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«Chwila mojej roz³¹ki nadesz³a. W dobrych zawodach wyst¹pi³em, bieg ukoñczy³em, wiarê
ustrzeg³em. Na ostatek od³o¿ono dla mnie wieniec sprawiedliwoci, który mi w owym dniu
odda Pan, sprawiedliwy Sêdzia... Pan stan¹³ przy mnie i wzmocni³ miê,
¿eby siê przeze mnie dope³ni³o g³oszenie Ewangelii i ¿eby
wszystkie narody je pos³ysza³y; wyrwany te¿ zosta³em z paszczy lwa.
Wyrwie miê Pan od wszelkiego z³ego czynu
i wybawi miê, przyjmuj¹c
do swego królestwa niebieskiego;
Jemu chwa³a na wieki wieków!
Amen.»
2 Tm 4
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JAN PAWE£ II
1920-2005
KALENDARIUM ¯YCIA
I PONTYFIKATU (1)
18 maja 1920
W Wadowicach urodzi³ siê Karol Józef
Wojty³a, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich. Ojciec, oficer w austriackiej administracji wojskowej, po odzyskaniu niepodleg³oci s³u¿y³ w stopniu porucznika w Powiatowej Komendzie Uzupe³nieñ.
20 czerwca 1920
Ochrzczony w kociele parafialnym w
Wadowicach przez ks. Franciszka ¯aka.
Wrzesieñ 1924
Starszy brat Karola, Edmund opuszcza
dom rodzinny udaj¹c siê na studia medyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim.
15 wrzenia 1926
Karol rozpoczyna naukê w szkole podstawowej.
13 kwietnia 1929
Umiera matka Karola, Emilia Wojty³owa.
Maj 1929
Przyjmuje pierwsz¹ Komuniê wiêt¹.
Wrzesieñ 1930
Przechodzi do I Gimnazjum Mêskiego
im. Marcina Wadowity o profilu klasycznym.
5 grudnia 1932
Starszy brat Karola, Edmund Wojty³a, lekarz szpitala w Bielsku umiera w wieku 26
lat, po zara¿eniu szkarlatyn¹ od pacjentki.
Jesieñ 1934
Karol zaczyna wystêpowaæ w miejscowych przedstawieniach teatralnych.
Luty 1936
Rozpoczyna intensywn¹ wspó³pracê z
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polonist¹, awangardowym re¿yserem teatralnym Mieczys³awem Kotlarczykiem, póniejszym
twórc¹ Teatru Rapsodycznego.
6 maja 1938
Ksi¹¿ê metropolita
Adam Stefan Sapieha wizytuje gimnazjum im.
Marcina Wadowity w Wadowicach.
Maj 1938
Karol przyjmuje sakrament bierzmowania.
14 maja 1938
Przystêpuje do egzaminu dojrza³oci. Na maturze zdaje religiê,
jêzyk polski, jêzyk ³aciñski, jêzyk grecki. Ze
wszystkich przedmiotów uzyska³ oceny
bardzo dobre.
Sierpieñ 1938
Wraz z ojcem przenosi siê do Krakowa,
gdzie rozpoczyna studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Wiosna 1939
Powstaje pierwszy tomik poezji Karola
pt. Psa³terz Dawidów /Ksiêga S³owiañska/
znany równie¿ jako Renesansowy psa³terz.
Lipiec 1939
Przechodzi szkolenie wojskowe Legii
Akademickiej w O¿omili.
1 wrzenia 1939
Wybuch drugiej wojny wiatowej.
6 listopada 1939
184 profesorów Uniwersytetu Jagielloñskiego zostaje aresztowanych i wywiezionych do Sachsenhausen. Karol Wojty³a
rozpoczyna konspiracyjne studia i dzia³alnoæ w podziemnym ruchu oporu. Bierze
udzia³ w przygotowaniach i wystawieniach
nielegalnego teatru.
28 grudnia 1939
W licie do Mieczys³awa Kotlarczyka informuje przyjaciela o ukoñczeniu poematu
dramatycznego Dawid.
Luty 1940
W salezjañskiej parafii na Dêbnikach poznaje Jana Tyranowskiego, który wprowadza go do m³odzie¿owego Ko³a ¯ywego
Ró¿añca oraz w wiat dzie³ hiszpañskich
mistyków, m.in. w. Jana od Krzy¿a.
Wiosna  lato 1940
Powstaj¹ dramaty Hiob oraz Jeremiasz.

Wrzesieñ 1940
Karol Wojty³a rozpoczyna pracê fizyczn¹ jako robotnik w kamienio³omie na Zakrzówku, a póniej fabryce sody kaustycznej Solvay, aby uchroniæ siê przed wyjazdem na przymusowe roboty do Niemiec.
18 lutego 1941
Umiera ojciec, Karol Wojty³a senior, pochowany 22 lutego na cmentarzu wojskowym na Rakowicach.
23 maja 1941
Gestapo aresztuje 11 Ksiê¿y Salezjanów
z Dêbnik i dzia³alnoæ duszpasterska parafii spoczywa na przewodnikach duchowych Kó³ ¯ywego Ró¿añca.
22 sierpnia 1941
Mieczys³aw Kotlarczyk zak³ada Teatr ¯ywego S³owa zwany póniej Teatrem Rapsodycznym.
1 listopada 1941
Wojty³a gra rolê króla Boles³awa mia³ego w pierwszym konspiracyjnym przedstawieniu Teatru Rapsodycznego, KróluDuchu S³owackiego. Nastêpne premiery to
Hymny Jana Kasprowicza, Godzina Stanis³awa Wyspiañskiego, wybór poezji C. K.
Norwida Portret artysty, Pan Tadeusz Mickiewicza, Samuel Zborowski S³owackiego.
Padziernik 1942
Wstêpuje do konspiracyjnego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczyna studia filozoficzne na tajnych kompletach Wydzia³u Teologicznego UJ, kontynuuj¹c pracê w Solvayu.
19 lutego 1944
Potr¹cony przez niemieck¹ ciê¿arówkê
przebywa dwa tygodnie w szpitalu.

W czasie
pracy w
kamienio³omach

6 sierpnia 1944
Arcybiskup Adam Sapieha przenosi seminarium do swojej rezydencji.
9 listopada 1944
Otrzymuje z r¹k Metropolity tonsurê.
18 stycznia 1945
Koñczy siê niemiecka okupacja Krakowa i wkracza Armia Czerwona.
1945
Anonimowy debiut literacki: poemat
Pieñ o Bogu ukrytym w miesiêczniku G³os
Karmelu.
1 listopada 1946
Karol Wojty³a otrzymuje wiêcenia kap³añskie z r¹k kard. Adama Sapiehy.
4 listopada 1946
Msza w. prymicyjna na Wawelu.
15 listopada 1946
Wyje¿d¿a do Rzymu na studia.
Lato 1947
Podró¿uje po Francji, Belgii i Holandii.
15 czerwca 1948
Obrona pracy doktorskiej pt. Doctrina de
fide apud S. Joannem de Cruce (Pojêcie
wiary u w. Jana od Krzy¿a) na Papieskim
Uniwersytecie Angelicum w Rzymie.
15 czerwca 1948
Powrót ze studiów do Polski.
28 lipca 1948
Otrzymuje nominacjê na wikarego w Niegowici ko³o Wieliczki.
16 grudnia 1948
Promocja doktorska na Uniwersytecie
Jagielloñskim.
6 marca 1949
Karol Wojty³a publikuje w Tygodniku Powszechnym (nr 9/49) pierwszy artyku³ o ruchu ksiê¿y-robotników we Francji.
17 sierpnia 1949
Ksi¹dz Wojty³a zostaje przeniesiony do
parafii w. Floriana w Krakowie (do 1958
roku) w celu zorganizowania duszpasterstwa akademickiego, które z czasem przyjmuje te¿ formê duszpasterstwa turystycznego. Nazywany przez swoich wychowan-

ków Wujkiem organizuje liczne wyprawy
górskie, piesze, rowerowe i narciarskie.
Zima 1950
Organizuje pierwszy w krakowskiej diecezji kurs przygotowuj¹cy narzeczonych
do ma³¿eñstwa i koñczy dramat Brat naszego Boga.
13 marca 1950
Inauguruje w kociele w. Floriana pierwsze rekolekcje dla studentów.
7 maja 1950
Ukazuje siê cykl poetycki Wojty³y, Pieñ
o blasku wody, opublikowany pod pseudonimem Andrzej Jawieñ w Tygodniku Powszechnym (nr 19/50).
4 maja 1951
Studencki chórek Wojty³y piewa po raz
pierwszy gregoriañsk¹ Missa de Angelis.
23 lipca 1951
W wieku 84 lat umiera ksi¹¿ê metropolita krakowski, kardyna³ Adam Sapieha.
1 wrzenia 1951
Arcybiskup Eugeniusz Baziak udziela
ksiêdzu Wojtyle urlopu naukowego na
przygotowanie rozprawy habilitacyjnej. Pozostaj¹c nadal duszpasterzem akademickim u w. Floriana odprawia Msze wiête
w kociele w. Katarzyny na krakowskim
Kazimierzu a mieszka przy ul. Kanoniczej
19.
23 sierpnia  1 wrzenia 1953
Pierwsza wyprawa kajakowa rodowiska ksiêdza Wojty³y.
Padziernik 1953
Rozpoczyna wyk³ady z etyki spo³ecznej
na Uniwersytecie Jagielloñskim.
30 listopada  3 grudnia 1953
Rada Wydzia³u Teologicznego UJ jednog³onie przyjmuje jego rozprawê habilitacyjn¹ pt. Próba opracowania etyki chrzecijañskiej wg systemu Maxa Schelera.
Styczeñ 1954
Zatwierdzenie habilitacji.
Padziernik 1954
Po zlikwidowaniu Wydzia³u Teologicznego na UJ prowadzi wyk³ady dla studentów
trzech seminariów (Krakowskiego, l¹skiego i Czêstochowskiego). Ks. Wojty³a wyk³ada dla s³uchaczy IV i V roku katolick¹
etykê spo³eczn¹.
12 padziernika 1954
Ksi¹dz doktor habilitowany Karol Wojty³a zostaje zatrudniony na KUL.
Rok akademicki
1954 - 1955
Prowadzi wyk³ady
na Wydziale Filozoficznym z historii doktryn etycznych na temat Akt i prze¿ycie
etyczne (analiza etyki filozoficznej Maxa
Schelera, Immanuela
Kanta i Tomasza z
Akwinu).
19 listopada 1954
Turycie Karolowi
Wojtyle zostaje przyznana Odznaka Turystyki
Pieszej.
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Wycieczki górskie, a tak¿e szlakami wodnymi, ³¹czy z duszpasterstwem m³odzie¿y.
28 - 30 maja 1955
Uczestniczy w miêdzynarodowym sp³ywie kajakowym na Dunajcu.
Rok akademicki 1955 - 1956
Wyk³ady Wojty³y na KUL: Dobro i wartoæ (analiza etyki Platona, Arystotelesa,
w. Augustyna, w. Tomasza z Akwinu, I.
Kanta i M. Schelera).
5 - 10 marca 1956
G³osi u w. Floriana w Krakowie doroczne rekolekcje akademickie.
Rok akademicki 1956 - 1957
Wyk³ady Wojty³y na KUL na temat Zagadnienia normy i szczêcia (w konfrontacji z etyk¹ filozoficzn¹ Davida Humea i
Jeremy Banthama).
1 grudnia 1956
Karol Wojty³a otrzymuje sta³y etat w katedrze etyki KUL i jest oficjalnie zastêpca
profesora oraz prowadzi seminarium aspiranckie.
Rok akademicki 1957 - 1958
Wyk³ady Wojty³y koncentruj¹ siê wokó³
etyki seksualnej i s¹ kontynuowane w roku
akademickim 1958-1959.
Listopad 1957
Poetycki cykl Wojty³y, Kamienio³om, opublikowany pod pseudonimem w Znaku.
Styczeñ - kwiecieñ 1958
Prowadzi w kociele Felicjanek seriê konferencji duchowych dla rodowiska lekarskiego w Krakowie. Równoczenie kontynuuje druk Elementarza etycznego w Tygodniku Powszechnym gdzie pod pseudonimem Andrzej Jawieñ ukazuje siê nowy
cykl poezji Wojty³y Profile Cynerejczyka.
4 lipca 1958
Ksi¹dz Karol Wojty³a mianowany przez
papie¿a Piusa XII biskupem pomocniczym
archidiecezji krakowskiej i zostaje najm³odszym cz³onkiem Episkopatu Polski.
28 wrzenia 1958
Konsekracja biskupia Karola Wojty³y w
katedrze na Wawelu.
25 stycznia 1959
Papie¿ Jan XXIII og³asza zwo³anie II Soboru Watykañskiego.
30 grudnia 1959
Wojty³a pisemnie przedstawia komisji
przygotowuj¹cej Vaticanum Secundum
tekst o kryzysie humanizmu.
W czasie wyprawy
kajakowej
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1960
Wydawnictwo KUL publikuje ksi¹¿kê Karola Wojty³y Mi³oæ i odpowiedzialnoæ.
Grudzieñ 1960
W Znaku ukazuje siê sztuka Przed sklepem jubilera, opublikowana pod pseudonimem.
Rok akademicki 1960 - 1961
Ostatnie wyk³ady Wojty³y traktuj¹ o Teorii i metodologii etyki.
16 lipca 1962
Po mierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka zostaje wikariuszem kapitulnym, czyli
tymczasowym zarz¹dc¹ archidiecezji krakowskiej. W tym samym roku wyje¿d¿a na
Sobór Watykañski II. Jest jednym z najbardziej aktywnych polskich biskupów.
11 padziernika 1962
II Sobór Watykañski zostaje otwarty.
7 listopada 1962
Biskup Wojty³a wypowiada siê na Soborze na temat reformy liturgicznej.
21 listopada 1962
Zabiera g³os w czasie soborowej debaty
o Objawieniu.
3 czerwca 1963
Umiera Jan XXIII, a 21 czerwca jego
miejsce zajmuje papie¿ Pawe³ VI.
Jesieñ 1963
Biskup Wojty³a w³¹cza siê do soborowej
debaty o Kociele jako ludzie Bo¿ym.
Listopad 1963
Zostaje opublikowany w Znaku (11/1963)
obszerny poemat Koció³: Pasterze i ród³a, poetycki zapis z I sesji Soboru.
5 - 15 grudnia 1963
Wojty³a udaje siê na pielgrzymkê do Ziemi wiêtej wraz z kilkudziesiêcioma innymi uczestnikami Soboru.
30 grudnia 1963
Papie¿ Pawe³ VI mianuje Karola Wojty³ê
arcybiskupem metropolit¹ krakowskim.
8 marca 1964
Karol Wojty³a zostaje wprowadzony na
urz¹d arcybiskupa Krakowa.
Marzec 1964
Pierwszy list pasterski arcybiskupa Wojty³y podkrela odpowiedzialnoæ wieckich.
Maj 1964
Esej Wojty³y, Rozwa¿ania o ojcostwie,
opublikowany pod pseudonimem w Znaku.
25 wrzenia 1964
Na III sesji Soboru wypowiada siê na temat wolnoci religijnej.
8 padziernika 1964
Zabiera g³os w soborowej debacie na temat powo³ania wieckich.
21 padziernika 1964
Arcybiskup Wojty³a wypowiada siê na temat dialogu Kocio³a ze wiatem i koniecznoci uwzglêdnienia zró¿nicowanej sytuacji
wiernych w ró¿nych krajach.
8 grudnia 1964
Wyg³asza w kociele Mariackim jedno z
wielu swoich sprawozdañ dla mieszkañców
Krakowa na temat Soboru.
Styczeñ - kwiecieñ 1965
Arcybiskup Wojty³a pracuje w Ariccia i
Rzymie w podkomisji przygotowuj¹cej so-
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borowy dokument O Kociele w wiecie
wspó³czesnym.
Luty 1965
Wojty³a pisze w Tygodniku Powszechnym artyku³: Sobór a praca teologów.
Kwiecieñ 1965
W nastêpnym artykule w Tygodniku Powszechnym arcybiskup Wojty³a podkrela
koniecznoæ spojrzenia na Sobór od wewn¹trz.
7 maja 1965
Arcybiskup Wojty³a ustanawia doroczny
archidiecezjalny Dzieñ Chorych.
Czerwiec 1965
Cykl poetycki Wojty³y, Wêdrówka do
miejsc wiêtych, opublikowany pod pseudonimem w Znaku.
22 wrzenia 1965
Arcybiskup Wojty³a wypowiada siê na
Soborze na temat odpowiedzialnoci wynikaj¹cej z wolnoci religijnej.
28 wrzenia 1965
Wojty³a przemawia na Soborze na temat
chrzecijañskiego rozumienia wiata i o
problemie wspó³czesnego ateizmu.
18 listopada 1965
Og³oszenie orêdzia biskupów polskich do
biskupów niemieckich: Przebaczamy i prosimy o przebaczenie.
1966
Obchody milenium chrzecijañstwa.
Kwiecieñ 1966
Milenijny poemat Wojty³y, Wigilia wielkanocna 1966, opublikowany pod pseudonimem w Znaku.
28 czerwca 1967
Karol Wojty³a zostaje kardyna³em decyzj¹ papie¿a Paw³a VI.
31 sierpnia 1967
Komunistyczne w³adze Polski zamykaj¹
Teatr Rapsodyczny.
14 padziernika 1967
Kardyna³ Wojty³a inauguruje prace ziemne pod budowê kocio³a Arka Pana w Nowej Hucie.
Luty 1968
Komisja krakowskich teologów przedstawia papie¿owi Paw³owi VI memorandum
Podstawy nauki Kocio³a o zasadach ¿ycia ma³¿eñskiego.
1969
Osoba i czyn Wojty³y zostaje wydana
przez Polskie Towarzystwo Teologiczne.
Sierpieñ - wrzesieñ 1969
Kardyna³ Wojty³a podró¿uje po Kanadzie
i Stanach Zjednoczonych.
Jesieñ 1969
Wojty³a powo³uje archidiecezjalny Instytut Teologii Rodziny.
11-28 padziernika 1969
Kardyna³ Wojty³a bierze udzia³ w Synodzie Biskupów w Rzymie.
1969
Wojty³a pisze U podstawy odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II.
16 - 17 grudnia 1970
Na KUL toczy siê dyskusja nad Osob¹ i
czynem Wojty³y.
30 wrzenia - 6 listopada 1971
Wojty³a uczestniczy w Synodzie Bisku-

pów, powiêconym pos³udze kap³añskiej i
sprawiedliwoci w wiecie.
24 grudnia 1971
Kardyna³ Wojty³a odprawia pierwsz¹ pasterkê pod go³ym niebem w Nowej HucieMistrzejowicach.
8 maja 1972
Rozpoczyna siê Synod Archidiecezji Krakowskiej.
16 sierpnia 1972
Kardyna³ Wojty³a odprawia mszê wiêt¹
w obozowisku na B³yszczu, górze Tabor
ruchu oazowego.
Luty 1973
Wojty³a reprezentuje polski Koció³ na
Miêdzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Melbourne w Australii.
16 kwietnia 1974
Kardyna³ Wojty³a rzuca wyzwanie czechos³owackim w³adzom komunistycznym,
wyg³aszaj¹c przemówienie na pogrzebie
kard. Stefana Trochty w Litomierzycach.
17 - 24 kwietnia 1974
Uczestniczy w miêdzynarodowym kongresie tomistycznym w Rzymie, Neapolu i
Fossanova.
27 wrzenia - 26 padziernika 1974
Pe³ni funkcjê relatora na Synodzie Biskupów na temat ewangelizacji.
Maj 1975
Cykl poetycki Wojty³y, Rozwa¿anie o
mierci, opublikowany pod pseudonimem
w Znaku.
7 - 13 marca 1976
Kardyna³ Wojty³a g³osi rekolekcje wielkopostne dla papie¿a Paw³a VI i Kurii
Rzymskiej.
23 lipca - 11 wrzenia 1976
Udaje siê do Stanów Zjednoczonych na
Miêdzynarodowy Kongres Eucharystyczny
w Filadelfii.
15 maja 1977
Kardyna³ Wojty³a konsekruje koció³ Arka
Pana w Nowej Hucie.
30 wrzenia - 29 padziernika 1977
Uczestniczy w Synodzie Biskupów, powiêconym katechizacji.
25 maja 1978
Kardyna³ Wojty³a broni podstawowych
praw cz³owieka w obecnoci kilkudziesiêciu tysiêcy wiernych podczas dorocznej
krakowskiej procesji Bo¿ego Cia³a.
6 sierpnia 1978
Umiera Pawe³ VI. 12 sierpnia zostaje pochowany w Bazylice w. Piotra.
26 sierpnia 1978
Kolegium kardynalskie wybiera na papie¿a Albino Lucianiego, który przybiera bezprecedensowe podwójne imiê Jan Pawe³ I
i odmawia w³o¿enia tiary papieskiej podczas mszy inauguracyjnej 3 wrzenia.
28 wrzenia 1978
Kardyna³ Karol Wojty³a wraz z przyjació³mi ze rodowiska wiêtuje dwudziestolecie biskupstwa.
28/29 wrzenia 1978
W nocy umiera Jan Pawe³ I.
30 wrzenia - 2 padziernika 1978
Kardyna³ Wojty³a pisze swój ostatni
wiersz Stanis³aw.
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8 padziernika 1978
Wyg³asza kazanie podczas mszy za
Jana Paw³a I w Rzymie, podkrelaj¹c, i¿
mi³oæ do Chrystusa to najwa¿niejszy wymóg stawiany papie¿owi.
13 padziernika 1978
Najbli¿szy przyjaciel Wojty³y w Rzymie,
biskup Andrzej Deskur, doznaje wylewu.
14 padziernika 1978
Rozpoczyna siê kolejne konklawe.
16 padziernika 1978
Po raz pierwszy od 1522 r. papie¿em nie
zostaje wybrany W³och, lecz Polak - Karol
Wojty³a, który przybiera imiê Jan Pawe³ II i
wbrew przyjêtemu zwyczajowi przemawia
do t³umu na placu w. Piotra i jako biskup
Rzymu czyni to w jêzyku w³oskim.
22 padziernika 1978
Papie¿ Jan Pawe³ II uroczycie inauguruje swój pontyfikat. Na placu w. Piotra
Jan Pawe³ II wypowiada s³owa stanowi¹ce motyw przewodni pontyfikatu:
Nie bójcie siê, otwórzcie na ocie¿
drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej w³adzy! Otwórzcie granice pañstw, systemów ekonomicznych i politycznych,
szerokich dziedzin kultury, cywilizacji,
rozwoju!.
29 padziernika 1978
Odwiedza sanktuarium maryjne w Mentorelli.
Padziernik 1978
KGB i Komitet Centralny KPZR zlecaj¹
wykonanie analiz wyboru Karola Wojty³y na
urz¹d papieski.
Listopad 1978
Na Litwie powstaje Komitet Obrony Praw
Ludzi Wierz¹cych.
5 listopada 1978
Jan Pawe³ odwiedza sanktuaria wiêtych
patronów W³och, Franciszka z Asy¿u i Katarzyny Sieneñskiej.
12 listopada 1978
Papie¿ Jan Pawe³ II obejmuje we w³adanie swoj¹ rzymsk¹ katedrê, bazylikê w.
Jana na Lateranie.
20 listopada 1978
Spotyka siê z kardyna³em Josifem Slipym, g³ow¹ przeladowanego Kocio³a
greckokatolickiego na Ukrainie.
2 grudnia 1978
Apeluje o wolnoæ religijn¹ dla wszystkich w trzydziest¹ rocznicê proklamowania
Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka.
3 grudnia 1978
Jan Pawe³ II dokonuje pierwszej wizytacji parafii w Rzymie.
23 grudnia 1978 Jan Pawe³ II wysy³a
kard. Antonia Samorè jako mediatora w
konflikcie granicznym w rejonie kana³u
Beagle miêdzy Argentyn¹ i Chile.
29 grudnia 1978
Mianuje Franciszka Macharskiego swoim nastêpc¹ w archidiecezji krakowskiej i
6.01.1979 udziela mu sakry biskupiej.
24 stycznia 1979
Minister spraw zagranicznych ZSRR, Andriej Gromyko, sk³ada wizytê papie¿owi.
28 stycznia 1979
Pierwsza podró¿ ewangelizacyjna: Do-

minikana - Meksyk - Bahama. Wyg³asza
przemówienie na III Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki £aciñskiej w
Puebli w Meksyku.
25 lutego 1979
Jan Pawe³ II udziela lubu córce rzym-

skiego zamiatacza ulic.
2 marca 1979
Papie¿ podejmuje dzia³anie na rzecz
wzmocnienia katolicyzmu w Czechos³owacji w licie dotycz¹cym oporu religijnego
wobec tyranii.
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4 marca 1979
Pierwsza encyklika Jana Paw³a II, Redemptor hominis: Odkupiciel cz³owieka.
19 marca 1979
Papieski list do ukraiñskiego kard. Josipa Slipego zapowiada obchody tysi¹clecia
chrzecijañstwa na Rusi Kijowskiej w 1988
roku i broni zasady powszechnej wolnoci
religijnej.
8 kwietnia 1979
Og³asza pierwszy list do wszystkich kap³anów Kocio³a na Wielki Czwartek.
30 kwietnia 1979
Arcybiskup Agostino Casaroli zostaje
mianowany Sekretarzem Stanu Stolicy
Apostolskiej.
2 - 10 czerwca 1979
Pierwsza pielgrzymka Jana Paw³a II do
Polski. 2 czerwca w homilii na Placu Zwyciêstwa Papie¿ wzywa: Niech zst¹pi
Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej
ziemi!. Orêdzie niepodleg³oci duchowej
Jan Pawe³ II g³osi w Gnienie, Czêstochowie, Krakowie i Oswiêcimiu.
30 czerwca 1979
Podczas swego pierwszego konsystorza
Jan Pawe³ II mianuje czternastu nowych
kardyna³ów.
5 wrzenia 1979
Papie¿ rozpoczyna czteroletni cykl audiencji generalnych powiêconych teologii
cia³a.
29 wrzenia - 1 padziernika 1979
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do Irlandii.
1 - 8 padziernika 1979
Papie¿ udaje siê w sw¹ pierwsz¹ pielgrzymkê do Stanów Zjednoczonych.
2 padziernika 1979
Jan Pawe³ II przemawia na 34 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
16 padziernika 1979
Adhortacja apostolska Catechesi tradendae stanowi ukoronowanie Synodu Biskupów z roku 1977.
5 listopada 1979
Papie¿ zwo³uje kolegium kardynalskie na
pierwsze od 400 lat posiedzenie konsultacyjne.
10 listopada 1979
Jan Pawe³ II wzywa do ponownego zbadania sprawy Galileusza.
13 listopada 1979
Przywództwo radzieckie zatwierdza plan
dzia³añ przeciwko polityce Watykanu w
stosunku do pañstw socjalistycznych.
26 listopada 1979
Mahmet Ali Agca grozi, ¿e zabije Jana
Paw³a II.
29 - 30 listopada 1979
Jan Pawe³ II sk³ada wizytê w Stambule
patriarsze ekumenicznemu Dimitriosowi I.
15 grudnia 1979
Kongregacja Nauki Wiary owiadcza, i¿
ks. Hansa Künga nie mo¿na uznaæ za teologa katolickiego; Jan Pawe³ II wyg³asza
na Papieskim Uniwersytecie Gregoriañskim przemówienie na temat znaczenia
teologii dla profetycznego pos³annictwa
Kocio³a.
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28 grudnia 1979
Jan Pawe³ mianuje arcybiskupem Mediolanu Carla Mariê Martiniego SJ, rektora
Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum.
14 - 31 stycznia 1980
Synod partykularny Kocio³a holenderskiego.
24 lutego 1980
List Jana Paw³a II na temat Eucharystii,
Dominicae Cenae.
24 - 27 marca 1980
W Rzymie zbiera siê Synod ukraiñskich
biskupów greckokatolickich.
5 kwietnia 1980
Rozpoczêcie wydawania raz w miesi¹cu polskiej edycji LOsservatore Romano.
6 kwietnia 1980
Pisze list do Kocio³a na Wêgrzech, wzywaj¹cy do o¿ywienia katolicyzmu.
2 - 12 maja 1980
Pierwsza pielgrzymka Jana Paw³a II do
Afryki. Msza w Kinszasie zgromadzi³a milion ludzi.
30 maja - 2 czerwca 1980
Pierwsza wizyta duszpasterska Papie¿a
we Francji.
2 czerwca 1980
Przemawia na forum UNESCO.
30 czerwca - 12 lipca 1980
Pierwsza pielgrzymka duszpasterska
Jana Paw³a II do Brazylii. Papie¿ ponownie odrzuca marksizuj¹cy radykalizm teologiczny: Koció³ ubogich nie chce s³u¿yæ
wywo³ywaniu napiêæ i wzniecaniu walk miêdzy ludmi.
16 - 19 sierpnia 1980
Pierwsze seminarium dla fizyków w Castel Gandolfo.
1 wrzenia 1980
Dokument Stolicy Apostolskiej o wolnoci religijnej skierowany do sygnatariuszy
Aktu Koñcowego KBWE.
26 wrzenia - 25 padziernika 1980
Synod Biskupów powiêcony zadaniom
rodziny chrzecijañskiej w wiecie wspó³czesnym; jego ukoronowaniem bêdzie adhortacja apostolska Familiaris consorito,
og³oszona 22 listopada 1981 roku.
15 - 19 listopada 1980
Pierwsza wizyta duszpasterska Jana
Paw³a II w Niemczech Zachodnich.W przemówieniu do przedstawicieli kocio³a ewangelickiego Jan Pawe³ II porówna³ siê do
Lutra: Reformator kilka wieków temu przyby³ do Rzymu jako pielgrzym, a dzi biskup
Rzymu przybywa jako pielgrzym do duchowych spadkobierców Marcina Lutra.
30 listopada 1980
Druga encyklika Jana Paw³a II, Dives in
misericordia.
14 - 31 sierpnia 1980
Strajk w Stoczni Gdañskiej powo³uje do
¿ycia zwi¹zek zawodowy Solidarnoæ.
20 sierpnia 1980
Przes³ania Jana Paw³a II do przywódców
Kocio³a w Polsce popieraj¹ postulaty strajkuj¹cych.
27 sierpnia 1980
Konferencja Episkopatu Polski popiera
apel strajkuj¹cych o utworzenie niezale¿-

nych zwi¹zków zawodowych.
24 padziernika - 10 listopada 1980
Kryzys wokó³ rejestracji Solidarnoci.
5 grudnia 1980
Rz¹d sowiecki wstrzymuje planowan¹ inwazjê Uk³adu Warszawskiego na Polskê.
16 grudnia 1980
Jan Pawe³ II pisze do Leonida Bre¿niewa w obronie suwerennoci Polski. Wydarzenia maj¹ce miejsce w Polsce w ostatnich miesi¹cach zosta³y wywo³ane nieuchronn¹ koniecznoci¹ gospodarczej
przebudowy kraju, co wymaga równoczenie przebudowy moralnej opartej na wiadomym zaanga¿owaniu, w duchu solidarnoci, wszystkich si³ ca³ego spo³eczeñstwa.
31 grudnia 1980
List apostolski Egregiae virtutis og³asza
Cyryla i Metodego wspó³patronami Europy.
5-18 stycznia 1981
Ojciec wiêty przyjmuje w Watykanie delegacjê Solidarnoci.
31 stycznia 1981
Jan Pawe³ II mianuje Jean-Marie Lustigera arcybiskupem Pary¿a.
16 - 27 lutego 1981
Pierwsza pielgrzymka Jana Paw³a do
Azji. W Manili Papie¿ mówi, ¿e koció³ katolicki uznaje wszystkie elementy prawdy i
dobra zawarte w hinduizmie, buddyzmie i
islamie.
Marzec 1981
Kryzys bydgoski wzbudza niepokoje w
Polsce; nasilenie ataków prasy sowieckiej
na Jana Paw³a II.
9 maja 1981
Powo³anie Papieskiej Rady do spraw
Rodziny.
13 maja 1981
Papie¿ Jan Pawe³ II zostaje postrzelony
na placu w. Piotra, w czasie jazdy papamobile, poród t³umu wiernych. Dosiêg³y
go trzy kule. Konieczna by³a natychmiastowa operacja. M³ody Turek Mehmet Ali Agca
zosta³ ujêty. Nale¿a³ do faszyzuj¹cej organizacji Szare Wilki; do dzi nie wiadomo,
czyim by³ narzêdziem.
28 maja 1981
W Warszawie umiera kardyna³ Stefan
Wyszyñski, prymas Polski.
3 czerwca 1981
Jan Pawe³ II wraca do Watykanu z kliniki Gemelli.
20 czerwca 1981
Jan Pawe³ wraca do kliniki Gemelli z powodu infekcji wirusowej.
7 lipca 1981
Józef Glemp zostaje prymasem Polski.
22 lipca 1981
Mehmet Ali Agca uznany za winnego i
skazany na do¿ywocie po trzydniowym procesie w Rzymie.
14 sierpnia 1981
Jan Pawe³ II opuszcza klinikê Gemelli i
po uroczystoci Wniebowziêcia Matki Bo¿ej udaje siê na rekonwalescencjê do Castel Gandolfo.
5 wrzenia 1981

Otwarcie I Krajowego Zjazdu NSZZ Solidarnoæ w Gdañsku.
14 wrzenia 1981
Laborem exercens, pierwsza spo³eczna
encyklika Jana Paw³a.
25 wrzenia 1981
Oficjalny pisemny werdykt w procesie
Agcy sugeruje istnienie spisku na ¿ycie
Papie¿a.
5 padziernika 1981
Jan Pawe³ II wyznacza osobistego delegata do zarz¹dzania Towarzystwem Jezusowym.
18 padziernika 1981
Genera³ Wojciech Jaruzelski zostaje I sekretarzem PZPR.
25 listopada 1981
Kardyna³ J. Ratzinger zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
8 grudnia 1981
Jan Pawe³ II powiêca ikonê Maryi, Matki Kocio³a - pierwszy wizerunek Maryjny
na placu w. Piotra.
12 - 13 grudnia 1981
Genera³ Jaruzelski og³asza w Polsce stan
wojenny i wydaje nakaz internowania tysiêcy dzia³aczy Solidarnoci. Papie¿ mówi na
placu w. Piotra: Nie mo¿e byæ przelewana polska krew, bo przelano jej zbyt wiele,
zw³aszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczyniæ wszystko, aby w pokoju budowaæ przysz³oæ ojczyzny.
18 grudnia 1981
List papieski do gen. Jaruzelskiego: Papie¿ nalega na po³o¿enie kresu przemocy i
rozpoczêcie narodowego dialogu.
1 stycznia 1982
Przes³anie Jana Paw³a na doroczny
wiatowy Dzieñ Pokoju potêpia fa³szywy
pokój totalitaryzmu.
27 lutego 1982
Spotkanie prowincja³ów jezuickich z Janem Paw³em.
Maj-czerwiec 1982
Wizyty papieskie w Wielkiej Brytanii i Argentynie podczas wojny o Falklandy/Mal-

winy.
13 maja 1982
Jan Pawe³ II odwiedza sanktuarium maryjne w Fatimie w pierwsz¹ rocznicê zamachu.
7 czerwca 1982
Spotkanie Jana Paw³a z Prezydentem
Reaganem w Watykanie.
10 padziernika 1982
Papie¿ Jan Pawe³ II kanonizuje b³. Maksymiliana Kolbego jako mêczennika.
28 listopada 1982
Jan Pawe³ nadaje status pra³atury personalnej Opus Dei. Papie¿ przyjmuje Dalajlamê, duchowego przywódcê buddystów
tybetañskich.
18-19 stycznia 1983
Konsultacje watykañskie w sprawie szkicu listu pasterskiego biskupów USA na temat broni atomowej.
25 stycznia 1983
Konstytucja apostolska Sacrae disciplinae leges promulguje nowy Kodeks Prawa
Kanonicznego; konstytucja apostolska Divinus perfectionis magister wprowadza poprawki w procedurze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.
2 lutego 1983
Podczas drugiego konsystorza Jan Pawe³ mianuje osiemnastu nowych kardyna³ów.
24 lutego 1983
Narada kryzysowa w Watykanie na temat ryzyka zwi¹zanego z papiesk¹ pielgrzymk¹ do Nikaragui.
2-10 marca 1983
Jan Pawe³ odwiedza Amerykê rodkow¹.
25 marca 1983
Inauguracja wiêtego Roku Odkupienia.
16-23 czerwca 1983
Druga Pielgrzymka Jana Paw³a do Polski. W Czêstochowie w kazaniu do m³odzie¿y zapewnia: Wiem o waszych cierpieniach, o waszej trudnej m³odoci, o poczuciu krzywdy i poni¿enia, o jak¿e czêsto odczuwanym braku perspektyw na przy-
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sz³oæ. Ostatniego dnia wizyty spotyka siê
z Lechem Wa³ês¹.
22 lipca 1983
Genera³ Jaruzelski oficjalnie znosi stan
wojenny w Polsce.
Sierpieñ 1983
Pierwsze, odbywaj¹ce siê w cyklu dwuletnim, miêdzynarodowe seminarium humanistyczne w Castel Gandolfo.
2 wrzenia 1983
W Rzymie rozpoczyna obrady 33. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego.
29 wrzenia-29 padziernika 1983
Synod Biskupów o pokucie i pojednaniu
w misji Kocio³a; prace Synodu zostan¹
ukoronowane adhortacj¹ apostolsk¹ Reconciliatio et paenitentia, og³oszon¹ 2 grudnia 1984.
5 padziernika 1983
Lech Wa³êsa otrzymuje pokojow¹ nagrodê Nobla.
31 padziernika 1983
List Papie¿a do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodnicz¹cego Papieskiej
Rady ds. Popierania Jednoci Chrzecijan,
z okazji 500-lecia urodzin Marcina Lutra.
16 listopad 1983
Jan Pawe³ II przesy³a osobisty list do
przywódcy chiñskiego Deng Xiaopinga, prosz¹c o bezporedni kontakt z rz¹dem chiñskim.
27 grudnia 1983
Jan Pawe³ II odwiedza Mehmeta Ali Agcê
w rzymskim wiêzieniu Rebibbia. Po rozmowie z nim Jan Pawe³ II mówi: Pan da³ mi, a
mylê, ¿e nie tylko mnie, ale tak¿e jemu,
³askê, bymy siê spotkali ludzie i bracia.
10 stycznia 1984
Ustanowienie pe³nych stosunków dyplomatycznych miêdzy Stolic¹ Apostolsk¹ a
Stanami Zjednoczonymi.
26 stycznia 1984
Jan Pawe³ mianuje Johna J. OConnora
arcybiskupem Nowego Jorku.
11 lutego 1984
Salvifici doloris, list apostolski o chrzecijañskim sensie cierpienia.
8 kwietnia 1984
Kard. Bernardin Gantin zostaje mianowany prefektem Kongregacji Biskupów;
kardyna³ Roger Etchegaray obejmuje stanowisko przewodnicz¹cego Papieskiej
Rady Iustitia et Pax.
2 - 12 maja 1984
Druga papieska pielgrzymka do Azji.
12 czerwca 1984
Przemówienie Jana Paw³a do wiatowej
Rady Kocio³ów w Genewie.
6 sierpnia 1984
Kongregacja Nauki Wiary og³asza Instrukcjê o niektórych aspektach teologii
wyzwolenia.
9-21 wrzenia 1984
Pierwsza pielgrzymka pasterska Jana
Paw³a do Kanady. W Montrealu Papie¿
spotka³ siê z ponad dwoma tysi¹cami dzieci
w wieku 10-12 lat.
Dokoñczenie
w nastêpnym numerze.

7

Vox Domini
Znalezione w sieci...

WIAT OS£UPIA£...!

Jestem pod wra¿eniem s³ów proroka
Izajasza o S³udze Pañskim, któremu powiedzie siê, mimo ¿e wielu os³upia³o na
Jego widok, za mnogie narody zdumiej¹
siê, bo ujrz¹ co, czego im nigdy nie opowiadano, i pojm¹ co nies³ychanego (Iz
52,13-15). Tekst ten Koció³ proklamowa³
podczas Liturgii Wielkiego Pi¹tku. Mylê,
¿e w wietle Nowego Testamentu mo¿na
ów fragment proroctwa kojarzyæ z pontyfikatem Jana Paw³a II. Nie sposób nie zauwa¿yæ duchowego podobieñstwa. Ojciec
wiêty ca³e swoje ¿ycie szed³ drog¹ naznaczon¹ logik¹ cierpi¹cego S³ugi Pañskiego  Jezusa Chrystusa. Czy¿ ogromne
zainteresowanie osob¹ zmar³ego Papie¿a
nie kryje w sobie tajemnicy zdumienia ludzkoci? Bo oto w odejciu Jana Paw³a II do
wiecznoci wiat zdaje siê pojmowaæ co
nies³ychanego, a wielu ludzi jakby widzi
co, czego im nigdy nie opowiadano?
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wiatowe media nie ustaj¹ w ocenach
mijaj¹cego pontyfikatu. Jednoczenie usi³uj¹ dokonaæ pewnej syntezy dzie³a, którego dokona³ Jan Pawe³ II. Wci¹¿ przewija
siê motyw podziwu, wrêcz os³upienia, wobec wielkoci pos³ugi apostolskiej Papie¿a z Polski. Wszyscy zgodnie podkrelaj¹, ¿e by³ najwiêkszym autorytetem moralnym, u którego zasiêga³ rady niemal ca³y
wspó³czesny wiat. Podejmowa³ wszak¿e
liczne inicjatywy s³u¿¹ce budowaniu zgody i porozumienia miêdzy ludmi. By³ przekonany, ¿e dzi jednym z imion pokoju jest
odpowiedni rozwój, na którego wizjê wskazywa³ przy ró¿nych okazjach. Przypomina³,
¿e winien to byæ rozwój integralny, czyli taki,
który obejmuje ca³ego i ka¿dego cz³owieka. W tym duchu, nawi¹zuj¹c do myli swojego poprzednika Paw³a VI, apelowa³ o rozwój solidarny, oparty na zasadach sprawiedliwoci i mi³oci. W stosunkach spo³ecz-

nych szczególnie akcentowa³ sprawiedliwoæ, bez której trwa³y pokój nie ma nawet
szans na zaistnienie. Troskê o respektowanie wartoci i zasad etycznych stara³ siê
uczyniæ przedmiotem wysi³ków spo³ecznych ca³ego Kocio³a. Dostrzega³ w niej
drogê do upragnionego przez wszystkich
pokoju, pojmowanego daleko g³êbiej ani¿eli tylko jako brak wojny.
Trzeba bowiem przyznaæ, ¿e papieska
wizja pokoju odznacza³a siê intuicj¹ niezwyk³¹. W dziele budowania pokoju widzia³
ogromn¹ rolê rodków spo³ecznego przekazu. W tê intuicjê z pewnoci¹ wpisuje siê
Jego niedawny list apostolski Il rapido sviluppo (Szybki rozwój) z 24 stycznia 2005
r., og³oszony jednak dopiero 21 lutego. Ojciec wiêty zaapelowa³ w nim do twórców
prasy, ksi¹¿ki, radia, telewizji, kina i internetu, aby dzia³ali na rzecz prawdy i dobra.
Nazywaj¹c media wspania³ymi rzeczami
i opatrznociowymi mo¿liwociami, dostrzeg³ w nich wielk¹ szansê dla dobra Kocio³a i ludzkoci.
Z wielkim optymizmem napisa³:
Nie lêkajcie siê nowych technologii! Nale¿¹ one do tych wspania³ych rzeczy - inter mirifica, które Bóg odda³ do naszej dyspozycji. S¹ one cenn¹ pomoc¹ w g³oszeniu Ewangelii, krzewieniu dialogu miêdzy religiami i obronie
tych solidnych zasad, które s¹
niezbêdne do budowy spo³eczeñstwa szanuj¹cego godnoæ osoby ludzkiej i wyczulonego na
wspólne dobro. Ojciec wiêty nie
pozosta³ jednak bezkrytyczny wobec faktu, ¿e media mog¹ byæ wykorzystane przez nieodpowiedzialnych twórców przeciwko
cz³owiekowi. W tym kontekcie
zauwa¿y³: Media w dog³êbny i
burz¹cy sposób wp³ywaj¹ na relacje rodzinne, system szkolny,
procesy spo³eczne i kulturowe,
czasami niszcz¹c lub zmieniaj¹c
normalne stosunki edukacyjne,
wychowawcze i socjalne. Jeli bêd¹ wykorzystywane jako po¿ywka do siania nienawici i konfliktów, bêd¹ niszczycielsk¹ broni¹.
Jana Paw³a II niepokoi³ fakt, ¿e
osoba ludzka zamiast byæ ich
centrum i celem, sta³a siê raczej
adresatem czy odbiorc¹ przekazu, który wykorzystuje j¹ jako rodek b¹d narzêdzie dla innych interesów o charakterze ekonomicznym, ideologicznym czy politycznym. Dlatego zaapelowa³ do
dziennikarzy, aby nie bali siê mówiæ prawdy. Przy tej okazji wska-

2/2005

za³ na prawdê, sprawiedliwoæ, wolnoæ i odpowiedzialnoæ jako najwa¿niejsze kryteria
stanowi¹ce warunek w³aciwego korzystania
ze rodków spo³ecznego przekazu. Do owych
kryteriów do³¹czy³ konkretne wskazania, by
w czasach szybkiego rozwoju media nie stanowi³y broni destrukcyjnej, lecz przyczynia³y
siê do wzajemnego poznania, solidarnoci i
pokoju miêdzy ludmi. Do tych wskazañ, zawartych w licie Il rapido sviluppo, nale¿¹:
formacja, uczestnictwo i dialog.
Kiedy zastanawiam siê nad przemyleniami Papie¿a dotycz¹cymi mediów, zw³aszcza
ich ogromnej roli, jak¹ mog¹ i powinny odegraæ w dziele budowania mostów w wiecie
pe³nym konfliktów, widzê wiele znaków nadziei. wiatowe agencje informacyjne, stacje radiowe i telewizyjne, witryny internetowe czy choæby wysoko nak³adowa prasa z
wielk¹ atencj¹ podaj¹ wiadomoci o zmar³ym Janie Pawle II. Byæ mo¿e, ¿e nie wszystkie kieruj¹ siê czystymi intencjami. Z pewnoci¹ tu i ówdzie mog¹ wkraæ siê elementy
interesownoci czy politycznego wyrachowania. Niemniej jednak wszyscy zdaj¹ siê byæ
przekonani, ¿e odszed³ kto wyj¹tkowy; ¿e
nagle zabrak³o kogo, komu ludzkoæ zawdziêcza bardzo wiele.
wiat jakby uwiadomi³ sobie, kim naprawdê by³ dla niego Ojciec wiêty. Teraz ewangeliczny humanizm Papie¿a promieniuje na
wiat mediów chyba jeszcze bardziej, ni¿
dzia³o siê to podczas Jego ziemskiego ¿ycia. Ujawnia siê ca³y entuzjazm Jana Paw³a
II w stosunku do cz³owieka, w którym dostrzega³ obraz i podobieñstwo Bo¿e. Dlatego stawa³ w obronie szczególnie tych, którzy sami
obroniæ siê nie potrafi¹. W tym kluczu trzeba
odczytywaæ wiele Jego niezwyk³ych gestów,
które zdumia³y wiat. Mia³ na przyk³ad odwagê przeprosiæ ludzkoæ za winy Kocio³a,
w których sam przecie¿ nie mia³ udzia³u. Albowiem we wszystkich tego rodzaju poczynaniach najwy¿sz¹ stawk¹ dla Ojca wiêtego by³ zawsze cz³owiek; cz³owiek jako pierwsza i podstawowa droga Kocio³a, wskazana przez samego Chrystusa.
Czy media, które dzisiaj nie ukrywaj¹
respektu i uznania dla osoby Jana Paw³a II,
potrafi¹ w Jego nauczaniu i postawie odkryæ
tê fascynacjê cz³owiekiem? Jest to dla nich
ogromna szansa! Oby ten papieski entuzjazm
zagoci³ w rodkach spo³ecznej komunikacji, uczestnicz¹c niejako w wielkiej symfonii
zbawienia, któr¹ tworzy Bóg (w. Ireneusz)!
Do tej symfonii zosta³ niegdy zaproszony
Karol Wojty³a, by odegraæ w niej rolê niezwyk³¹. Niew¹tpliwym owocem tej obecnoci jest
miêdzy innymi nowa ewangelizacja. Jan Pawe³ II pragn¹³, aby Koció³ siêgn¹³ w niej po
wszystkie dostêpne media - inter mirifica.
Mylê, ¿e ich postawa w ostatnich dniach
budzi uzasadnion¹ nadziejê. Mo¿e doczekamy chwili, kiedy sprawa cz³owieka, wpisuj¹ca siê w najg³êbszy sens ewangelizacji, znajdzie w nich swojego szczerego sprzymierzeñca.
o. prof. Jan Mazur OSPPE
Ze strony
http://www.kazikq.alleluja.pl

EDYKT W SPRAWIE
BEATYFIKACJI
JANA PAW£A II

Przy wejciu do krakowskiej Kurii wywieszono edykt dotycz¹cy beatyfikacji i
kanonizacji Jana Paw³a II. W dokumencie wydanym przez wikariusza generalnego Rzymu kard. Camillo Ruiniego jest apel, by wierni przekazali do Rzymu wszystkie informacje za lub przeciw s³awie wiêtoci kandydata na o³tarze.
Prosimy wszystkich wiernych i ka¿dego z osobna, aby poinformowaæ Nas bezporednio albo poprzez Trybuna³ Diecezji Wikariatu Rzymu o wszystkich informacjach, z
których to mo¿na w jakikolwiek sposób wnioskowaæ i przeprowadzaæ dowody za lub
przeciw s³awie wiêtoci wymienionego S³ugi Bo¿ego  napisano w edykcie. Tekst
edyktu wywieszono w dwóch wersjach jêzykowych: polskiej i w³oskiej.
Kard. Ruini apeluje tak¿e o przekazanie rzymskiemu trybuna³owi pism - w szczególnoci rêkopisów, dzienników, listów i innych prywatnych dokumentów Jana Paw³a II (a
wczeniej Karola Wojty³y). Ci, którzy posiadaj¹ orygina³y, powinni przedstawiæ uwiarygodnione kopie tych dokumentów. Mylê, ¿e wystarczy potwierdzenie kanclerza Kurii
Metropolitalnej  powiedzia³ dziennikarzom ks. Marek G³ownia, ekonom Archidiecezji
Krakowskiej.
W edykcie podano, ¿e informacje i dokumenty nale¿y przesy³aæ na adres:
Piazza S. Giovanni in Laterano 6, 00-184 Roma.
Edykt bêdzie wisia³ przy wejciu do Kurii przez dwa miesi¹ce, bêdzie te¿ dostêpny
na stronach internetowych Archidiecezji Krakowskiej (www.diecezja.krakow.pl).

PE£NA TREÆ EDYKTU W JÊZYKU POLSKIM:

Wieczorem w sobotê 2 kwietnia 2005 roku, kiedy ju¿ rozpoczyna³ siê Dzieñ Pañski,
w Oktawie Wielkanocnej i Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego, Pan wezwa³ do Siebie z Pa³acu Apostolskiego na Watykanie Ojca wiêtego Jana Paw³a II.
S³uga Bo¿y, cz³owiek g³êbokiego ¿ycia modlitwy, niezmordowany Pasterz Kocio³a
powszechnego i odwa¿ny wiadek Ewangelii Chrystusowej, zawierzaj¹c siê ca³kowicie woli Boga i Matce Najwiêtszej, opowiedzia³ w swoim pe³nym i bogatym Nauczaniu
o centralnej roli tajemnicy Eucharystii w ¿yciu Kocio³a, wskazuj¹c ka¿demu ochrzczonemu jako pierwsze zadanie wiêtoæ, okrelan¹ jako ostateczn¹ miarê ¿ycia chrzecijañskiego.
Jego s³awa wiêtoci, któr¹ cieszy³ siê ju¿ za ¿ycia, rozkwit³a w sposób wyj¹tkowy w
momencie jego mierci i bêd¹c formalnie poproszeni o rozpoczêcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego S³ugi Bo¿ego, aby ukazaæ Go wspólnocie kocielnej, prosimy wszystkich wiernych i ka¿dego z osobna, aby poinformowaæ nas bezporednio
albo poprzez Trybuna³ Diecezji Wikariatu Rzymu (Piazza S. Giovanni in Laterano 6 00184 Roma) o wszystkich informacjach, z których to mo¿na w jakikolwiek sposób wnioskowaæ i przeprowadzaæ dowody za lub przeciw s³awie wiêtoci wymienionego S³ugi
Bo¿ego.
Zobowi¹zawszy siê równoczenie zebraæ, wed³ug norm prawnych, wszystkie pisma
Jego autorstwa, polecamy tym¿e EDYKTEM wszystkim, którzy s¹ w posiadaniu tych
pism dostarczyæ z nale¿n¹ starannoci¹ wy¿ej wymienionemu Trybuna³owi ka¿de pismo, którego autorem jest S³uga Bo¿y i które nie zosta³o jeszcze dostarczone Postulacji sprawy.
Przypominamy, ¿e za pisma nie uwa¿a siê tylko dzie³a drukowane, które zreszt¹ ju¿
zosta³y zebrane, ale równie¿ rêkopisy, dzienniki, listy i ka¿de inne prywatne pismo
S³ugi Bo¿ego. Tych wszystkich, którzy maj¹ przywilej przechowywaæ orygina³y, uprasza siê o przedstawienie ich kopii odpowiednio uwiarygodnionych.
Postanawiamy na koniec, aby ten EDYKT zosta³ og³oszony na okres dwóch miesiêcy na drzwiach Wikariatu Rzymskiego, jak równie¿ na bramie Kurii Metropolitalnej w
Krakowie i aby zosta³ opublikowany na ³amach rzymskiej Rivista Diocesana i w dziennikach LOsservatore Romano i Avvenire.
Dane w Rzymie, w siedzibie Wikariatu 18 maja 2005 roku.
Kardyna³ Camillo Ruini wikariusz generalny
Giuseppe Gobbi notariusz
Kuria Metropolitalna w Krakowie
potwierdza zgodnoæ w/w tekstu z orygina³em.
ks. Jerzy Dziewoñski kanclerz
Kraków, dnia 1 czerwca 2005 r.
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Vox Domini
Bernard Balayn

MISTERIUM
POWIÊCENIA SIÊ
BOGU
POWIÊCENIE WIECZYSTE
BOGU PO TRZYKROÆ WIÊTEMU
Wiêkszoæ zwyk³ych, nie znaj¹cych teologii wierz¹cych, pojmuje istotê powiêcenia dziêki pewnemu fragmentowi orêdzia
fatimskiego. Matka Ró¿añca wiêtego
wspomina o niej po raz pierwszy 13 maja
1917 roku, pytaj¹c pastuszków: Czy chcecie powiêciæ siê Bogu?
DOSKONA£A WIÊTOÆ
ISTNIEJE TYLKO W BOGU
S³owo powiêcenie nawi¹zuje do ca³kowitej, absolutnej wiêtoci, ze wzglêdu
na jej doskona³oæ - w³aciwej tylko Bogu.
Jest ona tak radykalna, ¿e obca jej pozostaje nawet sama idea grzechu, czyli od³¹czenia siê od Boga. Powiêcenie stanowi
cechê tego, co wiête, na wskro boskie i
nieskoñczenie czyste; nieograniczon¹ pe³niê wszystkiego, co nieskalane i nieprzekraczalne. Jest to osmoza w Bogu, która
na Jego Obraz realizuje jednoæ bez skazy i stawia Go ponad wszystkim, co istnieje. Doskona³¹, niestworzon¹, nieskoñczon¹, wieczn¹ wiêtoci¹ jest sam Bóg. Oto
ród³o i fundament wszelkiego powiêcenia.
wiêtoæ w Bogu Trójjedynym nie jest
potrójna. Tak samo, jak w jednym Bogu istniej¹ trzy Osoby, tak te¿ wiêtoæ jest jedna, lecz o cechach odpowiadaj¹cych ka¿dej z trzech Osób. wiêtoæ Ojca jest ofiar¹ z siebie w nieskoñczonym darze, poniewa¿ Bóg jest Mi³oci¹. wiêtoæ Syna odwzajemnia tê Mi³oæ Ojcu. wiêtoæ Ducha
jest wzajemn¹ wymian¹ mi³oci, owym cudownym i owiecaj¹cym spotkaniem mi³oci Ojca do Syna i Syna do Ojca. Mo¿emy
jedynie usi³owaæ zrozumieæ misterium, które nieskoñczenie przewy¿sza zdolnoci
poznawcze naszych ludzkich umys³ów.
POWIÊCENIE W TRÓJCY
JEST MI£OCI¥ WZAJEMN¥
Przez wspó³dzia³anie trzech Osób,
wspólne powiêcenie wyp³ywa nie tylko z
ich natury, jak¹ jest istnienie (Jestem, który jestem  powiedzia³ Bóg do Moj¿esza)
lecz tak¿e z ich funkcji, któr¹ jest mi³oæ,
w Bogu, ródle wszelkiej mi³oci (Deus est
caritas - powtarza Koció³ wiêty). Tutaj,
Trójca Przenajwiêtsza prze¿ywa powiêcenie jednocz¹ce, gdzie ka¿da z trzech Osób Boskich uczestniczy w powiêceniu
mi³oci wzajemnej, wieczystym darze Mi-
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WIÊTOÆ BOGA
Nic nie jest tak aktualne i potrzebne cz³owiekowi,
jak powiêcenie siê Bogu. Maj¹c swoje oparcie i pe³niê w wiêtoci samego Boga, natrafi³o ono na sprzeciw istot stworzonych, z wyj¹tkiem wiernych anio³ów
i Maryi Dziewicy, by wreszcie znaleæ swoje cudowne
odnowienie w Niej oraz Jej Synu, których powinnimy
przyj¹æ jako wzór dla nas samych. Spróbujmy zatem
przyjrzeæ siê najpierw doskona³ej wiêtoci w Bogu,
odejciu od niej przez stworzenia i jej przywróceniu,
dalej  powiêceniu Maryi siebie w ofierze Bogu, a
wreszcie  powiêceniu siê Maryi.

³oci. S³oñce bêdzie
wieci³o miliardy lat, Bo¿a wiêtoæ nigdy
nie przestanie istnieæ.
Dziêki temu, wiêtoæ pochodz¹ca od
Ojca, obejmuje wszystkie stworzenia rozumne, jeli tylko pozostaj¹ Mu one wierne w swojej mi³uj¹cej wolnoci.
WIÊTOÆ UTRACONA
I PRZYWRÓCONA
Przeszkody na drodze do wiêtoci.
Tradycja uczy nas, ¿e po stworzeniu
anio³ów i ludzi, pierwotne powiêcenie poszerzone o ca³y kosmos, zosta³o zerwane
przez anio³a wiat³oci, Lucyfera, który sta³
siê Antychrystem, przeciwnikiem Boga.
Pope³ni³ on grzech, który nie mo¿e zostaæ
wybaczony, a mianowicie  grzech przeciw Duchowi wiêtemu, sprzeciwi³ siê bowiem zamiarowi Ojca, pragn¹cego ujrzeæ
Wcielenie swego Syna - drugiej Osoby Trójcy wiêtej. Ów grzech pychy i zazdroci
poci¹gn¹³ za sob¹, a nastêpnie str¹ci³ do
piek³a anio³ów, którzy poszli w lady swojego przywódcy. Zachowawszy swój (od
tego czasu negatywny) wp³yw na ludzki
umys³, szatan zwiód³ Ewê, przez ni¹ za 
Adama, co poci¹gnê³o za sob¹ znane
wszystkim, dramatyczne konsekwencje, a
wród nich  niezatart¹, dziedziczn¹ zmazê grzechu pierworodnego, która jest znakiem zerwania z Bo¿ym planem oraz utraconej wiêtoci. Jednak¿e, aby nas chroniæ, uznawszy s³aboæ ni¿ przewrotnoæ za
przyczynê ludzkiego upadku, dobroæ Bo¿a
zwana Mi³osierdziem, zes³a³a cz³owiekowi
ca³y ogrom mi³oci, nieskoñczonej tak jak
On sam, aby pomóc mu odnaleæ drogê
do wiêtoci.
W jaki sposób?
wiêtoæ przywrócona.
Najwiêtsza Maryja Panna.
S³ynny obraz Rembrandta wspaniale
oddaje naturê Boga Ojca, którego dobroæ
zwyciê¿a gniew: syn marnotrawny zostaje
przyjêty d³oni¹ cz³owieka, który da³ wyraz
swojej mêskiej sprawiedliwoci, wychowawczej i wynagradzaj¹cej, podczas gdy
d³oñ kobieca rozgrzesza skruszonego syna. Ta druga d³oñ symbolizuje Maryjê, zaplanowan¹ przed wiekami dla realizacji
daru potrójnego macierzyñstwa (wzglêdem
Jezusa jako Boga  Cz³owieka, wzglêdem
Kocio³a oraz ca³ej ludzkoci). Przed narodzeniem Chrystusa, jedynego, który

mo¿e nas zbawiæ przywracaj¹c nam wiêtoæ, czyli zmazaæ winê zabijaj¹c¹ nasze
dusze, potrzebne by³o w dziejach ludzkoci trwa³e ogniwo, istota zachowana od
zmazy pierworodnej, ca³kowicie od niej
wolna z uwagi na Wcielenie Syna Bo¿ego,
Niepokalanie Poczêta. Jezus, nieskoñczenie czysty i bez reszty powiêcony Ojcu,
nie móg³ narodziæ siê z istoty nieczystej i
oddzielonej od wiêtoci przez grzech.
Owa niewiasta, przepowiedziana ju¿ pierwszym rodzicom, mi³a byæ now¹ Ew¹, Maryj¹, Matk¹ przysz³ego nowego Adama,
dziêki doskona³oci swego Niepokalanego
Poczêcia.
Jako Córa Ojca, Oblubienica Ducha
wiêtego i Matka Bo¿ego Syna, jest Ona
w wyj¹tkowy sposób zjednoczona z Trójc¹
wiêt¹ (Jestem T¹, która jest w Bo¿ej Trójcy  objawienia w Tre Fontane). ¯adna
istota ludzka nie by³a tak zjednoczona z
Trójc¹ wiêt¹; L. Grignon de Montfort nazywa J¹ wrêcz Bosk¹ Maryj¹, poniewa¿
nikt z ludzi nie by³ tak zjednoczony z Trzema Osobami Boskimi na ziemi, a tym bardziej w niebie.
Jako cz³owiek modlitwy o religijnoci
maryjnej, Montfort pojmuje, ¿e Wcielenie
Jezusa w dziewiczym ³onie Jego Matki
uwiêca J¹ nieskoñczenie, poniewa¿ jest
dzie³em Ducha wiêtego w Niej, która powiêci³a w³asn¹ osobê Synowi Bo¿emu.
Je¿eli Jezus móg³ uwiêciæ Jana Chrzciciela sam¹ swoj¹ obecnoci¹, nie dotykaj¹c go, tym bardziej uwiêci³ On Matkê, która poczê³a Go w swoim ³onie. wiêtoæ
Maryi osi¹ga zatem wy¿yny niedostêpne
jakiemukolwiek innemu cz³owiekowi.
Przyk³ad Maryi dowodzi, ¿e wiêtoæ jest
powrotem do Boga, ostatecznym powiêceniem siê Jemu, prowadz¹cym do bycia
istot¹ uwielbion¹ w Bogu, o czym Pismo
wiête mówi s³owami: Ja rzek³em: Bogami jestecie (J 10,34).
JEZUS CHRYSTUS
NAJDOSKONALSZYM WZOREM
DLA CZ£OWIEKA
Ewangelia ukazuje nam przyk³ady powiêcenia Chrystusa. Pos³any przez Ojca,
jest On Jego Synem, Bogiem, Namaszczonym, Powiêconym w najwy¿szym znaczeniu tego s³owa. Widzimy Go w ró¿nych
chwilach ¿ycia: Ofiarowania w wi¹tyni,
gdzie Józef i Maryja, oddaj¹c Bogu Dzie-

ciê, unosz¹ na moment zas³onê powiêcenia; powrotu do wi¹tyni w wieku dwunastu lat; chrztu Janowego; Przemienienia;
mowy podczas Ostatniej Wieczerzy (za
nich Ja powiêcam w ofierze samego siebie); ofiarowania siebie Bogu w Getsemani
(Niech siê stanie wola Twoja) i spe³nienia
ofiary wynagradzaj¹cej oraz odkupieñczej
na Kalwarii (Ojcze, w Twoje rêce powierzam ducha Mojego). wiadczy o niej równie¿ wiele innych Jego s³ów: Nikt nie zna
Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna,
tylko Syn; Kto Mnie zobaczy³, zobaczy³
tak¿e i Ojca; Ojciec jest we Mnie a Ja w
Ojcu. Oto rozmaite wyrazy czy te¿ elementy powiêcenia Jezusa, wy³aniaj¹ce siê z
Jego ludzkiej codziennoci.
Mo¿emy zastanowiæ siê teraz, na czym
polega powiêcenie siê Bogu przez Maryjê Niepokalan¹, ów wspania³y wzorzec, który powinnimy wszyscy naladowaæ.
MARYJA I JEJ
POWIÊCENIE SIÊ BOGU
Maryja zosta³a zaplanowana przez Boga,
aby grzeszny cz³owiek móg³ powróciæ do
pierwotnej wiêtoci skalanej przez grzech
pierworodny. Dziêki Jej wielorakiemu macierzyñstwu i Niepokalanemu Sercu, sta³o
siê dla nas mo¿liwe czerpanie ze wiêtoci Odkupiciela i powiêcenie Mu siebie,
za porednictwem Najwiêtszej Maryi Panny. Aby to uczyniæ, spróbujmy przy pomocy Ducha wiêtego zrozumieæ misterium
Jej powiêcenia Bogu.
WIÊTOÆ MARYI
PODPORZ¥DKOWANA
WIÊTOCI JEJ SYNA
Mimo zastrze¿eñ teologii, czasami nieprzychylnej i uprzedzonej, jak ju¿ widzielimy, nie ma rozbie¿noci miêdzy powiêceniem siê Bogu i Maryi. Z czysto teologicznego punktu widzenia, nie chodzi tu o
dwa odrêbne akty, ale o dwa aspekty tego
samego powiêcenia, którego wzorem jest
Maryja. Za¿yczy³ go sobie sam Bóg w Tuy
w 1929 roku, podczas objawienia danego
siostrze £ucji, jedynej, która prze¿y³a z trojga wiadków objawieñ fatimskich: Nadesz³a chwila, w której Bóg prosi Ojca wiêtego, aby wraz ze wszystkimi biskupami
wiata dokonali powiêcenia Rosji Mojemu Niepokalanemu Sercu. Obiecuje On,
¿e w ten sposób j¹ zbawi. Ofiaruj siebie w
tej intencji... Koció³, mater et magistra, w
swojej m¹droci nie odniós³ do samej tylko
Rosji owego Bo¿ego wezwania, aby odrzuciæ system ateistyczny (bezbo¿ni  mówi³a Maryja). Da³ on tak¿e do zrozumienia,
¿e to wspólne powiêcenie musi zostaæ
dokonane przez ludzi przygotowanych do
takiego aktu; przez dusze owiecone przez
Boga i wolne od przywi¹zañ tego wiata.
Montfort, w swoim Traktacie o prawdziwym nabo¿eñstwie do Najwiêtszej Maryi
Panny, stwierdza, ¿e jeli oddawana Jej
czeæ daleka jest od stawiania przeszkód,
wywy¿szania siê ponad, a tym bardziej od
sprzeciwiania siê kultowi Chrystusa, to
podobnie jest w wypadku powiêcenia sie-

bie Maryi. Nie dodaje ono niczego do powiêcenia siê Chrystusowi, gdy¿ pochodzi
od niego, zawiera siê w nim, tylko dziêki
niemu posiada sens i przynosi owoce. Nie
jest ono celem, ale rodkiem. Oto s³owa
Maryi skierowane do pastuszków 13 czerwca 1917 roku: Moje Niepokalane Serce
bêdzie drog¹... która zaprowadzi was do
Boga.
Innymi s³owy, powiêcenie siê Maryi ma
swoje oparcie w Jej macierzyñstwie (Jej
Sercu) wzglêdem Chrystusa, które nie
mog³o byæ inne, ni¿ dziewicze (Serce Niepokalane). Jest ono zjednoczone z ofiarowaniem siebie Chrystusowi, jedynym skutecznym, poniewa¿ to On jest jedynym Odkupicielem i Porednikiem. Bóg Ojciec za,
chcia³, aby Jej macierzyñstwo by³o porednicz¹ce, wzbogacone o Jej przywileje i
zas³ugi dziêki Chrystusowi (mówimy o macierzyñstwie wspó³odkupicielskim), aby ³atwiej nam by³o w ten sposób dotrzeæ do
Niego.
MARYJA WZOREM POWIÊCENIA
Na czym polega
to jedyne powiêcenie?

2/2005
to wiêtoæ uczestnictwa i zjednoczenia.
Poniewa¿ jest Ona najwiêtszym ze stworzeñ, ca³a zatopiona w Bogu, istniej¹ca tylko dla Boga, ³atwo zrozumieæ, ¿e mo¿e On
oczekiwaæ tak¿e naszego powiêcenia siê
Jej, gdy¿ ipso facto oznacza ono powiêcenie siê Bogu.
W czasie swego ziemskiego ¿ycia, Maryja nie tylko pozosta³a wy³¹czn¹ w³asnoci¹ Bo¿¹, odporn¹ na wszelki grzech, ogrodem zamkniêtym, ród³em zapieczêtowanym z Pieni nad Pieniami, nieustraszonym wrogiem twórcy z³a, now¹ Ew¹
doskonale wiern¹ swemu powiêceniu i
³asce Bo¿ej, Pe³n¹ £aski s³usznie nazwan¹ tak przez archanio³a - ale prze¿ywa³a
swoje powiêcenie tak¿e w pragnieniu,
woli, modlitwie i absolutnym wyrzeczeniu
siê siebie. Tym, co najbardziej charakterystyczne dla wiêtoci maryjnej jako odpowiedzi na tê ³askê, jest pe³nia cnót, mocy
duchowej i osobista mi³oæ do Boga Trójjedynego. Jest to wiêtoæ aktywnie uczestnicz¹ca, a dziêki odpowiedzi i nagrodzie
otrzymanej od Boga, uczestnictwo to przynosi najwspanialsze owoce czworakiego
macierzyñstwa. Wynika st¹d, ¿e dusza jest
tym p³odniejsza duchowo, im wy¿szy stopieñ jej wiêtoci. Grzech przecina wiêzi i
niszczy, wiêtoæ jednoczy i buduje. Powiêcenie Maryi uwielbia i wywy¿sza mi³oæ trynitarn¹, przymiotem mi³oci jest bowiem ofiarowanie siebie. Odwzajemniaj¹c
tê mi³oæ, Najwiêtsza Panna rozwija swoje
funkcje wewnêtrzne  Córki, Oblubienicy i
Matki Bo¿ej oraz zewnêtrzn¹  powo³anie
macierzyñskie wzglêdem ludzi. Sukces
tego powiêcenia wynika z najwy¿szych i
najdoniolejszych cnót Maryi  Jej pokory,
zaufania, wyrzeczenia siê siebie. Powierza Ona Bogu swoj¹ osobê, nie unicestwiaj¹c siebie (liturgia Kocio³a powiada, ¿e
Dziewictwo Maryi zostaje uwiêcone przez
Jej Bo¿e Macierzyñstwo), ofiarowuje, nie
umniejszaj¹c siebie. Integralnoæ wszystkiego, co sk³ada siê na Jej cudown¹ osobê, pozwala Jej w pe³ni i w ka¿dym calu
realizowaæ wolê Bo¿¹, w s³u¿bie Jego
zbawczemu planowi dla wiata. Powiê-

Wystarczy pog³êbiæ nieco nasze poprzednie rozwa¿ania. Matka Bo¿a jest doskonale powiêcona Bogu przede wszystkim w swojej osobie, jako wierne odbicie
Jego Oblicza w jedynym stworzeniu, które
mimo zakus szatana, pozosta³o nienaruszone. Jej niedocignione piêkno jest skutkiem nie tylko Niepokalanego Poczêcia
(które uczyni³o J¹ arcydzie³em stworzenia)
lecz tak¿e powiêcenia  Maryja Panna jest
t¹, która w swoim ¿yciu ca³kowicie podda³a siê woli Ojca i szczególn¹ mi³oci¹ oblubieñcz¹ polubi³a Ducha wiêtego, aby powierzyæ siê wy³¹cznie Jego mocy, darom
oraz niezwyk³emu dzia³aniu. Jego Owocem
jest Chrystus i Jego zbawcze ³aski, których
antycypacjê stanowi Ona sama. Maryja powiêci³a siê bez reszty ostatecznemu celowi, dla którego Bóg Ojciec J¹ stworzy³ 
doskona³emu wspó³dzia³aniu z misterium
Wcielenia i Odkupienia. 15 sierpnia 2004
roku, Ojciec wiêty wyjani³
nam to w Lourdes, nazywaj¹c
Maryjê niewiast¹ doskonale
woln¹.
Powiêcenie Bogu jest sakralizacj¹; upodobnieniem do
tego, co Bo¿e. Maryja pozostaje opatrznociowo z³¹czona z Bogiem przez ca³¹ wiecznoæ (od wieków jestem
stworzona, Prz 8,23). Wypowiadaj¹c swoje fiat zosta³a
Ona przez Wcielenie Syna Bo¿ego historycznie zjednoczona z Trójc¹ Przenajwiêtsz¹.
Przez swoje Wniebowziêcie,
zosta³a z Ni¹ mistycznie zintegrowana, wyniesiona do
szczytu przebóstwienia i uczestnictwa w intensywnym ¿yciu
Maryja oddana jako dziecko na wychowanie
trynitarnym, mimo, ¿e nie jest
Ona Bogiem. wiêtoæ Maryi do wi¹tyni powiêca siê Bogu (mal. Carpacci)
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cenie znajduje tu swoje oparcie, kontynuacjê i niezrównane, transcendentne
piêkno.
NALADOWAÆ PRZYK£AD MARYI
Skoro Jezus powiêci³ siê swojej Matce,
Ona za  swojemu Dziecku, czy¿ nie powinnimy pójæ za Ich przyk³adem? Uczynili tak obydwoje, aby daæ nam wzór i otworzyæ przed nami drogê, trudn¹  ze
wzglêdu na dziedzictwo grzechu pierworodnego, którego
Chrzest nie zaciera w
nas, pomimo swej
mocy. Otwiera on
drogê do ¿ycia w ³asce i do powiêcenia,
które o¿ywia, poszerza, utwierdza i umacnia. Wobec przeciwnika, który jak lew
rycz¹cy kr¹¿y, szukaj¹c, kogo po¿reæ,
Niepokalane Serce
Maryi pozostaje nie
tylko drog¹, lecz tak¿e miejscem schronienia, o którym mówi Ona w 1917 roku.
Poniewa¿ jest Ona
jedyn¹ z istot ludzkich, która prze¿ywa
swoje powiêcenie w
sposób idealny, Maryja pozostaje dla
nas najpewniejsz¹
Przewodniczk¹ w
drodze do Jezusa,
Jedynego Zbawiciela, przez Niego za
do Ojca, który oczekuje nas w Niebie.
wiêtoæ Trójcy
Bo¿ej jest nieskoñczona, doskona³a,
niezawodna, taka
bowiem jest jej istota, oparta na mi³oci.
Powiêcenie Maryi,
nieodwracalne i nieodwo³alne, jest podtrzymywane przez
Jej wolê i mi³oæ,
owiecone i o¿ywiane wyj¹tkow¹ ³ask¹,
a tak¿e Jej przywilejami i zas³ugami. Cz³owiek, zraniony przez
grzech pierworodny, jest jednak s³aby i
u³omny; potrzebuje on szczególnego, odpowiadaj¹cego jego potrzebom wsparcia.
Porednictwo Niepokalanej miêdzy cz³owiekiem a Jezusem, dostêpne i pe³ne
mocy, zosta³o nam dane przez samego
Boga Ojca. Im bardziej grzeszni i chorzy
jestemy, tym wiêksza potrzeba odnawiania naszego powiêcenia, zgodnie ze s³owami papie¿a Jana Paw³a II w Fatimie 
Nale¿y ci¹gle ponawiaæ swe powiêcenie
siê Bogu. Mamy naladowaæ w tym Chry-
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stusa, który rzek³ podczas Ostatniej Wieczerzy: za nich, Ja powiêcam w ofierze
samego siebie. Dziêki naszemu ufnemu i
wiernemu powiêceniu siê Bogu, zostaniemy otoczeni Jego szczególniejsz¹ opiek¹.
Mimo wielu aktów powiêcenia dokonanych przez Papie¿a Jana Paw³a II od 1981
roku, ocean grzechu, czyli buntu przeciw
Bogu jest tak g³êboki, ¿e tylko coraz pe³-

niejsze powiêcenie mo¿e uratowaæ wiat
przed upadkiem. Aby ludzkoæ kierowa³a
siê idea³ami braterstwa i pokoju a niebezpieczeñstwa ci¹¿¹ce nad narodami zosta³y za¿egnane, musimy siêgn¹æ po rodki,
zalecane przez Maryjê w roku 1917  nawrócenie, modlitwê (na przyk³ad ró¿añcow¹), Eucharystiê, oraz ten, który w niezrównany sposób do nich wszystkich prowadzi
 powiêcenie siê Dziewicy Maryi i Najwiêtszemu Sercu Jezusowemu, Jego mi³osiernej mi³oci. Zbawienie pochodzi od
samego Boga, ale któ¿ lepiej ni¿ Maryja

potrafi je dla nas wyjednaæ?
Trzeba wiêc, aby w ca³ym Kociele
wiêtym odnawiane by³o i prze¿ywane
powiêcenie, o które tak prosi³a nas Najwiêtsza Maryja Panna.
Cz³owiek wspó³czesny jest zmuszony do
uczynienia wyboru destrukcyjnego lub wyzwalaj¹cego - jeli pragnie on zerwaæ ze
z³em, przyst¹piæ do Cywilizacji Mi³oci i uzyskaæ zwyciêstwo
obiecane w Cova da
Iria, musi dzia³aæ w
pos³uszeñstwie wobec pe³nej dobroci
Matki Bo¿ej, która
powiedzia³a w La Salette: Od dawna cierpiê dla was, wy jednak nie dostrzegacie
moich cierpieñ! Czy
potrzebne bêd¹ jeszcze ciê¿sze dowiadczenia, by ludzkoæ
wreszcie da³a pos³uch Bogu?
POWIÊCENIE
SIEBIE
NAJWIÊTSZEJ
MARYI PANNIE
Gdyby wiat wciela³ w ¿ycie piêkne s³owa w. Ludwika Grignon de Montfort o
powiêceniu siê Bogu, gdyby by³ pos³uszny Królowej Ró¿añca wiêtego i naladowa³ Papie¿a
Jana Paw³a II, którego dewiza brzmi: Totus tuus, ju¿ dawno
temu powiêcenie
osób i narodów, dokonane uroczycie
13 maja 1982 r. oraz
25 marca 1984, przynios³oby pe³niê swoich owoców i zapowiedziane przez Maryjê zwyciêstwo. Jego nadejcie opóniaj¹ nasza obojêtnoæ i lekcewa¿enie.
Bóg wci¹¿ czeka jednak na nasz¹ odpowied. Przy³ó¿my
wiêc siekierê do korzeni drzewa (por. Mt 3,10; Mk 3,9).
DLACZEGO POWINNIMY
POWIÊCIÆ SIEBIE MARYI?
Akt powiêcenia
Zanim zwrócimy siê do Maryi, powinnimy rozwa¿yæ kilka kwestii.
Pierwsz¹ jest uwiadomienie sobie ród³a wiêtoci, jak ju¿ zosta³o powiedziane
 odnosz¹cej siê w pe³ni do samego tylko
Boga. Powiêcenie jest zjednoczeniem z
Nim, jakiego dowiadczy³a Najwiêtsza
Maryja Panna.

Druga, to nieodzownoæ powiêcenia,
spowodowana apostazj¹ wiata. Szatan
chce nas zaw³aszczyæ, Bóg pragnie nas
zbawiæ. Doskona³ym orê¿em zbawienia
jest powiêcenie siê Bogu. Kto móg³by lepiej nam w tym dopomóc ni¿ Ta, która zawsze pozostaje cile z Nim zjednoczona?
Trzecia, to jego nagl¹ca potrzeba. Papie¿ powtarza bezustannie: wiat potrzebuje nawrócenia. Wiele osób powiada, ze
wiat nie mo¿e dalej ¿yæ w grzechu. We
wszystkich swoich orêdziach, Maryja nawo³uje do nawrócenia.
Czwart¹ jest mo¿liwoæ dokonania go.
Nie wolno nam pogr¹¿aæ siê w rozpaczy,
p³yn¹cej ze zw¹tpienia. Jezus mówi: Nie
przyszed³em powo³aæ sprawiedliwych, ale
grzeszników; Syn Cz³owieczy przyszed³
szukaæ i zbawiæ to, co zginê³o. S³owa wypowiedziane przez Maryjê w Kanie Galilejskiej s¹ dla nas ród³em ogromnej nadziei: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie. Wbrew niektórym ciasnym umys³om, jeli Bóg i Maryja prosz¹ nas o powiêcenie siê Jej Niepokalanemu Sercu,
znaczy to, ¿e jest ono mo¿liwe, jak ju¿ o
tym pisa³em.
A oto jego uzasadnienie.
Dlaczego powinnimy
powiêciæ siebie Maryi?
Poniewa¿ Bóg tak chce, nale¿y to do
Jego planu. Dotyczy on w pierwszej kolejnoci Trójcy, która chcia³a byæ uwielbiona
w swoich trzech Osobach przez wzorcowe
powiêcenie Tej, która jest cile zwi¹zana z ka¿d¹ z Osób Boskich. Po tym, jak
Jego pierwszy plan poniós³ pora¿kê, Bóg
Ojciec postanowi³ wprowadziæ w ¿ycie drugi. Arcydzie³em tego planu jest Jezus, wykonawczyni¹ i drog¹  Maryja. Obydwoje,
w doskona³ej jednoci, zrealizowali zamys³
Bo¿y. Szczêliwa jest, wino, skoro sobie zas³u¿y³a na tego, tak niezwyk³ego
Odkupiciela!  g³osi liturgia Wielkiej Soboty. B³ogos³awione ³ono, które Ciê nosi³o!  wo³a do Chrystusa kobieta z t³umu.
Owszem, ale przecie¿ b³ogos³awieni ci,
którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i zachowuj¹
je  odpowiada jej Pan, maj¹c na myli
Maryjê, jedyn¹, która powiêci³a Mu siê w
sposób doskona³y. Jeli wiêc Jezus przyszed³ dziêki Niej na wiat, przez Ni¹ i my
powinnimy narodziæ siê na nowo. Musimy zrozumieæ, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony po to, by wype³niaæ wolê Bo¿¹, tak, jak
wype³niali j¹ Jezus i Maryja. Spe³nienie
Bo¿ej woli, Jego planu, organicznie wi¹¿e
siê z powiêceniem, którego Maryja, jako
istota stworzona, jest najwspanialszym,
najprostszym, najdostêpniejszym i najbardziej zachêcaj¹cym prototypem. To Ona,
w najpe³niejszy sposób realizuje w sobie
to, co wyrazi³ w. Proboszcz z Ars - Tam,
gdzie przechodz¹ wiêci, przechodzi wraz
z nimi Bóg.
Nie chodzi wiêc o to, bymy usi³owali nieskutecznie spe³niaæ nasze nieuporz¹dkowane, indywidualne plany, nasze ma³e i
ciasne zamys³y, ale o to, bymy pokornie i
dobrowolnie uczestniczyli w realizacji pla-

nu, przewidzianego dla nas wszystkich
przez m¹droæ naszego Stwórcy i Zbawiciela. Najwy¿szym za planem Boga jest
uwielbienie Go przez to wspó³dzia³anie,
które prowadzi ku doskona³oci naszego
dobrowolnego powiêcenia.
Istotnie, jak dowodzi tego Montfort,
Chrzest, pierwotne powiêcenie cz³owieka,
jest ofiarowaniem Chrystusowi dziecka bez
ingerencji jego w³asnej woli i bez wyranego wspomnienia o Maryi. Natomiast powiêcenie pe³ne, dokonane w wieku doros³ym, wymaga udzia³u wiadomoci i woli
oraz mo¿e zostaæ dokonane za porednictwem Maryi.
W tym w³anie miejscu docieramy do
kwestii wybrania Maryi przez Boga.
Powinnimy ofiarowywaæ siê Jezusowi
przez Jego Matkê, poniewa¿ jest Ona drog¹ do Niego najdoskonalsz¹, najprostsz¹,
najkrótsz¹ i najpewniejsz¹. Pierwsza przyczyna tego faktu wyjania pozosta³e. Maryja jest drog¹ najdoskonalsz¹, poniewa¿
wybran¹ przez Chrystusa, który jest Bogiem i który udzieli³ Jej daru doskona³ej
wiêtoci. Jego Wcielenie jest miejscem
spotkania siê dwóch wiêtoci. Skoro Jezus pod¹¿y³ t¹ idealn¹ drog¹, tak¿e i my
powinnimy siê do Niego upodobniæ.
Druga przyczyna ma zwi¹zek z Jej Synem. Plan Boga, przewiduje nasze Zbawienie przez Jego Syna, przy jednoczesnym
korzystaniu, na Jego wzór, z pomocy
Wspó³odkupicielki, która wyjednywa nam
³aski dziêki swojemu wybraniu, cierpieniom,
zas³ugom, s³owem  dziêki swej wyj¹tkowej roli w Bo¿ej ekonomii Odkupienia. Jeli rodzimy siê ponownie w Chrystusie
przez Maryjê, to powracamy do Ojca przez
Niego i przez Ni¹.
NALADOWANIE MARYI
W JEJ POWIÊCENIU SIÊ BOGU
Powinnimy zatrzymaæ siê nad doskona³oci¹ powiêcenia Bogu, dokonanego
przez nasz¹ Matkê. Maryja nie ¿y³a zgodnie z zasadami tego wiata, ale wed³ug
prawa Bo¿ego. Nie szuka³a zewnêtrznej
chwa³y, ale wewnêtrznego, cudownego,
choæ niewidocznego dla ludzi, zjednoczenia z Chrystusem. Istnia³a jedynie przez
Niego, dla Niego, z Nim i w Nim, ca³kowicie zapominaj¹c o sobie samej - Kto straci swe ¿ycie (ulotne i przemijaj¹ce) z Mego
powodu, znajdzie je; Kto nienawidzi swego ¿ycia na tym wiecie, zachowa je na
¿ycie wieczne. W doskona³oci swej ofiary, nie pragnê³a niczego innego, ni¿ zatraciæ siê w Bogu jak rzeka w oceanie. Oto
szczyt powiêcenie  podobnie, jak kropla
wody rozp³ywa siê w kielichu wina podczas
Ofiarowania, tak te¿ kropla, jak¹ jestemy,
zostaje konsekrowana wraz z ca³¹ zawartoci¹ kielicha i nasze ¿ycie, na wzór Maryi, pierwszej uwiêconej przez Chrystusa,
zaczyna janieæ Bo¿ym blaskiem. Maryja
powiêci³a siê Bogu w niezwyk³ym pragnieniu Bo¿ej Mi³oci, z wyprzedzeniem ¿yj¹c
s³owami, wypowiedzianymi póniej przez
Jej Syna  B¹dcie wiêc wy doskonali, jak
doskona³y jest Ojciec wasz niebieski. Po-
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wiêciæ siebie Maryi, to naladowaæ Jej
powiêcenie siê Bogu, ofiarowaæ i powierzyæ Jej siebie, zanurzyæ siê i zatopiæ w Niej,
ze wszystkim zwracaæ siê do Niej, aby
mog³a upodobniæ nas do Chrystusa, On za
 do swojego Ojca: Wy (jestecie) Chrystusa, a Chrystus Boga. Cz³owiek powiêcony Bogu nic ju¿ nie czyni samemu, to
jego Matka dzia³a za niego  sta³ siê on
prawdziwie Jej dzieckiem. Grzech pychy
sprawia, ¿e nie postêpujemy naprzód, ale
cofamy siê na naszej drodze. Jezus pragnie, abymy ¿yli w wiecie, ale nie byli z
tego wiata; nawrócili siê i powiêcili Jemu.
Ten, kto jest pos³uszny Maryi, pozwala ³asce, której jest Ona pe³na, dzia³aæ we w³asnej, ludzkiej duszy. Im g³êbiej dany cz³owiek prze¿ywa swoje powiêcenie, tym
swobodniej dzia³a w nim ³aska i wzrasta
wiêtoæ, dla dobra ca³ego Kocio³a. Oto
absolutny szczyt powiêcenia cz³owieka
Bogu wyra¿ony przez Aposto³a narodów 
Ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus. Idea³ ten jest prze¿ywany w Kociele dziêki kap³anom, którzy nie dzia³aj¹ ju¿
inaczej, ni¿ in persona Christi; podobnie
zreszt¹ jak osoby ¿yj¹ce w zakonach. Ludzie wieccy, do których adresujê ten wyk³ad, powinni naladowaæ ich w miarê, jak
pozwala na to ich rodzaj ¿ycia.
Najlepsz¹ drog¹ do Boga jest Najwiêtsza Maryja Panna. Pewien wiêty zakonnik rzek³: Wszystkie ³aski wyjednane przez
wiêtych przechodz¹ przez rêce, a raczej
przez Serce Maryi, a wszyscy wiêci razem nie maj¹ takiej mocy jak Ona, ani te¿
bez Niej nie maj¹ ¿adnej mocy. Pojmujemy, ¿e Jej powiêcenie i najwzniolejsze
cnoty, z pokor¹ na czele, podoba³y siê
Panu, dlatego te¿ wywy¿szy³ On Maryjê.
Powiêcenie Bogu jest bowiem odwrotnoci¹ planu zniewolenia nas przez szatana.
Ten ostatni posiada w³adzê (w stopniu, w
jakim Bóg na to pozwala), poniewa¿ dekonsekruje cz³owieka, odrywa go od Boga.
Maryja czyni co przeciwnego: wyrusza na
poszukiwanie grzeszników, by przemieniæ
ich w Niego, prowadzi ich do wiêtoci,
poniewa¿ to Ona jest najdoskonalej uwiêconym ze stworzeñ. Dokonuje tego trudu
rodzenia, inspiruj¹c dobre czyny, które nas
uwiêcaj¹, modlitwê, która jednoczy dusze
z Bogiem, przystêpowanie do sakramentu
pojednania oraz Komunii w., która jest dla
nas ród³em prawdziwego ¿ycia i ukoronowaniem powiêcenia. Jest ono wiêc programem na ca³e ludzkie ¿ycie, który splata
siê ze wspomnianym powy¿ej planem Bo¿ym.
Prawdziwe i skuteczne powiêcenie
musi obj¹æ ca³¹ osobê, byæ prze¿ywane w
czynie lub pragnieniu w sposób nieograniczony, nieodwo³alny, a¿ po mêczeñstwo,
jeli oka¿e siê ono potrzebne. Jak powiada Grignon de Montfort, jest ono niewol¹, ale niewol¹ mi³oci, odwrotnoci¹ zniewolenia przez szatana. Musi byæ ofiarne,
bezinteresowne, szlachetne, przynosiæ
prawdziw¹ radoæ, pokój i pogodê ducha.
Jego nieograniczony zasiêg jednoczy je z
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powiêceniem kap³anów, Maryi, anio³ów i
wiêtych. Stanowi ono przed³u¿enie Komunii Kocio³a, bêd¹cej jednoci¹ ziemi i nieba. Powiêcenie siê Bogu posiada tak¿e
drugi wymiar, który jest probierzem naszego zaanga¿owania i decyduje o jego wartoci  cierpienie. Przypomnijmy sobie pytanie zadane synom Zebedeusza przez
Jezusa, gdy ich matka prosi³a dla nich o
zaszczyty w przysz³ym królestwie: Czy
mo¿ecie piæ kielich, który Ja mam piæ?
oraz nieuniknionoæ i powszechnoæ dowiadczeñ poprzedzaj¹cych wszelkie wyniesienie do chwa³y: Jeli kto chce pójæ
za mn¹, niech wemie krzy¿ swój. Jeli
Bóg nie uczyni³ w tej materii wyj¹tku dla
swojej Matki, dlaczego mia³by go uczyniæ
dla nas?
AKTUALNY ZASIÊG
POWIÊCENIA SIÊ BOGU
W wymiarze indywidualnym, jego pierwszym skutkiem jest wiêc najg³êbsze zjednoczenie ca³ej istoty z Bogiem przez Maryjê, w poszanowaniu wolnoci, która dzia³a
i uzasadnia najlepszy wybór. Powiêcenie
siê Bogu za porednictwem Niepokalanej
sprawia, ¿e zostajemy otoczeni Jej dziewiczym p³aszczem (przez który mo¿emy
rozumieæ tutaj Szkaplerz w.), Jej wiêtoci¹ i piêknem, poniewa¿ czyni nas Ona
odpornymi na grzech, który jest zarodkiem
dekonsekracji i wszelkiego z³a. Co do pasterzy Kocio³a, ka¿dy kap³an to alter Christus dla owiec nale¿¹cych do Zbawiciela.
Maryja pomaga mu w spe³nianiu trudnych
zadañ tak, jak wspiera³a we wszystkim
swego Syna. Jeli duszpasterz pozwala siê
prowadziæ Jej kobiecemu kap³añstwu serca i prze¿ywa w Niej swoje powiêcenie
Bogu, nie musi niczego siê obawiaæ, a jego
trzódka pozostanie bezpieczna wobec ataków z³a.
Na poziomie rodziny ludzkiej, nasze powiêcenie siê pozwala Tej, która jest bardziej Matk¹, ni¿ Królow¹ (w. Teresa) realizowaæ kontynuacjê powo³ania, którym
obdarzy³ J¹ Chrystus (Niewiasto, oto Syn
Twój), w osobie w. Jana powierzaj¹c Jej
nie tylko wszystkich kap³anów, lecz tak¿e
ca³¹ ludzkoæ. Drug¹ misj¹ Najwiêtszej
Maryi Panny, jest bowiem rodzenie nowych
dzieci Chrystusowi, prowadzenie ich do
Niego i uwiêcanie, przy pomocy Ducha
wiêtego, który jest g³ównym Autorem ka¿dego powiêcenia.
Powiêcenie siê Bogu prowadzi do ostatecznego celu wspomnianego na wstêpie
 uwielbienia Trójcy Przenajwiêtszej, w
którym Maryja po trzykroæ uczestniczy. Dla
siebie nas uczyni³e, o Bo¿e  wo³a w.
Augustyn; Chwa³¹ Boga jest cz³owiek ¿yj¹cy  dodaje w. Ireneusz. Bóg Przedwieczny pragnie, aby ca³y wszechwiat g³o-

si³ Jego chwa³ê, pocz¹wszy od Maryi - Jego
najwspanialszego dzie³a, przez wiernych
Mu anio³ów, a¿ po nas, pielgrzymuj¹cych
przez ¿ycie ziemskie, których los po mierci
nie zosta³ jednak przes¹dzony. Chwa³¹,
której Bóg pragnie, jest zbawienie cz³owieka, które ujawnia i g³osi wielkoæ oraz mi³oæ naszego Stwórcy. A poniewa¿ Maryja
jest arcydzie³em Bo¿ego stworzenia, powiêcenie ludzkoci Jej Niepokalanemu
Sercu jest optymalnym warunkiem komunii z Chrystusem i Bogiem Ojcem wiata
stworzonego, poddanego i ofiarowanego
Im w Maryi. Inaczej mówi¹c, przez powszechne powiêcenie, Maryja gromadzi
ca³¹ ludzkoæ i ofiarowuje Odkupicielowi,
dla mi³oci i pocieszenia Stwórcy. Gdy¿ to
Maryi, Jezus powierzy³ na Kalwarii los ca³ej ludzkoci; przez zas³ugi Zbawiciela zosta³a Ona ustanowiona Orêdowniczk¹
wszelkich ³ask i nikt nie mo¿e dotrzeæ do
ich ród³a inaczej, ni¿ drog¹ do niego wiod¹c¹, jak¹ jest Matka Bo¿a. Aby zwyciê¿yæ nieprzyjaciela, potrzebuje Ona wszystkich swoich dzieci. Jeli s¹ one pos³uszne,
rozumiej¹ i kochaj¹, uczyni¹ dobry u¿ytek
ze swojej wolnoci i pozostan¹ Jej wierne
powiêcaj¹c siê Jej dziewiczemu Sercu,
gdy¿ bez tego nie mo¿e ono odnieæ zwyciêstwa. To Maryja ma zmia¿d¿yæ g³owê
wê¿a, st¹d najwy¿sze znaczenie powiêcenia siê Maryi w planach Bo¿ych.
Ludzka wolnoæ a tak¿e tajemnica nieprawoci sprawi¹ na pewno, ¿e nie wszyscy ludzie powiêc¹ siê Bogu. Poniewa¿
jednak mi³osierdzie Boga jest wspania³omylne a zas³ugi Jego Syna  nieskoñczone, dlatego wystarczy powiêcenie pewnej
liczby osób; odnajdujemy tu motywy z historii Izraela  b³aganie Abrahama, modlitwê Abla, ufnoæ Noego, odwagê Judyty,
pos³uszeñstwo Estery, tych, których Pismo
wiête nazywa w Ksiêdze Sofoniasza
reszt¹ ludu lub reszt¹ Izraela. Trzeba
jeszcze, aby owa reszta zaistnia³a i siê
ujawni³a. Chrystus ujmuje to w niezwykle
uderzaj¹cy sposób: Wy jestecie sol¹ ziemi. Lecz jeli sól utraci swój smak, czym¿e
j¹ posoliæ? ( ) Wy jestecie wiat³em wiata. ( ) Nie zapala siê wiat³a i nie stawia
pod korcem, ale na wieczniku, aby wieci³o wszystkim, którzy s¹ w domu. Tak niech
wieci wasze wiat³o przed ludmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca
waszego, który jest w niebie (Mt 5,1316).
Cudem raduj¹cym Bo¿e Serce, jest powiêcenie ludzi Sercu Jego umi³owanej
Córki. Niechaj prze¿ywanie powiêcenia
siê dokonanego przez Ojca wiêtego (Totus Tuus), owa ofiara przypomniana jeszcze raz w Massabielle 14 sierpnia 2004
roku, bêdzie dla nas przyk³adem wspania³ej nadziei, która przypieszy tryumf Niepokalanego Serca.
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List Jana Paw³a II
do rodzin montfortiañskich
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MARII
GRIGNION
DE MONTFORT
Z okazji 160 rocznicy opublikowania
Traktatu o prawdziwym nabo¿eñstwie do
Najwiêtszej Maryi Panny Ludwika Marii
Grignion de Montforta, Ojciec wiêty skierowa³ do cz³onków zgromadzeñ zakonnych
za³o¿onych przez wiêtego, specjalny list
powiêcony jego duchowoci maryjnej. List
zosta³ podpisany w uroczystoæ Niepokalanego Poczêcia Najwiêtszej Maryi Panny,
8 grudnia ubieg³ego roku.
w. Ludwik urodzi³ siê 31 stycznia 1673
r. w Montfort w Bretanii. Uczy³ siê w jezuickim kolegium w Rennes. Do kap³añstwa
przygotowywa³ siê w Pary¿u. By³ wêdrownym misjonarzem ludowym w pó³nocnozachodniej Francji. Odznacza³ siê synowskim nabo¿eñstwem do Matki Bo¿ej. Umar³
28 kwietnia 1716 r. w St.-Laurent-sur-Sevre. Jego pisma odkryto i opublikowano dopiero w XIX w.
W licie Jan Pawe³ II dzieli siê owocami
medytacji nad niektórymi fragmentami
Traktatu..., odczytywanymi i interpretowanymi w wietle nauczania Soboru i
osobistych dowiadczeñ. Du¿o miejsca
powiêca wyjanieniu swej biskupiej
dewizy Totus tuus: Te dwa s³owa  pisze
Papie¿  wyra¿aj¹ ca³kowit¹ przynale¿noæ
do Jezusa za porednictwem Maryi. «Tuus
totus ego sum, et omnia mea tua sunt 
pisze w. Ludwik Maria i t³umaczy to
nastêpuj¹co  Oto jestem ca³y Twój i
wszystko co moje, Twoim jest, o Jezu mój
najmilszy, przez Maryjê, Tw¹ Najwiêtsz¹
Matkê.

Numer 3/2005
Vox Domini uka¿e siê
pod koniec wrzenia.
B.H. Lumen bêdzie nieczynne do 25 lipca 2005.
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Do Braci i Sióstr
z rodzin montfortiañskich
Klasyczny tekst
o duchowoci maryjnej
1. Mija sto szeædziesi¹t lat od opublikowania dzie³a, które sta³o siê klasycznym
tekstem o duchowoci maryjnej. w.
Ludwik Maria Grignion de Montfort napisa³
Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie do
Najwiêtszej Maryi Panny w pocz¹tkach
XVIII w., lecz manuskrypt pozosta³ praktycznie nieznany przez ponad sto lat. Gdy
po niemal przypadkowym odkryciu go w
1842 r. zosta³ opublikowany w
1843 r., osi¹gn¹³ natychmiastowy sukces, okazuj¹c siê
dzie³em nadzwyczaj skutecznym w szerzeniu prawdziwego nabo¿eñstwa do Najwiêtszej Maryi Panny. Lektura tej ksi¹¿ki by³a równie¿
dla mnie wielk¹ pomoc¹ w
m³odzieñczych latach, gdy¿ w
niej znalaz³em odpowied na
moje pytania wywo³ane obawami, ¿e kult Maryi mo¿e
zyskaæ w sposób przesadny
pierwszeñstwo przed nabo¿eñstwem do samego Chrystusa (Jan Pawe³ II, Dar i
tajemnica, Kraków 1996, s.
29). Dziêki m¹droci nauki
w. Ludwika Marii zrozumia³em, ¿e jeli prze¿ywa siê tajemnicê Maryi w Chrystusie,
to takie niebezpieczeñstwo
nie istnieje. Mariologia wiêtego jest bowiem zakorzeniona w tajemnicy trynitarnej
oraz w prawdzie o Wcieleniu
S³owa Bo¿ego (tam¿e, s. 30),
Koció³ od samego pocz¹tku, zw³aszcza w chwilach
najtrudniejszych, szczególnie
intensywnie kontemplowa³
jedno z wydarzeñ Mêki Jezusa Chrystusa, opisane przez
w. Jana: Obok krzy¿a Jezusowego sta³y: Matka Jego i
siostra Matki Jego, Maria, ¿ona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy wiêc Jezus ujrza³
Matkê i stoj¹cego obok Niej ucznia, którego
mi³owa³, rzek³ do Matki: «Niewiasto, oto syn
Twój». Nastêpnie rzek³ do ucznia: «Oto
Matka twoja». I od tej godziny uczeñ wzi¹³
J¹ do siebie (J 19,25-27). Lud Bo¿y dowiadcza³ w swej historii owego daru
Jezusa ukrzy¿owanego - daru Jego Matki.
Najwiêtsza Maryja Panna naprawdê jest
nasz¹ Matk¹; towarzyszy nam w pielgrzymce wiary, nadziei i mi³oci ku coraz
cilejszemu zjednoczeniu z Chrystusem,
jedynym Zbawicielem i porednikiem zbawienia (Lumen gentium, 60 i 62).
Jak wiadomo, inspiracj¹ dewizy Totus
tuus, widniej¹cej na moim herbie, który w
sposób symboliczny ilustruje cytowany wy-

¿ej tekst Ewangelii, by³a doktryna w.
Ludwika Marii Grignion de Montforta (por.
Dar i tajemnica, ss. 29-30; Rosarium Virginis Mariae, 15). Te dwa s³owa wyra¿aj¹
ca³kowit¹ przynale¿noæ do Jezusa za porednictwem Maryi. Tuus totus ego sum,
et omnia mea tua sunt - pisze w. Ludwik
Maria i t³umaczy to nastêpuj¹co - Oto
jestem ca³y Twój i wszystko co moje, Twoim
jest, o Jezu mój najmilszy, przez Maryjê,
Tw¹ Najwiêtsz¹ Matkê (Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie do Najwiêtszej Maryi Panny, t³um. J. Ryba³ta, wyd. IV, Wydawnictwo Ksiê¿y Marianów, Warszawa
1996, 233). Doktryna w. Ludwika Marii
wywar³a wielki wp³yw na pobo¿noæ ma-

ryjn¹ wielu wiernych i równie¿ na moje
¿ycie. Jest to nauka sprawdzona w ¿yciu,
o wielkiej g³êbi ascetycznej i mistycznej,
wyra¿ona za pomoc¹ ¿ywego i p³omiennego stylu, w którym czêsto u¿ywa siê
obrazów i symboli. Od czasów w. Ludwika
Marii nast¹pi³ znaczny rozwój teologii maryjnej; przyczyni³ siê do tego istotnie przede
wszystkim Sobór Watykañski II. Dlatego
naukê montfortiañsk¹ nale¿y dzi odczytywaæ i interpretowaæ w wietle nauczania
Soboru, przez co nie traci ona bynajmniej
swej istotnej wartoci.
Bracia i siostry z rodzin montfortiañskich,
w niniejszym licie chcia³bym podzieliæ siê
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z wami owocami medytacji nad niektórymi
fragmentami z pism w. Ludwika Marii.
Niech pomog¹ nam one o¿ywiæ w tych
trudnych czasach nasz¹ ufnoæ w matczyne porednictwo Matki naszego Pana.
Ad Iesum per Mariam
2. w. Ludwik Maria w sposób przekonuj¹cy zachêca do kontemplowania z
mi³oci¹ tajemnicy Wcielenia. Prawdziwa
pobo¿noæ maryjna jest chrystocentryczna.
Przypomina o tym Sobór Watykañski II:
Z pobo¿noci¹ o Niej (Maryi) rozmylaj¹c i przypatruj¹c siê Jej w wietle S³owa,
które sta³o siê cz³owiekiem, Koció³ ze
czci¹ wnika g³êbiej w najwy¿sze misterium
Wcielenia (Lumen gentium,
65). Umi³owanie Boga,
rodz¹ce siê ze zjednoczenia
z Jezusem Chrystusem, jest
celem ka¿dej autentycznej
pobo¿noci, gdy¿ - jak pisze
w. Ludwik Maria - Chrystus
jest jedynym Mistrzem, który ma nas nauczaæ, jedynym
Panem, od którego winnimy byæ zale¿ni, jedyn¹ G³ow¹, z któr¹ winnimy byæ
z³¹czeni, jedynym wzorem,
do którego upodobniæ siê
mamy, jedynym lekarzem
zdolnym nas uleczyæ, jedynym pasterzem, który musi
nas ¿ywiæ, jedyn¹ drog¹,
maj¹c¹ nas prowadziæ,
jedyn¹ prawd¹, w któr¹ winnimy wierzyæ, jedynym
¿yciem, które ma nas o¿ywiaæ, i naszym jedynym
wszystkim we wszystkim,
które ma nam wystarczyæ
(Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie, 61).
3. Kult Najwiêtszej
Maryi Panny
To szczególnie skuteczny
rodek do tego, abymy
mogli Chrystusa tym doskonalej znaleæ, tym czulej
ukochaæ i tym wierniej Mu
s³u¿yæ (tam¿e, 62). ¯ywe
pragnienie, by tym czulej
kochaæ, przeradza siê natychmiast w gor¹c¹ modlitwê do Jezusa, zawieraj¹c¹ probê o ³askê uczestniczenia w
niewypowiedzianej wspólnocie mi³oci,
jaka istnieje miêdzy Nim i Jego Matk¹. Ca³kowite odniesienie Maryi do Jezusa, a w
Nim do Trójcy wiêtej, mo¿na dostrzec
przede wszystkim w nastêpuj¹cej uwadze:
Ilekroæ wreszcie mylisz o Maryi, Maryja
za ciebie myli o Bogu; ilekroæ wielbisz Maryjê, Maryja wraz z tob¹ wielbi i czci Boga.
W Maryi wszystko odnosi siê do Boga, jest
Ona odbiciem Boga, które istnieje tylko w
zwi¹zku z Bogiem, echem Bo¿ym, mówi¹cym g³osem Boga i powtarzaj¹cym Jego
s³owa. Jeli powiesz «Maryja», Ona powie
«Bóg». Gdy w. El¿bieta wyg³osi³a poch-
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wa³ê Maryi, zw¹c J¹ b³ogos³awion¹, za to,
¿e uwierzy³a, Maryja, wierne echo Boga,
zaintonowa³a: «Wielbi dusza moja Pana»
(£k l, 46). Maryja czyni nadal ka¿dego dnia
to, co uczyni³a wtedy. Gdy J¹ chwalisz, mi³ujesz, czcisz lub co Jej ofiarujesz, wówczas chwalisz, mi³ujesz i czcisz Boga i Bogu
dajesz przez Maryjê i w Maryi (tam¿e,
225).
W modlitwie skierowanej do Matki
naszego Pana w. Ludwik Maria wyra¿a
równie¿ trynitarny wymiar Jej relacji z
Bogiem: Pozdrawiam Ciê, Maryjo,
umi³owana Córko Ojca przedwiecznego!
Pozdrawiam Ciê, przedziwna Matko Syna!
Pozdrawiam Ciê, Maryjo, najwierniejsza
Oblubienico Ducha wiêtego! (Tajemnica
Maryi, 68). Ta tradycyjna formu³a, któr¹
pos³ugiwa³ siê ju¿ w. Franciszek z Asy¿u
(por. ród³a franciszkañskie, 281), mimo ¿e
ma charakter analogii, jest niew¹tpliwie
trafnym sposobem wyra¿enia szczególnego uczestnictwa Maryi w ¿yciu Trójcy
wiêtej.
4. w. Ludwik Maria kontempluje
wszystkie tajemnice, poczynaj¹c od
wcielenia, które dokona³o siê w momencie
zwiastowania. I tak w Traktacie o prawdziwym nabo¿eñstwie Maryja jest prawdziwym rajem ziemskim nowego Adama,
ziemi¹ dziewicz¹ i nieskalan¹, z której On
zosta³ ukszta³towany (n. 261). Maryja jest
tak¿e now¹ Ew¹, z³¹czon¹ z nowym Adamem, w pos³uszeñstwie, które naprawia
pierwotne niepos³uszeñstwo mê¿czyzny i
niewiasty (por. tam¿e, 53; w. Ireneusz,
Adversus haereses, III, 21, 10-22, 4). Dziêki temu pos³uszeñstwu Syn Bo¿y przychodzi na wiat. Krzy¿ jest tajemniczo obecny
ju¿ w chwili wcielenia, w momencie poczêcia Jezusa w ³onie Maryi. W istocie s³owa
ecce venio z Listu do Hebrajczyków (por.
10,5-9) s¹ pierwszym aktem pos³uszeñstwa Syna wobec Ojca, zgod¹ na odkupieñcz¹ Ofiarê ju¿ w momencie, gdy na
wiat przychodzi.
Poniewa¿ ca³a doskona³oæ nasza
polega na upodobnieniu siê do Chrystusa
Pana - pisze w. Ludwik Maria Grignion de
Montfort - na zjednoczeniu z Nim i powiêceniu siê Jemu, przeto najdoskonalszym ze wszystkich nabo¿eñstw jest
bezspornie to, które nas najdoskonalej
upodabnia do Chrystusa, najcilej z Nim
jednoczy i ca³kowicie Jemu powiêca. A ¿e
ze wszystkich stworzeñ najpodobniejsza do
Chrystusa Pana jest Matka Najwiêtsza,
wynika st¹d, ¿e sporód wszystkich nabo¿eñstw, tym, które duszê najlepiej powiêca
Zbawicielowi naszemu i j¹ z Nim jednoczy,
jest nabo¿eñstwo do Najwiêtszej Panny,
Jego wiêtej Matki. Im bardziej dusza
powiêcona jest Maryi, tym zupe³niej nale¿eæ bêdzie do Jezusa (Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie, 120). Zwracaj¹c siê
do Jezusa, w. Ludwik Maria opisuje, jak
wspania³a jest jednoæ miêdzy Synem i
Matk¹: Jest Ona do tego stopnia przemieniona w Ciebie przez ³askê, i¿ ju¿ nie Ona
¿yje, nie Ona jest, jedynie Ty jeden, o mój
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Jezu, który ¿yjesz i królujesz w Niej (...) Ach,
gdyby znano chwa³ê i mi³oæ, jakie odbierasz w tej istocie cudownej (...) Maryja
jest tak dog³êbnie z Tob¹ zjednoczona (...),
albowiem p³omienniej Ciê mi³uje i
doskonalej s³awi nili wszystkie inne
stworzenia spo³em (tam¿e, 63).

MARYJA - NAJZNAKOMITSZYM
CZ£ONKIEM MISTYCZNEGO CIA£A
I MATK¥ KOCIO£A
5. Wed³ug stwierdzenia Soboru Watykañskiego II, Maryja doznaje czci jako najznakomitszy i ca³kiem szczególny cz³onek
Kocio³a oraz jego typiczne wyobra¿enie i
najdoskonalszy wzór w wierze i mi³oci
(Lumen gentium, 53). Matka Odkupiciela
zosta³a tak¿e odkupiona przez Niego w
sposób niepowtarzalny w swym niepokalanym poczêciu i poprzedza nas w s³uchaniu z wiar¹ i mi³oci¹ s³owa Bo¿ego, które
czyni nas b³ogos³awionymi (por. tam¿e, 58).
Równie¿ dlatego Maryja jest g³êboko zwi¹zana (...) z Kocio³em: Bo¿a Rodzicielka
jest, jak uczy³ ju¿ w. Ambro¿y, pierwowzorem (typus) Kocio³a w porz¹dku wiary,
mi³oci i doskona³ego zjednoczenia z Chrystusem. W misterium bowiem Kocio³a,
który sam tak¿e s³usznie jest nazywany
matk¹ i dziewic¹, B³ogos³awiona Dziewica
Maryja idzie przed nami, stanowi¹c najdoskonalszy i jedyny wzór zarówno dziewicy, jak i matki (tam¿e, 63). Sobór kontempluje Maryjê jako Matkê cz³onków
Chrystusowych (por. tam¿e, 53, 62), a Pawe³ VI og³osi³ J¹ Matk¹ Kocio³a. Biblijn¹
podstaw¹ tej formu³y jest nauka o Mistycznym Ciele, która wyra¿a w sposób najtrafniejszy jednoæ Chrystusa z Kocio³em.
G³owa i cz³onki z jednej rodz¹ siê matki
(Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie, 32)
- przypomina nam w. Ludwik Maria. W tym
sensie mówimy, ¿e przez dzia³anie Ducha
wiêtego cz³onki zostaj¹ zjednoczone z
Chrystusem G³ow¹ i upodabniaj¹ siê do
Tego, który jest Synem Ojca i Maryi, tak i¿
ka¿de prawdziwe dziecko Kocio³a musi
mieæ Boga za ojca i Maryjê za matkê
(Tajemnica Maryi, 11).
W Chrystusie, jednorodzonym Synu,
jestemy rzeczywicie dzieæmi Ojca, a
jednoczenie dzieæmi Maryi i Kocio³a. W
dziewiczym narodzeniu Jezusa w pewnym
sensie narodzi³a siê na nowo ca³a ludzkoæ.
A s³owa, które w. Pawe³ do siebie stosuje,
znajduj¹ w zastosowaniu do Niej jeszcze
s³uszniejsze uzasadnienie: «Synaczkowie
moi! Oto na nowo w boleci was rodzê, dopóki nie odtworzy siê w was obraz Chrystusa» (Ga 4, 19). Codziennie rodzê synów
Bo¿ych, dopóki nie odtworzy siê w nich
obraz Jezusa Chrystusa w pe³ni swego
wieku (Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie, 33). Nauka ta znajduje najpiêkniejszy
wyraz w modlitwie: Duchu wiêty, udziel
mi g³êbokiej pobo¿noci i wielkiej mi³oci
do Maryi, mocnego oparcia na Jej matczynym ³onie i ³aski nieustannego uciekania
siê do Jej mi³osierdzia, aby poprzez Ni¹

ukszta³towa³ Jezusa w moim wnêtrzu (Tajemnica Maryi, 67).
Jednym z najwzniolejszych przejawów
duchowoci w. Ludwika Marii Grignion de
Montforta jest uto¿samienie cz³owieka wierz¹cego z Maryj¹ w Jej mi³oci do Jezusa i
s³u¿bie Jemu. Rozwa¿aj¹c znany tekst w.
Ambro¿ego: Niechaj w ka¿dej (duszy)
bêdzie dusza Marii, aby wielbi³a Boga;
niech w ka¿dym (duchu) bêdzie duch Marii,
aby radowa³ siê w Bogu (Wyk³ad Ewangelii
wed³ug w. £ukasza, ATK, Warszawa 1977,
s. 60, t³. o. W. Szo³drski), Ludwik Maria
pisze: Jak¿e szczêliwa jest dusza, która
(...) ca³a jest opanowana i ow³adniêta duchem Maryi, który jest s³odki i mocny, gorliwy i roztropny, pokorny i mê¿ny, czysty i
p³odny (Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie, 258). Mistyczne uto¿samienie siê z
Maryj¹ jest ukierunkowane ca³kowicie na
Jezusa, jak wyra¿a to w modlitwie: W
koñcu, moja najdro¿sza i najukochañsza
Matko, spraw, jeli to mo¿liwe, abym nie
mia³ innego ducha, jak tylko Twojego, do
poznania Jezusa Chrystusa i Jego boskiej
woli; abym nie mia³ innej duszy, jak tylko
Twoj¹, do chwalenia i wys³awiania Pana;
abym nie mia³ innego serca, jak tylko Twoje,
do kochania Boga mi³oci¹ czyst¹ i ¿arliw¹
jak Ty (Tajemnica Maryi, 68).

WIÊTOÆ DOSKONA£OCI¥ MI£OCI
6. W Konstytucji Lumen gentium czytamy: Podczas gdy Koció³ w osobie Najwiêtszej Dziewicy osi¹ga ju¿ doskona³oæ,
dziêki której jest bez skazy i zmarszczki
(por. Ef 5, 27), wierni ci¹gle jeszcze staraj¹
siê usilnie o to, aby przezwyciê¿aj¹c
grzech, wzrastaæ w wiêtoci; dlatego te¿
wznosz¹ oczy do Maryi, która wieci ca³ej
wspólnocie wybranych jako wzór cnót (n.
65). wiêtoæ jest doskona³oci¹ mi³oci,
owej mi³oci do Boga i do bliniego, bêd¹cej przedmiotem najwiêkszego przykazania Jezusa (por. Mt 22, 38), a zarazem
najwiêkszym darem Ducha wiêtego (por.
l Kor 13,13). I tak w. Ludwik Maria ods³ania stopniowo wiernym w swych Pieniach
wspania³oæ mi³oci (Pieñ 5), wiat³o wiary
(Pieñ 6) i sta³oæ nadziei (Pieñ 7).
W duchowoci montfortiañskiej dynamizm mi³oci wyra¿a siê przede wszystkim
za pomoc¹ symbolu niewoli mi³oci do Jezusa, za przyk³adem i z macierzyñsk¹ pomoc¹ Maryi. Chodzi o doskona³¹ wiê z
kenosis Chrystusa, wiê prze¿ywan¹ z
Maryj¹, cile zwi¹zan¹ z tajemnicami
¿ycia Syna. Nie ma te¿ dla chrzecijanina
niczego, dziêki czemu móg³by staæ siê
bardziej ca³kowit¹ w³asnoci¹ Jezusa
Chrystusa i Jego wiêtej Matki, ni¿ dobrowolna niewola wzorowana na przyk³adzie samego Chrystusa, który z mi³oci
ku nam «przyj¹³ postaæ s³ugi» (Flp 2,7), i
Matki Najwiêtszej, która siê nazwa³a
s³u¿ebnic¹ i niewolnic¹ Pañsk¹ (£k l,4648). Aposto³ nazywa siebie zaszczytnym
mianem s³ugi Chrystusa (Rz l,1). Pismo
wiête zwie kilkakrotnie chrzecijan
s³ugami Chrystusa (l Kor 7,22; 2 Tym 2,24)

(Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie, 72).
Syn Bo¿y, który w pos³uszeñstwie Ojcu
przyszed³ na wiat przez wcielenie (por. Hbr
10,7), uni¿y³ póniej samego siebie, staj¹c
siê pos³usznym a¿ do mierci - i to mierci
krzy¿owej (por. Flp 2,7-8). Maryja
odpowiedzia³a na wolê Bo¿¹ poprzez ca³kowity dar z siebie, swego cia³a i duszy,
dar sta³y: od zwiastowania po krzy¿ i od
krzy¿a a¿ po wniebowziêcie. Miêdzy pos³uszeñstwem Chrystusa i pos³uszeñstwem Maryi istnieje oczywicie asymetria,
wynikaj¹ca z ontycznej ró¿nicy miêdzy
Bosk¹ osob¹ Syna i ludzk¹ osob¹ Maryi.
Konsekwencj¹ tego jest fakt, ¿e pos³uszeñstwo Chrystusa jest jedynym skutecznym ród³em zbawienia, z którego Jego
Matka otrzyma³a ³askê ca³kowitego pos³uszeñstwa Bogu a zarazem wspó³pracy
w pos³annictwie Jej Syna.
Niewolê mi³oci nale¿y interpretowaæ
zatem w wietle przedziwnej wymiany
miêdzy Bogiem i ludzkoci¹, dokonanej w
tajemnicy wcielonego S³owa. Jest to prawdziwa wymiana mi³oci miêdzy Bogiem i
Jego stworzeniem w ca³kowitym wzajemnym darze z siebie. Istot¹ tego nabo¿eñstwa (...) jest uczynienie duszy wewnêtrznie niewolniczo oddanej Najwiêtszej
Maryi Pannie, a za Jej porednictwem Jezusowi (Tajemnica Maryi, 44).
Paradoksalnie owe wiêzy mi³oci, owa
niewola mi³oci sprawiaj¹, ¿e cz³owiek
staje siê w pe³ni wolny, prawdziw¹
wolnoci¹ dzieci Bo¿ych (por. Traktat o
prawdziwym nabo¿eñstwie, 169). Chodzi
o ca³kowite powierzenie siê Jezusowi, w
odpowiedzi na mi³oæ, któr¹ On pierwszy
nas umi³owa³. Kto ¿yje t¹ mi³oci¹, mo¿e
powtórzyæ za w. Paw³em: Teraz za ju¿
nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus (Ga
2, 20).

Pielgrzymka wiary
7. W Licie apostolskim Novo millennio
ineunte napisa³em, ¿e do Jezusa nie mo¿na dotrzeæ inaczej jak tylko przez wiarê
(n. 19). Taka by³a w³anie droga, któr¹
postêpowa³a Maryja przez ca³e swe ziemskie ¿ycie, i jest to droga Kocio³a pielgrzymuj¹cego a¿ do koñca czasów. Sobór
Watykañski II po³o¿y³ du¿y nacisk na wiarê
Maryi - któr¹ w sposób tajemniczy ¿yje równie¿ Koció³ - zwracaj¹c uwagê na pielgrzymkê Matki Bo¿ej od momentu zwiastowania a¿ do chwili odkupieñczej Mêki
(por. Lumen gentium, 57 i 67; Redemptoris
Mater, 25-27).
Mo¿emy zaobserwowaæ, ¿e równie¿ w.
Ludwik Maria w swoich pismach k³adzie
akcent na ¿ywej wierze Matki Jezusa, w
drodze od wcielenia a¿ po krzy¿. Maryja
jest dziêki swej wierze modelem i prawzorem Kocio³a. w. Ludwik Maria wyra¿a
tê myl pos³uguj¹c siê ró¿nymi rodkami,
ukazuj¹c czytelnikowi cudowne skutki
doskona³ego nabo¿eñstwa do Maryi: Im
bardziej zatem pozyskasz sobie ¿yczliwoæ
tej Pani dostojnej i Panny wiernej, tym wiêcej posi¹dziesz wiary we wszystkim: wiary

czystej, która sprawi, i¿ nie bêdziesz dba³
o to, co schlebia uczuciu lub odznacza siê
niezwyk³oci¹; wiary ¿ywej i o¿ywionej mi³oci¹, która sprawi, i¿ pobudk¹ wszystkich
twych czynów stanie siê czysta mi³oæ;
wiary mocnej i niezachwianej jak ska³a,
dziêki której trwaæ bêdziesz niewzruszony
i niez³omny wród burz i zawieruchy; wiary
czynnej i przenikliwej, która niby klucz
cudowny umo¿liwi ci wstêp do wszystkich
tajemnic Chrystusowych, pozwoli ci
wnikn¹æ w ostateczne rzeczy cz³owieka, a
nawet w samo serce Boga; wiary mê¿nej,
dziêki której bez wahania podejmiesz siê
wielkich rzeczy dla Boga i zbawienia dusz
i sprawom tym szczêliwie podo³asz; wreszcie wiary, która bêdzie dla ciebie p³on¹c¹
pochodni¹, ¿yciem Bo¿ym, ukrytym skarbem Bo¿ej M¹droci, broni¹ wszechmocn¹, któr¹ pos³ugiwaæ siê bêdziesz, by
wieciæ tym, co s¹ w ciemnociach i w cieniu mierci, by rozpalaæ tych, co s¹ oziêbli
i ³akn¹ roz¿arzonego z³ota mi³oci, by
darzyæ ¿yciem tych, co umarli przez grzech,
by poruszaæ s³owem mocnym a ³agodnym
serca ch³odne jak marmur i obalaæ cedry
Libanu, a wreszcie, by oprzeæ siê diab³u i
wszystkim wrogom zbawienia (Traktat o
prawdziwym nabo¿eñstwie, 214).
Podobnie jak w. Jan od Krzy¿a, w. Ludwik Maria k³adzie nacisk przede wszystkim
na czystoæ wiary i na typowe dla niej,
czêsto bolesne, ciemnoci (por. Tajemnica
Maryi, 51-52). Jest to wiara kontemplacyjna, która - rezygnuj¹c z rzeczy odczuwalnych i nadzwyczajnych - przenika tajemnicze g³êbie Chrystusa. w. Ludwik Maria
zwraca siê w modlitwie do Matki Pana s³owami: Nie proszê Ciê o wizje czy objawienia, o odczucia ani rozkosze, choæby tylko
duchowe (...). Tu w dole nie pragnê mieæ
¿adnej innej cz¹stki ni¿ ta, któr¹ Ty mia³a,
tzn. wierzyæ czyst¹ wiar¹, niczego nie
dowiadczaj¹c i nie ogl¹daj¹c (tam¿e, 69).
Krzy¿ jest kulminacyjnym momentem wiary
Maryi, jak napisa³em w Encyklice Redemptoris Mater. Przez tê wiarê Maryja jest
doskonale zjednoczona z Chrystusem w
Jego wyniszczeniu (...). Jest to chyba najg³êbsza w dziejach cz³owieka «kenoza»
wiary (n. 18).

Znak niezawodnej nadziei
8. Duch wiêty wzywa Maryjê, by odtwarza³a siê w Jego wybranych i aby
zakorzeni³a siê w nich Jej wiara niez³omna, jak równie¿ nadzieja stanowcza
(por. Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie,
34). Przypomnia³ o tym Sobór Watykañski
II: Jak w niebie Matka Jezusa doznaje ju¿
chwa³y co do cia³a i duszy, bêd¹c obrazem
i pocz¹tkiem Kocio³a maj¹cego osi¹gn¹æ
pe³niê w przysz³ym wieku, tak tu na ziemi,
dopóki nie nadejdzie dzieñ Pañski (por. 2
P 3,10), przywieca Ona pielgrzymuj¹cemu
Ludowi Bo¿emu jako znak niezachwianej
nadziei i pociechy (Lumen gentium, 68).
w. Ludwik Maria kontempluje ten wymiar
eschatologiczny, zw³aszcza gdy mówi o
aposto³ach czasów ostatecznych,
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kszta³towanych przez Najwiêtsz¹ Maryjê
Pannê, aby nieli w Kociele zwyciêstwo
Chrystusa nad si³ami z³a (por. Traktat o
prawdziwym nabo¿eñstwie, 49-59). Nie
chodzi tu w ¿adnym wypadku o jak¹ formê
millenaryzmu, lecz o g³êboki sens eschatologicznego wymiaru Kocio³a, zwi¹zany z jedynoci¹ i powszechnoci¹ zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Koció³ oczekuje chwalebnego przyjcia Jezusa przy koñcu czasów. Podobnie
jak Maryja, i wraz z Ni¹, wiêci s¹ w Kociele i dla Kocio³a, aby zajania³a jego
wiêtoæ, aby g³osiæ a¿ po krañce ziemi i
do koñca czasów dzie³o Chrystusa, jedynego Zbawiciela.
W antyfonie Salve Regina Koció³ nazywa Matkê Bo¿¹ nadziej¹ nasz¹. Tego
samego wyra¿enia u¿y³ w. Ludwik Maria
zainspirowany tekstem w. Jana Damasceñskiego, który mówi¹c o Maryi, zastosowa³ biblijny symbol kotwicy (por. Hom. I
in Dorm, B. V. M., 14: PG 96, 719): Przywi¹zujemy dusze do nadziei w Tobie jak
do mocnej kotwicy. Wszak w³anie do Niej
najbardziej przywi¹zali siê wiêci, którzy
zostali zbawieni, i do Niej te¿ przywi¹zywali
innych, by w cnocie wytrwali. Szczêliwi
wiêc, i po tysi¹ckroæ szczêliwi ci, którzy
teraz przywi¹zuj¹ siê do Niej jak do mocnej
kotwicy i wiernie przy Niej trwaj¹ (Traktat
o prawdziwym nabo¿eñstwie, 175).
Poprzez nabo¿eñstwo do Maryi sam Jezus
rozszerza serce wiêt¹ ufnoci¹ w Bogu,
w którym ka¿e widzieæ Ojca. Wzbudza w
nim tkliw¹, synowsk¹ mi³oæ (tam¿e, 169).
Koció³ wraz z Najwiêtsz¹ Maryj¹ Pann¹ modli siê w swym matczynym sercu,
¿ywi nadziejê i prosi usilnie o zbawienie
wszystkich ludzi. Koñcowe s³owa Konstytucji Lumen gentium brzmi¹: Niechaj wszyscy wierni b³agaj¹ wytrwale Matkê Boga i
Matkê ludzi, aby Ta, która swymi modlitwami wspiera³a pocz¹tki Kocio³a, tak¿e i
teraz w niebie, wywy¿szona ponad
wszystkich wiêtych i anio³ów, w komunii
wszystkich wiêtych wstawia³a siê u swego
Syna, dopóki wszystkie rodziny narodów,
zarówno tych, które nosz¹ zaszczytne imiê
chrzecijan, jak i tych, co nie znaj¹ jeszcze
swego Zbawiciela, nie zgromadz¹ siê
szczêliwie w pokoju i zgodzie w jeden Lud
Bo¿y na chwa³ê Przenajwiêtszej i
niepodzielnej Trójcy (n. 69).
Ponawiaj¹c to ¿yczenie, które wyrazi³em
wraz z innymi Ojcami Soborowymi prawie
czterdzieci lat temu, udzielam ca³ej
rodzinie montfortiañskiej specjalnego
B³ogos³awieñstwa Apostolskiego.

Watykan, 8 grudnia 2003 r.,
Uroczystoæ Niepokalanego Poczêcia
Najwiêtszej Maryi Panny
LOsservatore Romano
nr 4/2004 str. 8-12
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WSPOMNIENIE
O SIOSTRZE £UCJI Z FATIMY
Odejcie Siostry £ucji do wiecznoci nasuwa nam refleksje na temat tajemnicy
wspó³czesnego wiata, jego cierpienia i
dnia jutrzejszego. Niczego jednak nie wiedzielibymy o tej tajemnicy bez zapisków
jedynej osoby z trojga wiadków objawieñ,
która pozosta³a przy ¿yciu i wst¹pi³a do
klasztoru. Opowiedzia³a nam ona o ¿yciu
swoich kuzynów, jak najzwiêlej wspominaj¹c przy tym o sobie samej. Poni¿sza
historia, ma w miarê mo¿noci uzupe³niæ
luki w naszej wiedzy, chocia¿by po to, by
zestawiæ postaæ £ucji z postaciami dwojga
pozosta³ych dzieci, og³oszonymi ju¿ jako
b³ogos³awione. Znaj¹c jej ma³ych towarzyszy, mo¿emy teraz przyjrzeæ siê imponuj¹cemu wiadectwu jej w³asnego ¿ycia.

RÓD£A (19071915)
Lucia de Jesus dos Santos urodzi³a siê
w 1907 w przysió³ku Aljustrel, nale¿¹cym
do parafii w Fatimie, w samym centrum
Portugalii, jako ostatnia z siedmiorga dzieci. Jej rodzice, Antonio i Maria Rosa, byli
prostymi mieszkañcami wsi i tak jak inni
miejscowi  praktykuj¹cymi katolikami.
Matka wpaja³a dzieciom podstawy katechizmu, wspierana w tym zadaniu przez proboszcza parafii. Niez³omnie przestrzega³a
ona zasad moralnoci.
£ucja najbardziej przyjani³a siê ze swoj¹ kuzynk¹ Hiacynt¹ i jej bratem, Franciszkiem. Od pocz¹tku lubiana przez swoje siostry, by³a naturalnie weso³ym i towarzyskim
dzieckiem, w którym mo¿na by³o dopatrzeæ
siê zapowiedzi przysz³ej silnej osobowoci.
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W 1914 roku, gdy w Europie rozgorza³a
wojna, £ucja, która niedawno z wielk¹ radoci¹ przyst¹pi³a do pierwszej Komunii
wiêtej, musia³a zaj¹æ siê wypasaniem nale¿¹cego do jej rodziny stadka owiec.
Wkrótce przy³¹czyli siê do niej kuzyn i kuzynka. Trójka dzieci by³a nierozdzielna, niezwyk³a energia najstarszej dziewczynki dobrze wspó³gra³a z ¿ywotnoci¹ Hiacynty i
³agodnoci¹ Franciszka. By³ to czas beztroski, radoci i zabaw na wie¿ym powietrzu, pod s³onecznym niebem.

WIELKIE OBJAWIENIA
(19151917)
¯ycie dzieci zosta³o do g³êbi odmienione przez orêdzie z Nieba, zwiastowane za
pierwszym razem przez anio³a (rok 1916),
nastepnie za  przez Królow¹ Ró¿añca
wiêtego, od maja do padziernika 1917.
Piêkna Pani, janiej¹ca urod¹ i blaskiem,
pojawiwszy siê nad ma³ym, wiecznie zielonym dêbem, zachêci³a je, aby modli³y siê
i powiêca³y w intencji wiata, Kocio³a, Papie¿a i grzeszników. Ukaza³a Ona dzieciom okropnoci piek³a, do którego zostan¹ wtr¹cone nieszczêsne dusze.
£ucja, jako najstarsza, najbardziej zrównowa¿ona, dyskretna i odpowiedzialna,
zosta³a g³ówn¹ depozytariuszk¹ orêdzia.
Dziêki jej rozs¹dkowi i determinacji, a
tak¿e m¹dremu wp³ywowi kap³anów, dzieci heroicznie przyjê³y i zachowywa³y s³owa
Maryi mówi¹ce o pokucie i nawróceniu.
Jednak¿e to Bóg jest Panem ludzkich losów. Po nied³ugim czasie zabra³ On do

siebie najpierw jej ojca, potem dwoje kuzynów, zmar³ych na grypê hiszpañsk¹
(1919  1920). Niepocieszona £ucja bêdzie gorzko op³akiwa³a mieræ bliskich i modli³a siê nad ich grobami. Jeszcze w 1941
roku, napisze ona: Nie potrafiê oddaæ s³owami mego bólu. Jego cierñ po tylu latach wci¹¿ tkwi w moim sercu. Jak d³ugo
jeszcze mia³a byæ od nich odseparowana?
Maryja powiedzia³a jedynie: pozostaniesz
na ziemi przez pewien czas... i sprecyzowa³a jej misjê: Bóg chce pos³u¿yæ siê
tob¹, abym by³a lepiej znana i bardziej mi³owana. Chce On ustanowiæ na wiecie
kult Mego Niepokalanego Serca.

POCZ¥TKI D£UGIEJ
SAMOTNOCI (1921  1946)
Przed procesem kanonicznym (1922 
1930), £ucja przebywa³a z dala od Fatimy
(1921). Za granic¹, w Porto, dowiedzia³a
siê wiêcej i by³a zobowi¹zana do zachowania incognito, ukrywania nawet swojej
to¿samoci. W Hiszpanii, Maryja mia³a objawiæ jej nabo¿eñstwo do swego Niepokalanego Serca oraz praktykê piêciu pierwszych sobót miesi¹ca (1925). Po wst¹pieniu £ucji do klasztoru, w hiszpañskim Tuy
(1929) Matka Bo¿a przekaza³a jej probê
o to, by ateistyczna Rosja zosta³a powiêcona przez Papie¿a Jej macierzyñskiej
opiece. W 1947 £ucja zosta³a karmelitank¹ ju¿ na zawsze, rozpoczynaj¹c ostatni
etap swego ¿ycia w zakonie (57 lat). Tam,
w samotnoci i ciszy, mia³a ona sprostaæ
dwóm zadaniom: prowadzenia ¿ycia za-

Mel Gibson w towarzystwie ¿ony i o. Kondora
odwiedza s. £ucjê we wrzeniu 2003
w Coimbra, prosz¹c o modlitwê w intencji
owocnej pracy nad filmem Pasja
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konnego i upowszechniania fatimskiego orêdzia.
Pod tym pierwszym wzglêdem, nie przestawa³a ona uwiêcaæ
siê, zw³aszcza dziêki rodkom, wskazanym jej w Fatimie. By³o to
z pewnoci¹ jej tajemnic¹, lecz korespondencja, wiadectwo goci odwiedzaj¹cych j¹ za pozwoleniem Kocio³a, ³aski otrzymane
dziêki jej modlitwom i ponoszonym przez ni¹ ofiarom, wydobywaj¹ na jaw wszystkie cnoty zakonnicy, skrywane za pozorami prostoty i dzieciêcej beztroski. W swoich listach, radzi³a ona matce i
najbli¿szym, aby przestrzegali zaleceñ fatimskich (pocz¹wszy od
kultu Euchrystii); na ¿yczenie prze³o¿onych, opowiada³a w swoich piêciu Wspomnieniach(1935-1999) o ¿yciu dwojga swoich
ma³ych towarzyszy, rodziny oraz o czterech cyklach objawieñ.
Czyni³a to klarownie, spontanicznie i umiejêtnie, nigdy nie zdradzaj¹c prawd i tajemnic zastrze¿onych przez Piêkn¹ Pani¹. W
1944 zredagowa³a tak¿e ostatni¹ czêæ s³ynnej tajemnicy, dotycz¹c¹ jednego z Papie¿y XX wieku.
Maryja, pomimo tylu modlitw i pielgrzymek nie znajduj¹ca jednak pos³uchu, nie by³a w stanie powstrzymaæ nowej wojny i szerzenia siê stalinowskiego komunizmu wraz z przepowiedzianymi
plagami: Rosja rozpropaguje swe b³êdne nauki po wiecie, wywo³uj¹c wojny i przeladowania Kocio³a. Sprawiedliwi bêd¹ mêczeni, Ojciec wiêty bêdzie bardzo cierpieæ ( ) £ucja, powodowana wspó³czuciem, tym gorliwiej powiêca³a siê i modli³a. Zadawa³a sobie pytanie, kim jest Papie¿, który musi dwigaæ tak wiele
cierpieñ, gdy¿ nie rozpozna³a go w ¿adnej z ujrzanych w objawieniu szeciu postaci (od Benedykta XV do Jana Paw³a I). Jednak¿e na pastwisku w Aljustrel, dzieci zobaczy³y oblicze siódmego
Papie¿a, który nie urodzi³ siê jeszcze w roku 1917...

Z UKRYCIA DO S£AWY (1946-2005)
Przez wiele lat, Siostra £ucja stara³a siê rozpowszechniaæ ewangeliczne, aktualne, bardziej nagl¹ce ni¿ kiedykolwiek, nadzwyczajne (Jan Pawe³ II, 1982) przes³anie z Fatimy, pokonuj¹c przy tym
powa¿ne trudnoci bêd¹ce dzie³em szatana, który usi³owa³ pokrzy¿owaæ plany Bo¿e, choæ wed³ug Maryi jest on ju¿ bliski ostatecznego upadku.
Z si³ami, które rozpêta³y siê przeciwko temu orêdziu, walczy³a
ona w izolacji i ubóstwie, podobnie, jak w. Ma³gorzata Maria o
nabo¿eñstwo do Najwiêtszego Serca Pana Jezusa. Swoje zwyciêstwo £ucja zawdziêcza powiêceniu siê Matce Bo¿ej na o³tarzu Jej Niepokalanego Serca, ogromnemu i nieustannemu cierpieniu oraz wytrwa³ej i ufnej modlitwie. Pomimo wszystkich cierpieñ, w jej charakterze dominowa³y zawsze szczeroæ i optymizm,
które zjednywa³y jej sympatiê otoczenia. Zna³a ona w³asn¹ bezsilnoæ, lecz pamiêta³a s³owa wypowiedziane do niej pewnego dnia
przez Dzieciê Jezus: Twoja prze³o¿ona sama nie mo¿e nic uczyniæ, Moja ³aska jednak umo¿liwi jej wszystko.
£ucji uda³o siê zainteresowaæ orêdziem fatimskim Papie¿a Piusa XII, który dwukrotnie powiêci³ Rosjê Bogu, nie uzyskuj¹c jednak pe³nego poparcia biskupów. Trzecia tajemnica dotar³a do nie-
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go w roku 1957. Pius XII
poj¹³, podobnie, jak jego
nastêpcy, ¿e nie dotyczy
ona jego osoby. Papie¿
Pawe³ VI dokona³ konsekracji, potrzebny by³
jednak duch soborowy
oraz inny Pasterz, aby
zosta³o ono w pe³ni zrealizowane. Gdy na tron
papieski wybrany zosta³
Karol Wojty³a, £ucja
mia³a zawo³aæ: To jego
widzielimy w Aljustrel,
cierpi¹cego, modl¹cego
siê i powiêcaj¹cego
Rosjê Najwiêtszemu
Sercu Maryi w wielkim
kociele! Opisane gesty i póniejsze wydarzenia nie pozostawia³y
jej w¹tpliwoci, ¿e to
w³anie Jan Pawe³ II jest ujrzanym w objawieniu, Papie¿em trzeciej tajemnicy fatimskiej.
Lepiej ni¿ ktokolwiek inny, £ucja pojmowa³a znaczenie zamachu z 13 maja i wiedzia³a, Kto uczyni³ swoj¹ chwa³¹ wielkie
konsekracje dokonane najpierw w 1982 w
Fatimie, póniej za w 1984 na Placu w.
Piotra, w wyniku których upad³ sowiecki
system komunistyczny. Mimo niestrudzenie powtarzanych prób, nie uzyska³a ona
jednak zatwierdzenia przez Koció³ nabo¿eñstwa pierwszych sobót.
Pos³uszna Kocio³owi, wraca³a ona do
Fatimy; w 1946 - aby zidentyfikowaæ miejsca objawieñ; przy okazji pielgrzymek papieskich: Paw³a VI w 1967 i Jana Paw³a II,
który w 1982 i 1991 pragn¹³ podziêkowaæ
Maryi za swoje ocalenie i upadek komunizmu oraz w maju 2000 roku, na uroczystoæ beatyfikacji jej kuzyna i kuzynki. W
jej obecnoci zosta³a odczytana trzecia tajemnica fatimska, która potwierdzi³a niezwyk³¹ drogê krzy¿ow¹ Papie¿a Jana Paw³a II i ca³ego Kocio³a XX wieku.
Siostra £ucja, urodzona w Wielki Czwartek, zosta³a zabrana do wieczcznoci w
Roku Eucharystii, w niedzielê 13 lutego

2005 (trzynasty dzieñ miesi¹ca mo¿emy tu
odczytaæ jako znak Piêknej Pani). Ta wielka ³aska wi¹¿e siê z nadziej¹ na oczekiwane zwyciêstwo Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi. Wynagrodzona za sw¹ wiernoæ i wytrwa³oæ, £ucja, dos³ownie córa
wiat³oci, odesz³a do tych, którzy ju¿ przebywaj¹ w wiat³oci, jak Hiacynta i Franciszek (w przededniu ich liturgicznego wiêta, przypadaj¹cego 20 stycznia!) i Tych,
którzy s¹ wiat³oci¹  do Chrystusa, w
Nim za Maryi.
Bêd¹c w podesz³ym wieku, cierpia³a na
ostre bóle reumatyczne i przemieszcza³a
siê tylko w pozycji siedz¹cej. W styczniu
spotka³a siê ze swoim siostrzeñcem, kap³anem, który dziel¹c siê z ni¹ troskami
duszpasterskimi, us³ysza³ w odpowiedzi:
Pro Boga, Jego to nic nie kosztuje, a nam
pomaga! Zdanie to wiadczy z pewnoci¹
o zachowaniu przez £ucjê pe³nej jasnoci
umys³u. Niezmiern¹ radoci¹ nape³ni³ j¹
otrzymany nied³ugo przed mierci¹ list od
Ojca wiêtego, odczytany jej przez Matkê
prze³o¿on¹.
Dowiedziawszy siê o chorobie Papie¿a,
£ucja ofiarowa³a za niego swoje zdrowie.
Gdy wieczorem, 13 lutego prze³o¿ona uj-

rza³a j¹ blisk¹
mierci, wezwa³a
miêdzy innymi lekarza, który opowiada: W tych ostatnich chwilach, przyniesiono jej krucyfiks. Poca³owawszy
go, otwar³a szeroko
oczy i w ca³kowitym
spokoju, z ³agodnoci¹ wyda³a ostatnie tchnienie. Uroczystoci pogrzebowe mia³y miejsce
we wtorek wieczorem, 15 lutego w
katedrze w Coimbrze. Nieprzebrany
t³um wiernych odprowadza³ j¹ z Karmelu do sanktu-

arium.
Oprócz kilku sióstr Karmelitanek, obecny by³ tak¿e ca³y episkopat Portugalii, Nuncjusz papieski i specjalny wys³annik Ojca
wiêtego, kardyna³ Bertone. Biskup Coimbry zacytowa³ s³owa Papie¿a: Z biegiem
lat, nawi¹za³em duchow¹ przyjañ z Siostr¹ £ucj¹. Jej codzienna modlitwa podtrzymywa³a mnie zawsze, zw³aszcza w chwilach dowiadczeñ i cierpienia. Niech Pan
wynagrodzi jej wielk¹, ukryt¹ pos³ugê, jak¹
oddawa³a ona Kocio³owi. Poniewa¿ £ucja pragnê³a skromniejszego pogrzebu, pochowano j¹ w zwyk³ym grobie na cmentarzu karmelitañskim. Po up³ywie roku, jej
szcz¹tki zostan¹ przewiezione do Fatimy i
umieszczone w bazylice, obok Hiacynty.
Jej beatyfikacja, oczekiwana przez wszystkich, powinna mieæ miejsce równoczenie
z kanonizacj¹ dwojga pozosta³ych pastuszków. U kresu tak piêknego ¿ycia, sk³adajmy dziêki Bogu i módlmy siê do Jego s³u¿ebnicy, £ucji, aby za jej wstawiennictwem
wiat pogr¹¿ony w ciemnociach powróci³
do wiat³a Bo¿ego.
Stella Maris 412 Przek³ad z franc.: A.L.
za zgod¹ Wydawnictwa du Parvis

PROJEKCJA FILMU PASJA W COIMBRA:
MEL GIBSON Z WIZYT¥ U SIOSTRY £UCJI
PRZED JEJ MIERCI¥
Na krótko przed mierci¹ s. £ucja obejrza³a film Pasja. Ujawni³ to w Corriere della
Sera kilka dni temu Vittorio Messori, powo³uj¹c siê na ród³a portugalskie.
Do klasztoru karmelitanek w Coimbrze, gdzie mieszka³a siostra £ucja Dos Santos,
Gibson przywióz³ swój film na ¿yczenie zakonnic, które chcia³y obejrzeæ go na pocz¹tek
rekolekcji wielkopostnych.
W czasie projekcji re¿yser komentowa³ niektóre sceny zza kraty. W³oski pisarz katolicki ujawni³, ¿e Mel Gibson oraz odtwórca roli Chrystusa Jim Caviezel próbowali spotkaæ
siê z siostr¹ £ucj¹ w 2003 r., czyli w czasie krêcenia filmu, nie posiadali jednak wówczas
wszystkich odpowiednich zezwoleñ na rozmowê z ni¹. Jak pisze Messori, decyzja w tej
sprawie zale¿a³a od prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Josepha Ratzingera.
Gibson jedynie za porednictwem prze³o¿onej klasztoru prosi³ j¹ o modlitwê w intencji podjêtego dzie³a. Do spotkania dosz³o dopiero we wrzeniu.
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CUD UZDROWIENIA
NIEULECZALNIE CHOREGO DZIECKA,
ZA WSTAWIENNICTWEM B£OGOS£AWIONYCH
HIACYNTY I FRANCISZKA
OTWIERA DROGÊ DO ICH KANONIZACJI
 Ojcze Kondor, czy
wiadków. Poniewa¿ wiêkRozmowa z wicepostulatorem Ojcem Ludwikiem
mo¿e nam Ojciec powieszoæ wiadków pos³uguje
Kondorem SVD, opublikowana w wiedeñskim
dzieæ co bli¿szego o cusiê jedynie jêzykiem portukwartalniku Betendes Gottes Volk 2005/1 (str. 3-4).
downym uzdrowieniu
galskim, biskup pozwoli³,
nieuleczalnie chorego
aby badanie by³o prowadziecka, za wstawiennicdzone w diecezji Leira-Fatwem b³ogos³awionych
tima. Odby³o siê to we
Hiacynty i Franciszka z
wrêcz rekordowo krótkim
Fatimy?
czasie. Pocz¹tek nast¹pi³ w
dniu 13 padziernika 2004
 W dniu 16 maja 1999
roku, zakoñczenie ju¿ w
roku, w Szwajcarii, portudniu 15 listopada tego¿
galskiemu ma³¿eñstwu,
roku.
które przyby³o do tego kraJe¿eli powo³ane i kompeju w poszukiwaniu pracy,
tentne
urzêdy uznaj¹ nadurodzi³o siê pierwsze dzieprzyrodzony charakter zdacko. W 34 dniu po urodzerzenia, nie bêdzie ju¿ przeniu niemowlê zapad³o w
szkód dla kanonizacji dwójpi¹czkê. Lekarze stwierki widz¹cych dzieci z Fatidzili, i¿ powodem jest cumy. Czy mo¿na przewikrzyca. Od tego dnia wadzieæ kiedy to nast¹pi?
runkiem dalszego ¿ycia by³
W chwili zakoñczenia
przytwierdzony do cia³ka
prac
procesowych w dieceautomatyczny dozownik
zji,
jeszcze
tego samego
insuliny, który mo¿na by³o
dnia
uda³em
siê
z
zapieczêtowan¹
dokuzdejmowaæ jedynie przed k¹piel¹. Rodzi- co wtedy siê wydarzy³o, opowiada teciocom przekazano szczegó³ow¹ instrukcjê wa mamy nieuleczalnie chorego ma³ego mentacj¹ do Rzymu i ju¿ w dniu 16 listopaobs³ugi, tak, by niemowlê mog³o przeby- cukrzyka: W pewnym momencie, kiedy da po koncelebrowanej wraz z Papie¿em
waæ w domu. Jednoczenie lekarze poin- Papie¿ udziela³ b³ogos³awieñstwa zebra- mszy w. w jego prywatnej kaplicy, Ojciec
formowali, ¿e stwierdzona u dziecka cu- nym w Fatimie, moja synowa uklêk³a i pod- wiêty pob³ogos³awi³ dokumenty procesokrzyca jest chorob¹ nieuleczaln¹.
nios³a wnuczka wysoko w kierunku telewi- we.
Tego samego dnia przekaza³em je KonW styczniu 2000 roku rodzice postano- zyjnego obrazu. ¯adne z nas nie odezwawili ochrzciæ dziecko w ojczystej Portuga- ³o siê ani s³owem, bylimy niezwykle wzru- gregacji do spraw beatyfikacji i kanonizacji. Zosta³y w okresie jednej doby otwarte
lii. W³anie tam dowiedzieli siê, i¿ za wsta- szeni, przenikniêci wiar¹ i nadziej¹.
wiennictwem dwóch widz¹cych dzieci z FaPo tym zdarzeniu, aparat badaj¹cy po- przez Prefekta Kardyna³a Józefa Saraiva
timy zdarzy³o siê pewne uzdrowienie, któ- ziom cukru wskaza³ nieporównywalnie ni¿- Martin i sprawa kanonizacji Hiacynty oraz
re watykañska Kongregacja do spraw be- sze wartoci ani¿eli uprzednio. Zatroska- Franciszka potoczy³a siê normalnym w taatyfikacji i kanonizacji uzna³a za cud. Ro- na mama natychmiast zanios³a dziecko do kich przypadkach biegiem. Potwierdzono
dzice nieuleczalnie chorego dziecka w g³ê- lekarzy, którzy orzekli, ¿e automatyczny do- autentycznoæ dokumentów, a obecnie
bokiej wierze doszli do przekonania, ¿e je- zownik insuliny jest ju¿ zbêdny. Ostatecz- Relator musi opracowaæ tzw. Positio czyli
li widz¹ce dzieci z Fatimy potrafi³y pomóc nie zadecydowa³ o tym dopiero naczelny przedstawiæ swoje stanowisko w tej sprastarej kobiecie, z pewnoci¹ mog¹ równie¿ lekarz szpitala w niespe³na miesi¹c pó- wie. Dopiero wówczas dokumentacja w kouzdrowiæ ich maleñstwo, zw³aszcza ¿e mu- niej, w czerwcu, kiedy osobicie przepro- lejnym etapie przekazana zostanie komisji
sia³oby umrzeæ w tak m³odym wieku. Wraz wadzi³ badania. Przez kolejne cztery i pó³ lekarskiej. Je¿eli orzeknie ona, i¿  zgodz gronem krewnych wznosili mod³y do wi- roku nic siê nie zmieni³o. Przyjmowanie in- nie z obecnym stanem medycyny  uzdrodz¹cych dzieci, a po udzieleniu sakramentu suliny okaza³o siê ca³kowicie niepotrzeb- wienie nie mo¿e byæ uzasadnione dostêpchrztu wiêtego udali siê ze swoim chorym ne. Lekarskie badania potwierdzi³y, ¿e nymi i zastosowanymi metodami leczenia,
dzieckiem do Fatimy i po³o¿yli je na gro- ch³opczyk nie jest ju¿ diabetykiem, cukrzy- Koció³ mo¿e ju¿ wówczas wydaæ orzeczebach Hiacynty i Franciszka. Jednak w tym ca nie pozostawi³a ladu, jest dzieckiem nie, i¿ w tym przypadku za wstawiennictwem b³ogos³awionych Hiacynty i Franciszdniu nic siê nie wydarzy³o. Wrócili do ca³kowicie zdrowym.
Szwajcarii. W miêdzyczasie w dniu 13 maja
Uzdrowienie musi byæ obecnie w kom- ka mia³o miejsce cudowne uzdrowienie.
2000 roku, do Fatimy przyby³ Ojciec wiê- petentny sposób zbadane i uznane. Jak Droga do Ich kanonizacji bêdzie ju¿ bez
przeszkód otwarta.
ty Jan Pawe³ II, gdzie nast¹pi³a uroczysta przebiega ten proces?
ceremonia beatyfikacji Hiacynty i Francisz Dziêkujemy za rozmowê.
Jako wicepostulator przekaza³em opis
ka.
zdarzenia do Rzymu, w odpowiedzi KonRodzice chorego na cukrzycê dziecka gregacja poleci³a, aby biskup diecezji, w
nie mieli jednak wówczas mo¿liwoci, aby której cudowne uzdrowienie mia³o miejsce Na zdjêciu: 16 listopada 2004 Ojciec
równie¿ udaæ siê do Fatimy na tê donios³¹ podj¹³ decyzjê rozpoczêcia procesu bada- wiêty Jan Pawe³ II b³ogos³awi
uroczystoæ. Obserwowali jej przebieg na nia, potwierdzaj¹c wiarygodnoæ zdarzenia dokumenty procesu kanonizacyjnego
telebimie, pozostaj¹c w Szwajcarii. O tym, niezbêdnymi dokumentami i zeznaniami przedstawione mu przez o. Kondora.
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MISTYCZNA CÓRKA MARYI
Mistyczna adopcja
W 1925 r. £ucja dostêpuje ³aski nadzwyczajnej. Objawia siê jej Matka Najwiêtsza,
która og³asza, ¿e przyjmuje j¹ za swoj¹
córkê. Znamy kilka przypadków wybrania
ludzi na "mistycznych oblubieñców Maryi"
(Herman Józef, Jan Jakub Olier, Wincenty
Pallotti), ale historia Kocio³a zna chyba
tylko jedn¹ "mistyczn¹ adopcjê". To niezwyk³y rys duchowoci £ucji.
Rozpoczê³o siê wtedy dla niej ¿ycie pe³ne g³êbokiego zjednoczenia z Maryj¹, w
nieustannym kontakcie z niebiesk¹ Matk¹.
£ucja otrzymuje od Niej stale rady i pouczenia, które co chwila ujawniaj¹ siê w jej
wspomnieniach i korespondencji. W licie
z 9 stycznia 1940 r. pisze:
"Niepokalane Serce Maryi jest moj¹ ucieczk¹, przede wszystkim w bardzo
trudnych chwilach. Tam czujê siê bezpieczna. Ta pewnoæ [opieki Maryi] tak
mnie pociesza i raduje. W nim znajdujê
pociechê i si³ê".
Przyda siê ta si³a i umocnienie, ta matczyna opieka. Na progu ¿ycia zakonnego
£ucja otrzymuje objawienie, które bêdzie
dla niej zadaniem na nastêpne lata ¿ycia.

Wizja z Pontevedra
Kilka miesiêcy po mistycznej adopcji
Matka Najwiêtsza przekazuje £ucji treæ
nabo¿eñstwa pierwszych sobót.
"Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdziêczni
ludzie przez blunierstwa i niewdziêcznoæ stale rani¹. Przynajmniej ty staraj
siê nieæ mi radoæ i oznajmij w moim
imieniu, ¿e przybêdê w godzinie mierci z ³askami potrzebnymi do zbawienia
do tych wszystkich, którzy przez piêæ
miesiêcy w pierwsze soboty odprawi¹
spowied, przyjm¹ komuniê wiêt¹, odmówi¹ jeden ró¿aniec i przez piêtnacie
minut rozmylania nad piêtnastu tajemnicami ró¿añcowymi towarzyszyæ mi
bêd¹ w intencji zadoæuczynienia".
Zaraz potem rozpoczynaj¹ siê przynaglenia, by nabo¿eñstwo pierwszych sobót
rozpowszechni³o siê po wiecie. £ucja zaczyna swój apostolat Maryjny. Dzia³a
przede wszystkim za pomoc¹ korespondencji.

Objawienie w Tuy
Ale to tylko pierwsze zadanie. Siostra
£ucja nie przestaje mieæ nadprzyrodzonych
kontaktów i objawieñ. Podczas jednego z
nich, w Tuy, w Hiszpanii, 13 czerwca 1929
r., ujrza³a tajemnicê samej Trójcy Przenajwiêtszej i us³ysza³a:
"Przysz³a chwila, w której Bóg wzywa Ojca wiêtego, aby wspólnie z biskupami ca³ego wiata powiêci³ Rosjê
memu Niepokalanemu Sercu, obiecuj¹c
j¹ uratowaæ za pomoc¹ tego rodka".
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To by³o drugie zadanie wizjonerki. Zaczynaj¹ siê listy adresowane do Papie¿y...
Szczególna wiê duchowa po³¹czy³a j¹
z Papie¿em trzeciej tajemnicy  Janem
Paw³em II, który uwa¿nie ws³ucha³ siê w
przes³anie Matki Bo¿ej z Fatimy i stara³ siê
spe³niæ wszystkie Jej ¿yczenia.
Wiedz¹c o pogarszaj¹cym siê stanie 97letniej zakonnicy, wspó³pracownicy siostry
£ucji wys³ali list papie¿a faksem. Wiadomoæ o tym potwierdzi³ ordynariusz Coimbry, biskup Albino Cleto, który by³ przy siostrze £ucji do ostatniej chwili. W niedzielê
rano przeczyta³a ona samodzielnie list Jana
Paw³a II, który zapewnia³ j¹ o modlitwie,
aby w duchu Paschy mog³a prze¿yæ chwile boleci i cierpienia.
Jan Pawe³ II wyzna³, ¿e zawsze czu³
wsparcie siostry £ucji, zw³aszcza w chwilach prób i cierpienia. W og³oszonym w
Watykanie licie do biskupa Coimbry, Albino Mamede Cleto wspomnia³ sw¹ duchow¹ przyjañ ze zmar³¹ zakonnic¹:
Zawsze czu³em wsparcie codziennego daru jej modlitwy, zw³aszcza w trudnych momentach prób i cierpienia. Wierzê g³êboko, ¿e to w³anie ta, któr¹ zobaczy³a siostra £ucja przed laty w Fatimie, przyjê³a j¹ w chwili przejcia z ziemi do nieba.
Papie¿ podkreli³ w swoim licie: Ze
wzruszeniem wspominam spotkania z
zakonnic¹ i ³¹cz¹ce nas wiêzy duchowej przyjani, które wraz z up³ywem lat
jeszcze bardziej siê zacieni³y.

Niezwyk³y pogrzeb
prostej zakonnicy
W Portugalii og³oszono dzieñ ¿a³oby po
mierci siostry £ucji. Przyczyn¹ mierci
by³o, jak podano, zaprzestanie akcji serca. Na wiadomoæ o jej odejciu dwie partie prawicowe przerwa³y nawet kampanie
wyborcze przed zapowiadanymi na 20 lutego wyborami powszechnymi. Partia Socjalistyczna ograniczy³a siê do odwo³ania
wi¹tecznych akcentów swojej kampanii.
W Portugalii wielu ludzi uznaje siostrê £ucjê ju¿ za wiêt¹.
Po mszy prywatnej, któr¹ odprawiono w
konwencie sióstr karmelitanek bosych i w
której uczestniczy³ tak¿e minister obrony,
trumnê ze zw³okami siostry £ucji przeniesiono do katedry. Przed katedr¹ zebra³y siê
setki wiernych z bukietami kwiatów lub bia³ymi chusteczkami w rêku. Odmawiali ró¿aniec, zanim wpuszczono ich do katedry,
gdzie mogli podejæ do wystawionej na widok publiczny trumny siostry £ucji. Wejcie
do katedry kontrolowali funkcjonariusze
bezpieczeñstwa. Oprócz czekaj¹cych,
przed katedr¹, która le¿y kilkadziesi¹t metrów od dzielnicy uniwersyteckiej, przystawali przechodnie i wielu ubranych na czarno studentów. Trzy g³ówne stacje telewizyj-

ne, które zmieni³y swój program, aby relacjonowaæ uroczystoci pogrzebowe, ustawi³y platformy dla kamerzystów na placu
przed katedr¹.
Zgromadzeni na ulicach ludzie p³akali,
kiedy trumnê siostry £ucji niesiono w procesji z katedry z powrotem do klasztoru
sióstr karmelitanek bosych. Machali bia³ymi chusteczkami i rzucali bia³e kwiaty, kiedy procesja, poprzedzana przez kap³ana z
krzy¿em, przechodzi³a o zmierzchu brukowanymi uliczkami Coimbry.
Z ró¿añcami w d³oniach, setki ludzi piewaj¹c Zdrowa Maria odprowadza³y trumnê do klasztoru. By³y wród nich grupy
przyby³ych z Hiszpanii, Boliwii, Polski, Francji, Belgii i innych krajów.
Cia³o siostry £ucji spoczê³o w prowizorycznym grobie w klasztorze, w którym od
1948 roku prowadzi³a ¿ycie oddane modlitwie i kontemplacji. Za rok ma byæ przeniesione do bazyliki fatimskiej.
Z pewnoci¹ wesz³a do Nieba prowadzona za rêkê przez Matkê Chrystusa 
powiedzia³ bp Albino Cleto w homilii, której
przez g³oniki s³uchali tak¿e ludzie przed
katedr¹ i któr¹ transmitowa³y trzy g³ówne
portugalskie stacje telewizyjne.
W uroczystociach wziêli udzia³ wys³annik papie¿a abp Genui Tarcisio Bertone i
arcybiskup Lizbony Jose Policarpo, który
podkreli³ wielk¹ prostotê siostry £ucji.
Objawienia fatimskie by³y dla niej pocz¹tkiem misji, której pozosta³a wierna a¿
do koñca swych dni  powiedzia³ kardyna³ Tarcisio Bertone.
Jej mieræ wyznacza granicê. Od teraz
Fatima jest wielkim sanktuarium, wielkim
przes³aniem, wielk¹ tradycj¹ duchow¹ 
zaznaczy³ abp Lizbony.
W uroczystociach w katedrze udzia³
wziêli tak¿e przedstawiciele rz¹du - ministrowie: gospodarki Alvaro Barreto, kultury Maria Joao Bustorff Espirito Santo i rodowiska naturalnego Luis Nobre Guedes
oraz by³y prezydent Portugalii Antonio Ramalho Eanes i ksi¹¿ê de Braganza.
*
Siostro £ucjo, módl siê za nami,
abymy potrafili tak jak ty
ws³uchaæ siê w g³os Matki Bo¿ej,
wzywaj¹cej nas do ofiarowania ¿ycia
Jej Niepokalanemu Sercu.
Niech przyk³ad twojego ¿ycia,
oddanego na cich¹, ukryt¹ i wytrwa³¹
s³u¿bê Maryi, rozpali nasze serca
pragnieniem naladowania ciebie
w mi³oci do Boga, Maryi i blinich.
Pomó¿ nam przez modlitwê,
zw³aszcza ró¿añcow¹,
i przez ka¿d¹ ofiarê mi³¹ Bogu
ratowaæ dusze zagro¿one piek³em
i wynagradzaæ Bogu zniewagi
zadawane grzechami. Amen
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EUCHARYSTYCZNY WYMIAR OSOBY MARYI
W PASJI MELA GIBSONA

Aby lepiej zrozumieæ wa¿ne aspekty filmu Pasja Chrystusa agencja Zenit przeprowadzi³a wywiad z karmelit¹ ojcem prof.
Jesusem Cervera Castellano z Papieskiego Teresianum, specjalist¹ Studiów Mariologicznych i konsultantem Kongregacji Nauki Wiary.
 Pasja Chrystusa ukazuje Eucharystiê, jedn¹ z centralnych tajemnic
chrzecijañstwa. Dokonuje siê ona w
kulminacyjnym momencie ofiary Jezusa z retrospekcj¹ do obrzêdu chleba i
wina. Jaka jest ojca ocena kinematograficznego przedstawienia Eucharystii?
 Uwa¿am ten wk³ad za bardzo w³aciwy. Ewangelie i wiêty Pawe³, jak wiemy,
mówi¹ nam o wieczerzy przed Mêk¹ i o
ustanowieniu Eucharystii, podczas gdy
Jan, który nie relacjonuje ustanowienia Eucharystii, nadaje ca³ej wieczerzy wymiar
Eucharystyczny: od umywania nóg do modlitwy arcykap³añskiej. Wieczerza to czêæ
Pasji Chrystusa. W dawaniu swego cia³a, które musi byæ ukrzy¿owane, i swojej
krwi, która ma byæ przelana dla odpuszczenia grzechów, Jezus ustanowi³ pami¹tkê swojej mêki i odkupieñczej mierci. Ukaza³ prorocz¹ wiadomoæ tego, co siê mia³o wydarzyæ w ostatniej czêci jego ¿ycia.
W filmie ta retrospekcja ³¹czy mêkê z tym,
czego Jezus dokonuje w czasie wieczerzy.
Ostatnia Wieczerza spogl¹da w kierunku krzy¿a. Jezus przewidzia³ to, co siê po
niej dokona³o.
Równoczenie film przypomina nam, ¿e
od tego historycznego zdarzenia, które sta³o siê raz kiedy i dla wszystkich na krzy¿u, Eucharystyczna celebracja: To czyñcie na moj¹ pami¹tkê, stanowi urzeczywistnienie, uderzaj¹ce obecnoci¹ sakramentaln¹.
Moment mierci na krzy¿u nadaje wielki
realizm zarówno s³owom Jezusa w czasie
Ostatniej Wieczerzy, gdy On ju¿ przewiduje sakramentalnie swoj¹ ofiarê, jak i nadaje realizm ofierze eucharystycznej jako ca³kowitemu darowi, bolesnemu i równoczenie pe³nemu mi³oci i pos³uszeñstwa Ojcu
oraz daru ofiarnego dla nas.
Bez w¹tpienia realizm Pasji wyjania
cenê daru ofiary eucharystycznej, podobnie jak mówi Sobór Trydencki: w Eucharystii s¹ obecne zwyciêstwo i triumf nad
mierci¹.
 Pewien Ksi¹dz uzna³, ¿e film Gibsona umo¿liwi³ mu g³êbsze zrozumienie
Sakramentu Eucharystii pod wzglêdem
znaczenia ofiary i krwi wylanej dla obmycia ludzi z ich grzechów. Jaka jest
Ojca opinia?
 Mylê, ¿e to prawda. Istnieje niebez-

pieczeñstwo lekcewa¿enia Eucharystii, kiedy nie odniesiemy jej do mi³oci, z któr¹
Chrystus ustanowi³ j¹ dla nas, kiedy nie jest
ona powi¹zana z ofiar¹ Jego mierci i kiedy nie jest celebrowana jako pami¹tka mi³oci Chrystusa do Kocio³a i do ca³ej ludzkoci.
Kap³an, który zastêpuje osobê Chrystusa nie mo¿e prze¿ywaæ celebracji bez pragnienia uto¿samienia siê z prze¿yciami
Chrystusa, zgodnie ze s³owami Msza³u.
W³aciwy sposób celebrowania Mszy
wiêtej to b³ogos³awiæ Ojca, modliæ siê do
Ducha wiêtego, z³o¿yæ w ofierze Chrystusa i ofiarowaæ siebie oraz Koció³ razem
ze wiêt¹ i niepokalan¹ Ofiar¹, byæ w stanie wywo³aæ tak¿e w zgromadzeniu poczucie tajemnicy i przyj¹æ j¹, prze¿ywaj¹c ofiarê Eucharystyczn¹ we wspólnocie, w komunii z samym Chrystusem, który ofiarowa³ siebie samego i dalej siê za nas ofiaruje.
 Od³ó¿my na bok kontrowersje. Krytycy podzielaj¹ opiniê, ¿e ten film  jak
¿aden z dotychczasowych  prezentuje

dok³adnie i wiernie postaæ Maryi. Matka
Jezusa prze¿ywa tragediê i ból mêki,
wiedz¹c równoczenie, ¿e oto dokonuje siê plan zbawienia. Co chcia³by Ojciec powiedzieæ w zwi¹zku z t¹ interpretacj¹?
 Spostrze¿enie to jest w³aciwe. Historyczna obecnoæ Maryi u stóp krzy¿a,
zgodnie z Ewangeli¹ wed³ug w. Jana, jest
kluczem do zrozumienia, ¿e by³a bliskoæ
sta³a, intensywna z Synem w tej godzinie,
w godzinie Syna i w Jej godzinie, od Ostatniej Wieczerzy a¿ po Krzy¿. Maryja nie by³a
tam przez przypadek, ale dlatego, ¿e pod¹¿a³a krok w krok za swoim Synem, jako
wierna uczennica i Matka. Film jest absolutnie poprawny w ukazaniu Jej w ró¿nych
momentach w przebiegu Mêki. Ona nie
by³a Matk¹, która cofnê³a siê, kiedy skazano jej Syna. Ona by³a ca³a po stronie Jezusa. Ale jej ludzka obecnoæ, chêæ, by Jezus J¹ widzia³, tak jak to ukazuje film, zawiera pewne przes³anie. Maryja pragnê³a,
aby Syn wiedzia³ o jej udziale, jej wiadomoci ¿ycia w g³êbokiej komunii z Nim. On

O. prof. J. C. Castellano
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prawdopodobnie wiele razy zapowiedzia³
Matce, bardziej lub mniej jawnie, sw¹ Mêkê, mieræ i Zmartwychwstanie, pragn¹c
jej obecnoci. To jest wspó³uczestnicz¹ca
obecnoæ, wspó³czucie, macierzyñski zwi¹zek z Synem, który siê wyra¿a w przebywaniu blisko, w byciu widzian¹, w przedstawianiu siê bez lêku jako Matka skazanego
Syna.
Wed³ug wiêtego Jana, wszystko, co
zdarzy³o siê u stóp Krzy¿a, wyra¿a³o to, co
zdarzy³o siê w czasie drogi krzy¿owej: Maryja towarzyszy³a Synowi w agonii i czeka³a na Jego zmartwychwstanie do trzeciego dnia.
 Jedn¹ z najbardziej uderzaj¹cych
scen filmu jest ten moment, kiedy u stóp
krzy¿a, Maryja mówi do Jezusa: Cia³o
z mojego cia³a, krew z mojej krwi... I w
tych w³anie s³owach ukrywa siê tajemnica wcielenia Syna Bo¿ego. Co chcia³by Ojciec powiedzieæ komentuj¹c te s³owa?
 To nie tylko odniesienie do tajemnicy
Wcielenia, którego Maryja jest wiadkiem
od pocz¹tku do koñca, od Poczêcia do
Wniebowst¹pienia. W tragedii Mêki, Maryja wskazuje, ¿e to cia³o, które cierpi i ta
krew, która jest przelewana w czasie biczowania, przez ca³¹ Kalwariê i na krzy¿u, jest
cia³em z Jej cia³a i krwi¹ z Jej krwi.
W g³êbi serca potwierdza to, ¿e istnieje
wspó³cierpienie Matki, ¿e Ona odczuwa w
swoim ciele i w swojej krwi wszystko to, co
cierpi jej Syn, jakby ka¿dy ból by³ prze¿yty
i wycierpiany przez Ni¹ z delikatn¹ macierzyñsk¹ wra¿liwoci¹. Ona wiedzia³a, ¿e
tak bêdzie, bo us³ysza³a to ju¿ w przepowiedni Symeona. Teraz za prze¿ywa³a to
z realizmem, który sobie trudno wyobraziæ. Równie¿ w przedstawieniu Mêki Cia³a
i Krwi oraz Eucharystii, jest w samym filmie odniesienie do eucharystycznego wy-
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miaru osoby Maryi: Niewiasty Eucharystycznej. Powiedzenie Augustyna: Caro
Christi, Caro Mariae (Cia³o Chrystusa jest
cia³em Maryi) nawi¹zuje w pierwszej kolejnoci do Wcielenia i, jako jego konsekwencji, do Eucharystii.
 S¹ tacy, którzy okrelili film jako antysemicki, antychrzecijañski albo te¿
jako zbyt brutalny. Jak Ojciec ocenia
film Gibsona?
 Nie mo¿e tu byæ oskar¿enia o antysemityzm. Ci, którzy graj¹ haniebn¹ rolê w
filmie to Rzymianie, szczególnie ¿o³nierze,
straszni i bezlitoni kaci. Jeli chodzi o ca³oæ  film mi siê podoba³. Mylê, ¿e obraz
biczowania by³ nadmiernie realistyczny i,
w konsekwencji, równie¿ obraz cierpienia
po takiej rzezi w drodze na Kalwariê jak i
niektóre skrajne sceny w czasie ukrzy¿owania. Istnieje ryzyko, ¿e obraz takiego
nadmiernego cierpienia czyni go niewiarygodnym. Mylê, ¿e Ewangelie ukazuj¹ to
cierpienie w sposób bardziej dyskretny, jeli chodzi o ból fizyczny. Dla £ukasza, cierpienie i udrêka w Getsemani s¹ intensywniejsze, równie¿ ból duchowy, który ma
wp³yw na cia³o a¿ do wydzielania krwawego potu. Tak wiele bólu fizycznego ukazanego w filmie prowadzi do ryzyka zaciemnienia uczuæ Jezusa Chrystusa, tych w g³êbi Jego serca, które s¹ pos³uszeñstwem
pe³nym mi³oci do Ojca i ca³ej ludzkoci a¿
do oddania za ni¹ ¿ycia. W Licie do Fili-

pian, Pawe³ mówi o tych uczuciach, które
nadaj¹ znaczenie zewnêtrznemu cierpieniu Chrystusa.
W Pasji brak³o mi podkrelenia, po³o¿enia akcentu na modlitwê arcykap³añsk¹
Jezusa: autentyczne ofiarowanie przez
Chrystusa jego mêki i mierci dla powszechnej jednoci. Nie znajdujê sposobu, aby odpowiednio wyraziæ wielkie egzystencjalne cierpienie wyra¿one w przejmuj¹cych s³owach: Bo¿e mój, Bo¿e mój, czemu mnie opuci³?
Powinno te¿ byæ wiêcej uwagi powiêconej Zmartwychwstaniu. To jest odpowied Ojca dana Jezusowi i nam, na zagadkê Mêki. Ocalaj¹ca si³a Zmartwychwstania sprawia, ¿e rozumiemy znaczenie wylania krwi i oddania ¿ycia. Krew i woda wytoczone najpierw z serca Chrystusa  to
krew która nas odkupuje, ale te¿ symbol
zbawienia przez Ducha wiêtego i ¿ycia,
jakie przekazuje nam Zmartwychwsta³y.
Ewangelia daje wiadectwo, ¿e potrzebujemy Chrystusa, który wraca ze mierci
do ¿ycia ze swymi chwalebnymi ranami, po
to, abymy mogli us³yszeæ jego s³owa: Pokój wam i aby us³yszeæ, ¿e tchn¹³ na Aposto³ów, jak mówi w. Jan, przekazuj¹c im
o¿ywiaj¹cego Ducha. W taki sposób dokona³ siê triumf nad Jego mierci¹.
Rzym 5 maja 2004 roku
Przek³ad z ang.: Katarzyna Radwañska
Za zgod¹ Agencji Zenit
(http://www.zenit.org)

Duszo Chrystusowa, uwiêæ mnie, Cia³o Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku chrystusowego obmyj mnie.
Mêko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wys³uchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuæ mi oddalaæ siê od Ciebie.
Od nieprzyjaciela z³oliwego broñ mnie. W godzinê mierci wezwij mnie.
I ka¿ mi przyjæ do Siebie, abym ze wiêtymi Twymi chwali³ Ciê
na wieki wieków. Amen.
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Jak
przyjmowaæ
Komuniê
wiêt¹?
Klêcz¹c czy stoj¹c? Na rêkê czy do ust?
Najpierw trzeba powiedzieæ, ¿e obydwa sposoby s¹ dopuszczalne  deklaruje kard. Joseph Ratzinger, w swej ksi¹¿ce: Mitarbeiter
der Wahrheit.
Mo¿e kto zapytaæ: czy tolerancja jest tu na
miejscu? Otó¿ wiemy, ¿e a¿ do IX wieku Komuniê w. przyjmowano stoj¹co, do rêki, co nie znaczy, ¿e tak mia³o pozostaæ na wieki. Albowiem
piêkno i wielkoæ Kocio³a polega na tym, ¿e
ronie, dojrzewa i Tajemnicê pojmuje coraz to
g³êbiej.
W tym sensie nowe formy powstaj¹ce po IX
wieku maj¹, jako wyraz czci dla Najwiêtszego
Sakramentu, swe pe³ne uzasadnienie. Z drugiej
strony musimy jednak powiedzieæ, ¿e jest rzecz¹ niemo¿liw¹, aby Koció³ do IX wieku, wiêc
przez 900 lat przyjmowa³ Eucharystiê niegodnie.
Czytaj¹c teksty Ojców Kocio³a, widzimy, z
jak¹ czci¹ i gor¹coci¹ ducha przyjmowano Komuniê. U w. Cyryla - IV wiek - znajdujemy szczególnie piêkny tekst. Mówi on w swej katechezie,
jak wierni maj¹ przystêpowaæ do Komunii wiêtej. Zbli¿aj¹c siê do o³tarza maj¹ k³aæ praw¹ rêkê
na lew¹, aby w ten sposób obie d³onie utworzy³y
tron i krzy¿ zarazem dla Króla. Cyrylowi chodzi
o ten symboliczny wyraz pe³en piêkna i g³êbi:
rêce cz³owieka tworz¹ krzy¿, który staje siê tronem dla zstêpuj¹cego Pana. Wyci¹gniêta, otwarta rêka staje siê znakiem postawy cz³owieka
wobec Chrystusa: cz³owiek roztwiera przed Nim
szeroko swe rêce.
Zwa¿ywszy to wszystko, dochodzimy do przekonania, ¿e jest rzecz¹ fa³szyw¹ spieraæ siê o tê
lub ow¹ formê. Nie powinnimy zapominaæ, ¿e
nie tylko nasze rêce s¹ nieczyste, lecz tak¿e nasz
jêzyk, nasze serce; ¿e jêzykiem grzeszymy czêsto wiêcej ni¿ rêkoma. Najwiêkszym ryzykiem
podjêtym przez Boga i równoczenie wyrazem
Jego mi³osiernej mi³oci jest to, ¿e nie tylko rêce
i jêzyk, lecz tak¿e i nasze serce mo¿e Go dotykaæ.
Cytat pochodzi z ksi¹¿ki
Kard. Joseph Ratzinger:
S³u¿yæ Prawdzie, myli na ka¿dy dzieñ,
t³um. Ks. Albert Warkotsch,
Wydawnictwo Wroc³awskiej Ksiêgarni
Archidiecezjalnej, Wroc³aw 1986

Watykan, 12 marca 2005

Nauczanie Soboru Trydenckiego
o niemo¿noci przyjmowania komunii
wiêtej, gdy siê jest w stanie grzechu
miertelnego, jest nadal aktualne.
Przypomnia³ o tym Jan Pawe³ II w przes³aniu do uczestników dorocznego kursu
dla spowiedników, zorganizowanego przez Penitencjariê Apostolsk¹.
¯yjemy w spo³eczeñstwie, które czêsto sprawia wra¿enie, jakby zagubi³o poczucie Boga i grzechu. Coraz pilniejsze staje siê wiêc w tym kontekcie wezwanie
Chrystusa do nawrócenia, które zak³ada wiadome wyznanie w³asnych grzechów i
probê o ich wybaczenie i zbawienie  napisa³ Ojciec wiêty.
Zwróci³ uwagê, ¿e w tradycji Kocio³a sakramentalne pojednanie zawsze pozostawa³o w cis³ej zale¿noci z ofiar¹ eucharystii, bêd¹c¹ pami¹tk¹ naszego odkupienia.
Papie¿ zaznaczy³ nastêpnie, ¿e w roku bie¿¹cym, w sposób szczególny powiêconym Tajemnicy Eucharystycznej, wydaje siê po¿yteczniejsze ni¿ kiedykolwiek
przedtem zwróciæ wasz¹ uwagê na ¿yciow¹ relacjê, istniej¹c¹ miêdzy obu tymi
sakramentami.
W obrzêdach mszy wiele elementów podkrela potrzebê oczyszczenia i nawrócenia: od pocz¹tkowego aktu skruchy po proby o uzyskanie przebaczenia, od
znaku pokoju po modlitwy, które kap³ani i wierni odmawiaj¹ przed komuni¹.
Tylko ten, kto ma szczer¹ wiadomoæ, ¿e nie pope³ni³ ¿adnego grzechu miertelnego, mo¿e przyj¹æ cia³o Chrystusa. Mówi to wyranie Sobór Trydencki, kiedy
stwierdza, ¿e «nikt, kto ma wiadomoæ grzechu miertelnego, jakkolwiek ¿a³owa³by z tego powodu, nie mo¿e przyj¹æ wiêtej Eucharystii bez odbycia przedtem sakramentalnej spowiedzi» (...) Tak Koció³ naucza równie¿ dzisiaj - podkreli³ Jan
Pawe³ II.
Wezwa³ kap³anów, aby tak¿e oni przystêpowali do sprawowania Mszy w. z czystym sercem i szczer¹ mi³oci¹ i aby zachêcali wiernych do przyjmowania Cia³a i
Krwi Chrystusa, aby byæ oczyszczonym z grzechów lekkich i niedoskona³oci, tak
aby celebracje eucharystyczne by³y mi³e Bogu. B¹dcie dla wszystkich wytrwa³ymi, zawsze gotowymi i kompetentnymi szafarzami sakramentu pojednania, prawdziwym obrazem Chrystusa, wiêtego i mi³osiernego - napisa³ papie¿, powierzaj¹c
uczestników kursu Maryi, Matce Mi³osierdzia.
Wspomniany kurs dla ksiê¿y, zw³aszcza m³odych, na temat wa¿noci i znaczenia
sakramentu pojednania oraz trudnoci, na jakie mog¹ oni napotkaæ przy sprawowaniu go, odby³ siê od 14 do 19 marca. Kurs o sumieniu organizuje w Watykanie
od lat Trybuna³ Penitencjarii Apostolskiej i kieruje nim przewodnicz¹cy tego urzêdu,
amerykañski kardyna³ kurialny James Francis Stafford.

POLECAMY N A R O K E U C H A R Y S T I I !
Pe³ne wiadectwo Cataliny Rivas o Mszy wiêtej pt.
«TAJEMNICA MSZY WIÊTEJ»
48 stron, cena: 3 z³

Fragment tego tekstu drukowa³o czasopismo Mi³ujcie siê
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Znalezione w sieci

ODKUPIENI
KRWI¥...

W filmie Mela Gibsona Pasja jest wymowna scena, gdy Maryja, Matka Jezusa
po Jego biczowaniu, ciera z posadzki bia³ymi chustami Krew Chrystusow¹. Miejsce
biczowania jest pe³ne krwi. W g³êbokim
milczeniu, na kolanach Maryja starannie
obmywa ziemiê, aby ¿adna kropla Krwi
Chrystusa nie sp³ynê³a nadaremnie. Jej
twarz i rêce s¹ tak¿e zakrwawione. Oddaje ho³d swemu i naszemu Zbawicielowi i
jako pierwsza czci Przenajwiêtsz¹ Krew.
Ta symboliczna scena rodzi w sercu pytanie:
Czym dla mnie
jest Krew Odkupiciela?
Przyzwyczailimy siê do doniesieñ o kolejnych zamachach, bombardowaniach, o
ofiarach i wci¹¿ przelewanej krwi na ca³ym
wiecie. Z³o w ró¿nej formie siê rozlewa, a
jego si³a zdaje siê tryumfowaæ. Sami niejednokrotnie stajemy siê jego ofiarami. Nie
mo¿e tak byæ, bymy, oswajaj¹c siê z przemoc¹, biernie poddawali siê falom z³a. Mo¿emy topiæ siê w jego nurtach, gdy odrzucamy prawdê, ¿e ka¿dy grzech czyni cz³owieka ba³wochwalc¹, ho³duj¹cym ró¿nym
bo¿kom. A krew ka¿dego innego cz³owieka zabitego po Ablu jest g³osem wznosz¹cym siê do Stwórcy. W absolutnie jedyny
sposób wo³a do Boga Krew Chrystusa: Z
waszego, odziedziczonego po przodkach,
z³ego postêpowania zostalicie wykupieni

26

nie czym przemijaj¹cym, srebrem lub z³otem, ale drogocenn¹ krwi¹ Chrystusa, jako
baranka niepokalanego i bez zmazy (1 P
1,18-19). Tylko Krew Chrystusa mog³a to
zmieniæ i przeobraziæ cz³owieka z ba³wochwalcy w czciciela!
Historia kultu
Tajemnica Krwi Chrystusa jest cile
zwi¹zana z tajemnic¹ Krzy¿a i Eucharystii.
W staro¿ytnym Kociele kult Krwi Chrystusa wyra¿a³ siê w hymnach chrystologicznych piewanych podczas zebrañ liturgicznych chrzecijan. Mia³ g³ównie charakter
duchowy i publiczn¹ formê przybiera³ w
ofierze Mszy, podczas obrzêdu Komunii
wiêtej, któr¹ opisuje Cyryl Jerozolimski w
Katechezie o Mszy wiêtej.
Wyrane lady kszta³towania siê kultu
Krwi Chrystusa odnajdujemy u Klemensa
Rzymskiego (I w.), który w 1 Licie do Kocio³a w Koryncie zachêca: Zwróæmy nasze
oczy na krew Chrystusa i rozwa¿my, jak
bardzo jest ona droga Jego Ojcu: wylana
za nasze zbawienie, przynios³a ca³emu
wiatu ³askê nawrócenia. Przebiegnijmy
myl¹ wszystkie pokolenia, a przekonamy
siê, ¿e w ka¿dym, jednym po drugim dawa³ Pan okazje do pokuty tym, którzy chcieli
powróciæ do Niego. wiadectwo daje Ignacy Antiocheñski (pocz. II w.) w Licie do
Kocio³a w Filadelfii oraz w Licie do Kocio³a w Smyrnie, w którym wyznaje wiarê,

¿e zostalimy umocnieni w mi³oci przez
Krew Chrystusow¹ oraz uznaje, ¿e tylko
dziêki owocom Jego krzy¿a, dziêki Jego
mêce po Bo¿emu b³ogos³awionej, jestemy, kim jestemy. Jako sztandar Kocio³a przedstawiaj¹ Krew Chrystusa Justyn i
Orygenes, zachêcaj¹c do czci i mi³oci na
wzór ¿o³nierzy wobec w³asnej chor¹gwi.
Grzegorz z Nazjanzu (IV w.) uczy³ prawdziwej pobo¿noci do Krwi Chrystusa, wyra¿aj¹cej siê w naladowaniu cnót Pana,
szczególnie w pokornym przyjmowaniu
w³asnego cierpienia. Dla Jana Chryzostoma (IV w.) kult Krwi Chrystusa by³ uzasadniony z faktu jej boskoci. Dostrzega³ w niej
widzialne narzêdzie naszego zbawienia,
cenê odkupienia, rodek pojednania. Widz¹c w niej przyczynê naszego ¿ycia, w
swych pismach poucza³: Ta Krew godnie
przyjêta, czarta odstrasza, anio³ów do nas
przywo³uje, samego Pana anio³ów sprowadza... Ta Krew przelana ca³y wiat obmywa... To jest ta cena wiata; to jest cena,
za któr¹ Chrystus Pan Koció³ kupi³... Dok¹d¿e tedy bêdziemy do rzeczy doczesnych przywi¹zani? Kiedy¿ siê obudzimy?
Jak d³ugo troskê o nasze zbawienie zaniedbywaæ bêdziemy? (Homilia do w. Jana
XLVI). Tak¿e w. Augustyn podkrela³, ¿e
Krew Chrystusa jest wyrazem mi³oci Chrystusa do ludzi, zachêcaj¹c do obchodu specjalnego wiêta ku jej czci.
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Ze wzglêdu na Krew Chrystusa czczone
by³y tak¿e narzêdzia mêki Pañskiej i relikwie drzewa krzy¿a wiêtego. Hieronim w
Licie do Eustiochium (nr 9) mówi o kolumnie biczowania: Pokazywano podtrzymuj¹cy portyk kocio³a filar, zbroczony krwi¹
Pana, do którego, jak mówi¹, przywi¹zano
Pana i biczowano, aby pielgrzymi oddawali
jej czeæ. Grzegorz z Tours wspomina natomiast o tunice.
Nabo¿eñstwa do Krwi Chrystusa zaczê³y siê kszta³towaæ po upadku cesarstwa
rzymskiego. Powstawa³y liczne hymny i sekwencje dla celów liturgicznych lub przeznaczonych do piewania podczas misteriów. Wród nich na uwagê zas³uguj¹ XIIwieczne lauda Ave caput cruentum przypisywane w. Bonawenturze lub w. Bernardowi z Clairvaux. Nabo¿eñstwem do Krwi
Chrystusa, zwi¹zanym z Jego cz³owieczeñstwem, przenikniête s¹ pisma i ¿ywoty
wspomnianych wiêtych oraz Gertrudy
Wielkiej, Henryka Suzo, Katarzyny ze Sieny, Matyldy, Anieli z Foligno.
Na rozwój tego kultu mia³y wp³yw cudowne krwawienia wizerunków Jezusa ukrzy¿owanego: np. krucyfiksu w Bejrucie, sk¹d
cudown¹ krew rozdzielano do wielu kocio³ów. Krwawi³y tak¿e konsekrowane Hostie
w Ferrarze (1171 r.), gdzie w momencie
prze³amania konsekrowanej Hostii wytrysnê³a z Niej tak obficie krew, ¿e skropi³a
marmurow¹ kryptê w tyle o³tarza, a sama
Hostia przemieni³a siê w Cia³o. W Bolsenie w 1263 r. niemiecki kap³an Piotr z Pragi, w¹tpi¹cy w Realn¹ Obecnoæ Chrystusa w Eucharystii, wypowiada³ s³owa konsekracji, gdy krople krwi zaczê³y sp³ywaæ z
Hostii, spadaj¹c na jego rêce i korpora³.
Najs³awniejsze relikwie Krwi Chrystusa
przechowywane s¹ w Mantui (cz¹stka tej
relikwii znajduje siê w Czêstochowie w
Sanktuarium Krwi Chrystusa), w Wenecji,
Ferrarze, Sarzanie, Brugii, Fécamp. Czêsto nad tymi miejscami opiekê sprawuj¹
cz³onkowie ró¿nych towarzystw, bractw,

Z ksi¹¿ki
Marii Valtorty

Kto przychodzi
do Mnie,
nie bêdzie pragn¹³...
Napisane 28 czerwca 1943
Mówi Jezus:
W koñcz¹cym siê ju¿ miesi¹cu
wiele mówi³em o moim Sercu i o
moim Ciele w Sakramencie. Teraz,
w miesi¹cu mojej Krwi, chcê, aby
siê modli³a do mojej Krwi.
Mów zatem:
Najwiêtsza Krwi,
która wyp³ynê³a z ¿y³
naszego Boga,
który sta³ siê cz³owiekiem,
zst¹p jak odkupieñcza rosa

stowarzyszeñ powsta³ych dla czci i chwa³y
Najdro¿szej Krwi. Znana wród nich jest
modlitwa przekazana ze staro¿ytnoci, a
nazywana - Siedem Przelañ.
redniowieczna legenda o Graalu, który
w tradycji chrzecijañskiej wystêpowa³ jako
cyborium i kielich wraz z paten¹ i wiêt¹
w³óczni¹ (¿o³nierz rzymski mia³ przebiæ bok
Ukrzy¿owanego), tak¿e wycisnê³a swój
lad w krzewieniu kultu. W okresie odrodzenia os³ab³ kult Krwi Chrystusa w pobo¿noci ludowej, który jednak gorliwie szerzy³a Maria Magdalena de Pazzi i Jan z
Avili. XVII i XVIII w. wraz z rozpowszechnionym wród duchowieñstwa jansenizmem przyczyni³ siê do upadku kultu Krwi
Chrystusa, który pod pretekstem ludzkiej
niegodnoci oddala³ wiernych od sakramentów, w tym tak¿e od tajemnicy Krwi
Chrystusa ukrytej w Eucharystii. Odrodzenie przysz³o w XIX w. dziêki gorliwemu propagatorowi kultu - Kasperowi del Bufalo,
za³o¿ycielowi Zgromadzenia Misjonarzy
Krwi Przenajdro¿szej. Powiêci³ on nowe
dzie³o tajemnicy Krwi Chrystusa, poniewa¿
by³ przekonany, ¿e: Niegdy atakowano
jedynie poszczególne prawdy wiary. W naszych czasach ten bój toczony jest przeciw religii, a zw³aszcza przeciw naszemu
Ukrzy¿owanemu Panu. Trzeba wiêc znów
odnowiæ chwa³ê krzy¿a naszego Zbawiciela. Uzyska³ w 1822 r. zezwolenie na obchodzenie liturgiczne wiêta Krwi Chrystusa 1 lipca we wszystkich domach swego
stowarzyszenia, a póniej w miejscach istnienia Bractwa Najdro¿szej Krwi.
Papie¿ Pius IX dekretem Redempti sumus (1849) rozszerzy³ obchód wiêta na
ca³y Koció³, a papie¿ Pius X zatwierdzi³
jego datê na 1 lipca. Do tego kultu zachêca³ papie¿ Jan XXIII w Licie apostolskim
Inde a primis o rozszerzeniu nabo¿eñstwa
ku czci Przenajdro¿szej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa (1960 r.), na który powo³uje siê Jan Pawe³ II podczas swoich
katechez.

na ska¿on¹ Ziemiê
i na dusze,
które grzech upodabnia
do trêdowatych.
Oto przyjmujê Ciebie,
Krwi mojego Jezusa,
i rozlewam Ciê na Koció³,
na wiat, na grzeszników,
na Czyciec.
Pomagaj, pocieszaj,
oczyszczaj, rozpalaj,
przenikaj i u¿yniaj.
O, Boski Soku ¯ycia!
Niechaj obojêtnoæ i grzech
nie przeszkadzaj¹
Ci p³yn¹æ.
Przez wzgl¹d na tych
nielicznych,
którzy Ciê kochaj¹,

Zbieraæ Krew Chrystusa
Miesi¹c lipiec, zgodnie z ludow¹ tradycj¹, powiêcony jest kontemplacji Najwiêtszej Krwi Chrystusa. Czcimy tê tajemnicê,
jednocz¹c siê z Chrystusem w Komunii
wiêtej, rozwa¿aj¹c momenty przelania
Krwi przez Chrystusa, zawarte w liturgii, w
Pimie wiêtym czy w wiadectwie mêczenników.
W dowiadczeniu codziennego tryumfu
z³a, bagatelizowania grzechu, mody na pow¹tpiewanie, profanacji wiêtych tajemnic
i miejsc (np. czarne msze), jestemy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawaæ w sposób duchowy pod krzy¿em Jezusa i zbieraæ Krew Chrystusa, która i dzi wyp³ywa z
Jego Ran. Z adoracji p³ynie ³aska do przyjêcia ka¿dego bólu, ka¿dej ciemnoci, skutku ka¿dego grzechu jako szczególnej obecnoci Krwi Jezusa. Nêdza otaczaj¹cego
wiata wyp³ywaj¹ca z ludzkiej pychy ka¿e
zanosiæ b³agalne: Wybaw nas! do Chrystusa, s³owami Litanii do Jego Krwi. W litanijnych wezwaniach wyznajemy wiarê w moc
Przenajwiêtszej Krwi, a dowiadczaj¹c jej
dzia³ania, stajemy siê zdolni, by upodabniaæ siê do Chrystusa Zmartwychwsta³ego
i stawaæ siê: moc¹ wyznawców, zdrojem
mi³osierdzia, nadziej¹ pokutuj¹cych, pociech¹ p³acz¹cych, ostoj¹ zagro¿onych,
otuch¹ umieraj¹cych.
W podejmowanej walce duchowej musi
nam przywiecaæ zwyciêska prawda o zbawieniu, wyra¿ona w kazaniu papie¿a Leona Wielkiego (V w.): Krwi¹ swoj¹ wiêt¹
ugasi³ Chrystus ów miecz p³omienny, co
nam wzbrania³ dostêpu do krainy ¿ycia (...).
Przed odrodzonymi utracona ojczyzna stoi
na nowo otworem, o ile kto nie przetnie sobie sam tej drogi, któr¹ nawet ³otr potrafi³
otworzyæ wiar¹ swoj¹! (...) Gor¹czkowe
¿ycie doczesne, pe³ne na przemian cierpieñ i radoci, nie powinno nas tak dalece
poch³aniaæ, i¿bymy nie d¹¿yli ca³ym sercem do upodobnienia siê naszemu Zbawicielowi (Mowa 66,3-4)
Jadwiga Ziêba
http://www.jezuici.pl/am/index.htm

przyspiesz i wylej
na wszystkich
ten Boski deszcz,
na nieskoñczon¹ liczbê tych,
którzy umieraj¹ bez Ciebie,
aby przychodzono do Ciebie
po ufnoæ w ¿yciu,
po przebaczenie w mierci,
aby z Tob¹ wchodzono
do chwa³y Twego Królestwa.
Amen.
To wystarczy.
Odczuwasz duchowe pragnienie, a Ja wyci¹gam moje otwarte
¿y³y. Pij z tego ród³a. Poznasz Raj
i smak twego Boga. Tego smaku nigdy ci nie zabraknie, jeli bêdziesz
zawsze potrafi³a przychodziæ do
Mnie z wargami i dusz¹ oczyszczon¹ przez mi³oæ.
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Vox Domini
Z pism Marii Valtorty
I Quaderni, 1 lipca 1943

Bóg na wieki ogarnie
swoj¹ wiat³oci¹ zbawionych

Mówi Jezus:
Nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e dusza dowiadcza pokus. Pokusa jest nawet gwa³towniejsza, gdy stworzenie poczyni³o postêpy na
mojej Drodze.
Szatan jest zazdrosny i przebieg³y. Rozwija sw¹ inteligencjê tam, gdzie potrzeba
wiêcej wysi³ku, aby wyrwaæ jak¹ duszê
Niebu. Cz³owieka ze wiata, który ¿yje dla
cia³a, nie potrzeba kusiæ. Szatan wie, ¿e
on ju¿ sam dzia³a tak, i¿ zabije sw¹ duszê,
i zostawia go, a¿ to uczyni. Ale dusza, która chce nale¿eæ do Boga, przyci¹ga ca³¹
jego nienawiæ.
Jednak dusze nie powinny siê baæ, nie
powinny siê tym za³amywaæ. Bycie kuszonym nie jest z³em. Z³em jest uleganie pokusie.
Bywaj¹ wielkie pokusy. Staj¹c wobec
nich, dusze prawe natychmiast siê broni¹.
Ale s¹ te¿ ma³e pokusy, które mog¹ doprowadziæ was do upadku, a nawet tego nie
spostrze¿ecie. To wyrafinowana broñ Nieprzyjaciela. U¿ywa jej, gdy widzi, ¿e dusza
czuwa i baczy na wielkie [pokusy]. Wtedy
porzuca wielkie sposoby [kuszenia] i ucieka siê do takich subtelnych, które wnikaj¹
w was z ka¿dej strony.
Dlaczego to dopuszczam? A gdzie¿ by³aby zas³uga, gdyby nie by³o walki? Czy
moglibycie siê nazywaæ moimi, gdybycie
nie pili z mojego kielicha?
Jak s¹dzicie? Czy moim kielichem by³a
tylko boleæ? Nie, stworzenia, które Mnie
kochacie. Chrystus  On wam to mówi dla
dodania odwagi  przed wami dowiadczy³
kuszenia.
Czy s¹dzicie, ¿e by³em kuszony tylko na
pustyni?1 Nie. Wtedy szatan zosta³ pokonany wielkimi rodkami, przeciwstawionymi
jego wielkim pokusom. Ale, zaprawdê powiadam wam, ¿e Ja, Chrystus, by³em kuszony tak¿e kiedy indziej. Ewangelia o tym
nie mówi.2 Ale, jak powiada Umi³owany:
Gdyby chciano opisaæ wszystkie cuda, które uczyni³ Jezus, ca³y wiat nie pomieci³by tych ksi¹g.3
Zastanówcie siê, drodzy uczniowie. Ile¿
razy szatan kusi³ Syna Cz³owieczego, aby
Go przekonaæ, ¿e powinien zaniechaæ
Swego ewangelizowania? Co wy wiecie o
zmêczeniu cia³a, utrudzonego nieustannym
pielgrzymowaniem, ci¹g³ym ewangelizowaniem, o znu¿eniu duszy, widz¹cej i czuj¹cej, ¿e otaczaj¹ j¹ nieprzyjaciele oraz dusze, które sz³y za Mn¹ z ciekawoci lub z
nadziej¹ uzyskania ludzkiej korzyci? Ile¿
razy, w chwilach samotnoci, Kusiciel osacza³ Mnie przygnêbieniem! A jak mylicie,
z jak¹ przebieg³oci¹, w tamt¹ noc w Get-
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semani, usi³owa³ wygraæ ostatni¹ walkê
miêdzy Zbawicielem rodzaju ludzkiego a
piek³em?4
Ludzki umys³ nie potrafi poznaæ ani przenikn¹æ tajemnicy tej walki pomiêdzy tym,
co boskie, i tym, co diabelskie. Jedynie Ja,
który tego dozna³em, znam j¹ i dlatego mówiê wam, ¿e Ja jestem tam, gdzie kto cierpi dla Dobra. Ja jestem tam, gdzie kto kontynuuje moje [dzie³o]. Ja jestem tam, gdzie
jest ma³y Chrystus. Ja jestem tam, gdzie
siê dope³nia ofiara.
I powiadam wam, dusze wynagradzaj¹ce za wszystkich, mówiê wam: Nie bójcie
siê. Ja bêdê z wami a¿ do koñca. Ja, Chrystus, zwyciê¿y³em wiat, mieræ i diab³a za
cenê mojej krwi. Dajê wam, dusze-ofiary,
moj¹ Krew przeciw trucinie Lucyfera.
Wasze bardzo ograniczone zdolnoci
umys³owe, wasza embrionalna duchowoæ
nie mo¿e poznaæ tajemnicy Bo¿ej natury.
Jednak ta tajemnica staje siê bardziej poznawalna dla dusz uduchowionych, poród
masy niby duchowych. Przed mi³uj¹cymi
Syna, tymi, którzy s¹ naprawdê oznaczeni
moj¹ Krwi¹, tajemnica ods³ania siê z wiêksz¹ jasnoci¹, gdy¿ moja Krew to Wiedza,
a moje szczególne upodobanie jest Szko³¹.
Dzi jest wielkie wiêto w Niebiosach,
gdy¿ ca³e Niebo piewa dzi Sanctus Barankowi, którego Krew zosta³a wylana dla

Odkupienia ludzi. Ty nale¿ysz do nielicznych, do zbyt nielicznych stworzeñ, które
czcz¹ moj¹ Krew tak, jak powinna byæ
czczona. Do tych, którzy J¹ czcz¹, odk¹d
zosta³a wylana, ta Krew przemawia s³owami ¿ycia wiecznego i ponadzmys³owej wiedzy. Gdyby moja Krew by³a bardziej kochana, czczona, wzywana i gdyby bardziej w
ni¹ wierzono, znik³oby wiele form tego z³a,
które unosi was do bram przepaci.
Gdy jeszcze nie by³a przedstawiana pod
postaci¹ moj¿eszowego baranka, ta Krew
przemawia³a pod os³on¹ proroczych s³ów
w chroni¹cym znaku Tau.5 Mówi³a, odk¹d
by³a rozlewana, przez usta aposto³ów; wo³a³a z moc¹ w Apokalipsie; zaprasza³a
swym wo³aniem ustami mistyków. Ale nie
jest kochana. Nie wspomina siê jej. Nie jest
wzywana. Nie oddaje siê jej czci. Tyle wi¹t
ma mój Koció³. Ale brakuje bardziej uroczystego wiêta mojej Krwi. A w mojej Krwi
jest ratunek!
Dzi, w wiêto mojej Krwi, nawietlam ci
tajemnicê. Powiedz: Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi wiêtemu, gdy¿ to w³anie
o Nas chcê ci powiedzieæ. Waszej ludzkiej
ociê¿a³oci potrzeba wyobra¿eñ, aby pomyleæ o Ojcu i o Duchu  bytach bezcielesnych, nieskoñczenie piêknych, których wy
jednak nie mo¿ecie poj¹æ waszymi ludzkimi zmys³ami. Ciê¿ko wiêc wam zwróciæ siê
do Nich z pe³niejszym zrozumieniem, aby

wezwaæ Ich tak, jak wzywacie Mnie, o którym mylicie jako o Bogu-Cz³owieku. Nie
macie wiêc nawet najmniejszego pojêcia
o niezrównanej tajemnicy naszej Trójcy.
Aby myleæ o Bogu nie trzeba porównañ
z bytami stworzonymi. Boga siê nie porównuje. On jest. W bycie jest wszystko. Ale
byt nie ma cia³a i Byt wieczny nie ma cia³a.
Spójrz: Bóg jest wiat³em. Oto jedyna
rzecz, która mo¿e jeszcze przedstawiaæ
Boga, nie bêd¹c w antytezie z jego duchow¹ Istot¹. wiat³o istnieje, chocia¿ jest bezcielesne. Widzisz je, ale nie mo¿esz go
dotkn¹æ. Ono jest.
Nasza Trójca jest wiat³em, nieograniczonym wiat³em; wyp³ywaj¹cym z samego Siebie, ¿yj¹cym z samego Siebie, dzia³aj¹cym z samego Siebie. Wszechwiat nie
jest tak wielki, jak Ono jest nieskoñczone.
Jego substancja wype³nia Niebiosa, przebiega przez Wszechwiat, panuje nad jaskiniami piekie³. Nie przenika ich  wtedy
bowiem skoñczy³oby siê Piek³o  ale je
przygniata swoim blaskiem, który uszczêliwia Niebo, pociesza Ziemiê, a Piek³o 
przera¿a.
Wszystko jest w Nas troiste. Kszta³ty,
skutki dzia³añ, moce.
Bóg jest wiat³oci¹. Ojciec wysy³a wiat³oæ ogromn¹, majestatyczn¹ i spokojn¹
 nieskoñczony okr¹g, który ogarnia ca³e
stworzenie od chwili, w której zosta³o
powiedziane: Niechaj siê stanie wiat³oæ,
a¿ po wieki wieków. Bóg bowiem, który istnia³ wiecznie, ogarnia stworzenie, odk¹d
ono jest. Bêdzie nadal ogarnia³ to, co w
swej ostatecznej formie, wiecznej, po s¹dzie, pozostanie Jego stworzeniem. Ogarnie tych, którzy bêd¹ z Nim wiecznie w Nie-

biosach.
Wewn¹trz wiecznego ko³a Ojca jest drugie ko³o, zrodzone przez Ojca, dzia³aj¹ce
inaczej, lecz nie dzia³aj¹ce przeciwstawnie,
gdy¿ Natura jest jedna. To Syn. Jego wiat³o, bardziej drgaj¹ce, nie tylko cia³om daje
¿ycie, ale  dziêki swojej Ofierze  udziela
¯ycia tak¿e duszom, utraconego przez nie.
To zalew potê¿nych i s³odkich promieni,
które karmi¹ wasz¹ ludzk¹ naturê i pouczaj¹ wasz umys³.
We wnêtrzu drugiego ko³a jest trzecie,
powsta³e jako wynik dzia³ania dwóch pierwszych: ko³o wiat³a jeszcze bardziej drgaj¹cego i rozpalonego. To Duch wiêty. To
Mi³oæ, która powstaje z relacji Ojca z Synem, istniej¹ca miêdzy Nimi i wyp³ywaj¹ca
z Obojgu, cud nad cudami.
Myl utworzy³a S³owo, i Myl i S³owo
kochaj¹ siê. Mi³oæ jest Parakletem. On oddzia³ywuje na waszego ducha, na wasz¹
duszê, na wasze cia³o. Uwiêca ka¿d¹
wi¹tyniê waszej osoby  stworzon¹ przez
Ojca i zbawion¹ przez Syna, stworzon¹ na
obraz i podobieñstwo Boga Jednego w
Trójcy. Duch wiêty jest krzy¿mem na
stworzeniu waszej osoby, dokonanym
przez Ojca; jest ³ask¹ [pozwalaj¹c¹] korzystaæ z Ofiary Syna; jest Wiedz¹ i wiat³em,
aby poj¹æ S³owo Boga.
To wiat³o bardziej skupione, nie dlatego ¿eby by³o ograniczone w porównaniu z
pozosta³ymi, lecz dlatego ¿e jest duchem
ducha Bo¿ego i dlatego w swoim zagêszczeniu jest najpotê¿niejsze jak najpotê¿niejsze jest w swych dzia³aniach. Dlatego
powiedzia³em: Kiedy przyjdzie Paraklet,
On was nauczy.6 Nawet Ja, bêd¹cy Myl¹ Ojca, która sta³a siê S³owem, nie mogê
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wam daæ poj¹æ tyle, ile mo¿e jednym
olnieniem daæ wam poj¹æ Duch wiêty.
Jeli przed Synem musi siê zgi¹æ ka¿de
kolano, to przed Parakletem musi pochyliæ
siê ka¿dy duch, gdy¿ Duch daje ¿ycie duchowi.
To Mi³oæ, która stworzy³a Wszechwiat,
poucza³a pierwsze s³ugi Boga, sk³oni³a
Ojca do dania Przykazañ, owieca³a Proroków, poczê³a w Maryi Zbawiciela, z³o¿y³a Mnie na Krzy¿u, podtrzymywa³a Mêczenników, kierowa³a Kocio³em, dokonywa³a
cudów ³aski.
Bia³y ogieñ, nie do wytrzymania dla oka
i dla natury ludzkiej, który skupia w Sobie
Ojciec i Syn, jest Kamieniem szlachetnym
naszego wiecznego Piêkna  nie do pojêcia i niemo¿liwym do ogl¹dania. Nieruchomy w bezmiarze Nieba przyci¹ga do Siebie wszystkie duchy mojego Kocio³a tryumfuj¹cego i poci¹ga ku Sobie tych, którzy umiej¹ ¿yæ duchem w Kociele wojuj¹cym.
Nasza Trójca, nasza troista i jedyna natura, skupia siê nieruchoma w jedynym blasku w tym punkcie, z którego rodzi siê
wszystko, co jest, w wiecznym byæ.
Powiedz: Chwa³a Ojcu i Synowi, i Duchowi wiêtemu.
Przypisy:
Por. Poemat Boga-Cz³owieka. Ksiêga II,5-6
(wyd. Vox Domini).
2
Zob. m. in. Poemat Boga-Cz³owieka. Ksiêga
I,59; II,32; II,44; IV,5.
3
Por. J 21,25.
4
Por. Poemat Boga-Cz³owieka. Ksiêga VI,21
(wyd. Vox Domini).
5
Por. Ez 9,1n
6
Por. J 14,26. (Przyp. t³um.)
1

*
Fragment dot¹d
niepublikowanych pism
Marii Valtorty pochodzi
z ksi¹¿ki przygotowywanej
do druku
na wrzesieñ 2005
o roboczym tytule
Koniec czasów.
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Vox Domini

MARTA ROBIN
 mistrzyni ¿ycia duchowego
W Polsce Marta Robin nie jest tak znana jak w. Ojciec Pio, w. Franciszek z Asy¿u czy w. Siostra Faustyna Kowalska.
Przyjrzyjmy siê wiêc tej niezwyk³ej postaci, któr¹ kiedy kto nazwa³ najwiêksz¹ kobiet¹ XX wieku.
DZIECIÑSTWO
Marta Robin (czyt. Robê), czasami s³usznie nazywana Mart¹ od mêki Pañskiej,
przysz³a na wiat w 1902 r. w niewielkiej
wiosce francuskiej Châteauneuf-de-Galaure 60 km na po³udnie od Lyonu (zob. zdjêcie u góry). By³a najm³odsz¹ sporód szeciorga rodzeñstwa. By³a to typowa, ch³opska, biedna rodzina niczym nie wyró¿niaj¹ca siê. Zosta³a zapamiêtana jako pogodne, weso³e dziecko, lubi³a modliæ siê, tañczyæ, miaæ, ¿artowaæ. Gdy sz³a paæ krowy zawsze bra³a z sob¹ Ró¿aniec wiêty.
Marta jako ma³e dziecko jest nad wyraz
pobo¿na, ma szczególne nabo¿eñstwo do
Najwiêtszej Panienki, nazywa³a J¹ pieszczotliwie moja Mama. W wieku 2 lat Marta zapada na tyfus.
Gdy mia³a 5 lat, jej ojciec Józef Robin
zawiesi³ na drzwiach drewniany krzy¿, lecz
bez figury Chrystusa. Na ten widok Marta
zapyta³a, a gdzie jest Pan Jezus? Tato odpowiedzia³ tam Go nie ma. Marta odpowiedzia³a: w takim razie my tam bêdziemy. Mówi¹c te s³owa, czy ju¿ wtedy mog³a przypuszczaæ jakie bêdzie jej dalsze
¿ycie...?
ZAPOWIED CIERPIENIA
Niestety rok 1918, kiedy Marta ma 16 lat,
zapowiada siê pesymistycznie, Marta zaczyna podupadaæ na zdrowiu, ma silne bóle
g³owy, zdarza siê, ¿e traci przytomnoæ, lekarze nie potrafi¹ postawiæ jednoznacznej
diagnozy, s¹ bezradni. Pod koniec listopada Marta upada w kuchni, okazuje siê ¿e
jest to parali¿ nóg. Stan jej zdrowia raz siê
pogarsza, raz polepsza. Dnia 2 grudnia k³adzie siê definitywnie do ³ó¿ka, lekarze rozk³adaj¹ rêce nie mog¹c nic zaradziæ. Marta nie mo¿e jeæ, nie jest w stanie znieæ
wiat³a.
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Zadziwiaj¹ce jest niezwyk³e
zdarzenie z 1921 roku. Odwiedzi³ j¹ ksi¹dz proboszcz, a Marta podczas rozmowy straci³a
przytomnoæ i obudzi³a siê dopiero po miesi¹cu! Wydarzenia
te by³y ju¿ przygotowaniem do
tego, co mia³o nast¹piæ póniej. Dnia 20 maja 1921 roku
dosz³o do niezwyk³ego wydarzenia, pi¹ca Alicja, siostra
Marty obudzi³a siê widz¹c intensywne wiat³o w pokoju,
spyta³a Martê co to za wiat³o?
Otrzymuje odpowiedz: Tak, to piêkne wiat³o, ale ja widzia³am te¿ Najwiêtsz¹ Dziewicê. To by³o pierwsze z licznych objawieñ
jakie mia³a Marta w swoim d³ugim 79-letnim ¿yciu.
Po tej wizji nast¹pi³a czasowa poprawa
stanu zdrowia do tego stopnia ¿e uda³a siê
z pielgrzymk¹ w okolice Chateauneuf-deGalaure. Marta s¹dzi³a, ¿e zosta³a ca³kowicie uzdrowiona, nawet nosi³a siê z zamiarem wst¹pienia do Karmelu tak jak jej
idea³  w. Tereska z Lisieux. Pod koniec
listopada powróci³y bóle nóg i parali¿ dolnych koñczyn. Le¿y w ³ó¿ku, modli siê na
Ró¿añcu, haftuje, czyta Ewangeliê, ksi¹¿ki, przewa¿nie z dziedziny ¿ycia mistycznego, ¿ywoty wiêtych. Notowa³a myli,
które j¹ szczególnie uderza³y:
Mi³oæ niczego nie potrzebuje, jedynie
tego, by nie napotykaæ na opór...
Trzeba, aby by³a w stanie nieustannej
ofiary...
Pewnego dnia po od³o¿eniu ksi¹¿ki us³ysza³a wewnêtrzny g³os:
Dla ciebie to bêdzie cierpienie.
Otwieraj¹c ponownie ksi¹¿kê uderza j¹
inne zdanie:
Bogu trzeba oddaæ wszystko.
Te myli coraz bardziej wnika³y do samej g³êbi jej duszy.
Marta w latach swojego dzieciñstwa rozumowa³a jak przeciêtna dziewczyna, ba³a
siê cierpieñ, ucieka³a od nich, kiedy nawet powiedzia³a: Bi³am siê z Bogiem.
Przeczyta³a kiedy w modlitewniku chrzecijañskim takie oto s³owa:
Dlaczego szukasz pokoju, kiedy stworzona jeste do walki, dlaczego szukasz przyjemnoci, kiedy stworzona jeste do cierpienia.
Marta czu³a wyranie, ¿e te s³owa s¹ skierowane do niej, d³ugo z
nimi walczy³a.
W listopadzie 1923 roku w jej parafii wyrusza pielgrzymka do Lourdes, Marta ma ostatni¹ nadziejê na
wyzdrowienie, jednak dowiaduje

siê ¿e jedna z parafianek te¿ chora, bardzo pragnie tam pojechaæ, wiêc ustêpuje
jej miejsca.
Dla Marty to by³a ostatnia szansa na odzyskanie si³, nie pojechaæ tam znaczy³o dla
niej zrezygnowaæ z nadziei na uzdrowienie. Powoli odkrywa, ¿e jest wezwana do
tego, by jako osoba wiecka czyniæ swe
¿ycie nieustannie ofiar¹ dla Kocio³a i wiata w zjednoczeniu z Jezusem ukrzy¿owanym.
Jest rok 1926 ogólny stan zdrowia 24letniej Marty pogarsza siê do tego stopnia,
¿e s¹dzi siê ¿e nast¹pi nieuchronna mieræ.
Marta by³a w pi¹czce, która trwa³a 3 tygodnie. Gdy siê obudzi³a powiedzia³a: S¹dzê, ¿e nie umrê, potem doda³a: Widzia³am wiêt¹ Teresê. Póniej przysz³a do niej
w. Tereska od Dzieci¹tka Jezus jeszcze
raz, da³a jej wybór: mog³a od razu pójæ do
nieba albo przyj¹æ cierpienie w intencji odrodzenia Kocio³a i ¿ycia chrzecijañskiego we Francji. Postanowi³a z³o¿yæ ofiarê ze
swego cierpienia.
Marta napisa³a wtedy:
AKT
OFIAROWANIA SIÊ BOGU
Panie, mój Bo¿e, o wszystko poprosi³e
sw¹ ma³¹ s³u¿ebnicê,
we wiêc i przyjmij wszystko.
W dniu dzisiejszym oddajê siê Tobie
bez reszty, o umi³owany mojej duszy!
To jedynie Ciebie pragnê
i dla Twojej mi³oci
wyrzekam siê wszystkiego.
Kocham Ciê,
b³ogos³awiê Ciê,
uwielbiam Ciê,
ca³kowicie oddajê siê Tobie,
w Tobie siê chroniê.
Ukryj mnie w Sobie,
gdy¿ moja natura dr¿y pod brzemieniem
okrutnych dowiadczeñ,
jakie zewsz¹d mnie przygniataj¹
i dlatego, ¿e ci¹gle jestem sama.
Mój umi³owany, pomó¿ mi,
zabierz mnie ze Sob¹.

To jedynie w Tobie pragnê ¿yæ
i jedynie w Tobie umrzeæ.
Pomó¿ mi!
PE£NIA OFIARY
W 1927 roku cierpienia Marty zwiêkszaj¹ siê, teraz obejmuj¹ bóle g³owy, nóg, ramion i pleców, a w 1928 roku dotyka j¹
ca³kowita blokada kr¹¿enia w koñczynach,
co oznacza ¿e odt¹d po kres swojego ¿ycia bêdzie le¿eæ w ³ó¿ku (47 lat) jakby tego
by³o ma³o Marta le¿y na zgiêtych kolanach,
mo¿na jako sobie wyobraziæ godzinne le¿enie na zgiêtych kolanach, ale trudno wyobraziæ sobie, ¿e kto tak przele¿a³ 47 lat.
Ju¿ samo le¿enie w ³ó¿ku w ca³kowitej bezczynnoci jest cierpieniem, Marta jednak
nie mog³a nawet przechylic siê na bok.
Ka¿dy dotyk zadawa³ jej ból. Tak wiêc ta
kobieta przele¿a³a 47 lat w jednej pozycji,
na plecach, ze zgiêtymi kolanami. Jeli
przeliczyæ okres od kiedy ma ca³kowity parali¿, (trzeba zauwa¿yæ ¿e Marta ju¿ wczeniej by³a przykuta do ³ó¿ka) da nam to ponad 50 lat w ³ó¿ku. Czy kto jest w stanie
wyobraziæ sobie ogrom tych cierpieñ?
Marta Robin cierpia³a dodatkowo na wiele innych sposobów. Najbardziej w tym
wszystkim zadziwiaj¹cy jest fakt ¿e Marta
w ogóle nie pi, nie je i nie pije! Nie zosta³a
pod³¹czona do kroplówki i nikt jej nie dawa³ po kryjomu po¿ywienia, by³a obserwowana przez sceptyków. Jakiekolwiek podjadanie zosta³o ca³kowicie wykluczone!
Marta nie mog³a nic piæ, wlewano jej na si³ê
do ust wodê, lecz woda sp³ywa³a na tackê.
Wiadomo, ¿e przeciêtny cz³owiek bez po¿ywienia prze¿yje oko³o 40 dni, bez wody
znacznie krócej, gdy odbierze mu siê sen
nie jest w stanie prze¿yæ tygodnia ale jak
mo¿na kompletnie nic nie jeæ, nic nie piæ,
nie spaæ i prze¿yæ w tym stanie 52 lata,
nikt nie mia³ i do tej pory nie ma jakiegokolwiek wyt³umaczenia. Marta ci¹gle odczuwa³a pragnienie picia, lecz niestety nie
by³a w stanie prze³kn¹æ nawet kropli, co potêgowa³o jej i tak bardzo du¿y ogrom cierpieñ.
Dodatkowo szatan drêczy³ j¹ odkrêcaj¹c
kran, Marta s³ysza³a plusk p³yn¹cej wody,
co jeszcze bardziej przyt³acza³o j¹. Nie
spa³a a przecie¿ sen jest ucieczk¹ od smutnej rzeczywistoci, jest wybawieniem. Marta nie by³a w stanie nic prze³kn¹æ, a jednak
jakim cudem wch³ania³a konsekrowan¹
hostiê, to by³ jej jedyny pokarm przez 52
lata. Jak to wyt³umaczyæ?
W ka¿dy czwartek o. Finet przynosi³ jej
Cia³o Jezusa, Marta tylko wtedy by³a w stanie prze³kn¹æ i to by³ jej jedyny pokarm. Kiedy, kto napisa³ ¿e Marta Robin by³a w
stanie postu eucharystycznego, to nie jest
prawd¹! Post siê wybiera, natomiast ona
nie by³a w stanie jeæ, to by³o jej przeznaczenie, a nie post.
Kolejnym zadziwiaj¹cym zjawiskiem by³o
to ¿e hostia sama wêdrowa³a do ust Marty.
Wystarczy³o, ¿e kap³an zbli¿y³ jej hostiê do
ust, a ta sama jakim cudem jakby wyrywa³a siê z palców i wêdrowa³a prosto do
jej ust. Nieraz nawet hostia przemierza³a

o. Finet

odleg³oæ 20 cm zanim trafi³a do ust. To
wszystko niezbicie dowodzi, ¿e Jezus
Chrystus Zbawiciel wszechwiata jest rzeczywicie obecny cia³em i krwi¹ w konsekrowanej hostii.
Nie pominê jeszcze innego zadziwiaj¹cego przyk³adu, w lutym 1939 roku odwiedzi³ j¹ ks. Marzioux, gdy tak rozmawiali, w
pewnym momencie Marta powiedzia³a o¿ywionym g³osem: Jezus ju¿ przyszed³. Ks.
Marzioux wspomina: nie s³ysza³em nawet
szczekania psa zapowiadaj¹cego przybycie wieczornego gocia, po chwili do pokoju wszed³ ks. Finet przynosz¹c komuniê
w.
Ca³e ¿ycie Marty to ci¹g³e udowadnianie, ¿e Bóg istnieje, ¿e jest realnie, a nie
symbolicznie obecny w konsekrowanej hostii! ¯e Jezus Chrystus umar³ za nas na
Krzy¿u dla naszego zbawienia.
Dnia 2 listopada 1928 roku zostaje przyjêta do III Zakonu w. Franciszka, nastêpnej nocy szatan uderza j¹ z wciek³oci piêci¹ tak mocno, ¿e wybija jej dwa zêby.
Szatan nigdy nie darzy³ mi³oci¹ tych, którzy sk³adaj¹ siebie w ofierze za ocalenie
dusz.
Dnia 2 lutego 1929 roku traci w³adze w
ramionach i nie mo¿e ju¿ odt¹d haftowaæ,
a w czerwcu traci w³adze w d³oniach i nie
mo¿e ju¿ przesuwaæ paciorków Ró¿añca.
Stan zdrowia coraz bardziej pogarsza siê,
rodzina s¹dzi, ¿e Marta nied³ugo umrze,
lecz opatrznoæ Bo¿a ka¿e jej prze¿yæ jeszcze wiele lat, bardzo p³odnych lat, w tym
czasie Marta wyrwa³a szatanowi niezliczon¹ iloæ dusz.
WRZESIEÑ, ROK 1930
Ukaza³ siê jej Jezus i zapyta³: Czy
chcesz byæ jak Ja? Marta ju¿ wczeniej
wyrazi³a swoje ca³kowite oddanie w Akcie
ofiarowania w swej pokorze i zaufaniu
powiedzia³a tak. Tu widzimy bardzo wyranie, ¿e Bóg nie jest tyranem i nic na si³ê
nie robi wbrew ludzkiej woli. Maryja Dziewica te¿ wyrazi³a swoje fiat bez tego przyzwolenia nie sta³aby siê Matk¹ Zbawiciela.
Dobry i Mi³osierny Bóg liczy siê z nasz¹
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wol¹. Jezus nazwa³ j¹ Moja córeczka
ukrzy¿owana z mi³oci. Marta wpada w mistyczne stany, dzieje siê to w ka¿dy czwartek, po przyjêciu eucharystycznego Jezusa, wtedy jest ca³kowicie wy³¹czona dla otoczenia, tak jest do niedzieli. Trudno cokolwiek powiedzieæ na temat tych mistycznych
stanów, Marta nie zwierza siê, co siê wtedy z ni¹ dzieje, wiadomo jest tylko, ¿e prze¿ywa Mêkê, tak jakby by³a na Golgocie. Z
jej oczu sp³ywa krew, na swoim ciele nosi
lady stygmatyzacji. Marta ka¿dego czwartku wieczorem bardzo dr¿y ze strachu.
Wszystko wskazuje na to, ¿e prze¿ywa³a
realnie fizycznie i psychicznie Mêkê Jezusa, pocz¹wszy od Ogrójca a¿ po mieræ
na Golgocie.
Pewnego dnia Marcie ukaza³ siê Jezus
mówi¹c:
To ciebie wybra³em, aby prze¿ywa³a moj¹ Mêkê w sposób najpe³niejszy od czasu mojej Matki
i nikt po tobie nie bêdzie jej prze¿ywa³ w Kociele w takiej pe³ni.
Aby mog³a prze¿ywaæ j¹ ca³kowicie, nigdy nie zaniesz, coraz
bardziej postêpuj¹c w cierpieniu.
Spaæ znaczy³oby porzuciæ cierpienie. Bêdziesz cierpieæ coraz bardziej.
Proboszcz parafii nakaza³ zachowaæ absolutne milczenie w sprawie wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w Chateauneuf-de-Galaure, niestety wieci rozesz³y siê po ca³ej
okolicy. Do domu pañstwa Robin zaczêli
przybywaæ ludzie, jedni, ¿eby siê pomodliæ
inni z czystej ciekawoci. Znamienny jest
fakt, kiedy odwiedzi³o j¹ 3 m³odych ateistów, jeden mê¿czyzna i dwie kobiety, przyszli tylko po to aby siê z niej wymiaæ, Marta
przywita³a ich s³owami: Tak to prawda, jestem miechu godna to by³ pocz¹tek rozmów w których owocem by³o to, ¿e ca³a
trójka wst¹pi³a do surowych zakonów, a
przecie¿ byli ateistami. Mê¿czyzna wst¹pi³
do Trapistów, dwie kobiety do Karmelu.
Marta mia³a wiele darów, wiedzia³a co pisze w licie zanim go otworzono, potrafi³a
przewidywaæ przysz³oæ, posiada³a dar bilokacji, proroctwa. Wioska Marty Chateauneuf-de-Galaure jak i ca³y tamtejszy region
Drome zacz¹³ siê powoli nawracaæ, trzeba
podkreliæ, ¿e w tamtych czasach w regionie Drome panowa³a ogólna niewiara. Martê zaczêto nazywaæ wiêt¹.
Jest rok 1939 hitlerowskie wojska niemieckie przekraczaj¹ granicê francusk¹,
Marta czyni kolejn¹ ofiarê z siebie, oddaje
Bogu swój wzrok w intencji ocalenia Francji. Jej proba zostaje wys³uchana Marta
przestaje widzieæ. Od roku 1939 a¿ do jej
mierci w 1981 roku (42 lata) Marta jest
stale w pó³mroku, jej pokój jest zaciemniony, okiennice zamkniête, nawet ciany pomalowano na br¹zowo. Najmniejszy promieñ wiat³a zadawa³ jej ból nie do zniesienia. Z tego okresu nie ma ani jednego
zdjêcia Marty, dopiero po mierci wykonano kilka.
8 sierpnia 1951 roku jej rodzony brat Erni
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przy u¿yciu swojej myliwskiej strzelby pope³nia samobójstwo, trudno jednoznacznie
ustaliæ, co by³o przyczyn¹ tak desperackiego czynu. Wiadomo, ¿e Erni cierpia³ na silne bóle nerwu twarzowego. Marta swoimi
cierpieniami znacznie przewy¿sza³a dolegliwoci brata, a mimo to trwa³a w swoim
przeznaczeniu do koñca, prosi³a Pana o
nowe cierpienia.
DZIWNE SZCZÊCIE
Zachowanie Marty Robin z ludzkiego
punktu widzenia wygl¹da paradoksalnie!
Mimo ogromnych cierpieñ by³a szczêliwa.
To szczêcie wyp³ywa³o ze wiadomoci,
¿e jest z³¹czona z Bogiem. Marta pragnê³a
cierpieæ poniewa¿ wiedzia³a, ¿e cierpienie
bêdzie postêpem w mi³oci, pragnê³a obarczaæ siê nowymi cierpieniami, widzia³a w
tym wszystkim bardzo g³êboki, wymowny
sens, w którym my letni chrzecijanie nie
widzimy nic poza niepotrzebnym kolejnym
cierpieniem. Dla Marty cierpieæ oznacza³o bardziej s³u¿yæ Bogu, jeszcze mocniej
Go kochaæ. Obarcza³a siê cierpieniami innych, zw³aszcza grzeszników, ¿y³a mi³oci¹
najtrudniejsz¹ czyli najbardziej bezinteresown¹, nie lêkaj¹c¹ siê ponieæ ofiary za
innych. Marta by³a szczêliwa, cierpia³a
ogromnie i by³a szczêliwa. Bardzo trudno
to przeciêtnemu cz³owiekowi zrozumieæ.
Nale¿y te¿ wyranie zaznaczyæ, ¿e Marta
by³a tylko cz³owiekiem, wszystko prze¿ywa³a na swój sposób, oczywicie te¿ rozpacza³a, p³aka³a, zdarza³y siê u niej stany
za³amania. Oto jeden z przyk³adów z koñca lat siedemdziesi¹tych: Po jednej z lunych rozmów o ¿yciu mistycznym zmêczona powiedzia³a Jeanowi Guittonowi:
Jak¿e jestemy do siebie podobni! Pan
przykuty jest do swoich myli, jak ja do cierpienia. No, ale trzeba spróbowaæ siê poodkuwaæ, trochê siê rozerwaæ. Jej g³os za³ama³ siê: Która godzina? Dla mnie jest zawsze noc, zawsze ból.
W 1927 roku odwiedzi³a j¹ pewna m³oda dziewczyna, oto jej relacja:
Powiedzia³am jej o tym ¿e mam zamiar
wst¹piæ do zakonu, wtedy w Marcie obudzi³am rozdzieraj¹cy ¿al. Marta siedzia³a
na brzegu ³ó¿ka, p³aka³a i trzyma³a mnie w
ramionach. By³ymy wtedy same w domu,
wszyscy poszli w pole, Marta ba³a siê zostawaæ sama, powtarza³a z rozpacz¹: Nie
nadajê siê do niczego!.
Jeden z najtrudniejszych okresów wyst¹pi³ w latach 1978-81 roku. Najwiêksz¹ mi³oci¹ jest to gdy kto swoje ¿ycie oddaje
za innych, nie mniejsz¹ mi³oci¹ jest to, gdy
kto dobrowolnie (Marta da³a przyzwolenie) powiêca siê w skrajnych przesz³o pó³wiecznych cierpieniach.
ZMAGANIA Z SZATANEM
Szatan nienawidzi wiêtoci, ofiary i
tego, ¿e mu siê zabiera dusze. Marta jak
wielu mistyków czy wiêtych nie by³a wolna od jego dzia³añ. Z³y duch nawiedza³ j¹,
drêczy³ i maltretowa³ duchowo i fizycznie.
Poddawa³ w w¹tpliwoæ jej ofiarê, sugerowa³ jej ¿e to wszystko nie ma sensu, ¿e te
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wszystkie dusze i tak zostan¹ potêpione.
¯e jej ojciec duchowy o. Finet nie chce mieæ
z ni¹ nic wspólnego. U Marty to wszystko
potêgowa³o cierpienie. Czêsto pyta³a ojca
Fineta czy to prawda? Szatan obchodzi³ siê
z Mart¹ bardzo brutalnie, uderza³ j¹ fizycznie. Nie rzadko bywa³o tak, ¿e o. Finet, gdy
przychodzi³ do domu Marty, zastawa³ j¹ le¿¹c¹ na pod³odze, pobit¹ i posiniaczon¹. A
przecie¿ Marta by³a ca³kowicie sparali¿owana, nie mog³a siê nawet obróciæ na bok
le¿¹c w ³ó¿ku. Zdarza³o siê nie raz, ¿e szatan uderza³ jej g³ow¹ o cianê. Nikt inny
nie móg³ tego uczyniæ, gdy¿ tylko o. Finet
mia³ klucze do jej domu. Bywa³o czasem
¿e o. Finet przychodzi³ z kim do Marty, ju¿
przed drzwiami by³o s³yszeæ jakie odg³osy jakby walki.
Na fotografiach pokoju Marty mo¿na zauwa¿yæ na pod³odze przy ³ó¿ku le¿¹cy gruby materac, po³o¿ono go po to aby ograniczyæ moc uderzenia, gdy szatan rzuca³ j¹
o pod³ogê. Zdarza³o siê, ¿e ataki nastêpowa³y w obecnoci o. Fineta i osób przyby³ych. wiadkowie tych zdarzeñ byli zbulwersowani tym, co siê dzia³o. Szatan tak
j¹ mocno i na ró¿ne sposoby maltretowa³,
¿e pewnego dnia skrêci³ jej kark. Jej ból
by³ przera¿aj¹cy.
Bardzo zagadkowa jest mieræ Marty
Robin, nie umar³a ze staroci. Jest to jeden z niewielu bardzo rzadkich zgonów, w
których Bóg dopuci³, aby szatan odebra³
cz³owiekowi ¿ycie.
BY£O TO
6 LUTEGO 1981 ROKU...
O godz.17 o. Finet przychodzi do domu
Marty. Po wejciu do jej pokoju ogarnia go
przera¿enie. Marta le¿y na pod³odze, wokó³ niej le¿a³y porozrzucane ró¿ne przedmioty. Chwyci³ Martê podniós³, lecz ona ju¿
nie ¿y³a. Ojciec Finet nie móg³ siê powstrzymaæ od p³aczu, tak¿e i na pogrzebie. Pogrzeb odby³ siê 12 lutego, Martê pochowano w Saint-Bonnet-de-Galaure obok rodziców, brata i sióstr.
Marta Robin pozostawi³a po sobie wspólnoty Ogniska Mi³oci, które za³o¿y³a przy
pomocy swojego ojca duchowego o. Fine-

ta w 1936 roku. S¹ to katolickie wspólnoty
ochrzczonych kobiet i mê¿czyzn. Zadaniem wspólnot jest organizowanie piêciodniowych rekolekcji oraz dni skupienia. Na
ca³ym wiecie jest ponad 70 takich wspólnot, w tym dwie w Polsce.
Jest pytanie, dlaczego Marta Robin mimo
swojego bezwzglêdnego heroizmu, powiêcenia i wiêtoci ¿ycia nie jest jeszcze
og³oszon¹ wiêt¹? Marta Robin zapewne
zostanie og³oszona wiêt¹ ale jak to w takich przypadkach bywa Stolica Apostolska
nigdy siê nie spieszy. Obecnie s¹ nadal studiowane zapiski Marty. Watykan jest oczywicie zainteresowany beatyfikacj¹ Marty
Robin, od samego pocz¹tku Koció³ Katolicki odnosi³ siê do Marty bardzo przychylnie, wyraz temu da³ papie¿ Jan Pawe³ II
mówi¹c: Dla dzisiejszego wiata Marta
Robin jest kontynuacj¹ odkupienia. Musimy po prostu cierpliwie czekaæ i modliæ siê
o beatyfikacje.
T¹ schorowan¹ kobietê w ci¹gu jej ¿ycia
odwiedzi³o przesz³o 100 tys. osób, dla ka¿dego z nich spotkanie z Marta by³o now¹
nadziej¹, inspiracj¹ do lepszego ¿ycia, ka¿dy kto opuszcza³ jej pokój wychodzi³ ju¿
inny, w tym kilku znanych polskich kap³anów.
Na zakoñczenie zacytujê Martê:
Jedna rzecz pozostaje zawsze i jest dostêpna dla ka¿dego: radoæ innych...
Daæ im trochê wiêcej spokoju, otuchy, nadziei, wywo³aæ
umiech.
To wszystko jest s³odka praca i nie trzeba do tego koniecznie staæ na nogach ani mieæ dobrego zdrowia. Wrêcz przeciwnie.
Nikt inny nie zrozumie tego
lepiej jak ten, kto wiele przecierpia³...
Odsy³am do lektury ksi¹¿ki:
Marta Robin. Nieruchoma podró¿
Jeana-Jacques Antiera, £ód 2003
Artur Wnêk
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Marta Robin i Garabandal
Moje pierwsze spotkanie z Mart¹ Robin
mia³o miejsce w latach 1949-50 z okazji rekolekcji odprawionych w Châteauneuf-deGalaure. Od tamtego czasu otrzyma³em
wiele ³ask, dziêki jej radom, modlitwie i zas³ugom, za które nigdy siê nie odp³acê jej i
Panu. W czasie ka¿dych rekolekcji odprawianych w Châteauneuf-de-Galaure dostêpowa³em ³aski rozmowy z Mart¹, w jej domu, w La Plaine. Najwa¿niejsza odby³a siê
w pierwszych miesi¹cach 1971. Nasza rozmowa dotyczy³a wy³¹cznie Garabandal.
Najpierw chcia³bym wyjaniæ wydarzenia i
g³ówny problem, wobec którego stan¹³em.
Ojciec Materne Laffineur  pierwszy kap³an francuski, który wzi¹³ w swe rêce rozpowszechnianie przes³ania z Garabandal
 zosta³ wezwany przez Pana 28 listopada
1970. W swej pionierskiej pracy bardzo
wczenie poprosi³ mnie o wspó³pracê. By³a
ona gruntowna, pe³na i braterska... Moja
doskona³a znajomoæ skomplikowanej sytuacji spowodowa³a, ¿e po jego mierci
obawia³em siê powa¿nych trudnoci. By³o
jeszcze gorzej... Och! Nie mam zamiaru
tego opisywaæ. To «gorzej» mogê jedynie
okreliæ jednym s³owem samej Marty Robin: to by³ «sos»... Zdecydowa³em natychmiast, ¿e przez wiele miesiêcy zachowam
milczenie, bêdê przebywa³ w «pustelni»,
aby siê modliæ, zastanawiaæ i obserwowaæ,
co siê stanie. Ostatecznie pojecha³em do
Châteauneuf, by zobaczyæ siê z Mart¹.
Nigdy nie zapomnê naszej rozmowy.
 Droga siostro Marto, jak siostra wie,
zajmujê siê Garabandal...
 Tak, ojcze...
 Wspó³pracowa³em z ojcem Laffineu-

rem... Umar³ w listopadzie i wszystko, co
potem nast¹pi³o to...
 Tak, to sos...
 Widzê, ¿e sprawa ta jest znana. Przychodzê wiêc prosiæ o radê. Co do mnie,
sytuacja wydaje mi siê tak trudna, ¿e wola³bym zajmowaæ siê ju¿ tylko parafi¹ w
Chazay-dAzergues. W tej pos³udze mam
ju¿ doæ pracy...
G³osem zdecydowanym i prawie ostrym:
 Wiêc to tak, mój ojcze... Chce ojciec
wszystko zostawiæ!...
Przyj¹³em te s³owa prosto do serca i czeka³em na dalszy ci¹g.
 No tak, co nale¿y uczyniæ, ojcze, jeli
otrzyma³o siê ³aski?
 Zrozumia³em, siostro Marto... Trzeba,
¿ebym na nowo zaj¹³ siê szerzeniem orêdzia z Garabandal? Jednak robi¹c to, bêdê
otrzymywa³ uderzenia kijem z wszystkich
stron: ze strony «sosu», ze strony kap³anów, wikariuszy generalnych, a nawet uderzenia pastora³ami biskupów!...
 No i dobrze! Ofiaruje je ojciec Dobremu Bogu. Niech ojciec opowie mi o «dzieciach» z Garabandal...
Uczyni³em to. Marta s³ucha³a, czasem
prosi³a o uzupe³nienie... W koñcu powiedzia³a mi:
 Proszê powiedzieæ tym czterem ma³ym, ¿e ka¿dego dnia siê za nie modlê.
Ograniczony czas przyznany mi na rozmowê zbli¿a³ siê do koñca. Marta powiedzia³a mi:
 Czy chce ojciec, abymy odmówili razem "Ojcze nasz" i "Zdrowa Maryjo"?
 Tak, Marto. Za dziewczynki z Garabandal, za biskupa, za siostrê i za Ogniska
Mi³oci i za uderzenia
kijami!...
 Tak, ojcze.
 Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo...
Po naszej modlitwie
powiedzia³em:
 Marto, czy zgodzi³aby siê siostra, ¿eby
mój anio³ stró¿ zaprasza³ ka¿dego dnia jej
anio³a stró¿a, by uczestniczyli w mojej Mszy
wiêtej!
 O, tak, ojcze. Bêd¹
siê razem modliæ.
Nasze spotkanie zakoñczy³o siê jak zwykle
b³ogos³awieñstwem,
którego udziela³em z
g³êbokim wzruszeniem. Z lekkim i odwa¿nym sercem wyszed³em od Marty i uda³em
siê do kaplicy Ogniska
Mi³oci. Na kolanach
przed Panem Jezusem

z³o¿y³em dziêkczynienie za otrzymane
wiat³o. Potem zwracaj¹c siê do Najwiêtszej Dziewicy powiedzia³em: «Najwiêtsza
Matko, zrozumia³em, dobrze zrozumia³em... Chcesz tego... Wezmê wiêc na nowo
moj¹ laskê podró¿n¹... Jestem gotowy iæ
dla Ciebie a¿ na kraniec wiata...»
W rezultacie spotyka³em siê wiele razy
z Mart¹ Robin. Za ka¿dym razem mówilimy o Garabandal. Interesowa³a siê rozpowszechnianiem Orêdzia. Lubi³a otrzymywaæ z moich ust nowiny o czworgu «dzieciach z Garabandal», o ich rodzinach, a
zw³aszcza o... biskupie z Santander.
Inne wiadectwo o Marcie Robin i Garabandal pochodzi od biskupa J. Bretault.6
Pewnego dnia zawioz³em go do Châteauneuf-de-Galaure, dok¹d tak lubi³ jedziæ.
Zanim go tam pozostawi³em, zobowi¹za³em go do pozdrowienia w moim imieniu
Marty i postawienia jej krótkiego pytania.
Odpowied na to krótkie pytanie sta³a siê
d³ug¹ relacj¹, któr¹ natychmiast dla mnie
spisa³, ze ³zami radoci przed Najwiêtszym Sakramentem... Biskup J. Bretault by³
zaskoczony wszelkimi informacjami, jakie
posiada³a Marta na temat trudnoci w upowszechnianiu we Francji garabandalskiego Orêdzia po mierci o. Laffineura. Zobowi¹za³a go do przekazania mi kilku szczegó³ów i rad... Sta³y siê one dla mnie bardzo u¿yteczne i skuteczne.
Faktem jest, ¿e Marta Robin by³a znana
i kochana przez papie¿a Piusa XI, Piusa
XII, Jana XXIII, Paw³a VI, jak i przez naszego papie¿a Jana Paw³a II. W tej ma³ej
wieniaczce mieszka³a m¹droæ Ducha
wiêtego. Zarówno wielcy jak i mali tej ziemi przychodzili ze wszystkich zak¹tków
wiata, aby poradziæ siê jej w problemach
powa¿nych i najczêciej ogromnie skomplikowanych. Dla jednych i dla drugich by³a
bardzo pokornym prorokiem i pewnym
przewodnikiem. Jak¿e móg³bym myleæ, ¿e
«wiêta z Châteauneuf-de-Galaure» skierowa³a mnie w lep¹ uliczkê albo na fa³szywy tor, kiedy pomaga³a mnie, biednemu kap³anowi, odzyskaæ równowagê i ponownie podj¹æ pracê nad rozpowszechnianiem Orêdzia Matki Bo¿ej z Góry Karmel z
Garabandal? Dla tej pracy ewangelizacyjnej Marta Robin by³a i pozostanie w moim
kap³añstwie wiat³em i pomoc¹.
Alfred Combe
*
Objawienia w Garabandal, które mia³y
miejsce w latach 1961-65 zosta³y opisane
przez hiszpañskiego kapucyna w ksi¹¿ce
«GARABANDAL. WYDARZENIA I DATY. CZY KONIEC
CZASÓW JEST BARDZO BLISKI?» Jest w niej m. in.
zapowied, i¿ po mierci Jana Paw³a II nast¹pi koniec czasów, czyli koniec wa¿nej epoki, z któr¹ zwi¹z¹ siê ogólnowiatowe wydarzenia: oczyszczenie duchowe ludzi oraz
wielki cud. Oferujemy kolejne wydanie ksi¹¿ki
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Nowoci
LKTO PRZYCHODZI DO MNIE, NIE BÊDZIE PRAGN¥£...

Ksi¹¿ka stanowi zbiór dyktand spisanych przez Mariê Valtortê, a dotycz¹cych Eucharystii. Przygotowalimy j¹ na trwaj¹cy obecnie Rok Eucharystii, og³oszony jeszcze przez S³ugê Bo¿ego Papie¿a Jana Paw³a II. Dyktanda uzupe³nia opis Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia Eucharystii przez Chrystusa.
Jasne zdanie o dziele M. Valtorty przedstawi³ Papie¿ Pius XII, który poproszony o
wydanie opinii, rzek³: «Opublikujcie to dzie³o w formie, w jakiej zosta³o napisane. Nie ma
potrzeby wydawaæ opinii o jego pochodzeniu. Kto przeczyta ten zrozumie.» (Osservatore
Romano, 26.02.1948). Ksi¹¿ka liczy 176 stron (format: 145 x 205 mm). Cena: 10 z³.
LTAJEMNICA MSZY WIÊTEJ
Zapis pouczenia o Mszy wiêtej, jakie otrzyma³a Boliwijka Catalina Rivas. Fragment
tego tekstu by³ drukowany w jêzyku polskim w pimie Mi³ujcie siê. O miecie Cochabamba, w któym mieszka mistyczka, w. Jan Bosko powiedzia³: W górach Ameryki Po³udniowej, miêdzy 15 a 20 równole¿nikiem, zostan¹ odkryte wielkie bogactwa, w postaci minera³ów i surowców, ale prawdziwe znaczenie bêd¹ mia³y nie te, ukryte w ziemi, lecz inne,
cenniejsze od z³ota, których bogactwo rozci¹gnie siê nie tylko na kontynent po³udniowoamerykañski, lecz na ca³y wiat i oczy wszystkich bêd¹ zwrócone na to miejsce.
W³adze Kocio³a poruszone tymi Bo¿ymi znakami, przekonawszy siê, ¿e s¹ prawdziwe
i istotne w ewangelizacji dzisiejszego wiata, powo³a³y w Boliwii organizacjê pod nazw¹
Apostolat Nowej Ewangelizacji, która zajmuje siê rozpowszechnianiem Bo¿ego orêdzia
podyktowanego Catalinie. W najnowszym wydaniu jej ksi¹¿ek, do których nale¿y Tajemnica Mszy wiêtej, abp Apaza napisa³: Przeczytalimy ksi¹¿ki Cataliny i jestemy przekonani, ¿e jedynym ich celem jest prowadzenie nas wszystkich drog¹ zapocz¹tkowan¹ w
Ewangelii. Ksi¹¿ki podkrelaj¹ wyj¹tkowe miejsce Dziewicy Maryi  naszego wzoru w naladowaniu i pod¹¿eniu za Jezusem Chrystusem  Matki, której powinnimy siê powierzyæ
z ca³kowitym zaufaniem i mi³oci¹. Ukazuj¹, jak powinien postêpowaæ prawdziwie wierz¹cy
chrzecijanin. Z tych wszystkich wzglêdów wyra¿am zgodê na ich wydrukowanie i polecam
jako materia³ do medytacji i duchowego kierownictwa, odpowiadaj¹c na wezwanie Pana,
który pragnie zbawiæ wiele dusz, ukazuj¹c im, ¿e jest Bogiem ¿ywym, pe³nym mi³osierdzia
i mi³oci.
Objêtoæ: 48 stron (format: 105 x 145 mm). Cena: 3 z³

LPRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU  14 Tom Orêdzia Pokoju i Mi³oci

Kolejny, ale ju¿ ostatni tom orêdzi Prawdziwego ¯ycia w Bogu, jakie otrzymywa³a dla
wiata Vassula Ryden, koñcz¹cy siê dat¹ 30 kwietnia 2003 r. Tom jest szczególny w swej
treci, gdy¿ Zeszyty 108-110 zawieraj¹ PIEÑ NAJWIÊTSZEJ TRÓJCY, kontynuuj¹c¹
jakby Pieñ Oblubieñca. W tomie tym coraz wyraniej zarysowuje siê charakter oczekuj¹cego ludzi duchowego oczyszczenia na podobieñstwo ognia, który rozpali ka¿dego cierpieniem i têsknot¹ za Bogiem, a doprowadziæ ma ka¿d¹ duszê do g³êbokiej przemiany i
zespolenia ju¿ tu, na ziemi, z Bogiem-Mi³oci¹.
We wstêpie: KORESPONDENCJA VASSULI Z KONGREGACJ¥ NAUKI WIARY, która
na probê kard. J. Ratzingera mia³a zostaæ upubliczniona na ca³ym wiecie w³anie przez
zamieszczenie jej w niniejszym tomie Orêdzi. Oznacza to zatem, i¿ kard. Ratzinger:
l wyrazi³ zgodê na druk ksi¹¿ki z kolejnymi Orêdziami;
l wyrazi³ zgodê na jej rozpowszechnienie;
l wyrazi³ zgodê na czytanie kolejnego tomu Prawdziwego ¯ycia w Bogu. Ksi¹¿ka
liczy a¿ 304 strony (format: 145 x 205 mm). Cena: 15 z³.
LPRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU  1 Tom
Wydanie orêdzi w pierwotnym uk³adzie, zawieraj¹ce 16 zeszytów (wydanie III). Ksi¹¿kê ³atwiej zabraæ w podró¿, ofiarowaæ, czy po prostu po¿yczyæ, zachêciæ do jej lektury. Na pocz¹tek tego tomu zosta³y przeniesione, w porz¹dku chronologicznym, orêdzia Anio³a Daniela, które Vassula opublikowa³a doæ póno.
W tomie pierwszym: krótka prezentacja dokonana przez ks. prof. René
Laurentina oraz kilka bardzo ciekawych komentarzy teologicznych, autorstwa m. in. O. Roberta Faricy i s. Lucy Rooney, ks. abpa Franjo Franicia, o. Christiana Curty  egzorcysty, zmar³ego o. prof. L. Rupcicia oraz
redaktora polskiego wydania  ks. dr Micha³a Kaszowskiego. Ksi¹¿kê
koñczy indeks biblijny i s³owny oraz wiadectwa czytelników.
Ksi¹¿ka liczy 400 stron (format: 150 x 210 mm). Cena: 15 z³.
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MODLITEWNE
ODMAWIANIE CREDO
Odmawianie CREDO staje siê bardzo ubogacaj¹c¹ duchowo modlitw¹, gdy ³¹czy siê
z uwielbieniem i z dziêkczynieniem. Oto
mo¿liwe modlitewne rozmylanie nad poszczególnymi czêciami CREDO.
Wierzê w jednego Boga, Ojca wszechmog¹cego, Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
Wierzê w jednego Boga, uwielbiam i kocham Tego, który jest Ojcem wszechmog¹cym, Stworzycielem nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wierzê w Ciebie i Dziêkujê Ci, Ojcze
wszechmog¹cy, za to, ¿e stworzy³e i mnie,
istotê widzialn¹ przez swoje cia³o i niewidzialn¹ ze wzglêdu na niemierteln¹ duszê, któr¹ Ty we mnie stworzy³e.
I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bo¿ego Jednorodzonego, który z
Ojca jest zrodzony przed wszystkimi
wiekami. Bóg z Boga, wiat³oæ ze wiat³oci, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, Zrodzony, a nie stworzony, wspó³istotny Ojcu, a przez Niego wszystko siê
sta³o.
Wierzê w jednego Pana Jezusa Chrystusa. Kocham Tego, który jest Synem Bo¿ym
Jednorodzonym. Uwielbiam Tego, który z
Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, wiat³oæ ze wiat³oci, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego,
Zrodzony, a nie stworzony, wspó³istotny
Ojcu, a przez Niego wszystko siê sta³o.
Dziêkujê Ci, Synu Bo¿y, za wszystko, co
przez Ciebie siê sta³o: za to, ¿e istniejê i
¿e przez Ciebie zosta³em odkupiony.
On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zst¹pi³ z nieba. I za spraw¹ Ducha wiêtego przyj¹³ cia³o z Maryi Dziewicy i sta³ siê cz³owiekiem. Ukrzy¿owany równie¿ za nas pod Poncjuszem Pi³atem zosta³ umêczony i pogrzebany.
Wierzê w Syna Bo¿ego, kocham Go,
uwielbiam i dziêkujê Mu za to, ¿e dla naszego zbawienia zst¹pi³ z nieba i za spraw¹ Ducha wiêtego przyj¹³ cia³o z Maryi
Dziewicy, i sta³ siê cz³owiekiem. Dziêkujê

Ci za to, ¿e dla mojego zbawienia pozwoli³e siê ukrzy¿owaæ za czasów Poncjusza
Pi³ata, za to, ¿e dla mojego szczêcia
wiecznego zosta³e umêczony i pogrzebany. Dziêkujê Ci za to, ¿e sta³e siê cz³owiekiem i z³o¿y³e siebie w ofierze na krzy¿u po to, bym móg³ na zawsze ¿yæ w szczêciu nieba.
I zmartwychwsta³ trzeciego dnia, jak
oznajmia Pismo. I wst¹pi³ do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
Wierzê w Jezusa Chrystusa, kocham i
uwielbiam Tego, który zmartwychwsta³ trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Dziêkujê
Ci, Jezu, za twoje zmartwychwstanie, bo
dziêki niemu i moje cia³o powróci do ¿ycia,
które nigdy siê nie skoñczy.
I powtórnie przyjdzie w chwale s¹dziæ
¿ywych i umar³ych, a królestwu Jego nie
bêdzie koñca.
Wierzê w Jezusa Chrystusa, kocham i
uwielbiam Tego, który przyjdzie s¹dziæ ¿ywych i umar³ych, a królestwu Jego nie bêdzie koñca. Dziêkujê Ci za to, ¿e przez
swoj¹ ³askê i przebaczenie grzechów przygotowujesz mnie na s¹d prowadz¹cy nie
do potêpienia, lecz do zbawienia. Dziêkujê Ci za ustanowienie Twojego królestwa,
któremu nie bêdzie koñca. Spraw, proszê
Ciê pokornie, abym w nim ¿y³ na zawsze.
Wierzê w Ducha wiêtego, Pana i O¿ywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwa³ê; który mówi³
przez Proroków.
Wierzê w Ducha wiêtego, kocham i
uwielbiam Tego, który jest Panem i O¿ywicielem moim, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwa³ê; który mówi³
przez Proroków. Dziêkujê Ci, Duchu wiêty, za to, ¿e mnie o¿ywiasz swoj¹ ³ask¹, ¿e
mówisz do mnie przez swoje skryte natchnienia i przez Proroków, a tak¿e za to,
¿e mnie prowadzisz do Ojca i Syna, od którego pochodzisz. Uwielbiam Ciê wraz z Ojcem i Synem.
Wierzê w jeden, wiêty, powszechny i
apostolski Koció³.

Wierzê i jestem Ci wdziêczny za jeden,
wiêty, powszechny i apostolski Koció³,
przez który mnie pouczasz, o¿ywiasz ³askami sakramentalnymi i prowadzisz do zbawienia.
Wyznajê jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
Wyznajê jeden chrzest na odpuszczenie
grzechów. Dziêkujê Ci za ten sakrament i
za wszystkie otrzymane w nim ³aski. Dziêkujê Ci za uwolnienie mnie od grzechu pierworodnego, za o¿ywienie mnie ³ask¹
uwiêcaj¹c¹, za wszczepienie mnie w ¿ycie Trójcy wiêtej i za w³¹czenie mnie w
Koció³.
I oczekujê wskrzeszenia umar³ych. I
¿ycia wiecznego w przysz³ym wiecie.
Amen.
Oczekujê wskrzeszenia umar³ych. Wierzê w nie i dziêkujê Ci za nie. Dziêki bowiem wierze w niemiertelnoæ duszy i w
¿ycie wieczne cia³a, po zmartwychwstaniu,
myl o mierci nie prowadzi mnie do rozpaczy. Z ufnoci¹ oczekujê ¿ycia w przysz³ym wiecie. Mam nadziejê, ¿e udzielisz
mi go na zawsze, bo Ty, Ojcze wszechmog¹cy, Synu Bo¿y i Duchu wiêty, jeste nieskoñczon¹ troist¹ Mi³oci¹. Chwa³a niech
bêdzie Ojcu i Synowi, i Duchowi wiêtemu. Amen.
Ks. Micha³ Kaszowski

LPRZYGOTOWANIE NA SPOTKANIE Z OJCEM

Ten ma³y fragment pism Marii Valtorty to Bo¿e pouczenia o przygotowaniu na mieræ. Ukazuj¹ mi³oæ Boga do cz³owieka, pouczaj¹,
jak wiadomie i dobrze przekroczyæ próg miêdzy ¿yciem doczesnym a wiecznoci¹ oraz jak zrozumieæ tajemnicê mierci. Tekst 
nosz¹cy w oryginale tytu³ Godzina przygotowania na mieræ  uzupe³nilimy kilkoma dyktandami o tej samej tematyce. Ksi¹¿eczka
warta jest wiêc gor¹cego polecenia wszystkim bez wyj¹tku i bez wzglêdu na wiek. Uczy ufnego spojrzenia na ¿ycie, na przysz³oæ, na
mieræ w³asn¹ i bliskich, bez wzglêdu na jej okolicznoci.
48 strony (format: 105 x 145 mm). Cena: 2 z³
LMODLITEWNIK DLA GRUP PRAWDZIWEGO ¯YCIA W BOGU
Modlitewnik, który s³u¿yæ mo¿e wszystkim, pragn¹cym modliæ siê we wspólnocie, zgodnie ze wskazówkami przygotowanymi przez
Vassulê. Jest przewodnikiem po takiej modlitwie, w gronie przyjació³, w rodzinie, a czasem nawet, jeli nie ma innej mo¿liwoci,
indywidualnie. Objêtoæ: 48 stron (format: 145 x 205 mm). Cena: 2,5 z³
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W MEDZIUGORJU ZDARZAJ¥ SIÊ
PRAWDZIWE CUDA !
Rozmowa przeprowadzona z Wilfriedem Jockelem
10 wrzenia 2004 roku, w Medziugorju.
W niedzielê Zes³ania Ducha
wiêtego 2004 roku, w katedrze w Fuldzie, biskup Henryk Józef Algermissen uroczycie wywiêci³ Wilfrieda Jockela na sta³ego diakona, wprowadzaj¹c go tym samym w
wykonywane odt¹d codzienne obowi¹zki.
II Sobór Watykañski umo¿liwi³ ¿onatym mê¿czyznom
przyjmowanie wieceñ sta³ego diakonatu. Okrelenie sta³y wyranie wskazuje, i¿ nie
chodzi w tym przypadku o poredni stopieñ w drodze do
wiêceñ kap³añskich.
Sta³y diakon jest powo³any
do s³u¿by pomocniczej w wype³nianiu ró¿nych powinnoci i zadañ duszpasterskich,
charytatywnych. W liturgii
asystuje przy sprawowaniu mszy
w. Prowadzi ró¿nego rodzaju
nabo¿eñstwa modlitewne, mo¿e
udzielaæ sakramentu Chrztu
wiêtego. Istnieje równie¿ mo¿liwoæ powierzania sta³ym diakonom prowadzenia ceremonii pogrzebowych b¹d udzielania sakramentu Ma³¿eñstwa.
Sta³ym diakonem mo¿na zostaæ w wieku od 35 lat. Warunkiem niezbêdnym w przypadku
¿onatych mê¿czyzn jest wyra¿enie zgody przez ma³¿onkê.
Diakon Wilfried Jockel wyrazi³
gotowoæ przekazania czytelnikom kwartalnika Medziugorje
wiadectwa swojej ¿yciowej drogi do diakonatu, w czasie rozmowy, której przebieg poni¿ej publikujemy.
 Prosimy o bli¿sze przedstawienie
siê naszym czytelnikom...
Nazywam siê Wilfried Jockel, pochodzê
z parafii Kirchhain w Hesji. Mam 56 lat i
dawniej by³em mistrzem fryzjerskim. Po
ojcu przej¹³em i samodzielnie prowadzi³em
zak³ad, zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹. Wyros³em w rodzinie protestanckiej, w dojrza³ym wieku doæ aktywnie zaanga¿owa³em
siê w kierowanie ewangelickim, kocielnym
chórem i zespo³em puzonistów, co trwa³o
przez 10 lat.
 Bardzo czêsto mo¿na pana, Wilfridzie, spotkaæ w Medziugorju, w rodzinie Miljenki Vasilja. Jak rozumieæ te
czêste kontakty z Medziugorjem?
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Po raz pierwszy przyjecha³em do Medziugorja w roku 1996 wiedziony po prostu ciekawoci¹. W domu potrafi³em tak
wszystko zorganizowaæ, ¿e nikt nie dowiedzia³ siê, dok¹d pojecha³em, by³em przecie¿ ewangelikiem. Zatelefonowa³em do
niejakiego pana Teisera, który organizowa³
podró¿e do Medziugorja, pytaj¹c czy móg³bym pojechaæ, ale tak by moi rodzice siê o
tym nie dowiedzieli. Tak siê sta³o, jednak
organizatorzy zapytali mnie, jakby co
przewiduj¹c, czy ju¿ kiedy tam by³em,
mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e pobyt w Medziugorju odmieni moje ¿ycie.
Nie zra¿ony takim proroctwem pojecha³em do Medziugorja i wszystko, co prze¿y³em i czego by³em wiadkiem, by³o dla mnie
czym zupe³nie nowym: msza wiêta, modlitwa ró¿añcowa... mo¿na powiedzieæ, i¿
z jednej strony prze¿ywa³em to jakby z
pewnego dystansu, jednoczenie w pe³ni
wiadom, ¿e Bóg jest tu prawdziwie obecny oraz ¿e do Medziugorja przyjecha³em
kierowany wezwaniem Matki Bo¿ej. Wieczorem, uczestnicz¹c we mszy wiêtej nie
potrafi³em powstrzymaæ siê od p³aczu i w
mylach powtarza³em: Matko Bo¿a, jestem
przecie¿ ewangelikiem!
W tym momencie nie wiedzia³em, co powinienem uczyniæ. Krótko mówi¹c by³o w
tym wszystkim co przykuwaj¹cego uwagê, co fascynuj¹cego i sta³o siê dla mnie
jasne, ¿e spróbujê ¿yæ wed³ug wskazañ zawartych w orêdziach Gospy. Po powrocie
do domu tak w³anie siê sta³o; w³asnorêcznie z paciorków i sznurka wykona³em ró¿aniec.
W nastêpnych latach nie mog³em siê po-

wstrzymaæ od kolejnych podró¿y do
Medziugorja. By³em tu w roku 1997 i
dwukrotnie w roku 1998. Zgodnie z
prawd¹ powiem, ¿e wracaj¹c z tych
podró¿y do domu, rodzina by³a
wprost przera¿ona tym, co siê ze
mn¹ dzieje. Jedynie moja ¿ona post¹pi³a w³aciwie, mówi¹c: Muszê
sama zobaczyæ, co siê tam w tym
Medziugorju dzieje...
Za dar szczególnej ³aski uwa¿am,
¿e i ¿ona prze¿y³a pobyt w Medziugorju tak samo jak ja. Jeszcze w tym
samym roku 1998 przeszlimy na
³ono kocio³a katolickiego, co w naszej rodzinie nie by³o spraw¹ prost¹.
Zarówno rodzice jak i nasz najstarszy syn pozostawali nadal ca³kowicie przekonani do wyznania ewangelickiego, byli praktykuj¹cymi protestantami. Nietrudno zrozumieæ, i¿
w takiej sytuacji nasze nawrócenie
na katolicyzm nie zosta³o przyjête z radoci¹. £atwiej by³o jednak zrozumieæ nasz¹
decyzjê dziêki temu, ¿e zosta³a podjêta zarówno przeze mnie jak i z równym przekonaniem przez ¿onê.
 Wróæmy jeszcze do nieco wczeniejszego okresu, szczególnie do
us³yszanego g³osu Matki Bo¿ej, zachêcaj¹cej do wyjazdu do Medziugorja.
Czy wówczas istnia³y ju¿ jakie myli,
przewidywania: czym to siê mo¿e
skoñczyæ?
W³aciwie takich przewidywañ raczej nie
by³o. By³y natomiast jakie niejasne jeszcze odczucia, wra¿enia. Ostatecznie nast¹pi³o to, co ju¿ wczeniej siê zdarzy³o, kiedy
w dojrza³ym wieku, równie¿ w wyniku jakby doznanego wo³ania, podj¹³em naukê gry
na puzonie. Po prostu: kiedy co takiego
rodzi siê w moich mylach, szybko i z przekonaniem staram siê to urzeczywistniæ; s¹dzê, i¿ tak mo¿na te¿ wyjaniæ moje postanowienie, by ¿yæ orêdziami Gospy.
Wkrótce jednak uwiadomi³em sobie, ¿e
mogê tak postêpowaæ tylko bêd¹c katolikiem. Jednak w tym okresie nadal by³em
aktywny w ewangelickim bractwie duchowym, nadal kierowa³em chórem i zespo³em muzycznym.
Nieco zawi³a dla mnie sytuacja trwa³a
przez 5 miesiêcy. Modli³em siê do Matki
Bo¿ej aby pomog³a rozstrzygn¹æ tê duchow¹ dla mnie rozterkê. Po wspomnianym
okresie wszystko zosta³o uporz¹dkowane
- kierownikiem chóru ju¿ nie jestem, pozosta³em nadal tylko jednym z cz³onków. W
tej sprawie szczerze wyznam, ¿e nie zo-

sta³em katolikiem, chc¹c wyst¹piæ z kocio³a ewangelickiego, lecz dlatego, aby móc
¿yæ zgodnie z orêdziami Gospy. Dla mnie
zrozumia³e jest, ¿e wychodz¹c z jednego
niedoskona³ego kocio³a wst¹pi³em do drugiego, równie¿ nie w pe³ni doskona³ego.
Kolejn¹ zmian¹ w rodzinie by³a decyzja
syna, by równie¿ przejæ na katolicyzm.
Wczeniej gnêbi³a mnie myl czy nie przysparzam synowi k³opotów zwi¹zanych z
moim nawróceniem, kiedy on nadal pozostawa³ ewangelikiem. Obecnie sytuacja jest
ju¿ jasna.
 Dzi rozmawiam ju¿ z diakonem
po wiêceniach. Kiedy pojawi³o siê
powo³anie do stanu diakonatu?
To pytanie wybiega nieco wprzód, wczeniej pojawi³ siê ju¿ w roku 1998 dylemat:
czy nie móg³bym byæ przewodnikiem grup
pielgrzymuj¹cych do Medziugorja? No i
rzeczywicie, pocz¹wszy od 1999 r. by³em
tu z pielgrzymkami 30 razy, natomiast powo³anie do diakonatu pojawi³o siê w rok
póniej, oczywicie te¿ w Medziugorju. Postaram siê przedstawiæ to bardziej szczegó³owo.
Co najmniej trzykrotnie zwracano siê do
mnie mniej wiêcej z takim samym pytaniem: czy potrafiê sobie siebie wyobraziæ
w roli diakona? Pocz¹tkowo szczerze odpowiada³em, ¿e nie: nie widzê siebie jako
diakona. Jednak podobne pytanie nadal
by³o mi zadawane i pewnego razu dosz³o
do bardziej konkretnej rozmowy z uczestniczk¹ pielgrzymki, która ukoñczy³a studia
teologiczne. Wyjani³a mi, ¿e tego rodzaju
studia s¹ mo¿liwe w Wuerzburgu i co nale¿y uczyniæ dla ich rozpoczêcia. To by³a
ju¿ bardziej szczegó³owa zachêta, która
byæ mo¿e zadecydowa³a ostatecznie o
moim postanowieniu.
Po powrocie do domu zatelefonowa³em
do Kurii w Fuldzie, pewien dostojnik doradzi³, abym porozumia³ siê z sekretark¹. Kiedy wyjawi³em jej mój zamiar, zapyta³a ile
mam lat? Kiedy odrzek³em, ¿e 51, w jej g³osie wyczu³em zaskoczenie. Wówczas ponownie porozumia³em siê z poznanym
przed chwil¹ ksiêdzem, stawiaj¹c odwa¿nie pytanie: Proszê szczerze powiedzieæ
czy to co postanowi³em jest s³uszne czy
nie? Czy jest w mojej sytuacji realne? Odpowiedzia³ krótko: Post¹p tak jak posta-

nowi³e! Przyj¹³em to jak konkretnie wyra¿on¹ zachêtê. Po rozpoczêciu studiów i
dwóch zdanych egzaminach przy sprzyjaj¹cej okazji przedstawi³em siê biskupowi
pomocniczemu, od którego pragn¹³em dowiedzieæ siê, czy to co postanowi³em jest
s³uszne, skoro jestem rzemielnikiem i
mam ju¿ ponad 50 lat.
 Proszê opowiedzieæ co bli¿szego
o tym niew¹tpliwie donios³ym dniu, w
którym odby³y siê wiêcenia diakonów.
Proszê uwierzyæ tego nie mo¿na tak po
prostu wyjaniæ; to jak proba o wyjanienie, czym jest mi³oæ; równie trudno j¹ okreliæ. wiêcenia by³y poprzedzone tygodniem rekolekcji. Poza tym muszê powiedzieæ, i¿ sama data wiêceñ zas³uguje na
szczególn¹ uwagê. Mianowicie by³o to w
dniu wiêta, a miejscem uroczystej ceremonii by³a katedra w Fuldzie. Aktu wiêcenia dokona³ osobicie biskup ordynariusz,
Allgermissen.
By³o dwóch kandydatów na diakonów. W
dzieñ poprzedzaj¹cy wiêcenia przez dwie
godziny przebywa³em w katedrze; nieustannie nurtowa³y mnie ró¿ne myli, które mo¿na streciæ pytaniem: co w³aciwie
dzieje siê ze mn¹ w tym miejscu, jak¹ drogê w ¿yciu przeszed³em do tego momentu? Wszystko wydawa³o siê niewiarygodne, czy rzeczywicie ju¿ jutro zostanê wywiêcony? Czy zas³u¿y³em na taki dar ³aski, tego nie potrafi³em w pe³ni poj¹æ.
Zastanawiaj¹ce by³o i to, ¿e przecie¿ nie
wyrasta³em w katolickiej rodzinie i z tej racji zdawa³em sobie sprawê z pewnych braków i s³aboci. Ostatecznie jednak Bóg
zdo³a³ owe braki uzupe³niæ pe³nym do mnie
zaufaniem, bo fakt moich wiêceñ odczuwam jak co, czego ludzkim umys³em nie
mo¿na tak do koñca zrozumieæ.
 Wielokrotne podró¿e z grupami
pielgrzymów do Medziugorja, wiele
zwi¹zanych z tym ciekawych prze¿yæ...
Czy mo¿emy o tym us³yszeæ co konkretnego?
Prawd¹ jest, ¿e rolê przewodnika i opiekuna pielgrzymek sprawujê niejako poza
innymi, zasadniczymi obowi¹zkami. To co
mnie do tego sk³ania, to prawdziwe cuda
zdarzaj¹ce siê w Medziugorju. Prawdziwymi cudami s¹ nawrócenia osób, które on-
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gi wyst¹pi³y z Kocio³a a tu, w tym miejscu ³ask, odbywaj¹ spowied swego ¿ycia.
Cuda, które dokonuj¹ siê w ludzkich sercach s¹ w moim odczuciu szczególnie znacz¹cymi cudami. Zauwa¿am to podczas
ka¿dej pielgrzymki i dlatego zawsze jestem
gotów chêtnie towarzyszyæ pielgrzymom.
 Wszystkie powy¿sze wra¿enia
zwi¹zane s¹ z wczeniejszym okresem
przed wiêceniami diakonalnymi. Dzi
po raz pierwszy jest to towarzyszenie
pielgrzymom ju¿ w roli diakona. Jakie
zwi¹zane z tym wra¿enia?
Przyby³em do Medziugorja z grup¹ pielgrzymów i tym razem zabra³em ju¿ z sob¹
albê i stu³ê, mimo i¿ wci¹¿ zastanawia³em
siê, czy jestem godny byæ diakonem. Wczeniej zawsze zajmowa³em miejsce w ostatnim rzêdzie, bo w ten sposób dok³adniej
widzia³em i prze¿ywa³em wszystko co dzia³o siê przede mn¹. Teraz ca³kowita zmiana, stojê na samym przedzie, przy o³tarzu.
D³ugo zastanawia³em siê czy jestem tego
godny, czy tak ma byæ... potem w mylach
pojawi³o siê wreszcie to wyranie us³yszane stwierdzenie: Co siê z tob¹ dzieje, dlaczego zosta³e wywiêcony? Wierni czekaj¹ aby poda³ im Komuniê wiêt¹, prze³am siê! Trudno opisaæ, co póniej siê ze
mn¹ dzia³o, uczucie nie wys³owionego
szczêcia z doznanych ³ask.
 Czy mo¿na prosiæ na zakoñczenie
naszej rozmowy o jeszcze kilka zdañ
dla naszych czytelników?
Osobicie dowiadczam i odczuwam
zdarzenia w Medziugorju jako przejaw niezwyk³ej £aski Boga w czasach, kiedy wzywa nas On do wspó³dzia³ania we wszystkich Jego zamierzeniach. Do przekuwania
w czyn boskich dzie³ s¹ równie¿ potrzebni
diakoni. Matka Bo¿a wzywa w tym miejscu
ka¿dego pojedynczego cz³owieka, bo ka¿dy mo¿e i powinien osobicie zaj¹æ miejsce i wspó³dzia³aæ w urzeczywistnianiu
Boskiego Dzie³a Zbawienia.
Rozmowê przeprowadzi³ vd
Dla Medjugorje. Gebetsaktion.
Maria - Koenigin des Friedens
nr 4/2004, str. 26-29.
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Bogus³aw Bromboszcz
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Vox Domini

MEDZIUGORJE
W SPOJRZENIU
OJCA WIÊTEGO
JANA PAW£A II
 Ekscelencjo! Przez d³u¿szy czas
przebywa³ ksi¹dz biskup blisko Papie¿a, Jana Paw³a II. Zdarza³y siê wówczas
chwile bardzo osobistych rozmów, czy
pojawia³ siê w nich równie¿ temat wydarzeñ w Medziugorju?
 W roku 1984 z³o¿y³em Ojcu wiêtemu
wizytê w Castel Gandolfo. Opowiedzia³em
wówczas o powiêceniu Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, którego nieoczekiwanie uda³o mi siê dokonaæ na Kremlu, w katedrze Wniebowziêcia Maryi Panny  zgodnie z ¿yczeniem wyra¿onym przez Matkê
Bo¿¹ w Fatimie. Moja relacja o tym wzruszy³a Ojca wiêtego, powiedzia³: Matka
Bo¿a zaprowadzi³a Ciê tam trzymaj¹c za
rêkê . Odpowiedzia³em: Nie, Ojcze wiêty, Ona unios³a mnie tam na rêkach.
Nastêpnie Ojciec wiêty zapyta³, co s¹dzê o wydarzeniach w Medziugorju, czy
tam ju¿ by³em. Powiedzia³em: Nie. Watykan mi tego wprawdzie nie zakaza³, ale odradza³.. Wówczas Papie¿ spojrza³ na mnie
i rzek³: Udaj siê tam in cognito, podobnie
jak przebywa³e w Moskwie. Kto móg³by
Ci takiej podró¿y zakazaæ?
W ten sposób Ojciec wiêty znalaz³ pewne rozwi¹zanie, unikaj¹c udzielenia oficjalnego pozwolenia na podró¿ do Medziugorja. Nastêpnie uda³ siê do swego gabinetu,
sk¹d po chwili wróci³ z ksi¹¿k¹ René Laurentina o Medziugorju. Przeczyta³ mi kilka
fragmentów, podkrelaj¹c, ¿e orêdzia z Medziugorja pozostaj¹ w pewnym zwi¹zku z
orêdziami z Fatimy: Spójrz, Medziugorje
jest jakby przed³u¿eniem orêdzi fatimskich.
Nastêpstwem tej rozmowy by³y trzy, a
mo¿e nawet cztery moje podró¿e in cognito do Medziugorja, po czym ówczesny biskup Mostaru Pavao ¯aniæ skierowa³ do
mnie list, w którym w trybie natychmiastowym zakaza³ mi dalszego przybywania do
Medziugorja, gro¿¹c, i¿ w przeciwnym razie zawiadomi Papie¿a. Prawdopodobnie
kto uzna³ za po¿¹dane o moim pobycie w
Medziugorju biskupa zawiadomiæ, ja jednak nie musia³em siê Papie¿a w tej sprawie obawiaæ.
 Czy póniej zdarza³y siê jeszcze
okazje do rozmów z Ojcem wiêtym o
Medziugorju?
 Tak, przypominam sobie nawet dok³adn¹ datê tej drugiej rozmowy, to by³o w dniu
1 sierpnia 1988 roku. Pewna komisja lekarska z Mediolanu, która bada³a widz¹ce
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Redakcja czasopisma Pur-Magazin przeprowadzi³a wywiad z przyjacielem Papie¿a, biskupem Pavlem
Hnilic¹, który od ucieczki ze S³owacji w latach 50-tych, przebywa w Rzymie. Tematem ciekawej rozmowy, któr¹ w padzierniku 2004 przeprowadzi³a Maria Czernin, by³y wypowiedzi Ojca wiêtego o wydarzeniach w
Medziugorju. Oto przebieg i treæ
rozmowy z ks. biskupem Pavlem Hnilic¹:

dzieci z Medziugorja, przebywa³a wówczas
u Ojca wiêtego w Castel Gandolfo. Jeden z lekarzy wspomnia³ o trudnociach,
jakie komisja napotka³a ze strony biskupa
Mostaru. Papie¿ odniós³ siê do tego s³owami: Skoro jest biskupem tego regionu, musicie go s³uchaæ  nastêpnie powa¿nym
tonem doda³: Jednak na Bo¿ym S¹dzie bêdzie musia³ zdaæ sprawê z tego, czy postêpowa³ s³usznie. Przez d³u¿sz¹ chwilê Ojciec wiêty pozostawa³ w zamyleniu, po
czym powiedzia³: Dzisiejszy wiat zatraca
zrozumienie dla rzeczy nadprzyrodzonych,
to znaczy dla Boga. Wielu jednak w³anie
w Medziugorju ponownie znajduje to zrozumienie poprzez modlitwê, post i sakramenty.
Uwa¿am, ¿e by³o to najpiêkniejsze i jasno wyra¿one wiadectwo dla objawieñ w
Medziugorju. Zrobi³o na mnie tym wiêksze
wra¿enie, ¿e wczeniej komisja lekarska
badaj¹ca widz¹ce dzieci orzek³a: Nie
stwierdzono objawów nadprzyrodzonych.
Ojciec wiêty jednak od dawna doszed³ do
przekonania, i¿ wydarzenia w Medziugorju nale¿¹ do zjawisk nadprzyrodzonych;
s³ysza³ przecie¿ relacje wielu innych ludzi
o Medziugorju, co pozwala³o mu te¿ stwierdziæ, ¿e w tym miejscu odczuwa siê obecnoæ Boga.
 A mo¿e jednak to, co siê tu wydarza
bywa choæ czêciowo po prostu zmylone i wczeniej lub póniej oka¿e siê,
¿e wiat przyj¹³ za prawdê wielkie oszustwo?
Przed kilkoma laty odby³o siê w Marienfeld wielkie spotkanie ludzi m³odych, na
które zosta³em równie¿ zaproszony. Wówczas pewien dziennikarz zwróci³ siê do
mnie z takim pytaniem: Panie biskupie, czy
nie jest mo¿liwe, ¿e sprawc¹ wydarzeñ w
Medziugorju jest sam diabe³? Odpowiedzia³em: Jestem jezuit¹. wiêty Ignacy z
Loyoli pouczy³ nas jak odró¿niaæ moce duchowe, jak równie¿ uwiadomi³, ¿e ka¿de
wydarzenie mo¿e wynikaæ z trzech ró¿nych
przyczyn: ludzkich, boskich lub szatañskich.
Dziennikarz ostatecznie przyzna³, i¿ z
ludzkiego punktu widzenia wszystkie wydarzenia w Medziugorju s¹ trudne do wyjanienia  miêdzy innymi to, ¿e m³odzi,
normalni ludzie potrafili nak³oniæ niezliczone tysi¹ce osób do przyjazdu do Medziugorja, aby tam pojednali siê oni z Bogiem.

Medziugorje sta³o siê w miêdzyczasie
konfesjona³em wiata, czêsto w³anie tak
jest nazywane. Ani w Lourdes, ani w Fatimie nie dostrzega siê tego fenomenu, i¿
tak wielu ludzi przystêpuje do sakramentu
pokuty. Có¿ takiego wydarza siê podczas
spowiedzi? Kap³an uwalnia grzesznika od
diab³a. Powiedzia³em dziennikarzowi tak:
Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e szatan potrafi
wiele zdzia³aæ, ale jednego nie uczyni  nie
bêdzie nak³ania³ ludzi do spowiedzi, aby
uwolnili siê od niego. Wówczas dziennikarz
po prostu siê rozemia³, zrozumia³ co powiedzia³em. Jedynym ród³em wydarzeñ w
Medziugorju pozostaje Bóg. Mia³em póniej okazjê, aby Ojcu wiêtemu przedstawiæ przebieg tej rozmowy z dziennikarzem.
 Jak mo¿na w kilku zdaniach streciæ orêdzia z Medziugorja? Czym ró¿ni¹ siê one od orêdzi z Lourdes b¹d
Fatimy?
W tych wszystkich trzech miejscach
Matka Bo¿a zaprasza do ¿alu, skruchy, do
modlitwy. W tym wzglêdzie nie ma ró¿nic.
Znacz¹c¹ ró¿nic¹ w przypadku Medziugorja jest to, ¿e orêdzia przekazywane s¹ ju¿
od 23 lat. To intensywne trwanie nadprzyrodzonych objawieñ w ostatnich latach nie
os³ab³o, dziêki czemu coraz wiêcej osób z
grona intelektualistów doznaje nawróceñ.
 Orêdzia z Medziugorja niektórym
dlatego wydaj¹ siê niewiarygodne, skoro po ich rozpoczêciu jednak wybuch³a
wojna. Nie jest to wiêc miejsce pokoju,
lecz godnych nagany nieporozumieñ i
zbrojnych walk...
Kiedy w roku 1991, a wiêc 10 lat po
pierwszym orêdziu Matki Bo¿ej: Pokój,
Pokój i tylko Pokój, w Boni i Hercegowinie wybuch³a wojna, znów mia³em okazjê
rozmawiaæ z Ojcem wiêtym, zapyta³: Jak
wyjaniæ objawienia w Medziugorju, skoro
w Boni tocz¹ siê walki? Wojna jest prawdziwie czym strasznym. Odpowiedzia³em
wówczas na pytanie Papie¿a: Zapewne
jest jak wówczas w Fatimie. Gdyby wtedy
od razu powiêcono Rosjê Niepokalanemu Sercu Maryi, mo¿e nie dosz³oby do wybuchu drugiej wojny wiatowej i do rozpowszechnienia komunizmu oraz ateizmu.
Kiedy w roku 1984 Ojciec wiêty tego powiêcenia dokona³, w Rosji nast¹pi³y wielkie zmiany, których skutkiem by³ upadek
komunizmu. I w Medziugorju równie¿ Mat-
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ka Bo¿a od pocz¹tku
ostrzega³a, ¿e wojna
wybuchnie, je¿eli siê
nie nawrócimy, jednak
nikt nie przyj¹³ powa¿nie tej gronej zapowiedzi. Mo¿na to zrozumieæ tak, ¿e gdyby
w tamtym okresie ówczeni biskupi dawnej
Jugos³awii równie¿ z
powag¹ przyjêli treæ
orêdzi  mimo ¿e objawienia trwa³y i nie
by³o ostatecznego uznania ich przez Koció³
 byæ mo¿e sprawy nie
posz³y by tak daleko.
Papie¿ powiedzia³:
A wiêc biskup Hnilica
jest przekonany, ¿e
mój akt powiêcenia
Niepokalanemu Sercu
Maryi by³ tak wa¿ny?,
a ja odpowiedzia³em:
Oczywicie by³ wa¿ny, mo¿na jedynie zadaæ sobie pytanie: ilu
biskupów wspó³uczestniczy³o w tym powiêceniu w jednoci z
Ojcem wiêtym?
 Wróæmy raz jeszcze do Ojca wiêtego, do Jego szczególnej misji...
 Kiedy przed kilku laty Papie¿ by³ ju¿
powa¿niej chory i chodz¹c musia³ pos³ugiwaæ siê lask¹, ponownie w rozmowie poruszy³em temat Rosji. Wtedy uchwyci³ mnie
pod rêkê, abym poprowadzi³ Go do windy.
Pamiêtam, ¿e ju¿ wówczas jego d³oñ dr¿a³a. Zwracaj¹c siê do mnie, powa¿nym tonem piêciokrotnie powtórzy³ s³owa Matki
Bo¿ej z Fatimy: Na koniec zatryumfuje
Moje Niepokalane Serce. Papie¿ jest w
pe³ni wiadomy misji, powierzonej mu wobec Rosji. Równoczenie podkreli³, ¿e Medziugorje to jakby ci¹g dalszy Fatimy i ¿e
znaczenie objawieñ fatimskich musi zostaæ
na nowo wyjawione i zrozumiane. Matka
Bo¿a pragnie po prostu zachêciæ nas do
modlitwy, pokuty, wzbudziæ wiêksze zaufanie. Jest przecie¿ czym oczywistym i zrozumia³ym, ¿e matka szczególnie ochroni
dzieci, którym grozi niebezpieczeñstwo i
tak w³anie czyni równie¿ Matka Bo¿a w
Medziugorju. Powiedzia³em te¿ Ojcu wiêtemu, ¿e swego rodzaju ród³em najaktywniejszych ruchów maryjnych jest obecnie
Medziugorje. Wszêdzie powstaj¹ grupy
modlitewne, których spotkania przebiegaj¹ w duchu Medziugorja. Papie¿ to potwierdzi³.
 Niektórych zdumiewa, i¿ ¿adne z doros³ych ju¿ obecnie widz¹cych dzieci z
Medziugorja, nie wybra³o drogi do klasztoru b¹d kap³añstwa. Czy mo¿na dostrzec w tym szczególny znak obecnie

prze¿ywanych czasów?
 Tak, osobicie widzê w tym co pozytywnego, co co pozwala zrozumieæ, ¿e
wybrane przez Matkê Bo¿¹ osoby s¹ jedynie prostym narzêdziem Boga. Nie wymyli³y przecie¿ same tego, co siê wydarza,
lecz wspó³uczestnicz¹ jedynie w znacznie
bardziej donios³ych planach Bo¿ych.
W obecnych czasach szczególnie wa¿na jest odnowa ¿ycia wieckich. S¹ jeszcze dzi rodziny  a wiêc nie kap³ani b¹d
zakonnice  których ¿ycie naznaczone jest
powiêceniem siê Matce Bo¿ej. Bóg pozostawia przecie¿ ka¿demu wolny wybór.
Wczeniej byæ mo¿e w klasztorach dostrzegano wiêcej jasnych wiadectw wiêtoci,
dzi s¹ one niezbêdne równie¿ w ¿yciu
wieckich. Odnowa ¿ycia potrzebna jest
szczególnie w rodzinie, bo w niej postêpuje najwiêkszy kryzys. Nie znamy wszystkich Bo¿ych zamierzeñ, ale z pewnoci¹
musimy obecnie przywracaæ wiêtoæ ¿ycia rodzinnego. Dlaczego maleje liczba powo³añ? Poniewa¿ ma³o jest rodzin ¿yj¹cych
w wiêtoci. A ma³¿eñstwo to tak¿e szczególne powo³anie.
 Co s¹dz¹ obecnie o Medziugorju biskupi z grona bliskich kolegów Ekscelencji?
 Maria Pavlovic-Lunetti, jedna z widz¹cych, która nadal prze¿ywa objawienia i
przyjmuje orêdzia Matki Bo¿ej, wyzna³a mi
z p³aczem, ¿e wiadomo jej, i¿ niektórzy biskupi podwa¿aj¹ autentycznoæ orêdzi.

By³y biskup Mostaru, Pavao ¯anic, zarzuci³ jej k³amstwo. Moja odpowied przekazana biskupowi Mostaru brzmia³a: To b³êdne przekonanie. Proszê tylko pomyleæ 
jakie jest normalne zachowanie dzieci w
wielkiej rodzinie. Je¿eli powierzyæ im szczególn¹ tajemnicê, ju¿ nastêpnego dnia dojdzie miêdzy nimi do sprzeczki i ujawnienia
jej. Gdybym by³ Matk¹ Bo¿¹ prawdopodobnie wybra³bym tylko jedno dziecko, a nie
od razu a¿ szecioro, poniewa¿ dostrzeg³bym w tym pewne ryzyko. Jednak te widz¹ce dzieci przez wiele lat by³y zamêczane przez policjê, a mimo to ¿adnej tajemnicy nie ujawni³y.
To prawda, ¿e orêdzia Gospy nie s¹ tak
tajemnicze, nie zawieraj¹ g³êbszych treci
jak fatimskie, lecz w przypadku Medziugorja chodzi tak¿e o pobudzenie do odpowiedniego przedstawienia orêdzi z Fatimy, w ten
sposób zrozumia³ to równie¿ Ojciec wiêty. Po prostu nie wystarczaj¹ wielkie orêdzia, które nastêpnie nie s¹ rozpowszechniane. Poprzez Medziugorje rozpowszechniana jest nieprzerwana modlitwa oraz pokuta. Godny uznania jest fakt, ¿e osoby
zwi¹zane z Medziugorjem, a¿ dwukrotnie
w tygodniu poszcz¹, zadowalaj¹c siê tylko
chlebem i wod¹, czcz¹ Serce Matki Bo¿ej i
Jemu siê powiêcaj¹.
W latach osiemdziesi¹tych pewnego
razu z³o¿y³o mi wizytê szeciu brazylijskich
biskupów, poniewa¿ dowiedzieli siê o moim
zainteresowaniu wydarzeniami w Medziugorju. Zapytali równie¿, czy mogliby wspól-
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nie z Papie¿em odprawiæ w koncelebrze
Mszê wiêt¹. Nastêpnie ich zamiarem
by³a podró¿ do Medziugorja. Ojciec wiêty wyrazi³ zgodê, przyj¹³ ich, ale jego sekretarz, Stanis³aw Dziwisz powiedzia³
brazylijskim biskupom: Proszê nie mówcie, ¿e Papie¿ przyj¹³ was do wspó³udzia³u w prywatnej Mszy wiêtej, poniewa¿
jedziecie do Medziugorja, lecz ¿e zaprosi³ was do tego, poniewa¿ przybylicie z
odleg³ej Brazylii.
Oczywicie Papie¿ nigdy jasno i oficjalnie nie uzna³ objawieñ w Medziugorju, nie chcia³ równie¿ wkraczaæ w kompetencje biskupa Mostaru; sam chêtnie
pojecha³by do Medziugorja, lecz wtedy
biskup Mostaru musia³by wyranie okreliæ stanowisko.
Kiedy przed dwoma laty Ojciec wiêty pielgrzymowa³ do Chorwacji, gdzie w
Zagrzebiu mia³a miejsce beatyfikacja
Kardyna³a Stepanica, by³em tak¿e obecny na spotkaniu z udzia³em 50 biskupów.
Wymieni³em rzecz jasna pozdrowienia z
tymi, których ju¿ zna³em. Jeden z nich
odezwa³ siê do mnie serdecznymi s³owy:
Jestem nuncjuszem apostolskim Zagrzebia, a mam przyjemnoæ rozmawiaæ
z apostolskim legatem Medziugorja? Nie
by³o to stwierdzenie nieprzychylne, lecz
wypowiedziane w przyjacielskim tonie.
Kardyna³ Kuharic z Zagrzebia wprawdzie
nigdy publicznie nie wypowiada³ siê na
temat Medziugorja, ale do mnie odezwa³
siê mówi¹c: Jest to miejsce interesuj¹cych wydarzeñ.
W roku 1994, dziesiêæ lat po uroczystym powiêceniu wiata Sercu Maryi,
Ojciec wiêty zaprosi³ do szczególnej
modlitwy za Boniê, gdzie trwa³a jeszcze
wojna. Pojecha³em wówczas do Medziugorja i dane mi równie¿ by³o spotkaæ biskupa Mostaru. Zapyta³ dlaczego tam
przyby³em, a ja odpowiedzia³em: Ojciec
wiêty poleci³ nam modliæ siê w maryjnych sanktuariach o pokój dla Jugos³awii. Dlatego odbylimy pielgrzymkê do
miejsca, które jest tak blisko wydarzeñ.
Biskup Mostaru sprostowa³, i¿ nie jest to
miejscowoæ pielgrzymkowa, a jedynie
miejsce modlitw. Wtedy zada³em mu pytanie, na czym polega ró¿nica? Powiedzia³em równie¿, ¿e nale¿y te¿ uwzglêdniæ to, ¿e w czasie wojny w Chorwacji i
Boni najbardziej cenn¹ pomoc ludnoci
udzieli³y grupy modlitewne zwi¹zane z
orêdziami z Medziugorja. Biskup usi³owa³
ten fakt zbagatelizowaæ. Przeciwnie za
do niego, biskup Splitu, kard. Franiæ zawsze o Medziugorju wypowiada³ siê w pozytywnym tonie. I co warto podkreliæ: to
miasto wojna oszczêdzi³a.
Ojciec wiêty zapyta³ mnie te¿, czy
prawd¹ jest, i¿ w Medziugorju oraz w Splicie dzia³ania wojenne nie wyrz¹dzi³y
szkód. Odpowiedzia³em, i¿ rzeczywicie
nie wydarzy³o siê tam nic takiego i o ile
wiem w Medziugorju bomba spad³a przed
kocio³em, ale nie eksplodowa³a.
 Czy w ostatnich latach zmieni³o
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siê co w oficjalnym stosunku Kocio³a do wydarzeñ w Medziugorju?
 Tylko w minionym okresie 10 lat do
Medziugorja przyby³y miliony pielgrzymów. Gdyby Koció³ by³ rzeczywicie
przekonany, ¿e dzieje siê tam i rozpowszechnia co przeciwnego wierze i moralnoci, by³by po prostu zobowi¹zany siê
temu przeciwstawiæ. Winien wówczas
wszelkimi sposobami ludzi przed tym
ostrzec i chroniæ. Fakt, ¿e Koció³ milczy,
jest w³aciwie dobrym znakiem i mo¿na
nawet orzec, i¿ stanowi to de facto uznanie Medziugorja. Wystarczy przewertowaæ stronice ksiêgi parafialnej i poznaæ
jak wielu kap³anów, ka¿dego roku sprawuje Msze wiête. Przecie¿ nie przybywaliby w to miejsce tak t³umnie gdyby
odkryli cokolwiek, co jest przeciwne wierze, co podwa¿a wiarygodnoæ orêdzi.
Po owocach mo¿na poznaæ, czy z wydarzeñ w Medziugorju wyros³o dobre czy
z³e drzewo.
 Proszê powiedzieæ co o osobistych, duchowych dowiadczeniach
wyp³ywaj¹cych z Medziugorja?
 Mia³em to szczêcie osobicie poznaæ widz¹ce dzieci i z tego bezporedniego poznania wy³oni³ siê dobry o nich
obraz. Zyska³em ich zaufanie i odczu³em,
i¿ osobicie zosta³y mi przekazane tajemnice Medziugorja. Wczeniej podobnie
by³o w Fatimie, kiedy dane mi by³o poznaæ siostrê £ucjê i biskupa Fatimy. St¹d
moja radoæ, czujê siê w pewnym sensie kim szczególnie uprzywilejowanym,
¿e tak blisko mog³em byæ wiadkiem wydarzeñ w Medziugorju. Równie¿ i teraz
jeszcze, kiedy mam okazjê rozmawiaæ z
Vick¹ Ivankovic-Mijatovic lub z Mari¹ Pavlovic-Lunetti czujê, i¿ jestem dla nich
kim bliskim. St¹d i pewne poczucie odpowiedzialnoci, jestem jakby cz¹stk¹
wielkiej rodziny.
 W jednym z pierwszych orêdzi
Matka Bo¿a prawdopodobnie wspomnia³a, ¿e to ostatnie ju¿ objawienia.
Wielu ludzi taka zapowied przywodzi
do myli o koñcu wiata, o apokalipsie. Jak nale¿y to w³aciwie rozumieæ?
 Tak, rzeczywicie równie¿ o tym s³ysza³em, ale jest przecie¿ tak, ¿e czêsto
w proroctwach mówi siê o ostatnich
dniach, o tym mówi³ ju¿ wiêty Pawe³.
W³aciwie mo¿na powiedzieæ, ¿e ¿yjemy
w ostatnich dniach, ale prawdziwi prorocy nigdy nie podali dok³adnego okresu
lub daty, kiedy owe proroctwa siê spe³ni¹. Sam Jezus powiedzia³, ¿e nawet Synowi Cz³owieczemu nieznany jest czas
ponownego przyjcia na wiat i S¹du
Ostatecznego. Jest to wiadome tylko
OJCU. Z tego wzglêdu mo¿na to samo
powtórzyæ jak w przypadku objawieñ w
Fatimie: Medziugorje jest najwiêkszym
wkroczeniem Boga w dzieje ludzkoci.
Przek³ad z niem.: B. Bromboszcz
Medjugorje. Gebetsaktion. 1/2005, str. 4-11.

Orêdzia Matki Bo¿ej
dla parafii w Medziugorju
i dla wiata
Orêdzie z 25 maja 2005
Drogie dzieci, znowu zachêcam was do ¿ycia w pokorze moimi orêdziami. Dawajcie o
nich wiadectwo zw³aszcza teraz, kiedy siê
zbli¿amy do rocznicy moich objawieñ. Drogie dzieci, b¹dcie znakiem dla tych, którzy
s¹ daleko od Boga i od Jego mi³oci. Ja jestem z wami i b³ogos³awiê was wszystkich
moim matczynym b³ogos³awieñstwem.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.
Orêdzie z 25 kwietnia 2005
Drogie dzieci, drogie dzieci, dzi znowu zachêcam was do odnowienia modlitwy w waszych rodzinach. Niech przez modlitwê i lekturê Pisma wiêtego do waszych rodzin wejdzie Duch wiêty, aby was odnowiæ. W ten
sposób staniecie siê nauczycielami wiary w
waszej rodzinie. Przez modlitwê i przez wasz¹ mi³oæ wiat wejdzie na lepsz¹ drogê, a
mi³oæ zacznie królowaæ w wiecie.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.
Orêdzie z 25 marca 2005
Drogie dzieci, dzi wzywam was do mi³oci. Drogie dzieci, kochajcie siê mi³oci¹ Bo¿¹.
W ka¿dej chwili, w radoci i w smutku, niech
góruje mi³oæ, a w ten sposób mi³oæ zacznie
królowaæ w waszych sercach. Jezus Zmartwychwsta³y bêdzie z wami i wy bêdziecie
Jego wiadkami. Ja rozradujê siê wami i bêdê
was chroniæ moim matczynym p³aszczem.
Szczególnie, drogie dzieci, bêdê z mi³oci¹
patrzeæ na wasze codzienne nawrócenie.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na Moje wezwanie.
Ukazanie siê Matki Bo¿ej
Mirjanie Soldo 18 marca 2005
Objawienie rozpoczê³o siê o godz. 14.09 i trwa³o do 14.14. Matka Najwiêtsza przekaza³a nastêpuj¹ce orêdzie:

Drogie dzieci! Przychodzê do was jako matka, która ponad wszystko kocha swe dzieci.
Moje dzieci, pragnê was nauczyæ kochaæ.
Modlê siê o to. Modlê siê, ¿ebycie rozpoznali mojego Syna w ka¿dym z waszych blinich. Droga do mojego Syna, który jest prawdziwym pokojem i mi³oci¹, prowadzi poprzez
mi³oæ bliniego. Moje dzieci, módlcie siê i
poæcie, aby wasze serca pozosta³y otwarte
na tê Moj¹ intencjê.
Orêdzie z 25 lutego 2005
Drogie dzieci! Dzi wzywam was, abycie
byli moimi wyci¹gniêtymi rêkoma w wiecie,
który Boga stawia na ostatnim miejscu. Wy,
drogie dzieci, umieæcie Boga na pierwszym
miejscu w waszym ¿yciu. Bóg bêdzie wam
b³ogos³awi³ i da wam si³ê, bycie dawali wiadectwo o Nim, Bogu mi³oci i pokoju. Jestem
z wami i orêdujê za wami wszystkimi. Drogie
dzieci, nie zapominajcie, ¿e kocham was czu³¹ mi³oci¹. Dziêkujê wam, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.

2/2005
Rozmowa przeprowadzona w dniu 2 wrzenia 2004 roku w Medziugorju z emerytowanym arcybiskupem
w angolskim Huambo, Francisco Viti

W MOIM
SERCU
NOSZÊ
SKRAWEK
NIEBA,
KTÓREGO
NIKT
NIE MO¯E
MI ODEBRAÆ
 Kiedy Ekscelencja dowiedzia³ siê o
Medziugorju?
 Us³ysza³em o Medziugorju w czasie
studiów w paryskim Instytucie Katolickim.
Czêsto mia³em okazjê rozmawiaæ z pielgrzymami, którzy tu byli. Ich opowiadania
o Medziugorju, o doznanych prze¿yciach i
³askach przekona³y mnie, ¿e istotnie w tym
miejscu dzieje siê co nadzwyczajnego.
W jednym z niemieckich uzdrowisk, w
którym siê leczy³em, pewna grupa osób
zwróci³a siê do mnie z prob¹ i zaproszeniem, abym towarzyszy³ im w pielgrzymce
do Medziugorja. Jestem tu wiêc po raz
pierwszy i bardzo siê cieszê.
 Ekscelencjo, chêtnie bym siê dowiedzia³a, czy s¹ jeszcze inne powody tego
przyjazdu do Medziugorja?
 Uwa¿am, i¿ Medziugorje jest miejscem
modlitwy, pokuty, pojednania z Bogiem. W
obecnych czasach niezmiernie wa¿ne jest
o¿ywianie i g³oszenie Ewangelii, urzeczywistnianie tego wszystkiego, co w niej zawarte.
 I jakie wra¿enia?
 Osobicie odczu³em przede wszystkim
to, ¿e tu Ewangeliê przekazuje siê nie tylko s³owem, ale i czynem. Wa¿ne jest, by
Chrystusowe s³owa prawdy o pokoju, braterstwie i solidarnoci trwale zapada³y w
serca. Tego w³anie tu dowiadczy³em, by³o
to szczególne prze¿ycie.
 Czy po powrocie do Angoli bêdzie
Ekscelencji ¿yczeniem i zamiarem upowszechniaæ wród wiernych orêdzia
Gospy?
 Oczywicie. Uwa¿am poza tym, ¿e dobrze by by³o, aby chocia¿ niektóre osoby z
mojej ojczyzny mia³y mo¿liwoæ przybycia
do Medziugorja. Dla nas wszystkich by³oby to przejawem wielkiej ³aski. Matka Bo¿a

Emerytowanego arcybiskupa z Huambo (dawna nazwa Nova Lisboa), po³o¿onego
w samym sercu Angoli, pozna³am w Medziugorju. Nikt nie rozpozna³by w nim biskupa
czy arcybiskupa, ale zdradzi³ go noszony na piersiach krzy¿. W ¿yciu dowiadczy³ wielu cierpieñ, ale mówi, ¿e w sercu zachowa³ skrawek nieba  radoæ i mi³oæ do Boga
i ludzi. Do Niemiec przyby³ na leczenie. Do Medziugorja przyjecha³ po raz pierwszy
jako duchowy opiekun grupy pielgrzymów. Podczas pobytu w tym miejscu ³ask pragn¹³
prosiæ Matkê Bo¿¹ o pokój dla biednego kraju, jakim jest Angola.
na zawsze pozostanie nasz¹ Matk¹. Powinnimy nieustannie i wiadomie byæ blisko Niej.
 Ekscelencja na pewno ma pewne
wyobra¿enie o mo¿liwoci wprowadzenia pokoju w kraju, w którym tak wiele
siê wydarzy³o. Wiem, ¿e szczególnym w
tym wzglêdzie ¿yczeniem jest za³o¿enie
szko³y i to w³anie stanowi³oby szansê
¿ycia w pokoju w przysz³oci.
 Tak. Potrzeb¹ chwili jest u nas problem
nowego kszta³cenia i wychowania, to sprawa bardzo wa¿na. Zadaniem g³ównym jest
odbudowa szkolnictwa, odbudowa prawdziwa, nie chodzi bowiem tylko o nowe
mury, ale o wychowanie nowego cz³owieka w Chrystusie. Nie tylko w Angoli, ale
równie¿ w Europie i na ca³ym wiecie dostrzegalna jest têsknota za ¿yciem ludzi i
spo³eczeñstw w pokoju. Takie jest moje wewnêtrzne przekonanie. Dodatkowych dowiadczeñ w tym wzglêdzie dostarczy³ mi
pobyt w Europie. Pomimo wojen i grzechów
ludzie ¿yj¹ razem, nale¿¹ do siebie, nie s¹
samotni.
Jednak warunkiem ¿ycia w pokoju jest
wychowanie nowego cz³owieka, bez tego
nie bêdzie pokoju, bez Chrystusa nie bêdzie mi³oci, a bez mi³oci zabraknie pokoju. Bez pokoju nie ma przysz³oci, jest
tylko egoizm, wyzysk, zniewolenie, zniszczenie.
 W orêdziu z 25 lipca 2004 roku Matka Bo¿a powiedzia³a: Pokój nadejdzie,

kiedy w waszych sercach zagoci mi³oæ. Przed chwil¹ us³yszelimy równie¿ z ust Ekscelencji, ¿e bez mi³oci nie
ma pokoju, czy mo¿emy przyj¹æ, ¿e
treæ wspomnianego orêdzia by³a Ekscelencji znana?
 Przekonanie wyra¿one przez Maryjê
w orêdziu, u mnie wynika po prostu z mojej wiary. Od dzieciñstwa stara³em siê
wzbudzaæ w sobie mi³oæ do Boga i do blinich. To by³o czym w rodzaju mojego ma³ego nieba, mimo doznawanych cierpieñ,
bólów i ¿yciowych rozczarowañ. Krzy¿ towarzyszy nam ka¿dego dnia. Wszyscy naladuj¹cy Chrystusa musz¹ byæ gotowi z
radoci¹ nosiæ krzy¿, w nim bowiem tkwi
mi³oæ, wieczna mi³oæ i to jest naszym celem.
 Jak uzewnêtrznia siê w waszym afrykañskim kraju mi³oæ do Matki Bo¿ej?
 Cieszy mnie i dziêkujê Bogu, ¿e u nas
Maryja Panna jest tak kochana i czczona.
Osobicie wci¹¿ od nowa Jej siebie powiêcam. Jednym z najwa¿niejszych zadañ w
mojej duszpasterskiej pos³udze jest sta³e
pog³êbianie czci oddawanej Maryi i przybli¿anie Jej wiernym.
 Dziêkujê, Ekscelencjo, za rozmowê.
Medjugorje. Gebetsaktion.
IV kwarta³ 2004, str. 4-6
Przek³ad z niem.:
Bogus³aw Bromboszcz
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Rozmowa z Vick¹ Ivankovic-Mijatovic, przeprowadzona w Krehin Gradac w dniu 5 stycznia 2005.

KTO POWIÊCA CZAS
NA MODLITWÊ,
NIE OBAWIA SIÊ PRZYSZ£OCI....
Vicka Ivankovic-Mijaatovic, jedna z
szóstki widz¹cych z Medziugorja, w dniu
18 padziernika 2004 roku, na oddziale po³o¿niczym szpitala w Mostarze, oko³o godziny 9.30 urodzi³a przez cesarskie ciêcie
ch³opca. W ma³¿eñstwie Vicki jest on drugim dzieckiem. Przychodz¹c na wiat wa¿y³ 3,75 kg i mierzy³ 55 cm.
Po dwóch miesi¹cach Vicka i Mario postanowili, ¿e dziecko bêdzie ochrzczone w
tym samym kociele, w którym wczeniej
sakrament chrztu przyjê³a ich córka Maria
Zofia. Jest to koció³ pod wezwaniem w.
Jana Chrzciciela w Krehin Gradac, niedaleko Medziugorja. W³anie tam nowonarodzony syn zosta³ w dniu 2 stycznia 2005
roku ochrzczony, nadano mu imiê Ante. Sakramentu chrztu udzieli³ proboszcz, ks. Djuro Bender w koncelebrze z w³oskim ksiêdzem Livio Fanzaga, d³ugoletnim przyjacielem Vicki i Mario. Obecnych by³o równie¿ wielu innych kap³anów.
 Vicko, w okresie wi¹t Bo¿ego Narodzenia prze¿ywa³a spotkania z Gosp¹. Czy mo¿esz nam co o nich powiedzieæ?
 Kiedy w tych dniach uroczycie obchodzilimy wiêta Bo¿ego Narodzenia, szczêliwy okres dla wszystkich, dla mnie oznacza³ on równie¿ czas bardzo piêknych spotkañ z Gosp¹. By³a radosna i pogodna, ale
czasami równie¿ i smutna. W tych dniach
Maryja podkrela³a szczególne znaczenie
i potrzebê modlitw w intencji m³odzie¿y i
m³odych rodzin, najbardziej nara¿onych na ró¿ne pokusy i sprowadzanych na z³¹ drogê.
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 Matka Najwiêtsza powtarza wiêc
bardzo czêsto, jak wa¿ne s¹ modlitwy
w intencji m³odzie¿y i jak wa¿n¹ spraw¹ jest troska o rodziny, które s¹ wystawiane na ró¿ne pokusy. Co to w³aciwie oznacza, jak nale¿y to rozumieæ?
Przede wszystkim chodzi o to, aby wszyscy cz³onkowie rodziny uczestniczyli w rodzinnej modlitwie, nie tylko starsi, ale równie¿ dzieci i m³odzie¿. Gdy do modlitwy
w³¹cz¹ siê wszyscy, zarówno rodzice jak i
dzieci, to pozwoli skuteczniej przeciwstawiæ siê szatanowi. Jezus i modlitwa winny
w naszych rodzinach zajmowaæ pierwsze
miejsca, znikn¹ wówczas wszelkie obawy,
strach przed czymkolwiek. Matka Bo¿a powiedzia³a, ¿e kto powiêca czas na modlitwê, nie musi i nie powinien obawiaæ siê
przysz³oci.
 W tych dniach twoje drugie dziecko przyjê³o sakrament chrztu w kociele pod wezwaniem wiêtego Jana
Chrzciciela. Jak prze¿ywa³a to wydarzenie?
 Dok³adnie przed trzema dniami, w niedzielê 2 stycznia 2005 roku, nasze drugie
dziecko zosta³o ochrzczone w kociele w.
Jana Chrzciciela w Krehin Gradac, gdzie
zamieszkujemy od zawarcia lubu. Chrzest
mia³ szczególnie donios³y przebieg, piêkn¹ oprawê. Dla rodziców s¹ to zawsze

chwile szczêcia, dziêkuj¹ za ten otrzymany od Boga dar. W tym dniu koció³ by³ do
ostatniego miejsca zajêty przez parafian i
pielgrzymów, oni równie¿ pragnêli dzieliæ
radoæ wraz z nami. Wielu uradowa³a mo¿liwoæ osobistego z³o¿enia mi w tym dniu
gratulacji. Oczywicie to mnie trochê rozprasza³o, jednak nie potrafi³am odmówiæ
przyjmowania tak szczerych ¿yczeñ. Mimo
to stara³am siê skupiæ uwagê na w³aciwym
prze¿ywaniu - cia³em i dusz¹ - ceremonii
chrztu.
Wiem, ¿e ludzi gnêbi¹ ró¿ne k³opoty i w
takich sytuacjach poszukuj¹ mnie, a ja
wiadoma powierzonej mi przez Gospê
misji nie mogê ich unikaæ; przeciwnie 
gdziekolwiek jestem muszê byæ dla nich
obecna.
 Przez wszystkie lata objawieñ Matka Najwiêtsza kieruje do nas proby,
które winnimy spe³niaæ dla naszego
dobra. Z drugiej strony my te¿ zwracamy siê do Niej z ró¿nymi probami.
Co o tym s¹dzisz?
 W pierwszych dniach objawieñ wspólnie z Gosp¹ odmawialimy modlitwy, równoczenie kieruj¹c do Niej ró¿ne ¿yczenia;
by³o ich nawet coraz wiêcej. Matka Bo¿a

by³a gotowa przyjæ nam z pomoc¹, poucza³a nas jak powinnimy siê modliæ. To
by³y prawdziwe lekcje odmawiania modlitw,
uczy³a równie¿ cierpliwoci.
Przez wszystkie te lata zdarza³o siê, ¿e
wielu z powodu zniechêcenia lub zmêczenia zatrzymywa³o siê w po³owie drogi. Maryja jednak prosi, aby nie przerywaæ modlitw i powtarza: Je¿eli bêdziecie modliæ
siê sercem, nigdy nie zaznacie znu¿enia,
nie zatrzymacie siê, lecz spe³nicie moje ¿yczenia.
Maryja jako nasza Matka nieustannie
prosi nas o modlitwy, a czyni to po to, aby
zbli¿yæ nas do Siebie i Swego Syna.
 Jak przyjê³a, w czasie minionych
wi¹t Bo¿ego Narodzenia, wiadomoci o tragicznych zdarzeniach w krajach po³udniowej Azji, w których tak
wielu ludzi utraci³o ¿ycie, o katastrofach, które wstrz¹snê³y ca³ym wiatem?
 Liczba ofiar, siêgaj¹ca 300.000 istnieñ
ludzkich potwierdza, ¿e by³a to istotnie wielka katastrofa. Zastanówmy siê jednak... czy
fakt, ¿e Maryja objawia siê ju¿ od ponad
20 lat nie jest znakiem bardziej znacz¹cym
od jakiegokolwiek innego zdarzenia w wiecie? Maryja wytrwale pojawia siê i modli
siê za nas. Czy w³aciwie potrafimy zrozumieæ Jej trud przychodzenia z Nieba na ziemiê? Trud, z jakim nieustannie usi³uje
wskazywaæ, ¿e to czas niezmiernie wa¿ny, czas wielkiej ³aski. W³anie dlatego zaprasza do modlitw, postów, pokuty, do nawrócenia.
Wszyscy wiemy, jak wielu ludzi na ziemi
traci ¿ycie w wyniku wojen i katastrof. Matka Bo¿a równie¿ o tym wie i przez wszystkie minione lata ¿¹da nieustannie od nas
tego samego po to, aby móc urzeczywistniæ Swoje zamierzenia. Wszystko, co siê
w obecnych czasach dzieje, to nie tylko
wynik gniewu, z³oci, czyjej wciek³oci.
Gdy co siê wydarza, zwyklimy zadawaæ pytania: Co siê w³aciwie sta³o, czy
nie moglimy czego uczyniæ, aby temu zapobiec? Maryja niezliczon¹ iloæ razy mówi³a, powtarza³a, i¿ poprzez modlitwy i posty zdo³amy nawet unikn¹æ wojen. Ile¿ to
razy przypomina³a, i¿ zdolni jestemy osi¹gn¹æ wszystko, jednak wci¹¿ daleko nam
do spe³nienia Jej wszystkich ¿yczeñ.

 Gospa powiedzia³a kiedy, ¿e jeli
oka¿e siê to niezbêdne, osobicie
przyjdzie do ka¿dego domu, zapuka do
drzwi, bymy us³yszeli to, co Ona pragnie nam powiedzieæ.
 Rzeczywicie kiedy to powiedzia³a i
przede wszystkim dotyczy³o to parafii w
Medziugorju. Wybra³a tê parafiê i od niej
wymaga wielkiej ofiary. Musimy jednak
uwiadomiæ sobie, ¿e nie jest zamiarem
Matki Bo¿ej wzbudzaæ w nas strach; nie
chce równie¿ zmuszaæ nas do czegokolwiek, czego nie chcielibymy uczyniæ. Jest
tu wród nas i jako Matka pragnie nam
wci¹¿ od nowa pomagaæ. Pragnie mo¿liwie najwiêcej ludzi zbli¿yæ do Jezusa.
Zdarzenia, których w obecnych czasach
jestemy wiadkami dowodz¹, i¿ Jej osobiste przyjcie i zapukanie do ka¿dego, staje siê ju¿ w pe³ni aktualne i potrzebne. Nie
oznacza to jednak, ¿e winnimy siê czego szczególnego obawiaæ. Powiem tylko,
¿e widoczne staje siê, jak daleko odeszlimy od planów, które Matka Bo¿a pragnê³a wraz z nami zrealizowaæ.
 Czy mo¿e to oznaczaæ, ¿e przyjcia Maryi w tych wszystkich latach
okaza³y siê byæ mo¿e daremne?
 Nie, w ¿adnym przypadku. Tak wiele
objawieñ Matki Najwiêtszej dowodzi czego wrêcz przeciwnego. Potwierdza Jej
niezwyk³¹ cierpliwoæ i zaufanie do nas. We
wszystkich latach liczne rzesze ludzi ws³uchiwa³y siê w Jej g³os, postêpowa³y zgodnie z przekazywanymi przez Gospê orêdziami, jednak mimo wszystko ci ludzie stanowi¹ mniejszoæ. Maryja powiada, i¿
wprawdzie wiêkszoæ wkracza na drogê Jej
wskazañ i ¿yczeñ, ale po pewnym czasie
znu¿eni zatrzymuj¹ siê, jakby zarz¹dzaj¹c
przerwê. W³anie w czasie takiej przerwy i
zatrzymania siê w miejscu, wydarza siê
wiele z³ego, poniewa¿ w cz³owieku stygnie
wczeniejszy zapa³ i dochodzi do wniosku,
¿e dalszy wysi³ek jest zbêdny, niepotrzebny. A Matka Bo¿a mówi: Je¿eli pragniecie
mi pomóc i modliæ siê dla spe³nienia moich
zamierzeñ, wówczas musicie krok za krokiem zmierzaæ dalej i wszystko to czyniæ z
sercem. Nie zatrzymywaæ siê na tej drodze! Powiem, co macie czyniæ, obdarzê si³¹
do wytrwania.
Szatan wykorzystuje ka¿d¹ chwilê na-
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szego ¿ycia i ka¿d¹ nasz¹ s³abostkê, wie
kiedy naj³atwiej nak³oniæ do z³ego. Kiedy
nas co spotyka lub kiedy siê co wydarza
mo¿emy siê nie zorientowaæ. Cz³owiek
zwraca siê o pomoc do Boga, do Gospy,
gdy jej potrzebuje. Natomiast w sytuacjach,
gdy Maryja ¿¹da od nas czego, co s³u¿y
naszemu dobru  wówczas nie jestemy
gotowi do ofiar.
 Mo¿e siê wydawaæ, ¿e niedawna
katastrofa, która wstrz¹snê³a wiatem
rozmiarem ofiar miertelnych i wyrz¹dzonych szkód  zdarzy³a siê gdzie
bardzo daleko od nas...?
 Nie, nic nie dzieje siê w wielkim oddaleniu, to mo¿e siê tylko tak wydawaæ.
Wszystko jest nam bliskie, wszyscy jestemy sobie bliscy, tworzymy jedn¹ ludzk¹
wspólnotê. Nie ma ró¿nicy, czy kto ¿yje
tu, b¹d na drugim krañcu globu: wszyscy
jestemy ludmi. Bez wzglêdu na odleg³oæ
musimy wspó³czuæ równie¿ ¿yj¹cym z dala
od nas. Dlatego te¿ Maryja jest z nami tu,
w tym miejscu. Ona jest tu, my wszyscy tu
jestemy i wszystko siê tu wydarza. Dla
Gospy daleko st¹d nie ma najmniejszego znaczenia, bo wszyscy jestemy Jej
dzieæmi i wszyscy jestemy dla Niej tak
samo bardzo, bardzo wa¿ni.
 Vicko, co pragniesz nam jeszcze
powiedzieæ na zakoñczenie naszej rozmowy?
¯yczê wszystkim, aby ka¿dy dzieñ w tym
roku by³ dniem b³ogos³awionym i szczêliwym. Niech nie zabraknie pochodz¹cych
od Boga  Pokoju i Mi³oci, jak równie¿ pokoju, o którym mówi nam Matka Najwiêtsza, a mianowicie pokoju w naszych sercach i w naszych rodzinach. Szczególnym
moim ¿yczeniem jest proba o dalsze modlitwy dla spe³nienia zamierzeñ Gospy, o
których od dawna mówi i równoczenie
wspomina, ¿e znajdujemy siê wci¹¿ daleko od ich urzeczywistnienia. Dlatego i przy
tej okazji pragnê wszystkich zachêciæ do
wiêkszego zaanga¿owania w dzie³o pomagania Maryi, aby Jej plany i zamierzenia
spe³ni³y siê mo¿liwie najszybciej.
Przek³ad z niem.: B. Bromboszcz
Medjugorje. Gebetskation. nr 1/2005,
str. 24-27

ORÊDZIE MATKI BO¯EJ DLA PARAFII W MEDZIUGORJU I DLA
WIATA DANE 25 CZERWCA 2005 W 24 ROCZNICÊ OBJAWIEÑ
Drogie dzieci, dzi dziêkujê wam za ka¿d¹ z waszych ofiar, jakie z³o¿ylicie w moich intencjach. Zachêcam was, drogie dzieci, do bycia moimi aposto³ami pokoju i mi³oci w waszych rodzinach i w wiecie. Módlcie siê, aby Duch wiêty was owieca³ i prowadzi³ po drodze wiêtoci.
Ja jestem z wami i b³ogos³awiê was moim matczynym b³ogos³awieñstwem.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.
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B³. ks. W³adys³aw Findysz
pierwszy polski
mêczennik za wiarê
okresu komunizmu

By³ ofiarnym i bezkompromisowym proboszczem w Nowym ¯migrodzie na Podkarpaciu, przeladowanym przez w³adze
komunistyczne za ³amanie wolnoci sumienia i wyznania.
Po pokazowym procesie i wiêziennych
represjach kap³an ten zmar³ w roku 1964,
w wieku 57 lat.
W³adys³aw Findysz urodzi³ siê niedaleko Krosna w 1907 roku. Po ukoñczeniu
gimnazjum w Kronie wst¹pi³ do przemyskiego seminarium i w wieku 25 lat zosta³
wywiêcony na kap³ana. Pe³ni³ pos³ugê w
kilku parafiach, m.in. w Drohobyczu i Jale. W 1941 roku zosta³ administratorem,
a nastêpnie proboszczem w parafii w Nowym ¯migrodzie. W czasie niemieckiej okupacji pomaga³ m.in. okolicznym ¯ydom w
ucieczce na Wêgry. Wystawia³ im odpowiednie wiadectwa i ekwipunek na drogê. Kiedy we wrzeniu 1944 roku na miasteczko spad³y radzieckie bomby, udzieli³
mieszkañcom schronienia w kociele. Na
pewien czas zosta³ wysiedlony z parafii.
Wiele wysi³ku wk³ada³ w walkê z g³odem,
jaki zapanowa³ po przejciu frontu. W czasie, gdy w³adze komunistyczne przesiedla³y
ludnoæ ³emkowsk¹ w ramach akcji Wis³a,
ustrzeg³ wielu parafian, którym grozi³a przymusowa deportacja. Prawdopodobnie wyda³ wtedy oko³o 500 fa³szywych metryk
chrztu. Od 1957 r. pe³ni³ funkcjê wicedziekana, a od 1962 by³ dziekanem ¿migrodzkim.
Dla w³adzy ludowej od samego pocz¹tku by³ podejrzany. Jak ka¿dy duchowny
mia³ przyporz¹dkowan¹ teczkê ewidencji
operacyjnej kleru. Zapisano w niej, ¿e Findysz od wyzwolenia wrogo wystêpowa³
przeciwko ustrojowi PRL. By³ dla w³adz
trudnym orzechem do zgryzienia. Funkcjonariusze okrelali jego charakter jako wybuchowy, usi³uj¹cy narzuciæ innym sw¹
wolê. Nie znosi sprzeciwów. Prowadzi
ascetyczny tryb ¿ycia i usi³uje go narzucaæ
innym. Nowo¿migrodzki proboszcz cieszy³
siê natomiast pozytywn¹ opini¹ i zaufaniem
kurii biskupiej  jak donosili konfidenci bezpieki.
Dokumentacjê na jego temat zaczêto
skwapliwie zbieraæ w 1955 r. Wtedy by³ podejrzany o rozsiewanie wrogiej propagandy wykorzystuj¹c do tego ambonê. W aktach zapisano, ¿e utrzymuje stosunki za¿y³e z osobami o wrogim stosunku do Pol-
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ski Ludowej. Niezale¿nie od tego przy wyg³aszanych kazaniach wypowiada siê ¿e,
kto wemie lub cywilny to odpadnie od
kocio³a, i bêdzie uwa¿any jako samobójca.
Inwiligacja ks. Findysza w latach 50-tych
mia³a zwi¹zek z zakazem nauczania religii
w szkole, który dotkn¹³ go w 1952 r. z powodu prowadzenia walki ze wszelk¹ myl¹ postêpow¹ na odcinku wychowania m³odzie¿y w duchu socjalistycznym. Protestowa³ tak¿e w 1956 r., gdy w³adza usi³owa³a
likwidowaæ punkty katechetyczne.
B³yskawiczne dochodzenie
W pierwszej po³owie padziernika 1963
r. proboszcz rozes³a³ do parafian odezwy
w ramach soborowego czynu dobroci. Ka¿dy otrzymywa³ osobiste zalecenie, np. do
uaktywnienia praktyk religijnych, pogodzenia siê z teciow¹, porzucenia pijañstwa,
uporz¹dkowania ma³¿eñstwa czy zaniechania sporu o p³ot. Niektórzy sami donieli na posterunek milicji o listach od ksiêdza. Zreszt¹ ks. Findysz wys³a³ odezwy i
do funkcjonariuszy MO, którzy przecie¿ tak¿e byli jego parafianami. Innych niespodziewanie wzywano na przes³uchania.
W³adze uzna³y, ¿e odezwy s¹ wyrazem
tak powa¿nej przemocy religijnej, i¿ proboszcz-przestêpca zas³uguje na karê.
Na nic zda³y siê odpowiedzi ks. Findysza przed prokuratur¹ wojewódzk¹. Zosta³
aresztowany 25 listopada i osadzony na
Zamku w Rzeszowie. By³ w tym czasie ju¿
powa¿nie chory. We wrzeniu przeszed³
operacjê tarczycy, a przed wiêtami Bo¿ego Narodzenia mia³ poddaæ siê operacji
prze³yku.
Natychmiast po jego aresztowaniu interweniowa³a kuria przemyska, która wezwa³a do wypuszczenia ciê¿ko chorego ksiêdza z aresztu i umo¿liwienie mu odpowiadania z wolnej stopy. Wobec niejasnych informacji bp Tomaka prosi³ równie¿ o sprecyzowanie stawianych mu zarzutów.
Przed s¹dem ks. Findysz zosta³ oskar¿ony o zmuszanie parafian do wykonywania praktyk i obrz¹dków religijnych. 17
grudnia zapad³ wyrok: 2,5 roku wiêzienia
za z³amanie postanowieñ dekretu o ochronie i wolnoci sumienia i wyznania.
Nie dopatrzono siê okolicznoci ³agodz¹cych. Ks. Findysz trafi³ do wiêzienia, poniewa¿ - zdaniem s¹du - stopieñ spo³ecznego niebezpieczeñstwa czynu oskar¿onego by³ znaczny, brak by³o okolicznoci uzasadniaj¹cych odst¹pienie od zastosowania
aresztu tymczasowego, a podejrzenie choroby nie jest równowa¿ne z ustaleniem tej
choroby, dopiero fakt ustalenia raka mo¿e

Ks. Findysz po wyjciu z wiêzienia
uzasadniæ zmianê traktowania skazanego.
Przed Bo¿ym Narodzeniem 1963 r. ks. Findysz nie zdo³a³ poddaæ siê koniecznej operacji. Potem by³o ju¿ za póno.
W lutym 1964 r., kiedy wyniszczony na
zdrowiu ksi¹dz stan¹³ przed komisj¹ lekarsk¹ w wiêzieniu na Montelupich w Krakowie, okaza³o siê, ¿e choroba sta³a siê
miertelna. Lekarze stwierdzili: rak prze³yku i wpustu ¿o³¹dka. Wyniszczony fizycznie i psychicznie ksi¹dz zosta³ 29 lutego
zwolniony z wiêzienia. Parafianie twierdzili, ¿e kiedy powróci³ do Nowego ¯migrodu,
trudno w nim rozpoznaæ dawnego cz³owieka. Badania lekarskie we Wroc³awiu w
czerwcu potwierdzi³y terminalny stan chorego. Komisja szpitala wiêziennego orzek³a, ¿e rak ju¿ siê nie kwalifikuje do zabiegu operacyjnego.
Ks. Findysz zmar³ w Nowym ¯migrodzie
21 sierpnia 1964 r. w opinii wiêtoci. Od
2000 roku mieszkañcy parafii i duchowni
zaczêli czyniæ starania o jego beatyfikacjê.
Proces diecezjalny w Rzeszowie zakoñczy³
siê w 2002 roku. W 2004 r. w Rzymie orzeczono, ¿e poniós³ mieræ z powodu cierpieñ zadanych mu w wiêzieniu z motywu
nienawici do wiary. Jan Pawe³ II potwierdzi³ swoim autorytetem jego mêczeñstwo
za wiarê.
B³. ks. W³adys³aw Findysz jest pierwszym
mêczennikiem czasów komunistycznych w
Polsce i pierwszym beatyfikowanym w powsta³ej w 1992 roku diecezji rzeszowskiej.
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B³. Bronis³aw Markiewicz
by³ za³o¿ycielem
zgromadzeñ zakonnych,
proboszczem, wychowawc¹,
spo³ecznikiem, publicyst¹...
By³ tak¿e mistykiem, który wyj¹tkowo
wnikliwie opisywa³ swoje czasy i prorokiem,
bezb³êdnie przewiduj¹cym przysz³e wydarzenia  dechrystianizacjê Europy, wielkie
rewolucje, konflikty militarne.
Z ubogich dla ubogich
Ubóstwo ch³opów, dla których pracowa³
niemal przez ca³e ¿ycie, pozna³ ju¿ w dzieciñstwie. Urodzi³ siê 13 lipca 1842 r. w
Pruchniku pod Jaros³awiem w rodzinie rolników tak biednych, ¿e matka na przednówku musia³a karmiæ dzieci korzeniami perzu.
Rodziny nie staæ by³o na op³acenie gimnazjum. Gdy wreszcie podj¹³ naukê, musia³
utrzymywaæ siê z korepetycji.
Pod wp³ywem antyreligijnej atmosfery,
panuj¹cej w szkole, straci³ wiarê, któr¹ odzyska³ w dzieñ Niepokalanego Poczêcia w
1863 r. W tym samym roku wst¹pi³ do seminarium w Przemylu, za po otrzymaniu
wiêceñ by³ wikarym w Harcie i Przemylu, proboszczem w Gaci i B³a¿owej. By³
tak¿e wyk³adowc¹ homiletyki w przemyskim seminarium, co otwiera³o mu perspektywy dalszej kariery kocielnej.
Prze¿y³ szok, gdy na wie, znan¹ z czasów dzieciñstwa, spojrza³ z dystansu cz³owieka dojrza³ego i wykszta³conego. Ca³e
wsie w Galicji, poczynaj¹c od wójta, nie
wiedz¹ Kim jest Chrystus - pisa³ w za³o¿onym przez siebie miesiêczniku Powci¹gliwoæ i Praca. Zapytasz w³ocianina,
mówi¹cego po polsku, czy jest Polakiem,
to nieraz namyla siê, co odpowiedzieæ,
albo odpowie przecz¹co, ¿e nim nie jest.
Ciemnota religijna nie by³a jedyn¹ plag¹
wiejskiego ¿ycia. By³y nim przys³owiowa
galicyjska bieda i powszechne pijañstwo.
Ks. Markiewicz zaczyna³ sw¹ pos³ugê kap³añsk¹ od zak³adania bractw trzewoci.
W efekcie jego duszpasterskiej gorliwoci
karczmarze z okolic plajtowali, ch³opi zak³adali spó³dzielnie, a ich dzieci gra³y w szachy, pas¹c gêsi i krowy.
Trzy s³owa i ¿yciowa decyzja
W 1887 ks. Markiewicz wyda³ pod pseudonimem niewielk¹ ksi¹¿kê Trzy s³owa do
starszych w narodzie w stulecie rozbioru
Ojczyzny, która by³a podsumowaniem jego
dowiadczeñ duszpasterskich i wytycza³a
program jego dalszych dzia³añ. Ksi¹¿eczka wywo³a³a skandal i wciek³oæ elit - arcybiskup krakowski kard. Puzyna nakaza³
wycofanie i zniszczenie nak³adu, za 45letniego autora uznano za wywrotowca.
Czym siê narazi³? Po pierwsze - odebra³
czytelnikom komfort bycia niewinn¹ ofiar¹
zaborców. Zdaniem ks. Markiewicza niewola by³a kar¹ za grzechy. Bóg nam odj¹³
byt polityczny za grzechy nasze. (...) Tym
grzechem jest ucisk, wyzyskiwanie i zaniedbanie ludu - pisa³ przypominaj¹c, ¿e lu-

by Jana Kazimierza, i¿ naprawi krzywdy,
zadane ludowi, nie zosta³y spe³nione.
Do ksiê¿y apelowa³, aby likwidowali analfabetyzm religijny. Podsuwa³ metody, zachêca³, by do tej pracy zaprosiæ jak najszersze grono wspó³pracowników kleryków,
bractwa i ludzi pobo¿nych obojga p³ci. Wielu z nich czeka tylko waszego skinienia. Ju¿
dawno byliby siê zabrali chêtnie do uczenia katechizmu na w³asn¹ rêkê, ale nie
chcieli siê wam nara¿aæ - pisa³ do kap³anów. Radzi³ im, ¿eby ca³kowicie powiêcili
siê duszpasterstwu nie trac¹c czasu na
prowadzenie gospodarstwa czy inne zajêcia. Có¿ poczniecie na S¹dzie wy, co znacie owce swoje i krowy, a owieczek Chrystusowych nie znacie? - pyta³.
wieckim wytyka³ egoizm i pró¿niactwo.
Tymczasem cz³owiek stworzony jest do
pracy, a osobliwie Polak, który musi odrobiæ i za przodków z ostatniej doby, i za siebie.
W³oska lekcja
W 1885 r. ks. Markiewicz pojecha³ do
W³och, gdzie spotka³ siê ze w. Janem Bosko. Wychowaniem m³odzie¿y interesowa³
siê od pierwszych lat kap³añskich. Szczególnie niepokoi³y go rzesze zaniedbanych
dzieci, które, pozbawione mi³oci, dokonaj¹
w przysz³oci katastrofalnych rewolucji i
przemoc¹ odbior¹ to, czego nie otrzyma³y
w dzieciñstwie. Dlatego uzna³, ¿e najbardziej nagl¹cym dzia³aniem duszpasterskim
jest zak³adanie sierociñców i dobrych szkó³
wyznaniowych.
We W³oszech pozna³ zak³ady, prowadzone przez salezjanów, a w 1887 r. wst¹pi³
do Zgromadzenia. Po siedmiu latach wróci³ do Polski, ¿eby przeszczepiæ dzie³o wielkiego wychowawcy m³odzie¿y na rodzimy
grunt.
Po powrocie do kraju zosta³ proboszczem parafii w Miejscu pod Krosnem. Da³
siê poznaæ jako doskona³y duszpasterz,
charyzmatyczny spowiednik i doskona³y organizator. Ta ostatnia cecha by³a szczególnie potrzebna w zak³adaniu placówki dla
bezdomnych i zaniedbanych ch³opców, która powsta³a w 1893 r., zaledwie rok po przyjedzie ks. Markiewicza do Miejsca. W roku
1897 ks. Markiewicz podj¹³ trudn¹ decyzjê
od³¹czenia siê od salezjanów i wyst¹pienia ze zgromadzenia. Powodem by³a koncepcja ubóstwa - wizytator zakonny, W³och,
który nie zada³ sobie trudu poznania miejscowych realiów, za¿¹da³, aby wychowankowie jadali przy oddzielnym stole. Na lepszym stole trzeba by³o podawaæ wino, a
w ostatecznoci - piwo. Parafianie byli zdumieni - proboszcz, który gorliwie zwalcza³
pijañstwo, sam zacz¹³ zamawiaæ piwo...
Fakt wyst¹pienia postawi³ ks. Markiewicza
w trudnej sytuacji - dotychczas ci¹gnê³a siê
za nim opinia wywrotowca, teraz okaza³ siê
niepos³uszny...
Mimo trudnoci, zak³ady dla opuszczonej m³odzie¿y rozrasta³y siê niezwykle dynamicznie, tak ¿e do mierci ks. Markiewicza przesz³o przez nie 1,5 tys. wychowanków, za do wybuchu II wojny wiatowej 13 tys. W zak³adach uczono rozmaitych

rzemios³ i nowoczesnego rolnictwa, dzieci
by³y wychowywane g³êboko religijnie. Obok
placówek dla ch³opców, powstawa³y zak³ady dla dziewcz¹t. Przybywa³o wspó³pracowników - m³odych mê¿czyzn i kobiet kszta³towa³ siê zal¹¿ek nowych zgromadzeñ zakonnych. Ks. Markiewicz chcia³, by
nowej rodzinie duchowej patronowa³ w.
Micha³ Archanio³ - gdy¿ to on dowodzi niebieskim zastêpom w walce z si³ami z³a i
ciemnoci o dusze dzieci i m³odzie¿y. Doæ
oczywista sytuacja zosta³a jednak inaczej
oceniona przez biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara, który nie wyrazi³ zgody na zatwierdzenie dzie³a - dwóch
wiêtych nie potrafi³o znaleæ wspólnego
jêzyka.
Powci¹gliwoæ i praca
Brak aprobaty kocielnej, ród³o wielkich
cierpieñ za³o¿yciela michalitów, sta³ siê
bodcem do powo³ania w 1898 r. towarzystwa Powci¹gliwoæ i Praca. Powsta³o
w celu prowadzenia zak³adów wychowawczych, ale zaczê³o te¿ wydawaæ ukazuj¹cy siê do dzi miesiêcznik pod tym samym
tytu³em. Jego redaktorem naczelnym by³
ks. Markiewicz, który niestrudzenie g³osi³
rodakom, ¿e potrzebuj¹ ascezy i ciê¿kiej
pracy.
Zwyk³y wiejski proboszcz dostrzega³, ¿e
w Europie nastêpuje apostazja ca³ych narodów, a to ci¹gnie skutki nieobliczalne.
Krel¹c w czarnych barwach wizje przysz³oci, ks. Markiewicz wskazywa³ na wyjcie z kryzysu: szko³y, kszta³tuj¹ce autentycznych chrzecijan, opiekê nad m³odzie¿¹ zaniedban¹, powci¹gliwoæ i pracê jako
podstawowe wartoci ka¿dego chrzecijanina.
Przez 20 lat pe³nienia funkcji proboszcza nie wzi¹³ ani dnia urlopu, a braciom,
którzy zapraszali go na wyjazd do Zakopanego t³umaczy³, ¿e nieprzyjaciel dzia³a
nieustannie i ¿e du¿o czasu na odpoczynek bêdzie mia³ po mierci.
Zmar³ 29 stycznia 1912 r.
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B³. ks. Ignacy K³opotowski
by³ opiekunem ubogich,
za³o¿ycielem przytu³ków,
sierociñców, ochronek,
wydawc¹ prasy katolickiej,
za³o¿ycielem Zgromadzenia
Sióstr Matki Bo¿ej Loretañskiej
Urodzi³ siê 20 lipca 1866 r. w Korzeniówce ko³o Drohiczyna na Podlasiu. Kszta³ci³
siê w gimnazjum klasycznym w Siedlcach,
póniej w seminarium duchownym w Lublinie i w Akademii Duchownej w Petersburgu. wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 5 lipca 1891 r. w katedrze lubelskiej.
Po wiêceniach zosta³ wikariuszem parafii Nawrócenia w. Paw³a w Lublinie. Od
1892 r. przez czternacie lat prowadzi³
wyk³ady z Pisma wiêtego, katechetyki, kaznodziejstwa, teologii moralnej i prawa kanonicznego w lubelskim seminarium duchownym. Równoczenie pracowa³ w wikariacie katedralnym, a nastêpnie jako rektor kocio³a w. Stanis³awa.
W pracy duszpasterskiej bardzo czêsto
spotyka³ siê z moraln¹ i materialn¹ nêdz¹,
bezrobociem i zacofaniem. Ludzi ¿yj¹cych
w nêdzy i zagubionych moralnie ks. K³opotowski otacza³ szczególn¹ trosk¹. Zainicjowa³ liczne dzie³a charytatywno-spo³eczne. Stworzy³ Dom Zarobkowy w Lublinie
(1893), w którym bezdomni pracowali w
wielu warsztatach, zarabiaj¹c na utrzymanie i mieszkanie. Za³o¿y³ szko³ê rzemielnicz¹, Przytu³ek w. Antoniego dla moralnie upad³ych kobiet (1896), sierociñce w
Lublinie, w Jacku k. Lubartowa i w Opolu
Lubelskim oraz domy dla starców na Sierakowszczynie i Wiktorynie. Jako rektor
kocio³a w. Stanis³awa udziela³ pomocy
przeladowanym unitom. By³ te¿ inicjatorem za³o¿enia w podlubelskich wsiach sieci
szkó³ wiejskich przy pomocy Zgromadzenia Sióstr S³u¿ek Niepokalanej z Mariówki, za co spotka³y go represje ze strony
w³adz rosyjskich.
Pisa³ te¿ i wydawa³ tanie broszurki religijno-patriotyczne, wydawa³ dziennik Polak-Katolik, tygodnik Posiew, miesiêcznik Dobra S³u¿¹ca. W 1908 r., z myl¹ o
rozwiniêciu dzia³alnoci wydawniczej, przeniós³ siê do Warszawy. Tu powsta³y pisemka dla dzieci: Kó³ko Ró¿añcowe i Anio³
Stró¿. Po odzyskaniu niepodleg³oci wznowi³ i redagowa³ Przegl¹d Katolicki, za
pod koniec ¿ycia zacz¹³ wydawaæ G³os
Kap³añski.
W 1913 r. zosta³ mianowany wikariuszem
przy kociele w. Anny, a rok póniej rektorem kocio³a przy ul. Freta. Szeæ lat
póniej zosta³ proboszczem parafii Matki
Bo¿ej Loretañskiej przy kociele w. Floriana na warszawskiej Pradze. Chc¹c zapewniæ ci¹g³oæ zapocz¹tkowanej przez
siebie dzia³alnoci wydawniczej, 31 lipca
1920 za³o¿y³ Zgromadzenie Sióstr Loretanek, które do dzi prowadzi apostolstwo
przez s³owo drukowane.
Rozwijaj¹c w Warszawie dzia³alnoæ wy-
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dawnicz¹ nie zapomnia³ o najbardziej potrzebuj¹cych: w 1928 r. za³o¿y³ Loretto k.
Wyszkowa - orodek kolonijny dla biednych
dzieci i dla staruszek. Osoby, które bezporednio siê z nim zetknê³y, zawiadczaj¹,
¿e by³ prawdziwym ojcem, opiekunem sierot. Organizowa³ dla nich bezp³atne kuchnie, kolonie, ochronki. Do dzi w budynku
przy ul. Sierakowskiego 6 siostry loretanki
prowadz¹ Dom Ojca Ignacego - wietlicê
dla dzieci z najubo¿szych rodzin z terenu
warszawskiej Pragi.
Ks. K³opotowski zmar³ nagle 7 wrzenia
1931. Zosta³ pochowany na Pow¹zkach.
Zgodnie z jego wol¹, 26 wrzenia 1932 r.
jego cia³o z³o¿ono na cmentarzu w Loretto. W roku 2000 prochy ks. Ignacego przeniesiono do kaplicy sanktuarium za³o¿onego przez niego zgromadzenia loretanek.
Proces beatyfikacyjny rozpoczêto w
1988 r. W grudniu 2004 w obecnoci pa-

pie¿a Jana Paw³a II, og³oszono dekret o
heroicznoci cnót ks. Ignacego. 3 maja
2005 Stolica Apostolska orzek³a, ¿e z³o¿one w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
udokumentowane wiadectwo uzdrowienia
ks. Antoniego £atko z Szerokiej ma charakter cudu dokonanego za porednictwem
ks. K³opotowskiego.
61-letni kap³an zosta³ napadniêty i zmasakrowany przez nieznanych sprawców na
plebanii w nocy z 20 na 21 czerwca 1991
r. Ksiêdza odnaleziono o 5 rano nieprzytomnego, brocz¹cego krwi¹, z licznymi ranami g³owy i ca³ego cia³a. Podczas operacji w szpitalu w Jastrzêbiu Zdroju lekarze
stwierdzili, ¿e czaszka ks. £atko nosi lady
13 ciosów.
Jednoczenie z pomoc¹ medyczn¹ parafianie i przyjaciele prosili Boga o zachowanie ¿ycia i powrót do zdrowia ks. £atko.
Modlili siê za wstawiennictwem s³ugi Bo¿ego ks. Ignacego K³opotowskiego, którego czcicielem by³ ks. Antoni. Szerzy³ on
jego kult wród parafian.
Ks. Antoni £atko w krótkim czasie powróci³ do zdrowia i 19 lipca 1991 r. opuci³ szpital, podejmuj¹c na nowo obowi¹zki kap³añskie. Jest on niezmiennie przekonany, ¿e
Bóg uczyni³ w jego ¿yciu cud za porednictwem ks. Ignacego K³opotowskiego. W
pierwszych dniach po wyjciu ze szpitala
uda³ siê do Loretto na jego grób, aby podziêkowaæ mu za dar ¿ycia, a siostrom loretankom za modlitwê.
Kilka lat póniej rozpoczêto proces badaj¹cy to niezwyk³e uzdrowienie. Jego
otwarcia dokona³ abp Damian Zimoñ 21
grudnia 1995 r. w Katowicach. Zebrano
obszerny materia³ medyczny, udostêpniony przez szpital w Jastrzêbiu Zdroju, przes³uchano 18 wiadków, w tym: lekarzy, kap³anów, parafian, siostry loretanki oraz samego uzdrowionego.
Zebran¹ dokumentacjê przedstawiono
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Dekretem z 9 kwietnia 1999 r. kongregacja potwierdzi³a wa¿noæ przeprowadzonego procesu na szczeblu diecezjalnym.
W oparciu o zebrany materia³ opracowano
pozycjê o domniemanym cudzie. Przekazana do zaopiniowania przez kolejnych
dwóch watykañskich lekarzy, tzw. periti ex
officio (bieg³ych z urzêdu), uzyska³a ich
pozytywn¹ opiniê. Opisywany przypadek
polecili oni poddaæ dalszej analizie przez
trzy kolejne komisje: lekarsk¹, teologiczn¹
i kardynalsk¹.
Sympozjum Komisji Lekarskiej 25 listopada 2004 r. wyda³o pozytywn¹ ocenê
cudu. Równie¿ siedmiu teologów 7 lutego
2005 r. potwierdzi³o tê opiniê. Ostatnie
orzeczenie kardyna³ów dotycz¹ce cudownej interwencji Boga za wstawiennictwem
s³ugi Bo¿ego ks. Ignacego K³opotowskiego wydano 3 maja 2005 r.
*
Pocz¹tkowo wyznaczono datê beatyfikacji na
24 kwietnia 2005 r. Jednak mieræ Jana Paw³a II
pokrzy¿owa³a te plany. Benedykt XVI poda³ nowy
termin: 19 czerwca 2005 r. podczas III Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Warszawie.
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Objawienia w Syrii

SOUFANIEH
Objawienia w Soufanieh  dzielnicy Damaszku, stolicy Syrii, s¹ niezwyk³e. Nie tylko dlatego, ¿e obfituj¹ w nadzwyczajne zjawiska. Jeszcze bardziej niezwyk³y by³ skutek, jaki wywo³a³y: zosta³y zaakceptowane
zarówno przez miejscowych hierarchów
katolickich jak i prawos³awnych. A we
wspólnych modlitwach w miejscu objawieñ
uczestnicz¹ tak¿e duchowni muzu³mañscy.
Wszystko zaczê³o siê 22 listopada 1982
roku. 18-letnia Myrna (po arabsku: Maria)
Nazzour z dwiema kole¿ankami modli³a siê
nad ³ó¿kiem swej chorej przyjació³ki Layli.
Myrna nale¿y do katolickiego Koció³a grecko-melchickiego  jednego z ponad 30 Kocio³ów wschodnich, pozostaj¹cych w ³¹cznoci ze Stolic¹ Apostolsk¹ i uznaj¹cych
w³adzê papiesk¹. Jedna z kole¿anek, obok
której siê modli³a, wyznaje prawos³awie,
druga jest muzu³mank¹. Nagle podczas
modlitwy muzu³manka zauwa¿y³a, ¿e rêce
Myrny promieniej¹ wiat³em i pokry³y siê
olejem. Myrna po³o¿y³a rêce na g³owie Layli, która wkrótce wyzdrowia³a. Trzy dni póniej Myrna w podobny sposób uzdrowi³a
sw¹ matkê.
Olej i stygmaty
Myrna by³a od siedmiu miesiêcy zamê¿na. Jej m¹¿  Miko³aj, wyznaje prawos³awie. W domu na cianie wisi niewielka ikona przedstawiaj¹ca Matkê Bo¿¹ z Dzieci¹tkiem Jezus. 27 listopada z obrazu zacz¹³
wydzielaæ siê olej. By³o go tak wiele, ¿e
sp³ywa³ na pod³ogê. W ci¹gu godziny zape³ni³ cztery talerze. Jednoczenie olej
znów zacz¹³ wyp³ywaæ z r¹k Myrny. Myrna
i Miko³aj zwo³ali rodzinê. Tego dnia Myrna
mia³a pierwsze objawienie. Us³ysza³a kobiecy g³os: Nie bój siê, jestem z tob¹.
Otwórz drzwi i nie zabraniaj nikomu kontaktu ze mn¹. Olej z obrazu wydziela³ siê
przez cztery dni.
28 listopada do mieszkania pañstwa
Nazzour przyby³o wielu duchownych, a tak¿e funkcjonariusze policji. Zbadano próbki
oleju, okaza³o siê, ¿e jest to olej z oliwek.
Pierwszy raz Myrna ujrza³a Matkê Bo¿¹
15 grudnia 1982 r. Wraz z grup¹ wiernych
bra³a udzia³ w modlitwie. W pewnym momencie utraci³a kontakt z otoczeniem, ca³e
jej cia³o pokry³o siê oleist¹ substancj¹. Po
chwili zupe³nie utraci³a wiadomoæ. Trzy
dni póniej objawienie siê powtórzy³o, ale
tym razem Matka Bo¿a przemówi³a. 12
stycznia 1983 r. Myrna widzia³a te¿ Jezusa. Jezus i Jego Matka przekazali jej orêdzia.
26 padziernika 1983 roku na rêkach i

twarzy wizjonerki pojawi³y siê stygmaty. Od tego czasu zjawiaj¹ siê one
co pewien czas. Ostatnio  w Wielkim Tygodniu 2001 roku.
Wezwanie do pojednania
Orêdzia przekazywane przez Myrnê to bezustanne nawo³ywanie do
pokoju i pojednania miêdzy wyznaniami. Koció³ jest królestwem Nie-

ba na Ziemi. Kto wprowadza rozdzia³, ten
nie ma mi³oci w sobie  oto jedno z orêdzi. S¹ one skierowane nie tylko do katolików. W miejscu objawieñ czêsto modl¹ siê
wspólnie ludzie ró¿nych wyznañ. Objawienia zosta³y bowiem zaaprobowane przez
miejscowe Kocio³y chrzecijañskie. Arcybiskup Kocio³a syryjsko-katolickiego Georges Habib Hafouri uczyni³ to 15 stycznia

1987 r. Blisko 20 lat temu Koció³ uzna³,
¿e g³os domagaj¹cy siê m. in. zjednoczenia daty Wielkanocy jest G³osem Boga...
Jednak do dzi nie zosta³ On wys³uchany.
To samo wezwanie powtarza Vassula Ryden, która czasem wspólnie z Myrn¹ daje
wiadectwo, zachêcaj¹c do usilnej modlitwy o jednoæ chrzecijan.
(eb)
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Myrna:
«PAN JEZUS
PRZEKAZA£ MI LIST...»

wiadectwo Myrny z³o¿one podczas
Mszy odprawianej z okazji 21 rocznicy
objawieñ Matki Bo¿ej z Sufanieh, w rodê,
26 listopada 2003 roku, w kociele w.
Paw³a w Bab Tuma w Damaszku.

Bóg szuka³ miejsca, w którym móg³by
z³o¿yæ swego Ducha i oczekiwa³ naszego
tak, by stworzyæ now¹ przysz³oæ. Maryja wypowiedzia³a wówczas swoje tak. Bóg
otwar³ szeroko swe podwoje, a promieñ
wiat³a rozjani³ mroki snu...
Tymi s³owami, wyra¿am moje oczekiwanie oraz to, co czujê na myl o nadchodz¹cym miesi¹cu listopadzie, a zw³aszcza o
dniach 26 i 27 listopada, które maj¹ tak
wielkie znaczenie dla mnie oraz ca³ej rodziny z Sufanieh na wiecie. Dni te s¹ nowym tak, drzwiami otwartymi dla Matki
Bo¿ej i Pana Jezusa... wiat³o jest kontynuacj¹ daru cudownego oleju, ale jeszcze
wa¿niejsza od tego daru jest ci¹g³oæ modlitwy...
Objawienia... stygmaty... Póniej g³os:
Ty jeste Moim Kocio³em, twoje serce
nale¿y do Mnie... ¯ycie z Chrystusem: Ja
jestem z tob¹...
Pewnego dnia zganie jednak to wiat³o, jakim s¹ dary: oleju, objawieñ i stygmatów. Zniknie jasnoæ nad Sufanieh i zamilknie G³os. Pozostanie jednak S³owo,
które jest ¿yciem. Dlatego, orêdzia Naszego Pana s¹ wa¿niejsze ni¿ objawienia,
stygmaty, ekstazy i cudowny olej.
Zachêcam was, abycie teraz zwrócili siê
w waszych sercach do Pana Jezusa i rozwa¿yli to, czego dzisiaj od nas ¿¹da.
Minê³o dwadziecia jeden lat, a Nasz
Pan wci¹¿ czeka na nas i bêdzie czeka³.
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Nie s¹dcie, ¿e chce On od nas wiêcej, ni¿
jestemy w stanie ofiarowaæ lub ¿e domaga siê wiêcej, ni¿ potrafimy znieæ... Mówi
On: Nie pytajcie, co Ja czyniê, poniewa¿
jest to Moje dzie³o. Wasz¹ misj¹ jest post i
modlitwa.
Nie mo¿emy ofiarowaæ Panu niczego
poza nasz¹ modlitw¹. Powinnimy wierzyæ
w jej moc i po³o¿yæ w niej nasz¹ ufnoæ.
Nie wiem, dlaczego Pan Jezus wybra³
w³anie mnie. Nie wiem, dlaczego wybra³
Damaszek i Sufanieh.
Pocz¹tkowo nic nie rozumia³am. Do tej
pory nie rozumiem i nie chcê rozumieæ, poniewa¿ w dniu, kiedy to siê stanie, zacznê
liczyæ wy³¹cznie na siebie.
Od chwili ujrzenia pierwszej kropli oleju,
mówi³am do Chrystusa: Panie, we moj¹
wolê, aby Twoja wola dzia³a³a przez mnie.
Uwa¿am siebie za listonosza Pana Jezusa, który kaza³ mi dostarczyæ swój list
(orêdzie). Aby wiernie wam je przekazaæ,
potrzebujê waszej modlitwy, bardziej, ni¿
wy sami. Nie s¹dcie, ¿e dotyczy to tylko
mnie. Chrystus móg³ wybraæ kogokolwiek
z was. Moglibymy zadaæ pytanie: Dlaczego? Przecie¿ nie jestemy zdolni zrozumieæ planów Bo¿ych...
Wszystko zaczê³o siê od kropli oleju...
Kropla ta powiêksza³a siê stopniowo i namaci³a ca³y wiat, by daæ mu poznaæ pragnienie Boga, Jezusa i Maryi; pragnienie,
którego przedmiotem jest jednoæ Kocio³a Chrystusowego.
Wszyscy uwa¿amy, ¿e jednoæ ta
wymaga rozwi¹zania wspólnoty mojego Kocio³a. Pyta³am wielu jego
wierz¹cych: Do jakiego Kocio³a nale¿ysz? Odpowied tych, którzy znaj¹ orêdzie z Sufanieh brzmia³a zwykle: Jestem chrzecijaninem. Nie
wstydcie siê przyznaæ, do jakiej
wspólnoty nale¿ycie, poniewa¿ jest
ona wasz¹ rodzin¹. Ka¿dy szanuje
swoj¹ wspólnotê i anga¿uje siê w jej
¿ycie. Wspólnota jest rodzin¹... Nie
jestem jednak dumna z w³asnej
wspólnoty, ale z Chrystusa. To pomaga w ewangelizacji... Jedni nale¿¹ do
kocio³a katolickiego, inni  do prawos³awnego, maronickiego, syryjskiego... Nie powinnimy siê tego
wstydziæ. Pan wezwa³ nas, abymy
siê wzajemnie mi³owali i unikali
wszelkich podzia³ów. Mamy bowiem
wspóln¹ wiarê, dogmaty i chrzest.
Gdzie zatem kryje siê problem?
Jest nim brak mi³oci. Im mniej mi³oci, tym wiêksze podzia³y miêdzy

wierz¹cymi. Dzisiaj, Pan wzywa nas, abymy mi³owali siê wzajemnie tak, jak On nas
umi³owa³...
Wszyscy mylimy, ¿e kochamy, niestety
jednak czynimy to na w³asn¹ mod³ê, nie
tak, jak mi³uje nas Bóg...
Sufanieh jest wezwaniem do jednoci.
Jednoci ka¿dego cz³owieka z Bogiem, z
braæmi, z w³asn¹ rodzin¹... Dlatego Pan
Jezus wybra³ rodzinê.
Na pocz¹tku wielu by³o zaskoczonych
tym, ¿e jestem zamê¿na. Mnóstwo osób
przychodzi³o do mnie i przekonywa³o, ¿e
zamiast pozostawaæ w ma³¿eñstwie, powinnam wst¹piæ do klasztoru. Nikt nie potrafi³ wyobraziæ sobie, ¿e Maryja mog³a
wybraæ m³od¹ mê¿atkê. Ludzie s¹dz¹, ¿e
Maryja wybiera zawsze m³odego cz³owieka, który jest gotów powiêciæ siê ¿yciu zakonnemu. Pan odwróci³ jednak tê zasadê i
wybra³ rodzinê... Wybra³ mnie, Myrnê, a
tak¿e mojego mê¿a, Miko³aja.
Najpiêkniejsze s³owa, jakie skierowa³a do
mnie Maryja po czterech latach ma³¿eñstwa, brzmia³y: Dam ci nagrodê za twoje
trudy. Ta nagrod¹ sta³a siê moja córeczka, Miriam, a póniej syn, Jan Emmanuel.
Pan Jezus wybra³ rodzinê, aby powiedzieæ wam, ¿e Koció³ jest rodzin¹, ¿e rodzina powinna byæ domowym Kocio³em i
¿e jednoæ Kocio³a powinna wyrastaæ z
wewnêtrznej jednoci rodziny:
Przeka¿esz pokoleniom s³owa Jednoci,
Mi³oci i Wiary...
Stwórzcie Koció³...
Nie powiedzia³am, ¿e macie wybudowaæ
koció³...
¯¹dam od was Jednoci...
Jak piêkna jest rodzina, której dewiza,
to: Jednoæ, Mi³oæ i Wiara...
Rodzina oparta na fundamencie Mi³oci,
Pokoju i Jednoci, staje siê wiadectwem
Jedynego Kocio³a Chrystusowego i przypiesza ca³kowite zjednoczenie chrzecijan.
Nie mogê g³osiæ jednoci, je¿eli nie prze¿ywam jej w mojej w³asnej rodzinie. Nie
mogê mówiæ o Mi³oci, jeli w mojej rodzinie jej brakuje. Jak mog³abym nauczaæ o
czym, czego sama nie dowiadczam?
Niestety, ¿yjemy dzisiaj w wiecie, który
o wiele bardziej mi³uje Chrystusa ukrzy¿owanego, ni¿ zmartwychwsta³ego. Byæ
mo¿e decyduj¹ o tym cierpienia, jakie przeszed³. Zapominamy jednak, ¿e po Ukrzy¿owaniu nast¹pi³o zmartwychwstanie, a po
cierpieniach  radoæ. Tym jednak, co wyra¿a ca³¹ nasz¹ wiarê, jest w³anie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Jeli szukacie znaków... wiedzcie, ¿e

olej, objawienia i ekstazy nie s¹ najwa¿niejsze. Najwiêkszym cudem jest przemienienie chleba i wina w Cia³o i Krew Pañsk¹. Ten cud mo¿emy prze¿ywaæ codziennie, poniewa¿ Jezus jest obecny wród nas
w swojej Eucharystii.
Oto najpiêkniejsze s³owa, jakie us³ysza³am od Matki Bo¿ej: Pamiêtajcie o Mnie,
gdy przepe³nia was radoæ.
Niestety, mylimy o Panu tylko wtedy,
gdy Go potrzebujemy. Jezus wzywa nas i
cierpi, poniewa¿ pragnie On uczestniczyæ
w naszej radoci tak samo, jak my uczestniczymy w Jego Mêce. Dlaczego zwracamy siê do Niego w cierpieniu, ale nie potrzebujemy Go, kiedy prze¿ywamy chwile
radoci? Dlaczego uwa¿amy, ¿e choroba
pochodzi od Boga? Dlaczego nie twierdzimy, ¿e nasze dobre samopoczucie pochodzi od Niego?
Pamiêtajcie o Mnie, gdy przepe³nia was
radoæ!
Jak piêkne jest to, ¿e Bóg wys³uchuje nasze modlitwy! Jak bardzo cieszymy siê, gdy
prosimy i otrzymujemy! Jak wielka jednak
powinna byæ nasza radoæ, gdy Pan obdarza nas czym bez naszych prób? Dopiero wtedy, gdy ¿yjemy blisko Niego, zaczynamy rozumieæ, ¿e to On nas obdarowuje
i ¿e otrzymujemy Jego ³aski. Jeli jednak
przebywamy z dala od Boga, nie zauwa¿amy darów, które nie by³y przedmiotem
naszych modlitw.
Bóg obdarzy³ nas ¿yciem, o które siê nie
modlilimy. Da³ mi ³askê swojej obecnoci
w Sufanieh, o któr¹ wczeniej Go nie prosi³am. Choæ nigdy przedtem siê o to nie
modli³am, pozwoli³ mi ujrzeæ swoj¹ wiat³oæ, s³yszeæ swój g³os i widzieæ swoj¹
Matkê.
Bóg istnieje i zsy³a nam swoje dary, nawet, jeli o nie nie prosimy. Pragnie jednak, abymy zwracali siê do Niego i chce
nas wys³uchiwaæ, mimo ¿e czasami zwleka...
Wielu zniechêci³o siê do modlitwy o Jednoæ, poniewa¿ wydaje im siê, ¿e nie otrzymuj¹ na ni¹ ¿adnej odpowiedzi, ¿e brak
jakiejkolwiek inicjatywy ze strony Kocio³a
i kap³anów...
Pan Jezus chce dzia³aæ przez nasz¹ modlitwê. Wszyscy, zarówno ksiê¿a, jak i
wieccy, zostalimy wezwani do budowania Jednoci Cia³a Chrystusowego. Modlitwa ta zostanie spe³niona w wybranym
przez Niego czasie. My za mamy prosiæ
niestrudzenie, z niezachwian¹ wiar¹ w
Boga, który powiedzia³:
Nie zniechêcajcie siê, gdy nie otrzymujecie... Nie lêkajcie siê, gdy ponosicie pora¿kê...
Oznacza to, ¿e zjednoczenie nast¹pi, ale
w momencie chcianym przez naszego
Pana. Powinnimy siê modliæ i nie ustawaæ... Pan zna czasy i chwile... Nasza modlitwa byæ mo¿e jest jeszcze niewystarczaj¹ca. Mo¿e nie doceniamy tego, co ju¿ uzyskalimy... Bóg nas jednak wys³ucha.
Moja historia znaczy niewiele. Sta³a siê
ona elementem d¹¿enia do Jednoci Ko-

cio³a Chrystusowego. Jednoæ ta le¿y w
rêkach Boga, który zawsze dochowuje
wiernoci. Musimy jedynie modliæ siê, aby
zechcia³ dzia³aæ przez nas.
Przekazujê wam to ostatnie s³owo:
Najwiêkszym niebezpieczeñstwem jest
budowanie swojej wiary na jednym zjawisku, takim jak objawienia w Sufanieh lub
cokolwiek innego. Pan przychodzi nam z
pomoc¹, gdy widzi letnioæ naszej wiary,
brak zaufania i Mi³oci. Jednak¿e Ewangelia, któr¹ posiadamy, jest dla nas koronnym dowodem, a powstanie Chrystusa z
martwych  kluczowym znakiem wiary,
chleb za i wino przemienione w Cia³o i
Krew, najwiêkszym z mo¿liwych cudów.
Dlatego nie potrzebujemy znaków. Pan jednak daje nam znaki dla umocnienia naszej
wiary, nie za dla jej udowodnienia.
Nie wierzê, ¿e na wiecie istnieje choæ
jeden cz³owiek zupe³nie niewierz¹cy... Nie
mogê sobie tego wyobraziæ. Ka¿dy, od dnia
swojego chrztu, nosi w sobie zal¹¿ek wiary. Musi on jednak zacz¹æ siê rozwijaæ. Oby
nie sta³o siê to w chwili os³abienia, choroby, mierci lub rozpaczy...
Oby rozwin¹³ siê on w momencie radoci, gdy¿ to wtedy ³atwiej dowiadczamy
obecnoci Bo¿ej.
Wszyscy przygotowujemy siê do wi¹t
Bo¿ego Narodzenia. Nios¹ one ze sob¹
wiele treci.
Gdzie jest nasza wiara w Jezusa mi³osiernego i kochaj¹cego?
Gdzie jest nasza wiara w Jezusa, narodzonego w grocie betlejemskiej?
Gdzie jest nasza wiara w Jezusa p³acz¹cego na krzy¿u?
Gdzie jest nasza wiara w Jezusa, Nauczyciela, któremu obcy jest faryzeizm?
Gdzie jest nasza wiara w Jezusa, nios¹cego na ramionach zgubion¹ owcê?
Gdzie jest nasza wiara w Ciebie, Baranku Bo¿y?
Zanim pomylimy, jak udekorowaæ na-

2/2005
sze domy, ¿³obek i choinkê, zastanówmy,
siê, jak przyozdobiæ nasze serca, by odpowiednio przygotowaæ siê na przyjcie wi¹t.
Powinny one zrodziæ w naszych sercach
nadziejê, w naszych rodzinach pojednanie
i pokój na ca³ej ziemi.
Bo¿e Narodzenie to fragment historii Jezusa, Syna Cz³owieczego.
Czym wiêcej jest jednak chrzest, fragment historii Jezusa jako Syna Bo¿ego.
Czy wystarczaj¹co modlimy siê do Tego,
którego pieczêæ otrzymalimy podczas
chrztu?
Módlcie siê wiele za mnie, aby Chrystus
udzieli³ mi ³aski wytrwa³oci i pokory. Módlcie siê za moj¹ rodzinê i za ten dom, który
Pan wybra³, aby pozosta³ bezinteresownie
otwarty dla modlitwy, dla ka¿dego gocia,
bez wypytywania, kim jest, do jakiej wspólnoty nale¿y i jak¹ religiê wyznaje.
Ja ze swej strony zanoszê wasze proby przed oblicze Najwiêtszej Maryi Panny. Dziêkujê wam. Dziêkujê, ¿e po dwudziestu jeden latach dalej chcecie s³uchaæ
tego co mam wam do przekazania.
RANA MOJEGO SERCA
JEST RÓD£EM MI£OCI
Orêdzie z Wielkiego Czwartku
8 kwietnia 2004
Tego roku, pami¹tka Zmartwychwstania
by³a wiêtowana w tym samym dniu przez
katolików i wyznawców prawos³awia. Dlatego wielu oczekiwa³o niezwyk³ych wydarzeñ w Sufanieh. Liczni pielgrzymi z ca³ego wiata przybyli do Damaszku, by razem
z Myrn¹ obchodziæ Wielki Tydzieñ.
Myrna cierpia³a od samego rana.
O 11.45 wesz³a do swojego pokoju, w
którym byli obecni ojcowie: Pawe³ Fadei,
Adel Teodor Khoury i Eliasz Zalaoui, kap³an francuski, o. Józef Besnier i kanadyjski  o. Louis Rene Gagnon MSC, wielu
lekarzy z Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji i Danii oraz

Myrna z mê¿em Miko³ajem i z dzieæmi
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teolog duñski, Niels Christian Hvidt.
By³o oczywiste, ¿e cierpienie Myrny siê nasila. O 13.25,
w stanie pó³wiadomoci wypowiedzia³a ona s³owa: Rana
Mojego Serca wystarczy. O 13.55 na jej ubraniu po lewej
stronie klatki piersiowej pojawi³y siê lady krwi. Lekarze
stwierdzili ranê o d³ugoci 43 milimetrów. O 14.00, Myrna
powiedzia³a:
Oto ród³o, w którym ukoi pragnienie ka¿da dusza. Rana
Mojego Serca jest ród³em Mi³oci. Inne rany s¹ spowodowane z³em, którego nie pope³ni³em.
Myrna twierdzi, ¿e nic nie widzia³a. S³ysza³a jednak g³os
Chrystusa. Ca³e zdarzenie zosta³o nagrane i sfilmowane
dla potrzeb dokumentacji.
NOCIE WSCHÓD
W WASZYCH SERCACH
Orêdzie z Wielkiej Soboty 10 kwietnia 2004 roku
Oto Moje ostatnie przykazanie dla was: Wróæcie do siebie, ale nocie Wschód w waszych sercach. St¹d ponownie nadchodzi wiat³oæ. Wy jestecie jej blaskiem poród
wiata, który zwiedziony przez materializm, zmys³owoæ i
pró¿n¹ chwa³ê, zapomnia³ o prawdziwych wartociach.
Zachowajcie wasz¹ wschodni¹ autentycznoæ. Nie pozwólcie, aby tutaj, na Wschodzie, odebrano wam wasz¹
wolê, wolnoæ i wiarê.
Jednym z g³ównych wezwañ Chrystusa jest proba do
chrzecijan o ujednolicenie dat Wielkanocy.
Ze strony internetowej http://www.soufanieh.com
mo¿na pobraæ petycjê, a nastêpnie wype³nion¹ i podpisan¹ przes³aæ na adres: Association Notre-Dame-de-Soufanieh a Montréal 549A - 39 Avenue Lachine, Qc - H8T
2E2 - CANADA Tel: 514 634 0371 - Fax: 514 639 1587

S³owa us³yszane przez
Vassulê 27.03.92
Drodzy przyjaciele, drodzy towarzysze, drodzy bracia, nie ma mi³oci takiej
jak Moja.
Co zrobilicie z Moj¹ Mi³oci¹? Moi bracia, zjednoczcie siê, id¹c za nakazami Mojego Serca, którymi
s¹ Mi³oæ i Pokora. Rzeczy,
które  wed³ug was  mog¹
was zjednoczyæ, s¹ rzeczami ziemskimi i nie doprowadz¹ do jednoci.
One nie mog¹ zupe³nie
nic sprawiæ ani zaofiarowaæ... Dopóki nie pojednacie siê jedni z drugimi w
pokorze i dopóki nie bêdziecie siê kochaæ wzajemnie,
jak Ja was kocham, dopóty
bêdzie trwa³o wasze rozdzielenie.
Moje dzieci, czy muszê
znowu zaznaæ bólu w czasie tej Wielkanocy? Wielu z
was widzia³o niemych, którzy zaczêli mówiæ, chromych, którzy zaczêli chodziæ
i lepych, którzy odzyskali
wzrok, a jednak dalej wychwalacie Mnie tylko swoimi wargami...
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MODLITWA
O ZJEDNOCZENIE CHRZECIJAN
O Panie, który w przeddzieñ swojej mierci
ze wzglêdu na nas, modli³e siê, aby wszyscy Twoi
uczniowie byli doskonale jedno,
jak Ty jeste w Twoim Ojcu,
a Twój Ojciec jest w Tobie,
proszê spraw, bymy odczuli bolenie niewiernoæ
wyra¿on¹ w braku jednoci.
Obdarz nas uczciwoci¹, abymy to uznali
i odwag¹, abymy odrzucili to, co siê ukrywa
w naszej obojêtnoci, nieufnoci,
a nawet we wzajemnej wrogoci.
Obdarz nas ³ask¹, abymy siê wszyscy spotkali
w Tobie, tak aby z naszych dusz
i z naszych warg stale unosi³a siê Twoja
modlitwa o jednoæ Chrzecijan,
taka jakiej Ty pragniesz i takimi sposobami,
jakich Ty pragniesz.
Ty, który jeste samym Mi³osierdziem, pozwól nam
odnaleæ w Tobie cie¿kê, która prowadzi
do Jednoci w pos³uszeñstwie Twojej mi³oci i Twojej prawdzie. Amen.
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Dlaczego wiêtujemy Wielkanoc
w innym czasie ni¿ Koció³ prawos³awny?...
Data Wielkanocy  wiêta Zmartwychwstania Pañskiego  zale¿y od daty
Ukrzy¿owania, które zgodnie z przekazem ewangelistów mia³o miejsce trzy dni
wczeniej, tu¿ przed ¿ydowsk¹ Pasch¹.
Od pocz¹tku Wielkanoc by³a obchodzona w tym samym czasie, co Pascha  w
dzieñ pierwszej wiosennej pe³ni ksiê¿yca (14-5 Nisan w kalendarzu ¿ydowskim).
Jednym z problemów, jaki pojawia siê
przy ustalaniu daty Wielkanocy, jest ró¿nica w przekazie ewangelicznym: Ewangelie synoptyczne (Mateusza, Marka, £ukasza) wskazuj¹ bowiem na inn¹ datê
Ukrzy¿owania ni¿ Ewangelia Jana. Ró¿nica ta spowodowana jest przez ¿ydowski system liczenia dnia od zachodu do
zachodu. Powsta³o pytanie, gdzie powinien byæ zaliczony wieczór 14 Nisan.
Obie strony mia³y poparcie swojej teorii: kocio³y wschodnie optowa³y za dniem
14, a zachodnie  za 15. Kwestia zosta³a
w koñcu rozstrzygniêta na pierwszym soborze ekumenicznym w Nicei (dzi Turcja) w 325 roku  oficjalnie przyjêto datê
15 Nisan.
Sobór w Nicei sta³ siê prze³omowy, jeli chodzi o czas obchodzenia Wielkanocy ze wzglêdu na jednoznaczne stanowisko wobec tradycji ¿ydowskiej. W dokumencie jednego z uczestników soboru, wystosowanym do wiernych podleg³ej
diecezji, czytamy: W tak wiêtej rzeczy
nie powinno byæ ¿adnych podzia³ów (...)
Nasz Zbawca pozostawi³ nam tylko jeden
dzieñ wi¹teczny dla odkupienia, to znaczy dzieñ Jego Mêki.
Uchwa³y soboru nie zlikwidowa³y jednak ró¿nic pomiêdzy kocio³ami wschodnimi i zachodnimi. Rzym i Aleksandria
u¿ywa³y bowiem odmiennych metod obliczania daty  metoda aprobowana przez
Rzym zak³ada³a zbyt wczesn¹ datê równonocy  18 marca, podczas gdy aleksandryjczycy ustalili j¹ poprawnie.
Aby po³o¿yæ kres tej dwoistoci synod
sardycki z 343 roku podniós³ kwestiê dnia
wielkanocnego, nakazuj¹c w drodze wzajemnych ustêpstw ustalenie wspólnej
daty na nastêpne 50 lat. Inicjatywa przetrwa³a zaledwie kilka lat.
Po raz kolejny kres sporowi próbowa³
po³o¿yæ cesarz Teodozjusz Wielki (346
395). Poprosi³ on Teofilosa, biskupa Aleksandrii, o wyjanienie ró¿nic. Biskup w
odpowiedzi stworzy³ tabelê chronologiczn¹ wi¹t wielkanocnych, opieraj¹c siê na
metodzie aleksandryjskiej. Kuzyn Teofilosa, w. Cyryl, kontynuuj¹c dzie³o wuja,
wskaza³ przy okazji, na czym polega³ b³¹d

metody rzymskiej. Jednak dopiero w po³owie V w. uzyska³a prymat i zosta³a powszechnie zaakceptowana.
W 457 roku Wiktor z Akwitanii, z nakazu archidiakona Hilarego, rozpocz¹³ prace nad pogodzeniem metody rzymskiej i
aleksandryjskiej. Jako papie¿, Hilary zatwierdzi³ obliczenia Wiktora jako obowi¹zuj¹ce. Od tej pory obydwa kocio³y obchodzi³y Wielkanoc w tym samym czasie.
Najwiêkszego prze³omu dokona³ w VI
w. scytyjski mnich. By³ to  wed³ug Kasjodora  Dionysius Exiguus (Ma³y).
Stworzy³ on chrzecijañski kalendarz,
rozpoczynaj¹c rachubê lat od narodzenia Chrystusa. Nowe ujêcie chronologii
zapanowa³o w Europie na dobre w XI w.,
a w wiecie greckim dopiero w XV w.
Dionizjusz wprowadzi³ 532-letni tzw.
cykl doskona³y, sk³adaj¹cy siê z 19-letniego cyklu lunarnego (po przejciu którego pe³nia nastêpuje tego samego dnia)
i 28-letniego cyklu zgodnoci dni tygodnia
z dniami miesi¹ca.
Aby uzyskaæ datê Wielkanocy, redniowieczny chronolog znajdowa³ tzw. z³ot¹
liczbê danego roku (tj. kolejny numer roku
w 19-letnim cyklu lunarnym), a potem
sprawdza³ w tabelach datê pe³ni ksiê¿yca. Znalaz³szy j¹, szuka³ pierwszej pe³ni
po równonocy, czyli po 21 marca. Teraz
sprawdza³ tabelê tzw. liter niedziel, która
podawa³a datê Niedzieli Wielkanocnej.
Po szesnastowiecznej reformie kalendarza i wprowadzeniu kalendarza gregoriañskiego w 1582 roku drogi Wschodu i
Zachodu po raz kolejny rozesz³y siê. Niedok³adnoæ kalendarza juliañskiego spowodowa³a przesuniêcie wzglêdem rzeczywistej daty wiosennej równonocy, dzi
wynosz¹ce 13 dni.
W XX w. daje siê zauwa¿yæ tendencja,
by wprowadziæ sta³¹ datê Wielkanocy.
Propozycje przedstawiano na forum Ligi
Narodów i jej nastêpczyni ONZ. Konstytucja wiêtej Liturgii Soboru Watykañskiego II z 1963 roku dopuszcza zasadê
ustalonej daty Wielkanocy. Patriarcha
konstantynopolitañski Atenagoras I w
wielkanocnym orêdziu z 1969 roku wezwa³ do usuwania ró¿nic pomiêdzy kocio³ami i ustalenia wspólnej daty Wielkanocy.
Sporód proponowanych sta³ych dat 
druga niedziela kwietnia wymieniana by³a
najczêciej.
Podczas spotkania jakie mia³o miejsce
w Alep, w Syrii, od 5 do 10 marca 1997,
przedstawiciele wielkich wyznañ chrze-

cijañskich wysunêli propozycjê wyznaczenia wspólnej daty. Wed³ug tego projektu, Kocio³y nadal postêpowa³yby
zgodnie z istniej¹c¹ zasad¹ obliczania
daty Wielkanocy, lecz bazuj¹c na wspó³czesnych, bardzo dok³adnych obliczeniach astronomicznych.
Ojciec Tomasz Fitzgerald, teolog z kocio³a prawos³awnego greckiego przy
Ekumenicznej Radzie Kocio³ów (COE),
uczestniczy³ w sympozjum w Alep. Wed³ug niego, ta niezgoda dotycz¹ca daty
Wielkanocy, to «wewnêtrzne zgorszenie»
pomiêdzy chrzecijanami. «Jaki¿ rodzaj
wiadectwa przynosimy wiatu tym podzia³em?» pyta³. «Nie ma wiêta wiêkszego od Paschy, a my wiêtujemy j¹
podzieleni!»
W ostatnich latach wywierano nacisk
na rodowiska kocielne dla ustalenia
przez Kocio³y wspólnej daty jeszcze
przed koñcem wieku. Rok 2001 zosta³
uznany za idealny dla wyznaczenia
wspólnej daty, gdy¿ w tym roku, data
Wielkanocy, obliczana wed³ug dwóch
metod aktualnych, bêdzie identyczna, to
znaczy: 15 kwietnia. Propozycja z sympozjum zosta³a przes³ana do Kocio³ów
ca³ego wiata z wykazem, okrelaj¹cym
mo¿liwe daty Wielkanocy na pierwsze 25
lat XXI wieku, gdyby ta myl zosta³a zaakceptowana.
W czasie spotkania w Alep, którego
gospodarzem by³ Koció³ prawos³awny
syryjski, poruszony m. in. objawieniami i
przes³aniami w Soufanieh, by³y reprezentowane: wyznanie anglikañskie, Koció³
prawos³awny armeñski, Patriarchat Konstantynopola, Kocio³y ewangelickie
rodkowego Wschodu, Patriarchat prawos³awny grecki Antiochii i ca³ego
Wschodu, wiatowa Federacja luterañska, Rada Kocio³ów rodkowego
Wschodu, Kocio³y starokatolickie Unii
Utrechckiej, Patriarchat Moskwy, Papieska rada ds. Jednoci Chrzecijan, Adwentyci dnia siódmego oraz Ekumeniczna Rada Kocio³ów.
W roku 2001 Papie¿ Jan Pawe³ II wróci³ do sprawy ujednolicenia daty Wielkanocy w czasie swojej majowej wizyty w
Syrii. Spotykaj¹c siê z odpowiedzialnymi
za wszystkie kocio³y chrzecijañskie we
Syrii zaproponowa³, aby znaleæ wspóln¹ datê dla chrzecijan Wschodu i Zachodu dla wiêtowania Paschy w tym
samym czasie i ujawnienia w ten sposób
znaku poszukiwania pe³nej jednoci.
Niestety do dnia dzisiejszego nic nie
zosta³o w tej sprawie uczynione.
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NA CHWILÊ REFLEKSJI
Z pism Ojca Mateo
Za³o¿yciela i promotora wiatowego dzie³a
Intronizacji Najwiêtszego Serca Pana Jezusa

OFIARA
MI£OCI
Czy mo¿ecie piæ kielich, który ja pijê?1
Jeli kto chce za mn¹ iæ, niech wemie
krzy¿ swój... i niech miê naladuje.2
Kilka s³ów o realizowaniu wiêtoci
przez ofiarê.
Nie chcemy naladowaæ poetów, co wys³awiaj¹ mi³oæ, lecz nie myl¹ w ¿yciu jej
stosowaæ. Mi³oci prawdziwej nie stanowi¹
zapewnienia ani chwilowe porywy. Nie
mog¹ one zadowoliæ Zbawiciela. ¯¹da on
od nas mi³oci prawdziwej, wcielonej w
czyn.
Na czym¿e ta mi³oæ
praktycznie polega?
Przede wszystkim na zachowywaniu
przykazañ. Kto mnie mi³uje, chowa przykazania moje.3
Sposobnoæ do czynów bohaterskich
nadarza siê rzadko, natomiast droga naszego ¿ycia usiana jest py³em drobnych
uczynków; chodzi wiêc o wierne wykonywanie tych rzeczy najmniejszych, o wiernoæ obowi¹zkom stanu. wiêty zaiste, kto
do ka¿dej rzeczy potrafi domieszaæ odrobinê mi³oci, lub raczej kto potrafi wszystko zamieniæ w mi³oæ!
Sumienne przestrzeganie ca³ego prawa
Bo¿ego, wiernoæ w tysi¹cach drobnostek,
co chwila siê nadarzaj¹cych, mo¿e siê staæ
prawdziw¹ w³osiennic¹. Przyznajê, ¿e je¿eli ¿ycie codzienne dot¹d nas nie uwiêci³o, to nie dlatego, ¿eby w nim nie by³o
krzy¿ów, lecz raczej dlatego, ¿e brak w nim
by³o mi³oci, która rodzi piêkno, zas³ugê i
owocnoæ dzie³.
Mo¿e zdrowie lub zakaz prze³o¿onych
zabrania ci nosiæ w³osiennicê, ale w zamian
za to zno chêtnym sercem w³osiennicê
¿ycia oraz cierpienia, jakie Jezus dla ciebie odmierzy³. Je¿eli je bêdziesz znosi³ z
mi³oci¹, to choæby ¿adnej innej nie nosi³
w³osiennicy, otrzymasz w niebie taki stopieñ chwa³y, ¿e na jego widok wieczne
ogarnie ciê zdumienie.
Umi³owanie Eucharystii,
krzy¿a i dusz
Umi³owañ tych rozdzielaæ nie mo¿na. Nie
wolno powiedzieæ: zadowolê siê jednym...
Nie mo¿na oddawaæ siê jednemu z wykluczeniem drugiego. Powinnimy razem z Jezusem-Ofiar¹, dla jego mi³oci zdobywaæ
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dusze przez cierpienie. Dlatego
w³anie g³oszê prawo cierpienia, gdy¿
g³oszê prawo mi³oci; mi³oæ bowiem
i cierpienie tak cile z sob¹ siê ³¹cz¹, jak s³oñce ³¹czy siê ze wiat³em. Nie mo¿na mi³owaæ bez cierpienia, nie powinno
siê cierpieæ bez umi³owania.
Mi³ujê krzy¿ ze wzglêdu na Boskiego
Zbawiciela, a Chrystusa kocham dla jego
Krzy¿a. Przede wszystkim za mi³ujê go w
krzy¿ach swoich.
Gdy w Komunii w. Chrystus ukazuje mi
zranione swoje Serce, jak¿e go zapewniê,
¿e go mi³ujê, jeli mi brak cierpieñ, które
bym z³¹czy³ z jego ofiar¹, które bym mu
ofiarowa³ dla zbawienia dusz?
Mi³oæ nale¿y potwierdziæ
krwi¹ i ofiar¹.
Tylko ofiara rodzi prawdziwy owoc.
Jam ziarno Chrystusowe, mawia³ w.
Ignacy. Potrzeba, aby zme³³y mnie k³y lwów,
i¿bym sta³ siê chlebem godnym Boga.
B¹dmy i my m¹k¹ ofiarn¹, by staæ siê
ofiar¹ mi³oci: Amoris victima.
Staniesz siê istotnie ziarnkiem zmielonym, py³kiem bielutkim i po¿ywnym, je¿eli
z dnia na dzieñ stawaæ siê bêdziesz pokorniejszym, pos³uszniejszym i cierpliwszym. Trzeba siê powiêcaæ, a w zamian
za to ¿¹daæ od Zbawiciela powodzenia dla
spraw Bo¿ych; wówczas nie odmawia on
nigdy.
B¹dmy pomys³owi w wynajdywaniu
sposobów umartwienia. Mo¿na tysi¹ce
umartwieñ uprawiaæ bez specjalnego pozwolenia. Ju¿ samo postanowienie codziennej Komunii lub oddania siê apostolstwu bêdzie bogatym ich ród³em.
Praktykujmy umartwienie z mi³oci¹; mi³oæ bowiem nadaje wartoæ umartwieniu.
Gdy pozbawiamy siê czegokolwiek dla Jezusa, to znak, ¿e o nim pamiêtamy. O, gdybym pamiêtaæ móg³ o Jezusie w ka¿dej
chwili!

Wszak¿e najbardziej Boskim jest cierpienie, które na nas zsy³a sam Chrystus Pan.
Tote¿ najdoskonalszym rodzajem umartwienia bêdzie wielbiæ Jezusa w ka¿dej najmniejszej rzeczy, jaka nam sprawia ból;
poddawaæ siê jego woli na ka¿dym kroku
przez pe³ne mi³oci F i a t!  Panie, niech
mi siê stanie jako Ty chcesz!
Pragnê Ci daæ Serce swoje, mówi³ Jezus do w. Ma³gorzaty Marii, ale potrzeba,
i¿by uprzednio sta³a siê ofiar¹ ca³opaln¹.4
Rozumiesz?  Zanim Jezus powierzy
nam swe Serce, bymy udzielali je duszom
blinich, wpierw wymaga ca³kowitej ofiary.
Pierwszym naszym krzy¿em bêdzie mo¿e
to, ¿e nam nie bêdzie wolno go sobie wybraæ. Fiat voluntas tua... bêdzie to krzy¿,
jaki dla nas wybierze Bóg! Zdajmy siê na
jego m¹droæ i dobroæ. Bez obawy, bez
strachu; wszak Bóg nie tyran! Czy¿ nie zna
on si³ naszych, czy nie widzi naszych s³aboci, czy¿ nie jest dostatecznie m¹dry i
rozumny, by stosowaæ to, co potrzebne
nam i naszej rodzinie?
Czasem nam siê wydaje, ¿e gdybymy
mogli sami sobie krzy¿e wybieraæ, wówczas nie by³yby one tak ciê¿kie. To wielki
b³¹d!
Nigdy przecie¿ nie potrafimy ukochaæ
siebie tak, jak on nas mi³uje. Nie potrafimy
równie¿ tak wyrachowaæ i rozwa¿yæ
wszystkich okolicznoci, jak on, który najlepiej, zna przesz³oæ nasz¹, teraniejszoæ i przysz³oæ, który wie, gdzie szukaæ
istotnego po¿ytku dusz naszych.
Pierwszym naszym krzy¿em jestemy
my sami: krzy¿ naszego charakteru, którego nie mo¿na w jednej chwili naprawiæ,

który upokarza nas, z którym trzeba walczyæ nieustannie.
Córko  mówi³ Zbawiciel do pewnej zakonnicy  b³ogos³awiê ci i z radoci¹ na
ciebie patrzê. Przyjmujê twe pragnienia i
postanowienia poprawy, a mimo to zostawiam ci twój charakter bez zmiany jako w³osiennicê. Póki ¿yjesz na tej ziemi, nigdy nie
poznasz stopnia wiêtoci, na jakim siê
znajdujesz.
Córko moja, zbudowa³em wi¹tyniê swoj¹ na twych upadkach i na gruzach twej mi³oci w³asnej, trwa³¹ wi¹tyniê mojej mi³oci.
Nawet nasza niemoc nas uwiêca.
Najwiêkszym i najpiêkniejszym dzie³em,
mówi Jezus, jest sprawa twego uwiêcenia, której Ja dokonujê; jeli mnie bêdziesz
kochaæ, uczyniê ciê wiêt¹ mimo twych niedoskona³oci.
Nasze projekty nawet najlepsze... jak¿e
czêsto rozdzieraj¹ tê kartê, na której chcia³
pisaæ Król!... Tworzymy projekty ku jegochwale, a on tymczasem ma inne: to mu sprawia przykroæ... Zostawmy mu woln¹ rêkê!
Pozwól, bym dzia³a³ i nie nakrelaj drogi Mnie ani sobie... Jam jest Drog¹! Je¿eli
chcesz, bym królowa³, potrzeba, abym rozkazywa³; rozkazywaæ za bêdê prawem mi³oci. Chcesz, bym rz¹dzi³ twym ¿yciem?
Chcesz, bym uk³ada³ i zmienia³ twoje projekty?... - Fiat, Magnificat! Panie, nie pozostawiaj mi mo¿noci wyboru: rzeknij tylko s³owo... takie, jakie zechcesz. Nie pozwól, Jezu, by lepcy chcieli zmieniaæ Twoje zamiary.
Pewnego razu w. Teresa, rozpoczynaj¹c rekolekcje, postanowi³a oddaæ siê surowym umartwieniom; wszak¿e zachorowa³a i by³a zmuszona zaniechaæ swych
piêknych planów. Gor¹czka odebra³a jej
nawet zdolnoæ rozmylania. Skar¿y³a siê
wiêc Zbawicielowi i otrzyma³a nastêpuj¹c¹ odpowied: Przygotowa³a sobie sama
w³osiennicê, Ja za szykujê dla ciebie inn¹.
Chcia³a biczowaæ siê w³asn¹ dyscyplin¹,
Ja tymczasem sam to uczyniê: przyjmij w³osiennicê ode Mnie: jest ni¹ gor¹czka oraz
pokrzy¿owanie twych planów. wiêta zrozumia³a to i b³ogos³awi³a Mistrza mi³oci.
Niech¿e dusze nasze umiej¹ znaleæ w
ka¿dym cierpieniu w³osiennicê sporz¹dzon¹ przez Jezusa. Zaiste, szczêliwe, aczkolwiek nieliczne, s¹ dusze, co postanowi³y ¿yæ wy³¹cznie prawd¹ i umiej¹ przyjmowaæ z rêki Jezusa najsurowsz¹ i najbardziej uwiêcaj¹c¹ w³osiennicê, unikaj¹c
wszelkich zgubnych z³udzeñ.
Proszê uwa¿aæ: je¿eli do tego, a¿eby siê
zbawiæ, a przede wszystkim do tego, by
zostaæ wiêtym, niezbêdna jest pokuta cielesna, je¿eli nigdy nie by³o i nie bêdzie wiêtego, który by nie czyni³ surowej pokuty, jak¿e wyt³umaczyæ, ¿e czêstokroæ dusze przepiêkne, posiadaj¹ce doskona³¹ intencjê i
ogromn¹ gorliwoæ, pozbawione s¹ fizycznej mo¿noci noszenia w³osiennicy, biczowania siê, poszczenia, sypiania na deskach
itp.?
Takich dusz wybranych istniej¹ tysi¹ce;
pragnê³yby one wype³niæ wszystko, lecz ze

wzglêdu na zdrowie, na wyczerpuj¹ce obowi¹zki stanu lub dla pos³uszeñstwa nie
mog¹ i nie powinny uprawiaæ podobnych
umartwieñ.
Czy¿by Mistrz po raz pierwszy zapomnia³
siê i wymagaj¹c pokuty, nie dostarczy³ potrzebnych warunków? Czy to mo¿liwe? Czy
podobna, by rozkaza³ lataæ, a jednoczenie
podcina³ skrzyd³a? Przenigdy! Czy wiêc nie
istniej¹ inne umartwienia i pokuty, które
wprawdzie nie znajduj¹ siê w klasycznym
spisie umartwieñ, ale s¹ dostêpne dla wszystkich dusz powo³anych do doskona³oci?
Tu tkwi sedno sprawy! Niewiadomoæ
pod tym wzglêdem najlepsze dusze wiedzie na bezdro¿a.
Nie brak zaprawdê innych sposobów
pokuty, bardziej ostrych ni¿ dyscypliny i
w³osiennice. Wszystkie wymienione umartwienia s¹ piêkne, wiête i godne pochwa³y, lecz pochodz¹ z inicjatywy ludzkiej.
Znam jednak kogo, co ma silniejsze ramiê od w. Hieronima, a serce mê¿niejsze
od w. Antoniego Pustelnika lub Piotra z
Alkantary: to Jezus.
Boleci fizyczne lub moralne zes³ane
przez Zbawiciela dla naszego uwiêcenia
zawsze stanowi¹ pokutê najwiêtsz¹. Do
nich zaliczam chorobê, ¿a³ob¹, niepowodzenia, ch³ostê krytyki, sprzeciwy, utratê
maj¹tku lub s³awy, oszczerstwa, niesnaski
rodzinne, niewdziêcznoæ, ubóstwo itd.
Te umartwienia zawsze s¹ dostêpne
dla tych, którym je Zbawiciel posy³a.
Ile jest dusz, co pa³aj¹ pragnieniem doskona³oci, a nie mog¹ pociæ ze wzglêdu na s³abe zdrowie, na chorobê lub obowi¹zki stanu.
Nie mówiê tu oczywicie o oziêb³ych lub
ludziach wiatowych, unikaj¹cych za wszelk¹ cenê cierpienia, lecz wy³¹cznie o tych,
co cierpieæ pragn¹. Czy s¹ oni wolni od
obowi¹zku pokuty? Czy nie mog¹c umartwiaæ siê, skazani s¹ na to, by pozostaæ na
nizinach bez mo¿noci wzniesienia siê ku
szczytom? ¯adn¹ miar¹! Niech tylko przyjm¹ w pokoju, a nawet z radoci¹ chorobê
czy inn¹ dolegliwoæ, zes³an¹ im przez m¹droæ i mi³oæ Zbawiciela. Niech b³ogos³awi¹ Jezusowi z wiar¹ i poddaniem siê za
wszelkiego rodzaju przykroci i upokorzenia, towarzysz¹ce czêstokroæ chorobie.
Niech widz¹ we wszystkim plan nakrelony rêk¹ Mistrza; a gdy wszystko przyjm¹
bez oporu, zapewniam, ¿e s¹ wielkimi
pokutnikami, wielkimi wiêtymi, w³anie dziêki
cierpieniom pochodz¹cym z inicjatywy Bo¿ej.
Prawda ta dodaje otuchy i si³y duszom
piêknym, lecz zdezorientowanym, co nie
wyobra¿aj¹ sobie umartwieñ poza dyscyplin¹ i smuc¹ siê, ¿e wskutek choroby zosta³y jakby wymazane z listy tych, którym
wolno wznosiæ siê ku szczytom.
Spotyka³em takie dusze poród chorych
i nieszczêliwych. Istnieje ich legion, s¹ bodaj w wiêkszoci.
Ciê¿ka, bolesna, czêsto nieuleczalna lub
upokarzaj¹ca choroba stanie siê po tysi¹ckroæ chwalebn¹ i sprawiæ mo¿e, ¿e chory
bêdzie prawdziwym Paw³em z Tebaidy,
byle tylko... posiada³ wielk¹ mi³oæ.
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Czy chroniczna choroba nie powoduje
cierpieñ i umartwieñ surowszych ni¿ ¿ycie
trapisty? A matka lub ma³¿onka o sercu
przebitym siedmiorakim mieczem cierpieñ
moralnych, do których dochodzi krzy¿ nadw¹tlonego zdrowia i brak rodków do utrzymania licznej rodziny? Taka niewiasta, je¿eli kocha prawdziwie, bêdzie bez ¿adnej
w³osiennicy w oczach Króla mêczennic¹,
wiêt¹, wprost cudem ³aski!
Ile ukrytego, cichego bohaterstwa mieciæ siê mo¿e w sercu niewiasty, mi³uj¹cej
Jezusa!
Widzicie, ¿e ta nauka jest prawdziwa
choæby dla swej prostoty! Wszak jest ca³kowicie ewangeliczna! Przekonany jestem,
¿e nape³ni ona serca wiêt¹ radoci¹, ¿e
rozprzestrzeni horyzont myli, ¿e da nam
od razu du¿o mocy i pewnoæ, i¿ zdo³amy
zdobyæ szczyt, do którego poci¹ga nas
Mistrz umi³owany.
Umiejmy te¿ znosiæ cierpienia pochodz¹ce od stworzeñ. Czêstokroæ nie odpowiadaj¹ one naszym pragnieniom, lecz dzieje
siê to z dopuszczenia Bo¿ego. Zreszt¹, czy
podobna wymagaæ od innych, by byli anio³ami, skoro sami nimi nie jestemy? Jakim
prawem wymagamy od innych skrzyde³,
je¿eli sami ich nie posiadamy?
Umiejmy cierpieæ
z powodu samotnoci serca.
Jestemy sami niezrozumiani, walczymy
sami z sob¹; czujemy siê osamotnieni w³anie wtedy, gdy tak bardzo potrzeba nam
wsparcia. Nie trwó¿my siê; wszak Jezus
tak¿e jest z nami i w nas. Znomy cierpienia z mi³oci¹ w duchu pokuty! Gdy Bóg
duszê przeznacza do wiecznego szczêcia, wtedy z mi³osierdzia zsy³a na ni¹ krzy¿e i cierpienia.
Gdybymy ¿yli ¿yciem Jezusa, jego mylami, jego wol¹, wtedy rzeklibymy wobec
trapi¹cych nas dowiadczeñ: Wszystko, co
zechcesz, Panie!
W tym duchu znomy z mi³oci¹ krzy¿
buntuj¹cej siê natury zmys³owej. Panie,
chcê nale¿eæ do Ciebie, chcê byæ czystym
i wiêtym, a oto zmys³y moje mówi¹ co innego. Od tego w³anie krzy¿a pragn¹³ byæ
uwolniony w. Pawe³, lecz Pan odpar³: Nie,
wystarczy ci mojej ³aski.5
Ale co za wstyd, co za upokorzenie, podlegaæ takim s³abociom. Czy mniemasz,
¿e daj¹c ci me Serce chcê ciê uwolniæ od
walki? Czy dla Mnie tylko chcesz cierni, a
dla siebie kwiatów? Synu, ch³oszczê ciê
przez zmys³y twoje,, i¿by w ten sposób
zadoæuczyni³.
Znomy upokorzenia ze spokojem; znomy cierpienia z mi³oci¹ w duchu pokuty!
Sami nie potrafilibymy wykonywaæ pokuty surowej i dlatego on sam przychodzi nam
z pomoc¹, zsy³aj¹c nam krzy¿e. Bêdziemy
go za to b³ogos³awiæ kiedy w wiecznoci,
gdy¿ przekonamy siê, ¿e ka¿de cierpienie
by³o nasieniem chwa³y niebieskiej.
Umiejmy znosiæ
cierpienia rodzinne.
Patrz, oto gdzie jeszcze wczoraj by³o
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Vox Domini
¿ycie, tam dzi ¿a³oba; w oka mgnieniu
mieræ potarga³a wêz³y, które - zdawa³o siê
 trwaæ mia³y na wieki. mieræ rozrywa,
rwie na strzêpy serce kochaj¹ce. Czy pytaæ bêdziemy, po co istnieje ból? Czy Jezus
ma nas oszczêdzaæ, skoro nie oszczêdzi³
Matki swojej tak niepokalanej, tak wiêtej?...
Jak¿e b³¹dz¹ te dusze, co w cierpieniu
widz¹ przede wszystkim bicz zemsty, a nie
dowiadczenie, pochodz¹ce z mi³osierdzia,
a nawet ³aski, niby pieszczotê Bo¿¹, krwaw¹ wprawdzie i bolesn¹, a niemniej jednak pieszczotê.
Je¿eli uwa¿asz krzy¿ przede wszystkim
za cios karz¹cej sprawiedliwoci Bo¿ej, to
zapytaj siê, jak¹ zbrodniê pope³ni³a Najwiêtsza Dziewica, najbardziej cierpi¹ca
sporód stworzeñ?
Godne to po¿a³owania, ¿e tyle dusz ulega pod tym wzglêdem z³udzeniu! wiêta
Teresa utrzymuje, ¿e trzy czwarte mod³ów,
zanoszonych do Boga, da³oby siê streciæ
w s³owach: Od krzy¿a i cierpienia wybaw
nas, Panie!
Gdzie tu mo¿e byæ mowa o wiêtoci!
Chêtnie s³uchamy nauk o umartwieniu, podziwiamy pokuty pustelników, powtarzamy
nieustannie: Mój Bo¿e, kocham Ciê! Lecz
przy najdrobniejszej przeciwnoci, przy
lada przykroci lub chorobie dr¿ymy i nic
nie rozumiemy... Nie rozumiemy ani piêkna, ani wznios³ego zadania chrzecijañskiego cierpienia. Pozwalamy mówiæ naturze, która siê buntuje, zamiast z poddaniem
rzuciæ siê do stóp Ukrzy¿owanego Boga.
Starajmy siê przez apostolstwo nasze
wychowywaæ, zw³aszcza wród rodzin powiêconych Sercu Jezusa, dusze mocne,
serca dzielne, które by z mêsk¹ odwag¹
przyjê³y naukê mi³oci ca³kowicie, ze
wszystkim, co w niej jest szlachetnego i
wielkiego, to znaczy z cierpieniem, które
nawraca i promieniuje ¿yciem. Walczmy
zawziêcie przeciw wspó³czesnemu wychowaniu zbyt miêkkiemu, bezbarwnemu,
zniewiecia³emu, blademu, przeciw wychowaniu, które uczy dr¿eæ przed cierpieniem.
Ewangelia uczy
czego zupe³nie innego.
Najlepsi ludzie s¹ dzisiaj zba³amuceni
tym fatalnym uprzedzeniem i ze zgroz¹
odpychaj¹ od siebie kropelkê ¿ó³ci lub uk³ucie ig³y. W tej szkole szkodliwej wychowuje siê niestety nasza m³odzie¿; a przecie¿
¿ycie, czy chcemy czy nie, gotuje nam
walkê za¿art¹, zw³aszcza w rodowiskach
wiatowych.
Nie brak na szczêcie dusz ukszta³towanych w szkole Boskiego Serca, które nawet wród wiata umiej¹ powtarzaæ za w.
Teres¹: Albo cierpieæ albo umrzeæ. Zastêpy te powiêkszaj¹ siê ustawicznie.
Jeszcze kilka s³ów o cierpieniu i pokucie, jak¹ zadaje ¿ycie.
Sprowadzaæ pokutê do czuwañ i d³ugich
postów, do umartwieñ cielesnych, znaczy
zamykaæ j¹ w bardzo ciasnych granicach i
przeznaczaæ j¹ dla bardzo nielicznej garstki; a jednak prawo pokuty obowi¹zuje cile wszystkich bez wyj¹tku.
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Kto zdolny jest wykonywaæ owe æwiczenia surowe, czyni dobrze; kto mo¿e wype³niaæ, zw³aszcza kocielne przepisy o postach, powinien je zachowywaæ z radoci¹
i wdziêcznoci¹. Równie¿ kto ma mo¿noæ
zgodnie z obowi¹zkami swego stanu i z
wol¹ prze³o¿onych uczyniæ co ponad zwyk³¹ miarê, postêpuje bardzo szlachetnie i
otrzyma stokrotn¹ zap³atê. Lecz w osiemdziesiêciu wypadkach na sto nie mo¿na z
woli Bo¿ej tego stosowaæ; nie mówiê niestety, lecz z woli Bo¿ej, która zsy³a przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce prowadzenie ¿ycia surowego. A mimo to takim w³anie ludziom potrzeba mówiæ czêsto i wyranie o
prawie pokuty, i¿by ¿ycie Bo¿e z nich promieniowa³o. Lecz w jaki sposób czyniæ
maj¹ pokutê? Wszak s¹ w szpitalu, na ³o¿u
boleci, z³amani prac¹, wyczerpani, dwigaj¹c w dodatku ciê¿ar odpowiedzialnoci
za rodzinê? Jak¿e im mówiæ o pokucie?
Otó¿ mówmy im o pokucie surowej a
najmilszej ze wszystkich, polegaj¹cej na
tym, aby krzy¿e swoje przyjmowaæ bez
szemrania, z wiar¹, ze spokojem, bez goryczy, z mi³oci¹ ca³uj¹c d³oñ, która je zsy³a. Gdyby by³o inaczej, ile¿ osób mog³oby
powiedzieæ: Gdybym by³ zdrów, móg³bym
siê umartwiæ, jak to czynili wiêci; tymczasem w moim stanie zdrowia muszê siê wyrzec umartwieñ. Nie mam doæ zdrowia,
aby zostaæ wiêtym.
I mia³yby pod pewnym wzglêdem s³usznoæ; za ma³o bowiem mówi siê o tym, ¿e
najwiêksz¹ i najpiêkniejsz¹ pokut¹ jest ta,
któr¹ zsy³a Opatrznoæ.
Jakim szczêciem, wprost objawieniem
dla wielu dusz jest nauka, ¿e choroby, znoszone z wiar¹ i mi³oci¹, tyle s¹ warte, co
wszystkie inne umartwienia. Nie chodzi o
brak w³osiennicy, ale o brak mi³oci, która
by pokutê uczyni³a s³odk¹ i owocn¹. Wiele
jest dusz przyodzianych w³osiennic¹, czyni¹cych pokutê pomimo woli, natomiast nieliczne s¹ dusze wiête i apostolskie, gdy¿
wszystkim, nawet najlepszym, brakuje mi³oci.
Aposto³owie Serca Jezusowego, jak¿e
siê staniecie narzêdziem jego chwa³y, jeli

nie posi¹dziecie mi³oci Krzy¿a?
Oto Mistrz mówi do was, jak do w. Ma³gorzaty Marii: We krzy¿, który ci podajê,
i umieæ go w sercu swoim; miej go ustawicznie przed oczami i piastuj w objêciach
uczuæ swoich...
Piastowaæ w objêciach Krzy¿, to znaczy
tylekroæ ucisn¹æ go mi³onie, ilekroæ natrafisz nañ jako na najcenniejszy zadatek
mej mi³oci.6 °)
Zaiste, nie wleczcie krzy¿a za sob¹, trzymajcie go raczej w objêciach.
Chocia¿by ba³ siê krzy¿a, napotkasz go
 to nieuniknione  ale wtedy nie znajdziesz
na krzy¿u Ukrzy¿owanego Boga. Je¿eli
niesiesz krzy¿ z mi³oci¹, to wkrótce on
sam ciê poniesie i okrwawione ramiona
Zbawcy podtrzymaj¹ ciê; Krzy¿ stanie siê
wêz³em nierozdzielnym pomiêdzy jego Sercem a twoim i bêdziesz szczêliwy w cierpieniu.
Wiedzia³a o tym w. Magdalena de Pazzi, gdy ca³uj¹c mury swej celki, mówi³a:
Oszuka³e mnie, Panie! tak, oszuka³e
mnie! - Wtedy ukaza³ siê jej Jezus i zapyta³: Jak i w czym oszuka³em ciebie, oblubienico? Ona za rzucaj¹c mu siê do nóg,
rzek³a: Tak Jezu, oszuka³e mnie... Gdy
musia³am wszystko opuciæ, by iæ za
Tob¹, wtedy spowiednik mój i rodzina mówili tyle o krzy¿ach, o Kalwarii, o konaniu i
wyniszczeniu, a teraz, gdy ju¿ wiem, co o
tym s¹dziæ, widzê, ¿e to wszystko nieprawda...  Jak to, zapyta³ Jezus, czy¿ nie potrzeba umrzeæ na krzy¿u, by iæ za Mn¹ i
do Mnie nale¿eæ?
Bez w¹tpienia, odpar³a wiêta, lecz nie
powiedziano mi wcale, ¿e poród tych krzy¿ów i boleci Ty siê znajdujesz, Ty, Najdro¿szy! A gdzie Ty przebywasz, tam boleæ staje siê rozkosz¹, a mieræ zamienia
siê w ¿ycie.
Jezus króluje przez swój krzy¿, który jest
orê¿em jego zwyciêstw; nie po¿¹daj wiêc
innego orê¿a.
Nomy w duszach naszych wyciniête
stygmaty Chrystusowej mêki; b¹dmy z
owej nielicznej garstki nieustraszonych, co
towarzysz¹ Jezusowi po ³amaniu chleba...
a¿ do Kalwarii...
Zachowajmy w sercach na wieki tê potrójn¹, nierozdzieln¹ mi³oæ:
MI£OÆ EUCHARYSTII!
MI£OÆ DUSZ!
MI£OÆ KRZY¯A!
Przypisy: 1 Mt 10,38. 2 Mt 8,34. 3 J
14,15. 4 ¯ycie i dzie³a, II, 84. 5 2 Kor 12,9.
6 ¯ycie... I,115-116.
Autor o. Mateo Crawley-Boevey, kap³an
Zgromadzenia Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi, by³ pierwszym promotorem idei
intronizacji Serca Jezusa na wiecie, któr¹
szerzy³ maj¹c zachêtê i specjalne b³ogos³awieñstwo Papie¿a Benedykta XV.
*
Fragment jego nauk pochodzi
z ksi¹¿ki Jezus Król Mi³oci,
str. 112-121
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LIST BENEDYKTA XV

O POWIÊCENIU NAJWIÊTSZEMU SERCU
Do Naszego umi³owanego syna, Mateusza Crawleya Boeveya, kap³ana ze Zgromadzenia Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi.
Drogi Synu, z pozdrowieniami i b³ogos³awieñstwem apostolskim.
Przeczytalimy z zainteresowaniem twój
list i do³¹czone do niego dokumenty. Dowiedzielimy siê z nich o gorliwoci i aktywnoci, z jakimi od wielu lat pracujesz dla
dzie³a powiêcenia rodzin Najwiêtszemu
Sercu Pana Jezusa, d¹¿¹c do tego, by
Jego obraz zosta³ umieszczony w najgodniejszym miejscu ka¿dego domu, niczym
na tronie, i aby dziêki temu sam nasz Pan,
Jezus Chrystus, królowa³ widzialnie w katolickich ogniskach domowych. Ju¿ wiêtej pamiêci poprzednik Nasz, Leon XIII, powiêci³ ca³y rodzaj ludzki Bo¿emu Sercu w
swojej znamienitej Encyklice Annum
Sanctum. Jednak¿e, nawet po tym powszechnym powiêceniu, nabo¿eñstwo
dotycz¹ce poszczególnych rodzin nie wydaje siê zbêdne, co wiêcej, doskonale odpowiada ono wczeniejszemu powiêceniu
i mo¿e jedynie przyczyniæ siê do spe³nienia zamiarów tego¿ Papie¿a. To, co nale¿y do poszczególnych osób, dotyczy nas
bardziej, ni¿ sprawy wspólne. Tote¿ radujemy siê na myl, ¿e Twoja praca przynios³a na tej niwie obfity owoc i zachêcamy
Ciê, aby wytrwa³ w rozpoczêtym apostolacie.
W rzeczy samej, nic tak bardzo nie odpowiada wymaganiom obecnej chwili, jak
twoje przedsiêwziêcie. Zbyt wiele osób zamierza i usi³uje dzi wypaczyæ, w ¿yciu prywatnym i publicznym, poczucie moralnoci zrodzone i kszta³towane przez Koció³,
aby, zatar³szy ka¿dy lad m¹droci i uczci-

woci chrzecijañskiej, doprowadziæ spo³ecznoæ ludzk¹ do przyjêcia godnych po¿a³owania idei pogañskich. Oby Bóg sprawi³, ¿e zamiary te nigdy nie zostan¹ spe³nione. Przedmiotem szczególnej wrogoci
owych osób jest rodzina. Wiedz¹, ¿e zawiera ona w sobie, niczym w zarodku, prawa spo³eczeñstwa obywatelskiego, dlatego te¿ zmiana i zepsucie spo³eczeñstwa,
do których d¹¿¹, bêd¹ skutkiem naruszenia podstaw, na których opiera siê wspólnota domowa. Aby podwa¿yæ stabilnoæ rodziny, g³osuje siê za prawem do rozwodów,
a zmuszaj¹c m³odzie¿ do udzia³u w oficjalnym nauczaniu, któremu tak obca czêsto
jest religia - eliminuje siê niezwykle wa¿ny
czynnik, jakim jest autorytet rodzicielski.
G³osz¹c haniebn¹ sztukê szukania przyjemnoci przez ³amanie praw natury, bezbo¿noæ tamuje samo ród³o z którego pochodzi rodzaj ludzki oraz kala niegodziwymi obyczajami wiêtoæ ma³¿eñskiego ³o¿a.
Dobrze czynisz wiêc, drogi synu, staj¹c w
obronie cz³owieka, budz¹c i upowszechniaj¹c ducha chrzecijañskiego w ogniskach
domowych i ustanawiaj¹c w rodzinach królowanie mi³oci Jezusa Chrystusa. Postêpuj¹c tak, dochowujesz pos³uszeñstwa samemu Jezusowi Chrystusowi, który obieca³ zes³aæ w obfitoci swoje ³aski tym domom, w których obraz Jego Najwiêtszego Serca bêdzie otaczany czci¹.
Jest zatem rzecz¹ wiêt¹ i zbawienn¹
oddawanie w ten sposób uwielbienia i czci
naszemu umi³owanemu Odkupicielowi. To
jednak nie wszystko. Bardzo wa¿ne jest
tak¿e, by poznaæ Chrystusa, Jego naukê,
¿ycie, mêkê i chwa³ê. Iæ za Nim, nie znaczy bowiem pozwoliæ siê prowadziæ powierzchownej, podatnej na wzruszenia re-

NOWENNA ZAWIERZENIA
NAJWIÊTSZEMU SERCU JEZUSA
O, Panie, Jezu Chryste, Twojemu Najwiêtszemu Sercu powierzam
tê intencjê (...). Spójrz tylko na mnie i uczyñ to, do czego sk³ania Ciê
Twoje Serce... Niech Twoje Najwiêtsze Serce zadecyduje... Liczê na
Nie... Pok³adam w Nim ufnoæ... Rzucam siê w Jego Mi³osierdzie.
Panie Jezu, Ty mnie nie zawiedziesz. Najwiêtsze Serce Jezusa, ufam
Tobie. Najwiêtsze Serce Jezusa, wierzê w Twoj¹ Mi³oæ do mnie.
Najwiêtsze Serce Jezusa, przyjd Królestwo Twoje.
O, Najwiêtsze Serce Jezusa, proszê o wiele ³ask, lecz najbardziej
¿arliwie b³agam o tê. We j¹, umieæ w Twoim Najwiêtszym Sercu.
Kiedy Ojciec Przedwieczny zobaczy j¹ pokryt¹ Tw¹ Drogocenn¹
Krwi¹, nie odrzuci jej. Nie bêdzie to ju¿ moja proba, ale Twoja, o
Jezu. O, Najwiêtsze Serce Jezusa, pok³adam ufnoæ w Tobie. Niech
nigdy nie doznam zawodu. Amen.

ligijnoci, która ³atwo ogarnia serca wra¿liwe i miêkkie, wyciskaj¹c ³zy, lecz pozostawiaj¹c grzechy w stanie nienaruszonym.
Iæ za Chrystusem, to nieustannie podtrzymywaæ w sobie ¿yw¹ wiarê, która wp³ywa
jednoczenie na umys³ i serce, kieruj¹c
naszym zachowaniem i porz¹dkuj¹c je.
Prawdziw¹ przyczyn¹, dla której jedni lekcewa¿¹, drudzy za zbyt ma³o kochaj¹
Chrystusa, jest to, ¿e pierwsi niemal¿e Go
nie znaj¹, a drudzy  znaj¹ Go zbyt ma³o.
Nie ustawaj zatem, drogi synu, w swoich
wysi³kach i pracy apostolskiej, wzbudzaj¹c
w rodzinach katolickich p³omieñ mi³oci do
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa; staraj
siê jednak przede wszystkim  taka jest
Nasza wola  aby mi³oæ ta, we wszystkich domach, które odwiedzisz, towarzyszy³a najwy¿szemu i najwzniolejszemu
poznaniu Jezusa Chrystusa oraz darowanemu nam przez Niego samego poznaniu
Jego prawdy i prawa.
My za, aby ze swej strony zachêciæ do
powszechnego praktykowania owego nabo¿eñstwa, pragniemy, aby wszystkie ³aski, jakie poprzednik nasz, wiêtej pamiêci
Pius X, w swojej pasterskiej szczodrobliwoci przyzna³ w 1913 na probê biskupów Chili rodzinom, które w tym kraju powiêc¹ siê Najwiêtszemu Sercu  sta³y siê
udzia³em tak¿e wszystkich rodzin wiata
katolickiego, które dokonaj¹ aktu tego powiêcenia.
Jako zadatek dóbr niebieskich i wiadectwo naszej ojcowskiej przychylnoci, przyjmij, drogi synu, b³ogos³awieñstwo apostolskie, którego udzielamy Ci z g³êbi serca.
Dane w Rzymie, u w. Piotra, dnia 27
kwietnia 1915, w pierwszym roku
Naszego Pontyfikatu.

Ojciec Mateo jest autorem
piêknego modlitewnika pt.

«ADORACJA NOCNA
W RODZINIE»
Zawar³ on w tej ksi¹¿eczce informacje o:
 celach i za³o¿eniach Ruchu Adoracji;
 zasadach przynale¿noci;
 zatwierdzeniu Ruchu przez Koció³;
 modlitwy i rozwa¿ania na czas adoracji.
W uzupe³nieniu: kilka aktów powiêcenia
siê Sercu P. Jezusa. Autor  zmar³y w 1961
roku  u progu kap³añstwa cudownie
uzdrowiony, w kaplicy Najwiêtszego Serca w Paray-le-Monial, z nieuleczalnej choroby, powiêci³ ca³e swoje ¿ycie na propagowanie kultu Serca Bo¿ego, a zw³aszcza
adoracji nocnej i intronizacji.
Cena: 2 z³. 48 stron.

55

Vox Domini

Niebezpieczeñstwa zwi¹zane z adopcj¹
dzieci przez pary tej samej p³ci (czêæ 2)
Dale OLeary o nacisku na dzieci
Wed³ug badaczki tej dziedziny, dzieci
adoptowane przez rodziców tej samej
p³ci, staj¹ wobec problemu bycia pozbawionymi matki lub ojca i ¿ycia w napiêciu
w niestabilnej i nienaturalnej sytuacji.
Dale OLeary, pisarka i badaczka Katolickiego Stowarzyszenia Medycznego
podzieli³a siê z Agencj¹ ZENIT refleksjami na temat tego, ¿e rodzice tej samej
p³ci daj¹ ich dzieciom wychowanie drugiej kategorii, co nasila normalne problemy, jakich dowiadczaj¹ adoptowane
dzieci.
Pytanie:
Jaka jest ró¿nica miêdzy dzieckiem
zaadoptowanym przez parê tej samej
p³ci a dzieckiem adoptowanym
przez parê heteroseksualn¹?
OLeary:
Jeli dziecko zaadoptowane przez legalne ma³¿eñstwo zapyta: Dlaczego zosta³em oddany do adopcji?, to o có¿ zapytaj¹ dzieci adoptowane przez pary tej
samej p³ci? Czy nie bêd¹ siê dziwiæ, dlaczego w³asna matka odda³a je do rodziny trwale i celowo pozbawionej matki lub
ojca? W jaki sposób adopcja przez pary
homoseksualne, któr¹ umo¿liwiaj¹ aktywici homoseksualni, a która nara¿a dzieci na spo³eczne napiêtnowanie, ma je
ochroniæ przed piêtnem bycia wychowywanym przez samotn¹ matkê?
Wczeniej czy póniej dziecko zapyta: Dlaczego zosta³em opuszczony przez
mojego ojca, dlaczego zostawi³a mnie
moja matka i w nastêpstwie tego jestem
traktowany przez spo³eczeñstwo jako
dziecko drugiej kategorii, które mo¿e zostaæ umieszczone w po³o¿eniu drugiej kategorii?
Osoby tej samej p³ci, które zaadoptuj¹
dzieci  kochaj¹ je i dzieci kochaj¹ swoich przybranych rodziców. Ale bêdzie to
równie¿ zaprzeczenie mi³oci. Pary tej samej p³ci nie bêd¹ w stanie przyznaæ siê
w duchu do krzywdy, któr¹ wyrz¹dzi³y kochanym dzieciom. Obwini¹ wiêc spo³eczeñstwo albo homofobiê za problemy,
wobec których siê znajd¹. Dzieciom bêdzie trudno wyraziæ swe niezadowolenie
i równoczenie mog¹ czuæ siê winne za
swój brak wdziêcznoci. Bêd¹ mia³y poczucie, ¿e jest co niew³aciwego w ich
naturalnym pragnieniu posiadania rodzica p³ci przeciwnej.
Mielimy ju¿ przyk³ad tego.
Rosie ODonnell, jawna lesbijka i zwolenniczka lesbijskiej adopcji, zapytana co
zrobi, gdy jej adoptowany syn zechce
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mieæ ojca, odpowiedzia³a szczerze, ¿e jej
syn ju¿ wyrazi³ to pragnienie. Kiedy mia³
6 lat, on powiedzia³: Chcê mieæ tatusia.
ODonnell odpowiedzia³a mu: Jeli mia³by mieæ tatusia, nie mia³by mnie jako
mamusi, bo ja jestem takim rodzajem mamusi, która chce jeszcze jedn¹ mamusiê.
W ten sposób mamusia ciê urodzi³a. On
powiedzia³: Ok. To bêdê mia³ tylko ciebie.
Podczas gdy ODonnell niew¹tpliwie
widzi to jako aprobatê dla adopcji przez
pary tej samej p³ci, jest te¿ inna interpretacja tej sytuacji. Ona spowodowa³a, ¿e
adoptowane przez ni¹ dziecko czuje, ¿e
jego naturalne pragnienie posiadania
ojca ³¹czy siê z odrzuceniem jej. To zbyt
wielki ciê¿ar, aby nim obarczaæ tak ma³ego ch³opca. A sytuacja bêdzie siê stale
pogarszaæ.
W tym samym wywiadzie ODonnell
opowiedzia³a, jak wyjani³a adopcjê synowi: ...on rozumie, ¿e s¹ ró¿ne typy ludzi, ¿e urós³ w ³onie innej kobiety i, ¿e
Bóg spojrza³ do jej wnêtrza i widzia³, ¿e
powsta³oby zamieszanie, dlatego Bóg
przyniós³ go do mnie.
Inaczej mówi¹c, w wietle tej i poprzedniej rozmowy ODonnell i jej syna, doprowadzi³a on ch³opca do przekonania, ¿e
niew³aciwe jest jego pragnienie tatusia,
poniewa¿ to Bóg zdecydowa³, ¿e on nie
powinien go mieæ.
Pytanie:
Jakie jeszcze niebezpieczeñstwa
gro¿¹ dzieciom, adoptowanym
przez pary homoseksualne?
OLeary:
Dzieci oddane do adopcji zosta³y oddzielone od ich biologicznych matek, a
czêsto od tymczasowych opiekunów. To
mo¿e prowadziæ do dodatkowych zaburzeñ. Przywi¹zanie do jednej matki przez
pierwsze osiem miesiêcy ¿ycia ma decyduj¹ce znaczenie dla rozwoju emocjonalnego. Wychowywanie dziecka z zaburzeniami rozwoju w tej dziedzinie wymaga
specjalnej wra¿liwoci ze strony przybranych rodziców.
Przyjació³ka, która zaadoptowa³a
dziecko z Europy Wschodniej odkry³a, ¿e
jej adoptowany syn mia³ problemy w sferze przywi¹zania. Specjalista powiedzia³
jej, ¿e jego zdolnoæ do obdarzania zaufaniem zosta³a tak uszkodzona, ¿e przez
kilka lat nie powinna zostawiaæ go pod
opiek¹ kogo innego przez d³u¿szy czas.
Poniewa¿ dzieci adoptowane ju¿ odczu³y cierpienie wielkiej straty, jest bar-

dzo wa¿ne, ¿eby je umieszczaæ w sytuacji rodzinnej mo¿liwie najbardziej stabilnej. Zwi¹zek osób tej samej p³ci jest najmniej sta³ym zwi¹zkiem. U homoseksualnych par mê¿czyzn rozpad jest bardzo
prawdopodobny; nawet ci, którzy pozostaj¹ razem, s¹ rzadko wierni. U pary lesbijek czêciej siê zdarza, ¿e pozostaj¹
one razem ni¿ zdarza siê to u mê¿czyzn,
ale ¿adna z tych par nie jest tak stabilna
jak ma³¿eñstwo pary osób odmiennej p³ci.
Zatem dziecko umieszczone u pary tej
samej p³ci jest zagro¿one wiêkszym ryzykiem kolejnej znacz¹cej straty podczas
dzieciñstwa. Badanie wp³ywu rozwodu na
dzieci jest jasne i jednoznaczne: rozwód
jest ca³kowicie destrukcyjny dla dziecka.
Najwiêksz¹ szkodê ponosi dziecko.
Michael Reagan, który zosta³ zaadoptowany przez prezydenta Ronalda Reagana i jego pierwsz¹ ¿onê, którzy póniej siê rozwiedli, mówi o rozwodzie jako
o dwojgu doros³ych wchodz¹cych do pokoju dziecka, rozbijaj¹cych wszystko, co
dziecko ma tam najbardziej wartociowego, a nastêpnie zostawiaj¹cych to dziecko, by spróbowa³o posk³adaæ wszystkie
porozbijane kawa³ki razem. Michael Reagan, zraniony tak bardzo w dzieciñstwie,
sta³ siê nastêpnie ofiar¹ pedofila, który
zrobi³ mu pornograficzne zdjêcia, a nastêpnie szanta¿owa³ go nimi, aby nak³oniæ go do milczenia.
Podczas gdy prasa przedstawia szczêliwy obraz par tej samej p³ci adoptuj¹cych dzieci, jest te¿ inna strona obrazu:
powa¿ne za³amania i walka o opiekê.
Artyku³ Barbary Eisold zatytu³owany
Zastêpcza matka w amerykañskim czasopimie ortopsychiatrycznym relacjonuje wp³yw rodziny, w której nie ma matki
na ma³ego ch³opca. Ch³opiec ten zosta³
poczêty przez zastêpcz¹ matkê, której zap³acono za tê us³ugê i która urodzi³a go
dla mêskiej pary homoseksualnej. Jego
ojciec, starszy cz³onek pary, wynaj¹³ nianiê, aby zajmowa³a siê ch³opcem. Kiedy
zaanga¿owa³a siê w to zajêcie zbyt emocjonalnie, zosta³a zwolniona. Potem wynajêto nastêpn¹ niania i póniej trzeci¹.
Nastêpnie ch³opiec zosta³ wys³any do
¿³obka. Do ukoñczenia 4 roku ¿ycia, cierpia³ na g³êbokie psychologiczne problemy i zatrudniono terapeutê, ¿eby siê nim
zaopiekowa³.
Jednym z jego problemów by³o to, ¿e
on chcia³ kupiæ matkê. Terapeuta pyta:
Jak wyjanimy, dlaczego to dziecko, syn
mêskiej pary, wydawa³ siê byæ w ogromnej potrzebie aby skonstruowaæ matkê

 kobietê, z pomoc¹ której móg³by odgrywaæ rolê kochaj¹cego mê¿czyzny? Jak
taka idea wesz³a do jego umys³u? Co zainspirowa³o ten temat tak intensywnie?
Terapeuta zosta³ wynajêty po to, by
przekonaæ tego ma³ego ch³opca, ¿e jego
¿ycie jest w porz¹dku i ¿e musi je zaakceptowaæ. Ale terapeuta pomin¹³ oczywistoæ: Dzieci potrzebuj¹ matek. Ten ch³opiec sztucznie zosta³ pozbawiony czego,
czego on potrzebowa³.
Niedawny artyku³ w magazynie New
York Times na temat Ry i Cade  siostrach,
obecnie w wieku 22 i
24 lat, które zosta³y
urodzone dla homoseksualnej pary ¿eñskiej  wydaje siê byæ
celowym projektem,
aby przedstawiæ w
sposób pozytywny,
¿e posiadanie dwóch
mam jest wielkim,
niewiarygodnym eksperymentem który
dobrze funkcjonuje.
Jednak¿e, przyd³ugi
artyku³ ujawnia du¿o
dziedzin, których ten
eksperyment nie obj¹³.
Dwie matki nie
dostarczy³y dziewczynom jasnych modeli kobiecoci lub
mêskoci. W artykule znajdujemy informacjê, ¿e Ry pamiêta Cade p³acz¹c¹ nad
magazynem Siedemnastolatek, jak gdyby
by³o w nim co, co
chcia³a ona prze³amaæ. Cade czego szuka³a i nie znalaz³a. W wieku 18 lat uzna³a, ¿e jest lesbijk¹.
Z artyku³u mo¿na wywnioskowaæ, ¿e
matki Ry by³y cz³onkami aktywnej
radykalnej grupy feministycznej, która deklarowa³a skrajnie negatywne opinie o
ma³¿eñstwie i te opinie oddzia³ywa³y na
ich córki.
W jednym punkcie Ry odrzuci³a heteroseksualne relacje i obawia³a siê, ¿e
przegra sw¹ duszê zgadzaj¹c siê na zdominowanie, jakie kojarzy³a z relacjami
mê¿czyzny i kobiety. W wieku 16 lat napisa³a: Nie mogê zrozumieæ mê¿czyzny ani
zwi¹zaæ siê z mê¿czyzn¹, poniewa¿ jestem zanurzona w kulturze homoseksualnej i nie wiem, na czym polega taka zwyk³a relacja z mê¿czyzn¹. Matki Ry zachêci³y j¹ do kontaktu seksualnego z jej
ch³opakiem, do którego dosz³o, ale czu³a
ona jaki wewnêtrzny konflikt, gdy¿ cz³owiek, z którym obcowa³a, wzrasta³ w innym rodowisku. Od tego czasu sta³a siê

bardziej ufna wobec mê¿czyzn, ale nadal
czu³a, ¿e jest jej daleko do prawid³owych,
bezporednich zwi¹zków.
Eksperyment urodzenia dzieci dla i
przekazania ich do adopcji parze lesbijek
wyranie i jasno ukazuje obci¹¿enia, jakie z tego eksperymentu wynik³y dla dzieci. Wed³ug artyku³u, Ry czu³a siê zarówno rodzicem jak i dzieckiem wzglêdem
swoich dwóch matek, zabrak³o wiêc prawid³owych relacji dziecka z rodzicem,
mo¿liwych jedynie w rodzinie, bêd¹cej
zwi¹zkiem mê¿czyzny i kobiety. Jeli hi-

storia tych dwóch m³odych kobiet wychowanych przez parê lesbijek, jest okrelana jako zakoñczona sukcesem, to mo¿na
sobie wyobraziæ, jak wygl¹daj¹ te zakoñczone niepowodzeniami.
Kontrowersja wokó³ adopcji przez osoby ¿yj¹ce w zwi¹zkach tej samej p³ci ronie równoczenie wraz z coraz wiêkszym
poparciem, jakiego s¹dy, urzêdy, agencje
adopcyjne udzielaj¹ parom tej samej p³ci,
dyskryminuj¹c tradycyjne ma³¿eñstwa.
Pracownicy opieki spo³ecznej i przybrani
rodzice, którzy protestuj¹ przeciw temu
procederowi, s¹ czasami nawet karani.
Laurie Ellinger, opiekunka, która protestowa³a przeciw adopcji ma³ego czarnoskórego ch³opca przez parê bia³ych mê¿czyzn, zosta³a nawet na jaki czas zawieszona w swoich obowi¹zkach pracy na
rzecz ochrony praw adoptowanych dzieci. Ukarano j¹, gdy¿ poda³a do publicznej
wiadomoci ten przypadek. Dwie wierz¹-
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ce pary ma³¿eñskie stara³y siê o adopcjê
tego ch³opca, ale naturalny ojciec dziecka protestowa³.
Pytanie:
Jak pary tej samej p³ci, adoptuj¹ce
dzieci oddzia³ywuj¹ na spo³eczeñstwo?
OLeary:
Nasz¹ pierwsz¹ trosk¹ powinno byæ
dobro dzieci przekazanych do par tej samej p³ci. Jednak jeli dbamy tylko o to,
wtedy wp³ywamy ujemnie na nasze rodziny. Przez wyra¿anie zgody na adopcjê
dzieci przez pary tej samej p³ci, rz¹d wyra¿a akceptacjê w
ogóle dla homoseksualnych zachowañ i
toleruje to, co dzieje
siê nastêpnie za zamkniêtymi drzwiami z
tymi dzieæmi. W takiej
postawie jest oficjalna sugestia, ¿e jest to
zwi¹zek równy ma³¿eñstwu.
Pytanie:
A jak szko³y,
zw³aszcza podstawowe, radz¹
sobie z tym
problemem?
OLeary:
Pytanie nie jest
teoretyczne. Szko³y
w Massachusetts i na
innych terenach ju¿
ucz¹ dzieci w szko³ach podstawowych
akceptacji dla zwi¹zków osób tej samej
p³ci jako równych wobec ma³¿eñstwa
mê¿czyzny i kobiety.
To stawia rodziców  zw³aszcza wierz¹cych  w bardzo trudnym po³o¿eniu. Maj¹
oni bowiem obowi¹zek przekazywania
dziecku prawdy, a mianowicie, ¿e homoseksualne zachowanie by³o i jest sprzeczne z planem Bo¿ym. Z drugiej strony, rodzice ci nie chc¹ wchodziæ w rozmowach
z dzieckiem przedszkolnym w szczegó³y
dotycz¹ce homoseksualizmu. Nie chc¹ te¿
nara¿aæ dzieci adoptowanych przez pary
tej samej p³ci na dodatkowy ból.
Jedyna odpowiedzia wielu rodziców jest
wycofywanie dzieci ze szkól publicznych.
Kiedy uzywa sie ich jako narzedzi indoktrynacji przeciwko religii, wierzacy rodzice powinni przeciw temu walczyc.
Przeklad z ang. K. Radwanska
PROVIDENCE, Wyspa Rodos,
5 listopada 2004
Za zgod¹ Agencji Zenit

Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹: http://www.voxdomini.com.pl oraz
do korzystania z internetowego sklepu. Wysy³ki realizuje Biuro Handlowe Lumen.
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MI£OSIERDZIE BO¯E
UCIECZK¥ I SCHRONIENIEM DLA WSZYSTKICH
Wiemy z Ewangelii, ¿e Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi, ¿e wiêcej jest radoci z jednego grzesznika, który siê nawraca, ni¿ z dziewiêædziesiêciu dziewiêciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebuj¹ nawrócenia (£k 15,7); ¿e Bóg jest zawsze gotów nas przyj¹æ jak syna marnotrawnego
(£k 15,24). Mi³osierdzie Bo¿e jest nieskoñczone, poniewa¿ le¿y w samej naturze
Boga, który mi³uje nas nieskoñczon¹ mi³oci¹. Mi³oæ za nie mo¿e odmówiæ przebaczenia grzesznikowi, który uznaje swoj¹ winê i chce siê poprawiæ. Co jeszcze wiemy o mi³osierdziu Bo¿ym?
Jezus powiada: Chcê raczej mi³osierdzia ni¿ ofiary (Mt 9,13). W innym miejscu
czytamy Jego s³owa: Jeli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam
przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz
nie przebaczy wam waszych przewinieñ
(Mt 6,14-15). W chwili grzechu pierworodnego, mi³oæ Bo¿a do cz³owieka sta³a siê
mi³osierdziem. Innymi s³owy, Serce Bo¿e
pochyla siê nad nasz¹ niedol¹, aby wydwign¹æ nas z grzechu i podnieæ ku sobie,
przez ³askê. Mi³osierdzie Bo¿e objawia siê
nawet wtedy, gdy Chrystus przybity do krzy¿a zwraca siê do dobrego ³otra: Zaprawdê, powiadam ci: Dzi ze Mn¹ bêdziesz w
raju (£k 23, 43).
Czy Bóg jest tylko mi³osierdziem? Myleæ tak, znaczy³oby pomyliæ siê co do
prawdziwej natury Boga. Ten, kto odrzuca
mi³osierdzie Bo¿e, us³yszy, tak jak szeæ
nierozs¹dnych panien: Zaprawdê, powiadam wam, nie znam was (Mt 25,12), lub
tak, jak pysza³kowie i egoici z opisu s¹du
ostatecznego: Idcie precz ode mnie,
przeklêci, w ogieñ wieczny, przygotowany
diab³u i jego anio³om! (Mt 25,41). Abymy
jednak zrozumieli szczególn¹ mi³oæ Boga
do ka¿dego grzesznika szukaj¹cego mi³oci i przebaczenia, Bóg objawia siê mistykom w ci¹gu ca³ej historii ludzkiej, by mówiæ, czym jest jego mi³osierdzie i w jaki
sposób oddzia³ywa ono na serca grzeszników.
Chrystus przypomina w. Magdalenie
Pazzi: Moje mi³osierdzie wraz z mi³oci¹,
s¹ sednem Mej istoty (cz. IV, r. 10). Do
w. Katarzyny ze Sieny, Ojciec Niebieski
kieruje s³owa: Wiedz, ¿e mi³osierdzie Moje
wzglêdem was jest bez porównania wiêksze, ni¿ widzisz, bo widzenie twoje jest niedoskona³e i skoñczone, a Moje mi³osierdzie
 doskona³e i nieskoñczone. Wiêc nie mo¿na tu czyniæ porównania, chyba tak, jak siê
porównuje rzecz skoñczon¹ z nieskoñczo-
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n¹ (Dialog, rozdz. 31).
Bóg Ojciec objawia nam mi³osierdzie,
daj¹c nam swego Syna, który przyszed³
nas wybawiæ z niewoli grzechu i oczyciæ
ze zniewagi, jak¹ uczynilimy nieskoñczonemu majestatowi Bo¿emu. Ojciec Przedwieczny wyjania w. Katarzynie sens
Wcielenia i Odkupienia: Da³em wam S³owo, Jednorodzonego Syna Mego, gdy¿ ta
glina, z której powsta³ rodzaj ludzki jest zepsuta przez grzech pierwszego cz³owieka,
Adama i wy wszyscy, naczynia uczynione
z tej gliny, bylicie zepsuci i niezdolni posi¹æ ¿ycie wieczne. Dlatego zjednoczy³em
M¹ wysokoæ z niskoci¹ waszego cz³owieczeñstwa, aby zapobiec zepsuciu i
mierci rodzaju ludzkiego i przywróciæ go
do ³aski, któr¹ przez grzech utraci³. Sam
nie mog³em doznaæ cierpienia, a jednak boska sprawiedliwoæ ¿¹da³a, aby za winê
nast¹pi³a kara. Z drugiej strony cz³owiek nie
by³by zdolny uczyniæ zadoæ, poniewa¿
wina zosta³a pope³niona przeciwko Mnie,
który jestem dobroci¹ nieskoñczon¹. Dlatego zes³a³em S³owo, Syna Mojego, przyobleczonego w tê sam¹ naturê, aby poniós³
karê w tej samej naturze, przez któr¹ cz³owiek zgrzeszy³ i aby cierpi¹c a¿ do haniebnej mierci na krzy¿u, uciszy³ mój gniew. I
tak uczyni³ On zadoæ sprawiedliwoci
Mojej i nasyci³ boskie Me mi³osierdzie, które chcia³o zmazaæ winê cz³owieka, aby
przysposobiæ go do najwy¿szego szczêcia, dla którego Ja go stworzy³em. Natura
ludzka zjednoczona z natur¹ bosk¹, odkupi³a rodzaj ludzki nie tylko przez cierpienie, które znios³a w naturze Adama, lecz
przez moc boskoci, której potêga jest nieskoñczona. W ten sposób zosta³ zniszczony jad grzechu pierworodnego; lecz pozosta³ lad, to jest sk³onnoæ do grzechu i
wszelkiej s³aboci cielesnej, jak blizna zostaje po uleczonej ranie. (Dialog, rozdz.
14).
Bóg da³ nam swojego Syna, który oczyci³ nas z grzechu swoj¹ krwi¹ przelan¹ na
krzy¿u. Jednak¿e mimo daru Chrztu, pozostaje w nas pewna sk³onnoæ do grzechu, s³aboæ ludzkiej natury, mog¹cej ulec
pokusie czynienia z³a. Dlatego Bóg pozostawi³ nam swoje przebaczenie w sakramencie pojednania i bezustannie okazuje
mi³osierdzie, darowuj¹c winy i podnosz¹c
nas z naszych upadków. Mi³osierdzie Bo¿e
jest lekiem danym cz³owiekowi w jego walce z w³asn¹ rozpacz¹, pych¹ i zatwardzia³oci¹ serca. Oto, co Pan Jezus mówi do
w. Katarzyny o rozpaczy: W rozpaczy tkwi
pogarda dla Mego mi³osierdzia, gdy¿

grzesznik uwa¿a, ¿e b³¹d jego jest wiêkszy, ni¿ mi³osierdzie i dobroæ Moja. Popad³szy w ten grzech, nie czuje ¿alu, nie boleje
nad obraz¹ Moj¹ prawdziwie, jak boleæ powinien. Op³akuje tylko w³asne nieszczêcie,
nie za wyrz¹dzon¹ Mi obrazê. I tak idzie
w potêpienie wieczne. Ten wystêpek prowadzi go do piek³a, gdzie karany jest za
ten grzech i za wszystkie inne, które pope³ni³. Gdyby czu³ ból i ¿al z powodu obrazy, któr¹ Mi wyrz¹dzi³, gdyby pok³ada³ nadziejê w Moim mi³osierdziu, otrzyma³by je.
Bo mi³osierdzie Moje jest bez porównania
wiêksze, ni¿ wszystkie grzechy, które mog¹
pope³niæ wszystkie stworzenia razem. Tote¿ najsro¿sz¹ obelg¹, jak¹ mo¿na Mi zadaæ, jest twierdzenie, ¿e wystêpek stworzenia jest wiêkszy, ni¿ dobroæ Moja.
Grzech ten nie zna przebaczenia ani w tym,
ani w tamtym ¿yciu. (Dialog, rozdz. 132).
Otrzymalimy czas i dar ¿ycia, aby siê
poprawiæ, a w ten sposób okazaæ skruchê
oraz wolê doskonalszego mi³owania Boga.
Biada jednak temu, kto nadu¿ywa mi³osierdzia Bo¿ego, grzesz¹c i nie przejmuj¹c siê
swoim zbawieniem ani tym, ¿e obra¿a
Boga. Do takich ludzi Bóg zwraca siê s³owami: Ten, co Mnie obra¿a, opieraj¹c siê
na Moim mi³osierdziu, nie mo¿e rzec naprawdê, ¿e pok³ada nadziejê w mi³osierdziu
Moim. Opiera siê raczej na w³asnej zuchwa³oci, choæ zdaje mu siê, ¿e liczy na
mi³osierdzie. (Dialog, rozdz. 132).
Temu jednak, kto wierzy w mi³osierdzie,
lecz odk³ada pojednanie z Bogiem na ostatni¹ chwilê swojego ¿ycia, grozi potêpienie,
nikt bowiem nie zna dnia ani godziny. W
swojej m¹droci i mi³oci, Bóg przestrzega nas przed tym s³owami: Nikt nie zostanie odrzucony, jeli pok³ada nadziejê we
krwi Syna Mojego i w Moim mi³osierdziu;
nikt jednak nie powinien byæ na tyle lepy i
szalony, aby czekaæ do ostatniej chwili.
(Dialog, 129).
Bóg nie chce mierci grzesznika, ale by
siê nawróci³ i ¿y³ (por. Ez 18,23). Mi³osierna Opatrznoæ Bo¿a nieustannie d¹¿y do
tego, by ponownie naprowadziæ grzesznika na w³aciw¹ drogê. O swoim pragnieniu zbawiania grzeszników mówi Jezus do
w. Katarzyny ze Sieny: Co do tych, którzy trwaj¹ w mierci grzechu, budzê ich
sumienie przez ból w g³êbi ich serc, przez
myli, które s³ysz¹ oni w swoich duszach
oraz na inne sposoby, tak ró¿ne, ¿e s³owo
ludzkie nie zdo³a³oby ich wyraziæ. Wyrzuty
sumienia i kary, jakie na nich zsy³am, czêsto oddalaj¹ ich od z³ego. Czasami, gdy
widzê cz³owieka, który sk³ania siê ku grze-
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chowi miertelnemu i ku nieuporz¹dkowanej mi³oci stworzenia, odbieram mu okazjê i chwilê w których móg³by ulec pokusie; wówczas, smutek, jaki odczuwa, przywraca mu rozs¹dek, budzi g³os sumienia i
uzdrawia z szaleñstwa, w jakie popad³. Co
sprawia, ¿e tak postêpujê? Nie sprawia
tego grzesznik, który Mnie nie szuka i który prosi o pomoc Mojej Opatrznoci tylko
po to, by grzeszyæ i korzystaæ z bogactw,
przyjemnoci i zaszczytów tego wiata.
Sprawia to mi³oæ Moja, gdy¿ umi³owa³em
was zanim siê urodzilicie.
Bóg okazuje mi³osierdzie, poniewa¿ do
tego sk³ania Go z jednej strony nieskoñczona mi³oæ do cz³owieka, z drugiej 
wiêci ¿yj¹cy na ziemi i b³agaj¹cy o zbawienie grzeszników.
Dlatego modlitwa za
grzeszników, dziêki
mi³osierdziu Bo¿emu
zapewnia nam podwójne zbawienie 
w³asne i zagubionej
owcy. Jestem wiêc
zmuszony tak czyniæ
(prowadziæ grzesznika do skruchy) ze
wzglêdu na modlitwy
Moich wiernych s³ug,
którzy z ³aski Ducha
wiêtego, dla Mojej
chwa³y i zbawienia
grzesznika, z gorliw¹
mi³oci¹ modl¹ siê o
ich nawrócenie, usi³uj¹c z³agodziæ Mój
gniew i zwi¹zaæ rêce
Mej sprawiedliwoci,
pod ciosami której
grzesznik móg³by
upaæ. Ich ³zy i b³agania powstrzymuj¹
Mnie swoj¹ moc¹,
któ¿ jednak ka¿e im
tak nawo³ywaæ o mi³osierdzie? To Moja
Opatrznoæ, czuwaj¹ca nad tymi, których
zabija grzech. (Dialog, rozdz. 115).
Bóg objawia w.
Katarzynie ze Sieny
swoj¹ wszechmoc.
Nikt z ludzi nie mo¿e
siê Mu wymkn¹æ, gdy¿ wczeniej czy póniej, ka¿dy cz³owiek stanie w obliczu mi³osierdzia Boga lub Jego sprawiedliwoci:
Stworzenie zaci¹ga winê, mi³uj¹c grzech,
którego nie powinno mi³owaæ a nienawidzi
Mnie, którego powinno tak bardzo mi³owaæ,
poniewa¿ jestem Najwy¿szym Dobrem i z
ogromn¹ mi³oci¹ da³em mu ¿ycie. Nie jest
ono jednak zdolne Mi siê wymkn¹æ, poniewa¿ zostanie albo ukarane przez Moj¹
sprawiedliwoæ, albo zbawione przez Moje

mi³osierdzie (Dialog, 28).
Bóg kocha wszystkich ludzi i obejmuje
swoim mi³osierdziem zarówno niewierz¹cych, jak i chrzecijan. Do w. Brygidy ze
Szwecji mówi: Okazujê mi³osierdzie i poganom, i ¯ydom. Nie ma stworzenia, którego nie obejmowa³bym swoim mi³osierdziem, ktokolwiek bowiem myli, ¿e to, w
co wierzy, jest prawd¹, poniewa¿ nigdy nie
zosta³o mu powiedziane nic s³uszniejszego, i ze wszystkich si³ stara siê czyniæ dobro, zostanie os¹dzony mi³osiernie. (Ksiêga III, rozdz. 26).

Ks. Wladimir Ghika pisze: Bóg jest cierpliwy, poniewa¿ jest nieskoñczony; ale jest
tak¿e niecierpliwy, gdy¿ jest mi³osierdziem.
Istotnie, Bóg pragnie jak najszybciej przebaczyæ nam winy i pojednaæ nas ze sob¹.
Jak mówi On do w. Mechtyldy: Nie ma
grzesznika tak wielkiego, ¿e nie odpuci³bym mu natychmiast wszystkich grzechów,
gdy szczerze za nie ¿a³uje (rozdz. 58 Ksiêgi IV). Jeli tak jest  pyta w. Mechtylda 
to dlaczego nieszczêsny cz³owiek tego nie
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odczuwa? Pan odpowiada: Dzieje siê tak,
poniewa¿ ci¹gle znajduje przyjemnoæ w
grzechu. Gdyby po swoim nawróceniu,
cz³owiek z ca³¹ moc¹ opiera³ siê z³u, tak,
aby wyzbyæ siê wszelkiej przyjemnoci i
upodobania w nim, z pewnoci¹ dowiadczy³by s³odyczy obecnoci Ducha Bo¿ego.
(Ksiêga IV, rozdz. 58).
w. proboszcz z Ars lubi³ powtarzaæ swoim parafianom: Nasze grzechy s¹ niczym
ziarenka piasku wobec wielkiej góry Bo¿ego mi³osierdzia. Istotnie, mi³osierdzie i
mi³oæ Bo¿a niestrudzenie pod¹¿aj¹ za
grzesznikami, poniewa¿ Bóg kocha ich
mimo grzechów i niewiernoci. Pyta On
Magdalenê Vigneron:
Czy wiesz, Moja umi³owana córko, ¿e nale¿ysz do Boga
przedwiecznego i
wszechmog¹cego,
którego mi³oæ jest
wiêksza ni¿ twoja niewiernoæ? (Ksiêga
52, cz. IV, kwiecieñ
1667).
Przedwieczny Ojciec skieruje do w.
Mechtyldy jeszcze te
s³owa: Moje Serce
nie potrafi d³ugo odrzucaæ grzesznika,
dlatego pod¹¿am za
nim tak d³ugo, a¿ go
pochwycê (Ksiêga I,
rozdz. 14).
Bóg nieskoñczenie
mi³uje grzeszników i
pragnie ich zbawienia. Powiada On do
w. Katarzyny z Genui: Nie chcia³bym,
aby kiedykolwiek zosta³a potêpiona; mi³oæ, jak¹ ¿ywiê do
ciebie jest tak wielka,
¿e gdybym móg³ cierpieæ zamiast ciebie,
uczyni³bym to z radoci¹. Gdyby jednak
zgrzeszy³a, mi³oæ nie
mog³aby towarzyszyæ
grzechowi i musia³bym ciê opuciæ.
Zjednoczona ze mn¹,
mo¿esz otrzymaæ
wszelkie b³ogos³awieñstwa, oddalona jednak ode Mnie, stajesz siê zdolna do ka¿dego z³a. (cz. I,
rozdz. 8).
Tak jak Jezus wêdrowa³ z uczniami do
Emaus, póniej za, ³ami¹c z nimi chleb,
przygotowywa³ ich do przyjêcia wiadomoci o swoim zmartwychwstaniu, tak te¿ wychodzi on na spotkanie grzesznikowi, by
go nawróciæ, a nastêpnie towarzyszy mu i
ubogaca go swoj¹ ³ask¹ oraz umi³owaniem
dobra i prawdy.
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Do siostry Marii Katarzyny Putigny, wizytki
z Metz, zmar³ej w 1885 w opinii wiêtoci,
zwraca siê On s³owami: Postêpujê z grzesznikiem tak, jak z uczniami z Emaus: Moje
pierwsze poczynania s¹ bardziej odczuwalne, gdy¿ chcê pomóc mu odejæ od niew³aciwego ¿ycia; póniej, nie pozostawiam go
jednak samego, idê wraz z nim przez ¿ycie,
Moje s³owa powoli wnikaj¹ do jego duszy,
przynosz¹c jej poznanie i umi³owanie prawdy. Do tego w³anie celu, mimo pozornej
zw³oki, wytrwale d¹¿y Moja ³aska. (¯ycie siostry Marii Katarzyny, rozdz. 23).
W Ewangelii Pan Jezus mówi: Procie, a
bêdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
ko³aczcie, a otworz¹ wam (Mt 7,7). Jest On
zawsze gotów obdarzaæ nas hojniej ni¿ tego
oczekujemy i udzielaæ nam wszelkich ³ask,
abymy pozostali wierni Jego sprawiedliwoci. Mówi o tym w. Gertrudzie: Aby wiedzia³a, ¿e Moje mi³osierdzie jest ponad
wszystkie Moje dzie³a i ¿e nic nie mo¿e wyczerpaæ bezmiaru Mojej dobroci, jestem, gotów udzieliæ ci za ten sakrament ¿ycia wiêcej, ni¿ omieli³aby siê prosiæ. (Ks. III, rozdz.
1, str.161).
Mi³osierdzie Bo¿e, to znak mi³oci, która
pragnie zbawienia ka¿dego cz³owieka. Czy
Chrystus, który ofiarowa³ swoje ¿ycie na krzy¿u, móg³by odmówiæ przyjêcia grzesznika, za
którego przela³ krew, aby daæ mu zbawienie
wieczne? Jest oczywiste, ¿e nie.
Przy pomocy kanonizowanej przez papie¿a Jana Paw³a II siostry Faustyny, Chrystus
przypomina nam, ¿e powinnimy zawsze byæ
wys³annikami Jego mi³osierdzia wród ludzi.
Cz³owiek wspó³czesny powinien koniecznie
dowiedzieæ siê, ¿e Bóg go kocha i czeka nañ,
aby daæ mu ¿ycie wieczne i uchroniæ przed
rozpacz¹.
Ws³uchajmy siê w te pocieszaj¹ce s³owa
naszego Pana: Córko Moja, mów wiatu ca³emu o niepojêtym mi³osierdziu Moim. Pragnê, aby wiêto mi³osierdzia by³o ucieczk¹ i
schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym
otwarte s¹ wnêtrznoci mi³osierdzia Mego,
wylewam ca³e morze ³ask na dusze, które siê
zbli¿¹ do ród³a mi³osierdzia Mojego; która
dusza przyst¹pi do spowiedzi i Komunii w.,
dost¹pi zupe³nego odpuszczenia win i kar; w
dniu tym, otwarte s¹ wszystkie upusty Bo¿e,
przez które p³yn¹ ³aski; niech siê nie lêka zbli¿yæ do Mnie ¿adna dusza chocia¿by grzechy
jej by³y jako szkar³at. Mi³osierdzie Moje jest
tak wielkie, ¿e przez ca³¹ wiecznoæ nie zg³êbi
go ¿aden umys³, ani ludzki, ani anielski.
Wszystko co istnieje, wysz³o z wnêtrznoci
mi³osierdzia Mego. (Dzienniczek, 699).
Jezus przekazuje nam przez siostrê Faustynê, ¿e pierwsza niedziela po Wielkanocy
ma byæ obchodzona uroczycie jako wiêto
Jego Mi³osierdzia, i dodaje: Nie zazna ludzkoæ spokoju, dopok¹d nie zwróci siê do ród³a mi³osierdzia Mojego.
W³anie z mi³osiernego przebaczenia
Bo¿ego p³ynie dla cz³owieka sta³oæ i pewnoæ prawdziwego pokoju.
Stella Maris,
wrzesieñ 2004 Przek³ad z franc.: A.L.
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Rosyjski prawos³awny hierarcha kocielny,
biskup Hilarion, pe³en nadziei
na szybk¹ beatyfikacjê Wielkiego Papie¿a
Hilarion Alfiejew, patriarcha Wiednia i Austrii, przedstawiciel Cerkwii rosyjskiej dla
instytucji europejskich, zgodzi³ siê dla agencji ZENIT skomentowaæ fakt mierci S³ugi
Bo¿ego Papie¿a Jana Paw³a II.
On by³ wielkim Papie¿em, byæ mo¿e jednym z najwiêkszych w ca³ej historii Kocio³a rzymsko-katolickiego  powiedzia³ biskup Hilarion. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
wkrótce zostanie beatyfikowany i kanonizowany przez Koció³, któremu powiêci³
ca³e swoje ¿ycie.
By³ najbardziej wp³ywowym religijnym przywódc¹ wspó³czesnoci i wywar³ wp³yw
na ca³¹ ludzk¹ cywilizacjê. Naprawdê, jego oddzia³ywanie wychodzi³o daleko poza
Koció³ rzymsko-katolicki, którym kierowa³ d³u¿ej ni¿ æwieræ wieku.
Jego przes³anie zosta³o us³yszane i docenione przez miliony ludzi na ca³ym wiecie, nie tylko przez katolików, ale te¿ przez protestantów, anglikanów, ¿ydów, muzu³manów, ludzi innych wyznañ i, co jest nadzwyczajne, przez ludzi niewierz¹cych.
W czasie, gdy wieccy politycy  w wiêkszoci krajów zachodnich  ciê¿ko pracowali, by wykorzeniæ religiê ze sfery publicznej, aby zredukowaæ j¹ do sfery prywatnego kultu, aby zakazaæ jej w szko³ach, na uniwersytetach i w massmediach, Jan Pawe³ II by³ publiczn¹ postaci¹ o takim wymiarze, ¿e ka¿da jego podró¿ by³a oblegana
przez dziennikarzy, a ka¿da jego wypowied by³a komentowana przez massmedia
na ca³ym wiecie.
Jan Pawe³ II by³ ortodoksyjnym Papie¿em w sensie zachowywania tradycyjnego
nastawienia Kocio³a do dogmatów i moralnoci. Jego stanowisko w sprawie zagadnieñ moralnych, takich jak ma³¿eñstwo i rodzina, aborcja, antykoncepcja, eutanazja
i wiele innych, bardzo czêsto wywo³ywa³o krytykê ze strony tych, którzy chcieli, a¿eby tradycyjne wartoci zosta³y zast¹pione przez wieckie i którzy usi³owali humanizm przeciwstawiæ religii.
Bêd¹c tradycyjnym Papie¿ nie by³ w ¿aden sposób mniej ludzki, bo by³ równoczenie zdolny do rozwijania uniwersalnego humanizmu opartego na duchowych wartociach, które sprzeciwia³y siê humanizmowi ateistycznemu.
Przez wiele lat walczy³ on z ateizmem w swoim w³asnym kraju, w Polsce. Dziêki
jego dzia³aniu dosz³o do upadku ateistycznych totalitarnych re¿imów we Europie
Wschodniej. On te¿ przyczyni³ siê w ogromnym stopniu do ponownego odkrycia wiary przez wielu ludzi, którzy utracili j¹ z powodu liberalizmu i relatywizmu zwyciê¿aj¹cego w demokratycznych spo³eczeñstwach Zachodnich.
Jego ¿ycie zbieg³o siê z ogromnymi zmianami geopolitycznymi, które na zawsze
zmieni³y twarz Europy. Te zmiany doprowadzi³y nie tylko do wprowadzenia wolnoci religijnej w krajach wschodnioeuropejskich, gdzie wczeniej by³a ona naruszana, ale niestety wywo³a³y te¿ konflikty miêdzywyznaniowe w niektórych regionach
Europy Wschodniej.
Pojawi³y siê problemy, szczególnie wród prawos³awnych i katolików w Rosji i na
Ukrainie, które uniemo¿liwi³y przywódcom Kocio³a Prawos³awnego w tych krajach
spotkanie siê z Papie¿em. Te problemy nadal oczekuj¹ na rozwi¹zanie.
Spotka³em siê z Papie¿em Janem Paw³em II dwa razy, dostarczaj¹c mu przes³anie od patriarchy Moskwy, Aleksego II. 21 stycznia 2002 roku  to by³o nasze drugie
i ostatnie spotkanie. Powierzono mi wtedy doæ delikatn¹ misjê wyjanienia Papie¿owi warunków, na jakich jego spotkanie z przywódc¹ rosyjskiej Cerkwi by³oby mo¿liwe. On by³, oczywicie, w pe³ni wiadom tych warunków, które nigdy nie by³y okryte
tajemnic¹. Wród nich by³o wyrane odrzucenie wszystkich form prozelityzmu na
kanonicznym terenie Patriarchatu Moskwy oraz uznanie faktu, ¿e Koció³ Unicki nie
mo¿e byæ drog¹ do osi¹gniêcia jednoci chrzecijañskiej.
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e te warunki i zasady bêd¹ mieæ odbicie we wspólnej
deklaracji przywódców Kocio³ów rzymsko-katolickiego i rosyjskiego Kocio³a Prawos³awnego, jeli dojdzie do ich spotkania. Takie spotkanie mo¿e otworzyæ now¹
kartê w relacjach miêdzy tymi dwoma tradycyjnymi Kocio³ami. Wspólne i jednolite
wiadectwo by³oby dla wiata wa¿ne i potrzebne w tym czasie.
Agencja Zenit
Wiedeñ, Austria, 5 kwietnia, 2005
Przek³ad z ang. Katarzyna Radwañska

*

Proces beatyfikacyjny Jan Paw³a II zosta³ rozpoczêty uroczycie 28 czerwca 2005 w Bazylice w. Jana na Lateranie. Mszy w.
przewodniczy³ papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej kard.
Camillo Ruini. Wziê³o w niej udzia³ kilka tysiêcy pielgrzymów z
Polski, którym Kardyna³ podziêkowa³ za Jana Paw³a II.
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Na chwilê refleksji w Roku Eucharystii
w. Alfons Liguori

Nawiedzenia Najwiêtszego Sakramentu

RÓD£O WSZELKIEGO DOBRA
Oto Jezus w Najwiêtszym Sakramencie, ród³o wszelkiego dobra, mówi do nas:
Jeli kto jest spragniony, niech przyjdzie do
mnie (J 7,37). O, jakie¿ to zdroje ³ask czerpali zawsze wiêci z tego ród³a w Najwiêtszym Sakramencie, gdzie Jezus nam
rozdziela wszystkie zas³ugi swojej mêki, jak
to zapowiedzia³ prorok: Bêdziecie czerpaæ
wody... ze róde³ Zbawiciela (Iz 12,3).
Pewna osoba, uczennica O. M. z Avila,
gdy zosta³a klarysk¹, ze wzglêdu na czêste i d³ugotrwa³e przebywanie przed Najwiêtszym Sakramentem zosta³a nazwana oblubienic¹ Eucharystii. Gdy j¹ zapytano, co czyni podczas tylu godzin przebywania przed Najwiêtszym Sakramentem,
odpowiedzia³a: Ja bym tu ca³¹ wiecznoæ
pozosta³a. Czy¿ tu nie ma prawdziwego
Boga, który bêdzie szczêciem zbawionych? Dobry Bo¿e, co siê wobec Niego
czyni, a czego siê nie czyni? Kocha siê,
uwielbia, dziêkuje i prosi. Co czyni biedny
wobec bogatego, jak siê zachowuje chory
wobec lekarza? Co czyni spragniony u czystego ród³a? Jak postêpuje g³odny przy
stole suto zastawionym?
O Jezu mój najmilszy, najs³odszy, najukochañszy, ¿ycie, nadziejo, skarbie, jedyna
mi³oci mej duszy, ile Ciê to kosztowa³o,
aby z nami w tym Sakramencie pozosta³!
Musia³e umrzeæ, aby potem móg³ pozostaæ sakramentalnie na naszych o³tarzach.
A ile to zniewag musia³e wycierpieæ w tym
Sakramencie, by móc byæ z nami. Wszystko zwyciê¿y³a Twoja mi³oæ i pragnienie,
aby by³ przez nas kochany.
Przyjd wiêc, Panie, przyjd i zamieszkaj w moim sercu. Zamknij jego bramê na
zawsze, aby tam nie wesz³o ¿adne stworzenie, by uczestniczyæ w mi³oci, która siê
tylko Tobie nale¿y i któr¹ jedynie Tobie powiêciæ pragnê. Odkupicielu mój drogi,
panuj nade mn¹ i we mnie na swoj¹ w³asnoæ. A gdybym kiedy nie okaza³ siê doskonale Tobie pos³uszny, ukarz mnie surowo, abym na przysz³oæ bardziej siê stara³
podobaæ Tobie, jak sam tego pragniesz.
Spraw, bym ju¿ nie szuka³ innej radoci,
jak tylko tej, by Tobie radoæ sprawiaæ, aby
Ciê czêsto nawiedzaæ w Sakramencie o³tarza, z Tob¹ przebywaæ i przyjmowaæ Ciê
w Komunii wiêtej.
Niechaj szuka  jeli kto chce  innych
wartoci, ja nie chcê mi³owaæ ani te¿ pragn¹æ niczego, prócz skarbu Twojej mi³oci.
Jedynie to chcia³bym znaleæ u stóp Twojego o³tarza.
Spraw, abym zapomnia³ o sobie, a pamiêta³ jedynie o Twojej dobroci. Szczêliwi

Serafini, nie zazdroszczê wam chwa³y ale
mi³oci, któr¹ p³oniecie ku waszemu i mojemu Bogu. Nauczcie mnie, co mam czyniæ, abym Go mi³owa³ i Jemu siê podoba³.
Jezu mój, Ciebie jedynie pragnê mi³owaæ
i tylko Tobie chcê siê podobaæ!
KOMUNIA
DUCHOWA
Jezu mój, wierzê, ¿e jeste obecny w
Najwiêtszym Sakramencie. Mi³ujê Ciê
nade wszystko i pragnê Ciê posiadaæ w
duszy mojej. Poniewa¿ teraz nie mogê Ciê
przyj¹æ sakramentalnie, przyjd przynajmniej duchowo do mojego serca. Jednoczê siê z Tob¹, jakby rzeczywicie by³ we
mnie obecny, oddajê Ci siê zupe³nie i proszê gor¹co: nie dozwól, abym siê kiedykolwiek oddali³ od Ciebie.
(lub)
Wierzê w Ciebie, o Jezu obecny w Najwiêtszym Sakramencie, mi³ujê Ciê i pragnê zjednoczyæ siê z Tob¹. Przyjd do
mojego serca, zapraszam Ciê i b³agam, by
nie oddala³ siê ode mnie. Proszê Ciê, o
Jezu Chryste, niechaj mnie ogarnie s³odszy od miodu ogieñ Twojej potê¿nej mi³oci. Powtarzam za w. Franciszkiem:
Niech umrê dla mi³oci Twojej, jak Ty raczy³e umrzeæ z mi³oci dla mnie
O mi³oci niemi³owana, o mi³oci niepoznana!  wo³am za w. Magdalen¹ de Pazzi. I modlê siê razem ze w. Piotrem z Alkantarym: Oblubieñcze mej duszy, kiedy
mnie poci¹gniesz do siebie?
O Jezu, moje dobro, s³odka moja mi³oci, zrañ i rozpal moje serce, aby ju¿ stale
p³onê³o dla Ciebie.
Niech ¿yje Jezus, nasza mi³oæ, nasze
¿ycie i nasze wszystko! Niech ¿yje nasza
nadzieja, Maryja!
POZDROWIENIE
MATKI BO¯EJ
Drugim ród³em zbawiennej ³aski jest
nasza Matka, Maryja. w. Bernard mówi,
¿e Ona jest tak bogata w Bo¿e dary, i¿ nie
ma nikogo na wiecie, kto nie mia³by w nich
uczestnictwa. Z jej pe³noci otrzymalimy
wszyscy. Najwiêtsza Maryja zosta³a nape³niona ³ask¹ Bo¿¹, co wyra¿aj¹ s³owa
anio³a: B¹d pozdrowiona, ³aski pe³na. (£k
1,28). Piotr Chryzolog, dodaje, ¿e otrzyma³a Ona ten skarb niezmierzony nie tylko dla
siebie, ale równie¿ i dla nas, by z niego
mog³a obdarzaæ wszystkich swoich czcicieli. £askê tê otrzyma³a Najwiêtsza Dziewica, aby przynios³a wiatu zbawienie. Przyczyno naszej radoci, módl siê za nami!

MODLITWA
W. EFREMA
Niepokalana, Najczystsza Dziewico Maryjo, Matko Boga, Ty przewy¿szasz wszystkich wiêtych, jeste jedyn¹ nadziej¹ praojców i radoci¹ sprawiedliwych. Przez
Ciebie zostalimy pojednani z Bogiem. O
wielka Pani, Matko Boga, os³oñ nas skrzyd³ami swego mi³osierdzia i ulituj siê nad
nami. Nale¿ymy do Ciebie, a jako powiêceni Twojej s³u¿bie, nazywamy siê Twoimi
s³ugami. Nie dopuæ, bymy zostali potêpieni. Dziewico Niepokalana, jestemy pod
Twoj¹ opiek¹ i dlatego do Ciebie siê uciekamy i prosimy: nie dozwól, aby Twój Syn
z powodu naszych grzechów pozostawi³
nas pod w³adz¹ szatana.
Modlitwa w. Alfonsa
do Najwiêtszej Maryi Panny
na zakoñczenie ka¿dego nawiedzenia
Najwiêtsza i Niepokalana Panno, o najmilsza Matko moja, Maryjo! Ty jeste Matk¹ Pana mojego, Królow¹ wiata, orêdowniczk¹, nadziej¹ i ucieczk¹ grzeszników,
wiêc i ja, ze wszystkich najbiedniejszy, dzi
uciekam siê do Ciebie i Tobie, o wielka Królowo, najpokorniej sk³adam ho³d mojego
oddania.
Dziêkujê Ci za wszystkie ³aski, które mi
a¿ do tej chwili wywiadczy³a, a szczególnie, ¿e mnie wyratowa³a od potêpienia, na
które tyle razy zas³u¿y³em.
Mi³ujê Ciê, o Pani moja, wszelkiej mi³oci najgodniejsza i z tej mi³oci wzglêdem
Ciebie przyrzekam, ¿e sam zawsze Tobie
s³u¿yæ bêdê i ¿e wed³ug mo¿noci staraæ
siê bêdê, by równie¿ inni Tobie s³u¿yli.
Ca³¹ moj¹ nadziejê zbawienia po Bogu
w Tobie pok³adam. Przyjmij mnie jako s³ugê swego i we mnie pod p³aszcz Twojej
opieki, o Matko mi³osierdzia! A poniewa¿ u
Boga wszystko mo¿esz, ratuj mnie we
wszystkich dowiadczeniach i upro mi
pomoc wystarczaj¹c¹ do ich przetrwania,
a¿ do mego zgonu.
Proszê Ciê o prawdziw¹ mi³oæ do Jezusa Chrystusa. Od Ciebie spodziewam siê
³aski szczêliwej mierci.
O Matko moja, proszê Ciê przez Twoj¹
mi³oæ ku Bogu, przybywaj mi na pomoc
zawsze, a szczególnie w ostatnim mojego
¿ycia momencie.
B³agam Ciê, nie opuszczaj mnie tak d³ugo, a¿ mnie ujrzysz zbawionym w niebie,
gdzie bêdê Ciê chwali³ i na wieki wypiewywa³ Twoje mi³osierdzie.
Amen.
Tak ufam, niech siê tak stanie!

63

SPIS
TRECI:
Vox Domini
l Jan Pawe³ II (1920-2005).
Kalendarium  str. 2
l wiat os³upia³!  str. 8
l Edykt w sprawie beatyfikacji
Jana Paw³a II  str. 9
l Misterium powiêcenia siê
Bogu  str. 10
l Jan Pawe³ II: Mariologia w.
Ludwika  str. 14
l Wspomnienie o £ucji  str. 18
l Projekcja filmu Pasja w
Coimbra  str. 20
l Cud uzdrowienia dziecka za
wstawiennictwem b³. Hiacynty
i Franciszka  str. 21
l S. £ucja: Mistyczna córka
Maryi  str. 22
l Eucharystyczny wymiar Maryi
w Pasji  str. 23
l Jak przyjmowaæ Komuniê
wiêt¹?  str. 25
l Odkupieni Krwi¹  str. 26
l Bóg na wieki ogarnie wiat³oci¹ zbawionych  str. 28
l Marta Robin  mistrzyni ¿ycia
duchowego  str. 30
l Marta Robin i Garabandal 
str. 33
l Modlitewne odmawianie Credo
 str. 35
l W Medziugorju zdarzaj¹ siê
prawdziwe cuda  str. 36
l Medziugorje w spojrzeniu
Ojca wiêtego Jana Paw³a II 
str. 38
l Medziugorje: Rozmowa z
bpem Francisco Viti  str. 41
l Kto powiêca czas na modlitwê, nie obawia siê przysz³oci
 str. 42
l Nowi b³ogos³awieni  str. 44
l Objawienia w Syrii  str. 47
l wiadectwo Myrny  str. 48
l Dlaczego wiêtujemy Wielkanoc w innym czasie?  str. 51
l Ofiara mi³oci  str. 52
l List Benedykta XV o powiêceniu Najw. Sercu  str. 55
l Niebezpieczeñstwa zwi¹zane z
adopcj¹ dzieci przez pary tej
samej p³ci (2)  str. 56
l Mi³osierdzie Bo¿e  str. 58
l Rosyjski hierarcha prawos³awny o beatyfikacji Jana Paw³a II
 str. 62
l w. Alfons: ród³o wszelkiego
64dobra  str. 63

NASZA PROMOCJA

Pocztówki na wakacje!

15 wzorów kartek za 10 z³ (wysy³ka gratis!)
Ka¿da osoba, która na zamieszczonym blankiecie wp³aci kwotê 10 z³
otrzyma od nas 15 kartek, które mozna
wykorzystaæ jako kartki
okolicznociowe lub
przesy³aj¹c
pozdrowienia
z wakacji.
Z ty³u przekazu nale¿y
napisaæ:
pocztówki na
wakacje.

I inne wzory...
Zakup kartek
w promocji
to oszczêdnoæ 7 z³otych!

