienia. Ofia
rować się Zbawicielowi znaczy
dać Mu pełną swobodę działa
nia w nas i przez nas. „Pozostaw Mi wolność działania
poprzez ciebie. Ja jestem
Jezusem, a Jezus znaczy
Zbawiciel!” (5.05.1987)
Przez ofiarowanie się Jezu
sowi mamy stać się siecią, któ
ra łowi dla Niego i przyciąga do
Niego nie ryby, lecz ludzi. „Posługuję się tobą. Jesteś Moją
siecią, tak, rzucam cię na
świat. Powinnaś ofiarować
Mi dusze dla ich zbawienia:
Ja je zbawię. Nie stanie się
to jednak bez twego cierpienia.” (21.06.1987)
Bóg chce przez głoszenie
Ew angelii naszymi ustami
pomóc światu poznać siebie
– Tego, który jest miłością.
„Ukazuję poprzez ciebie
Moją Nieskończoną Miłość
całej ludzkości, aby każdy
człowiek mógł zobaczyć i
dowiedzieć się, że Ja jestem

Bogiem Miłości, Ogniem pochłaniającym.” (26.10.1989)
Aby pomóc innym ludziom
się zbawić
Mamy kochać bliźniego Bożą
miłością, czyli tak, jak go kocha
sam Bóg. On zaś pragnie tylko
dobra dla każdego człowieka,
przede wszystkim szczęścia
wiecznego. Bóg pragnie przez
nas pomagać ludziom na ziemi
i prowadzić ich do pełnego i
wiecznego szczęścia w niebie.
Stwórca nie chce jednak nas
zmuszać do tego zadania. Chce
On, byśmy dobrowolnie uczy
nili swoim Jego pragnienie
zbawienia każdego człowieka
i szli za tym pragnieniem, po
magając, komu potrafimy, w
dążeniu do zbawienia: zwłasz
cza dzieciom, niewierzącym i
wszystkim tym, którzy nie chcą
porzucić swojego grzesznego
życia. Za tych ludzi powinni
śmy się modlić i ponosić za nich
różne wyrzeczenia się tego, co
bardzo lubimy. Jeśli to możliwe
powinniśmy rozmawiać z nimi
o Bogu, o nieśmiertelnej duszy,
o wiecznym życiu po śmierci w
szczęściu lub cierpieniu.
Bóg pragnie naszej dobro
wolnej współpracy w zbawianiu
ludzi. Ta współpraca stanie się
możliwa, gdy Mu się w pełni
ofiarujemy. Powinniśmy więc
oddać Mu do dyspozycji wszyst
kie nasze uzdolnienia, nasze
myślenie, mówienie, działanie,
a nawet uczucia, aby Bóg mógł
tym wszystkim - jakby narzę
dziem - swobodnie ujawniać
swoją miłość do świata, która
pragnie wszystkich ludzi ob
darzyć wiecznym szczęściem
zbawienia.
Dla ratowania
przed piekłem
Bóg chce, abyśmy ofiarowali
Mu siebie z miłości, dla ratowa
nia ludzi, którzy przez swoje
grzeszne życie narażają się na
wieczne piekło.
„Wszystko, o co cię proszę,
to miłość. To Mój Refren.
Potrzebuję każdej kropli
miłości znajdującej się w
twoim sercu. Pragnę całej

miłości, jaką posiadasz, aby
odkupić tych, którzy kierują się do wiecznego ognia.”
(20.10.1990)
Naszą ofiarę miłości Chry
stus wykorzystuje do przemie
niania ludzkich serc. „Dzięki
waszej ofierze zamieniam
pustynie w ogrody... Dzięki
waszej miłości wskrzeszam
umarłych.” (10.6.1994)
O to wskrzeszenie ze śmierci
grzechu do życia mamy często
się modlić. „Módl się za twoich braci, za tych, którzy
leżą wciąż jak trupy, pokryci grubą warstwą kurzu.
Módl się, aby Mój Oddech
rozproszył ten pył i aby Mój
Palec dotknął ich serc, aby
i oni zwrócili się do Mnie, bo
opuścili Mnie dla rozrywek,
żeby nie powiedzieć więcej.”
(7.11.1990)
Jezus jest wdzięczny za
każdy trud ratowania od piekła
grzeszników.
Maryja mówi: „Mój Umi
łowany Syn jest głęboko
wzruszony, gdy ty i inni, którzy dzięki łasce rozpoznali
Jego Miłosierne Wezwanie w
tym Jego wzniosłym hymnie,
poś więcacie wszystko, co
posiadacie, dla zbawienia
dusz.” (9.4.1998)
Bóg potrafi i chce wykorzy
stać każde uczynione przez nas
dobro dla zbawienia naszego i
bliźnich, żyjących na ziemi lub
w czyśćcu. „Nic nie będzie da
remne, wszystko posłuży do
uratowania Moich dzieci.
Nie bój się, pozwól Mi pro
wadzić cię...” (20.02.1987)
Aby pomóc Kościołowi
zjednoczyć się
Jezus Chrystus założył tylko
jeden Kościół i gorąco modlił
się do Ojca o jego jedność. Ta
jedn ość została naruszona
przez grzech, może jednak być
odbudowana. Każdy, kto ko
cha Chrystusa i pragnie tego,
czego On pragnie, poświęci się
Jezusowi i złączy się z Jego
nieustanną modlitwą o jedność.
Zbawiciel gorąco prosi o jedno
czenie Kościoła.
„Kiedy mówię: “Ożyw Mój
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Kościół” albo “Upiększ Mój
Kościół”, albo “Zjednocz Mój
Kościół”, rozumiem przez to,
że będziesz się modlić, modlić bez przerwy, że będziesz
się modlić z całego serca, że
będziesz Mnie kochać z żarliwością i że uwielbisz Mnie
aktami wynagrodzenia, które dołączą się do ofiar Moich
świętych męczenników.”
(20.10.1990)
Zjednoczenie Kościoła po
ludzku wydaje się niemożliwe,
jednak dla wszechmogącego
Boga nie ma rzeczy niemoż
liwych. Zbawiciel prosi nas
o modlitwy w tej intencji, o
wynagradzanie za grzech trwa
jącego podziału i za inne grze
chy. Dzięki „twoim aktom
wynagrodzenia i gorliwym
modlitwom, ofiarowywanym Mi z miłością, „Możesz
przyo zdobić Mój Kościół.
Moż esz zgromadzić Mój
Lud pod Moim Imieniem,
aby celebrował mszę wokół
jednego, jedynego ołtarza.
Możesz naprawić laskę ich
pas terza, tę laskę, którą
najp ierw przełamali na
pół, a potem na wiele kawałków. Ta jedność wydaje
się lud ziom niemożliwa,
ale dla Mnie wszystko jest
moż liwe. Módl się zatem
i wynagradzaj za twoich
braci. Potrzebuję dusz-ofiar,
potrzebuję hojnych dusz,
aby wynagrodzić za zło mi

łością, aby wynagrodzić za
zło ofiarą z samego siebie.
Zatem oddajcie Mi waszą
wolę, a Ja uczynię was Mo
imi narzędziami Pokoju i
Miłości. Uczynię z was Moje
narzędzia Pojednania i Jed
ności.” (20.10.1990)
Jezus prosi nas przede wszy
stkim o miłość, gdyż bez niej
prawdziwej jedności odbudo
wać nie można. „Wszystko, o
co was proszę, to miłość, aby
zburzyć zapory powodujące
wasze rozbicie. Módlcie się,
wy, którzy ofiarowaliście Mi
wasze serca, i połączcie je
z Moim Najświętszym Ser
cem dla jedności Moich Ko
ściołów.” (13.10.1991)
Każdy może przyczynić się
do zjednoczenia Kościoła, jeśli
z wiarą i miłością zacznie się
modlić o jego jedność. „Tak,
ofiaruj Mi twoje modlitwy,
a Ja naprawię Mój Dom,
który jest też twoim Domem.
Bądź prawa, a zostanie ci
udzielona ta specjalna łaska. Przemienię Mój Kościół
jak w czasie Przemienienia,
ab y odnalazł – w dniach
Swoich zaślubin – całą pro
mieniejącą chwałę Swej
młodości. Uczynię wszystkie
te rzeczy przez wzgląd na
Moje Święte Imię. Zjednoczę
was, aby ukazać Moją Moc.”
(20.10.1990)
Aby pomóc Kościołowi
pokonać ataki zła,
które próbują
go zniszczyć
Przez wieki
swego istnienia
Kościół był ata
kowany przez złe
duchy i współpra
cujących z nimi
ludźmi. Celem
tych ataków było
zniszczenie Ko
ścioła, założonego
przez Chrystusa
dla zbawiania
wraz z Nim świa
ta. Każdy ma bro
nić Kościół przed
tymi złośliwymi
atakami w sposób,
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jaki Bóg wyznaczył każdemu z
nas: jako głosiciele słowa Bo
żego, szafarze sakramentów,
teolodzy itp. Każdy ochrzczony
ma stać się w rękach Chrystusa
jakby chroniącą Kościół tar
czą. Ma zatrzymywać strzały,
ciosy i uderzenia skierowane
w Mistyczne Ciało Chrystusa i
w różne zbawcze dzieła, które
rozbudza Duch Święty. Taką
obronną tarczą można się stać
przez swoje modlitwy i przez
ofiarowanie siebie Chrystuso
wi.
Dla zwalczenia błędów
rodzących zamęt
i utrudniających
zbawienie
Jedna z form niszczenia Ko
ścioła polega na rozszerzaniu
błędnych nauk dla przyćmie
nia jasnego światła Ewangelii.
Jedne błędne nauki fałszują
Boże przykazania, nazywając
dobrem grzech, a złem – do
bro. Ten rodzaj błędów wnosi
zamęt w dziedzinie moralnej,
utrudnia jasne odróżnianie
grzechu od świętości. Drugi ro
dzaj błędów usiłuje sfałszować
prawdy wiary, aby utrudnić
człowiekowi spotkanie się ze
swoim jedynym Zbawicielem,
Jezusem Chrystusem, i przy
jęcie danych nam przez Niego
środków, które pomagają nam
osiągnąć zbawienie, np. Eucha
rystii, spowiedzi św, sakramen
talnego małżeństwa i innych
sakramentów, pouczeń papieży
dotyczących wiary i moralności,
pomocy Matki Bożej i świętych
itp.
Przez ofiarowanie się Bogu
mamy stać się wojownikami
niszczącymi błędne nauki i
szatańskie królestwo zła. Do
każdego człowieka dobrej woli
odnoszą się słowa skierowa
ne do Vassuli: „Ofiaruj Mi
życie jak dobry żołnierz,
gdyż zwerbowałem cię do tej
Świętej Bitwy, abyś zwalczyła błąd i była zagrożeniem
dla szatana i całego jego
królestwa. Nie lękaj się cierpień, które muszą na ciebie
przyjść. Bądź dzielna w doświadczeniach, bądź cierpli-
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wa, jak Ja jestem cierpliwy.
Szatan zwodzi dziś wielu z
was. Zwodziciel jest wśród
was, rozszerzając swe błędy
między wielką liczbą nieświadomych i uśpionych,
bo woleli oni własne przyjemności zamiast Mnie, ich
Boga. Niektórzy zachowują
zewnętrzny pozór pobożności, lecz odrzucili wewnętrzną moc: Mojego Świętego
Ducha..” (5.06.1992)
Dla powstrzymania
grożących światu
nieszczęść
Każdy z nas swoimi mod
litwami i ofiarami łączącymi
się z pełnym poświęceniem się
Bogu może powstrzymywać
różne nieszczęścia stale za
grażające ludzkości.
Dzięki „twoim aktom wynagrodzenia i gorliwym
modlitwom, ofiarowywanym Mi z miłością, możesz
powstrzymać nieszczęścia,
które właśnie mają nadejść,
możesz powstrzymać klęski
naturalne, możesz ugasić
płomień gniewu Mego Ojca.
Bóg pozwoli się wzruszyć.
Twoje modlitwy mogą sprawić, że On da się ubłagać.”
(20.10.1990)
Dzięki modlitwie i poświę
ceniu siebie Bogu można dopro
wadzić do tego, że znikną wojny
i inne formy przemocy. Tak o
tym poucza Maryja: „Ujrzałam z wysoka okropności i
Moje Serce jest złamane. Ale
dopóty nie mogę odbudować
krajów i przywrócić Pokoju
między braćmi, dopóki nie
będziecie uważni na Moje
błagania o modlitwy i na
Moje Wezwania do poświęcenia się. Utrata dzieci,
wdowieństwo skończyłyby
się wtedy w jednej chwili.”
(7.07.1992)
Ofiarowanie Chrystusowi
siebie i dotykających nas przy
krości, cierpień, prześladowań
może powstrzymywać wojny.
„Kiedy nagle spada na ciebie śmiertelny bicz, Moje
dziecko, ofiarowuj Mi go.
Zrobię z niego dobry użytek.

Narody są na skraju wojny!
Czy rozumiesz? Maleńka,
oddaj Mi swoje cierpienia,
bo szaleństwo jest gotowe
rozgorzeć... Miej Mój Pokój...
Miej ufność we Mnie (...)
Pamiętaj, Ja cię wzmocnię.
Jest też anioł u twego boku,
aby cię pocieszyć i opatrzyć
twoje rany.” (8.01.1991)
Aby na świat nie wylała
się sprawiedliwość Boga,
lecz Jego miłosierdzie
Nasze modlitwy i ofiarowa
nie siebie Chrystusowi sprawia,
że Bóg okazuje światu miłosier
dzie zamiast sprawiedliwości.
„Módl się, duszo! Módl się,
aby Sprawiedliwość złagodniała i nie spadła nagle, jak
uderzenie pioruna, na wasze
narody.” (7.11.1990)
„Wynagradzajcie winy
ziemi postem, ofiarami i modlitwami serca.” (5.05.1992)
Boża sprawiedliwość prze
jawia się na ziemi w tym, że po
zwala On na to, by na człowieka
spadły konsekwencje jego złego
postępowania np. jego niena
wiści, zazdrości, chciwości,
pychy, nieczystości, lenistwa,
braku przebaczania, niszcze
nia zdrowia przez obżarstwo,
pijaństwo, narkotyki, środki
ant yk oncepcyjne itp. To nie
Bóg tworzy zło na świecie, lecz
człowiek. Wszystkim mającym
pretensje do Boga za świat, w
którym jest wiele zła, przemocy,
niesprawiedliwości, mógłby On
powiedzieć: „Nie podoba wam
się świat, w którym jest tyle
zła? To zła tego nie czyńcie.”
Bóg nie wzywa do wojen, do
mszczenia się, do niesprawie
dliwości, zatruwania bliźnim
życia. Dopuszcza jednak to
wszystko ze względu na wolną
wolę człowieka i po to, byśmy
się przekonali, ile cierpienia
rodzi się z grzechu. I to jest Jego
sprawiedliwością.
Jednak Ten, który nie jest
samą sprawiedliwością lecz Mi
łością, woli okazywać miłosier
dzie niż sprawiedliwość. „Pragnę udzielić wam wszystkim
Mojego Miłosierdzia przed
Moją Sprawiedliwością i

jestem spragniony, aby dać
wam jedno serce wypełnione
jednym duchem miłości. Potrzebuję jednak więcej dusz-ofiar, potrzebuję miłości
ofiarnej. Iluż jest gotowych
się poświęcić? Ilu jest gotowych ofiarować Mi siebie,
przemieniając się w krucyfiks? (...) Kto zrezygnuje ze
swoich dążeń dla pragnień
Moich? Kto pragnie porzucić
własne sprawy dla Moich?
Kto będzie poszukiwał tego,
co jest najmniej poszukiwane w świecie, Mojego Krzyża,
i kto poniesie Go z miłością?
Któż gotów jest poszukiwać
tego, co najmniej poszukiwane pomiędzy wami:
kto będzie szukał Miłości?”
(30.3.1992)
Aby pomagać duszom
cierpiącym w czyśćcu
Nasze modlitwy, ofiary, na
sze poświęcenie się Bogu po
maga nie tylko nam samym,
nie tylko Kościołowi i światu,
lecz również duszom w czyśćcu.
„Duszo! Gdybyś wiedziała,
ile dusz cierpi w tej chwili w czyśćcu... Wyzwól je z
czyśćca, aby mogły przyjść
do Mnie. One gorąco pragną
być ze Mną, ale nie są do tego
zdolne z powodu splamienia
dusz. Wyzwalaj je przez modlitwy i ofiary. Wyzwalaj je,
kochając Mnie, uwielbiając
Mnie. Wyzwalaj je, przywiązując się do Mnie i do
Mojego Krzyża. Wyzwalaj je
czynami miłości. Wyzwalaj
je, dzieląc Moje Cierpienia.”
(19.08.1988)
*
Ofiarowanie się Bogu – tak
jak jest ono przedstawione w
pismach Vassuli – to droga do
uświęcenia się. Także przykłady
świętych i Matki Bożej ukazują tę
drogę jako najpewniejszą drogę
do doskonałości i do zbawienia.
W następnym numerze te
matyka ofiarowania siebie Bogu
na postawie pism Vassuli Ryden
„Prawdziwe Życie w Bogu” będzie
kontynuowana w artykule o do
skonaleniu swego poświęcenia.
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WIEŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
W POLSCE I NA ŚWIECIE
Cerkiew greckokatolicka na
Ukrainie chce iść za przykładem
Kościoła katolickiego w Polsce
Cerkiew ta pragnie zainicjować
proces pojednania z moskiewskim
patriarchatem prawosławnym.
„Inaczej nie uda się nam po
wstrzymać rusyfikacji Ukrainy ani
ukrainofobii w Rosji” – oświadczył
zwierzchnik ukraińskich grekoka
tolików abp Światosław Szewczuk.
W jego przekonaniu stało się
dobrze, że to właśnie Kościoły za
inicjowały proces pojednania mię
dzy Rosjanami i Polakami. „Nie
usłyszeliśmy wprawdzie, co Polacy
przebaczają Rosjanom, oraz za co
Cerkiew prawosławna chce przepro
sić Kościół łaciński w Polsce. Kiedyś
być może zostanie to powiedzia
ne. Jednakże dano bardzo wyraźny
przykład oraz wystosowano usilne
wezwanie do pojednania” – oświad
czył abp Szewczuk.
Docenił on również fakt, że
Patriarchat Moskiewski stara się
nawiązywać relacje ze zwierzchni
kami Kościołów lokalnych, a nie
tylko ze Stolicą Apostolską. „Mam
nadzieję, że coś podobnego stanie się
również na Ukrainie i Patriarchat
Moskiewski uzna nas za swego roz
mówcę. Do tej pory mówiono o nas
tylko w Watykanie i to zazwyczaj
bez nas” – zaznaczył zwierzchnik
grekokatolików. W jego przekona
niu wspólne rozważenie bolesnych
kwestii w świetle Ewangelii mogło
by doprowadzić do uzdrowienia
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pa
mięci i konstruktywnej współ
pracy.
Okazją do podzielenia się tymi
uwagami była konsekracja grec
kokatolickiej katedry Przemienie
nia w Kołomyi (na zdjęciu). Obok
abpa Szewczuka uczestniczył w
niej nuncjusz apostolski na Ukra
inie abp Thomas Gulickson, który
odczytał przesłanie od Benedyk
ta XVI. W uroczystościach wzięło
udział 25 tys. wiernych.
„Niepokorny” Kościół
Opóźnienie rozpoczęcia zajęć w
wyższym oraz niższym seminarium
duchownym diecezji w Szanghaju a
także usunięcie ze stanowiska prze
łożonej generalnej zgromadzenia
za brak „współpracy” z władzami
– takie represje zastosowało Patrio
tyczne Stowarzyszenie Katolików
Chińskich (PSKCh) wobec „niepo
kornych” przedstawicieli Kościoła,
wspierających biskupa Thaddeus
Ma Daqina.
W dzień swej sakry opuścił on
szeregi tej kontrolowanej przez
władze instytucji. Benedykt XVI
w liście do chińskich katolików z
2007 r. stwierdził, że działanie or
ganizacji tego typu nie jest zgodne
z nauczaniem katolickim.
Wyraźnie manifestowana przez
nowego biskupa wola bojkotowa
nia hierarchów wyświęconych bez
zgody Stolicy Apostolskiej oraz
wy
cofanie się ze Stowarzysze
nia Patriotycznego spowodowały
wściekłość władz i areszt domowy
hierarchy. Zabroniono mu nosze
nia insygniów biskupich.
Chińskie władze usunęły tak
że ze stanowiska siostrę Agnes
Liu Shujing, przełożoną generalną
zgromadzenia Ofiarowania Najśw.
Maryi Panny za „brak współpracy”.
Zdaniem agencji Asianews reżim
w Pekinie obawia się, że przykład
katolików Szanghaju może być za
raźliwy. Dlatego podejmuje bru
talne kroki w celu utrzymania swej
dotychczasowej „polityki wyzna
niowej”. Według posiadanych przez
tę włoską agencję informacji, wielu
biskupów oficjalnych bardziej zde

cydowanie broni interesów Kościo
ła. „W Kościele katolickim zachodzą
te same procesy, jak i w chińskim
społeczeństwie: rząd stracił kontrolę
nad masami i zaufanie. Wierni nie
zważają już na stanowisko Stowa
rzyszenia Patriotycznego, które nic
już nie znaczy” – cytuje słowa jed
nego z biskupów agencja Asianews.
Chrześcijańskie getta
Cztery lata po fali antychrześci
jań
skich pogromów, jakie miały
miejsce w indyjskim stanie Ori
sa sprawiedliwości wciąż nie stało
się zadość. Tysiące chrześcijań
skich rodzin żyje w gettach, gdzie
są dyskryminowane, co najmniej
10 tys. osób wciąż nie ma dachu
nad głową, a obiecane przez rząd
odszkodowania za zniszczone
domy w wielu wypadkach pozo
stały tylko na papierze. Ten tra
giczny obraz jawi się ze specjalne
go raportu przygotowanego przez
dziennikarzy, polityków, pracowni
ków socjalnych, którzy w sierpniu
odwiedzili 16 wiosek, w których
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dochodziło do przemocy. Twórcy
raportu podkreślają, że zakończy
ły się masowe prześladowania ze
strony hinduistycznych funda
mentalistów, jednak dyskrymina
cja chrześcijan wciąż ma miejsce.
Wyznawcy Chrystusa nie są np.
przyjmowani do pracy. Ludzie,
którzy uciekli przed pogromami
z miasteczka Batticola, usłyszeli,
że mogą wrócić do swych domów
tylko wówczas, gdy przejdą na hin
duizm. 5 tys. osób mieszka w spe
cjalnie wybudowanych koloniach,
które w praktyce są dla chrześcijan
gettami. Żyją tam w tragicznych
warunkach sanitarnych, nie mając
dostępu do studni. Raport przypo
mina, że z ponad 3200 zgłoszeń o
popełnieniu przestępstwa, policja
przyjęła tylko jedną czwartą, a wy
rok skazujący zapadł zaledwie w 73
przypadkach. Mimo, że w czasie
pogromów zniszczonych zostało
300 kościołów oraz wiele klaszto
rów, szkół i ośrodków społecznych,
to stanowe władze Orisy nie przy
znały dotąd Kościołowi żadnego
odszkodowania. Pogromy chrze
ścijan rozpoczęły się 24 sierpnia
2008 r. i trwały siedem tygodni.
Kosztowały życie 95 osób. Znisz
czono ponad 6,5 tys. domów w 450
wioskach.
Benedykt XVI
odwiedził Liban
Msza św. z udziałem ponad
350 tys. osób w Bejrucie i wręcze
nie adhortacji apostolskiej „Ecc
lesia in Medio Oriente”, spotkanie
z 16-tysięczną rzeszą
młodzieży Libanu i
Bliskiego Wschodu w
patriarchacie maro
nickim w Bkerké oraz
z elitami polityczny
mi, społecznymi i kul
turalnymi w Pałacu
Prezydenckim w Ba
abda - to główne wy
darzenia pielgrzymki
apostolskiej Benedykta
XVI do Libanu. 24 za
graniczna podróż Ojca
Św. odbyła się 14-16
września 2012.
Jeszcze przed jej
rozpoczęciem więk
szość międzynarodo
wych komentatorów i

mediów uznała tę podróż za jedną
z najtrudniejszych w pontyfika
cie obecnego papieża w wymiarze
zarówno politycznym, jak i religij
nym. Benedykt XVI musiał stanąć
wobec takich problemów Bliskiego
Wschodu jak „arabska wiosna” w
Egipcie, Tunezji, Libii i innych kra
jach tego regionu, w wyniku czego
coraz większe wpływy zdobywają
tam radykalne ugrupowania islam
skie.
Pielgrzymka miała wymiar
przede wszystkim duchowy i reli
gijny. Papież przyjechał do kraju
szczycącego się tolerancją i wolno
ścią religijną, w którym wyznawcy
Chrystusa stanowią niespełna 40
proc. wśród prawie 4 mln miesz
kańców, a ich liczba stale maleje.
Dlatego wielokrotnie padały z ust
Benedykta XVI słowa otuchy i ape
le do maronitów, melchitów, ka
tolickich Ormian i syrokatolików,
aby nie emigrowali i pozostawali
na ziemi swych ojców, będąc jej
„światłem, solą i zaczynem”. Liban
to mozaika 18 wyznań i religii i dla
tego tak duży akcent papież położył
na dialog ekumeniczny z innymi
wyznaniami chrześcijańskimi oraz
na dialog międzyreligijny z isla
mem różnych nurtów: sunnickim,
szyickim, alawickim i Druzów.
Większość wyznawców Allaha,
w tym także członkowie radykal
nego Hezbollahu, przyjęła papieża
z otwartymi ramionami. Szczegól
ną uwagę zwróciło oświadczenie
muftiego sunnitów Mohammeda

Raszida Kabbaniego, który zapew
nił papieża, że sami muzułmanie
pragną, by chrześcijanie pozostali
na Bliskim Wschodzie: „Gdyby ich
zabrakło, czulibyśmy się zubożeni.
Rozumiemy, że to właśnie chrześci
janie, ich obecność i zgodne z nimi
współistnienie zapewniają bogac
two wielokulturowości tego regio
nu”.
Zdecydowane potępienie fun
damentalizmu, handlu bronią i
szerzenia nienawiści znalazło się w
wypowiedzi Benedykta XVI już na
konferencji prasowej na pokładzie
samolotu zmierzającego 14 wrze
śnia do Libanu. Papież upomniał
się o uchodźców i zaznaczył, że
nigdy nie myślał o odwołaniu swej
pielgrzymki na Bliski Wschód.
„Fundamentalizm jest zawsze za
fałszowaniem religii” – powiedział
Ojciec Święty, przypominając, że
zadaniem religii jest budowanie
pokoju. Wyjaśnił też, że każdy czło
wiek stworzony jest na Boży obraz.
Stąd konieczne jest zdecydowane
przeciwstawienie się przemocy,
która fałszuje wiarę oraz przesłanie
do oczyszczenia sumień, aby dążyć
do pojednania i pokoju.
Patriarcha Bartłomiej
wzywa do poszanowania
różnic religijnych
Głęboki smutek wyraził z po
wodu „wkroczenia ludzkości w
okres zamętu i niestabilności, od
znaczający się wzrostem religijności,
którego przejawem jest przemoc i
brak szacunku dla róż
nic religijnych”.
Uwagi te duchowy
przywódca światowe
go prawosławia zawarł
w ogłoszonym 3 paź
dziernika oświadcze
niu, nawiązującym do
najnowszych
zama
chów i innych przypad
ków przemocy na tle
religijnym.
„Gdy działamy w
sposób
nieroztropny
i gwałtowny, w imię
naszych uprzedzeń re
ligijnych lub naszych
przekonań religijnych,
wówczas zagrożone są
samo nasze życie i na
sza wiara, tworząc kli
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mat gniewu, nienawiści i nieufno
ści, który niszczy więzy spójności,
jakie charakteryzowały ludzkość od
chwili stworzenia świata” – stwier
dził. Ponowił wcześniejsze wezwa
nie „do tych wszystkich, którzy są
wciągnięci w przemoc, aby odrzucili
broń”.
Odwołując się do wydarzeń z
ostatnich tygodni, Bartłomiej za
apelował o „zobowiązanie się do
zachowania pokoju i wzajemnego
szacunku do całej ludzkości”.
„My, którzy wyznajemy, że zna
my Boga, winniśmy uznać Boski dar
życia w każdym człowieku i uszano
wać to Boże Nasienie” – napisał. Po
wtórzył, że jego obowiązkiem jest
„prowadzenie dialogu ze wszystki
mi, którzy są odmienni”, począwszy
od poznawania symboli religijnych
i sposobów myślenia innych ludzi.
Patriarcha wzywa ludzkość do
dokonania „radykalnych przemian
postaw, zwyczajów i praktyk” oraz
wyrzeka się „tych, którzy odnoszą
się do bliźnich bez szacunku, z po
gardą i niszczycielską nienawiścią”.
„Nikomu nie są potrzebne przemó
wienia pełne nietolerancji, nieuza
sadnionych oskarżeń, niemożności
zrozumienia różnic kulturowych,
zarzutów pod adresem innych”. Za
znaczył, że „niezależnie od drogi,
jaką każdy z nas wybrał, aby świa
domie nią kroczyć, wszyscy jesteśmy
nierozerwalnie związani z innymi
jako nici tego samego dywanu, bę
dącego dziełem Bożym, powinniśmy
uznawać piękno i związaną z tym
wartość każdego i zaprzestać nisz
czenia jakiejkolwiek części naszego
zbiorowego piękna”.
Inauguracja Synodu Biskupów
i ogłoszenie nowych
Doktorów Kościoła
7 października 2012
Na szczególną rolę rodzin w
dziele nowej ewangelizacji wskazał
papież podczas Mszy św. inaugu
rującej XIII Zwyczajne Zgroma
dzenie Ogólne Synodu Biskupów.
Zaznaczył, że są one nie tylko
przedmiotem, ale także i podmio
tem głoszącym Dobrą Nowinę.
Benedykt XVI ogłosił Doktorami
Kościoła świętego Jana z Avili i św.
Hildegardę z Bingen.
Na początku Eucharystii spra
wowanej na placu św. Piotra od
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śpiewano litanię do Wszystkich
Świętych. Następnie prefekt Kon
gregacji Spraw Kanonizacyjnych
poprosił papieża o zaliczenie do
grona Doktorów Kościoła święte
go Jana z Avili i św. Hildegardę z
Bingen. Podkreślił, że w ich życiu
można dostrzec wyraźne powiąza
nie ich myśli i życia wiarą, lecz po
szukiwanie zbieżności także mię
dzy kulturą ich czasów a tajemnicą
Chrystusa i mogą także być dziś
wzorem niestrudzonego poszuki
wania prawdy. Po wysłuchaniu ży
ciorysów obydwojga świętych Be
nedykt XVI ogłosił ich Doktorami
Kościoła.
W swojej homilii Ojciec Święty
zaznaczył, że temat Synodu: „Nowa
ewangelizacja dla przekazu wiary
chrześcijańskiej” odpowiada ukie
runkowaniu programowemu życia
Kościoła, wszystkich jego człon
ków, rodzin, wspólnot, jego insty
tucji. Perspektywę taką umacnia
zbieżność z rozpoczęciem Roku
Wiary, które będzie miało miej
sce w najbliższy czwartek, 11 paź
dziernika, w pięćdziesiątą rocznicę
otwarcia II Soboru Watykańskiego.
Podkreślił, że punktem centralnym
i ostatecznym ewangelizacji jest Je
zus Chrystus, Syn Boży, natomiast
krzyż jest w pełnym tego słowa
sensie znakiem wyróżniającym
tego, który głosi Ewangelię: zna
kiem miłości i pokoju, wezwaniem
do nawrócenia i pojednania.
Papież stwierdził, że Kościół
istnieje dla ewangelizowania. Przy
pomniał, że na przestrzeni jego
dziejów dochodziło do ożywie
nia działalności misyjnej. „Także
w naszych czasach Duch Święty
rozbudził w Kościele nowy po
wiew, by głosić Dobrą Nowinę,
dynamizm duchowy i duszpaster
ski, który znalazł swój wyraz po
wszechniejszy i swój najbardziej
autorytatywny impuls w II Soborze
Watykańskim” - powiedział Bene
dykt XVI. Wskazał, że trzy aspekty
ewangelizacji: głoszenie Ewangelii
tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa
Chrystusa i Jego orędzia zbawienia,
nowa ewangelizacja skierowana
zasadniczo do osób, które chociaż
zostały ochrzczone, oddaliły się od
Kościoła i żyją bez odnoszenia się
do praktyki chrześcijańskiej oraz
zwyczajna praca apostolska Ko

ścioła ściśle ze sobą się wiążą, wza
jemnie się dopełniają i umacniają.
Odnosząc się do czytań li
turgicznych 27 niedzieli zwykłej
Ojciec Święty podkreślił, że mał
żeństwo samo w sobie stanowi
już pewną Ewangelię, Dobrą No
winę dla współczesnego świata, a
zwłaszcza dla świata zdechrystiani
zowanego, jest znakiem mówiącym
z mocą o Bogu. „Małżeństwo zwią
zane jest z wiarą nie w sensie ogól
nikowym. Małżeństwo jako więź
miłości wiernej i nierozerwalnej,
jest oparte na łasce, która pocho
dzi od Trójjedynego Boga, który w
Chrystusie umiłował nas miłością
wierną aż po krzyż. Dzisiaj jeste
śmy w stanie pojąć całą prawdę tego
stwierdzenia, z uwagi na kontrast z
bolesną rzeczywistością wielu mał
żeństw, które niestety się rozpadają.
Istnieje wyraźne powiązanie kryzy
su wiary i kryzysu małżeństwa. Jak
od dawna twierdzi i świadczy Ko
ściół, małżeństwo jest powołane,
aby było nie tylko przedmiotem,
ale także podmiotem nowej ewan
gelizacji” - stwierdził papież.
Benedykt XVI wskazał również
na wezwanie do świętości, która nie
zna przeszkód kulturalnych, spo
łecznych, politycznych, religijnych.
Jej język – język miłości i prawdy
– jest zrozumiały dla wszystkich lu
dzi dobrej woli i zbliża ich do Jezusa
Chrystusa, niewyczerpalnego źró
dła nowego życia. W tym kontek
ście wskazał na przykład nowych
Doktorów Kościoła świętego Jana z
Avili i świętej Hildegardy z Bingen.
Zaznaczył, że „spojrzenie na ideał
życia chrześcijańskiego, wyrażony
w powołaniu do świętości, pobu
dza nas do patrzenia z pokorą na
słabości wielu chrześcijan, a nawet
na ich grzech osobisty i wspólnoto
wy, stanowiący wielką przeszkodę
dla ewangelizacji i do rozpoznania
mocy Boga, który w wierze spotyka
ludzką słabość. Dlatego nie można
mówić o nowej ewangelizacji bez
szczerej gotowości do nawróce
nia. Chęć pojednania z Bogiem i
bliźnim jest najlepszą drogą nowej
ewangelizacji. Chrześcijanie, jedy
nie będąc oczyszczeni, mogą od
naleźć uzasadnioną dumę ze swej
godności dzieci Boga, stworzonych
na Jego obraz i odkupionych cen
ną krwią Jezusa Chrystusa, mogą
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doświadczyć Jego radości, aby ją
dzielić ze wszystkimi, bliskimi i
dalekimi” - powiedział papież. Za
wierzył też obrady synodalne wsta
wiennictwu wielkich ewangelizato
rów, w tym błogosławionego Jana
Pawła II, „którego długi pontyfikat
był także przykładem nowej ewan
gelizacji”, a szczególnie Najświęt
szej Maryi Panny, Gwieździe nowej
ewangelizacji.
Nowi doktorzy Kościoła:
święci Jan z Ávili
i Hildegarda z Bingen
Św. Jan z Ávili urodził się 6
stycznia 1499 lub 1500 w Almo
dóvar del Campo w prowincji Ciu
dad Real (środkowa Hiszpania) w
rodzinie szlacheckiej o korzeniach
żydowskich.
Rozpoczął studia prawnicze na
Uniwersytecie w Salamance, ale
przerwał je po IV kursie, gdy prze
żył głębokie nawrócenie. Zapragnął
zostać kapłanem i wyjechać na mi
sje do nowo odkrytych „Indii”, czy
li Ameryki. Przeniósł się więc na
studia teologiczne i filozoficzne do
Alcalá de Henares. W tym czasie
zmarli jego rodzice. W 1525 (lub
1526) przyjął święcenia kapłań
skie, a aby uświetnić ten obrzęd, na
przyjęcie z okazji swej Mszy pry
micyjnej w kościele, w którym spo
częli jego rodzice, zaprosił 12 ubo
gich, po czym sprzedał swą część
spadku po nich i rozdał wszystko
potrzebującym.
W rok po święceniach, mając
prawie trzydzieści lat, zamierzał
udać się do Meksyku jako misjo
narz, ale jego zdolności kazno
dziejskie sprawiły, że biskup Sewilli
zatrzymał go u siebie i powierzył
mu zadanie zorganizowania misji
ludowych w Andaluzji, aby ożywić
wiarę w tej diecezji. Wkrótce po
tem sława młodego stażem kapła

na dotarła na kastylijski dwór
królewski, który poprosił go o
wygłoszenie homilii na pogrze
bie królowej Elżbiety (Izabeli)
Portugalskiej, żony Karola V
Habsburga, 17 maja 1538 w
Grenadzie. Sugestywne słowa
ks. Jana spowodowały głębo
kie nawrócenie i podjęcie de
cyzji o wstąpieniu do jezuitów
św. Franciszka Borgiasza, który
był do tego czasu markizem de
Lombay i wicekrólem Katalonii.
Przyszły święty prowadził
odtąd bardzo intensywne życie
jako kaznodzieja i rekolekcjo
nista, przemierzając z naukami
i kazaniami niemal cały Półwy
sep Pirenejski. Był przyjacielem
i doradcą wielkich świętych
swoich czasów: Teresy od Je
zusa, Jana od Krzyża, Ignacego
Loyoli, Franciszka Borgiasza,
Tomasza z Villanueva, Piotra z Al
cántary i wielu innych. Prowadził
intensywne życie duchowe, skupio
ne zwłaszcza na modlitwie, kazno
dziejstwie i formacji kandydatów
do kapłaństwa. Bardzo przychylnie
odnosił się do powstałego wów
czas Towarzystwa Jezusowego oraz
wspierał jego rozwój i „ekspansję”
w Hiszpanii. Popierał też refor
mę zakonu karmelitańskiego, jaką
przeprowadzała św. Teresa z Ávi
li. Przyczynił się też do powstania
bonifratrów, przyjaźniąc się ze św.
Janem Cidade (Jan Boży) w jego
fundacji.
To sile jego kazań zawdzięczali
swe nawrócenia tacy wybitni świę
ci, jak wspomniani Franciszek Bor
giasz i Jan Boży (20 stycznia 1532),
najwięcej jednak korzystali zwykli
ludzie dzięki jego trosce o nich i
zakładaniu kolegiów, w których
kształciły się dzieci i młodzież. Na
pisał wiele dzieł, głównie o charak
terze teologicznym i moral
nym, bardzo popularnych w
drugiej połowie XVII wieku
i tłumaczonych na różne ję
zyki europejskie. Prowadził
też rozległą korespondencję,
pozostawiając po sobie obfitą
liczbę listów.
Ale spotykały go też trud
ności i krytyka. Podobnie jak
wielu mistyków przed nim i
po nim wielokrotnie oskar
żano go o przynależność do

tzw. oświeconych, hiszp. alumbra
dos. Spędził nawet miesiąc w wię
zieniu z wyroku inkwizycji za rze
kome sprzyjanie luteranom.
Zmarł 10 maja 1569 w Montilla
koło Kordowy w opinii świętości
jako gorliwy, kapłan, mistyk, asce
ta, kaznodzieja, teolog, nazywany
apostołem Andaluzji.
Beatyfikował go 4 kwietnia 1894
Leon XIII, a kanonizował 31 maja
1970 Paweł VI. Wspomnienie li
turgiczne tego świętego przypada
10 maja, w dniu jego śmierci, czyli
narodzin dla nieba. W 1946 Pius
XII ogłosił bł. Jana z Ávili, na proś
bę episkopatu Hiszpanii, patronem
Andaluzji, a w 6 lat później – tam
tejszego duchowieństwa diecezjal
nego. 20 sierpnia 2011, podczas
spotkania z seminarzystami hisz
pańskim w Madrycie, Benedykt
XVI zapowiedział zaliczenie św.
Jana z Ávili w poczet doktorów Ko
ścioła i spełnił obietnicę.
Św. Hildegarda z Bingen uro
dziła się 16 września 1098 w Ru
pertsbergu koło Bingen nad Renem
(dzis. Hesja) jako 10-te dziecko w
średniozamożnej rodzinie szlachty
frankońskiej Hildeberta i Mech
thyldy z Bermersheimu. Byłapu
stelnicą i benedyktynką, wizjo
nerką, mistyczką, kompozytorką,
uzdrowicielką, stosującą sposoby
leczenia, które jeszcze dziś budzą
uznanie i podziw, a nawet naśla
downictwo, wreszcie reformatorką
religijną, potrafiącą upominać się o

39

Vox Domini

prawa kobiet w Kościele.
Już w wieku 3 lat doświadczyła
pierwszej wizji. Gdy miała 8 lat,
zgodnie z ówczesnym zwyczajem
tzw. dziesięciny, jako 10-te dziecko
w rodzinie została poświęcona Ko
ściołowi. Trafiła do klasztoru bene
dyktynek w Disibodenbergu, gdzie
pod opieką miejscowej przeoryszy
bł. Juty ze Sponheimu uzyskała sta
ranne wykształcenie klasyczne. A
odznaczając się dużą inteligencją i
zdolnościami, szybko zyskała roz
głos i uznanie. W 1136, po śmierci
swej nauczycielki, od razu zosta
ła jej następczynią na stanowisku
przeoryszy. W 1147 r. przeniosła
swą wspólnotę do ufundowanego
przez jej rodzinę klasztoru we wsi
Rupertsberg (Góra św. Ruperta),
w którym mniszki jako te, które
zostały „poślubione Chrystusowi”,
mieszkały całkowicie oddzielnie od
zakonników. W 1165 zbudowała
nowy klasztor w Eibingen, zyskując
jeszcze większą niezależność.
Ważną rolę w jej życiu odegrały
wizje, które miała przez całe życie,
począwszy od 3-go roku. Fakt ten
ujawniła jednak dopiero, gdy mia
ła – jak sama napisała – 42 lata i 7
miesięcy i miała już mocną pozy
cję w Kościele i w życiu publicz
nym. Prawdopodobnie obawiała
się posądzenia o czary lub chorobę
umysłową, co mogło grozić nawet
trafieniem przed sąd Inkwizycji. W
czasie jednego z tych widzeń otrzy
mała od Boga polecenie spisywania
ich. Tak powstały jej dzieła, należą
ce do klasyki niemieckiej i ogólno
europejskiej średniowiecznej lite
ratury mistycznej.
Stopniowo rosła też jej sława i
popularność oraz autorytet w ów
czesnych środowiskach kościel
nych i państwowych. Opat klaszto
ru w Disibodenbergu zawiadomił
o widzeniach Hildegardy arcybi
skupa Moguncji Henryka, który
następnie przekazał wieść o tym
papieżowi Eugeniuszowi III, któ
ry polecił zbadanie prawdziwości
i prawowierności jej wizji. Na po
zytywny wynik tych badań duży
wpływ wywarła opinia św. Bernar
da z Clairvaux – wielkiego teologa
i reformatora zakonu cystersów.
Odtąd sława, ale i wpływy frankoń
skiej zakonnicy-mistyczki zaczę
ły szybko wzrastać, ona sama zaś,
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mimo słabego zdrowia, w latach
1158-70 głosiła publicznie kazania
w całych ówczesnych Niemczech,
m.in. w Moguncji, Würzburgu,
Bambergu, Trewirze, Metzu i Ko
lonii. Udzielała też porad zarówno
biskupom, a nawet papieżowi, jak
i władcom świeckim. Słynne stało
się jej spotkanie w 1152 z cesarzem
Fryderykiem I Barbarossą na dwo
rze w Ingelheim nad Renem.
Głównym jej przesłaniem były
nawoływania do poprawy moral
ności i do życia zgodnego z Ewan
gelią i nauczaniem Kościoła, a
także ze statutami zakonnymi, w
wypadku zakonników. Potrafiła być
ostra i surowa w wypowiedziach,
niezależnie od tego, do kogo się
zwracała. Dostojnicy kościelni i
świeccy niejednokrotnie bali się
jej, a jednak nie tylko nie unikali
jej, ale wręcz zabiegali o kontakty
z mniszką. Niewątpliwie chronił ją
przy tym autorytet i potęga papie
ża, który sam korzystał nieraz z jej
rad i pouczeń.
Swą szczególną pozycję za
wdzięczała zarówno swej sławie
mistyczki-wizjonerki i opiece pa
pieża, jak i, a może nawet przede
wszystkim, osobistej inteligencji
i wiedzy, jaką dysponowała. Była
bardzo wykształcona nie tylko jako
kobieta, ale również w ogóle na tle
ówczesnych ludzi, łącznie z moż
nowładcami. Wielu jej zwolenni
ków i słuchaczy uważało ją wręcz
za narzędzie Boga do zaprowa
dzenia pokoju i ładu w Europie jej
czasów. Zwykli wierni ogromnie ją
podziwiali, a nierzadko nawet czci
li jak świętą.
Oddzielnymi obszarami jej
działalności były muzyka, obser
wacja przyrody i medycyna – tu
również w każdej z tych dziedzin
zaznaczyła swą niezwykłą obec
ność. Muzykę uważała za wspo
mnienie raju, w którym Adam wraz
z aniołami śpiewał psalmy na cześć
Stwórcy, toteż śpiew powinien być
nieodłączną częścią liturgii, gdyż
jest równie ważny jak modlitwa
i zbliża człowieka do zbawienia.
Wierna tym zasadom skompono
wała moralitet i liczne pieśni reli
gijne (ale nie liturgiczne), a jej linia
melodyczna była w dużym stopniu
naznaczona emocjami. Jest pierw
szą kompozytorką, której biografia

jest pełna i dobrze udokumentowa
na.
Jako dociekliwa i uważna obser
watorka natury i ludzi, a przy tym
znając grecką filozofię czterech ży
wiołów, badała wzajemne związki
między światem żywym i martwym
oraz ich wpływ na organizm i du
szę człowieka. Pozostawiła po sobie
traktat o leczniczym i szkodliwym
działaniu roślin i minerałów, pro
pagując przy tym coś, co można by
dzisiaj nazwać zasadami zdrowego
żywienia.
Zmarła w opinii świętości 17
września 1179 w swym klasztorze
w Rupertsbergu. I chociaż szybko
rozpoczęto jej proces kanonizacyj
ny, to w 1227 został on z niezna
nych bliżej powodów przerwany i
słynna frankońska zakonnica-mi
styczka nigdy formalnie nie zosta
ła wyniesiona na ołtarze. A jednak
wpisano ją do Martyrologium jako
świętą, a 10 maja br. Benedykt XVI
ogłosił ją jako świętą bez formalnej
kanonizacji, ale z wpisaniem jej na
listę osób czczonych w całym Ko
ściele. Obecnie została obdarzona
tytułem doktora Kościoła.
ONZ o dyskryminacji chrześcijan
Wysoka komisarz ONZ ds. praw
człowieka, Navi Pillay wyraziła za
niepokojenie utrzymującymi się
atakami na mniejszości religijne.
Takie czyny zasługują na potępie
nie, oświadczyła Pillay na otwarcie
21 posiedzenia ONZ-owskiej Rady
Praw Człowieka 10 września w Ge
newie.
Zaapelowała też o zniesienie
przepisów prawnych i praktyk dys
kryminujących mniejszości reli
gijne. Rada zakończyła obrady 28
września. Organizacje charytatyw
ne oceniają, że na świecie prześla
dowanych jest ponad sto milionów
chrześcijan, którzy stanowią 75-80
proc. ogółu ludzi prześladowanych
za wiarę.
N. Pillay uważa ponadto, że wię
cej uwagi należy poświęcić losowi
kobiet i dziewcząt w Afryce. Ze
względu na rasę, przynależność et
niczną oraz status społeczno-eko
nomiczny i płeć, doświadczają one
różnorakich dyskryminacji.
Odnosząc się do konfliktu w Sy
rii przedstawicielka ONZ zwróciła
uwagę, że stosowanie broni ciężkiej
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przez wojska rządowe powoduje
śmierć również ludności cywilnej,
szerzą się masowe wypędzenia i
trwa kryzys humanitarny. Ostrze
gła, że stosowanie przez Syrię
środków wojskowych może zostać
uznane za zbrodnię wojenną. Tro
skę budzi też naruszanie praw czło
wieka przez syryjskich powstańców
i stosowanie przez nich tortur, wy
mierzanie kary śmierci bez prawo
mocnych wyroków oraz używanie
przygotowanych domowym sposo
bem mieszanek wybuchowych.
Rada Praw Człowieka jest or
ganem pomocniczym Zgromadze
nia Ogólnego ONZ, powstałym w
2006 na miejsce istniejącej od 1946
Komisji Praw Człowieka ONZ z
przejęciem większości jej zadań.
Swoją siedzibę ma w Genewie. Od
września 2008 na czele Rady stoi
71-letnia obecnie prawniczka po
łudniowoafrykańska Navanethem
(Navi) Pillay.
Chrześcijanie
wobec prześladowań
„Prześladowani chrześcijanie w
krajach takich, jak Nigeria, Egipt,
Indie czy Pakistan wykazują się nie
bywałą odwagą. Patrząc na nich,
jestem dumny z tego, że mogę być
katolikiem” – oświadczył kard. Je
an-Louis Tauran, przewodniczący
Papieskiej Rady ds. Dialogu Mię
dzyreligijnego.
W wywiadzie dla włoskiego ty
godnika Tempi w lipcu 2012 dał on
wyraz rozczarowaniu pogromom
chrześcijan w Nigerii. W marcu
osobiście złożył wizytę w tym kra
ju. Napawała go ona optymizmem.
Wszyscy muzułmanie, z którymi
rozmawiał, zapewniali go o
woli zgodnego współistnie
nia z chrześcijanami. „Nie
spodziewałem się, że sytuacja
może się aż tak bardzo pogor
szyć” – wyznaje kard. Tauran.
W jego przekonaniu ataki
na chrześcijan są niewątpli
wie wspomagane z zagranicy.
Z drugiej strony trzeba się
też liczyć z reakcją samych
chrześcijan. Nie można ich
traktować jak baranki goto
we na rzeź. „To normalne, że
reagują na przemoc” – stwier
dził francuski purpurat. Za
znaczył on również, że dialog

z muzułmanami pozostaje trudny.
„Głównym problemem jest sam
Chrystus, który jest naszą prawdą
i którego my nie możemy się wy
rzec” – oświadczył szef watykań
skiej dykasterii ds. dialogu między
religijnego.
„Kraj, który aspiruje do
członkostwa w Unii Europejskiej
powinien także zachowywać się
po europejsku”
Tak o Turcji wypowiedział się
prawosławny arcybiskup Cypru
Chryzostom II. Hierarcha wziął
udział w Mityngu Przyjaźni Naro
dów i przy tej okazji udzielił wy
wiadu włoskiemu portalowi ilsus
sidiario.net. Jednym z wiodących
tematów spotkania w Rimini jest
wolność religijna, stąd kwestia ta
znalazła się na pierwszym miejscu
wśród pytań.
Abp Chryzostom przypomniał
w kontekście europejskich ambicji
Turcji, że kraj ten okupuje 38 proc.
powierzchni Cypru. Na terenie
tym od dziesięcioleci trwa elimino
wanie wszelkich śladów chrześci
jaństwa i kultury greckiej. Władze
okupacyjne zabraniają chrześcija
nom renowacji czy utrzymywania
zabytków religijnych; nie dopusz
czają także do sprawowania nabo
żeństw. „Europa powinna zamknąć
przed Turcją drzwi, dopóki te pro
blemy nie zostaną rozwiązane” –
uważa cypryjski hierarcha.
Jego zdaniem za takim rozwią
zaniem przemawia też brak demo
kracji w Turcji, co znajduje specy
ficzny wyraz na okupowanej części
Cypru. Rdzenna ludność turecka w
połowie wyniosła się z wyspy, a na

jej miejsce sprowadzono osadni
ków z Anatolii. Miejscowi nie mają
też żadnego głosu w sprawach pu
blicznych, bo o wszystkim decydu
je wojsko. Ogranicza to m.in. sku
teczność dialogu z muzułmanami,
mimo oznak dobrej woli po obu
stronach.
„W okupowanej części Cypru
nie istnieje żadna wolność religij
na – stwierdził abp Chryzostom.
– Chrześcijanie są pod butem osad
ników i wojska. Na przykład w
Karpazji pozostało 300 starszych
chrześcijan Greków. Są tam niczym
w pułapce tylko po to, by cierpieć.
Miejscowemu biskupowi nie wolno
tam sprawować Mszy ani odwie
dzać swoich wiernych czy zbliżać się
do tamtejszych kościołów”.
Zdaniem zwierzchnika cypryj
skich prawosławnych sytuację taką
utrwala polityczna i gospodarcza
rola Turcji, której kolonialny „ape
tyt” sięga na całą wyspę, choć tu
powstrzymuje ją obawa przed mię
dzynarodową reakcją.
Watykan zaproponował
patriarsze Cyrylowi spotkanie
Stolica Apostolska zapropono
wała przeprowadzenie w Finlandii
spotkania Benedykta XVI z pa
triarchą moskiewskim i całej Rusi
Cyrylem – poinformowała rosyjska
chrześcijańska agencja internetowa
„Portal-Credo”, powołując się na
dziennik rosyjski „Metro”.
Według tego źródła, z inicjaty
wą przyszłego takiego spotkania
wystąpiła Papieska Rada Popiera
nia Jedności Chrześcijan. Agencja
podkreśliła, że głównym zadaniem
tego urzędu watykańskiego jest
działalność na rzecz pogłę
biania dialogu między Ko
ściołami katolickim i prawo
sławnymi.
Propozycję z Rzymu
przesłano do katolickiego
biskupa Helsinek Teemu
Sippo, który z kolei przeka
zał je do Moskwy. Na razie
brak jest oficjalnej odpo
wiedzi na ten list. Zdaniem
samego biskupa, spotkanie
Ojca Świętego ze zwierzch
nikiem Rosyjskiego Kościo
ła Prawosławnego (RKP)
jest mało prawdopodobne,
ale z drugiej strony to wła
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śnie Finlandia mogłaby być tym
neutralnym miejscem dla dialogu
Watykanu i RKP.
„Portal-Credo” ze swej strony
ocenił, że „wizyta papieża w Rosji
na obecnym etapie jest niemożliwa
z wielu powodów politycznych”.
Benedykt XVI docenia
modlitwę różańcową
Na Anioł Pański 7 października
2012 Ojciec Święty powiedział: „
„Drodzy bracia i siostry,
Zwracamy się teraz z modlitwą
do Najświętszej Maryi Panny, którą
dzisiaj czcimy jako Królową Różań
ca Świętego. W tej chwili, w Sanktu
arium w Pompejach jest zanoszone
tradycyjne “Błaganie”(Supplica), w
które włączają się niezliczone osoby
na całym świecie. Podczas gdy rów
nież my łączymy się duchowo z tym
chóralnym Jej przywoływaniem,
chciałbym zaproponować wszyst
kim dowartościowanie modlitwy
różańcowej w nadchodzącym Roku
Wiary. Przez różaniec bowiem po
zwalamy prowadzić się Maryi, bę
dącej wzorem wiary, w rozważaniu
tajemnic Chrystusa, i dzień po dniu,
jesteśmy wspomagani w przyswaja
niu sobie Ewangelii tak, iż nadaje
ona kształt całemu naszemu życiu.
Dlatego, w ślad za moimi Poprzed
nikami, a zwłaszcza za bł. Janem
Pawłem II, który dziesięć lat temu
dał nam list apostolski „Rosarium
Virginis Mariae”, zachęcam do od
mawiania różańca, osobiście, w ro
dzinie i we wspólnotach, zasiadając
w szkole Maryi, która prowadzi nas
do Chrystusa, żywego centrum na
szej wiary.”
Kościół w Brazylii zachęca
do dialogu o poszanowaniu
ludzkiego życia
W Brazylii zakończył się 7 paź
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dziernika Kra
jowy Tydzień
Życia, który w
tym roku prze
biega pod ha
słem
„Życie,
zdrowie i god
ność: prawo i
odpowiedzial
ność
wszyst
kich”. Przepro
wadzenie tego
Tygodnia było
owocem decyzji
episkopatu brazylijskiego. Pasterze
na konferencji plenarnej w 2005
roku zaproponowali tutejszemu
Kościołowi zorganizowanie spe
cjalnego tygodnia w celu ukaza
nia godności i wartości ludzkiego
życia. Cała wspólnota Kościoła
podejmuje zobowiązanie i odpo
wiedzialność, by wspierać i chro
nić godność ludzkiego życia we
wszystkich jego etapach: od chwili
poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Momentem szczytowym całej
inicjatywy był 8 października, ob
chodzony jako Dzień Poczętego
Życia. Wysiłek Kościoła skupiony
jest na zachęcie do dialogu całego
społeczeństwa wokół poszanowa
nia ludzkiego życia. W związku
z projektem nowelizacji kodeksu
karnego pojawiają się głosy o de
penalizacji aborcji. Dlatego też
Kościół raz jeszcze został sprowo
kowany, aby udzielić stanowczej
odpowiedzi w obronie poczę
tego życia.
Jako uczniowie i misjona
rze Jezusa Chrystusa jesteśmy
wezwani, aby demaskować
niebezpieczne zachowania,
ideologie i instytucje zagra
żające życiu. Naszym świa
dectwem mamy głosić o ludz
kim życiu jako Bożym darze
– podkreślają Janete i Alfonso
Schiontek, małżeństwo ko
ordynujące prace archidiece
zjalnej komisji ds. rodziny i
życia w Kurytybie.
Kard. Bertone
o cudzie eucharystycznym
„Cuda nie są wydarzenia
mi mającymi dawać wiarę,
ale dopełniać ją, kiedy istnieje
i jest żywa. Mają też ją rozbu
dzić i pomnożyć, kiedy jej bra

kuje, lub kiedy jest słaba”.
Watykański sekretarz stanu
mówił o tym w czasie jubileuszu
600-lecia cudu eucharystycznego w
miasteczku Bagno di Romagna, w
regionie Emilia-Romania, na pół
nocnym wschodzie Włoch.
Podkreślił, że celebrowanie tego
wydarzenia na progu Roku Wiary
przypomina o konieczności troski
o własną wiarę i modlitwy o to, by
Bóg jej nam przymnożył. Wskazał
zarazem, że cud, który się wydarzył
przed wiekami, ma zachęcić także
współczesnych ludzi do głębszego
udziału w Eucharystii i do pełnej
wiary adoracji Chrystusa w Naj
świętszym Sakramencie.
Kard. Bertone przypomniał wy
darzenie, podczas którego dokonał
się w kościele w Bagno cud eu
charystyczny. Sprawujący liturgię
ksiądz nie wierzył w to, co się dzia
ło na ołtarzu. Podczas przeistocze
nia wino w kielichu zaczęło wrzeć,
tak, że kilka kropli zamieniając
się krew wylało się na korporał.
Wówczas kapłan wyznał swój brak
wiary. Wieść o cudzie dzięki wie
rze miejscowych ludzi przetrwa
ła wieki. Korporał ten poddany
specjalistycznym badaniom, które
potwierdziły autentyczność cudu,
przechowywany jest do dziś w spe
cjalnym relikwiarzu.
Informacje
z internetowej agencji
ZENIT
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12 października 2012 - 51-lecie odejścia do Pana M. Valtorty

Modlitwa czytelnika
„Poematu Boga Człowieka”
Marii Valtorty

Kochany Panie Jezu!
Dziękuję Ci za Marię Valtortę, którą
51 lat temu zabrałeś do Siebie oraz za
jej życie pełne cierpienia i jednocześnie
niewyobrażalnej radości obcowania z
Tobą. Pomóż, Panie, aby Twoi współ
cześni apostołowie poznali jej pisma,
a jej proces beatyfikacyjny został
wznowiony. Aby Twoje dzieło, powstałe
przy jej udziale, wsparte autorytetem
Kościoła przyniosło owoce, na które
tak bardzo oczekujesz, i żeby - jak sam
mówisz - „ocaliło nas zmierzających ku
zgubie”.
Ty wiesz, że po łasce nawrócenia,
kiedy to Ty przyszedłeś do mnie w
Ewangelii św. Jana, jaką znalazłem
suchą na mokrej po deszczu trawie,
szukałem wszędzie Ciebie. Przemówiłeś
do mnie słowami oblubieńczej miłości w
„Dzienniczku” św. Faustyny oraz w
„Prawdziwym życiu w Bogu” Vassuli
Ryden. Poprowadziłeś do wspólnoty
i natchnąłeś Terenię, aby z własnej
woli pożyczyła mi „Poemat Boga
-Człowieka”. Ty wiesz, Panie, jak
zachwyciłem się szczegółami Twojego
życia i Twojej Niepokalanej Matki,
jak oczekiwałem kolejnych tomów
całego „Poematu...” wydawanego i
tłumaczonego przez „Vox Domini” .
Dziękuję Ci tu Panie za wszystkich
tłumaczy i wydawców pism M. Valtorty.
Przyjęli oni z wiarą Twoje słowa i
z odwagą wypełniali Twoją prostą
wolę: „Bierzcie, bierzcie to dzieło i nie
pieczętujcie, ale czytajcie i dawajcie do
czytania”.
Dziękuję Ci, że i mnie pozwoliłeś
uszczęśliwić wiele osób, gdyż do
każdego czytelnika dzieła odnoszą się
Twoje słowa z Mt 13, 16-17: „Szczęśliwe
oczy wasze, że widzą i uszy wasze,
że słyszą. Bo powiadam wam, wielu
proroków i sprawiedliwych pragnęło
ujrzeć to na co wy patrzycie, a nie
ujrzeli, i usłyszeć to co wy słyszycie, a
nie usłyszeli”.
To już 55 lat mija od pierwszego
wydania „Poematu Boga-Człowieka”.
Nie mógłby się on oficjalnie ukazać,

gdyby nie papież Pius XII, który po
przeczytaniu zeszytów M. Valtorty
orzekł: „Opublikujcie tę pracę w formie
jakiej została napisana. Nie ma potrzeby
wydawać opinii o jej pochodzeniu.
Kto przeczyta ten zrozumie”, co
zamieszczone zostało w „Osservatore
Romano” z 26 lutego 1948. Dziękuję
Ci, Panie, za jego salomonowe słowa.
Dziękuję Ci za to, że papież ten
spełnił Twoje życzenie przekazane
Marii Valtorcie 23 października 1947
(„Przyspieszcie godzinę tryumfu Maryi”)
i w Roku Świętym 1950 ogłosił dogmat
o Wniebowzięciu NMP.
Podziwiam Twoją delikatność Panie,
że wizje Wniebowzięcia objawiłeś „ma
łemu Janowi” dopiero w 1951r., a więc

po ogłoszeniu dogmatu – jak gdyby
udzielając nagrody.
Dziękuję Ci, Panie, za papieża
Benedykta XVI, który w związku z tym
dogmatem - w swojej autobiografii
„Moje Życie” - określił tradycję jako
„żywy proces, w którym Duch Św.
wprowadza nas w całą prawdę i uczy
nas zrozumieć to, czego wcześniej nie
mogliśmy pojąć i musimy przyjąć, że
owo późniejsze przypomnienie może
umożliwić dostrzeżenie tego, czego
wcześniej nie widzieliśmy, chociaż było
to już nam przekazane w pierwotnym

słowie”, i proszę Cię, aby zostało
to zastosowane do „Poematu Boga
-Człowieka”.
Dziękuję Ci również za pierwszych
obrońców dzieła, takich jak kard.
Augustyn Bea – ekspert biblijny Soboru
Watykańskiego II, czy sługa Boży o.
Gabriel Allegra – założyciel Instytutu
Biblijnego w Hong-Kongu i tłumacz Biblii
na język chiński, a także znany mariolog
o.G. Roschini – profesor Uniwersytetu
Papieskiego na Lateranie.
Dziękuję Ci za papieża Pawła VI,
który jeszcze jako arcybiskup Mediolanu
wprowadził dzieło Marii Valtorty do
biblioteki seminaryjnej, a w 1966 uchylił
kanony 1399 i 2318 z dawnego Kodeksu
Prawa Kanonicznego, znosząc zakaz
publikowania nowych objawień, wizji i
proroctw bez imprimatur Kościoła – być
może mając na uwadze „Poemat Boga
-Człowieka”.
Dziękuję, że za jego pontyfikatu w
1971, na 10-lecie śmierci Marii Valtorty,
jej doczesne szczątki przeniesiono
do krużganku głównego Kościoła
Zwiastowania we Florencji, gdzie do
dziś doznaje czci i wdzięczności od
czytelników jej pism.
Dziękuję Ci, Panie Jezu, za spe
cjalistów różnych dziedzin, którzy
potwierdzają wiarygodność dzieła:
- s. Blandine Paschalis Schlomer
OCSO, która znając Twe życzenie
z 22 stycznia 1944, w latach 80-tych
udowodniła zgodność wizerunków
z Całunu Turyńskiego i chusty z
Monoppello przez ich nałożenie;
- francuscy archeolodzy, którzy w
1986 opracowali dokumentacje miasta
Gerazy zgodną z opisem w „Poemacie
Boga-Człowieka”;
- LL Van Zandt – amerykański fizyk,
który w 1994 r. potwierdził spójność
opisów położenia księżyca i gwiazd w
wielu rozdziałach dzieła, co umożliwiło
mu przeprowadzenie astronomicznych
obliczeń komputerowych dla ustalenia
dokładnych dat narodzin i śmierci Twojej
i Maryi.
Ty wiesz, Panie, że od wielu lat
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mod lę się gorąco i nieustannie za
Ojca św. i jego współpracowników o
światło Ducha Św. w sprawie zmiany
stanowiska Stolicy Apostolskiej, że w
tej intencji przyjmuję Cię w codziennej
Komunii św. Stanowisko to opiera się
o list prefekta Kongregacji Nauki Wiary
z 1985. Jako Papież może je zmienić.
Nie wiem, jakie szkody dla wiernych
list miał na myśli, ale znam Twoje słowa:
„Wysławiam Cię Ojcze Panie nieba
i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je
prostaczkom” (Łk 10,21).
Ja dziękuję Ci Jezu, że przez to
dzieło, poznanie setek przykładów
Twojego Miłosierdzia oraz słowa
najwyższej Mądrości więcej Cię kocham
i wielbię!
Twój sługa Papież Urban VIII po
wiedział: „Jeżeli chodzi o prywatne
objawienia lepiej jest wierzyć niż nie
wierzyć, bo jeśli uwierzysz i okaże się
to prawdą będziesz szczęśliwy… Jeśli
udowodnią, że było to fałszywe, i tak
otrzymasz wszystkie błogosławieństwa
tak, jakby to było prawdą bo uwierzyłeś,
że to prawda”.
Nie poczytuj, Panie, mojego myś
lenia za nieposłuszeństwo Twemu
Kościołowi, bo wiem, że stanowisko
Stolicy Apostolskiej nie jest oficjalnym
dekretem Kościoła, i w tej niejasnej
sprawie staram się bardziej słuchać
Ciebie niż ludzi.
Również kard. Gagnon 31 paź
dziernika 1987 oświadczył, że „sąd
wydany przez Ojca Św. w 1948 stano
wił oficjalne imprimatur wydane w
obecności świadków”.
Proszę Cię, Panie, o światło Du
cha Św. dla Twego Wikariusza, aby
przyjął Twoje słowa z ostatniego roz
działu dzieła świadczące, że jest ono
wypełnieniem obietnicy z Objawienia
Świętego Jana (Ap 14,6-7), że to
właśnie „Poemat Boga-Człowieka” jest
Odwieczną Dobrą Nowiną – tą samą,
która jest zawarta w ewangeliach Pisma
Św., i której autorem jest Duch Św.
Spraw, Panie, aby Ojciec Św. uznał,
że nie ma ważniejszej sprawy dla Niego
i Kościoła niż rozpoznanie Ciebie w tym
dziele.
Dziękuję Ci, Panie, że pozwoliłeś
ludzkości rozwinąć elektroniczną ko
munikację medialną, dzięki której
„Poemat...” łatwiej dotrze „wśród tych
którzy siedzą na Ziemi, wśród każdego
narodu, szczepu języka” - jak obiecałeś.
Twój współcześnie i cudownie „odtwo
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rzony obraz Boskiej Miłości w odnowionej
mozaice Ewangelii z uzupełnieniem
uszkodzonych miejsc lub brakujących
elementów dla przywrócenia jej całego
piękna” może być podstawą tak bardzo
potrzebnej Nowej Ewangelizacji.
Wierzę, Panie, że kiedyś filmowy
serial oparty o prawie gotowy scenariusz,
jakim jest „Poemat”, zawędruje pod
strzechy i do kościołów całego świata.
Słowa: „Ulęknijcie się Boga i dajcie
mu chwałę, bo godzina sądu nadeszła”
Maria Valtorta – Twój posłaniec będzie
wołać przez „Poemat” do końca świata.
Dziękuję Ci za dyktando z 16 lutego
1946 wyjaśniające ów sąd, czyli podział:
„i dokona się już sąd nad ludźmi – jak
stało się w Wielki Piątek Przygotowania
- w zależności od tego, jak będą
osądzać, przyjmować i naśladować
Nauczyciela, który w nowej próbie
ukazania nieskończonego miłosierdzia
daje się poznać jeszcze jeden raz”.
Dziękuję Ci, Panie Jezu, że „Poemat”
jest również hymnem wdzięczności dla
Twojej Niepokalanej Matki. Dałeś
nam poznać, że już jako dziecko ży
ła proroctwami o Mesjaszu, będąc
uczennicą w świątyni modliła się, aby
być choć służącą tej, która Go zrodzi.
Dziękuję za scenę Twego narodzenia
w Jej ekstazie. Krótko jako Matka jest
Twoją nauczycielką, aby później być
w Tobie zasłuchaną „do słodkiej ekstazy,
zatracenia się w swojej nicości, a dobroć
(którą jesteś Ty) unosiła Ją do Prawdy
Wiecznej” (Księga II, rozdz. 75). Dałeś
poznać Jej cierpienia przy krzyżu i przy
Twym grobie, gdzie osamotniona w
oczekiwaniu na Twe zmartwychwstanie,
nie chciała opuścić Twego ciała.
Twoja Matka, pełna Ducha Święte
go, widzi źródło zła świata w braku
czystości i posłuszeństwa Bogu, czyli
w grzechach Ewy (Księga I, rozdz. 25).
Dziękuję Ci, Panie, za Twoje
proste słowa o czystości małżeńskiej
(Księga II, rozdz. 90). Jakże daleko
odeszliśmy od Twojej nauki płodnego
życia w powściągliwości do egoistycznej
zmysłowości wiodącej ku zapaści
demograficznej, kulturze śmierci i
barb ar zyństwu. Jakże dużej Twej
pomocy będą potrzebowali pasterze
Kościoła, aby głosić w tym zakresie
Twoje niezmienne i zawsze doskonałe
słowa.
Wierzę, Panie, że „Poemat BogaCzłowieka” pomoże zjednoczyć chrze
ścijan przy Twoim Wikariuszu, tak
mocno w dziele uszanowanym. Tu

chciałbym prosić o pomoc i światło
Ducha Św., aby ustalono wspólną datę
Wielkanocy. Powiedziałeś bowiem
Vassuli Ryden, że gdy to nastąpi reszty
dokonasz Sam. Wiesz, Panie, że życzę
tu mądrości Kościołowi rzymsko-kato
lickiemu w ustąpieniu i przyjęciu daty z
kalendarza juliańskiego. Myślę , że cud
ognia w Grobie Pańskim w Wielkanoc
prawosławną też za tym przemawia.
Wypowiedziałeś, Panie, w dziele
wiele przykrych dla nas słów o losie
Twoich proroków. Proszę Cię o pomoc
aby Twoi prorocy dawni, współcześni i
przyszli byli uszanowani nie gorzej niż
prorocy Starego Testamentu. Dziękuję
za Twoje słowa z Księgi IV, z rozdziału
22, „że prorocy zawsze będą (...) niosą
człowiekowi bezpośredni głos Boga
(…) gdyby ich nie było świat uległby
zniszczeniu pośród mroków, chłodu,
w śmiertelnym letargu, w otępieniu
umysłowym, dzikiej i zezwierzęcającej
niewiedzy”. Potwierdzasz Panie, że Ty
jesteś najlepszym „stróżem Winnicy,
którą podlewasz co chwila, by jej co
złego nie spotkało, strzegąc ją w dzień
i w nocy” (Iz. 27,3), i że „prorocy budują
Kościół” (1 Kor 14,4). Myślę, Panie,
że natchnione pisma (a jest ich tak
wiele) bardziej niż autorzy wymagają
pamięci i zachowania Twych słów
im przekazanych, aby nie spadły
na ziemię, lecz były kulturotwórcze
i przynosiły owoce w diecezjach i
parafiach.
Dałeś nam, Panie, to dzieło w
momencie powrotu narodu żydowskiego
na swoją ziemię. Przytoczyłeś w nim
także swoje słowa wypowiedziane
2000 lat temu o wielowiekowym rozproszeniu tego narodu i powrocie oraz o
nawróceniu tuż przed Twoim przyjściem
(Księga V, rozdz. 41). Podziwiam Twą
wierność względem naszych starszych
braci w wierze. Odtąd modlę się za nich
i wierzę, że „Poemat” odegra ogromną
rolę w ich nawróceniu.
Proszę Cię jeszcze za Polskę i
polskie duchowieństwo, aby jak kiedyś
w sprawie kultu Serca Jezusowego
byliśmy pierwsi w staraniach o jego
uznanie, było również teraz pierwsze w
poznaniu „Poematu Boga-Człowieka” i
wykorzystaniu jego treści.
Proszę Cię jeszcze, Jezu, za
włoskie wydawnictwo „ Centro Editoriale
Valtoriano”, by zrezygnowało z praw
autorskich do pism M. Valtorty, gdyż
autorem dzieła jesteś Ty, Panie.
Dziękuję Ci, że to stwierdzenie było
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skuteczną linią obrony wydawnictwa
„Vox Domini ” w sądzie w Katowicach w
sprawie wytoczonej o naruszenie praw
autorskich.
W dyktandzie z 23 sierpnia 1943
powiedziałeś, Panie, słowa: „Daru Mego
trzeba używać z rozsądkiem. Potrzebne
jest nie otwarte i donośne głoszenie,
lecz spokojne, coraz rozleglejsze
zgłębianie go”. Staram się to czynić i
wiesz, Jezu, że są to najpiękniejsze
chwile mojego życia. Dziękuję Ci za nie
z całego serca, i życzę tego samego
wszystkim czytelnikom „Poematu” - oby
ich liczebność wzrastała oszałamiająco.
Wiesz, Panie, że cierpię gdy przy
znajesz się do Twego bólu wyrażonego
wielokrotnie z powodu odrzucania
Cię, na przykład w dyktandzie z
16 sierpnia 1949: „Miałbym ochotę
zstąpić na Ziemię w porywie gniewu”.
Sprzeciwiasz się tam myśleniu: „Jeżeli
to od Boga, to Bóg się tym zajmie”.
Ponieważ poza wydawnictwem „Vox
Domini” nie słyszę o aktywności innych
osób, w tej sprawie pisałem już do
Stolicy Apostolskiej, i w uzgodnieniu
ze spowiednikiem zamierzam wysłać
kolejny list. Wiesz, Panie, że jestem
prostym człowiekiem i skromnym
sługą Twoim, któremu trudno dotrzeć
do Twego Wikariusza. Trudno małej
komórce Twego mistycznego ciała
alarmować głowę. Czy trzeba stanu
zapalnego dużej części ciała, żeby Twój
głos w „Poemacie” - Twoja spełniona
obietnica - zostały dostrzeżone? Pomóż
Panie przebić się memu sygnałowi lub
wskaż nam właściwą drogę.
Błogosław Twemu słudze
i tej sprawie.
Marian

Z pism Marii Valtorty

ZDROWAŚ MARYJO
Napisane 3 września 1943.
A, 467-469.

Mówi Jezus:
«”Zdrowaś, Maryjo”. Błogosławione
te usta i te kraje, w których się mówi:
„Zdrowaś, Maryjo”.
Zdrowaś: pozdrawiam cię. Od naj
młodszego do najstarszego, od dziec
ka do rodzica, od podwładnego do
zwierzchnika, [wszyscy] zobowiązani
są – według zasad ludzkiego wycho
wania – wypowiadać pozdrowienie
często, z należnym szacunkiem, z mi
łością, stosownie do okoliczności. Mój
brat nie może więc odmówić aktu miło
ści i szacunku wobec Mamy doskona
łej, którą posiadamy w Niebie.
Zdrowaś Maryjo – to pozdrowienie
oczyszczające usta i serce. Nie można
bowiem wypowiadać tych słów świa
domie i z uczuciem, a nie odczuwać,
że stajemy się lepsi! Jest to jak przybli
żenie się do źródła anielskiego światła
i do oazy rozkwitłych lilii.
Zdrowaś – to słowo anioła wolno
wam wypowiedzieć, żeby pozdrowić
Tę, którą z miłością pozdrawiają Trzy
wieczne Osoby. To wołanie zbawia.
Miejcie je coraz częściej na ustach.
Jednak niech to nie będzie bezwiedne
poruszanie [wargami], w którym nie
uczestniczy dusza, lecz poruszenie
ducha pochylającego się przed królew
ską godnością Maryi i kierującego się
w stronę Jej matczynego serca.
Gdybyście potrafili w szczerości
ducha wypowiedzieć te słowa – choć

by tylko te dwa wyrazy – bylibyście
lepsi, bardziej czyści i bardziej miło
sierni. Oczy waszego ducha byłyby
wtedy skierowane na Maryję i dzięki
tej kontemplacji Jej świętość weszła
by do waszych serc. Gdybyście umieli
[dobrze] je wypowiadać, nie bylibyście
nigdy zrozpaczeni. Maryja jest bowiem
źródłem łaski i miłosierdzia. Drzwi Bo
skiego Miłosierdzia otwierają się nie
tylko wtedy, gdy popycha je ręka Mojej
Matki, lecz już wtedy, gdy Ona ogarnie
je prostym spojrzeniem.
Ponownie powtarzam: błogosła
wione usta i kraje, w których mówi się:
„Zdrowaś, Maryjo”, ale wypowiada się
te słowa tak, jak należy. Jeśli bowiem
prawdą jest, że Boga nie można wy
szydzić, tak prawdą jest również i to,
że Maryi nie da się oszukać.
Pamiętajcie zawsze, że Ona jest
Córką Ojca, Matką Syna, Oblubienicą
Ducha Świętego i że Jej zjednoczenie
z Trójcą jest doskonałe. Dlatego posia
da od Swego Pana moc, inteligencję,
mądrość. I posiada te [dary] w całko
witej pełni.
Daremne jest przychodzenie do
Maryi z duszą splamioną zepsuciem
i nienawiścią. Ona jest waszą Mat
ką i wie, jak leczyć wasze rany. Chce
jednak, żeby było w was przynajmniej
pragnienie wyleczenia się z nich.
Czemu służy uciekanie się do Ma
ryi, Najczystszej, jeśli – odchodząc
od Jej ołtarza lub kończąc wymawiać
Jej imię – oddalacie się i popełniacie
grzech ciała lub wypowiadacie słowo
przekleństwa? Jaką ma wartość zwró
cenie się do Maryi, do Miłosier-nej,
jeżeli zaraz po tym lub nawet w tym
samym czasie macie w sercu gorycz,
a na ustach – przekleństwa dla braci?
Jakże może wam zapewnić zbawienie
ta Wybawicielka, jeżeli niszczycie je
swą zepsutą wolą?
Wszystko jest możliwe dla Bożego
Miłosierdzia i dla mocy Maryi. Po co
jednak narażać na niebezpieczeństwo
życie wieczne, czekając na wykazanie
dobrej woli skruchy [dopiero] w godzi
nie śmierci? Czyż nie byłoby dobrze
– bo przecież nie wiecie, kiedy zosta
niecie wezwani pod Moje drzwi – być
przez całe życie prawdziwymi przy
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jaciółmi Maryi i posiadać dzięki temu
gwarancję zbawienia?
Przyjaźń z Maryją – powtarzam to
– jest przyczyną doskonałości. Wlewa
bowiem ona i przetacza cnoty wybra
nej Przyjaciółki, którą Bóg nie wzgar
dził i dał wam jako ukoronowanie
dzieła odkupienia [dokonanego przez]
Swego Syna. Ja, Chrystus, zbawiłem
was Bólem i Krwią; Ona, Maryja – Bó
lem i Swoim płaczem, a chciałaby was
zbawić Swoją miłością i uśmiechem.»
Napisane 4 września 1943.
A, 470-473.

Mówi Jezus:
«„Łaski pełna”. Bóg nie posłał Swe
go anioła, żeby powiedział „Zdrowaś”
tylko do Maryi. Bóg i was pozdrawia,
drogie dzieci, okazując wam Swoje
względy. On przysyła wam przez anio
łów Swe święte natchnienia. Bóg ota
cza was Swoimi błogosławieństwami
od poranku do zmierzchu i od zmierz
chu do rana. Bez przerwy otaczają
was myśli Boże, pełne miłości i prze
widującej troskliwości.
Dlaczego więc nie odczuwacie nic
lub bardzo mało? Dlaczego nie żyjecie
sprawiedliwie i święcie? Wylewa się na
was łaska, a wy staliście się nieprze
makalni, bo jesteście nieczuli na dzia
łanie miłości – z powodu waszej woli
przeciwnej Dobru.
Gabriel rzekł do Maryi: „Zdrowaś”
i dźwięk anielskiego głosu przyniósł
[Jej] – już napełnionej łaską – nową
falę łaski. Najżywsze światło Jej nie
pokalanego ducha osiągnęło szczyt
blasku, gdyż odpowiedź ducha Maryi
była doskonała.
Pokora, gotowość, wstydliwość,
modlitwa... czego wzniosłego nie znaj
dzie anielskie słowo, ażeby się stać
pierwszą iskrą pożaru Wcielenia?
Wielki dar zachowania od grzechu
pierworodnego, który Wieczny Bóg
dał Wybranej, ażeby była pierwszym
tabernakulum dla Ciała Syna... i jaki,
jaki, jaki oddźwięk Maryi!...
Gdyby inne stworzenie zostało
tak obdarowane, to czy przynajmniej
czasami nie chwaliłoby się takim da
rem? Nie mówię o ukrytych darach,
o których udzieleniu wie jedynie Bóg,
lecz o widocznych, które się zauważa.
Należy do nich wybitna inteligencja,
[dar] pouczenia nadprzyrodzonego,
płomienne kontemplacje – a mówię
tylko o darach moralnych i duchowych.
Ale nie, u Maryi [nie ma] nic ta
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kiego. Im bardziej Bóg wynosił Ją do
Swego tronu, tym bardziej pomnażała
się w Niej wdzięczność, miłość i poko
ra. Im bardziej Bóg dawał Jej do zro
zumienia, jak się nad Nią wyciągnęła
Boska ręka i ochrona przed wszelkimi
zasadzkami złego, tym bardziej umac
niała się w Niej czujność wobec zła.
Maryja nie popełniła tego błędu,
który prowadzi do upadku bardzo wie
le dusz wyposażonych w zdolność [do
osiągnięcia] doskonałości, to znaczy
nigdy nie powiedziała:
„Czuję, że Bóg nade Mną czuwa;
czuję, że Bóg Mnie wybrał. Niech więc
On troszczy się, żeby Mnie bronić
przed Nieprzyjacielem.” Nie. Maryja
– choć widziała działanie Boga w So
bie – postępowała tak, jak gdyby była
wśród stworzeń najbardziej pozba
wiona darów duchowych. Od świtu do
zachodu, a nawet w Swym dziewiczym
śnie, nad którym czuwali aniołowie, Jej
dusza była czujna.
Nie sądźcie, że Maryja nie do
świadczała pokusy. Nawet Mnie nie
oszczędził Kusiciel. Z dwóch powodów
nie oszczędził i Maryi. Z dwóch po
wodów. Pierwszym było to, że Maryja
– [chociaż] bez skazy – była przecież
tylko stworzeniem. Ja byłem Bogiem.
Drugi powód: dla Lucyfera było o wie
le ważniejsze zniszczyć łono niewia
sty, które miało nosić Mesjasza, niż
zaatakować samego Chrystusa. On,
Przebiegły, wiedział, że Słowo stanie
się ciałem przez zespolenie się ducha
z Duchem w łonie, w którym nie krył
się żaden grzech. Żaden grzech – po
wtarzam. Gdyby po Ewie udało mu się
skusić wszystkie niewiasty, byłby pew
ny, że nigdy nie pokona go wieczny
Zwycięzca. Jedna Jedyna zawsze mu
się opierała: Maryja. I tylko Jeden wie,
jakie sploty, jakie misterne pokusy tkał
Lucyfer wokół Maryi, żeby wstrząsnąć
tą duszą doskonalszą od aniołów i za
ćmić ją. Tym Jedynym, który wiedział,
jest Bóg. Ponieważ jednak pewne ta
jemnice są dla was zbyt wielkie, dlate
go wam o nich nie powiem. Po blasku
Maryi w Niebie zrozumiecie wielkość
Jej duszy. To wielkość będąca następ
stwem Jej pragnienia. Byłaby Ona naj
większa nawet bez wyższej pomocy –
tak bardzo Maryja chciała być świętą, z
miłości do Swego Boga.
Anioł miał wielki powód, żeby po
wiedzieć: „Łaski pełna”. Tak, pełna
łaski. Łaska była w Niej: Łaska, czyli
Bóg, i łaska – czyli dar Boży, który Ona

potrafiła pomnożyć dziesięciokrotnie.
A oto to, czego oczekuje się od
was, o dzieci, aby to, co niebiańskie,
powodowało [duchowe] poczęcie w
was Chrystusa: żebyście przylgnęli do
łaski, przyjęli łaskę, pomnażali łaskę,
pragnęli łaski. Ciało, aby żyć, musi
wdychać powietrze i przyjmować po
karm. Dusza, żeby żyć, musi wdychać
łaskę. Wtedy dzieje się tak, że Świa
tłość zstępuje tam, gdzie może się ona
wcielić, i Chrystus rodzi się mistycznie
w was, tak jak rzeczywiście począł się
w Maryi.
Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna. Pa
trzcie na Nią, wy wszyscy, o chrze
ścijanie, tak niepodobni do pierwsze
go Syna Maryi. Spoglądajcie na Nią
przede wszystkim wy, niewiasty, tak
różniące się od Niej, i uczcie się, i roz
myślajcie, że drogę ku złu o tysiącu
twarzach otworzyłyście wy waszą
cielesnością przeciwną życiu łaski w
stworzeniach. Bez łaski człowiek staje
się demonem, a świat – piekłem.»
Napisane 5 września 1943.
A, 474-478.

Mówi Jezus:
«„Pan jest z Tobą”. Pan jest zawsze
z duszą [napełnioną] łaską. Bóg nie
oddala się nawet wtedy, kiedy podcho
dzi Kusiciel. Bóg oddala się tylko wte
dy, gdy stworzenie ulega Kusicielowi i
niszczy swą duszę. Wtedy Bóg wyco
fuje się, bo nie może mieszkać razem
z Nieprzyjacielem. Odchodzi. I jak Oj
ciec – który nie jest rozgniewany, lecz
zasmucony – czeka, aż skrucha pojawi
się w sercu stworzenia i aż ono ponow
nie złączy się więzią miłości z Ojcem.
Bóg chciałby być zawsze z wami.
Gdyby wszyscy wasi aniołowie, liczni
jak gwiazdy na niebie, mogli pozdrowić
was słowami: „Pan jest z tobą”, radość
waszego Pana byłaby całkowita, bo
My pragniemy być z wami. Dlatego zo
staliście stworzeni.
Maryja była z Bogiem i Bóg był z
Maryją. Dwie doskonałości przyciągały
się i łączyły w nieprzerwanych gestach
miłości. Nieskończona doskonałość
Boża zstępowała z radością – niepoję
tą dla was, śmiertelnych – aby posiąść
to Stworzenie. Ludzka doskonałość
Maryi – jedyna zawsze pełna doskona
łość pośród synów ludzkich – śpieszy
ła na spotkanie Boskiej Doskonałości,
aby czerpać życie.
Tak, przebywanie z Bogiem było
życiem dla Maryi. Dlatego też w strasz
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liwej, rozdzierającej godzinie Kalwarii i
Grobu, gdy Niebiosa zamknęły się nad
Umierającym i nad Przeszytą [mie
czem boleści], utrata [odczuwania]
Boga była najbardziej palącym i do
tkliwym z siedmiu mieczy; była niezno
śnym ciosem w budowlę cierpienia,
wymaganego dla Odkupienia.
Ja wchodziłem na szczyt pełnej
boleści od Getsemani do godziny
dziewiątej. Maryja przeżywała szczyt
ogromnej boleści – która i Ją ogarnę
ła, chociaż nie została w sposób rze
czywisty ukrzyżowana – od Kalwarii
do chwili Zmartwychwstania. A powód
tego najwyższego bólu był jeden: brak
[odczuwania] łączności z Bogiem.
Także z wami tak powinno być.
Tymczasem teraz człowiek uznaje
związek z Nami za uciążliwy i nie od
czuwa, w jaką nędzę wpada, gdy jest
Nas pozbawiony. Nędza, zaślepienie,
szaleństwo, śmierć – oto czym jest
utrata jedności z waszym Panem. Ale
wy o tym nigdy nie myślicie!
Gdy stracicie trochę pieniędzy, ja
kiś przedmiot, zdrowie, posadę, zwie
rzę, stosujecie różne środki, żeby je
odszukać. Podejmujecie wszystkie
ludzkie i nadprzyrodzone sposoby,
aby osiągnąć [swój] cel. Tak, ażeby
znaleźć coś ograniczonego i nietrwałe
go, potraficie modlić się. Kiedy jednak
tracicie Boga, nie szukacie Go. Nie
zwracacie się do Moich Świętych, aby
pomogli wam znaleźć drogę do Boga.
Nie stosujecie ludzkich środków, aby
poskromić wasze impulsy. Wydaje się
wam, że utrata jedności z Bogiem to
coś bez większej wartości. Tymcza
sem jest to coś najbardziej istotnego.
Maryja nigdy nie odłączyła się od
Boga. Duchy pozostały złączone miło
snym objęciem, które zostało ukorono
wane w Niebie. Ta jedność była główną
siłą Maryi, jako córki Adama, bo w niej
znajdowała pancerz, który sprawiał, że
Kusiciel nie mógł Jej tknąć swym uką
szeniem.
Jeśli ktoś jest z Bogiem, to nie
znaczy, że nie dostrzega zła, które jak
niechlujna odzież lub odrażająca cho
roba okrywa tak wiele stworzeń. Widzi
je nawet z większą jasnością niż wielu
innych ludzi, lecz jego wzroku nic nie
psuje. Zło nie wchodzi przez oczy,
żeby pobudzać instynkty, wylęgające
się w ciele, lub żeby wywoływać nik
czemne poruszenia umysłu. Tak dzieje
się tylko z tymi, którzy – odłączeni od
Boga – mają w sobie Nieprzyjaciela

jako gościa.
[Człowiek] zjednoczony z Bogiem
jest Nim nasycony i wszystko inne,
co nie jest Bogiem, pozostaje na po
wierzchni. To jakby wiatr, który lekko
fałduje powierzchnię duszy, ale nie
wchodzi, żeby wprowadzić zamęt w
[jej] wnętrzu. Nie tylko to. Człowiek
zjednoczony z Bogiem, naprawdę
zjednoczony z Bogiem, zamiast wchła
niać w siebie to, co zewnętrzne, roz
lewa na bliźnich to, co wewnętrzne.
Rozszerza więc Dobro, Boga.
Tak, jest właśnie tak. Kto trwa [w
jedności] z Bogiem, ten posiada pro
mieniującą siłę. Jest ona o wiele po
tężniejsza od mocy tak licznych ciał
we wszechświecie, nad [badaniem]
których człowiek zmęczył umysł i
wzniósł [sobie] pomnik pychy. A przede
wszystkim ma moc przynoszącą zysk
nadprzyrodzony. Ten, który nosi w
sobie Najświętszego i żyje dzięki Nie
mu, udziela Go innym. I to sprawia, że
mówi się [o nim]: „To święty”.
Maryja była doskonale zjednoczo
na z Bogiem i wszystkimi Swoimi siła
mi pragnęła zjednoczyć się z Nim jesz
cze bardziej. Można by rzec, że Maryja
tak zatraciła się w Bogu, iż jedynie Nim
żyła.
Powiedziałem: „Maryja w tej jedno
ści znalazła główną siłę, żeby stać się
nietykalną” [dla szatana]. Nie pojmuj
cie jednak tego niewłaściwie. Maryja,
Najpokorniejsza, nawet przez chwi
lę nie ośmieliła się pomyśleć, iż jest
doskonałym stworzeniem. Nie znała
Swego losu ani tego, że jest niepo
kalana. Poznała tajemnicę w słowach
Gabriela i w pocałunku zaślubin z
Wiecznym Duchem [w czasie Jego
zstąpienia]. Ale powtarzam: w czasie
Swej młodości, w okresie pełnym za
sadzek, siłę znajdowała w zjednocze
niu z Bogiem. Chciała ją znaleźć za
wszelką cenę, gdyż wolałaby umrzeć
sto razy niż wyjść na mgnienie oka z
kręgu [obecności] Boga.
Chciałbym, żeby szczególnie Moi
umiłowani [kapłani] – a także inni –
skłaniali się ku tej najwznioślejszej pra
ktyce jednoczenia się ze Mną, bardziej
niż ku wielu innym praktykom poboż
nym w mniejszym lub większym stop
niu. [Dzięki tej] łatwej i prawdziwej mo
dlitwie nad modlitwami, [mielibyście]
rozpalone serce, czyste ciało, szla
chetną myśl. Wszystko w was byłoby
święte i dobre. Ziemia zaś poznałaby
nowe dni, w których aniołowie mogliby

pozdrawiać ludzi słowami: „Pan jest z
wami”.
Napisane 6 września 1943.
A, 484-489

Mówi Jezus:
«„Błogosławionaś między niewia
stami”. To błogosławieństwo – które
wymawiacie tak źle lub wcale go nie
wymawiacie, [bo nie zwracacie się]
do Tej, która Swoją ofiarą rozpoczęła
[dzieło] Odkupienia – brzmi nieprze
rwanie w Niebie. Wymawia je z nie
skończoną miłością Nasza Trójca; z
płomienną miłością – zbawieni dzięki
Naszej Ofierze oraz chóry anielskie.
Cały Raj błogosławi Maryję, arcydzieło
całego Stworzenia i Boskiego Miłosier
dzia.
Nawet gdyby całe dzieło stworze
nia ziemi z nicości przez Ojca służyło
tylko przyjęciu Maryi, stwórcze dzieło
miałoby swą rację bytu. Doskonałość
bowiem tego Stworzenia jest tak [wiel
ka], że jest Ona świadectwem nie tylko
mądrości i mocy, lecz i miłości, z jaką
Bóg stworzył świat.
Stworzenie ziemi [umożliwiło po
jawienie się] Adama i rodu Adama.
[Stworzenie zaś] Maryi świadczy o
nadzwyczajnej, pełnej miłosierdzia mi
łości Boga do człowieka, gdyż dzięki
Maryi, Matce Odkupiciela, Bóg doko
nał zbawienia rodzaju ludzkiego. Je
stem Mesjaszem, gdyż Maryja poczęła
Mnie i dała Światu.
Powiecie Mi, że jako Bóg mogłem
się wznieść ponad konieczność przy
jęcia ciała w łonie niewiasty. Wszystko
mogę, to prawda. Pomyślcie jednak,
jaką widać – w Moim uniżeniu się w
śmiertelnej szacie [ciała] – dobroć i
[przestrzeganie] prawa ładu.
Grzech popełniony przez człowie
ka musiał być odpokutowany przez
człowieka, a nie przez nie wcielonego
Boga. Jakże mogłaby Boskość, bez
cielesny Duch, odkupić Swoją ofiarą
grzech ciała? Konieczne więc było,
żebym Ja, Bóg, zapłacił za grzech cia
ła i krwi udręką niewinnej Krwi i Ciała,
zrodzonego z Niewinnej.
Mój umysł, Moje uczucia, Mój duch
miały cierpieć mękę za grzechy wa
szego umysłu, uczuć i ducha. Miało
to być wybawienie ze wszystkich żądz
wszczepionych w Adama i jego potom
stwo przez Kusiciela. Ten zatem, który
złożył Ofiarę za [nie] wszystkie, musiał
być wyposażony w naturę podobną do
waszej. Stała się ona godna dania na
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okup Bogu dzięki Boskości ukrytej w
niej jak klejnot o nieskończonej nad
przyrodzonej wartości – zakryty pod
szatą zwykłą i naturalną [ciała].
Bóg jest ładem, dlatego też nie
gwałci i nie niszczy przemocą ładu.
Czyni to tylko w wyjątkowych wypad
kach, kiedy Jego Inteligencja osądza
to za bardziej pożyteczne. [Dokonane
przeze] Mnie Odkupienie nie było ta
kim [wyjątkowym] wypadkiem.
Nie miałem tylko zetrzeć grzechu
od chwili jego pojawienia się do mo
mentu [Mojej] ofiary. [Nie miałem też]
zniszczyć w przyszłych [pokoleniach]
skutków grzechu [pierworodnego] w
taki sposób, że ludzie rodziliby się jak
Adam przed popełnieniem zła – nie
świadomi go. Nie. Musiałem przez
pełną ofiarę zadośćuczynić za Grzech
[pierwszych rodziców] i za grzechy ca
łej ludzkości. Miałem dać ludziom już
umarłym odpuszczenie grzechów, a
tym, którzy żyli w tamtym czasie oraz
przyszłym, pomocny środek do oparcia
się złu i do otrzymania przebaczenia
za grzechy popełnione z powodu swo
jej słabości. Moja ofiara musiała więc
spełnić wszelkie [konieczne] wymogi.
[Dokonanie] tego było możliwe tylko
przez Boga, który stał się człowiekiem:
przez Hostię godną Boga. Natura ludz
ka była środkiem umożliwiającym zło
żenie tej ofiary.
Ponadto przyszedłem przynieść
Prawo. Gdybym nie miał ludzkiej na
tury, jakże moglibyście uwierzyć we
Mnie – wy, Moi biedni bracia, skoro
– chociaż żyłem na ziemi przez 33
lata, jako Człowiek między ludźmi – z
wielkim trudem dochodzicie do wiary
we Mnie? Jakże mógłbym przekonać
o Mojej naturze i [pozyskać dla] Mojej
nauki narody wrogie i pogrążone w nie
wiedzy, gdybym pojawił się [od razu]
jako dorosły? Oczom świata ukazał
bym się wtedy nie jako człowiek, lecz
jako duch, który przyjął ludzki wygląd...
Ja zaś urodziłem się i umarłem, krew
wypłynęła ze wszystkich Moich ran.
To jest dowodem, że jestem [prawdzi
wym] człowiekiem. Zmartwychwsta
łem i wstąpiłem do Nieba, powracając
do Mojej wiecznej siedziby ze Swym
uwielbionym Ciałem. To jest dowodem,
że jestem [prawdziwym] Bogiem.
Czy nie jest wam przyjemniej wie
dzieć, że naprawdę jestem waszym
bratem w losie stworzeń – które rodzą
się, żyją, cierpią i umierają – niż my
śleć o Mnie jako o duchu znajdującym
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się ponad wymogami natury ludzkiej?
Konieczne więc było, aby niewiasta
zrodziła Mnie według ciała, chociaż nie
poczęła Mnie cieleśnie. Z żadnego bo
wiem zjednoczenia stworzeń, choćby
były najświętsze, nie mógł się zrodzić
Bóg-Człowiek, lecz jedynie z zaślubin
Czystości z Miłością, Ducha – z Dzie
wicą, stworzoną bez grzechu [pierwo
rodnego] po to, aby była mieszkaniem
dla ciała Boga. To Dziewica, o której
myśląc radował się Bóg, zanim [jesz
cze] nadszedł czas; Dziewica, w któ
rej ujawniła się stwórcza Doskonałość
Ojca. Jest Ona radością dla Nieba,
zbawieniem dla Ziemi, kwiatem Stwo
rzenia, najpiękniejszym z wszystkich
kwiatów świata, żywą gwiazdą, przy
której słońca stworzone przez Mojego
Ojca wyglądają jak wygasłe.
Błogosławiona Czysta, przezna
czona dla Pana.
Błogosławiona Upragniona przez
Trójcę, która przewidywała utęsknioną
chwilę, w której połączy się z Nią w ob
jęciu Troistej Miłości.
Błogosławiona Zwyciężczyni, która
zmiażdży Kusiciela blaskiem Swej nie
pokalanej natury.
Błogosławiona Dziewica, która zna
jedynie pocałunek Pana.
Błogosławiona Matka, którą się
stała przez święte posłuszeństwo woli
Najwyższego.
Błogosławiona Męczennica, któ
ra przyjmuje męczeństwo z litości dla
was wszystkich.
Błogosławiona Wybawicielka nie
wiasty i dzieci niewiasty. Ona bowiem
usunęła Ewę i zaszczepiła Siebie na
jej miejscu, aby przynieść owoc życia
tam, gdzie Nieprzyjaciel umieścił na
sienie śmierci.
Błogosławiona,
błogosławiona,
trzykroć błogosławiona dzięki Swemu
„tak”, o Matko Moja! Ty pozwoliłaś, że
Bóg dotrzymał przyrzeczenia danego
Abrahamowi, patriarchom i prorokom.
Niosłaś pociechę Miłości, przytłoczo
nej przez to, że musiała być karząca,
a nie ocalająca. Podźwignęłaś ziemię
z potępienia przyniesionego jej przez
Ewę.
Błogosławiona, błogosławiona, bło
gosławiona dzięki Swej świętej poko
rze, dzięki Swej gorliwej miłości, dzięki
Swemu nienaruszonemu dziewictwu,
dzięki Swemu macierzyństwu – Bo
skiemu, powszechnemu, wiecznemu,
prawdziwemu i duchowemu. Matko,
Ty Swą miłością i Swym bólem rodzisz

stale dzieci dla Królestwa Twojego Je
zusa.
Rodzicielko łaski i zbawienia, ro
dzicielko Boskiego Miłosierdzia, rodzi
cielko Kościoła powszechnego, bądź
błogosławiona na wieki za to, czego
dokonałaś, jak będziesz zawsze bło
gosławiona z powodu tego, co jeszcze
uczynisz.
Kapłanko święta, święta, święta,
która złożyłaś pierwszą ofiarę i przygo
towałaś z części samej Siebie Hostię
do ofiarowania na ołtarzu świata.
Święta, święta, święta Matko Moja,
dzięki której nie tęskniłem za Niebem
i za Ojcowskim łonem, gdyż w Tobie
znalazłem drugi raj, nie różniący się od
tego, w którym Trójca dokonuje Swych
Boskich dzieł. Maryjo, która byłaś po
ciechą Swego Syna na ziemi i radością
Syna w Niebie, jesteś chwałą Ojca i
Miłością Ducha.»
Napisane 7 września 1943.
A, 484-488

Mówi Jezus:
«„Błogosławiony Owoc Żywota
Twojego”.
Boskie i dziewicze macierzyństwo
uczyniło Maryję drugą po Bogu. Nie
patrzcie jednak tylko na chwałę Maryi.
Pamiętajcie, ile Ją kosztowało osią
gnięcie tej chwały. Głupcem jest ten,
kto patrzy na Chrystusa tylko w świetle
Zmartwychwstania, a nie medytuje o
Odkupicielu umierającym w ciemno
ściach Wielkiego Piątku. Nie zmar
twychwstałbym, gdybym nie doznał
śmierci i nie dokonałbym Odkupienia,
gdybym nie był męczennikiem. Głup
cem jest i ten, kto myśli o chwale Ma
ryi, a nie rozmyśla nad tym, jak doszła
Ona do tej chwały. Owoc Jej żywota,
Ja Chrystus, Słowo Boże, rozdarłem
Jej łono. Nie pojmujcie jednak błęd
nie Moich słów. Nie rozerwałem go po
ludzku, [przez ból rodzenia]. Maryja
nie była objęta tą nędzą ludzką, gdyż
nie ciążyło nad Nią potępienie Ewy.
Nie była jednak uwolniona od Bólu. I
Ból wielki, ogromny, najwyższy, pełny
przeniknął Ją z mocą meteoru, który
spadł z Nieba w tej samej chwili, w
której poznała ekstazę objęcia Ducha
Stworzyciela.
Szczęśliwość i ból ścisnęły jedną
pętlą serce Maryi w czasie Jej naj
wznioślejszego „fiat” i Jej przeczystych
zaślubin [z Bogiem]. Szczęśliwość i ból
zlały się w jedno – tak jak Ona stała się
jedno z Bogiem. Ból już od pierwszej
chwili przewyższył szczęście, [gdyż]
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powołana została do odkupicielskiej
misji. [Szczęście] przyjdzie dopiero w
chwili Jej Wniebowzięcia.
Jej, złączonej z Duchem mądrości,
zostało objawione w duchu, jaka przy
szłość jest przeznaczona Jej Dziecku.
Dlatego dla Maryi nie było już więcej
radości we właściwym tego słowa zna
czeniu.
W każdej mijającej godzinie nie
zrównana miłość i ból wznosiły się –
niczym fale morskie w czasie sztormu
– w sercu Maryi i biczowały je z całą
siłą. Ja kształtowałem się wtedy czer
piąc życie z Jej krwi, Matki - Dziewicy.
Między Mną – ukrytym w Jej wnętrzno
ściach – a Moją Matką dokonywała się
nieopisana wymiana miłości.
Serce Mojej Matki doznało prze
szycia mieczem boleści od chwili, w
której Światłość – opuszczając środek
Jedynego i Troistego Ognia – wniknęła
w Nią rozpoczynając Wcielenie Boga i
Odkupienie człowieka. To ukłucie mie
czem wzrastało, godzina po godzinie,
w czasie świętej brzemienności, [kie
dy] Krew Boska tworzyła się przy źró
dle ludzkiej krwi, [kiedy] Serce Syna
biło według rytmu Serca Maryi, [kiedy]
wieczne Ciało kształtowało się z niepo
kalanego ciała Dziewicy.
Jeszcze większy ból [zaczęła
Maryja odczuwać] od chwili, gdy się
urodziłem, żeby być Światłością dla
świata [pogrążonego] w ciemnościach.
Szczęśliwość matki całującej Swoje
dziecko zamieniła się u Maryi w pew
ność Męczennicy, która wie, że mę
czeństwo jest bliskie.
Błogosławiony owoc Twojego łona.
Tak, ale Ja temu łonu – które zasłu
giwało na całą radość przeznaczoną
Adamowi bez grzechu – musiałem
przynieść wszelki ból. Z powodu was.
Dla was była udręka zasmucenia Jó
zefa. Dla was narodzenie w tak wiel
kim opuszczeniu. Ze względu na was
było proroctwo Symeona, które ob
róciło ostrze w ranie [Maryi], powięk
szając i zaostrzając ukłucie miecza.
Dla was ucieczka do obcej ziemi, dla
was niepokoje całego życia. Z powodu
was były te dręczące wiadomości, że
głoszę Dobrą Nowinę i jestem prze
śladowany przez nieprzyjazne grupy.
Dla was była trwoga ujęcia Mnie, męka
wielorakich tortur, umieranie Maryi z
powodu Mojej agonii, [Jej duchowa]
śmierć z powodu Mojej śmierci.
[Po Mojej śmierci] to łono, któ
re Mnie nosiło, przyjęło Mnie z takim

współczuciem, że większego być nie
mogło. Zaprawdę powiadam wam, że
między Moim Sercem, zatrzymanym
w ruchu życia i rozszarpanym przez
włócznię, a [Sercem] Najbardziej Stra
pionej, która trzymała Mnie na kola
nach, nie było różnicy [polegającej na
tym, że jedno serce] żyło, [a drugie
było] martwe. Serce Maryi i Jej łono
zostały zabite, tak jak zadano śmierć
Mnie, Niewinnemu.
Do cudów związanych z Odkupie
niem – znanych lub ukrytych, jawnych
dla wszystkich lub ukazanych wybra
nym – dodajcie jeszcze trwanie życia
w Maryi dzięki działaniu Wiecznego,
po tym jak Jej Serce – tak samo jak
Serce Jej Syna Jezusa – zostało zła
mane dla ludzi i przez nich.
Wy, którzy nie umiecie i nie chcecie
znosić cierpienia, czy pomyśleliście,
jaki był ból Błogosławionej, Niepokala
nej, Świętej, dźwigany w Sercu pora
nionym, umarłym, opuszczonym? Czy
spojrzeliście na złożone na Jej łonie
ciało pozbawione życia, udręczone,
wykrwawione, sine, [na to ciało], które
było ciałem Syna, Ciałem z Jej ciała,
Krwią z Jej krwi, Życiem Jej życia, mi
łością Jej ducha?
Mieliście Mnie dlatego, że Maryja,
trzydzieści trzy lata
przede Mną, zgodzi
ła się pić kielich go
ryczy. Na brzegu pu
charu, który wypiłem
w czasie pocenia
się krwią, znalazłem
woń warg Mojej
Matki, a gorycz Jej
łez zlała się z żółcią
Mojej ofiary. Wierz
cie, że wymagało
ode Mnie wielkiego
wysiłku pozwolenie
na to, by cierpiała
Ta, która nie zasługi
wała na ból. Opusz
czenie przez Ojca,
boleść Mojej Matki,
zdrada przyjaciela,
w której były wszyst
kie przyszłe zdrady
– oto najokrutniej
sze elementy Mojej
straszliwej męki Od
kupiciela. W porów
naniu z nimi uderze
nie włócznią przez
Longina w serce,
już nie odczuwające

bólu, było niczym.
Chciałbym, abyście okazywali mi
łość Mojej Matce z powodu bólu, któ
ry rozdarł Ją dla was. [Okazujcie Jej],
najdoskonalszej ze wszystkich matek,
miłość wielką – najtkliwszą miłość
dziecięcą. [Okazujcie miłość] Matce,
która nie przestała cierpieć i wylewać
niebiańskie łzy nad dziećmi Swej mi
łości, które wyrzekają się ojcowskiego
domu i stają się strażnikami nieczy
stych zwierząt - wad, zamiast pozostać
królewskimi dziećmi – dziećmi Boga.
Jeśli można dać tu jakąś zasadę
[działania], to wiedzcie, że Ja, Bóg,
nie uważam, iżbym samego Siebie
pomniejszał kochając Moją Matkę mi
łością nieskończoną i pełną szacunku.
Widzę w Niej naturę nieskalaną, dzie
ło Ojca. Wspominam też męczeńskie
życie tej Współodkupicielki, bez której
nie stałbym się Człowiekiem między
ludźmi i waszym wiecznym Odkupicie
lem.»
Napisane 8 listopada 1943. A, 697-699.

Mówi Jezus:
«”Teraz i w godzinie śmierci”. To
jest wezwanie, które odpowiada [proś
bie:] „zbaw nas ode złego”. Nie za
stanawiacie się nad tym, ale tak jest.
Dałem wam Matkę oprócz Ojca i skoro
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prosicie Ojca o wyzwolenie od Złego,
to czyż nie powiecie Matce, żeby trzy
mała z dala od was śmierć, która jest
złem?
Myślcie jednak z umysłem wznie
sionym do Boga i proście z inteligen
cją dzieci Bożych. Nie powinniście
troszczyć się tak bardzo o zło i śmierć
w ludzkim tego słowa znaczeniu, ile o
Zło i o Śmierć w znaczeniu nadprzyro
dzonym, najbardziej prawdziwym, bo
wasza teraźniejszość to szata, którą
się odkłada, wasza teraźniejszość to
siedziba, którą się porzuca, lecz poza
tym dniem oczekuje was przyszłość, w
której staniecie się posiadaczami tego,
co jest waszą prawdziwą częścią.
Biada wam jednak, jeśli z powodu
waszej nieprawej woli wybierzecie dla
siebie część przeklętą. Śmierć ducha
nie staje tylko jeden raz przed waszą
duszą. Ona krąży wokół was przez
cały wasz ziemski dzień, gdyż Daw
ca Śmierci nie pozostawia ani jednej
minuty, bez zastawienia zasadzek na
swą ofiarę. Wy zaś nie zawsze macie
w sobie tę czujność i tę siłę, która czy
ni daremnymi podstępy nieprzyjaciela.
Wasza słabość prowadzi was do ospa
łości, wasze pożądliwości cielesne –
do pragnienia pokarmu, w którym znaj
dujecie śmierć. W Niebie jednak macie
Matkę, Matkę, która widzi na was Krew
Swojego Syna i która z powodu tej
Krwi kocha was jako Swoje własne
dzieci. To Matka, która jest potężna u
Boga z powodu Swej potrójnej pozycji:
Córki, Oblubienicy i Matki Boga.
„Teraz”: niech Maryja się modli za
waszą teraźniejszość ludzką, pełną tak
wielu zasadzek. „I w godzinie śmierci”:
niech się modli za was w decydującej
chwili życia. „I w godzinie Śmierci”:
czyli wtedy, gdy wasz duch przepeł
niony Złem mógłby zginąć. Maryja jest
Zwyciężczynią szatana. Śmierć praw
dziwa, śmierć ducha nie przyjdzie w
tych, którzy potrafią zanosić błagania
do Matki: w godzinie życia, w godzinie
ziemskiej, w godzinie pokusy oraz w
godzinie śmierci.
[Będziecie] jak dzieci pod welonem
Mamy, bo modlitwa Maryi jest dla was
tarczą przeciw płomieniowi zmysłów
i demona, pozwala wam wzrastać w
Chrystusie i wejść do Jego królestwa.
Chrystus może wskrzesić umarłych do
łaski, Maryja zaś, prawdziwie kochana,
przeszkadza śmierci oddzielić was od
Jej Syna.»
(Tekst pochodzi z książki M. Valtorty
„Rozważania Różańcowe”)
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Na pielgrzymim szlaku

SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
Z GUADALUPE W MEKSYKU
Sanktuarium Matki Bożej z Gua
dalupe jest, zaraz po Watykanie, naj
większym i najczęściej odwiedzanym
miejscem kultu chrześcijańskiego na
świecie. Rocznie odwiedza go średnio
od 10 do 20 milionów pielgrzymów.
Sanktuarium powstało na wyraźne żą
danie Najświętszej Maryi Panny pod
czas pierwszego objawienia św. Juano
wi Diego mającego miejsce na wzgórzu
Tepeyac dnia 9 grudnia 1531 roku.
W miejscu, gdzie Matka Boża obja
wiła się ubogiemu Indianinowi, wkrótce
postawiono małą kaplicę. Później ją
powiększono, a z czasem wybudowa
no olbrzymią bazylikę pod wezwaniem
Matki Bożej z Guadalupe. Od same
go początku jej istnienia dokonują się
tu nieustannie cudowne nawrócenia i
uzdrowienia.
Obecny kościół został wybudowany
w pobliżu wcześniejszej, XVI wiecz
nej bazyliki ukończonej w 1709 roku.
Kiedy stara bazylika, wybudowana na
podmokłym gruncie, w wyniku trzęsień
ziemi poczęła obracać się w ruinę, po
wstało nowe sanktuarium, w którym zo
stał umieszczony cudowny wizerunek.
Nowe sanktuarium zostało ukończone
w 1976, a zaprojektował je wielki mek
sykański architekt Pedro RAMIREZ-VA
SQUEZ (autor m.in. Muzeum Antropo
logicznego i Stadionu Azteków).
Nowa bazylika przypomina kształ
tem wielki, okrągły namiot, wznoszony
niegdyś na pustyni, ten, który Bóg po
lecił Mojżeszowi wznieść u stóp Góry
Synaj. Na szczycie Bazyliki znajduje się
krzyż, którego podstawą jest litera „M”
oznaczająca zarówno Maryję, jak i Mek
syk. Nowa bazylika może pomieścić ok.
12 tys. osób, a na placu przed bazyliką
jest miejsce dla ok. 30 tys. To właśnie w
nowej bazylice, na centralnym pilastrze,
znajduje się cudowny obraz Najświęt
szej Maryi Panny z Guadalupe. Dzięki
okrągłemu kształtowi bazyliki, obraz jest
widoczny z każdego punktu kościoła.
WYDARZENIA ZWIĄZANE
Z SANKTUARIUM
1531 - Objawienia Matki Bożej
1533 - Powstanie pierwszego sank
tuarium
1556 - Rozpoczęcie budowy nowe
go kościoła przez bpa Alonso Montufara
1567 - Ukończenie budowy kościoła

1647 - Zasłonięcie wizerunku szkłem
1649 - Wzniesienie Kaplicy Indian
1666 - Zbudowanie malutkiej kaplicy
na Wzgórzu Tepeyac
1695 - Położenie kamienia węgiel
nego pod budowę sanktuarium
1709 - Ukończenie budowy
1746 - Uroczysta koronacja obrazu
1749 - Kościół otrzymuje tytuł kole
giaty
1749 - Wzniesienie kościoła na
Wzgórzu Tepeyac
1787 - Wybudowanie Kościoła i
Klasztoru Sióstr Kapucynek
1791 - Zbudowanie Kaplicy Zródełka
1895 - Uroczyste ukoronowanie wi
zerunku koronami papieskimi
1904 - Kościół otrzymuje tytuł bazyliki
1911 - Budowa kościoła na miejscu
domu Juana Bernardino
1921 - Eksplozja bomby podłożonej
pod wizerunkiem, zniszczenie kościoła
1929 - Pierwsze uwagi fotografa Al
fonso Marcue opisujące szczegóły od
bicia wyglądającego jak głowa mężczy
zny w prawym oku Maryi
1931 - Uroczystości z okazji 400-le
cia Objawień
1941 - Otwarcie Muzem na tyłach
Starej Bazyliki
1951 - Badacz Carlos Salinas za
uważa w prawym oku wizerunek głowy
mężczyzny.
1956 - Dr Torroela-Bueno, okulista,
bada oczy wizerunku Maryi na tilmie
1958 - Dr Rafael Torija-Lavoignet
publikuje swe badania o zjawisku Pur
kyniego-Sansona, które jest uwidocz
nione na wizerunku z Guadalupy
1962 - Dr Ch. Wahlig ogłasza od
krycie 2 wizerunków odbitych w oczach
Maryi
1966 - Papież Paweł VI przesyła ba
zylice złotą różę
1974 - Rozpoczęcie budowy nowej
bazyliki autorstwa Pedro Ramirez-Va
squez
1975 - Usunięcie szkła dla umoż
liwienia przebadania wizerunku przez
okulistę dr Enrique Grave
1976 - Uroczyste poświęcenie no
wej bazyliki
1979 - Pierwsza wizyta Jana Pawła
II w sanktuarium
1979 - Dr José Aste Tönsmann
ogłasza odkrycie odbicia co najmniej 4
postaci ludzkich w obydwu oczach wi
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zerunku
1990 - Papież Jan Paweł II ogłasza
Juana Diego błogosławionym
1991 - Konsekracja baptysterium
1992 - Papież Jan Paweł II poświę
ca w Bazylice św. Piotra kaplicę ku czci
Matki Boskiej z Guadalupe
1999 - Papież Jan Paweł II, podczas
trzeciej wizyty w sanktuarium ogłasza
datę 12 grudnia świętem liturgicznym
dla całego kontynentu amerykańskiego
2002 - Kanonizacja Juana Diego w
Bazylice Matki Bożej z Guadalupe
2007 - Podczas mszy świętej w in
tencji nienarodzonych dzieci, z obrazu
Matki Bożej z Guadalupe, wydobyło się
światło, które - na oczach wiernych utworzyło kształt ludzkiego embrionu.
PRZEWODNIK DLA ZWIEDZAJĄCYCH SANKTUARIUM
Nowa Bazylika Matki Bożej
z Guadalupe
Nowa bazylika została konsekrowa
na 12 października 1976 roku. Budowlę
zaprojektował Pedro Ramirez Vazquez
w odpowiedzi na zwiększające się za
potrzebowanie na większą światynię,
która mogłaby przyjąć wciąż rosnącą
liczbę pielgrzymów, a także z powodu
szkód wywołanych przez trzęsienia
ziemi w starej bazylice. Nowa bazylika
ma kształt okrągłego namiotu, nawią
zującego symbolicznie do Namiotu
Spotkania Mojżesza z Bogiem, oraz
do płaszcza Matki Bożej. Bazylika ma
ponad 42 metry wysokości i prawie 100
metrów średnicy i jest zdolna pomieścić
ponad 10.000 pielgrzymów. W jej wnę
trzach znajduje się Cudowny Obraz,
który poprzez jej okrągły kształt jest wi
doczny z każdego punktu świątyni. Pod
obrazem znajduje się ruchomy chodnik,
który pozwala na przemieszczanie się
wielu pielgrzymów nie tarasując miej
sca. Po lewej stronie obrazu widnieje
zawieszonych ponad 20 flag narodo
wych państw, które przyjęły Matkę Bożą
z Guadalupe za swoją patronkę. Nato
miast pod obrazem jest umieszczony
główny ołtarz, przy którym sprawowane
są Msze Święte. Poza tym wewnątrz
znajduje się 9 kaplic, a w części dolnej
kościoła sklepy z dewocjonaliami i biura
administracyjne.
Stara Bazylika Matki Bożej
z Guadalupe
Świątynia została oddana do użytku
i konsekrowana dnia 1 maja 1709 roku.
Autor projektu, Pedro de Arrieta, nad
każdymi wejściowymi drzwiami do ba
zyliki umieścił płaskorzeźby przedsta
wiające moment objawienia się Matki

Bożej Juanowi Diego, a także wizerunki
apostołów i proroków. Cztery wieże ba
zyliki, kopuła oraz łuk nad głównym wej
ściem w sposób symboliczny nawiązują
do Świątyni Salomona w Jerozolimie.
Gdy w 1749 roku kościół otrzymał tytuł
kolegiaty wewnątrz światyni zbudowa
no chór, w którym zasiadali najznamie
nitsi kapłani. W 1895 roku z powodu
przebudowy świątyni chór usunięto,
ale dodano przepiękny baldachim nad
głównym ołtarzem, oraz namalowano
wiele obrazów przedstawiających wy
darzenia związane z kultem Matki Bo
żej z Guadalupe. Z powodu postawie
nia świątyni na grzęskim gruncie oraz
trzęsień ziemi, budynek zaczął się nie
bezpiecznie przechylać i w 1976 roku
postanowiono go zamknąć w celu prze
prowadzenia prac konserwacyjnych.
Ponowne otwarcie bazyliki miało miej
sce w roku 2002 i od tamtego momentu
kościół ma status świątyni ekspiacyjnej.
Muzeum Bazyliki
Matki Bożej z Guadalupe
Muzeum znajduje się na tyłach sta
rej bazyliki w miejscu, gdzie dawniej
znajdowały się pomieszczenia admini
stracyjne kościoła. Muzeum zostało za
łożone w 1941 roku z inicjatywy kusto
sza sanktuarium ks. Feliciano Cortez y
Mora, w celu ukazania dzieł związanych
z kultem maryjnym, wykonanych na
przestrzeni wieków. W muzeum znajdu
je się największa w Meksyku kolekcja
sztuki maryjnej. Przeważają retablos
(małe wota) autorów kolonialnych za
równo z Nowej Hiszpanii jak i Europy,
ale także można podziwiać rzeźby wy
konane w różnych technikach i z różno
rodnych materiałów, fotografie, wyroby
z porcelany i srebra, meble, szaty litur
giczne i księgi. Większość autorów tych
dzieł jest anonimowych, ale w muzeum
znajdują się dzieła tak znamienitych ar
tystów jak: Matías de Arteaga y Alfaro,
Cristóbal de Villalpando, Nicolás Cabre
ra, Sebastián López de Arteaga, Bal
tasar de Echave Ibía, José de Alcíbar,
Juan Correa, Juan Cordero, Pedro Gu
aldi, Casimiro Castro, José Guadalupe
Posada, Hugo Brehme, Tiburcio Sote
no, David Alfaro Siqueiros czy Salvador
Dalí. Aktualnie muzeum jest złożone
z 12 sal wystawowych, z których bez
wątpienia należy zobaczyć zakrystię z
przepiękną ikonografią guadelupańską,
Salę Kapitularną z obrazami kustoszy
sanktuarium czy Salę Biskupią z kolek
cją mebli, porcelany i starych zegarów.
Baptysterium
Z lewej strony starej bazyliki, za
pomnikiem Papieża Jana Pawła II znaj

duje się nowoczesne baptysterium,
zbudowane i konsekrowane w 1991.
Jego konstrukcja posiada formę spirali,
a wewnątrz odbywają się uroczystości
związane z chrztem.
Kaplica na Wzgórzu Tepeyac
Schody za starą bazyliką, z pra
wej strony od baptysterium, prowadzą
ok. 100 metrów w górę do stojącej na
szczycie wzgórza kaplicy. Według tra
dycji, to własnie tam Juan Diego miał
zebrać róże jako znak dla biskupa
Zumarragi na prawdziwość objawień.
Pierwszą malutką kapliczkę postawio
no w tym miejscu dopiero w 1666 roku,
a prawie 100 lat później, w 1749 roku
zbudowano większy kościół. Wewnątrz
świątyni znajdują się obrazy namalowa
ne przez Fernando Leal, współtwórcę
meksykańskiego muralizmu, przedsta
wiające najbardziej znaczące momenty
z historii objawień. Poza tym z tarasu
przed świątynią rozciąga się zapierają
cy w piersiach widok na Miasto Meksyk.
Pomnik przedstawiający
kadłub okrętu
Schodząc ze Wzgórza Tepeyac i
kierując się w lewą stronę natykamy
się na pomnik przedstawiający kadłub
okrętu w pełnym ożaglowaniu. Pomnik
nawiązuje do jednego z najsławniej
szych cudów Matki Bożej z Guadalupe.
Statek wiozący ludzi z Hiszpanii znaj
dował się blisko portu w Veracruz, gdy
rozpętała się burza zagrażająca życiu
znajdujących się na nim ludzi. Mary
narze poprosili o pomoc Matkę Bożą
z Guadalupe, morze się uspokoiło, a
oni z wyrazem wdzięczności przynieśli
na swoich barkach maszt okrętu, który
ulokowali na terenie sanktuarium. Na
początku XX wieku silny wiatr znisz
czył maszt i wtedy zastąpiono go tym
własnie pomnikiem, który nawiązuje do
oryginału.
Ogród Tepeyac
z rzeźbą „Ofiarowanie”
Schodząc dalej w dół wchodzimy do
przepięknego ogrodu, pełnego kwiatów,
drzew i zieleni. W nim znajduje się mo
numentalna rzeźba Ofiarowanie, liczą
ca 17 figur, która przedstawia hołd zło
żony Matce Bożej przez Indian. Figura
Matki Bożej liczy prawie 4 metry i jest
otoczona figurą Juana de Zumarraga,
Juana Diego i anonimowych Indian,
którzy składają Matce Bożej ofiary z
kukurydzy, kwiatów i kadzidła. Dwa
małe źródełka, które spływają otaczając
rzeźbę i łączą się u stóp Matki Bożej,
są symbolem jedności Hiszpanów i In
dian, którzy tworzą nowy, meksykański

51

Vox Domini

naród. Dzieło zaprojektował Aurelio
Mendoza, natomiast rzeźbę w brązie
wykonali Alberto Perez Soria i Gerardo
Quiroz. Inauguracja dzieła miała miej
sce we wrześniu 1986 roku.
Kaplica Źródełka
Skręcając w prawo, za rzeźbą Ofia
rowanie, po lewej stronie mijamy piękny
kościółek, zwany Kaplicą Źródełka. We
dług tradycji to właśnie w tym miejscu
Matka Boża objawiła się Juanowi Diego,
a na dowód tego, wytrysnęło małe źró
dełko. W 1791 roku na tym miejscu po
stawiono mały kościółek projektu Fran
cisco de Guerrero y Torres. Świątynia
zbudowana na planie okręgu jest bez
wątpienia jednym z najpiękniejszych
dzieł architektonicznych stylu baroko
wego w Meksyku. Piękna kopuła w stylu
azulejo, znakomite malowidła przedsta
wiające aniołów, czy drewniana figura
Juana Diego, która podtrzymuje pulpit
są tego najlepszym dowodem.
Kaplica Indian
Idąc dalej, z prawej strony widzimy
małą kaplicę, która jest najstarszym za
chowanym budynkiem na terenie sank
tuarium. Została zbudowana w 1649 r.
na prośbę Luisa Lasso de Vega, w miej
scu, w którym, według tradycji, mieszkał
Juan Diego w ostatnich latach swego
życia. Dzisiaj znamy ją pod nazwą Ka
plicy Indian, bo to właśnie tam, w 1679
roku powstało Chrześcijańskie Bractwo
Indian. Przez wiele lat kaplica popadała
w ruinę, aż do roku 1998, kiedy to gru
pa kapłanów postanowiła ją odrestau
rować na cześć 450 rocznicy urodzin
Juana Diego. Wewnątrz świątyni, w
zakrystii znajdującej się po lewej stronie
od ołtarza, można zobaczyć fundamen
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ty pierwszych pustelni wybudowanych
przez biskupów Zumarraga i Montufar.
Dzwonnica nowej Bazyliki Matki
Bożej z Guadalupe
Ponownie wchodząc na wielki plac
położony u stóp wzgórza i bazylik napo
tykamy wielkich rozmiarów dzwonnicę
zaprojektowaną przez Pedro Ramireza
Vazquez, a zainaugurowaną w 1991
roku. Na dzwonnicy umieszczono różne
zegary, jako symbol różnorodnych spo
sobów mierzenia czasu: mamy zegar
cywilny, zegar astronomiczny używany
przez żaglarzy, zegar słoneczny oraz
aztecki zegar księżycowy. 23 metrowa
konstrukcja jest uzupełniona o wiele
wyższą wieżą, na której umieszczono
10 dzwonów wygrywających ponad 20
różnych melodii. Z przodu dzwonnicy
znajduje się okrągła scena, na której
przedstawia się za pomocą figur poru
szanych skomplikowanymi systemami
elektronicznymi, historię objawień na
wzgórzu w Tepeyac.
Klasztor Sióstr Kapucynek
Zwiedzanie sanktuarium kończy się
na byłym klasztorze Sióstr Kapucynek
znajdującym się z prawej strony od sta
rej bazyliki. Klasztor został zaprojekto
wany i zbudowany w 1787 roku przez
Ignacio Costera. W porównaniu z innym
świątyniami leżącymi na terenie sanktu
arium, kościół charakteryzuje się stylem
raczej surowym i prostym, co wcale nie
znaczy, że nie ma swego uroku. Oglą
dając klasztor należy zwrocić uwagę
przede wszystkim na wielokolorową fa
sadę budynku, a wchodząc do środka
na jeden z elementów „polskich” znaj
dujących się na terenie sanktuarium,
a więc obraz Jezusa Miłosiernego. W

połowie XIX wieku, mieszkające tu sio
stry kapucynki, ze względu na nowe,
liberalne prawo, musiały opuścić klasz
tor, który stał się najpierw garnizonem
wojskowym, a potem szpitalem. Z cza
sem klasztor i kościół wróciły do swe
go pierwotnego przeznaczenia, ale w
latach 70-tych zeszłego wieku zostały
ponownie zamknięte, w celu przepro
wadzenia pierwszej na świecie niwelacji
terenu wraz ze znajdującymi się na nim
budynkami.
Do Matki Bożej
z Guadalupe zaprasza
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „HALINA”
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
601 471 527; 698 967 995;
602 401 492
bpt_halina@poczta.onet.pl
lub biuro@halina.com.pl
strona internetowa:
http://www.halina.com.pl
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Ruchy, zgromadzenia, stowarzyszenia w Kościele katolickim

BRACTWO RÓŻAŃCOWE
I WIECZYSTY RÓŻANIEC ZA ZMARŁYCH
Bractwo Różańcowe
To wspóln ota osób, która
modlitwą różańcową wspiera
apostolską działalność Zakonu
Kaznodziejskiego: Zakonu Domi
nikanów. Idea Bractwa Różańco
wego wywodzi się od św. Domi
nika, a rozpowszechniona została
przez bł. Alana de la Roche.
«Zastanawia mnie to – zwie
rzył się w jednej ze swoich homilii
ks. Jan Twardowski – że św. Domi
nik wprowadził modlitwę różańco
wą jako narzędzie walki z albigen
sami, a więc z błędami ludzkiego
rozumu. Błędom ludzkiego rozumu
przeciwstawił nie modlitwę inte
lektualną, ale modlitwę wyobraź
ni i serca – bo różaniec budzi
wyobraźnię i serce. Wyobraźnię
budzi wtedy, gdy zapowiadamy
tajemnice i oglądamy je, jakby
śmy oglądali Ewangelię świętą z
obrazkami. Serce budzi wtedy, gdy
stale, cierpliwie i serdecznie po
zdrawiamy Matkę Bożą. Nigdy się
z Nią nie żegnamy, tylko zawsze
pozdrawiamy, nawet wtedy, gdy
idzie do nieba, mówimy: Zdrowaś,
Maryjo».
Najstarsze wspólnoty w Polsce
powstały: we Wrocławiu – w 1481
r., w Krakowie – 1484, w war
szawskim konwencie św. Jacka –
1604, w Gidlach – 1616, w Pozna
niu – 1630. Do wspólnoty Bractwa
Różańcowego należą osoby, które
podjęły decyzję odmawiania w cią
gu tygodnia dowolnie wybranych
piętnastu tajemnic różańcowych.
Sprawą istotną jest tu modlitwa
za wszystkie Bractwa Różańcowe
na całym świecie i za zakon domi
nikański. Można się także modlić
we wszystkich innych intencjach
Kościoła, intencjach osobistych, a
także intencjach innych wspólnot
różańcowych, na przykład Żywe
go Różańca. Czas i miejsce nie
mają znaczenia. Decyzja o przy
stąpieniu do tej wspólnoty mo
dlitewnej odnotowana zostaje w
Księdze Bractwa.

Osoby, które przez modlitwę
różańcową wspierają apostolską
działalność dominikanów, mają
udział we wszystkich dobrach
duchowych Zakonu i wszystkich
Bractw Różańcowych na całym
świecie. Za zmarłych członków
Bractwa każdy klasztor domini
kański na całym świecie odprawia
w dniu 5 września Mszę Świętą,
wszyscy zaś dominikanie raz w
tygodniu odmawiają Różaniec, a
codziennie Psalm 129.
Kto pragnie włączyć się we
wspólnotę Bractwa Różańcowe
go, może przesłać swoje zgłosze
nie na adres:
Bractwo Różańcowe
ul. Freta 10
00-227 Warszawa
Każde zgłoszenie do Bractwa
Różańcowego potwierdzane jest
imiennym dyplomem.
*
Różaniec Wieczysty
zwany Nieustającym
Różańcem za Zmarłych
Został zapoczątkowany przez
dominikanów o. Petroniusza Mar
tini (Bolonia) i o. Tymoteusza
Ricci (Florencja) w roku 1636.
Najstarsze księgi Różańca Wie
czystego w Polsce znajdują się w
kościele Dominikanów w Krako
wie, a prowadzone są od r. 1738.
Do tej nieustannie modlącej
się za zmarłych wspólnoty należą
osoby, które zdecy
dowały się odma
wiać raz w roku albo
raz w miesiącu (w
dokładnie oznaczo
nym dniu i godzinie,
w dzień lub w nocy)
trzy dowolnie wy
brane części Różań
ca. Sprawą istotną
dla Różańca Wieczy
stego jest modlitwa
za konających, za
zmarłych oczekują
cych jeszcze na nie
bo, a także modlitwa

o nawrócenie grzeszników.
Idea Wieczystego Różańca
polega na wypełnieniu zobowią
zania, żeby Matka Najświętsza
była czczona nieustanną modlitwą
różańcową, i w tym celu 8760 go
dzin, jakie składają się na jeden
rok, rozdzielane zostaje pomiędzy
osoby wchodzące do wspólnoty.
Tak na przykład troje osób miesz
kających w różnych stronach Pol
ski (w Człuchowie, Sosnówce i
Warszawie) wybrało na modlitwę
za konających godzinę dziewięt
nastą w dniu 21 listopada. W 2006
roku o tej właśnie godzinie Pan
Bóg «przyjmował na swoje poko
je» górników w kopalni Halemba.
Gdy odchodzili do domu Ojca ci,
którzy 10 kwietnia 2010 roku zgi
nęli pod Smoleńskiem, pięć osób
(z Lwowa, Kielc, Krakowa, Rudy
Śląskiej i z Wrocławia), modliło
się w ich intencji na różańcu.
Kto pragnie włączyć się w tę
nieustannie modlącą się za zmar
łych wspólnotę, powinien napisać
na adres:
O.O. Dominikanie
ul. Freta 10
00-227 Warszawa
Każde zgłoszenie do Różań
ca Wieczystego za konających
i zmarłych wpisywane jest do
Ksiąg Różańca Wieczystego w
Krakowie i potwierdzone imien
nym dyplomem.
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