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O gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym.
Tak szukam Cię wśród nocy,
tęsknię za światłem Twym.
Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn,
Bóg - Człowiek z Panny świętej, dany na okup win.
O nie masz Go już w szopce, 
nie masz Go w żłóbku tam?
Więc gdzie pójdziemy Chryste? 
gdzie się ukryłeś nam?
Pójdziemy przed ołtarze, wzniecić miłości żar,
I hołd Ci niski oddać: to jest nasz wszystek dar. 

Ja nie wiem; o mój Panie, któryś miał w żłobie tron,
Czy dusza moja biedna milsza Ci jest, niż on.
Ulituj się nade mną, błagać Cię kornie śmiem,
Gdyś stajnią nie pogardził, 
nie gardź i sercem mym.
Czy zamieszkasz w tym sercu, Zbawco mój i Panie,
Gdzie nędzniejsze niż w stajni 
znajdziesz tam posłanie?
Ulituj się nade mną, nad stworzeniem Twoim,
Jakoś stajnią nie wzgardził, 
nie gardź sercem moim.
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- Czcigodny księże kardynale, 
minęło 30 lat od rozpoczęcia obja-
wień w Medziugorju. Gdy dzisiaj 
słyszy ksiądz o Medziugorju, jakie 
nasuwają się skojarzenia?

- Pierwszy raz byłem w Medziugorju 
na prywatnej pielgrzymce w Sylwestra 
2009/2010. Ale odkąd zostałem bisku-
pem w 1991 r. miałem okazję widzieć 
wiele jednoznacznie dobrych owoców 
pielgrzymek wiernych z Austrii, a 
szczególnie z naszej diecezji w Wied-
niu. Przytoczę kilka przykładów, które 
są dla mnie niejako na wyciągnięcie 
ręki. Chodzi o powołania kapłańskie. 
Dość pokaźne grono naszych młodych 
kapłanów odkrywało swoje powoła-
nie do życia kapłańskiego może nie 
wyłącznie w Medziugorju, ale jednak 
to miejsce odegrało znaczącą rolę w 
czasie rozeznawania przez nich drogi 
życia i powołania. 

Jako drugi owoc działania Boga w 
Medziugorju należy wspomnieć liczne 
nawrócenia. Fascynuje mnie fakt, że 
fala nawróceń dosięga wszystkich 
warstw społecznych: od wysoko po-
stawionych rodzin arystokracji przez 
przemysłowców aż do prostych ludzi. 
Trzecim przykładem są uzdrowienia. 
Przypominam sobie młodego chłopa-
ka, który był bardzo uzależniony od 
narkotyków. Opowiedział mi, jak jego 
przyjaciele prawie siłą go tutaj przy-
prowadzili. Gdy autobus przekraczał 
rogatki miejscowości, odczuł, że coś 
się w nim dzieje. Doświadczył czegoś 
nadzwyczajnego: w jednym momencie 
poczuł w sercu pewność bycia uwolnio-
nym od narkotykowego uzależnienia. 
A przecież wszyscy wiemy, jak trudno 
jest wyjść z takiego nałogu. 

- Watykan powołał nową komi-
sję do spraw Medziugorja. Czego 
możemy się spodziewać? Do jakich 
wniosków może dojść?

- Nie mam szczegółowej wiedzy na 
temat tej komisji. Nie należy to także 
do moich zadań. Natomiast jeśli chodzi 
o stanowisko byłego Episkopatu Jugo-
sławii oraz wypowiedzi watykańskiej 
Kongregacji do spraw Nauki Wiary, 
to uważam tę politykę za rozważną, 

mądrą i wychowawczą. Popieram tak 
mądre stanowisko Kościoła.

- Wiadomo, że jest ksiądz kar-
dynał dobrym przyjacielem Ojca 
Świętego. Czy Medziugorje stano-
wiło przedmiot waszych rozmów i 
dyskusji?

- Nie należy do zwyczaju publicz-
ne roztrząsanie kwestii omawianych 
na audiencjach. Jedyne co mogę 
powiedzieć to fakt, że Medziugorje 
stało się głośnym tematem dyskusji 
opinii publicznej w Rzymie po mojej 
pielgrzymce do Medziugorja. Natural-
nie opowiedziałem w Rzymie o moich 
wrażeniach z pobytu tam. Ufam, że 
komisja, którą powołał Ojciec Święty 
do zbadania wydarzeń w Medziugorju, 
wykona swoje zadanie rzetelnie oraz 
odpowiedzialnie, tak, że rezultaty będą 
zadowalające. Jestem także pełen 
wiary, że eksperci podejdą z rozwagą 
i wyczuciem do tych objawień, które z 
jednej strony przyciągnęły 30 milionów 
pielgrzymów oraz wydały owoce w 
postaci wielu nawróceń, ale z drugiej 
strony pozostawiają jeszcze wiele 
otwartych pytań.

- Medziugorjem zajmowała się 
przez jakiś czas komisja, jednak 
bez konkretnych rezultatów. Jak to 
wyjaśnić?

- Odpowiedź można odnieść do 
trzech punktów. Po pierwsze, „non 
constat de supernaturalitate”, to zna-
czy, oficjalne władze Kościoła nie wy-
powiadają się w definitywny sposób o 
wydarzeniach, objawieniach, wizjach, 
ani o słowach przekazywanych orę-
dzi. Po drugie, oficjalne pielgrzymki 
do Medziugorja nie są dozwolone. A 
po trzecie - i to wydaje mi się istotną 
kwestią - w związku z wielką liczbą 
pielgrzymów, przybywających do 
Medziugorja, a których nie dotyczy ów 
zakaz, zaleca się kapłanom wspieranie 
duchowe wiernych i zapewnienie im 
opieki duszpasterskiej. Ostateczny 
osąd należy do Magisterium Kościoła. 
Jednak jedno jest pewne: ludzie do-
świadczają tam szczególnej mądrości i 
bliskości Matki Bożej. Z pewnością nie 
pielgrzymowaliby tak często i licznie 

w to miejsce, gdyby nie działy się tam 
ważne rzeczy. Jednoznacznie widać 
wiele dobrych owoców. Jak mówi 
porzekadło: nie ma dymu bez ognia. 
A Medziugorje wydaje się być takim 
właśnie ogniem. 

- A więc jaki jest właściwie status 
Medziugorja w Kościele, skoro nie 
jest oficjalnie uznane za miejsce 
pielgrzymkowe?

- Poruszamy się po obszarze wizji 
i objawień, wobec których Kościół 
zawsze zachowywał czujny dystans. I 
myślę, że tak jest dobrze. Istotniejsze 
jest ocalenie owoców i wspieranie dzie-
jącego się tu dobra: przede wszystkim 
duszpasterstwo, wiara w Chrystusa, 
modlitwa, Eucharystia i życie sakra-
mentalne. „Sensus fidelium”, czyli 
świadome życie wiarą u ochrzczonych 
odgrywało bardzo ważną rolę w prze-
biegu wydarzeń wokół Medziugorja. 

- Jakie wrażenie pozostawiła na 
księdzu kardynale opieka pastoralna 
kapłanów sprawowana w tym miej-
scu wobec wiernych?

- Z radością odkryłem, że Medziu-
gorje jest „szkołą normalnego chrze-
ścijańskiego życia”. Chodzi tu o wiarę 
w Chrystusa, modlitwę, Eucharystię, 
wprowadzaną w życie miłość bliźnie-
go, a więc o to, co najistotniejsze w 
chrześcijaństwie, o umacnianie się w 
chrześcijańskim życiu w codziennym 
dniu. Przecież to jest stabilna podsta-
wa chrześcijańskiej wiarygodności. 
Myślę, że teolodzy powinni z większą 
uwagą przestudiować logikę maryjnych 
objawień i następnie w tym kontekście 
dyskutować o Medziugorju.

- Co skłoniło księdza kardynała 
do podjęcia prywatnej pielgrzymki 
do Medziugorja?

- Chciałem na własne oczy zoba-
czyć miejsce, z którego wypływa tak 
wiele dobrych dzieł i inicjatyw. Uważam 
za konieczne „oddramatyzowanie” 
zjawiska Medziugorja. Bez wątpienia 
pierwszy impuls wyszedł od osób wi-
dzących, które w roku 1981 otrzymały 
pierwsze objawienia. 

- Z jakim doświadczeniem wy-

Medziugorje szkołą
NORMALNEGO 

chrześcijańskiego życia
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jechał ksiądz kardynał z Medziu-
gorja?

- Z przeświadczeniem, że począw-
szy od drugiego dnia objawień tema-
tem centralnym jest pokój, a Maryja 
objawia się tam właśnie jako Królowa 
Pokoju. Nie mogę nie wspomnieć o 
tym, że wielu ludzi, którzy przyby-
wają do Medziugorja już od 30 lat, 
doświadczają w szczególny sposób 
obecności Matki Bożej. Pielgrzymi 
czynią przed wszystkim jedno: modlą 
się. Każdego dnia tysiące ludzi modli 
się wszystkimi modlitwami Liturgii 
godzin, brewiarzem, jest adoracja, 
wierni rozważają stacje drogi krzy-
żowej podczas wspinaczki na Górę 
Krzyża, na której postawiono w roku 
1933 krzyż, a także wędrują na górę 
objawień we wschodniej części Bija-
kovici i modlą się różańcem.

- Kiedy po raz pierwszy zetknął 
się ksiądz kardynał z Medziugor-
jem, jak się o nim dowiedział?

- Jeszcze zanim zostałem bi-
skupem Wiednia, poznałem grupę 
modlitewną, która wzięła początek 
właśnie tu, w Medziugorju i żyje jej 
przesłaniami. To musiały być lata 
80-te. Nam jako dominikanom od 
razu wpadło w oko zjawisko tłumów w 
kościele, ponieważ rzadko kościół do-
minikański w Wiedniu jest wypełniony 
po brzegi, a tak działo się zawsze w 
czwartkowe wieczory, gdy spotykali 
się ludzie pragnący wcielać w życie 
przesłanie Matki Bożej z Medziugorja. 
Poświęcali oni całe godziny na modli-
twę i duchowi modlitwy pozostali do 
dziś wierni. Jezus powiedział, że złe 
drzewo nie wyda dobrych owoców. 
Tak więc, jeśli owoce są dobre, także 
drzewo musi być dobre. 

- Często wspominał ksiądz kar-
dynał o owocach z Medziugorja. 
Jakie są to owoce?

- Obok spotkań w Taize nie ma tak 
licznych miejsc spotkań młodzieży jak 
doroczny Festiwal Młodych w Medziu-
gorju. W zeszłym roku zgromadziło się 
tutaj prawie 60 tysięcy młodych. Mamy 
do czynienia z działalnością wielu grup 
aktywnych społecznie, choćby wspól-
nota Cenacolo, pomagająca młodzieży 
uzależnionej od narkotyków, a założo-
na przez s. Elvirę Petrozzi. Cenacolo 
znalazło właśnie w Medziugorju impuls 
do pójścia na cały świat. 

Inny przykład: od czasu wojny na 
Bałkanach „Wioska Matki” (Majcino 
selo) zapewnia schronienie sierotom 
i zgwałconym kobietom. Z kolei spo-

tkanie na pielgrzymce kobiety afry-
kańskiej z Malawi ze szkocką grupą 
pielgrzymkową pod przewodnictwem 
Magnusa MacFarlane-Barrow za-
skutkowało powstaniem akcji „Mary’s 
meals”, która zajmuje się zapewnie-
niem posiłków głodującym dzieciom 
na całym świecie.

A więc gdy patrzę na to wszystko, 
muszę przyznać rację słowom Jezusa, 
który powiedział, że złe drzewo nie 
daje dobrych owoców. Ale gdy owoce 
są dobre, wtedy z pewnością drzewo 
także jest dobre. 

- Rozmawiał ksiądz kardynał 
z niektórymi osobami widzącymi. 
Jakie wrażenia zostawiły te osoby w 
księdza pamięci?

- Powiedziałbym z nutką humoru: 
Matka Boża nie wspięła się na łatwą  
górkę, aby się ukazać ludziom... 

Jak to już niejednokrotnie pod-
kreślałem, zawsze ciekawiło mnie 
podobieństwo Medziugorja do innych 
miejsc maryjnych objawień. Maryja ma 

pewien swój styl objawiania się, który 
na pewno w jakiś sposób związany jest 
z Jej szczególną osobą. Wymienię tu 
trzy elementy: 

Po pierwsze, prawie zawsze Maryja 
kieruje swoje słowa do dzieci. I nie 
wybiera ona dzieci jakichś wybitnie 
uzdolnionych ani szczególnie poboż-

nych, ale całkiem zwyczajne dzieci. 
Przecież Bernadetta nie umiała pisać 
ani czytać. Miała 14 lat. Podobnie 
tutaj. 

Po drugie, Maryja przekazuje 
przez dzieci orędzia. Może to być dla 
niektórych biskupów trochę irytujące. 
Czy Maryja nie mogłaby odwiedzić 
domu biskupa? Dlaczego objawia się 
na skalistym wzgórzu albo w jaskini 
obok rzeki i w gąszczu krzaków, tak 
jak było w Fatimie? Przecież to takie 
niepraktyczne. A przecież orędzia 
kieruje Ona do świata przez dzieci, 
ponieważ są proste i ufne. 

Po trzecie, Maryja zjawia się w 
określonym celu. W Fatimie objawiła 
się tuż przed rewolucją bolszewic-
ką i przekazała orędzie dla Rosji. 
W Lourdes przyszła w momencie, 
gdy racjonalizm sięgał szczytu. W 
Medziugorju objawiła się w czasie 
panowania komunizmu, gdy nikt 
nie wierzył w rozbicie Jugosławii i 
ówczesnego systemu politycznego, 
w dodatku w miejscu wspólnego 
zamieszkiwania katolików, prawosław-
nych i muzułmanów. Znaczący jest 
fakt, że ukazała się nam jako Królowa 
Pokoju. Prawie dziesięć lat później 
wybuchła pierwsza z czterech wojen 
bałkańskich. Maryjnym przesłaniem 
jest pokój osiągany przez przeba-
czenie i modlitwę. Moglibyśmy w tym 
momencie wspomnieć Guadelupe w 
Meksyku, które przeżywało najazd 
hiszpański na Amerykę. Matka Boża 
ukazała się Indianinowi i kazała mu iść 

do biskupa i powiedzieć, co ma robić. 
Podobnie dzieje się w innych miejscach 
maryjnych objawień: ludzie przybywają 
tłumami, a dane miejsce staje się 
centrum pokoju i inkulturacji. Myślę, że 
teologowie powinni dokładnie przestu-
diować logikę objawień maryjnych i pod 
takim właśnie kątem spojrzeć na to, co 
się dzieje w Medziugorju.

Rozmowę z kardynałem 
dr Christophem Schönbornem 

przeprowadził Zarko Ivković.
Przekład z niem.: Alicja B.

Tekst pochodzi z austriackiego 
kwartalnika Medjugorje. Gebetsaktion. 

Marija. Koenigin des Friedens
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- Medziugorje odwiedziło już mi-
liony ludzi. Co możesz powiedzieć o 
minionych 30 latach objawień?

- Ciężko jest w kilku słowach ująć 
to, co zdarzyło się przez te lata. 30 lat 
to w końcu spory okres czasu, podczas 
którego tak wiele zdarzyło się i w roz-
woju orędzi, i w samej miejscowości. 
Chciałbym jednak rzucić okiem na te 
lata i przekazać przesłanie Matki Bożej 
wszystkim przyjaciołom Medziugorja.

24 czerwca o godzinie 23:00 otrzy-
małem objawienie, w którym Maryja 
powiedziała: 

„Kochane dzieci! Także dzisiaj 
proszę was z radością, abyście żyli 
treścią orędzi i wprowadzali je w 
wasze codzienne życie.” 

Wygląda na to, że przesłanie z 
Medziugorja należy do jednych z 
naj ważniejszych, z jakimi przyszła 
do ludzkości Matka Boża. Wszystko, 
do czego zaprasza nas Matka Boża, 
powinniśmy wcielać w życie. Jeśli to 
czynimy, będziemy umieli rozpozna-
wać znaki czasów, w których żyjemy. 
Żyjąc Jej słowami, będziemy mogli 
pomóc Jej w urzeczywistnianiu planów 
Bożych, dotyczących świata, Kościo-
ła, młodzieży, społeczeństwa, które 
znajduje się w stanie kryzysu wiary i 
moralności. 

Mamy w Bożej perspektywie rozpo-
znawać naszą obecną rzeczywistość 
oraz kierunek rozwoju świata. Dlatego 
tak istotne jest, by słowa Matki Bożej 
zapuszczały w nas solidne korzenie. 
Ten czas jest punktem zwrotnym w 
dziejach ludzkości. Przyjście Mat-
ki Bożej do ludzi jest początkiem 
duchowej odnowy świata. I jestem 
przekonany, że świat, każdy człowiek 
potrzebuje tego nawrócenia. Jednakże 
odrodzenie duchowe i moralne musi 
się dokonać najpierw w rodzinach. 
Dlatego zachęcam wszystkich, którzy 
te słowa czytają lub ich słuchają, aby 
zaangażowali się od tego momentu 
w to dzieło, zaczynając od swoich 
własnych rodzin. 

Czasy, w których żyjemy, nie mogą 
nam przynieść pokoju. Żaden prezy-
dent ani polityk nie zagwarantuje nam 
pokoju. Jedynie w Bogu możemy od-
naleźć szczęście. Dlatego powinniśmy 
opowiedzieć się osobistą decyzją i po-
stawą przy wierze w Boga. Wówczas 

doświadczymy spełnienia. 
- Porozmawiajmy chwilę o po-

czątkach objawień oraz o tym, dla-
czego Matka Boża wybrała ciebie.

- Początki objawień naznaczone 
były wieloma trudnościami. To był 
bardzo ciężki czas dla każdej z osób 
widzących. Doświadczaliśmy stra-
chu, gróźb i prześladowań. Mieliśmy 
tak wiele pytań do Matki Bożej, że 
nie wiedzieliśmy, od czego zacząć. 
Wielokrotnie stawiałem Maryi to py-
tanie: „Dlaczego ja, Mamo? Czy nie 
było kogoś odpowiedniejszego? Czy 
zdołam spełnić wszystko to, do czego 
mnie wzywasz?” Te i podobne pyta-
nia stawiałem sobie i Jej od samego 
początku. 

Pewnego razu zdecydowałem się 
zapytać i usłyszałem następującą 
odpowiedź: „Kochane dziecko! Nie 
wyszukuję sobie najlepszych, aby się 
im objawiać.” Czy myślicie, że po tej 
odpowiedzi jeszcze kiedyś pytałem? 
Nie, nigdy więcej. 

Po minionych 30 latach jestem 
pewny, że mam żyć słowami Matki Bo-
żej, tym, czego Ona ode mnie wymaga. 
Jestem świadomy bycia pośrednikiem 
między Matką Bożą a światem, tego, 
że jestem żywym świadkiem wiary po-
przez przekazywanie ludziom pełnych 
miłości orędzi Maryi.

- Jak znosiłeś przez te 30 lat trud 
bycia dyspozycyjnym dla Matki Bo-
żej każdego dnia?

- Dla Boga zawsze trzeba mieć czas 
i dać Jemu pierwszeństwo w swoim 
życiu. Własnymi siłami nie podołałbym 
temu powołaniu, które spełniam już od 
30 lat. Jeśli sama Matka Boża nie da-

łaby nam tak potężnego wsparcia, nie 
wytrwałbym przy tym posłannictwie. 
Ona nas pocieszała, dodawała nam 
odwagi, energii, żebyśmy rzeczywiście 
przekazywali Jej słowa światu.

- Trudno jest opisać miłość 
Maryi, której osobiście tak mocno 
doświadczyłeś?

- Tak. Słowa rzeczywiście bardzo 
słabo odzwierciedlają to, co czują oso-
by widzące podczas objawienia. Jest 
tak, jak mówi Matka Boża: „Kochane 
dzieci, jeśli wiedziałybyście, jak bardzo 
was kocham, płakałybyście z radości.” 
Tak wielka jest miłość Matki. 

- Jakie życie czeka na nas po 
śmierci? Możesz nam opowiedzieć, 
jak ty sobie wyobrażasz nowe 
życie?

- Każdy człowiek żyjący na ziemi, 
ma swoją drogę życia. Zaczyna się 
narodzeniem. Długość życia zależy 
od wielu czynników, które wpływają na 
człowieka. Ale jedno jest pewne - skoro 
się urodziliśmy, musimy przejść przez 
śmierć. Po niej czeka nas nowe życie 
w jednym z trzech odrębnych od sie-
bie stanów, które nazywamy niebem, 
czyśćcem i piekłem. 

Mogę ze swojej strony powiedzieć, 
że ilekroć otrzymuję objawienia, z Mat-
ką Bożą doświadczam trwania w niebie 
i część nieba jest z Nią obecna. Gdy 
na Nią patrzę, widzę wielu ludzi, którzy 
spacerują ubrani w długie szaty, modlą 
się, są szczęśliwi. Czuję także piękny 
zapach kwiatów. Wszystko przenika 
atmosfera pokoju i szczęścia, tak, że 
chętnie bym tam dłużej został i nie 
wracał na ziemię. 

Gdy próbuję ludzkimi słowami 

Medziugorje – 30 lat później
Florian Hitz i dr Maximilian Domej rozmawiają z Ivanem, 25 czerwca 2011, w Medziugorju.
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wyrazić chwile spotkań, mogę jedynie 
powtórzyć słowa Pisma Świętego: „ani 
oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, 
ani serce człowieka nie zdołało pojąć, 
jak wielkie rzeczy przygotował Bóg 
tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9).

- Jak przedstawia się przyszłość 
objawień? Jak długo będą trwały 
objawienia, które otrzymujesz?

- Nie wiem. Jak już powiedziałem, 
jesteśmy narzędziami w rękach Boga, 
tak więc czas trwania objawień nie jest 
nam znany. Nie jestem nimi zmęczony 
i dalej pragnę przekazywać innym 
otrzymywane orędzia Matki Bożej. 
Dlatego zamierzam nadal uczyć się w 
szkole Maryi i spełniać zadania, które 
Ona każdego dnia mi daje. 

- Co stanie się z tobą, gdy obja-
wienia ustaną?

- Nie zastanawiam się w tym mo-
mencie nad tą kwestią, ani nad moim 
położeniem, gdy objawienia ustaną. 
Ale jestem na to przygotowany. Jeśli 
Matka Boża zdecyduje, że przestanie 
mi się objawiać, wrócę do początków. 
Właściwie od początku piszę dziennik, 
tak więc przez te 30 lat wiele już zare-
jestrowałem. Sądzę, że jest to materiał 
do dalszych przemyśleń i modlitwy, 
który starczy na kolejne lata życia. 

- Co jest najważniejszym przesła-
niem Medziugorja?

- My, osoby widzące, możemy 
opowiadać, czego doświadczamy, 
co widzimy, co czujemy, ale przy tym 
wszystkim najważniejsze jest przyję-
cie orędzi Matki Bożej, ponieważ nic 
się w nas nie zmieni bez poważnego 
potraktowania Jej słów i wcielania ich 
w życie. Dlatego chciałbym w tym miej-
scu przypomnieć dwa orędzia Matki 
Bożej: orędzie pokoju oraz orędzie 
zaproszenia do modlitwy. Bez pokoju 
nie będziemy w stanie wprowadzić w 

nasze życie wielu zmian. Pokój jest 
źródłem nawrócenia, na nim mamy 
budować. Jak możemy modlić się 
sercem, jeśli nie ma w nas pokoju? Jak 
możemy kochać, jeśli nosimy w swoim 
wnętrzu niepokój? Jak możemy czynić 
dobro bez wewnętrznej równowagi i 
harmonii, jakie płyną z pokoju? Jak 
widzicie, pokój jest punktem wyjścia 
do wszystkiego. Pokój jest funda-
mentem, na którym powstaje zdrowe 
społeczeństwo, ale pokój połączony z 
modlitwą. 

- Co mówi Watykan w sprawie 
Medziugorja?

- Kościół był zawsze ostrożny. 
Uważnie towarzyszy i powoli wszystko 
bada. Do tej pory przeprowadzono 
wiele badań i powoływano komisje. 
Jak wiemy, obecnie działa komisja 
powołana bezpośrednio przez Stolicę 
Apostolską. Przyjdzie czas, gdy każda 
z osób widzących będzie zaproszona 
do złożenia osobistego świadectwa. 
Jaka będzie ocena zdarzeń w Medziu-
gorju? Co do tego musimy być cierpli-
wi. Zaczekajmy, aż Kościół zajmie w tej 
sprawie jednoznaczne stanowisko.

- Jak się czułeś, widząc Dzie-
ciątko Jezus w ramionach Matki 
Bożej?

- Maryja przychodzi z małym Je-
zusem w każde Boże Narodzenie. 
Trudno jest opisać towarzyszące 
temu uczucia. Tak jak trudno znaleźć 
ludzkie słowa na wyrażenie spotkań z 
Matką Bożą. Wobec tego, co widzimy 
oczami, każde słowo wydaje się nie-
wystarczające do opisu. Mogę wam 
tylko powiedzieć, że jest cudownie. 
Spotkanie Maryi z Jezusem pozwala 
doświadczyć Majestatu Boga i jest 
czymś najpiękniejszym.

- Mam wrażenie, że Maryja kieruje 
nasz wzrok ku początkom chrześci-

jaństwa. Co o tym sądzisz?
- Matka Boża pokazuje nam źródło 

i podstawę naszej tożsamości jako 
chrześcijan. W ten sposób wprowadza 
nas w nową ewangelizację skierowaną 
do całego świata, w ewangelizację 
rodzin i społeczeństwa, które są 
obecnie duchowo ciężko chore. Maryja 
chce nam pomóc w uleczeniu każdej 
choroby i jej symptomów, prowadząc 
nas na właściwą drogę – drogę pokoju, 
drogę do Jej Syna.

- Czego nauczyłeś się od Ma-
ryi?

- Nauczyłem się od Niej bardzo 
wiele i trudno byłoby teraz wszystko 
wyliczyć. W ciągu tych 30 lat bardzo 
pomogła mi lepiej się poznać i Ją 
przyjąć.

- Czy Maryja rozmawiała z tobą o 
tajemnicach?

- Do tej pory otrzymałem w obja-
wieniach 9 tajemnic. Wiem, że jest ich 
10. Kiedy i w jaki sposób otrzymam 
dziesiątą tajemnicę, tego nie wiem. 
Podczas objawień Matka Boża często 
rozmawia z nami na temat poszczegól-
nych tajemnic. Jednak nie mogę mówić 
o szczegółach dotyczących ich treści, 
dopóki nie przyjdzie na to czas. Kiedy 
to będzie, też nie wiem. Tyle mogę 
powiedzieć, jeśli chodzi o tajemnice. 

- Odwiedziłeś Austrię i Niemcy. 
Jak opisałbyś te podróże?

Był to 4-dniowy wyjazd, przepiękny 
i duchowo bardzo owocny czas. Także 
Matkę Bożą widziałem radosną. Jeśli 
chciałbym jednym słowem opisać 
wszystkie te spotkania, powiedział-
bym, że było wspaniale!

W tym roku odwiedzę katedrę św. 
Stefana w Wiedniu 17 listopada 2011 
roku.

Przekład z niem.: Alicja B.
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Nazywam się Sabina Cović-
Radojicić. Jestem zamężna. Mam 44 
lata. Przyjeżdżam do Medziugorja od 
r. 1989, kiedy miałam 22 lata. Urodzi-
łam się w Osijek w Chorwacji. Wycho-
wywałam się we Francji i Ameryce.

- Możesz nam opowiedzieć, jakie 
było twoje pierwsze spotkanie z tym 
miejscem?

- Przyjechałam do Medzigorja we 
wrześniu 1989 r., żeby spędzić dzień z 
przyjaciółmi, z którymi miałam współ-
pracować. Pamiętam, jak jechaliśmy 
owego dnia z przyjaciółmi VW Golfem 
przez miejscowość. Nie wiedziałam 
właściwie, dokąd jedziemy. Ale im 
byliśmy bliżej góry objawienia, tym 
bardziej czułam się jakaś skrępowa-
na. Myślałam, że tracę przytomność, 
ponieważ nie rozumiałam przytłacza-
jących mnie uczuć. Nie odważyłam 
się powiedzieć, że chcę wysiąść z 
samochodu, choć było mi też słabo. 

W pewnej chwili jeden z kolegów 
odwrócił się i powiedział: „Tutaj za-
czynają się góry, na których objawia 
się Matka Boża”. Nie wchodziliśmy na 
górę. Jechaliśmy do kościoła. Gdy się 
tam zatrzymaliśmy, znajomi zapytali 
mnie, czy pójdę z nimi na kawę. Ale 
z powodu wszystkich tkwiących we 
mnie emocji, nie mogłam dłużej wy-
trzymać i powiedziałam, żeby poszli 
na kawę, a ja przejdę się do kościoła. 
Gdy weszłam, ksiądz akurat skończył 
czytać Ewangelię. Gdy zaczął mówić 
homilię, uczucia, które pojawiły się 
w czasie podróży samochodem, 
ponownie mnie zalały. Im dłużej ka-
płan mówił, tym głębiej rozumiałam 
słyszane słowa. Czułam się tak, jakby 
mówił bezpośrednio do mnie, jakby 
przenikał moją duszę. Za chwilę zapy-
tałam osobę siedzącą obok, kim jest 
ten kapłan. Odpowiedziała, że to o. 
Slavko Barbarić. Nigdy wcześniej nie 
słyszałam o tym zakonniku ani o jego 
posłudze w tym miejscu. Tego dnia, w 
bardzo krótkim czasie jednej godziny, 
doświadczyłam silnej obecności Matki 
Bożej w moim sercu. Szczególnie 
w słowach tego kazania słyszałam 
Matkę Bożą, która mówiła do mnie 
przez o. Slavko. 

Tego samego wieczoru wróciłam 
do Paryża, a jednocześnie do dzisiaj 
nie opuściłam Medziugorja, to znaczy 
każdego dnia nim żyję. Robię, co 

w mojej mocy, aby to dzieło rozpo-
wszechniać.

- Na przykład?
- Niedługo potem poznałam o. 

Slavko, a on poprosił mnie, żebym 
została tłumaczem z języka francu-
skiego, służąc w ten sposób osobom 
widzącym oraz franciszkanom. Było 
mi łatwo wejść w kontakt z osobami 
widzącymi, ponieważ też byłam młodą 
osobą. Właściwie byliśmy rówieśnika-
mi, a więc szybko się zaprzyjaźniliśmy. 
Później wszystko się jakoś samo 
potoczyło. Dodatkowo zaczęłam 
organizować pielgrzymki i spotkania 
modlitewne z osobami widzącymi i 
franciszkanami. 

- Czy możesz opowiedzieć o 
twojej pracy, o wydawaniu różnych 
publikacji, filmów i kaset?

- Organizowałam pielgrzymki przez 
15 lat. Rocznie wysyłaliśmy ponad 1,5 
tysiąca pielgrzymów do Medziugorja. 
Była to bardzo ciężka praca, i wie o 
tym każdy, kto kiedykolwiek się tym 
zajmował. Przy pracy z pielgrzymami 
zauważyłam, że Francuzi nie mają 
zbyt wielu publikacji na temat Me-
dziugorja we własnym języku. Długo 
zastanawiałam się, jak powinnam na 
to odkrycie zareagować. Przy okazji 
pięknego spotkania z ojcem Jozo 
Zovko, otrzymałam od niego radę, 
by zmienić pracę i zająć się właśnie 
tą inicjatywą, którą długo rozezna-
wałam. Powiedział mi, że powinnam 
włożyć cały swój wysiłek w pracę nad 
książkami dotyczącymi Medziugorja, 
które skierowane będą do wiernych 
krajów francuskojęzycznych. Rada 

ojca Zovko wydała mi się mądra, tak 
więc zajęłam się zamknięciem biura 
pielgrzymkowego, a jakiś czas później 
zaczęłam wydawać książki. Z począt-
ku pisałam książki i broszury, które 
omawiały podstawowe informacje o 
tym miejscu i objawieniach. Następnie 
współpracowałam z austriacką gazetą 
„Gebetsaktion Medjugorje”, którą tłu-
maczyłam na język francuski. Jednak 
z tłumaczenia tego zrezygnowałam, 
ponieważ nie mieliśmy zbyt wielu 
czytelników. Obecnie pracuję głównie 
jako wydawca książek, dokumentacji 
i kaset. Ostatni projekt szczególnie 
leżał mi na sercu, ponieważ razem 
z dziennikarzem Goranem Milicem, 
który pracuje w chorwackiej telewi-
zji, nakręciliśmy film dokumentalny 
o Medziugorju. Goran jest moim 
przyjacielem od roku 1987. W jednej 
z rozmów zgodził się mi pomóc. Bar-
dzo jestem mu za to wdzięczna, jak 
również innym, którzy mi pomagali 
w realizacji tego dzieła. I w ten spo-
sób powstał film dokumentalny pt.: 
„Medziugorje – nadzieja dla świata”. 
Myślę, że pomoże on wielu ludziom 
na całym świecie lepiej poznać to 
cudowne miejsce. 

- Jak osobiście doświadczasz 
Medziugorja oraz kontaktów z 
osobami widzącymi, które znasz 
już dosyć długo? Twoje życie jest 
ściśle złączone z tym miejscem. Jak 
postrzegasz dalszy jego rozwój?

- Każdy, kto doświadczył cudów 
tego miejsca, jest w pewien sposób 
za nie odpowiedzialny. Osoby widzące 
są dla mnie klarownym tego przykła-
dem. Byli to ludzie wolni. Pewnego 
dnia mogli wyjść z domu i nigdy nie 
wrócić, żeby nie nieść ciężaru odpo-
wiedzialności. Przecież nie musieli 
odpowiadać twierdząco na powołanie 
Boga do tej służby, którą podjęły ich 
rodziny oraz miliony ludzi na całym 
świecie... 

Wychodzę z założenia, że sami 
z siebie nie możemy być szczęśliwi. 
Potrzebujemy towarzyszenia innych 
ludzi na drodze życia. Ponadto, jeśli 
człowiek przeżyje coś pięknego i 
silnego, zaraz pragnie się tym dzielić 
z innymi. 

Znam osoby widzące już od 22 lat i 
nigdy nie widziałam ani nie słyszałam, 
aby nerwowo odnosiły się do jakiego-

Medziugorje jest dla mnie oazą
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kolwiek pielgrzyma. Choć ludzie po-
trafią być wyczerpujący w zadawaniu 
pytań, nigdy nie widziałam, aby osoby 
widzące były zniecierpliwione obec-
nością wiernych. Po tak wielu latach 
musieli postawić pewne granice dla 
własnego bezpieczeństwa i prywatno-
ści, ponieważ zdarzali się pielgrzymi, 
którzy jako pamiątkę chcieli wziąć 
ich włos albo część ubrania. Właśnie 
ich cierpliwość wobec pielgrzymów 
stanowi dla mnie dowód, jak ważny 
jest każdy człowiek w oczach Boga. 
Dlatego powinniśmy z miłością i sza-
cunkiem traktować pielgrzymów oraz 
pomagać im, aby odczuli miłość Matki 
Bożej. Gdy taki człowiek powraca do 
domu, byłoby dobrze, gdyby poczuł 
się wezwany do bycia przedłużeniem 
ramion Matki Bożej w wypełnianiu 
Bożych planów. Przecież Maryja może 
działać jedynie za zgodą i z pomocą 
swoich dzieci, dlatego każdy z nas 
powinien być dłonią Maryi w świecie.

Medziugorje może przynosić fan-
tastyczne owoce, jeśli tylko każdy z 
nas jako świadek objawień nie będzie 
zatrzymywał ich treści dla siebie i 
dla wąskiego grona znajomych, ale 
postara się je rozpowszechniać. Jest 
ono na tyle ważne, że powinno być 
rozszerzane. Posłużę się przykładem: 
jeśli tankujecie samochód i spotykacie 
pracownika stacji benzynowej, mo-
żecie w chwili rozmowy wspomnieć z 
uśmiechem o Medziugorju, by także 
on wiedział, że takie miejsce w ogóle 
istnieje. Nie poddawajcie się, nie 
mówcie, że akurat mój proboszcz nie 
będzie chciał słyszeć o Medziugorju, 
albo mój mąż czy żona zareagują 
nieżyczliwie. Nie poddawajcie się, ale 
bądźcie dziećmi Matki Bożej. Miłość 
wszystko zwycięża. Gdy idziemy dro-
gą wskazaną przez Maryję w Medziu-
gorju - wzrasta nasza świadomość 

odpowiedzialności za innych.
- Mieszkasz obecnie w Paryżu 

czy w Medziugorju?
- Od początku nurtowała mnie 

myśl, aby intensywniej zaangażować 
się w sprawy Medziugorja. Coraz 
więcej wysiłku kosztowało mnie or-
ganizowanie pielgrzymek. Czułam się 
odpowiedzialna w pierwszej linii za 
obszary francuskojęzyczne, gdyż fran-
cuski jest moim pierwszym językiem. 
Francuzi są moim zdaniem narodem 
o pięknej tradycji, bogatej historii i od-
grywają ważną rolę na arenie świato-
wej, jednakże zapomnieli, kim są. Na 
przykład na Wielkanoc przyjechało do 
Medziugorja 300 Francuzów, z czego 
połowa pochodziła z wysp należących 
do Francji. Dla porównania, z Włoch 
przyjechało 7-8 tysięcy wiernych. Te 
liczby pokazują, jak nikły oddźwięk 
pozostawiło orędzie z Medziugorja 
w społeczeństwie francuskim. Ale 
jestem przekonana, że jest to nasza 
wspólna sprawa. Ze swojej strony 
staram się wszelkimi dostępnymi mi 
sposobami przybliżać Francuzom to 
miejsce. Podkreślam, jak ważne są te 
objawienia dla świata i każdego czło-
wieka, dla Kościoła. Wśród tych starań 
udało mi się także wybudować dom w 
Medziugorju, w którym rozpoczęłam 
prowadzenie spotkań informacyjnych 
dla Francuzów, ale także dla innych 
pielgrzymów, którzy chcą poznać 
naród chorwacki, parafię i wszystko, 
co się tu dzieje.

- Miałaś okazję sporo współpra-
cować z ojcem Slavko. Jak wspo-
minasz ten czas?

- Wszystko, co do tej pory zrobiłam 
dla tego miejsca, było spowodowane 
pomocą, jaką otrzymałam od ojca 
Slavko. Właśnie on pomógł mi wiele 
kwestii zrozumieć i zastosować w 

życiu. Pierwszym usłyszanym przeze 
mnie głosem w Medziugorju był prze-
cież głos ojca Slavko, gdy stanęłam na 
progu kościoła. Z czasem poznałam 
lepiej tego kapłana. Ojciec Slavko 
miał w sobie coś niezwykłego – każdy, 
kto z nim pracował, odnosił wrażenie, 
że jest z nim w zupełnie wyjątkowej 
relacji. 

Ojciec wspierał ludzi w realizowa-
niu pomysłów i dawał dalsze impulsy, 
by sprawy nie stały w miejscu. W tym 
był zupełnie niezastąpiony. Kiedy 
miałam 25 lat, pojechaliśmy razem 
do Francji. Miał do mnie całkowite 
zaufanie. Wróciliśmy do Medziugorja 
z około tysiącem pielgrzymów. Przede 
wszystkim w czasie wojny staraliśmy 
się o transporty pomocy humanitarnej. 
Miał bezcenny dar łatwości nawiązy-
wania kontaktów zarówno z ludźmi 
starszymi, jak i młodymi, bo nie patrzył 
na wiek, ale ufał człowiekowi. 

Lubił powtarzać, że Duch Święty 
inicjuje w sercach ludzi pewne rzeczy, 
a oni czekają, aż ktoś inny to spełni. W 
ten sposób dał mi do zrozumienia, że 
jeśli czuję jakieś Boże poruszenia do 
pewnych działań, to mam je osobiście 
wykonać. Powiedział też, że tylko 
ja, nikt inny, jestem odpowiedzialna 
za spełnienie tego zadania. Dlatego 
próbuję każdego ranka, gdy wstaję, 
działać w pełni, choć oczywiście spo-
tykają mnie także przykre sytuacje. 
Ludzie nie zawsze są mili, czasem 
bardzo nieprzyjemni, ale co mam na 
to powiedzieć? Jeśli są poranieni, 
zawsze jeden drugiego będzie ranił. 
W tym wszystkim ważne jest dostrze-
ganie, jak pokonywać trudności. W 
końcu pewnego dnia spotkamy się z 
ojcem Slavko w Niebie. Jestem prze-
konana, że będzie to chwila niezwykle 
radosna. 

Przekład z niem. Alicja B.

szukasz okazji, aby odwiedzić Medziugorje?
TA iNfORMAcjA jEsT dLA ciEbiE!

Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „HALINA” od wielu lat organizuje pielgrzymki, w których biorą 
udział pielgrzymi z całej Polski. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, oferujemy wyjazdy do 

Medjugorje, pielgrzymko-wczasy (Medjugorje i Makarska Riviera), ale również pielgrzymki do Wilna, 
Włoch, Lourdes, Fatimy oraz Sanktuaria Europy, a także Ziemi Świętej i do Matki Bożej z Guadalupe 

(Meksyk). Organizujemy także wyjazdy dla grup zorganizowanych - wspólnot, parafii z całej Polski itp.
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne „HALINA”

ul. 1 Maja 18   41-706 Ruda Śląska   tel. 32 24 22 390 (od poniedziałku do piątku od 12:00 do 14:00)
tel./faks: 32 24 26 833 (od 7:00 do 10:00 i od 17:00 do 22:00)  601471527; 698967995; 602401492

e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl lub biuro@halina.com.pl
strona internetowa: www.halina.com.pl
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Międzynarodowa Komisja ds. 
Medziugorja obradowała po raz trzeci 
14 czerwca 2011 r. w Rzymie. Oprócz 
członków komisji w posiedzeniu 
wzięła udział także Ivanka, jedna z 
osób widzących, arcybiskup Zadaru 
ks. Zelimir Puljić oraz dr Mato Zovkić, 
profesor na Katolickim Wydziale Teo-
logicznym Vrhbosna w Sarajewie. 

Pierwsze posiedzenie komisji 
miało miejsce na początku kwietnia 
2010 r., krótko po powołaniu komisji. 
Ustalono wówczas priorytety i metody 
działania pracy. Cała praca badawcza 
komisji powinna służyć w dalszej per-
spektywie przedłożeniu wyników Kon-
gregacji Nauki Wiary, która następnie 
wyciągnie wnioski i przedstawi je Ojcu 
Świętemu. Wyniki badań nie są znane 
opinii publicznej. Początkowo założo-
no, że komisja będzie prowadziła ba-
dania nad zjawiskami w Medziugorju 
w sposób jawny, ale w ostatniej chwili 
zmieniono to ustalenie. 

Po tym, jak kompetencje nad spra-
wami w Medziugorju przejęła Stolica 
Apostolska, komisja rozpoczęła prace. 
Fenomen Medziugorja przedstawia 
obszerny zakres kwestii do zbada-
nia, a przede wszystkim objawienia, 
trwające już od 30 lat oraz osoby 
widzące, które twierdzą, że ukazuje 
im się Matka Boża. 

Jako pierwsza została zaproszona 
do Rzymu Ivanka, która również naj-
wcześniej miała widzenie Matki Bożej, 
tj. dnia 24.06.1981 r. 
Następnie objawienia 
otrzymały tego samego 
dnia inne dzieci. Przed 
komi sją Ivanka złożyła 
świadectwo o spotka-
niach z Maryją. Treść 
zeznania nie została po-
dana do publicznej wia-
domości. Potwierdzono 
jedynie, że osoba widzą-
ca opowiedziała to, cze-
go doświadczyła oraz że 
otrzymuje objawienia raz 
w roku, każdego 25 dnia 
czerwca, czyli tego dnia, 
w którym 30 lat temu 
przyszła do niej Matka 
Boża, przedstawiając 
się jako Królowa Pokoju. 

Ten dzień jest do dziś świętowany jako 
rocznica objawień. 

Do tej pory istniało kilka komisji, 
które badały zdarzenia w Medziugorju, 
z których każda wydawała swoją opi-
nię. Ostatnie oficjalne oświadczenie 
zostało sporządzone przez Episkopat 
Jugosławii 10.04.1991 r. w Zadar i 
mówi ono, że na podstawie przepro-
wadzonych badań nie można potwier-
dzić nadzwyczajności zjawisk.

Sformułowana w ten sposób opinia 
pozostawiła otwartą drogę do dal-
szych badań, dlatego dnia 17.03.2010 
r. Stolica Święta wzięła sprawy w swo-
je ręce i powołała Międzynarodową 
Komisję ds. Medziugorja, podległą 
Kongregacji Nauki Wiary, pod prze-
wodnictwem włoskiego kardynała 
Camillo Ruini.

Doroczne ukazanie się 
Matki Bożej Ivance

25 czerwca 2011
Ivanka Ivankovic-Elez urodziła się 

21 czerwca 1966 r. Kiedy otrzymała 
pierwsze objawienia miała 15 lat. 
Jest córką Ivana, który pracował w 
Niemczech jako Gastarbeiter oraz 
Jagody, która zmarła dwa miesiące 
przed rozpoczęciem objawień.

28 grudnia 1986 r. Ivanka wyszła 
za mąż za Rajko Elez. W listopadzie 
następnego roku urodziło się ich 
pierwsze dziecko, córka Christina, 
a w czerwcu 1990 - syn Josip. 11 

lutego 1995 przyszło na świat trzecie 
dziecko, syn Ivan. 

Ivanka mieszka z rodziną w wio-
sce Miletina, w parafii Medziugorje. 
W latach 1981-85 otrzymywała ob-
jawienia codziennie. 7 maja 1985 r. 
poznała dziesiątą tajemnicę. Odtąd 
widzi Matkę Bożą jeden raz w roku. 
Jej coroczne objawienie ma miejsce 
w dniu 25 czerwca.

Matka Boża opowiedziała jej o 
przyszłości ludzkości, Kościoła oraz 
jej osobistego życia. Bóg udzielił jej 
wielkiej łaski polegającej na tym, że 
w ciągu wszystkich tych lat mogła 
pięciokrotnie zobaczyć swoją zmarłą 
matkę. Ivanka powiedziała: „W czasie 
ostatniego z codziennych objawień, 
czyli 7 maja 1985 r., mogłam rozma-
wiać także z moją mamą. Powiedziała 
tylko jedno zdanie: „Moje kochane 
dziecko, jestem z ciebie dumna!” 
IIvanka potwierdza, że jest życie po 
śmierci. 

25 czerwca 2011 Ivanka otrzymała 
widzenie, które trwało 8 minut. Miało 
miejsce w jej rodzinnym domu i obec-
na w czasie jego trwania była tylko 
rodzina Ivanki. Później powiedziała: 
„Matka Boża rozmawiała ze mną o 
pierwszej tajemnicy. A na koniec rze-
kła: Kochane dzieci, przyjmijcie moje 
matczyne błogosławieństwo.”

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

ka Medjugorje. Gebetsaktion Maria... nr 102

ivanka ivanković-elez 
przed Międzynarodową koMisją 

w watykanie
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WyWiad z ojcem Urbano, 
który przeprowadził 

dr maximilian domej, 
25.06.2011 r., 

W medziUgorjU.

- Kiedy był ojciec po raz pierw-
szy w Medziugorju?

- Było to w roku 1983. Miałem 
wówczas pragnienie, by przy-
wieźć ze sobą tylu pielgrzymów, 
ilu tylko zdołam. W ten sposób 
odwiedzałem Medziugorje około 
25 razy w ciągu roku. Proszę sobie 
wyobrazić, ilu osobom pokazałem 
to miejsce w ciągu 28 lat. Trudno 
ogarnąć wspomnienia ze spotkań 
tylu ludzi, a przecież tak wielu 
pielgrzymów składało ciekawe 
świadectwa z pobytu w Medziu-
gorju. 

- Wydaje ojciec gazetę o Me-
dziugorju po włosku...

- Tak. Drukujemy włoskie 
tłumaczenie austriackiej gazety 
„Gebetsaktion Medjugorje”, a 
także oryginalne wydanie po nie-
miecku. Mamy około 15 tysięcy 
regularnych czytelników, którzy 
czytają wiadomości na temat 
Me dziugorja. Za pośrednictwem 
tego czasopisma prowadzimy 
wiele projektów pod nazwą Ca-
ritas Francescana. Wszystkie 
środki pomocy, które zbieramy, 
przekazujemy dalej biedniejszym 
krajom, zwykle do Afryki, gdzie 
pomagamy dzieciom, organizując 
wyżywienie i szkolnictwo.

- Dzień 25 czerwca 2011 jest 
wielkim świętem w Medziugorju. 
W jaki sposób ojciec postrzega 30 
rocznicę objawień?

- Każdego roku, w każdej chwi-
li, możemy składać Matce Bożej 
wielkie, wielkie dziękczynienie za 
tyle lat Jej objawień i wszystkie 
łaski, którymi nas obdarza. Te lata 
są z pewnością bardzo ważnym 
czasem. W Medziugorju jest wielu 
włoskich pielgrzymów. Dlaczego 
tu przyjeżdżają...? Wie to tylko 
Bóg i Maryja. Myślę jednak, 
że sedno tkwi głęboko w duszy 
ludzkiej, w odwiecznym pytaniu 
o sens życia. Ten, kto przyjeżdża 
do Medziugorja, a następnie wpro-
wadza w życie treści objawień, 
łatwiej znajduje odpowiedzi na 
wiele pytań i problemów dnia co-
dziennego. Może właśnie dlatego 
pielgrzymi nie kończą na jednej 
wizycie, ale regularnie tu wracają. 
Także ci, którzy przeżyli tu jakieś 
większe poruszenie ducha albo 
nawrócenie, nie pozostają dłużej 
obojętni. Stają się świadkami 
Matki Bożej – oto powód ich 
wielokrotnych pielgrzymek do 
tego miejsca. Pragną iść drogą, do 
której zaprasza Maryja. 

- Żyje ojciec we Włoszech, 
posługuje jako ksiądz. Jakie jest 
stanowisko Kościoła włoskiego 
wobec Medziugorja?

- Obecnie Kościół nie określił 
jednoznacznego stanowiska. Wie-
lu patrzy sceptycznie na tutejsze 
wydarzenia. Jesteśmy jednak 
świadkami, że w Medziugorju 
można spotkać wielu kapłanów 
i braci z różnych części Włoch, 
którzy służą wiernym i są tu do 
ich dyspozycji. Cieszy mnie to, 
ponieważ widzę, że jako Kościół 

coraz bardziej otwieramy się na 
Medziugorje. Jeszcze większą 
radość sprawiła mi wiadomość o 
powołaniu przez papieża między-
narodowej komisji. Poczułem się 
pewniej. Myślę, że komisja przy-
kłada się do rzetelnego wykonania 
pracy i towarzyszy wszystkim 
tutejszym wydarzeniom.

- Jaką rolę odgrywa Matka 
Boża w życiu zakonnym ojca?

Dla mnie osobiście Matka Boża 
jest wszystkim. Przybycie do Me-
dziugorja w roku 1983 było bardzo 
ważnym momentem w moim ka-
płańskim życiu. Przed pielgrzymką 
do Medziugorja moje życie stawa-
ło się przygnębiające. To, czego tu 
doświadczyłem, odświeżyło moje 
powołanie, przywróciło mnie do 
życia, otworzyło na nową drogę, 
odnowiło motywację do lepszego 
i sensowniejszego kapłańskiego 
życia. Wielu z nas, kapłanów, z 
czasem traci pierwotną gorliwość 
i wpada prędzej czy później w 
zwyczajną monotonię życia. Ale 
jeśli tylko zdarzy się takie wyda-
rzenie jak doświadczenie bliskiej 
obecności Maryi, która napełnia 
duszę łaskami, wtedy życie na-
biera innych kształtów. Odkrywa 
się nowe perspektywy i kapłańska 
codzienność jest bardziej spełnio-
na. Możliwość uczenia się życia 
w szkole Maryi jest wielką łaską 
i radością. 

Zakończę modlitwą: 
„Dziękuję Ci, Matko, 
za wszystkie łaski, 
którymi nas obdarzasz!”

Przekład z niem.: Alicja B.

Matka boża 
jest dla mnie 

wszystkim

NASZE PUBLIKACJE O MEDZIUGORJU
- FILM O OBJAWIENIACH MATKI BOŻEJ W MEDZIUGORJU 

pt. „tryptyK KróloWeJ poKoJu”  DVD LUB VHS
- FILM 25 lat oBJaWIeń W MeDzIugorJu DVD LUB VHS

- WSZYSTKO O SŁOWACH MATKI BOŻEJ: 
„PRZESŁANIE Z MEDZIUGORJA. SYNTEZA”  KSIąŻKA, 112 STRON
- REKOLEKCJE MEDZIUGORSKIE S. EMMANUEL MAILLARD PT. 

„z MaryJą W szKole MIłośCI I śWIętośCI” 5 KASET AUDIO PO 90 MIN.  LUB 1 CD MP3.
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Wieczorne msze 
– spowiedzi i nawrócenia

Na początku lipca 1981 wpro-
wadzono zwyczaj regularnego 
sprawowania mszy wieczornych. 
Proboszcz bowiem zareagował 
oburzeniem, że wszyscy ludzie 
śpieszą na jakąś górę i bez jakie-
gokolwiek porządku spędzają tam 
czas, to znaczy bez zorganizowanej 
modlitwy. Dlatego poprosił Vic-
kę, by spytała Matkę Bożą, czy 
powinien wprowadzić wieczorne 
msze. Otrzymał odpowiedź, która 
go w tej inicjatywie utwierdziła. 
Najpierw odmawiano różaniec, 
a po mszy trwała aż do późnych 
godzin wieczornych modlitwa za 
chorych. Kościół z każdym dniem 
coraz bardziej wypełniali wierni, 
którzy przybywali nieraz z bardzo 
daleka. W kościele było duszno i 
gorąco. Niejednokrotnie pielgrzy-
mi spali w kościele, ponieważ nie 
było zorganizowanej infrastruktury 
turystycznej: schronisk, restauracji, 
sklepów, ani nawet wody pitnej. 
Państwo zabraniało do roku 1987 
budowy sanitariatów w pobliżu 
kościoła w Medziugorju. Prawdo-
podobnym celem owego zakazu 
był zamiar, by wybuchła empide-
mia, na skutek której władze będą 
usprawiedliwione, zarządzając 
kwarantannę oraz zakazując ob-
cym wjazdu do wioski.  

Tajne jednostki partii odbywa-
ły codziennie wieczorne narady. 
Każdy stawiał sobie pytanie: „Po 
co nam to wszystko?” Policja 
próbowała zastraszyć na różne 
sposoby pielgrzymów, osoby 
widzące i ich rodziny. Dzień w 
dzień Medziugorje zalewały fale 
tysięcy ludzi, chociaż w tym miej-
scu spotykały ich lipcowe upały i 
skały. Miejscowi członkowie partii 
żądali od ludzi im sprzyjających 
oraz od mieszkańców wsi wyra-
żenia publicznie swojej opinii o 
nadzwyczajnych wydarzeniach. 
Żądano zaprzestania odprawiania 
mszy wieczornych, ale proboszcz 
nie zamierzał stosować się do tego 
rozkazu. Był w swoim postępowa-
niu nieustraszony. 

Właśnie wieczorne msze stały 

się silnym impulsem dla wierzą-
cych i pielgrzymów, aby weszli 
na drogę nawrócenia. Plac wokół 
kościoła – całkiem prosta, płaska 
powierzchnia – stał się miejscem 
wielu spowiedzi. I nie były to 
powierzchowne spowiedzi, ale 
dotyczyły całego życia i wstrząsały 
sumieniem. Ludzi przystępowali 
do sakramentu pojednania po wielu 
latach niewoli w komunistycznym 
systemie. Nagle odczuwali, że po-
trzebują porzucić ciężar grzechu, 
braku Boga w życiu, przekleństwa, 
aborcji i oddalenia od Boga. Był 
to także dla nas księży impuls do 
naszej postawowej posługi – za-
troszczenia się o wiernych, bycia 
do ich dyspozycji. W tamtym 
czasie należy upatrywać korzeni 
dzisiejszej praktyki, przez którą 
Medziugorje zwane jest „konfe-
sjonałem świata”. Po tak wielu 
poruszających spowiedziach, które 
doprowadzały do nawrócenia, stało 
się dla mnie jasne, że królestwo 
szatana upada, a Maryja na nowo 
miażdży głowę nieprzyjaciela zba-
wienia ludzkiego. Mi osobiście 
sakrament pojednania w tamtych 
dniach otworzył oczy na fakt, że 
Matka Boża tu działa i niszczy 
dzieła starodawnego węża, kłamcy, 
diabła. Ponadto można zobaczyć w 
tych wydarzeniach spełnienie słów 
Apokalipsy: rozgrywa się walka 
między Niewiastą a smokiem. 
Represje władzy komunistycznej 

i aresztowanie proboszcza
Nie ustawały szykany i apele 

mediów skierowane wobec wszyst-
kich i wszystkiego, co związane 
było z Medziugorjem. Przywo-
ływano wydarzenia z powstania 
narodowego z 1941r. Władze ko-
munistyczne jednoczyły siły. Me-
dia były nieubłagane w czynieniu 
z tych wydarzeń pośmiewiska i 
nawoływaniu do linczu. Pod lupą 
był szczególnie o. Jozo z powodu 
swoich płomiennych, prorockich 
kazań, w których nawoływał do 
nawrócenia, modlitwy i postu. W 
niedzielę, 28 czerwca, w swojej 
homilii zachęcał gorąco do modli-
twy i postu w intencji wyjaśnienia 
wydarzeń, umiejętności rozeznania 

duchów, by zobaczyć, czy obja-
wienia pochodzą rzeczywiście od 
Pana Boga czy nie. Dokładnie tak 
jak radziła Matka Boża Vicke, aby 
pokropiła wodą święconą zjawę 
podczas wizji, mówiąc: „Jeśli je-
steś od Boga, zostań. Jeśli jesteś od 
szatana, odejdź precz!” Gdy Vicka 
to uczyniła, Matka Boża uśmiech-
nęła się i powiedziała, żeby się nie 
bała, bo Ona jest Matką Boga.

Prześladowania ze strony władz 
szły dalej, mianowicie, zabronili 
oni czerpania wody z miejskich 
hydrantów z Citluk, Capljina, 
Ljubuski, a przede wszystkim z 
Mostaru, służącej do uzupełnienia 
cystern strażackich. Proboszcz był 
zmuszony zaopatrzyć cysterny 
w wodę z odległej miejscowości 
Imotski. Niepojęta była nienawiść 
komunistów wobec zagranicznych 
pielgrzymów. Ale wierni nie dali 
się zastraszyć. Im bardziej siły zła 
próbowały dokuczyć objawieniom 
i wszystkim z nimi związanym, 
tym więcej przybywało pielgrzy-
mów. Komunistyczna propaganda 
działała dokładnie odwrotnie do 
zamierzonego celu. Świat dowia-
dywał się, że komuniści kłamią, 
a prawda jest odwrotna do tego, 
co oficjalnie deklarują. Kłamstwo 
nazwano po imieniu, szczególnie 
pojawiające się na ustach tych, 
którzy służyli ojcu kłamstwa. 

W dniu odpustu parafialnego, 
przypadającego na dzień patrona 
parafii św. Jakuba Apostoła (25 lip-
ca), przewidziano także udzielenie 
sakramentu bierzmowania. Biskup 
odprawił mszę w parku. Podczas 
kazania podkreślał, że dzieci nie 
kłamią, oraz że niemożliwe jest, 
aby sześcioro dzieci opowiadało 
zawsze jednakową wersję wyda-
rzeń. Tak więc biskup wykluczył 
oszustwo. Jednak ta opinia jeszcze 
bardziej rozwścieczyła komuni-
stów. Pielgrzymi nadal przybywali 
w dużej liczbie. A władze partyjne 
próbowały wszelkich metod osią-
gnięcia zwycięstwa. Pod koniec 
lipca, a na początku sierpnia, we-
dług zeznań wielu osób, widziano 
napis „MIR” w kierunku Krizevac. 
Inni opowiadają o grze słońca, co 

O FENOMENIE MEDZIUGORJA [2]
Historyczny, kościelny i teologiczny kontekst wydarzeń
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skutkuje tym, że wiele pielrzymów 
patrzy na horyzont zachodzącego 
słońca. Policja aresztowała mło-
dych mężczyzn z pobliskiej wioski, 
którzy prawdopodobnie śpiewali 
piosenki Ustaszy, przeraźliwie 
strasząc mieszkańców parafii. 12 
sierpnia 1981 r. specjalne oddziały 
UBDA zrobiły oblężenie wioski. 
Postawili blokadę przy wjazdach, 
zarządzili kwarantannę wobec 
osób przyjezdnych.

Nie zapomnę tego dnia. W lipcu 
urządzaliśmy z nowicjuszami wę-
drówki z Humac na górę obajwień. 
Następnie szliśmy na wieczorną 
mszę i zostawaliśmy na dłuższą 
modlitwę. Czasami wracaliśmy do 
Humac w nocy, pieszo. Tej środy 
zdecydowaliśmy się pielgrzymo-
wać z Humac do Medziugorje. 
Usłyszałem, że oddział specjalny 
tajnych służb patroluje okolice, 
dlatego poprosiłem nowicjuszy o 
zabranie osobistych dokumentów. 
Zatrzymali nas przed pocztą w 
Medziugorju, skontrolowali, mo-
gliśmy dojść do kościoła. Ale dalej, 
w kierunku Bijakovivi albo Vasilji 
już nam iść nie pozwolili. Wszyst-
kich ludzi oprócz mieszkańców wsi 
zgromadzili w kościele i na placu 
wokół. Przedziwne – komunistycz-
ni policjanci gromadzili ludzi w 
kościele.

W tym dniu postawiono 13 
posterunków strażniczych. Miesz-
kańców wsi, dorosłych mężczyzn 
zmuszono do warty dzień i noc, 
przez prawie dwa lata, obojętnie 
jaka była pogoda, aż do rocznicy 
objawień w roku 1983. Dopiero 
wtedy umożliwiono legalny wstęp 
na górę objawień, do Krizevac oraz 
przejazd ludzi przez wioskę. Przez 
ten okres ludzie wspinali się na te 
wzniesienia na własne ryzyko. Nie-
którzy młodzi ludzie, na przykład 
studenci z Wiednia, którzy w Wiel-
kim Tygodniu postanowili wejść 
na Krizevac, zostali zatrzymani 
przez policję i zabrani na posteru-
nek w Citluk. Tam spędzili noc, a 
następnie zostali deportowani. Za-
kaz wstępu na teren państwa przez 
dwa lata potwierdzała odpowiednia 
pieczątka w paszporcie. 

W uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w roku 
1981 Medziugorje odwiedziła 
nieporównywalnie duża liczba 
pielgrzymów, prawie dwa razy 
tyle co w Siroki Brijeg, głównym 

sanktuarium pielgrzymkowym w 
Hercegowinie. Przed południem 
byłem w Siroki. Popołudniem 
wybrałem się z Humac w kierunku 
Medziugorja. Nie mogłem dostać 
się do kościoła ze względu na tłum 
ludzi. Cała ulica zastawiona była 
samochodami. W tym dniu maryj-
nego święta Medziugorje odwie-
dziło ponad 40 tysięcy ludzi. 

Ojciec Jozo powiedział bardzo 
dobre kazanie. W poniedziałek, 
17 sierpnia, do domu parafialnego 
wkroczyła policja i zabrała ojca do 
więzienia. Dom został dokładnie 
przeszukany. Z jego pokoju zabrali 
wszystko, co znaleźli: nagrane na 
kasetach rozmowy z osobami wi-
dzącymi, zeszyty z notatkami, w 
których pielgrzymi dziękowali za 
łaski otrzymane w ciągu minionych 
dwóch miesięcy, biżuterię, pre-
zenty otrzymane z okazji ślubów, 
pieniądze, zdjęcia, osobiste rzeczy 
księdza oraz korespondencję. Ak-
cją kierował członek UDBA, Ivan 
Gorankic-Lasic, należący do czoło-
wych przedstawicieli UDBA.

Przeszukano cały dom i kościół. 
Gdy chcieli otworzyć tabernaku-
lum, o. Zrinko Cuvalo, który był 
przy wszystkim obecny, stanow-
czo się sprzeciwił, mówiąc, że 
nie mają do tego prawa. Wszyscy 
byli przekonani, że tego wieczoru 
mszy nie będzie. W kościele wierni 
modlili się i płakali, martwiąc się 
o aresztowanego kapłana. W tych 
dniach o. Stanko Dodig, kapucyn 
odwiedzał swoją chorą matkę, 
spędzając z nią swój czas urlopu. 
Przemknął się przez pola tytonio-
we i winnice, dotarł do kościoła 
i odprawił mszę. Tego samego 
wieczoru musiał uciekać z domu 
rodzinnego, przez Metkovic do 
Rijeki. Latami miał zakaz powrotu 
do domu z powodu grożących mu 
represji. A więc mszę odprawiano 
codziennie, pomimo uwięzienia 
proboszcza. 

Czas po 
aresztowaniu proboszcza

Nawet po aresztowaniu kapłana 
wierni nie dali się zwieść z obranej 
drogi. Biskup mianował o. Zrinko 
administratorem parafii na prośbę 
ojca Jozo Pejic, prowincjała. O. 
Tomislav Vlasic przybył na po-
czątku września z Capljina do Me-
dziugorje i posługiwał jako ksiądz 
pomocniczy. Po tym jak osobom 
widzącym zabroniono wstępu na 

miejsca pierwszych objawień, 
otrzymywali je w kościele, gdzie 
wcześniej sprawowano codzien-
nie Eucharystię, po prawej stronie 
ołtarza. 

Jesienią rozpoczęły się zajęcia 
szkolne. Każda z osób widzących 
uczęszczała do innej szkoły. Ivan 
poszedł do niższego seminarium w 
Visoko. Mirjana wróciła do rodzi-
ców w Sarajewie, ale musiała zmie-
nić szkołę ze względu na szykany. 
Vicka i Marija chodziły do szkoły 
w Mostarze, ale one także spotkały 
się z prześladowaniami w środowi-
sku szkolnym. Ciężarem stawało 
się bycie osobą, która otrzymuje 
objawienia, ponieważ wiązało się 
to z wyizolowaniem i wyśmiewa-
niem. Ale dzieci nie pozwoliły, 
by te wydarzenia zawróciły ich z 
drogi służenia Matce Bożej. Nie 
zaprzeczyły widzeniom i własnym 
doświadczeniom. Jakov chodził w 
dalszym ciągu do szkoły w Bijako-
vici. Tylko Ivanka nie uczęszczała 
do żadnej szkoły. Mieszkała w 
Mostarze. Rok wcześniej zmarła 
jej mama. Razem z tatą, bratem i 
młodszą siostrą przeprowadzili się 
do Bijakovici. 

Zachowanie dzieci właśnie w 
tych pierwszych miesiącach było 
decydujące: pozbawione prywatno-
ści, prześladowane, szykanowane, 
wyśmiewane przez media. A pomi-
mo tego wszystkiego, wplecione w 
plany Nieba, trzymały się uparcie 
swoich zeznań. Jeśli byłaby to ich 
zabawa albo pułapka, z pewnością 
po kilku miesiącach zniechęciliby 
się, odwołaliby swoje słowa, wró-
ciliby do „normalnego” życia, do 
gry w piłkę, do zabawy.

Chociaż osoby widzące nie były 
obecne – po 15 dniach zabroniono 
im wspinaczki na górę objawień 
– ludzie nie przestali tam przy-
chodzić. Przybywali pielgrzymi z 
zagranicy. Dwoje włoskich kapła-
nów i teologów radziło biskupowi 
Splitu, Franjo Franiciowi odwie-
dzenie Medziugorja, ponieważ 
dzieją się tam wielkie i prawdziwe 
wydarzenia. Przyjechał w grudniu, 
w czasie adwentu, anonimowo. 
Uczestniczył w całym wieczornym 
programie modlitw i był zadziwio-
ny pobożnością wiernych, modli-
twą całego ludu Bożego.

Przekonał się, że objawienia 
są prawdziwe i stał się jednym z 
obrońców Medziugorja. Należał do 
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uznanych członków Konferencji 
Episkopatu, a także Rady Prezy-
denta ds.Wiary. Tak więc zyskali-
śmy wiarygodnego świadka, który 
nie bał się uznać prawdziwości ob-
jawień, biorąc pod uwagę ich owo-
ce. Później osobiście poznał osoby 
widzące, przeprowadził z nimi 
długie rozmowy, czasem szukał u 
nich rady we własnych sprawach, 
szczególnie pytając Mariję.

Ojciec Jozo został skazany na 
trzy lata więzienia w sfingowanym 
procesie. Biskup Zanic stopniowo 
dystansował się od tych wszystkich 
wydarzeń. Chwile decydujące w 
jego postawie wobec objawień 
rozegrały się na początku 1982 r. 
Dwaj franciszkańscy kapłani z Mo-
staru, o. Ivica Vego i o. Ivan Prusi-
na, szukali u osób widzących rady 
i schronienia. Prawdopodobnie 
jedna z osób widzących powiedzia-
ła wówczas, że biskup osądził ich 
zbyt pochopnie, że powinien ich 
mądrzej potraktować. Dla biskupa 
był to jednoznaczny znak, że nie 
może przez dzieci mówić Matka 
Boża, ponieważ Ona nie ważyłaby 
się występować przeciwko władzy 
kościelnej. Tejże zimy biskup po-
wołał pierwszą komisję, która mia-
ła się zająć kwestią Medziugorja. 
Składała się z czterech osób, a on 
osobiście jej przewodniczył.

Można śmiało stwierdzić, że 
dzieci nie były już potrzebne dla 
ruchu pielgrzymkowego. Stały się 
punktem zapalnym, ale później 
wierni samodzielnie kroczyli drogą 
nawrócenia, zaproponowaną przez 
Matkę Bożą: praktykowali częstą 
modlitwę i gruntowną spowiedź, 
czyli powracali do tego, co sta-
nowi właściwie sedno biblijnego 
przesłania.

W całej miejscowości pano-
wało napięcie. Przy wjeździe 
po licja sprawdzała samochody, 
na punktach wartowniczych stali 
mieszkańcy wsi zmuszeni do służ-
by, znosząc z cierpliwością nocne 
dyżury. Policja i władze partyjne 
zastraszały ludzi. Nieustanne gro-
żenie więzieniem spowodowało 
izolację miejscowych członków 
partii, których omijano szerokim 
łukiem. 

Ludzie stanęli całkiem natural-
nie po stronie objawień. Kościół 
był każdego wieczoru wypełniony 
głównie parafianami, ale także 
wiernymi z pobliskich parafii, któ-

rzy przybywali w weekend z całej 
Chorwacji, a szczególnie z Dal-
macji. Nie wszyscy, którzy chcieli 
przyjechać, mogli to uczynić, ze 
względu na szereg powodów: 
kryzys paliwowy, bony na paliwo, 
regulowany w określonych dniach 
ruch pojazdów. Pomimo przeszkód 
przyjeżdżało coraz więcej ludzi.

Nowy proboszcz – 1982 
– ciągłe groźby komunistów
Administratorem parafii był o. 

Zrinco Cuvalo. W czerwcu 1982 
r. odwiedził mnie w Humac o. 
Jozo Pejic i podzielił się ze mną 
informacją, że Zarząd Prowincji 
ma zamiar zaproponować bisku-
powi Mostaru moją kandydaturę 
na proboszcza parafii Medziugorje. 
Próbowałem się sprzeciwić, ale na 
nic zdał się mój opór. Całe dwa dni 
godzinami przekonywałem, że ja 
się nie nadaję. O. Ivan Dugandzic, 
o. Tomislav Vlasic i o. Vendelin 
Karacic są tego świadkami. Wie-
działem, że ówczesny proboszcz 
przebywał w więzieniu. Ponadto 
byłem świadomy, że niemożliwe 
jest, aby było dwóch proboszczów. 
Wśród wiernych tamten proboszcz 
uchodził za świadka objawień oraz 
męczennika. Co powiedzą parafia-
nie, kapłani oraz inni wierni, jeśli 
prawowity proboszcz zostanie za-
stąpiony innym księdzem? Z jednej 
strony trzy lata to zbyt długi okres, 
by pozostawić parafię bez probosz-
cza, a więc sprawa musiała być 
jakoś rozwiązana. Z drugiej strony 
ten, który przejmie parafię, natrafi 
na wiele przeszkód z każdej strony. 
Poszedłem do o. Tomislava Vlasica 
i opowiedziałem mu całą historię. 
Poprosiłem go, aby zapytał osoby 
widzące o radę. Wieczorem, 16 
lipca przysłał mi pisemną odpo-
wiedź. Osoby widzące powiedzia-
ły, że powinienem się zgodzić na tę 
służbę, do której jestem wzywany. 
Te słowa wywołały radość serca. 
Gdy otrzymałem oficjalny dekret 
prowincjała o przeniesieniu z Hu-
mac do Medziugorje, poprosiłem 
najpierw o miesiąc urlopu. Tak 
więc zjawiłem się w Medziugorju 
tydzień po uroczystości Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Jestem tu już sześć lat, także 
w najcięższych okresach, gdy w 
więzieniu byłoby bezpieczniej niż 
na medziugorskiej parafii. 

Groźby, zastraszenia i zakazy 
nie ustały. W Citluk komuniści 

działali bardzo ostro, w szczegól-
ności należy tu wspomnieć Zorę 
Saravanja, nauczycielkę, pełnią-
cą stanowistko przewodniczącej 
miejscowej jednostki partii. Także 
miejscowi działacze partyjni nie 
byli zbyt życzliwi. Każda prośba 
o pozwolenie na budowę lub za-
łatwienie innych spraw spotykała 
się z murem milczenia. Gdy byłem 
proboszczem, nie zbudowaliśmy 
żadnego budynku. Było nas na 
parafii trzech i mieliśmy do dys-
pozycji trzy pomieszczenia. O. 
Slavko Barbaric, pochodzący z 
Mostaru, dzielił swój pokój od cza-
su do czasu z o. Tomislavem Vla-
sicem. Wcześniej pokój należał do 
proboszcza. Trzy siostry zakonne 
były zmuszone żyć w nieludzkich 
warunkach, w pokoju wielkości 9 
m2, bez własnej łazienki, prysznic 
musiały zainstalować piętro niżej 
w umywalni. Z czasem kazałem 
przystosować do zamieszkania trzy 
pokoje w lewej wieży, ale latem 
było tam za gorąco, a zimą przeraź-
liwie zimno. Ale jakoś musieliśmy 
sobie radzić. Na zewnątrz nie było 
ustawionych przenośnych toalet, 
co najwyżej ubikacja na wol-
nym powietrzu, przewidziana dla 
uczniów. Kazałem przystosować ją 
dla pielgrzymów i dlatego zostałem 
pociągnięty do odpowiedzialno-
ści - jakże śmiałem przerabiać 
własność państwową?! Nie było 
bieżącej wody, żadnych środków 
higienicznych, a przecież pielgrzy-
mi przybywali ze wszystkich stron 
świata. Wobec zagranicznych przy-
jezdnych stosowano szczególne 
środki kontroli. Wszyscy musieli 
rejestrować się na posterunku po-
licji w Citluk.  Wobec obowiązku 
meldunku nie uznawano wyjątków. 
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Mieszkańcy wioski bardzo się bali, 
ale jednocześnie czuli się dumni. 
Przy okazji większych spotkań 
albo dni świątecznych wokół domu 
kręcili się członkowie UDBA, czy-
li tajne służby. Rozpoznawaliśmy 
ich. Uważnie słuchali każdego 
kazania, obserwowali każdy ruch. 
Nasi „aniołowie stróżowie” nie 
spuszczali z nas oczu. A przecież 
trzeba jasno powiedzieć, że był 
to środek psychicznego znęcania 
się i ogromne obciążenie nerwów. 
Dopiero w rocznicę objawień w 
roku 1983 ponownie umożliwiono 
dojście na górę objawień oraz na 
Krizevac. 

Tak wyglądała sytuacja przez 
czas mojego pobytu na parafii. 
Z racji, że nie dostawaliśmy po-
zwolenia ani na budowy ani na 
większe remonty, postanowiliśmy 
kupić działki za kościołem. Były 
tam pola i winnice. Wtedy rozpo-
częliśmy prace nad zagospodaro-
waniem terenu wokół kościoła. 
Wszystkie prace na wykupionym 
terenie odbywały się bez uzyskania 
pozwolenia. Gdybyśmy próbowali 
je uzyskać, po raz kolejny spotkali-
byśmy się z odmową, a więc budo-
waliśmy nielegalnie. W ten sposób 
wykonaliśmy także zewnętrzne 
oświetlenie oraz sieć elektryczną 
w kościele. Musieliśmy zrobić 
dwa wyjścia awaryjne, ponieważ 
było bardzo duszno. Wówczas 
niemożliwym było zainstalowanie 
klimatyzacji w kościele, chłodzenia 
latem i ogrzewania zimą. Czynili-
śmy ku temu próby, oglądaliśmy 
systemy klimatyzacyjne w wielu 
budynkach, choćby w hotelach nad 
morzem, ale nie mogliśmy nic u 
siebie wykonać. Ponadto technika 
nie była wówczas tak zaawansowa-

na jak obecnie. Aby przynajmniej 
częściowo ratować sytuację, latem 
wyjmowaliśmy szyby w oknach 
kościoła. Tak wielu ludzi przy-
jeżdżało tutaj z całej Chorwacji, z 
całego świata. 

Ze Słowenii pielgrzymi przy-
bywali pociągami linii Ljubljana-
Mostar. Pewnego razu władze nie 
uruchomiły połączeń autobuso-
wych i pielgrzymi musieli doje-
chać taksówkami do Medziugorja 
(30 km od Mostaru). Jeśli chodzi 
o podejście władz do wszelkich 
kwestii związanych z Medziugor-
jem, można powiedzieć, że bardzo 
starali się wszystko utrudniać. Przy 
jakiejś okazji arcybiskup Franic 
wyraził swoje zdanie: Medziugorje 
przyniosło w jego archidiecezji 
więcej owoców w zakresie duszpa-
sterstwa niż wszystkie inicjatywy 
podjęte od zakończenia II wojny 
światowej. Był w swoich słowach 
szczery, a jednocześnie wystarcza-
jąco dojrzały w wierze, aby się do 
tego odważnie przyznać. Ludzie 
przyjeżdżali i wyjeżdżali nawróce-
ni, napełnieni Duchem Świętym i 
jako świadkowie, niosący wiarę do 
swoich domów i środowisk. 

Gdy opuszczałem parafię w 
roku 1988, nie można jeszcze było 
przeczuwać upadku komunizmu. 
Od gminy kupiliśmy starą szkołę 
klasztorną, która była wówczas 
ruiną. Zdążyliśmy w ostatniej 
chwili, gdyż agencja turystyczna 
Compas ze Słowenii miała za-
miar przebudować ten budynek 
na wielki kompleks hotelowy. 
Dopiero w 1986 gmina łaskaw-
szym okiem spojrzała na nasze 
ciągłe prośby i wytrwałe pisanie 
wniosków. Urzędnicy wzięli pod 
uwagę także kpiny opinii publicz-
nej dotyczące braku sanitariatów 
(zbudowano je w 1987) Nie były 
one co prawda na poziomie cywi-
lizacji zachodniej - wyglądały jak 
sanitariaty wojskowe albo dwor-
cowe. Każda próba jakichkolwiek 
prac sankcjonowana była kontrolą 
komisji. Oczywiście do inspekcji 
delegowano nie-katolików, ale np. 
muzułmanina o nazwisku Dukic, 
który „załatwiał” swoją pracę za 
odpowiednią opłatą.

Jednym zdaniem, były to lata 
cierpienia i nędzy, czas prześla-
dowań ze strony aparatu państwo-
wego, restrykcji ze strony biskupa, 
który nie oszczędzał ani tutejszych 
kapłanów, ani osób widzących. 

Najpierw parafię opuścił zchoro-
wany o. Veselko Sesar. Prowincjał 
wysłał na jego miejsce o. Slavko 
Barbarica. Następnie przybył tu o. 
Dobroslav Stojic. Ale ojca Vlasica, 
który według biskupa był głów-
nym oszustem i osobą kluczową 
w rozpowszechnianiu objawień, 
przeniesiono wkrótce do Vitiny. 
Na jego miejsce przydzielono o. 
Petara Ljubicica. Kiedy biskup 
zmusił prowincjała, aby przeniósł 
o. Slavko z Medziugorja do Blagaj, 
prowincjał na moją prośbę zapro-
ponował o. Ivana Dugandzica. 

Osoby widzące, po tym jak zo-
stały przepędzone przez policję z 
góry objawień, otrzymywały je w 
pomieszczeniu po prawej stronie 
ołtarza, tam, gdzie przed począt-
kami objawień sprawowano po-
ranną Eucharystię. Wtedy biskup 
zabronił im odmawiania różańca, a 
następnie nakazał im opuścić to po-
mieszczenie. Później otrzymywali 
objawienia w domu parafialnym. 
A więc zmusił nas, kapłanów, 
abyśmy ich stamtąd wyprowadzili. 
Wskutek tego Maryja przychodzi-
ła do dzieci na chórze kościoła, 
a później w małym pokoiku w 
wieży kościoła. Ale to również nie 
odpowiadało biskupowi. Zmuszeni 
zostali do opuszczenia kościoła, 
tak że otrzymywali objawienia w 
swoich prywatnych domach. 

Objawienia dawane Mirjanie 
zakończyły się w Boże Narodzenie 
1982, u Ivanki – w maju 1985, u 
Jakova - we wrześniu 1998 (do-
kładanie 3 lata przed zamachem na 
WTC w Nowym Yorku i Pentagon 
11.09.2001). Wszystkie te szykany 
ze strony władz Kościoła znieśli z 
cierpliwością, choć przypuszczam, 
że czuli się w duszy odrzuceni i 
słusznie mieli prawo być rozżaleni. 
Nie zostali przez Kościół przyjęci, 
ale odepchnięci. Jednak Maryja 
udzielała im wewnętrznej siły, aby 
się nie zniechęcili. 

Szczególnym szokiem musiało 
być dla nich zdarzenie, gdy miej-
scowy biskup przy ich wystąpie-
niach (regularnie przy udzielaniu 
sakramentu bierzmowania) pod-
ważał ich świadectwo. Zaprzeczał 
istnieniu jakichkolwiek objawień, 
a ich traktował jako kłamców pod-
burzających lud. Były to nie tylko 
publiczne zarzuty, ale po prostu 
oszczerstwa. 

o. Tomislav Pervan, OFM 
c.d.n.
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Ojciec Gabriele Amorth jest 
uznawany za jednego z czołowych 
egzorcystów Rzymu. Jest również 
najbardziej znanym katolickim eg-
zorcystą na świecie. Ludzie z całego 
świata przychodzą do niego z prośbą 
o pomoc w pokonaniu ucisku satani-
stycznego, innymi słowy, do walki z 
diabłem we wszystkich jego różno-
rodnych działaniach przeciwko ludz-
kości. 

Urodził się w 1925 roku. Ma obec-
nie 86 lat i należy do Towarzystwa 
Świętego Pawła, Zgromadzenia za-
konnego założonego przez Jakuba 
Alberione w 1914 roku znanego z 
dużej aktywności w komunikacji ma-
sowej. O. Gabriele przez wiele lat był 
zaangażowany w media i redagował 
czasopismo „Mother of God” („Matka 
Boga”). O. Gabriel jest absolwentem 
prawa, posiada też tytuł naukowy z 
teologii.

Po opublikowaniu licznych ksią-
żek i esejów o Maryi Dziewicy, zdo-
był tytuł eksperta mariologii, został 
mianowany członkiem Papieskiej 
Międzynarodowej Akademii Maryjnej. 
Ale kiedy powierzono mu rolę egzor-
cysty w diecezji rzymskiej, jego czas 
całkowicie pochłonęła nowa posługa. 
W dzisiejszych czasach uważany jest 
za czołowego eksperta na świecie do 
spraw problemów dotyczących sza-
tana i jego złego oddziaływania na 
człowieka. Jest więc lekarzem w ca-
łym tego słowa znaczeniu, zajmują-
cym się chorobami spowodowanymi 
przez zło, „chirurgiem”, który wie jak 
je wykorzenić, walczyć z nimi i zapo-
biegać ich powstawaniu.

W wywiadzie udzielonym Renzo 
Allegri, który został opublikowany w 
„Posłańcu Św. Antoniego” dziesięć 
lat temu, o. Amorth stwierdza:

„Nigdy nie myślałem, że będę po-
wołany przez Kościół do przeprowa-
dzenia tak trudnej misji. Ugo Poletti 
przysłał mi mandat, gdy był wikariu-
szem diecezji rzymskiej i przewod-
niczącym Konferencji Episkopatu 
Włoch (CEI). Na szczęście na po-
czątku byłem pomocnikiem jednego 
z największych egzorcystów, który 
kiedykolwiek istniał, ks. Candido 

Amantiniego, świętego człowieka, 
którego proces beatyfikacyjny miał 
być otwarty. Był egzorcystą w Rzy-
mie przez trzydzieści sześć lat i był 
niesamowitym nauczycielem.”

Renzo Allegri pisze: 
„Trudno umówić się na spotkanie 

z o. Amorthem, ponieważ nie ma on 
wolnej chwili. Na ten wywiad uda-
ło mu się poświęcić kilka godzin w 
czwartek rano, ale nawet podczas 
naszej rozmowy, otrzymywał telefo-
ny od ludzi z całego świata, którzy 
potrzebowali jego pomocy. To niesa-
mowite - mówi - zobaczyć, jak wiele 
osób poszukuje egzorcysty, a nieste-
ty niewielu jest kapłanów, którzy są w 
stanie im pomóc. Przez kilka stuleci 
Kościół przeoczył posługę egzorcy-
zmowania”.

„Przemawia z determinacją. Jego 
wiara jest niezachwiana, oparta na 
Piśmie Świętym i nauczaniu Kościo-
ła. Posiada głęboką znajomość oma-
wianych tematów, opartą na wielolet-
nim doświadczeniu. Stwierdza: 

Sądzę, że przeprowadziłem po-
nad 70.000 egzorcyzmów w moim 
życiu. Zostałem powołany do zma-
gania się każdego dnia z problemami 
ludzi, którzy cierpią fizycznie, psy-
chicznie i duchowo. Te problemy są 
wywołane przez szatana. Czasami 
są one tak poważne, że prowadzą do 
samobójstwa czy śmierci. Denerwuję 
się wobec kapłanów, którzy okazu-
ją się sceptyczni, obojętni lub kiedy 
uważają, że te problemy są owocem 
wyobraźni lub obsesji. Współczesna 
kultura religijna, nie negując istnienia 
szatana i innych aniołów zbuntowa-
nych, ma tendencje do zmniejszania 
ich wpływu na ludzi. Zdyskredyto-
wanie tego wpływu jest niemal obo-
wiązkowe i jest uważane za znak 
mądrości. Ta mentalność, która jest 
całkowicie błędna, jest powszechna 
nie tylko wśród świeckich, ale także 
wśród księży, teologów, a nawet bi-
skupów, a jej konsekwencje są dale-
kosiężne.”

Dla o. Amortha, diabeł jest bardzo 
realny. We włoskim dzienniku La Re-
publika powiedział, że diabeł to „czy-
sty duch, niewidzialny. Ale objawia 

się poprzez bluźnierstwa i ucisk oso-
by, którą opętał. Może on pozostać w 
ukryciu, mówić w różnych językach, 
przemienić się lub wydać się przy-
jemnym. Czasami żartuje ze mnie.”

Ojciec Amorth powiedział, że cza-
sami potrzebował sześciu lub sied-
miu pomocników, aby przytrzymać 
osobę opętaną. Opętani często wyli, 
krzyczeli, a nawet wypluwali gwoź-
dzie lub kawałki szkła. „Dosłownie 
wszystko może wydobyć się z ust 
opętanych: kawałki żelaza długości 
palca, ale także płatki róż.”

Miał nadzieję, że każda diecezja 
będzie miała swojego stałego rezy-
denta egzorcystę. W Prawie kano-
nicznym każdy kapłan może wykony-
wać egzorcyzmy, ale w praktyce są 
one realizowane przez kilku wybra-
nych przeszkolonych w obrzędach 
egzorcyzmów. 

Ojciec Amorth był jednym z waty-
kańskich urzędników, którzy ostrze-
gali, że J. K. Rowling w Harrym Pot-
terze dokonała „fałszywego podziału 
między magią czarną i białą.” Odno-
śnie zaś do filmu „Egzorcysta” z 1973 
r., o. Amorth uważa, że chociaż jest 
on miejscami przesadzony, to zasad-
niczo przedstawia „dokładny” obraz 
opętania.

W swoim czasie o. Amorth po-
znał Medziugorje. Nazwał to miejsce 
„wielką fortecą przeciw szatanowi.” 

We wrześniu 2011 r. wypowiadał 
się dla włoskiego Radia Maryja o orę-
dziu Najświętszej Maryi Panny z 25 
sierpnia 2011 r., kiedy powiedziała:

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, 
abyście się modlili i pościli w moich 
intencjach, bo szatan chce zniszczyć 
mój plan. Zaczęłam tu od tej parafii 
i wezwałam cały świat. Wielu odpo-
wiedziało, ale jest wielu, którzy nie 
chcą ani usłyszeć, ani przyjąć mo-
jego wezwania. Dlatego wy, którzy 
powiedzieliście TAK bądźcie silni i 
zdecydowani. Dziękuję, że odpowie-
dzieliście na moje wezwanie.”

„Jak gorzkie, jak gorzkie było 
ostatnie orędzie Matki Bożej z Me-
dziugorja w dniu 25 sierpnia. Wielu 
odpowiedziało, ale istnieje ogromna 
liczba tych, którzy nie chcą słuchać 

Najbardziej znany egzorcysta świata w mocnych słowach 
o tych, którzy ignorują Medziugorje.

OjcIec GaBrIel aMOrth 
O MeDzIuGOrju
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lub przyjąć Jej wezwania” 
O. Amorth skomentował to: 
„Popatrz teraz, to jest bardzo fru-

strujące, ta równowaga. Ponad trzy-
dzieści lat! Ponad trzydzieści lat! Je-
śli to poganie nie słuchają słów Matki 
Bożej, to mogę zrozumieć. Ale jeśli 
jesteś chrześcijaninem, to jest niewy-
baczalne. Bądź chrześcijaninem!

Ewangelia jest taka oczywista. 
Mówi nam, jak odróżniać! Po owo-
cach poznacie drzewo! Już trzydzie-
ści lat, jak Medziugorje dało nam 
owoce, które są ostatecznie wspa-
niałe! Spowiedzi, nawrócenia, powo-
łania, łaski wszelkiego rodzaju! Przez 
ponad trzydzieści lat!

W Starym Testamencie, Bóg wy-
słał proroków, aby ostrzec przed 
zdradą narodu żydowskiego. Teraz 
zaś po to, aby ostrzec przed zdradą 
ludu chrześcijańskiego, również ka-
płanów, Bóg zsyła nam Jego Matkę! 
To już trzydzieści lat! Czy to możliwe, 
że ludzie nadal nie słyszą? 

A jeśli chodzi o tych, którzy uwa-
żają siebie za inteligentnych, mówiąc, 
że poczekają na zatwierdzenie przez 
Kościół? To głupcy!”

 

MEDZIUGORSKIE  P R O M O C J E !
Można zakupić tylko w naszym wydawnictwie publikacje o Medziugorju w wyjątkowo atrakcyjnej 

ofercie. Przy zakupie płyty DVD z filmem „Tryptyk Królowej Pokoju” lub tego samego filmu na kasecie 
magnetowidowej VHS można dokupić tylko za 1 zł książkę pt. „Przesłanie z Medziugorja. Synteza”, która 
w osobnej sprzedaży jest po 10 zł. Zakup takiego kompletu jest więc premiowany zniżką 9 zł. 

płyta DVD + książka to łącznie 21 zł (płyta DVD w kopercie, wewnątrz książki)
Kaseta VHs + książka to łącznie 16 zł
Film zrealizowany w Medziugorju przedstawia treść i znaczenie orędzia Matki Bożej, owoce i świadec-

twa, także opinię bł. Jana Pawła II o Medziugorju. Jako dodatek na filmie: m. in. przedstawienie widzących 
z Medziugorja; wszystkie Orędzia Matki Bożej 1984-2006 w pliku pdf. Płyta DVD tłoczona w profesjonal-
nej wytwórni. Chcemy w ten sposób, jak najszerzej rozpowszechnić Jej słowa, z jakimi zwraca się dziś do 
ludzi, pragnąc ich sprowadzić na drogi wiodące do 
Boga i do zbawienia.

Nic jeszcze nie wiesz o Medziugorju? 
Chcesz kogoś zachęcić do zapoznania się 
z wydarzeniami i ze słowami Matki Bożej? 
to doskonała okazja! 
Zakup możliwy jest tylko przez dokonanie płat-

ności z góry na konto wydawnictwa (można sko-
rzystać z przekazu na końcu czasopisma). 

Wydawnictwo Vox Domini
ul. Grażyńskiego 13
40-126 Katowice
nr rachunku mBank: 
16114020040000360234222480 
Przy zamówieniu trzeba doliczyć 
+8 zł jako koszt przesyłki: 
list polecony ekonomiczny. 
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z 2 grudnia 2011 
dane Mirjanie:

Drogie dzieci, jako Matka je-
stem z wami, by moją miłoś cią, 
modlitwą i przykładem pomóc 
wam stać się ziarnem nadcho-
dzącego czasu, ziarnem z któ-
rego wyrośnie mocne drzewo i 
rozszerzy gałęzie na cały świat. 
Abyście stali się ziarnem przy-
szłości, ziarnem miłości, proście 
Ojca o wybaczenie dotychcza-
sowych zaniedbań. 

Dzieci moje, tylko czyste, 
nieobciążone grzechem serce 
może się otworzyć i tylko szcze-
re oczy mogą zobaczyć drogę, 
którą pragnę was prowadzić. 
Kiedy to rozpoznacie, poznacie 
miłość Bożą, która będzie wam 
darowana. Wtedy i wy będzie-
cie ją darować innym jako ziar-
na miłości. Dziękuję wam! 

z 25 listopada 2011: 
Drogie dzieci! Dziś pragnę 

dać wam nadzieję i radość. Dro-
gie dzieci, wszystko co jest wo-
kół was prowadzi was ku spra-
wom ziemskim, a ja was pragnę 
poprowadzić do czasu łaski, 
tak abyście przez ten czas byli 
jak najbliżej mego Syna, by On 
mógł was prowadzić ku swej 
miłości i do życia wiecznego, 
którego pragnie każde serce. 

Drogie dzieci, módlcie się i 
niech ten czas będzie czasem ła-
ski dla waszej duszy. 

Dziękuję, że odpowiedzieli-
ście na moje wezwanie.

z 2 listopada 2011 
dane Mirjanie:

Drogie dzieci! Ojciec nie po-
zostawił was samym sobie, bez-

graniczna jest Jego miłość, mi-
łość która mnie przyprowadza 
do was, abym pomogła wam Go 
poznać, abyście przez mojego 
Syna wszyscy z całego serca 
mogli wołać do Niego: Ojcze i 
być jednym ludem w Bożej ro-
dzinie. 

Jednak, moje dzieci, nie za-
pominajcie, że na tym świecie 
nie jesteście tylko dla siebie. Ja 
nie wzywam was tutaj tylko dla 
was samych. Ci, którzy naśladu-
ją mojego Syna, myślą o bracie 
w Chrystusie, jak o samym so-
bie, nie znając egoizmu! Dlate-
go pragnę, abyście byli światłem 
mojego Syna, abyście oświetlali 
drogę tym wszystkim, którzy 
nie znają Ojca, tym którzy błą-
dzą w mroku grzechu, rozpaczy, 
cierpienia i samotności; abyście 
przez własne życie ukazali im 
miłość Bożą. 

Ja jestem z wami. Jeśli otwo-
rzycie swe serca, będę was pro-
wadzić! Ponownie wzywam 
was, módlcie się za swoich pa-
sterzy. Dziękuję wam. 

z 25 października 2011:
Drogie dzieci, patrzę na was 

i nie widzę radości w waszych 
sercach. Dziś pragnę was ob-
darować radością Zmartwych-
wstałego, aby On was prowadził 
i ogarnął Swoją miłością i Swo-
ją czułością. 

Kocham was i modlę się  nie-
ustannie do Mojego Syna Jezusa 
o wasze nawrócenie. 

Dziękuję, że odpowiedzieli-
ście na Moje wezwanie.

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ 
DLA PARAFII 

W MEDZIU-
GORJU 

I DLA 
ŚWIATA
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NIEZwYKłY DAR VASSULI RYDEN 
a HISTORIA POwSTANIA RADIA MARYJA 

w  POLSCE
MAłY KOMENTARZ DO OBCHODów 

20 ROCZNICY 

Radio Maryja to od 20 lat dla 
jednych bardzo cenny katolicki głos 
w naszych domach, dla innych zaś 
rozgłośnia znienawidzona, bo zbyt 
patriotyczna i zbyt katolicka. 

W związku z tą okrągłą rocznicą 
ukazała się książka „Życie jest cieka-
we. Z Ojcem Tadeuszem Rydzykiem 
CSsR rozmowy niedokończone” 
Rozmawiał Szymon Cieślar (nakła-
dem Fundacji „Nasza Przyszłość” 
2011). Na stronach 147-148 książki 
czytamy o pewnym istotnym fakcie 
związanym z początkami Radia w 
Polsce i osobą Vassuli: 

„Kiedy byliśmy jeszcze we Wło-
szech, Angelo zaproponował mi: 

Jedźmy, chcę Ojcu coś jeszcze 
pokazać. Jedźmy do Szwajcarii. 

- Ale ja nie mam wizy. 
- Nie szkodzi, będziemy się mo-

dlić za zmarłych celników i wszyst-
kich zmarłych, którzy pracowali w 
służbach granicznych, oni nam po-
mogą przejechać. 

Proszę sobie wyobrazić, że ani 
we Włoszech nas nie kontrolowali, 
ani w Szwajcarii, chociaż jechałem z 
duszą na ramieniu. 

Zajechaliśmy do Martini, to jest 
Szwajcaria francuska. Spotkałem 
tam panią Rozę Winter, mówiącą 
pięcioma językami, od której otrzy-
małem pierwszą statuę Matki Bożej 
Rosa Mistica  (Róża Duchowna - 
przyp. red.) dla Radia Maryja. Angelo 
wraz z Rozą Winter pokazywali mi po 
drodze różne nadzwyczajne rzeczy, 
cuda, ale ja im mówiłem: 

- Mam już cuda, to jest Euchary-
stia, sakramenty, spowiedź. Ja nie 
chcę więcej, ja mam Ewangelię. 

Jednak podczas podróży o trzy-
mywałem pewne znaki, które świad-

czyły o tym, że znajduję się na 
dobrej drodze, że Pan Bóg mi 
błogosławi. 

Pan Bóg posługuje się w na-
szym życiu ludźmi. Pamiętam, 
jak Roza Winter prosiła mnie, 
żebym przyjechał koniecznie do 
Martini na spotkanie z pewną 
osobą, która miała doświadcze-
nia mistyczne. Odnosiłem się 
sceptycznie do tych doświad-

czeń, nie było przecież jeszcze w tej 
sprawie oficjalnego stanowiska Ko-
ścioła. Skąd mogłem wiedzieć, czy te 
sprawy pochodzą od Pana Boga. Ale 
ona bardzo nalegała, mówiła, że na 
tym spotkaniu opat będzie sprawo-
wał Mszę Świętą i będzie wielu księ-
ży. Dla świętego spokoju pojecha-
łem taki kawał drogi, chociaż byłem 
bardzo zmęczony. W czasie Mszy 
Świętej walczyłem ze zmęczeniem, 
ale po niej miały miejsce interesujące 
rozmowy. 

Tuż przed moim wyjazdem Rosa 
Winter wręczyła mi 10 tys. franków 
szwajcarskich. Powiedziała mi, że ta 
mistyczka przekazała ludziom: Ojciec 
Tadeusz Rydzyk chce robić Radio 
Maryja w Polsce. Jest ono potrzebne 
i na ten cel potrzebne są pieniądze. 

Akurat tyle pieniędzy potrzebowa-
liśmy, żeby zapłacić za postawienie 

pierwszej wieży radiowej. Za każdym 
razem jest tak, że Pan Bóg posługuje 
się różnymi ludźmi, tylko trzeba Go 
słuchać.”

Na tym kończy się cytat z książ-
ki. Wśród najstarszych pracowników, 
ale również wśród słuchaczy - piel-
grzymów, są tacy, którzy pamięta-
ją, że Ojciec Dyrektor na początku 
istnienia Radia wspominał nieraz o 
tym umacniającym i upewniającym 
go na obranej drodze spotkaniu z 
Vassulą Ryden w Szwajcarii oraz o 
otrzymanym darze i przesłaniu. Nota 
bene: pierwsza książka z orędziami 
„Prawdziwego Życia w Bogu”, którą 
poprzez śp. Czesławę Mirkiewicz, 
pierwszego wydawcę pol s kiej edycji 
Echa Medziugorja, otrzymaliśmy do 
przetłumaczenia, był to egzemplarz 
otrzymany osobiście przez o. Jana 
Mikruta z dedykacją Vas suli dla Pola-
ków. Obecnie mniej się o tym mówi. 
Dar pieniężny Vassuli, choć wielki i 
decydujący dla istnienia rozgłośni, 
był oczywiście bezinteresowny - z 
Bożego natchnienia, któremu była 
wierna. Nie otrzymała w zamian na-
wet zapewnienia, że ta katolicka roz-
głośnia dbać będzie o dobre imię jej 
samej i powierzonej jej misji. Nieraz 
więc na antenie Radia, które prze-
cież mogło zaistnieć przed 20 laty 
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« Kto przyjmuje… »
To oznacza, że można nie przyjąć, 

można odrzucić. To pozostaje w gestii 
ludzkiej wolności.

«…jako proroka»
To oznacza, że można przyjąć jako 

kogoś innego. Można się rozminąć z 
tożsamością tego, kogo się przyjmu-
je. To rozminięcie się może pójść w 
dwóch kierunkach. Można przewar-
tościować, uznać za kogoś więcej niż 
jest w rzeczywistości, zapomnieć, że 
prorok jest zawsze prorokiem Kogoś, 
większego od siebie, że jest «tylko» 
prorokiem. Słowem, można popeł-
nić bałwochwalstwo. Ale można też 
niedowartościować. Można «przyjąć 
proroka», lecz tylko jako mędrca, 
jako nauczyciela. Można z uznaniem 
wypowiadać się o udzielanych przez 
niego pouczeniach, a przy tym prze-
oczyć autorytet Tego, który za nim stoi, 
w czyim imieniu prorok przemawia. 
Tym samym umniejsza się wagę 
kierowanego słowa i lekceważy rze-
czywistego Przemawiającego. 

Można wreszcie zająć postawę o 
wiele bardziej brzemienną w skutki, 
kiedy, nie poprzestając na odrzuce-
niu, dąży się do zabicia proroka, nie 
fizycznego wprawdzie, lecz zabicia go 
w jego misji i tożsamości jako proroka. 
W kontekście takiej postawy pada z 
ust Jezusa w Ewangelii ostrzeżenie 
przed bluźnierstwem przeciw Duchowi 
Świętemu, z którym Chrystus wiąże 
jedyną w swoim rodzaju sankcję 
nieodpuszczalności. Święty Marek 
relacjonuje sprawę następująco:

„A uczeni w Piśmie, którzy przyszli 
z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba 
i mocą władcy złych duchów wyrzuca 
złe duchy». Wtedy przywołał ich do 
siebie i mówił im w przypowieściach: 

«Jak może szatan wyrzucać szatana? 
Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie 
skłócone, takie królestwo nie może 
się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest 
skłócony, to taki dom nie będzie mógł 
się ostać. Jeśli więc szatan powstał 
przeciw sobie i jest ze sobą skłócony, 
to nie może się ostać, lecz koniec z 
nim. Nikt nie może wejść do domu 
mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli 
mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero 
wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, 
powiadam wam: wszystkie grzechy 
i bluźnierstwa, których by się ludzie 
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto 
by jednak zbluźnił przeciw Duchowi 
Świętemu, nigdy nie otrzyma od-
puszczenia, lecz winien jest grzechu 
wiecznego». Mówili bowiem: «Ma 
ducha nieczystego».” (Mk 3,22-30)

Wersja podana przez św. Mate-
usza (Mt 12, 24-33) tylko nieznacznie 
różni się od opisu Markowego, co do 
istoty opowiadając o tym samym. 
Rzecz znamienna, że tendencję do 
zajmowania opisywanej postawy, 
zgodnie z ewangelicznym opisem, 
przejawiają osoby z wykształceniem 
w dziedzinie religii: u Marka są nimi 
«uczeni w Piśmie, którzy przyszli 
z Jerozolimy», natomiast według 
Mateusza – faryzeusze. Natomiast 
prości świadkowie spektakularnych 
wydarzeń z udziałem Jezusa niemal 
spontanicznie reagują na nie aktami 
wiary i uwielbienia Boga. 

Aktualizując te słowa, moglibyśmy 
powiedzieć, że – paradoksalnie – 
narażeni są na nią nade wszystko 
«ludzie Kościoła», zwłaszcza zaś 
teologowie i duchowni. 

Obydwa opisy wiążą przestrogę 
przed bluźnierstwem przeciw Duchowi 
z sytuacją rozeznawania działania 

«Kto przyjmuje 
proroka jako proroka, 

nagrodę proroka otrzyma.» 
Mt 10,41

O pOstawach 
wObec prOrOka

właśnie dzięki wsparciu Vassuli, w 
rozmowach ze słuchaczami, poja-
wiają się głosy krytykujące ją i oczer-
niające. Podobnie jak wśród naszych 
czytelników nie brak zaciekle ataku-
jących Radio. Mamy wielką nadzieję, 
że zarówno zwolennicy Radia, jak i 
ci, którzy patrzą na nie sceptycznie, 
a cenią „Prawdziwe Życie w Bogu”, 
dojrzą pośród przejawów słabości lu-
dzi, którzy tę rozgłośnię tworzą, ten 
pozytyw, że rozmodliło ono Polskę i 
uwrażliwiło na konieczność obrony 
tradycyjnych polskich i chrześcijań-
skich wartości. W czci oddawanej w 
nim także Królowej Niebios, w pod-
trzymywaniu tradycji odma wiania 
modlitwy różańcowej o raz aktu po-
święcenia się Matce Bożej, można 
upatrywać nawet spełnienia obiet-
nicy danej dla naszego narodu ks. 
Stefano Gobbiemu po zawieszeniu 
Kapłańskiego Ruchu Maryjnego w 
Polsce. 7 lutego 1984 ks. Gobbi usły-
szał słowa Matki Bożej, które przeka-
zał nam śp. Anatol Kaszczuk, obecny 
w tym pamiętnym dniu w Mediolanie 
na spotkaniu z nim: 

„[Kapłański Ruch Maryjny] To 
jest Moje Dzieło i rozszerzyłam je 
we wszystkich częściach świata, 
aby wszystkich prosić o wejście do 
bezpie cznego schronienia Mego 
Niepokala nego Serca. Jakże jestem 
smutna z powodu oficjalnego od-
rzucenia, które Mnie spotkało, oraz 
z powodu przeszkód napotykanych 
przez Mój Ruch w Polsce. Słuchaj-
cie waszych Biskupów, odmawiajcie 
Różaniec, poświęcajcie się Mojemu 
Sercu, czyńcie pokutę, a Ja Sama 
rozszerzę w sposób niezwykły Moje 
Dzieło w całym waszym kraju.”

Ruch Maryjny ks. Gobbiego to 
ruch serc oddanych Matce Bożej, 
szerzących Jej cześć, odmawiają-
cych Różaniec i posłusznych Ojcu 
Świętemu. Na pewno to zadanie Ra-
dio Maryja wypełnia doskonale.

„Poznacie ich po ich owocach. 
Czy zbiera się winogrona z ciernia 
albo z ostu figi? Tak każde dobre 
drzewo wydaje dobre owoce, a złe 
drzewo wydaje złe owoce...” - uczy 
Pismo Święte (Mt 7,16-17). 

Może warto na osobę Vassuli 
spojrzeć także przez pryzmat tego, 
co wierna natchnieniu, uczyniła dla 
Polaków i dla Kościoła w Polsce po-
nad 20 lat temu, a co do dziś owocuje 
służąc umacnianiu wiary i pobożno-
ści wielu. 

Ewa Bromboszcz
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Bożego. Możemy jednak zapytać, dla-
czego jest tu w ogóle mowa o Duchu? 
Przecież ludzie ci przychodzą do Syna 
Człowieczego i o Nim mówią: «ma 
Belzebuba». Zdawać by się zatem 
mogło, że chodzi jedynie o «słowo 
przeciw Synowi Człowieczemu» (Mt 
12,32). Kluczowa jest tu sytuacja, 
w kontekście której te słowa zostały 
wypowiedziane. Przed momentem 
wszyscy byli świadkami czegoś, co 
przekracza ludzkie zdolności: uwol-
nienia od złego ducha, natychmia-
stowego uzdrowienia z choroby (por. 
Mk 3,10-12; Mt 12,13.22). Było dla 
nich jasne, że Jezus nie czyni tego 
własną mocą, gdyż żaden człowiek z 
natury takiej mocy nie posiada. Mu-
sieli więc przyznać, że był to przejaw 
działania natury nadprzyrodzonej, lecz 
równocześnie nie chcieli dopuścić do 
siebie myśli, że doświadczyli działania 
Bożego. To bowiem wiązałoby się z 
koniecznością uznania w Jezusie na-
maszczonego przez Boga. Taki czło-
wiek, wyposażony w Boży charyzmat, 
z powodu swej bezpośredniej relacji z 
Bogiem stanowi nie lada zagrożenie 
dla znaczenia oraz pozycji, jaką zaj-
mują wykształceni religijnie w religijnej 
społeczności. Istnieje ponadto pewien 
potencjał zazdrości, smutku odczuwa-
nego z powodu obdarowania kogoś 
innego, a tym bardziej osoby stojącej 
na niższym szczeblu ludzkiej drabiny 
znaczeń. Nie pozostaje im przeto nic 
innego, jak przypisać działanie, które-
go byli świadkami, mocom ciemności. 
Decydują się na trwanie w zaślepieniu 
umysłu. Jezus rozpoznając fatalny 
charakter stanu, w którym zamykają 
się uczeni, ofiarowuje im podwójny 
środek leczniczy.

«Wtedy przywołał ich do siebie 
i mówił im w przypowieściach» 

Mk 3,23
Jezus za pomocą przypowieści 

wykazuje im irracjonalność ich twier-
dzenia. Jeżeli tylko uda się im zacho-
wać uczciwość względem własnego 
rozumu, ich błąd odsłoni się przed nimi 
z całą oczywistością. Chrystus na tym 
jednak nie poprzestaje. Kieruje ich my-
śli w stronę konsekwencji, do których 
może doprowadzić utwierdzenie się 
w postawie, którą obrali uczeni. Zmu-
sza słuchaczy do zastanowienia się 
nad naturą winy wiecznej. Przyczyna 

ostatecznej nieodpuszczalności musi 
przecież leżeć po stronie człowieka, 
musi wypływać z takiego zamknięcia 
na prawdę, które mocno ugruntowa-
ne jest w woli: ja chcę przyjmować 
nieprawdę, ja wierzę w nieprawdę. 
Wzgardzenie Jezusem jako człowie-
kiem nie stanowi tu problemu. Jest 
to ostatecznie Jego życiowa misja 
(por. Iz 53,3). Problem pojawia się w 
momencie wzgardzenia niezaprze-
czalnym, boskim świadectwem, jakie 
o Jezusie daje Duch. Nazywanie tego 
świadectwa diabelskim jest wyrazem 
woli godzenia się na nieprawdę w 
stosunku do jedynej drogi uzyskania 

przebaczenia. Właściwą misją Ducha 
jest przekonać świat o grzechu nie-
wiary w Jezusa (por. J 16,7-8). Jeśli 
zatem będą odrzucać nawet nadprzy-
rodzone, boskie świadectwo o Nim, 
nie pozostanie im już żadna droga do 
uznania w Nim Zbawiciela.

Ta misja Ducha nie uległa zmianie 
w czasach Kościoła. Duch realizuje tę 
misję w rozmaity sposób, a uprzywile-
jowanym miejscem tego świadectwa 
jest proroctwo.

«Świadectwem bowiem Jezusa 
jest duch proroctwa » (Ap 19, 10)

Proroctwo, które w samej swojej 
treści daje świadectwo o Jezusie, ale 

Jeden ze współczesnych proroków - Vassula Ryden - w 2010 roku 
w sierocińcu w Ugandzie oraz w towarzystwie kard. Napiera, Prze-

wodniczącego Episkopatu RPA.
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« …nagrodę proroka otrzyma »
Wracając do głównego wątku, 

wypada powiedzieć słów kilka o 
tych, jak się zdaje nielicznych, którzy 
«przyjmują proroka jako proroka». 
Zwykle, kiedy słyszymy te słowa, 
zrazu przychodzi na myśl nagroda 
w wymiarze eschatologicznym. I 
słusznie. Spróbujmy jednak nieco 
poszerzyć perspektywę. 

Prorok odbiera swoją nagrodę 
jeszcze w trakcie swej misji. Poza 
oczywistym krzyżem, jaki niesie ze 
sobą to posłannictwo2, jego nagrodą 
i wyróżnieniem jest najpierw samo 
słowo, które kieruje do niego Bóg. Jest 
on tym, który mówi z Wszechmocnym, 
który uczyć się może wprost od Mą-
drości. To słowo daje z kolei dostęp 
do szczególnego poznania Bożego 
serca, Jego zamysłów i pragnień w 
odniesieniu do czasu i pokolenia, 
w którym żyje prorok. Daje również 
wgląd w przyszłość, przynosząc 
tym samym niezachwianą nadzieję, 
haereses, III, 11, 9, tłum. pol. Prze-
ciw herezjom, A. Bober, Antologia 
patrystyczna, Kraków 1965, ss. 30-
56.
2 „Prorok jest wezwany w szczegól-
ny sposób do naśladowania cierpie-
nia: gotowość cierpienia i dzielenia 
krzyża z Chrystusem jest jego praw-
dziwą miarą. Nie dąży on do narzu-
cania siebie. Jego orędzie weryfikuje 
się i wydaje owoce na krzyżu. (…) 
Mistyk ujawnia się w cierpieniu, w 
posłuszeństwie oraz w znoszeniu. W 
ten sposób jego głos wybrzmiewa w 
miarę upływu czasu. Z drugiej strony 
Kościół wezwany jest do czujności, 
by nie można było powiedzieć: «Ty 
zabiłeś proroków».”, The Problem 
of Christian Prophecy. Christianity 
always carries within it a structure 
of hope. Interview with Cardinal Jo-
seph Ratzinger by Niels Christian 
Hvidt, 30 Giorni, No 1 – 1999.

któremu również towarzyszy nadprzy-
rodzone działanie, czyniące to świa-
dectwo wiarygodnym i potwierdzające 
autentyczność samego przesłania. 
Na tym polu dzisiejsi uczeni mogą 
znaleźć się na nowo w orbicie Jezuso-
wej przestrogi. Nie chcieć rozpoznać 
w proroku Bożego posłańca, mimo 
boskiego świadectwa, jakie daje o 
nim Duch, co więcej, walczyć z tym 
świadectwem nazywając je diabel-
skim, dążąc do zabicia proroka w jego 
powołaniu oraz zniweczenia słowa, 
które daje życie, gdyż wychodzi z ust 
samego Życia – to postawa w istocie 
swej nieodbiegająca od opisanej w 
Ewangelii. Na nowo aktualne stają 
się słowa wypowiedziane u samego 
zarania chrześcijaństwa przez św. 
Ireneusza z Lyonu:

„Inni znów, którzy lekceważą dar 
Ducha Świętego, jaki w ostatnich 
czasach z upodobania Ojca został 
wylany na rodzaj ludzki, nie przyjmują 
Ewangelii Jana, w której Pan obiecał 
że pośle Pocieszyciela, odrzucając 
jednocześnie Ewangelię i prorocze-
go ducha. Zaiste nieszczęśni ludzie, 
którzy, aby nie dopuścić do głosów 
fałszywych proroków, usuwają dar 
proroctwa z Kościoła, zachowując się 
jak ci, którzy z powodu obłudy niektó-
rych, trzymają się z dala od wspólnoty 
braci. Co więcej, zmuszeni jesteśmy 
wnioskować, że ludzie ci nie mogą 
uznać także Apostoła Pawła. Mówi 
on bowiem wyraźnie w swoim liście 
do Koryntian o darach proroczych i 
uznaje mężczyzn i kobiety proroku-
jące w Kościele. Grzesząc zatem, we 
wszystkich tych przypadkach, przeciw 
Duchowi Boga, popadają w grzech 
niewybaczalny.”1

1 Św. Ireneusz z Lyonu, Adversus 

ponieważ «Pan Bóg nie czyni słowa, 
bez ujawnienia swej tajemnicy sługom 
swoim, prorokom» (Am 3,7). W ten 
sposób Bóg czyni proroka świadkiem 
swojego działania. Jednakże prorocy 
to więcej niż słudzy. O ile w oczach po-
stronnych mogą uchodzić jedynie za 
sługi, o tyle rzeczywisty ich związek z 
Bogiem kształtuje zupełnie odmienny 
typ relacji: przyjaźń.

«Już was nie nazywam sługami, bo 
sługa nie wie, co czyni pan jego, ale 
nazwałem was przyjaciółmi, albowiem 
oznajmiłem wam wszystko, co usły-
szałem od Ojca mego.» (J 15,15)

Szczególne poznanie Bożego 
serca, do którego zostali dopuszczeni, 
oraz znajomość tego, co Bóg czyni 
pośród swego ludu, sprawiają, że 
prorocy stają się prawdziwymi Bożymi 
przyjaciółmi, towarzyszącymi Mu na 
Jego drogach. Dlatego powiedziano, 
iż Mądrość Boża «przez pokolenia 
zstępując w dusze święte, wzbudza 
przyjaciół Bożych i proroków » (Mdr 
7, 27). Te dwa tytuły: proroka i Bożego 
przyjaciela wzajemnie się objaśniają.

Proroctwo posiada naturę misyj-
ną. Bóg ustanawia proroka « dla » 
ludzi3 w tym właśnie celu, by błogo-
sławieństwo udzielone jednej osobie 
stało się udziałem wielu. Kto więc 
decyduje się przyjąć proroka jako 
proroka, ponieważ przyjmuje to samo 
słowo, jest też dopuszczony do tego 
samego poznania, wprowadzony w 
tę samą zażyłość, wraz z prorokiem 
staje się świadkiem Bożego działania. 
Kto przyjmuje proroka jako proroka, 
otrzymuje nagrodę proroka: staje się 
przyjacielem Boga.

Aleksander Sztramski

3 Por. Jr 1,5; Wj 18,15.

Drodzy Czytelnicy!
 Z okazji przeżywania wielkiej tajemnicy Wcielenia i Narodzenia się w Betlejem naszego 
Boga - Króla i Pana - z całego serca życzymy Wam i wszystkim Waszym bliskim, aby towarzy-
szyła Wam w codzienności radość z obecności Boga w naszym życiu, w każdych jego okolicz-
nościach, w ubóstwie, cierpieniu, znoju. Niech ta świadomość, że Bóg jest z nami,  umacania 
Was i pociesza w całym nadchodzącym 2012 roku. Niech głębokie odczucie miłości Boga 
wyrażonej w tym, że On stał się jednym z nas, aby nas odkupić, zachęca każdego do trwania 
przy Nim w jak najgłębszej zażyłości, do  dobra, miłości, ufności, cierpliwości.
  Szczęść Boże!
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W niedzielę, 23 października w 
Berlinie miało miejsce spotkanie z 
Vassulą Rydén, w którym wzięło 
udział kilka osób z toruńskiej wspól-
noty Prawdziwego Życia w Bogu. 
Spotkanie to zorganizowane w iście 
niemieckim stylu rozpoczęło się 
punktualnie o godz. 14.00 i zakoń-
czyło zaraz po trwającym niemal 
3 godziny wystąpieniu Vassuli. Po 
krótkim przedstawieniu osoby i dzie-
ła prawosławnej mistyczki oraz przy-
witaniu zaproszonych gości i grup, 
które na to spotkanie przybyły nie 
tylko z terenu Niemiec, ale i z bar-
dzo odległych zakątków świata (m. 
in. z Filipin), miejsce przy mównicy 
zajęła Vassula. Swoje wystąpienie 
rozpoczęła od poprowadzenia krót-
kiej wspólnej modlitwy, a następnie 
przeszła do głównego tematu, który 
stanowiły spełnione i czekające jesz-
cze na wypełnienie proroctwa zawar-
te w Orędziach Prawdziwego Życia w 
Bogu. 

Zasadnicza treść wystąpienia po-
krywała się z tym, co na ten temat 
napisała w swoim artykule z kwietnia 
2010 r. Vassula mówiła wiele o zna-

czeniu spełniających się proroctw, 
zwłaszcza dotyczących tragicznych 
wydarzeń (jak atak na World Trade 
Center w Nowym Jorku z 2001 r. czy 
wielkie tsunami w Azji z roku 2004). 
Nie są one zapowiadane przez Boga, 
by nas przerazić czy doprowadzić do 
rozpaczy, lecz stanowią dramatycz-
ne wezwanie Ojca przepełnionego 
troską i miłością do ludzkości – we-
zwanie do nawrócenia, do odstąpie-
nia od zła i pojednania się z Bogiem, 
albowiem to ludzie, a nie Bóg są 
przyczyną zła i cierpienia (również 
tego doznawanego ze strony żywio-
łów), które przyciągają przez ogrom 
własnych win. W orędziu z 7 lutego 
2002 r. (zeszyt 105) Bóg powiedział:

„Z powodu waszej pogardy wo-
bec prawdziwej przemiany i z powo-
du tego, że z wrogością odnieśliście 
się do Moich ostrzeżeń, poprzednie 
sceny jęków, jakie się rozegrały są 
niczym w porównaniu z bolesnymi 
porankami, jakie macie przed sobą 
– z bolesnymi porankami, które przy-
ciągniecie własną ręką. 

Wasz naród rządzi się całkowicie 
niezgodnie z całym Moim Prawem 

Miłości, które różni się od 
waszego systemu obcych 
praw. Na mocy tych praw 
popełnia się zbrodnie tak 
haniebne, że zagrażają 
nie tylko Ziemi, lecz rów-
nież stabilności całego 
kosmosu. Tyle razy od-
stępowałem Moje berło 
nawet nie istniejącym 
istotom. Dziś, z wysoka, z 
żalem patrzę, ile jeszcze 
waszych planów zwróci 
się przeciwko wam. Świat 
spożywa już owoce swe-
go biegu – prowokującego 
przyrodę do konwulsyjne-
go buntu, który ściąga na 
was klęski naturalne – i 
sam siebie dusi z powodu 
waszych knowań.”

Proroctwa dotyczące 
tragicznych w skutkach 
wy darzeń, które najczę-
ściej można poprawnie 
odczytać dopiero po ich 

spełnieniu, powinny być traktowane 
jako znak Bożej obecności w świe-
cie, świadectwo Jego troski oraz 
wyciągniętej ręki, wskazującej dro-
gę wybawienia, zawsze gotowej do 
wykonania gestu przebaczenia i bło-
gosławieństwa w odpowiedzi na naj-
mniejszą nawet oznakę skruchy.

Vassula wspomniała również o 
czekającej wciąż na swoje wypełnie-
nie zapowiedzi wydarzenia, które w 
Orędziach występuje pod różnymi 
nazwami: Dzień Pana, Jego Powrót, 
Powrót Miłości, Oczyszczenie przez 
Ogień, Ostrzeżenie zapowiadane 
również w objawieniach Matki Bożej 
w Garabandal. Można je porównać 
do nawiedzenia duszy przez Boga, 
nawiedzenia, które nagle i niespo-
dziewanie stawia sumienie człowieka 
w Bożym świetle, odsłaniając przed 
człowiekiem prawdę jego serca, po-
wodując dotkliwe cierpienie, wręcz 
agonię duszy, jeśli skalana jest śmier-
telnymi grzechami. Bóg przygotowuje 
się do nawiedzenia w ten sposób ca-
łej ludzkości, a wiele osób już podob-
nie nawiedził, doprowadzając do na-
głego i radykalnego nawrócenia. To 
szczególne dzieło Ducha Świętego 
zostało już zatem zapoczątkowane, 
przychodzi jak gdyby falami i będzie 
miało swoją kulminację w wydarzeniu 
o zasięgu globalnym.

Następnie Vassula (pod wpływem 
impulsu od Ducha Świętego, który 
można było rozpoznać w nagłym 
przypływie radości, która uwidoczni-
ła się m. in. w sposobie jej mówienia 
oraz wyglądzie twarzy) zaczęła opi-
sywać radość i szczęście, które towa-
rzyszą wylaniu Ducha Świętego, bo-
gactwo i piękno Jego licznych darów 
i charyzmatów. Zachęcała wszystkich 
zgromadzonych do otwarcia się na to 
wylanie Bożego Ducha, który pragnie 

Berlin, 23 października 2011

SPOTKANIE 
Z VASSULĄ 
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W 70 rocznicę śmierci Probosz-
cza z Ars w Kościele katolickim 
nastąpiło ważne wydarzenie: pa-
pież Pius XI ogłosił Jana Marię 
Vianney’a  patronem proboszczów 
całego świata. W chwili gdy 
za chodnioeuropejskie ducho-
wieństwo przeżywało poważny 
kryzys powołań kapłańskich, 
przypomnienie wiernym osoby 
tego wyjątkowego kapłana miało 
na celu na nowo wzbudzić w nich 
nadzieję. To właśnie podkreślił pa-
pież Jan Paweł II w czasie swojej 
pielgrzymki do Ars w roku 1986. 

Jak nie ma dymu bez ognia, 
tak podobnie nie ma świętych bez 
głębokich korzeni chrześcijań-
skich. Dlatego też, abyśmy dobrze 
zrozumieli istotę nietuzinkowej 
pracy duszpasterskiej Świętego 
zanurzmy się najpierw w okres 
jego młodości oraz przygotowań 
do kapłaństwa1.
przykład rodziców i prześlado-
wanych kapłanów (1786-1811)

Przyszły Proboszcz z Ars do-
świadczył trudnej młodości z 
powodu Rewolucji francuskiej, 
której wybuchł przypadł na lata 
1789-1799. Czas ten był wielką 
próbą dla Kościoła we Francji. 

Święty przyszedł na świat 
wczesnym rankiem, 8 maja 1786 
r. jako jedno z sześciorga dzieci 
(z których troje tylko przeżyło) na 
ojcowskiej farmie w Dardilly, na 
północny zachód od Lyonu. Tego 
samego dnia popołudniu dano mu 
na chrzcie imiona Jan Maria. 

Pomimo jego wrodzonej ży-
wiołowości wszystkie źródła 
podkreślają  cechy odziedziczone 
od rodziców, zwłaszcza od jego 
pobożnej matki. To właśnie od niej 
1 Źródło: świadectwa z procesu beatyfi-
kacyjnego. 

nauczył się czynić znak krzyża, 
który w przyszłości będzie miał 
budujący wpływ na pielgrzymów 
z Ars. 

Głęboka pobożność Jana Vian-
ney’a  ukształtowała się w czasie 
prześladowań, jakie miały miejsce 
w chwili wybuchu Rewolucji 
(1789) oraz jej nasilenia (1793) 
Święty przypatrywał się wówczas 
kapłanom wrogo nastawionym 
do Kościoła „narodowego”, po-
zostającym wiernymi Rzymowi 
(księżom „niekonstytucyjnym”, 
odmawiającym składania przysię-
gi cywilnej konstytucji kleru). 

Państwo Vianney regularnie 
przyjmowali ubogich, włóczę-
gi, którym Jan szczególnie się 
poświęcał. Stąd u niego, w póź-
niejszym czasie, ta gorliwa troska 
o potrzebujących oraz osobiste 
praktykowanie ascezy. Młodsza 
siostra Jana Marii – Małgorzata 
przybliżyła nam te fakty dając 
świadectwo o Świętym na proce-
sie beatyfikacyjnym.  

Starszy brat, w wieku 3 lat, 
modlił się podążając za wzorem 
rodziców. Gdy dorastał doskonalił 
się w modlitwie: „Modlił się nie-
malże nieustannie”. W ten sposób 
pobożnie odmawiał różaniec; już 
wtedy bardzo kochał Maryję. To 
właśnie Jan Maria czuwał nad 
porządkiem małego domowe-
go ołtarzyka, gdzie wieczorami 
gromadziła się cała rodzina, by 
modlić się za ciężkie czasy, w 
jakich im przyszło żyć, a także 
za dusze czyśćcowe. Odmawiano 
modlitwy przed i po posiłku, a 
także gdy zegar wybijał południe, 
odmawiano modlitwę na „Anioł 
Pański”. Rodzice ryzykowali2 bar-
2 Ci, których przyłapano na ukrywaniu 
niekonstytucyjnych księży skazywano 

Święty 
Proboszcz 

z Ars 
Jan MArIA VIan-
ney (1786 – 1859)

napełniać swoją obecnością Chrystu-
sowy Kościół.

Spotkanie zakończyło się wspól-
nym odmówieniem modlitwy o uwol-
nienie, podyktowanej przez Pana 13 
listopada 2006 r.  oraz uwielbieniem 
Boga wspólnym śpiewem.

Do sali Palais am Funkturm, gdzie 
odbywało się spotkanie, przybyło kil-
kaset osób, w większości Niemców. 
Były również grupy z zagranicy. 
Obecnych było kilku duchownych na 
czele z J. E. abp. Berhaneyesus D. 
Souraphiel’em CM, metropolitą Ad-
dis Abeba, przewodniczącym Konfe-
rencji Episkopatu Etiopii. Natomiast 
dzień wcześniej, 22 października od-
było się w Berlinie z udziałem Vassuli 
specjalne ekumeniczne spotkanie 
dla duchowieństwa.

Aleksander Sztramski
*

Pan powiedział 13 listopada 2006 
do Vassuli:

Niechaj przede Mną okażą 
skruchę tymi słowami:

Panie, Ty mnie znosiłeś przez 
wszystkie te lata z moimi grzecha-
mi, jednakże ulitowałeś się nade 
mną. 

Zbłądziłem na wszelkie sposo-
by, lecz teraz już nie będę grze-
szyć. Znieważałem Cię i byłem 
niesprawiedliwy. Więcej już tego 
ni uczynię. Odrzucam grzech, 
wyrzekam się demona, odrzucam 
niesprawiedliwość, która plami 
moją duszę. 

Wyzwól moją duszę ze wszyst-
kiego, co jest przeciwne Twojej 
świętości. Błagam Cię, Panie, ocal 
mnie od wszelkiego zła. Przyjdź 
teraz, Jezu, przyjdź teraz, pozo-
stań w moim sercu. 

Przebacz mi, Panie, i pozwól 
mi spocząć w Tobie, gdyż Ty je-
steś moją Tarczą, moim Odkupi-
cielem i moim Światłem, Tobie 
się powierzam. 

Począwszy od dziś pragnę Cię 
cały czas błogosławić, odrzucam 
wszystkich innych bogów i boż-
ków, gdyż Ty jesteś Najwyższym, 
ponad światem, przewyższającym 
wszystkich innych bogów. Twoim 
potężnym ramieniem ocal mnie 
od choroby, wybaw mnie ze znie-
wolenia, uratuj mnie od trudności 
i pokonaj mojego nieprzyjaciela - 
demona. 

Przyjdź mi szybko z pomocą, o 
mój Zbawicielu. Amen.
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dzo przyjmując nocą szukających 
schronienia niekonstytucyjnych 
kapłanów. To właśnie wtedy posta-
wa  rodziców odcisnęła ogromny 
ślad na młodym Vianney’u, a 
powołanie do kapłaństwa zaczęło 
kiełkować w jego sercu. Rzeczy-
wiście, bardzo wcześnie zapra-
gnął poświęcić się Bogu, co było 
głębokim życzeniem jego matki, 
która przeczuwała, jakie było 
przeznaczenie syna. Jako pięcio, 
sześcioletni chłopiec lepił z gliny 
figurki księży i kapliczek. Studio-
wał katechizm i  uczył go swoje 
rodzeństwo. W półmroku nocy, w 
skupieniu i ciszy uczestniczył we 
mszach św. odprawianych przez 
tych odważnych, gotowych po-
nieść męczeńską śmierć za wiarę 
kapłanów ukrytych w domu Vian-
ney’ów. Za dnia natomiast chodził 
regularnie z matką na msze św. do 
kościoła w Dardilly. 

powołanie do kapłaństwa
(1811-15)

Pomimo trudnej młodości ja-
kiej doświadczył Jan Maria po-
jawiła się nadzieja, gdy w latach 
1801-1802 pomiędzy pierwszym 
Konsulem i Piusem VII doszło do 
podpisania konkordatu będącego 
szansą dla osłabionego Kościoła 
we Francji. Edmond Rostand napi-
sze, iż „właśnie podczas nocy na-
leży wierzyć, że nadejdzie dzień”. 
Słowa te sprawdziły się wówczas 
bardziej niż kiedykolwiek. 

Terror Rewolucji Francuskiej 
spowodował, że Jan Maria przyjął 
I Komunię św. dopiero w wieku 
13 lat, w roku 1799, w pokoju 
sąsiedniego zamku, gdzie dwa lata 
wcześniej, klęcząc przed wielkim 
zegarem, wyspowiadał się po raz 
pierwszy. 

Po ukończeniu szkoły pod-
stawowej z wynikiem dobrym, 
w której odznaczał się względną 
pilnością (ojciec potrzebował bo-
wiem męskiej ręki do pomocy w 
gospodarstwie) w 1803 r. stał się 
uczniem duchownego Karola Bal-
ley, ówczesnego proboszcza Ecul-
ly. Stało się tak za namową kilku 
kapłanów, zgodnie z życzeniem 
matki Jana Marii, a zwłaszcza - 
ze względu na powołanie, jakie 
chłopiec rozpoznał w sobie.

Obserwując ucznia i jego trud-
ności w opanowaniu łaciny, dobry 
ksiądz pomagał mu w nauce teolo-
na gilotynę. 

gii na plebanii tak długo jak tylko 
mógł, zwłaszcza, że pan Vianney 
odmówił opłacenia synowi stu-
diów teologicznych. 

Istotne jest to, że ów duchow-
ny rozpoznał w Janie pobożność, 
rzadkie cnoty i powołanie do 
kapłaństwa. Osobisty wzór ks. 
Balley miał decydujący wpływ 
na chłopca.  Dzięki proboszczowi 
Ecully, w czasie Wielkiego Postu, 
w 1807 r., młody Vianney przyjął 
sakrament Bierzmowania i otrzy-
mał imię Baptiste (Chrzciciel). 

Pod koniec 1809 r. Jan Maria, 
już jako nowicjusz został wcielony 
do wojska. Zabłądził na drodze 
hiszpańskiej ekspedycji, po czym 
znalazł schronienie w le Forez, 
w gminie Noës (Loara) u pewnej 
wdowy z czworgiem dzieci. Ko-
bieta ukrywała go przez rok. W 
tym czasie był bardzo pomocny: 
prowadził lekcje katechezy, inten-
sywnie się modlił i codziennie, za-
chowując ostrożność, uczęszczał 
na mszę św.

W 1811 r., po ogłoszeniu amne-
stii przez Napoleona, Vianney 
powrócił do domu. Na miesiąc 
przed jego powrotem umarła do-
świadczona cierpieniem matka. 
Przed odejściem, kobieta zosta-
wiła synowi prezent od serca:  
albę haftowaną w oczekiwaniu 
na jego powrót.  Jan Maria, przez 
całe swoje kapłańskie życie będzie 
wielbił Boga za to, że dał mu taką 
matkę3.

Po śmierci pani Vianney, z 
pomocą arcybiskupa Lyonu oraz 
ks. Balley rozpoczął naukę filo-
zofii w seminarium, w Verrieres, 
a następnie studia teologiczne 
w Saint-Irene (Lyon 1812) skąd 
został zwolniony za brak dobrych 
wyników w nauce. Po opuszczeniu 
Saint Irene, powrócił więc do ks. 
Balley gdzie ukończył swoje stu-
dia z przeciętnym rezultatem.

Klerykiem został w 1811 r., w 
1814 r. – subdiakonem, a diako-
nem w czerwcu 1815 r.  

Rekomendacja ks. Balley oraz 
zgoda przełożonych z Lyonu przy-
czyniły się do tego, że w niedzielę, 
13 sierpnia, w Grenoble, 29-letni  
Jan Maria Vianney przyjął święce-
nia kapłańskie z rąk duchownego 
Courbon, który wyraził się o nim 
następująco: 
3 Ojciec, Mateusz Vianney umiera w 
1819 r. 

„Pomimo braku wiedzy, jest 
pobożny, odznacza się nabożeń-
stwem do Maryi, umie odmawiać 
różaniec, a więc  powołuję go. Bóg 
dopełni reszty”.

Wikariat w ecully (1815-18)
Jan Maria Vianney nie pozostał 

świętym jakiego dziś znamy o 
własnych siłach. Pewne jest, że 
świętość osiągnął dzięki swoim 
cnotom przy decydującej pomocy 
Ducha Świętego. Zawdzięczał 
ją także modlitwom matki, jak i 
okolicznościom panującego wów-
czas terroru antyklerykalnego, 
zaostrzonego zwłaszcza w Lyonie, 
ale nie tylko. Świętość Jan Maria 
zawdzięczał także przykładowi 
kilku kapłanów, spośród których 
niezrównanym pozostaje przykład 
proboszcza ks. Karola Balley, 
dawnego zakonnika.

To właśnie ten duchowny wziął 
pod swe skrzydła świętego Vian-
ney. To on rozpoznał w nim po-
tencjał kapłański i obronił jego 
zagrożone studia. To on potra-
fił dochować tajemnicy miej-
sca wygnania Vianney’a (Noës), 
podtrzymać nadzieję rodziców 
Jana i złagodzić surowość władz 
wojskowych względem rodziny 
Vianney’ów. To właśnie dzięki 
ks. Balley, nasz dzisiejszy święty 
doszedł do złożenia ślubów niż-
szych, a następnie - do święceń 
kapłańskich. 

Duchowny Balley nie pozwolił 
sobie na utratę takiego skarbu. 
Nowo wyświęconemu kapłanowi 
stworzył w Ecully posadę wika-
riusza, by móc służyć mu pomocą 
w pierwszych latach jego kapłań-
stwa. Praktyka i doświadczenie 
proboszcza były ogromne. Młody 
ksiądz nie mógł sobie lepiej wy-
obrazić swojej formacji jak być 
prowadzonym przez prawdziwie 
świętego duchownego. Obydwaj, 
znając się już dobrze i pozostając 
ze sobą w serdecznej zażyłości, 
prześcigali się w pobożności i 
pracy duszpasterskiej. To od swe-
go przewodnika Jan Maria przejął 
troskę o dusze, a także środki do 
ich prowadzenia według Bożego 
zamysłu. Od niego też zaczerpnął 
nieodparty pociąg do nieustannej 
modlitwy oraz świadomego, wiel-
ce ofiarnego życia. Młody Vianney 
tak powie o swoim kierowniku: 

„Nikt nie ukazał mi lepiej do 
jakiego stopnia dusza może ode-
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rwać się od zmysłów, a człowiek 
upodobnić się do anioła”. 

Parafianie mogli być jedynie 
dumni z pracy duszpasterskiej 
Świętego oraz z pomocy, w któ-
rej wielkimi krokami naśladował 
proboszcza.  

Pomimo doniesień o zbyt suro-
wych praktykach, jakim się pod-
dawali dwaj kapłani, ks. biskup 
Courbon, zbudowany ich przy-
kładem, nie interwe-
niował…

W chwili, gdy pro-
boszcz Balley, wy-
niszczony ascetycz-
nym życiem, poświę-
conym służbie innym 
ludziom, czuł nadcho-
dzącą śmierć, przeka-
zał swemu młodsze-
mu przyjacielowi tych 
kilka pozostających 
mu dóbr: książki, psy, 
trochę mebli, narzę-
dzia pokutne (które 
Vianney zachował 
ja ko najcenniejsze z 
relikwii proboszcza). 
Przede wszystkim, Jan 
Maria zachował od ks. 
Balley to, co najważ-
niejsze: wzór pasterza 
bardziej gorliwego 
niż ktokolwiek inny. 
Starszy przyjaciel był 
dla Świętego czymś 
w rodzaju trampoliny, 
od której ten mógł się 
odbić i sięgnąć jeszcze 
wyższego punktu na 
drodze do uświęcenia. Dobrze 
powiedział, oczarowany życiem 
Vianney’a biograf – ks. Trochu, 
iż Święty zawdzięcza prawie 
wszystko temu wyjątkowemu 
człowiekowi, który w jego ramio-
nach odszedł z tego świata pod 
koniec roku 1817, opłakiwany 
przez swoich parafian.

Jan Maria nie mógłby pozostać 
w Ecully z następcą zmarłego pro-
boszcza. Ks. bp Courbon rozumiał 
pokornego kapłana pragnącego 
„ubogiej oraz niewielkiej parafii, 
aby mógł lepiej nią zarządzać i w 
której mógłby się szybciej uświę-
cić”. W odpowiedzi na życzenie 
Vianney, przydzielono mu ma-
leńką, zaniedbaną parafię w Ars. 
Przekazano mu ją z tymi słowami: 
„W Ars nie ma za wiele miłości 
dobrego Boga, ale ksiądz ją tam 

wprowadzi”. 
Tak oto, 9 lutego 1818 Vianney 

wyruszył, ze swym ubogim ekwi-
punkiem, ku miejscu wyznaczone-
mu mu przez Opatrzność. 

Natomiast co do kościoła w 
Ecully, znajduje się tam dziś 
tablica z marmuru poświęcona 
świętej służbie dwóch wielkich 
sług Boga.

Dwa duszpasterzowania, 
jedna posługa

Ponieważ więc następca ks. 
Balley dalece od niego odbiegał 
ks. bp Józef Courbon przydzielił 
ks. Vianney miejsce najuboższe 
jakie istniało: wiejską kaplicę w 
Ars, która w roku 1821 stała się 
odrębną parafią.4

Ważne jest, aby w powyższych 
wydarzeniach zauważyć ramię 
Bożej Opatrzności oraz Jego dzia-
łanie w dalszym życiu Jana Marii 
Vianney. Ks. Balley wiele nauczył 
swego młodszego przyjaciela. Nie 
tylko posługi duszpasterskiej sa-
mej w sobie, ale także dał przykład 
własnego uświęcenia połączonego 
z odpowiedzialnością za dusze, 
nawet jeśli byłoby ich niewiele. 
4 Wówczas parafia podlegała sąsiedniej 
parafii Misérieux.

Rzeczywiście, przeznaczeniem 
świętego z Ars nie będzie nawró-
cenie tłumów, ale złożenie świa-
dectwa najwyższej świętości pracy 
duszpasterskiej pośród swego ma-
leńkiego stada. Dokładnie tak tak 
jak głosi pewna myśl: „W świę-
tości bardziej liczy się to, kim się 
jest, niż to, czego się dokonuje”. 
Czas wikariatu spędzony u boku 
prawdziwego świętego wyposażył 

Vianney’a w niezbędne 
do duszpasterzowania 
umiejętności.

Istotnie, już w czasie 
pobytu w Ecully Jan 
Maria odznaczał się 
głęboką pobożnością, 
był rozchwytywanym 
spowiednikiem oraz 
żył pełnią sakramentu 
kapłaństwa oddając się 
duszom, w szczególno-
ści poprzez wzorcową 
miłość, ale także przez 
praktyki pokutne. 

Był więc gotów na 
samodzielną służbę w 
Ars. 

Program posługi 
w Ars: „za sprawą 

księdza ci ludzie mają  
pokochać dobrego 

Boga”.
Z takim oto nakazem 

ks. bp Courbon posłał 
nowego 32-letniego 
kapelana do Ars. Stało 
się to nie 9 lutego 1818 
r. jak błędnie głosi napis 
na steli Spotkania, a 13 

lutego. Miejsce, do którego przy-
był było ubogą wioską duchowo 
spustoszoną przez Rewolucję i jej 
skutki. Przed Janem Marią stało 
więc wyzwanie zdobycia na nowo 
dusz, jak i odbudowy kościoła, 
którego ruina odzwierciedlała 
ogólny stan porzucenia, w jakim 
żyli mieszkańcy wioski. 

Ks. Vianney nie zwlekał z 
realizacją nakazu biskupa. Przy-
kładem niech będzie powtarzane 
przez lata do dziś zdarzenie, jakie 
miało miejsce jeszcze w drodze 
do Ars, kiedy to Święty zapytał 
pewnego pastuszka o drogę, a gdy 
ten udzielił mu pomocy, usłyszał 
następującą odpowiedź: 

„Ty pokazałeś mi ścieżkę do 
Ars, ja pokażę Ci drogę do nie-
ba”.

Jakie były jego zamierzenia 
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i środki do ich realizacji? Takie 
same, jakich mógł doświadczyć 
w Ecully, a z których zamierzał 
wydobyć maksimum.

Od dawna, ze względu na to, 
co zaobserwował podczas de-
chrystianizacji, jego własne cele 
wyprzedzały to, co polecił mu ks. 
bp Courbon oraz to, co pokazał mu 
proboszcz Balley. Nade wszystko 
pragnął być prawdziwym księ-
dzem: świętym kapła-
nem. Następnie pragnął 
ukazywać żarliwą mi-
łość Boga. W swoich 
katechezach powtarzał: 
„Jakże piękną i wielką 
sprawą jest móc poznać 
i kochać Boga oraz słu-
żyć Mu. To jedyne co 
powinniśmy czynić na 
tym świecie”. W koń-
cu pragnął ukazywać 
równą miłość względem 
dusz: „Daję wam drugie 
przykazanie, podobne 
do pierwszego, miłujcie 
się…”. Chodziło więc 
o realizację dzieła zba-
wienia. 

Pewne jest, że braknie 
mu elokwencji właściwej 
dla kaznodziei Lacorda-
ire, ale krasomówstwo 
nie nawróci świata. Vian-
ney posiądzie więcej: 
Ducha Świętego. Czyż 
nie mawiał: „Ci, których 
prowadzi Duch Święty 
mają właściwe pomysły. 
To dlatego jest tak wielu 
nieuczonych, którzy wie-
dzą o tym lepiej od mędrców”?

Z gorliwości o zbawienie dusz 
jego własną duszę ogarnął poże-
rający ogień ewangelizacji. Kiedy 
po latach modlitewnych próśb, w 
roku 1840 ukazała mu się Maryja, 
aby zapytać czego pragnie, święty 
kapłan odpowiedział niezmiennie: 
„Maryjo, proszę Cię o nawrócenie 
mojej parafii”. 

Świadkowie zeznają, że prosił 
nieustannie w kościele, w lesie, 
wszę dzie: „Mój Boże, nawróć 
mo ją parafię!”. 

Postawić wszystko 
na szali dla jednego celu

Pierwszym narzędziem Jana 
Marii do realizacji powierzonej 
mu misji była pobożność. W każ-
dej porze roku wstawał o godz. 
3 a nawet o 1.30 nad ranem, by 

modlić się  w kościele aż do po-
rannej mszy św. o godz. 7. Modlił 
się gorliwie, niestrudzenie, ufnie 
i z wiarą, co wzbudzało ogólny 
podziw. Klęcząc w kościele, nawet 
na lodowatej posadzce, modlił się 
sercem, brewiarzem, na różańcu, 
przy czym nie nużył się nigdy, 
gdyż Pan tam był, obecny w ta-
bernakulum, i czekał na niego. 
Zwieńczeniem pobożności Vian-

ney’a była widoczna, jak nigdzie 
indziej, jego postawa euchary-
styczna, osiągająca kulminacyjny 
punkt w sprawowaniu mszy św. i 
przewodniczeniu wielkim świę-
tom liturgicznym. Powoli, święty 
kapłan odbudowywał, ubogi, 
jak sądził, lecz będący cudem w 
oczach Boga, kościół.

Drugim środkiem jaki Jan Ma-
ria stosował w dziele zbawienia 
ściśle łączył się z jego kapłań-
ską posługą, la cura animarum: 
ksiądz to alter Christus, spalający 
się bez reszty dla swojego ludu, 
na wszystkich frontach: chrzcił, 
błogosławił małżeństwa, śpie-
szył do chorego i umierającego 
w każdym miejscu i w każdym 
czasie, nawet jeśli był krańcowo 
wyczerpany; grzebał umarłych, 
niestrudzenie katechizował, głosił 

niedzielne homilie, dbał o forma-
cję młodziezy, otwierając żeńskie 
sierocińce i szkoły dla chłopców, 
piętnując ówczesne publiczne 
tańce, ofiarowywał potrzebującym 
własne dobra i otrzymane jałmuż-
ny, nikogo nie pozostawiając w 
całkowitym ogołoceniu. Ponadto 
pomagał swoim współbraciom w 
kapłaństwie w okresie misji, a tak-
że czasem or ganizował dla swoich 

parafian pielgrzymki, na 
przykład do Notre Dame 
de Fourvière w Lyonie. 

Jednak tym, co w naj-
większm stopniu przy-
czyniło się do sławy świę-
tego, było jego oddanie 
w sakremncie pokuty i 
pojednania. Od dwóch 
wieków, proboszcz z Ars, 
wyzywa na pojedynek 
wszystkich spowiedników 
w Kościele, będąc wzorem 
dla Ojca Pio, zważywszy 
na jego codzienne piętna-
sto- osiemnastogodzinne 
posługiwanie w sakramen-
cie spowiedzi, po którym 
odprowadzano go na ple-
banię, na wpół zgiętego, 
drżącego a dosłownie mó-
wiąc: wyczerpanego. Ze 
względu na niezgłębioną 
miłość do bliźniego stał się 
prawdziwym męczenni-
kiem konfesjonału. Świa-
domy tego, co się doko-
nuje, mawiał: «Grzesznicy 
zabiją grzesznika...» 

W celu wypełnienia 
tego nadludzkiego zadania Jan 
Maria korzystał z niezawodnego 
sposobu: całkowitego wyrzeczenia 
się samego siebie, wyrażającego się 
w krańcowym ogołoceniu, w «suro-
wych i niewiarygodnych praktykach 
pokutnych» (Jan Paweł II). Pozba-
wiał się wszystkiego: począwszy 
od przyjemności, przez posiłki, sen, 
odpoczynek. Panował nad swoim 
z natury porywczym charakterem. 
Te «nadmierne» wyrzeczenia prze-
obrażały się w trzykrotną pokusę 
ucieczki. Jednak za każdym razem, 
ofiara sprowadzała go z powrotem 
do heroicznego pełnienia funkcji 
proboszcza. Według słów św. Pawła 
to Jezus działał w nim: 

«Teraz zaś już nie ja żyję, 
lecz żyje we mnie Chrystus» (Ga 
2,20). 

Wiedząc, że czyhał na niego 
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demon, tak bardzo się unicestwił 
oraz przeżywał, duchowo i fizycz-
nie swoje kapłaństwo, że wzgardził 
swoim ciałem w akcie oddania go 
Bogu. Poświadczyła  to Katarzyna 
Lassagne, dyrektorka sierocińca 
Opatrzności Bożej: «Ksiądz pro-
boszcz ogołacając się z samego 
siebie ustąpił miejsca Duchowi 
Świętemu ». 

Pewnego dnia w 1843 r.  Vianney 
poważnie zachorował, był niemalże 
umierający. W czasie obrzędu na-
maszczenia chorych Bóg go uzdro-
wił. Jeszcze go potrzebował.

„Choroba ta nie zmierza ku 
śmierci”  (J 11,4)

W 1818 r. parafia w Ars uważana 
była za wymarłą : „Nie ma tam za 
wiele miłości dobrego Boga...” 
mówił ks. bp Courbon... Po nieca-
łych dziesięciu latach zarządzania 
godnego Ojców pustyni przez Jana 
Marię Vianney’a w Ars, sytuacja 
poprawiła się. Zły stan parafii nie 
zmierzał ku śmierci ale ku „zmar-

twychwstaniu”. Nie tylko zmieniła 
się ona  nie do poznania, ale nawet 
zaczęły napływać do niej tłumy z 
zewnątrz. Rok 1830 zapoczątko-
wał „pielgrzymki do Ars”. Nie-
ustannie przybywały spore ilości 
pielgrzymów, przyciąganych pro-
mieniującą świętością Proboszcza. 
Któż to przewidywał i żywił taką 
nadzieję w czasie upadku z roku 
1815? W rzeczywistości, w takim 
właśnie stanie ducha żyła Francja 
w chwili narodzin Cesarstwa. W 
takim stanie ducha znajdowały się 
także Marta i Maria Magdalena 
po śmierci brata Łazarza, gdy ta-
kimi oto słowami zwróciły się do 
Jezusa: „Panie, oto choruje ten, 
którego Ty kochasz...” (J 11,3). 

Podobnie też Francja, droga 
część królestwa, znajdowała się 
w stanie agonii. Wówczas Jezus 
im odpowiedział: „ Choroba ta 
nie zmierza ku śmierci, ale ku 
chwale Bożej, aby dzięki niej Syn 
Boży został otoczony chwałą”, 
gdyż, jak to potwierdził archanioł 

Gabriel zwracając się do Maryi: 
„Dla Boga nie ma rzeczy niemoż-
liwych” (Łk 1,37). 

Ars, la Dombes, Lyon… choro-
wała cała Francja. Jezus, w osobie 
tego kapłana, przyszedł opatrzyć 
jej rany, podnieść ją z upadku, 
przywrócić wiarę. I rzeczywiście, 
pewnego dnia, pewien paryżanin, 
słysząc o księdzu-cudotwórcy z 
prowincji, sam zapragnął udać 
się do Ars. Powrócił stamtąd tak 
bardzo poruszony, że przyjaciele 
pytali go, co mu się tam przy-
trafiło. Na co on zaskakująco im 
odpowiedział: „W Ars, spotkałem 
w człowieku Jezusa Chrystusa!” 
Tak, podobnie powie Jan Paweł 
II w czasie swojej pielgrzymki do 
Ars (6 października 1986 r.): „gdy 
przybywa święty, Bóg przychodzi 
razem z nim”. 

Bernard Balayn
Przekład z franc. Marta Z.

ze szwajcarskiego pisma „Stella 
Maris” (za zgodą redakcji)

Panie, zmiłuj się nad nami. 
chryste, zmiłuj się nad nami. 
chryste, usłysz nas. 
chryste, wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, 
 zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże  
 zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże, 
 zmiłuj się nad nami. 
Święta trójco, jedyny Boże,  
 zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo, Matko Boża, 
 módl się za nami. 

Święty janie Mario Vianney’u 
- napełniony łaską już od dzie-
ciństwa, módl się za nami.  
- wzorze synowskiego oddania, 
módl się za nami, 
- wierny sługo Niepokalanego 
Serca Maryi, 
- lilio czystości, 
- dzielny naśladowco cierpień 
Chrystusa, 
- głębino pokory, 
- aniele modlitwy, 
- wierny czcicielu Najświętszego 
Sakramentu, 
- miłośniku świętego ubóstwa, 
- serdeczny przyjacielu ubogich, 
- przeniknięty bojaźnią przed 

Sądem Bożym, 
- umocniony przez święte obja-
wienia, 
- dręczony przez piekło, 
- wzorze kapłańskich cnót, 
- pasterzu zdecydowany i roz-
tropny, 
- płonący gorliwością, 
- wierny opiekunie chorych, 
- niezmordowany nauczycielu,
- mówco o słowach pełnych 
żaru, 
- roztropny kierowniku dusz, 
- posiadający ducha rady,
- oświecony światłami niebie-
skimi,
- przed którym lęk odczuwa 
demon,
- pełen współczucia dla każdego 
w potrzebie, 
- opiekunie sierot, 
- uprzywilejowany darem czy-
nienia cudów,
- który pojednałeś z Bogiem tak 
wielu grzeszników, 
- utwierdzający sprawiedliwych 
na drodze dobra, 
- który zakosztowałeś rozkoszy 
śmierci,
- który się teraz cieszysz chwałą 
w niebie, 
- wspomagający wszystkich, 

którzy uciekają się do ciebie 
- patronie wszystkich probosz-
czów, 
Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata, przepuść nam, 
Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata, wysłuchaj nas, 
Panie! 
Baranku Boży, który gładzisz 
grzechy świata, zmiłuj się nad 
nami! 
 W. Módl się za nami św. 
janie Mario Vianneyu. 
 r. abyśmy się stali god-
nymi obietnic chrystusowych. 

 Módlmy się: 
 
 Wszechmogący i miło-
sierny Boże, ty obdarzyłeś świę-
tego jana Marię godną podziwu 
gorliwością apostolską i miłością 
nieustannej modlitwy i pokuty, 
udziel nam tej łaski, pokornie cię 
o to prosimy, abyśmy zdobyli dla 
chrystusa, za jego przykładem i 
wstawiennictwem, dusze braci i 
razem z nimi osiągnęli wieczną 
chwałę. 
 Przez Chrystusa 
 Pana naszego. amen. 

LITANIA DO Św. JANA M. VIANNEY’A



4/2011

27

Umrze tylu ludzi i wielu pójdzie do pie-
kła. Wiele miast zostanie doszczętnie 
spalonych i zabitych zostanie tylu 
ka płanów. Patrz Łucjo, idę do nieba, 
lecz kiedy ujrzysz tę noc oświetloną 
dziwnym światłem, ty również ucieknij 
do nieba”.

Kiedy Łucja powiedziała, że to bę-
dzie niemożliwe, Hiacynta zgodziła 
się. „Lecz nie bój się, będę się modliła 
za ciebie w niebie i za Ojca świętego 
i za Portugalię, ponieważ wojna tutaj 
nie dotrze, i również za wszystkich 
kapłanów.”

Zakażenie Hiacynty pogorszyło 
się i utworzył się jej wrzód na klatce 
piersiowej. Cierpiała bardzo, ale była 
zadowolona, że mogła ofiarować to 
za nawrócenie grzeszników. Została 
zabrana do szpitala w Qurem, lecz 
tam lekarze nic nie mogli dla niej zro-
bić. Po dwóch miesiącach została 
przy wieziona z powrotem do domu. 
Ksiądz, który ją tam odwiedził powie-
dział: „To były tylko kości. Ze zdumie-
niem i trwogą patrzyłem na jej wychu-
dłe ręce. Cały czas leżała w gorączce. 
Zapalenie płuc, a następnie zapalenie 
opłucnej wyczerpało jej siły. Kiedy pa-
trzyłem na nią przypomniałem sobie, 
że Najświętsza Panna obiecała Ber-
nadecie w Lourdes, że nie będzie 
szczęśliwa na tym świecie, lecz na 
tamtym. Zastanawiałem się, czy po-
dobną obietnicę uczyniła Hiacyncie”.

Teraz wiemy, że rzeczywiście Naj-
świętsza Panna uczyniła taką obietni-
cę dziewczynce, lecz innymi słowami. 
Powiedziała: „Będziesz musiała dużo 
wycierpieć”. Obiecała jej również, że 
pójdzie do Nieba.

Mimo choroby Hiacynta czyniła wy-
siłki, aby kilkakrotnie pójść do Cova, 
chodziła również na Msze święte.

„Nie chodź na Msze święte – po-
wiedziała Łucja pewnego dnia – to dla 
ciebie za duży wysiłek, poza tym dzi-
siaj nie jest niedziela”.

„To nic nie szkodzi. Chcę być tam 
zamiast grzeszników, którzy nie cho-

MODLITWA 
ŚW. JANA MARII 

VIANNEY’A
Kocham Cię, o mój 

Boże, i moim jedynym 
pragnieniem jest kochać 
Cię aż po ostatnie tchnie-
nie mojego życia. 

Kocham Cię, o Boże 
niezmiernie łaskawy i 
wolę um rzeć kochając 
Ciebie niż żyć choćby 
przez chwilę bez kocha-
nia Ciebie. 

Kocham Cię, Panie, i 
je dyna łaska, o którą Cię 
proszę, to abym mógł Cię 
kochać wiecznie. 

Mój Boże, jeżeli mój 
język nie może w każdej 
chwili mówić Ci, że Cię 
kocham, to pragnę, aby 
moje serce powtarzało Ci 
to tylekroć, ilekroć oddy-
cham. 

Kocham Cię, o mój Bo-
ski Zbawco, bo za mnie 
zostałeś ukrzyżowany 
i za to, że mnie tu trzy-
masz na ziemi ukrzyżo-
wanego dla Ciebie. 

Mój Boże, proszę o tę 
łaskę, abym umierając 
kochał Cię i abym czuł, 
że Cię kocham. 

Amen.

MAŁA ŚWIĘTA:
Hiacynta Marto 1908-1920
„Hiacyntę i Franciszka zabiorę 

wkrótce” - powiedziała Matka Boża 
do Łucji 13 czerwca. Choroba tych 
dwojga dzieci zaczęła się od epidemii 
grypy, która przeszła przez świat w 
roku 1918. Oboje zostali nią dotknię-
ci. Nastąpiły komplikacje i żadne z 
nich nie wróciło już do zdrowia, cho-
ciaż Hiacynta cierpiała dłużej niż jej 
braciszek.

Pewnego dnia, gdy Łucja przyszła 
odwiedzić chorych kuzynów, Hiacynta 
miała dla niej ważną wiadomość.

„Łucjo – powiedziała – Najświęt-
sza Panna przyszła do nas i powie-
działa, że zabierze wkrótce Francisz-
ka. Zapytała mnie, czy pragnę zbawić 
więcej grzeszników. Powiedziałam: 
tak. Matka Boża chce, żebym po-
szła jeszcze do dwu szpitali, ale nie 
wyleczą mnie. To tylko po to, abym 
mogła więcej cierpieć dla miłości Bo-
ga i nawrócenia grzeszników i dla 
wynagrodzenia za obrazy popełnione 
przeciw Jej Niepokalanemu Sercu. 
Powiedziała, że nie będziesz ze mną 
i że moja mama zabierze mnie tam, a 
potem będę sama”.

Hiacynta była bardzo szczęśliwa, 
że będzie mogła spełnić jakiekolwiek 
ofiary dla nawrócenia grzeszników. 
Franciszek też przeszedł wielkie cier-
pienia bez najmniejszej skargi. Jego 
pragnieniem było pocieszyć Pana Je-
zusa i Maryję, ponieważ wydawali mu 
się bardzo smutni.

W kwietniu Franciszek pytał, czy 
będzie mógł przyjąć Pierwszą Komu-
nię świętą. Udzielono mu na to po-
zwolenia. Była to jednocześnie jego 
ostania Komunia święta. Franciszek 
zmarł 4 kwietnia 1919. Miał 10 lat.

Hiacynta bardzo tęskniła za swoim 
braciszkiem, nawet jeżeli wiedziała, 
że był już w niebie. Powiedziała  raz 
do Łucji: „Często myślę o Franciszku i 
jak bardzo chciałabym go spotkać. Ale 
też myślę o wojnie, która ma nadejść. 

Don sharkey

NIeWIAsTA zWycIĘży (5)
Historia objawień 

Matki Bożej 1830-1961

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

ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę”. (Rdz. 3,15)
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dzą do kościoła nawet w niedzielę.”
Słowa te pochodzą z ust umiłowa-

nego dziecka Maryi i przypominają 
nam, że pogwałcenie dnia świętego 
jest jednym z grzechów, przeciw któ-
rym zaprotestowała Najświętsza Pan-
na w La Salette.

„Popatrz Łucjo – kontynuowała 
Hiacynta – Pan Jezus jest smutny, a 
Matka Boża powiedziała, że nie wol-
no Go już więcej obrażać i że 
jest już bardzo mocno obra-
żany, a nikt na to nie zważa. 
Wszyscy popełniają te same 
grzechy”.

Przypomina nam to słowa 
Maryi w La Salette: „A jeżeli 
chodzi o was, nie zwracacie 
na to uwagi”.

Innym razem powiedziała 
Hiacynta do Łucji: „Wkrótce 
pójdę do Nieba. Ty masz tutaj 
zostać, aby objawić, że Pan 
Jezus pragnie, aby na świe-
cie zo stało ustanowione na-
bożeństwo do Niepokalanego 
Serca Maryi. Kiedy zaczniesz 
to objawiać – nie wahaj się. 
Powiedz wszystkim, że Pan 
Jezus pragnie udzielić nam 
wszelkich łask przez Niepo-
kalane Serce Maryi, że wszy-
scy muszą zwrócić się z proś-
bami do Niej i że Najświętsze 
Serce Jezusa pragnie, aby 
wraz z Nim było czczone Nie-
pokalane Serce Maryi, ponie-
waż pozostawił tę sprawę w 
Jej ręku. Och, gdybym tylko 
potrafiła zapalić w każdym 
sercu na świecie ten ogień, 
który płonie we mnie i każe 
mi kochać tak bardzo Serce 
Jezusa i Serce Maryi”.

Najświętsza Panna uka-
zała się jeszcze raz Hiacyncie i po-
wiedziała jej, że umrze w szpitalu w 
Lizbonie. Wkrótce po tym pewien spe-
cjalista poradził rodzicom, że należy 
dziewczynkę wziąć do szpitala do Li-
zbony. Rodzice zaprotestowali twier-
dząc, że jedyną drogą upewnienia 
się, czy Matka Boża chciała zabrać 
ją, było starać się wszelkimi siłami za-
chować ją. Ten argument przekonał 
ich i zabrali Hiacyntę do Lizbony. 

W szpitalu nie było wolnego poko-
ju, a nikt nie chciał wziąć tak chorej 
dziewczynki do prywatnego domu. W 
końcu znalazło się miejsce w sierociń-
cu. W domu tym była kaplica tak, że 
Hiacynta była szczęśliwa, że mogła 
mieszkać pod jednym dachem z Je-

zusem w Najświętszym Sakramencie. 
Przełożona matka Godinho była dla 
dziewczynki bardzo uprzejma. W cza-
sie pobytu w sierocińcu Matka Boża 
ukazała się Hiacyncie kilkakrotnie.

Hiacynta wypowiadała zdania, któ-
re przekraczały możliwości zwyczaj-
nej dziewczynki w tym wieku. Matka 
Godinho zapisywała wszystko, co 
mówiła Hiacynta. Pytała ją, skąd zna-

ła te rzeczy i otrzymała odpowiedź, że 
część z nich pochodziła od Najświęt-
szej Panny, która ją pouczała, a inne 
- wymyśliła sama. 

Pewnego dnia powiedziała: „Woj-
ny są karami za grzechy świata. 
Najświętsza Panna nie może już dłu-
żej utrzymać ręki Swego Syna nad 
światem. Trzeba czynić pokutę. Je-
żeli ludzie poprawią się – Pan Jezus 
przybędzie znowu światu z pomocą. 
Jeżeli nie – kara nadejdzie”.

I ponownie istnieje uderzająca 
zbieżność słów Hiacynty ze słowami 
Najświętszej Panny wypowiedzianymi 
w La Salette. „Jeżeli ludzie nie podda-
dzą się, będę zmuszona puścić wolno 
rękę Mojego Syna”.

„Jeżeli ludzie nie poprawią się – 
powiedziała Hiacynta przy innej okazji 
– Wszechmocny Bóg spuści na świat, 
poczynając od Hiszpanii karę, jakiej 
świat jeszcze nie widział”. 

Mówiła o wielkich wydarzeniach, 
które miały nadejść około roku 1940. 
Płakała, kiedy myślała o katastrofie, 
która miała nadejść i o grzechach, 
którymi ludzie obrażają Jezusa i Ma-

ryję.
„Moja kochana matko – 

powiedziała  przy innej okazji 
– grzechami, które najwięcej 
ludzi wtrącają do piekła, są 
grzechy ciała. Zostaną wpro-
wadzone pewne mody, które 
bardzo obrażają naszego 
Pana. Ci, którzy idą za Bo-
giem, nie powinni przyjmo-
wać takich mód. Kościół nie 
uznaje mody. Gdyby tylko 
ludzie wiedzieli, co to jest 
wieczność, zrobiliby wszyst-
ko, aby zmienić życie. Ludzie 
gubią swoje dusze, ponieważ 
nie myślą o śmierci Pana Je-
zusa i nie czynią pokuty”.

„Wiele małżeństw jest 
złych, nie podobają się na-
szemu Panu, nie są po myśli 
Boga”.

„Módlcie się dużo za rzą-
dzących. Należy współczuć 
rzą dom, które prześladują 
re ligię Pana Jezusa. Rządy, 
które pozostawiają Kościół w 
spokoju i dadzą wolność reli-
gii – otrzymają błogosławień-
stwo Boga”.

„Nie ubierajcie się nie-
przyzwoicie. Uciekajcie od 
bogactw. Kochajcie ubóstwo i 
milczenie. Bądźcie miłosierni, 
nawet dla tych, którzy czynią 

wam krzywdę. Nigdy nie krytykujcie 
innych i unikajcie tych, którzy to czy-
nią. Bądźcie bardzo cierpliwi, ponie-
waż cierpliwość podnosi nas ku nie-
bu. Umartwienia i ofiary podobają się 
naszemu Panu bardzo”.

„Matka Boża pragnie, aby dużo 
dziewiczych dusz związało się ślu-
bem czystości. Sama wstąpiłabym do 
klasztoru z radością, ale moja radość 
jest jeszcze większa ponieważ idę do 
nieba. Aby być duchowym, trzeba być 
czystym duszą i ciałem”.

„Czy wiesz, co to znaczy być czy-
stym”? - zapytała matko Godinho. 

„Tak, wiem, być czystym ciałem 
oznacza zachować czystość. Być 
czystym duchem znaczy unikać grze-
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chu, nie patrzeć na to, co grzeszne, 
nie kraść, nie kłamać, zawsze mówić 
prawdę, nawet kiedy jest to trudne. 
Kto nie dochowa obietnicy danej Naj-
świętszej Pannie nie będzie miał bło-
gosławieństwa w życiu”.

2 lutego 1920 roku Hiacynta zo-
stała przyjęta do szpitala i zbadana 
przez wielu lekarzy. Większość z 
nich interesował jedynie naukowy i 
lekarski aspekt i nie myśleli wcale o 
Bogu. Hiacynta wiedziała o tym i ta 
myśl martwiła ją: „Należy współczuć 
lekarzom. Nie wiedzą, co ich czeka. 
Lekarze nie wiedzą jak skutecznie le-
czyć pacjentów, ponieważ nie kocha-
ją Boga”.

W tych trzech zdaniach 10-let-
nia Hiacynta zaprotestowała prze-
ciw materializmowi naszych czasów. 
Wiedziała, że ludzie pokładają na-
dzieję nie w Bogu, lecz w nauce. Nie 
gniewała się na nich, lecz jedynie im 
współczuła.

Wszystkie słowa Hiacynty zasługu-
ją na rozważenie. Nie jesteśmy zobo-
wiązani do wiary w prywatne objawie-
nia, a pewne wypowiedzi Hiacynty nie 
są nawet prywatnymi objawieniami w 
ogóle. Niektóre rzeczy powiedziała jej 
Najświętsza Panna – inne ona sama 
wymyśliła. Wiemy jednak, że Hiacynta 
była bardzo święta i Matka Boża obie-
cała jej, że pójdzie do nieba. Nie moż-
na więc beztrosko pominąć jej słów. 
A jej przepowiednia kary na świecie 
zaczynającej się od Hiszpanii spełniła 
się jakże dokładnie. Tak więc wypo-
wiedź Hiacynty, że: „grzechami, które 
najwięcej ludzi wtrącają do piekła – są 
grzechy ciała”, ma wielką wagę. I nie 
ma żadnych powodów, dla których 
mielibyśmy powątpiewać w słusz-
ność tego stwierdzenia zwłaszcza, 
gdy wiemy, jak szóste przykazanie 
jest łamane we wszystkich sztukach 
teatralnych, tak samo jak w pismach i 
powieściach, nawet w bestsellerach, i 
że w Stanach Zjednoczonych na trzy 
małżeństwa, jedno kończy się rozwo-
dem, będącym pogwałceniem prawa 
Bożego.

„Wprowadzone zostaną pewne 
mody, które będą obrażać Pana Je-
zusa” - ta wypowiedź wydaje się być 
skierowana zwłaszcza do naszych 
czasów. Czy Hiacynta myślała o nas, 
kiedy to mówiła w roku 1920?

„Wojny są karami za grzechy świa-
ta” – jest to wypowiedź, która powinna 
być rozgłoszona na cały świat. Nasze 
codzienne czynności są ważniejsze 
dla zachowania pokoju świata niż 

wszelkie manewry polityczne świato-
wych dyplomatów.

10 lutego usunięto Hiacyncie 2 
żebra. Z powodu wielkiego osłabienia 
nie można było podać ogólnych środ-
ków znieczulających, lecz zastosowa-
no jedynie lokalne znieczulenie, które 
oczywiście nie zapobiegło bólowi. „To 
z miłości do Ciebie, mój Jezu” - po-
wiedziała po cichu – teraz możesz na-
wracać dużo grzeszników, bo bardzo 
cierpię.” 

Przez 6 dni trwały cierpienia ago-
nii. I wówczas w nocy 16 lutego uka-
zała się jej Najświętsza Panna i po-
wiedziała, że cierpienie zbliża się do 
końca. Cierpienie faktycznie ustało. 
20 lutego Hiacynta poprosiła o Ostat-
nie Namaszczenie. Kapłan wysłuchał 
jej spowiedzi i powiedział, że przy-
niesie Komunię świętą. Prosiła, aby 
przyniósł ją od razu, ponieważ umrze 
szybko. Zmarła, zanim jej pragnienie 
zostało spełnione. Młoda zakonnica 
Aurora Gomes była jedyną osobą, 
która była obecna w chwili, kiedy Hia-
cynta oddawała ostatnie tchnienie.

Tłumy zgromadziły się w pomie-
szczeniu, gdzie złożono Hiacyntę ub-
raną w białą suknię I Komunii świętej 
i przykryto niebieską narzutą koloru 
Maryi. Wszyscy byli pewni, że Hiacyn-
ta była już w niebie z Maryją i Jezusem 
i pragnęli zobaczyć „małą świętą”. I 
chociaż ciało jej napełnione było tru-
cizną, wyglądała pięknie po śmierci. 
Wargi miała czerwone, policzki różo-
we i przyjemny zapach rozchodził się 
od jej ciała. „Widziałem wiele ciał w 
moim zawodzie – powiedział pracow-
nik zakładu pogrzebowego – młodych 
ludzi i starych, ale nigdy nie zdarzyła 
mi się taka sytuacja, jak ta”.

Ciało Hiacynty złożono najpierw w 
podziemiu w Qurem. W roku 1935 bi-
skup Leiria zażądał, aby przeniesiono 
je i złożono w Fatimie na dziedzińcu 
kościelnym, obok Franciszka.

Otworzono więc trumnę i stwier-
dzono, że do tego czasu ciało zostało 
zachowane całe i nie zepsute.

W kwietniu 1951 roku prochy Fran-
ciszka i Hiacynty przeniesiono do ba-
zyliki, która powstała w Cova da Iria. 
Zbadano ponownie ciało Hiacynty. 
Stwierdzono tylko częściowy rozkład, 
lecz nadal ciało było we wspaniałym 
stanie.

Od Redakcji: W sobotę 13 maja 
2000 roku, w Fatimie, dokładnie 
osiemdziesiąt trzy lata po pierw-
szym objawieniu, w obecności po-
nad miliona wiernych przybyłych 

z całej Portugali i z wielu innych 
krajów świata, papież Jan Paweł II 
wyniósł do chwały ołtarzy dwoje 
pastuszków, Franciszka i Hiacyntę. 
Ta uroczystość uwieńczyła proces 
beatyfikacji rodzeństwa, który roz-
począł się w roku 1946.
seRce OTOczONe cIeRNIAMI

Objawienia Łucji 1925-1929

„Ty musisz pozostać dłużej tutaj na 
ziemi – powiedziała do Łucji Najświęt-
sza Pani – Jezus posłuży się tobą, 
aby mnie bardziej znano i kochano”.

Tak więc Łucja pozostała znacznie 
dłużej na ziemi już po tym, jak odeszli 
jej mali kuzyni.

W styczniu 1918 roku stolica Apo-
stolska utworzyła ponownie po 60 la-
tach diecezję Leiria. Fatima znalazła 
się w tej diecezji. W dniu 5 sierpnia 
wielebny Joseph Correia został mia-
nowany biskupem i objął diecezję. 
Nowy biskup przyjął sobie za główny 
cel zbadanie dokładnie historii ob-
jawień fatimskich. Przesłuchał więc 
Łucję w dniu 13 czerwca 1921 r. Po-
wiedział jej, że byłoby najlepiej, gdyby 
poszła do jakiejś szkoły zakonnej. Ce-
lem było oddalenie Łucji od kręgu de-
wocyjnych pielgrzymów i ciekawości 
poszukiwaczy nowinek, którzy stale 
kręcili się wokół niej. Chciano dać jej 
szansę zapomnienia o objawieniach, 
gdyby się okazały dziełem wyobraźni. 
Biskup pragnął również upewnić się, 
czy liczne uzdrowienia i nawrócenia, 
które miały miejsce w Cova, nie były 
powodowane czasem histerią spowo-
dowaną jej obecnością. Chciał spraw-
dzić, czy będą miały nadal miejsce w 
czasie jej nieobecności.

„Nie wolno ci mówić komukolwiek 
kiedy i gdzie jedziesz” - powiedział 
biskup.

„Tak, księże biskupie”.
„Nie wolno ci powiedzieć żywej 

duszy kim jesteś”.
„Tak, księże biskupie”.
„I nie wolno ci ani słowa wspo-

mnieć o Fatimie”.
„Tak, księże biskupie”. 
Łucja chętnie zrobiła wszystko, co 

jej nakazano. Trudno jej było opuścić 
dom rodzinny i matkę, ale podjęła to 
jako ofiarę dla wybawienia dusz od 
piekła.

Wyjechała do szkoły prowadzonej 
przez siostry Dorotanki. Otrzymała 
nowe imię Dores Maria das Dores. 
Tylko przełożona wiedziała, kim była. 
Kiedy zakończyła naukę zapytała, czy 
mogłaby wstąpić do zakonu. Wstąpi-
ła do klasztoru w roku 1925 i została 
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nowicjuszką 2 listopada 1926 roku, a 
dwa lata później złożyła pierwsze ślu-
by jako siostra świecka. 3 październi-
ka 1934 roku złożyła śluby wieczyste. 
W zgromadzeniu była znana jako sio-
stra Dores. Słowo to oznacza Smutki 
i nie ma odpowiednika w języku an-
gielskim. 

10 grudnia 1925 roku Najświętsza 
Panna ukazała się jej ponownie, tak 
jak przyrzekła, aby poprosić o Komu-
nie św. wynagradzające w pierwsze 
soboty. Łucja modliła się w swojej celi 
w klasztorze, gdy ukazała się jej Mat-
ka Boża z Dzieciątkiem Jezus, unie-
sieni na chmurze światła. Najświętsza 
Panna  oparła jedną rękę na ramieniu 
Łucji. W drugiej ręce trzymała serce 
otoczone ostrymi kolcami. Najpierw 
przemówiło Dzieciątko Jezus:

„Miej litość nad Sercem Najświęt-
szej Matki. Jest pokryte cierniami, 
którymi niewdzięczni ludzie przebijają 
je w każdym momencie i nie ma niko-
go, kto by je usuwał aktem wynagro-
dzenia”.

Następnie Najświętsza Panna po-
wiedziała:

„Moja córko, popatrz na Moje 
Ser ce przebite cierniami, które nie-
wdzięczni ludzie ranią w każdym 
mo mencie bluźnierstwami i niewdzię-
cznością. Ty przynajmniej spróbuj po-
cieszyć Mnie i głosić w Moim imieniu, 
że obiecuję przyjść na pomoc w go-
dzinie śmierci z łaskami koniecznymi 
do zbawienia tym wszystkim, którzy 
przez 5 kolejnych miesięcy pójdą do 
spowiedzi i przyjmą Komunię św., od-
mówią różaniec i dotrzymają mi towa-
rzystwa przez kwadrans medytując 
nad tajemnicami Różańca w intencji 
wynagradzającej”.

Życzenie ofiarowania pierwszych 
sobót czci Niepokalanego Serca zo-
stało powtórzone w roku 1926 i 1927. 

W roku 1927, kiedy Łucja modli-
ła się w kaplicy klasztornej w Tuy, w 
Hiszpanii, przemówił do niej z taberna-
kulum Pan Jezus. Dał jej pozwolenie, 
aby ujawniła dwie części objawienia z 
lipca, które jak dotąd było zachowa-
ne w tajemnicy. Były to: wizja piekła 
i dłuższa wypowiedź zaczynająca się 
słowami: „Widzieliście piekło, gdzie 
idą dusze biednych grzeszników. Aby 
je zbawić, Bóg pragnie ustanowić na 
całym świecie nabożeństwo do Moje-
go Niepokalanego Serca”.

Była wśród nich również przepo-
wiednia, że jeżeli ludzie nie przesta-
ną obrażać Boga, to jeszcze jedna i 
bardziej okrutna wojna wybuchnie za 

czasów pontyfikatu Piusa XI. Tajem-
nice te zawierały również orędzie, w 
którym Najświętsza Panna powie-
działa: „Jeżeli moje życzenia zostaną 
spełnione, kraj ten nawróci się i na-
stanie pokój. Jeżeli nie – rozszerzy 
swoje błędy na cały świat wszczyna-
jąc wojny i prześladowania Kościoła”.

Z jakichś powodów władze pozwo-
liły opublikować to orędzie dopiero w 
roku 1942.

Trzecia część posłannictwa lip-
cowego została ujawiona dopiero po 
wielu latach, po beatyfikacji Hiacynty i 
Franciszka. Działając według instruk-
cji z Nieba, Łucja zapisała je, a biskup 
z Leiria włożył je do archiwum.

W roku 1929 Matka Boża przyszła 
prosić o poświęcenie wybranego kra-
ju - Rosji - Jej Niepokalanemu Sercu. 
Już w czerwcowym objawieniu Matka 
Boża zapowiedziała, że zwróci się w 
przyszłości z takim życzeniem. Prosi-
ła, aby poświęcenie to było dokonane 
przez Ojca Świętego ze wszystkimi 
biskupami świata.

Trzy lata minęły i nic nie zro biono 
w tej sprawie. Łucja ponownie napi-
sała do biskupa. Zacytowała Pana 
Jezusa mówiącego: „Ojciec Święty 
poświęci Mi Rosję, lecz stanie się to 
za późno”.

13 października 1930 roku w trzy-
nastą rocznicę objawień w Fatimie i 
cudu słońca, biskup Leiria opubliko-
wał list pasterski, w którym wyraził 
opinię, że objawienia w Fatimie są 
wiarygodne. Badania nad nimi trwały 
od roku 1922.

NAWRÓcĘ GRzeszNIKÓW
Beauraing 1930-1933

Historia Fatimy nie kończy się ob-
jawieniami Łucji w klasztorze. Jest to 
historia, która trwa nadal. Jednak w 

celu zachowania porządku chronolo-
gicznego należałoby przerwać dzieje 
Fatimy w tym punkcie i powrócić do 
niej później. 

Po Fatimie - jak się sądzi - Matka 
Boża ukazała się wielokrotnie w wielu 
miejscach świata. W większości wy-
padków władze kościelne nie miały 
czasu na przeprowadzenie cierpliwie 
wnikliwych badań, które są konieczne 
w takich wypadkach. Doświadczenie 
poucza, że jest rzeczą niezmiernie 
niebezpieczną decydować o domnie-
manych objawieniach, nawet o takich, 
które posiadają najbardziej autentycz-
ne ludzkie świadectwo. „Widzenie, 
które wydaje się najbardziej autenty-
czne w oczach świeckiego człowieka 
dzisiaj, może zostać potępione jutro”. 
Niepotwierdzone objawienia, które 
zostały już wspomniane wcześniej, 
chociażby to z Knock, przetrwały jed-
nak próbę czasu.

W roku 1951 zrobił się taki szum 
wokół sprawy nieudowodnionych wi-
zji w różnych częściach świata, że bi-
skup Alfredo Ottaviani, asesor Święte-
go  Oficjum, opublikował upomnienie, 
które pojawiło się na pierwszej stronie 
L’Osservatore Romano, dziennika 
watykańskiego. Przeczytano w nim: 

„Rzesze wiernych biegną do 
miejsc domniemanych objawień, 
opu szczając Kościół z jego sakra-
mentami, nauką i wskazaniami. Nikt 
nie odważyłby się budować samemu 
domu, uszyć sobie samemu garnitu-
ru czy zrobić parę butów albo leczyć 
się samemu z choroby. A jeśli chodzi 
o sprawy religii odrzuca się wszelki 
autorytet. Po co czynimy z siebie wi-
dowisko głupoty i niezdrowego pod-
niecenia dla tego, kto nas nienawidzi 
i zwalcza?”

Biskup Ottaviani porównał warunki 
ówczesne z warunkami sprzed 50 lat 
wstecz. „Wówczas istniało poczucie, 
że wiara w objawienia i cuda była 
zabobonem, reliktem ciemnych wie-
ków. Na początku XX wieku Kościół 
uparcie bronił możliwości cudu przed 
atakami ateistów, agnostyków i cyni-
ków. Dzisiaj Kościół musi hamować 
zapędy w przeciwną stronę.”

Graham Green cytuje w artykule w 
„LIFE” wypadek, który został potępio-
ny. Chodziło o „żywą” figurę z Asyżu. 
Statua zrobiona z kamienia stoi nad 
drzwiami wejściowymi pewnego ko-
ścioła. Ktoś zauważył, że figura wyda-
wała się oddychać i poruszać rękami. 
Tysiące ludzi przychodziło zobaczyć 
cud. Greene i jego przyjaciel również 
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udali się do tego kościoła. „Mój towa-
rzysz i ja byliśmy nastawieni sceptycz-
nie, lecz rzeczywiście na pierwszy rzut 
oka figura wydawała się poruszać, raz 
pierś, raz ręce, innym razem cały po-
sąg wydawał się schodzić w kierunku 
dziedzińca. Początkowo sądziliśmy, 
że ruch naszych głów powodował to 
wrażenie, tak więc położyliśmy się na 
wznak na żwirze i zamknęliśmy oczy  
aby dać im odpocząć. Otworzyliśmy 
je ponownie i rzeczywiście figura na-
dal oddychała i poruszała się ponad 
nami”.

Mimo że tylu ludzi świadczyło o 
poruszeniu się posągu, biskup „po-
tępił cud”. „Po tym – dodaje Greene 
– pielgrzymki  powinny się były skoń-
czyć, gdyby nie to, że burmistrz Asy-
żu, ateista, nie zostawił tej sprawy w 
spokoju. Niestety przybył na miejsce, 
wystosował bardzo agresywną mowę 
przeciw Najświętszej Pannie do tłumu 
i dostał paraliżującego zawału serca”.

Mimo tych faktów, legenda za-
miera. Jej śmierć jest jeszcze jednym 
dowodem na korzyść tych opowieści, 
które nie umierają. Musimy sobie za-
dać pytanie: Czy nie znaczy to, że 
pe wne opowiadania są jednak praw-
dziwe?

Wśród wszystkich objawień, które 
miały miejsce po Fatimie i które otrzy-
mały aprobatę kościelną, są dwa, do 
których ograniczymy nasze sprawoz-
danie. Są to objawienia w Beauraing i 
w Banneux. Obie serie tych objawień 
są ze sobą ściśle związane zarówno 
czasem, jak i miejscem.

Beauraing i Banneux to dwa mia-
steczka w walońskiej części Belgii. 
Leżą w odległości mniejszej niż 100 
mil od siebie. Pierwsze objawienie 
w Banneux miało miejsce 12 dni po 
ostatnim w Beauraing. 

W Beauraing Najświętsza Panna 
ukazała się grupce pięciorga dzieci 
(na zdjęciu obok). W Banneux - uka-
zała się jednemu dziecku. Można 
więc uogólnić, że wszystkie objawie-
nia Matki Bożej XX wieku skierowane 
były do dzieci. Trzy z objawień po-
przedniego wieku również skierowane 
były do dzieci: w La Salette, Lourdes 
i Pontmain. Wydaje się więc, jakby 
Najświętsza Panna pragnęła przypro-
wadzić świat do Swego Syna poprzez 
niewinne dzieci, która nie poddały się 
jeszcze wpływowi jego zła. 

Beauraing było miasteczkiem li-
czącym 2 tysiące ludności, położo-
nym w południowej części Belgii, pięć 
mil od granicy francuskiej. Ludność 

tego okręgu to byli zdecydowani kato-
licy, którzy pozostali takimi do połowy 
XIX wieku, w czasie kiedy Francja od-
wróciła się od religii. 

I właśnie w XX stuleciu ludność 
walońska wpadła w obojętność religij-
ną. Można powiedzieć, że w zasadzie 
w roku 1932, większość mieszkańców 
Beauraing była obojętna lub wprost 
wrogo nastawiona do wiary katolic-
kiej. Większa część ludności cierpiała 
wielką biedę i w desperackiej walce 
z trudnościami ekonomicznymi około 
50% ludności przyjęło naukę Karola 
Marksa. Socjaliści wygrali w tamtym 
roku prawie wszystkie wybory.

Troje dzieci spośród tych, którym 
ukazała się Matka Boża, pochodzi-
ło z rodziny Voisin. Byli to 15-letnia 
Fernande, 13-letnia Gilberte i 11-letni 
Albert, który był jedynym chłopcem z 
całej tej piątki. Pozostałe dzieci to14-
letnia Andree i 9-letnia Gilberte Dege-
imbre. Ponieważ dwie z dziewczynek 
miały to samo imię dla uproszczenia 
nazwiemy je Gilberte V. i Gilberte D. 

Gilberte D. chodziła do dziennej 
szkoły prowadzonej przez Siostry 
Nauki Chrześcijańskiej. Jej ojciec był 
urzędnikiem kolejowym. Pozwolił cór-
ce uczęszczać do tej szkoły, chociaż 
ani on, ani jego żona nie chodzili do 
kościoła. Gilberta, bardzo pobożna 
dziewczynka modliła się 
od dawna o nawrócenie 
swych rodziców z powro-
tem do Kościoła.

W pewien wtorek, wie-
czorem, 12 listopada 1932 
roku, Fernande i Albert 
wyruszyli do klasztoru, aby 
przyprowadzić do domu 
siostrę. Dołączyły się do 
nich Andree i Gilberte D. 
Starsze dziewczynki szły 
pod rękę, a Albert i Gilberte 
D. zabawiały się uderzając 
w dzwonki domów, obok 
których przechodziły.

W klasztorze zadzwo-
niły dzwonkiem i czekały 
na Gilbertę V. I wówczas 
Albert zobaczył na moście 
na drodze w pobliżu klasz-
toru postać Pani ubranej w 
długą suknię, całą białą. 

„Patrzcie! - wykrzyknął 
– Najświętsza Panna idzie 
przez most”. Reszta dzieci 
również dostrzegła prze-
chodzącą postać.

Gilberte V., która wy-
szła z klasztornej szkoły 

zdziwiła się i zastanawiała, dlaczego 
pozostałe dzieci tak intensywnie się 
czemuś przypatrywały. I wtedy ona 
też zobaczyła Panią. Przerażone 
dzieci uciekły do domu. Nikt nie dał 
wiary ich opowiadaniu. W końcu same 
zaczęły powątpiewać i stwierdziły, że 
ta postać musiała być dziełem ich wy-
obraźni.

Następnego wieczoru dzieci rów-
nież wyszły po Gilberte V. I znowu uj-
rzały Matkę Bożą przechodzącą tam 
i z powrotem wzdłuż przydrożnego 
rowu.

Matka dzieci Degeimbre była wdo-
wą. Jej mąż zmarł rok wcześniej. Nie 
wierzyła, żeby dzieci mogły ujrzeć 
Najświętszą Pannę. Sądziła, że uległy 
one złudzeniu lub, że ktoś zwyczajnie 
stroił sobie żarty. W dniu 1 grudnia 
sama poszła z dziećmi do klasztoru.

Tym razem postać ukazała się w 
ogrodzie klasztornym w pobliżu groty 
Matki Bożej z Lourdes. Dzieci były w 
stanie wyraźnie określić, że postać 
była cała w bieli i że miała na głowie 
koronę ze złotych promieni. Wyda-
wała się stać na chmurze. Stopy były 
niewidoczne. Rozłożyła ręce i następ-
nie zniknęła. 

Pani Degeimbre, która nic nie wi-
działa posłała dzieci po Gilbertę V., 
a sama - wziąwszy kij - przeszukała 
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wszystkie krzaki, aby wystraszyć i 
przepłoszyć tego, kto płatał takie fi-
gle. Nikogo jednak nie znalazła. Kiedy 
Gilberta V. przyszła, dzieci ponownie 
zobaczyły wizję. Gilberta D. była tak 
wzruszona i podniecona, że trzeba 
ją było natychmiast zabrać do domu. 
Pozostawiono ją tam razem z Gilbertą 
V. Pozostałe dzieci wróciły na 
miejsce i znowu ujrzały Pa-
nią. Tym razem Najświętsza 
Panna ukazała się w pobliżu 
najniższej gałęzi ostrokrze-
wu. Było to miejsce, w którym 
ukazywała się podczas pozo-
stałych objawień.

Następnego dnia mat-
ka Theophile, przełożona 
klasztoru, zakazała dzieciom 
wchodzić do ogrodu i w ogóle 
rozmawiać na temat obja-
wienia. Tego wieczoru matki 
dzieci prosiły je, aby wyszły 
po Gilberte V. do szkoły, i aby 
czyniąc tak, nie narażały się 
na zarzut nieposłuszeństwa. 
I znowu ujrzały wizję. 

Albert zapytał: 
„Czy jesteś Niepokalaną 

Dziewicą?” 
Pani uśmiechnęła się i 

przytaknęła głową.
„Czego pragniesz?” - za-

pytał Albert.
Wówczas popłynęły 

pierwsze słowa wypowiedzia-
ne przez Matkę Bożą: 

„Bądźcie zawsze dobrzy”.
Miejscowy kapłan, ojciec 

Lambret, kiedy mu o tym doniesiono, 
uważał, że w odpowiedzi tej było coś, 
co mogło pochodzić raczej od dzieci 
niż od Najświętszej Panny. Rodzice 
dzieci byli przekonani, że kłamią i za-
grozili im biciem, jeżeli nie powiedzą 
prawdy. Matka Theophile rozkazała 
zamykać o zmroku bramę ogrodu i 
pozostawić wypuszczone tam dwa 
groźne psy.

W sobotę w duchu posłuszeń-
stwa przełożonej dzieci unikały ogro-
du. Smutno im było z powodu nie-
możliwości zobaczenia Pani. Kiedy 
matka Theophile wyszła do ogrodu, 
aby zamknąć bramę, zobaczyła, że 
czekał tam już tłum złożony z około 
150 osób. Poleciła im rozejść się do 
domu, ponieważ według niej nie mieli 
nic do oglądania w przyklasztornym 
ogrodzie. Ktoś z obecnych w tłumie 
ludzi powiedział: 

„Popatrzcie jaką to mamy specja-
listkę. Ma w tej sprawie mniej wiary 

niż my”.
Następnego dnia postawa matki 

Theophile złagodniała. Powiedziała 
dzieciom, że ponieważ posłuchały jej 
poprzedniego dnia, pozwala im pójść 
do ogrodu do groty. Objawienia trwały 
nadal. Kilkakrotnie Matka Boża za-
żądała, aby dzieci przyszły w dzień 

Niepokalanego Poczęcia. Ponieważ 
był to dzień wyraźnie sprecyzowany, 
wielu ludzi sądziło, że w tym czasie 
pojawi się jakiś specjalny znak. Na 
miejsce objawień przybyło w tym dniu 
15 tysięcy ludzi. Cała piątka dzieci 
wpadła w głęboką ekstazę, kiedy zo-
baczyły Panią, nie reagowały nawet 
wówczas, kiedy lekarze nakłuwali 
je pinezkami, podsuwali ogień pod 
palce, czy świecili silnym światłem w 
oczy.

Gilberte V. powiedziała potem: 
„Pomyśleć, że mówią, iż próbowali 

nas kłuć lub oparzyć”. 
17 grudnia Najświętsza Panna po-

prosiła, aby na tym miejscu zbudować 
kaplicę, aby pielgrzymi mogli odbywać 
pielgrzymki. 

Cztery dni później ukazała się i po-
wiedziała: 

„Jestem Niepokalaną Dziewicą”. 
W kilka dni później powiedziała: 
„Wkrótce ukażę się po raz ostat-

ni”.
29 grudnia Najświętsza Panna 

otwarła dłonie jak zwykle na pożegna-
nie i czyniąc to odsłoniła Swoje Nie-
pokalane Serce, Serce promieniujące 
złotem. I ponownie został położony 
nacisk na Niepokalane Serce Maryi, 
tak dobitnie podkreślone w innych 

współczesnych objawieniach.
Następnego dnia powie-

działa: 
„Módlcie się, módlcie się 

bardzo dużo”. 
Ponownie ukazała jasność 

Swojego Serca. To samo miało 
miejsce w ostatnim dniu roku 
już po raz trzeci.

1 stycznia powiedziała: 
„Módlcie się zawsze”. 
Oznajmiła również, że ukaże 

się po raz ostatni za dwa dni.
Zebrał się olbrzymi tłum na 

ostatnie objawienie. Czworo z 
dzieci wydało radosny okrzyk 
w momencie jego rozpoczęcia. 
Najświętsza Panna rozmawiała 
z każdym z dzieci z osobna. 

Fernande płakała, ponieważ 
nic nie widziała. 

Do Andre powiedziała: 
„Jestem Matką Bożą, Królo-

wą Nieba. Módl się zawsze. Do 
widzenia!” 

Do Gilberte powiedziała: 
„Nawrócę grzeszników. Do 

widzenia!” 
Albertowi i Gilberte powie-

działa po prostu: 
„Do widzenia!”

Kiedy to objawienie skończyło się, 
Fernande uparcie odmawiała opusz-
czenia miejsca, ponieważ była tak 
rozczarowana, że nie widziała Pani. 
Nagle rozległ się głośny trzask i zoba-
czyła dużą ognistą kulę nad drzewem, 
a następnie zobaczyła Najświętszą 
Pannę. 

„Czy kochasz mojego Syna?” - za-
pytała Najświętsza Panna

„Tak”.
„Czy kochasz mnie?”
„Tak”.
„Poświęć się dla mnie!”
Rozkładając ramiona świeciła 

jeszcze jaśniej niż zwykle. Następnie 
wskazała na Swoje Serce i powie-
działa:  

„Do widzenia”.
Uświadamiając sobie, że już wię-

cej nie zobaczy Pani na tym świecie, 
Fernande zaczęła płakać.

Po objawieniu troje najmłodszych 
dzieci powiedziało, że Najświętsza 
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Panna powierzyła im tajemnicą, każ-
demu z nich, której nie wolno im zdra-
dzić nikomu.

Historia objawień wywołała wielką 
sensację w Europie. Wielu ludzi uwa-
żało, że objawienia były autentyczne. 
Inni byli równie mocno przekonani, że 
nie. Nie towarzyszył im żaden wielki 
znak widzialny przez wszyst-
kich na wzór Cudu Słońca w 
Fatimie.

Wiele gazet i książek z roku 
1934 i 1935 pominęło wyda-
rzenia w Beauraing jako ha-
lucynacje. Stopniowo malała 
opozycja.

Ojciec i matka dzieci Voisin 
powrócili do praktyki sakra-
mentów, jak gdyby w odpowie-
dzi na modlitwy Gilberty i zgod-
nie z obietnicą Najświętszej 
Panny, że nawracać będzie 
grzeszników.

Pani Degeimbre przekonała 
się, że dzieci mówiły prawdę. 
Jest zadawalające, że nigdy 
nie dawały sprzecznych wy-
jaśnień, chociaż badano je na 
osobności i zadawano pytania 
o najmniejsze nawet szczegó-
ły.

Pielgrzymi z Belgii i z in-
nych krajów Europy zaczęli 
napływać do sanktuarium. W 
pierwszym roku po objawie-
niach przybyło już tam około 1 
miliona ludzi. Pojawiły się do-
niesienia o uzdrowieniach i o 
doznawaniu doczesnych łask. 
Bardziej jednak zadziwiające były licz-
ne nawrócenia. One właśnie stanowią 
i nazwane zostały „Najświętszym Nie-
widzialnym Skarbem z Beauraing”. 

Najświętsza Panna obiecała: 
„Nawrócę grzeszników”.
Ludność Beauraing powróciła do 

praktyk religijnych, a socjaliści utracili 
przewagę w regionie.

W czasie II Wojny Światowej, kiedy 
pielgrzymi z innych krajów Europy nie 
mogli przybywać do sanktuarium, jak-
by w zamian za to, ludność belgijska 
przybywała liczniej niż kiedykolwiek.

Kiedy Belgia została podbita przez 
Niemców, do sanktuarium zaczęli 
przychodzić również żołnierze nie-
mieccy. Odmawiali tam modlitwy, któ-
rych nauczyły ich matki, zanim ruch 
hitlerowski oderwał ich od Kościoła 
i rodziny. Ludność belgijska usza-
nowała to ich prawo jako członków 
Kościoła Powszechnego i dzieci Mat-
ki Bożej, chociaż nosili oni na sobie 

znienawidzony mundur wroga.
Po wypędzeniu Niemców przez 

Anglików do sanktuarium przybywali 
żołnierze amerykańscy i mieszali się 
z tłumem pielgrzymów belgijskich. 
Wyżalali się tam w serdecznej modli-
twie, tęskniąc za domem rodzinnym. 
Wielu z nich właśnie w Beauraing „po-

wróciło” do Kościoła.
W roku 1934 biskup z Namur po-

wołał Komisję Biskupią dla zbadania 
wydarzeń. Biskup zmarł, a jego na-
stępca przychylił się do kontynuacji 
pracy. Właśnie nowy biskup otrzymał 
z Rzymu dekret datowany 2 grudnia 
1942 r. podpisany przez Piusa XII, 
który dawał mu pełne uprawnienia 
postępowania w celu kanonicznego 
uznania objawień. 3 grudnia 1943 
roku biskup wydał dekret, którym au-
toryzował nabożeństwo publiczne do 
„Matki Bożej z Beauraing”. Miało to 
miejsce w ciemnych dniach niemiec-
kiej okupacji i przyniosło ludności 
belgijskiej pociechę. W roku 1946, w 
święto Niepokalanego Serca Maryi, 
biskup oficjalnie poświęcił figurę Mat-
ki Bożej z Beauraing.

2 lipca 1946 biskup wydał dwa 
ważne dokumenty. Jednym z nich był 
dekret uznający cud dwu uzdrowień 
przypisywanych Najświętszej Pannie 

z Beauraing. Uzdrowienia miały miej-
sce w czerwcu i lipcu w roku 1933 w 
okresie tuż po objawieniach.

Drugim dokumentem był list do 
duchowieństwa diecezji. W liście tym 
biskup napisał: „Jesteśmy w stanie z 
całą szczerością i roztropnością po-
twierdzić, że Najświętsza Panna uka-

zała się dzieciom w Beauraing 
zimą, w latach 1932-1933, 
zwłaszcza w celu ukazania 
nam Jej macierzyńskiego Ser-
ca oraz wezwania do modlitwy 
i dania obietnicy potężnego 
orędownictwa w sprawie na-
wrócenia grzeszników”.

Zadziwiającą cechą obja-
wień w Beauraing jest fakt, że 
chociaż Matka Boża ukazała 
się około 33 razy, mówiła bar-
dzo mało. Wydaje się, że w 
Fatimie przekazała już Swoje 
posłannictwo do świata. W Be-
auraing prosiła o trzy rzeczy, 
których domagała się w Fati-
mie: modlitwę, ofiarę i nabo-
żeństwo do Jej Niepokalanego 
Serca.

DzIeWIcA UBOGIcH
Banneux 1933
Biskup Liege klęczał w 

swojej katedrze przed wysta-
wionym Najświętszym Sa-
kramentem. Biskup Kerkhofs 
podjął decyzję poświęcenia 
diecezji Niepokalanemu Sercu 
Maryi w odpowiedzi na apel 
Matki Bożej z Fatimy. W tym 
momencie przykładał pieczęć 

pod swoją decyzją. Było to wieczorem 
15 stycznia 1933 r. Objawienia z Fati-
my otrzymały aprobatę dopiero przed 
trzema laty; tak więc biskup Kerkhofs 
był jednym z pierwszych, który miał 
odpowiedzieć na prośbę Matki Bożej 
w tym względzie.

Objawienia w Beauraing zakończy-
ły się przed dwoma tygodniami. Cała 
Belgia wrzała z ich powodu. Ateiści 
szydzili, katolicy byli podzieleni. W 
ca łym kraju wierni prosili o znak, któ-
ry wskazałby, czy objawienia te były 
prawdziwe czy nie. 

W momencie kiedy biskup klęczał 
w katedrze, 11-letnia dziewczynka 
Mariette Beco przyciskała nosek do 
szyby w domu rodzinnym. Rodzina 
Beco mieszkała w biednej części na 
przedmieściu Nanneux, około 10 mil 
od Liege. Mariette oczekiwała przy-
bycia swego brata Juliena. Była już 
siódma godzina i musiała podgrze-
wać zupę na kolację. Tata, który miał 
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za sobą bardzo długi dzień ciężkiej 
pracy, poszedł już wcześniej spać. 
Młodsze dzieci też już spały. Pani 
Beco pracowała w pokoju na zaple-
czu domu.

Była niedziela, a nikt z rodziny 
Beco nie był na Mszy świętej. Oj-
ciec był bardzo niedbałym katolikiem 
i nie miał zapału, aby zachęcić swą 
rodzinę do wypełniania obowiązków 
religijnych. Podobnie jak Beauring, 
Banneux należy do walońskiej czę-
ści Belgii i jak w Beauring większość 
ludności popierała socjalizm marksi-
stowski.

Mariette wpatrywała się w ciemną 
bezksiężycową noc. Migotliwe światło 
lampy naftowej rzucało chybotliwe 
cie nie na ściany. Nagle dziewczynka 
wykrzyknęła: 

„Mamo, w ogrodzie stoi jakaś 
pani!”

Pani Beco wbiegła do kuchni. Któż 
to mógłby być. Biedny dom rzadko 
odwiedzali goście. Rodzina była bied-
na i pracowała ciężko, stąd nie miała 
czasu na rozrywki. Pani Beco wyjrza-
ła przez okno i ujrzała niejasno zary-
sowaną poruszającą się sylwetkę. 

„Może to czarownica?” - powie-
działa przestraszonym głosem. 

Mariette pomyślała, że postać ta 
mogła być złudzeniem wywołanym 
światłem lampy. Przyłożyła głowę naj-
pierw z jednej strony okna, następnie z 
drugiej. Lecz Pani nadal stała w ogro-
dzie. Mariette zauważyła niebieską 
opaskę, taką samą jaką miała figura 
Matki Bożej w kościele. I wiedziała, że 
Pani ta nie była czarownicą.

„O nie, to Najświętsza Panna”.
„Jakże byłoby to możliwe?” - za-

śmiała się matka. 
Mariette poszukała różańca, który 

kiedyś znalazła na drodze, a którym 
nigdy nie posługiwała się do modli-
twy. Odmówiła sześć dziesiątek ma-
jąc oczy utkwione w Panią. Następnie 
Pani skinęła na Mariettę, aby wyszła 
do ogrodu. Dziewczynka zaczęła wy-
chodzić, kiedy matka ją zatrzymała. 
Nie pozwoliła jej wyjść, zamknęła 
drzwi na klucz i zawiesiła w oknie 
prześcieradło.

Wkrótce po tym nadszedł Julien. 
Ponieważ nic nie wiedział o tym, co 
wydarzyło się w ogrodzie, był zaintry-
gowany opowieścią Marietty; powie-
dział jednak, że postać musiała być 
odbiciem światła od sopli lodu. Próbo-
wał nawet wywołać to jeszcze raz, ale 
daremnie.

Kiedy następnego dnia ojciec Ma-
rietty dowiedział się o całym zajściu, 

wyśmiał dziewczynkę i nazwał ją 
głuptasem.

Tymczasem Mariette zwierzyła się 
swojej najlepszej przyjaciółce, 10-let-
niej Josephine Leonard. Josephina 
pobiegła do proboszcza, ojca Jamin. 
Ksiądz wychodził właśnie z kościoła, 
kiedy do niego dobiegła. Właśnie koń-
czył nowennę, w której błagał o znak 
potwierdzenia albo zaprzeczenia cu-
downości Beauring. Kapłan jednak 
nie wziął historii Marietty za ów znak. 
Pomyślał, że dziewczynka musiała 
słyszeć o wydarzeniach w Beauring 
i że jej wyobraźnia musiała spłatać 
takiego figla. Wiedział bowiem, że po 
Lourdes w całej Francji wybuchła „epi-
demia” objawień. Poza tym rodzina 
Beco nie była z tych, którym mógłby 
przypaść w udziale zaszczyt takiego 
objawienia.

Ksiądz polecił przekazać Mariette, 
aby zapomniała o objawieniu i aby o 
nim nic nie rozpowiadała. 

W środę rano ojciec Jamin ze zdzi-
wieniem zobaczył Mariettę na Mszy 
świętej. Porzuciła ona szkołę już parę 
miesięcy wcześniej, ponieważ po raz 
trzeci nie zdała egzaminu wymaga-
nego do przyjęcia I Komunii świętej. 
Jednocześnie przestała chodzić do 
Kościoła. Tego ranka nie tylko, że 
uczestniczyła we Mszy świętej, ale 
po niej poszła do szkoły. Nauczyła się 
również doskonale katechizmu.

Tego samego wieczoru Mariette 
wyszła o godzinie siódmej do ogrodu, 
wcześniej, zanim zdołano ją powstrzy-
mać. Za nią poszedł tam ojciec. Zna-
lazł ją klęczącą u bramy i odmawiają-
cą różaniec. Było ciemno i zimno. W 
momencie, kiedy zbliżał się do niej, 
ona wyciągnęła przed siebie ręce. 
Ponownie spotkała swoją Panią.

Pan Beco nie wiedział, co robić. 
Mówił coś do Marietty – nie słyszała 
go. Pobiegł więc do domu, wziął ro-
wer i popędził do proboszcza.

Księdza nie było w domu, ale pan 
Beco spotkał przyjaciela, który był 
praktykującym katolikiem. Kiedy obaj 
wrócili na gospodarstwo zobaczyli jak 
Mariette wstaje i kieruje się ku dro-
dze.

„Dokąd idziesz?” - zapytali.
„Ona mnie wzywa” - odpowiedzia-

ła dziewczynka.
Następnie szła wzdłuż drogi idąc 

za Panią, która wydawała się raczej 
ślizgać niż iść. Dotarli do źródła, któ-
re wypływało ze zbocza i wpadało do 
dużej dziury obok drogi. Słuchając 
poleceń Pani, Mariette uklęknęła i za-
nurzyła ręce w wodzie.

„To źródło obok płynie dla mnie” - 
powiedziała Pani. - „Dobranoc”.

Pan Beco i jego przyjaciele przy-
prowadzili Mariette do domu, gdzie 
czekał na nich proboszcz. Opowie-
dzieli mu wszystko, co się wydarzyło. 
Mariette była również w stanie podać 
dokładniejszy opis Pani. Suknię miała 
długą i białą. Prawa stopa była bosa. 
Nad prawą stopą miała piękną złotą 
różę. Miała niebieską opaskę, a wokół 
głowy błyszczały promienie światła. 
Miała może nieco więcej niż pięć stóp 
wzrostu. Dłonie przyciśnięte do pier-
si i skierowane ku górze. Z prawego 
ramienia zwisał Jej różaniec. Opis był 
zbliżony do opisu Matki Bożej z Lo-
urdes.

Kiedy Mariette skończyła swoje 
opowiadanie, pan Beco powiedział do 
proboszcza, że chce się wyspowia-
dać i przyjąć Komunię świętą.

Następnego dnia proboszcz we-
zwał pewnego benedyktyna prosząc 
o radę. Zakonnik kazał Mariette zapy-
tać Panią o Jej imię. Tego wieczoru, 
kiedy Pani ukazała się ponownie, Ma-
riette zrobiła tak, jak ją poinstruowa-
no.  Spytała Panią o imię.

„Jestem Dziewicą Ubogich” - 
brzmiała odpowiedź.

I ponownie poprowadziła Mariette 
do źródła. Idąc za instrukcją Mariette 
zapytała: 

„Pani, wczoraj powiedziałaś, że to 
źródło na uboczu jest dla mnie?”

Pani uśmiechnęła się, przytaknęła 
głową i powiedziała: 

„Jest ono dla wszystkich naro-
dów... dla chorych... Przyszłam uwol-
nić chorych”. Następnie dodała: „Będę 
się za ciebie modlić. Do 
widzenia”. 

I tak zniknęła w 
ciemności nocy.

Było jeszcze pięć 
objawień: 20 stycznia, 
11, 15, 20 lutego i 2 
marca.

20 stycznia Mariette 
zapytała czy Najświęt-
sza Panna pragnęła 
czegoś szczególnego? 

„Chciałabym mieć 
małą kapliczkę” - odpo-
wiedziała. 

Matka Boża poło-
żyła rękę na głowie 
dziewczynki, aby ją po-
błogosławić. Przejęta 
dziewczynka zemdlała 
i musiano ją zanieść do 
domu.

11 lutego, w 75 rocz-
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nicę objawień w Lourdes, Pani okaza-
ła współczucie światu mówiąc: 

„Przybyłam przynieść ulgę w cier-
pieniu”.

15 lutego dziecko poprosiło o 
znak. Pani powiedziała: 

„Wierz we mnie i ja będę wierzyć 
w ciebie. Módl się bardzo”. 

Następnie powierzyła Mariette 
pe w ną tajemnicę, której „nie mogła 
powiedzieć nikomu, ani tacie, ani ma-
mie”.

Matka Boża poprowadziła Mariet-
te do źródła również 20 lutego. Tym 
razem jednak się nie uśmiechała. Po-
wiedziała tylko nagląco: 

„Moje kochane dziecko módl się 
bardzo. Do zobaczenia”.

Najnowsze objawienie, jakie otrzy-
mało oficjalną aprobatę miało miejsce 
w dniu 2 marca 1933 roku. Mariette 
klęczała w strugach deszczu i odma-
wiała różaniec. Kiedy doszła do trze-
ciej tajemnicy radosnej, powiał silny 
wiatr i stanęła przed nią Matka Boża. 
Stanęła przed dziewczynką tak, jak 
stała przed Katarzyną Laboure, przed 
dziećmi z La Salette, przed Bernadet-
tą, dziećmi z Fatimy i dziećmi z Beau-
raing. Patrzyła na Mariettę długo, była 
poważna: 

„Jestem Matką Zbawiciela, Matką 
Boga. Módl się mocno. Żegnaj”.

Do tej pory Matka Boża mówiła „Do 
widzenia”, co oznacza: „do następne-
go spotkania”. Tym razem powiedzia-
ła: „adieu”, co oznacza: „Żegnaj”.

Pobłogosławiła Mariette, a ona 
i tym razem zemdlała. Nie widziała 
więc, jak Pani odchodzi.

Kiedy rozpoczęło się badanie 
kościelne stwierdzo-
no, że rodzina Beco 
stała się wzorowymi 
katolikami. Mariet-
te powtarzała swoją 
historię wiele razy i 
nigdy nie udało się 
spowodować, aby 
sobie zaprzeczyła lub 
coś odwołała. Została 
zbadana przez zespo-
ły lekarzy psychiatrów, 
ludzi o światowej sła-
wie. W Banneux mia-
ło miejsce tyle uzdro-
wień, że miasteczko 
to rywalizuje pod tym 
względem z Lourdes. 

Oprócz tego dokonało 
się tam wiele nawróceń 
ze schizmy, herezji czy 
pogaństwa.

Najbardziej spekta-
kularnym uzdrowieniem 
fizycznym był przypa-
dek Pelegri Garcia, 
pewnego anarchisty z 
Barcelony, z Hiszpanii. 
Przydarzył mu się wy-
padek wybuchu bojlera, 
tak, że miał ciężko oka-
leczoną prawą rękę i nie 
mógł pracować. Jego 
żona, Belgijka, słyszała 
o wydarzeniach w Ban-
neux i postanowiła, że udadzą się tam 
z pielgrzymką. Szli pieszo z Barcelo-
ny do Banneux, powstrzymując się 
od picia wina i palenia papierosów. 
Podróż odbywała się w niemiłosiernie 
gorące lato. Obojgu brakowało jedze-
nia i nocowali w bardzo skromnych 
warunkach.

W Banneux Pelergi włożył obie 
ręce do źródła. Lewą ręką czuł, że 
woda była przyjemnie chłodna, prawą 
zaś, że była gorąca jak wrzątek. Wy-
ciągając obie ręce powiedział: „Jeżeli 
jesteś Dziewicą Ubogich – udowodnij 
to. Oto przed Tobą człowiek, który 
przybył tu pieszo z Hiszpanii”.

Włożył prawą rękę ponownie do 
wody. Następnie wyciągnął sączek z 
rany. Na oczach wszystkich obecnych 
rana zamknęła się, ciało stało się 
zdrowe i ręka była od tej pory całko-
wicie normalna.

Władze kościelne i mieszkańcy 
Banneux zaczęli zmieniać wioskę w 
centrum działalności charytatywnej z 
domami dla starców i szpitalami dla 
biednych chorych. Proboszcz Arendt 
kompletował bibliotekę mariańską i 
poszukiwał wszystkich wydawnictw, 
które traktowały o Maryi. Międzyna-
rodowy Związek Modlitwy, który ma 
swoje władze centralne w Banneux, 
liczy już tysiące członków.

W roku 1942, w czasie niemiec-
kiej okupacji, biskup autoryzował kult 
Matki Bożej z Banneux, Matki Bożej 
Ubogich.

W roku 1947 powiedział: „Dzisiaj, 
po pięciu kolejnych latach obserwacji 
i modlitw mamy szczęście ponowić 
i potwierdzić poprzednią aprobatę i 
oświadczenie”.

Kapliczka, o którą prosiła Matka 
Boża została specjalnie zbudowana i 
poświęcona w dniu 15 sierpnia 1933 
roku. W roku 1948 położono kamień 
węgielny pod nową bazylikę.

Podczas wojny Mariette wyszła 
za mąż za holenderskiego sprzedaw-
cę. W roku 1944 w czasie bitwy pod 
Bulge, kapelan amerykański znalazł 
ich wraz z 15-miesięcznym dzieckiem 
żyjących w piwnicy małego domu zaj-
mowanego przez żołnierzy amerykań-
skich.

Dlaczego Beauraing i Banneux są 
tak ściśle ze sobą związane czasem 
i przestrzenią? A któż może wyjaśnić 
drogi Boże?

Pewien kapłan, który dobrze zna 
Belgię, mówi: „Matka Boża krąży nad 
Jej ukochaną Belgią, krajem tak kato-
lickim i nie pozwoli, aby wpadła w ręce 
szyderców i duchowych wilków, którzy 
próbowali wszelkich metod i środków, 
by odciągnąć jej wiernych od ich pier-
wotnego dziedzictwa”.

Przez większą część dziejów 
Belgia była katolicka, włączając w 
to rodzinę królewską. Ze wszystkich 
krajów Europy właśnie Belgia oparła 
się indyferentyzmowi i materializmo-
wi XIX wieku. Dopiero gdy robotnicy 
przemysłowi w czasach wielkich trud-
ności materialnych zwrócili się ku na-
uczaniu Karola Marksa, wtedy Maryja 
zdecydowała się ratować Belgię.

Banneux jest jeszcze jednym 
przypomnieniem, że w czasach, kiedy 
zwolennicy Marksa wydają się zwy-
ciężać wszystko i wszędzie, nasza 
jedyna nadzieja leży w wypełnianiu 
życzenia, które Matka Boża wyraziła 
w Fatimie i innych miejscach. Modli 
się za nami bez przerwy – powiedzia-
ła nam o tym, ale potrzebuje również 
naszej pomocy. Potrzebuje naszej 
modlitwy i naszych ofiar. 

(cdn)

Mariette Beco, w 
okresie objawień. 
Zmarła 2 grudnia 
2011 w Banneux.

Jan Paweł II w 1985 roku 
przy źródle w Banneux. 
Po mszy św. spotkał się 

w zakrystii z Mariette Beco.
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Moją uwagę zwrócił fakt, że krążą 
pewne nieprawdy i dezinformacje na 
temat Kapłańskiego Ruchu Maryjnego 
oraz samego ks. Gobbiego, a to pro-
wadzi do poważnego zamieszania. 

Podejrzewam, że wielu ludzi, którzy 
potępiają Kapłański Ruch Maryjny, nie 
przeczytało ani książki „Do Kapłanów, 
umiłowanych synów Matki Bożej”, ani 
nawet obszernego wprowadzenia do 
niej. Czy mają więc oni gruntowne zro-
zumienie przedmiotu, w celu podjęcia 
świadomej i solidnej krytyki? Fakt ten 
przywodzi na myśl coś, co  powiedział 
kiedyś arcybiskup Sheen: „Wielu ludzi 
nienawidzi Kościoła katolickiego i jego 
nauki, ale nie sądzę, żeby udało mi się 
znaleźć pięć osób, które naprawdę 
nienawidzą zarówno Kościoła jak i 
jego nauczania. Oni nienawidzą tego, 
czym - jak sami sądzą - jest Kościół i 
jego nauka”. 

Musimy zadać sobie pytanie - czy 
ci, którzy potępiają lokucje ks. Gob-
biego naprawdę wiedzą, co potępiają, 
czy też ulegają wpływowi plotek i 
dezinformacji?

Wybrałem niektóre z najczęst-
szych pytań, które się pojawiły się i 
dokonałem poniższych merytorycz-
nych wyjaśnień. Modlę się i ufam, że 
pozwoli to wyeliminować wątpliwości 
i niepewność, które mogą istnieć w 
sercach i umysłach niektórych na-
szych członków.

Czy orędzia Matki Bożej, które 
przekazała ks. Gobbiemu zostały 
zatwierdzone przez Kościół?

Jak dotąd, Kościół ani nie za-
twierdził autentyczności, ani nie 
potępił orędzi otrzymywanych przez 
ks. Gobbiego.

Czy można przyjmować te 
orędzia, skoro nie zostały zatwier-
dzone?

Oczywiście, że tak. Chyba, że 
otrzymały oficjalną decyzję „constat 
de non supernaturalitate” (tj. oświad-
czenie wydane przez odpowiednie 
władze kościelne, że nie stwierdzono, 
iż są nadprzyrodzone). Jeśli nie ma 
takiej decyzji to wierni mogą je przyjąć. 
Tak więc, kto czyta orędzia przekaza-
ne przez ks. Gobbiego i uczestniczy 

w wieczernikach nie jest w żaden 
sposób nieposłuszny Kościołowi.

Czy Kościół wspiera Kapłański 
Ruch Maryjny?

1. Imprimatur 
czyli zgoda na druk
Książka „Do Kapłanów, umiłowa-

nych synów Matki Bożej”, cieszy się 
m. in. imprimatur trzech kardynałów: 
kardynała Echeverria z Ekwadoru, 
kardynała Vidal z Filipin i kard Mikaï 
z Tajlandii. Ma także imprimatur wielu 
arcybiskupów i biskupów na całym 
świecie. Samo imprimatur nie jest 
deklaracją autentyczności, zapewnia 
jedynie czytelnika, że   książka jest wol-
na od błędów doktrynalnych, czyli że 
nie zawiera niczego, co jest sprzeczne 
z wiarą katolicką i moralnością.

2. Papież
Ks. Gobbi rokrocznie koncelebro-

wał Mszę świętą z Ojcem Świętym w 
jego prywatnej kaplicy i w czasie spo-
tkań z papieżem zdawał mu również 
sprawozdanie na temat kapłańskiego 
ruchu i swoich podróży oraz prowa-
dzonych Wieczerników modlitewnych. 
Jeśli ks. Gobbi nauczałby fałszywych 
doktryn, które są sprzeczne z Pismem 
Świętym i nauczaniem Kościoła, to 
czyż Ojciec Święty nie udzieliłby mu 
raczej nagany i nie powiedział mu aby 
zaprzestał swojej działalności? 

Było wręcz przeciwnie. Papież 
Jan Paweł II błogosławił Kapłański 
Ruch Maryjny przy wielu okazjach 
i zachęcał ks. Gobbiego do konty-
nuowania jego bardzo pozytywnych 
działań. Książka nadal publikowana 
jest w prawie wszystkich językach, a 
ks. Gobbi i inni kapłani podróżują po 
całym świecie, aby prowadzić spotka-
nia modlitewne, rekolekcje, czuwania 
zwane wieczernikami.

3. Hierarchia
Są kardynałowie i biskupi, którzy 

cały czas wspierają ks. Gobbiego i 
rozpowszechniają Kapłański Ruch 
Maryjny i wieczerniki. W wywiadzie, 
którego udzielił w Rubbio, we Wło-
szech, w sierpniu 1999, ksiądz Gobbi 
powiedział: „Kościół nadal nas wspie-
ra. Do regionalnych wieczerników [w 
samych tylko Włoszech] przyłączyli 

się kardynał Florencji, arcybiskup 
Pescara, arcybiskup Bari, arcybiskup 
Sanktuarium Pompei, arcybiskup Lo-
reto i kardynał Turynu, aby przewod-
niczyć Mszy koncelebrowanej”.

Ja dodam, że około dwudziestu 
arcybiskupów i biskupów co roku 
uczestniczyło w Międzynarodowych 
Rekolekcjach z ks. Gobbim.

Kiedy możemy spodziewać się 
oficjalnego oświadczenia Kościo-
ła? Jak długo to może potrwać?

Kościół zawsze jest rozważny w 
swoim podejściu i nie możemy spo-
dziewać się natychmiastowego  opu-
blikowania oficjalnego komunikatu. 
Poniżej przedstawiono trzy przykłady 
i są to dobrze znane przypadki, które 
dowodzą, że Kościół zawsze był 
ostrożny w badaniu zjawisk mistycz-
nych przed wydaniem ostatecznej 
oceny.

1. Objawienia w Fatimie 
Portugalia - 1917
Maryja ukazała się sześć razy w 

okresie od 13 maja do 13 października 
1917, trojgu dzieciom (była to Lucia 
dos Santos, Franciszek Marto i Ja-
cinta Marto) w Cova da Iria. Podczas 
ostatniego objawienia 13 paździer-
nika 1917, około 70 tys. osób było 
świadkami cudu słońca. Trzynaście 
lat później, w październiku 1930 roku, 
objawienia zostały uznane za godne 
wiary po siedmiu latach badania ka-
nonicznego.

2. Święta Faustyna
Siostra Faustyna Kowalska była 

polską zakonnicą, która doświadczyła 
serii objawień Pana Jezusa zapocząt-
kowanych w 1931. W dniu 22 lutego 
1931 roku miała wizję Chrystusa 
Miłosiernego, który przekazał jej, 
że pragnie, aby dzięki niej została 
poznana miłosierna miłość Boga do 
ludzkości.

Siostra Faustyna zapisała dzien-
nik z około 600 stronami notatek z 
objawień, które otrzymywała na temat 
miłosierdzia Jezusa. W 1935 roku 
siostra Faustyna pisała do swojego 
kierownika duchowego:

„Będzie chwila, w której dzieło to, 
które tak Bóg zaleca, [okaże się] ja-

Ks. Albert Roux G.

KilKa pytań i odpowiedzi w sprawie KapłańsKiego 
ruchu Maryjnego Ks. stefano gobbiego
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koby w zupełnym zniszczeniu. I wtem 
nastąpi działanie Boże z wielką siłą, 
która da świadectwo prawdziwości. 
Ono będzie nowym blaskiem dla 
Kościoła, chociaż od dawna w nim 
spoczywającym”. (Dzienniczek, 378) 
I tak rzeczywiście się stało. Siostra 
Faustyna zmarła 5 października 1938 
roku w klasztorze w Krakowie. W marcu 
1959 r. Stolica Apostolska wydała notę 
zabraniającą szerzenia kultu Miłosier-
dzia Bożego w formach przekazanych 
przez Siostrę Faustynę. Oznaczało to 
zakaz publikowania Dzienniczka s. 
Faustyny oraz propagowania obrazu 
Pana Jezusa Miłosiernego z napisem 
Jezu, ufam Tobie. Mimo iż sześć lat 
później rozpoczęto w Krakowie proces 
beatyfikacyjny, zakaz cofnięto dopiero 
15 kwietnia 1978 r., po dogłębnej 
analizie oryginalnych dokumentów, 
a więc po okresie prawie 20-letniej 
całkowitej ciszy. Pierwsze wydanie 
jej zapisków duchowych uka zało się 
drukiem w 1981 r. Siostra Faustyna 
została beatyfikowana 18 kwietnia 
1993 r. i kanonizowana 30 kwietnia 
2000 r. przez papieża Jana Pawła II. 

3. Ojciec Pio, obdarowany 
tak licznymi darami
Pierwszy kapłan w historii Kościo-

ła, który naznaczony był stygmatami, 
Ojciec Pio, został obdarzony przez 
Boga wieloma nadprzyrodzonymi 
darami, w tym umiejętnością roze-
znawania duchów, darem proroctwa 
i uzdrawiania. Nigdy nie prosił o te 
prezenty, jakie otrzymał, ale nosił je 
chętnie przez wzgląd na Pana Jezusa 
razem z brzemieniem poważnej kryty-
ki ze strony niedowiarków, którymi byli 
zarówno inni kapłani jak i przedstawi-
ciele władz religijnych.

W następstwie poważnych oskar-
żeń o herezję i oszustwa, dostał 
za kaz celebrowania Mszy świętej i 
innych praktyk duszpasterskich w 
miejscach publicznych. Pozostawał w 
ukryciu przez dziesięć lat aż w końcu 
Papież Pius XI, a następnie Pius XII 
znieśli wszystkie te zakazy. Zmarł 23 
września 1968 r., a jego pogrzeb przy-
ciągnął prawie 100 tys. uczestników. 
Co roku pielgrzymują do jego grobu 
tysiące wiernych ze wszystkich czę-
ści świata i wielu z nich zaświadcza 
o duchowych i doczesnych łaskach 
otrzymanych dzięki jego wstawien-
nictwu. 

W dniu 16 stycznia 1973 r. Arcybi-
skup Manfredonii, Jego Ekscelencja 
Valentino Vailati złożył w Kongregacji 

Nowe wydanie książki ks. Stefano Gobbiego 
z orędziami Matki Bożej, otrzymywanymi przez niego 

w okresie 25 lat w formie wewnętrznego słyszenia Jej głosu 
(lokucje, w latach 1973-1997).

Książka posiada imprimatur kardynała Bernardo Ruiza.
Jej tekst w niczym nie różni się od pierwszego wydania książki 
(wielotomowego w miarę jak dokonywalismy przekładu kolej-

nych orędzi) oraz drugiego wydania (w jednym tomie, 
z twardą oprawą z r. 1998, tuż po zakończeniu orędzi). 

Książka liczy 944 strony, jest na cieńszym niż dotąd papierze, 
posiada praktyczną tekstylną zakładkę. 

Polskie wydanie zaopatrzone zostało w obszerny indeks tema-
tyczny, co pozwala na łatwiejszą orientację w treści całej książki 
oraz jest w niej tekst zapomnianego dokumentu, a mianowicie 

Credo (Wyznanie Wiary) Papieża Pawła VI.
Cena książki: 38 zł + dodatkowe koszty wysyłki. 

Zamówienia przyjmuje: B. H. LUMEN 43-190 Mikołów, 
ul. Żwirki i Wigury 6 Tel.: 32 738 38 69 

b.h.lumen@voxdomini.com.pl http://www.voxdomini.pl/sklep
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Spraw Kanonizacyjnych pełną doku-
mentację, aby otrzymać „nihil obstat” 
dla wszczęcia procesu beatyfikacyj-
nego. W dniu 2 maja 1999 roku, na 
placu św. Piotra w Rzymie, ku radości 
milionów wiernych Ojciec Święty 
Jan Paweł II ogłosił błogosławionym 
Sługę Bożego Ojca Pio z Pietrelciny, 
a 16 czerwca 2002 roku dokonał jego 
kanonizacji.

Krążą plotki na temat pisma, 
które ks. Gobbi otrzymał od sekre-
tarza Kongregacji Nauki Wiary. 

Jaka jest prawda? 
Ks. Gobbi po zakończeniu otrzy-

mywania Orędzi złożył je do oceny 
w Kongregacji Nauki Wiary. Po 10 
latach od tego faktu otrzymał kore-
spondencję wysłaną do niego przez 
sekretarza Kongregacji Nauki Wiary 
który, w tym osobistym i nieoficjalnym 
liście do niego, prosił i radził, żeby 
ks. Gobbi we wstępie do książki nie 
zamieszczał informacji, że orędzia 
pochodzą od Matki Najświętszej. Miał  
raczej, według jego rady, napisać, 
że książka powstała jako wynik jego 
własnej medytacji osobistej. 

List ten w żadnej mierze nie sta-
nowił ani nie stanowi oficjalnego 
dekretu. Niemniej jednak, w duchu 
uległości i posłuszeństwa, przekona-
ny, że Matka Boża będzie się nadal 
opiekować Ruchem, ks. Gobbi chciał 
zaakceptować to, czego Sekretarz 
od niego wymagał, ale - należy to 
pokreślić - wbrew sumieniu, które nie 
pozostawiało mu żadnych wątpliwości 
co do pochodzenia orędzi. 

Sytuacja taka wywołała intensyw-
ne cierpienia wewnętrzne. Ks. Gobbi 
nie chciał ryzykować oskarżenia o 
brak  posłuszeństwa Kościołowi. 

Ks. Gobbi nadal jednoznacznie 
stwierdzał i utrzymywał (oświadczenie 
takie zawarł także w swoim testa-
mencie - przyp. tłum.), podobnie jak 
jego kierownik duchowy, że otrzymał 
orędzia, zawarte w książce „Do Kapła-
nów, umiłowanych synów Matki Bożej”  
od Niej samej. 

Jak więc można było oczekiwać, 
że ks. Gobbi nagle zaprzeczy temu, 
o czym w swoim sercu był głęboko 
przekonany? Czy miał to zrobić 
opierając się o list, który zawierał 
tylko osobiste porady Sekretarza, nie 
będące w żadnym wypadku oficjalnym 
stanowiskiem Kościoła?

Oto oświadczenie prawnika, spe-
cjalisty prawa kanonicznego, z dnia 7 
października 1998, z którym ks. Gobbi 

konsultował się w tej sprawie:
„...Spójrzmy na kanoniczne kon-

sekwencje osobistego pisma, które 
ks. Gobbi otrzymał od sekretarza 
Kongregacji Nauki Wiary, prosząc 
go o oświadczenie w przedmowie do 
książki, że orędzia, które spisał, są 
to jego osobiste rozważania, a nie - 
wewnętrzne lokucje, pochodzące od 
Matki Bożej.  

Żadna prywatna korespondencja 
od jakiejkolwiek osoby, pracującej 
dla Stolicy Apostolskiej nie ma mocy 
prawnej w sensie rozporządzenia lub 
dyrektywy. Tylko urzędowe dokumen-
ty, wydawane przez osoby mające 
władzę ustawodawczą lub wyko-
nawczą (zwyczajną lub delegowaną) 
mogą mieć moc prawną jako ogólny 
lub indywidualny dekret (kan. 29 -34) 

W kwestii, którą tutaj rozpatrujemy, 
ks. Gobbi jest zobowiązany do prze-
strzegania tylko wytycznych oficjal-
nych dokumentów wydanych przez 
właściwy organ Kongregacji Nauki 
Wiary, podpisany przez Kardynała 
Prefekta za zgodą Ojca Świętego.

Chcę tutaj podkreślić, że posłu-
szeństwo jest wymagane jedynie dla 
oficjalnych ustaw, dekretów i instrukcji 
podpisanych przez kompetentną wła-
dzę kościelną Stolicy Apostolskiej.

Jeśli chodzi o tę sprawę, o ile mi 
wiadomo, nie ma dekretu wydanego 
przez Kongregację Nauki Wiary. 
Osobisty list został niesłusznie po-
traktowany jak dekret. To stało się 
przyczyną nieporozumień.”

Czy wypowiedzi i kazania ks. 
Gobbiego są zgodne z naucza-
niem Kościoła?

Niektórzy mówią: „Owszem, przy-
znano Błękitnej książce z orędziami 
imprimatur, ale co z kazaniami, które 
głosi i wywiadami, których udziela ks. 
Gobbi? Czy są one zgodne z nauką 
Kościoła?” 

Ks. Gobbi ma doktorat z teologii na 
Papieskim Uniwersytecie Laterańskim 
w Rzymie. To, co ks. Gobbi omawia w 
swoich wypowiedziach, na wieczerni-
kach, w wywiadach itp. nie odbiega od 
tego, co Matka Boża przekazuje mu w 
orędziach, a te orędzia z pewnością są 
wolne od błędów doktrynalnych.

W ubiegłym roku, nasze przed-
stawicielstwo w USA opublikowało 
jedno z kazań, które ks. Gobbi wygłosił 
kardynałom, biskupom i kapłanom 
w 1996 roku w czasie międzynaro-
dowych rekolekcji  przeznaczonych 
dla wszystkich krajowych dyrektorów 

KRM z całego świata, gdzie zebrali 
się na tydzień intensywnych ćwiczeń 
duchowych z ks. Gobbim. 

Kilka sformułowań, jakich użył w 
czasie wygłaszania kazań, zostało 
zakwestionowanych przez niektórych 
uczestników, którzy nie posiadając 
wykształcenia teologicznego, próbo-
wali udowodnić, że są one sprzeczne 
z nauczaniem Kościoła. Wielu spo-
śród tych, którzy uczestniczyli w tych 
rekolekcjach, i to nie tylko arcybisku-
pów i biskupów, to uczeni w Piśmie i 
profesorzy, wykładowcy, posiadający 
stopnie naukowe z teologii i głęboko 
zaznajomieni z Pismem Świętym, pi-
smami Ojców Kościoła i Katechizmem 
Kościoła Katolickiego. 

Czyż nie należałoby przyjąć, że 
jeśli ks. Gobbi głosiłby herezje, to 
uczestnicy tych rekolekcji, uznani za 
specjalistów w swoich dziedzinach 
teologii, wstaliby i wyszli lub przynaj-
mniej wyrazili swe obawy – zamiast 
siedzieć bezczynnie i słuchać tego 
(rzekomo) heretyckiego nauczania?

Można śmiało powiedzieć, bez 
wątpienia, że  potrafiliby oni dostrzec 
błędy, jeśli ks. Gobbi takowe by głosił. 
Byłem tam i żaden z uczestniczących 
w rekolekcjach nie  wstał, aby zakwe-
stionować cokolwiek, co było głoszone 
przez ks. Gobbi.

Musimy więc zadać sobie pytanie: 
czy można zaufać tym przedstawicie-
lom duchowieństwa, którzy nie znaj-
dują herezji w tym, co głosi ks. Gobbi, 
czy też pozwolić, by szatan kusił nas 
do wierzenia, że KRM wprowadza nas 
w błąd, jak to utrzymują pewne osoby, 
nie mające żadnego wykształcenia w 
dziedzinie teologii oraz egzegezy.

Co jest istotą duchowości Ka-
płańskiego Ruchu Maryjnego?

Przesłanie Matki Bożej z Fatimy, 
zatwierdzone oficjalnie przez Kościół, 
znajduje się w centrum duchowości 
Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, du-
chowości, która jest pięknie streszczo-
na w jednym z orędzi Matki Bożej:

„Najmilsi synowie, kroczcie drogą 
miłości, czystości i świętości. Jestem 
szczęśliwa widząc, jak Moje matczy-
ne przesłanie rozszerza się dziś po 
wszystkich częściach świata.

Wielu Kapłanów, lecz przede 
wszystkim wielu świeckich z wielkim 
entuzjazmem odpowiedziało na Moje 
zaproszenie do poświęcenia się Mo-
jemu Niepokalanemu Sercu, do jed-
ności z Papieżem, do kroczenia drogą 
Bożej łaski, do unikania grzechu, do 
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odmawiania Różańca Świętego, do 
gromadzenia się w Wieczernikach 
nieustannej modlitwy ze Mną i przeze 
Mnie.” (317bcd, 8 grudnia 1985)

Owoce
Ważne jest, aby pamiętać, że 

miliony biskupów, kapłanów i świec-
kich, którzy należą do Kapłańskiego 
Ruchu Maryjnego, zaświadczają o 
licznych duchowych owocach, których 
doświadczyli dzięki czytaniu orędzi 
i udziałowi w wieczernikach modli-
tewnych. Miliony milionów różańców, 
aktów oddania się Matce Bożej i 
aktów wierności Papieżowi przyniosły 
ogromne owoce Kościołowi i stanowią 
wielką pomocą wskazując, jak na-
śladować naszego Pana. Tak wiele 
modlitw zanoszonych do Boga i Matki 
Najświętszej przez członków Kapłań-
skiego Ruchu Maryjnego w czasie 
trwania wieczerników było i będzie 

nadal potężną pomocą dla Kościoła. 
(por. „Do kapłanów, umiłowanych sy-
nów  Matki Bożej” - Wprowadzenie)

Jakie korzyści wypływają z 
wiary w prywatne objawienia?

Zmarły kardynał Bernardino Eche-
verria Ruiz, OFM, dokonał czegoś 
więcej prócz udzielenia imprimatur 
Błękitnej książce. Zrozumiał, jak wiel-
kie duchowe korzyści z nich wynikają. 
Napisał: „Po przeczytaniu i głębokiej 
medytacji orędzi przekazanych przez 
Matkę Bożą księdzu Stefano Gobbi, 
uważam za przywilej udzielić im 
imprimatur do wydania książki „Do 
kapłanów, umiłowanych synów  Matki 
Bożej”, jak również przy tej okazji 
polecam przeczytanie tych orędzi. 
Przyczynią się one do rozszerzenia 
się nabożeństwa do Matki Bożej.”

Kościół nie zakazuje nam przy jęcia 
łaski z nieba, choć musimy zwykle 

czekać na zatwierdzenie objawień. 
Jego Świątobliwość papież Urban 

VIII miał powiedzieć co następuje:
„W przypadkach, które dotyczą 

prywatnych objawień, lepiej jest wie-
rzyć niż nie wierzyć, bo, jeśli uwie-
rzysz i to okaże się prawdą, będziesz 
szczęśliwy, że uwierzyłeś, ponieważ 
nasza Święta Matka o to prosiła. Je-
śli wierzysz, a udowodnią, że było to 
fałszywe, i tak otrzymasz wszystkie 
błogosławieństwa, tak, jakby to było 
prawdą, bo uwierzyłeś, że to praw-
da.”

Święty Paweł powiedział: „Ducha 
nie gaście, proroctwa nie lekceważcie! 
Wszystko badajcie, a co szlachetne - 
zachowujcie”. (Tes. 5,19-21)

Ks. Albert Roux
3 marca 2001

Przekład z ang.: 
Katarzyna Radwańska

Z WPROWADZEnIA 
DO KsIąŻKI 
„Orędzia tej książki stale i wyraź-

nie odnoszą się do apokaliptycznego 
charakteru czasów, w których żyjemy. 
Jest to aspekt orędzi, który jednych 
ekscytuje, a innych gorszy. Dlaczego 
jednak miałoby nas to dziwić? Czyż nie 
ma wielu znaków w naszych czasach? 
Proponuję wszystkim rozważenie pew-
nych ważnych słów, wypowiedzianych 
przez Papieża Pawła VI w 1977 – na 
rok przed śmiercią. Jean Guitton przy-
tacza je w swej książce TAJEMNICA 
PAWŁA VI: «W chwili obecnej istnieje 
wielki zamęt w świecie i w Kościele. 
Pod znakiem zapytania stawia się 
wiarę. Zdarza się, że powtarzam sobie 

straszne zdanie Jezusa z Ewangelii 
według św. Łukasza: <Czy jednak Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie?> (Łk 18,8). Bywa, że ukazu-
ją się książki, w których wiara ograni-
czona jest do kilku ważnych punktów, 
a episkopat milczy. Nie uważa się tych 
książek za dziwne. Tymczasem w mo-
ich oczach jest to dziwne. Zdarza mi 
się, że czytam ponownie Ewangelię o 
końcu czasów i stwierdzam, że w chwi-
li obecnej pojawiają się niektóre znaki 
tego końca. Czy jesteśmy blisko koń-
ca? Nigdy nie będziemy tego wiedzieć. 
Musimy zawsze być gotowi na koniec, 
lecz wszystko może trwać bardzo dłu-
go. Uderza mnie, kiedy przypatruję się 
katolickiemu światu, że we wnętrzu ka-
tolicyzmu myśl niekatolicka wydaje się 

czasem brać górę. Może się zdarzyć, 
że ta niekatolicka myśl, we wnętrzu 
katolicyzmu, stanie się jutro silniejsza. 
Nigdy jednak nie będzie ona ukazywa-
ła myśli Kościoła. Musi pozostać mała 
trzódka, nawet gdyby miała to być bar-
dzo mała trzódka.»

Dlaczego więc gorszyć się, że Ma-
ryja, Matka Kościoła, działa dziś w bar-
dzo intensywny sposób, by utworzyć 
Sobie małą trzódkę, która pozostanie 
wierna Chrystusowi i Jego Kościołowi?

Życzę, aby wszystkim, którzy we-
zmą do ręki tę książkę, pomogła ona 
stać się częścią tej małej, wiernej 
trzódki, którą Matka Boża formuje 
Sobie każdego dnia i której strzeże w 
bezpiecznym schronieniu Swego Nie-
pokalanego Serca.

Kierownik duchowy 
księdza Stefano Gobbiego

8 grudnia 1991
w Uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny

Całość orędzi 
na 3 płytach 

CD mp3
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DroDzy Przyjaciele 
w jezusie i Maryi!
Większość z was już słyszała i 

wie, że Matka Boża przyszła, by za-
brać naszego ukochanego ks. Stefa-
no Gobbiego do Nieba. Po przeżytym 
ataku serca w Mediolanie w dniu 19 
czerwca 2011, w uroczystość Trójcy 
Świętej, powiedział swojemu sekre-
tarzowi, ks. Quartilio Gabrielli, który 
jest obecnie nowym koordynatorem 
Kapłańskiego Ruchu Maryjnego: 

„Czuję, że Matka Boża przyj-
dzie i zabierze mnie, gdy będę sam 
w szpitalu, tak samo jak błogosła-
wiona Hiacynta była sama w szpi-
talu, gdy Maryja przyszła po nią...” 

Kapelan szpitala, który również 
jest członkiem Kapłańskiego Ruchu 
Maryjnego, potwierdził, że nikt nie był 
w pokoju ks. Gobbi, kiedy umarł.

Nic się nie dzieje przez przypa dek. 
Wszystko pochodzi od Bożej Opatrz-
ności! Międzynarodowe re ko lekcje 
Kapłańskiego Ruchu Maryjnego od-
bywały się w dniach od 26 czerwca 
do 2 lipca 2011 roku w Sanktuarium 
Miłosiernej Miłości w Collevalenza, 
we Włoszech. Jest bardzo znamien-
ne, że Matka Najświętsza przyszła, 
aby zabrać do Siebie ks. Gobbiego 
akurat w czasie, kiedy 300 kapła-
nów i 20 biskupów – przedstawicieli 
Kapłańskiego Ruchu Maryjnego z 
5 kontynentów – zebrało się w tym 
jednym miejscu. I z całą pewnością 
jest to znak z nieba, że ks. Gobbi za-
chorował dokładnie na tydzień przed 
rozpoczęciem rekolekcji, a zmarł w 
szpitalu w Mediolanie o godz.15.00 
w środę, 29 czerwca, w uroczystość 
świętych Apostołów Piotra i Pawła, w 
samym środku rekolekcji.

Dowiedzieliśmy się o tym fakcie 
około godziny 15.30. 35 minut wcze-
śniej, około 14.55, kiedy zacząłem 
odmawiać Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego, pomyślałem: 

„Jeśli ks. Gobbi umiera, to jest to 
najlepsza modlitwa za niego.” 

Zaraz po tym, odczułem bardzo 
silnie jego obecność w moim pokoju 

i działo się to, zanim dowiedziałem 
się, że zmarł właśnie w tej godzinie.

Dzień jego śmierci zbiegł się rów-
nież z rocznicą 60-lecia kapłaństwa 
Ojca Świętego Benedykta XVI. Mat-
ka Boża musiała więc przyjąć ofia-
rę z życia ks. Gobbiego w intencji 
Papieża i dla jedności Kościoła. W 
każdym Wieczerniku, zawsze modlił 
się za Ojca Świętego i podkreślał, 
że drugim zobowiązaniem naszego 
członkost wa w Kapłańskim Ruchu 
Maryjnym jest nasza miłość i jedność 
z papieżem. 

Kiedy Benedykt XVI dowiedział 
się o śmierci ks. Gobbi od kardynała 
Ivana Diasa, powiedział: 

„Poszedł prosto do nieba.”
W drugim tomie swej książki „Je-

zus z Nazaretu”, Benedykt XVI mówi 
o następcach Jezusa cierpiących za 
nasze grzechy. Ojciec Święty podał w 
niej przykład Mojżesza, który również 
cierpiał z powodu grzechów swojego 
ludu, a cierpiał do tego stopnia, że 
nie mógł nawet wejść do Ziemi Obie-
canej – mógł ją jedynie zobaczyć z 
daleka. 

Podobnie w naszym czasie Matka 
Boża potrzebowała ofiary ks. Gobbi. 
On także mógł zobaczyć jedynie bli-
ski już triumf Niepokalanego Serca 
Maryi,  działając w sposób wyjątkowy 
na rzecz organizacji wieczerników na 
ca łym świecie i poprzez tak częste w 
nich uczestnictwo.

W dniu 30 czerwca ciało ks. Gob-
bi zostało przewiezione do Colleva-
lenza, gdzie uroczystej Mszy pogrze-
bowej przewodniczył kardynał Dias w 
obecności 300 księży, 20 biskupów i 
bardzo wielu ludzi świeckich. Prywat-
na uroczystość pogrzebowa odbyła 
się w Dongo (Como), we Włoszech, 2 
lipca, w święto Niepokalanego Serca 
Maryi, a równocześnie była to w tym 
roku pierwsza sobota miesiąca lipca. 
Wydarzenia całego tamtego tygodnia 
były niezwykłe i niezapomniane.

W swoim corocznym liście z okazji 
kolejnego Nowego Roku, 1 stycznia 
2011 r., ks. Gobbi zacytował fragment 
swojej wypowiedzi z Fatimy z 2010 

Pamiątkowe zdjęcia z wieczerników 
oraz ze spotkań z wiernymi 

i kapłanami należącymi do KRM 
we wszystkich krajach świata.

„POSZEDŁ PROSTO DO NIEBA!” 
- powiedział Benedykt XVI

Wspomnienie o zwykłym kapłanie, 
który dokonał niezwykłych rzeczy
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roku. Wydaje się, że przepowiedział 
wtedy swoje odejście od nas. 

Napisał: 
„W tym roku mają miejsce nad-

zwyczajne zdarzenia. 12 maja, tutaj 
w Cova da Iria, klęcząc przed Tobą, 
Maryjo, Ojciec Święty Benedykt XVI 
poświęcił wszystkich kapłanów świa-
ta Twemu Niepokalanemu Sercu. W 
związku z tym aktem poświęcenia, 
wydaje się, że zadanie, które wyko-
nywałem jest ukończone i moja po-
dróż zbliża się ku końcowi.” (Fatima, 
25 października 2010)

Osobista misja ks. Gobbi zosta-
ła pomyślnie sfinalizowana. Tuż po 
ukończeniu prowadzenia wieczerni-
ków na terenie Włoch i reszty Europy, 
dosłownie oddał życie niestrudzenie 
pracując na rzecz misji, która została 
mu powierzona przez Matkę Bożą. 
Robił to do końca swoich ziemskich 
dni, tak samo jak papież Jan Paweł 
II. Jak mówi święty Paweł w 2 Liście 
do Tymoteusza: 

„Albowiem krew moja już ma być 
wylana na ofiarę, a chwila mojej roz-
łąki nadeszła. W dobrych zawodach 
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla 
mnie wieniec sprawiedliwości, który 
mi w owym dniu odda Pan, sprawie-
dliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i 
wszystkim, którzy umiłowali poja-
wienie się Jego.”  (2 Tm 4,6-8, jest 
to tekst drugiego czytania w uroczy-
stość Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła, a jednocześnie dzień śmierci 
ks. Gobbiego).

Jak należy interpretować 
to smutne wydarzenie? 
Powinno ono być dla nas wszyst-

kich jakby wezwaniem do przebu-
dzenia. Matka Najświętsza zmusza 
nas teraz do zbadania samych siebie 
i postawienia sobie samym pytania: 

„Czy żyję według orędzi, które 
Ona przekazała nam przez ks. Gob-
biego? Czy żyję w stanie łaski? Czy 
uczestniczę przynajmniej w Wieczer-
niku modlitwy?”

Teraz, kiedy wszyscy jesteśmy 
poświęceni Niepokalanemu Sercu 
Maryi, zaczynają się nowe i ważniej-
sze zadania: żyć tym poświęceniem, 
którego żada od nas Jezus i Jego 
Matka! Z nieba, ks. Gobbi może 
nam pomagać jeszcze lepiej, dlatego 
jego śmierć nie powinna wywoływać 
w nas ani strachu, ani wątpliwości. 
Przeciwnie, bądźmy przekonani, że 
Kapłański Ruch Maryjny żyć będzie 

nadal poprzez nas! W wielu swoich 
orędziach, Matka Najświętsza mówi 
nam: 

„Kapłański Ruch Maryjny jest 
moim własnym dziełem”. 

Dzięki naszemu poświęceniu się 
Jej Sercu może Ona liczyć na każ-
dego z nas, na to, że Jej pomożemy. 
Matka Boża ma dla każdego z nas 
szczególną misję do wykonania i nie 
należy się spodziewać, że ktoś inny 
wykona za nas pracę, jaką Ona chce 
nam powierzyć. Teraz to zadanie na-
leży już tylko do nas. Polega ono na 
tym, abyśmy doprowadzili jak najwię-
cej ludzi do poświęcenia się Niepo-
kalanemu Sercu Maryi i abyśmy po-
mnożyli wieczerniki modlitwy. Maryja 
postawiła każdego z nas w miejscu, 
w którym pragnie, abyśmy się znaj-
dowali, a my wszyscy jesteśmy czę-
ścią jej planu. 

W 1977 r. powiedziała do ks. Gob-
biego:  

„Postawię każdego z was na wła-
ściwym miejscu. Niech każdy stara 
się jedynie dobrze spełnić swoje za-
danie. Niczym innym niech się nie 
zajmuje ani się nie martwi. Na Mnie 
spoczywa zadanie ułożenia wszyst-
kiego zgodnie z Moim planem, który 
Moje Niepokalane Serce już dawno 
przygotowało w świetle Bożej Mądro-
ści.” (29 kwietnia 1977, 126ef)

Światowe przyrzeczenie 
kontynuowania tego dzieła.
Odczucie, którego doświadczy-

li wszyscy przewodniczący KRM z 
całego świata, zgromadzeni w Col-
levalenza skupiało się wokół tego, 
że Matka Boża użyła tego smutnego 
wydarzenia jako znaku, że pragnie 
aby każdy z nas zobowiązał się do 
kontynuowania dzieł rozpoczętych 
przez ojca Gobbi. Jeśli naprawdę 
chcemy pomóc Mace Najświętszej 
w wykonaniu zadania przekazanego 
Jej przez samego Boga, to wszyscy 
muszą zacząć sumiennie wykonywać 
swoją pracę, dążąc do tego, aby Jej 
Niepokalane Serce odniosło tryumf. 
Ta myśl była wyraźnie przekazana 
przez kardynała i biskupów, którzy 
przewodniczyli liturgiom podczas na-
szych rekolekcji.

sobota, 16 lipca 2011 roku

Przekład z ang.: 
Katarzyna Radwańska
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1. NAUKA O BOGU 
W TRÓJCY JEDYNYM

a. Stworzyciel
Wierzymy w jednego Boga, Ojca, 

Syna i Ducha Świętego, Stwórcę 
rzeczy widzialnych – do jakich na-
leży świat, w którym żyjemy – oraz 
niewidzialnych – jakimi są czyste 
duchy, które nazywamy też aniołami 
– Stwórcę również duszy duchowej i 
nieśmiertelnej każdego człowieka.

b. Pełnia bytu i miłości
Wierzymy, że ten jedyny Bóg jest 

absolutnie jeden tak w swej najświęt-
szej istocie, jak i we wszystkich swych 
doskonałościach; w swojej wszechmo-
cy, w swej nieskończonej mądrości, w 
swojej opatrzności, w swej woli i miło-
ści. Jest On „Tym, Który Jest”, jak to 
sam objawił Mojżeszowi; jest Miłością, 
jak pouczył nas Jan Apostoł.

Dwa te imiona, Byt i Miłość, wy-
rażają w sposób niewypowiedziany 
tę samą Boską prawdę o Tym, który 
okazał się nam i który, „mieszkając w 
nieprzystępnej światłości”, jest sam w 
sobie ponad wszelkim imieniem i po-
nad wszelkimi rzeczami oraz wszelkim 
stworzonym umysłem.

c. Tajemnica Trójcy Świętej
Sam Bóg tylko może nam udzielić 

prawdziwego i pełnego poznania 
siebie samego, objawiając się jako 
Ojciec, Syn i Duch Święty. Przez łaskę 
wezwani jesteśmy do uczestnictwa w 
Jego wiekuistym życiu, tu na ziemi w 
pomroce wiary, a po śmierci w światło-
ści wiekuistej. Wzajemne związki two-
rzące odwiecznie trzy Osoby, z których 
każda jest jednym i tym samym bytem 
Bożym, stanowią błogosławione życie 
wewnętrzne Najświętszego Boga, 
które nieskończenie przewyższa to, co 
my po ludzku możemy pojąć. Dlatego 
to dzięki składamy dobroci Bożej za 
to, że bardzo wielu wierzących może z 
nami świadczyć wobec ludzi o jedności 
Boga, choć nie zna tajemnicy Trójcy 
Przenajświętszej.

Wierzymy więc w Boga, który przez 
całą wieczność rodzi Syna, wierzymy 
w Syna, Słowo Boże, które odwiecznie 
się rodzi, wierzymy w Ducha Świętego, 
Osobę niestworzoną, który od Ojca 
i Syna pochodzi jako wiekuista Ich 
miłość wzajemna. W trzech Osobach 
Boskich, które są sobie współwieczne 
i równe, życie i szczęśliwość Boga 

absolutnie jednego występują w naj-
większej pełni i doskonałości, z naj-
większą wzniosłością i chwałą własną 
Tego, który jest, a nie został stworzony. 
Zatem „jedność w Trójcy, a Trójca w 
jedności winna doznawać czci”.

2. NAUKA 
O ZBAWCZYM 

WCIELENIU SŁOWA
a. Zjednoczenie osobowe
Wierzymy w Pana naszego Jezusa 

Chrystusa, który jest Synem Bożym. 
Jest On Słowem wiekuistym; zrodzo-
nym z Ojca przed wszystkimi wiekami 
i współistotny z Ojcem, czyli (po gr.) 
homousios to Patri, przez którego 
wszystko się stało. Przyjął On ciało 
za sprawą Ducha Świętego z Maryi 
Dziewicy i stał się człowiekiem; równy 
więc Ojcu co do bóstwa, a mniejszy od 
Ojca ze względu na człowieczeństwo, 
całkowicie jeden, nie przez zmieszanie 
natur (co jest niemożliwe), lecz jedno-
ścią osoby.

b. Dzieło Jezusa Chrystusa
Zamieszkał On wśród nas pełen 

łaski i prawdy. Obwieścił i ustanowił 
królestwo Boże, sprawiając, że po-
znaliśmy Ojca. Dał nam przykazanie, 
abyśmy się wzajemnie miłowali; tak jak 
On nas umiłował. Nauczył nas drogi 
błogosławieństw ewangelicznych, 
wedle których mamy być ubodzy w 
duchu i cisi, mamy znosić cierpliwie 
dolegliwości, pragnąć sprawiedliwo-
ści, być miłosiernymi, czystego serca, 
czyniącymi pokój, mamy znosić prze-
śladowanie dla sprawiedliwości.

Umęczony został pod Poncjuszem 
Piłatem, On, Baranek Boży, przyjmując 
na siebie grzechy świata, umarł za nas 
przybity do krzyża, przynosząc nam 
zbawienie przez krew odkupienia. 
Pogrzebany, zmartwychwstał własną 
mocą trzeciego dnia, wynosząc nas 
swym zmartwychwstaniem do uczest-
nictwa w życiu Bożym, które jest 
życiem łaski.

Wstąpił do nieba, skąd ponownie 
przyjdzie sądzić żywych i umarłych, 
każdego wedle jego zasług; ci, którzy 
odpowiedzieli na miłość i łaskawość 
Boga, pójdą do żywota wiecznego, 
a ci, którzy aż do śmierci odrzucali 
je, skazani będą na ogień nigdy nie 
gasnący. A królestwu Jego nie będzie 
końca.

3. NAUKA O DUCHU 
UŚWIĘCICIELU

Wierzymy w Ducha Świętego, Pana 
i Ożywiciela, który z Ojcem i Synem 
wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. 
Który mówił przez proroków. On to 
zesłany został nam przez Chrystusa 
po Jego zmartwychwstaniu i wnie-
bowstąpieniu do Ojca; On oświeca, 
ożywia, strzeże Kościół i rządzi nim, 
oczyszczając jego członki, o ile tylko 
nie sprzeciwiają się łasce. Dzięki Jego 
działaniu, które dosięga głębin duszy, 
człowiek, w pokorze zaczerpniętej z 
Chrystusa, może stać się doskonały 
jak Ojciec, który jest w niebiesiech.

4. NAUKA O MARYI 
MATCE CHRYSTUSA

Wierzymy, że Najświętsza Maryja, 
pozostając zawsze dziewicą, była Mat-
ką Słowa wcielonego, Boga naszego 
i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i że 
Ona ze względu na zasługi swojego 
Syna została odkupiona w doskonalszy 
sposób, zachowana wolną od wszelkiej 
zmazy grzechu pierworodnego i darem 
łaski przewyższa dalece wszelkie inne 
stworzenia.

Złączona ścisłym i nierozerwalnym 
węzłem z tajemnicą wcielenia i odku-
pienia, Najświętsza Maryja Panna Nie-
pokalana po dokonaniu życia ziemskie-
go wyniesiona została z ciałem i duszą 
do chwały niebieskiej i upodobniona do 
swego Syna, który zmartwychwstał; 
dostąpiła uprzednio losu wszystkich 
sprawiedliwych. Wierzymy, że Naj-
świętsza Boża Rodzicielka, nowa 
Ewa, Matka Kościoła, spieszy pełnić 
z nieba macierzyńskie zadanie wobec 
członków Chrystusa, aby dopomóc do 
zrodzenia i pomnożenia życia Bożego 
w duszach ludzi odkupionych.

5. NAUKA O 
GRZECHU PIERWORODNYM 

I ODKUPIENIU
a. Powszechność grzechu
Wierzymy, że w Adamie wszyscy 

zgrzeszyli; dlatego to natura ludzka, 
wspólna wszystkim ludziom, z powo-
du grzechu pierworodnego przezeń 
popełnionego doprowadzona została 
do stanu, w którym ponosi szkody 
stąd wynikłe; nie jest ona tą naturą, 
którą posiadali pierwsi rodzice nasi, 
stworzeni w świętości i sprawiedliwo-
ści, i w której człowiek wolny był od 

WYZNANIE WIARY LUDU BOżEGO
UŁOżONE PRZEZ PAPIEżA PAWŁA VI
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zła i śmierci. Tak więc upadła natura 
ludzka pozbawiona została daru ła-
ski, którym przedtem była ozdobiona, 
została zraniona w swoich siłach na-
turalnych, poddana władztwu śmierci, 
która przeszła na wszystkich ludzi; z 
tego powodu każdy człowiek rodzi się 
w grzechu.

Utrzymujemy więc za Soborem 
Trydenckim, że grzech pierworodny 
wraz z naturą ludzką przekazywany 
jest „przez zrodzenie, a nie przez 
naśladownictwo” i że jest on „własnym 
grzechem każdego”.

b. Łaska odkupienia
Wierzymy, że Pan nasz Jezus 

Chrystus odkupił nas przez ofiarę 
krzyża od grzechu pierworodnego i 
od wszystkich grzechów osobistych 
przez każdego z nas popełnionych, 
tak że sprawdza się zdanie Apostoła: 
„Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze 
obficiej rozlała się łaska”.

c. Zbawienny chrzest
Wyznajemy z wiarą jeden chrzest 

ustanowiony przez Pana naszego Je-
zusa Chrystusa na odpuszczenie grze-
chów; że również dzieciom, które nie 
mogły zmazać się jeszcze grzechem 
osobistym, należy udzielać chrztu, 
aby pozbawione łaski nadprzyrodzonej 
przy zrodzeniu, odradzały się „z wody i 
Ducha Świętego do życia Boskiego w 
Chrystusie Jezusie”.

6. NAUKA O KOŚCIELE 
CHRYSTUSOWYM

a. Kościół widzialny i niewidzialny
Wierzymy w jeden, święty, katolicki 

i apostolski Kościół, zbudowany przez 
Jezusa Chrystusa na opoce, którą 
jest Piotr. Jest on Ciałem Mistycznym 
Chrystusa, społecznością widzialną; 
wyposażoną w organy hierarchicz-
ne, i zarazem wspólnotą duchową, 
Kościołem ziemskim, Ludem Bożym 
pielgrzymującym tu na ziemi i Kościo-
łem wyposażonym w dary niebieskie, 
zalążkiem i zaczątkiem królestwa 
Bożego, dzięki któremu dzieło i męka 
odkupienia przedłużają się w pokolenia 
ludzkie; pragnie on z całych sił dosko-
nałego spełnienia przy końcu czasów 
w chwale niebieskiej.

b. Sakramentalna 
świętość Kościoła
Pan Jezus kształtuje Kościół swój 

przez sakramenty, które wypływają z 
Jego pełni. Przez nie bowiem sprawia, 
że członki jego uczestniczą w tajemni-
cy śmierci i zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa, pod tchnieniem Ducha 
Świętego, który udziela im życia i zdol-

ności do działania. Jest więc Kościół 
świętym, choć w łonie swoim obejmuje 
grzeszników, albowiem cieszy się nie 
innym życiem, lecz życiem łaski; jeśli 
członki jego karmią się nią, uświęcają 
się, jeśli zaś odwracają się od niej, 
obciążają się grzechami i zmazami, 
które stoją na przeszkodzie rozsze-
rzaniu się jego promiennej świętości. 
Dlatego Kościół cierpi i czyni pokutę za 
przestępstwa, mając władzę uwolnie-
nia od nich swoich synów dzięki Krwi 
Chrystusa i z daru Ducha Świętego.

c. Władza nauczycielska
Kościół, dziedzic obietnic Bożych 

i córa Abrahama wedle ducha, przez 
owego mianowicie Izraela, którego 
świętych Ksiąg z miłością strzeże i 
którego patriarchów i proroków po-
bożnie czci, zbudowany na apostołach 
– przekazuje wiernie poprzez wieki 
zarówno ich słowo zawsze żywe, jak 
i władzę pasterską w następcy Piotra 
i w biskupach pozostających z nim 
we wspólnocie; wreszcie, ciesząc się 
ustawiczną opieką Ducha Świętego, 
pełni Kościół posłannictwo przecho-
wywania, nauczania, wyjaśniania i 
rozpowszechniania prawdy, którą 
Bóg objawił ludziom przez proroków w 
pewnej mierze jeszcze przysłoniętą, a 
w sposób doskonały i absolutny przez 
Pana Jezusa.

Wierzymy w to wszystko, co za-
wiera się w słowie Bożym, spisanym 
lub przekazanym tradycją, i co Kościół 
podaje do wierzenia jako objawione 
przez Boga, czy to przez uroczyste 
orzeczenie, czy też w zwyczajnym 

powszechnym nauczaniu.
Wierzymy w nieomylność, którą 

cieszy się następca Piotra, gdy prze-
mawia ex cathedra, jako pasterz i 
nauczyciel wszystkich chrześcijan, i 
którą posiada również Kolegium Bisku-
pów, gdy wraz z nim wykonuje urząd 
nauczycielski.

d. Jedność i powszechność
Wierzymy, że Kościół, który Chry-

stus założył i za który się modli, jest 
niewzruszenie jeden co do wiary i 
kultu oraz przez wspólny węzeł świętej 
hierarchii. Przebogata różnorodność 
obrzędów liturgicznych w łonie tegoż 
Kościoła czy też prawowite zróżni-
cowanie dziedzictwa teologicznego 
i duchowego oraz poszczególnych 
dyscyplin nie tylko nie przeszkadza 
jego jedności, ale nawet jaśniej ją 
okazuje.

Uznając, iż poza organizmem 
Kościoła Chrystusowego znajduje się 
wiele elementów uświęcenia i praw-
dy, które jako dobra własne samego 
Kościoła nakłaniają do jedności kato-
lickiej, a zarazem wierząc w działanie 
Ducha Świętego, który we wszystkich 
uczniach Chrystusa wznieca pragnie-
nie owej jedności, mamy nadzieję, 
że chrześcijanie, którzy nie zażywają 
jeszcze pełnej wspólnoty jednego 
Kościoła, zjednoczą się wreszcie kie-
dyś w jedną owczarnię pod jednym 
pasterzem.

e. Narzędzie zbawienia
Wierzymy, że Kościół jest ko-

nieczny do zbawienia. Jeden bowiem 
Chrystus jest Pośrednikiem i drogą 
zbawienia, który w Ciele swoim, 
którym jest Kościół – staje się nam 
obecny. Lecz Boży plan zbawienia 
obejmuje wszystkich ludzi; ci bowiem, 
którzy bez winy nie znają Ewangelii 
Chrystusa i Jego Kościoła, szukają 
jednak Boga szczerym sercem i usiłują 
pod wpływem łaski wypełniać wolę 
Jego poznaną przez głos sumienia, 
należą również, w liczbie wiadomej 
tylko jednemu Bogu, do Jego ludu, 
choć sposobem niewidzialnym, i mogą 
osiągnąć zbawienie wieczne.

7. NAUKA O EUCHARYSTII
a. Ofiara
Wierzymy, że Msza, którą odprawia 

kapłan w zastępstwie Chrystusa mocą 
władzy, otrzymanej przez sakrament 
kapłaństwa, i która ofiarowana jest 
przez niego w imieniu Chrystusa oraz 
członków Jego Mistycznego Ciała, 
jest rzeczywiście ofiarą Kalwarii, 
która uobecnia się sakramentalnie na 
naszych ołtarzach.
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b. Rzeczywista obecność 
Wierzymy, że tak jak chleb i wino 

konsekrowane przez Pana podczas 
Ostatniej Wieczerzy przemieniły się 
w Ciało Jego i w Jego Krew, które 
niebawem miały być za nas na krzy-
żu ofiarowane, również chleb i wino 
konsekrowane przez kapłana prze-
mieniają się w Ciało i Krew Chrystusa 
zasiadającego w chwale niebieskiej.

Wierzymy, że tajemna obecność 
Pana pod postacią tych rze czy, które 
naszym zmysłom w dalszym ciągu 
okazują się takimi jak przedtem, jest 
prawdziwa, rzeczywista i substan-
cjalna.

W tym więc sakramencie Chrystus 
nie inaczej może być obecny jak tylko 
przez przemianę całej substancji 
chleba w Jego Ciało i całej substancji 
wina w Jego Krew przy pozostawaniu 
tylko właściwości chleba i wina, które 
dostrzegamy naszymi zmysłami. 
Ta tajemnicza przemiana w sposób 
należyty i właściwy nazywana jest 
przez Kościół święty przeistocze-
niem (transsubstantiatio). A wszelkie 
tłumaczenia teologów, które starają 
się nieco rozumieć tę tajemnicę, aby 
zgodne były z wiarą katolicką, powinny 
niewzruszenie utrzymywać, że nieza-
leżnie od naszej świadomości chleb 
i wino po konsekracji rzeczywiście 
przestają istnieć, tak że po niej godne 
uwielbienia Ciało i Krew Pana Jezusa 
są prawdziwie przed nami obecne pod 
postaciami sakramentalnymi chleba i 
wina, jak życzył sobie tego sam Pan, 
aby dać nam siebie na pokarm i aby 
nas zespolić w jedności swego Ciała 
Mistycznego. Jedyne indywidualne 
istnienie Chrystusa Pana w chwale 
niebieskiej nie uwielokrotnia się przez 
Sakrament, lecz staje się obecne 
w różnych miejscach świata, gdzie 
odprawia się ofiara eucharystyczna; 
oto mamy owo misterium wiary i bo-
gactw eucharystycznych, które winni-
śmy bezwarunkowo uznać. To samo 
zaś istnienie pozostaje obecne po 
odprawionej Ofierze w Najświętszym 
Sakramencie; który przechowuje się w 
tabernakulum, jakby w jakimś żywym 
sercu naszych świątyń. Dlatego mamy 
obowiązek oddawać cześć i uwielbie-
nie w Świętym Chlebie, na który oczy 
nasze spoglądają, samemu Słowu 
wcielonemu, którego one nie mogą 
oglądać, a które stało się obecne dla 
nas, nie opuszczając jednak niebios.

8. NAUKA O DZIAŁANIU 
KOŚCIOŁA W DOCZESNOŚCI

a. Postęp nadprzyrodzony 
i doczesny

Wierzymy również, że królestwo 
Boże, mające tu na ziemi początek 
w Kościele Chrystusowym, nie jest z 
tego świata którego kształt przemija, i 
że wzrostu tego królestwa nie można 
uważać za to samo co postęp kultury 
ludzkiej czy też wiedzy lub techniki; 
lecz że wzrost ten dotyczy wprost 
coraz głębszego poznawania niedo-
ścigłych bogactw Chrystusowych 
coraz usilniejszego pokładania nadziei 
w dobrach Wiecznych, coraz żarliw-
szego odpowiadania na miłość Bożą 
i wreszcie coraz obfitszego szerzenia 
się między ludźmi łaski i świętości.

Ta sama miłość skłania również 
Kościół do ciągłej troski o prawdziwe 
korzyści ludzi, gdy chodzi o dobra 
doczesne. Albowiem chociaż nie 
przestaje on przypominać swym dzie-
ciom, że tu na ziemi nie mają trwałego 
miasta, to jednak pobudza je, aby 
wedle swych warunków życiowych 
oraz zasobów przyczyniały się do 
wzrostu swego ziemskiego państwa, 
aby popierały sprawiedliwość, pokój 
i zgodę braterską między ludźmi i 
aby udzielały pomocy biedniejszym i 
nieszczęśliwszym braciom.

b. Cele Kościoła
Usilnej troski, z jaką Kościół, ob-

lubienica Chrystusowa, odnosi się 
do potrzeb ludzkich, do ich radości i 
oczekiwań, boleści i trudów, nie na-
leży poczytywać za nic innego jak za 
gorące pragnienie towarzyszenia im, 

aby oświecać ich światłem Chrystusa i 
aby gromadzić oraz jednoczyć wszyst-
kich w Nim, jedynym ich Zbawicielu. 
Nigdy zaś nie należy pojmować tej 
troskliwości w tym sensie, jak gdyby 
Kościół upodabniał się do spraw tego 
świata albo jakby słabnął w samym 
zapale, z jakim wyczekuje Pana i Jego 
wiekuistego królestwa.

9. NAUKA O OSTATECZNYM 
DOPEŁNIENIU 

ZBAWIENIA
a. Kościół eschatologiczny
Wierzymy w życie wieczne. Wie-

rzymy, że dusze tych wszystkich, 
którzy umierają w łasce Chrystusa – 
czy to dusze mające jeszcze dopełnić 
ekspiacji przez ogień czyśćcowy, czy 
też te, które zaraz po rozłączeniu się z 
ciałem przyjmowane są przez Jezusa, 
jak dobry łotr, do raju – tworzą lud Boży 
po śmierci, która zostanie całkowicie 
zniszczona w dniu zmartwychwstania, 
kiedy owe dusze połączą się ze swymi 
ciałami.

Wierzymy, że mnóstwo dusz, które 
gromadzą się w raju z Jezusem i Ma-
ryją, tworzy Kościół niebieski, gdzie 
zażywając wiecznej szczęśliwości, 
oglądają Boga takim, jakim jest, a 
także w różnym stopniu i na różny 
sposób uczestniczą wespół z aniołami 
w sprawowaniu Boskiej władzy, przy-
należnej Chrystusowi uwielbionemu, 
gdy wstawiają się za nami i wspierają 
naszą słabość swą braterską pieczo-
łowitością.

b. Świętych obcowanie 
źródłem nadziei 
Wierzymy w obcowanie wszystkich 

wiernych chrześcijan, a mianowicie 
tych, którzy pielgrzymują na ziemi, 
którzy po zakończeniu życia doczesne-
go oczyszczają się, oraz tych, którzy 
cieszą się szczęśliwością niebieską – i 
że wszyscy łączą się w jeden Kościół; 
wierzymy również, że w tym obcowa-
niu mamy skierowaną ku sobie miłość 
Boga miłosiernego i Jego świętych, 
którzy zawsze nakłonione mają uszy 
ku słuchaniu naszych próśb, jak za-
pewnia nas o tym Jezus: „Proście, a 
otrzymacie”.

Wyznając tę wiarę i tą nadzieją oży-
wieni wyczekujemy zmartwychwstania 
umarłych i życia przyszłego wieku. 

Błogosławiony Bóg, 
Święty, Święty, Święty. Amen.

Tekst Credo Pawła VI w przekładzie 
pochodzącym z modlitewnika „Wierzę 
w Ciebie, Boże” - oprac. ks. Waldemar 

Wojdecki, Warszawa 1979
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CHodźCIe 
w ŚwIATłoŚCI
Z Raju – do którego wesz łam z 

ciałem – patrzę dziś na was Moimi 
macierzyńskimi i miłosiernymi 
oczami. Sprawiam, że zlewają się 
na was promienie Mojego Niepo-
kalanego światła. W najgłę bszej, 
coraz bardziej otaczającej was 
ciemności zapraszam was do kro-
czenia promiennym szlakiem wy-
chodzącym z Mojego Serca. Ma łe 
dzieci, kroczcie w światłości wa-
szej Niebieskiej Mamy. Pozwólcie 
się nieść fali Jej rajskiego zapa-
chu.

Kroczcie w Światłości Wia ry.
Żyjecie w czasach, kiedy Moje 

dzieci narażone są na wielkie nie-
bezpieczeństwo oddalenia się od 
prawdziwej wiary. Szerzą się błę-
dy. Słucha się ich i idzie za nimi. 
Propaguje się je i rozpowszechnia, 
zwłaszcza w prasie – nawet w pra-
sie o charakterze religijnym. Jakże 
konieczna jest dziś prasa przekazu-
jąca Prawdy Wiary jasno i w całej 
ich pełni!

Powinniście więc czuwać, mo-
dlić się i zdecydowanie trwać w 
wierności autentycznemu Urzę-
dowi Nauczycielskiemu Kościoła. 

Dlatego zachęcam was do słucha-
nia nauczania Papieża, do częstego 
odmawiania – jako pełnego wyzna-
nia wiary – Credo ułożonego przez 
Mojego umiłowanego syna, Papie-
ża Pawła VI, który wszedł już do 
wieczności. Wytrwacie w ten spo-
sób w prawdziwej wierze, najmilsi 
synowie. Ja, wasza Matka, jestem 
dla was wszystkich wzorem, któ-
ry wskazuje wam, jak powinniście 
wierzyć jedynemu Słowu Boga, 
jak je zachowywać i kochać, jak 
nim żyć.

Kroczcie w Światłości Łaski.
Grzech jak straszny rak zaraża 

dziś coraz więcej dusz i prowadzi 
je do śmierci. Gdybyście popatrzy-
li Moimi oczami, zobaczylibyście, 
do jakiego stopnia rozszerzyła się 
ta prawdziwa duchowa epidemia, 
dokonująca spustoszenia wśród 
tylu Moich dzieci. Stają się one 
ofiarami zła.

Powinniście być Moimi narzę-
dziami dla uzdrowienia wszystkich 
biednych grzeszników. Dlatego 
za praszam was do pójścia drogą 
miłości i Bożej łaski, umartwienia 
i pokuty, modlitwy i świętości.

Idźcie drogą miłości.
Obecnie niepohamowana nie-

Słowa Matki Bożej 
o wyznaniu wiary PaPieża Pawła Vi

z książki ks. Stefano Gobbiego „Do kaPłanów, 
uMiłowanych Synów Matki Bożej”

S P E C J A L N A   O F E R T A
Przypominamy wszystkim naszym Czytelnikom nie znającym jeszcze niezwykłych przesłań otrzymywa-

nych przez ks. Stefano Gobbiego w latach 1973-1997, że posiadamy w sprzedaży - UWAGA! WYŁĄCZNIE 
W WYDAWNICTWIE - małą ilość drugiego wydania tej książki. Jest to reszta zapasów magazynowych z 
roku 1998. Książki te nie odbiegają niczym w treści od wydania z roku 2010, są również w twardej lakiero-
wanej oprawie, 944 strony.  Jedynie mogą posiadać dla niejednego często niezauważalne drobne pożółkłe 

kropki widoczne wyłącznie na białym 
brzegu książki (zob. zdjęcie). Jest to 
jednak wyjątkowa okazja do zakupu. 
Cena rynkowa książki to 38 zł. My 
oferujemy książki z wyprzedaży za 
połowę ceny czyli 19 zł + 11 zł koszt 
wysyłki (list polecony ekonomiczny). 
Aby zamówić tę książkę wystarczy 
więc wpłacić na nasze konto bankowe 
30 zł z wyraźną adnotacją „Do Kapła-
nów - wyprzedaż”. Prosimy, aby nie 
zapominać w adresie nadawcy o ko-
dzie pocztowym. 

zachęcamy do zakupu, 
bo taka okazja się 
już nie powtórzy!

nawiść i egoizm rozszerzają się 
wszędzie w sposób coraz bardziej 
niebezpieczny. Mój przeciwnik 
wpro wadza wszędzie podział: w 
ro dzinach, we wspólnotach za-
kon nych, w Kościele, w całej spo-
łeczności ludzkiej.

Jak niełatwe staje się dziś po-
rozumienie się, jak trudno żyć we 
wzajemnym zrozumieniu i zgo-
dzie! Proszę was więc o trwanie 
zawsze w Moim Pokoju, o sta-
nie się narzędziami Pokoju dla 
wszystkich. Dlatego też z łagod-
ną stanowczością proszę was o 
ciszę, o konkretne gesty miłości 
i o wspólnotę. Zapraszam was do 
udzielania pomocy temu, kto jej 
potrzebuje, do ciągłego przeka-
zywania wszystkim słów pokoju i 
pojednania.

Dzięki temu rozsiejecie Moje 
Niepokalane Światło w ciemno-
ściach, które się rozprzestrzeniły. 
Przyczynicie się do przemiany wa-
szego ziemskiego życia na wzór 
tego, którym żyje się tu w Raju, 
dokąd wasza Niebieska Mama zo-
stała wzięta ze Swym chwalebnym 
ciałem.

Orędzie nr 292 
z 15.8.1984
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Siostra Nirmala, przełożona  
generalna sióstr misjonarek 
miłości (1997- 2009), przywołuje 
wspomnienie o błogosławionej 
Matce Teresie (1910-1997).

To było w 1958 roku, w marcu. 
Zapukałam do drzwi, jakaś siostra 
otwarła. Powiedziałam jej, że 
chcę rozmawiać z Matką Teresą. 
Przyszła. Weszła przez te właśnie 
drzwi. Patrzyłam na nią, pierwsze 
mocne wrażenie wywarł na mnie 
jej wzrok. Przyglądając się Matce 
Teresie pomyślałam „Ta osoba nie 
jest z tego świata, jest z nieba.” 

45 lat minęło. W 1997 Matka 
Teresa wybrała siostrę Nirmalę, 
aby stanęła na czele zgromadzenia. 
Z okazji ogłoszenia błogosławioną 
Matki Teresy z Kalkuty, co miało 
miejsce 21 października 2003, 
siostra Nirmala, przejmując pełną 
odpowiedzialność za Zgroma-
dzenie, odpowiedziała na pytania 
włoskiego dziennika Avvenire: 

- Co dla siostry oznacza ogło-
szenie Matki teresy błogosła-
wioną?

To potwierdzenie, że Bóg po-
chwala życie, jakie prowadziła i 
że jest ona godna wyniesienia do 
chwały ołtarzy. Jest to także zachę-
ta dla nas wszystkich: jak Matka 
Teresa możemy stać się świętymi, 
wszyscy możemy stać się święty-
mi; mamy tam na górze kogoś, na 
kogo możemy patrzeć, czyje życie, 
cnoty są godne naśladowania.

- Matka nazywała siostrę „ad-
wokatem biednych”, czy to z po-
wodu siostry wykształcenia?

To Matka Teresa poprosiła 
mnie o studiowanie prawa. Kie-
dy przyjechałam do Kalkuty nie 
miałam jeszcze ukończonych 
studiów prawniczych, skończyłam 
studia uniwersyteckie z zakresu 
nauk politycznych, ale nie mia-
łam specjalizacji. Po ślubach, po 
pierwszej profesji, poprosiła mnie 
o studiowanie prawa. Otrzymałam 
dyplom, ale nigdy nie pracowa-
łam jako prawnik. Pewnego dnia, 
zapytałam Matkę Teresę: „Mat-

ko, dlaczego miałam 
studiować prawo?” 
Odpowiedziała mi: 
„Chciałaś skończyć 
prawo, a przyszłaś 
do mnie, rezygnując 
ze swoich studiów, 
przywróciłam ci więc 
po prostu to, z czego 
zrezygnowałaś. Po-
wiedziała mi: zacznij 
praktykować prawo, 
które studiowałaś, 
ale nie w sądzie ludz-
kim, tylko w Najwyż-
szym Sądzie Boga, w 
Niebie, wprowadza-
jąc w życie najwyższe 
prawo: miłość. Zatem broniąc 
wobec Pana sprawy najuboższych, 
pośród nauboższych, wprowadzasz 
w zycie prawo.” 

- Kierowała siostra gałęzią 
kontemplacyjną zgromadzenia. 
Jaka jest różnica pomiędzy  kon-
templacją i działaniem?

Działanie jest owocem kontem-
placji. Kiedy jesteśmy zjednoczeni 
z Bogiem poprzez kontemplację, 
wtedy otrzymujemy światło i mi-
łość, których potrzebujemy, aby 
służyć bliźnim.

- Jakie wrażenie pozostało w 
siostrze z ostatnich chwil życia 
Matki teresy?

Kiedy Matka Teresa zmagała 
się ze śmiercią, przyszłam do jej 
pokoju. Powiedziała mi, że nie 
może już oddychać. Zawołałam 
o pomoc, krzyczałam do sióstr: 
Matka Teresa nie może oddy-
chać! Przyszły, a ja wyszłam z jej 
pokoju, potem wróciłam. Matka 
Teresa patrzała na mnie błagalnym 
wzrokiem, jakby mówiła: pomóż 
mi! To był ten rodzaj błagania, 
rozumiecie? Powiedziałam sobie: 
pierwsza rzecz, jaka mnie w niej 
dotknęła to jej wzrok i ostatnia 
rzecz to też wzrok. Wtedy ostatni 
raz nasze spojrzenia spotkały się 
za jej życia. 

- pamięta siostra jakiś szcze-
gólny epizod z Jej pogrzebu?

Nie epizod, ale całą sytuację.
Zobaczyć, jak ona przyciąga 
uwagę ludzi każdej nacji, każdej 
kultury, każdej klasy społecznej. 
Umarła, ale tak naprawdę była 
bardziej żywa niż kiedykolwiek. 
Zjednoczyła wszystkich tych 
ludzi. To było piękne. Ludność 
Kalkuty bardzo mnie wzruszyła. 
Tłum przechodził. Kiedy w końcu 
wróciliśmy do Domu Generalnego 
ludzie krzyczeli „Matko Tereso, 
jesteś nieśmiertelna, nigdy Cię 
nie zapomnimy!” To było wzru-
szające. 

- Kiedy Matka teresa powie-
rzyła siostrze kierowanie zgro-
madzeniem, czy zasugerowała 
siostrze coś w szczególności?

Nie, nic szczególnego. Jej od-
wieczną radą było pielęgnować 
jedność z Bogiem, dbać o osobistą 
świętość oraz o wzajemną miłość 
braterską.

- Czy jest różnica w byciu 
przełożoną zgromadzenia za życia 
Matki teresy i obecnie?

To oczywiste, że gdyby Matka 
Teresa była jeszcze z nami, byłoby 
łatwiej. Mogłabym zawsze na nią 
liczyć. Ale równocześnie, nawet 
kiedy jej nie ma jej pośród nas 
fizycznie, to jesteśmy pewni, że 
jest wśród nas. To nie obecność 
fizyczna, ale duchowa. Możemy 
uciekać się do niej, zwracać się 
do niej z naszymi problemami. W 

SPOJRZENIE 
MATKI TERESY



4/2011

47

pewnym sensie może nam pomóc 
bardziej teraz niż wcześniej.

- Matka teresa mówiła, że  w 
naszych rękach jest ewangelia. 
Co chciała przez to powiedzieć?

Ona była święta i chciała że-
byśmy wszystkie stały się święte. 
Więc mówiła nam: musicie chcieć 
się uświęcić się z przekonaniem, 
z miłością Boga, z pomocą Boga. 
Powtarzała nam, wyliczając na 
palcach,  zwracając uwagę na 
każde słowo: Chcę, z pomocą 
Boga być świętą. A jak stać się 
świętą? Wyliczała każde słowo na 
palcach drugiej ręki: Ty uczyniłeś 
to dla mnie. A potem łącząc obie 
dłonie mówiła: Osiągamy świętość 
przez miłość do bliźnich i przez 
modlitwę.

Przekład z franc.: Ewa K.
Stella Maris, 3/2011, str. 30
*
W marcu 2009 siostry z całym 

prawdopodobieństwem wybrałyby 
s. Nirmalę na trzecią kadencję jako 
przełożoną generalną. Poprosiła 
ona jednak o możliwość odejścia 
ze względu na stan zdrowia. 
Pragnęła się na nowo poświęcić 
kontemplacji.  

S. Nirmala do 24 roku życia 
wyznawała religię hinduistyczną. 
Po zapoznaniu się z działalnością 
Matki Teresy nawróciła się na 
katolicyzm.

W życiu Zgromadzenia Mi-
sjonarek Miłości wszystko toczy 
się spokojnym rytmem. Obecnie 
na jego czele stoi Niemka siostra 
Maria Prema Pierick, druga prze-
łożona po bł. Matce Teresie. Zgro-
madzenie liczy 5,2 tys. sióstr roz-
mieszczonych w 750 placówkach. 
I nie widać spadku powołań.

Gdy umierała Matka Teresa, 
wspólnota liczyła 4 tysiące sióstr 
w 560 domach. Siła oddziaływa-
nia Matki Teresy nie osłabła po 
jej śmierci. Mamy ją jako przyja-
ciółkę i rzecznika w niebie, blisko 
Boga – mówi s. Prema.

W ubiegłym roku w Indiach 
uroczyście obchodzono setną 
rocznicę urodzin błogosławionej. 
W prestiżowej galerii sztuki w 
Delhi prezentowano wystawę 
zdjęć z pracy Matki Teresy. Ich 
autor znany fotograf Raghu Rai 
przez lata cieszył się zaufaniem 
zakonnicy i dokumentował jej 
działalność. Tak wspomina śmierć 

Misjonarki Miłości: 
Tysiące ludzi stały w kolejce w 

deszczu, by po raz ostatni spojrzeć 
na swoją Matkę. Ona jest cały czas 
z nami. Jest także moją Matką – 
powiedział wzruszony.

O tym, że śmierci Matki Te-
resy nie należy traktować jako 
odejścia, mógł świadczyć rów-
nież jej tryumfalny pogrzeb. Na 
ulicach miasta oddało jej hołd 
1,5 miliona ludzi, a ciało zostało 
złożone w kaplicy domu macie-
rzystego Misjonarek Miłości. Przy 
drzwiach budynku wciąż znajduje 
się drewniana tabliczka z napisem: 
„Mother Teresa, M.C. in” (Matka 
Teresa – obecna).

MODLITWA 
O ŁASKĘ ZA 

WSTAWIENNICTWEM
BŁ. MATKI TERESY

Ułożył ją do prywatnego odma-
wiania abp Kalkuty, H. Souza. 

Boże, nasz kochający Ojcze. 
Wywyższyłeś dla nas piękno 
miłości w życiu Matki Teresy z 
Kalkuty. Ona ukazała biednym i 
cierpiącym, słabym i samotnym, 
jak tęsknisz, aby ich kochać, jak 
w ich ubóstwie i bólu pragniesz 
ich przez Jezusa, swojego Syna. 
To był On, ukryty w ubogich, któ-
rym ona służyła jak jej Pan i któ-
rych kochała jak jej Oblubieniec. 
Niech jej przykład ośmiela nas do 
rozpoznawania Jezusa w naszych 
braciach i siostrach będących w 
potrzebie i służenia im z zapałem 
i radością, uprzejmością i współ-
czuciem, jak to czyniła ona.

Niech jej praca będzie kontynu-
owana. Prosimy Cię też, drogi Oj-
cze, aby za jej wstawiennictwem 
łaska Twoja dotknęła naszych 
słabości i uleczyła nasze rany. 
Prosimy o tę szczególną łaskę (tu 
wymień specjalne łaski, o które się 
modlisz) przez wstawiennictwo 
dzieła Twych rąk, Matki Teresy.

Niech piękno jej życia, świę-
tość i przesłanie Kościół niesie 
tak, jak ona głosiła piękno Twego 
Syna obecnego w drogocennym 
przebraniu ubogiego. Amen.

O otrzymanych łaskach za wsta-
wiennictwem bł. Matki Teresy 

można pisać na adres: 
The Postulator, 54A A. J. C. Bose 
Road, Calcutta 700 016, INDIA

List Matki Teresy 
do Polaków

W 1996 r., zatrwożona informacją, że w 
polskim parlamencie toczy się dyskusja nad 
zmianą ustawy chroniącej życie nienarodzo-
nych, przysłała list z Kalkuty do Polaków. 

Moi Drodzy Bracia 
i Siostry w Polsce! 

Jak wiecie, jestem w szpitalu, ale 
słysząc o zmianach prawa, jakie są roz-
ważane w Polsce, czuję, że Bóg chce, 
abym zwróciła się do Was w imieniu nie-
narodzonych dzieci.

Życie jest najpiękniejszym darem 
Boga. On stworzył nas do wielkich rze-
czy, aby kochać i być kochanym. Bóg 
daje nam czas na ziemi, abyśmy poznali 
Jego Miłość, abyśmy doświadczyli Jego 
Miłości do głębi naszego istnienia. Aby-
śmy Go kochali, byśmy kochali naszych 
braci i siostry. Życie jest darem Boga. Da-
rem, którym tylko Bóg może obdarzać. I 
Bóg w swojej pokorze dał mężczyźnie i 
kobiecie zdolność współpracy z Nim w 
przekazywaniu życia. Jakikolwiek był 
Jego zamiar, nie wolno nam ingerować 
w ten piękny Boży dar ani go niszczyć. 
Dlaczego dzisiaj ludzie boją się małego 
dziecka? Ponieważ chcą mieć łatwiej-
sze, bardziej komfortowe, wygodniejsze 
życie? Więcej wolności? Bać się należy 
jedynie łamania Bożych praw, ponieważ 
Bóg w swojej nieskończonej i czułej mi-
łości pragnie tylko naszego dobra, na-
szego szczęścia, naszej miłości.

Moi kochani Polacy! Uczcie swoich 
młodych kochać Boga. Uczcie ich mo-
dlić się. A jeśli będziecie trzymać się 
razem, będziecie kochać się wzajemnie 
taką miłością, jaką Bóg kocha każdego 
z nas. Z całych sił starajmy się utrzymać 
jedność polskich rodzin. Wnośmy praw-
dziwy pokój w naszą rodzinę, otocze-
nie, miasto, kraj, w świat. Zaczynajmy 
od pełnego miłości pokochania małego 
dziecka już w łonie matki. Jak już wielo-
krotnie mówiłam w wielu miejscach, tym, 
co najbardziej niszczy pokój we współ-
czesnym świecie, jest aborcja, ponieważ 
jeżeli matka może zabić swoje własne 
dziecko, co może powstrzymać Ciebie 
i mnie od zabijania się nawzajem? Naj-
bezpieczniejszym miejscem na świecie 
powinno być łono matki, gdzie dziecko 
jest najsłabsze i najbardziej bezradne, w 
pełni zaufania całkowicie zdane na mat-
kę. I pamiętajcie, że Jezus powiedział: 
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z 
tych braci moich najmniejszych, Mnie-
ście uczynili” (Mt 25,40). Ofiarowuję 
wszystkie swoje cierpienia, wynikające z 
choroby i bezradności, abyście dokonali 
prawidłowego wyboru – abyście wybrali 
życie, zgodnie z wolą Bożą. Módlmy się! 
Niech Bóg Was błogosławi.

 Kalkuta, 24 września 1996 r.
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Prosić Boga... W Biblii różne terminy greckie wy-
rażają tę samą ideę, pojęcie modlitwy: aiteo - prośba; 
deomai - wyrażanie potrzeby, chęci; erotao - zabieganie 
o coś. Te słowa używane w mowie religijnej i świeckiej 
podkreślają natarczywe prośby, akt modlitwy, żebranie 
i równocześnie błaganie, proszenie, wzywanie… to, co 
my nazywamy modlitwą, której pierwotne znaczenie to 
modlitwa błagalna.

Tutaj zaznaczyć chcemy bardzo ważny element, 
szczególnie dla nas chrześcijan. Modlitwa rozwija się w 
ośmiu  różnych, ale głęboko ze sobą połączonych kierun-
kach. wyróżniamy bowiem:

Uwielbienie, prośbę (daj mi..., zmiłuj się...), kontem-
plację, medytację, modlitwę w ciszy (rozmowa z Bogiem), 
adorację (np. przed Najświętszym Sakramentem), odpo-
czynek w Bogu, dziękczynienie.

Ponadto ta wzniosła relacja z Bogiem wyraża się na 
dwa sposoby: w formie modlitwy osobistej oraz modlitwy 
wspólnotowej (np. podczas liturgii, w kościele).

Przyjrzyjmy się teraz bliżej modlitwie prośby.
Ta forma modlitwy jest niezbędna dla wierzących. 

Trzeba więc być ostrożnym, gdyż wielu niesłusznie myśli, 
że wystarczy chwalić Boga, albo modlić się tylko w spra-
wach ważnych. Jest w tym brak pokory lub miłości czy 
nawet wiedzy  duchowej, biblijnej, teologicznej. Istnieje 
powszechna błędna idea, która skłania do myślenia, że 
Bóg ma inne rzeczy do zrobienia niż wysłuchiwać nasze 
modlitwy.

Odpowiedzmy więc z pewnością, że modlitwa proś-
by dotyczy całego życia wierzących i po prostu ludzi. 
Ciągle wraca ona w Biblii (psalmy odzwierciedlają to w 
najszerszym zakresie) i jest wszechobecna. Nasz Pan - 
Jezus Chrystus zaprasza nas do życia tą modlitwą bez 
przerwy. To dlatego powiedział: „Proście, a będzie wam 
dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam.  
Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; 
a kołaczącemu otworzą.  Gdy którego z was syn prosi 
o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy 
prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli 
jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o 
ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co 
dobre, tym, którzy Go proszą.” (Mt 7,7-11). 

W innym miejscu Jezus powiedział: „A o cokolwiek 
prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był 
otoczony chwałą w Synu.  O cokolwiek prosić mnie bę-
dziecie w imię moje, Ja to spełnię.” (J 14,13-14).

Na prośbę apostołów o to, aby Jezus nauczył ich 
modlić się, Jezus uczy modlitwy „Ojcze Nasz”, która jest 
wzniosłą modlitwą błagalną (por. Mt 6,9-13). Wyraża ona 
istotę naszej relacji z Bogiem. Ta relacja zawiera nasz byt 
oraz cały świat. Modlitwa bowiem sama w sobie to coś 
niewielkiego. Modlitwa zaś błagalna jest istotna dla innych, 
dla wszystkich ludzi, dla świata. Zawiera się w niej świetli-
sty dowód na miłość wierzących wobec wszystkich ludzi. 
W swej istocie, modlitwa ta wyraża, ukazuje Bogu rzeczy 
niemożliwe dla człowieka. Dochodzimy w tej sposób do 
innej prawdy odnoszącej się do prośby. Chodzi o naszą 
religijną wiedzę: Bóg jest Wszechmogący, jest tak wielki, 
że może spełnić wszystkie modlitwy całego świata, nawet 
te najbardziej nieistotne. Czyż w czasach, gdy komputer 
wykonuje miliony, miliardów operacji na sekundę, nie 
myśli się o Bogu, który wszystko stworzył, że ma On inne 

sprawy na głowie 
niż odpowiadanie 
na nasze prośby, 
te najmniejsze? 
Jakiż w tym brak 
znajomości wiel-
kości, nieskoń-
czoności Boga! 
Jego zaintereso-
wania się nami 
i najmniejszymi 
rzeczami! Nie, 
S twórca  k tó ry 
stworzył każdy 
atom, materię i 
z o r g a n i z o w a ł 
wszystko z z mą-
drością, Stwórca 
świata i życia, cie-
szy się,  spełnia-
jąc nasze prośby, 
nawet te najmniejsze. To jest 
wobec Niego niczym, a jednak On 
czeka na nas, abyśmy się modlili 
z miłością i wiarą. 

Święty Paweł  powiedział: 
„Temu zaś, który mocą działającą 
w nas może uczynić nieskończenie 
więcej, niż prosimy czy rozumie-
my,  Jemu chwała w Kościele i w 
Chrystusie Jezusie po wszystkie 
pokolenia wieku wieków! Amen.” 
(Ef 3,20-21)

Nie wahajmy się więc przedsta-
wiać Bogu nasze prośby. Trzeba 
modlić się z mocną wiarą, z miło-
ścią bez podstępu i bez wątpliwo-
ści (por. J 1,6; 4,3). Według słów 
apostoła Jana wiemy, że „Ufność, 
którą w Nim pokładamy, polega 
na przekonaniu, że wysłuchuje 
On wszystkich naszych próśb 
zgodnych z Jego wolą.  A jeśli 
wiemy, że wysłuchuje wszystkich 
naszych próśb, pewni jesteśmy 
również posiadania tego, o cośmy 
Go prosili.” (1 J 5,14-15).

Tę prawdę ukazaną przez świę-
tego Jana, znajdujemy w Biblii. 
W życiu patryjarchów, sprawiedliwych, proroków w ich 
pismach. Znajdujemy ją w psalmach, które są wzorcami 
modlitwy i wspaniałym wsparciem, aby dobrze się modlić 
samemu oraz z braćmi i siostrami.

Módlmy się więc niestrudzenie w miejscach świętych, 
przeznaczonych do tego (w kościołach, kaplicach, itp.) i 
wszędzie tam gdzie możemy (w domu, na łonie natury, 
podczas spaceru, w samochodzie, wykonując naszą pra-
cę…). Jak powiedziała święta Bernadetta: modlitwa jest 
dobra wszędzie.

Prośmy Boga, z różańcem w ręku, o łaski dla wszystkich 
ludzi, dla naszych bliskich, dla nas samych i dla naszych 
zmarłych. Mamy wiele rzeczy, o które możemy Go prosić: 

JaCques Magnan

Proście, 
a będzie wam dane

mt 7,7
Modlitwa jest cudownym środkiem, który jednoczy 

osobę wierzącą z Bogiem. Jest relacją miłości, 
kiedy pochodzi z serca pełnego wiary i czułości.

 Spójrzmy, jak ważna i cenna jest modlitwa prośby w życiu 
człowieka wierzącego i w życiu każdego człowieka.
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JaCques Magnan

Proście, 
a będzie wam dane

mt 7,7

pokój serca, po-
kój na świecie, 
sprawiedliwość, 
n a w r ó c e n i a , 
czyli o życie w 
miłości do Boga 
i do ludzi. Mo-
żemy prosić o 
dobra niebiań-
skie i ziemskie, 
zawsze szukając 
najpierw Króle-
stwa Niebieskie-
go. Modlić się 
o zbawienie, o 
owocność na-
szego życia, o 
przebaczenie, 
ochronę, uzdro-
wienie, przyjście 
Królestwa Boże-

go, o łaski, o Ducha Świętego…
Tak! Zmobilizujmy niebo i zie-

mię. Liczmy też  zdecydowanie 
na wstawiennictwo świętych, 
którzy wołają do Boga, przed 
Jego tronem, ale jak my, muszą 
cierpliwie czekać (por. Ap 9,11). 
Liczmy na wstawiennictwo na-
szych braci wierzących, którzy 
w różny sposób wołają do Boga 
i modlą się z wiarą. Liczmy na 
niezwykłe wstawiennictwo Maryi 
Dziewicy, chwalebnej, wziętej 
do chwały Nieba. Potęga Maryi, 
w której Bóg się raduje, jest dla 
nas wszystkich ratunkiem. Kiedy 
Maryja idzie obok nas wierzących, 
którzy Ją kochają, wtedy wszyst-
ko  toczy się dobrze. Trzeba, jak 
w innych rodzajach modlitwy, 
aby miłość i wiara były szczere 
i pokorne. Codzienna modlitwa 
różańcowa jest niezwykle silna. 
Wyprasza cuda. 

Proście, a będzie wam dane, 
mówi Pan. Bóg jest, choć ukryty, 
bardzo blisko nas, nawet najwięk-
szych grzeszników. Niektórzy w 

smutku i rozpaczy, w głębinach ciemności grzesznego 
życia bez Boga otrzymali łaskę, siłę, odwagę, żeby zawołać 
do Boga, który był cały czas blisko nich, aby uwolnił ich od 
zła. Bóg usłyszał ten krzyk i ich życie uległo przemianie. 
Tak, Bóg słyszy pokorną modlitwę nawracającego się 
grzesznika. Słucha modlitwy sprawiedliwego, który prosi 
z natarczywością i wiarą. I natrętna wdowa otrzymuje 
odpowiedź (por. Łk 18,1-8).

Bóg jest blisko każdego z nas. Wie wszystko, widzi nas 
i słyszy. Módlmy się, prośmy, aby zakończyły się wojny, 
choroby, klęski naturalne, huragany, powodzie, wszystko 
co zagraża naszemu życiu... Powróćmy do używania ka-
dzidła, jego odrobina z pokorną modlitwą do Pana może 

Modlitwa jest cudownym środkiem, który jednoczy 
osobę wierzącą z Bogiem. Jest relacją miłości, 

kiedy pochodzi z serca pełnego wiary i czułości.
 Spójrzmy, jak ważna i cenna jest modlitwa prośby w życiu 

człowieka wierzącego i w życiu każdego człowieka.

oddalić od nas, od naszych domostw burze, huragany, 
śnieżyce...

Pozwalajmy Bogu dokonywać cudów. Oczywiście 
człowiek wierzący widzi je w życiu własnym i bliskich. 
Powróćmy do posługiwania się wodą święconą, z którą 
Bóg związał ogromne łaski. Błogosławić nią ludzi, miesz-
kania, przedmioty to przyzywać Bożej łaski. Wierzyć w to, 
to posiąść ją rzeczywiście. Bóg daje nam Siebie i to daje 
nam bez wyrachowania. Nie lękajmy się prosić Boga o 
wszystko, oczywiście jeśli wiemy, że Jemu się to podoba, 
że jest to dobre dla nas, dla innych, ponieważ zła prośba 
jest oczywiście obrazą dla Stworzyciela. We wszystkich 
naszych modlitwach Bóg wie, czy jest dobre wysłuchanie 
nas czy też nie. Zaufajmy więc Jego świętej woli.

Panie, Boże nasz, wierzymy w Ciebie. Wiemy, że 
nas prosisz o nieustanną modlitwę. Wiemy, że słuchasz 
modlitwy swoich dzieci, że dajesz nam łaski potrzebne do 
zbawienia, do tego, byśmy w Tobie wzrastali, w miłości i 
w świetle. O, nasz Boże, udziel nam Ducha Świętego, aby 
Twoja wola wypełniała się w nas. Amen.

Przekład z franc.: Ewa K.
Stella Maris nr  5/2011, str. 12-13

SZTuka MODLITWY 
Kiedy wierni się modlą, zdobywają Serce 

Boga, dla którego nie ma nic niemożliwego. 
Dlatego, jak napisałem w Novo millennio in-
eunte, potrzeba, by wyróżniali się oni „sztuką 
modlitwy”, tak aby wszystkie wspólnoty 
chrześcijańskie stały się prawdziwymi „szko-
łami” modlitwy. (...) Człowiek współczesny 
wydaje się pewny siebie, a jednak, zwłaszcza 
w momentach krytycznych, musi uznać wła-
sną niemoc: uświadamia sobie wówczas, że 
nie potrafi skutecznie działać i w związku 
z tym żyje w niepewności i lęku. Sposobem 
na to, by stawiać czoło nie tylko doraźnym 
trudnym sytuacjom, lecz także, dzień po 
dniu, trudom oraz problemom osobistym i 
społecznym, jest pełna wiary modlitwa. Kto 
się modli, nie traci ducha nawet w obliczu 
największych trudności, ponieważ czuje, 
że Bóg jest przy nim, i w Jego ojcowskich 
ramionach znajduje schronienie, pogodę i 
pokój ducha. Poza tym, otwierając się ufnie 
na Boga, bardziej wielkodusznie otwieramy 
się na bliźniego, stajemy się zdolni budować 
historię zgodnie z Bożym planem. 

Rozważanie Jana Pawła II 
przed modlitwą „Anioł Pański” 

8 września 2002 r.
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licze Ojca. 
Kiedyż Twej służebnicy udzielisz 

zaszczytu, że stanie się pokorną słu-
żebnicą Zbawiciela? Ześlij z Nieba, 
ześlij nam Mesjasza. Przyjmij, Ojcze 
Święty, ofiarę Maryi.»

Maryja milknie, uśmiecha się i 
wzdycha, potem osuwa się na kola-
na w modlitwie. Jej twarzyczka jest 
samym światłem. Uniesiona w stro-
nę błękitnego letniego nieba wydaje 
się wchłaniać w siebie całe światło, 
którym potem promieniuje. Można 
to lepiej powiedzieć: wydaje się, że 
z wnętrza Maryi jakieś ukryte słońce 
rozświetla lekko zaróżowioną śnież-
ność Jej ciała i rozlewa się na przed-
mioty i [łączy się z blaskiem] słońca, 
które oświetla ziemię, błogosławi ją i 
obiecuje wiele dobra.

Maryja podnosi się z modlitwy 
przepojonej miłością. Na Jej obliczu 
trwa jeszcze jasność ekstazy. Wcho-
dzi staruszka Anna, córka Fanuela. 
Staje w progu, zdumiona lub raczej 
oczarowana postawą i wyglądem 
Maryi. Woła: «Maryjo!» 

Dziewczyna odwraca głowę. 
Uśmiecha się inaczej nieco niż daw-
niej, lecz zawsze tak samo pięknie. 
Pozdrawia przybyłą:

«Pokój z tobą, Anno.»
«Modliłaś się? Wciąż nie masz 

dosyć modlitwy?»
«Modlitwy byłoby dosyć, lecz Ja 

rozmawiam z Bogiem. Nie możesz 
wiedzieć, Anno, jak czuję Go blisko. 
Bardziej niż blisko, w sercu. Bóg Mi 
przebaczy tę pychę. Ale Ja nie czu-
ję się osamotniona. Widzisz? Tam, 
w tym Domu [jakby] ze śniegu i zło-
ta, za podwójną Zasłoną, znajduje 
się Święte Świętych. I nigdy niczyje 
oczy – z wyjątkiem Najwyższego 
Kapłana – nie mogą spojrzeć na Pro-
pitatorium,  gdzie spoczywa chwała 
Pana. Ja jednak nie muszę patrzeć 
z najwyższą czcią Mojej duszy na tę 
podwójną haftowaną Zasłonę – która 
pulsuje i faluje od śpiewu dziewic i 
lewitów i pachnie cennymi kadzidłami 
– jakby dla przeszycia jej wzrokiem 
w celu zobaczenia przezierającego 
przez nią Świadectwa. To prawda, 
patrzę na nią! Nie obawiaj się, że nie 

Widzę bardzo młodą Maryję, naj-
wyżej dwunastoletnią. Jej twarzyczka 
nie jest już tak okrągła jak u dziecka. 
Rysy w wydłużającym się owalu za-
czynają nabierać kobiecej dojrzałości. 
Także włosów nie ma już rozpuszczo-
nych w lekkich splotach, lecz splecio-
ne w dwa ciężkie, długie do bioder, 
warkocze. Są one tak jasnozłote, że 
wydają się srebrne.

W wyrazie twarzy widać większe 
zamyślenie, dojrzałość, choć jest to 
wciąż twarz dziewczynki, pięknej i 
czystej dziewczynki. Ma zupełnie bia-
łą szatę. Szyje, siedząc w bardzo ma-
łym, białym pokoiku. Przez otwarte 
okno widać główną, okazałą budowlę 
Świątyni, całą długość prowadzących 
do niej schodów, małe dziedzińce i 
portyki. W głębi, poza otaczającym 
Świątynię murem, widać miasto z 
je go ulicami, ogrodami i domami, a 
jeszcze dalej – garbaty grzbiet Góry 
Oliwnej. Maryja szyje i śpiewa półgło-
sem. Nie wiem, czy jest to jakiś świę-
ty kantyk. Oto ta pieśń:

«Jak gwiazda w czystym zwiercia-
dle wody, tak płonie światłość w głę-
binach Mego serca. 

Od dziecięcych lat Mnie nie opusz-
cza i słodko prowadzi z miłością. Jest 
w głębi Mego serca i śpiewa. Skąd 
pochodzi? Człowiek nie wie tego. 

Przybywa stamtąd, gdzie Świę-
ty spoczywa. Patrzę na Moją jasną 
Gwiazdę, chcę tylko Jej, żadnej innej 
rzeczy, nawet najsłodszej i drogiej, 
tylko Jej słodkiego światła, które jest 
całe dla Mnie. 

Przyszłaś do Mnie, Gwiazdo,  z 
wyżyn Nieba do matczynego łona. 
Żyjesz we Mnie teraz, lecz poza Za-
słoną widzę Ciebie, o chwalebne Ob-

patrzę na nią z szacunkiem, tak jak 
wszystkie dzieci Izraela. Nie lękaj się, 
że zaślepia Mnie pycha, dlatego że 
ci o tym mówię. Patrzę na nią. I nie 
ma tak uniżonego sługi wśród synów 
Izraela, który by patrzył pokorniej 
na Dom swego Pana niż Ja – prze-
konana, że jestem najmarniejsza ze 
wszystkich. A co widzę? Zasłonę. Co 
sobie wyobrażam za Zasłoną? Przy-
bytek. A w nim? Kiedy jednak spojrzę 
w głąb serca, widzę promieniejącego 
chwałą miłości Boga, który mó-wi Mi: 
„Kocham Cię”. Ja też Mu mówię: „Ko-
cham Cię”, i za każdym uderzeniem 
serca zatapiam się [w Nim] i odna-
wiam w tym wzajemnym pocałunku...

Żyję pośród was, drogich nauczy-
cielek i towarzyszek, lecz oddziela 
Mnie od was jakby krąg ognisty. A 
w tym kręgu – Bóg i Ja. Widzę was 
poprzez Boży Ogień i tak bardzo 
was kocham... Nie kocham was jed-
nak ciałem, tak jak nigdy nikogo nie 
będę umiała kochać cieleśnie. Ko-
cham tylko Tego, który Mnie kocha, 
w sposób duchowy. Znam Mój los. 
Prawo Izraela wymaga, żeby każda 
dziewczyna została małżonką, a każ-
da małżonka – matką.  Choć jestem 
posłuszna Prawu, usłucham jednak 
Głosu, który mówi Mi: „Kocham Cię”. 
Jestem i pozostanę dziewicą. Jak 
mogę to zrobić? Ta słodka niewidzial-
na Obecność, która jest przy Mnie, 
pomoże Mi, bo sama tego żąda. Nie 
lękam się.

Nie mam już ojca ani matki... i tylko 
sam Przedwieczny wie, w jakim cier-
pieniu spaliło się we Mnie to, co mia-
łam ludzkiego. Spłonęło w strasznym 
bólu. Teraz mam tylko Boga. Jestem 
Mu posłuszna bez zastrzeżeń... I by-
łabym posłuszna nawet wbrew ojcu i 
matce, bo ten Głos poucza Mnie, że 
kto chce iść za Nim, nie może zwa-
żać na ojca ani na matkę. Kochający 
rodzice, będący strażą strzegącą mu-
rów dziecięcego serca, [często] chcą 
prowadzić [dzieci] do radości swoimi 
drogami... nie wiedzą, że istnieją inne 
drogi, prowadzące do radości nie-
skończonej...

Porzuciłabym suknie i płaszcze, 
żeby iść za Głosem, który Mi mówi: 

Z pism Marii Valtorty „Poemat Boga-Człowieka” 
Księga I, wizja 16 

ZOsTAnIEsZ 
MATKą CHRYsTUsA

Napisane 2 września 1944
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„Pójdź, Umiłowana Moja, Oblubie-
nico Moja”. Zostawiłabym wszystko! 
A perły Moich łez, bo płakałabym z 
powodu nieposłuszeństwa, i rubiny 
Mojej krwi – bo stawiłabym czoła 
śmierci, byle tylko iść za wołającym 
Mnie Głosem – rzekłyby im, że istnie-
je coś, co jest ponad miłością do ojca 
i matki, coś słodszego: Głos Boga. 
Teraz Jego wola uwolniła Mnie już z 
więzów dziecięcej litości. Zresztą [ro-
dzice] nie zatrzymywaliby Mnie siłą. 
To było dwoje sprawiedliwych i Bóg 
z pewnością przemawiał do nich tak, 
jak mówi do Mnie. Na pewno poszliby 
za sprawiedliwością i prawdą. Gdy o 
nich myślę, widzę, jak odpoczywa-
ją przy Patriarchach i przyśpieszam 
Moją ofiarą przyjście Mesjasza, żeby 
otworzył im bramy Nieba. Na ziemi 
kieruję Sobą, a raczej, to sam Bóg 
prowadzi Swą służebnicę, wydając Mi 
polecenia, które spełniam z radością. 
Gdy przyjdzie czas, wyjawię sekret 
oblubieńcowi... a on się zgodzi.»

«Ależ Maryjo... Jakimi słowami go 
przekonasz? Będziesz miała przeciw 
So bie miłość mężczyzny, Prawo i ży-
cie.»

«Ze Mną będzie Bóg. Oświeci 
serce małżonka... Życie straci bodźce 
zmysłowe i stanie się kwiatem rozsie-
wającym woń miłości. Prawo... Anno, 
nie myśl, że bluźnię, lecz sądzę, że 
Prawo zostanie zmienione. Przez 
kogo – myślisz – skoro jest Boże? 
Przez Jedynego, który może to uczy-
nić. Przez Boga. Czas jest bliski, 
bardziej niż myślicie, Ja ci to mówię. 
Czytając Daniela doznałam wielkiego 
oświecenia, które przyszło Mi z wnę-
trza serca. Mój umysł pojął znaczenie 
tajemniczych słów. Z powodu modli-
twy sprawiedliwych siedemdziesiąt 
wyznaczonych tygodni ulegnie skró-
ceniu. Czy zmieni się liczba lat? Nie. 
Proroctwo nie kłamie, lecz liczy nie 
według biegu słońca. Miarą proroc-
twa jest czas księżycowy. Dlatego 
zapewniam cię: „Bliska jest godzina, 
kiedy będzie można usłyszeć kwile-
nie Narodzonego z Dziewicy”. 

O! Jakże pragnę, by Światło – któ-
re Mnie miłuje i mówi tyle rzeczy – 
powiedziało Mi także, gdzie znajduje 
się szczęśliwa Dziewica, która urodzi 
Syna Bożego, Mesjasza Jego ludu! 
Poszłabym jej szukać boso. Obeszła-
bym ziemię. Ani zimno, ani lód, ani 
kurz i wielki upał, dzikie zwierzęta, ani 
głód, nic by Mnie nie powstrzymało 
od powiedzenia jej: „Pozwól swej słu-
żebnicy – służebnicy sług Chrystusa 
– żyć pod twoim dachem. Będę obra-

cać żarna, tłocznię. Przeznacz Mnie 
na niewolnicę do młyńskiego kamie-
nia, za pasterkę stada lub do prania 
pieluszek twemu Dziecku. Daj Mnie 
do kuchni, postaw przy piecu, gdzie 
chcesz... przyjmij Mnie tylko. Żebym 
Go widziała! Słyszała Jego głos! Na-
potkała Jego wzrok!” Jeśli jednak ona 
Mnie nie przyjmie – żebrzącej pod 
drzwiami – będę nadal żyła z jałmuż-
ny, wyszydzona, pod gołym niebem i 
na słońcu, żeby tylko usłyszeć głos 
Mesjasza-Dziecięcia i odgłos Jego 
śmiechu. Potem może zobaczę, jak 
przechodzi... Może któregoś dnia 
dostanę od Niego jałmużnę, trochę 
chleba... O, nawet gdyby głód skręcał 
Mi wnętrzności i czułabym, że słabnę 
po tak długim poście, nie zjadłabym 
tego chleba. Ukryłabym go na piersi 
jak woreczek pereł i całowałabym go, 
żeby poczuć woń ręki Chrystusa. Nie 
czułabym już ani głodu, ani zimna. To 
by Mi dało upojenie i ciepło... zachwyt 
i pożywienie...»

«Ty powinnaś zostać Matką Chry-
stusa, gdyż tak bardzo Go kochasz! 
Czy dlatego chcesz pozostać dziewi-
cą?»

«O, nie! Jestem nędzą i prochem. 
Nie śmiem nawet podnieść wzroku ku 
Jego Chwale. Dlatego właśnie wolę 
patrzeć w głąb serca niż na podwój-
ną Zasłonę, za którą jest niewidzialna 
Obecność Jahwe. Tam ukrywa się 
groźny Bóg z Synaju. Tutaj zaś, w 
Sobie, widzę naszego Ojca, miłujące 
Oblicze, które uśmiecha się do Mnie 
i błogosławi. Jestem bowiem malut-
ka jak ptaszek, który tak jest lekki, 
że wiatr go unosi, i słaba jak łodyga 
konwalii, która umie tylko kwitnąć i 
pachnieć. Nie umie przeciwstawić wi-
chrom innej siły, jak tylko swą pach-
nącą i czystą słodycz. Bóg, Mój wiatr 
miłości... Nie, Ja nie dlatego [chcę 
być dziewicą, żeby zostać Jego Mat-
ką]. Jednak Narodzonemu z Boga i z 
Dziewicy, Świętemu Najświętszego, 
może podobać się tylko to, co wybrał 
w Niebie dla Jego Matki, i to, co na 
ziemi będzie Mu mówić o Ojcu Nie-
bieskim: Czystość. Gdyby Prawo to 
rozważało, gdyby rabini, zamiast wy-
kładać je pomnożone o ich wszelkie 
subtelności, zechcieli raczej zwró-
cić umysły ku wyższym horyzontom, 
zagłębiając się w tym, co nadprzy-
rodzone, porzucając to, co ludzkie i 
przynoszące zysk, a co prowadzi do 
zapomnienia o najwyższym Celu ich 
poszukiwań – musieliby zwrócić swo-
je nauczanie przede wszystkim ku 
Czystości, ażeby Król Izraela znalazł 

ją, gdy przybędzie. Razem z gałązka-
mi oliwnymi dla Dawcy Pokoju, razem 
z palmami dla Zwycięzcy rozrzucajcie 
lilie, lilie, lilie...

Ileż Krwi będzie musiał rozlać 
Zbawiciel, żeby nas odkupić! Bardzo 
dużo! Tysiące skaleczeń, które wi-
dział Izajasz u Męża boleści,  krew 
występująca jak rosa na porowatym 
naczyniu, strumienie Krwi!.. Niech ta 
Boża Krew nie spada tam, gdzie jest 
bezczeszczenie i bluźnierstwo, lecz 
[niech spłynie] w pachnące, czyste 
kielichy, które ją przyjmą i zbiorą, by 
potem ją wylać na chorych duchowo, 
na trędowate dusze, na umarłych dla 
Boga. Dajcie lilie, dajcie lilie, żeby ich 
białymi sukniami czystych płatków 
obetrzeć pot i łzy Chrystusa! Daj-cie 
lilie, dajcie lilie, aby ukoić żar gorącz-
ki Męczennika! O, gdzie będzie wów-
czas Lilia, która Cię nosi? Gdzie Ta, 
która ugasi Twoje pragnienie? Gdzie 
jest Ta, która zaczerwieni się od Twojej 
Krwi i będzie umierać z bólu, patrząc 
jak umierasz? Gdzie będzie Ta, która 
zapłacze nad Twoim wykrwawionym 
Ciałem? O, Chrystusie! Chrystusie! 
Moja tęsknoto!...» – Maryja milknie 
zapłakana i przygnębiona.

Anna jakiś czas milczy. Potem ma-
towy głos wzruszonej staruszki pyta: 

«Czy chcesz mnie jeszcze o 
czymś pouczyć, Maryjo?»

Maryja przychodzi do Siebie. Za-
pewne myśli w Swej pokorze, że wy-
chowawczyni gani Ją, więc prosi: 

«Ach, wybacz! Ty jesteś nauczy-
cielką, a Ja, biedna – niczym. Te sło-
wa wytrysnęły Mi z serca! Powinnam 
była je powstrzymać i nic nie mówić. 
Ale jak gwałtownie wzbierająca rzeka, 
która łamie zaporę, zawładnęły Mną i 
przerwały tamy. Nie zważaj na Moje 
słowa i skrusz Moje zarozumialstwo. 
Tajemne Słowa miały zostać w ukry-
tej arce serca, które Bóg darzy Swymi 
dobrodziejstwami. Wiem. Jednak ta 
niewidzialna Obecność jest tak słod-
ka, że Mnie upaja... Anno, wybacz 
swej małej służebnicy!»

Anna tuli Maryję. Jej stara po-
marszczona twarz jest cała zalana 
łzami. Łzy drżą i błyszczą pomiędzy 
zmarszczkami jak woda na nierów-
nym gruncie, zanim zamieni się w bło-
ta. Stara nauczycielka nie traci przez 
to swego autorytetu. Przeciwnie, jej 
płacz wzbudza najwyższy szacunek. 
Maryja pozostaje w jej objęciach, z 
twarzyczką przytuloną do piersi starej 
wychowawczyni... 

I wszystko tak się kończy.
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Zapalona pochodnia 
w Biblii
Światło to przede wszystkim 

sam Bóg, to dlatego król Dawid 
modlił się: „Bo Ty, o Panie, jesteś 
moim światłem: Pan rozjaśnia 
moje ciemności.” (Sm 22,29) A na 
innym miejscu: „Pan światłem i 
zbawieniem moim.” (Ps 27,1)

W Nowym Testamencie Jezus 
Chrystus Zbawiciel sam powie-
dział: „Ja jestem światłością świa-
ta.” (J 8,12)

Umiłowany apostoł napisał w 
swoim pierwszym liście: „Bóg jest 
światłością” (1 J 1,5). Potem, rozmy-
ślając nad swoimi wizjami w Księdze 
Apokalipsy: „A z tronu wychodzą bły-
skawice i głosy, i gromy, i płonie przed 
tronem siedem lamp ognistych, które 
są siedmiu Duchami Boga” (Ap 4,5)

Te siedem duchów to Duch święty, 
Boża obecność pośród nas, jak ozna-
czał to świecznik siedmioramienny w 
Namiocie Spotkania. 

Zapalona pochodnia (lampa) ozna-
cza także słowo Boże: 

„Twoje słowo jest lampą dla moich 
stóp i światłem na mojej ścieżce.” (Ps 
119,105; por. Ps 6,23: „bo lampą jest 
nakaz, a światłem Prawo, drogą do 
życia”).

To dlatego symbolizuje ono także 
posługę prorokowania, proroków, 
świadectwo, a także króla: 

1 Krl 15,4: „Jednak właśnie ze 
względu na Dawida, Pan, Bóg jego, 
zachował mu ród w Jerozolimie, da-
jąc mu jego synów jako następców i 
zachowując Jerozolimę” (Przyp. tłum.: 
jest to przekład Biblii Tysiąclecia, na-
tomiast w Biblii Poznańskiej tekst ten 
brzmi: „Z uwagi bowiem na Dawida, 
Jahwe, jego Bóg, zostawił mu iskierkę 
w Jerozolimie, wzbudzając po nim 
jego syna i zachowując Jerozolimę.” 
por. 2 Sm 21,17; 1 Krl 1,36).

Tak samo później nasz Pan Jezus 
Chrystus powie do Jana Chrzciciela: 
„On był lampą, co płonie i świeci.” (J 
5,35)

Ta posługa prorocka jest opisana w 
Apokalipsie, gdzie są przedstawione 
dwa świeczniki, dwie oliwki, namasz-

czone przez Pana (por. Ap 11; Za  
4,1-14). 

W końcu światło oznacza tak-
że czuwanie przy ogniu, modlitwę, 
obecność Boga w nas. „Niech będą 
przepasane biodra wasze i zapalone 
pochodnie. A wy [bądźcie] podobni 
do ludzi, oczekujących swego pana, 
kiedy z uczty weselnej powróci, aby 
mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i 
zakołacze” (Łk 12,35.36)

W przypowieści o pannach roztrop-
nych i nierozsądnych (por. Mt 25,1-
13) Jezus wyjaśnia najważniejszą 
prawdę. Ten, kto naprawdę kocha 
Nauczyciela, czuwa i jest gotowy, żeby 
iść na spotkanie, kiedy On przyjdzie. 
I właśnie to samo poruszenie Ducha 
Świętego pozwoli ewangeliście prze-
kazać te słowa Jezusa: „Czuwajcie 
więc i módlcie się w każdym czasie” 
(Łk 21,36).

W swoich wywodach dotyczących 
powrotu Jezusa Chrystusa, Paruzji, 
Apostoł Paweł podejmie to nauczanie 
Zbawcy mówiąc: „Zawsze się radujcie, 
nieustannie się módlcie! W każdym 
położeniu dziękujcie, taka jest bowiem 
wola Boża w Jezusie Chrystusie 
względem was. Ducha nie gaście.” 
(1Tes 5,16-19)

Żeby nie gasić Ducha Świętego 
w nas i w Kościele jedna rzecz na-
kazana jest wszystkim wierzącym: 
Modlić się z miłością, wytrwałością, z 
szacunkiem wobec darów, jakich Bóg 
nam i innym udziela. W tym wszyst-
kim zaś miłość nas ożywia i ta miłość 
pochodzi od samego Boga, który daje 
nam nieskończenie cenny dar Swego 
Świętego Ducha.

Postanowienia 
i życie duchowe

Dla każdego chrześcijanina re-
guła życia modlitwy jest konieczna. 
Ta zasada nie pozbawia go modli-
twy serca, przeciwnie - prowadzi  
do jego owocnego rozwijania się w 
Bogu. Zatem „Każdy niech przeto 
postąpi tak, jak mu nakazuje jego 
własne serce, nie żałując i nie 
czując się przymuszonym” (2 Kor 
9,7).

Być chrześcijaninem to znać 
Słowo Boże, wyznawać wiarę Ko-
ścioła, żyć kochając Boga i bliźniego. 
Praktykować wiarę, gorliwie się modlić 
oraz zawsze w Bogu pokładać ufność. 
Kochając Boga naprawdę,  usiłujemy 
często spotykać Go na modlitwie. 
Czynimy wysiłek, aby być dobrymi. 
Kiedy bowiem się kocha, nie chce się 
nikomu zrobić krzywdy. Ani naszym 
braciom, ani bliskim, ani świętym w 
Niebie, ani Bogu. Miłość rozwesela 
serca, prowadzi je do szczęścia. Czło-
wiek, który się modli, nie uczestniczy w 
hałasie wrogiego świata, który zawsze 
jest skłonny do osądzania, niszczenia, 
mówienia o kimś źle, popychania do 
zła, do przeciwstawiania się Duchowi 
Świętemu.

Kiedy jest się chrześcijaninem 
czyni się wysiłek, aby otrzymać świę-
te dary od Pana w sakramentach, w 
modlitwie, w poście, który oczyszcza 
dusze, kiedy jest praktykowany z 
miłością. 

Duchowe postanowienia są nie-
zbędne dla życia nas, wierzących, dla 
Kościoła. I codziennie powinny być 
podejmowane. Różaniec, czytanie 
duchowe, modlitwa brewiarzowa, 
modlitwa w ciszy, rozmyślanie nad 
tekstami liturgii Słowa itp. Są to cenne 
sposoby na spotkanie się z Bogiem - 
serce z Sercem. Temu wszystkiemu 
towarzyszy oczywiście niedzielna 
Msza św., regularna spowiedź, która 
powoli prowadzi do wykorzeniania 
w nas grzechu. Dostępując przeba-
czenia Bożego otrzymujemy łaskę 
uświęcającą, uzdrowienie naszych 
dusz. Bóg nas oczyszcza i pomaga 

Jacques Magnan

NIECH BĘDą PRZEPASANE BIODRA 
WASZE I ZAPALONE POCHODNIE!

Łk 12,35

Potrzeba czuwania 
i modlitwy to dla wszyst-

kich wierzących chrze-
ścijan sprawa oczywista. 

Modlitwa i wsłuchanie się 
w słowo Boże oraz w znaki 

czasu pozwala nam 
zakorzenić się głęboko 
w Bogu. Spotkanie Boga 

w żarliwej modlitwie 
to akt miłości dający 

cudowne owoce 
pełne Bożych łask.
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iść lekko ścieżką do nieba, gdzie nic 
nieczystego nie może się dostać. 
Sakramenty są bardzo ważne. One 
są modlitwą i łaską uświęcającą daną 
nam w obfitości.

Modlitwa jest tak cenna, że można 
powiedzieć, że jest sakramentem du-
szy otwartej na Boga, na Jego łaskę. 
Przez modlitwę wypowiadaną z wiarą 
i miłością zawsze otrzymujemy łaski 
Boga albo dla nas samych, albo dla 
innych. Stając w Obecności Bożej, 
modląc się, dusza oddaje Mu siebie, 
aby otrzymać niebiański pokarm. Jest 
to stałe poruszenie wiary. Codzienna 
modlitwa pozwala aktualizować i 
ożywiać dary otrzymywanych sakra-
mentów. Sakramenty są jak Boże 
ziarno złożone w nas. Trzeba często 
podlewać to ziarno, żeby wzrastało i 
wydało owoce. Trzeba dać mu światło, 
pozwalając wejść w nas ze światłu 
Ducha Świętego, który pozwala na 
to, że nasze wewnętrzne lampy cały 
czas są zapalone. Przeciwnie do 
lamp ludzi złych, lampy dzieci Bożych  
wprowadzają szczęście. To dlatego 
jest powiedziane: „Wesoło błyszczy 
światło sprawiedliwych, a lampa nie-
wiernych przygasa.” (Prz 13,9)

Trzeba więc czuwać! Jeżeli nie 
prowadzimy życia modlitwy, naszego 
życia duchowego, które jest życiem w 
Duchu Świętym, a nie - nieokreśloną 
duchowością o wschodnich czy po-
dobnych rysach, przez którą schodzi 
się z właściwej drogi, myśląc że się 
sobie samemu zapewni zbawienie, a 
ryzykuje się, że zgaśnie nasza lampa.  
Aby pozostała zaświecona, trzeba ją 
często napełniać oliwą, niebieskim 
namaszczeniem, tym pochodzącym 
od Ducha Świętego, który zapala w 
nas Boski ogień.

Trzeba sobie to dobrze uświa-
domić, że rozmaite zagrożenia (po-
kazane w przypowieści o siewcy Mt 
13,1-23) odnoszą się do naszego 

życia duchowego: roztargnienie, 
życiowe troski, hałas, pokusy świata 
i naszego ciała, wrogowie prawdy i 
szatan, który nie chce nas modlących 
i poszczących. On nie chce, żebyśmy 
wytyczyli sobie reguły życia duchowe-
go. Przez demoniczne mody lub przez 
usta wielu podstępnymi argumentami 
odradza nam modlitwy czy wiarę w to, 
w co mocno wierzymy. Nie można słu-
chać tego, co nas przyciąga do rzeczy 
materialnych, do zła, do upadku, do 
śmierci. Wiara, modlitwa w Duchu to 
życie i radość, szacunek dla każdego 
życia, szacunek dla przyrody, zważa-
nie na poruszenia serca wezwanego 
do miłowania Boga. Nikt nie pozostaje 
obojętny wobec duszy gorejącej, peł-
nej wiary, miłości, miłosierdzia.

I jest jeszcze jedno pouczenie, z 
którego stale musimy sobie zdawać 
sprawę i o nim pamiętać: 

Sami z siebie nie jesteśmy zdolni 
do niczego. Bez wiary i modlitwy 
nie ma prawdziwego pokoju, a cała 
wierność rozprasza się... czy to w od-
niesieniu do relacji z Bogiem, czy też 
z naszymi bliskimi, ze współmałżon-
kiem, z przyjaciółmi… Bez modlitwy 
życie Boże gaśnie w duszach, które po 
trochu zostają opanowane przez ego-
izm, pychę, chciwość, niedowierzanie, 
zło, nienawiść, ciemności i w końcu 
przez śmierć. Pilnujmy więc naszych 
lamp, aby paliły się dzięki miłosnej 
modlitwie, w której Bóg daje nam 
siłę, aby stawiać opór śmiertelnym 
pokusom i uwalnia nas od zła (por. Mt 
6,9-13). Kiedy Bóg nas uwalnia z łań-
cuchów grzechu, szatana, jesteśmy 
wolni, aby być cali dla Boga i przyjąć 
w pełni niebieskie łaski, Jego Boskie 
skarby. Niech w tym nowym roku 
każdy wierzący zrealizuje duchowe 
postanowienia swojego serca. Na 
przykład postanowienie codziennego 
odmawiania różańca...

O Panie, pomóż nam być światłem  

(por. Mt 5,14-16) dla tego chorego 
świata, który się pogrąża w mroku. Daj 
nam siłę, łaskę do pokornego zapala-
nia naszych lamp światłem którego Ty 
nam udzielasz, abyśmy  znaleźli drogę 
do życia wiecznego. 

Dziewico Błogosławiona, Królowo 
Pokoju, Niewiasto ukoronowana, 
przyodziana Boskim światłem! Bądź 
z nami nieustannie na drodze do 
świętości, do zbawienia. Oby w tym 
czasie, kiedy wołasz w bólach rodze-
nia, ludzie odpowiedzieli na Twoje 
wezwania do nawrócenia serc, do 
modlitwy. Dziewico światła, krocz z 
nami wszystkimi. 

Dobrego i świętego roku 2012! 
Niech Bóg nam pomaga, umacnia 
naszą wiarę i naszą wolę, abyśmy 
czekali na Niego i spotkali Go z miło-
ścią  - Jego, lampę naszych serc, która 
nam pozwala pojąć znaki tych czasów, 
które stanowią naprawdę działającą 
miłość Boga.

Przekład z franc.: Ewa K.
Z nauczania 
Jana Pawła II

„Wolność nie polega na tym, że 
możemy robić wszystko, co chcemy 
i kiedy chcemy. Wolność jest raczej 
zdolnością przeżywania w sposób od-
powiedzialny prawdy o naszej relacji z 
Bogiem i z innymi ludźmi. Pamiętajcie 
o słowach Jezusa: «poznacie prawdę, 
a prawda was wyzwoli» (J 8,32). Niech 
nikt nie wprowadzi was w błąd ani nie 
przeszkodzi wam dostrzec, co jest 
na prawdę ważne. Idźcie do Jezusa, 
słu chajcie Go, aby odkryć prawdziwy 
sens i kierunek waszego życia.

Jesteście dziećmi światłości (por. J 
12,36)! Należycie do Chrystusa, a On 
wezwał was po imieniu. Waszą pierw-
szą powinnością jest poznawać Go 
jak najlepiej... Jednakże poznać Go 
naprawdę i osobiście możecie tylko 
przez modlitwę. Trzeba, abyście mówi-
li do Niego i Go słuchali.

Żyjemy dziś w epoce bezpośredniej 
komunikacji. Czy rozumiecie jednak, 
jaką formą komunikacji jest modlitwa? 
Modlitwa pozwala nam spotkać Boga 
na najgłębszej płaszczyźnie naszego 
jestestwa. Łączy nas bezpośrednio z 
Bogiem, z Bogiem żywym — Ojcem, 
Synem i Duchem Świętym — w nie-
ustannym dialogu miłości.

Przez modlitwę nauczycie się być 
«światłością świata», bo w modlitwie 
jednoczycie się ze źródłem prawdziwej 
światłości, którym jest sam Jezus.”

26 stycznia 1999 - St. Louis
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Mający już ponad stuletnią tra-
dycję Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan stał się cyklicznym świę-
tem ekumenizmu. Co roku między 18 
a 25 stycznia, czyli między dawnym 
świętem katedry św. Piotra a świę-
tem nawrócenia św. Pawła, chrześci-
janie różnych wyznań spotykają się 
na całym świecie na ekumenicznych 
nabożeństwach, modlitwach, konfe-
rencjach, koncertach i innych spotka-
niach. W niektórych miejscach inicja-
tyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw 
– wbrew swej nazwie – trwa kilka ty-
godni, a nawet miesiąc. Zwyczajem 
przyjętym na nabożeństwach w ra-
mach Tygodnia Modlitw jest gościn-
na wymiana kaznodziei – w kościele 
danego wyznania kazanie wygłasza 
duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan przygotowywa-
ne są materiały z tekstami biblijnymi, 
rozważaniami, modlitwami, propozy-
cjami liturgii nabożeństw itp. Od 1966 
r. materiały te razem przygotowują 
Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej 
Rady Kościołów oraz Papieska Rada 
(wcześniej Sekretariat) ds. Popierania 
Jedności Chrześcijan. Polską wersję 
broszury z materiałami od 1998 r. 
wspólnie opracowują Polska Rada 
Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekume-
nizmu Konferencji Episkopatu Polski 

Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 
1975 r. co roku materiały przygoto-
wywane są przez grupy chrześcijan z 
poszczególnych krajów. Materiały na 
2012 r. opracowała grupa polska.

Uczestnictwo Polskiej Rady Eku-
menicznej w Tygodniu Modlitw o 
Jedność Chrześcijan nie ogranicza 
się jedynie do współpracy przy opra-
cowaniu polskiej wersji broszury. 
Oddziały regionalne PRE aktywnie 
biorą udział w organizacji Tygodnia 
Modlitw w całej Polsce.

Historia Tygodnia 
Modlitw o Jedność 

Chrześcijan
Pierwsze pomysły międzywyzna-

niowych modlitw o jedność chrze-
ścijan pojawiły się w XIX w. Tydzień 
Modlitw w obecnym terminie odbywa 
się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula 
Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. 
rozpropagował o. Paul Couturier.

Hasło Tygodnia w roku 2012 to 
Przemienieni przez zwycięstwo 

Jezusa Chrystusa 
Podczas Tygodnia Modlitw o Jed-

ność Chrześcijan 2012 rozważany 
będzie biblijny tekst zaczerpnięty z 1 
Listu św. Pawła do Koryntian 15,51-
58. Materiały do ekumenicznych mo-
dlitw przygotowali – po raz pierwszy 
w historii – chrześcijanie z Polski. 
W tym celu utworzono ekumenicz-

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
2012

ną grupę redakcyjną, w której skład 
weszli przedstawiciele Polskiej Rady 
Ekumenicznej oraz Konferencji Epi-
skopatu Polski.

Tematy poszczególnych dni eku-
menicznej oktawy będą następujące:

Dzień 1: Przemienieni przez Chry-
stusa – Sługę

Dzień 2: Przemienieni przez cier-
pliwe czekanie na Pana

Dzień 3: Przemienieni przez cier-
piącego Sługę

Dzień 4: Przemienieni przez zwy-
cięstwo Pana nad złem

Dzień 5: Przemienieni przez pokój 
zmartwychwstałego Pana

Dzień 6: Przemienieni przez wier-
ną miłość Bożą

Dzień 7: Przemienieni przez Do-
brego Pasterza

Dzień 8: Zjednoczeni w panowa-
niu Chrystusa.

Pierwszy dzień Tygodnia Modlitw 
o Jedność Chrześcijan to zawsze 
także dzień urodzin Vassuli Ryden. 
W roku 2012 - dzień jej 70-tych uro-
dzin. Tej właśnie osobie, prawosław-
nej obrządku greckiego, powierzył 
Pan wzywanie całego chrześcijań-
skiego świata do zjednoczenia się w 
jedności Prawdy, a zarazem w uzna-
niu Papieża za przewodnika całego 
ludu wierzącego w Jezusa Chrystusa 
Zbawiciela i Odkupiciela. 

Z orędzi „prawdziwego 
życia w bogu” 
- 5 marca 1990 - 

W tych dniach rozlewam Mo-
jego Ducha na wasze narody, aby-
ście wzrastali jak trawa tam, gdzie 
jest dużo wody. Zstępuję w ten 
sposób, aby wasze spichlerze na-
pełnić Moimi zbiorami. Przycho-
dzę obudzić was z letargu i spro-
wadzić was ze złych dróg.

A teraz wzywam w szczególny 
sposób tych wszystkich, którzy są 
pod Moim Imieniem i którzy pra-
cują dla Jedności i Pokoju. Proszę, 
abyście przyszli do Mnie jak dzie-
ci, patrząc na Mnie i odpowiada-
jąc Mi na następujące pytania:

Bracia, czy zrobiliście wszyst-
ko, co było możliwe, dla zacho-
wania jedności Mego Ciała? Po-
wiedzcie Mi, bracia, gdzie jest 
Pokój, który wam pozostawiłem, 
Dar, którego wam udzieliłem? 
Dlaczego różnicujecie się nie-
ustannie we Mnie? Czy próbujecie 
szczerze zjednoczyć się na nowo 
w waszej wierze i w praktykach? 

Z powagą proszę was, abyście 
odnowili swego ducha przez du-
chową rewolucję, przez rewolucję 
miłości. Zapomnijcie o urazach, 
które żywicie wobec siebie, i 
przyjdźcie do Mnie czyści. Zbudź-
cie się ze snu! Ja stoję u waszych 
drzwi i kołaczę. Nie bądźcie jak 
sól, która utraciła smak.  Bądźcie 

jak drzewo, wypuszczające piękne 
pączki i przynoszące owoce świę-
tości. Wypełniajcie Moje Prawo, 
jednocząc się i pomagając sobie 
wzajemnie. Jak niegdyś wznoszę 
Moje Oczy do Ojca, prosząc Go:

Ojcze Święty, zachowaj ich 
w Twoim Imieniu, 
które Mi dałeś, aby tak jak My 
stanowili jedno,  
aby wszyscy stanowili jedno.  
Ojcze Sprawiedliwy, 
przypomnij im Moją uległość,
Moją pokorę, Moją szczerość 
i Moją wielką Miłość,
aby mogli przerwać 
Moją Agonię, Agonię powo-
dującą, że z Mojego Ciała 
wylewa się tyle Krwi.
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Drodzy Pielgrzymi,
Poniżej przedstawiona jest 

treść przemówienia Vassuli, które 
wygłosiła ona 25 maja 2007 w 
hotelu Adakule w Turcji. Prosimy 
was o rozpowszechnienie tego tek-
stu wśród wszystkich czytelników 
„Prawdziwego Życia w Bogu” 
oraz wśród duchownych waszego 
kraju.

Przemówienie to było skiero-
wane do 500 pielgrzymów z 59 
krajów. Wśród nich byli także: 
kardynał, arcybiskupi, 9 bisku-
pów, duchowni i świeccy. W sumie 
reprezentowali oni 18 odłamów 
chrześcijańskich oraz inne religie. 
Przemówienie zakończyło się owa-
cją na stojąco obecnych. Trwała 
ona dwie minuty, a odpowiedzią 
Vassuli na ten aplauz było głębo-
kie dziękczynienie. Zwróciła się 
ona do ikon Jezusa i Najświętszej 
Maryi Panny i wskazując na nie 
powiedziała: „Dziękuję Wam, 

  Jezu i Maryjo”.
Przemówienie to jest potężnym 

wołaniem prorockim do wszyst-
kich chrześcijan i do wszystkich 
denominacji. Porusza sumienia i 
domaga się odpowiedzi. Powinno 
być rozprowadzone wszędzie mię-
dzy czytelnikami orędzi „Praw-
dziwego Życia w Bogu” i każdy 
powinien przekazać ten tekst du-
chownym, kościołom i biskupom.

„Prawdziwe Życie w Bogu” 
jest nawoływaniem do jedności i 
wszyscy mają za zadanie szeroko 
rozprowszechnić nasze książki: 
„Jedność, Cnota Miłości”.

Załączajmy więc kopie prze-
mówienia Vassuli z pielgrzymki 
w 2007 roku do każdego rozpro-
wadzanego egzemplarza książki o 
Jedności. Czytelnicy „Prawdziwe-
go Życia w Bogu” powinni modlić 
się i pościć, aby uszy otwierały się 
na to orędzie, a serca się przemie-
niały. Powinniśmy starać się o to, 
aby rozkwitły łaski tej pielgrzymki 
i rozrosły się wokoło.

Ks. John Abberton 
Ks. Tony Sullivan
15 czerwca 2007 

* * *
Przemówienie Vassuli 

o nauce dotyczącej Jedności 
zawartej w orędziach 

Prawdziwego Życia w Bogu
Kościół jest jednym i zawsze 

nim był, ale ludzie Kościoła po-
przez swoje kłótnie, uprzedzenia, 
pychę, a przede wszystkim - brak 
wzajemnej miłości doprowadzili 
do podziału między sobą, a my 
wszyscy o tym wiemy!

Wzburzony Chrystus, powie-
dział w orędziu: 

„Moje Królestwo na ziemi, to 
Mój Kościół, a Eucharystia jest 
Życiem Mojego Kościoła, tego 
Kościoła, który Ja Sam wam 
dałem. Pozostawiłem wam jeden 
Kościół. Gdy tylko odszedłem, gdy 
tylko się odwróciłem, aby odejść 
do Ojca, spustoszyliście M ój 
Dom! Zrównaliście Go z ziemią! 
A Moje stado błądzi to w lewo, to 
w prawo... Jak długo jeszcze mam 
pić Kielich waszego podziału, 
kielich schorzenia i zniszczenia?” 
(14.11.1991)

Powinniśmy zareagować na ten 
lament Chrystusa, a poszukiwanie 
ugody i jedności powinno przeni-
kać całe życie Kościoła i stać się 
priorytetem, abyśmy osiągnęli ten 
cel, który jest celem Chrystusa. 
Jest to nasza powinność wobec 
Boga, to nasz obowiązek wobec 

Boga, i jest to naszym obowiąz-
kiem, aby zachować wiarygodność 
Kościoła.

Jednakże bez względu na to, jak 
zmaga się Kościół, aby osiągnąć 
ten cel, dopóki data Wielkanocy 
nie będzie jedna, i nie będzie 
celebrowana razem, nasz podział 
pozostanie i nie będzie postępu, 
ponieważ Chrystus prosi już przez 
lata o zjednoczenie daty Wielka-
nocy, obiecując nam, że jeżeli to 
zostanie dokonane, On dokona 
reszty Sam, aby nas wszystkich 
zjednoczyć i doprowadzić do peł-
nej jedności.

Jezus powiedział: 
”Wytrwajcie w Miłości Mo-

jej! Jeżeli będziecie zachowywać 
Przykazania Moje będziecie trwać 
w Miłości Mojej...” (J 15,9-10). 

A jeżeli nie, to Pan mówi: 
„Ten kto we Mnie nie trwa, 

zostanie wyrzucony jak winna 
latorośl i uschnie. I zbiera się je 
i wyrzuca do ognia, i płonie.” (J 
15,6).

Oczywiście, wielu nie wzięło 
tych slow Chrystusa na serio. 
Jakże zakłamanym i zepsutym 
można się stać! Mimo nawoły-
wania ewangelicznego, abyśmy 
pozostali razem, zjednoczeni, 
pomimo przypomnień Ducha 
Świętego, nasz podział trwa. 
Dlatego też, „Prawdziwe Życie w 
Bogu” nie może pozwolić na to, 
by ta gangrena - która uśmierca 
funkcjonowanie Ciała - nas znie-
woliła; raczej musimy walczyć z 
nią więzami miłości. Każdy z nas 
powinien czuć się odpowiedzialny 
za to, że pozwoliliśmy tej chorobie 
niszczyć Mistyczne Ciało Chry-
stusa, nawet jeżeli ten podział nie 
pochodzi od nas, ale od naszych 
przodków, którzy roztrwonili jed-
ność Kościoła.

Kościół także powinien pod-
dać się w pokorze i usłyszeć wo-
łania nas wszystkich. Świeccy 
mają prawo wypowiadać się, ci 
którzy usilnie szukają jedności i 
komunii... Bez wiernych nie ma 
Kościoła... My, wierni, wszyscy 
gorliwie pragniemy jedności.

Ponieważ wiemy, że Bóg nie 

Spraw, niech uznają swe błędy 
i pojednają się.
Kiedy przychodzą Mnie 
przyjąć, pić Mnie 
i spożywać, spraw, 
niech przychodzą godnie.
Ojcze, wezwij pasterzy 
i naucz ich łagodności 
oraz uległości
wzajemnie wobec siebie. 
Naucz ich skromności 
i pokory.
Niech zrozumieją, 
w tym czasie Postu, 
Moje Zadośćuczynienie
i niech szukają we Mnie 
prawdziwej Mądrości. 
Amen.

Wołanie Najświętszego Serca Jezusa: 
Chrystus Pragnie Jedności
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znosi podziału, ponieważ jest to 
niedobre i gorszące, dlaczego 
niektórzy ludzie w Kościele, 
świadomie występują przeciwko 
Chrystusowi, trwając uparcie przy 
podziale?

Praktykowanie Jedności w 
miłości i pokorze nie jest wyra-
zem sentymentalności ani nie jest 
sprzedawaniem wiary i prawdy, 
ale jest deklaracją Prawdy Pisma i 
wprowadzaniem w życie każdego 
słowa Ewangelii. Nie powinniśmy 
być głusi na Słowo Boże.

Chrześcijanie, którzy pozostają 
w rozdziale, nie żyją w Prawdzie, 
bez względu na to, jak bardzo 
chcą być widziani przez świat jako 
uczciwi i prawi, bez względu na to, 
ile Zdrowaś Maryjo i nabożeństw 
praktykują. Ich brak miłości i ich 
brak pokory są zauważalne przez 
nas wszystkich.

Minęły wieki od rozłamu 
Chrześcijan, niektórzy wyznają 
ten grzech, a inni przyznają się z 
żalem, że nie mają siły brać udzia-
łu we wspólnej Eucharystii. Co 
powstrzymuje Kościół? Tym, co 
ich powstrzymuje, jest brak zgody, 
brak pogodzenia się, brak przeba-
czenia, ponieważ znowu: brak jest 
miłości i pokory. Dopóki ich serca 
nie zostaną zapalone miłością do 
Chrystusa oraz ogniem Ducha 
Świętego, dopóty pozostaną bierni 
i martwi, tak jak suche kości w 
wizji Ezechiela.

Miłość jest korzeniem i funda-
mentem jedności. Jeżeli Kościół aż 
dotąd nie żyje w pełnej komunii, 
to dlatego, że wszystko, o czym 
się mówi, dyskutuje, wyjaśnia, 
jest czynione bez miłości i jest 
jałowe. Ten podział jest skiero-
wany PRZECIWKO Chrystusowi. 
Wszyscy, którzy nazywają siebie 
Chrześcijanami i trwają w rozła-
mie złamali przykazanie Jezusa 
Chrystusa, który powiedział: „Ko-
chajcie się nawzajem.” Powiedz-
my prosto: Chrześcijanie, którzy 
nie miłują, i którzy żyją tylko dla 
własnej chwały nie pojednają się 
nigdy, ponieważ nie dorośli jesz-
cze do pełni Chrystusa.

Pamiętacie, kiedy Chrystus, 
podczas Ostatniej Wieczerzy 
od mówił błogosławieństwo i 
pod niósł chleb, mówiąc Swoim 
uczniom: „bierzcie i jedzcie, to 
jest Ciało Moje.” Potem wziął 
Kielich i kiedy odmówił dziękczy-

nienie, podał im mówiąc: „Pijcie 
z niego, wszyscy, bo to jest Krew 
Moja, Krew Nowego Przymierza, 
wylana za wielu na przebaczenie 
grzechów...”

To było przykazanie Chrystusa, 
więc musimy, wszyscy musimy 
okazać posłuszeństwo. Jak mo-
żemy powiedzieć, że żyjemy w 
Chrystusie, jeżeli nie zawarliśmy 
pokoju lub nie pojednaliśmy się 
nawzajem? Czy nie uświadamiają 
sobie ludzie Kościoła, że codzien-
nie żyją w grzechu podziału? 
Wo bec tego, skoro o tym wiemy, 
musimy dokonać wyboru: pasterze 
i my wszyscy.

Są dwie możliwości wyboru. 
Pierwsza należeć do Boga i pocho-
dzić od Boga, czyli: żyć w miłości, 
pokoju, pokorze, pojednaniu i 
jedności. Drugi wybór: należeć 
do szatana i pochodzić od niego. 
Oznacza to: nienawiść, wojnę, 
pychę, brak przebaczenia, egoizm 
i rozłam. Nie jest tak trudno wy-
brać. Ale jeżeli wybraliśmy stronę 
Boga, a potem nie postępujemy 
według tego wyboru, to będziemy 
odpowiedzialni i wszyscy bę-
dziemy musieli zapłacić za każde 
aroganckie postępowanie, każdą 
dumę, każde uprzedzenie, za ura-
zę, za brak miłości, za oschłość, 
i za każde słowo wypowiedziane 
przeciwko drugiemu, za egoizm, 
itd., ponieważ nie postąpiliśmy 
według przykazania Chrystusa. To 
jest bardzo proste.

W Dniu Sądu, nie będziemy 
mogli powiedzieć Bogu, że nie 
pokazał nam w naszych czasach 
Miłosierdzia, że nie przekazał 
nam Swych pragnień, ani też nie 
będziemy mogli udawać, że nie 
słyszeliśmy Jego i Jego Nawoły-
wania, ani że Go nie zrozumieli-
śmy. 

Ja wiem, tak samo jak wy wie-
cie, że Znaki Czasów nawołują 
nas wszystkich do Jedności. Jak to 
jest, że niektóre gałęzie Kościoła 
nie potrafią odczytać Znaków Cza-
sów? Nie wolno nam odrzucać tych 
znaków, pochodzących od Ducha 
Świętego, a jednak niektórzy tak 
robią. To dlatego, że zgubili po-
czucie zjawisk nadprzyrodzonych 
i wierzą tylko w naturalizm, a to 
jest poważny grzech.

Te jałowe działania są przeciw-
ne temu, o co Chrystus prosił Ojca 
w Swej Modlitwie, kiedy mówił: 

„Aby byli jedno w Nas, tak jak 
Ty jesteś we Mnie, a Ja jestem w 
Tobie, aby świat mógł uwierzyć, 
że to Ty Mnie posłałeś.” (J 17,21). 
A nawet więcej: kiedy nie czyni-
my nic, aby przybliżyć jedność 
Kościoła, wtedy jesteśmy cisi jak 
groby na olbrzymim cmentarzu.

Jeżeli ktokolwiek mówi wam, 
że czynicie źle, kiedy żyjecie w 
duchowej jedności czy interko-
munii, jaką mamy tu dzisiaj, w 
tych ostatnich dniach, powinniście 
zapytać tych ludzi tak:

„Dlaczego wystawiasz Boga 
na próbę, zmuszając pasterzy do 
trwania w rozłamie? Jeżeli py-
tasz mnie o ten czyn pojednania 
i miłości, powinieneś wiedzieć, 
że czynię według przykazania 
Chrystusa. Wobec tego, co jest 
lepsze dla ciebie: być posłusznym 
przykazaniu Jezusa Chrystusa czy 
być nieposłusznym? Oczywiście, 
że nie; grzech jest sprzeciwem i 
odrzuceniem Przykazania naszego 
Pana i wołania o Jedność. Twój 
grzech rozłamu zniszczył część 
Kościoła i zrobił z niego pustynię, 
a ty o tym wiesz. Jak więc może 
być Ciało Chrystusa rozpoznane w 
nas, jeżeli trwamy w rozłamie? Jak 
świat może uwierzyć, że to Ojciec 
zesłał nam Chrystusa? Ja, z mojej 
strony, dokonałem wyboru, aby 
nie być grobem, który jest materią 
bez życia, rozdartą przez egoizm i 
przez ducha pychy, uprzedzenia i 
własne interesy, ja raczej będę słu-
chał Przykazań Pana i pozostanę w 
Nim, bo odczytałem przy pomocy 
Ducha Świętego Znaki Czasów, 
które nawołują nas do Jedności, 
do zbierania się przy jednym Ołta-
rzu... Ja chcę być doskonałą Ikoną 
Jedności, łaskawie przyciągając 
wszystkich do życia, Prawdziwe-
go Życia w Bogu i pozostawać w 
Trójcy Przenajświętszej.”

I zobaczycie, moi przyjaciele, 
że kiedy te słowa zostaną wy-
powiedziane, to reakcja tych, 
którzy stanowią przeszkodę do 
jedności, i którzy trzymają klucze 
do Królestwa Bożego, nie idąc do 
niego sami, ani nie pozwalając 
innym wejść; będzie taka sama 
jak u tych rządzących starszych 
i uczonych w Piśmie: Annasza, 
Kajfasza, Jonatana, Aleksandra 
i wszystkich członków wysokiej 
rangi kapłańskich rodzin, którzy 
prześladowali Piotra i Jana, a któ-
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   Dziś wzrusza Mnie głęboko każde najmniejsze działa-
nie ze strony Moich stworzeń dla odbudowania Mojego 
chwiejącego się Domu. Jakikolwiek byłby to krok w kie-
runku jedności, całe Niebo się nim weseli. Każda modli-
twa ofiarowana dla odbudowy Mojego Ciała zmniejsza 
gniew Mego Ojca. Gdy ma miejsce jakiekolwiek zgro-
madzenie w Moje Imię dla jedności – Moje błogosła-
wieństwa wylewają się na tych, którzy uczestniczą w 
tych spotkaniach. Moje Oczy czuwają nad tymi, którzy 
Mnie kochają i którzy, pomimo swej niedoskonałości, 
spełniają Moje żarliwe pragnienia... (5.10.1994)
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rzy powiedzieli sobie: „Aby jednak 
nie rozprzestrzeniało się to wśród 
ludu, zabrońmy im surowo prze-
mawiać do kogokolwiek w imię 
Chrystusa!” (Dz 5,17).

Dzisiaj nasza odpowiedź po-
winna być taka sama jak Piotra i 
Jana, którzy powiedzieli: „Roz-
sądźcie, czy słuszne jest w Oczach 
Bożych bardziej słuchać was niż 
Boga? Bo my nie możemy nie 
mówić tego, cośmy widzieli i sły-
szeli.” (Dz 4,19) A w innej sytuacji 
Piotr i apostołowie powiedzieli 
Sanhendrynowi, najwyższemu ka-
płanowi: „Trzeba bardziej słuchać 
Boga niż ludzi...” (Dz 5,29)

Zapytaj także ich: „kto z nas 
grzeszy? Ten, który pogodził się z 
braćmi przyjmując z jednego Kie-
licha i jednego Chleba, oraz idąc w 
ślady Przykazań Bożych, czy ten, 
który nie pogodził się i podtrzy-
muje ciągle rozłam, wypluwając 
truciznę na swego brata i w ten 
sposób pomagając Rozłamcy? Czy 
Chrystus jest Bogiem rozłamu czy 
jedności? Ja, z mojej strony, wie-
rzę, że jestem po prawej stronie, 
ponieważ wybrałem pojednanie, 
to, o którym nas wszystkich na-
ucza Ewangelia. Nie jestem prze-
konany, że grzeszę, że nie jestem 
posłuszny czy też wyrządzam 
szkodę Mistycznemu Ciału Chry-
stusa, czy rozgłaszam szkodliwe 
zasady moralne wiernym; wręcz 
przeciwnie, jestem pojednany z 
moimi braćmi w pokorze i miłości, 
żyjąc duchową jednością, o którą 
Pan prosi przez wieki.” To powin-
niście im powiedzieć.

Pan powiedział w Orędziu: 
„Podnieś zatem swój glos w 

Moim Imieniu i pytaj Moich 
pasterzy: „Czy jest ktoś chętny, 
aby zadziałać z siłą i miłością dla 
odbudowania tego chwiejącego 
się Domu? Czy jest ktoś, kto ro-
zumie teraz, co mowię? Czy jest 
ktoś w Domu Pana, kto jest goto-
wy rozszerzać Królestwo Boże?” 
(20.10.1998)

Prośmy więc naszego Pana, by 
zesłał na nas Jego Świętego Du-
cha, który jest źródłem Jedności 
Chrześcijańskiej, aby oświecił 
tych, którzy ciągle stawiają prze-
szkody na drodze do jedności.

Powinniśmy prosić również 
Ducha Świętego, aby nas umocnił 
i dał nam Ducha Męstwa, abyśmy 
mogli z chęcią i zapałem czynić 

Wolę Bożą, abyśmy nigdy nie byli 
zniechęceni czy wyczerpani, kiedy 
inni - którzy nie słuchają wołania 
Ducha Świętego, abyśmy byli 
jedno - nikczemnie będą się za-
chowywać w odniesieniu do nas. 
Chrystus powiedział w Orędziu: 

„Mógłbym powiedzieć tylko 
jedno słowo w czasie ich zgroma-
dzeń i przez to jedno słowo zjedno-
czyć Moj Kościół. Ale chwałę Nie-
bieską odda mi Ubóstwo, Nędza i 
uważani przez nich za godnych 
pogardy.” (13.10.1991)

Tutaj więc, razem ze wszystki-
mi czytelnikami, którzy w posta-
wie kontemplacji czytają „Praw-
dziwe Życie w Bogu”, przybieram 
postawę ubóstwa, małości, na 
które patrzą uczeni i mądrzy jako 
na godne pogardy, i proszę kieru-
jących Kościołem, aby zaprzestali 
swych wzajemnych kłótni przez 
wzgląd na Miłość do Chrystusa; 
aby porzucili swą nieszczerość i 
obojętność w kwestii jedności, a 
w miejsce tego, aby się pozwolili 
prowadzić Duchowi Świętemu, 
wsłuchując się w jęk Ducha, 
który prosi nas, ROZKAZUJE 
nam, abyśmy się zjednoczyli 
wokół jednego Ołtarza, dzieląc 
się Jednym Kielichem i Jednym 
Chlebem, i razem jednym głosem 
głosili, że jest tylko jeden Pan, 
jedna wiara, jeden chrzest i jeden 
Bóg, który jest Ojcem wszystkich, 
nad wszystkimi, we wszystkich, 
przenikający wszystkich. 

Vassula (Turcja, 25.5.2007)

- Vassulo, umiłowana, Ja Jestem 
Świętym Świętych i jestem w two-
im pokoju. To Ja, Jezus. Czy jesteś 
szczęśliwa z powodu Moich odwie-
dzin?

- Bardzo szczęśliwa! Błogosławię 
Cię... Tak, bardzo szczęśliwa, Panie!

- Trwaj mocno przy wszystkich po-
uczeniach, które daję. Nie pozwalaj 
nikomu cię zwodzić. Zbieraj stopnio-
wo Moje żniwo uprzejmości i czuło-
ści. Pomnożę twoje wizje, abyś mo-
gła świadczyć w Moje Imię. Obdarzę 
cię słowami, abyś była zdolna dawać 
świadectwo. Moja córko, przypomnij 
światu Moją Wielką Miłość. To będzie 
Orędzie dla wszystkich czasów: 

Pokój niech będzie z wami. Ja 
jestem Jezusem, waszym Odkupi-
cielem. Jestem Świętym Świę tych 
mówiącym do was. Zaprawdę powia-
dam wam: Wyleję specjalne łaski na 
tych, którzy przyjęli to świadectwo. 
Przyjmując bowiem to świadectwo 
Mi łości, zaświadczą o prawdziwości 
oraz o Nieskończonej Miłości Naj-
wyższego. Wszystko, co jest napisa-
ne, pochodzi ode Mnie. Umiłowani, 
udzielam Mojego Ducha bez ograni-
czeń. Daję Mojego Ducha, aby przy-
pomniał światu wiele, wiele razy Moje 
uczucie i Moją wielką Miłość do was. 
Udzielam Mojego Ducha bez ogra-
niczeń, aby przypomnieć wszystkim 

orędzie dla 
wszystkich czasÓw
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Moje Pięć Ran i Moją Mękę. Moje 
dziecko, ty, który czytasz Moje słowa 
lub słuchasz, popatrz wokół siebie. 
Bliska jest Jutrzenka, która zaja-
śnieje nad tobą... Nie będziesz mu-
siał zwracać uwagi na nocne cienie 
szepczące i szemrzące, nie będziesz 
musiał stąpać wśród nędzy i ciem-
ności, gdyż wasi czarownicy - którzy 
bluźnili Mojemu Świętemu Imieniu i 
którzy światłość zastąpili ciemnością 
- zostaną wymieceni. Umiłowani, bli-
ska jest jutrzenka, która nad wami 
zaświeci, i gdy tylko nastanie dzień, 
wasze zasiewy zakwitną. Handlarze, 
którzy przeniknęli do Mego Kościoła, 
przerażą się, a wszyscy przekupnie 
zostaną zgnieceni. Każdy wzboga-
cony kupiec zniknie, oślepiony Moją 
Chwałą i Moim Światłem. Pozostaną 
osłupiali i zmieszani wobec Mnie.
  Właśnie wznoszony jest znak na da-
chach waszych domów. Moi przed-
stawiciele zostali właśnie rozesłani na 
swe stanowiska, oczekując Mojego 
Znaku. Mój Powrót jest bardzo bliski. 
Przyśpieszcie więc kroku wy, którzy 
jesteście Moimi posłańcami, wejdź-
cie na każde wzgórze, żeby ogłosić, 
iż wkrótce spadnie sąd na tych kup-
czących, bo stali się odrazą w Moich 
Oczach! Czy jeszcze nie czytaliście, 
że nie powinniście spać, lecz czu-
wać, abyście wiedzieli, kiedy ujrzycie 

ohydę ziejącą pustką - o której mówił 
prorok Daniel, ustanowioną w Mojej 
Świątyni - że jest to określony przez 
proroka znak końca Czasów? Jak to 
się dzieje, że nie możecie rozpoznać 
Czasów? Cegły Mojego Sanktuarium 
zawaliły się, a wy żyjecie właśnie 
pośrodku wielkiego odstępstwa wa-
szej epoki. Moi prześladowcy myślą 
teraz, że są górą, a kupcy sądzą, że 
będą nadal handlować w Mojej Świą-
tyni. Ja jednak mówię im: „Wy, którzy 
zatruliście waszą wiedzę, sprzedając 
Mój Obraz za nieożywioną statuę, za 
fałszywego boga, bożka, wy, którzy 
walczycie, ażeby ustanowić tę ohy-
dę ziejącą pustką i znieść Moją Stałą 
Ofiarę, wypijecie pełen kielich Mojej 
Sprawiedliwości.”
  Ta obrzydliwa podobizna o niehar-
monijnych kolorach, ten obraz, który 
ci kupcy próbują wam dać do uczcze-
nia i naśladowania, to nie jestem Ja. 
Ten obraz stanowi wytwór zepsutej 
ludzkiej przebiegłości, zmierzający do 
zniszczenia pojęcia Mojej Świętości i 
Mojego Bóstwa. To fałszywy ekume-
nizm, wyzwanie wobec wszystkiego, 
co święte.
  Cierpię z powodu grzechów tych 
kupców. Módlcie się za tych kapła-
nów, którzy stali się kupcami. Ciężki 
jest ich grzech. Módlcie się, abym 
mógł tchnąć w nich Mojego Ducha 
Prawdy i sprawić, by zachowywali 
Moje Prawa i szczerze respektowali 
Moją Boskość.
  Umiłowani, wy, których czoła ozna-
czyłem jako Moich, nie pozwalajcie 
owym handlarzom zmuszać was do 

podążania za tym fałszywym obra-
zem. Strzeżcie się. Mówię wam o 
tym wszystkim z wyprzedzeniem, bo 
pragnę, abyście ufali Mnie, waszemu 
Bogu, gdy przyjdą na was czasy wiel-
kiego nieszczęścia.
  Pragnę was nawiedzić. Godzina 
Mojego Wielkiego Powrotu już nad-
chodzi i biada tym kupczącym, którzy 
właśnie walczą, aby wprowadzić do 
Mojej Świątyni ohydę ziejącą pustką 
i znieść Moją Stałą Ofiarę, zmusza-
jąc was do spożywania ich zhańbio-
nego pokarmu! Biada tym kupczą-
cym, którzy spiskują, aby zniszczyć 
Moje Słowo racjonalizując Je! Biada 
bluźniercom, którzy dziesięć razy 
zbluźnili Mojemu Świętemu Imieniu! 
Biada uczniom Bestii, którzy wyrzeź-
bili bluźniercze obrazy przeciw Moim 
siedmiu Duchom! Twierdza ich zo-
stanie obrócona w proch Oddechem 
Moich Ust! 
  A tobie, Moje dziecko, które Mnie 
czytasz lub słuchasz, tobie, którego 
grób nawiedziłem i napełniłem ciebie 
Moim Tchnieniem, mówię: idź po śla-
dach Mojej Krwi, które pozostawiam 
za Sobą jako znak dla ciebie. A jeśli 
zatrzyma cię przechodzień i zapyta o 
twoją drogę, powiedz mu, że jesteś 
Moim uczniem, a Ja - twoim Nauczy-
cielem i że jesteś na drodze świad-
czenia o Chrystusie ukrzyżowanym, 
o Chrystusie zmartwychwstałym. A 
gdy zatrzyma cię kupiec, strzeż się 
jego nieuczciwości, strzeż się, aby 
nie zamienił Krzyża, który ci dałem, 
na zepsutą mądrość. Cicho, bez sło-
wa obejmij z większą niż kiedykol-
wiek żarliwością belkę na twoich ra-
mionach i idź po śladach Mojej Krwi, 
a one doprowadzą cię do Mnie. A je-
śli ktoś z nich zacznie cię ścigać, nie 
zakrywaj twarzy przed zniewagami 
ani ciosami, lecz daj im plecy, niech 
rozpoznają cię po twoich ranach. 
Niech twoje rany staną się doskonałą 
kopią Moich Ran, zadadzą ci je bo-
wiem ci sami, którzy uderzyli Mnie, 
twego Mistrza. A wtedy Znak Syna 
Człowieczego pojawi się na niebie, 
w waszych mrokach będzie widocz-
ne wielkie światło, gdyż Ja, Święty 
Świętych, pragnę was ocalić przez 
wzgląd na Moje Święte Imię.
  Moje dziecko! Pójdź, ty, który słu-
chasz Moich słów lub je czytasz. 

Vassula wręcza osobiście Bene-
dyktowi XVI jednotomowe wyda-

nie Orędzi w styczniu 2008.

orędzie dla 
wszystkich czasÓw

z 22 października 1990
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Znowu ukazałem w tym świadectwie 
Moją Miłość do ciebie. Nie mów, że 
jestem zbyt daleko, aby kochać, bo 
właśnie w tej chwili Moje Oczy spo-
czywają na tobie ze szczególną czu-
łością i uczuciem, których nigdy w 
pełni nie będziesz mógł zrozumieć. 
  Czy powinienem powrócić, żeby cię 
odkupić? Bez najmniejszego waha-
nia dla ciebie samego przyszedłbym 
powtórzyć Moją Mękę, dla ciebie sa-
mego! Czy teraz Mi wierzysz, kiedy 
mówię ci, że nikt nie ma większej 
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich? 
  Mówię ci to wszystko, abyś mógł 
odnaleźć pokój w Moim Najświęt-
szym Sercu, abyś mógł odnaleźć 
prawdziwe życie we Mnie, abyś mógł 
odnaleźć prawdziwą miłość i spoczy-
nek we Mnie, twoim Bogu. Wiem, że 
jesteś słabe, Moje dziecko, ale twoja 
słabość przyciąga Moją Wszech-
moc.
  Czy możesz pojąć to, co mówię? 
Mówię: pokój niech będzie z tobą! 
Jestem Ofiarą Miłości, która mówi do 
ciebie. Ja jestem Tym, który dał ci to 
świadectwo Miłości jako przypomnie-
nie Mojej Miłości. Wchłaniaj Mnie i 
pozwól Mi cię ogarnąć. Odczuwaj, 
jak Moje Serce tęskni za powrotem 
miłości! Nie opieraj Mi się. Przyjdź 
do Mnie taki, jaki jesteś, przyjdź pić 
ze źródeł Mojego Serca, a będziesz 
chciał pić więcej. Och! Tylu z was 
oddaliło się od Prawdy i odeszło we 
wszystkich kierunkach. Prawda jest 
MIŁOŚCIĄ. Ja jestem Prawdą. Bądź-
cie świadkami Prawdy. Przyjmijcie 
Świętego Ducha Prawdy, przyjmijcie 
Świętego Ducha Łaski. Błogosławię 
was wszystkich, pozostawiając Moje 
Tchnienie Miłości na waszych czo-
łach.
  Bądźcie jedno pod Moim 
  Świętym Imieniem.

Taki podtytuł nosi książka o. Eu-
sebio G. de Pesquery o «Gara ban-
dal». W naszej epoce wzrosła ilość 
objawień, czego trudno nie zauważyć. 
Oczywiście należy je rozeznawać, 
ponieważ wśród nich znajdują się 
również i zasadzki szatana, a czasem 
po prostu wymysły chorej ludzkiej wy-
obraźni. Czasem pobożnego „proroka” 
pobudza chęć zainteresowania sobą 
lub przekazania po swojemu budują-
cych treści prawdziwych objawień, o 
jakich wiele czytał. Jednak chrystuso-
we «po owocach ich poznacie» (por. 
Mt 7,16) dane nam jako drogowskaz 
oraz nieustanna modlitwa o właściwe 
rozeznanie jest najpewniejszą pomo-
cą na tej trudnej drodze. Powrót do 
Boga, zmiana życia, szczera modlitwa 
serca i sercem, rozwój głębokiej i au-
tentycznej miłości do Boga i bliźnich, 
rozwój ufności, radość lektury Pisma 
Świętego...

W XX wieku mnożyły się nadzwy-
czajne interwencje Matki Bożej na 
całym świecie jakby epoka nasza była 
w jakiś sposób wyjątkowa, jakby od-
różniała się czymś od innych czasów... 
Nie raz ma się wrażenie, że Matka 
Boża jakby przygotowuje nas na coś, 
pozostaje przecież z nami tak długo! 
Od 30 lat w Medziugorju, od  26 lat w 
Naju, przez 25 lat za pośrednictwem 
ks. Gobbiego... od 25 lat przez Vas-
sulę Ryden... Coraz więcej pojawiało 
się objawień długotrwałych, wychowu-
jących, polegających na nieustannym 
prowadzeniu nas do Boga, na życiu z 
nami, na komentowaniu wydarzeń, na 
uczeniu nas odczytywania «znaków 
czasu»... Ileż wieków temu dane nam 
one zostały w natchnionych księgach 
Pisma Świętego.  

Tym, którzy uwierzyli, którzy zgłę-
biają treść, którzy żyją przekazywa-
nymi nam przez najlepszą z Matek 
radami, odkrywają powoli, że opis 
naszego czasu odpowiada opisowi 
z Biblii.

Dlaczego jednak niemiłe jest nie-
którym słuchanie o tym, że nadchodzi 
Chrystus?

Jednym z zarzutów, kierowanych 
pod adresem aktualnych objawień, 

które skądinąd mają wszelkie dane po 
temu, aby zostać uznane za wiarygod-
ne, jest to, że są to wymysły «każdego 
końca wieku» lub jeszcze bardziej 
przekonani mówią, iż jest to wymysł 
«końca tysiąclecia, znany zresztą z 
historii». Takim stwierdzeniem kwi-
tują niektórzy zapowiedź ostatecznej 
walki z szatanem, oczyszczenie, 
zapowiadany tryumf Maryi, powrót 
Chrystusa. 

Przypomnijmy sobie jednak, że 
mowa o naszych czasach jako cza-
sach ostatnich bądź ostatecznych 
rozpoczęła się w roku 1846, a więc 
158 lat temu, w La Salette, gdzie 
Maryja objawiła się płacząc nad ludz-
kością. W tamtym czasie nikt jeszcze 
nie myślał o tym, że zbliża się koniec 
tysiąclecia, a tymczasem objawienie 
to zostało przez Kościół uznane za 
wiarygodne i nadprzyrodzone. Bóg 
jednak ma chyba wzgląd na nasze 
niedowiarstwo i uprzedza nas wiele lat 
wcześniej o wy-
darzeniach, które 
mają nastąpić, 
abyśmy zdążyli 
uwierzyć i przy-
gotować się. Czyż 
nie było potrze-
ba 60-ciu lat, by 
światu ogłoszony 
został czas miło-
sierdzia zapowie-
dziany przez św. 
Faustynę? Czyż 
nie powiedział 
jej Chrystus, że 
przygotuje świat 
na Jego powtórne 
przyjście? 

Są jeszcze i 
tacy, którzy z upo-
rem twierdzą, że 
nawet jeśli uzna 
s ię ,  że  P ismo 
Święte zapowie-
działo znaki przyj-
ścia Chrystusa, 
to jednak świat... 
«nie jest jeszcze 
tak zły», jak opisał 
to św. Piotr i Pa-
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Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć 
jak złodziej... Nie śpijmy zatem, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! (1 Tes 5,4-5)

Czy koniec czasów 
jest bardzo bliski?
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weł. Niektórzy mówią nawet z uporem, 
że nasza epoka niczym szczególnym 
się nie odróżnia. Twierdzą oni, że 
w każdej epoce istniało zło takie 
jak obecnie, nie było tylko środków 
masowego przekazu, które by o tym 
informowały... 

Czy jednak któraś epoka widziała 
setki milionów dzieci mordowanych 
każdego roku w łonach swych ma-
tek?... Czy któraś epoka widziała 
powszechne uznawanie za jedną z 
dróg życiowych – akceptowanych 
społecznie, mających zwolenników, 
gorliwych obrońców w imię wolności 
człowieka nawet wśród przywódców 
politycznych – wynaturzenia i dopro-
wadzenie do uznania praw homosek-
sualistów do zawierania «związków 
małżeńskich», przyznanie im praw 
adoptowania dzieci? 

Czy w którejś epoce istniał dla 
wszystkich grup społecznych, dla 
wszystkich grup wiekowych, dla 
wszystkich cywilizacji bożek bardziej 
czczony, bardziej pociągający, bar-
dziej deprawujący, bardziej odbierają-
cy ludzi Bogu i sobie nawzajem jak... 
telewizja i komputer, gry i źle wykorzy-
stywany internet? Oddaje się im hołd 
codziennie przez długie godziny, czcić 
go uczy się już najmłodsze dzieci... 

Skoro te kilka przykładów nie 
dla wszystkich 
jest przekony-
wującym do -
wodem na to, 
że spełniają się 
zapowiedzi Pi-
sma Świętego, 
to czy potrafiliby 
oni powiedzieć, 
co w takim razie 
miał na myśli 
św. Paweł, kie-
dy pisał w na-
tchnieniu w 1 Tm 
4,1-4: 

«Duch zaś 
otwarcie mówi, 
że w czasach 
ostatnich niektó-
rzy odpadną od 
wiary, skłaniając 
się ku duchom 
zwodniczym i ku 
naukom demo-
nów. Stanie się 
to przez takich, 
którzy obłudnie 
k łamią ,  mają 
własne sumienie 
napiętnowane. 

Zabraniają oni wchodzić w związki 
małżeńskie, nakazują powstrzymywać 
się od pokarmów, które Bóg stworzył, 
aby je przyjmowali z dziękczynieniem 
wierzący i ci, którzy poznali prawdę. 
Ponieważ wszystko, co Bóg stworzył 
jest dobre... »

I jeszcze 2 Tm 3,1-4: 
«A wiedz o tym, że w dniach ostat-

nich nastaną chwile trudne. Ludzie 
bowiem będą samolubni, chciwi, wy-
niośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni 
rodzicom, niewdzięczni, niegodzi-
wi, bez serca, bezlitośni, miotający 
oszczerstwa, niepohamowani, bez 
uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, 
zuchwali, nadęci, miłujący bardziej 
rozkosz niż Boga. Będą okazywać 
pozór pobożności, lecz wyrzekną się 
jej mocy...»

I św. Piotr w 2 P 3,3-4.10: 
«To przede wszystkim wiecie, że 

przyjdą w ostatnich dniach szydercy 
pełni szyderstwa, którzy będą postę-
powali według własnych żądz i będą 
mówili: «Gdzie jest tajemnica Jego 
przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie 
zasnęli, wszystko jednakowo trwa od 
początku świata». «Jak złodziej zaś 
przyjdzie dzień Pański, w którym niebo 
ze świstem przeminie, gwiazdy się w 
ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na 
niej zostaną znalezione.»

W ciemnościach obecnego czasu,  
naszą Przewodniczką i Nauczycielką 
pozostaje niezawodnie Matka Boża. 
W Garabandal, zapowiadając na-
sze czasy, ukazywała się często w 
nocy, nie raz w chłodzie zimowych 
nocy. W ciemnościach tych oraz w 
trudach związanych ze spotykaniem 
Jej, wymagającym ofiar, wyrzeczeń i 
poświęcenia, możemy widzieć symbol 
dzisiejszych czasów - czasów mroku, 
w których tak trudno o światło pozwa-
lające dostrzec właściwą drogę życia. 
Pozwólmy się więc Jej prowadzić, 
wytyczonymi dla nas ścieżkami, ku 
pewnemu horyzontowi, nad którym 
jaśnieje światłość Bożej obecności.

Książka „Garabandal. Wydarzenia 
i daty. Czy koniec czasów jest bardzo 
bliski?” oraz film pod tym samym ty-
tułem zachęcają do wsłuchania się w 
głos kochającej Matki, która przyszła 
ocalić Swe dzieci przed duchowym 
zamętem. Przypomina nam środki, 
które dobrze znamy: sakramenty 
św., dążenie do świętości, modlitwa, 
pokuta, rozmyślanie nad Męką Jej 
Syna, wynagrodzenie Bogu za grzech 
świata dla złagodzenia Jego gniewu 
ciążącego nad naszym pokoleniem.   

Z WasZych 
listóW...

Mam już Marii Valtorty: Kto 
przychodzi do Mnie..., Koniec 
czasów i Cierpienie dla Jezu-
sa. Wszystkie te książki czytam 
wciąż na nowo, a przy Cierpie-
niu Jezusa aż płakałam... brak mi 
słów. Te orędzia MOCNO pogłę-
biają moją wiarę... tego nie da się 
wyrazić w słowach. 

Mogłabym w tym temacie pi-
sać wiele i wiele, ale podsumuję 
w skrócie: te orędzia przemieniają 
mnie coraz bardziej i jest w nich 
to wszystko, co mnie nurtowało, 
co - jak kiedyś uważałam - tyl-
ko Duch daje poznać i co potrafi 
przemienić. Tego nie zrozumieją 
ci, którzy zamknięci są na te sfery 
i tu nie potrzeba wielkiej wiedzy 
teologicznej czy tytułu... Chcia-
łabym teraz zamówić następną 
książkę Marii Valtorty... (M.K.)

*
Dziękujemy wszystkim, któ-

rzy dzielą się z nami swoimi 
czasem bardzo osobistymi 
spo strzeżeniami dotyczącymi 
naszych publikacji. Zamiesz-
czamy je sporadycznie, ale 
zawsze anonimowo, chyba że 
ktoś nie życzy sobie w ogóle 
ujawniania jego refleksji. 

Dla wielu Czytelników prze-
czytanie pozytywnej opinii sta-
nowi impuls do zapoznania 
się z jakąś lekturą. W ten więc 
sposób można także aposto-
łować i do tej formy aposto-
łowania zachęcamy. Osoby 
dokonujące zakupów poprzez 
nasz sklep internetowy lub tyl-
ko w nim zalogowane mogą 
umieszczać opinie o książ-
kach lub płytach przez wypeł-
nianie - po zalogowaniu się na 
naszą stronę - odpowiedniego 
formularza recenzji produktu. 
Recenzja ta odtąd będzie wi-
doczna bez szczegółowych 
danych Czytelnika. 

*  
W roku 2012 planujemy 

druk 4 numerów kwartalni-
ka, prosimy jednak o modli-
twę o szczęśliwy przebieg 
zabiegów operacyjnych rąk 
u osoby go redagującej, bo 
bez sprawnych rąk trudno 
będzie dla Was pracować!
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Tłumaczenie „Dzienniczka” 
św. Faustyny na japoński

Staraniem franciszkańskiego wydaw-
nictwa Rycerza Niepokalanej (Seibo no 
Kishi Sha) ukazało się długo oczekiwane 
tłumaczenie „Dzienniczka” św. Faustyny. 
Redaktorem dzieła jest franciszkanin, o. 
Karol Atsushi Shoji, a tłumaczami są o. 
Julian Różycki OP (długoletni misjonarz 
w Japonii) oraz Fujiko Aihara.

Od 2000 r. ukazało się w Japonii po-
nad 10 wydań innej książki nawiązują-
cej do „Dzienniczka”: „Nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego”. Jej autorem jest 
irlandzki misjonarz o. Sean Ryle, dyrek-
tor Katolickiego Centrum Rodziny w Fu-
kuoka. Oprócz objaśnień teologicznych, 
odmawiania Koronki itp. były tam tylko 
cytaty z głównego dzieła.

W Japonii rozszerza się nabożeń-
stwo do Miłosierdzia Bożego, zainicjo-
wane przed około 8 laty przez o. Juliana 
Różyckiego oraz o. Shoji. Setki czcicieli 
z całego kraju zbierają się każdego roku 
w Niedzielę Miłosierdzia w Tokio (ostat-
nio w kościele św. Michała, obok klasz-
toru Polskich Sióstr Opatrzności Bożej) 
na specjalnej Mszy św. i nabożeństwie z 
odmówieniem Koronki.

Ojcu Julianowi, w imieniu wydawnic-
twa i czytelników, gratulujemy z całego 
serca, że tak cennym darem dla Japonii 
uwieńczył swoją 27-letnią misjonarską 
posługę. Dziękujemy zarazem modlitwą 
za jego wierne towarzyszenie nam na 
organizowanych co roku rekolekcjach. 

Czuwanie modlitewne w obronie 
Chrystusa

Ponad 7,5 tys. uczestników zgroma-
dziło czuwanie modlitewne w katedrze 
Notre-Dame w Paryżu. Odbyło się ono 
8 grudnia 2011 wieczorem w czasie, 
gdy w teatrze Rond-Point odbywała się 
premiera spektaklu „Gólgota Picnic” 
(Piknik na Golgocie), uznanego za obe-
lżywy wobec Chrystusa i Jego Męki. Nie 
wszyscy zmieścili się w świątyni, część 
uczestników stała przed nią, na placu 
Jana Pawła II.

Kard. Vingt-Trois, na którego wezwa-
nie odbyło się to nabożeństwo, wyja-
śnił, że nie chodzi o demonstrację ani o 
protestowanie przeciwko komukolwiek: 
„Przyszliśmy z sercem pełnym miłości, 
aby złączyć się z Męką Chrystusa”. Tłu-
maczył, że obelga rani nie tylko Chrystu-
sa. Odkrywa ona też serce tego, kto się 
jej dopuszcza, to „rozczarowanie kogoś, 
kto nie umiał przyjąć słowa miłości”.

Prosił zgromadzonych o modlitwę 
za wszystkich, którzy cierpią z powodu 
swej wiary w Chrystusa. Zacytował Jego 

słowa: „Błogosławieni jesteście, gdy [lu-
dzie] wam urągają i prześladują was, i 
gdy z mego powodu mówią kłamliwie 
wszystko złe na was. Cieszcie się i ra-
dujcie, albowiem wasza nagroda wielka 
jest w niebie”.

Przez dwie godziny wierni modlili się, 
słuchali opisu Męki Pańskiej, śpiewali i 
adorowali wystawione w prezbiterium 
relikwie Męki Pańskiej, w tym koronę 
cierniową, przechowywane na co dzień 
w skarbcu katedralnym.

Był to symboliczny sprzeciw wobec 
sztuki Rodrigo Garcii, która przedstawia 
groteskową wizję ukrzyżowania Chry-
stusa, ze scenami seksualnymi i obelga-
mi pod Jego adresem. Sztuka wywołała 
już wcześniej polemiki w Madrycie i Tu-
luzie. W stolicy Hiszpanii część widzów 
opuszczała teatr w trakcie spektaklu 
na widok kompletnej nagości aktorów, 
ukrzyżowania kobiety ze „stygmatami” i 
masturbacji jednej z aktorek. W Tuluzie 
z kolei doszło do protestów i czuwań mo-
dlitewnych przed teatrem.

Ponadto grupa katolików związana 
z portalem internetowym „Culture et foi” 
(Kultura i Wiara) manifestowała pod te-
atrem dwie godziny przed rozpoczęciem 
spektaklu z białymi kwiatami w dłoniach, 
aby uświadomić twórcom „ból chrześci-
jan i wezwać do wzajemnego szacunku”. 
Przeciwko spektaklowi zmobilizowali się 
również lefebryści i powiązany z Brac-
twem Kapłańskim św. Piusa X Instytut 
Civitas. Od tej ostatniej inicjatywy odciął 
się francuski episkopat. 

Czy lefebryści uznają Sobór?
W najbliższych dniach do Watykanu 

powinna dotrzeć odpowiedź Bractwa 
Kapłańskiego św. Piusa X na zapropo-
nowaną im 14 września „preambułę dok-
trynalną”. Jak się przypuszcza nie nale-
ży oczekiwać odpowiedzi pozytywnej na 
tę propozycję Stolicy Apostolskiej.

Najnowszym sygnałem ze strony 
lefebrystów było kazanie przełożonego 
generalnego Bractwa Kapłańskiego św. 
Piusa X, bpa Bernarda Fellaya, wygło-
szone w Ecône w uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia NMP 8 grudnia. 
Stwierdził w nim, że warunkiem Stolicy 
Apostolskiej, by Bractwo uzyskało status 
prawny w Kościele, jest akceptacja II So-
boru Watykańskiego. Bp Fellay wyraził 
zastrzeżenia wobec takiej możliwości.

W tej sytuacji Stolica Apostolska nie 
powinna uznać kanonicznie biskupów i 
kapłanów, którzy nie zgodzą się na mini-
mum wymagane od każdego, kto przyj-
muje jakikolwiek urząd kościelny.

8 grudnia bp Fellay nie ukrywał, iż 

uważa, że od czasów II Soboru Waty-
kańskiego do Kościoła przeniknął duch 
świata, co postrzega, jak gdyby diabeł 
postawił stopę w sanktuarium. Stwierdził, 
że osiągnięto punkt, w którym ukazuje 
się cała głębia problemu. „Trzeba uznać, 
że Rzym dokonał wobec nas pewnego 
gestu. Jeśli jednak Rzym każe nam bez-
warunkowo zaakceptować Vaticanum II 
– nie możemy tego uczynić” – stwierdził 
bp Fellay. 

Matka Boża z Guadalupe
coraz mocniej przyciąga wiernych 

Ponad pięć milionów pielgrzymów 
odwiedziło sanktuarium Matki Bożej z 
Guadalupe w Mieście Meksyk w związ-
ku z obchodzonym przez Kościół katolic-
ki 12 grudnia świętem Najświętszej Marii 
Panny z Guadalupe.

Wyjątkowo duży napływ pielgrzymów 
w tym roku – 5,3 miliona do 5.00 rano 12 
grudnia – potwierdził przedstawiciel rzą-
du Meksyku w rozmowie z dziennikiem 
„El Nuevo Herald”. Liczenie pielgrzymów 
rozpoczęto rankiem 9 grudnia.

W grudniu 1531 r. na przedmieściach 
Miasta Meksyk Indianinowi Juanowi Die-
go Cuauhtlatoatzin („Mówiący orzeł”) 
czterokrotnie ukazała się Matka Boża. 
Znana w Meksyku jako Guadelupiana i 
Morenita, ciemnoskóra Pani pozostawiła 
mu na płaszczu swój wizerunek, który 
do dziś można oglądać w bazylice w 
Guadalupe. W miejscu objawień wznie-
siono początkowo kaplicę, później zbu-
dowano bazylikę. Świątynia wzniesiona 
w latach 1974-1976 przez znanego mek-
sykańskiego architekta Pedro Ramireza 
Vasqueza, uważana jest za największy 
kościół świata i ma 22 tys. miejsc.

Informacje o możliwości pielgrzymo-
wania z Polski do Guadalupe: 

tel. 601471527.
Zakonnica sekretarzem episkopatu

Po raz pierwszy w historii Konferencji 
Biskupów Katolickich Afryki Południowej 
zakonnica, s. Hermenegilda Makoro, zo-
stanie jej sekretarzem generalnym.

Informację tę przekazał mediom ar-
cybiskup Johannesburga, a zarazem 
przewodniczący episkopatu, abp Buti 
Tlhagale. Siostra Hermenegilda przez 
minione sześć lat była zastępcą sekre-
tarza generalnego episkopatu Afryki Po-
łudniowej, do którego oprócz biskupów z 
RPA należą także hierarchowie z Króle-
stwa Suazi i Botswany. Swoje nowe obo-
wiązki podejmie w marcu 2012 r.

Pochodzi z rodziny katolickiej. Na po-
czątku lat siedemdziesiątych wstąpiła do 
Zgromadzenia Misjonarek Najdroższej 
Krwi Pana Jezusa, gdzie w 1976 r. zło-
żyła pierwsze śluby zakonne. Ukończyła 
studia w dziedzinie pedagogiki i teologii. 
Była nauczycielką w szkole średniej. 
Przez pewien czas była także przełożo-

Wieści z życia Kościoła
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ną prowincjalną swojego zgromadzenia.
Bartłomiej I wzywa polityków do wierności tradycji 

duchowej
O wierność tradycyjnym wartościom i duchowym korze-

niom Europy zaapelował do polityków naszego kontynentu ho-
norowy zwierzchnik prawosławia patriarcha Konstantynopola, 
Bartłomiej I. Wziął on udział w konferencji „World Policy“, która 
w dniach 9-11 grudnia 2011 odbywała się w stolicy Austrii.

Tematyka trzydniowych obrad była bardzo różnorodna i 
sięgała od międzynarodowych wyzwań kryzysu euro, przez 
„wiosnę arabską“, wielkie katastrofy, demokratyzację Afryki do 
kwestii przyszłości „ G-8“ i „ G-20“.

W swoim wystąpieniu patriarcha Bartłomiej zaapelował do 
polityków europejskich, aby także w czasach kryzysu nie za-
pominali o tradycyjnych wartościach i duchowych korzeniach 
swego kręgu kulturowego. Jego zdaniem, mimo przeżywanych 
obecnie trudności Unia Europejska jest w dalszym ciągu bar-
dzo ważnym modelem rządzenia opartego na konsensusie. 
„Szanując uniwersalne wartości praw człowieka i wolności 
religijnej, będziemy mogli dać reszcie świata dobry przykład i 
wyjść z dzisiejszego kryzysu” - stwierdził duchowy zwierzchnik 
prawosławia.

Była to już czwarta tego typu konferencja, organizowana 
przez francuski „think tank“ – Instytut ds. Relacji Międzynaro-
dowych (IFRI). Poprzednie obradowały w Evian nad Jeziorem 
Genewskim i w Marakeszu w Maroku.

Ekumeniczny apel w sprawie wolności religijnej
Niezależnie od wysiłków poszczególnych państw i całej 

wspólnoty międzynarodowej, mniejszości religijne w różnych 
częściach świata wciąż padają ofiarą dyskryminacji, przemocy, 
wrogości i prześladowań z powodu swych przekonań. 

Alarmuje w tej sprawie Światowa Rada Kościołów. Jej spe-
cjalny zespół, opracowujący raport na ten temat, spotkał się 
ostatnio (28 listopada – 2 grudnia 2011) w Stambule w siedzi-
bie patriarchatu Konstantynopola.

Uczestnicy ekumenicznego posiedzenia zwrócili uwagę, 
że podstawowe prawa dotyczące wolności religijnej są łamane 
zarówno przez władze, jak i przez jednostki: czy to działające 
we własnym imieniu, czy też jako członkowie grup większo-
ściowych. „Równość wszystkich wobec prawa, w odniesieniu 
do jakiejkolwiek społeczności i niezależnie od szczegółów 
ustawodawczych, powinna stanowić najbardziej ogólny stan-
dard w kwestii wolności religijnej” – podkreślono podczas spo-
tkania w Stambule, w którym wzięło udział 30 ekspertów z 23 
krajów świata.

Naciągane argumenty za aborcją
Nie jest prawdą, jak przekonują niektórzy lekarze, że „ciąża 

stanowi dla kobiet większe zagrożenie niż aborcja” – stwierdza 
dr Peter Saunders z Chrześcijańskiego Towarzystwa Medycz-
nego w Wielkiej Brytanii. 

Uczony powołuje się na ostatnie badania Academy of Me-
dical Royal Colleges (AMRC), z których wynika, że traktowanie 
porodu jako bardziej ryzykownego dla zdrowia psychicznego 
kobiety niż aborcja nieplanowanego dziecka nie ma żadnych 
rzetelnych podstaw naukowych.

Mimo to, jak zauważa Saunders, 98 proc. aborcji na Wy-
spach przeprowadza się w oparciu o przesłankę, że dalsza cią-
ża i urodzenie dziecka spowoduje problemy psychiczne u mat-
ki. Tym samym, konkluduje lekarz, 98 proc. aborcji w Wielkiej 
Brytanii, z technicznego punktu widzenia przeprowadzana jest 
nielegalnie. „Oznacza to, że lekarze, którzy zalecają aborcję 
po to, by chronić zdrowie psychiczne kobiety, dokonują tego w 
oparciu o fałszywe przekonanie nie poparte medycznymi do-
wodami”. 
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Przekaz można wykorzystać 
do opłaty prenumeraty (prosimy 

o zaznaczenie, czy jest to kontynu-
acja czy prenumerata od nr...) 
lub do zamówienia przesyłki, 
po uzgodnieniu jej kosztów.

Koniecznie prosimy o podawanie 
pełnego adresu nadawcy, wraz z 

kodem pocztowym!

Raport (AMRC) zaznacza, że pierwszą odpowiedzią na nieplano-
waną ciążę powinna być nie aborcja, ale właściwe wsparcie i opieka 
dla kobiet. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy rząd uczyni priorytetem 
niezależne doradztwo dla kobiet w nieplanowanej ciąży, doradztwo nie 
związane ze świadczeniem usług aborcyjnych.

W 2010 roku 98 proc. (czyli 185.291) aborcji w Wielkiej Brytanii 
przeprowadzono w oparciu o stwierdzenie, że ciąża nie przekracza 24 
tygodnia oraz, że dalsze jej kontynuowanie zawiera ryzyko, większe 
niż gdyby ciąża została przerwana, urazu fizycznego lub psychiczne-
go u ciężarnej kobiety. W lutym 2011 opublikowano opracowywany 
przez wykładowców Królewskiej Akademii Położników i Ginekologów 
(RCOG) poradnik dla brytyjskich lekarzy, pielęgniarek i pracowników 
socjalnych. Wynika z niego, że aborcja jest bezpieczniejsza niż dono-
szenie ciąży.

Zdaniem chrześcijańskich działaczy, autorzy poradnika zignoro-
wali podstawowe fakty medyczne, jak choćby opublikowany niedaw-
no przez renomowany magazyn British Journal of Psychiatry raport, 
z którego wynika, że u kobiet dokonujących aborcji istnieje o 30 proc. 
większe prawdopodobieństwo rozwoju choroby psychicznej. 

W Wielkiej Brytanii co roku dokonuje się około 200 tys. aborcji. Pra-
wo zezwala na zabicie dziecka do 24 tyg. ciąży.

Zdjęcia zabitych dzieci przełamują milczenie
Drastyczne zdjęcia zmasakrowanych ludzkich płodów pozwoliły roz-

począć w Wielkiej Brytanii poważną dyskusję o aborcji. Tak przekonują 
obrońcy życia z organizacji Abort 67, która swą nazwą przypomina, że 
na Wyspach aborcja jest legalna od ponad 40 lat. Tymczasem British 
Pregnancy Advisory Service (BPAS) – organizacja zajmująca się finan-
sowaniem aborcji z pieniędzy ubezpieczenia społecznego, oskarżyła 
obrońców życia o „niemoralne” działania i zastraszanie, krytykując fakt, 
że w czasie regularnych pikiet przed jedną z klinik aborcyjnych należą-
cych do BPAS działacze pro-life mają ze sobą plakaty z powiększonymi 
zdjęciami zabitych w wyniku aborcji dzieci nienarodzonych.

Andrew Stephenson z Abort 67 podkreśla, że właśnie wykorzystanie 
szokujących i drastycznych zdjęć dokonało przełomu w sytuacji kom-
pletnego braku debaty publicznej w sprawie aborcji. Zdaniem obrońcy 
życia, od 1967 roku, kiedy zalegalizowano aborcję w Wielkiej Brytanii, 
w mediach panuje zmowa milczenia wokół tego tematu. „Użycie dra-
stycznych zdjęć zmusiło brytyjską opinię publiczną po raz pierwszy do 
skonfrontowania się z makabryczną rzeczywistością aborcji” – dodaje. 
Zauważył także, iż próba zamknięcia debaty publicznej w tej sprawie to 
dowód, że środowiska proaborcyjne „wpadają w panikę, gdyż straciły 
monopol na bycie źródłem informacji i sterowanie tą dyskusją”.

W Wielkiej Brytanii od czasu, kiedy uchwalono ustawę pozwalającą 
na aborcję na życzenie, zabito ponad 7 mln dzieci.

Zły stan zdrowia patriarchy Cyryla
Na „nieokreślony termin” odłożono podróż patriarchy Moskwy i 

Wszechrusi Cyryla do Kirgizji. Przyczyną jest pogarszający się stan 
zdrowia zwierzchnika Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Wizytę 
miał rozpocząć 3 grudnia 2011. W stolicy Kirgizji – Biszkeku trwają 
obecnie obchody 140 rocznicy utworzenia eparchii (diecezji) taszkienc-
kiej i środkowoazjatyckiej RKP, obejmującej dziś kilka innych byłych 
republik sowieckich tego regionu. Patriarcha miał tam m.in. odprawić 
okolicznościowe nabożeństwo w katedrze Zmartwychwstania i spotkać 
z nowym prezydentem kraju Ałmazbekiem Atambajewem, który 1 grud-
nia objął swój urząd. 

Odwołanie wizyty Cyryla w Kirgizji jest już drugim tego rodzaju 
wydarzeniem w ostatnich tygodniach: w dniach 2-3 listopada miał on 
odwiedzić Uzbekistan z tej samej okazji, czyli 140-lecia eparchii, któ-
rej siedziba znajduje się właśnie w stolicy kraju – Taszkiencie, jednak 
sprzeciwiły się temu władze państwowe. Stan zdrowia 65-letniego 
obecnie głowy rosyjskiego prawosławia budzi obawy od kilku miesię-
cy. 28 lipca, po powrocie z trzydniowego pobytu na Ukrainie, trafił do 
Szpitala Klinicznego. Jest prawdopodobne, że przeszedł wtedy zawał 
serca.

(na podst. serwisów internetowych ZENIT i in.)
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