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i inne informacje...

Wszystko więc, co byście chcieli, 
żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! 
Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

Z Ewangelii według św. Mateusza 7,12
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W swoim liście O Tajemnicy i 
kulcie Eucharystii na Wielki Czwar-
tek 1980 r. Sługa Boży Jan Paweł 
II napisał: „Uwielbienie Chrystusa 
w tym Sakramencie miłości winno 
znajdować swój wyraz w różnych 
formach pobożności eucharystycz-
nej, jak na przykład: nawiedzenia 
Najświętszego Sakramentu, adora-
cje, wystawienia, godziny święte, 
błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem, procesje teoforycz-
ne... Ożywienie i pogłębienie kultu 
eucharystycznego jest sprawdzia-
nem prawdziwej odnowy – tej, którą 
Sobór postawił sobie za cel... Jezus 
oczekuje nas w tym Sakramencie 
miłości. Nie żałujmy naszego czasu 
na spotkanie z Nim w adoracji, na 
kontemplację pełną wiary i goto-
wości wynagrodzenia wielkich win 
i występków świata” (nr 3).

Eucharystia buduje Kościół 
przez kontemplację
Do doskonałości Ludu Bożego, 

a tym samym do jego świętości, 
prowadziły od czasów starożytności 
dwie uzupełniające się drogi. Pierw-
sza jest znana jako droga misteryjna, 
która daje pierwszeństwo sakra-
mentom (misteria), a zwłaszcza 
Eucharystii. Druga jako droga mi-
styczna, która daje pierwszeństwo 
kontemplacji. Traktowano je cza-
sem jako dwie oddzielne i prawie 
równoległe drogi do doskonałości 
chrześcijańskiej. Niezależnie od 
tego należy stwierdzić, że nie są one 
dwoma różnymi sposobami osiąga-
nia świętości, ale są wewnętrznie 
powiązane i zależne między sobą. 
U podstaw z pewnością znajduje 
się Eucharystia, w której Ten, który 
do końca nas umiłował (por. J 13,1) 
doprowadza do tego, byśmy mogli 
stawać się uczestnikami Boskiej 
natury (2 P 1,4). W Najświętszej 
Eucharystii – jak uczy sobór Waty-
kański II – zawiera się bowiem całe 
duchowe dobro Kościoła, a miano-
wicie sam Chrystus, nasza Pascha 
i chleb żywy, który przez swoje 
Ciało ożywione i ożywiające Du-
chem Świętym daje życie ludziom, 
zapraszając ich i doprowadzając w 
ten sposób do ofiarowania razem z 
Nim samych siebie, swojej pracy 
i wszystkich rzeczy stworzonych 

(DK 5). Dopiero, gdy życie Boże, 
jakie otrzymaliśmy w Eucharystii, 
zostanie przyswojone w kontem-
placji, będzie mogło konkretnie 
wyrazić się w działaniu, to znaczy 
w praktykowaniu cnót, a przede 
wszystkim miłości.

Trzeba ponadto dobrze sobie 
uświadomić, że Pan Jezus, który 
ofiaruje się we Mszy świętej wtedy, 
kiedy zaczyna być sakramentalnie 
obecny jako duchowy pokarm pod 
postaciami chleba i wina, także po 
zakończeniu Mszy świętej, gdy Naj-
świętszy Sakrament przechowuje 
się w kościołach i kaplicach jest 
rzeczywiście „Bogiem z nami”. Jest 
obecny pośród nas dniem i nocą. 
Mieszka również w nas pełen łaski i 
prawdy (Paweł VI, Enc. Mysterium 
fidei).

Kontemplacja jest więc drogą 
konieczną, by przejść od komunii z 
Chrystusem we Mszy świętej do na-
śladowania Go w życiu. Tak wzrasta 
chrześcijanin, który przez adorację i 
modlitwę staje się światłem świata 
po to, by ludzie, widząc jego dobre 
czyny, chwalili Ojca, który jest w 
niebie (por. Mt 5,14.16).

Najświętsze Tajemnice
Święty Franciszek, kiedy mówi 

o obecności Pana Jezusa pośród nas 
w Najświętszym Sakramencie, nie 
posługuje się terminologią teolo-
giczną, znaną w czasie, w którym 
żył. Woli mówić o tajemnicy i o 
naj świętszych tajemnicach.

Tajemnice te są nie tylko najbar
dziej rzeczywistym i najbardziej 
istotnym spotkaniem duszy ze 
Zbawicielem, ale są wejściem w 
dzieło i owoce Męki, którą się 
wspomina w celebrze przy ołtarzu. 
Samą rzeczywistą obecność Pana 
Jezusa w Najświętszych Postaciach 
Franciszek wielbi jako uwiecznienie 
na ziemi dzieła Odkupienia. To, co 
się dokonało dla nas i dla naszego 
zbawienia, trwa nieustannie, aż do 
skończenia świata. Każda Msza 
święta jest dla Patriarchy Zakonu 
uobecnianiem Chrystusowej Ofiary 
Krzyża. Od momentu konsekracji 
chleb i wino są już Ciałem i krwią 
Chrystusa. Po zakończeniu Mszy 
świętej pozostaje On z nami. Fran-
ciszek pełen żarliwości pisze: 

Codziennie przychodzi do nas w 
pokornej postaci. Co dzień zstępuje 
z łona Ojca na ołtarz w rękach ka-
płana (...). I w taki sposób Pan jest 
zawsze ze swymi wiernymi, jak sam 
mówi: Oto Ja jestem z wami aż do 
skończenia świata (por. Mt 28,20). 

Mamy też znamienną refleksję, 
i zarazem wskazanie św. Francisz-
ka, zawarte w Liście do całego 
Zakonu: O przedziwna wielkości 
i zdumiewająca łaskawości! (...) 
Pan wszechświata... tak się uniża, 
że dla naszego zbawienia ukrywa 
się pod niepozorną postacią chleba! 
Patrzcie, bracia, na pokorę Boga..., 
uniżajcie się i wy, abyście zostali 
wywyższeni przez Niego (por. 1P 
5,6; Jk 4,10). Nie zatrzymujcie więc 
niczego z siebie dla siebie, aby was 
całych przyjął Ten, który cały wam 
się oddaje. Kontemplacja pokory 
Boga w Sakramencie ołtarza jest 
wezwaniem do naśladowania Chry-
stusa. Uniżyć się, oznacza upodab-
niać się do Jezusa, który pozostaje 
z nami pod osłoną chleba. Chodzi 

Znalezione w sieci

Eucharystia: Sakrament 
miłosnej obecności Chrystusa
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o to, aby mieć te same pragnienia, 
dążenia, tę samą miłość, posuniętą 
aż do miłości tych, którzy nas świa-
domie niszczą. 

Uwielbianie Pana obecnego w 
Najświętszych tajemnicach dopro-
wadza Franciszka do zaskakującego 
stwierdzenia: Naszymi więc przy-
jaciółmi są ci wszyscy, którzy nas 
niesprawiedliwie dręczą i nękają, 
upokarzają i krzywdzą, zadają ból 
i cierpienie, męczarnie i śmierć. 
Powinniśmy ich bardzo kochać, 
ponieważ dzięki temu, co nam czy-
nią, otrzymamy życie wieczne (1 
Reg 22,34). Nieprzyjaciele stają 
się przyjaciółmi, bo pomagają nam 
przekraczać granice naszego ego-
izmu, pychy i samowystarczalności 
oraz w pełni zachowywać Ewange-
lię. Takie są owoce adoracji Chry-
stusa Eucharystycznego. Dlatego z 
całą właściwą sobie żarliwością, w 
Liście do całego zakonu Franciszek 
pisze: Całując wam stopy, błagam 
was wszystkich, bracia, z taką mi-
łością, na jaką mnie stać, abyście 
tak, jak tylko możecie, okazywali 
wszelkie uszanowanie i wszelką 
cześć Najświętszemu Ciału i Krwi 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, w 
którym to, co jest w niebie i to, co 
jest na ziemi, zostało obdarzone 
pokojem i pojednane z Wszechmo-
gącym Bogiem.

Chrystus obecny w Eucharystii 
nie jest tylko Chrystusem, którego 
się wspomina, ale jest Chrystusem 
żyjącym i ożywiającym, napełnia 
obecnych i nieobecnych (łaskami), 
jeżeli są tego godni. Franciszek pod 
koniec swojego życia, wracając do 
momentu swojego nawrócenia i pój-
ścia za Chrystusem Panem ubogim 
i ukrzyżowanym, mówi o wielkiej 
łasce, jakiej doznał: Pan dał mi w 
kościołach taką wiarę, że tak po 
prostu modliłem się i mówiłem: 
Wielbimy Cię, Panie Jezu Chry-
ste, tu i we wszystkich kościołach 
Twoich, które są na całym świecie i 
błogosławimy Tobie, że przez święty 
krzyż Twój odkupiłeś świat. 

Ta modlitwa adoracji, odma-
wiana często przez Franciszka w 
kościele św. Damiana przed krucy-
fiksem, z którego emanował Chry-
stus zmartwychwstały i uwielbiony, 
odnosiła się również do Najświęt-
szego Sakramentu. Kiedy mówi on 
w Testamencie o swojej miłości i 
szacunku do kapłanów, uzasadnia 
to tym, że na tym świecie nie widzi 
niczego wzrokiem cielesnym z 
Najświętszego Syna Bożego, tylko 
Jego Najświętsze Ciało i Najświęt-

szą Krew, które oni przyjmują i oni 
tylko innym udzielają.

Głęboka wiara i szczera miłość 
do Chrystusa eucharystycznego 
tłumaczą zachętę św. Franciszka, 
skierowaną do braci i wszystkich 
wiernych, aby często nawiedzali ko-
ścioły w celu adoracji Eucharystii. 
W Liście do rządców narodów świę-
ty prosi, aby z wiarą krzewili cześć 
dla Najświętszego Sakramentu: (...) 
wielką cześć dla Pana rozszerzajcie 
wśród ludu wam powierzonego, aby 
każdego wieczoru na głos herolda 
lub na inny znak cały lud oddawał 
chwałę i dziękczynienie Panu Bogu 
wszechmogącemu.

Rozwój kultu 
eucharystycznej obecności
W pierwszych wiekach chrze-

ścijaństwa Eucharystia była przed-
miotem publicznej adoracji tylko 
podczas Mszy i Komunii świętej. 
Hostie konsekrowane przechowy-
wano tylko po to, by je zanieść do 
spożycia chorym i nieobecnym. 
Dopiero w wiekach średnich po-
jawia się w Kościele kult adoracji 
skierowany ku obecności Chrystusa 
w Eucharystii. W wieku XII zostaje 
wprowadzony we Mszy św. ob-
rzęd podniesienia Hostii tuż po jej 
konsekracji, który jest wyraźnym 
wezwaniem do skupienia uwagi na 
obecności Chrystusa i do adoracji. 
W wieku XIII adoracja Hostii od-
bywa się także poza Mszą świętą 
i sprzyja licznemu uczestnictwu 
wiernych w procesji z Najświęt-
szym Sakramentem. W roku 1247 
zostaje wprowadzone w Liege w 
Belgii święto Najświętszego Sakra-
mentu, pod wpływem prywatnych 
objawień, jakich doznała błogosła-
wiona Julianna z klasztoru Mont
Cornillon. W roku 1264 papież 
Urban IV (1261–1264) bullą Trans-
iturus de hoc mundo rozszerzył to 
święto na cały Kościół. Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa została ustanowiona po to, 
by uczcić ten wzniosły Sakrament 
oraz okazać Chrystusowi publicznie 
cześć i adorację. Od XIV w. datuje 
się zwyczaj wystawiania Hostii w 
monstrancji. W niektórych regio-
nach wystawia się Najświętszy 
Sakrament podczas recytacji godzin 
kanonicznych (brewiarza). Pod ko-
niec XIV wieku rozpowszechnia się 
zwyczaj tzw. Czterdziestogodzin-
nego nabożeństwa, polegającego 
na wystawianiu Najświętszego Sa-
kramentu na pamiątkę czterdziestu 
godzin przebywania Pana Jezusa w 

grobie. W XV wieku umieszcza się 
tabernakulum na głównym ołtarzu. 
Praktyka prywatnego nawiedzania 
Najświętszego Sakramentu rozpo-
wszechniła się w wieku XVIII pod 
wpływem św. Alfonsa Marii Ligu-
oriego. Pisał on na ten temat tak: 
Wśród różnych praktyk pobożnych 
adoracja Jezusa sakramentalnego 
jest pierwsza po sakramentach, 
najbardziej miła Bogu i najbardziej 
pożyteczna dla nas. Nie można 
przeoczyć także faktu, że autorem 
oficjum Bożego Ciała jest św. To-
masz z Akwinu. Jest to ważnym 
dowodem na to, że ustanowienie tej 
uroczystości było całkowicie zgod-
ne z myślą teologiczną Kościoła. 
Słowa hymnu ułożonego z tej okazji 
przez św. Tomasza śpiewa się dzi-
siaj w Wielki Czwartek, gdy cele-
brans przenosi po uroczystej liturgii 
Wieczerzy Pańskiej Najświętszy 
Sakrament do kaplicy adoracji, do 
tzw. Ciemnicy. Na cześć Chrystusa 
śpiewamy wtedy: Sław, języku, ta-
jemnicę Ciała i najdroższej Krwi..., 
a końcowa strofa hymnu, każdemu 
dobrze znana, zachęca: Przed tak 
wielkim Sakramentem upadajmy 
wszyscy wraz. Niech przed Nowym 
Testamentem, Starych praw ustąpi 
czas...

Kościół na soborze Trydenckim 
sformułował ostatecznie zasadę 
kultu adoracji należnej Eucharystii: 
Nie ma... żadnej możliwości wątpie-
nia, że wszyscy wierni Chrystusowi 
według zwyczaju stale przyjętego w 
Kościele katolickim mają temu Naj-
świętszemu Sakramentowi oddawać 
najwyższy kult adoracji, który należy 
się prawdziwemu Bogu (kan. 6). Nie 
zmniejsza obowiązku uwielbiania 
to, że Chrystus ustanowił ten Sakra-
ment dla spożywania. Wierzymy bo-
wiem, że w nim jest obecny ten sam 
Bóg, o którym wprowadzając Go na 
okrąg ziemi, Ojciec Przedwieczny 
mówi: „Niech Mu pokłon oddają 
wszyscy Aniołowie Boży (Hbr 1,6; 
Ps 96,7), któremu upadłszy pokło-
nili się Mędrcy (Mt 2,11), któremu 
i sami Apostołowie w Galilei oddali 
pokłon, jak świadczy Pismo święte” 
(DS 1643; BF 293). Sługa Boży, Jan 
Paweł II, podkreśla w Encyklice O 
Eucharystii w życiu Kościoła, że 
obecność Chry stusa pod świętymi 
postaciami trwa, dopóki istnieją 
postaci chleba i wina.

Kult, jakim otaczana jest Eucha-
rystia poza Mszą świętą, ma nieoce-
nioną wartość w życiu Kościoła i 
każdego poszczególnego człowieka. 
Dlatego nieustannie Kościół przy-
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pomina, by wierni nie zaniedbywali 
zwyczaju odwiedzania Pana Jezusa 
w świątyniach. Taka wizyta jest 
dowodem wdzięczności, znakiem 
miłości i wyrazem uznania dla 
Chrystusa Pana tam obecnego (Pa-
weł VI, Enc. Misterium fidei). Kon-
templacja bowiem Jezusa obecnego 
w Najświętszym Sakramencie, jako 
Komunia duchowa, ściśle jednoczy 
wiernego z Chrystusem, jak poka-
zuje przykład tylu Świętych.

Ustawiczna 
pamiątka Chrystusa
Kiedy głębiej zaczynamy się 

za stanawiać nad tą wielką tajemni-
cą wiary, którą jest w swej istocie 
Eucharystia, z łatwością dostrze-
żemy możliwość upodobnienia 
się do Chrystusa. Aby upodobnić 
się do Jezusa, nie wystarczy samo 
przyjmowanie Go w Najświętszych 
Postaciach, trzeba także kontemplo-
wać tę tajemnicę. Istnieje wielkie 
podobieństwo między Eucharystią 
a Wcieleniem. W tym dążeniu 
przychodzi nam z pomocą Matka 
Eucharystii, Maryja. Święty Au-
gustyn mówi, że Maryja poczęła 
Słowo pierwej umysłem niż ciałem, 
dodaje też, że na nic by Jej było 
przyszło nosić Chrystusa w swoim 
łonie, gdyby Go nie nosiła także 
z miłością w swym sercu (por. O 
świętym dziewictwie). Maryja 
była pełna Jezusa, ponieważ o Nim 
myślała, oczekiwała na Niego i 
bardzo Go kochała. Jej oczy były 
zwrócone bardziej ku wnętrzu niż 
na zewnątrz, ponieważ wewnątrz 
był Jej skarb. Była cała skupiona w 

sobie. Ewangelista Łukasz napisał, 
że Maryja zachowywała wszystkie 
te sprawy i rozważała je w swoim 
sercu (Łk 2,19). Ukazuje się więc 
Maryja jako najdoskonalszy wzór 
tego, co określamy jako kontem-
plację eucharystyczną. Jest wzorem 
chrześcijanina, który dopiero co 
przyjął Jezusa w Eucharystii. Tak-
że on powinien przyjąć Chrystusa 
w swoim umyśle, przyjąwszy Go 
swoim ciałem. Przyjąć zaś Chry-
stusa umysłem oznacza konkretnie 
myśleć o Nim, mieć ku Niemu 
zwrócone spojrzenie, przypominać 
sobie o Nim w codzienności. Przy-
pominać w języku łacińskim ozna-
cza recordari i znaczy dosłownie 
na nowo (re) umieszczać w sercu 
(cor). Nie jest to więc aktywność 
rozumu, ale także działanie woli 
i serca. Wspominać to myśleć o 
Jezusie z miłością i radością. Św. 
Augustyn w Wyznaniach napisał 
bardzo pięknie: Odkąd... Ciebie 
poznałem, trwasz w mej pamięci 
i tam Cię odnajduję, gdy sobie 
przypominam o Tobie i Tobą się 
raduję. To właśnie poprzez trwałe 
wspominanie Bóg zamieszkuje w 
duszy i czyni ją swoją świątynią. 
Aby jednak kontemplacja tajemnic 
Bożych mogła dokonać rzeczywi-
stej przemiany naszego serca, musi 
być wytrwała. Powinno się pragnąć 
osiągnięcia takiego stanu duszy, w 
którym wspominanie Jezusa wej-
dzie w myśli i będzie przenikać całą 
osobę. Jest to dostępne dla każdego 
chrześcijanina. Doświadczyło tego 
wielu ludzi, przynajmniej przez 

długie okresy, także tych, którzy 
żyją w świecie.

To czyńcie
Najdoskonalszą formą kontem-

placji eucharystycznej jest milcząca 
adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. Można kontemplować Jezusa 
– Eucharystię także z daleka, w 
tabernakulum własnej myśli. Święty 
Franciszek zwykł mawiać: Kiedy 
nie słucham Mszy, adoruję Ciało 
Chrystusa w modlitwie, oczyma 
mego umysłu, tak samo jak Go ado- 
ruję, gdy Go kontempluję podczas 
celebracji eucharystycznej (Źródła 
Franciszkańskie [wyd. wł.] 2696). 

Jednak kontemplacja w obliczu 
rzeczywistej obecności Chrystusa 
pod postaciami, które Go zawierają, 
w miejscu przenikniętym Jego obec-
nością, dodaje coś, co jest wielką 
pomocą. Mistrzowie duchowi okre-
ślali kontemplację jako: „Spojrzenie 
wolne, przenikające i nieruchome” 
(Hugo od św. Wiktora) albo jako 
„uczuciowe spojrzenie na Boga” 
(św. Bonawentura). Takiej kontem-
placji oddawał się pewien wieśniak 
z Ars, parafianin Świętego Probosz-
cza, który całe godziny spędzał w 
kościele, ze wzrokiem utkwionym 
w tabernakulum. Zapytany pewne-
go razu przez Świętego, co robi w 
kościele przez cały dzień, odpowie-
dział: „Nic, ja patrzę na Niego, a On 
patrzy na mnie”.

O. Witold Józef Regulski 
OFMConv

Na czas adoracji 
polecamy:

- GODZINA ŚWIĘTA
tekst rozważań o Bożej miłości 

zanotowany przez Marię Valtortę 
(40 str., 3 zł)

- KTO PRZYCHODZI 
DO MNIE, NIE BĘDZIE 
PRAGNĄŁ, 
teksty o Eucharystii, łasce i 

świętości zanotowane przez Marię 
Valtortę (176 str., 10 zł)

- MOJE SERCE 
CIĘ SŁUCHA, 
godziny adoracyjne ułożone 

przez o. Mateo Crawley-Boevey 
(176 str., 10 zł)

- PRZYJDŹ DO MNIE 
W NAJŚWIĘTSZYM 
SAKRAMENCIE, 
o. Martin Lucia, 10 godzin 

adoracyjnych, ulubiona lektura bł. 
Matki Teresy z Kalkuty (160 str., 
twarda oprawa, 20 zł) 
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 BŁOGOSŁA-
 WIONY JERZY
 KAPŁAN I 
 MeCZENNIK

Jest rok 1947. W białostockiej wio-
sce Okopy przychodzi na świat Jerzy 
Popiełuszko. Jego rodzice, Władysław 
i Marianna, mieli jeszcze czworo dzieci: 
dwóch synów i dwie córki, z których 
jedna umiera bardzo wcześnie. Szkoła 
i kościół znajdują się o ponad cztery 
kilometry stamtąd: w Dąbrowie. Już jako 
chłopak Jurek codziennie pokonuje ten 
dystans. „Te cztery i pół kilometra przez 
las chodziły wszystkie dzieci - mówi brat 
Jerzego, Józef - ale Jerzy szedł godzinę 
przed innymi. Codziennie o siódmej 
był przy ołtarzu.” Ksiądz Grodzki z 
Suchowoli mówił o nim: „Cokolwiek ten 
chłopiec będzie robił w życiu, będzie 
w tym dobry”. O tym, że chce zostać 
księdzem powiedział w dniu balu ma-
turalnego. Jego marzeniem było wstą-
pienie do seminarium warszawskiego, 
choć proboszcz chciał, aby poszedł do 
najbliższego seminarium w Białymsto-
ku. Ale ostatecznie marzenie Jerzego 
spełniło się i znalazł się w Warszawie. 
Zaczął naukę w roku 1965, skończył w 
1972. Były to bardzo ważne lata dla Po-
laków i dla Kościoła. Ostatni rok Wielkiej 
Nowenny zaplanowanej przez Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego jeszcze w cza-
sie jego uwięzienia w latach 50-tych, 
zakończenie Soboru Watykańskiego 
II i słynny list biskupów polskich do 
biskupów niemieckich: „Przebaczamy 
i prosimy o przebaczenie”. 

1966: Milenium Chrztu Polski
1968: protesty studenckie
1970: krwawy grudzień, Wybrzeże. 
Dramaty, które przeżywała Ojczyzna 

Jerzy Popiełuszko obserwował nie tylko 
z seminaryjnej ławy. Po pierwszym roku 
został wcielony do wojska. „Znalazł się 
w kleryckiej jednostce w Bartoszycach 
- mówi ksiądz Jerzy Sochoń z komisji 
ds. beatyfikacji ks. Jerzego - gdzie od-
znaczył się wyjątkową odwagą w propa-
gowaniu wartości religijnych. Ochrona 
medalika na piersi, próba wspólnej 
modlitwy z kolegami: to były normalne 
praktyki kleryka, ale w takim miejscu, w 
takiej ateistycznej przestrzeni nabierały 
one zaskakująco silnych wymiarów”. 

W liście do swojego ojca duchowego 
z seminarium, ks. Czesława Miętka ks. 
Jerzy pisze: „Czcigodny Ojcze - zaczęło 
się od tego, że dowódca plutonu kazał 
mi zdjąć z palca różaniec na zajęciach 

przed całym plutonem. Odmówiłem, 
czyli nie wykonałem rozkazu. A za 
to grozi prokurator. Gdybym zdjął - 
wyglądałoby to na ustępstwo. Sam 
fakt zdjęcia to niby nic takiego. Ale ja 
zawsze patrzę głębiej. Najpierw spisał 
moje dane. Potem kazał mi się rozbuć, 
wyciągnąć sznurówki z butów i rozwi-
nąć onuce. Stałem więc przed nim na 
boso. Stałem jak skazaniec. Zaczął się 
wyżywać. Na boso stałem przez godzi-
nę. Nogi zmarzły, zsiniały, więc o 21.20 
kazał mi włożyć buty”. 

Pasterz dusz 
Z wojska wychodzi mając 21 lat. 

Wynosi stamtąd przeświadczenie, że 
wierność ma bardzo konkretną cenę, o 
czym przypominają mu liczne dolegli-
wości. „To był normalny wesoły chłopak 
- wspomina ks. Wiesław Kądziela - ale 
już mocno schorowany. Może to za-
ostrzyło jego wrażliwość na cierpienie 
innych”. Po święceniach kapłańskich 
pracował w kilku parafiach. „Przyszedł 
do nas jako neoprezbiter - mówi ks. 
Tadeusz Karolak, wówczas proboszcz 
parafii w Ząbkach - ale bardzo szybko 
zaczął zaznaczać swoją obecność 
w parafii. Przede wszystkim założył 
młodzieżowe kółko różańcowe. Ale 
nie było to tylko kółko modlitewne. 

,

Młodzież Jerzego zbierała dary, które 
co kilka tygodni zanoszono do zakładu 
wychowawczego”. 

„Później był rezydentem w kościele 
świętej Anny - dodaje ks. Jan Sochoń - i 
zajmował się duszpasterstwem środo-
wisk medycznych. Potem przenosi się 
do parafii świętego Stanisława Kostki 
na Żoliborzu”. Tam zastaje go rok 1980. 
Strajki ogarniają cały kraj. Strajkuje tak-
że Huta Warszawa. „On się tam znalazł 
trochę przypadkowo - mówi ks. Sochoń 
- Ksiądz Jerzy Czarnota poproszony 
przez ówczesnego kapelana Prymasa 
Wyszyńskiego o odprawienie Mszy św. 
na terenie Huty akurat nie mógł tego 
uczynić, bo tego dnia miał inną liturgię. 
Obok ks. Czarnoty stał ks. Jerzy, który 
powiedział, że wobec tego on pojedzie 
odprawić Mszę dla hutników”. „Tego 
dnia i tej Mszy św. nie zapomnę do 
końca życia - mówił ks. Jerzy na pół-
tora roku przed śmiercią. - Szedłem z 
ogromna tremą. Już sama sytuacja była 
zupełnie nowa. Co zastanę? Jak mnie 
przyjmą? Czy będzie gdzie odprawiać? 
Kto będzie czytał teksty, śpiewał? Takie, 
dziś może naiwnie brzmiące, pytania 
nurtowały mnie w drodze do fabryki. I 
wtedy, przy bramie przeżyłem pierwsze 
wielkie zdumienie. Gęsty szpaler ludzi 
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- uśmiechniętych i spłakanych jedno-
cześnie. I oklaski. Myślałem, że Ktoś 
Ważny idzie za mną. Ale to były oklaski 
na powitanie pierwszego w historii tego 
zakładu księdza przekraczającego 
jego bramę. Tak sobie wtedy pomyśla-
łem - oklaski dla Kościoła, który przez 
trzydzieści parę lat wytrwale pukał do 
fabrycznych bram”. 

Słowa te powiedział ks. Jerzy w 
wywiadzie udzielonym księdzu Jerzemu 
Ponińskiemu i opublikowanym w maju 
1983 roku. Gdy ks. Poniński zapytał 
go, co dla siebie wyniósł z tej pracy, 
ks. Jerzy odpowiedział: „Zobaczyłem 
jak Ewangelia zmienia człowieka. Kiedy 
zwykle jako księża spotykamy się z 
ludźmi stale wierzącymi, najczęściej w 
świątyniach, może mniej to dostrzega-
my. A tam byłem - i jestem - świadkiem 
„przebudzenia” tych ludzi. Czy wiesz co 
to za wspaniałe uczucie, kiedy chrzci 
się trzydziestoletniego człowieka, który 
nigdy przedtem nie słyszał o Bogu. Nie 
ma teraz tygodnia bez takiego chrztu. 
Tak, czasami czuję zmęczenie. Brakuje 
mi czasu dla wszystkich. Najmniej mam 
go dla siebie. Ale nie czuję znużenia”. 

Dla robotników wkrótce stał się ks. 
Jerzy wielkim autorytetem. Mimo sto-
sunkowo młodego wieku był traktowany 
przez nich jak ojciec. Ale nie tylko oni 
liczyli się z jego zdaniem. „Najwięksi 
intelektualiści tamtego czasu zjawiali 
się u ks. Jerzego - mówi ks. Sochoń 
- w jego pokoiku przy Hozjusza po to, 
by zaczerpnąć oddechu, uspokoić się, 
uciszyć swoje nadmierne może nieraz 
emocje.” 

Wiele było takich spotkań z księ-
dzem Jerzym. Jedno z nich opisuje 
Roma Szczepkowska: „Siedzieliśmy 
kiedyś u niego w parę osób, a w kraju 
było już spore wrzenie, i ktoś powie-
dział: Jurek, dość tego cackania się, 
nazwij sprawy po imieniu. Powiedz coś 
o Jaruzelskim. Popatrzył po wszystkich 
ogromnymi oczami i pytał każdego: Tak 
uważasz? Tak - odpowiadaliśmy po 
kolei. Ja nie myślałem, że wy nic nie 
rozumiecie. Wy. Zawsze był wesoły i 
pogodny a wtedy widać było, że ode-
brał cios. Jurek, o co ci chodzi? - ktoś 
zapytał. Ludzie - odpowiedział - czy 
wy nie zauważyliście, że ja walczę ze 
złem, a nie z jego ofiarami? To są ofiary 
zła, ja im współczuję - ten jedyny raz 
zafundował nam dydaktykę”. 

Oto siewca 
wyszedł siać... 
Grudzień 1981 roku. Pierwsza 

wigilia Bożego Narodzenia w stanie 
wojennym. I zarazem pierwszy wieczór, 
gdy nie obowiązuje godzina milicyjna. 
Polacy mogą iść na pasterkę - za-

decydowała komunistyczna władza. 
Także w kościele św. Stanisława Kostki 
sprawowana jest Msza św. Narodzenia 
Pańskiego. Po jej zakończeniu ks. 
Jerzy wychodzi z zapasem opłatków. 
Wsiada do samochodu i jedzie do kok-
sownika, gdzie grzeją się żołnierze. Ci 
nie rozumieją, co się dzieje. „Jestem 
księdzem - mówił - dzisiaj jest wigilia, 
chcę się z wami przełamać opłatkiem.” 
Potem następny koksownik i następny. 
Rozmowy, łzy chłopaków w mundurach, 
nieraz spowiedzi. W kilka dni później 
ks. Popiełuszko idzie do sądu. Chce 
być razem z robotnikami, którzy za 
opór wobec władzy są traktowani jak 
przestępcy. Roma Szczepkowska, która 
nie znała go wcześniej wspomina, że w 
pewnym momencie wybiegł z sali roz-
praw. „Wyszłam za nim. Pytam się: „Co 
się księdzu stało?”. On odpowiada: „Nic 
się nie stało”. Ja: „Może ksiądz mógłby 
mi jednak powiedzieć, czemu ksiądz 
wybiegł tak szybko?” Ksiądz na to: „Nie 
zwykłem się spowiadać przed osobami 
świeckimi płci żeńskiej” Ja na to: „Jeden 
wyjąteczek, dla spokoju”. Ksiądz: „Mogę 
pani powiedzieć. Uciekłem przed uczu-
ciem nienawiści”. 

2 lutego, w święto Matki Bożej 
Gromnicznej ks. Jerzy odprawia Mszę 
św. w intencji pozbawionych wolności, 
zwolnionych z pracy oraz w intencji 
rodzin represjonowanych. Wówczas 
jeszcze nie głosi homilii. Ale w ostatnią 
niedzielę kwietnia (dokładnie 25) staje 
przy ołtarzu, by „zanieść błaganie o wol-
ność w Ojczyźnie”. Nie mówił w swoim 
imieniu. Cały czas używał liczby mno-
giej: „Stajemy w piątym miesiącu stanu 
wojennego, sto trzydziestym czwartym 
dniu udręki narodu. Pochylamy pokornie 
nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i 
mądrość w tworzeniu jedności, by prosić 
o Twoje błogosławieństwo”. 

„Msze św. w intencji Ojczyzny po-
wstały z inicjatywy proboszcza kościoła 
św. Stanisława Kostki, ks. Prałata Teo-
fila Boguckiego - mówi ks. Jan Sochoń 
- Celebracja Mszy św. o pomyślność 
Ojczyzny odbywała się już w roku 
1980, ale gdy zaczął ją odprawiać ks. 
Jerzy stała się czymś przedziwnym. 
Pamiętam atmosferę owych spotkań 
na Żoliborzu. Jakieś duchowe napięcie 
i modlitewne skupienie. Ks. Popiełuszko 
nie tylko mówił. Bywało, że pomagał 
osobom zagrożonym aresztowaniem 
w wyrobieniu czystych dowodów oso-
bistych, dawał wskazówki, gdzie pójść, 
gdy trzeba było kogoś ukryć.” 

Sytuacje takie opisuje Angielka 
Christine Hutchins, która przepro-
wadziła szereg rozmów z osobami z 
otoczenia ks. Jerzego. Ksiądz określany 
jest w jej publikacji jako JP: „LS chciał 

kogoś ukryć. JP: „Jest takie miejsce, 
gdzie nikt nie będzie was o nic pytał. 
Idźcie tam i powiedzcie, że szukacie.” 
Siostra przełożona powie: „Zapraszam 
na obiad”. LS udał się do klasztoru z 
drugim mężczyzną. Podszedł od tyłu 
do budynku. Nagle z okna krzyknęła 
gruba zakonnica: Stary człowieku, jeśli 
potrzebujesz pomocy duchowej, to 
obiad jest gotowy, ale idź do głównego 
wejścia!”. 

Seanse nienawisci 
„Ty obrzydliwy faszysto! Niech się 

nie dziwią twoi kumple, że znajdą cię 
wkrótce z poderżniętym gardłem, ty k.... 
jedna! Módl się, może ci to coś pomoże. 
Ty wyrodku rodu ludzkiego, kreaturo!”. 

Takie listy otrzymywał żoliborski ka-
płan, któremu nieznani sprawcy chcieli 
zamknąć usta. Prywatnie docierały do 
niego wyzwiska i otwarte groźby („Źle 
pan skończy swoją karierę jako ksiądz”.) 
Oficjalnie tę samą treść ubierano w 
nieco inną formę: „Działalność taka to-
lerowana być nie może. A chyba każdy 
już w Polsce przekonał się, że słów na 
wiatr nie rzucamy” - deklarował rzecznik 
rządu Jerzy Urban. 

„Przeprowadzano cały szereg prób 
zastraszenia księdza Jerzego - mówi ks. 
Jan Sochoń - rzucano kamienie w okno, 
podrzucano kompromitujące materiały 
do jego mieszkania na Chłodnej. To tam 
znaleziono amunicję, materiały wybu-
chowe i antypaństwowe publikacje.” 

Ksiądz Jerzy został aresztowany. 
Wypuszczono go z Pałacu Mostowskich 
po interwencji arcybiskupa Bronisława 
Dąbrowskiego, sekretarza Episkopatu 
Polski. Rozpoczęło się jednak śledztwo, 
którego uwieńczeniem był oficjalny akt 
oskarżenia z lipca 1984 r. I chociaż ogło-
szona w tym samym miesiącu amnestia 
objęła także sprawę księdza, to jednak 
wyraźnie odczuwało się, że pętla wo-
kół niego zaczyna się zaciskać. „Dwa 
miesiące przed jego śmiercią pojecha-
liśmy razem w nasze rodzinne strony 
na pogrzeb kogoś znajomego - mówi 
ks. Sochoń - Wtedy Jerzy powiedział 
mi: „Janku jestem zmęczony i czasem 
ogarnia mnie lęk, bo rzeczywiście 
gróźb jest coraz więcej. Oni mogą mnie 
zniszczyć”. Nie sądził chyba wtedy, że 
zginie, ale miał świadomość, że czeka 
go bardzo trudna droga. Tę świadomość 
mieli także ludzie z jego otoczenia. Kilka 
osób zwróciło się więc do Prymasa 
Polski, kard. Józefa Glempa z prośbą 
o wysłanie księdza Jerzego na studia 
do Rzymu.” 

On sam wobec tej perspektywy był 
rozdarty. Z jednej strony wiedział, że 
wyjazd oznaczałby koniec szykan, tro-
chę upragnionego spokoju, a z drugiej 
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czuł, że jego miejsce jest tutaj, w tym 
kościele, gdzie co miesiąc gromadzili 
się ludzie spragnieni prawdy i nadziei. 
„Przed dwoma laty, w sierpniu powie-
działem, że Solidarności została zadana 
rana, która ciągle krwawi, ale nie jest to 
rana śmiertelna, bo nie może uśmier-
cać nadziei. Dzisiaj jeszcze bardziej 
odczuwamy, zwłaszcza gdy podziwia-
my wierność ideałom naszych braci, 
którzy powrócili z więzień, że nadzieje 
z Sierpnia „80 żyją i przynoszą owoce.” 
To mówił na niespełna dwa miesiące 
przed śmiercią. 

Tama 
Ks. Jan Sochoń: „Pierwszą próbę 

zabicia księdza Jerzego podjęto 13 
października 1984 roku, gdy wraz z 
kierowcą Waldemarem Chrostowskim 
i działaczem „Solidarności” Sewery-
nem Jaworskim wracał samochodem 
z Gdańska do Warszawy. Funkcjona-
riusze UB próbowali doprowadzić do 
wypadku drogowego. Na szczęście za-
mach zakończył się niepowodzeniem. 
Kilka dni później ks. Jerzy pojechał do 
Bydgoszczy, gdzie miał uczestniczyć 
w nabożeństwie różańcowym w tam-
tejszym kościele św. Polskich Braci 
Męczenników. Po odprawieniu Mszy 
św., modlitwie i spotkaniu na plebanii 
wyruszył wraz z Waldemarem Chro-
stowskim w drogę powrotną. W ślad za 
nimi pojechał duży fiat na warszawskich 
numerach. W środku znajdowali się kpt. 
Grzegorz Piotrowski, por. Waldemar 
Chmielewski i por. Leszek Pękala. 
Przed Toruniem agenci wyprzedzili 
samochód prowadzony przez Walde-
mara Chrostowskiego. Jeden z nich, 
ubrany w mundur milicjanta zatrzymał 
golfa, którym jechał ks. Jerzy. Chro-
stowskiego poproszono do fiata i skuto 
kajdankami. Ksiądz nie chciał wejść 
do środka, więc Piotrowski uderzył go 
kijem. Nieprzytomnego oprawcy zała-
dowali do bagażnika i ruszyli w drogę. 
Nie docenili jednak sprawności i zimnej 
krwi Waldemara Chrostowskiego, który 
siedział przy drzwiach. Choć ręce miał 
skute kajdankami udało mu się niepo-
strzeżenie dosięgnąć klamki. Gdy sa-
mochód zwolnił na jednym z zakrętów, 
Chrostowski otworzył drzwi i wyskoczył 
znikając w ciemnościach. Podczas 
jednego z postojów także ksiądz usi-
łował uciec oprawcom. Został jednak 
złapany, pobity i ponownie wtłoczony 
do bagażnika. Przy następnym postoju 
związali go sznurami i przyczepili mu 
worek z kamieniami. Dotarli do tamy 
wiślanej koło Włocławka i tam zrzucili 
swoją ofiarę do rzeki. 

„Gdy Dziennik Telewizyjny podał 
informacje o znalezieniu ciała księdza. 

- mówi ks. Sochoń - wiadomość została 
natychmiast przekazana do kościoła 
na Żoliborzu. Tam akurat sprawowana 
była Msza św. Odprawiał ją ks. Andrzej 
Przekaziński. Po skończeniu liturgii 
zdołał wypowiedzieć tylko jedno zdanie: 
Bracia i siostry, dziś w wodach Zalewu 
Wiślanego we Włocławku odnaleziono 
Księdza. Ludzie zaczęli bardzo głośno 
płakać, nikt nie mógł śpiewać”. 

Bezpośredni zabójcy oraz ich 
zwierzchnik zostali osądzeni i skazani. 
W czasie tzw. procesu toruńskiego 
miało się jednak niejednokrotnie wra-
żenie, że na ławie oskarżonych zasiada 
człowiek, który poniósł śmierć z ich 
rąk. Nie mógł się wówczas bronić sam, 
ale w świetle tego czym żył i jak życie 
oddał tym mocniej brzmiały słowa, które 
mówił w czasie pamiętnych Mszy św. 
Za Ojczyznę: „W okresie niechlubnego 
dla całej ludzkości procesu Jezusa 
Chrystusa Piłat postawił pytanie, które 
było, jest i będzie ciągle aktualne: Co to 
jest prawda? (J 18,38). Dla chrześcija-
nina odpowiedź na to pytanie jest dość 
prosta. Dał nam ją sam Chrystus, kiedy 
powiedział o sobie: Ja jestem drogą, 
prawdą i życiem (J 14,6). Chrystus jest 
więc Prawdą. (...) Za prawdę, którą gło-
sił oddał swoje życie. Apostołowie, dla 
których Jezus Chrystus stał się jedyną 
Prawdą, oddali za Niego swoje życie 
głosząc odważnie światu Jego naukę. 
(...) Prawda jest bardzo delikatną wła-
ściwością ludzkiego rozumu. Dążenie 
do prawdy wszczepił w człowieka sam 
Bóg. Stąd w każdym człowieku jest 
naturalne dążenie do prawdy i niechęć 
do kłamstwa. Prawda łączy się zawsze 
z miłością, a miłość kosztuje, miłość 
prawdziwa jest ofiarna, stąd i prawda 
musi kosztować. Prawda, która nic nie 
kosztuje, jest kłamstwem”. 

Ksiądz Jerzy mawiał, że zapisane 
są cztery Ewangelie, zaś piątą każdy 
pisze własnym życiem.

Po 26 latach 
modlitwy i oczeki-
wania...
Ks. Jerzy Popiełuszko został ogło-

szony błogosławionym 6 czerwca 2010 
roku. Proces beatyfikacyjny rozpoczęty 
na szczeblu diecezjalnym w 1997 roku 
został ukończony w Rzymie 19 grudnia 
2009 roku dekretem Ojca Świętego o 
męczeństwie sługi Bożego. Uroczystej 
liturgii na Placu Piłsudskiego w Warsza-
wie, z udziałem ok. 150 tys. wiernych, 
przewodniczył prefekt Kongregacji 
Spraw Kanonizacyjnych abp Angelo 
Amato. Szczególnym uczestnikiem uro-
czystości była Marianna Popiełuszko, 
matka kapłana-męczennika.

Podczas uroczystej Mszy św. for-

mułę beatyfikacyjną w postaci listu 
apostolskiego Benedykta XVI przekazał 
w języku łacińskim abp Angelo Amato. 
Po polsku odczytał ją abp Kazimierz 
Nycz.

Abp Amato przypomniał, że sam 
ks. Jerzy mówił: „Chrześcijaninowi nie 
może wystarczyć jedynie potępienie 
zła, kłamstwa, nikczemności, przemocy, 
nienawiści, zniewolenia; on sam musi 
być autentycznym świadkiem, rzeczni-
kiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, 
prawdy, wolności i miłości”. Zwracając 
się do obecnej przed ołtarzem matki 
ks. Jerzego, Marianny, powiedział, 
że „nie wystarczyłoby łez wszystkich 
polskich matek, aby załagodzić taki ból 
i mękę”, jaką była śmierć tego kapłana. 
Wysłannik Ojca Świętego powiedział, że 
„dzisiejsza beatyfikacja jest godnym za-
pamiętania dniem radości dla waszego 
narodu”. Dodał, że ta beatyfikacja jest 
„wielkim darem dla wielkiego narodu, 
którego księga świętości wzbogaca 
się o kolejną szczególną kartę”. „Teraz 
również wieść o beatyfikacji księdza 
Popiełuszki roznosi się z Polski na 
cały Kościół i na cały świat jak zapach 
wonnego kadzidła”.

Księże Jerzy! Módl się za Polskę 
w tych tak trudnych czasach klęsk ży-
wio łowych, kataklizmów politycznych, 
odstępstwa od wiary i porzucania 
chrze ścijańskich wartości, aby idąc za 
Twoim wzorem trwała przy Bogu, nawet 
za cenę życia. Amen

Grób i muzeum 
bł. ks. Jerzego
Mieści się ono w Warszawie, przy 

ul. Hozjusza 2. Można je odwiedzać 
od środy do piątku od godz. 10.00 do 
16, a w soboty i niedziele od 10 do 17. 
Tel.: 225610056.

Grób ks. Jerzego wykonany został 
w kształcie krzyża przez Jerzego Kali-
nę. Przez pierwsze dwa lata krzyż był 
drewniany. Otoczony jest kamieniami 
ułożonymi w zarys granic Polski. Grób 
jest miejscem pielgrzymek z całego 
świata, szczególnie w rocznicę śmierci 
(19.10) i imieniny (23.10). 

Grób ks. Popiełuszki przy kościele 
pw. św. Stanisława Kostki na Żoliborzu 
odwiedziło ponad 18 mln osób, w tym 
300 tys. osób z 134 państw świata.

Od 5 lat, przy żoliborskiej świątyni 
działa Muzeum Sługi Bożego ks. Jerzego 
Popiełuszki, oceniane pozytywnie nie 
tylko przez odwiedzających ale także 
przez specjalistów-muzealników.

Na temat kapelana „Solidarności” 
ukazało się 141 książek w języku 
polskim oraz 52 publikacje obcojęzyczne 
m.in. w języku angielskim, niemieckim, 
francuskim, włoskim, japońskim. 
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Powstało 50 prac magisterskich, a 
obecnie powstają 2 prace doktorskie 
o bł. Jerzym.

W 73 polskich miastach znajdują się 
ulice ks. J. Popiełuszki, 4 place i 3 ronda 
w Polsce noszą jego imię. Za granicą 
jego ulice są we Francji, Niemczech i w 
Nowym Jorku (USA).

Imię ks. Popiełuszki nosi i do jego 
osoby odwołuje się wiele instytucji 
i środowisk: m.in. szpitale, apteki, 
środowiska harcerskie, szkolne koła 
misyjne. W sumie takich podmiotów 
naliczono ponad 18 tys. 21 szkół w 
Polsce i 2 polonijne (w Australii i USA) 
obrały sobie za patrona ks. Jerzego.

Jego postać upamiętnia 70 pomników, 
w tym 8 poza granicami kraju (m.in. w 
USA, Kanadzie) a także 135 tablic 
pamiątkowych. W 23 miastach w Polsce 
i w 2 za granicą powstały symboliczne 
groby ks. Jerzego. Ufundowano również 
18 krzyży upamiętniających śmierć 
kapelana „Solidarności”.

Odbędą się jeszcze raz w pięknej 
wsi Jaworki (koło Szczawnicy), choć 
okolica ta ucierpiała w czasie drugiej 
fali powodziowej w maju 2010. Plano-
wane terminy to 26-31 lipca oraz 16-21 
sierpnia 2010.

Pobyt ma formę prywatnych re ko-
lekcji dla osób czytających O rę dzia lub 
pragnących się z nimi zapoznać, jak i 
dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć 
się więcej o tym, jak założyć grupę 
mo dlitewną „Prawdziwego Życia w 
Bogu”.

W czasie pobytu będzie możliwość 
głębszego poznania Orędzi dzięki oso-
bistej i wspólnotowej lekturze, modli-
twie, dyskusji oraz przystąpienia do 
sa kramentu pojednania.

Do godziny 12.15: jutrznia, śniada-
nie, modlitwa różańcowa, Msza św., 
adoracja Najświętszego Sakramentu, 
spotkanie modlitewne w formie kręgu 
biblijnego, błogosławieństwo i modli-
twa na Anioł Pański.

Popołudniu, po obiedzie: czas na 
spacery po pięknej okolicy; indywidu-
alna modlitwa, lektura, odpoczy-
nek.

Wieczorem: modlitwa różań-
cowa, kolacja, projekcja filmu re-
ligijnego, niesz pory, kompleta. 

Dodatkowe informacje, zapi-
sy: telefon 695532906 (PLUS).

Przyjazd w pierwszym dniu 
naj później do obiadu (godz. 14), 
wyjazd w ostatnim dniu – po 
śniadaniu. Odpłatność: 275 zł. 

Dla niepracującej młodzieży zniżka. W 
tym pełne całodzienne domowe wyży-
wienie i noclegi w pokojach dwuosobo-
wych, w większości z łazienkami. Uwa-
ga: nie ma pokoi 1-osobowych.

Przy zapisie i rezerwacji wymaga-
na jest wpłata zaliczki w wysokości 50 
zł. (Płatna do 15.07.2010 na konto wy-
dawnictwa). 

Dom umożliwia pobyt zarówno 
mężczyzn jak i kobiet, małżeństw, osób 
duchownych i świeckich. At mosfera ro-
dzinna, grupy 18-osobowe.

WAKACYJNE SPOTKANIA MODLITEWNE 
Z „PRAWDZIWYM ŻYCIEM W BOGU” 2010

Zaproszenie jest skierowane do 
osób od 18 r. życia. Nie ma możliwo-
ści przyjazdu rodzin z dziećmi oraz z 
osobami towarzyszącymi nie zaintere-
sowanymi rekolekcjami. Pozostać na 
czas dłuższy niż pobyt rekolekcyjny 
osobiście lub z rodziną można w domu 
od 31 lipca do 14 sierpnia 2010 po 
uzgodnieniu warunków płatności z p. 
Barbarą Komorek, tel.: 511674509.

Z A P R A S Z A M Y !
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napisane przez Vassulę Rydén
w kwietniu 2010 r.
Jednym z wielu zawartych w Piśmie 

Świętym przykładów sposobu, w jaki 
Bóg reaguje w czasach buntu i od-
stępstwa, jest ten pochodzący z Księgi 
Jeremiasza 4,23-28. Jeremiasz mówi:

„Spojrzałem na ziemię – oto zu-
pełny bezład; na niebo – nie ma jego 
światła. Spojrzałem na góry – oto 
drżą, wszystkie wzgórza się chwie-
ją. Spojrzałem – oto nie ma ludzi i 
uciekły wszystkie ptaki podniebne. 
Spojrzałem – oto ziemia urodzajna 
stała się pustynią, wszystkie miasta 
uległy zniszczeniu przed Panem, 
wobec Jego palącego gniewu. To 
bowiem mówi Pan: «Cały kraj bę-
dzie spustoszony, ale zagłady nie 
dopełnię. Dlatego ziemię ogarnie 
smutek, a ciemność – niebieskie 
przestworza…».”

Bóg ostrzegał nas nieprzerwanie, 
abyśmy powrócili do Niego oraz po-
jednali się z Nim i ze sobą nawzajem. 
Chrystus błagał Swój Kościół, aby się 
pojednał i zjednoczył. Prosił pasterzy już 
od przeszło 25 lat w orędziach „Prawdzi-
we Życie w Bogu”, aby okazali skruchę 
i pojednali się, przybliżając jedność 
przez ujednolicenie dat Wielkanocy. 
Cały świat gnije w swym złu i w swym 
odstępstwie, przekraczając nie tylko 
Boże Prawo, ale wszystko co Święte, 
bezustannie obrażając Boga. Jakże 
więc ktokolwiek może być zaskoczony, 
gdy łaska Ducha Świętego powiększa 
się w tych czasach ciemności, aby 
przyjść nam z pomocą? 

Jednak Ciemność raz jeszcze prze-
śladuje Światłość. Przeszkody, prześla-
dowania, oskarżenia, kpiny, obmowy, 
zakazy i kalumnie wylewały się ze stro-
ny wielu ludzi przez wszystkie te lata, 
kiedy starałam się dawać świadectwo 
i przekazywać światu Słowo Boga, co 
czyniło to zadanie niezmiernie trudnym. 
Wielu spośród tych ludzi sądziło, że 
oddają świętą przysługę Bogu…

W Piśmie Świętym jest napisane, że 
„Na początku było Słowo, a Słowo 
by ło u Boga, i Bogiem było Słowo.” (J 
1,1) „Była światłość prawdziwa, któ ra 
oświeca każdego człowieka, gdy na 
świat przychodzi. Na świecie było 
[Słowo], a świat stał się przez Nie, 
lecz świat Go nie poznał. Przyszło 
do swojej własności, a swoi Go nie 
przyjęli.” (J 1, 9-11)

Przez wszystkie te lata, nasz Pan 

starał się obudzić w nas wszystkich 
prawdziwe zrozumienie poprzez wielo-
krotne udzielanie nam napomnień: przy-
pominając to, co zostało powiedziane w 
przeszłości przez świętych proroków i 
w Jego przykazaniach. Jego wezwania, 
jak również naszej Najświętszej Matki, 
były wezwaniami do nawrócenia, po-
koju, miłości, jedności oraz do życia 
modlitwą. Nasz Pan przyszedł i stale 
przychodzi w ten sposób do świata, aby 
oświecić wszystkich, którzy pobłądzili, 
ale do dnia dzisiejszego bardzo niewie-
lu rozpoznało Jego łaskawą obecność, 
a jeszcze mniej liczni przyjęli Jego we-
zwanie. Nie zaniechał przyjścia wpierw 
do swojej własności, pomiędzy swoich, 
lecz ciało w swej zatwardziałości serca 
i niedowierzaniu raz jeszcze odrzuciło 
Miłość. Po dziś dzień bardzo niewielu 
jest tych, którzy przyjęli Go całkowicie 
w Jego miłosiernym wezwaniu do 
nawrócenia, [wielu natomiast] nie tylko 
pomniejsza Jego Miłosierdzie, ale także 
odrzuca je i nie pozwala Mu królować 
w ich sercach.

Dzisiejszy świat przyjmuje taką po-
stawę, jaką miał Faraon – odrzucania, w 
swoim uporze i niedowierzaniu, wszyst-
kiego co Święte. O innych nasz Pan 
mówi, że ich postępowanie jest gorsze 
niż w przypadku Sodomy i Gomory.

W 1991 roku, 11 września, dokład-
nie 10 lat przed wielką katastrofą dwóch 
wież w Stanach Zjednoczonych, nasz 
Pan, spoglądając na ziemię z niezado-
woleniem, ostrzegł nas tymi słowami:

„Moje Oczy przypatrują się dzi-
siejszemu światu, jednemu narodowi 
po drugim, badają duszę po duszy w 
poszukiwaniu odrobiny ciepła, odrobiny 
hojności i odrobiny miłości. Jednak tylko 
bardzo, bardzo niewielu posiada Moją 
łaskawość. Bardzo nieliczni troszczą 
się, by prowadzić święte życie. Tym-
czasem dni uciekają i są już policzone 
godziny przed wielką zapłatą. (…) 

Nagle Jezus zmienił ton głosu i po 
kilku sekundach powiedział tonem bar-
dzo poważnym, który mnie przeraził: 

Ziemia zadrży i zostanie wstrzą-
śnięta. I całe zło wzniesione jak Wieże 
(jak wieże Babel) legnie w gruzach i 
zostanie pogrzebane w pyle grzechu! 
W Górze, Niebiosa zostaną poruszo-
ne i zachwieją się fundamenty ziemi! 
Módlcie się, aby Ręka Mojego Ojca 
nie spadła w zimie. Piorunami i Pło-
mieniami nawiedzę niespodziewanie 
wyspy, morza i kontynenty. Słuchajcie 

uważnie Moich ostatnich słów ostrze-
żenia, słuchajcie teraz, gdy jest jeszcze 
czas. Czytajcie Nasze Orędzia i kiedy 
Niebo mówi, powstrzymujcie się od lek-
ceważenia i głuchoty. (…) Niebawem, 
już wkrótce, Niebiosa otworzą się i Ja 
ukażę wam Sędziego.” (11 września 
1991, zeszyt 53)

11 września 2001 r. świat przeraził 
się z powodu zniszczenia dwóch wież, 
które pochłonęło tak wiele istnień, 
wśród nich wielu niewinnych ludzi. 
Przerażające apokaliptyczne sceny 
zostały ukazane światu, i pomimo tego 
horroru, który przyszedł na nas, zamiast 
prawdziwego zwrócenia się do Boga i 
pokuty, świat stał się gorszy niż przed-
tem i przygotował się na wojnę. Zamiast 
zrozumienia, że to stało się z powodu 
naszych własnych upadków, grzechów, 
winy, odstępstwa oraz odrzucenia Boga 
przez świat - my nadal słuchaliśmy Sza-
tana i kroczyliśmy raczej jego drogą - niż 
drogą, którą wskazywał nam Bóg.

Następnie, zanim się to stało, wiele 
razy Chrystus ponownie ostrzegał nas 
przed tsunami. Pierwsze ostrzeżenie 
miało miejsce już w 1987 roku, 10 
września:

Zapisałam w moim zeszycie: „Nagle 
Jezus przypomniał mi sen, jaki miałam 
poprzedniej nocy. Zapomniałam o nim. 
To była wizja, jaką miałam ostatnio, ale 
we śnie było to gorsze”. Wtedy Pan 
powiedział:

„Posłuchaj, pozwoliłem ci oglądać 
tę wizję w twoim śnie, abyś odczuła to 
wydarzenie. Nie: nie ma wyjścia!”

Zapisałam: „Przypominam sobie, 
jak widziałam tę czerwoną rzecz, która 
spadała z Nieba na nas jak ogromna 
fala. Próbowałam biec i schować się, 
wiedząc dobrze, że było to niemożliwe”. 
Wtedy zapytałam naszego Pana: „Ale 
dlaczego to się dzieje, skoro Ty nas ko-
chasz? Dlaczego?” On odpowiedział:

„Jestem znany jako Bóg Miłości, 
ale też – jako Bóg Sprawiedliwości.” 
Zapytałam: „Co możemy zrobić, aby 
to powstrzymać?” Bóg odpowiedział: 
„Jesteście wszyscy wezwani do podję-
cia ogromnych aktów wynagrodzenia. 
Zjednoczcie się i bądźcie jedno, miłujcie 
się wzajemnie, wierzcie we Mnie, wierz-
cie w Moje Boskie Dzieła, bo Ja jestem 
zawsze z wami.” (Orędzie z 10 września 
1987, zeszyt 15)

Wiadomość o tsunami wstrząsnęła 
i przeraziła nas wszystkich, ale nikt 
nie może powiedzieć, że Bóg nie dał 

Proroctwa zawarte w orędziach 
„Prawdziwe Życie w Bogu”
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nam ostrzeżeń. Kiedy ostrzeżenia były 
kierowane przez tych, których On wy-
brał na rzeczników, wielu mówiło: „Nie 
potrzebujemy tych ostrzeżeń; mamy 
w posiadaniu pocieszenie zawarte w 
świętych księgach Ojców i w Piśmie 
Świętym. Nigdy nie ustajemy w składa-
niu ofiar ani modlitw, więc co Chrystus 
ma nam do powiedzenia ponad to, co 
już nam zostawił?” I zatykali uszy.

24 grudnia 1991 roku, w wigilię 
Narodzenia Chrystusa kolejne orędzie 
zostało nam dane przez Chrystusa, 
który był bardzo urażony:

„Przychodzę dziś ofiarować Mój 
Pokój całej ludzkości, lecz niewielu 
słucha. Przybywam z warunkami pokoju 
i posłaniem Miłości, lecz ziemia bluźni 
udzielanemu przeze Mnie pokojowi. W 
czasie tej Wigilii Mojego Narodzenia 
wyśmiewa się i kpi sobie z Miłości, 
którą daję. Ludzkość święci te dni bez 
Mojego Świętego Imienia. Moje Święte 
Imię zostało odrzucone i uważa się 
dzień Mojego Narodzenia za wielkie 
wakacje, pełne rozrywek. Adoruje się 
bożków. Szatan wszedł do serc Moich 
dzieci, bo znalazł je osłabione i uśpio-
ne. Ostrzegłem świat…” (Orędzie z 24 
grudnia 1991, zeszyt 56)

Chrystus pokazuje nam, że obraża 
się Go bardzo, kiedy świętujemy Boże 
Narodzenie niczym zwykłe wakacje 
bez Jego Świętego Imienia oraz bez 
pamiętania o prawdziwej przyczynie: 
Narodzeniu Chrystusa.

W Boże Narodzenie każdy chrze-
ścijanin jest wezwany do świętowania 
narodzin Chrystusa przez radowanie się 
i pójście do kościoła i czczenie Świętego 
Imienia naszego Zbawcy i Odkupiciela. 
Wielu, w swym odstępstwie, zamiast 
tego świętuje i czci choinkę, wymianę 
prezentów, jedzenie aż po chorobę i 
sprawianie sobie rozrywek po szaleń-
stwo.

Po tej dacie było kilka ostrzeżeń.
Kolejne ostrzeżenie zostało nam 

dane 18 lutego 1993 r.:
„Widzicie, nadchodzą dni, w któ-

rych przygotowuję się do przybycia 
przez Grom i Ogień, lecz – ku Mojemu 
wielkiemu smutkowi – znajdę wielu 
z was nieświadomych i w głębokim 
śnie! Wysyłam do ciebie, stworzenie, 
posłańca za posłańcem, aby przeszył 
twą głuchotę, lecz jestem już zmęczony 
twoim oporem i apatią. Jestem zmę-
czony bardziej niż kiedykolwiek twoim 
chłodem. Jestem zmęczony twoją zaro-
zumiałością i nieugiętością, kiedy cho-
dzi o zgromadzenie się dla Jedności. 
Napełniliście Kielich Osłupienia, a teraz 
powodujecie, że się wylewa. Zatruci wa-
szym własnym głosem sprzeciwiliście 
się Memu Głosowi, lecz nie pozostanie 

tak na zawsze. Wkrótce upadniecie, bo 
przeciwstawiliście się Mojemu Głosowi 
z powodu zwodniczych niedorzeczności 
waszych głosów. Rzeczywiście, Mój 
Kościół jest w ruinie z powodu waszego 
podzielenia się. (…) Ziemia zostanie 
wstrząśnięta i jak spadająca gwiazda 
zadrży w posadach, usuwając ze swych 
miejsc góry i wyspy. Całe narody zosta-
ną unicestwione. Niebo zniknie jak zwój 
pergaminu, jak widziałaś to w swojej 
wizji, córko. Wielka agonia nadejdzie 
na wszystkich mieszkańców, a biada 
niewierzącym! Posłuchaj Mnie: jeśli lu-
dzie mówią ci dziś: «Ach! Żyjący będzie 
miał Litość nad nami. Twoje proroctwa 
nie pochodzą od Boga, lecz z twego 
własnego umysłu», powiedz im: choć 
mówi się o was, że żyjecie, jesteście 
umarli, wasze niedowiarstwo potępia 
was. Ponieważ odrzuciliście wiarę w 
Mój czas Miłosierdzia i zabroniliście 
Moim rzecznikom rozpowszechniania 
Mojego Głosu, który miał ostrzec i ocalić 
Moje stworzenia…” (Orędzie z 18 lutego 
1993, zeszyt 64)

Według naukowców, kiedy nastąpiło 
trzęsienie ziemi pod dnem morza, cała 
Ziemia zatrzęsła się, zatrzymała się 
na ułamek sekundy i wypadła ze swej 
normalnej osi. Wyspa Sumatra jak 
również inne wyspy przemieściły się o 
kilka metrów względem ich pierwotnego 
położenia. O jednej z nich sądzono, że 
całkiem zniknęła, ale została odnalezio-
na w innym miejscu.

Później, 7 lutego 2002 roku, ponow-
nie przyszło od Boga ostatnie ostrzeże-
nie; poniżej jego fragment:

„Moje Królewskie Panowanie jest 
u samych waszych drzwi, lecz czy wy 
jesteście gotowi na przyjęcie Mnie?

Ze szczodrością i królewską rozrzut-
nością przygotowałem ucztę z ducho-
wego pokarmu, aby ożywić waszego 
ducha. Kiedy tam byłem, czekając na 
was, aby was nakarmić Moją Ręką, 
aby was ocalić od śmierci, odmówiliście 
zbliżenia się. Z powodu waszej pogardy 
wobec prawdziwej metanoi (nawróce-
nia) i z powodu tego, że z wrogością 
odnieśliście się do Moich ostrzeżeń, 
poprzednie sceny jęków, jakie się ro-
zegrały (11 września 2001 r.) są niczym 
w porównaniu z bolesnymi porankami, 
jakie macie przed sobą – z bolesny-
mi porankami, które przyciągniecie 
własną ręką. (…) [Wasze zbrodnie] 
zagrażają nie tylko Ziemi, lecz również 
stabilności całego kosmosu. (…) Dziś, 
z wysoka, z żalem patrzę, ile jeszcze 
waszych planów zwróci się przeciwko 
wam. Świat spożywa już owoce swego 
biegu – prowokującego przyrodę do 
konwulsyjnego buntu, który ściąga na 
was klęski naturalne – i sam siebie dusi 

z powodu waszych knowań.” (Orędzie 
z 7 lutego 2002, zeszyt 105)

Nasz Pan ostrzega nas, że, z po-
wodu odstępstwa, narażamy kosmos 
– nie tylko Ziemię, lecz cały kosmos, 
prowokując naturę do buntu przeciwko 
nam.

Ale to nie wszystko, nasz Pan 
ostrzega nas o jeszcze gorszych wy-
darzeniach, które mają przyjść, jeśli nie 
zmienimy naszych serc i nie powrócimy 
do Boga. Pan mówi:

„Widzisz, córko, wkrótce objawię 
tak samo Moją Sprawiedliwość. Mój 
Plan ma określony czas. Również czas 
Moich miłosiernych wezwań jest ograni-
czony. Kiedy skończy się czas Miłosier-
dzia, ukażę wszystkim, dobrym i złym, 
że Moja surowość jest równie wielka jak 
Moje Miłosierdzie, że Mój gniew jest tak 
samo mocny jak łaskawość. Wszystkie 
rzeczy, przepowiedziane przeze Mnie, 
szybko się teraz wydarzą. Nic nie może 
być z nich odjęte…” (Orędzie z 19 lute-
go 1993, zeszyt 64)

7 stycznia 2008 roku nasza Pani 
obudziła mnie około 3.10 nad ranem i 
dała mi do zrozumienia, że w tym czasie 
Chrystus był atakowany. Przesłanie 
naszej Pani było takie, że jesteśmy 
bardzo blisko wydarzeń, o których zo-
stały zapowiedziane, że ludzkość musi 
stawić im czoła i że są one u naszych 
drzwi; wydarzeń, które są sprowadzane 
przez podłość świata, egoizm, brak 
miłości, wydarzeń, które są wynikiem 
odrzucenia przez świat Bożego Słowa, 
ich złośliwości, obłudy i bezbożności.

Nasza Pani powiedziała, że Ziemia 
jest w niebezpieczeństwie i będzie 
cierpiała pośród ognia. Boży gniew nie 
może być już dłużej powstrzymywany 
i spadnie na nich, ponieważ człowiek 
odmawia zerwania z grzechem. Że 
Boże Miłosierdzie przez wszystkie te 
lata przyciągało tak wielu, jak to tylko 
możliwe do Niego, wyciągając Swe 
Ramię, by ich zbawić, lecz tylko nieliczni 
zrozumieli i posłuchali. Że Jego czas 
Miłosierdzia nie będzie trwał dłużej i 
nadchodzi czas, w którym każdy zosta-
nie wypróbowany i ziemia zwymiotuje 
ze swego wnętrza rzeki ognia i ludzie 
tego świata zrozumieją swą bezwar-
tościowość i bezradność z powodu 
nieposiadania Boga w swych sercach. 
Bóg jest wierny i prawdziwy1 w Swoim 
Słowie. Nadszedł czas, w którym dom 
Boga zostanie wypróbowany i ci, którzy 
odrzucili Jego Miłosierdzie zakosztują 
Bożego Ognia. (Tu zapytałam o ludzi 
Kościoła, którzy prześladują nas i pozo-
stają ślepi na Jego Dzieła Miłosierdzia.) 
Nasza Pani powiedziała, że oni także 
doświadczą tego, na co zasłużyli.
1 Por. Ap 3, 14. (przyp. tłum.)



2/2010

11

Matka Boża w dalszym ciągu mówiła 
o ofierze. Prosiła mnie, abym przypo-
mniała każdemu, że Bóg, nasz Stwórca 
prosi nas, abyśmy zdecydowali się na 
większe zaangażowanie dla Jego spraw 
oraz że nie wystarczy być nawróconym, 
jeśli brakuje ofiary i regularnych mo-
dlitw; że jeśli ktoś mówi, że się nawrócił i 
że znalazł Boga przez „Prawdziwe Życie 
w Bogu”, to powinien ponosić więcej 
ofiar jako aktów ofiarowania. Są liczne 
sposoby na okazanie Bogu miłości i 
wspaniałomyślności; że nikt nie może 
powiedzieć „my jesteśmy ludźmi praw-
dziwego życia w Bogu” bez okazywania 
ofiarniczej miłości; że ci, którzy prawdzi-
wie kochają Boga są błogosławieni i nie 
powinni się lękać w tych dniach. Nasza 
Najświętsza Matka powiedziała, że ci, 
którzy trwają w obliczu trudności są bło-
gosławieni; że Ona jest zadowolona ze 
wszystkich kapłanów (duchowieństwa), 
którzy rozpowszechniają te Dzieła Boże 
(jak Prawdziwe Życie w Bogu i którzy są 
otwarci na Ducha) i dzielą się nimi z in-
nymi. Powiedziała, że powinni pozostać 
ufni, ponieważ otrzymali specjalne łaski 
od Ducha Bożego i że dzięki Duchowi 
umocnili się w Panu i w odniesieniu 
do Jego planu zbawienia. Że Chrystus 
udziela im Swojego pokoju.

Wobec każdego, kto służy i kto 
składa siebie w ofierze, sąd, jaki ma 
nadejść przez ogień nie będzie tak 
surowy, gdyż w swoim duchu rozra-
duje się on wezwaniem Boga, który 
go doprowadził do życia. 

Matka Boża powiedziała, że wielu 
upadło, lecz wielu zostanie podnie-
sionych. Wielu nie udało się utrzymać 
Słowa Boga umocowanego w ich sercu 
i przekroczyło Słowo, jakie zostało im 
dane nie tylko w orędziach „Prawdzi-
wego Życia w Bogu”, ale także w Biblii. 
28 listopada 2009 r. Pan wezwał mnie 
i przekazał mi modlitwę, którą miałam 
rozpowszechnić, prosząc nas, aby-
śmy się nią modlili i wypraszali Jego 
miłosierdzie. Oto, co powiedział nasz 
Pan: Zwróć się do Mnie Vassulo w ten 
sposób:

„Czuły Ojcze, nie wylewaj 
Twojego gniewu 
na to pokolenie, 
aby nie zginęło zupełnie.
Nie wylewaj na Twoje stado
rozpaczy i cierpienia,
albowiem wtedy wody 
wyschną i natura zwiędnie.
Wszystko upadnie wobec 
Twojego gniewu 
nie pozostawiając 
po sobie żadnego śladu.
Żar Twojego Tchnienia 
podpali ziemię, 
zamieniając ją w ugór!

Ponad horyzontem 
ukaże się gwiazda.
Noc zniszczeje i popiół 
spadać będzie jak śnieg 
zimą, pokrywając Twój lud 
niczym zjawy.
Miej Miłosierdzie dla nas, 
Boże, 
i nie osądzaj nas surowo.
Wspomnij na serca, 
które radują się w Tobie, 
a Ty – w nich!
Wspomnij 
na Twoich wiernych 
i nie dopuść, by Twoja Ręka 
spadła na nas z mocą.
W Twoim Miłosierdziu 
podźwignij nas raczej 
i umieść Twoje nakazy 
w każdym sercu. Amen”
14 kwietnia 2010 r. nastąpił wybuch 

wulkanu Eyjafjällajokull2 wywołując, jak 
wszyscy słyszeliśmy, chmurę popiołu. 
Przeprowadzono ewakuację z terenów 
wokół wulkanu. Niektórzy ludzie nagry-
wali filmy w pobliżu i nie było normalnej 
widoczności na kilka metrów, ponieważ 
chmury popiołów unosiły się w atmos-
ferze. Wszystko było szare i pokryte 
po piołem. Lotnictwo znalazło się w tra-
gicznej sytuacji, ponieważ odwołano 
wiele lotów i straty sięgały milionów 
dolarów  dziennie. Owoce, ryby i inne 
produkty gniły w magazynach. Podróżni 
na całym świecie byli pozostawieni 
samym sobie.

Ten sam wulkan po ostatniej erupcji 
wiele lat temu3 wyrzucał popiół przez 
okres półtora roku. Gdy piszę ten arty-
kuł, wciąż czekamy, aby zobaczyć kiedy 
to się zakończy. A jednak gorsze rzeczy 
przytrafią się ziemi, jeśli ludzie nadal, 
jak Faraon, będą ignorować znaki cza-
sów i będzie już za późno.

14 kwietnia 2010 r. jasna „gwiazda” 
widziana była na horyzoncie na Środ-
kowym Zachodzie Stanów Zjednoczo-
nych. To było spektakularne! Wiele 
filmów4 zostało nagranych i możecie je 
zobaczyć w serwisie YouTube.

Bóg wiedział, że ten meteor zbliża 
się do Ziemi. Ktoś mógłby zapytać: 
dlaczego Bóg dał nam 28 listopada 
2009 r. modlitwę, która wspomina o 
„gwieździe ponad horyzontem”? Sądzę, 
że było tak dlatego, że ta modlitwa (jaką 
odmawialiśmy zgodnie z prośbą), mogła 
nas zachować od katastrofy. 

Z biegiem czasu pojęłam, że Bóg 

2 Zob. http://www.boston.com/bigpic-
ture/2010/04/more_from_eyjafjallajo-
kull.html
3 W styczniu 1823 r. (przyp. tłum.)
4 Zob. http://www.youtube.com/wat-
ch?v=TKVgMfg4nE8

posiada pręt mierniczy5 oraz że jest 
Bogiem, który słucha targowania się. 
Podobnie jak w przypadku Abrahama 
(eksperta od targowania się) oraz 
Sodomy i Gomory. Bóg powiedział do 
Abrahama, że jest gotów ocalić te dwa 
miasta, jeżeli znajdzie się tam choćby 10 
dobrych ludzi. Jednak nie było żadnego 
z wyjątkiem Lota i jego rodziny. Bóg 
mierzy za pomocą swojego mierniczego 
pręta wszystko: mierzy naszą miłość, 
naszą wiarę, nasze modlitwy, nasze 
zachowanie. Naszą szczerość, nasze 
współczucie dla innych, naszą hojność, 
On mierzy swój czas miłosierdzia dla 
nas. Mierzy dany nam dla nawrócenia 
czas itd. i to, co wie na pewno to to, że 
nie jesteśmy podobni do Abrahama, 
który wiedział, jak się z Nim targować. 
To fakt. Podobnie jak wie, że jesteśmy 
niczym pozbawione charakteru mię-
czaki, bo w naszych przyćmionych 
umysłach nawet nie próbujemy się z 
Nim targować. On nawet wkłada w 
nasze usta słowa targowania się, aby-
śmy je wypowiedzieli! To znajduje się w 
modlitwie, którą nam dał 28 listopada 
2009 roku! W przeciwnym razie, kto 
wie, czy ten meteor nie miał uderzyć 
w Ziemię i pokryć nas popiołem, gdyby 
tak się stało? 

On włożył w nasze usta słowa: 
„nie wylewaj na nas Twojego gniewu” 
dwukrotnie, w przeciwnym razie, gdyby 
Jego gniew wylał się, „wody by wyschły 
i natura zwiędła”. Tak, gdyby ten meteor 
uderzył w Ziemię, tej nocy wyrządziłby 
tego rodzaju szkody. Jak jest powiedzia-
ne w modlitwie, „żar zamieniłby ziemię 
w ugór”. Mógł uderzyć nocą wszędzie, 
nawet w jakieś większe miasto jak 
Chicago, na Środkowym Zachodzie 
Stanów Zjednoczonych – jak mówiła 
modlitwa – „i popiół spadałby jak śnieg 
zimą, pokrywając Twój lud niczym 
zjawy”.

W tej modlitwie, o którą prosił Bóg, 
wkłada On w nasze niezdolne usta 
słowa błagania: „miej Miłosierdzie dla 
nas, Boże, i nie osądzaj nas surowo”. 
Następnie, przypominając Mu o wier-
nych i tych, którzy Go miłują, aby cho-
ciaż tych wziął pod uwagę. Ta modlitwa 
została nam dana, aby z niej korzystać 
i targować się z Bogiem. Uczyniliśmy 
to. Tą modlitwą modlono się na całym 
świecie, ponieważ mamy grupy modli-
tewne na całym świecie. To była, powie-
działabym, modlitwa „targowania się”. 
To właśnie Bóg chciał od nas usłyszeć 
i przez to, jak wierzę, zmniejszył Swój 
gniew i – w Swoim miłosierdziu – siłę 
uderzenia takiego meteorytu. Wszystko 
zostało zmniejszone i wulkan w Islandii 
zaczął wyrzucać popiół w przestrzenie 
5 Por. Ez 40-48. (przyp. tłum.)
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powietrzne Europy, na ponad tydzień 
paraliżując ruch lotniczy. Przedsiębior-
stwa traciły miliony dolarów dziennie. 
Ludzie, ponieważ był to początek urlo-
pów, tysiącami unieruchomieni, śpiący 
na lotniskach, szukający transportu 
naziemnego zabierającego całe dnie na 
dotarcie do celu. To nie była nieznaczą-
ca sprawa. Wtedy, w tamtym tygodniu 
zezwolono jedynie na kilka lotów, ale 
wciąż nie wiemy, jak długo ten wulkan 
może jeszcze wyrzucać pył i popiół oraz 
co się dalej wydarzy.

Jak mówiłam wcześniej: możliwe, że 
to również było jedynie małym preludium 
tego, co może się nam w rzeczywistości 
przydarzyć, jeżeli się nie poprawimy. 
Główne wydarzenia przewidziane są 
na później. Z pewnością wielu ludzi na 
całym świecie żyje w apatii i w duchu 
letargu bez Boga. Schowali Boga do 
szuflady i upewnili się, że ją zamknęli i 
połknęli klucz. Żadnej możliwości otwar-
cia. Wielu duchownych zabrania Bogu 
przemawiać do Swojego ludu jak to czy-
ni teraz, i także wiernym doradzają, aby 
nie słuchali, zabraniając im przychodze-
nia na spotkania Prawdziwego Życia w 
Bogu. W ten sposób uniemożliwiają im 
poznanie Bożej Woli. Nie są lepsi od 
uczniów Jezusa w swoim niedowiar-
stwie. Gdy Chrystus zmartwychwstał i 
„ukazał się Jedenastu”, jak mówi Biblia, 
„gdy siedzieli za stołem, zarzucał im 
brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, 

którzy widzieli Go zmartwychwstałego” 
(Mk 16,14-15).

Jak myślicie, co ponownie uczyni 
Jezus w stosunku do ich zatwardzia-
łych serc oraz do ich niedowiarstwa? 
Czy pogratuluje im ich niedowiarstwa 
skrywanego pod pretekstem bycia roz-
tropnymi: „Dobrze, świetnie spisaliście 
się w trzymaniu Moich wiernych zdala 
od słuchania Mnie!”? Nie! Będzie im 
wyrzucał, w rzeczy samej, jak to czynił 
wobec Swoich własnych uczniów.

18 lutego 1993 r. Bóg ostrzega nas 
mówiąc:

„Szósta pieczęć właśnie jest otwie-
rana i zostaniecie wszyscy pogrążeni w 
ciemności, i nie będzie więcej światła, 
gdyż dym buchający z Czeluści będzie 
jak dym z ogromnego pieca: taki, że 
słońce i niebo pogrążą się w ciemno-
ści. I Moim Kielichem Sprawiedliwości 
upodobnię was do węży i żmij. Każę 
wam pełzać na brzuchu i jeść proch w 
tych dniach ciemności. Przygniotę was 
do ziemi, żeby wam przypomnieć, że nie 
jesteście lepsi od żmij... Będziecie się 
dławić i dusić waszymi grzechami. W 
Moim gniewie zdepczę was. (…) 

Gdy nadejdzie Godzina Ciemności, 
ukażę wam wasze własne wnętrze. 
Przenicuję zupełnie wnętrze waszych 
dusz. Kiedy zobaczycie waszą duszę 
tak czarną jak węgiel, nie tylko odczu-
jecie smutek jak nigdy przedtem, lecz 
w straszliwej boleści uderzycie się w 

piersi mówiąc, że wasza własna czerń 
jest daleko gorsza niż otaczające was 
ciemności... (…) Sprawię, że życie 
ludzkie rzadsze będzie niż kiedykolwiek 
przedtem. Kiedy Mój gniew ustanie, 
wtedy ustawię Mój Tron w każdym z 
was i wspólnie, jednym głosem, jednym 
sercem i jednym językiem uwielbicie 
Mnie, Baranka.” (Orędzie z 18 lutego 
1993, zeszyt 64)

Dany jest nam po raz kolejny czas, 
aby pokutować zanim to proroctwo się 
spełni. Chociaż Bóg mówi: „nic nie może 
być z niego odjęte”, możemy jednak 
zmniejszyć siłę tej plagi przez modlitwę, 
pokutę i przemianę życia w taki sposób, 
by prowadzić życie święte. Jesteśmy 
wezwani do prowadzenia prawdziwego 
życia w Bogu. Bóg może złagodnieć, 
dokładnie tak jak w przypadku Niniwy.

Orędzia Prawdziwego Życia w 
Bo gu nie są proroctwami mrocznego 
fatum. Bóg daje nam je w tych czasach 
miłosierdzia, aby nas ukształtować. 
Stanowią one wezwanie pochodzące ze 
wzniosłej Miłości Boga. Bóg nie pozwoli 
nam obrażać Jego Świętego Imienia 
w nieskończoność ani żyć bezbożnie. 
To jest powód, dla którego przychodzi, 
w Swym miłosierdziu, by udzielić nam 
wielu ostrzeżeń.

Vassula
Tłum. z ang.: A. Sztramski

Na zdjęciu: widok drogi po wybu-
chu wulkanu w kwietniu, w Islandii.
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Od kilku lat, prowadzący rekolek-
cje kapłan, proponuje nam, abyśmy w 
czasie czwartkowej adoracji Najświęt-
szego Sakramentu, napisali list do 
Pa na Jezusa. Następnie odpowiedzi 
na swój list szukamy w Słowie Boga 
- otwierając Pismo Święte i Orędzia 
podyktowane Vassuli. List pozostaje 
tajemnicą i własnością piszącego. Nikt 
nie musi go czytać na forum grupy, 
chyba że sam czuje, że powinien się 
nim podzielić przez wzgląd na moc 
otrymanej odpowiedzi.

Jeden z tych listów otrzymaliśmy:
Jaworki, 23.08.2009

godzina 12.07
+
Ave Maria!
Panie Jezu, uwielbiam Cię.
Mam pytanie: czy Vassula i Praw-

dziwe Życie w Bogu jest od Ciebie?
z całkowitą pokorą i czcią

br. Julian, op

Odpowiedź z Pisma Świętego
Jr 1,13-19
Po raz drugi skierował Pan swoje 

słowo do mnie: Co widzisz? Odpo-
wiedziałem: Widzę wrzący kocioł, a 
powierzchnia jego jest od strony pół-
nocnej. I rzekł do mnie Pan: Od półno-
cy rozszaleje się zagłada wszystkich 
mieszkańców ziemi. Zwołam bowiem 
wszystkie królestwa Północy – wy-
rocznia Pana – przyjdą i ustawią każ-
dy swój tron u wejścia do bram Jero-
zolimy przeciw wszystkim jej murom 
dokoła i przeciw wszystkim miastom 
judzkim. I wydam wyrok na nie za całą 
ich niegodziwość, iż opuścili Mnie, a 
palili kadzidło obcym bogom i hołd od-
dawali dziełom rąk swoich.

Ty zaś przepasz swoje biodra, 
wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. 
Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie 
napełnił lękiem przed nimi.

A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą 
warowną, kolumną żelazną i murem 
spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw 
królom judzkim i ich przywódcom, ich 
kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą wal-
czyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię 
[zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą – 
wyrocznia Pana – by cię ochraniać.

Odpowiedź z Orędzi
22.04.1990
- „Kamień odrzucony przez budu-

jących stał się kamieniem węgielnym” 
(Ps 118,22). Mój Panie Jezu, kiedyś 
zostałeś odrzucony jako Mesjasz, bo 
ich duch nie był przygotowany, ich ser-
ca zamknęły się i zatwardziły. Jednak 
Ty okazałeś się kamieniem węgielnym. 
W naszym pokoleniu, mój Panie, wyla-
nie Twojego Świętego Ducha jest też 
odrzucane przez „budujących”. Jed-
nak pewnego dnia Twój Święty Duch 
udowodni nam wszystkim, że stanowił 
głowicę węgła. Przeciwstawiając się 
Twemu Świętemu Duchowi przycho-
dzącemu do nas jako Przypomnienie 
i niszcząc Go, „budujący” właśnie na 
nowo przygotowują swój własny upa-
dek.

- Widzisz, jak sprawdziły się daw-
ne przepowiednie? Rzeczywiście po-
wiedziałem: „A Pocieszyciel, Duch 
Święty, którego Ojciec pośle w Moim 
Imieniu, On was wszystkiego nauczy i 
przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem”, ale od wieków wiedzia-
łem, że jedynie mała reszta posłucha 
i powróci do Mnie. Tych, którzy Mnie 
posłuchają, obdarzę Moim Świętym 
Duchem Mądrości i Przenikliwości. 
Tak, obdarzę ich Moim Duchem Rady 
i Poznania. I mały, migocący płomyk, 
istniejący w tym świecie, stanie się 
gorejącym ogniem. Powtarzam, że 
Mój Święty Duch Łaski rozsyłany jest 
obecnie na cztery strony świata, aby 
nauczyć was świętości i abyście - po-
wstając z martwych - stali się na nowo 
istotami przebóstwionymi. Ziemia 
przemieni się w kopię nieba i w ten 
sposób wypełni się Moja Wola. Modli-
twa, której was nauczyłem, spełni się.

- Panie! Zawróć nas szybko z dro-
gi złudzenia. Obyśmy mogli stanowić 
jedno, być zjednoczeni i żyć w świę-
tości jak Twoi aniołowie w Niebie, jak 
wszystkie dusze żyjące w Niebie. 
Obyśmy mogli być tak zgodni w Twej 
Miłości jak one; obyśmy mogli dzielić 
Twą Miłość w jedności, aby ziemia 
stała się odbiciem Nieba. Niech przyj-
dzie Twoje Królestwo i odnowi ziemię 
nowymi rzeczami. Niech Twój Święty 

Duch, w czasie tej drugiej Pięćdzie-
siątnicy, szybko powróci, aby nas od-
nowić nowym duchem miłości i niech 
nas wszystkich przemieni w przebó-
stwione istoty! Maranatha!

- Pokój niech będzie z tobą. Za-
prawdę powiadam ci, że nadchodzą 
dni, kiedy Moje Królestwo na ziemi 
będzie jak w Niebie. Nie pozostaniecie 
już długo podzieleni pod tymi niebio-
sami. Wkrótce staniecie się wszyscy 
jedno, a Miłość zamieszka między 
wami. Oto Moja Obietnica, ale, Moi 
umiłowani, ta odnowa nie przyjdzie 
bez ucisków. Jak każde narodziny ta 
odnowa będzie miała też swoje bóle 
rodzenia, ale te bóle zostaną szybko 
przezwyciężone przez radość.1565 
Wylewam Ducha Mego na ciebie, po-
kolenie, aby nawodnić twoją pustynię i 
przemienić w potoki twoją wysuszoną 
ziemię. Tak! Nawodnię twą pustynię i 
uczynię ją ogrodem. W końcu ujrzysz 
potęgę Moich Słów i wspaniałość Mo-
jego Piękna. Mam zamiar doprowa-
dzić do przebóstwienia was wszyst-
kich, jednego po drugim. Ja jestem 
waszą Nadzieją, Ja jestem waszym 
Schronieniem, Ja jestem waszym 
Pocieszycielem. Wszechmogący - to 
Ja. Rozpoznajcie Czasy, rozpoznajcie 
na sobie łagodne Tchnienie Mojego 
Świętego Ducha Łaski. Tchnę teraz na 
wasze narody, wskrzeszając waszych 
umarłych Moim Oddechem, przemie-
niając ich w odbicia Mojego Obrazu. 
Każdego dnia wzbudzam nowych 
uczniów, aby na nowo otoczyli chwałą 
Moje Imię i ewangelizowali z miłością 
dla Miłości. Proszę więc was, Moi umi-
łowani, abyście błagali o Moje Drugie 
Przyjście, będące drugim Zesłaniem 
Ducha Świętego. Módlcie się o nawró-
cenie dusz, aby mogły nawrócić się 
przed Moim Przyjściem. Przyjdźcie do 
Mnie tacy, jacy jesteście, i wesprzyj-
cie się na Mnie. Jak Mój umiłowany 
Jan wspierał się na Mnie, wy również 
oprzyjcie głowy na Mojej Piersi i słu-
chajcie uderzeń Serca Miłości. Każde 
uderzenie jest wezwaniem do Miłości. 
Wszystko, o co was proszę, to powrót 
miłości. Kochajcie i uwielbiajcie Mnie, 
rozradujcie Mnie, waszego Pana. Bło-
gosławię was, pozostawiając Moje 
Tchnienie Miłości na waszych czołach. 
Bądźcie jedno.

Dziękujemy Ci, Panie!

Wspomnienie z rekolekcji 
„praWdziWego Życia W Bogu”...
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Źródła 
reguł rozeznawania
O rozeznawaniu mowa jest w całej 

Biblii, od roze z na nia zła i dobra, przy 
którym Adam i Ewa dali się o szu kać. 
Reguły pojawiają się tu i tam u pro ro-
ków.[1] Chry  stus ogłosił zasadę fun-
da men talną: «Drze wo po zna je się po 
owocach»,[2] a dwadzieścia wieków 
życia Kościoła udosko na liło teorię i 
praktykę, dzięki Oj com pustyni, mni-
chom, św. Ignacemu Loyoli i in nym.

25 lutego 1978 kardynał Seper, 
prefekt Kongre gacji Doktryny Wiary, 
opublikował – na u ży   tek biskupów – 
prze  wodnik duszpasterski dotyczący 
rozezna wa  nia (przy powstawaniu któ-
rego służyłem zresztą radą jako kon-
su l tant). Zo stał on jednak opublikowa-
ny sub sec re to.[3] Nie wiem dlaczego, 
ponieważ na tych czterech stro nach 
nie ma niczego, co miałoby charakter 
po  ufny. Rzym przyjmuje i wydaje się 
nawet życzyć sobie spo n tanicznych 
opinii prawdziwych ekspertów w tej 
dzie  dzinie. W doku men cie rzymskim 
nie ma nic, co mo gło by być po wo dem 
do ukrywania go w tajemnicy.

reguły 
fundamentalne

Ten duszpasterski dokument nie 
rości sobie prawa do precyzowania 
wszystkich kryteriów rozeznawania. 
Po damy więc ki  l  ka z nich, czerpiąc 
z innych źródeł i od   no tu  je my przede 
wszystkim kilka podstawowych za sad, 
które wiążą się z problemem, o jakim 
chcemy tu mó wić.

- Rozeznanie objawień, charyzma-
tów i cu dów ni  g dy nie posiada cha-
rakteru dogmatycznego. Kiedy za tem 
Kościół uznaje au te n  ty czność jakie-
goś objawienia, nie narzuca, lecz pro -
po nuje. Wierni pozostają wolni w jego 
ocenie, uwzględniając oczywiście 
przytaczane ra cje, szanując władzę 
i porządek ustanowiony w tych spra -
wach.

Rozeznanie bierze pod uwagę 
różne zbieżne przy pu  szczenia, do-
tyczące powagi samego przypa d-

ku, przy    noszonych owoców i sto pnia 
prawdopo do bień s t wa. Autorytet Ko-
ścioła nie rości sobie jednak prawa 
do wydawania ocen nieomylnych, 
udowodnionych z ma te matyczną 
dokładnością. Nie dziw my się temu, 
ponie waż nawet w na uce istnieją róż-
ne stopnie prawdo po do bień stwa sta-
wianych hipotez. 

- Autorytet Kościoła pozostaje 
skro  m ny w tej dzie dzinie. Zachęca 
nas do przyjęcia takiej samej postawy, 
tym bardziej że nie mamy ani takiego 
samego statusu, ani takiej samej Bo-
żej pomocy co on. Nie należy tu za-
po  minać o sło wach Chrys tusa: «Nie 
sądźcie, a nie bę dzie   cie są dze ni» 
(por. Mt 7,1; Łk 6,37).

Unika się więc formuł stanow-
czych, ab so lut nych tak długo, jak 
długo zjawiska mogą się jeszcze roz-
wi jać. Wizjoner, nawet autentyczny, 
może zgrzeszyć, zbo czyć z drogi. 
Trzeba pozostać otwar tym na wska-
zówki pozytywne i negatywne...

Jakie Są kryteria 
rozeznawania?

1. Zgodność treści objawień z wia-
rą i mo ra l no ś cią.

2. Wiarygodność wizjonera. Istnie-
ją tu sprawy, które trzeba zbadać. Czy 
wizjoner jest:

– prawdomówny czy kłamie?
– bezinteresowny 
 czy interesowny?
– zdrowy czy chory?
– zrównoważony czy nie?
– szczery czy nieszczery, 
 dziwny, gadatliwy?
– głęboki czy powierzchowny?
– spójny czy niespójny? 
– mający wady 
 czy przy  k ładny?
– prowadzi „podwójne” życie 
 czy też ist nie je zbież ność 
 pomiędzy jego ży ciem 
 i słowa mi?
3. Występowanie znaków prze-

konywujących, nad zwy  czajnych, cu-
downych. Objawieniom prywatnym 
mo    że towarzy szyć cała gama obiek-

Ks. prof. René Laurentin

w kilku Słowach o tym, 
Jak rozeznawać obJawienia?

tywnych wydarzeń takich jak znaki 
świetlne na słońcu, księżycu i gwiaz-
dach (Łk 21,25; Mt 24,29; Mk 13,24); 
wydzielanie się zapachów, różnych 
substancji takich jak wo da, olej, krew.

Mogą również występować ró ż ne 
nadzwyczajne cha   ryzmaty. Prze badał 
je Herbert Thur s ton, an  giels ki je  zui-
ta,[4] i Jo a chi m Bou flet w monumen-
talnym dziele za tytułowanym Nad zwy-
czajne zjawiska w życiu misty cz nym.
[5] Autorzy ci prze  studio wali wielką 
liczbę fak tów, które wystę po wa ły w ży-
ciu mi s tyków na prze s t rze ni wieków: 
bilokacje, lewi ta cje, styg maty, znaki 
za ś lubin takie jak obrączka, ko rona, 
kwia ty, nad zwy cza j ne wizje, oddziały-
wanie na od le  głość, pomnażanie po-
karmu, różne cuda towarzy szą ce ich 
śmierci, np. brak rozkładu ciała, przy-
jemny za  pach.

Ważniejszym znakiem – występu-
jącym często w E wangelii, wybranym 
przez Chrystusa jako znak do b ro-
czynny i ludzki – są uzdro wie nia fi-
zyczne, psy chi cz ne i duchowe.

4. Najważniejszym jednak znakiem 
są owoce du cho we. Mówi o nich Chry-
stus w podanej przez Siebie za sa dzie: 
«Po zna   cie ich po ich owocach... każde 
dobre drzewo wy daje do b re owoce, a 
złe drzewo wydaje złe o woce».[6]

Te znaki duchowe wystarczają, by 
dokonać pra wi d ło wego rozeznania. 
Same natomiast znaki czysto ma te-
ria lne nie wystarczają, aby stwierdzić 
auten tyczność nad przyrodzonej inter-
wencji.

[1] Na temat zasad rozeznawania war -
to przeczytać Pwt 13; 18,15; Jr 23,9n.; 
Mt 5,18n.; 7,15-24; 24,24n.; 1 J 4; Jk 
3,17n. (Przyp. wyd.) 

[2] Por. Mt 7,16-20; Łk 6,43-44.
[3] Czyli jako dokument «ściśle tajny».
[4] Zjawiska fizyczne mistycyzmu, ar ty -

ku ły z lat 1919-38 opublikowane po jego 
śmierci w 1951, w książce przetłuma-
czonej dla Gallimarda w 1961, a w 1986 
przez Wyd. du Rocher.

[5] Paryż, Edi tions F.-X. de Guibert, 
1992.

[6] Mt 7,16-20; por. 12,33; 13,8; Łk 
6,43-44; 3,9; 8,15; J 15,4-8.16.
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zaStoSowanie 
kryteriów 
rozeznawania
Medziugorje 
(Jugosławia, 1981)
Pomiędzy przypadkami, które naj-

głębiej prze  stu    dio wałem, pierwsze miej-
sce zajmują objawienia w Me dziu gorju. 
Po     świę  ciłem im aż 16 książek. Wy da-
rzenia to rowały sobie drogę poprzez 
serię do ś wia   dczeń i wstrząsów – jakby 
bólów rodzenia: opozycja komu ni s tów 
i biskupa, problemy związane z po s łu-
szeństwem, któ re było przestrzegane. 
Prze s tu diowa łem różne aspe k ty: histo-
ryczny, na  u ko wy, teolo gi czny. 

Ocenę streścić można następująco: 
wysuwane o bie kcje znajdują zadowala-
jące odpowiedzi, z wyjąt kiem ki lku po-
myłek lub dwuznaczności, jakie zawsze 
is t nia ły w naszym grzesznym świecie. 
Wszystkie oznaki po zytywne są obiek-
tywnie tak samo przekonywujące, jak w 
przypadku wielkich uznanych ob ja wień: 
Lour des, Fatima. 

Do chwili wybuchu wojny było to 
miejsce na świe cie, w którym było 
najwięcej spowiedzi i na wróceń. Nadal 
mnożą się nawrócenia, powstają liczne 
grupy mo  dlitewne. Parafia jest gorliwa 
religijnie, a wizjo ne rzy wydają godne 
po dzi wu owoce oso bistej świętości, 
pozostając przy tym ludźmi pro stymi. 
Spe cja listyczne badania me dyczne 
wyklu czyły wystę po wa nie u nich jakiej-
kol wiek pa to logii podczas eks taz.

Przed upadkiem komunizmu marksi-
stowskie władze Ju gosławii przyjmowa-
ły te obja wie nia raczej jako wy da rzenie 
religijne niż polityczne, pomimo że Ma-
ryja u korono wała orędzia pokoju słowa-
mi, będącymi praw dzi wym wyzwaniem 
wobec bał kań skich konfli k tów: 1 

«Ko chajcie waszych braci mu-
zułmanów, kochaj cie wa szych braci 
prawosławnych – Serbów, kochaj cie 
tych, którzy wami rządzą,» (czyli ko-
munistów).

San Nicolas 
(Argentyna, 1983)
G. Quiroga de Mota, matka rodziny, 

otrzymała oko ło 1800 przesłań Maryi. 
Biskup zgodził się wybu do wać sank-
tuarium w miejscu wy da rzeń, lecz nie 
uczynił o fi cjalnej de klaracji prawnej. 
Stanął jednak na cze  le mo d lącego się 
ludu. Poucza go i prowadzi swymi ka-
za nia mi podczas ogromnych procesji, 
w których, 25 dnia ka ż  de go mie siąca, 
uczestniczy prawie 100.000 osób. Ce-
1 La Vierge apparait-elle à Medjugorje? 
1990, s. 272.

le  b ru je Mszę św. dla pielgrzy mów. Pod-
czas homilii 25 li p ca 1990 oświad czył: 
«Nie ma wątpliwości, że to wy da  rze  nie 
łaski będzie nadal wzrastać. Przez 
swe du  cho  we owoce dowiodło swojej 
autentyczności.»

Powołując komisję i nie rezygnu-
jąc z najwy ż szej o  s trożności, biskup 
zrozumiał, że objawienie jest prze  de 
wszystkim problemem duszpasterskim, 
wymagającym du chowego rozeznania, 
zanim stanie się problemem pra     wnym 
i naukowym. Przykład ten za s ługuje na 
naś la dowanie.2 

Scottsdale 
(USA, Arizona, 1988)
W miejscu tym 10 młodych osób (w 

grupie tej znaj duje się także proboszcz 
parafii) otrzymało nadzwy czajne chary-
zmaty po dwóch pielgrzymkach do Me-
dziugorja. Wydarzenia opisał w swojej 
książce m. in. o. Faricy. 

Komisja pochwaliła żarliwość reli gi j -
ną i o wo ce, jednak nie zdecydowała, czy 
wyjaśnić to na le ży przy czy nami ludzkimi 
czy boskimi. W moim od czuciu, po mi mo 
kilku proble mów i dwu  zna czności – jak 
ma to miej sce w przypadku in nych ob-
jawie ń – istnieje tu zja wi sko wywołane 
przez au tentyczną ła s kę, roz po zna wa-
l  ną przede wszystkim po znaczących 
o wo  cach du cho wych. Nie można też 
za pominać o uz d ro  wie niach. Jed nak te 
wyma ga ją naukowego zbada nia.3

Finca Betania 
(Wenezuela, 1976) 
Wydarzenia zostały oficjalnie uzna-

ne przez biskupa, dawnego pro fesora 
duchowości i psychologii religii na 
Uniwer sy  tecie w Caracas, którego 
był także rektorem. Biskup przebadał 
osobiście 490 osób. Świadkowie wy da-
rzeń wydali mu się poważni, szczerzy i 
zbieżni w o świadczeniach. Objawienia 
pobudzały ich do poszuki wa  nia Boga, 
do rozwoju życia wewnętrznego, posłu-
sze ń stwa wo bec Kościoła, do rozwoju 
miłości. 

Cuapa (Nikaragua, 1980)
Duchowość wi zjonera Bernardo 

oddziaływuje po ko jowo, bez oficjalnego 
i formalnego u z nania. Biskup Pa b lo 
A. Ve ga ze z wolił jednak 13 listopada 
1983 na dys k re tne opu b  li ko wanie o pi-
su objawień. Nie znalazł on bo wiem nic 

2 R. Laurentin San Nicolas: Un appel de 
Marie en Ar gen tine 1988; Bible de Notre-
Dame Ed. F.-X. de Guibert.
3 R. Laurentin Notre Seigneur et Notre-
Da me à Sco t ts   da le? Charis mes fructu-
eux dans une paroisse améri cai ne tra-
ditionnelle.

godnego po  tępienia w po słaniu, które 
– jak się wydaje – prze ra s  ta umy sło we 
mo żliwości wizjo ne ra.

Akita (Japonia, 1973-1981)
Biskup Shojiro Ito uznał wydarze-

nia, po ich grun to w  nym osobistym 
przebadaniu. Uznanie wyraził jed nak 
w terminach po w ścią gliwych z powodu 
opozycji w Kon   fe ren cji E pi skopatu oraz 
w Komisji Narodowej, któ rej eksperci 
bły  szczeli bardziej uczonością i inte li-
gen cją niż rozezna niem.

Orędzie wezwało świat do nawróce-
nia, ofiary, wy na grodzenia, zaś wizjo-
nerka siostra Agnieszka Sa sa ga wa – po 
wcześniejszej zapowiedzi – odzyskała 
słuch.

Naju (Korea, 
od 30 czerwca 1985)
Zjawisko łez krwawych i normalnych 

– spływa ją cych przez wiele dni z figurki 
Maryi w domu państwa Kim – oraz 
posłania wzywające do modlitwy, na w-
ró ce nia, wynagradzania, podejmowania 
ofiar, wydały tu zna czące owo ce. Sama 
Julia wezwana jest do głę bo kie go cier-
pienia (posiada stygmaty, przeżywa 
bóle dzie  ci zabijanych w łonach matek 
podczas aborcji). 4

Soufanieh (Damaszek, Syria, 
od 1982) 
Sączenie się oliwy z ikony Matki 

Bożej u Myrny, mło   dej matki rodzi ny, 
oraz przekazane jej orędzia wy dają się 
czymś przekonywującym. Wzy wają 
m. in. do na prawy życia oraz jedności 
chrze  ścijan, ukazują nie bezpieczeństwa 
zagrażające światu oraz smutek Chry s-
tusa z powodu grzechu. W Damaszku 
został też dany znak: chorzy namasz-
czeni cudowną oliwą odzyskali zdro -
wie, zaś wiele reprodukcji ikony także 
wydziela o liwę. Również sama Myrna 
(najczęściej podczas mod li twy) w spo-
sób niewytłumaczalny dla le ka rzy wy-
dzie la oliwę (z rąk, twarzy). Otrzymała 
dar stygmatów w czwartek i pią tek w 
latach, w których katolicy i prawo sławni 
ob cho dzą Wielkanoc w tym samym 
czasie (rok 1984, 1987, 1991). 

Cuenca (Ekwador, od 1988) 
Wizjonerka Patrycja Talbot jest – w 

moim prze ko naniu – osobą inteligentną, 
subtelną, bardzo zrów no wa   żoną. Miej-
sce objawień odwiedzają piel grzy mki 
li czące nawet 100.000 osób. Wobec 
zaniepokojenia bis ku pa Patrycja złożyła 
na jego ręce „ślub milczenia” (nie będzie 
4 W Polsce ukazała się w Vox Domini 
książka ks. R. Spies Maryjo, dlaczego pła-
czesz? oraz Pomóżcie Mi ocalić świat.
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mówiła publicznie o objawieniach). 
Jednak pielgrzymki trwają nadal, przy-
nosząc owoce, do któ rych zaliczam 
mod li t wę, nawrócenia, uzdrowienia.  

Prace rek tora Uniwersytetu, jezuity 
Julio T. Du tari5 i siostry Isa bel Bettwy,6 
poko na ły wreszcie za strze że nia bis-
ku pa.7

5 El amor de Dios triunfa, 1992.
6 The Guardian of the Faith.
7 Wszystkie te przypadki są wspomniane 
i zbadane w różnym stopniu w: R. Lau-
rentin Multiplication des ap pa ritions de la 
Vierge aujourd’hui. Est-ce Elle? Que veut-
Elle di re? Fayard 1993.

30 kwietnia 2009 Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. 
René Laurentin’a, prałatem Jego Świątobliwości. Biskup Michel 
Dubost (odpowiedzialny za diecezję Evry) ogłosił to 13 lipca 2009 
podczas mszy św. odprawionej w kaplicy Notre Dame de Sion. To 
uhonorowanie ks. profesora Laurentina tytułem prałata jest wyrazem 
uznania dla jego długiej kariery profesorskiej na l’Université de l’O-
uest (Angers) oraz jego roli wykładowcy, jaką pełnił na licznych uni-
wersytetach, zwłaszcza we Włoszech (Rzym, Florencja, Mediolan), a 
zwłaszcza na uniwersytecie w  Dayton (Ohio, USA, 1964-1997) oraz 
w l’Institut catholique w Paryżu. Lista zagranicznych uniwersytetów 
jest długa. 

Jest to także wyraz docenienia jego zaangażowania w roli eksperta 
podczas Soboru Watykańskiego II, jako członka Papieskiej Akade-
mii Teologicznej i innych międzynarodowych uczelni. Z pewnością 
zostało też dostrzeżone jego piśmiennictwo obejmujące 165 książek, 
których tematyka dotyczyła głównie Trójcy Świętej, Najświętszej 
Maryi Panny, Jej objawień. Zagadnienia biblijne, historyczne i bio-
graficzne poruszał też w rozmaitych opracowaniach słownikowych.

Ks. René Laurentin prowadzi swoje internetowe notatki 
pod adresem: http://blog.renelaurentin.com/
Od lat, po pozytywnej ocenie jej doświadczeń mistycznych, wspie-

ra Vassulę, towarzysząc jej w podróżach lub poprzedzając jej świa-
dectwo swoimi wykładami (na zdjęciu przygotowanie do Mszy św. 
podczas pielgrzymki statkiem po Grecji, śladami św. Pawła).

Ks. prof. René Laurentin 
prałatem Jego 
Świątobliwości

NOWE WYDANIE 
KSIĄŻKI

W maju 2010 ukazało się 
no we wydanie „Prawdziwego 
ŻyciawBogu” Zeszyty 1-45. 
Książka ukazuje się w nowej 
szacie graficznej: z wizerun-
kiem Pana Jezusa namalo-
wanym przez Vassulę Ryden. 
Jest w niej też adnotacja o 
imprimatur i nihil obstat czyli 
podwójna zgoda na druk, wy-
dana przez uprawnionych do 
tego biskupów Kościoła kato-
lickiego. Imprimatur uzyskało 
oryginalne, angielskie wyda-
nie Orędzi. Jedyna zmiana, 
ja ka jest w obecnym wyda-
niu książki, w samym ukła-
dzie treści: zamiast śpiewnika 
umieściliśmy Wyjaśnienia z
KongregacjąNaukiWiary.

Oprawatwarda.
976stron.

Cenado30.08.2010:
35zł
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Rosja przedstawiona jest w orę
dziach „Prawdziwego Życia w Bogu” 
jako mar twa siostra Vassuli. Nazwana 
została jej siostrą, ponieważ tak jak 
i ona jest prawosławna. Pan wlewa 
jednak w ser ce Vassuli nadzieję, iż ta, 
która odeszła od Niego – od rzucając 
wiarę i po stępowanie zgodne z Bo
żym pra wem – powróci i uwielbi 
Boga, stając się duchowym wzo rem 
dla innych narodów.

Kluczową rolę Rosji ukazywała 
już Matka Boża ob jawiając się w Fa
timie w 1917 roku.1 Od ofia ro wania 
bowiem Rosji Jej Niepokalanemu 
Sercu i od jej na  w rócenia w dużym 
stopniu uzależnione były losy całego 
świata: pokój lub roz sze rzenie się błę
dów i prześla do wania Kościoła.

«Kiedy ujrzycie noc oświetloną 
przez nieznane świa tło, wiedzcie, że 
to jest wielki znak, który wam Bóg 
daje, że ukarze świat za jego zbrodnie 
przez woj nę, głód i prześladowania 
Kościoła i Ojca świętego. Że by temu 
zapobiec, przyjdę, by żądać poświę
cenia Rosji memu Niepokalanemu 
Sercu i ofiarowania Ko mu  nii św. w 
pierwsze soboty na zadośćuczynie
nie. Je   żeli ludzie me życzenia spełnią, 
Rosja się nawróci i zapanuje pokój, 
jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje 
błęd ne nauki po świecie wywołując 
wojny i prześla do wa nia Kościoła. 
Sprawiedliwi będą męczeni, Ojciec 
świę ty będzie bardzo cierpieć, wiele 
narodów zostanie zni sz czonych, na 
koniec zatriumfuje moje Niepokala
ne Ser ce. Ojciec święty poświęci mi 
Rosję, która się na w róci, a dla świata 
nastanie okres pokoju.»

«Przyszła chwila, w której Bóg 
wzywa Oj ca świę te go, aby wspólnie 
z biskupami całego świa ta poświęcił 
Rosję memu Niepokalanemu Sercu, 
obie cu jąc ją ura to wać za pomocą 
tego środka. Tyle dusz zostaje potę
pio nych przez sprawiedliwość Bożą 
z po wodu grze chów przeciwko mnie 
popełnionych. Przychodzę prze to 
prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj 
się w tej intencji i módl się.»

Ojciec Święty Jan Paweł II po
święcił cały świat i Ro sję Niepoka

1 L. Kondor „Siostra Łucja mówi o Fa ti-
mie” s. 97, 184. (Przyp. red.) 

lanemu Sercu Maryi w 1984 i 1991. 
Od tego czasu powoli w kraju tym 
budzi się wiara.2

Vassula spotkała w Rosji duchow
nych Kościoła pra wosławnego w 
październiku 1992. Miała okazję w 
cza sie tej wizyty przed  sta wić orędzia 
„Prawdziwe Życie w Bogu”. Są one 
tłu ma czone obecnie na 47 języków, 
w tym również na ję zyk ro sy j ski. Oto 
kilka wybranych orędzi mówiących o 
na wró ceniu Rosji.

Orędzia podyktowane 
Vassuli Ryden

4.01.1988
Vassulo,3 o, Vassulo! Jedna z Mo

ich u mi łowa nych córek leży martwa! 
Jedna z two ich sióstr!

– Kto jest martwy, Panie?
Rosja, Moja bardzo umiłowa

na córka. Pójdź, a Ja ci ją pokażę. 
PATRZ!

Bóg zaprowadził mnie w duchu 
na skraj pustyni. Wyciągając Ramię 
pokazał mi tam Palcem wska zu jącym 
moją siostrę: leżała martwa pośrod
ku pus ty ni, w gorejącym słońcu, z 
ciałem w spo sób wido cz ny wyczer
panym przez tyranię. Wydawała się 
opu sz czo na nawet w śmierci. Umarła 
całkiem sama, bez nikogo, kto by ją 
pocieszył. Gdy ujrzałam tę bo lesną 
scenę, wybuchnęłam pła czem z lito
ści. Go rzko płakałam. 

O, nie płacz. Wskrzeszę ją, Vassulo. 
Wskrze szę ją dla Mojej Chwały. Oży
wię ją tak, jak ożywiłem Łaza rza.4

– O, mój Boże, zadajesz mi tyle 
bólu...

Ból, który odczuwasz, jest niczym 
w po rów naniu z Moim. Kocham ją, 
Vassulo, miej i ty nad nią litość. Nie 
pozostawię jej martwej, wystawionej 
na palące wia try. Vassulo, kochaj 
twoją siostrę, miej nad nią li tość. Idź 
do niej, kochaj ją, kochaj ją, ponie
waż jest tak mało przez wszystkich 
kochana! Porzuciła Mnie i zwró ciła 
2 Wiele ciekawych informacji na ten te-
mat zawarł w swych książkach Timothy 
Tindal-Robertson „Fatima, Rosja i Jan 
Paweł II” oraz „Fatima, Kościół i Trze-
cie Tysiąclecie”. (Przyp. red.)
3 Ton głosu Boga wydawał się łączyć 
smutek z natarczywością.
4 Por. J 11,1-44. (Przyp. red.)

się przeciwko Mnie. Kiedy podrosła 
i kiedy nadszedł dla niej czas miłości, 
opuściła Mnie i obróciła się przeciw
ko Mnie. Zawo ła łem ją, aby dzielić z 
nią Mój płaszcz, ale ona odrzuciła to i 
odeszła. Poczuła się dojrzała i zaczęła 
uważać, że może żywić się sama. Od 
wróciła się do Mnie plecami i odeszła. 
Uciekła jak niewierna małżonka. 
Moja umiłowana, czy wiesz, co to 
znaczy stracić córkę? Moje Serce się 
rozdarło. Płaka łem. 

Jakby tego nie było dosyć, dumnie 
i bez naj mniej szych wyrzutów su
mienia wypowiedziała wojnę Mnie, 
swemu Ojcu i wszystkim Świę tym 
Męczennikom! Już nie wierzyła we 
Mnie. Przestała Mnie uwielbiać, we 
Mnie pokładać ufność i kochać Mnie! 
Zdawała się za pomnieć o miłości, 
którą kiedyś dzieliliśmy. Dałem jej 
synów i córki, lecz w szaleństwie wy
mordowała Moje dzieci i oddała je 
szatanowi jako ofiarę cało pal ną. 

Jakby jeszcze tego nie było dosyć, 
zwróciła się do sza tana i zawarła z 
nim układ, że po zo stanie mu wierna 
i będzie go uwielbiać, jeśli da jej to, 
czego pragnie. Sza tan zgodził się 
pod warunkiem pozostawienia mu 
swobody działania. Wtedy odłączył ją 
całkowicie ode Mnie. Pozwoliła mu 
przeciąć nasze więzy, a on spra wił, 
że w nim złożyła swą ufność. W swej 
perfidii za pro wadził najpierw Moją 
córkę na trzęsawiska i tam mu siała 
wspierać się na nim. Ze strachu, aby 
nie zginąć w ruchomych piaskach, 
poprosiła go, czy mogłaby się na nim 
całkowicie wesprzeć.

Vassulo, Rosja, Moja córka, uznała 
za mą dre u czy nić to samo co Jerozo
lima, która nie gdyś porzuciła Mój 
Dom, Mój Dom Świętości, stając się 
córą pozbawioną moralności, skła
dającą swe dzieci jedne po drugich 
w ofierze. Wzięła Moje Święte Dary 
i ofiarowała je sza ta nowi, który prze
kształcił je w broń. Szatan zaślepił ją 
swoją chwałą i w tym stanie za śle
pienia wyprowadził ją z trzęsawisk, 
pozostawił jednak na pustyni, aby 
tam odczuwała prag nienie i umarła. 
Zawołałem ją, lecz nie chciała słu
chać.5 Jeszcze raz ją zawołałem, lecz 
5 Kiedy? W Fatimie? To pytanie posta-

«Prawdziwe Życie w Bogu»
Najważniejsze tematy orędzi 

Zapowiedź duchowego zmartwychwstania Kościoła rosyjskiego
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więzy i powiedziałaś: «Nie będę ci 
słu żyć!» Teraz dam ci dzieci, któ
re ogłoszą Moje Imię w świętości i 
powiedzą: «Błogosławiony niech 
będzie Ten, który przy wrócił nam 
wzrok, dotknął naszego ser ca. Bło
go sławiony niech będzie Ten, który 
zmienił nasz sposób postępowania, 
uzdrawiając nas.» Wtedy ze Mną w 
tobie i z tobą we Mnie bę dziesz żyła 
i z Na szymi Dwoma Sercami w swo
im sercu od dasz Mi za po wiedzianą 
Chwa łę.

Vassulo, Moja oblubienico, z 
miłości do Mnie módl się o pełne 
nawrócenie Rosji. Moje dziecko, Ja, 
Pan, bło gosławię cię. Nie zapo mi naj 
nigdy, że Ja jestem Tym, który kocha 
cię naj bardziej. Moje Serce może 
zostać wzru szo ne...

13.12.1993
Całkiem na końcu, twoja siostra, 

Rosja, u cz ci Mnie i pewnego dnia 
zostanie nazwana świę tą, po nie waż 
Ja stanę się jej Władcą. Na nowo za
mieszka w niej Dos ko nałość... Tak?

– Panie, teraz właśnie wnika w nią 
zepsucie...

Spuszczę jej wzrok.
– Nie rozumiem, Panie, w jaki 

sposób spuścisz jej wzrok?
Bardzo dobrze, więc ci powiem: 

przez blask Mo  jej wspaniałości.8 
Przyjdę wtedy i spocznę w jej ser
cu...

– Panie, ona wciąż żyje w czerni 
grzechu i w nie pokoju.

Ci, którzy poszli w złym kierunku, 
upa d ną. Zni sz czę Moim Ogniem 
siły przepychu i pyszni zostaną po
ni że ni. Pragnę odbudować Mój 
Dom i zaadoptuję jej sy nów i córki, 
aby Mi oddawali cześć. Vassulo, nie 
bądź tak za kło potana przez to, że 
nie rozumiesz. Powia dam ci, twoja 
siostra Rosja stanie na czele li cz  nych 
naro dów9 i na koniec otoczy Mnie 
chwa łą. Po słuchaj u wa żnie i zrozum: 
Jej pasterze zgromadzą się, podczas 
gdy gdzie indziej umowy zostaną 
pogwałco ne, podczas gdy gdzie in
dziej bunt będzie podążał swą drogą, 
aby usunąć Stałą Ofiarę.

Pasterze Rosji zgromadzą się, 
aby odnowić Mój Dom, czcząc Stałą 
Ofiarę, uwiel bia  jąc Mnie i oddając 
Mi cześć. Podczas gdy w osta t  nich 
dniach naród za na ro dem zboczy z 
drogi i zde pra wuje się, by wznieść 

8 Zrozumiałam, że to stanie się przez 
oczyszczenie, g  dy bowiem Bóg się ob-
jawia i rozbłyska w duszy, kontrast mię-
dzy Świa t ło ś cią i cie m nością jest tak 
wielki, że dusza widzi jasno swe niedos-
ko na ło ś ci i bardzo cierpi. 
9 W dziedzinie duchowej.

o hy dę spusto sze nia w Mie j scu Świę
tym, pasterze Rosji zgro madzą się, 
aby poświęcać ołtarze. I wtedy gdy 
in ni10 bę  dą od da wać cześć nieoży
wionej for mie, wy my s ło wi ludz kiej 
przebiegłości, ob ra zowi bez odde
chu, pa sterze Rosji zgromadzą się, 
uwielbiając Mnie, bo wiem Ja, Bóg, 
za troszczę się o jej doskonałość. I 
pod czas gdy gdzie indziej z wielką 
nieżyczliwością marno wa ne będą 
wysiłki, aby skró cić dni Moich rzecz
ników, ponieważ są oni nadzieją te go 
świa ta, pasterze Rosji zgro madzą się, 
aby o chronić Moją Świętą Ofiarę, a 
Ja, z Mojej stro ny, w niej umieszczę 
Mój Tron.

Zjednoczę dla Mojej Chwały 
wszystkich, któ  rzy no szą Moje Imię. 
Naprawię ich zwalone oł ta rze, po
nie waż na koniec wielu z tych, któ rzy 
żyją pod Mo im Imie niem, stanie po 
ich stro nie. I ci pa s terze, jed ną rę ką 
i jednym du chem, odbudują Mój 
chwiejący się Dom. To, co kiedyś 
zostało wykrzy wio ne, zos ta nie wy
pro  stowane. I ozdobię Rosję wspa
nia  łymi sza tami z po  wodu jej gorli
wości dla Mnie. Po stawię jej pasterzy 
na czele licznych na ro dów. Wy cisnę 
na niej pieczęć po święcenia, aby na 
nowo o fiarowała Mi ka dzidło i ła go
dzącą won ność. To dla tego otoczę jej 
pa sterzy cu da mi.

«Rosjo, Moja Wierność i Życz
liwość uświę ci cię. Rosjo, Moja 
córko, uznaj Mnie cał kowicie, a Ja 
zło żę ci przysięgę, że wy wyższę twoje 
potomst wo jak gwia z dy i dam mu 
święte szaty. Uznaj Mnie ca ł ko wi cie, 
Ro sjo, a unicestwię wszystkich twych 
prze ci w ni ków. Jeśli Mnie w pełni 
uznasz, dokonam w to bie no wych 
cu dów, aby wszystkim ży ją cym pod 
sło ń cem u dowodnić Moje Miłosier
dzie i Świę tość.»

Jestem gotowy ukazać Moje 
Współczucie dla niej i nie będę zwle
kał, jeśli przyjmie Mnie z żar li wością. 
Nie będę się ociągał z poka za niem 
jej, jak Ja, Wsze ch mo  gący, potrafię 
u suwać pyszałków i rozbijać ich a na
r  chiczne ber ła. Jeśli jednak nad użyje 
ona11 wol no ś ci, któ rą jej dałem, jeśli 
usunie Mnie z u mysłu, choć by tyl  ko 
na chwilę, pozwolę, by za wła d nął 
nią nie przyja ciel... Jeśli Rosja nie po 
wróci do Mnie całym swoim ser cem 
i nie uz na Mnie ser cem niepodzielo
nym za swego Zbawiciela, wyślę do 
niej wielką i mocną ar mię, a od niej 
na wszystkie na rody, armię, ja kiej 
nikt nigdy przed tem nie wi dział, taką 
10 Odstępcy.
11 Głos Boga załamał się i stał się bar-
dzo smutny i bardzo po wa ż ny.

nie chcia ła słuchać Mojego wezwania. 
Sprowoko wa ła Mnie za to, wzywając 
swe młodsze sio s try, aby po par ły jej 
sposób postępowania. Gdy by się nie 
zgodziły, zmusiłaby je do tego swym 
mieczem. Czyż nie powie dzia łem: 
«Wszyscy, któ rzy za miecz chwytają, 
od mie cza giną»?6 

Wydzielałem jej chleb, aby po
trzebowała Mojego Chleba, lecz 
ona wolała cierpieć głód, niż karmić 
się Mną. Wyczerpana i zagłodzona 
wysłała swoje młodsze siostry, aby w 
ukryciu naśladowały jej złe dzieła, bo 
na  tchnieniem jej próżności była sama 
Próż ność, którą jest szatan. Ponieważ 
jej ziemie nie przy nosiły już dość 
owoców, aby ją wyżywić, stała się 
«uzależnioną» od Mo jego wroga.

5.01.1988 (dokończenie Orę
dzia)

Kiedy Rosja stała się zależna od 
szatana, jej ziemia stała się nieuro
dzajna, wtedy on zaproponował jej 
śmie r telny owoc, który trzyma w 
zapasie dla tych, któ rych Ja kocham. 
Owoc ten zabija stopniowo, im 
więcej się go je, tym bardziej się go 
potrzebuje, jest śmier tel ny, zabija 
powoli. Karmił ją tym owo cem i 
uśmiercił. Umarła, mając je szcze ten 
o woc w ręku. 

Vassulo, za ufaj Mi, Ja ją wskrze szę. 
Córko, bądź spo kojna, nie trwóż się, 
po zo staw Mi swobodę działa nia, a 
wypełnię Moje Dzieła.

20.10.1992
Daję wam Mój Pokój, Ja jestem 

Zmartwy ch wsta niem i zmartwych
wstanie zagości wkró tce w Mojej 
cór ce, Rosji. Nie bądźcie sędziami 
jej synów i córek, a bym Ja nie musiał 
was osądzić.7 Nawet gdyby był po
między wami ktoś doskonały, nadal 
bylibyście niczym wo bec Mojej Do
skonałości. Wkrótce Chwała bę dzie 
Mi dana w swej pełni, a Rosja domi
nować będzie świę tością nad resztą 
Moich dzieci. Ja, Pan, proszę was o 
modlitwy, ofiary i wyna gro dzenia, 
aby wszystkie te rzeczy doprowa
dziły Moją Rosję blisko Mnie. W jej 
nędzy ukażę Moje Miłosierdzie; w jej 
słabości – Moją Moc i Władzę; w jej 
nicości – wszystko, czym Ja Jes tem.

W jej suszy sprawię, że popłyną z 
niej Rzeki. Wy korzenię w niej wszyst
ko, co nie jest Mną i w tych wol  nych 
miejscach posadzę w niej Moje Łaski. 
Posieję ziarna Miłości i Pokoju.

Rosjo, nie tak dawno zerwałaś 
przymierze ze Mną, spaliłaś swe 
wiłam sobie później.
6 Mt 26,52. (Przyp. red.) 
7 Por. 1 Kor 4,5; Jk 4,11n. (Przyp. red.)
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ja kiej nigdy więcej nie bę dzie aż do 
naj dal szych e pok12 i niebiosa staną 
się cza rne, i zadrżą, i gwiazdy stracą 
swój blask...

«Jestem dziś gotów wynagrodzić 
cię, Rosjo, za te lata, kiedy cierpiałaś, 
i mogę jeszcze was wszystkich u s trzec 
przed pożarem, jeśli Mnie w pełni 
uznasz. Szu  kaj dobra, a nie zła. Czy 
za pomniałaś już o swo im gło dzie i 
pragnie niu?13 Odrzuciłem czerwone
go smo ka i zni  sz czyłem potęgę jego 
mocarstwa. Po ni ży łem pysz nych, 
otwarłem bramy więzień i uwol ni
łem więźniów. Obaliłem królestwo 
czerwo ne go smo ka, któ ry gnieździł 
się w twoim łonie: tego, przed któ
rym drżała ziemia, prze mie nia jąc 
twój kraj w pole po kryte gruzem. Aby 
na nowo uczcić w tobie Moje I mię, 
o two rzyłem twoje kościoły, jeden 
po drugim. Tego dnia wez wałem cię 
twoim imieniem: ROSJA,14 abyś się 
rozradowała i by ła szczęśliwa. Aby 
świę to wać Święto Mojego Prze mie
nie nia,15 w jednej chwili przemie
niłem twoje oblicze. Nę dza twego 
ucisku by ła twoją karą za zbrodnie 
świa ta, a teraz czekam, Ro sjo, aby ci 
okazać łas ka wość, po nie waż na ko
niec Mnie uwielbisz.

Mówię ci to: podczas gdy inni 
będą w trak cie ni sz  czenia, ty będziesz 
budować. Wtedy gdy wielu u pa d nie, 
twoi pasterze podniosą się, jeśli we 
Mnie złożysz uf ność. I podczas gdy 
nie którzy z Moich, sie dzący ze Mną 
przy stole, zdradzą Mnie okrutnie, ty 
będziesz tą, która wyciągnie rękę, aby 
bronić Mo je go Imienia, Mo jej Czci i 
Mojej Ofiary. I w ten spo sób każdy z 
twoich grzechów zostanie opłacony. 
Wte  dy będziesz wiernie kro czyć na 
przedzie i ura tujesz twego brata, 
twego bra ta, który był żerem Złe go. 
Ty wskrzesisz Kościół w Je den jedyny 
i przyj dzie do Niego Sprawiedliwość, 
by w Nim zamie sz kać. Sprawiedli
wość przy nie  sie Pokój i wie czne 
bez pieczeństwo.16

Błogosławiona będziesz, śpiewa
jąc Mi u wie l  bie nia, staniesz się bogata 
z powodu wier ności, którą o ka  za łaś 
swemu Królowi. On sto krotnie ci 
wyna gro dzi i tam – gdzie układy 
zo stały pogwałcone, gdzie pro rocy 
zostali wzgar dzeni i zabici, gdzie 

12 Por. Jl 2,1-2. (Przyp. red.)
13 W dziedzinie duchowej.
14 Rosja rzeczywiście odzyskała swoje 
prawdziwe imię.
15 Pan przepowiedział 13.11.89, że 
prze mieni Ro  sję. Upadek komu niz mu 
nastąpił w tygodniu prawo sław ne go 
Świę  ta Przemienienia.
16 Por. Iz 32,18. (Przyp. red.)

wiele znie wag zostało po sianych i 
gdzie wiele gróźb zo s tało wy   po wie
dzianych, dosięgając nieba i wywo
łując w nim poruszenie – tam, Mo ja 
umiłowana, szlachetne głosy twoich 
pasterzy bę dą wołać:

«Zbawienie! Kapłani i słudzy 
Najwyższego, zba wie nie jest jedynie 
w Miłości! Pokój! Pas terze Od bi
ciaOj ca, pokój znajduje się jedynie 
w Przebaczeniu. Jed ność! Bracia 
Światłości Trzy kroć Świętej, która 
jest Jed ną w Trzech, Trzy w Jednej 
jedynej Świat ło ś ci, jed ność znajduje 
się tylko w bliskim małżeń s twie! 
Niech nasz Pan Wszechmogący, 
NiedoPoko na nia, u czyni nas god
nymi Swego Imienia. Niech On nas 
u czyni jed nym w Swoim Imieniu. 
Ojcze Przed wie cz ny, spraw, by  śmy 

tak w pełni stanowili jedno, aby reszta 
świata zrozumiała, że to Ty posłałeś 
Ba ranka Ofiar ne go, aby cię otoczył 
Chwałą i aby Two je Imię zo  stało 
poz na ne.»17 W ten sposób pokonasz 
Sieją ce goPodział i na prawisz to, co 
zostało znisz czone.

Rosjo, twoja rola polega na uczcze
niu i uwielbie niu Mnie. Uroczystość 
ma dopiero na dejść, lecz spo sób, w 
jaki ten Dzień nadejdzie, zależy od 
ciebie. Nie dopro wa dzaj do tego, by 
Twój powrót do Mnie odbył się przez 
ogień, lecz przez więzy Po koju.»

17 Por. J 17,4-8. (Przyp. red.)
* * *

Temat ten kończy cykl przedstawia-
jący najważniejsze tematy Orędzi 

„Prawdziwe Życie w Bogu”
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Marija, wiele osób towarzyszyło 
ci podczas rozmowy z Matką Bożą. 
Jak przeżyłaś to objawienie?

Codzienne objawienia Matki 
Bożej, trwające od 28 lat, odbie-
ram jako ogromną łaskę. Nie tylko 
ja otrzymałam ten dar, ponieważ 
Vicka i Ivan także spotykają Maryję 
codziennie. Mogę tylko nieustannie 
dziękować Maryi za Jej cudowną 
obecność. Czuję wyraźnie, że Jej 
przyjścia nie zostały mi dane, abym 
je zachowała dla siebie, ale bym 
przekazała je całemu światu. Obec-
ność Matki Bożej, Królowej nieba 
i ziemi stanowi dla nas, żyjących w 
tych czasach, niewypowiedziany 
skarb i łaskę. Słowa wydają się za 
małe, aby za ich pomocą opisać ten 
dar, aby wyrazić dziękczynienie 
Maryi, że przybliża nam niebo 
każdego dnia. 

Nie możemy też zapominać, 
że wolą Boga było pojawienie się 

Maryi wśród nas, ponieważ zechciał 
On, aby nam pomagała i prowadziła 
drogą wyznaczoną przez Jezusa 
Chrystusa. Ilekroć mam okazję, 
mówię ludziom, jak ogromną rado-
ścią są codzienne spotkania z Matką 
Bożą. Jednak nie są pozbawione 
pewnego smutku. Przyjście Matki 
Bożej przenosi nas na spotkanie z 
Nią do Nieba, ale później musimy 
powrócić do codzienności, w której 
normalnie żyjemy i właśnie ten po-
wrót jest bolesny. Za każdym razem 
oczekuję przybycia Maryi z wielką 
radością i tęsknotą. Ale kiedy po 
pięciu czy dziesięciu minutach od-
chodzi, czuję ogromną pustkę. Jest 
to dla mnie wyraźny znak, że my, 
ludzie żyjący na ziemi, nie możemy 
żyć bez Boga i Maryi. 

Możesz powiedzieć, jaka była 
w tych dniach Maryja?
Jej twarz i oczy jaśniały jak 

słońce. Jej wewnętrzne światło 

przenikało mnie ciepłem. Ona 
jest jak błękit nieba, jak słońce i 
gwiazdy. Jest taka czuła i łagodna, 
jak matka tulącą z miłością i troską 
swoje dzieci.

Wszystko, co można powiedzieć 
o kochającej matce, która z miłością 
i radością trzyma w ramionach swo-
je dziecko, można także powiedzieć 
o Matce Bożej. Ona kocha każdego 
człowieka i każdego z nas prosi, 
abyśmy się do Niej zwracali ze 
swoimi troskami i radościami. Ona 
oręduje za nami do Ojca w niebie. 

W ciągu tych 28 lat gościłaś 
wiele osób w swoim domu. Ostatnio 
mogłaś przyjąć w swoje progi Jego 
Eminencję, kardynała Christopha 
Schönborna. Byłaś jego gościem 
podczas wizyty w Wiedniu, w kate-
drze św. Stefana. Jak przeżyłaś to 
spotkanie?

Przybycie kardynała do Medziu-
gorja uważam za cudowny prezent 

Medziugorje – Kościół żyjący!
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od Boga, Matki Bożej i 
Kościoła. Jak wszyscy 
wiedzą, Medziugorje 
w ciągu minionych 
28 lat wielokrotnie 
cierpiało z powodu 
oskarżeń i pomówień, 
cierpieliśmy także my, 
osoby otrzymujące ob-
jawienia. Zastanawiam 
się, dlaczego? Ostat-
nio akcent w stawianiu 
oskarżeń przesunął 
się na kolejne osoby. 
Nasz biskup z Mostaru 
przestał posądzać nas, 
ale stawia zarzuty ka-
płanom i wspólnotom, 
które modlą się, ado-
rując Pana Jezusa w 
Najświętszym Sakra-
mencie. Są to przecież 
wierzący, którzy chcą 
się po prostu modlić, 
nie czynią nic złego ani światu, ani 
Kościołowi, w którym i dla którego 
przecież żyją. 

Szanujemy naszego biskupa, 
modlimy się za niego i nie powie-
dzieliśmy o nim nic negatywnego. 
Dowiaduję się jednak, że osoby, 
które podążają drogą wskazaną 
przez Matkę Bożą z Medziugorja, 
spotykają się z atakami ze strony 
biskupa. Takie informacje przeszy-
wają moje serce bólem i drążą rany, 
które się nie goją, ale stają coraz 
głębsze. Bolesne jest, iż nie chce 
nas słuchać, występuje przeciwko 
tym, którzy się modlą, nawracają 
siebie i innych. 

Także my jesteśmy grzesznika-
mi, tak jak wszyscy ludzie na ziemi, 
bo nie ma ludzi bezgrzesznych. Też 
grzeszę, ale każdego dnia staram się 
powracać na drogę, którą od 28 lat 
prowadzi mnie Matka Boża. I cho-
ciaż te lata nie są pozbawione grze-
chów, to jednak staram się wciąż 
na nowo być, jak prosiła Maryja, 
przedłużeniem Jej ramion. 

Wybrała mnie i pięć innych 
osób. Kiedy zapytaliśmy o powód, 
dlaczego akurat nas, odpowiedziała, 
że wybrała nas takimi, jakimi byli-
śmy. A więc na pewno nie z powodu 
naszych zasług, których przecież nie 
mieliśmy. Wyboru dokonała sama 
Matka Boża, my się niczym nie wy-
różnialiśmy. W każdym razie mogę 
tylko powiedzieć, że moje życie, od-
kąd trwają objawienia Maryi, zmie-
niało się z dnia na dzień. Ta prze-
miana nie jest wcale łatwa, niesie ze 
sobą podjęcie odpowiedzialności i 
obowiązków. Trudno jest trwać w 

Kościele, gdy z jednej strony zostało 
się w szczególny sposób wybranym 
przez Matkę Bożą, a jednocześnie z 
drugiej strony jest się oskarżanym 
przez zwierzchnika Kościoła. Nie 
gniewam się na naszego biskupa. 
Jestem mu posłuszna jako wierząca, 
podlegająca jego pasterskiej opiece 
i władzy. Ale nie mogę być niepo-
słuszna Królowej Pokoju, która 
każdego dnia mnie woła. Nie mogę 
się Jej wyprzeć, ponieważ wiem, że 
przysyła Ją Bóg. 

Poza tym mogę powiedzieć, że 
nie jestem chora umysłowo, nie 
mam przywidzeń. W ciągu tych 
28 lat wielokrotnie byliśmy badani 
przez specjalistów z różnych dzie-
dzin medycyny i ich oświadczenia 
są zgodne i pewne, że jesteśmy 
zdrowi fizycznie i psychicznie. Nie 
osądzam mojego biskupa, lecz się 
za niego modlę, ponieważ jest moim 
pasterzem i nigdy nie mogłabym 
powiedzieć, że jestem przeciwko 
niemu albo że go nie lubię. 

Miałam możliwość rozmawiać z 
wieloma ludźmi, z pielgrzymami, z 
dziennikarzami, kapłanami i ważny-
mi osobami z całego świata, ale nie 
dane mi było ani razu porozmawiać 
w cztery oczy z moim biskupem. I 
to mnie bardzo boli, tym bardziej, że 
wiem, iż ma o mnie i innych osobach 
widzących złe wyobrażenia, osądza 
nas, chociaż ani razu nie zamienił z 
nami nawet słowa. Jestem wierzącą 
katoliczką i chodzę do kościoła, tym 
bardziej postawa biskupa głęboko 
mnie dotyka. Decyduję się jednak 
pozostać na drodze, na którą za-
prosiła mnie Matka Boża, a jest to 
droga nawrócenia, przebaczania, 

miłości i pełnego zawierzania Bożej 
Opatrzności.

W tym kontekście wizyta kar-
dynała z Wiednia była tak ważna. 
Stanowiła niejako bliskie spotkanie 
Kościoła poprzez jednego z jego 
zwierzchników z Medziugorjem 
jako miejscem, z nami, osobami wi-
dzącymi, z pielgrzymami z całego 
świata, którzy uznali Medziugorje 
za miejsce doświadczania łaski, 
którą obdarza nas Bóg przez Matkę 
Bożą. 

Spotkanie z kardynałem było dla 
mnie dowodem, że są w Kościele 
ludzie, którzy inaczej patrzą na 
to, co się dzieje w Medziugorju. 
Przyjmują nas takimi, jakimi jeste-
śmy. Zupełnie tak, jak przyjęła nas 
Matka Boża, gdy objawiła się nam 
pierwszego dnia. Dlatego też po tej 
wizycie mogę potwierdzić i całemu 
światu powiedzieć, że to spotkanie 
było jednym z najważniejszych 
w moim życiu.. Kardynał okazał 
nam tyle ciepła i zrozumienia. Jest 
jak ojciec, który przyjął mnie pod 
swój dach. 

Podobnie zostaliśmy przyjęci 
przez Sługę Bożego Jana Pawła 
II, kiedy cztery osoby spośród na-
szej szóstki, spotkały się z nim na 
osobistej audiencji. Mirjana może 
potwierdzić, że nie powiedział on 
nigdy nic przeciwko Medziugorju. 
Wręcz przeciwnie, słynne są jego 
słowa, że jeśli nie byłby papieżem, 
pierwszy przybyłby do Medziu-
gorja. 

Wizyta kardynała było doświad-
czeniem ojcowskiego przytulenia i 
objęcia nas jak dzieci. Jego przyjazd 
nie był ani moim, ani jego pomy-
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słem. Do Medziugorja przybywa się 
na zaproszenie Matki Bożej. To Ona 
sprawiła nam tą wizytą ogromny 
prezent, gdyż doświadczyliśmy w 
tym spotkaniu jedności i wspólnoty 
Kościoła. Jestem pewna, że ta wizy-
ta przyczyni się do zbliżenia między 
hierarchią Kościoła i Medziugorjem 
oraz ludźmi, którzy podążają za 
wskazaniami Maryi. 

Dzięki niech będą Bogu i Matce 
Bożej za to spotkanie z Jego Emi-
nencją. Będę modlić się za niego, 
a także o to, aby także inni biskupi 
i kardynałowie kontynuowali od-
wiedzanie Medziugorja po to, aby 
osobiście, na miejscu wydarzeń, 
przekonali się o autentyczności 
objawień. 

Nikt nie może zaprzeczyć: Ko-
ściół w Medziugorju kwitnie!

Zdawało się, że obecność Jego 
Eminencji przekazywała słowa 
Jezusa: „Nie bójcie się. Ja jestem 
z wami. Nic wam nie grozi...” 

Czy też to czułaś?
Tak, podobnie odbierałam jego 

obecność. To człowiek dobrej woli 
i wspaniałego serca. Swoją postawą 
zachęca do stawania się lepszym. 
Nie ma w nim pychy ani dumy, 
lecz pokora i skromność, według 
słów Jezusa, wypowiedzianych do 
Apostołów, aby byli sługami, a nie 
władcami. Jest jak ojciec miłosierny, 
który kocha swojego syna, chociaż 
ten postanowił się oddalić i chodzić 
własnymi ścieżkami. Po wygłoszo-
nym kazaniu o miłosierdziu Boga, 
kardynał powiedział, że następnym 
razem, gdy przyjedzie do Medziu-
gorja, będzie mówił o miłosierdziu 
Matki Bożej. Świątynia była wypeł-
niona wiernymi, tak że brakowało 
nawet miejsc stojących. Wszyscy 
brawami przyjęli jego słowa. 

Mam nadzieję, że wizyta kardy-
nała Schönborna przyczyni się do 
jeszcze ściślejszej jedności Medziu-
gorja ze wspólnotą Kościoła, ponie-
waż nie jesteśmy sektą, lecz jako 
wierzący katolicy, stanowimy część 
Kościoła. Od początku objawień 
trwamy wiernie przy nauce Kościo-
ła i przyjmujemy sakramenty.

Jak interpretujesz słowa usły-
szanej katechezy o Miłosierdziu 
Bożym?

Kazanie było przepiękne. Myślę, 
że do Medziugorja przybywa wielu 
ludzi spragnionych Boga. Jestem 
przekonana, że Jego Eminencja 
skłonił wielu pielgrzymów do re-
fleksji, poruszył serca, by otworzyły 
się na przyjęcie Boga Ojca i Jego 

Syna, który - kiedy żył na ziemi - 
uzdrawiał wielu, nawracał, czynił 
cuda, niósł pokój i przebaczenie. 
To jest dokładnie to, co czyni Matka 
Boża, ukazując się w Medziugorju. 
Nawołuje nas do nawrócenia. Za 
Jej wstawiennictwem wielu zosta-
je uzdrowionych z chorób ciała i 
duszy. Dzieją się cuda, które miały 
miejsce za czasów Jezusa: chromi 
chodzą, niewidomi widzą, chorzy 
odzyskują zdrowie, smutni znajdują 
pocieszenie. 

W kościele siedział obok mnie 
młody człowiek, który przeżył kie-
dyś wypadek samochodowy, w wy-
niku którego długo leżał w śpiączce. 
Lekarze nie widzieli żadnych szans 
na wyleczenie i powiedzieli jego 
rodzicom, że ich syn umrze w ciągu 
2-3 dni. Zrozpaczeni rodzice nie 
wiedzieli, co mają robić. Jedynym 
wyjściem wydał się im przyjazd do 
Medziugorja. Błagali Matkę Bożą 
o pomoc. To nie był przypadek, że 
akurat siedziałam w czasie kazania 
obok tego człowieka, który kiedyś 
był w śpiączce. Siedział koło mnie 
całkiem zdrowy i słuchał słów kar-
dynała. Później opowiedział mi, 
że jego brat został księdzem, a on 
wstąpił do zakonu i jest obecnie w 
nowicjacie.

To tylko jeden przykład spośród 
tysięcy fizycznych i duchowych 
uzdrowień, które miały miejsce w 
Medziugorju w ciągu tych 28 lat. 
Wszystkie te wydarzenia udowad-
niają nam, że Bóg też dziś działa 
w świecie, wciąż stwarza świat i 
nas. Jestem głęboko przekonana, że 
Jezus działa także tutaj w Medziu-
gorju i czyni cuda: „Jestem z wami. 
Nie bójcie się!”.

Towarzyszyłaś Jego Eminencji 
w czasie wejścia na Górę Objawień 
i opowiadałaś, jak wyglądały pierw-
sze dni objawień.

Wczoraj wchodziliśmy razem 
na Górę Objawień. W tym czasie 
próbowałam nakreślić obraz tego 
miejsca, w którym Matka Boża 
ukazała się nam po raz pierwszy. I 
chętnie opowiedziałabym historię 
objawień także innym biskupom i 
kardynałom. 

Dajemy świadectwo, przeka-
zując słowa, które otrzymujemy 
od roku 1981 do teraz. Jego Emi-
nencja, ksiądz kardynał, odwiedził 
mój dom, towarzyszył mi podczas 
spotkania z Matką Bożą i osobiście 
mógł się przekonać, że otrzymuję 
objawienia do dnia dzisiejszego. 
Przed początkiem objawień byłam 

nikim i niczym i teraz też tak jest. 
Ale zrozumiałam, że mogę być na-
rzędziem w dłoniach miłosiernego 
Boga, więc proszę Go, abym godnie 
i wiernie spełniła zadanie, do które-
go mnie powołał. 

Jako dojrzała kobieta mogę po-
wiedzieć, że Bóg zajął pierwsze 
miejsce w moim życiu, ponad 
wszystkim innym. I o tym świadczę 
nie tylko moim życiem i modlitwą, 
ale także słowem wobec spotyka-
nych w życiu ludzi.

Przy objawieniu obecna była 
młoda kobieta, która została kie-
dyś w Medziugorju uzdrowiona. 
Możesz powiedzieć coś więcej o 
tym cudzie?

Myślę, że ten cud będzie świa-
dectwem dla wielu, jak Bóg działa i 
jak odpowiedział na wstawienniczą 
modlitwę Matki Bożej. Ta kobieta 
ma na imię Sylwia i pochodzi z 
Włoch. Dziś ma 21 lat, ale kiedy tu 
przybyła, miała lat 16 i była chora, 
poruszała się na wózku inwalidz-
kim. Uczestniczyła w objawieniu, 
które otrzymał Ivan, i w tym czasie 
została uzdrowiona. Osobiście 
złożyła świadectwo w obecności 
księdza kardynała, mówiąc o do-
świadczeniu uzdrowienia z 24 maja 
2005 roku. 

Na koniec chciałabym dodać, że 
zależy mi na tym, byśmy nigdy nie 
poszli za pokusą myślenia, że Bóg 
nas opuścił. On zawsze jest przy 
każdym z nas i zawsze nam pomaga, 
gdy szczerze Go o to prosimy.

Biuro Pielgrzymko-
wo-TurysTyczNe 

HaliNa 
ul. 1-go Maja 18

41-706 Ruda Śląska
zaPrasza 

PRZEZ CAŁY ROK 
Do meDziugorJa 

PielgrzymÓw 
Z CAŁEJ POLSKI

tel. 322422390; 323406476 
(od poniedziałku do piątku 

od 12:00-14:00)
tel./fax 322426833; 

327974326; 327973036 
(od 7:00 do 10:00 

i od 17:00 do 22:00) 
tel. kom. 601471527; 

698967995; 602401492
e-mail: 

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

strona internetowa: 
www.halina.com.pl
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Początkowo objawie-
nia wzbudzały we mnie 
strach. Z natury byłem 
bardzo wycofanym i nie-
śmiałym dzieckiem. Do 
16 roku życia nie wiedzia-
łem, czym są objawienia. 
Niechętnie czytałem, więc 
nie małem okazji natrafić 
na informacje o objawie-
niach Matki Bożej w Fati-
mie i Lourdes. Sytuacja 
zmieniła się 24.czerwca 
1981 r. Nowe doświad-
czenia jawiły mi się jako 
coś zupełnie nadzwyczaj-
nego, choć niosły ze sobą 
trudności, szczególnie w 
kontaktach z rodzicami. 
Powiedzieli nam, że to 
nie może być prawda, 
iż właśnie nam objawia 
się Maryja. Oczywiście 
mówili tak z obawy przed możliwymi 
represjami. I później rzeczywiście 
spotykaliśmy się z naciskami komu-
nistycznego reżimu. Widzieli w nas 
wrogów panującego systemu politycz-
nego. Nie tylko my cierpieliśmy, ale 
także całą parafię wystawiono na ataki 
i przeciwności, zarówno ze strony władz 
państwowych, jak i kościelnych. 

Dla mnie osobiście pierwszy dzień 
objawień był bardzo ciężki. Przypo-
minam sobie, że ze strachu uciekłem 
i nie mogłem uwierzyć, że naprawdę 
widziałem Matkę Bożą. Dopiero na drugi 
dzień, kiedy zbliżyliśmy się do Maryi i 
zaczęliśmy rozmawiać, było mi lżej i 
zniknął strach, szczególnie gdy Maryja 
przedstawiła się jako Królowa Pokoju i 
powiedziała: „Kochane dzieci, przyby-
wam do was z polecenia mojego Syna, 
aby wam pomóc.” Maryja wyciągnęła 
do nas ręce w geście objęcia i mówiła 
dalej: „Kochane dzieci, musi zapanować 
pokój miedzy ludźmi a Bogiem oraz 
w relacjach pomiędzy ludźmi. Świat 
znajduje się w wielkim niebezpieczeń-
stwie i grozi wam samozniszczenie.” 
To były pierwsze słowa skierowane do 
nas przez Maryję, a które miały zostać 
przekazane za naszym pośrednictwem 
całemu światu. Byliśmy pewni, że na-
prawdę objawia się nam Maryja.

Chciałbym zaznaczyć, że od tego 
drugiego spotkania zniknął strach i by-
łem gotowy w każdym momencie - tak 
jak i dzisiaj - oddać życie za Maryję. 
Ówczesne władze komunistyczne, bez 

względu na naciski wywierane na nas, 
naszych rodziców i rodziny, nie mogły 
nic zrobić, ponieważ Matka Boża cały 
czas była z nami. Obecnie, po 28 latach 
od tamtych wydarzeń, wspominam je jak 
kadry filmu, pojawiające się w pamięci. 
Stają się bardziej wyraziste, gdy Maryja 
powraca do nich podczas objawień. To 
wszystko dodaje mi nowych sił, abym w 
dalszym ciągu był narzędziem w rękach 
Maryi, tak jak Ona tego pragnie.

W ciągu minionych lat słyszałem i 
wciąż słyszę od pielgrzymów, że Maryja 
się powtarza. Za każdym razem odpo-
wiadam, że każda matka na świecie nie 
ustaje w upominaniu swojego dziecka. 
Naprowadza je na dobrą drogę, aż w 
końcu zrozumie i się poprawi. Podobnie 
nasza Matka nie zniechęca się, lecz 
powtarza, żebyśmy - my, Jej dzieci - w 
końcu się nauczyli. 

Osobiście doświadczam tego, że 
w ciągu tych 28 lat powtarzałem coś 
tysiące razy i nigdy się nie znudziłem. 
Świat, w którym żyjemy, jest trudny i wy-
magający. Matka Boża pragnie, abyśmy 
zrobili wielkie postępy, szczególnie jeśli 
chodzi o nawrócenie, pokój i wspólną 
modlitwę w rodzinach. Bardzo ważne 
jest, abyśmy odpowiedzieli życiem na 
Jej wezwanie, pochodzące z nieba.

Pielgrzymi pytają mnie często, 
dlaczego Maryja objawia się tak czę-
sto, czego od nas oczekuje, skoro 
mamy Kościół, sakramenty i Biblię. 
Na tego typu pytania odpowiedź dała 
nam osobiście Matka Boża: „Kochane 
dzieci, macie do dyspozycji zarówno 

Kościół, jak i sakramenty, 
a także biblię, ale czy 
żyjecie ich treścią… Jeśli 
żylibyście słowami Życia, 
moje przyjścia nie byłyby 
potrzebne.” 

Dlatego musimy wciąż 
na nowo zadawać sobie 
pytanie: „Czy żyjemy tym, 
co Bóg już nam objawił?” 
Matka Boża nie przynosi 
nam nowych prawd, ale 
powtarza nam to, co napi-
sane zostało w ewangelii 
i co przekazuje tradycja 
Kościoła. Ale niestety trze-
ba przyznać, że nie wcie-
lamy ich w życie. Dlatego 
Maryja jest przy nas, aby 
to, co mamy, stawało się 
nam bliższe, prostsze do 
wprowadzenia w życie, 
byśmy my i świat stawali 

się lepsi.
Na końcu chciałbym zachęcić przede 

wszystkim tę parafię, którą Matka Boża 
szczególnie sobie wybrała, aby rzeczy-
wiście stała się znakiem i światłem dla 
każdego, kto tu przybywa. Rodziny, 
które goszczą pielgrzymów, powinny się 
w swej rodzinie modlić, aby goście mogli 
zabrać do domu przykład i naśladować 
wspólną modlitwę w rodzinie. Powinni-
śmy być żywymi świadkami i znakami 
dla innych. Zachęcam wszystkich ludzi 
na całym świecie do hojnej odpowiedzi 
na wołanie Matki Bożej, do życia tak, 
jak Ona nas naucza. Szczególnie 
zachęcam młodych ludzi, by ożywiali 
współczesny Kościół, przyjmując słowa 
Maryi i stając się świadkami miłości dla 
kolejnych pokoleń. Wtedy będziemy 
widzieli radość na twarzy Matki Bożej.

Przekład z niem.: Alicja B.

*
Omówienie wszystkich 

słów Matki Bożej 
w wyjątkowej książce pt.

„Przesłanie 
z Medziugorja”

Kto chciałby ją otrzymać może sko-
rzystać 

- z naszego internetowego sklepu
http://www.voxdomini.pl/sklep

- z zamówienia telefonicznego: 
32 7383869 lub wpłacić na nasze 

konto 15 zł zaznaczając na przekazie 
„zamawiam 1 egz. Synteza” 

28 LAT - CODZIENNIE Z MATKĄ BOŻĄ
Świadectwo Ivana
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Mamy zaszczyt gościć w Medziu-
gorju Jego Eminencję, kardynała 
Christopha Schönborna. Cieszymy 
się bardzo, że miał ksiądz kardynał 
odwagę przybyć do miejsca, od-
wiedzanego przez pielgrzymów z 
całego świata. Co było motywacją 
do przyjazdu? Co skłoniło do pod-
jęcia ryzykownej przecież decyzji, 
by udać się akurat tutaj?

Nie umiem dokładnie określić, 
co było bezpośrednią przyczyną 
decyzji. Oczywiście od lat znam 
Medziugorje, co prawda nie z 
wła snych doświadczeń  jestem 
tu pierwszy raz  ale widzę wiele 
świadectw nawrócenia w naszej die-
cezji i w całym świecie, które tutaj 
miały swój początek. Doświadczam 
słów Jezusa, wypowiedzianych w 
Ewangelii: „Drzewo poznaje się po 
jego owocach”. Kiedy widzę owoce 
wśród swoich parafian, mogę jedy-
nie stwierdzić, że to drzewo musi 
być dobre. 

Podam dwa przykłady:
Podczas odprawy na lotnisku 

w Wiedniu, jeden z pracowników 
służby bezpieczeństwa zobaczył, 
że na moim bilecie widnieje miasto 
Zagrzeb jako miejsce docelowe. 
Zorientował się, gdzie się udaję. 
„Leci pan do Zagrzebia?” zapytał. 
„Tak, a dalej do Splitu i Medziugor-
ja”. Rozpromienił się i powiedział: 
„Ja już tam byłem”. Proszę sobie 
wyobrazić, że jeden z pracowników 
ochrony, w dodatku podczas 
kontroli, nagle zaczyna z prze-
jęciem i zachwytem opowiadać 
o Križevac oraz o niesamowitej 
atmosferze, jaka panowała pod-
czas wędrówki na górę. 

Drugi przykład: wczesnym 
rankiem wsiadłem do pociągu 
w mojej małej miejscowości. 
Jeden z konduktorów rozpoznał 
mnie i zagadnął. Tak zaczęła 
się nasza rozmowa, w której 
wyznał, że bardzo cierpiał po 
śmierci żony, która chorowała 
na raka. I dodał, że jego przy-
jaciele zabrali go wtedy do Me-
dziugorja. Pielgrzymka umocni-
ła go w wierze i do dziś daje mu 
siły do życia. Pracownik kolei 
promieniał radością, która była 
jego świadectwem.

Wymieniłem tylko dwa spo-
śród wielu przykładów, jakie 
mógłbym przytoczyć w związku 
z Medziugorjem. Mogę powtó-

rzyć to, co powiedziałem już przed 
wielu laty w jednym z wywiadów: 
jeśli Medziugorje byłoby czymś 
złym, musielibyśmy wysłać do 
domów połowę naszych podopiecz-
nych z seminarium duchownego, 
ponieważ tyle powołań bezpośred-
nio albo pośrednio tam ma swoje 
źródło. Jeden z nich podróżuje ze 
mną.

Jako kardynał jestem w Kościele 
osobą publiczną. Spoglądając w 
tym kontekście na motywy przy-
jazdu tutaj, muszę przyznać, że nie 
byłem wolny od wątpliwości. Wo-
kół Medziugorja narosło już wiele 
kontrowersji i nie chciałem stwarzać 
dodatkowych okazji do dyskusji. 
W minione lato byłem w Saluzzo 
na „Święcie Życia”, organizowane 
przez wspólnotę Cenacolo. Znam 
siostrę Elvirę od kilku lat, bardzo ją 
szanuję i cenię, ponieważ jest wspa-
niałym świadkiem Zmartwych-
wstałego Pana. Uczestniczyłem w 
Święcie Życia i wiem oczywiście, 
jak bardzo wspólnota związana jest 
z Medziugorjem. Wtedy odczułem 
silne wewnętrzne przekonanie, na-
tchnienie, że właśnie teraz przyszedł 
odpowiedni moment na odwiedziny 
Medziugorja. Nie życzyłem sobie 
nagłaśniania mojego wyjazdu, 

NIEBO JUŻ UZNAłO MEDZIUGORJE
Rozmowa dr Maksymiliana 

Domeja z kard. Christophem 
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ponieważ planowałem spędzić ten 
czas w atmosferze ciszy i modlitwy. 
Naturalnie wiedziano, że jestem w 
Medziugorju, ale chciałem, żeby 
informacja ta nie miała charakteru 
sensacji. 

Po pierwsze, zapragnąłem oso-
biście udać się do miejsca, gdzie 
Maryja udziela tylu łask. Po drugie 
niedawno miały miejsce wizyty 
Ivana i Mariji, którzy modlili się w 

katedrze św. Stefana w Wiedniu z 
licznie zgromadzonymi wiernymi. 
Na oba spotkania wyraziłem zgodę. 
I muszę przyznać, że byłem pod 
wrażeniem obojga: ich prostoty, 
skromności, serdeczności, przej-
rzystości. Spotkania przyniosły 
mi pokój serca i potwierdzenie, że 
powinienem tu przyjechać. 

Jest ksiądz kardynał członkiem 
zakonu dominikanów. A dominika-

nie znani są w historii z przyczynie-
nia się do rozpowszechnienia mo-
dlitwy różańcowej. W Medziugorju 
Matka Boża w objawieniach prosi 
właśnie o modlitwę różańcową. Czy 
czuje się ksiądz kardynał osobiście 
wezwany do odpowiedzi na zapro-
szenie Maryi? Jak to w końcu jest z 
tym różańcem, o którym tak często 
zapominamy?

Jako dominikanin powinienem 
codziennie odmawiać 
różaniec, ale muszę ze 
wstydem przyznać, że 
w wypełnianiu tej reguły 
nie jestem wzorowym 
dominikaninem, ponie-
waż w dniu codziennym 
nie zawsze udaje mi się 
dotrzymać wierności tej 
modlitwie. Ale jedno 
mogę powiedzieć: bez 
wątpienia różaniec jest 
modlitwą osób znajdują-
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cych się w potrzebie. W szczególny 
sposób był taką modlitwą dla mnie, 
w chwilach przeżywania trudności, 
problemów, presji czasu. Różaniec 
mógłbym porównać do liny ratun-
kowej, której potrzebujemy przy 
wspinaczce górskiej. Ojciec, dzięki 
któremu poznałem zakon domini-
kanów, był mistrzem scholastyki, 
prawdziwym tomistą, wywodzą-
cym się ze starej szkoły teologii. 
Zafascynował mnie intelektualnie 
jako teolog, ale był on także żywym 
przykładem osoby, żyjącej modli-
twą różańcową, i propagował ją 
żarliwym sercem. Świadectwo jego 
życia sprawiło, że odczułem powo-
łanie do tego zakonu. Właśnie to 
poruszyło mnie już jako 15letniego 
chłopaka, z jednej strony fascynacja 
bardzo inteligentnym myślicielem, 
filozofem i teologiem, a z drugiej 
strony fascynacja jego prostą po-
bożnością. 

Został ksiądz kardynał serdecz-
nie przywitany i ugoszczony przez 
franciszkanów. W czasie powitania 
usłyszeliśmy, że Jego Eminencja 
chciałby doświadczyć, jak to jest 
być poddanym pasterzowaniu Mat-
ki Bożej, Jej prowadzeniu. Mogę 
prosić o wyjaśnienie tych słów?

Zawsze fascynowało mnie, że 
Matka Boża ma własną, unikalną 
metodę prowadzenia i wychowy-
wania, taką, która nie ma względu 
na teologiczne wykłady i książki. 
Od młodości lubiłem Lourdes i do 
tej pory jest ono dla mnie miejscem 
szczególnym. Wyobrażam sobie, 
że biskup Tarbes miał swoje plany 
pastoralne i przemyślenia, a później 
zjawiła się Matka Boża, nie pyta-
jąc ani biskupa, ani miejscowego 
proboszcza o zgodę. Zjawiła się 
w miejscu, do którego nikt się nie 
udawał, dokąd dojście było prawie 
niemożliwe, w dodatku we wnętrzu 
groty, przy rzece. Ponadto objawi-
ła się dziewczynce, nieumiejącej 
czytać ani pisać, a tym bardziej 
nieznającej prawd katechizmu, ani 
nieposiadającej wiedzy, że istnieje 
Trójca Święta. Właśnie jej się uka-
zała, i właśnie w taki sposób… i 
dała jej bardzo dokładne wskazów-
ki, co powinni czynić ludzie. 

Bernadetta miała przekazać ka-
płanom, że powinni organizować 
procesje oraz zbudować kaplicę w 
tym miejscu. Wskazania Maryi były 
precyzyjne, cały plan pastoralny 
miała przemyślany. To nie było 
przewidziane w planach kościel-
nych, ale jednak w znaczący sposób 

wpłynęło na Francję i cały świat. 
W Watykanie jest zbudowana 

kaplica, podobna do tej w Lourdes, 
w której modli się papież. Na całym 
świecie jest wiele podobnych kaplic. 
Do Lourdes pielgrzymują ludzie z 
całego świata, którzy następnie w 
życiu codziennym starają się wy-
pełniać wskazówki Matki Bożej. A 
to wszystko stało się dzięki jednej 
dziewczynce  Bernadecie i Kościół 
to uznał. 

Zastanawiałem się, jak to wyglą-
da w Medziugorju, w jaki sposób 
Matka Boża prowadzi krok po kro-
ku osoby, którym się objawia, jak 
przeżywały one początki objawień. 
Dlaczego Matka Boża wpadła na 
pomysł przyjścia do kilkorga dzieci, 
na górze mało dostępnej dla ludzi, 
i przekazała im praktyczne wska-
zówki życia, a w dodatku czyni tak 
już od wielu lat. Odpowiedzi na te 
pytania uważam za ciekawe i warte 
przemyślenia w perspektywie bycia 
pasterzem wiernych. Stwierdzam 
bowiem, że Matka Boża jest w teo
logii pastoralnej niedościgniona, 
jak zresztą widać na przykładach 
objawień z wielu miejsc świata. W 
Ameryce Łacińskiej zorganizowała 
całą misję, jako Matka Boża z Gwa-
delupe, objawiając się Indianinowi, 
którego wysłała do biskupa z okre-
ślonymi słowami do przekazania. 
Nie powiedziała tego bezpośrednio 
biskupowi, ale właśnie prostemu 
Indianinowi. W każdym kraju zda-
rzają się takie objawienia i właści-
wie powinny one bardzo skłaniać do 
myślenia nas  teologów. 

Negatywna postawa miejscowe-
go biskupa sprawia, że wielu ludzi 
niepewnie i sceptycznie podchodzi 
do tych objawień. Myślę jednak, że 
tak jak Gwadelupe rozpromieniło 
Amerykę Łacińską, tak też Medziu-
gorje jaśnieje mocą. Jak możemy 
zaradzić istniejącym napięciom?

Możemy być spokojni, ponieważ 
Matka Boża jest także wspaniałą 
dyplomatką. Już w Kanie dowiodła, 
że w sprawach organizacyjnych nie 
ma sobie równych i przez wieki 
pokazuje nam, jak przezwyciężać 
trudności. Mówi nam, abyśmy 
czynili wszystko, co Jej Syn nam 
poleci. Oczywiście, radzi nam, 
abyśmy trwali w posłuszeństwie 
wobec nauki Kościoła. Najwyższą 
instancją jest Stolica Apostolska, 
Papież i jego kongregacje, które 
stanowią najwyższe instytucje w 
sprawach wiary i moralności. Do tej 
pory nie ma jasnego zdania władz 
kościelnych. I nie chodzi o osobiste 
stanowisko papieża, lecz zdanie 
kongregacji. Słyszymy jedynie sło-
wa, które powtarzają także biskupi 
Jugosławii. Stanowią one jakby 
normę, odnoszącą się do Medziu-
gorja. Ten znany tekst przekazuje 
trzy informacje, które wcześniej, 
jak i teraz obowiązują. W ramach 
tych wskazówek widzę także moją 
wizytę w Medziugorju. 

Stolica Apostolska po porozu-
mieniu się z jugosłowiańskim bi-
skupem powiedziała w roku 1991:

Non constat de supernaturali-
tatae (to znaczy: nadzwyczajność 
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objawień i jego boskie pochodzenie nie są pewne). Jest to 
klasyczne sformułowanie prawne, używane przez Magiste-
rium Kościoła. Przy czym nie znaczy ono, iż pochodzenie 
objawień od Boga jest wykluczone. Natomiast nie zostało 
jeszcze ostatecznie potwierdzone. 

Taka postawa ma swoje proste uzasadnienie, pod któ-
rym ja także się podpisuję. Jestem członkiem Kongregacji 
do spraw Nauki Wiary. Jeśli stanęlibyśmy przed decyzją 
wydania opinii w tej dyskusji, osobiście zaświadczyłbym o 
prawdziwości objawień. Jak długo jednak objawienia trwają, 
tak długo nie doczekamy się ostatecznego zdania Kościoła w 
tej sprawie. Historia Kościoła nie zna takich przypadków. 

W Fatimie i w Lourdes dopiero po zakończeniu objawień 
Kościół wydał oficjalne opinie. Medziugorje także podlega 
temu samemu prawu. Prędzej czy później nastąpi wydanie 
opinii, jednak nie wcześniej niż przed zakończeniem ukazy-
wania się Maryi, ale ta kwestia jest już pozostawiona Matce 
Bożej. 

Po drugie, nie powinny być organizowane żadne oficjalne 
pielgrzymki, to znaczy, że nie mogę jako biskup zorganizować 
pielgrzymki diecezjalnej do Medziugorja. Jest to logiczne, 
jeśli weźmiemy pod uwagę to, co przed chwilą po wiedziałem. 
Chociaż nie ma oficjalnego uznania, wspomniana formuła nie 
wyklucza boskiego pochodzenia zjawisk. Kościół wyraził się 
jasno: nie jest pewne, lecz nie jest wykluczone.

Po trzecie, urząd Kościoła powiedział, po uzgodnieniach z 
jugosłowiańskim biskupem, aby pielgrzymi zostali otoczeni 
duszpasterską opieką i te starania widać. 

Myślę, że Medziugorje może dalej podążać drogą, którą 
kroczy, ufając w opiekę Kościoła, Matki i Nauczycielki. 

Zachowajmy cierpliwość. Matka Boża ma tyle wyrozu-
miałości dla nas, przychodząc do nas już od 29 lat, pozwala 
nam Siebie doświadczać w tak bliskim kontakcie, troszczy 
się o parafię i pielgrzymujących. Można spokojnie czekać. 
29 lat wydaje się długim czasem, lecz w perspektywie Bożej 
nie jest to wcale czas tak długi.

Rzeczywiście niezwykłym zjawiskiem jest fakt, iż osoby 
widzące otrzymują objawienia każdego roku, w ciągu całego 
życia. Osobiście myślę, że Medziugorje jest ważne, ponieważ 
spotykają się tutaj trzy kultury i religie: wyznawcy islamu, 
prawosławni Serbowie i katolicy. A objawia się Królowa 
Pokoju…

Myślę, że Matka Boża nie bez powodu została nazwana 
Panią i Królową. Jest wolna, bezstronna, przychodzi do nas z 
Serca Boga. Jej plany i pragnienia są zgodne z Sercem Trójcy 
Przenajświętszej. Skoro wybrała taki sposób objawienia Swej 
bliskości, na przestrzeni wielu lat życia osób widzących, to 
z pewnością ma ku temu uzasadnione powody. Jedno jest 
pewne, w ciągu tych lat Medziugorje przetrwało i rozkwi-
tło. Można powiedzieć, parafrazując słowa franciszkanów: 
nawet, gdyby objawienia się zakończyły, ludzie będą tu 
przybywać, aby doświadczać silnie odczuwalnej bliskości 
Chrystusa i jego Matki. 

Podobnie jest w Lourdes, gdzie objawienia skończyły się 
przed 150 laty, ale bliskość Maryi trwa nadal. Jakże wielu 
ludzi doświadcza tam czułej opieki Maryi! Podczas nocnej 
wędrówki do groty i modlitwy w miejscu, w którym Berna-
detta otrzymała objawienia, przychodzi jedna prosta myśl: 
Maryja jest tutaj z nami. I z pewnością tak będzie nadal. 
Niesamowite są świadectwa osób, które stamtąd odchodzą, 
błogosławiąc czynami i słowami i z tym błogosławieństwem 
idą w świat. 

Przekł. z niem.: Alicja B.
Tekst pochodzi z nr 1/2010 (96)austriackiego kwartalnika 

„Medjugorje. Maria-Koenigin des Friedens, str. 612.

Do Jego Eminencji, 
Kardynała Schönborna!
Przybycie Jego Eminencji do naszej fran

ciszkańskiej wspólnoty było dla nas radością 
i zaszczytem. Jest to dla nas najpiękniejszy 
prezent bożonarodzeniowy i noworoczny. 
Dziękuję także w imieniu milionów piel
grzymów, którzy ciągle tu przybywają, 
którzy przez 28 lat nie pozwalają się nikomu 
i niczemu zrazić ani zatrzymać, ponieważ 
tutaj oddychają atmosferą nieba i doświad
czają głębokiego pokoju serc. 

Śledziliśmy z uwagą pozytywne słowa 
Jego Eminencji na temat Medziugorja, po
nieważ przybył Jego Eminencja jako pasterz 
dużej diecezji wiedeńskiej i kardynał Kościo
ła rzymskokatolickiego. 

Po doświadczeniu wielu ataków, do
tyczących tego miejsca i wydarzeń, słowa 
Jego Eminencji działały na nasze dusze jak 
balsam. Ludzie pielgrzymują z całego świa
ta, nie szczędząc ani czasu, ani pieniędzy, 
ponieważ tam, skąd pochodzą ani czas, ani 
pieniądze nie są w stanie dać im tego, co 
ofiarowuje im tutaj Bóg przez Matkę Bożą. 
Ecce quam bonum et quam iucundum - habitare 
fratres in unum! Jakże pięknie i cudownie 
jest razem z braćmi skryć się pod płaszczem 
Maryi, bo jest Matką nas wszystkich. 

Jego Eminencja jako syn św. Dominika 
i my jako synowie św. Franciszka, mamy 
szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. 
Niech Ona wstawia się u Swego Syna za 
nami wszystkimi. Niech Bóg obdarza świat 
łaskami, tak by usłyszał proroczy głos Maryi, 
który rozbrzmiewa z Lourdes, z Fatimy, z 
innych miejsc objawień i także z Medziu
gorja.

Dziękujemy Jego Eminencji za przybycie i 
prosimy o przekazanie głowie Kościoła swo
ich wrażeń i doświadczeń z pobytu w Me
dziugorju. Proszę opowiedzieć, jak wierni 
szukają tutaj Boga, znajdują Go i szczęśliwi 
wracają do domów, ponieważ tutaj odnaleźli 
drogocenną perłę, skarb ukryty w ziemi.

Dziękujemy jeszcze raz bardzo serdecznie 
także za dzisiejszą katechezę o Bożym Miło
sierdziu. Cieszymy się, że razem świętować 
będziemy rozpoczęcie Nowego Roku. 

Niech Pan Bóg obdarza Jego Eminencję 
zdrowiem i potrzebnymi łaskami. 

Mam nadzieję, że niedługo znów będzie
my mieli zaszczyt gościć Księdza Kardynała 
w naszych progach. 

Dziękuję!
Medziugorje, 30.12.2009. 

Ojciec Petar Vlasic, 
proboszcz Medziugorja

List proboscza 
do Kardynała
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Ten dzień jest trzecim 
dniem wizyty kardynała 
Schönborna w Medziugorju. 
Wydaje się, że piszemy histo-
rię i jest to data wyjątkowa. 
Co ojciec sądzi o ostatnich 
wydarzeniach?

W ciągu minionych 28 lat było 
wszystko tak, jak u Maryi i Józefa, 
którzy musieli chronić zagrożone 
życie małego Jezusa. Tak też tutaj 
franciszkanie otrzymali zadanie 
opieki nad dziełem Boga, nad Jego 
dzieckiem, które musiało urosnąć. 
I w końcu nadszedł czas, gdy przy-
był ktoś, kto powiedział, że już nie 
trzeba, bo może być samodzielne, 
idźcie i oznajmijcie to ludowi. Jest 
jak w Biblii, której wersety przed-
stawiają wielu, czyhających na 
życie Dzieciątka. Wizyta księdza 
kardynała umocniła nas i przeko-
nała, że możemy kontynuować 
opiekę duszpasterską z radością i 
bez niepokojów. 

Jak odczuwaliście praw-
dziwie ojcowską troskę księ-
dza kardynała wobec was, 
zakonników?

Już od około dziesięciu lat 
słyszymy publiczne wypowiedzi 
księdza kardynała na temat Me-

dziugorja, tak więc nie jest on dla 
nas nieznajomym. W katedrze św. 
Stefana mogliśmy usłyszeć z jego 
ust, iż w Medziugorju odbywają się 
nieustanne rekolekcje, a więc trwa 
opieka duchowa nad wierzącymi. 

Matka Boża przychodzi do 
człowieka w jedyny, niepowtarzal-
ny sposób. Zawsze zwraca się do 
dzieci, do prostaczków, oni stają 
się Jej posłańcami i mają za zadanie 
oznajmić treść orędzi Kościołowi i 
światu. Później przychodzą kapła-
ni, biskupi, wykształceni teolodzy, 
pytając o radę osoby takie jak Vic-
ka, Marija i Ivan. To właśnie jest 
zadziwiające. Nie można wszyst-
kiego pojąć rozumem. Trzeba także 
otworzyć się na poznawanie sercem. 
U kardynała można było odczuć 
jego maryjne serce. I chociaż jest 
uznanym i szanowanym w świecie 
teologiem, to rozumie, jak ważne 
jest w teologii serce. Można to od-
czuć u niego, tak jak było w przy-
padku Hansa Ursa von Balthasara 
i u innych. Uprawiają oni teologię, 
która czuje i uznaje rolę serca. Tego 
nie uczą w szkole. Tego trzeba się 
nauczyć na kolanach.

Maryja była zawsze po-
korną Służebnicą Pana. Tą 

pokorę widać także w obja-
wieniach i po tym poznajemy 
wielkość i ważność orędzi. 
Potwierdził to także Jego 
Eminencja w swoim kazaniu. 
Słowa Matki Bożej są słowa-
mi miłości, które kruszą lody 
w sercach wiernych naszej 
diecezji. 

Nie można wiary wymusić, 
ale jedynie ją przekazywać, pozo-
stawiając człowiekowi całkowitą 
wolność. Orędzia z Medziugorje 
kruszą mury ludzkich serc, uwal-
niają z kajdan. Wyraźnie widzę to, 
udzielając sakramentu pojednania, 
jak bardzo ludzie pragną zostać 
wyzwoleni, uwolnieni.

Chciałbym życzyć nam wszyst-
kim błogosławieństwa Bożego i 
głębokiego doświadczenia Bożej 
miłości. Tęsknimy za Bogiem, tak 
jak kiedyś wyczekiwano i szukano 
Jezusa. Medziugorje jest miejscem, 
w którym światło Jezusa rozprasza 
ciemności ludzkich serc. Maryja 
od 29 lat próbuje napełnić nasze 
ciemności światłem i pocieszeniem. 
Dziękujemy za światło, jakim jest 
Jezus!

Przekład z niem.: 
Alicja B.

Także w Medziugorju 
światło Jezusa 

rozprasza ciemności
Rozmowa z ojcem 

Tomislavem Pervanem, 30.12.2009
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Dr Nicola Bartulica pracuje od ponad 
45 lat jako lekarz psychiatra. Mieszka 
w St. Joseph w stanie Missouri w USA, 
gdzie zrobił specjalizację. W związku z 
tym, że dr Bartulica od samego począt-
ku, już od roku 1981, badał objawienia 
i osoby widzące, poprosiliśmy go, aby 
podzielił się z nami swoimi osobistymi 
spostrzeżeniami.

- Poznał Pan biskupa Zanicia?
- W 1983 i 1985 byłem w Medziugor-

ju w czasie objawień, które otrzymywała 
Vicka. W tym czasie odwiedziłem Mo-
star. Proboszczem katedry Matki Bożej 
był wtedy ojciec Luka. Pewnego razu 
na śniadanie przyszedł do nas świętej 
pamięci biskup Zanić. Rozmawiałem 
z nim chwilę i przekonałem się o jego 
negatywnym nastawieniu do Medziu-
gorja. Nie wiedziałem jeszcze, że to 
nastawienie było tak negatywne, że 
już napisał oficjalną opinię biskupów na 
temat Medziugorja. 

- Kiedy zdecydował się Pan 
napisać o Medziugorju?
- W Ameryce w latach 80-

tych zaczęto na wielką skalę 
pisać o Medziugorju, dzięki czemu 
wielu Amerykanów odwiedziło 
to miejsce. Zdecydowałem się 
napisać książkę, ponieważ mia-
łem dostatecznie dużo informacji 
ze źródła. Ponadto ukazało się 
wówczas wiele publikacji negu-
jących prawdziwość objawień, 
m.in. książki: Michaela Jonesa pt.: 

„Medziugorje, niepełna historia”, Ivana 
Sivricia, profesora z Pensylwanii, który 
pochodzi z Medziugorja i twierdził, że 
jest ono imitacją Lourdes, oraz książka 
zażartego przeciwnika Medziugorje, 
biskupa Zanicia. 

Tak więc w roku 1989 odwiedziłem 
Medziugorje i osoby, które otrzymują 
objawienia oraz kilka innych osób. 
Szukałem argumentów i dowodów, 
aby podważyć głoszone powszechnie 
wypowiedzi. W roku 1991 wydałem 
własnym nakładem książkę w języku 

Osoby 
widzące 
mówią 
prawdę

Rozmowa z doktorem 

Nikola Bartulicą
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angielskim pt.: „Czy mówią prawdę?”. 
Miała to być odpowiedź na trzy wyżej 
wymienione książki. Wydano jej 3000 
egzemplarzy i bardzo szybko zostały 
one wykupione.

- Uwierzył Pan natychmiast 
w autentyczność objawień?
- Nie mogę powiedzieć, że od razu 

na sto procent uwierzyłem, ale byłem 
otwarty na rozgrywające się tutaj 
wydarzenia. Stawiałem sobie pytania, 
czy możliwe jest, aby objawienia trwały 
codziennie. Czytałem o innych objawie-
niach w Kościele, tak więc wiedziałem, 
że Matka Boża objawiła się w Lourdes 
18, a w Fatimie 6 razy – a w Medziu-
gorju codziennie. Trochę to było dla 
mnie niepojęte. Ale przecież niezwykłe 
zjawiska takie jak obracający się krzyż, 
napis na niebie MIR czy też taniec 
słońca zdawały się być głosem Boga, 
pytającego: „Czy jeszcze nie widzicie, 
że Ja Jestem?” Nie miałem żadnych 
wątpliwości. Według słów Jezusa „po 
owocach ich poznacie”, stało się dla 
mnie jasne: rzeczywiście objawia się 
tam Maryja, bez względu na negatywne 
opinie wydawane przez miejscowego 
biskupa.

- Czyli mógłby Pan potwierdzić, 
że zachodzące zjawiska 

są nadprzyrodzone? 
Do dzisiejszego dnia 
nie można ich wyjaśnić.
- Mamy sześć osób, które otrzymy-

wały codziennie objawienia. Widziałem 
je w pokoju, w którym miały widzenia. 
Wszystkie równocześnie upadły na 
kolana, gdy pojawiła się Matka Boża. 
Przestawały się modlić na głos, tylko 
szeptały. Gdyby była to jedna osoba, 
można by stwierdzić, że ma halucyna-
cje albo nawet oszukuje. Natomiast z 
punktu widzenia psychologii niemoż-
liwym jest fakt, aby naraz sześć osób 
w tych samych sześciu minutach miało 
halucynacje. To absurd.

Dlatego próbuje się mówić o pa-
rapsychologicznym zjawisku i jego 
nieznanych przyczynach. Biskup Zanić, 
gdy już nie mógł zaprzeczyć, że w 
Medziugorju dzieją się nadzwyczajne 
zjawiska, próbował argumentować, iż 
są one dziełem diabła. W odpowiedzi 
na te słowa zmarły już ojciec Ljudević 
Rupcić napisał, że byłby to największy 
cud, bo oznaczałby, że diabeł się nawró-
cił, skoro prowadzi ludzi do sakramentu 
pokuty oraz do Komunii św. To kolejny 
absurd.

W końcu przybyli francuscy na-
ukowcy, zbadali osoby widzące (zdjęcia 

pochodzą z tych badań prowadzonych 
przez dr Joyeux) i napisali książkę 
o przeprowadzonych w Medziugorju 
badaniach. 

W roku 2005 przyjechali ponownie 
i stwierdzili przy pomocy nowoczesnej 
aparatury, że osoby w czasie objawień 
znajdują się w innej rzeczywistości. Nie 
słyszą, nie widzą, co się dzieje wokół 
nich, nie można ich z tego stanu wybu-
dzić, a mózg znajduje się w stanie me-
dytacyjnego spokoju. Nie ma żadnego 
naukowego wyjaśnienia na wspomniany 
kilkuminutowy stan transu, ekstazy, spo-
tkania z Kimś nadprzyrodzonym. Jako 
psychiatra mogę stwierdzić, że te osoby 
są zdrowe psychicznie. Natomiast nie 
mogę naukowo wyjaśnić, jak dochodzi 
do kontaktu między nimi a Maryją.

- Jak ocenia Pan sposoby 
przeprowadzenia badań, czyli 
traktowanie osób widzących? 
Wiemy, że pierwsze badania 
pozostawiły ślady na ciele Vicki. 
Czy tak powinny wyglądać 
badania?
- To były średniowieczne metody. 

Wówczas zależało biskupowi, aby 
badania tylko dodały negatywnego za-
barwienia tym zdarzeniom. O to, czy w 
ogóle powinny zostać przeprowadzone, 
dzieci postanowiły spytać Matkę Bożą, 
która powiedziała, iż nie są konieczne. 
Ale dzieciom pozostawiła wolny wybór 
poddania się badaniom. Po tym, jak 
zostały przeprowadzone, zostało od 
strony naukowej potwierdzone, że nie 
mamy do czynienia z wymyślonymi sta-
nami, ale naprawdę nie można znaleźć 
racjonalnych, naukowych sposobów ich 
wyjaśnienia. 

Z tego, co wiem, zespół naukowców 
napisał następnie książkę i wysłał ją 
do Watykanu. Konsekwencją tego było 
wezwanie w roku 1985 biskupa miejsca 
w celu wyjaśnienia w Rzymie jego nega-
tywnych sądów. Postanowiono powołać 
komisję, czym zajęła się konferencja 
biskupów byłej Jugosławii. Komisja 
miała za zadanie zbadać sytuację i 
zdarzenia w Medziugorju. Wybuchła 
jednak jugosłowiańska wojna domowa 
(1991-1995). 

- Jak patrzy Pan na opinie 
o tych wydarzeniach?
- Nauka nie jest w stanie wyjaśnić 

objawień. Albo się wierzy albo nie. 
Kościół - jak się twierdzi - nie wymaga 
wiary w objawienia, ale myślę, że trze-
ba mieć otwarte serce. Natomiast do 
myślenia skłaniają obserwacje zacho-
wań osób otrzymujących objawienia, 
słuchanie ich słów, pochodzących z 
innego świata. Nie możemy również 
zaprzeczyć takiej ilości nawróceń.
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Mirjana twierdzi, że podczas obja-
wienia zapomina o swojej rodzinie. Trwa 
w niebie i chciałaby na zawsze zostać z 
Maryją. Kiedy Maryja znika, Mirjana pła-
cze ze smutku, ponieważ musi powrócić 
do ziemskiej rzeczywistości.

- Jak wyjaśniałby Pan to 
jako lekarz psychiatra?
- Powiedziałbym, że przeżycia osób 

widzących są szczere i prawdziwe. Wła-
śnie one otrzymały możliwość spotkań 
z Maryją jako charyzmat, szczególny 
dar. Interesująca wydaje się wskazówka 
Matki Bożej, że gdyby mieli wybrać mię-
dzy Nią a mszą świętą, powinni wybrać 
mszę świętą.

- Czym charakteryzuje się 
halucynacja?
- To anormalne, psychiczne wra-

żenia, które świadczą o chorobie. 
Ale halucynacje nie występują jako 
objawy samodzielne. Cała struktura 
psychiczna i mentalna osoby chorej 
jest naruszona. Halucynacje pacjenta 
są symptomem choroby równocześnie 
z jej nieracjonalnym zachowaniem. 
Natomiast osoby widzące zachowują 
się bardzo normalnie. W czasie obja-
wienia znajdują się w stanie ekstazy. 
Na przykład w roku 1991 odwiedził 
mnie w St. Joseph Ivan. Wieczorem o 
godzinie 18.30 odczuł, że będzie miał 
objawienie. Wstał, ukląkł obok kanapy, 
zaczął się modlić, przerwał, rozmawiał 
z Matką Bożą. Uklękliśmy obok niego i 
też się modliliśmy.

Biskup powiedział, że Maryja żyje w 
Bogu. Czy znaczy to, iż Ivan był pod-
czas objawienia duchem zjednoczony z 
Maryją czy też Matka Boża rzeczywiście 
przyszła do mojego pokoju? Nie wie-
działem wtedy, co mam myśleć.

- Czy ten dar został 
przeznaczony jedynie 
tym osobom czy mógłby zostać 
udzielony komuś innemu?
- Myślę, że to był wybór Pana Boga. 

Kiedy 27 lat temu poznałem Vickę, pyta-
łem ją, co ona sama myśli o tym, że zo-
stała wybrana. Odpowiedziała mi: „My 
także stawialiśmy to pytanie Matce Bo-
żej, a Ona wtedy powiedziała, że wcale 
nie chodzi o wybór najlepszych.”

Maryja wyraziła w ten sposób, 
że wybiera tego, kogo chce i osoby 
widzące nie różnią się od innych. Na 
tyle, na ile poznałem widzących mogę 
stwierdzić, że są to osoby zwyczajne, 
skromne, głęboko wierzące, nie można 
im niczego złego zarzucić. Nie są świę-
ci, o tym zadecyduje Bóg. W minionych 
latach pozostawali osobami, które sta-
rały się żyć w równowadze i nie dać się 
sprowadzić na złą drogę. Wykazują się 

dojrzałością, a jedyną ich nauczycielką 
jest Matka Boża.

- Czy Pan jako naukowiec 
był raczej obserwatorem 
czy patrzył Pan na wszystko 
z wiarą?
- Obserwacje prowadziły do patrze-

nia z coraz większą wiarą. Teologowie 
oraz inni ludzie, którzy zetknęli się z 
tymi nadzwyczajnymi zjawiskami, wy-
rażają opinie, że tak wielka interwencja 
Boga jest naprawdę ogromną łaską, 
którą naród powinien przyjąć otwartym 
sercem.

Albert Huber, który napisał książkę 
o historii objawień w Kościele, spędził 
w Medziugorju miesiąc. Gdy zobaczył, 
co tam się dzieje, napisał książkę pt.: 
„W obronie Medziugorja”. Jego zda-
niem takie wydarzenia nigdy nie miały 
miejsca w dziejach Kościoła od samego 
pojawienia się Jezusa na ziemi.

- Co powiedziałby Pan 
o nastawieniu Kościoła 
do objawień?
- Z tego, co wiem, Kościół pozostaje 

otwarty i pozostawia wiernym decyzję, 
czy wierzą czy nie. Niektóre objawienia 
mają charakter prywatny i nigdy nie zo-
staną powszechnie ogłoszone. Z kolei 
niektóre (jak na przykład Fatima czy 
Lourdes) zostają ogłoszone, kiedy oso-

by widzące otrzymują wyraźnie zadanie 
rozpowszechnienia treści objawień.

- Czy objawienia są znakami 
tych czasów?
- Większość ludzi wierzy, że tak, 

szczególnie tak częste. Matka Boża 
sama powiedziała, że w ten sposób 
zjawia się pośród nas po raz ostatni i 
zaprasza ludzi do nawrócenia. Mówi 
nam, że Bóg istnieje. Jeśli człowiek nie 
będzie szukał przebaczenia u Boga, 
sam z siebie nie znajdzie pokoju ani 
nie wprowadzi go w rodzinach czy w 
świecie. Gdy obserwujemy wydarzenia 
w świecie, wiemy, że te objawienia są 
ważne i powinniśmy traktować je z całą 
powagą.

- Czy świat byłby uboższy 
bez tych objawień?
- Z pewnością tak. Mówi się, że 

dotychczas Medziugorje mogło już 
odwiedzić 40 milionów ludzi. Jeśli 
każdy z nich ma trzech albo czterech 
członków rodziny, możemy założyć, że 
z Medziugorjem miało kontakt około 
200 milionów ludzi. Do tego dochodzi 
wiedza o wielu nawróceniach i łaskach, 
które mają swe źródło w Medziugorju. 
Mówimy o tysiącach konkretnych istnień 
ludzkich. Tak więc z pewnością Medziu-
gorje jest nieocenionym darem Boga dla 
świata i Kościoła. 
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W maju 2009 roku zorgani-
zowaliśmy pielgrzymkę do Me-
dziugorja. Podczas tego tygodnia 
staliśmy się naocznymi świadkami 
nieoczekiwanego świadectwa 
wiary. Jeden z wielokrotnie tu 
przybywających pielgrzymów, dr 
Herbert Seilbold,  złożył w naszej 
wspólnocie świadectwo spotkania 
z Jezusem, którego doświadczył 
na Górze Objawień. Jego słowa 
zostawiły trwały ślad w naszych 
sercach i pamięci oraz zainspiro-
wały do przeprowadzenia z nim 
wywiadu.

- Dotychczas odwiedził Pan 
Medziugorje osiem razy. Jakie 
znaczenie ma dla Pana to miej-
sce?

Przede wszystkim oznacza ono 
bliskość Matki Bożej. Jest ona bar-
dzo odczuwalna, nawet jeśli jest to 
racjonalnie nie do wytłumaczenia i 
jedynie w małym stopniu możliwe 
do przekazania w słowach. Pod-
czas mszy świętej oraz adoracji, 
zgromadzonych wiernych przeni-
ka i napełnia głęboki wewnętrzny 
i zewnętrzny pokój. 

Dzień rozpoczyna się od modli-
twy uwielbienia. O godzinie 9 jest 
msza dla pielgrzymów niemiecko-
języcznych. Przepiękną oprawę 
muzyczną przygotowują siostry ze 
Wspólnoty Błogosławieństw.

- Czy zechciałby się Pan po-
dzielić swoim szczególnym do-
świadczeniem spotkania z Jezu-
sem?

Oczywiście. Myślę, że wiara 
dana jest nam nie po to, by ją 
chować dla samego siebie. Pod-
czas mojej drugiej pielgrzymki 
do Medziugorja doświadczyłem 
intensywnego spotkania z Jezusem 
Ukrzyżowanym. Słowa wydają mi 
się za małe, by wyrazić to odpo-
wiednio. 

Modliłem się modlitwą różań-

cową przed Ukrzyżowanym na 
Górze Objawień. Przy rozważa-
niu tajemnic bolesnych różańca 
świętego spojrzałem na Krzyż i 
przeszył mnie taki duchowy ból, 
którego nigdy w życiu nie od-
czuwałem. Gdy to opowiadam, 
nie opuszcza mnie przekonanie 
o ograniczeniach ludzkiej mowy. 
Doświadczałem bólu, a przecież 
jednocześnie byłem przepełniony 
szczęściem i uwielbieniem Jezusa 
za Jego cierpienie dla naszego 
zbawienia. Wewnętrzne poznanie, 
ból i szczęście odzwierciedlały się 
także w moim ciele, ponieważ cały 
drżałem. Nigdy w moim życiu nie 
doświadczyłem podobnego stanu, 
tak wyraźnej zbieżności doświad-
czeń w duszy i ciele. Jako lekarz 
patrzę na takie zjawiska dosyć 
krytycznie i  przed moim osobi-
stym przeżyciem zawsze bardzo 
powątpiewałem w zasłyszane 
historie tego typu. 

- Czy mógłby Pan tak jak św. 
Paweł Apostoł ująć to w słowach: 
„zostałem zdobyty przez Chrystu-
sa”?

Jestem o tym przekonany. Po 
raz pierwszy w życiu tak dobitnie 
duszą i ciałem zrozumiałem, i 
poznałem całym sobą, znaczenie 
ukrzyżowania Chrystusa. Zosta-
łem zdobyty przez Chrystusa! 
Jezus, Syn Boga, świadomy kim 
jest, ofiarował się na krzyżu, aby 
mnie zbawić. On jest moim Pa-
nem. Chrystus przeniknął moją 
duszę nieporównywalnym bólem 
i niewyrażalnym szczęściem. 
Jednocześnie ciałem wstrząsa-
ły drgawki, których nie jest się 
w stanie wywołać wolą. To, co 
działo się z moim ciałem wywo-
łała intensywność doświadczenia, 
której nawet największą siłą woli 
nie byłem w stanie powstrzymać. 
Jako lekarz wiem, że nie miałem 
objawów hiperwentylacji, czyli 
nadmiernych głębokich oddechów, 

które mogłyby wywołać niepokój, 
przyspieszone tętno, drgawki. Jed-
nakże nie mogłem wolą wpłynąć 
na wstrząsy ciała, które towa-
rzyszyły duchowemu spotkaniu. 
Chrystus nie schodził z Krzyża i 
nie ukazał mi się w swej ludzkiej 
postaci. Nie słyszałem także żad-
nych słów. Pozwolił mi doświad-
czyć Siebie właśnie w taki sposób, 
jak próbowałem to opisać.

- Spotkanie z Jezusem miało 
miejsce kilka lat temu i wcale nie 
wyblakło w pamięci. Zostawiło 
ono wyraźne ślady w życiu?

Bez wątpienia to przeżycie in-
tensywnie naznaczyło moje życie. 
Na nowo przemyślałem system 
wartości, którym żyję. Z pewno-
ścią większą uwagę poświęcam 
ludziom, wśród których żyję. W 
relacjach z bliskimi i kontaktach z 
ludźmi jestem bardziej wrażliwy. 
Dojrzałem w miłości i odpowie-
dzialności za rodzinę i dalszych 
krewnych. Droga wzrastania w 
człowieczeństwie jest pozwole-
niem, by to Bóg mnie prowadził. 
Nie jest ona własną zasługą. Wciąż 
stawiam sobie pytanie, czy to był 
dar od Matki Bożej wiernej sło-
wom „przez Maryję do Jezusa”.

- Jak interpretował Pan to 
spotkanie?

W autobusie, w drodze powrot-
nej na lotnisko, byliśmy zachęcani 
przez kierownika pielgrzymki do 
podzielenia się z innymi swoimi 
przeżyciami, jeśli miały one szcze-
gólne znaczenie, aby służyły wza-
jemnemu zbudowaniu. Wprawdzie 
intuicja podpowiadała mi, że owo 
doświadczenie nie było mi dane 
dla zachowania go w ukryciu, 
jednak pierwszym odruchem był 
wewnętrzny sprzeciw. Bardzo 
opierałem się publicznemu dzie-
leniu doznaną łaską, tak głęboką, 
niczym niezasłużoną. Oznaczało 

w medziugorJu 
złowił mnie chryStuS

Wywiad z dr Herbertem Seilbold, lekarzem pielgrzymującym do Medziugorja
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to dla mnie swoistego rodzaju 
stratę.

Po złożeniu przeze mnie świa-
dectwa, kierownik pielgrzymki 
opowiedział o podobnym doświad-
czeniu wśród jego znajomych. 
Pewna osoba podczas nabożeń-
stwa i modlitw końcowych płakała 
ponad  godzinę. Później szukała w 
klasztorze trapistów teologicznego 
wyjaśnienia tego przeżycia. Popro-
szony o radę mnich odpowiedział, 
że to wydarzenie było pełnym 
miłości doświadczeniem żalu w 
obliczu Ukrzyżowanego. Osobi-
ście traktuję to doświadczenie jako 
przeżycie mojej winy, grzechu, 
przyczynienia się do Jego cierpie-
nia i śmierci na krzyżu oraz jako 
mój głęboki akt żalu z powodu 
grzechów. I chociaż obiektywnie 
wiedziałem o tej prawdzie, to 
jednak nigdy subiektywnie w tak 
intensywny sposób, duchowo i fi-
zycznie, nie byłem jej świadomy.

- Bóg w swej mądrości zna 
zawikłane ludzkie ścieżki. Roz-

mawiał Pan o podobnych do-
świadczeniach z innymi pielgrzy-
mami?

W Medziugorju wielu pielgrzy-
mów, wśród których byli także lu-
dzie o sławnych nazwiskach, prze-
żyło niepohamowany wybuch łez, 
równie nieodpowiadający żadnym 
wcześniejszym doświadczeniom, 
niewytłumaczalny przyczynami 
naturalnymi. Po tym, jak przeła-
mali w sobie postawę „muszę się 
trzymać i zachować fason”, dzielili 
się swoimi przeżyciami we wspól-
nocie, bez obawy utraty prestiżu. 
Długo musieli się uczyć, że nie 
muszą wstydzić się swoich uczuć, 
utraty kontroli nad sobą. Z jednej 
strony uczyli się życia w swoim 
środowisku, w którym spotykali 
się z czasowym lub trwałym nie-
zrozumieniem -  z drugiej strony na 
nowo i pod innym kątem poznawa-
li swoją osobowość. Oczywiście 
ich życie nabrało innego sensu, 
inne cele stanęły na pierwszym 
miejscu, zmienił się dotychczaso-

wy styl życia. Osoby takie konse-
kwentnie i radykalnie zmieniały 
swoje życie i prawdopodobnie 
musiały także doświadczyć nega-
tywnych skutków tych zmian. Tym 
zmianom towarzyszył z pewnością 
ból, walka i rezygnacja, ale także 
radość z powodu wejścia na nową 
drogę życia głęboką wiarą.

- Jakie konsekwencje miało to 
przeżycie dla Pana wiary?

Bardzo poruszyła mnie prośba 
Matki Bożej, abyśmy czytali Pi-
smo Święte. Uczestniczyłem w kil-
ku kursach, aby pogłębić studium 
Biblii i obecnie regularnie czytam 
fragmenty Pisma. Fakt, że jestem 
już na emeryturze pozwala mi po-
święcać więcej czasu na modlitwę, 
a zatem również na wypełnianie 
próśb Maryi, chociaż stan zdrowia 
nie pozwala mi na post o chlebie 
i wodzie. W postne dni podejmuję 
inne formy wyrzeczeń.

Przekład z niem.: 
Alicja B.
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Arcybiskup dr Edmond Farhat 
urodził się w Libanie w 1933 roku. 
Już jako młody ksiądz pracował w 
Rzymie, a następnie reprezentował 
Ojca Świętego jako nuncjusz Stolicy 
Apostolskiej w różnych państwach: 
w Algierii, Tunezji, Słowenii, Ma-
cedonii, Turcji, Turkmenistanie, a 
ostatnio sprawuje tę funkcję w Au-
strii. W czasie islamskiego terroru w 
Algierii energicznie działał w obro-
nie prześladowanych mieszkańców 
i wzywał międzynarodową opinię 
publiczną do odpowiedzialności, 
solidarności oraz wrażliwości na 
potrzeby regionu, znajdującego się 
w kryzysie. Jako nuncjusz w Słowe-
nii odwiedził Medziugorje w roku 
1997. Ponownie przybył w dniach 
od 24 do 27 października 2009, by 
razem z licznie zgromadzonymi 
pielgrzymami celebrować nabożeń-
stwo, modlić się, słuchać spowie-
dzi, a także prowadzić rozmowy z 
pielgrzymami oraz franciszkanami, 
którzy ich gościnnie przyjmują. 
Właśnie w tym czasie udzielił ni-
niejszego wywiadu.

- Ekscelencjo, jakie były oko-
liczności przybycia do Medziugorja 
oraz pierwsze wrażenia?

Chciałbym serdecznie podzię-
kować grupie modlitewnej „Me-
dziugorje”, działającej w Wiedniu 
za możliwość przybycia tutaj. Me-
dziugorje należy przyjąć otwartym 
sercem, ponieważ doświadczenie 
tego miejsca trudno opisać słowa-
mi. Tu bardzo wyraźnie odczuwa 
się tęsknotę człowieka oraz Ducha 
Boga, który nie jest anonimowy, 
lecz obecny przez osobisty kontakt 
z Maryją, a przez Nią, z Bogiem 
Ojcem. Nie można słów Maryi wy-
jaśniać ani definiować za pomocą 
kolejnych słów. Musimy otwierać 
się na nie i wcielać je w życie! Jak 
nasienie wrzucone w ziemię, tak też 
łaska Boża wzrasta w duszy ludzkiej 
i wydaje plon.

- Czy celebracja mszy św. w tym 
miejscu wiąże się z jakimś szczegól-
nym przeżyciem?

Celebracja ofiary mszy świętej 
jest modlitwą. Św. Dionizy powie-

dział: „Modlić się we wspólnocie 
znaczy modlić się potrójnie”. A 
we mszy uczestniczyło ponad 
1000 osób, które wielbiły Boga i 
powierzały się Jego miłosierdziu. 
Właśnie to jest piękne, pełne chrze-
ścijańskiego ducha, pokazujące 
przesłanie Kościoła. Możemy na-
turalnie i spontanicznie zwracać się 
do Chrystusa  tego doświadczyłem 
w Medziugorju. Czułem się kapła-
nem w pełni tego słowa znaczeniu, 
ponieważ celebracja liturgii polega 
przede wszystkim na dziękczynie-
niu Bogu oraz na powierzaniu się 
Jemu, sercem pełnym wdzięczności 
i radości. Właśnie na tym polega 
relacja Syna z Ojcem w Duchu 
Świętym  mogłem to przeżywać i 
każdy z nas jest wezwany do tego 
doświadczenia.

- Jakie było spotkanie z Mir-
janą?

Mirjana jest normalnym czło-
wiekiem, jak każdy inny. Jej sposób 
wysławiania się jest skromny i pro-
sty, ale jednocześnie dla niej cha-
rakterystyczny. To jest tajemnica, 
którą po prostu trzeba przyjąć. Bóg 
powołał nas do bycia chrześcijani-
nami, byśmy w świecie odzwier-
ciedlali Chrystusa. Syn objawił 
nam miłość Ojca. Jeśli próbujemy 
naśladować Jezusa, musimy się 
starać, aby Jego miłość była poprzez 
nas odczuwalna, aby inni ją widzieli 
i jej doświadczali. Można powie-
dzieć, że właśnie to jest znakiem 

rozpoznawczym chrześcijaństwa i 
stanowi o jego wyjątkowości.

- Zamieszkiwanie w czasie piel-
grzymki w klasztorze franciszkań-
skim sprzyja rozmowom z zakonni-
kami. Jak ocenia Ekscelencja ich 
pracę w warunkach dużego obcią-
żenia napływem pielgrzymów?

Wszędzie, gdzie wiele godzin 
zajmuje praca i związany z nią trud, 
przychodzi odpowiednio intensyw-
ne zmęczenie. Przypisane jest to 
także do tego miejsca. Wydaje się, 
że wszystko dzieje się tak normalnie 
i naturalnie, ale tylko ten, kto wie, 
ile poświęcenia i trudu pracy zostaje 
włożone w ten pozornie naturalny 
ład i porządek, wie, że wszystko jest 
tu wspaniale urządzone i potrafi to 
docenić. To nie kwestia słów, lecz 
doświadczenia, także u franciszka-
nów. Ludzie mogą być zmęczeni, 
czasem wykończeni i przeciążeni 
pracą. Jednak w tych dniach, które 
spędziłem u franciszkanów, widzia-
łem w nich radość i Boży pokój.

- Jakim przeżyciem była adora-
cja Najświętszego Sakramentu?

Jezus powiedział: „A oto Ja je-
stem z wami przez wszystkie dni, aż 
do skończenia świata” (Mt 28,20). 
Wierzący, którzy wielbią Jezusa w 
Najświętszym Sakramencie, nie klę-
czą tam przed pustką czy abstrakcją, 
ale przed żywym i obecnym Chry-
stusem. To jest czas osobistego, 
głębokiego kontaktu każdej osoby z 
Jezusem. Czasem przychodzi zmę-
czenie, ale wiara i pragnienie bycia 
z Jezusem dodają sił i pozwalają 
zachwycić się Bogiem.

- Kiedy spotkaliśmy Ekscelen-
cję, mogliśmy zaobserwować, że 
pielgrzymi cieszyli się ze spotkania 
biskupa. Poświęcał im Ekscelencja 
dużo uwagi i zainteresowania.

Ludzie potrzebują kapłanów, 
którzy udzielają im sakramentów i 
spontanicznie mogą się z nimi mo-
dlić. Oczekują, że kapłan przekaże 
im Boże błogosławieństwo.

- Matka Boża objawiła się w 
Medziugorju jako Królowa Pokoju. 
Jak przedstawia się sytuacja poko-
ju na świecie?

Kto powierza się Maryi, 
nigdy nie jest sam

Rozmowa z arcybiskupem Edmondem Farhatem 26 października 2009 w Medziugorju
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Pokój oznacza pokój w sercach, 
w rodzinach, w społecznościach, 
w świecie. W mojej ojczyźnie, w 
Libanie, jest takie przysłowie: „Je-
śli każdy sprzątnie przed swoimi 
drzwiami, będzie czysto na całej 
ulicy”. Jeśli każdy zaprowadzi po-
kój we własnym sercu, będzie on 
panował w całym społeczeństwie. 
Bez osobistego zaangażowania 
oraz odpowiedzialności nie można 
zaprowadzić pokoju, ani go utrzy-
mać, ponieważ pokój jest darem 
Boga. Jak powiedział sługa Boży 
Jan Paweł II: „Nikt nie może uni-
kać obowiązku wzięcia udziału 
w zaprowadzaniu powszechnego 
pokoju.” W Medziugorju modlimy 
się o pokój i to miejsce rzeczywiście 
jest oazą pokoju. Ono pokazuje, że 
możliwe jest życie w pokoju. Jeśli 
cały świat stałby się podobną oazą, 
zapanowałoby szczęście!

- Matka Boża od początku pod-
kreślała: „Jeśli słuchacie moich 
słów i chcecie nimi żyć, idźcie na 
mszę świętą, ponieważ tam jest 
mój Syn”. Maryja wypełnia swoje 
zadanie jako wierna służebnica 
Pana. Nigdy nie wywyższa się po-
nad Jezusa, służy pokojowi jako 
Królowa Pokoju.

Nasza kultura, teologia, du-
chowość rozwija się i staje coraz 
dojrzalsza. Wcześniej pojęcie po-
koju nie było aż tak akcentowane. 
Obecnie staje się on coraz ważniej-
szą kwestią poprzez orędzia Matki 
Bożej i naukę Kościoła, ponieważ 
współczesne problemy pokazują 
głód pokoju. Jesteśmy jednym Cia-
łem Chrystusa: twój pokój jest także 
moim pokojem.

- W Austrii dzień odzyskania 
niepodległości obchodzi się 26 paź-
dziernika. Po mszy świętej udzielił 
Ekscelencja papieskiego błogosła-
wieństwa oraz dokonał aktu ofiaro-
wania Austrii Matce Bożej. Wielu 
Austriaków wyraziło swój sprzeciw. 
Jak postrzega Ekscelencja sytuację 
Kościoła w tym kraju?

Kościół jest mocny i mam na-
dzieję, że będzie się stawał coraz 
silniejszy. Przecież Kościół tworzy 
nie tylko hierarchia, ale wszyscy 
ochrzczeni. Życzyłbym sobie, aby 
było więcej solidarności we wza-
jemnym przebaczaniu i budowaniu 
mostów pojednania. Właśnie ta 
perspektywa była tłem dla zwołania 
przez arcybiskupa Wiednia, kardy-
nała Schönborn, synodu poświęco-
nego misjom. Terenem misyjnym 
jest nasze własne miasto, nasze 
rodziny, środowiska, w których 
żyjemy. Chciałbym, by Kościół w 
Austrii miał odwagę powiedzieć za 
św. Pawłem: „Głoś naukę, nastawaj 
w porę i nie w porę, [w razie potrze-
by] wykaż błąd, poucz, podnieś na 
duchu z całą cierpliwością, ilekroć 
nauczasz.”

- Zadziwił nas Ekscelencja z 
jednej strony świetną kondycją 
fizyczną, wspinając się na Górę 
Objawień, z drugiej strony słowa-
mi, iż w tych okolicach nie powinno 
się poruszać jedynie samochodem, 
ale wyjść na piesze wędrówki. Jaki 
jest związek między naturą a du-
chowością?

Szczerze mówiąc, mam nadzieję, 
że piękno tutejszych okolic zostanie 
nienaruszone. Z pewnością piel-
grzymie ścieżki będą odnawiane i 
przystosowywane, by łatwiej było 
je pokonywać. Ale przyroda jest, jak 
powiedział Sługa Boży, Jan Paweł 
II, zwierciadłem Boga. Skoro stwo-
rzenie jest tak piękne, to jaki musi 
być sam Stwórca!

- Medziugorje leży w Bośni – 
Hercegowinie. W tym kraju żyją 
obok siebie katoliccy Chorwaci, 
Serbowie wyznania prawosławne-
go i Bośniacy, którzy są muzułma-
nami. Udaje się razem żyć od wielu 
lat w pokoju, ale ostatnio pojawiły 
się problemy.

To jest polityka. Z utęsknieniem 
oczekuję wyzwolenia dla tego kraju, 
jak i dla mojej ojczyzny i wszyst-
kich krajów świata, tej wewnętrznej 

wolności, ale także wolności oby-
watelskiej, tak żeby ludzie mogli w 
wolności sumienia wyznawać Boga. 
Jestem przekonany, że tylko Chry-
stus jest odpowiedzią dla każdego 
pokolenia i narodu.

- W Fatimie, w roku 1917, 
Maryja nawoływała do modlitwy 
i pokuty, zanim w tak wielu kra-
jach nastały straszne czasy reżimu 
komunistycznego. W Medziugorju 
objawienia rozpoczęły się w roku 
1981 tuż przed straszną w skutkach 
wojną. Jakie powiązanie można 
zaobserwować między modlitwą, 
a tym, że niektóre wydarzenia nie 
mogły zostać powstrzymane?

Objawienia są dla nas znakami, 
że Chrystus nas nie opuszcza. Nie 
lękajcie się! Mówimy o Lourdes, 
Fatimie, Medziugorje, a jutro może 
być to jeszcze inne miejsce. Bóg 
przemawia do nas na różnorodne 
sposoby i obdarza nas konkretnymi 
znakami, by podnieść nas na duchu. 
Ale tylko Bóg zna miejsce, czas i 
sposób.

- Objawienia trwają od 28 lat. 
Jak ocenia Ekscelencja tak długie 
ich trwanie?

W Medziugorju widać ludzi 
modlących się z radością i nadzieją. 
Ufają Bogu, nawet jeśli wokół jest 
mnóstwo problemów. Kiedy się 
tego doświadczy, trzeba się dołą-
czyć i modlić. Jest takie powiedze-
nie: „Kto się odda w opiekę Maryi 
 nie zginie.” Złóżmy całą naszą 
nadzieję w Matce Najświętszej. Ona 
może nam pomóc i wie najlepiej, 
czego nam potrzeba. Ale jak każda 
matka, chciałaby być poproszona o 
pomoc. Mam nadzieję, że wszyscy 
czytelnicy, bracia i siostry, powierzą 
się z ufnością Matce Najświętszej i 
będą prosić Ją o wstawiennictwo. 
Ona może wyprosić nam wiele łask 
u swego Syna, naszego Zbawiciela 
i Pana Jezusa Chrystusa.

Przekład z niem.: Alicja B.
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ŚwIADECTwO uZDrOwIENIA
21-letniej Sylwii Buza z Włoch, z Padwy.

Urodziłam się i wychowałam w 
rodzinie katolickiej. Mama nie mogła 
pogodzić się z moją chorobą. Gdy za-
uważyła, że pomoc lekarska nie przy-
nosi poprawy stanu zdrowia, zwróciła 
się do pewnego księdza, który polecił 
jej udać się do Medziugorja. Przed 
uzdrowieniem moja wiara w Boga nie 
była zbyt silna. Wierzyłam tak jak inni 
chrześcijanie. Od chwili uzdrowienia 
moja wiara ma całkiem inny wymiar, 
ponieważ dzięki Matce Bożej, której 
wstawiennictwu zawdzięczam moje 
uzdrowienie, doświadczyłam bliskości 
Boga. Wierzę, że Maryja wyprosiła 
mi łaskę zdrowia u swojego Syna. 
Za to Jej nieustannie dziękuję i daję 
świadectwo, że jestem jedną z osób, 
które Ona wybrała i ofiarowała Bogu, 
aby dotknął ją swoją dłonią i uzdrowił. 
Dlatego też czuję się w obowiązku 
podzielić się moim doświadczeniem 
mocy Boga i Jego Miłości, aby Bóg 
mógł być przeze mnie uwielbiony, 
tak jak jest wywyższony każdego 
dnia w sercach i czynach wielu ludzi. 
Bóg żyje. Niech nikt nie mówi, że Go 
nie ma. Oto historia mojej choroby i 
uzdrowienia.

W roku 2004, gdy miałam 16 lat, 
ciężko zachorowałam. Lekarze podali 
mi niewłaściwe leki, co doprowadziło 
do obustronnego paraliżu ciała. Nie 
mogłam chodzić ani się poruszać. 
Byłam poddawana fizjoterapii i pew-
nego dnia moja fizjoterapeutka opo-
wiedziała mi o Medziugorju. Radziła 
mi odwiedzić to miejsce, ponieważ, 
jak mówiła, objawia się tam Matka 
Boża i ludzie uzdrawiani są z różnych 
chorób.

Już trzy dni później jechaliśmy z 
rodzicami autobusem do Medziugorja. 
Przybyliśmy dokładnie 24 czerwca 
2005 r. Tego dnia Ivan miał otrzymać 
objawienie. Zostałam wniesiona na 
wózku aż pod figurę Matki Bożej. 
Modliliśmy się tam od godziny 20 do 

22, gdy na Podbrdo przyszedł Ivan 
i rozpoczęło się spotkanie z Matką 
Bożą. W tym czasie nie modliłam się 
do Boga o uzdrowienie, bo myślałam, 
że nie jestem godna modlić się za sie-
bie i swoje zdrowie. Ale modliłam się 
za wielu innych chorych, aby Maryja 
wyprosiła im łaskę zdrowia. Zawierza-
łam także ludzi, którzy są daleko od 
Boga. I prosiłam Matkę Bożą o łaskę 
wytrwałości wobec perspektywy poru-
szania się na wózku do końca życia. 
Podczas modlitwy na górze Podbrdo 
zdecydowałam się przyjąć krzyż, jaki 
mi ofiarowuje Bóg. W trakcie obja-
wienia zobaczyłam po lewej stronie 
silne, białe światło. Było ono bardzo 
intensywne, ale tak delikatne, że nie 
mrużąc oczu, mogłam na nie patrzeć. 
Po objawieniu pielgrzymi zaczęli śpie-
wać. Gdy skończyło się objawienie, 
światło znikło. Ale ze wszystkich stron 
słyszałam swoje imię, jakby wszyscy 
mnie wołali. Ci, którzy mnie wnieśli na 
górę, wzięli wózek i znosili mnie na 
dół. Ale po kilku metrach wypadłam 
z wózka, uderzyłam głową o kamień i 
straciłam przytomność. Nie odniosłam 
jednak żadnych obrażeń. Przypomi-
nam sobie jedynie, jakbym upadła na 
miękki dywan, nie czułam bólu, było 
to przyjemne. Ciepły głos cały czas 

do mnie mówił i powtarzał słowa. Po 
kilku minutach, nie umiem dokładnie 
określić czasu, otworzyłam oczy i 
zobaczyłam, że wszyscy wokół mnie 
płakali. Po dziewięciu miesiącach 
paraliżu, mogłam poruszać stopami! 
Przede mną zobaczyłam osobę, któ-
ra ręką dała mi znak, żebym wstała. 
Chwyciłam tę dłoń i wstałam. Za mną 
czułam jakby niewidzialne nici, które 
mnie trzymały, tak że byłam przeko-
nana, że nie upadnę, że mogę się już 
samodzielnie poruszać. 

Następnego dnia o własnych 
siłach, bez pomocy innych, wchodzi-
łam ponad cztery godziny na górę 
Krizevac. Od dnia, w którym stanęłam 
na nogi nie siedziałam na wózku. Od 
tego czasu nieustannie uwielbiam 
Boga za to, że obdarzył mnie łaską 
zdrowia. Dzielę się chętnie moim 
doświadczeniem, aby dawać świa-
dectwo. Skończyłam 21 lat i mam 
nadzieję, że Matka Boża dalej będzie 
mnie prowadzić i posługiwać się mną 
tak, żebym mogła być przedłużeniem 
Jej ramion. 

Bogu i Maryi niech będzie chwała i 
dziękczynienie za łaskę, jaka stała się 
moim udziałem.

(Na zdjęciu Sylwia i Maria  Pavlović-
Lunetti 30.12.2009 w Medziugorju)
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Od lat biskup diecezji Mostar-
Duvno, Ratko Perić niestrudzenie 
pracuje nad tym, by zbagatelizować 
wydarzenia w Medziugorju. Przy tym 
nie zwraca uwagi na dobro Kościoła 
i jego interesy, na potrzeby milionów 
przybywających tam wiernych, na stan 
faktyczny ani na już istniejące doku-
menty urzędów kościelnych. Pomimo 
zawziętego lobbingu w Watykanie oraz 
powtarzającej się kampanii, mającej na 
celu dezinformację opinii publicznej i 
wiernych,  wizyta Jego Eminencji, kar-
dynała Wiednia Christopha Schönborna 
w Medziugorju doszła do skutku. To 
spotkanie w jego diecezji musiało być 
dla biskupa szokiem. Była to jedna z 
licznych wizyt, jakie składali zwierzch-
nicy kościelni, którzy przybywali tam 
jako osoby prywatne. Tak było także 
w przypadku kardynała Schönborna. 
Jednak ku zdziwieniu biskupa Pericia, 
w jego sposobie obserwowania oraz 
samego pobytu w Medziugorju można 
było zauważyć, że nie jest to jedynie 
prywatna wizyta. Kardynał wcale nie 
zamierzał ukrywać się przed dzienni-
karzami, wręcz przeciwnie, publicznie 
wypowiadał swoje spostrzeżenia doty-
czące Medziugorja. Jego wypowiedzi 
mają szczególną wagę, ponieważ jest 
członkiem Kongregacji Nauki Wiary 
w Watykanie, która ostatnio oficjalnie 
podjęła dyskusje na temat Medziugorja. 
Jest on jednym z najbardziej cenionych 
teologów naszych czasów oraz bliskim 
współpracownikiem papieża Benedyk-
ta XVI. 

Kardynał zatrzymał się z wizytą w 
Medziugorju od 28 grudnia 2009 do 2 

stycznia 2010. Szczególnie ważna była 
msza święta, celebrowana przez niego 
w noc sylwestrową właśnie w parafii 
Medziugorje. W kazaniu powtórzył 
on deklarację konferencji biskupów 
jugosłowiańskich z roku 1991, w której 
stwierdzono, że „boskie pochodzenie 
objawień pozostaje nieustalone”. I do-
dał: „Objawienia nie zostały oficjalnie 
uznane. Ale to sformułowanie mówi ja-
sno, że chociaż nie został potwierdzony 
fakt pochodzenia objawień od Boga, to 
jednak nie jest to wykluczone.” 

Kardynał powtórzył to, czego nie 
chce zaakceptować biskup Perić, a 
mianowicie stanowisko Kościoła, któ-
ry nie wydaje ostatecznej opinii, póki 
objawienia trwają. Podobnie było w 
przypadku Lourdes i Fatimy. 

We wspomnianej deklaracji biskupi 
Jugosławii chcieli całkowicie odrzucić 
autentyczność objawień w Medziugor-
ju. Jednak ówczesny przewodniczący 
Kongregacji Nauki Wiary, kard. Józef 
Ratzinger dwukrotnie zwracał tekst 
deklaracji, domagając się korekty. 
Później kwestia deklaracji została przez 
Watykan pozostawiona do rozważenia, 
ale z zaznaczeniem, iż wierni, przyby-
wający do Medziugorja powinni zostać 
otoczeni opieką duszpasterską. 

Skutkiem tego dokumentu przede 
wszystkim było zobowiązanie biskupa 
miejsca do wdrożenia środków, któ-
re miały urzeczywistnić opiekę nad 
wiernymi. Jednak ta część deklaracji 
nigdy w pełni nie weszła w życie. Stąd 
też słowa końcowe kardynała, przypo-
minające o konieczności zapewnienia 
pasterskiej opieki biskupa nad pielgrzy-

mującymi: 
„Myślę, że Medziugorje może dalej 

podążać drogą, którą kroczy, ufając w 
opiekę Kościoła, Matki i Nauczycielki. 
Zachowajmy cierpliwość. Matka Boża 
ma wiele wyrozumiałości dla nas, przy-
chodząc do nas już od 29 lat, pozwala 
nam Siebie doświadczać w tak bliskim 
kontakcie, troszczy się o parafię i piel-
grzymujących. Można spokojnie cze-
kać. 29 lat wydaje się długim czasem, 
lecz w perspektywie Boga nie jest on 
wcale tak długi.”

A jak zachowuje się biskup Perić? 
Wysyła pisemne doniesienia, że spo-
wiedzi w Medziugorju niczym spe-
cjalnym się nie wyróżniają. Jego słowa 
zaprzeczają jednak faktom, gdyż na 
miejscu widzimy tysiące ludzi z całego 
świata, czekających w długich kolej-
kach, aby przystąpić do sakramentu po-
jednania, podczas gdy konfesjonały w 
wielu kościołach wydają się zbędnym 
wyposażeniem świątyni. Biskup Perić 
walczy z objawieniami w Medziugorju 
jak Don Kichot z wiatrakami, które jed-
nak w tym przypadku spełniają swoje 
zadanie i przynoszą dobre owoce. Jako 
biskup miejsca powinien się cieszyć z 
każdego gromadzenia się wiernych na 
wspólnej modlitwie, tak jak cieszy się 
nimi każdy uczestnik tych modlitw. 
Powinien przemyśleć swoje osobiste 
cele i wziąć pod uwagę dobro wiernych 
swojej diecezji i pielgrzymów. Taka 
postawa jest niezwykłym wyzwaniem 
dla każdego biskupa, jeśli ją sobie 
uświadomi. Módlmy się do Matki 
Bożej o Jej wstawiennictwo do Ducha 
Świętego, aby Medziugorje i Mostar 
promieniowały pokojem i jednością.

Z gazety chorwacka Veöernji
Autor: Zvonimir Despot

Biskup Ratko Perić podważa prawdziwość 
wydarzeń w Medziugorju

Pielgrzymi oczekujący w kolejkach do konfesjonałów w Medziugorju
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Zna ksiądz biskup naszą 
wspólnotę modlitewną „Oaza 
Maryi Królowej Pokoju”. Żyje-
my duchowością tego miejsca i 
naszym mottem jest żyć świado-
mie Ewangelią razem z Maryją. 
Ostatnio czytałem księdza książ-
kę zatytułowaną „Życie chrześci-
jańskie dzisiaj”, wydaną w roku 
2004. Tytuł jednego z rozdziału 
brzmi jak apel: „Nadaj Ewange-
lii twoją twarz”. Znajduję tutaj 
nawiązania do Medziugorja.

Uważne obserwowanie współ-
czesnych społeczeństw i świa-
topoglądów pozwala mi powie-
dzieć, że wiara jest coraz częściej 
redukowana do samych zasad 
moralnych. Natomiast osobista 
wiara w prawdę Ewangelii, a 
przede wszystkim w Osobę Je-
zusa Chrystusa, nie odgrywa już 
decydującej roli. 

Moim zdaniem, najważniejsze w 
naszej wierze jest właśnie ukierun-
kowanie na osobę. Nasza relacja z 
Jezusem Chrystusem, osobista więź 
i przyjaźń z Nim charakteryzuje i 
odróżnia chrześcijaństwo. I dlatego 
tak istotne jest przypominanie, aby 
tożsamość wiary wyrażała się w 
naśladowaniu Jezusa, a nie tylko 
w przestrzeganiu kilku moralnych 
zasad, dotyczących przyzwoitego 
zachowania. Chodzi o pójście za 
Jezusem i  kształtowanie żywej 
relacji z Nim. 

Posługa duszpasterska w semi-
narium duchownym oraz obecne 
doświadczenia wspólnoty pokazu-
ją mi, że z Medziugorja wypływa 
źródło, z którego rozkwita wiele 
nawróceń. W końcu jedno z naj-
ważniejszych biblijnych przesłań 
brzmi: „Nawracajcie się i wierz-
cie w Ewangelię, Królestwo Boże 
jest blisko”. One spełniają się 
we wszystkich ludziach, którzy 
szczerym sercem czynią pokutę i 
przebaczają. 

Świadomie wierzący bardzo czę-
sto dążą do czegoś więcej, pragną 
adoracji i wchodzenia w tajemnicę 
Jezusa obecnego w Eucharystii. 
Sądzę, że właśnie taka postawa 
jest cenna, to znaczy wyostrzanie 

zmysłów na duchowość, wnętrze, 
serce, modlitwę. Myślę, że ważny 
jest właśnie ten impuls, iskra wypły-
wająca z tego miejsca w kierunku 
całego Kościoła. 

Wspomniał ksiądz biskup o 
nawróceniu. Widocznym znakiem 
jest, w szczególny sposób w Medziu-
gorju, ogromna ilość pielgrzymów 
przystępujących do spowiedzi. W 
naszym kraju często uważa się 
sakrament pojednania za zbędny. 
Jednak wielu, którzy doświadczyli 
Medziugorja, opowiada o bardzo 
ważnej roli spowiedzi.

U wielu zniknęła świadomość, 
że bez ciągłego nawracania nie mo
żna być chrześcijaninem. Właśnie 
nawrócenie uważam za decydu-
jące i znaczące, ponieważ mamy 
ciągle zaczynać od nowa. Myślę, 
że powinniśmy na nowo odkryć 
ten skarb, jaki jest nam dany w 
sakramencie pojednania, oraz na 
nowo przyjąć pełnię pojednania i 
zbawienia. 

Duchowe życie potrzebuje towa-
rzyszenia oraz osobistego wyznania 
w sakramencie pokuty. Myślę, że 
jeśli ktoś naprawdę szuka ducho-
wego życia, nie minie tego aspektu 
obojętnie. Jest różnica, jeśli ktoś 
powie: „Chciałbym się kiedyś 

zmienić”, czy też nazwie tę chęć 
poprawy bardzo konkretnie, po 
imieniu. Jest przecież różnica 
między słowami: „Jestem prze-
ciętnym człowiekiem”, a szcze-
rym przyznaniem i wewnętrznym 
uznaniem, że jestem człowiekiem 
grzesznym. Jest różnica, czy sam 
ze sobą dojdę do ładu, czy też 
przyjmę przebaczenie od Boga, 
dane mi przez posługę kapłana 
w Kościele. 

Z niektórymi sprawami nie 
umiemy sobie poradzić sami. 
Wina ma swój wymiar, który 
ostatecznie dotyka Boga, a także 
wspólnotę człowieka z innymi 
ludźmi, oraz Kościół. Dlatego tak 
ważne jest, że przebaczenie jest 
potwierdzane słowami kapłana, 
którego realna obecność pozwala 
mi przyjąć usprawiedliwienie, to 
znaczy mogę oddać ciężar ciążą-
cej na mnie winy.
Skutkiem nawrócenia jest po-

jednanie i pokój. Przesłaniem 
głównym Medziugorja jest właśnie 
głoszenie pokoju. Ksiądz biskup 
zapytany niegdyś, czy powinno 
się kontynuować msze święte w 
intencji pokoju, odpowiedział, że 
ta modlitwa jest niezwykle istotna 
w każdym czasie.

Według rytu sakramentu spowie
dzi, kapłan wypowiada po udziele
niu rozgrzeszenia słowa: „Idź w 
pokoju!”. Tak więc źródła tego 
sa kramentu, posługi jednania po-
przez przebaczenie grzechów, po-
wierzonej uczniom przez Jezusa, 
należy szukać w pozdrowieniu, 
jakie Jezus skierował do uczniów 
tuż po zmartwychwstaniu: „Pokój 
Wam!”. Jest to kwestia zasadnicza 
w sakramencie pojednania, gdyż 
wewnętrzny pokój z Bogiem, z 
innymi, z samym sobą, jest wa-
runkiem pokoju zewnętrznego, 
powszechnego, wspólnotowego. 
W tym sensie możemy żyć w po-
koju jako społeczności, jeśli tylko 
żyjemy w pokoju z samym sobą i 
z Bogiem. 

Myślę, że nawet jeśli nie do-
świadczamy bezpośrednio wojny, 
to jednak dużo jest w nas otwartej 

MEDZIUGORJE – ŹRÓDŁO NAWRÓCEŃ
Wywiad z biskupem Insbrucku, dr Manfredem Scheuer’em
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i ukrytej przemocy. W końcu jest 
wiele słów, które ranią i niszczą. 
Wiele jest konfliktów, rywalizacji 
i wcale nie tak mało zawiści. Tak 
więc wewnętrzne nastawienia, które 
potrzebują nawrócenia i głębokiej 
przemiany są związane z zewnętrz-
nymi warunkami życia w pokoju. 

Mówi się często, że Medziugorje 
jest miejscem, gdzie rodzą się po-
wołania. Jakie jest zdanie księdza 
biskupa jako osoby, która posługi-
wała w seminarium?

Pracowałem w seminarium od 
1988 do 1996 r. W tym czasie do 
seminarium wstąpiło kilku młodych 
ludzi, których powołanie zrodziło 
się w Medziugorju. Trzeba pod-
kreślić, że powołanie to dłuższy 
wewnętrzny proces, jednak często 
Medziugorje jest tym miejscem, 
gdzie zostaje wyrażane w słowach 
i pozwala człowiekowi zmienić 
kurs życia, doświadczyć, jaka jest 
jego życiowa droga. U niektórych 
realizuje się w wyborze stanu ka-
płańskiego lub zakonnego. 

Oczywiście pierwszy impuls 
odczucia powołania nie jest wła-
ściwym powołaniem, które samo w 
sobie jest procesem. Tak też było z 
pierwszymi apostołami. Także św. 
Piotr został powołany przez Jezusa, 
ale później musiał przejść przez 
długie lata nauki. Musiał dojrzewać, 
rozwijać się, nawracać i w końcu 
przeżyć próbę wiary, gdy ujrzał 
oblicze Jezusa cierpiącego i spoj-
rzał Mu w oczy. To było dla niego 
bardzo bolesne, ale i oczyszczające. 
Podobnie postrzegam powołania, 
jakie mają miejsce w Medziugor-
ju. Mógłbym powiedzieć, iż tam 
rozkwita pierwsza miłość, która 
potrzebuje rozwoju i dojrzewania. 

Jesteśmy wdzięczni za każde po-
wołanie. Tym bardziej, że seminaria 
duchowne w Austrii nie są przepeł-
nione, a kandydatów we wszystkich 
diecezjach jest niewielu.

Dlatego też proszę mieć świa-
domość, że potrzebujemy powołań 
kapłańskich, zakonnych, ludzi 
świeckich, którzy poświęcaliby 
się pomocy w duszpasterstwie i 
kościele. Powołanie nie jest wymy-
słem człowieka, ale zaproszeniem 
Boga i przyjęciem Jego wołania. 
Potrzebujemy ludzi, którzy będą 
umieli usłyszeć głos Boga i być 

do Jego dyspozycji. Jest to wymiar 
posłuszeństwa, który jest częścią 
powołania.

Kiedy rozważa ksiądz biskup 
doświadczenia z Medziugorja, jaką 
przyszłość widzi ksiądz dla tego 
miejsca?

Tę kwestię zostawiam Kongre-
gacji Nauki Wiary, czyli gremium 
odpowiedzialnemu za przeprowa-
dzenie odpowiednich badań. 

W pierwszej kolejności obja-
wienia poddawane są obserwacji. 
Zgodnie ze słowami Karla Rahnera, 
mają one charakter objawień pry-
watnych. To znaczy, że mogą być 
przeżywane przez osoby widzące 
jako bezwarunkowy nakaz, wyma-
ganie Ewangelii w danym czasie. 
W tym sensie nie są obowiązujące 
dla wszystkich na świecie. Tak jest 
też z innymi objawieniami maryjny-
mi, które już zostały uznane przez 
Kościół. 

Z drugiej strony trzeba patrzeć 
na owoce, jakie przynosi Medziu-
gorje. Są to owoce, które prowadzą 
do umocnienia życia sakramen-
talnego, świadomości członków 
Kościoła, umocnienia powołania. 
Widzę, że także wymiar socjalny 
wiary pozytywnie się zmienia. A 
przecież Ewangelia mówi nam, 
abyśmy rozróżniali duchy według 
kryterium skutków, owoców. 

Na zakończenie chciałbym 
zadać jeszcze jedno pytanie: jakie 
znaczenie mają objawienia Maryi 
oraz Jej nawoływanie do nawró-
cenia, w czasach naznaczonych 
brakiem ojca i coraz częściej bra-
kiem matki?

Bóg nie chce nas, ludzi zbawiać 
na siłę, to znaczy szanuje naszą 
wolność, potrzebuje naszej zgody i 
czynów, życia razem z Nim. „Fiat” 
Maryi, Jej gotowość zrodzenia 
Syna Bożego, ofiarowania życia, 
stanowi decydujący element historii 

zbawienia. W tym sensie nie można 
mówić o konkurowaniu między Je-
zusem a Maryją, ponieważ Ona była 
pierwszą wierzącą, Jego uczennicą, 
wskazującą na Niego: „Czyńcie, 
cokolwiek wam powie!”. Aż po sam 
Krzyż jest przy Jezusie, stoi pod 
Krzyżem. Ona jest u progu kształ-
tującego się Kościoła, mianowicie 
razem z uczniami trwa na modlitwie 
w okresie między wniebowstąpie-
niem Jezusa, a zesłaniem Ducha 
Świętego. Ona jest pierwowzorem 
Kościoła. I może brzmi to trochę 
technicznie, ale jest prototypem 
pierwszego wierzącego człowieka. 

Myślę o pobożności wiernych, 
o bardzo rozwiniętym kulcie Matki 
Najświętszej wśród prostego ludu, 
który z ufnością dziecka zwraca się 
do Niej w każdej potrzebie. Nie da 
się go usunąć, nawet jeśli zdarzały 
się w historii okresy zapomnienia. 

W poprzednich latach widoczny 
był w Kościele zanik kultu świę-
tych, a szczególnie nabożeństwa do 
Matki Bożej, który jedank ostatnio 
powraca. Wyraźnym tego znakiem 
są coraz częstsze pielgrzymki do 
miejsc objawień maryjnych. Innym 
przykładem jest także sposób prze-
żywania Adwentu i Bożego Naro-
dzenia. Myślę, że Maryja odgrywa 
wielką rolę w świadomości i wierze 
ludzi. Wstawia się za nami, a więc 
zawierza nas Bogu, nie zapomina o 
nas. Nie możemy wierzyć, ograni-
czając się do wiary osobistej jako 
„sprawy prywatnej”, nie jesteśmy 
jako wierni „singlami”, ale żyjemy 
we wspólnocie Kościoła, a do niej 
w szczególny sposób należą święci. 
Do tego dołączyć musimy żyjących 
i umarłych. Myślę, że nabożeństwo 
do Matki Bożej będzie w przyszło-
ści przeżywało renesans, który już 
się rozpoczął. 

Przekład z niem.: Alicja B.
Artykuł pochodzi z austriackiego 
kwartalnika Medjugorje. Gebet-

Orędzie Matki Bożej dla parafii w Medziugorju 
i świata z 25 czerwca 2010 (29 rocznica objawień): 
Drogie dzieci, z radością zachęcam was do radosnego życia Mo-

imi orędziami. Tylko wtedy, drogie dzieci, będziecie bliżsi mojemu 
Synowi. Ja pragnę prowadzić was wszystkich tylko do Niego. W 
Nim znajdziecie prawdziwy pokój i radość waszego serca. Błogo-
sławię was wszystkich i kocham was niezrównaną miłością. 

Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.
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Ojcze, wizytę kardynała Wied-
nia, Christopha Schönborna, 
można określić w historii tego 
miejsca jako przełomową. Jako 
prowincjał, przyjmował ojciec księ-
dza kardynała na terenie parafii 
w Medziugorju. Jak interpretuje 
ojciec tę wizytę?

Rzeczywiście było to historycz-
ne wydarzenie dla Medziugorja, dla 
nas księży i dla Kościoła, ponieważ 
wysoki hierarcha kościelny, uznany 
teolog i mariolog, autor wielu ksią-
żek z zakresu teologii, wyraził jasno 
swoją osobistą opinię na temat tego 
miejsca. Dla każdego człowieka 
dobrej woli, wyraziste były jego 
słowa, dotyczące objawień Mat-
ki Bożej, osób widzących, treści 
orędzi, teologii pastoralnej Maryi. 
Nie trzeba ani tego wyjaśniać, ani 
analizować. Wydaje mi się, że jego 
wyrażane w słowach nastawienie do 
wszystkiego, co się tu dzieje, mówi 
samo za siebie. 

Jak widzi ojciec jako prawnik 
kwestię Medziugorja w Kościele, 
szczególnie na płaszczyźnie na-
uczania wiernych?

Chciałabym powtórzyć to, co 
wielokrotnie podkreślałem, miano-
wicie: parafia Medziugorje należy 
do naszej franciszkańskiej prowin-
cji. Tak więc naszym zadaniem - 
moim jako prowincjała oraz innych 
kapłanów, którzy współpracują z 
ojcem Petarem Vlasiciem, probosz-
czem - jest w pierwszej kolejności 
troszczenie się o prowadzenie 
duszpasterstwa zgodnie z nauką 
Kościoła. 

Szczególnie istotne jest zapew-
nienie przybywającym pielgrzy-
mom odpowiednich warunków, 
możliwości wyciszenia i możliwie 
najowocniejszego wejścia w at-
mosferę modlitwy, która jest tutaj 
bardzo intensywna. 

Naszym zadaniem jest także 
wspieranie właściwej pobożności, 
aby pielgrzymi godnie przystępo-
wali do sakramentów. Wszystko 
musi przebiegać zgodnie z nauką 
Kościoła i nie wątpię, że tak do tej 
pory było. 

Opinię o Medziugorju zostawia-
my Magisterium Kościoła, które jest 
kompetentne dla wypełnienia tego 
zadania. 

Wizyta kardynała była wielkim 
wsparciem dla kapłanów pracują-
cych już od 28 lat przy przyjmowa-
niu pielgrzymów i sprawowaniu 
nad nimi opieki duszpasterskiej.

Ogromny zaszczyt, satysfakcja 
nie tylko dla księży naszej prowin-
cji, lecz także dla tych wszystkich, 
którzy zjawili się tu w ostatnich 
latach, aby poświęcić się pracy w 
tym miejscu. Jednocześnie dodało 
nam odwagi i otuchy spotkanie z tak 
ważnym zwierzchnikiem Kościoła, 
który publicznie wyraża swą przy-
chylną opinię na temat Medziugor-
ja, widzi owoce tego miejsca, uznaje 
je i błogosławi. 

Kardynał powiedział, że od 
wielu lat słyszał o świadectwach, 
uzdrowieniach, powołaniach do 
kapłaństwa i zakonu pod wpływem 
Medziugorja. I dlatego też posta-
nowił osobiście przyjechać, aby 

poznać źródło i drzewo, które już 
od 28 lat wydaje dobre owoce. Tym 
drzewem jest Matka Boża, którą 
Bóg przysłał do Medziugorja. Tak 
piękne słowa, skierowane przy stole 
do nas, kapłanów, odebraliśmy jako 
prawdziwe błogosławieństwo. 

W Medziugorju każdy jest mile 
widziany. Jesteśmy częścią Ko-
ścioła i wierzę, że to miejsce jest 
błogosławieństwem, prezentem 
od Boga dla Kościoła, co także 
podkreślał wielokrotnie kardynał. 
Powtarzał, że powinniśmy służyć 
Bogu i Kościołowi właśnie dlatego, 
że doświadczamy niczym niezasłu-
żonej łaski Boga, danej światu przez 
Medziugorje. 

Jak widzi ojciec swoje życie? 
Jaki wpływ wywarło na ojca Me-
dziugorje?

Dla mnie osobiście jest ono da-
rem. Najpierw przybyłem tu jako 
pielgrzym, później jako kapłan, 
potem proboszcz, a teraz jestem 
zwierzchnikiem tego świętego 
miejsca. W ten sposób dane mi było 
przeżywać bardzo blisko i jakby od 
wewnątrz wszystko, co się tu działo 
oraz słowa Matki Bożej. 

O Medziugorju możemy czytać, 
słuchać, oglądać zdjęcia, jednak 
przybyć i żyć tutaj, to całkiem inna 
rzeczywistość. Wtedy poznaje się 
cud Medziugorja dużo głębiej, idzie 
się ścieżką, wskazywaną poprzez 
orędzia, w szkole Matki Bożej. Dla 
mnie jest to ogromna łaska i praw-
dziwe błogosławieństwo, które 
da je mi siłę do odpowiedzialnego 
po dejmowania zadań, związanych 
z nowymi obowiązkami. 

Medziugorje 
jest błogosła-

wieństwem 
dla Kościoła

Rozmowa z prowincjałem, 
dr Ivanem Sesarem 

30 grudnia 2009
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z 25 maja 2010
Drogie dzieci, Bóg udzielił 

wam łaski, abyście żyli oraz 
chronili całe dobro, jakie jest w 
was i wokół was oraz abyście 
motywowali innych do bycia 
lepszymi i bardziej świętymi. 
Jednak szatan nie śpi i za po
średnictwem modernizmu od

wra ca waszą uwagę i wprowa
dza na swoją drogę. Dlatego, 
drogie dzieci, poprzez miłość 
do mojego Niepokalanego 
Se r ca miłujcie Boga ponad 
wszy stko i żyjcie jego przyka
zaniami. W ten sposób wasze 
życie nabierze sensu, a pokój 
zapanuje na ziemi. Dziękuję, 
że odpowiedzieliście na moje 
wezwanie.

z 25 kwietnia 2010
Drogie dzieci, w tym cza

sie, kiedy w sposób szczegól
ny modlicie się i poszukuje
cie Mojego wstawiennictwa, 
za chęcam was do modlitwy, 
drogie dzieci, abym poprzez 
wa sze modlitwy mogła wam 
pomóc, aby jak najwięcej serc 
otwarło się na moje orędzia. 
Módlcie się w moich inten
cjach! Ja jestem z wami i orę
duję u Mego Syna za każdym 
z was. Dziękuję, że odpowie
dzieliście na Moje wezwanie.

z 25 marca 2010
Drogie dzieci, dziś znowu 

pra gnę was wszystkich zachę

cić do tego, byście byli mocni 
w modlitwie i w chwilach, kie
dy was dotykają doświadcze
nia. Przeżywajcie w radości i 
pokorze wasze chrześcijańskie 
powołanie i dawajcie wszyst
kim świadectwo. Ja jestem z 
wami i wszystkich was niosę 
do mojego Syna Jezusa. On bę
dzie waszą mocą i oparciem. 
Dziękuję, że odpowiedzieli
ście na moje wezwanie. 

Objawienie się Matki 
Bożej Mirjanie Dragi-

cević-Soldo z 18 marca 
2010

Kilka tysięcy wiernych 
zgromadziło się na modlitwie 
różańcowej przy „Niebieskim 
Krzyżu”. Objawienie zaczęło 

się o 13:50 i trwało do godz 
13:54. Matka Boża przekazała 
następujące orędzie:

Drogie dzieci. Dziś wzy
wam was, abyście kochali 
całym waszym sercem i całą 
waszą duszą. Módlcie się o 
dar miłości, ponieważ gdy du
sza kocha przyzywa do siebie 
mojego Syna. Mój Syn nie od
rzuca tych, którzy Go wzywa
ją i pragną żyć według Niego. 
Módlcie się za tych, którzy nie 
rozumieją miłości, którzy nie 
rozumieją co oznacza kochać. 
Módlcie się, aby Bóg był dla 
nich Ojcem nie sędzią. Moje 
dzieci, bądźcie wy moimi apo
stołami, bądźcie moją rzeką 
miłości. Potrzebuję was. 

Dziękuję. 

ORĘDZIA 
maTki 
BOŻEJ 
Dla 
ParaFii 
w meDziu-
gorJu 
I DLA ŚWIATA
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W lipcu 2008 roku widzieliśmy 
wstrząsające obrazy uwolnienia 
Ingrid Betancourt oraz usłyszeliśmy 
dane przez nią świadectwo. Uwol-
nienie to nie miało jedynie wymiaru 
politycznego. Należy bowiem wy-
ciągnąć z tego niepowtarzalnego 
doświadczenia, które tak silnie od-
działywało na społeczeństwo naukę 
odnoszącą się do człowieczeństwa, 
a zwłaszcza  pouczenie duchowe.

Dzięki wyznaniom Ingrid moż-
liwe jest przypomnienie tego świa-
dectwa, bez specjalnych uniesień. 
Aby czytelnik mógł właściwie 
prześledzić jego przebieg może 
skorzystać z dwóch wystąpień: 
pierwszego, z 6 lipca 2008 w Ba-
zylice SacreCoeur na Montmartre 
oraz wywiadu udzielonego 11 lipca 
2008 kanałowi Europe 1. 

Pociągnięta ku nicości 
„pustyni”, aby odżyć. 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy udręczeni jesteście”.

Świadectwo ocalonej – od Bogo-
ty do Lourdes – przemawia siłą ob-
razu, głębokim znaczeniem gestów, 
ogołoconym ze słów bogactwem. Z 
perspektywy czasu widzimy, że po-
szczególne akordy wydarzeń tworzą 
całość, które Bóg w Swej Opatrzno-
ści wspaniale zharmonizował1.

Cały świat został poruszony tym 
niezwykłym wydarzeniem: wido-
wiskowym „wskrzeszeniem” po 
sześciu latach niewoli w zielonym 
piekle dżungli w północnej Ama-
zonii. Wskrzeszeniem malującym 
się na twarzy, na której wyryta 
była zadziwiająca pogoda ducha, 
podkreślona wielką pokorą. Zgod-
nie z tym, z czego zwierzyła się 
wiele razy Ingrid Betancourt były 
one skutkiem jej relacji z Bogiem 
i od dania się Mu, zgłębienia Biblii, 
rozmyślania i modlitwy oraz prze-

baczenia krzywd.
Ingrid nie przeżyła tej otchłani 

sama, lecz z Bogiem (nawet jeśli 
pozbawiona była komunii świętej) 
i ludźmi. Gdy od jednych doświad-
czyła podłości, od kogoś Innego 
 tajemnicy miłosierdzia. On przy-
prowadził ją do siebie swoją drogą: 
Betancourt poznała Biblię czytając 
historię Hioba, Maryi, św. Pawła…. 
Rozmyślając nad doświadczeniem 
przez nich pomocy Ducha św. In-
grid nie przestała się modlić za swo-
ją rodzinę, towarzyszy dzielących 
z nią podobny los, za samą siebie, 
zwłaszcza w ciemnych chwilach. 

Kto mógł nie zauważyć u In-
grid Betancourt przywiązanego do 
nadgarstka różańca, uplecionego 
ze sznurków i guzików? Wszystko 
to nie tylko dało jej siłę do prze-
baczenia swoim oprawcom, ale 
także do rozpoczęcia ewangelizacji 
tych agresywnych, ateistycznych, 
niewierzących lub też obojętnych 
ludzi. Opuszczając siebie, zmu-
szona porzucić politykę i związane 
z nią niebezpieczeństwa i miraże, 
odnalazła Boga. 

Pomimo korzeni wiary zaszcze-

pionych przez rodziców, praktyka 
religijna Ingrid ograniczała się je-
dynie do „nauk politycznych”… Po-
rzuciła modlitwę, a Maryję uważała 
za „głupawą”… Jej Credo stanowiła 
ekologia i walka polityczna. 

Wyprowadzona przez Boga na 
„pustynię”, „kołysana na kolanach 
spoczywała na Jego piersi”. Ingrid 
odkryła wszystko na nowo, swoją 
dawną wiarę, jakby i do niej mówił 
Pan: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy utrudzeni i udręczeni jeste-
ście a Ja was pokrzepię”. Ojciec ją 
odnowił, przywracając jej dziecięcą 
duszę, mającą coś z drogi zawierze-
nia Tereski z Lisieux. Ingrid odnala-
zła natychmiast Maryję, „Madonnę 
ze ściennych fresków” z francuskich 
świątyń. To dlatego mogła  mówić 
o swojej „słodkiej Francji”.  

„Bóg wybrał właśnie to, co głupie 
w oczach świata, aby zawstydzić 

mędrców” (1 Kor 1,27)

Walka Betancourt o fotel prezy-
denta w wieku 40 lat w ówczesnym 
kontekście była prawdziwym i czy-
stym szaleństwem. Jej mąż widział 
to dobrze…

„Oto stoję u drzwi i kołaczę...” (Ap 30,20)

śWiAdectWo WiAry 
iNGrid BetANcoUrt
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Pamiętnego dnia 2 lipca 2008, 
wychodząc z samolotu Ingrid uklę-
kła2 razem z matką i towarzyszami 
swojej niedoli. Nie uczyniła tego na 
pokaz. Chciała wypełnić swe przy-
rzeczenie: obiecała uwielbić Boga 
zaraz po uwolnieniu. Kobieta wiel-
kiej odwagi, w poczuciu obowiązku 
nie bała się tego uczynić wobec 
całego świata. Przeszedł tamtędy 
Bóg. Nie wstydziła się. Tym gestem 
uwielbiła Go i wyznała swą wiarę. 
Uczyniła podobnie jak Jan Paweł 
II, który zawsze klękał w każdym 
kraju, jaki odwiedzał. 

Przybywając do Paryża, od 
pierwszej chwili urzekła wszyst-
kich swoim wewnętrznym poko-
jem, równowagą: Ingrid przeszła 
metamorfozę, była nową kobietą 
pomimo tylu okrucieństw jakich 
doświadczyła. Twarz jej wyraźnie 
Kimś lśniła, a to przykuło uwagę 
wszystkich.  Ingrid pochwyciła od 
Niego możliwie wszystko, wraz z 
tym, co najtrudniejsze: przebacze-
nie krzywd. I to jakich krzywd! 
Promieniała wielkim pokojem, 
Bożym pokojem. Jedynie wielkie 
cierpienie pozwala zrozumieć, kim 
jest Bóg. Dzięki Niemu, powraca-
jące z piekła Dobro miażdży Zło i 
pochłania wszystko wraz z sobą: 
gorycz, chęć zemsty... Obecny dziś 
brak szacunku domaga się bardziej 
niż kiedykolwiek złożenia świadec-
twa wiary. Potrzebne było, aby ktoś 
to rozpoczął. 

14 lipca Prezydent Francji ośmie-
lił się publicznie wspomnieć o „mo-
dlitwie jej dzieci” (modlitwie Ingrid) 
jako o zbawczym elemencie. 

Po powrocie do Francji, Betan-
court nie kryła swej jedynej ozdoby 
– różańca. Jest on znakiem jej nowej 
znajomości, miłości, bliskości z Ma-
ryją. Nie czyniąc niczego na pokaz, 
Ingrid nie bała się modlić w znanym 
kościele SaintSulpice, a następnie w 
bazylice SacreCoeur wypełniając w 
ten sposób swoje podwójne przyrze-
czenie: pierwsze złożone przez ojca, 
który powierzył córkę Najświętsze-
mu Sercu Jezusa na krótko przed swą 
śmiercią i drugie będące osobistym 

poświęceniem się Panu za wysłucha-
nie prośby o uwolnienie. 

„Jeśli oznajmisz mi datę mojego 
uwolnienia, będę cała Twoja”, obie-
cała 1 czerwca, w miesiącu Najświęt-
szego Serca Jezusowego, a 27 dnia 
przewidywała swoje uwolnienie…

Nauka płynąca z uwolnienia: 
gołąb przygotowujący się 

do lotu nad ziemią
„Oto siewca wyszedł siać”

(Ewangelia z 12 lipca)
Kilka dni po przybyciu do Fran-

cji Ingrid przypięła do sukienki 
wspaniałą broszkę w formie gołę-
bia – symbol Kolumbii, Pokoju, 
który Betancourt pragnie głosić 
oraz symbol Tego, który tak wiele 
jej pomógł: Ducha św., o którym 
Jezus powiedział, że pocieszać 
będzie Kościół w Jego zbawczej i 
ewangelizacyjnej misji. 

Spośród wielu większych zna-
ków przemawiających przez to wy-
darzenie najbardziej zapamiętamy 
niezaprzeczalne objawienie się w 
nim Ducha św. Nie idealizując na-
leży stwierdzić, iż Ingrid ukazała się 
wielu jako światło, odpowiedzialne 
za wskazywanie bezbronnej Ziemi, 
poprzez rozświetlające świadectwo 
o Świetle „oświecającym każde-
go człowieka”. Przygotowana w 
„wieczerniku” w dżungli, Ingrid 
doświadczyła osobistego Zesłania 
Ducha św. Teraz czuje, że powinna 
modlić się nie tylko za swoich wciąż 
więzionych towarzyszy, ale poma-
gać wszystkim więźniom. Kanałowi 
Europa 1 Ingrid oświadczyła: 

„ Potrzebuję pomocy w uwolnie-
niu innych… Odtąd moje miejsce 
jest w świecie, wszędzie tam, gdzie 
będę mogła dotrzeć”. 

Duch św. jest symbolem ogól-
noludzkim. Należy zatem przyjąć 
to wezwanie. Jeden ze słuchaczy 
odpowiedział : „Dziękuję, że oży-
wiła Pani moją wiarę, dziękuję, że 
podniosła nas Pani na duchu”. 

Według Ingrid Betancourt, jej 
spokojne uwolnienie „pozbawione 
strzałów i ofiar” jest znakiem tego, 
że powinniśmy być wolni od wszel-
kich naszych zniewoleń. Ingrid zrzu-

Ingrid z dziećmi, w okresie kam-
panii prezydenckiej w Kolumbii

Íngrid Betancourt (ur. 25 grudnia 1961 w 
Bogocie) – kolumbijska działaczka polityczna 
i aktywistka na rzecz praw człowieka, kandy-
datka na prezydenta kraju w 2002, znana z 
walki z korupcją, niesprawiedliwością spo-
łeczną i handlem narko tykami. Uprowadzona 
siłą podczas kampanii wyborczej 23 lutego 
2002, do 2 lipca 2008 była zakładniczką gru-
py rewolucyjnej FARC.

Pochodzi ze znanej kolumbijskiej rodziny 
politycznej: jej ojciec był ministrem edukacji, 
a matka - senatorką. Jako dziecko spędziła 
wiele lat za granicą, głównie we Francji, gdzie 
jej ojciec pełnił funkcję ambasadora Kolumbii 
przy UNESCO. Kilka lat spędziła w swojej oj-
czyźnie, ale na studia powróciła do Francji, 
ucząc się na prestiżowej uczelni (Instytut 
Nauk Politycznych) w Paryżu. Tu poznała 
męża, Francuza, za którego wyszła w 1981.

W 1990 rozwiodła się i powróciła do Bo-
goty, gdzie rozpoczęła pracę w ministerstwie 
finansów. W 1994 została wybrana do kolum-
bijskiego parlamentu, a 4 lata później założyła 
własną partię Oxígeno Verde. W tym samym 
roku zdobyła mandat senatorski. W 2002 Ín-
grid Betancourt podjęła decyzję o starcie w 
wyborach prezydenckich. 23 lutego 2002, 
podczas kampanii wyborczej została uprowa-
dzona niedaleko miasta Florencia przez gru-
pę rewolucyjną FARC. Od tego momentu była 
jednym z najbardziej znanych zakładników 
spośród kilku tysięcy osób uprowadzonych 
przez członków tego ruchu. Choć zgadzała 
się z ich dążeniami, to wcześniej wielokrotnie 
potępiała używanie przez nich siły w celach 
politycznych.

O jej uwolnienie zabiegała Francja, jako 
że otrzymała po mężu obywatelstwo. Jej 
sprawę popierały liczne osobistości francu-
skiego świata kultury, które organizowały co 
pewien czas spotkania, które miały przypo-
mnieć światu los Íngrid i innych zakładników 
przetrzymywanych w południowoamerykań-
skiej dżungli. Francuski piosenkarz Renaud 
poświęcił jej dwie piosenki z albumu Rouge 
sang (2006): śpiewaną po francusku Dans la 
jungle oraz jej hiszpańskojęzyczną wersję En 
la selva.

Uwolniono ją 2 lipca 2008 w wyniku ope-
racji kolumbijskiego wywiadu i wojska. Zosta-
ła przechwycona podstępem wraz z trzema 
porwanymi amerykańskimi prywatnymi do-
radcami wojskowymi i jedenastoma jeńcami 
(żołnierzami kolumbijskimi), a także dwoma 
dowódcami FARC. 

10 września 2008 otrzymała Nagrodę 
Księcia Asturii za działalność humanitarną. 
W uzasadnieniu napisano, że „Uosabia tych 
wszystkich, którzy na świecie są pozbawieni 
wolności”.
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ciła łańcuchy pozostawiając jedynie 
ten, który oswobadza – różaniec. 

Drugim ważnym znakiem jest 
więc „powrót Ingrid do Życia” try-
skającego z serca buszu i cierpienia. 
Nie chodzi jednak o samolubne 
zba wienie. Więziona przeczuła 
instynktownie, iż jedynie modlitwy 
i nawrócenie mogą ocalić jej towa-
rzyszy od poczucia beznadziejności. 
Inaczej mówiąc, zmartwychwstanie 
Ingrid jest synonimem nawrócenia 
i ewangelizacji. Betancourt pro-
mieniała swym słodkim Mistrzem 
pośród bandytów i więźniów. W 
rzeczywistości przywróciła kilku 
osobom wiarę, na przykład Johnowi 
Pincho, któremu udało się szczęśli-
wie zbiec. 

Nowością jest, że Ingrid, powra-
cając do źródeł Ewangelii przetwa-
rza Ją w pewnym sensie, nie tylko 
poprzez sposób, w jaki ją przeka-
zuje, ale dlatego, że nie próbuje 
jej wyjaśniać, roztrząsać. Oddaje 
ją w sposób konkretny, poprzez 
swoje doświadczenie, słowa, gesty 
i spojrzenie. W pewnym sensie 
czyni siebie Dobrą Nowiną przy-
pominając Jezusa z przypowieści. 
Ingrid nie „wykłada” Ewangelii; 
ona Ją wydobywa, żyje Nią. Tkwi 
w tym coś, co powinno zastanowić 
Kościół jeśli chce On, aby młodzi i 
nie znający Ewangelii zbliżyli się 
do Prawdy. 

Trzeci znak jest najważniejszy. 

Poprzez całe to zdarzenie, któremu 
na całym świecie umyślnie pośred-
niczył Duch św., Bóg niestrudzenie i 
usilnie powtarza: „Oto stoję u drzwi 
i kołaczę”. Działanie Ingrid wpisuje 
się w obecne silne nawoływanie 
Bo ga do powszechnego nawróce-
nia. Historia jej życia pokazuje, iż 
świat się zmieni nie przez systemy 
ideologiczne ani żadnego rodzaju 
przemoc. „ Nie lubię słowa „polity
czny”: u mnie, wojskowi i politycy 
są krzywdzicielami” wyznała na 
an tenie. To, co ocali cywilizację, to 
miłość, modlitwa, łagodność, prze-
baczenie. Tak więc tym wielkim 
przesłaniem jest zwycięstwo miłości 
nad nienawiścią, prawdy nad kłam-
stwem. Nawołuje ono wszystkich, 
począwszy od ludzi prostych aż do 
świata polityków. 

Czwartym, nieodłącznym od 
poprzednich znakiem jest zaangażo-
wanie Ingrid. Nie tylko pragnie ona 
niejako do znudzenia dziękować 
Bogu i wszystkim, którzy jej pomo-
gli wydobyć się z otchłani, ale na ile 
to możliwe, w świetle swej wiary 
współpracować w tworzeniu lepsze-
go świata. Nowym elementem, jaki 
się tu pojawia, jest osobisty wkład 
Ingrid, jej poczucie odpowiedzial-
ności do składania świadectwa, jaką 
powinien odczuwać każdy auten-
tyczny chrześcijanin w środowisku, 
w którym żyje. Podobnie jak zaczęła 
to czynić Ingrid Betancourt już w 

kolumbijskiej dżungli. Ze względu 
na gwałtowną sławę, działanie Be-
tancourt przybiera na świetności, 
przy ostrożności i ograniczeniach, 
jakie jednocześnie ta sława narzuca. 
„Uważaj droga Ingrid, powiedziała 
jej pewnego dnia babcia: wróciłaś 
z kolumbijskiej dżungli do dżungli 
Zachodu, kryjącej swoje własne 
zasadzki; chroń swoje dzieci”. 

Ingrid Betancourt jest świecką 
osobą, podobnie jak była nią Chiara 
Lubich i inni świadkowie Boga.

Sobór Watykański II oraz Jan 
Paweł II przypisywali współczesne-
mu laikatowi nadrzędne znaczenie. 
Marta Robin, osoba świecka, ma-
wiała, iż Kościół zostanie ocalony 
przez ludzi świeckich. Jest to sygnał 
i mocna zachęta w sercu Kościoła i 
społeczeństwa. 

Piątym znakiem jest ostrzeżenie 
Boga skierowane do rządzących: 
polityków, żołnierzy, ideologów… 
Taka czy inna forma władzy powin-
na przestać dominować, oszukiwać, 
wykorzystywać ludzi, zwłaszcza 
gdy to ona wywołuje strach, nie-
sprawiedliwość, nierówność, biedę. 
Świat powinien być oczyszczony od 
stóp do głów. Prawdziwy polityk 
powinien być sługą swych braci, 
tak jak był nim św. Ludwik. Nic 
dodać, nic ująć. 

Pierwsze świadectwo 
po uwolnieniu i z dziećmi 
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1. O mój Jezu, który powie
działeś: „Zaprawdę mówię wam: 
proście a otrzymacie, szukajcie 
a znajdziecie, ko łaczcie a będzie 
wam otworzone”, oto ja kołaczę, 
szu kam i proszę o łaskę całkowi
tego zdania się na Wolę Przenaj
świętszej Trójcy, by żyć zanurzo
nym w Sercach Jezusa i Maryi i w 
Nich umierać. 

Ojcze nasz... 
Zdro waś Maryjo... 
Chwała Ojcu... 
Najświętsze Serce Jezusa, 

ufam Tobie i w Tobie nadzieję 
pokładam.

2. O mój Jezu, który powie
działeś: ,,Zaprawdę mówię wam, 
o cokolwiek będziecie prosić 
Ojca w imię Moje, to będzie Warn 
dane”, oto ja proszę Twego Ojca 
w Twoim Imieniu o łaskę... 

Ojcze nasz... 
Zdrowaś Ma ryjo... 
Chwała Ojcu... 
Najświętsze Serce Jezusa, 

ufam Tobie i w Tobie nadzieję 
pokładam.

3. O mój Jezu, któryś rzekł: 
„Zaprawdę mówię wam: nie bo i 
ziemia przeminą, ale Słowa Moje 
nie przeminą”, oto umocnio
ny wiarą w nieomylność Twych 
Świętych Słów, proszę Cię o ła
skę... 

Ojcze nasz... 
Zdrowaś Ma ryjo... 
Chwała Ojcu... 
Najświętsze Serce Jezusa, 

ufam Tobie i w Tobie nadzieję 
pokładam.

Szóstym znakiem jest Boża moc, 
Jego wszechmoc. W opisywanym 
wydarzeniu objawia się On jako Pan 
czasu i historii. Ingrid wystarczają-
co rozmyślała nad drogą Hioba, aby 
zrozumieć, że Bóg  działając czy 
ociągając się w każdym przypadku 
ma Swój zamysł;  że wszystko, co 
czyni jest dobre. Należy nauczyć się 
ufnie oczekiwać „Bożej godziny”. 
Ojciec Ingrid Betancourt zasiał 
w niej ziarnko wiary. Po czasie 
i wskutek wylanych łez ziarnko 
zakiełkowało wydając na Pańskim 
polu „plon stokrotny”. 

Siódmym przesłaniem Ingrid 
Betancourt jest modlitwa oraz mi-
łość dziecka do swej Matki. W tym 
tkwi sekret bohaterki, do którego 
nawołuje również całe społeczeń-
stwo. Ingrid uchwyciła się modli-
twy, jak ktoś tonący i to ją właśnie 
uratowało. Nigdy nie opuściła swej 
niebieskiej Matki, którą odnalazła 
obok ziemskiej matki, wołającej 
do córki każdego ranka przez ra-
dio. Tak ocalona mówi o Maryi: 
„Czułam Ją zawsze blisko siebie”. 
Z chwilą gdy się Jej oddajemy, nie 
opuszcza nas. Historia Ingrid jest 
także historią intensywnej, miłosnej 
więzi pomiędzy nią a Maryją, jaką i 
my wszyscy możemy przeżyć, jeśli 
tylko chcemy. Ta, która nie znała 
Maryi, pojęła Jej wielką miłość. 
To właśnie Ona ją ochraniała, wy-
praszała Ducha św.  Pocieszyciela, 
który być może przygotował ją do 
świadczenia o Jej miłości. Ponieważ 
Ingrid nie śmiała się zbliżyć do 
Pana z powodu swej małości a Jego 
wielkości, zwróciła się do Maryi, 
podobnie jak to uczynił gospodarz 
na uczcie w Kanie Galilejskiej. W 
swym zachwycie nad dziecięctwem 

Bożym powiedziała: „Mój ojciec 
zawsze opowiadał mi o Maryi. Ona 
nie jest obrazem ale Kimś; Każdej 
nocy była przy mnie… Uwielbiam 
Najświętszą Dziewicę. Ona wciąż 
jest blisko mnie, jestem w jedności 
z Nią…”  

Nie dziwi zatem fakt, że Ingrid 
Betancourt pragnęła podziękować 
„Pełnej łaski” w Lourdes, wieczo-
rem 12 lipca, w czasie wspania-
łego znaku pięćsetlecia objawień. 
Nie dziwi również to, iż otoczona 
swymi dziećmi i w towarzystwie 
matki zwróciła się do Niej tymi 
porywającymi słowami3 : „Maryjo, 
tak bardzo pragnęłam tej chwili! 
dziękuję Ci, że pozwoliłaś mi być tu-
taj razem z moimi bliskimi. Dziękuję 
Maryjo! Dziękuję za moją wolność! 
Dziękuję za życie! Błagam Cię moja 
droga Maryjo, którą tak bardzo 
kocham, opiekuj się tymi, którzy 
pozostali jeszcze w niewoli; potrze-
bują Ciebie; potrzebują Twej siły; 
potrzebują Twej nadziei; potrze-
bują Twojego światła. Uchroń ich 
w wierze, tak jak uchroniłaś mnie 
i uczyń szybko cud, moja kochana 
Maryjo, moja Matko. Uczyń szybko 
cud przywracając im wolność. Po-
móż nam pomagać tym, którzy nas 
potrzebują. Prowadź nas. Kocham 
Cię, kocham Cię Maryjo”. 

oprac. Bernard Balayn 
Przekład z franc.: Marta Z.

Uwolnienie Ingrid Betancourt 
odpowiadało niejako na niedzielne 
czytania z 29 czerwca 2008: o uwolnieniu 
św. Piotra dzięki modlitwie chrześcijan; 
z 6 lipca, którego fragment brzmi: 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
udręczeni jesteście”, oraz z 13 lipca: 
„Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś”; 
„Niewielkie bowiem utrapienia naszego 
obecnego czasu gotują bezmiar chwały 
przyszłego wieku”.

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA
O Najświętsze Serce Jezusa, dla którego niemożliwym jest 
nie okazać litości dla nieszczęśliwych, okaż miłosierdzie 

mnie, biednemu grzesznikowi i udziel mi łaski, 
o którą Cię proszę przez Niepokalane Serce Maryi, 

Twojej i na szej czułej Matki.
Święty Józefie, Przyjacielu Najświętszego Serca 

Jezu sowego, módl się za nami.

DziewięcioDniowe 
niezawoDne 

nabożeństwo 
Do najświętszego 
serca jezusowego
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Częstym motywem pojawiają-
cym się w Biblii jest temat miłej 
woni ofiarowanej Bogu.

Pierwotny Namiot Spotkań, a na-
stępnie Świątynia posiadały Ołtarz 
przeznaczony do palenia kadzidła 
składanego w ofierze Jahwe zgodnie 
z Bożymi nakazami. Modlitwom 
to warzyszył przyjemny zapach: da-
wany Bogu znak miłości, szacunku 
i wiary. 

Wzorując się na Piśmie św. 
cały Kościół powinien zanosić do 
Boga te święte, pełne szacunku 
akty, niosące Mu ofiarę z naszego 
życia, modlitw, czynów miłości. 
W odpowiedzi Bóg zsyła na swój 
wierny lud deszcz łask: niebieską 
woń świętości, która objawia się 
niekiedy pod postacią tajemnicze-
go wyczuwalnego, przyjemnego 
zapachu. 

WOń MIŁA BOGU
W Tradycji biblijnej, podobnie 

jak w starożytnym Wschodzie, za-
pachy, kadzidło, aromaty stanowiły 
nieodzowny i cenny prezent ofiaro-
wywany w geście przyjaźni i pokoju 
(por. 1 Krl 10,10-25). Z resztą wedle 
tej właśnie tradycji, Trzej Królowie, 
przybyli ze Wschodu ofiarowali 
Mesjaszowi Jezusowi Chrystusowi 
złoto, kadzidło i mirrę. 

Szczytem ofiary jest ta, którą 
składa się Bogu w porywie miłości. 
Tak, więc w Starym Testamencie 
znajdujemy Boże wskazania odno-
śnie do świętych ofiar oraz Ołtarza 
kadzenia. Jahwe zwracając się do 
Mojżesza mówi: 

Wj 30, 1.3.7.8: „Potem wysta-
wisz ołtarz z drzewa akacjowego dla 
spalania kadzidła. (…)I przykryjesz 
go szczerym złotem, jego wierzch i 
jego boki dokoła, i jego rogi; uczy-
nisz na nim złoty wieniec dokoła. 
(…) Każdego zaś ranka będzie spa-
lał Aaron na nim wonne kadzidło, 
gdy będzie przysposabiał lampy 
do świecenia. A gdy Aaron zapali 
o zmierzchu lampy, zapali również 
kadzidło, które będzie spalane 
ustawicznie przed Panem poprzez 
wszystkie wasze pokolenia” 

Wj 30, 22-27: I tak powiedział 
Pan do Mojżesza: „Weź sobie naj-
lepsze wonności: pięćset syklów 
obficie płynącej mirry, połowę tego, 
to jest dwieście pięćdziesiąt syklów 

wonnego cynamonu i tyleż, to jest 
dwieście pięćdziesiąt syklów won-
nej trzciny, wreszcie pięćset syklów 
kasji, według wagi przybytku, oraz 
jeden hin oliwy z oliwek.  I uczynisz 
z tego święty olej do namaszczania. 
Będzie to wonna maść, zrobiona tak, 
jak to robi sporządzający wonności. 
Będzie to święty olej do namasz-
czania. I namaścisz nim Namiot 
Spotkania i Arkę Świadectwa, stół 
oraz wszystkie jego naczynia, a 
także świecznik z wszystkimi przy-
rządami należącymi do niego, ołtarz 
kadzenia …”

Dalej w tekście Jahwe nakazuje 
Mojżeszowi, aby woń była czysta, 
święta i poświęcona, przeznaczona 
tylko Jemu (por. Wj 30,14-37). Bóg 
zakazał mieszania sacrum i profa-
num, czystości z nieczystością (por. 
Wj 30,9-37).

Dzisiaj Kościół powinien czer-
pać z tekstów mówiących o liturgii 
i sakralnej funkcji przedmiotów. 
Ważne jest używanie w czasie 
sakramentów czy modlitwy wła-
ściwych dla kultu przedmiotów 
oraz kadzidła. Kadzidło bowiem 
obwieszcza Bo żą obecność. 

W Biblii, miła woń, kadzidło są 
znakiem wiary, szacunku, wiernej 
miłości, wytrwałej modlitwy (por. 
1 Krl 8,10-13, Łk 1,8-13; Hbr 9,4;  
Ap 5,8; 8,2-4). 

Obłok kadzidła wypełniającego 
sanktuarium, świątynię, sam Ko-
ściół wznosi się ku Bogu, a Ten w 
postaci niebieskiego obłoku - obec-
ności Ducha św. bierze w posiadanie 
swój Dom. 

1 Krl 8,10-11:  „A kiedy kapłani 
wyszli z Miejsca Świętego, obłok 
wypełnił dom Pański. Kapłani nie 
mogli pozostać i pełnić swej służby 
z powodu tego obłoku, bo chwała 
Pańska napełniła dom Pański”. 

Nauczanie zawarte w Biblii 
jest życiodajne dla naszej wiary, 
Ko ścioła. Woń naszych modlitw 
wznosi się ku Panu, który spuszcza 
na nas niebieski obłok Ducha św. 
wypełniający Jego Mieszkanie, nasz 
Kościół, świątynię Ducha św. (por 1 
Kor 3,17; 6, 19; 2 Kor 6,16).

Właściwe kultowi gesty, takie 
jak kadzenie, święte przedmio-
ty takie jak ołtarz, kadzielnica, 
świecznik wieloramienny itd. mają 

przed Bogiem swoiste znaczenie. 
Świadczą o szacunku. Ten, kto nie 
szanuje Boga, nie szanuje także in-
nych ludzi, oraz ten, kto nie szanuje 
ludzi nie szanuje Boga. Stanowi to 
nieodłączną całość tak jak przyka-
zanie miłości Boga i bliźniego (por. 
Mt 22,37-40).

Ważne jest zatem, aby ożywić 
w Kościele wszystkie te gesty i 
do datki właściwe kultowi (śpiewy, 
modlitwy zanoszone do Boga, wi-
dzącego porywy naszych serc), aby 
je upiększyć i uczynić miłymi. 

MIŁA WOń ChRySTUSA
W Raju króluje najprzyjemniej-

sza, najczystsza i najświętsza nie-
biańska woń. Podobnie święci i 
Ma ryja będąca najwyżej ze wszyst-
kich stworzeń, mają miły niebiań-
ski zapach. Ponad wszystkim zaś 
roztacza się najświętsza woń Boga, 
niewypowiedziany zapach Boga 
wy pełniający byty Swą kochającą 
obecnością. A kiedy Bóg uświęca 
Swe dzieci, one także stają się, na 
swoją miarę, miłą wonią, pach-
nącym odbiciem obecności Pana, 
Tego, który oddał się za nas na w 
ofierze na wdzięczną wonność. Po-
ucza nas o tym Nowy Testament:

Ef 5,1-2: „Bądźcie, więc na-
śladowcami Boga, jako dzieci 
umiłowane, i postępujcie drogą 
miłości, bo i Chrystus was umiło-
wał i samego siebie wydał za nas w 
ofierze i dani na wdzięczną wonność 
Bogu”. 

2 Kor 2,14-15: „Lecz Bogu niech 
będą dzięki za to, że pozwala nam 
zawsze zwyciężać w Chrystusie i 
roznosić po wszystkich miejscach 
woń Jego poznania. Jesteśmy, bo-
wiem miłą Bogu wonnością Chry-
stusa zarówno dla tych, którzy 
dostępują zbawienia, jak i dla tych, 
którzy idą na zatracenie.”

Wiemy, że, aby stać się „miłą 
wonią Chrystusa” powinniśmy być 
Mu wierni, mili i winniśmy się w 
Nim oczyszczać, nasycając się Wo-
nią życia wiecznego, a oczyszczając 
z grzechu niosącego zapach śmierci. 
(por. 2 Kor 2,15-16). Chrystus wy-
dał Swoje życie na świętą ofiarę, 
abyśmy w Nim mieli odpuszczenie 
naszych win i zbawienie. To prze-
baczenie i odkupienie odnalazła w 
pełni pokutująca jawnogrzesznica, 

Ołtarz kadzenia (Wj 30,27)
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w chwili, gdy płakała u Stóp Jezu-
sa namaszczając Je pachnącym, 
drogocennym olejkiem (por. Łk 
7,37-50).  Powinniśmy naśladować 
ten akt miłości. Każdy akt miłości 
względem Boga nagradzany jest 
łaską z góry. To, co ma znaczenie, 
to miłość, jaką wkładamy w nasze 
gesty, modlitwy, ofiary. Dlatego 
właśnie św. Paweł pisze: 

Flp 4,18-19: „Stwierdzam, że 
wszystko mam, i to w obfitości: 
jestem w całej pełni zaopatrzony, 
otrzymawszy przez Epafrodyta od 
was wdzięczną woń, ofiarę przyjem-
ną, miłą Bogu.  A Bóg mój według 
swego bogactwa zaspokoi wspania-
le w Chrystusie Jezusie każdą waszą 
potrzebę”

Jako ochrzczeni, bierzmowani i 
wierni przyoblekliśmy się w Chry-
stusa, w Jego chwałę i woń. Jeste-
śmy świętymi Boga i otrzymaliśmy 
Jego zbawczą łaskę. W Chrystusie 
odnaleźliśmy pełnię radości, poko-
ju, szczęścia, zbawienia, nawet, jeśli 
doświadczamy różnych cierpień. 
Jedynie sam Bóg wypełnia nas cał-
kowicie. Ta komunia obejmuje też 
świętych Nieba, Maryję, Aniołów. 

Spójrzmy teraz na inną Marię, 
siostrę Marty i Łazarza. Z wyprze-
dzeniem namaszcza Jezusa na dzień 
Jego Męki. Oblewa Go drogocen-
nym olejkiem. Namaszcza Jego 
głowę i Stopy (por. Mt 26,6-13; 
Mk 14,3-9; J 12,1-8)1. Następnie, 
po Męce Nikodem z Józefem z 
Arymatei balsamują ciało Jezusa 
mieszaniną mirry i aloesu - około 
30 kg. (por. J 19,38-42). 

Wraz ze świętymi i Maryją, 
zmierzającymi z wonnościami do 
Chrystusowego grobu (Łk 13,56) 
biegnijmy do Pana, wyjdźmy Mu 
na spotkanie odziani w woń Jego 
poznania, Jego miłości i w woń 
świętości. 

WOń ŚWIĘTyCh I NIEBA
W życiu Kościoła było wielu 

świętych, którzy w odczuwalny 
sposób roznosili przyjemną woń 
Chrystusa, woń Nieba. Do takich 
świętych należą: św. Rita, św. Oj-
ciec Pio, św. Teresa i inni. Podobną 
specyfiką odznaczają się niektóre 
święte miejsca. Przytoczmy sank-
tuarium Notre Dame z Laus, w 
którym przebywający pielgrzymi 
1 Z Ewangelii dowiadujemy się, że Łazarz 
i jego siostry byli bogaci. Maria posiada-
ła zamek w Magdalii, stąd nazywano ją 
Magdaleną. Drogocenny olejek kosztował 
ją 300 denarów (por. Mk 14,3-5), co odpo-
wiadało rocznemu dochodowi robotnika. 

mają niekiedy szczęście poczuć 
tajemnicze, przyjemne zapachy 
pochodzące z Nieba. W swoich 
pismach traktujących o trwających 
54 lata objawieniach, Benoite Ren-
curel, której proces beatyfikacyjny 
wciąż trwa, często mówiła o miłym, 
właściwym Maryi zapachu i jeszcze 
przyjemniejszej woni pochodzącej 
od Jezusa. Pisała też o niezrówna-
nych zapachach Nieba i towarzyszą-
cym im łaskach, które prowadziły ją  
do miejsca, gdzie Maryja czekała na 
nią regularnie. 

Bóg wzywa nas na różne sposo by 
do większego uświęcenia się. Idąc 
za przykładem tych, którzy jako 
pierwsi pokłonili się Bogu, który 
zechciał zamieszkać między Swoim 
Ludem, aby go odkupić, składajmy 
Mu w ofierze nasze ofiary, które 
staną się dla Niego miłą wonią, jak  
kadzidło w kościele. 

Niech naszym modlitwom to-
warzyszą gesty zaczerpnięte z na-
tchnionych przez Ducha Świętego 

Pism.2 
Prośmy Pana, aby zesłał na nas, 

naszych bliskich i cały świat miłą 
woń Jego poznania, a Maryję, Mat-
kę Bożą, aby rozlała na nas deszcz 
niebieskich łask, woń wieczności 
prowadzącą nas do Nieba, w radości 
świętych Raju i rozpromienionych 
Aniołów. 

Jacques Magnan
Przekład z franc.: Marta Z.

2 Stary Testament przytacza około trzy-
dziestu nazw wonności. Nowy Testament 
mówi o aloesie, wonnej maści amomum, 
aromatach, cynamonie, kadzidle, mir-
rze, olejku nardowym (por. Ap 18,13; 
J 19,39). W tekście greckim występują 
następujące słowa odnoszące się do 
zapachu: osme „aromat”, euodia „miła 
woń”; thymiama, myron „zapachy”; 
osmèn euôdias: „perfuma o miłym za-
pachu”. W Piśmie św. kadzidło, woń 
ofiarowane Bogu symbolizują modlitwy 
świętych (por. Ap 5,8; 8,2-4). Ewangelia 
św Łukasza rozpoczyna się fragment-
em, w którym Zachariasz pełni posługę 
modląc się i paląc kadzidło na ołtarzu. 
Wtedy też Anioł oznajmia mu o narodzi-
nach Jana Chrzciciela (por Łk 1,5-25). 
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Podczas spotkania modlitewnego 
w Naju 24 listopada 2009, upamięt-
niającego piętnastą rocznicę przyby-
cia do Naju, ówczesnego Nuncjusza 
Apostolskiego w Korei, arcybiskupa 
Giovanniego Bulaitisa, Matka Naj-
świętsza pouczyła Julię, że powinna 
odwiedzić Arcybiskupa Giovannie-
go Bulaitisa. Będąc w Naju stał się 
on świadkiem dwóch cudownych 
zda rzeń eucharystycznych w tym sa-
mym dniu. 

26 lutego 2010 Julia Kim razem 
z o. Alojzym Changiem oraz kilko-
ma pomocnikami odbyła podróż do 
Rzymu. Mieli oni ze sobą hostię, któ-
ra krwawiła 16 października 2006 r. 
oraz przesłania Jezusa i Jego Błogo-
sławionej Matki (z 15 i 16 paździer-
nika 2006) dla Ojca Świętego. 

Kiedy Julia i jej towarzysze od-
wiedzili Arcybiskupa Bulaitisa 27 lu-
tego 2010, arcybiskup zapytał Julię, 
jakie ma plany w tej podróży. Julia 
odpowiedziała, że będzie posłuszna 
arcybiskupowi, kiedy powie jej, co 
ona ma robić w Rzymie. Arcybiskup 
stwierdził, że przed dwoma dniami 
odczuł natchnienie Matki Najświęt-
szej, podczas modlitwy, że to Julia 
coś mu przekaże. Arcybiskup powie-
dział też Julii, że usłyszał, jak Matka 
Najświętsza mówiła, że ostatnio, 24 
listopada 1994, to on otrzymał Eu-
charystię dzięki Julii, a tym razem 
to on ma dać jej Eucharystię. Zatem 
postanowił zaprosić wszystkich na 
niedzielną Mszę św. do kaplicy, w 
swo im miejscu zamieszkania. 

Niezwykłe zjawisko, o jakim 
wspomniał arcybiskup Bulaitis po-
legało na tym, że od strony krzyża 
na język Julii spadła hostia. Cud ten 
wraz z podpisami świadków jest zre-
lacjonowany w bogato ilustrowanej 
kolorowymi zdjęciami ksiażce o Na-
ju pt. „Moje Serce jest Arką Zbawie-
nia” (str. 268-269).   

O godzinie 10 w dniu 28 lutego 
2010, arcybiskup Giovanni Bula-
itis i o. Alojzy Chang sprawowali 
Eucharystię. Podczas komunii, ar-
cybiskup dał Julii hostię umoczoną 
w Najświętszej Krwi. Julia modliła 
się, potem przywołała jedną z osób 
towarzyszących jej i otwarła usta. 
Pomocnik był zaskoczony i poprosił, 
żeby arcybiskup podszedł bliżej. Ka-

płan zobaczył, że hostia zmieniła się 
w widoczny sposób w ciało i krew 
na języku Julii. Był zaskoczony. Po-
prosił cztery siostry zakonne, które 
także uczestniczyły w tej Mszy św., 
by przyszły i zobaczyły ten cud. 

Świeża krew pojawiała się na ho-
stii, która od niej pęczniała. W chwi-
lę później krew była widoczna w 
ustach Julii także wokół hostii. Arcy-
biskup obserwował każdą zmianę nie 
odwracając oczu, choćby na chwilę. 
Stwierdził, że przez ten cud została 
ujawniona cała prawda o Euchary-
stii, która jest Rzeczywistą Obecno-
ścią Żyjącego Jezusa z Jego Ciałem, 
Krwią, Duszą i Bóstwem, ukrytymi 
pod postacią chleba i wina. 

Na koniec arcybiskup poprosił 
Julię, aby spożyła hostię. Choć Julia 
bardzo pragnęła, aby ją zachowano, 
uczyniła to przez wzgląd na posłu-
szeństwo arcybiskupowi. 

Arcybiskup nalał wody do cybo-
rium i poprosił Julię o jej wypicie. 
Gdy to uczyniła obejrzał jej jamę 
us t ną, aby sprawdzić, czy nie tam 
ja kichś ran. Puryfikaterzem wytarł 
usta Julii, jednak na jego lnianym 
płótnie nie było żadnego śladu krwi. 

Wszystkie kroki przedsięwzięte 
przez arcybiskupa były jak najbar-
dziej właściwe i przemyślane, zgod-
ne z procedurami podejmowanymi 
przez pasterzy w Kościele dla jasnej 
i prawdziwej oceny, czy znak, jakie-
go był on świadkiem był nadprzyro-
dzony czy też nie. 

Orędzie Najświętszej 
Maryi Panny otrzymane 

przez Julię Kim 
w Rzymie

28 lutego 2010
Posłuszna Najświętszej Maryi 

Pan nie, która 24 listopada 2009 po-
wiedziała mi: “Odwiedź arcybiskupa 
Giovanniego Bulaitisa”, przyby łam 
do Rzymu w nocy, 26 lutego 2010.
Towarzyszył mi o. Alojzy Chang i 
czte ry inne osoby. 

Rano następnego dnia, 27 lutego, 
w sobotę, my i pani Cecylia Pohl z 
Niemiec odwiedziła Jego Ekscelen-
cję arcybiskupa Giovanniego Bu-
laitisa w jego oficjalnej siedzibie. 

Arcybiskup powiedział nam, że 
otrzymał od Błogosławionej Matki 
podczas modlitwy dwa dni wcze-
śniej, następujące słowa: “Usłyszysz 
kilka słów od Julii. 24 listopada 
1994, otrzymałeś Eucharystię dzięki 
Julii, ale tym razem to ty powinieneś 
dać Eucharystię jej.” Arcybiskup 
zaprosił nas w niedzielę na Mszę św. 
Był to dzień 28 lutego. 

Eucharystia sprawowana przez 
arcybiskupa Giovanniego Bulaiti-
sa i o. Alojzego Changa, rozpoczę-
ła się punktualnie o godzinie 10 w 
kaplicy, w jego siedzibie. Podczas 
gdy modliłam się po komunii św., 
poczułam, że Hostia w moich ustach 
stawała się większa. Poprosiłam Pe-
tera Kima siedzącego obok mnie, by 
spojrzał. Peter był zaskoczony i zre-
lacjonował Arcybiskupowi, co zo-
baczył. Jego Ekscelencja, o. Chang, 
cztery siostry zakonne oraz przyby-
sze z Korei i Niemiec zobaczyli cud 
miłości: Eucharystia zmieniła się w 
krew.  

Po zaobserwowaniu, co się stało 
arcybiskup poprosił, abym połknęła 
hostię. Miałam nadzieję, że zosta-
nie ona zachowana, ale spożyłam 
ją, okazując posłuszeństwo arcybis-
ku powi. Wtedy Jezus i Matka Naj-
świętsza ukazali mi się i pobłogosła-
wili wszystkie osoby w kaplicy. 

Najświętsza Panna powiedziała: 
„Giovanni, mój szczególnie umi-

łowany synu, na którego mogę spoj-
rzeć bez bólu! Tak bardzo kocham 
cię Ja i mój Syn Jezus. Zostałeś we-
zwany do Naju w 1994 roku jako 
reprezentant Papieża i Ja zawsze by-
łam z tobą, na każdym kroku. Chro-
niłam cię od śmierci i troszczyłam 
się o ciebie. 

Mój ukochany synu, szczególnie 
wybrany!  Pan Bóg, który ma klucze 
do śmierci, piekła i Nieba, jest Alfą 
i Omegą, jest początkiem i końcem, 
prawda? Pan Bóg umarł, ale żyje, 
oddycha, dlatego ujrzałeś hostię po-
ru szającą się w ustach Julii. Bóg bę-
dzie obecny przez całą wieczność. 

Pan Bóg zaczął dawać cuda eu-
charystyczne, kiedy spadła hostia z 
góry, od krzyża w Naju, dla ciebie, 
dzisiaj zaś jest dzień kiedy to za two-
im pośrednictwem dokonał się ostat-
ni cud. Nie niepokój się, ale rozmy-

Julia Kim z Naju w Watykanie 
Drugi eucharystyczny cud

28 lutego 2010
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ślaj o Wszechmogącym i wcielaj 
Je go słowa w życie. 

Podział w Kościele staje się coraz 
poważniejszy i liczne dusze wpadają 
w bagno i brną w nim. Nawet pas-
terze, którzy są powołani, aby da wać 
innym poznać Boga, są duchowo śle-
pi i głusi. Mówią o pokoju, choć są 
świadkami katastrof, które zdarzają 
się w różnych miejscach w świecie. 
Krytykują błę dy innych, a pozostają 
ślepi wobec własnych błędów. Dlate-
go Serce Matki stało się tak niespo-
kojne i drży i dlatego sprawiłam, że 
doszło do tego spotkania. Pośpiesz 
się więc, aby pomóc w uznaniu Naju 
możliwie najszybciej, aby liczne 
dusze mogły okazać skruchę i do-
znać ocalenia.  Mój Syn Jezus, któ-
ry posiada Boską Naturę, powinien 
otrzymać całą moc, potęgę, cześć, 
chwałę. Jednak Moje dzieci rzadko 
Go przyjmują pod postacią chle-
ba, w którym ukrywa się cała Jego 
potęga, godność, boskość, i ludzka 
natura dla uratowania wszystkich 
biednych dzieci na świecie, które ze-
szły z dobrej drogi. Dlatego mój Syn 
Jezus nosi koronę cierniową zamiast 
królewskiej korony nawet dzisiaj i 
pozwolił na twoje spotkanie z Jego 
Miłością dla uratowania tych dusz, 
które mają ludzkie twarze, ale zwy-
rodniałe umysły. 

Giovanni, mój szczególnie uko-
chany synu! Nie ma już czasu na 
wahanie lub zwlekanie, trzeba się 
śpieszyć, wytężyć siły i umysł, iść 
do Papieża i do kardynała Ivana Dia-
sa, mówiąc o substancjalnej obecno-
ści Jezusa w Eucharystii. Przesłania 
o tym muszą zostać wprowadzone w 
życie. 

Wy wszyscy, których wybra łam, 
wiecie dobrze, że Bóg daje pomyśl-
ność i powodzenie, ale może rów-
nież was wyniszczyć. Musicie się 
więc zjednoczyć w wielkiej miłości 
i uwieczniać Paschalne Tajemnice 
Ostatniej Wieczerzy i Zmartwych-
wstania, wasza sytuacja przy pomina 
Apostołów, których Bóg wybrał oso-
biście dla zbawienia świata, groma-
dząc ich w Wieczerniku i dając im 
misję uzupełnienia Jego męki wła-
snym męczeństwem. Moją niewi-
dzialną obecnością, zbuduję na nowo 
miejsca wyniszczone przez szatana, 
z twoją pomocą. Tryumf dokona się 
mimo zaciętej walki tych ostatnich 
czasów. Tak, ujrzysz z pewnością 
tryumf mojego Niepokalanego Ser-
ca, kiedy mój Syn Jezus powróci na 
ten świat, a ciebie, który podążyłeś 
za Mną i dawałeś Mnie poznać in-
nym otoczy chwała w Chrystusie.”

Watykan: 
Zdjęcia cudu z 28 lutego 2010



Vox Domini

50

Polecamy nasze Publikacje 
o wszystkich wydarzeniach w naju (korea)

 Pierwsza książka przedstawia 
historię wydarzeń, które rozgrywały się od 
1985 do 1993, przybliża orędzia otrzyma-
ne przez Julię, tematycznie zebrane przez 
autorów książki. W tym okresie zjawiskiem 
najbardziej charakterystycznym w Naju był 
płacz figury Matki Bożej. Zjawisko to trwało 
700 dni. Zostało udokumentowane licznymi 
zdjęciami. Tłum., red., oprac.: ks. R. Ukleja 
186 stron (w tym piękne kolorowe zdjęcia). 

 Tłumaczenia Orędzi otrzymanych 
przez Julię Kim w latach 1995-97. Charakte-
rystyczne dla tego okresu są cuda euchary-
styczne, a książka dokładnie je relacjonuje. 
M. in. do cudu doszło w prywatnej kaplicy, 
podczas Mszy św. sprawowanej przez Sł. 
B. Jana Pawła II. Informacje te zaczerpnię-
te zostały z listów długoletniego kierownika 
duchowego Julii ks. R. Spies. 136 stron (28 
stron kolorowych zdjęć). Cena 5 zł

 Książka zawiera zapis przeżyć 
mistycznych Julii Kim, Koreanki, która po 
swoim nawróceniu na katolicyzm zaczęła 
doświadczać niezwykłych przeżyć. Figurka 
Matki Bożej, którą posiadała w domu zaczę-
ła nagle płakać normalnymi, a potem także 
krwawymi łzami. Publikacja zawiera tekst 
trzech książek, które ukazały się w poprzed-
nich latach. Dwie (obok) są jeszcze dostęp-
ne w wyprzedaży. 384 str. 15 zł.

Świadkowie cudu z 28 lutego 2010 
Watykan, kaplica w siedzibie abpa Bulaitisa.
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BYDGOSZCZ: 
POŚWIĘCENIE POMNIKA 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA 
PANA JEZUSA
W Bydgoszczy odsłonięto 24 

czerwca rekonstrukcję rzeźby Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa z 
1932 roku. Pomnik autorstwa Mar-
ka Rony stanął w centrum miasta u 
zbiegu ulic Seminaryjnej i Szubiń-
skiej. Poświęcenia dokonał bp Jan 
Tyrawa.

Figura Chrystusa ma ponad 
dwa metry i stanęła na specjal-
nym cokole o wysokości czterech 
metrów. Pomnik ma przypominać 
figurę Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, która stała przy Placu Po-
znańskim w okresie międzywojen-
nym. – To nie było łatwe zadanie. 
Zostało zrealizowane społecznym 
sumptem. Wykonaliśmy wszystko 
od podstaw. Pierwszy pomnik zo-
stał odsłonięty w 1932 roku, zaś 
zburzony przez Niemców w 1939 
roku. Chcieli oni pozbawić miesz-
kańców Bydgoszczy symbolu wia-
ry i nadziei. Co najgorsze nie za-
chowała się żadna dokumentacja 
techniczna – powiedział inicjator 
odbudowy Jerzy Derenda.

Prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Miasta Bydgoszczy i jego 
członkowie apelowali do miesz-
kańców, aby odnaleźli stare fo-
tografie, prezentujące pierwotny 
pomnik Trieblera i Gajewskiego. 
– Zdjęcia nie były najlepszej jako-
ści, więc artysta miał bardzo trudne 
zadanie. Ostatecznie się udało. Ten 
pomnik jest symbolem wolności i 
wiary  dodał Derenda.

Pomnik zaprojektowany i wyko-
nany przez Trieblera i Gajewskie-
go wyrażał wdzięczność bydgosz-
czan za odzyskaną niepodległość. 
Odsłonięcie rzeźby 2 października 
1932 roku przerodziło się w patrio-
tyczną manifestację. Hitlerowcy 
zburzyli go zaraz po wkroczeniu 
do Bydgoszczy.  Bardzo waż-
ne jest, że ten pomnik w ogóle na 
nowo stanął. Ma on być świadec-
twem ważnych wartości. Obecnie 
obserwujemy walkę o przestrzeń 

publiczną, z której chce się wyklu-
czać symbole religijne, dlatego ta 
inicjatywa jest świadectwem tego, 
że nie da się odłączyć społeczeń-
stwa od religii. 

KLERYCY POMAGAJĄ 
POWODZIANOM
Klerycy Wyższego Seminarium 

Duchownego w Sandomierzu pod-
czas wakacyjnych praktyk będą 
pomagali ofiarom powodzi. Taką 
decyzję podjął bp Krzysztof Nit-
kiewicz.

Uroczyste zakończenie roku 
akademickiego odbyło się 24 
czerwca w rektoralnym koście-
le pw. św. Michała Archanioła. 
Mszy św. sprawowanej z okazji 
zakończenia roku akademickie-
go 2009/2010 przewodniczył bp 
Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebro-
wali ją przełożeni i wykładowcy 
Seminarium.

– Jedziecie na wakacje, ale wa-
sze przygotowanie do kapłaństwa 
będzie miało swój ciąg dalszy pod-
czas letnich wędrówek – powie-
dział ordynariusz sandomierski W 
kontaktach międzyludzkich, pod-
czas oaz, obozów i pielgrzymek, 
starajcie się wykorzystać zdobytą 
w ciągu tego roku wiedzę i na wzór 
patrona dnia dzisiejszego, św. Jana 
Chrzciciela torujcie drogę Chrystu-
sowi do serc ludzkich, świadcząc o 
tym, że w Nim tylko jest zbawie-
nie. W sandomierskim seminarium 
kształci się 60 alumnów. Sando-
mierz ogromnie ucierpiał w czasie 
tegorocznej powodzi.

TARNOWSCY 
KLERYCY 
POMOGĄ 
MISJONARZOM

170 alumnów Wyższego 
Seminarium Duchownego 
w Tarnowie zakończyło rok 
akademicki. Czas waka-
cji będzie dla nich jednak 
pracowity. Klerycy wyjadą 
m.in. do Afryki, Ekwado-
ru, Norwegii i na Ukrainę. 
Alumni będą pomagać przy 
budowie i remoncie kaplic w 

krajach misyjnych, a w Bagandou 
w rozbudowie szpitala dla Pigme-
jów. Do wyjazdu przygotowywali 
się od kilku miesięcy poznając kul-
turę i język obcy. Ponadto alumni 
po trzecim roku będą pracować w 
szpitalach na terenie diecezji tar-
nowskiej. Bezpłatne praktyki po-
trwają sześć tygodni. Klerycy po-
jadą też na oazy, wezmą udział w 
pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, 
będą pomagać w swoich parafiach. 
Kiedy alumni będą na wakacjach, 
do seminarium zgłaszają się nowi 
kandydaci do kapłaństwa. 34 mło-
dych mężczyzn złożyło podania.

Do seminarium można zgłaszać 
się także w czasie wakacji.

„CHUSTA 
ŚW. WERONIKI” 
DLA CHRZEŚCIJAN 
W PAKISTANIE 
„Pakistan potrzebuje chusty św. 

Weroniki” to hasło akcji pomocy 
dla prześladowanych chrześcijan w 
tym kraju. Organizatorem jest Sto-
warzyszenie Pomoc Kościołowi w 
Potrzebie. 

O losie 1,5 mln chrześcijan w 
160milionowym społeczeństwie 
opowiadał w czerwcu w Warsza-
wie bp Joseph Coutts z pakistań-
skiej diecezji Faisalabad. Pod-
kreślał, że wyznawcy Chrystusa 
od grywają ważną rolę dla rozwoju 
edukacji i opieki zdrowotnej. Ko-
ściół prowadzi szkoły i szpitale – 
otwarte także dla muzułmanów. A 
mimo to, chrześcijanie są częstym 

WIEŚCI Z ŻyCIA KOŚCIOŁA 
W POLSCE I NA ŚWIECIE
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celem ataków. Dlaczego?
Często są kojarzeni ze światem 

zachodnim, więc „odwet” za wy-
darzenia w Iraku czy Afganistanie 
skupia się na pakistańskich chrze-
ścijanach. Młode chrześcijanki są 
porywane i zmuszane do małżeń-
stwa z muzułmanami, bo uważają 
oni to za „nawrócenie”, czyli ele-
ment dżihadu. – Ale nie jesteśmy 
Kościołem milczącym – powie-
dział bp Coutts. – Po napadach na 
kościoły czy domy chrześcijan wy-
chodzimy na ulice i protestujemy.

Największe niebezpieczeństwo 
dla chrześcijan stanowi prawo 
prze ciw bluźnierstwu. Mówi ono, 
że za bluźnierstwo przeciw Ko-
ranowi grozi kara dożywotniego 
więzienia, a za bluźnierstwo wo-
bec Mahometa kara śmierci. – Mu-
zułmanie przewrotnie tłumaczą, że 
jeśli chrześcijanie nie będą mówić 
o Koranie i Proroku, nic im nie 
grozi – mówił bp Coutts. – Jednak 
w praktyce prawo to jest naduży-
wane, chrześcijanie są niesłusznie 
oskarżani, a słowo muzułmanina w 
sądzie liczy się bardziej niż słowo 
chrześcijanina. Do tego sędziowie 
są pod presją rozemocjonowanego 
tłumu – dodał biskup.

Podczas konferencji w siedzibie 
Sekretariatu Konferencji Episkopa-
tu Polski ks. Waldemar Cisło, pre-
zes organizacji Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie oraz Maciej Wilkosz, 
prezes stowarzyszenia „Głos Prze-
śladowanych Chrześcijan”, apelo-
wali o wsparcie dla wyznawców 
Chrystusa w Pakistanie. Można to 
zrobić wysyłając za pośrednictwem 
strony www.pkwp.org petycję do 
ambasadora Pakistanu w sprawie 
zniesienia prawa o bluźnierstwie, 
wspierając tamtejszy Kościół fi-
nansowo i poprzez modlitwę. W 
ubiegłym roku Pomoc Kościołowi 

w Potrzebie przekazała na rzecz 
Kościoła w Pakistanie ponad 600 
tys. euro. 

Przypominamy, że poprzez tę 
stronę, dokonując zakupu różań-
ca wykonanego przez rodziny w 
Bet lejem, można także wesprzeć 
prze śladowanych chrześcijan w 
Ziemi Świętej, którym odbiera się 
nawet skromny zarobek. 

„BEATYfIKACJA 
JANA PAWŁA II 
MOżE SIĘ 
OPÓŹNIć O DWA LATA”
„Jeśli dwaj lekarze nie uzna-

ją cu du uzdrowienia siostry z 
Francji z choroby Parkinsona, to 
beatyfikacja Jana Pawła II nastą-
pi nie wcześniej niż za dwa lata” 
– powiedział abp Mieczysław 
Mokrzycki, metro polita lwow-
ski, podczas konferencji prasowej 
w ramach Targów SacroExpo w 
czerwcu, w Kielcach.

Abp Mokrzycki, od 1996 r. 
sekretarz osobisty Jana Pawła II, 
pracujący z nim do ostatnich dni 
– obecnie metropolita lwowski 
– odpowiadając na pytania dzien-
nikarzy o hipotetyczny termin be-
atyfikacji powiedział, że pojawiają 
się zastrzeżenia ze strony dwóch 
lekarzy. Jeśli nie uznają oni uzdro-
wienia francuskiej zakonnicy w 
ka tegoriach cudu, to trzeba będzie 
czekać conajmniej kolejne 2 lata.

Metropolita lwowski mówił tak-
że o skali prac podejmowanych w 
Kościołach obrządku łacińskiego 
na terenie archidiecezji lwowskiej i 
o niełatwej współpracy z władzami 
Ukrainy w tym zakresie.

Od 1991 następuje tam sukce-
sywne zabezpieczanie świątyń, po-
cząwszy od naprawy lub wymiany 
dachów, następnie odwadnianie i 
żmudne odwilgocenie ścian. 

„W kościołach były trzymane 
nawozy sztuczne, które wywoła-
ły wielkie uszkodzenia, wychodzi 
sól, odpada tynk” – wyjaśniał arcy-
biskup. Bardzo powoli odnawiane 
są ołtarze i obrazy, bo wspólnoty 
parafian są małe i ubogie, a Ukra-
ina nie jest zainteresowana restau-
racją dawnych polskich kościołów. 
W samej archidiecezji lwowskiej 
jest 135 parafii i 305 kościołów.

W zamku w Olesku dzięki pol-
skiej inicjatywie, zostały zgroma

dzone liczne dzieła z dworów, kla
sztorów, kościołów, ale pomimo 
sta rań polskiej strony, „nie ma na 
razie możliwości, aby wróciły do 
Polski”. W ocenie specjalistów z 
Polski, renowacja polskich dóbr 
jest prowadzona zbyt mało specjali-
stycznie przez stronę ukraińską. Są 
także problemy z potraktowaniem 
niektórych dzieł odnowionych w 
Polsce jako choćby polski depozyt, 
np. pokaźnych rozmiarów dwa ob-
razy z kolegiaty żółkiewskiej.

Wyzwaniem jest odrestaurowa-
nie jedynego obiektu, jaki odzy skał 
tamtejszy Kościół – rezydencji ar-
cybiskupów lwowskich z siedzibą 
kurii. – „Chcielibyśmy zdążyć na 
2012 r.  na spodziewaną wizytę 
Benedykta XVI, który chce przyje-
chać na 600lecie metropolii lwow-
skiej” – powiedział metropolita.

Arcybiskup spotkał się z dzien-
nikarzami podczas Targów Sacro-
Expo, w Kielcach (1416 czerwca), 
które uroczyście otworzył.

Swoją propozycję z zakresu bu-
downictwa i wyposażenia kościo-
łów, sztuki sakralnej, wydawnictw 
itp., przedstawiało na targach po-
nad 300 wystawców z 16 krajów – 
po raz pierwszy także Rosja.

DLA POLSKICH WŁADZ 
NIE MA ZNACZENIA 
BRAK KRZYżY 
W SZKOŁACH
Dziesięć krajów należących 

do Rady Europy i 33 eurodeputo-
wanych złożyło apelację od listo-
padowego wyroku Europejskie-
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go Trybunału Praw Człowieka w 
Strasburgu w sprawie obecności 
krzyży we włoskich szkołach. Na 
akt taki nie zdecydował się rząd 
Donalda Tuska.

Na liście dziesięciu krajów 
Rady Europy składających odwo-
łanie, obok władz Włoch znajdują 
się rządy Rosji, Litwy, Malty, San 
Marino, Bułgarii, Monako, Cypru, 
Grecji, Rumunii i Armenii.

Natomiast wśród 33 eurodepu-
towanych domagających się po-
szanowania publicznej obecności 
symboli religijnych są zaledwie 
dwaj Polacy: Marek Gróbarczyk i 
Jacek Włosowicz (obydwaj PiS).

Apelację złożyli także przed-
stawiciele organizacji pozarządo-
wych: Centralnego Komitetu Ka-
tolików Niemieckich, Francuskich 
Tygodni Społecznych oraz Wło-
skie Chrześcijańskie Stowarzysze-
nia Ludzi Pracy.

ODKRYTO NAJSTARSZE 
WIZERUNKI 
APOSTOŁÓW
W katakumbach św. Tekli w 

Rzymie odkryto najstarsze na świe
cie wizerunki apostołów Piotra, 
Pawła, Andrzeja i Jana. Pochodzą 
one z końca IV w.

Jeśli chodzi o Andrzeja i Jana, 
to są to rzeczywiście ich najwcze-
śniejsze znane portrety. Co do Pio-
tra i Pawła, istnieją ich nieco star-
sze podobizny z połowy IV w., ale 
te, które odkryto w katakumbach 
św. Tekli, są najstarszymi wizerun-
kami, na których każdy z nich jest 
przedstawiony osobno.

Malowidła zdobią grób rzym-
skiej arystokratki i świadczą o 
żywym kulcie apostołów w tam-
tej epoce. Odkrycie było możliwe 
dzięki zastosowaniu nowatorskiej 
metody badań. Użyto w niej lasera, 
który pozwolił na usunięcie warstw 
pokrywających malowidła. 

Archeolodzy podkreślają, że w 
latach 50tych XX w. omal nie do-
szło do zniszczenia bezcennych za-
bytków. Nad ka takumbami św. Te-
kli powstał budynek mieszkalny. 
Katakumby znajdują się w pobliżu 
bazyliki św. Pawła za Murami.

STUDENCI POMOGĄ 
BUDOWAć SIEROCINIEC 
W JEROZOLIMIE
Studenci z Akademickiego Ko

ła Misjologicznego z Uniwersytetu 
Mickiewicza w Poznaniu wyjadą 
jako wolontariusze do Ziemi Świę-
tej. 

Studenci będą pracować, poma-
gając siostrom elżbietankom w pra-
cy z dziećmi w sierocińcu na Górze 
Oliwnej w Jerozolimie. Niektórzy 
z nich wezmą udział w ostatniej fa-
zie budowy sierocińca w Betlejem. 
Będzie to pierwsza taka placówka 
na obszarze Autonomii Palestyń-
skiej prowadzona przez polskie 
siostry.

Jak podkreśla opiekun studen-
tów, pragną oni samą swoją obec
no ścią wspierać uciskanych chrze
ś cijan żyjących w Jerozolimie. Do 
Jerozolimy udadzą się na cały mie-
siąc razem z ks. Pawłem Skrzyp-
czakiem w połowie lipca.

We wcześniejszych latach Aka-
demickie Koło Misjologiczne zre-
alizowało projekty wyjazdów do 
Kazachstanu i na Wyspy Zielone-
go Przylądka. Fundusze przezna-
czane na projekty są rezultatem 
całorocznej pracy członków Koła, 
m.in. rozprowadzania książek, 
ręcznie malowanych butelek na 
wodę święconą czy palm w Nie-
dzielę Palmową.

Każda pomoc materialna jest 
bez cenna, AKM pragnie zakupić 
dla tych placówek w Ziemi Świętej 
pomoce do zabaw integracyjnych 
i przekazać siostrom pieniądze na 
działalność obu ośrodków.

METODA IN VITRO 
JEST NIEZGODNA 
Z PRAWEM BOżYM 
I NATURĄ CZŁOWIEKA
Osoby stosujące tę procedurę są 

zagrożone popełnieniem ciężkiego 
grzechu. Przypominieli o tym bi-
skupi w komunikacie z 352 Zebra-
nia Plenarnego Episkopatu Polski.

Zebranie to odbyło się w Olsz-
tynie i we Fromborku, od 18 do 20 
czerwca 2010 r. Obradami kiero-
wał przewodniczący Konferencji, 
abp Józef Michalik w obecności 
Nuncjusza Apostolskiego, abp Jó-
zefa Kowalczyka, którego biskupi 
powitali jako nowego arcybiskupa 
Gniezna i Prymasa Polski.

Wszystkim dotkniętym klęską 
powodzi i osuwisk biskupi wyra-
zili współczucie. Zachęcili też do 
nie sienia systematycznej, ducho-

Od góry: św. Andrzej, św. Jan, 
św. Paweł, św. Piotr



Vox Domini

54

wej i materialnej pomocy ofiarom 
kataklizmu.

Z różnych krajów świata – m.in. 
z Indii, Pakistanu, Sudanu, Turcji 
Iraku i Wietnamu – docierają in-
formacje o krwawych prześlado-
waniach naszych braci i sióstr we 
wierze. Uaktywniają się skrajne, 
fundamentalistyczne grupy wrogie 
chrześcijaństwu. W tej sytuacji bi-
skupi zaapelowali do organizacji 
międzynarodowych i władz kra-
jów, w których trwają prześlado-
wania, o zapewnienie wyznawcom 
Chrystusa bezpieczeństwa oraz 
pra wa do wolności wyznawania i 
pra ktykowania religii. Episkopat 
Polski wezwał do solidarności z 
prześladowanymi i modlitwy za 
nich. Wstawiennictwu bł. ks. Je-
rzego Popiełuszki, męczennika, 
po lecano cierpiących chrześcijan 
i wszystkich prześladowanych. W 
kontekście wyroku Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka w 
Strasburgu, biskupi wzywają też do 
obrony obecności znaku zbawienia 
– krzyża – w przestrzeni publicznej 
w krajach Europy.

W nawiązaniu do komunikatu 
Rady ds. Rodziny z dnia 18 maja 
br. biskupi powrócili do złożonego 
i bolesnego problemu stosowania 
technologii pozaustrojowego za
pło dnienia w odniesieniu do czło-
wieka. Podjęli sprawę moralnej 
o ceny i konsekwencji stosowania 
metody in vitro (zapłodnienia w 
probówce).

Technologia ta pociąga za so
bą przewidywane i planowane uś
miercanie istot ludzkich w fazie 
em brionalnej. Jest zarazem instru-
mentalnym i przedmiotowym ich 
traktowaniem. Poprzez laborato-
ryjne namnażanie embrionów ob-
ciąża poważną odpowiedzialnością 
moralną wobec ich życia i ludzkiej 
godności. Metoda ta jest niezgodna 
z prawem Bożym i naturą człowie-
ka.

Osoby stosujące procedurę in 
vitro i z niej korzystające są zagro-
żone popełnieniem ciężkiego grze-
chu zrywającego więź z Bogiem i 
osłabiającego jedność z Kościołem 
Chrystusowym. Taki zaś grzech 
sprawia samowykluczenie z Ko-
munii eucharystycznej aż do czasu 
otrzymania przebaczenia w sakra-

mencie pokuty i pojednania. Dlate-
go wszyscy wierni są zobowiązani 
do formowania prawego sumienia i 
osądu zgodnego z prawem natural-
nym i prawem Bożym zawartym w 
nauczaniu Kościoła. Duszpasterze, 
katecheci i wszyscy ludzie dobrej 
woli mają obowiązek poznania, a 
następnie przekazywania pełnej 
pra wdy o procedurach medycz-
nych obiektywnie niemoralnych.

Małżeństwom dotkniętym cier-
pieniem z powodu braku potom-
stwa należy nieść pomoc i wsparcie 
w przyczynowym leczeniu niepłod-
ności, jednak bez uciekania się do 
reprodukcji zastępczej. Należy im 
ukazywać także możliwość i ewan-
geliczną wartość adopcji dziecka w 
warunkach na nią pozwalających.

Biskupi wyrazili uznanie rodzi-
com, nauczycielom, katechetom, 
wychowawcom za trudną pracę 
kszta łcenia i wychowywania mło-
dego pokolenia Polaków w kraju i 
za granicą. Życzyli także, aby czas 
wakacji był okazją do wypoczyn-
ku, modlitwy, zacieśniania więzi 
ro  dzinnych, poznawania pięk-
na własnego kraju, jego kultury 
i historii oraz odkrywania Boga 
w pięknie stworzenia. Zachęcają 
również do zachowania wierności 
niedzielnej Eucharystii i Bożym 
przykazaniom.

WATYKAN PROTESTUJE 
PRZECIW „NADGORLI-
WOŚCI POLICJI”
Stolica Apostolska zaprotesto-

wała przeciw sposobowi przepro-
wadzenia rewizji w siedzibie ar-
cybiskupa MechelenBrukseli 24 
czerwca 2010. 

W proteście czytamy: „Sekre-
tariat Stanu wyraża głębokie zdu-
mienie sposobem, w jaki belgijski 
wymiar sprawiedliwości przepro-
wadził wczoraj rewizję i oburzenie 
faktem, że doszło wręcz do profa-
nacji grobów zmarłych arcybisku-
pów MechelenBrukseli, kardyna-
łów JozefaErnesta Van Roeya i 
LéonaJosepha Suenensa. Policja 
przewierciła ich grobowce, wpro-
wadzając kamery do grobów w 
celu sprawdzenia, czy nie ukryto w 
nich dokumentów.

Do konsternacji z powodu tych 
działań dołącza się ubolewanie ze 
względu na naruszenie poufności, 
do której mają prawo ofiary, ze 
względu na które dokonano rewi-
zji”  stwierdza komunikat.

Jednocześnie dokument zdecy-
dowanie potępia wszelkie grzeszne 
i przestępcze akty nadużyć seksu-
alnych wobec nieletnich dokona-
ne przez członków Kościoła oraz 
podkreśla konieczność traktowania 
tych spraw w sposób zgodny z wy-
mogami sprawiedliwości oraz na-
uczania Ewangelii.

Watykański Sekretariat Sta-
nu przytacza komunikat rzeczni-
ka episkopatu Belgii, w którym 
stwierdzono, że, podczas comie-
sięcznej sesji episkopatu do Kurii 
Arcybiskupiej w Mechelen o godz. 
10.30 wkroczyły władze sądowe i 
siły policji.

Oznajmiono, że nastąpi rewizja 
budynku kurii w związku z oskar-
żeniem o nadużycia seksualne na 
terenie archidiecezji. Nie podano 
żadnego innego wyjaśnienia, ale 
skonfiskowano wszystkie doku-
menty biskupów, ich telefony ko-
mórkowe, laptop poprzedniego 
prymasa Belgii, zaznaczając, że 
nikt nie może opuścić kurialnych 
pomieszczeń. Stan ten trwał mniej 
więcej do godziny 19.30. Przesłu-
chano zarówno członków episko-
patu, jak i personel.

(oprac. eb)
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24 lipca 1292 zmarła w klasz-
torze sióstr klarysek w Starym Są-
czu królewna węgierska, księżna 
krakowsko-sandomierska, wdowa 
po Bolesławie Wstydliwym, Pani 
Sądecka, fundatorka klasztoru w 
Starym Sączu i na końcu klaryska 
- Kinga. 

Niezwykłą osobowością wywar-
ła ogromny wpływ na sprawy Ma-
łopolski w drugiej połowie XIII 
wieku. Po otrzymaniu na własność 
ziemi sądeckiej rozpoczęła jej ad-
ministrowanie. Szczególną troską 
otaczała Stary Sącz przyczy niając 
się do jego gospodarczego oży-
wienia. Głównym dziełem Kin-
gi w tym mieście była fundacja 
klasztoru. Pomimo iż pod koniec 
XIII wieku Stary Sącz stracił swe 
polityczne i gospodarcze znacze-
nie na rzecz Nowego Sącza, zało-
żonego przez Wacława Czeskiego, 
to posiadając grób i pamiątki po 
Kindze, zyskał na następne stule-
cia sławę i znaczenie religijne jako 
główne centrum jej kultu. Kinga 
odegrała ogromną rolę nie tylko 
w dziejach religijnych Polski, lecz 
również w polityce i kulturze. Z jej 
osobą związane są liczne zabytki 
architektury i sztuki, a także bo-
gactwo polskiego folkloru słowne-
go. Fenomen Kingi spowodował, 
że postacią jej od początku zajmo-
wali się nie tylko dziejopisarze, ale 
również teologowie, etnografowie 
i krajoznawcy. 

CÓRA KRÓLEWSKA
Kinga przyszła na świat 5 mar-

ca 1234 roku jako trzecia z kolei 
córka Beli IV, króla węgierskiego 
z dynastii Arpadów i Marii, córki 
cesarza greckiego Teodora I Las-
ka risa. Urodziła się w jednej z re-
zydencji swego ojca, prawdopo-
dobnie w Ostrzychomiu.

O najwcześniejszych latach 
dzie ciństwa Kingi niewiele właści-
wie wiemy poza tym, że religijni 
rodzice zatroszczyli się o głęboko 
religijne wychowanie dziecka. Tra-
dycja mówi, że Kinga już w tym 
najwcześniejszym okresie życia 
lubiła się modlić i odznaczała się 
czułym sercem.

Rodzina Arpadów znana była z 
chrześcijańskich tradycji i wydała 
takich ludzi jak św. Stefana, jego 
syna św. Emeryka, św. Władysława, 
św. Elżbietę, rodzoną siostrę Beli 
IV, czy wreszcie trzy z sześciu jego 
córek, wyniesionych przez Kościół 
na ołtarze, a mianowicie: Kingę, 
Małgorzatę i Jolantę. Do nich na-
leży także dołączyć Konstancję, 
młodszą siostrę Kingi, zmarłą w 
opinii świętości. Lecz najwyższe 
wzloty religijnego ducha ścierały 
się nieraz w tej królewskiej rodzi-
nie z bezwzględną walką o tron i 
z rozluźnieniem moralnym niektó-
rych jej członków.

RyS hISTORyCZNy
W czasie, gdy Kinga spędzała 

swe wczesne dzieciństwo na Wę-
grzech, Polska Piastowska roz-
bita na wiele księstw nadal była 
zagrożona walkami między Pia-
stowiczami. Ambicje walczących 
ze sobą książąt zwrócone były w 
kierunku Krakowa, którego posia-
danie związane było z władzą nad 
resztą księstw. Kraków na mocy 
Zjazdu Łęczyckiego miał należeć 
do Bolesława syna Leszka Białe-
go i Grzymisławy. Bolesław będą-
cy wówczas dzieckiem nie mógł 
zbrojnie upominać się o swoją wła-
sność. Władanie w tym czasie księ-
stwem sandomierskim nastręczało 
mu wiele trudności i było możliwe 
dzięki opiece i protekcji Henryka 
Brodatego. Śmierć tego ostatnie-
go spowodowała, iż Grzymisława, 
matka Bolesława, aby wzmocnić 
jego pozycję w Sandomierzu, po-
stanowiła znaleźć nowego opieku-
na. W ten sposób pojawiła się myśl 
pozyskania dla niego ręki pięcio-
letniej córki węgierskiego władcy. 
Realizacja tego planu nie była ła-
twa ze względu na pozycję Bole-
sława, który był mało znaczącym 
księciem sandomierskim pretendu-
jącym do tronu krakowskiego. Za-
warcie tego małżeństwa uchodziło 
w oczach Beli i jego żony za poni-
żenie majestatu. Dopiero sytuacja 
polityczna, zagrożenie najazdami 
Tatarów zdecydowały prawdopo-
dobnie o tym, że król Bela IV wy-

raził zgodę na to małżeństwo.
POLITyCZNE 
MAŁŻEńSTWO
W roku 1239 Kinga przybywa 

do Polski, aby poślubić dwunasto-
letniego Bolesława syna Leszka 
Białego. Spotkanie małoletnich na-
rzeczonych i uroczyste powitanie 
Kingi odbyło się w Wojniczu. Naj-
prawdopodobniej tutaj doszło do 
zawarcia wstępnej umowy małżeń-
skiej. Zgodnie bowiem z wymoga-
mi ówczesnego prawa kanonicz-
nego, właściwy akt zaślubin mógł 
odbyć się dopiero po osiągnięciu 
przez Kingę dwunastego roku ży-
cia, a więc po 1246 roku. 

Po spotkaniu w Wojniczu, Kin-
ga odbyła dalszą podróż do Sando-
mierza razem z narzeczonym oraz 
jego matką Grzymisławą, pod któ-
rej opieką pozostawała podczas 
na stępnych lat swego pobytu w 
Polsce.

Pobyt Kingi w Sandomierzu zo-
stał przerwany najazdem Tatarów 
w 1241 roku. Wtedy to rozpoczęła 
się jej tułaczka, którą dzieliła z Bo-
lesławem i swymi opiekunami. Na 
początku decydują się pozostać w 
Krakowie, jednak po klęsce rycer-
stwa polskiego pod Chmielnikiem 
podążają w stronę Węgier, aby tam 
pod opieką Beli IV znaleźć bar-
dziej bezpieczne miejsce.

Nawała tatarska była tak wiel-
ka, iż dosięgła także węgierskiego 
królestwa. Po przegranej bitwie 
nad rzeką Sajo 11 kwietnia 1241 
całe Węgry pokryły się zgliszcza-
mi. W tym czasie zginął Koloman, 
mąż Salomei, a król Bela szukał 
ratunku w ucieczce. Jan Długosz 
wspomina o pobycie Bolesława i 
Kingi w zamku w Pieninach nad 
Dunajcem i o dalszej ucieczce na 
Morawy, gdzie dwór książęcy miał 
znaleźć gościnę w klasztorze cy-
stersów w Welehradzie.

Powrót Kingi i Bolesława na 
ziemie polskie był możliwy dopie ro 
po śmierci wielkiego chana Og daja 
11 grudnia 1241, kiedy to wojska 
tatarskie wycofały się z okupowa-
nych terenów. Drugą bezpośrednią 
przyczyną powrotu Kingi i Bole-

ŚWIĘTA KINGA  (1234 - 1292)
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sława do Polski było zakończenie 
walk między książętami z rodu Pia-
stów o tron krakowski, opustoszały 
po śmierci Henryka Pobożnego 9 
kwietnia 1241 r. Według zapisków 
biograficznych powrót nastąpił w 
kwietniu 1243 roku.

Zniszczony i zrabowany kraj 
domagał się odbudowy. Potrze-
ba było pieniędzy na wypłacanie 
żołdu żołnierzom walczącym po 
stronie Bolesława. W tym trudnym 
położeniu, księżna Kinga użyczy 
Bolesławowi dóbr ze swego po-
sagu, aby ratować księstwo. Tak-
że w następnych latach jeszcze 
kilkakrotnie Kinga wspierać bę-
dzie swego męża, za co w dowód 
wdzięczności w roku 1257 nada jej 
ziemię sądecką, potwierdzając to 
aktem prawnym. 

Okazało się, że zamki tak w 
Krakowie, jak i Sandomierzu są 

zniszczone, dlatego rezydencja 
dworu książęcego została przenie-
siona do Nowego Korczyna. 

WALKA O ŻyCIE 
ODDANE TyLKO BOGU
Lata spędzone w Nowym Kor-

czynie - jak przekazała tradycja - 
miały stanowić szczególnie trudny 
okres w życiu Kingi. Był to czas 
walki o zachowanie dziewictwa w 
małżeństwie z Bolesławem. Mał-
żeństwo to w sposób uroczysty 
zostało zawarte w 1246 roku. W 
nawiązaniu do zaślubin, żywotopi-
sarze podkreślają, że podczas bie-
siady weselnej Kinga odrywała się 
od zgiełku uczty i polecając swoją 
przyszłość Chrystusowi, prosiła 
Go o łaskę zachowania dziewictwa 
w małżeństwie. Jej późniejsza po-
stawa pełna stanowczości dopro-
wadziła do zgody Bolesława na 

życie w dziewiczym małżeństwie. 
Ślub czystości składany przez ko-
biety na dworach książęcych nie 
był czymś nowym w ówczesnym 
społeczeństwie, jednakże przykład 
Kingi w szczególny sposób pod-
kreśla jej wytrwałość w podjętym 
postanowieniu.

Za czasów swego małżeństwa z 
Bolesławem, Kinga przeżyła drugi 
najazd Tatarów w latach 1259 do 
1260. Tym razem, wraz z najbliż-
szym otoczeniem znajduje schro-
nienie u Leszka Czarnego na zam-
ku sieradzkim.

Jan Długosz wspomina w swo-
im dziele o odwiedzinach, jakie 
Kin ga złożyła rodzicom na Wę-
grzech. Opierając się na kronikach 
węgierskich Długosz przekazuje 
wiadomość, że Kinga podczas tego 

pobytu ocaliła życie swemu ojcu. 
Jako votum dziękczynne za oca-
lenie, Bela IV funduje w Ostrzy-
homiu kościół i klasztor dla fran-
ciszkanów, a córce przekazuje na 
własność jedną z kopalń soli w 
Marmarosz Sziget. 

BIAŁE ZŁOTO
Według legendy, Kinga cudow-

nie przeprowadziła podziemnymi 
szlakami sól węgierską do Polski. 
Przyjmując, bowiem na własność 
kopalnię soli, przed powrotem do 
Polski miała wrzucić w głąb szybu 
swój pierścień. Według legendy, 
pierścień ten znaleźli górnicy w 
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pierwszym okruchu solnym wydo-
bytym z szybu, który na jej rozkaz 
wykopali w Bochni. W odróżnieniu 
jednak od wersji legendarnej bar-
dziej do przyjęcia jest to, iż Kinga 
sprowadziła do Polski górników, 
którzy odkrywszy w Bochni sól, 
zaczęli ją wydobywać.

MATKA UBOGICh 
Kolejne lata życia Kingi upłynę-

ły na opiece nad poddanymi dwóch 
księstw - krakowskiego i sando-
mierskiego. Ponadto brała udział w 
życiu politycznym i gospodarczym. 
Na wszystkich dokumentach z tego 
okresu oprócz pieczęci Bolesława 
znajduje się również pieczęć Kin-
gi, bądź też Bolesław wystawiając 
przywileje zaznaczał, że czyni to za 
zgodą małżonki. Fakty te świadczą 

o tym, że Kinga odgrywała dużą 
rolę w życiu politycznym i gospo-
darczym i była współrządczynią, a 
nie tylko książęcą małżonką. Słu-
żyła najbiedniejszym, opiekowała 
się kobietami spodziewającymi 
się potomstwa, urządzała własnym 
kosztem pogrzeby dla ubogich. 

Oprócz opieki nad najuboższy-
mi Kinga wykazywała starania o 
wznoszenie nowych kościołów i 
wspomagała istniejące. 

CÓRA ŚW. FRANCISZKA
Także z tego okresu życia Kin-

gi, biografowie odnotowują fakt 
przyjęcia przez nią reguły III Za-

konu św. Franciszka. Wiadomość 
ta wydaje się być wiarygodną, po-
nieważ idea franciszkańska była w 
tym czasie szczególnie popularna 
na dworach książęcych. Kinga jak 
najtrafniej odkryła przesłanie Bie-
daczyny z Asyżu i zaszczepiła je 
na gruncie polskim. Przez staranną 
formację intelektualną i duchową 
przygotowana została do wielkich 
zadań i model jej życia i świętości 
jest ciekawym przykładem recepcji 
ideałów franciszkańskich.

Z duchem surowej pokuty umia-
ła łączyć franciszkańską radość 
doskonałą, radość ze złorzeczeń i 
potwarzy, radość z fizycznych cier-
pień. Przedstawiana jako księżna a 
jednocześnie osoba przepełnio na 
duchem franciszkańskiego ubó st-
wa, wydaje się być odzwierciedle-
niem obrazu świętej, jaki wytwo-
rzył się w społeczeństwie polskiego 
średniowiecza. Analizując ducho-
wość Kingi, jej szczególne bogac-
two i specyfikę, nie trudno zauwa-
żyć jedną z wielkich jej cnót, jaką 
było miłosierdzie wobec biednych 
i potrzebujących. Niekończące się 
hojne jałmużny na rzecz kościo-
łów, osób duchownych, a w szcze-
gólności Braci Mniejszych oraz 
rze szy ubogich świadczą wydatnie 
o jej miłości miłosiernej. Każdy 
człowiek, jeśli jest potrzebujący, 
staje się dla Kingi bliskim. Szcze-
gólną opieką otacza wdowy i siero-
ty. Wiele czasu poświęca chorym, 
których odwiedza, dogląda i pielę-
gnuje. Nic ze skarbów, które posia-

dała nie zużyła na własne potrzeby. 
Wyrzekła się bogactwa, przywile-
jów, książęcej godności, jak rów-
nież całego szczęścia ziemskiego 
- wszystko dla Boga i bliźnich - ta-
kie było motto jej życia, któremu 
pozostała wierna aż do końca.

FUNDATORKA 
KLASZTORÓW
Wraz z Bolesławem staje się 

fundatorką wielu klasztorów i ko-
ściołów. Oprócz nowych fundacji 
kościołów w Nowym Korczynie, 
Bochni, a prawdopodobnie także w 
Jazowsku, Rajbrocie i Łącku, obok 
roli, jaką odegrała w podjętych 
przez duchowieństwo krakowskie 
staraniach wokół kanonizacji św. 
Stanisława, trwałym śladem dzia-
łalności Kingi pozostaje przede 
wszystkim główne dzieło jej życia 
- jakim była fundacja starosądec-
kiego klasztoru klarysek. Pierwszą 
wzmiankę na temat idei powstania 
konwentu sióstr klarysek w Sta-
rym Sączu znajdujemy pod datą 10 
marca 1257 roku. Dopiero jednak 
po śmierci swego męża Bolesława 
7 grudnia 1279, Kinga może całko-
wicie poświęcić się rozpoczętemu 
dziełu.

Fakt fundacji tego klasztoru, 
po przedzony był sporem między 
Kingą a Leszkiem Czarnym, spad-
kobiercą Bolesława, który naj-
wyraźniej był przeciwnikiem tych 
zamierzeń. Ostatecznie jednak 
akt fundacyjny konwentu staro-
sądeckiego wydaje Kinga 6 lipca 
1280 r. Pisze w nim: „My, Kune-
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gunda, wdowa po śp. panu Bole-
sławie niegdyś księciu krakowskim, 
pani i księżna sądecka, rozważając 
głęboko w sercu i rzetelną poboż-
nością, że nic tak nie będzie pomoc-
nym na ostatecznym sądzie i nic 
tak nie przebłaga Sprawiedliwego 
Sędziego, który daje życie sprawie-
dliwym, a śmierć bezbożnym, jak 
dzieła miłosierdzia, które miłosier-
dzie czyniącym wprowadzają same 
do drzwi szczęśliwej wieczności, 
postanowiliśmy ku chwale Bożej, 
ku uczczeniu świętej Boga Rodzi-
cielki Maryi i błogosławionego 
Franciszka /.../ uposażyć i wybudo-
wać klasztor dla zakonnic św. Kla-
ry /.../ , aby wyrzekłszy się własnej 
woli, służyły Panu w bojaźni we 
dnie i w nocy i kroczyły przed Nim 
w świątobliwości i prawdzie, przez 
wąską ścieżkę i ciasną bramę, 
obierając wnijście do życia; przez 
co nie bez słuszności należy wspie-
rać je wszelkimi potrzebami żywo-
ta doczesnego, aby im spokojniej, 
tym goręcej pełniły służbę Panu i 
były użyteczne sobie zasługą życia 
swojego, innym zaś modłów pomo-
cą i przykładem...” 

Po śmierci Bolesława rozdała 
resztę kosztowności ubogim i wy-
jechała do Starego Sącza, gdzie 
po stanowiła spędzić resztę życia 
przyjmując habit zakonny. Przez 
parę lat zatrzymała przy sobie 

dwór i urzędników kancelaryjnych, 
co świadczy o tym, że nie od razu 
została zakonnicą, zajmując się 
administracją nadanego klasztoro-
wi księstwa. Dopiero w 1288 roku 
pojawia się dokument podpisany 
przez Kingę, w którym podpisuje 
się jako zobowiązana do służby 
Bożej w Zakonie św. Franciszka.

Nic nie wskazuje na to, aby 
Kinga piastowała w klasztorze 
ważniejsze funkcje i godności, zaj-
muje jednak szczególną pozycję. 
Jej cnoty - pokora, uległość, pod-
dawanie się wszystkim wymogom 
klasztornym, energia i silna wola 
oraz modlitwa kontemplacyjna, 
oddziaływały na całe otoczenie. 
Odnosiła się do swoich sióstr nie 
jako księżna i fundatorka, ale jako 
ich matka. 

Wraz z siostrami przeżyje jesz-
cze jeden najazd Tatarów w trwają-
cy od grudnia 1287 roku do stycz-
nia roku następnego. W związku 
z najazdem tatarskim i ucieczką 
Kingi wraz z współsiostrami do 
Pienińskiego zamku, z upływem 
cza su rozpowszechniony został 
wśród mieszkańców Sądecczyzny 
cały szereg legend. Legendy te 
stworzone przez lud mówią o do-
broci i świętości księżnej - mniszki 
kochającej swój naród.

Po powrocie z ucieczki Kinga 
znowu stała się ręką Opatrzności, 

ratując od głodu zarówno zakon-
nice, jak też pozostałą ludność Są-
decczyzny. Wśród mieszkańców 
tego regionu przetrwała przez całe 
stulecia pamięć o tej działalności 
charytatywnej Pani Ziemi Sądec-
kiej.

Fundacja starosądecka już w 
niedługim czasie po jej ukończe-
niu, miała się stać ważnym cen-
trum kulturalnym i religijnym dla 
południowej Polski. Konwent był 
miejscem życia zakonnego dla ko-
biet z rodów królewskich, a także 
dla sióstr wywodzących się z ludu. 
Przez swoją uniwersalność wywie-
rał wielki wpływ na całą Małopol-
skę.

W najstarszych hagiografiach 
spotykamy informacje mówiące o 
trosce Kingi o rozwój kultury pol-
skiej, poprzez propagowanie języka 
polskiego w psalmach i pieśniach. 
Tradycja przypisuje jej wprowa-
dzenie polskich kazań i modlitw do 
liturgii godzin pierwszej generacji 
starosądeckich klarysek. Poza sta-
raniami o rozwój języka polskiego 
Kinga zabiegała również o rozwój 
śpiewu kościelnego. Wielki wkład 
wniosła do naszej kultury także w 
dziedzinie szkolnictwa. Do klasz-
toru przyjmowano świeckie dziew-
częta, które siostry uczyły czytać i 
pisać. Za jej przyczyną powstawa-
ły szkoły parafialne.

We wrześniu 1291 
Kinga zapadła na cięż-
ką chorobę. Dziesięć 
miesięcy później, 24 
lipca 1292 r. umiera w 
opinii świętości w sta-
rosądeckim klasztorze. 
Ceremonie pogrzebo-
we odbyły się w Starym 
Sączu z należytą Kindze 
okazałością. Pochowa-
no ją w kościele klasz-
tornym sióstr klarysek 
w osobnej kaplicy.

Papież Jan Paweł 
II kanonizował ją w 
czerwcu 1999 r. Został 
zachowany ołtarz z tej 
uro czystości (na zdję-
ciu obok) oraz pięknie 
utrzymane muzeum 
Jana Pawła II, z nie-
zwykle ciekawymi eks-
ponatami - warte zwie-
dzenia. 
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To był dar od dzieci z Wrocław-
skiego Hospicjum Domowego, dwóch 
dziewczynek Paulinki i Irenki. Paulinka 
8 lat, Irenka 6 lat, obydwie z chorobą 
genetyczną,niepełnosprawne, bez 
kontaktu słownego z otoczeniem. Stan 
ich organizmu nie rokował nadziei na 
dłuższe przeżycie. Rodzice poprosi li 
mnie, abym im udzielił I Komunii św., 
a zarazem Wiatyku, bo byli niepew-
ni, co do stanu zdrowia dziewczynek. 
Uznali, że najlepszym dniem będzie 
właśnie  rocznica odejścia do Domu 
Ojca w Niebie Jana Pawła II. 

Ta domowa uroczystość zgroma-
dziła około dziesięciu osób z rodzi-
ny ojca i matki, a także z Hospicjum 
Domowego była szefowa pilęgniarek 
Krysia i woluntariuszka Kamila oraz 
asystent duchowy Hospicjum, niżej 
podpisany. 

Krysia i pielęgniarki czuwają nad 
stanem zdrowotnym małych pacjen-
tek, Kamila pomaga rodzicom w zaku-
pach i sprawach domowych, a ksiądz 
pomaga zainteresowanym w ducho-
wym usensownianiu tej niecodziennej 
sytuacji dziecięcego bytu wyraźnie 
zmierzającego ku śmierci. I to po życiu 
małych dziewczynek, które, po ludzku 
biorąc, bardzo trudno uznać za szczę-
śliwe.

Przecież one nie usłyszą jak nor-
malne dzieci śpiewu wiosennych pta-
ków, nie poczują powiewu wiosennego 
wiatru, nie zobaczą kwitnących forsycji 
i żonkili ani nie poczują zapachu róż i 
fiołków. Nie pobiegną na ukwieconej 
łące za motylkami. Ani nie będą zry-
wać kwiatów polnych na bukiet dla 
Matki Bożej.  Nie zadzwonią im też w 
kościele dzwonki wzywające do pro-
cesji pierwszokomunijnej gromadki 
dziewczynek i chłopców. 

Ubrane były w białe suknie ma łych 
oblubienic Niebieskiego Oblubieńca 
Jezusa, ale już nie ubiorą tej ślubnej 
sukni drugi raz  na ślubowanie miłości 
małżeńskiej. 

Były piękne w swojej niepokalanej 
bieli sukienek z hostią IHS na pier-
siach. Ani one, ani my nie zdawaliśmy 

sobie sprawy z ich niepojętego we-
wnętrznego piękna. Jako ochrzczone 
stały się mieszkaniem Trójcy Świętej 
i nigdy nie popełniły najmniejszego 
grzechu. Na początku Mszy świętej 
otrzymały sakrament chorych. 

Włożenie rąk na główkę Paulinki 
jakby ją obudziło. Patrzyła szeroko 
otwartymi oczami, jakby była świado-
ma tych tajemnic, które ją dotykały. 
Młodsza Irenka była jakby pogrążona 
w spokojnym śnie. Może obudził je 
śpiew: „Pan Jezus już się zbliża”? 

Poprosiłem Krysię, aby mi pomogła 
fachową pielgniarską pomocą udzielić 
I Komunii świętej. Napierw była Iren-
ka. Nabrałem na łyżeczkę troszkę Naj-
droższej Krwi i cząstkę Hostii. Dałem 
łyżeczkę Krysi mówiąc: „Ciało Chry-
stusa”. Krysia dała jej do buzi i Iren-
ka przyjęła bardzo ładnie I Komunię 
świętą. Paulinka miała usta zaflegmio-
ne. Najpierw trzeba było je oczyszcić 
chusteczką. Dopiero za drugim razem 
przełknęla troszkę Krwi Pańskiej z 
cząstką Hostii. Jej twarzyczkę przebie-
gały jakby fale drgania, przez powieki, 
czoło. „Kiedy czuje się dobrze, to tak 
reaguje” – powiedziała Krysia. 

Obydwie leżały na wózeczkach w 
białych sukienkach.Twarze miały spo-
kojne, a my wszyscy uczestniczylismy 
w wielkiej tajemnicy zaślubin Paulinki 
i Irenki z Barankiem niepokalanym. 
Tajemnice te otworzą się w przyszłym 
świecie.

Mogę tylko pisać tylko o tym, co 
ja sam przeżywałem, czego się sam 
domyślałem. Prosiłem o specjalne ła-
ski za wstawiennictwem Jana Pawła 
II. O „zdrowie duszy i ciała” – jak to 
było napisane w rycie obrzędu sa-
kramentu chorych.Tymczasem to ja 
potrzebowałem łaski otwarcia się na 
Chrystusa obecnego w tych najczyst-
szych, bo niezdolnych do popełnie-
nia najmniejszego grzechu i to z racji 
wieku i z racji swojej choroby i stanu, 
jeśli nie wegetatywnego, to jednak bez 
normalnej werbalnej komunikacji. To 
było przyjęcie ich cierpienia i całej ich 
istoty w tajemnicę przejścia od śmierci 

Świadectwo z I Komunii św. z Hospicjum Dzieci
„JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE...” 

NAJPIĘKNIEJSZY DAR ROCZNICY ODEJŚCIA 
DO DOMU OJCA SANTO SUBITO JANA PAWŁA II

do nowości życia w zmartwychwsta-
niu. Kiedy przed Komunią św. kapłan 
wpuszcza cząstkę Hostii do kielicha, 
jest to sakramentalne uobecnienie 
ZMARTWYCHWSTANIA. Stąd wier-
ni przyjmują w Komunii św. samego 
Zmartwychwstałego Pana i wchodzą 
w tę Jego nowość życia. To właśnie 
dokonało się w tym tak ważnym dla 
Polaków dniu przejścia Jana Pawła II 
do Domu Ojca.

Ten dar Hospicjum był dla mnie tak 
głęboki, że musiałem o tym dać świa-
dectwo. Ogromna radość, że mogłem 
być potrzebny dla najbardziej potrze-
bujących, a zarazem ta świadomość, 
że ten dar ich życia jest największym 
skarbem, najkrótszą drogą do Zmar-
twychwstałego. Poczułem raz  jeszcze, 
że ta posługa kapłana dla dzieci z Ho-
spicjum jest największym  przywilejem 
i nadaje mojej egzystencji najgłębszy 
sens i największą radość, o której mó-
wił św. Jan Chrzciciel: „Ja nie jestem 
Mesjaszem, ale zostałem przed Nim 
posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest 
oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, 
który stoi i słucha go, doznaje najwyż-
szej radości na głos oblubieńca. Ta 
zaś radość moja doszła do szczytu” (J 
3,28-29).

Przyjaciel Jezus przyjmował w 
Paulince i Irence swoją oblubienicę 
- Kościół, a ja nie tylko stałem obok 
Niego, On chciał, aby to się dokonało 
przez moją posługę…

O. Julian RÓŻYCKI, o.p.
Wrocław, 

4 kwietnia 
2007
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Chcesz Mnie o coś prosić dla ko-
goś? Powiedz Mi jego imię, a następ-
nie, co byś chciał, żebym teraz dla nie-
go uczynił. Proś o wiele, nie wahaj się 
prosić. Mów do Mnie prosto i otwarcie 
o biednych, których zamierzasz pocie-
szyć; o chorych, których cierpienia wi-
dzisz; o zbłąkanych, dla których gorąco 
pragniesz powrotu na prawdziwą dro-
gę. Powiedz mi o wszystkich chociaż 
jedno słowo. 

A dla ciebie, czyż nie potrzebu-
jesz dla samego siebie jakiejś łaski? 
Powiedz Mi otwarcie, czy może jesteś 
dumnym, samolubnym, niestałym, nie-
starannym... i poproś Mnie, żebym ci 
przyszedł z pomocą w twoich nielicz-
nych czy też licznych wysiłkach, które 
podejmujesz, by się pozbyć tych wad. 

Nie wstydź się! Jest wielu sprawie-
dliwych, wielu świętych w niebie, którzy 
popełniali dokładnie te same błędy. Ale 
oni prosili pokornie... i z biegiem czasu 
zobaczyli, że są od tego wolni. 

Nie zwlekaj prosić też o zdrowie, o 
szczęśliwe zakończenie twoich prac, 
interesów czy studiów. To wszystko 
mogę ci dać i daję. A Ja życzę sobie, 
żebyś Mnie o to prosił, jeśli się to nie 
zwraca przeciwko twojemu uświęceniu, 
natomiast jemu sprzyja i je wspiera. 

Czego ci akurat dzisiaj potrzeba? 
Co mogę dla ciebie uczynić? Gdybyś 
wiedział, jak bardzo pragnę ci pomóc! 

Czy masz w tej chwili jakiś plan? 
Opowiedz Mi o nim. Czym się zajmu-
jesz? O czym myślisz? Co mogę uczy-
nić dla twojego brata, dla twojej siostry, 
twoich przyjaciół, twojej rodziny, dla 
twoich przełożonych? Co ty chciałbyś 
dla nich uczynić? A co do Mnie, czy nie 

masz życzenia, żebym był uwielbiany? 
Czy zechciałbyś swoim przyjaciołom 
uczynić coś dobrego, im, których może 
bardzo kochasz, ale oni żyjąc nie myślą 
o Mnie? Powiedz Mi: co dzisiaj szcze-
gólnie przykuwa twoją uwagę? Czego 
pragniesz z utęsknieniem? Jakie środki 
posiadasz, aby to osiągnąć? Powiedz 
Mi o twoim nieudanym przedsięwzię-
ciu, a Ja powiem ci, jakie są przyczyny 
niepowodzenia. Czy nie chciałbyś Mnie 
dla siebie pozyskać? 

Może czujesz się samotnym lub źle 
usposobionym? 

Opowiedz Mi w szczegółach, co cię 
smuci. Kto cię zranił? Kto obraził two-
ją miłość własną? Kto cię znieważył? 
Informuj Mnie o wszystkim, a szybko 
dojdziesz tak daleko, że powiesz, iż za 
Moim przykładem wszystko darujesz 
i wszystko zapominasz. Za nagrodę 
otrzymasz Moje pocieszające błogo-
sławieństwo. 

Może się boisz? Czy odczuwasz w 
swojej duszy nieokreślone przygnębie-
nie, które wprawdzie jest bez podstaw, 
ale mimo to nie przestaje rozrywać 
ci serca? Rzuć się w ramiona Mojej 
Opatrzności! Jestem przy tobie, u two-
jego boku. Ja wszystko widzę, wszyst-
ko słyszę i w żadnym momencie nie 
zostawię cię samego. 

Czy odczuwasz antypatie u ludzi, 
którzy cię przedtem lubili, a którzy cię 
teraz zapomnieli, od ciebie się odwróci-
li, mimo że z twojej strony nie było naj-
mniejszego powodu do tego? Poproś 
za nich, a Ja ich przywrócę do twojego 
boku, jeżeli nie staną się zawadą dla 
twojego uświęcenia. 

A czy nie masz czasem jakiejś ra-

dosnej wiadomości dla Mnie? 
Dlaczego nie pozwalasz Mi w niej 

uczestniczyć? Przecież jestem twoim 
przyjacielem. Opowiedz Mi, co pokrze-
piło twoje serce i wywołało twój uśmiech 
w okresie od twoich ostatnich odwie-
dzin u Mnie? Być może coś mile cię za-
skoczyło? Może otrzymałeś szczęśliwe 
wiadomości, list, pozdrowienia? Może 
przezwyciężyłeś trudności, wyszedłeś 
z sytuacji bez wyjścia? To wszystko 
jest Moim dziełem. Ty masz Mi po pro-
stu powiedzieć: „Dziękuję, mój Ojcze!” 

A czy nie chcesz Mi nic obiecać? 
Ja czytam w głębi twojego serca. Lu-
dzi można łatwo zmylić, ale nie Boga. 
Mów więc otwarcie do Mnie. Czy jesteś 
zdecydowany nie poddawać się więcej 
wiadomej okazji do grzechu, zrezy-
gnować z rzeczy, która ci szkodzi, nie 
czytać książki, która pobudza twoją 
wyobraźnię, nie spotykać się z człowie-
kiem, który zmącił spokój twej duszy? 

Czy będziesz znowu łagodnym, mi-
łym i usłużnym wobec tego człowieka, 
którego miałeś do dziś za wroga, bo ci 
się sprzeniewierzył? 

Dobrze. Powróć zatem teraz do 
twoich zajęć, do twojej pracy, do twoich 
studiów. Ale nie zapominaj kwadransu, 
który przeżywaliśmy razem. Zachowaj 
- jak dalece możesz - milczenie, skrom-
ność, wewnętrzne skupienie, miłość 
bliźniego. Kochaj Matkę Moją, która i 
twoją jest. 

I przyjdź znowu z sercem prze-
pełnionym jeszcze większą miłością 
i jeszcze bardziej oddanym Mojemu 
Duchowi. Wtedy znajdziesz w Moim 
Sercu codziennie nową miłość, nowe 
dobrodziejstwa i nowe pocieszenia. 

KWADRANS PRZED 
PRZENAJŚWIĘTSZYM

Myśli zanotowane 
przez 

św. Antoniego 
Marię Klareta 
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POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA: KsIęGA IV
TRZECI ROK ŻYCIA PUBLICZNEGO NA CDMP3

CZĘŚĆ TRZECIA - 1 płyta CD mp3, cena: 10 zł
Na CDmp3 cz.3 znajdują się wszystkie wizje i dyktanda spisane przez Marię Valtortę w Księdze IV 

cz. 3 „Poematu Boga-Człowieka”
CZĘŚĆ CZWARTA - 1 płyta CD mp3, cena: 10 zł
Na CDmp3 cz.4 znajdują się wszystkie wizje i dyktanda spisane przez Marię Valtortę w Księdze IV 

cz. 4 „Poematu Boga-Człowieka”.
W trzeciej i czwartej części Księgi czwartej (podtytuł „Trzeci rok życia publicznego”), znajdują się 

wizje i pouczenia z kolejnych wędrówek Chrystusa po Palestynie, miedzy innymi znane z Ewangelii 
sceny nawrócenia Zacheusza, pouczenie Szymona Piotra o tym, że trzeba wybaczać bez końca; o tym, 
że mamy być nieskazitelni jak gołębie i wiele innych.... Chrystus mając pełną świadomość, że Jego 
nauczanie zmierza ku końcowi żegna się z mieszkańcami kolejnych wiosek i miejscowości. Wszyst-
kie wydarzenia opisane są językiem barwnym, plastycznym, dającym poczucie rzeczywistego uczest-
nictwa w przedstawionych wydarzeniach. Część wizji została przekazana Marii Valtorcie przez Jezusa 
Chrystusa w postaci wewnętrznych dyktand, które zapisywała w chwili ich słyszenia.

W przyszłości komplet płyt z nagraniem wszystkich części Księgi IV będzie się składał z 6 płyt 
analogicznie do pierwszego wydania książkowego Księgi IV, która się składa z 6 części.

Ostatnie dwie plyty będą dostępne w terminie jeszcze nieokreślonym. Nie wiemy, czy i kiedy uda 
nam się te plany zrealizować. Prosimy o modlitwę w intencji tej pracy wszystkich zainteresowanych 
i serdecznie za duchowe wsparcie rozpowszechniania „Poematu Boga-Człowieka” w Polsce dziękuje-
my.

GDZIE KUPIĆ 
NASZE KSIĄŻKI, 
PŁYTY I KASETY?

Biuro Handlowe „Lumen”  
43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 6 

Tel.: 0327383869; 
Fax: 0327389412  

b.h.lumen@voxdomini.com.pl  
Przesyłka – pocztą lub kurierem 

OPEK (wg uzgodnienia). 
Zamówienia wysyłane na nasz 
adres (biuro@voxdomini.com.pl 

lub sklep@voxdomini.com.pl) 
przekazujemy do realizacji 

do B. H. Lumen i wysyłamy po-
twierdzenie przyjęcia zamówienia. 

SKLEP INTERNETOWY: 
www.voxdomini.pl/sklep

Wydawnictwo zasadniczo reali-
zuje jedynie zamówienia na prenu-
meratę pisma, którą należy opłacić 
przelewem na nasze konto. 

Prosimy nie korzystać ze sta-
rych druków, gdyż nr konta banko-
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Nowa 
PuBlikacJa

Choć jest to wznowienie, to jednak 
książka ukazuje się zupełnie nowa. 
Przede wszystkim zawiera już wszyst-
kie modlitwy z Zeszytów 1-110 „Praw-
dziwego Życia w Bogu”. Po drugie jest 
w niej także zawarty modlitewnik dla 
grup. Po trzecie ma aż 384 strony i jest 
w trwałej, twardej oprawie (cena 18 
zł).

Zachowaliśmy w tym modlitewniku 
poprzedni układ, czyli najpierw znaj-
dują się w nim modlitwy podyktowane 
przez Chrystusa (do Ojca, do Syna, do 
Ducha Świętego i do Maryi). Dalej - tek-
sty rozważań różańcowych, kantyk Em-
manuela, modlitwy codzienne, modli-
twy Vassuli i modlitwy dla grup. 

Tak w wielkim skrócie prezentuje 
się ta popularna książka, która zawie-
ra to, czego szukamy wszyscy: drogę 
do zmiany świata. Dokonuje się ona 
poprzez głęboki osobisty kontakt z Bo-
giem w czasie modlitwy. Na okładce: 
wizerunek namalowany przez Vassulę.

Błogosławieństwa starego człowieka 
Błogosławieni ludzie, którzy rozumieją, 

że moje nogi teraz wolniej chodzą i moje ręce drżą.
Błogosławieni niech będą, którzy o tym myślą, 

że moje uszy już niedobrze słyszą i że nie wszystko zaraz rozumiem.
Błogosławieni niech będą, którzy wiedzą, 

że moje oczy już źle widzą.
Błogosławieni niech będą, którzy mi nie wymyślają, 

gdy coś mi z rąk wypadnie, 
i którzy mi pomagają odnaleźć swoje rzeczy.

Błogosławieni niech będą, którzy się do mnie uśmiechają 
i ze mną w pogawędkę się wdają.

Błogosławieni niech będą, którzy zauważają moje dolegliwości 
i próbują moje cierpienia pomniejszyć.

Błogosławieni niech będą, którzy pozwalają mi odczuć, 
że jestem kochana, i którzy się czule ze mną obchodzą.

Błogosławieni, którzy przy mnie zostają, 
gdy idę już drogą do wieczności.

Błogosławieni wszyscy, którzy są dla mnie dobrzy. 
Oni pomagają mi myśleć o dobrym Bogu.

A ja ich na pewno nie zapomnę, 
gdy będę kiedyś u Niego! (Phil Bosmans)
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Przekaz na konto wydawnictwa można wykorzystać 
przy zamawianiu prenumeraty pisma lub na inne – 

uzgodnione wcześniej – wpłaty. 
Prosimy, aby informacje na przekazie były jasne, 

jednoznaczne i czytelne; koniecznie z pełnym adresem.


