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nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7)
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«Obmyjcie siê, czyci b¹dcie! Usuñcie z³o
uczynków waszych sprzed moich oczu!
Przestañcie czyniæ z³o!
Zaprawiajcie siê w dobrem! Troszczcie siê
o sprawiedliwoæ, wspomagajcie ucinionego, oddajcie s³usznoæ sierocie, w obronie
wdowy stawajcie!
Chodcie i spór ze Mn¹ wiedcie!  mówi
Pan. Choæby wasze grzechy by³y jak szkar³at,
jak nieg wybielej¹; choæby czerwone
jak purpura, stan¹ siê jak we³na.
Je¿eli bêdziecie ulegli i pos³uszni,
dóbr ziemskich bêdziecie za¿ywaæ.
Ale jeli siê zatniecie w oporze, miecz was
wytêpi. Albowiem usta Pañskie to wyrzek³y...»
Z Ksiêgi
proroka Izajasza
1,16-20

Vox Domini
Kardyna³ José Saraiva Martins
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

OJCIEC PIO
¯ertwa Mi³oci

RZESZE
WIERNYCH
Wed³ug znanego pisarza, Gdyby
przyznawano Oskary sympatii do wiêtych, wspó³czenie na pewno otrzyma³by tê nagrodê Ojciec Pio. Niewielu jest
zakonników tak znanych i mi³owanych.
Rozg³os i popularnoæ, jakimi cieszy siê
ta postaæ nie tylko wród chrzecijan, siêgaj¹ dzi zenitu.
Spostrze¿enie to mo¿e siê wydawaæ
fascynuj¹ce z dziennikarskiego punktu
widzenia, nie zadowala nas jednak teologicznie. W przypadku osób wiêtych,
najistotniejsze jest bowiem spojrzenie
Boga, nie za ludzkie oceny, dlatego te¿
nie mo¿na pod tym k¹tem klasyfikowaæ
czy szeregowaæ wiêtych. Wszystkie próby tworzenia listy hitów w tej dziedzinie, ocieraj¹ siê o miesznoæ. Prze¿ywaj¹c szczyt swojej wiary podczas odprawiania Eucharystii, wspominaj¹c
wiêtych w Kanonie Mszy w., Koció³
wypowiada s³owa: wszystkich, którzy w
Twojej ³asce odeszli z tego wiata (III
Modlitwa Eucharystyczna).
wiêci zostali wiêc uznani za takich
przez Boga, a dopiero w nastêpnej kolejnoci przez ludzi. Nie mo¿na jednak
ignorowaæ faktu, ¿e nabo¿eñstwo do
Ojca Pio przyjê³o ogromne rozmiary i
ogarnê³o miliony osób, które pragn¹ duchowo pod¹¿aæ za nim na ró¿ne sposoby. S¹ to ludzie zarówno proci, jak zwi¹zani z kultur¹ lub sprawuj¹cy w³adzê, profesjonalici, intelektualici, dziennikarze,
dyplomaci, lekarze, duchowni, osoby
wci¹¿ poszukuj¹ce Boga; prawdziwa
wiatowa klientela jak okreli³ to papie¿
Pawe³ VI podczas audiencji 20 lutego
1971 r.
Nie bez racji mo¿na powiedzieæ, ¿e
Ojciec Pio by³ ludowym wiêtym. Tymi
s³owy podkrelamy specyficzny charyzmat Zakonu Kapucynów, których ju¿
Gioberti nazywa³ braæmi ludu.
Wiele osób zastanawia siê nad fenomenem Ojca Pio, proponuj¹c najrozmaitsze wyjanienia. Wydaje siê to zreszt¹
zrozumia³e. Ju¿ brat Masseo, m³ody
uczeñ Poverella z Asy¿u, pyta³: Francisz-
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ku, dlaczego wszyscy za tob¹ id¹? Nie
jeste wszak piêkny, nie posiadasz wybitnej wiedzy, nie jeste szlachetnie urodzony.
Celem tej refleksji nie jest szukanie odpowiedzi na powy¿sze pytania, lecz znalezienie sedna orêdzia naszego pokornego Brata kapucyna, który zadziwi³
wiat swoim ¿yciem (s³owa papie¿a w
homilii wyg³oszonej na Placu wiêtego
Piotra), a tak¿e wskazanie, jak bardzo
jest ono potrzebne i aktualne. Trzeba
przyznaæ racjê tym, którzy wyjaniaj¹
oddzia³ywanie Ojca Pio na t³umy, jako
odpowied na poszukiwanie transcendencji oraz pragnienie nadprzyrodzonoci, które towarzyszy cz³owiekowi i nie
daje mu spokoju nawet dzi, u progu trzeciego tysi¹clecia, dziêki specyficznemu
charakterowi mistyki tego wiêtego.
NA O£TARZU
Jezus powiedzia³ do mnie: «Ile¿ razy
opuci³by Mnie, Mój synu, gdybym ciê
nie ukrzy¿owa³?» (Ojciec Pio, La croce
sempre pronta, Citta Nuova, 2002, s. 3).
Mimo prostoty Ojca Pio, nie jest ³atwo
go zrozumieæ, trzeba bowiem dojrzeæ w
nim to, co ukryte. On sam mawia³: Co
chcecie o mnie wiedzieæ? Ja tak¿e jestem dla siebie tajemnic¹.
Jeli to prawda, ¿e ka¿dy cz³owiek
rodzi siê z misj¹, któr¹ powierzy³a mu
Bo¿a Opatrznoæ i któr¹ ma spe³niæ w
ci¹gu swego ¿ycia, to jakie pos³annictwo
zosta³o dane wiêtemu stygmatykowi z
Gargano?
Podczas wizyty ad limina w kwietniu
1947 roku, biskup Manfredonii, Andrea
Cesarano, na pytanie papie¿a Piusa XII:
Co s³ychaæ u Ojca Pio? odpowiedzia³:
Ojcze wiêty, wynagradza on za grzechy wiata.
By³a to odpowied jasna i prawdziwa,
zw³aszcza w kontekcie ¿ycia i duchowoci Francesca Forgione, który zawsze
ofiarowywa³ siê jako ¿ertwa mi³oci: na
o³tarzu, nad którym prze¿ywa³ Mêkê
Chrystusow¹ i w konfesjonale, gdzie
wspó³cierpia³ z grzesznikami. Stawa³ siê
on jedno z Chrystusem w ofierze eucharystycznej i jedno z Nim oraz penitentem,

porednicz¹c w pojednaniu duszy z Bogiem.
Ojciec Pio by³ wielkim aposto³em konfesjona³u i pos³ugiwa³ w nim przez piêædziesi¹t osiem lat, we dnie i w nocy, ca³ymi godzinami powiêcaj¹c siê penitentom: kobietom i mê¿czyznom, chorym i
zdrowym, bogatym i ubogim, duchownym
i wieckim, przybywaj¹cym z daleka i z
bliska. W procesie kanonizacyjnym Ojca
Pio, chodzi z pewnoci¹ o jego najwiêkszy powód do chwa³y, dowód wiêtoci i
najwspanialszy przyk³ad, jaki pozostawi³
ksiê¿om naszych czasów i wszystkich
przysz³ych wieków.
Czasami, zwierza³ siê on swoim
wspó³braciom: Dusze nie s¹ dane, musimy je wyjednaæ. Czy¿bycie nie wiedzieli, ile kosztowa³y Pana Jezusa? Musimy wci¹¿ p³aciæ za nie tê sam¹ cenê.
CZ£OWIEK
OBEZNANY
Z CIERPIENIEM
Wspominaj¹c swoje wst¹pienie do
zakonu kapucynów w listopadzie 1922 r.,
pisa³ on: O, Bo¿e (...), ju¿ na pocz¹tku
powierzy³e swojemu synowi wielkie pos³annictwo. Bo¿e (...), w g³êbi mojej duszy s³yszê g³os, który mówi do mnie z
naciskiem: <<Uwiêcaj siebie i innych!>> (L. III, 1010). Uwiêcenie nale¿y tu rozumieæ nie tylko w sensie moralnym, lecz tak¿e w znaczeniu ofiary z siebie. Uwiêcaj siebie  dla uwiêcenia i
zbawienia dusz.
Ojciec Pio mia³ zatem wiadomoæ, ¿e
zosta³ wybrany przez Boga na wspó³pracownika w Chrystusowym dziele Zbawienia wiata za pomoc¹ mi³oci i krzy¿a.
Podobnie jak Aposto³ Pawe³ (Ga 2,
19), przybity do krzy¿a razem z Chrystusem, ¿y³ ju¿ nie on, ale Chrystus w nim.
Ojciec Pio wybra³ krzy¿, wiedz¹c, ¿e jego
¿ycie, tak jak ¿ycie Chrystusa, bêdzie
mêczeñstwem. W czerwcu 1913 r. pisa³
do Ojca Benedetto, swojego kierownika
duchowego: Pan ukazuje mi, niczym w
zwierciadle, ca³e moje przysz³e ¿ycie,
które nie jest niczym innym, ni¿ w³anie
mêczeñstwem. (L. I, 368).
Trzeba pamiêtaæ, ¿e tak jasna wizja
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przysz³oci pe³nej cierpieñ i udrêk, nie
przera¿a³a go i nie deprymowa³a. Przeciwnie, w g³êbi duszy radowa³ siê bardzo,
¿e zosta³ powo³any do wspó³pracy w
dziele Zbawienia dusz, za pomoc¹ cierpienia, które bierze swoj¹ wartoæ i skutecznoæ z prawdziwego uczestnictwa w
Krzy¿u Chrystusowym (por. L. I, 303).
Dlatego, Ojciec Pio chêtnie i z radoci¹ przyjmowa³ wszelkie cierpienia cia³a i duszy jakie zsy³a³ mu Pan, w swoim
sercu s³ysz¹c coraz wyraniej g³os Bo¿y,
wzywaj¹cy do powiêcenia i ofiarowania
mêki za braci (por. L. 328).
Niewiele mówi siê o tym aspekcie jego
¿ycia i wiêkszoæ ludzi chyba go nie zna.
W biografiach na ogó³ podkrelane s¹
inne przymioty wiêtego, ³atwiejsze do
zrozumienia i zaakceptowania. Gdybymy jednak usunêli z ¿ycia i duchowoci
Ojca Pio rzeczywistoæ Krzy¿a, pozbawilibymy jego wiêtoæ jej treci. Ca³e
¿ycie Ojca Pio up³ynê³o w cieniu Krzy¿a.
Nie by³ on jedynie epizodem, ale wyborem egzystencjalnym, podjêtym na chwa³ê Bo¿¹, dla osobistego uwiêcenia i zbawienia braci. Ojciec Pio by³ niepodzielnie uczniem swojego Mistrza, Chrystusa, który dobrowolnie i z mi³oci¹ przyj¹³
wolê Ojca: Ofiary ani daru nie chcia³e,
ale mi utworzy³ cia³o ( ) Wtedy rzek³em: Oto idê  ( ) abym spe³nia³ wolê
Twoj¹, Bo¿e (Hbr 10,5).
Dwie najwa¿niejsze biografie Ojca
Pio, autorstwa Ojca Fernando da Riese
Pio X i Alessandro da Ripabottoni, s¹
opatrzone podtytu³ami: Ukrzy¿owany
bez krzy¿a i Cyrenejczyk za nas wszystkich. Maj¹ one uwiadomiæ nam najbardziej zasadniczy aspekt jego duchowoci. Rzeczywicie, od 1910 do 1968, Ojciec Pio, naladuj¹c przyk³ad Chrystusa,
¿y³ jako ukrzy¿owany, a jednoczenie
niós³ krzy¿ w³asny i wszystkich cierpi¹cych, którzy siê do niego zwracali o pomoc.
W marcu 1948, napisa³ on do pewnej
karmelitanki bosej: W dniu, gdy ujrzymy
wiat³o Bo¿e, dowiemy siê, jak¹ wartoci¹ i jakimi skarbami by³y cierpienia
ziemskie, dziêki którym otrzymamy wiekuist¹ ojczyznê niebiesk¹. Od dusz ofiarnych i mi³uj¹cych, Bóg oczekuje heroizmu i wiernoci, by po wst¹pieniu na Kalwariê, przyby³y na Górê Tabor.
W s³owach tych zawarta jest synteza
duchowoci, skupionej na tajemnicy Mêki
i mierci Chrystusa. Ojciec Pio uczy³ siê
jej i naucza³ innych w szkole cierpienia,
powiêcenia oraz krzy¿a, w którym nasze dusze mog¹ siê tylko uwiêciæ, jak
powtarza³ on we wielu swoich listach.

Z tej katedry krzy¿a, Ojciec Pio mia³
mo¿liwoæ ukazania swoich niezrównanych darów kierownictwa duchowego i
wychowa³ wiele dusz, ofiarnych i mi³uj¹cych Boga, ¿yj¹cych m¹droci¹ krzy¿a. Przyk³adem i s³owem zachêca³ on powierzone sobie dusze do realizowania
nauk otrzymanych w owej szkole.
Wed³ug Melchiorre da Pobladura, ten
wyj¹tkowy przymiot mo¿na uj¹æ w trzech
punktach: duchowoæ Krzy¿a, jej treæ
oraz metodologia, której wiêty u¿ywa³,
by formowaæ dusze przychodz¹cych doñ
ludzi, a nastêpnie im towarzyszyæ.
DUCHOWOÆ
KRZY¯A
Nauka o cierpieniu oczyszczaj¹cym i
teologia zbawczej Mêki, stanowi¹ o nauczania wiêtego Ojca Pio w kierownictwie duchowym. Oto zasadnicza czêæ
jego programu duchowej formacji, która
charakteryzuje tak¿e jego osobiste d¹¿enie do wiêtoci. Jest to program znany mu z dowiadczenia, zakorzeniony w
Ewangelii, odzwierciedlaj¹cy ¿ycie i naukê Chrystusa.
Zewnêtrzne stygmaty Ojca Pio robi¹
wra¿enie na powierzchownym obserwatorze. Zjawisko nie jest jednak tak wa¿ne z klinicznego punktu widzenia, jak z
uwagi na swoj¹ wymowê  ca³kowit¹
przemianê w Chrystusa ukrzy¿owanego
i zmartwychwsta³ego. Rany dostrzegalne dla oka s¹ wizualizacj¹ tego, co w.
Grzegorz z Nyssy okrela³ jako rany
duchowe. Wzbudzaj¹ one ¿arliw¹ mi³oæ, upodabniaj¹c¹ do umi³owanej osoby. Ojciec Pio w sposób niezwyk³y i dramatyczny dowiadcza³ tego, czym s¹
rany duchowe.
Krzy¿, niezale¿nie od tego, jak go
nazwiemy i od cierpienia, w którym siê
przejawia, zajmuje w ¿yciu chrzecijanina centralne miejsce. Stygmatyk z Gargano wiedzia³ o tym, prze¿ywa³ to i tego
naucza³. Nie proponowa³ on naukowo
opracowanego programu, ale posiada³
jasn¹ wizjê zbawczego planu Bo¿ego,
zwi¹zanego z krzy¿em Chrystusa Odkupiciela. Zg³êbia³ i przenika³ bogactwa tajemnicy Krzy¿a, który jest g³upstwem dla
tych, co id¹ na zatracenie, moc¹ Bo¿¹
za dla nas, którzy dostêpujemy zbawienia (1 Kor 1,18).
Wystarcza³a mu kontemplacja Krzy¿a, sposobu ¿ycia Pana Jezusa, S³owa
Wcielonego i Ukrzy¿owanego oraz uczynienie ¿ywym i dzia³aj¹cym Jego orêdzia
Zbawienia. Mêka i mieræ Chrystusa by³y
dla niego faktami historycznym i kluczowymi. Obowi¹zkiem chrzecijanina, któ-

ry naprawdê d¹¿y do w³asnego uwiêcenia, jest przyjêcie tego orêdzia, naladowanie tego sposobu ¿ycia, szukanie w
swoim ¿yciu Chrystusa ukrzy¿owanego,
z prostot¹ i bez zbêdnych dyskusji.
NA CZYM POLEGA
DUCHOWOÆ KRZY¯A?
W ekonomii ³aski i zbawienia, krzy¿
stanowi³ jedyny rodek wybrany przez
Boga Ojca do pojednania ludzkoci z Nim
samym. Taki by³ zamys³ Bo¿y.
Krzy¿ nie by³ w ziemskim ¿yciu S³owa
Wcielonego jedynie epizodem, ale integraln¹ czêci¹ tajemnicy Wcielenia. Proponowany i dany nam przez Chrystusa
nie jest on zwyk³ym warunkiem «sequelae Christi», ale jak najrealniejszym i najautentyczniejszym wyrazem przynale¿noci do Jego królestwa. Jestemy naprawdê chrzecijanami, jeli akceptujemy krzy¿ jako zasadniczy wybór ¿yciowy: «Jeli kto chce pójæ za Mn¹, niech
siê zaprze samego siebie, niech wemie
krzy¿ swój i niech Mnie naladuje. Bo kto
chce zachowaæ swoje ¿ycie, straci je, a
kto straci swe ¿ycie z Mego powodu, znajdzie je» (Mt 16, 24). Cz³owiek nios¹cy
swój krzy¿, staje siê wiadkiem Zbawienia dla swoich braci i sprawia, ¿e uczestnicz¹ oni w Zbawieniu, którego jest on
przedmiotem i podmiotem. Dobrowolnie
i z ca³¹ otwartoci¹ podejmuj¹c ten wybór, chrzecijanin zostaje porednikiem
zbawienia i wspó³odkupicielem swego
bliniego, oczywicie za spraw¹ i dziêki
Chrystusowi, który zawsze bêdzie jedynym Porednikiem i Odkupicielem ludzkoci: «Albowiem jeden jest Bóg, jeden
te¿ porednik miêdzy Bogiem a ludmi,
cz³owiek, Chrystus Jezus» (1 Tm 2, 5).
Odk¹d Pan Jezus, jako najwy¿sze
wiadectwo i nieodparty dowód swojej mi³oci do cz³owieka, ofiarowa³ za wszystkich dobrowolnie swoje ¿ycie, które jest
dla nas najcenniejszym i najwa¿niejszym
darem, dusze g³êboko i prawdziwie
chrzecijañskie, kontempluj¹c w Duchu
wiêtym Krzy¿ Chrystusowy, rozumiej¹ i
dostrzegaj¹, czym w samej swej istocie
jest Mi³oæ Bo¿a. Dlatego, na tej zasadzie i tej rzeczywistoci opieraj¹ one ca³e
swoje ¿ycie duchowe. Krzy¿ jest i staje
siê w nim biegunem przyci¹gania i orodkiem promieniowania. W szkole cierpienia nauczy³y siê i wci¹¿ poznaj¹ tajemnicê Mi³oci zawartej w Krzy¿u. Nie jest to
ludzka wiedza, ale dar Najwy¿szego.
«Po tym poznalimy mi³oæ, ¿e On
odda³ za nas ¿ycie swoje. My tak¿e winnimy oddaæ ¿ycie za braci» (1 J 3,16).
Ojciec Pio z ca³¹ pewnoci¹ odpowiedzia³
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na ten apel, przyjmuj¹c go z wszystkimi
konsekwencjami oraz staj¹c siê aposto³em i mistrzem tego przes³ania Mi³oci
ukrzy¿owanej.
Zwierza³ siê on swojemu przyjacielowi, Ojcu Agostino: «Gdy Pan Jezus chce
mi pokazaæ ¿e mnie mi³uje, pozwala mi
dowiadczyæ ran, cierni i lêków swojej
mêczarni... Gdy chce mnie pocieszyæ,
nape³nia moje serce owym duchem, który jest ca³y z p³omienia; mówi mi o swoich radociach... Jezus, cz³owiek boleci,
chcia³by, aby wszyscy chrzecijanie Go
naladowali... Moje drobne cierpienia
ma³o znacz¹, ale Pan z nich tak¿e siê
cieszy, gdy¿ bêd¹c na tej ziemi sam nade
wszystko ukocha³ cierpienie!
Jest prawd¹, ¿e ludzie nie pojmuj¹ dzisiaj, dlaczego Bóg, którego nazywamy
Dobrym Ojcem, pozwala na tyle cierpienia, tak¿e wród niewinnych istot ludzkich. Widz¹c jednak powszechny brak
wra¿liwoci duchowej, zaczynamy rozumieæ, ¿e trzeba zadoæuczyniæ za z³o i je
odkupiæ.
Misterium Krzy¿a w ¿yciu chrzecijanina, podobnie jak w ¿yciu Chrystusa,
odgrywa decyduj¹c¹, transcendentn¹ i
niezast¹pion¹ rolê. Uczeñ nie mo¿e pod¹¿aæ inn¹ drog¹ ni¿ ta, któr¹ wskazuje
mu Nauczyciel, nie mo¿e przyj¹æ innego
przykazania ¿ycia, ni¿ g³oszone przez
jego Mistrza. Chrystus, nasz Mistrz, wie-
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dzia³ doskonale, ¿e
Jego przykazanie
nie by³o ³atwe do
spe³nienia i ¿e nie
bêdzie wzbudza³o
entuzjazmu. Mimo
to g³osi³ On z moc¹:
«Jeli kto chce
pójæ za Mn¹, niech
siê zaprze samego
siebie, niech wemie krzy¿ swój i
niech Mnie naladuje» (Mt 16,24).
M O T Y WA CJE DO PRZYJÊCIA KRZY¯A W SWOIM
¯YCIU.
JAK NALE¯Y GO PRZYJMOWAÆ?
Przede wszystkim, droga Krzy¿a
jest jedyn¹ drog¹,
któr¹ powinni iæ ludzie, szczerze poszukuj¹cy Boga w
swoim naladowaniu Chrystusa. Nie ma
innej drogi do uwiêcenia i zbawienia.
Krzy¿ jest dowodem to¿samoci chrzecijanina, pieczêci¹ jego autentycznoci
i «mundurem» uczniów Chrystusa, Wcielonego S³owa - pisze nowo kanonizowany wiêty w jednym ze swoich listów.
Krzy¿ jest jedyn¹ drog¹ do zbawienia
dla ludzi, a ci, którzy musz¹ nim ¿yæ a¿
do koñca, zostali wezwani do cilejszej
i doskonalszej realizacji tajemnicy Chrystusa. Tak wiêty z Pietrelciny rozumie
naukê ewangeliczn¹: «Ziarno pszenicy
nie przyniesie plonu, jeli nie obumrze w
cierpieniu; podobnie dusze ludzkie potrzebuj¹ dowiadczenia, aby zosta³y
oczyszczone». «By osi¹gn¹æ nasz najwy¿szy cel, musimy pod¹¿aæ za Panem,
który nie chce prowadziæ dusz wybranych
inn¹ drog¹, ni¿ ta, któr¹ szed³ On sam 
drog¹ wyrzeczeñ i Krzy¿a».
Drugim powodem dla którego trzeba
nieæ swój krzy¿, jest to, ¿e Chrystus zawsze nosi³ go na swoich barkach i nikt
nigdy nie bêdzie godzien Pana, jeli nie
bêdzie uczestniczy³ w Jego cierpieniach.
¯ycie z Chrystusem na Krzy¿u, jest najpiêkniejszym idea³em dla ka¿dego chrzecijanina. Nie osi¹gamy go nigdy samodzielnie, Chrystus kroczy bowiem przed
nami, nios¹c Krzy¿ swój i nasz oraz wytyczaj¹c nam drogê, gdy zbyt czêsto wahamy siê i poddajemy niepewnoci. Je-

zus nie opuci nigdy cz³owieka, który z
mi³oci do Niego dwiga swój krzy¿; ten
za, kogo dusza jest udrêczona, nigdy
nie zapomni o Jezusie, przeciwnie  z
owej umacniaj¹cej wiadomoci bêdzie
czerpa³ coraz wiêksz¹ moc do wytrwania.
Ojciec Pio pisze: «Jezus jest zawsze
z nami, nawet, wtedy, gdy wydaje siê nas
nie s³yszeæ. Towarzyszy nam tak¿e w
walce duchowej. Jest zawsze blisko, zachêcaj¹c do odwa¿nego dzia³ania, odpieraj¹c ciosy przeciwnika, abymy nie zostali zranieni». «Nie mówmy, ¿e sami
wspinamy siê na Golgotê, ¿e sami walczymy i przelewamy ³zy. Pan jest obok i
nigdy nas nie opuszcza».
Trzeba jeszcze dodaæ, ¿e w jêzyku mistyki, «byæ ofiar¹», oznacza powiêciæ
siebie Bogu ca³kowicie przez mi³oæ
Chrystusow¹. Wynika st¹d absolutna i
definitywna rezygnacja z wszystkiego, co
stanowi przeszkodê dla woli Bo¿ej, tak,
abymy mogli powtarzaæ w ka¿dej chwili: «Ja zawsze czyniê to, co siê Jemu
podoba».
Taka w³anie by³a treæ prze¿yæ Ojca
Pio: «Wiedz, córko moja, ¿e le¿ê na ³o¿u
boleci, wst¹pi³em na o³tarz ca³opalenia
i oczekujê ognia z wysokoci, który poch³onie swoj¹ ofiarê. B³agaj w swoich modlitwach, aby ju¿ zst¹pi³ ów poch³aniaj¹cy p³omieñ».
Ofiarowanie siê jako ¿ertwa za zbawienie dusz, jest wol¹ samego Chrystusa, nie dlatego, ¿e potrzebuje on swoich
stworzeñ, ale dlatego, ¿e w swoich przedwiecznych planach, postanowi³ pos³u¿yæ
siê cz³onkami swego Mistycznego Cia³a
do realizacji zamiaru Odkupienia. «Nie
dzieje siê tak z koniecznoci ani z powodu jakiej niedoskona³oci. Zdecydowa³
On tak, aby z³o¿yæ ho³d swojej niez³omnej Oblubienicy» - naucza³ papie¿ Pius
XII.
w. Ojciec Pio zachêca³ dusze, aby
¿y³y tym misterium i dope³nia³y braki
udrêk Chrystusa dla dobra Kocio³a. Oto
inne zdanie z jego pism: «Pod Krzy¿em
uczymy siê mi³oci. Nie dajê go ka¿demu, ale tylko duszom, które najbardziej
mi³ujê» (La croce sempre pronta, O. Pio,
Città Nuova 2002, s. 3).
KRZY¯ JAKO DROGA
DLA WYBRANYCH
£aska ta jest przyznawana ludziom
wezwanym przez Boga do bli¿szej realizacji idea³u doskona³oci. Jak podkrela³
Ojciec Pio, dusze które otrzyma³y to powo³anie, mog¹ byæ pewne, ¿e sam Bóg
wybra³ je do pójcia drog¹ po ludzku
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uci¹¿liw¹ i pozbawion¹ blasku.
W swoich naukach, wiêty stygmatyzowany Kapucyn nigdy nie ukrywa³ i nie
lekcewa¿y³ trudnoci, jakie napotkamy na
tym szlaku. Zna³ on mêki, d³ugie godziny
walki która mog³a siê zakoñczyæ niepowodzeniem. Dlatego jedn¹ z jego naczelnych trosk by³o uwiadamianie ludziom
owoców cierpienia przyjêtego i dzielonego z Chrystusem, zgodnie z pouczeniem
w. Paw³a  «We udzia³ w trudach i przeciwnociach jako dobry ¿o³nierz Chrystusa Jezusa» (2 Tm 2, 3).
Znajdowa³ on sformu³owania bezporednie i szczere, s³owa docieraj¹ce do
wszystkich, przekonuj¹cy ton, by podtrzymywaæ dusze w drodze na Golgotê, a¿
do ich zjednoczenia wiecznego z Panem
Jezusem w chwale Góry Tabor.
Ojciec Pio wiedzia³ i powtarza³, ¿e cierpienie samo w sobie jest niepo¿¹dane,
a ludzka natura unika go instynktownie,
jako przeciwnego szczêciu. Wyjdzie mu
jednak na przeciw ten chrzecijanin, który
w swoim ¿yciu kieruje siê wzglêdami teologalnymi i nadprzyrodzonymi. Ojciec Pio
usi³owa³ t³umaczyæ to wszystkim zgnêbionym duszom. Pewnej anonimowej penitentce doradza³ on:
«Nie sprzeciwiam siê temu, aby w
swoich cierpieniach siê skar¿y³a, chcia³bym jednak, aby opiera³a siê w tym na
Jezusie, w duchu dzieciêcej mi³oci, jak dziecko tul¹ce siê do matki; a jeli
uczynisz to z mi³oci¹,
p³acz i szukanie w tym ulgi
nie bêd¹ niczym z³ym.
Trwaj zatem w mi³oci i
zawierzeniu, chowaj¹c siê
w objêcia woli Bo¿ej».
Powo³ywa³ siê on czêsto na postaæ Cyrenejczyka nios¹cego Krzy¿ Chrystusowy. Zachêca³ i nak³ania³ dusze do wytrwania
na krzy¿owej drodze
oczyszczenia i dowiadczeñ, ofiarowuj¹c siebie
samego w roli Cyrenejczyka, który bêdzie razem
z nimi niós³ ich krzy¿, a
nawet je w tym zast¹pi,
przyjmuj¹c ich ból, a im
pozostawiaj¹c ca³¹ zas³ugê. ¯ycie na Krzy¿u uczy³o Ojca Pio bycia Cyrenejczykiem dla wszystkich
ukrzy¿owanych.
W jego listach do Cerase, znajdujemy taki oto

fragment:
«Jeli chodzi o mnie, mogê jedynie
dzieliæ z Pani¹ ból, który j¹ drêczy, prosiæ dobrego Boga jeszcze gorêcej za
Pani¹ i ¿yczyæ, aby mi³uj¹cy Jezus udzieli³ jej si³ duchowych i fizycznych do prze¿ycia tej najwy¿szej próby Ojcowskiej mi³oci Boga do niej. ( ) Jak bardzo chcia³bym byæ teraz blisko, by ul¿yæ Pani w tych
cierpieniach! Bêdê jednak blisko duchem, przyjmê na siebie wszystkie Pani
trudy i z³o¿ê je Bogu za ni¹ w ofierze.»
W duchowoci Forgione, cierpienia nie
s¹ ju¿ kar¹, ale dowodem niezwyk³ej mi³oci Bo¿ej. Tym, co na ogó³ wzmaga
nasz wewnêtrzny ból, jest subtelna pokusa mylenia, ¿e cierpienia stanowi¹
karê, zes³an¹ przez Boga za nasze niewiernoci, sposób wytkniêcia nam niew³aciwego stanu naszych sumieñ lub
aktu zejcia z prostej drogi ku zbawieniu
i uwiêceniu. Obowi¹zek kierownika duchowego, polega w tych przypadkach na
wyjanianiu, ¿e to, co prze¿ywaj¹, nie
stanowi kary za winy b¹d niewiernoci,
ekspiacji za jakie zapomniane grzechy,
ani te¿ pomsty Bo¿ej sprawiedliwoci.
Przeciwnie  jest dowodem wyj¹tkowej
mi³oci Boga do uprzywilejowanych dusz,
wybranych do uczestnictwa w misterium
Mêki Odkupiciela.
W 1918, do Erminii Gargani pisze on
co nastêpuje:

Uspokój siê i b¹d pewna, ¿e twoje
ciemnoci i cierpienia nie s¹ kar¹ za jakie pope³nione z³o. Nie jeste osob¹ ani
okrutn¹, ani zalepion¹ przez nienawiæ,
ale jedn¹ z wielu wybranych dusz, które
podobnie jak z³oto, s¹ wypróbowywane
w ogniu. Taka jest prawda, a gdybym
mówi³ inaczej, by³bym nieszczery i rozmija³bym siê z rzeczywistoci¹.
O tym samym poucza Assuntê di Tomasso:
Nie jest to kara, ale mi³oæ, ogromnie
delikatna mi³oæ. Dziêkuj wiêc Panu i
przyjmij kielich z Getsemani. Równie
wzruszaj¹ca wydaje nam siê zachêta,
jak¹ Ojciec Pio skieruje do Marii Gargani: Nie lêkaj siê, gdy¿ Ten, który ciê przybi³ do Krzy¿a, kocha i daje ci si³ê do wytrzymania cierpieñ nieznonych, oraz
mi³oæ, aby mimo goryczy potrafi³a mi³owaæ Jego Mi³oæ.
B¹d ca³kowicie pewna, ¿e On, w
swoim mi³osierdziu i dobroci nigdy ciê nie
opuci, nie przestawaj jednak ca³owaæ
Jego wiêtego Krzy¿a.
To, co zosta³o powiedziane, mo¿e
przybli¿yæ nam postaæ Ojca Pio, «mê¿a
boleci». Jego wielkie orêdzie, nagl¹ce
dzi bardziej ni¿ kiedykolwiek, prowadzi
w³anie do teologii Krzy¿a, opromienionej blaskiem Zmartwychwstania, bez którego chrzecijañstwo by³oby pozbawione swojej istoty. Kanonizacja Ojca Pio
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Ofiara w. Ojca Pio
Za Dusze w Czyæcu
sk³ania nas do tego, bymy jako uczniowie jeszcze bardziej ugruntowali siê w
Chrystusie ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym. Na zakoñczenie, chcia³bym zacytowaæ epigraf, wybrany przez Vittorio
Messoriego do biografii innego b³ogos³awionego. Mo¿emy odnieæ go równie¿ do
Ojca Pio. Fragment zosta³ zaczerpniêty
od Ewagriusza z Pontu i brzmi: «Na teoriê mo¿na odpowiedzieæ inn¹ teori¹. Czy
mo¿na jednak obaliæ argument, jakim jest
czyje ¿ycie?»
Sto dwadziecia lat up³ynê³o od 25
maja 1887 roku, dnia urodzin Franciszka Forgione w Pietrelcinie, gdzie, podobnie, jak w ca³ym Królestwie Italii, moc¹
dekretu Crispiego mia³y zostaæ zdjête
wszystkie krzy¿e, nawet w szko³ach.
Francesco, który w³anie w tym roku
przyszed³ na wiat, pewnego dnia sam
stanie siê ¿yj¹cym krucyfiksem. Jako
wiêty, nie pozwoli on, aby Krzy¿ Chrystusowy znikn¹³ nie tylko ze cian, lecz
tak¿e z ludzkich serc, w których znalaz³
gocinê; ma on bowiem przynieæ cz³owiekowi zbawienie, a w koñcu staæ siê
powodem chwa³y.
«Co do mnie, nie daj Bo¿e
bym siê mia³ chlubiæ,
z czego innego, jak tylko
z krzy¿a Pana naszego,
Jezusa Chrystusa»
(Ga 6,14)

29 listopada 1910 r. Ojciec Pio, pisz¹c
do Ojca Benedykta, swojego kierownika
duchowego, wyjania, ¿e ataki szatana
s¹ nieprzejednane i ¿e pragnie byæ uwolniony od tej próby, lecz prosi o pozwolenie ofiarowania siebie jako ofiary za
grzeszników i za dusze w czyæcu.
A teraz, mój Ojcze, chcê Ciê prosiæ
o pozwolenie. Od d³u¿szego czasu odczuwam w sobie potrzebê ofiarowania
siebie Bogu jako ¿ertwa ofiarna za biednych grzeszników i za dusze w czyæcu.
To pragnienie rozwija³o siê nieustannie
w moim sercu tak bardzo, ¿e teraz sta³o
siê, powiedzia³bym, gwa³town¹ pasj¹.
Jest prawd¹, ¿e to ofiarowanie siê
Panu Bogu uczyni³em kilkakrotnie, zaklinaj¹c Go, aby chcia³ przenieæ na mnie
kary przygotowane dla grzeszników i dla
dusz w czyæcu, a nawet stokrotnie je pomno¿y³ wobec mnie, byle tylko nawróci³ i
zbawi³ grzeszników, a tak¿e przyj¹³ do
nieba dusze czyæcowe. Teraz jednak
chcia³bym ponowiæ to ofiarowanie Panu,
otrzymuj¹c na to Twoje pozwolenie. Wydaje mi siê, ¿e Pan Jezus w³anie tego
chce. Jestem pewien, ¿e nie bêdziesz
mia³ jakiej trudnoci w udzieleniu mi
tego pozwolenia. (List 23)
W swoim bezwarunkowym ofiarowaniu siebie w gotowoci przyjêcia wszystkich kar przygotowanych dla innych i pomno¿onych stokrotnie, Ojciec Pio wrêcza
nam klucz do swej tajemnicy mi³oci i
cierpienia. W licie z 1 grudnia 1910 r.,
ojciec Benedykt tak mu odpowiada:
Z³ó¿ wiêc tê ofiarê, o której mi mówisz, bêdzie bardzo mi³a Panu Bogu.
Rozci¹gnij swoje ramiona na Twoim krzy¿u i przez z³o¿enie Ojcu daru ofiarnego
w zjednoczeniu z Najukochañszym Zbawicielem, cierp, jêcz i módl siê za niego-

dziwych ludzi na ziemi i za biedne dusze
w innym stanie ¿ycia, które s¹ tak bardzo godne naszego wspó³czucia w ich
wymagaj¹cych cierpliwoci niewypowiedzianych mêkach. (List 24).
W imiê wiêtego pos³uszeñstwa sta³
siê ofiar¹ za Koció³ wojuj¹cy i za Koció³ cierpi¹cy. To ofiarowanie mo¿e wyjaniaæ jego tajemnicz¹ chorobê, jego
problemy i jego walki z diab³ami. Ludzkoæ, zawsze w potrzebie wybaczenia, a
Koció³ Cierpi¹cy, zawsze w potrzebie
odpokutowania, znaleli swoj¹ ofiarê w
Ojcu Pio. To on pod¹¿y³ drog¹ krzy¿ow¹
i zosta³ przybity do mistycznego krzy¿a
jak Jezus, który zosta³ ukrzy¿owany, aby
zbawiæ ludzkoæ, a nastêpnie zst¹pi³ do
piekie³, aby uwolniæ tych, którzy oczekuj¹ wybawienia i Zbawiciela, który uwolni ich i wprowadzi do nieba.
Ojciec Pio mia³ heroiczn¹ i wspania³omyln¹ duszê, myla³ o innych, wstawia³ siê za innymi, ofiarowa³ siebie jako
¿ertwê ofiarn¹ za innych po to, ¿eby
wszyscy byli zbawieni - Koció³ wojuj¹cy
i Koció³ cierpi¹cy. Cierpienie i mi³oæ to
dwa tory którymi Ojciec Pio zobowi¹za³
siê pod¹¿aæ:
[...] czujê, ¿e topiê siê w ogromnym
oceanie mi³oci Ukochanego. Przebieram miarê, syc¹c siê ni¹ nieustannie
(List 526).
Raz otrzymane pozwolenie, aby staæ
siê ofiar¹ i jednokrotne chêtne ofiarowanie siebie spowodowa³y, ¿e dusze umar³ych pojawia³y siê u Ojca Pio niezliczon¹
iloæ razy. Z jego w³asnych s³ów wynika,
¿e te odwiedziny by³y tak czêste, ¿e po
pewnym czasie nawet go nie trwo¿y³y.
Fragment pochodzi z ksi¹¿ki
o. Alessio Parente pt. OJCIEC PIO
A DUSZE CZYÆCOWE, £ód 2002
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¯YCIE KOCIO£A O¯YWIAJ¥
INGERENCJE JEZUSA I MARYI (2)
NABO¯EÑSTWO
SZKAPLERZA
Jezus Chrystus w misterium zbawienia ludzkoci odgrywa pierwszorzêdn¹ i
g³ówn¹ rolê. On jest porednikiem miêdzy Bogiem a ludmi, wydaj¹c siebie samego na okup za wszystkich (1 Tm 2,5).
Porednictwo Chrystusa nie wyklucza
jednak mediacji wiêtych oraz Matki Bo¿ej w rozdawnictwie ³ask. Zbawiciel krótko przed swoj¹ mierci¹ w testamencie
mi³oci powierzy³ odkupion¹ ludzkoæ
swojej Matce, by Ona tak¿e troszczy³a
siê o ¿ycie wieczne powierzonych Jej
dzieci. Wypowiadaj¹c uroczycie s³owa:
Niewiasto, oto syn Twój. Nastêpnie
rzek³ do ucznia: Oto Matka twoja (J
19,26-27), Chrystus og³osi³, i¿ Jego Matka, Maryja ma byæ tak¿e Matk¹ duchow¹ wszystkich odkupionych. Koció³ powszechnie i w sposób zwyczajny naucza,
i¿ Maryja z woli Bo¿ej odgrywa tak¿e
wa¿n¹ rolê w dziele zbawienia wiata.
Uczestnicz¹c duchowo w mêce i zbawczej mierci swego Syna, Maryja sta³a
siê tak¿e Wspó³odkupicielk¹ i Matk¹ duchow¹ odkupionej ludzkoci. Przys³uguje Jej tak¿e tytu³ Orêdowniczki, Wspomo¿ycielki, Poredniczki w rozdawnictwie
³ask.
W konstytucji dogmatycznej o Kociele sobór Watykañski II wyranie stwierdza: Macierzyñska rola Maryi w stosunku do ludzi ¿adn¹ miar¹ nie przyæmiewa
i nie umniejsza jedynego porednictwa
Chrystusowego, lecz ukazuje jego moc.
Ca³y bowiem wp³yw zbawienny B³ogos³awionej Dziewicy na ludzi wywodzi siê z
upodobania Bo¿ego i wyp³ywa z nadmiaru zas³ug Chrystusa, na Jego porednictwie siê opiera, od tego porednictwa ca³kowicie jest zale¿ny i z niego czerpie ca³¹
swoj¹ moc (KK 60).
Koció³ nie waha siê jawnie wyznawaæ podporz¹dkowan¹ rolê Maryi ci¹gle
jej dowiadcza i zaleca j¹ sercu wiernych,
aby oni wsparci t¹ macierzyñsk¹ opiek¹,
jeszcze silniej przylgnêli do Porednika i
Zbawiciela (KK 62; por. KKK 970).
Ta zbawienna rola i troska Maryi o
zbawienie przybranych dzieci wyra¿a siê
przez wstawiennictwo, orêdownictwo
Maryi oraz rozdawnictwo ³ask Bo¿ych

swym dzieciom, które J¹ o to prosz¹. Jednym z wymownych przyk³adów na to jest
nabo¿eñstwo szkaplerza i noszenie go.
Szkaplerz otrzyma³ genera³ zakonu
karmelitów, w. Szymon Stock w nocy z
15 na 16 lipca 1251 r. w Aylesford w Anglii, kiedy modli³ siê do Maryi o opiekê
nad zakonem.
Zakon ten powsta³ w czasie wypraw
Krzy¿owych, kiedy grupa rycerzy pod
przewodem Bertolda z Kalabrii w 1155 r.
odnowi³a tradycjê ¿ycia pustelniczego na
górze Karmel, przy ródle Eliasza. Zakon otrzyma³ regu³ê od patriarchy Jerozolimy, w. Alberta w 1209 r., któr¹ zatwierdzi³ papie¿ Honoriusz III w 1226 r. i
Grzegorz IX w 1229 r. G³ównym charyzmatem zakonu jest wewnêtrzna modlitwa i szko³a duchowego wzrostu. Po klêsce Krzy¿owców w Ziemi wiêtej karmelici osiedlali siê w Europie, ale z ró¿nych
powodów nie znaleli tu zrozumienia.
Matka Bo¿a ukazuj¹c siê zatroskanemu genera³owi, poda³a mu br¹zow¹ szatê, mówi¹c:
Przyjmij, najmilszy synu szkaplerz
twego zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich
karmelitów. Kto w nim umrze, nie dozna
ognia piekielnego. Oto znak zbawienia,
ratunek w niebezpieczeñstwie, przymierze pokoju i wiecznego zobowi¹zania.
W nastêpnym stuleciu Maryja objawi³a siê papie¿owi Janowi XII obiecuj¹c, ¿e
zmar³ych cz³onków zakonu i bractw, którzy nosz¹ szkaplerz i spe³niaj¹ pewne
warunki, wybawi z czyæca w I sobotê po
ich mierci. Mówi³a o Karmelu mój zakon. Papie¿ og³osi³ to w tzw. bulli sobotniej 3 marca 1322 r. Przywileje te potwierdzali póniej Klemens VII 12 sierpnia
1530 r. oraz inni papie¿e a¿ do naszych
czasów.
Szkaplerz jako podstawowe nabo¿eñstwo, obok ró¿añca, zalecali te¿ nosiæ
papie¿e XX w.: Pius XI, Pius XII, Jan
XXIII, Pawe³ VI, Jan Pawe³ II, który od
dzieciñstwa nale¿a³ do bractwa szkaplerznego. Osobicie wypowiada³ siê
wiele razy i przyznawa³, ¿e nosi szkaplerz, który przyj¹³ w dniu I Komunii
w. Szkaplerz nosili te¿ liczni w³adcy
Europy, a w Polsce królowie, pocz¹wszy

od w. Jadwigi, W³adys³awa Jagie³³y, którzy sprowadzili karmelitów do Polski w
1396 r., a tak¿e król Micha³ Korybut Winiowiecki i Jan III Sobieski.
Szkaplerz nosi³a szlachta, mieszczañstwo, ch³opi, rycerze, powstañcy i ¿o³nierze. Nosili go tak¿e wiêci spoza Karmelu, jak np. w. Jan Bosko, w. Maksymilian Kolbe, w. Jan Vianney, w. Wincenty
a Paulo, w. Alfons Liguori i wielu innych.
Matka Bo¿a na zakoñczenie objawieñ
w Lourdes i Fatimie ukaza³a siê jako
Matka Bo¿a Szkaplerzna, zachêcaj¹c, by
Jej czciciele nosili ten znak. Siostra £ucja powtarza³a, ¿e ró¿aniec i szkaplerz
s¹ nierozdzielne.
Szkaplerz karmelitañski to dwa kawa³ki sukna we³nianego, koloru br¹zowego, z³¹czone tasiemkami. Na jednym
znajduje siê wizerunek Matki Bo¿ej
szkaplerznej, na drugim  Serce Jezusa.
Nosi siê go na szyi. Winien byæ uprzednio
powiêcony. Przyjmowaæ do bractwa mog¹ ojcowie karmelici lub upowa¿nieni
kap³ani.
Przyjmuj¹cy szkaplerz nale¿¹ do
rodziny karmelitañskiej. Zapisani imiennie w ksiêdze bractwa korzystaj¹ w pe³ni
z dóbr duchowych zakonu. Od 1910 r.
na mocy decyzji Piusa X szkaplerz
we³niany mo¿e byæ zast¹piony medalikiem z tymi samymi wizerunkami: Matki
Bo¿ej i Serca Jezusa. Medalik taki winien
byæ równie¿ powiêcony wed³ug tego
samego rytu oraz noszony z godnoci¹.

Przywileje szkaplerza:
1. Kto umrze nim odziany, nie zostanie
potêpiony.
2. Nosz¹cy szkaplerz i nale¿¹cy do
bractwa, jeli nie grzeszy³ nieczystoci¹,
praktykowa³ wstrzemiêliwoæ od miêsa
w rody i soboty, lub odmawia³ okrelone
modlitwy albo ró¿aniec, zostanie wybawiony z czyæca w I sobotê po mierci.
(Od wielu lat nie mówi siê ju¿ o postach i
modlitwach jako warunku przywileju
sobotniego).

£aski zwi¹zane
ze szkaplerzem:
1. Czciciele Maryi nosz¹cy szkaplerz
maj¹ zapewnion¹ Jej szczególn¹ opiekê,
szczególnie w niebezpieczeñstwie dla
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duszy i cia³a.
2. Nale¿¹cy do bractwa i nosz¹cy
szkaplerz s¹ duchowo z³¹czeni z zakonem karmelitów, maj¹c sta³y udzia³ w
dobrach duchowych zakonu za ¿ycia i po
mierci.

Ingerencja Zbawiciela, który pos³a³ Matkê
w odpowiednim momencie historii, by
rozbudziæ to nabo¿eñstwo, przyczyni³a
siê do o¿ywienia kultu Maryjnego oraz
wzrostu pobo¿noci w zakonie karmelitów i wród wiernych. Dziêki tej Bo¿ej
ingerencji o¿ywi³o siê ¿ycie religijne wiernych i nadal t¹ drog¹ Maryja prowadzi
ludzi do Boga.

Mo¿liwoæ
uzyskania odpustów

Odpust zupe³ny mo¿na uzyskaæ w
rocznicê dnia przyjêcia do bractwa i w
nastêpuj¹ce wiêta:
 w. Szymona Stocka:
16 maja
 Matki Bo¿ej Szkaplerznej:
16 lipca
 w. Eliasza proroka:
20 lipca
 w. Teresy od Dzieci¹tka Jezus:
1 padziernika
 w. Teresy od Jezusa:
15 padziernika
 wszystkich wiêtych zakonu
karmelitañskiego:
14 listopada
 w. Jana od Krzy¿a:
14 grudnia.
Odpust czêciowy mo¿na uzyskaæ za
pobo¿ne noszenie i uca³owanie szkaplerza lub medalika oraz za spe³nianie innych praktyk religijnych.
25 marca 2001 r., z okazji 750 rocznicy
szkaplerza, w licie przes³anym do Prze³o¿onego Generalnego Karmelitów, Papie¿ Jan Pawe³ II przypomnia³ dwie prawdy:
Maryja ustawicznie opiekuje siê swymi
dzieæmi w ¿yciu doczesnym i w najwa¿niejszym momencie  w przejciu do wiecznoci; nabo¿eñstwo do Maryi nie mo¿e
ograniczaæ siê do samych modlitw i ho³dów sk³adanych Maryi przy ró¿nych okazjach, ale ma byæ sta³ym ukierunkowaniem czynnego ¿ycia chrzecijañskiego, opartym na modlitwie i ¿yciu wewnêtrznym.
Szkaplerz obok modlitwy ró¿añcowej
sta³ siê jednym z najtrwalszych i najbardziej popularnych znaków pobo¿noci
maryjnej oraz uniwersalnym znakiem
ustawicznej opieki Maryi w ziemskim
pielgrzymowaniu do Nieba. Lud Bo¿y
w³¹czy³ siê szybko w to nabo¿eñstwo w
przekonaniu, ¿e obietnica zbawienia jest
uniwersalna i dotyczy tak¿e ich jako ludzi
wieckich.
Obraz Matki Bo¿ej Szkaplerznej w
kociele w. Jakuba w Toruniu przedstawia Maryjê wrêczaj¹c¹ szkaplerz w.
Szymonowi, a Dzieciê Jezus  pozosta³ym wiernym. Przywilej sobotni, og³oszony przez Jana XII, jeszcze bardziej spopularyzowa³ nabo¿eñstwo szkaplerza.
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NABO¯EÑSTWO
DO NAJWIÊTSZEGO
SERCA JEZUSA

Na temat szkaplerza papie¿e wydali na
przestrzeni wieków ponad 40 encyklik
oraz urzêdowych pism Stolicy Apostolskiej, wi¹¿¹c z tym nabo¿eñstwem mo¿liwoæ uzyskania odpustów.
Chocia¿ dokumenty Kocio³a powci¹gliwie wypowiadaj¹ siê o samym objawieniu Szymona Stocka czy papie¿a
Jana XII, to ks. W. Zaleski zauwa¿a, i¿
sam fakt, ¿e papie¿e wiele razy pochwalaj¹ i zalecaj¹ to nabo¿eñstwo wskazuje na poredni¹ aprobatê tych
prywatnych objawieñ (Rok kocielny).
Przyk³ad ten ukazuje nam, jak¹ mi³oci¹ kocha nas Bóg, troszcz¹c siê o
¿ycie wieczne swych wyznawców odkupionych Jego najwiêtsz¹ Krwi¹. Posy³a
mianowicie na ziemiê Swoj¹ Matkê, by
spieszy³a z pomoc¹ Swoim dzieciom w
potrzebach, podsuwaj¹c im nowe zbawienne rodki.
Ju¿ w Starym Testamencie przez proroka Izajasza (49,15) Bóg da³ do zrozumienia swemu ludowi, ¿e Jego mi³oæ jest
wiêksza od mi³oci matki do dziecka:
Czy¿ mo¿e niewiasta zapomnieæ o
swym niemowlêciu, ta która kocha syna
swego ³ona? A nawet gdyby ona zapomnia³a, Ja nie zapomnê o tobie.
Nasz Zbawiciel, który mia³ te¿ ziemsk¹
Matkê, Maryjê, w³¹czy³ i J¹ w misterium
zbawienia. Maryja z woli Chrystusa pe³ni
tak¿e donios³¹ rolê i zadanie w tym dziele
zbawczym, pomagaj¹c nam osi¹gn¹æ
¿ycie wieczne. Mo¿na wiêc powiedzieæ
¿e Bóg kocha nas mi³oci¹ macierzyñsk¹, bo pos³uguje siê Swoj¹ Matk¹.
Dziêki przekazaniu przez Maryjê szkaplerza  jako nowej formy pobo¿noci 
za¿egnano kryzys zakonu karmelitów,
który siê odrodzi³. Ponadto wielu wyznawców Chrystusa i czcicieli Maryi uzyska³o nowy rodek zbawczy, który jest w
stanie u³atwiæ im osi¹gniêcie zbawienia.

Odkupienie ludzkoci dokonane przez
mieræ i zmartwychwstanie Chrystusa by³o aktem niepojêtej mi³oci Zbawiciela do
cz³owieka. Chrystus, Syn Bo¿y, bêd¹c
bez grzechu, przyj¹³ dobrowolnie mieræ
za grzechy ludzi. Dokona³ ekspiacji i
wynagrodzenia za grzechy wiata w
imieniu cz³owieka. w. Jan, który by³
naocznym wiadkiem mierci Jezusa na
krzy¿u, napisa³ w swej Ewangelii m.in.:
Gdy ¿o³nierze podeszli do Jezusa i
zobaczyli, ¿e ju¿ umar³, nie ³amali Mu goleni, tylko jeden z ¿o³nierzy w³óczni¹ przebi³ Mu bok i natychmiast wyp³ynê³a krew
i woda (J 19,33-34).
Przebicie Serca Jezusa w³óczni¹ ¿o³nierza potwierdzi³o Jego mieræ.
Przez ca³e stulecia Koció³ w nauczaniu oraz w liturgii kontemplowa³ to misterium zbawienia, zachêcaj¹c wiernych
do korzystania z jego owoców dla w³asnego uwiêcenia oraz osi¹gniêcia zbawienia. Obok sprawowania Eucharystii,
pami¹tki mierci i zmartwychwstania
Chrystusa, najstarszym nabo¿eñstwem,
jakie przyjê³o siê w Kociele i powszechnie by³o praktykowane, by³a Droga Krzy¿owa. Nie by³o jeszcze znane nabo¿eñstwo do Najwiêtszego Serca Jezusa, które w szczególny sposób akcentuje
mi³oæ Zbawiciela do cz³owieka, choæ
S³owo Bo¿e zawarte w Pimie w.
wyranie o tej mi³oci mówi³o. Nie by³o
tak¿e jeszcze w liturgii uroczystoci, w
czasie której wierni mogliby wyra¿aæ
mi³oæ i wdziêcznoæ za bezgraniczn¹
mi³oæ Serca Bo¿ego do cz³owieka.
Kiedy w. Gertruda, mistyczka z XIII
w. w jednej ze swoich wizji zapyta³a w.
Jana dlaczego w swej Ewangelii nie
napisa³ nic o Sercu Jezusa, us³ysza³a
nastêpuj¹c¹ odpowied i wyjanienie:
Moim zadaniem by³o podaæ Kocio³owi w pierwszych jego wiekach o
Wcielonym S³owie Boga s³owo zupe³nie
proste, by ludzie a¿ do koñca wiata mogli z niego zawsze czerpaæ do woli, a nigdy go dosyæ zg³êbiæ nie mogli. Lecz objawienie s³odyczy têtna Boskiego Serca
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by³o zostawione na obecne czasy, aby
wiat starzej¹cy siê i stygn¹cy w mi³oci,
s³ysz¹c te rzeczy, rozgrza³ siê na nowo.
Pierwsze wieki chrzecijañstwa i czasy redniowieczne wyró¿nia³y siê zasadniczo jeszcze ¿yw¹ wiar¹ i gor¹c¹ mi³oci¹ do Chrystusa, Zbawiciela wiata.
W póniejszych wiekach wiara wyznawców Chrystusa zaczê³a s³abn¹æ, a gorliwoæ chrzecijan zastêpowana by³a
przez obojêtnoæ i oziêb³oæ. Chrystus
uzna³ wtedy, ¿e nadszed³ czas, by o¿ywiæ
i rozgrzaæ oziêb³e serca ludzkie p³omieniem swej Boskiej mi³oci. Upatrzy³ sobie
we Francji i wybra³ na aposto³kê swego
Serca Ma³gorzatê Mariê Alacoque. Przez
ni¹ postanowi³ przekazaæ wiatu orêdzie
mi³oci swego Boskiego Serca i przez to
o¿ywiæ mi³oæ, pobudziæ do wiêkszej gorliwoci oraz ekspiacji za grzechy oziêb³oci, obojêtnoci, wzgardy i za wszelkie
inne zniewagi wyrz¹dzane Jego Boskiemu Majestatowi. Przekaza³ te¿ nabo¿eñstwo do Najwiêtszego Serca, oraz jego
formy i poprosi³ o ustanowienie uroczystoci ku czci Boskiego Serca.
Ma³gorzata urodzi³a siê 22 lipca 1647
r. jako druga córka sposród 7 rodzeñstwa.
Osierocon¹ po mierci ojca Ma³gorzatê
wychowywa³y siostry urbanistki w
Charolles. Kiedy zachorowa³a, wróci³a do
domu. Pewnej nocy ukaza³ siê jej Chrystus mówi¹c, ¿e dopuszcza na ni¹ te cierpienia, by j¹ upodobniæ do siebie. Objawienia cierpi¹cego Jezusa powtarza³y
siê. Odczuwa wezwanie i powo³anie do
¿ycia zakonnego. Matka sprzeciwia siê
pragnieniu córki. Chrystus uspokaja j¹ i
zachêca do wytrwania w powo³aniu.
Utwierdza j¹ te¿ w powo³aniu spowiednik w czasie rekolekcji, które odprawia³a
w roku jubileuszowym 1670. ¯ycie 
ofiarowane Bogu  postanowi³a spêdziæ
w klasztorze Sióstr Wizytek w Paray-leMonial i w 24 roku ¿ycia, 25 maja 1671
r., wstêpuje do nowicjatu. Chrystus stopniowo ods³ania jej swoje plany.
Ekstazy oraz gorliwoæ w modlitwie
stwarzaj¹ pocz¹tkowo trudnoci w dopuszczeniu Ma³gorzaty do lubów. Ostatecznie sk³ada profesjê zakonn¹ 6 listopada 1672 r.
Jej prze³o¿ona, s. Franciszka Saumaise, w ci¹gu 6 lat urzêdowania ukrywa
podziw dla niej, nakazuj¹c równoczenie
spisywanie wszelkich ³ask, darów i przes³añ, jakie Bóg jej przekazuje. Po skoñczonym urzêdowaniu szerzy gorliwie kult
Serca Jezusowego.
27 grudnia 1673 r., w wiêto w. Jana
Ewangelisty, po Komunii w., Chrystus
ukazuj¹c Ma³gorzacie Serce powiedzia³,

¿e przepe³nione jest ono mi³oci¹ do ludzi
i przez ni¹ pragnie siê objawiaæ wiernym,
a j¹ wybra³ w tym celu, by zrealizowaæ
swe zamiary:
Moje Boskie Serce przepe³nione jest
mi³oci¹ ku ludziom, a zw³aszcza ku
tobie, dlatego te¿ bij¹ z niego p³omienie,
by siê przez ciebie ludziom objawiæ, i w
skarby, na które ty patrzysz, ich zaopatrzyæ, na które sk³adaj¹ siê ³aski konieczne do tego, by ludzi wybawiæ z
przepaci zatracenia. Ciebie niegodn¹ i
nieuczon¹ wybra³em do wype³nienia
moich zamiarów, aby jasn¹ by³o rzecz¹,
¿e wszystko jest wy³¹cznie moim dzie³em. Dlatego daj mi serce twoje.
Chrystus naznaczy³ j¹ stygmatem bólu serca, ale ranê zasklepi³. Ujawni³ jej
tak¿e powód tych objawieñ  jest nim pragnienie, by ludzie odwzajemnili Jego mi³oæ.
Wizje powtarza³y siê co roku 27 grudnia. Z powodu ¿aru tej mi³oci Boga s.
Ma³gorzata zachorowa³a. Upuszczano jej
nieco krwi, wtedy odzyskiwa³a si³y. Powtarza³o siê to wiele razy od 27 grudnia
1673 r., a dolegliwoci odnawia³y siê w
ka¿dy pierwszy pi¹tek miesi¹ca.
Chrystus oczekiwa³ od niej mi³oci za
obojêtnych i oziêb³ych. W czasie nocnej
adoracji, o któr¹ j¹ prosi³, da³ jej te¿ udzia³
w trwodze konania w Ogrójcu.
Pod koniec 1674 r. rektorem w Parayle-Monial zostaje m³ody, ale dowiadczony duchowo o. Klaudiusz La Colombiere. Siostra Ma³gorzata us³ysza³a od
Chrystusa, ¿e on, wybrany przez Niego,
bêdzie jej kierownikiem duchowym i spowiednikiem. Wkrótce o. Klaudiusz przekona³ siê, ¿e s. Ma³gorzata jest wybran¹
przez Boga dusz¹. Dlatego te¿ wyra¿a³
siê o niej z wielkim szacunkiem.
Na pocz¹tku lata 1675 r. siostra Ma³gorzata otrzymuje g³ówne objawienie na
temat wzgardzonej mi³oci Serca Jezusowego.
W oktawie Bo¿ego Cia³a, 19 czerwca
1675 r., s. Ma³gorzata na adoracji przed
tabernakulum wyznaj¹c Chrystusowi mi³oæ, ujrza³a Go, ukazuj¹cego jej swe
Serce. Powiedzia³:
Patrz! Oto Serce, które tak bardzo ukocha³o ludzi i które niczego nie szczêdzi³o, by siê za nich powiêciæ i wyczerpaæ siê w objawach mi³oci, a jako nagrodê odbiera od najwiêkszej czêci ludzi
tylko oziêb³oæ, brak czci, pogardê i wiêtokradztwa w tym sakramencie mi³oci.
Ala co mi najwiêkszy ból sprawia to to,
¿e serca szczególniej mi powiêcone w
ten sposób ze mn¹ postêpuj¹. Dlatego
¿¹dam od ciebie, by I pi¹tek po oktawie

Wszystko o historii
objawieñ w. Ma³gorzacie Marii Alacoque,
o jej ¿yciu,
powo³aniu i misji.

KASETA VIDEO
60 minut (12 z³)
zosta³a nakrêcona w 1996 r., w
miejscu ¿ycia w. Ma³gorzaty,
w Paray-le-Monial we Francji.
Wkrótce ten sam film
na DVD.
KASETA AUDIO
90 minut (6 z³)
zawiera, oprócz cie¿ki dwiêkowej z fimu, 30-minutowy
dodatek o misji powierzonej
przez Najwiêtsze Serce Jezusa S³. B. Rozalii Celakównie.
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Bo¿ego Cia³a, szczególn¹ by³ uroczystoci¹ ku czci Serca mego, by w tym
dniu zbli¿ano siê do Sto³u Pañskiego, by
Mi czeæ sk³adano celem wynagrodzenia
tych wszystkich zniewag, które Serce me
spotykaj¹, gdy na o³tarzach przebywam.
A ja ci powiadam, ¿e Serce moje w obfitej
mierze da odczuæ wp³yw swej mi³oci
tym, którzy je czci¹ otocz¹ i którzy o to
staraæ siê bêd¹, by i inni czeæ mu oddawali.
Zaleci³ jej tak¿e, by z pomoc¹ spowiednika spe³ni³a Jego ¿yczenia. Ojciec
Klaudiusz La Colombiere by³ przekonany
do tych przes³añ Zbawiciela i osobicie
powiêci³ siê Sercu Jezusowemu. Zachêca³ te¿ penitentki, by praktykowa³y I pi¹tki
miesi¹ca. Wkrótce jednak wyjecha³ za
granicê.
Now¹ prze³o¿on¹ w 1678 r. zosta³a s.
Rozalia Greyffid. W tym czasie zachorowa³a te¿ mistrzyni nowicjatu. Chrystus
Pan uzna³, ¿e s. Ma³gorzata mo¿e bardziej skutecznie szerzyæ kult Jego
Najwiêtszego Serca. Sprawi³ wiêc, ¿e z
koñcem 1684 r. to w³anie siostrê Ma³gorzatê wyznaczono na urz¹d mistrzyni
nowicjatu. Zaczê³a wiêc gorliwie szerzyæ
kult Serca Jezusa wród nowicjuszek i
wtedy nowy duch o¿ywi³ Zgromadzenie.
Ks. Languet zauwa¿y³ tak¿e rzucaj¹c¹
siê w oczy przemianê klasztoru w Parayle-Monial w nastêpstwie propagowania
tego kultu.
S. Ma³gorzata wkrótce umar³a  w opinii wiêtoci. Nabo¿eñstwo do Najwiêtszego Serca Jezusa zaczê³o siê po jej
mierci szerzyæ w b³yskawicznym tempie.
Kardyna³owie po zbadaniu pism siostry
Ma³gorzaty stwierdzili w dokumencie z 22
wrzenia 1827 r., ¿e nie ma przeszkody,
by rozpocz¹æ jej proces beatyfikacyjny.
Z jej pism wydobyto 12 obietnic
Chrystusa, które przet³umaczono na
wiele jêzyków wiata, rozpowszechniaj¹c
je w szerokich krêgach Kocio³a. 18
wrzenia 1864 r. Pius IX og³osi³ s. Ma³gorzatê b³ogos³awion¹. Jej szcz¹tki umieszczono w relikwiarzu i wkrótce te¿ obchodzono jej wiêto w Paray-le-Monial.
Kanonizowano j¹ 13 maja 1920 r., po
zakoñczeniu I wojny wiatowej.

KRÓTKA HISTORIA
UROCZYSTOCI
SERCA JEZUSOWEGO
Zbawiciel prosi³ s. Ma³gorzatê o ustanowienie wiêta ku czci Jego Serca w
pi¹tek po oktawie Bo¿ego Cia³a. Starania
w tym kierunku u Stolicy Apostolskiej
podejmowa³ ks. Croisset. Innocenty XII,
30 marca 1697 r. zezwoli³ tylko na obchód
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tego wiêta w kocio³ach zakonu Nawiedzenia. Siostry Wizytki ponawia³y
proby o rozszerzenie wiêta z w³asnym
formularzem mszalnym.
Aleksander XI zaleca³ zachowanie
cierpliwoci. Za pontyfikatu Benedykta
XIII w latach 1726-27 proby te ponowili
biskupi Marsylii, Krakowa, król Hiszpanii
i Polski, jednak decyzj¹ z 30 lipca 1729
r. Stolica Apostolska ostateczn¹ odpowied w tej sprawie od³o¿y³a na póniej.
Gorliwoæ wiernych wzmaga³a siê. W
1762 r. ksi¹¿ê Lotaryngii Stanis³aw,
ponownie prosi o ustanowienie wiêta w
ca³ym Kociele. Na odpowied czekano
trzy lata. Polska by³a w czo³ówce promotorów kultu Serca Jezusowego. Wreszcie
Klemens XIII dekretem z 26 stycznia
1765 r. zezwoli³ na obchodzenie wiêta
w Polsce w kocio³ach arcybractwa
Serca Jezusowego oraz tam, sk¹d nadejdzie proba. Jest to ostateczna
odpowied na proby ca³ego wiata.
Stolica Apostolska przychyli³a siê te¿ do
prób córki ksiêcia Stanis³awa, królowej
Francji, Marii Leszczyñskiej i od r. 1765
wszystkie diecezje francuskie zaczê³y
obchodziæ to wiêto. W odpowiedzi na
probê biskupów francuskich Pius IX w
1856 r. uczyni³ to wiêto obowi¹zkowym
w ca³ym Kociele, a Leon XIII, 28 czerwca
1888, w odpowiedzi na probê uczestników Kongresu Eucharystycznego podniós³ wiêto do rangi uroczystoci. Ten¿e
papie¿ 11 czerwca 1899 r. odda³ wiat
we w³adanie Serca Jezusa ku ochronie
wiata na nadchodz¹cy trudny wiek XX.
Rok póniej odnowi³ ten akt.
Powiêcenie rodzaju ludzkiego Najw.
Sercu Jezusa Leon XIII uwa¿a³ za najdoniolejszy akt pontyfikatu, ufaj¹c obietnicom Jezusa oraz bêd¹c przekonanym,
¿e w³adze cywilne uznaj¹ tak¿e w³adzê
Chrystusa, a poszczególni wierz¹cy oraz
rodziny powiêc¹ siê tak¿e osobicie
Sercu Jezusa i uznaj¹ Chrystusa za swego Króla i Pana.
Od czasu powiêcenia rodzaju ludzkiego Boskiemu Sercu Jezusa upowszechni³a siê chwalebna akcja intronizacji
Serca Jezusa w rodzinach. W okresie
miêdzywojennym ¿ywa by³a te¿ idea
powiêcenia narodu polskiego Boskiemu
Sercu Jezusa. Myl tê popar³ w 1920 r.
Benedykt XV.
KOLEJNY KROK
 INTRONIZACJA
Chrystus Pan zachêca³ Polaków do
szukania oparcia w kulcie Jego Serca
przez kolejn¹ aposto³kê tej idei, Rozaliê
Celakównê (1901-1944). Przez ni¹

przypomina³ Polakom, ¿e Jego Najwiêtsze Serce jest ratunkiem dla Polski.
Powiedzia³ te¿, ¿e ³aska Jego intronizacji
zaniedbana i nie przyjêta przez Francjê
za Ludwika XIV, jest przeznaczona dla
Polski, która ma daæ przyk³ad innym
narodom.
Po mierci Rozalii Celakówny, list
pasterski Episkopatu z 1 maja 1948 r.
zachêca³ do osobistego powiêcenia siê
Sercu Jezusa, co mia³o byæ wstêpnym
przygotowaniem do intronizacji w rodzinach oraz w ca³ym narodzie. Niestety,
oci¹gano siê i nie spe³niono tego ¿yczenia Chrystusa. Gdyby dokonano tego
aktu, Polska mog³aby unikn¹æ II wojny
wiatowej.
O osobistym powiêceniu siê Sercu
Jezusa mówi³ ju¿ i zachêca³ do tego sam
Zbawiciel w przes³aniach do siostry
Ma³gorzaty. Rozumia³ przez to nie tylko
zewnêtrzny akt, lecz wewnêtrzne oddanie siê Bogu, przemianê duszy,
odwrócenie siê od grzechu.
Do tej idei nawi¹zuj¹ potem papie¿e
w swych encyklikach: Leon XIII, Pius XI i
Pius XII. Istotê praktyki intronizacji
stanowi osobiste powiêcenie siê Bogu,
chêæ zjednoczenia siê z Jezusem, ¿ycie
wed³ug Jego postulatów i ¿yczeñ, upodobnienie siê do Niego, co wymaga
oczywicie ofiary. Ma to byæ oddanie siê
Bogu z mi³oci w duchu ekspiacji i
wynagrodzenia za grzechy osobiste oraz
innych. Oddaj¹c siê Bogu, uznajemy
Jego w³adzê nad nami oraz panowanie
oraz upodobniamy siê do Niego. Przez
to Chrystus pragnie odwieæ duszê od
grzechu i zguby, zapaliæ na nowo gasn¹c¹ prawie mi³oæ ku Bogu i roznieciæ
mi³oæ ku blinim. Ta akcja intronizacji ma
przyczyniæ siê do utrwalenia królestwa
Chrystusowego na ziemi.
Nabo¿eñstwo do Najwiêtszego
Serca Jezusa praktykowane jest ju¿ w
Kociele od ponad 300 lat. Przynios³o
Kocio³owi wiele korzyci, wyda³o wiele
dobrych owoców, przyczyniaj¹c siê do
uwiêcenia i zbawienia wielu dusz.
Chrystus, który by³ g³ównym inicjatorem
tego nabo¿eñstwa przez sw¹ ingerencjê,
pos³uguj¹c siê swym narzêdziem, siostr¹
Ma³gorzat¹, o¿ywi³ przez to ¿ycie Kocio³a, pobo¿noæ, wiarê i mi³oæ swoich
wyznawców, nie pozwalaj¹c tkwiæ im w
zastoju, marazmie i monotonii. Tajemnica
Boga i Kocio³a kryje bowiem w sobie
niezg³êbione do koñca ukryte tajniki i
aspekty prawdy, ¿ycia i piêkna, których
ród³em jest sam Bóg.
Ks. Ryszard Ukleja
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Modlitwy do Ducha wiêtego
Modlitwa w. Symeona
Nowego Teologa
Przyjd, wiat³oci prawdziwa.
Przyjd, ¿ycie wieczne.
Przyjd, ukryta tajemnico.
Przyjd, bezimienny skarbie.
Przyjd, rzeczywistoci
niewys³owiona.
Przyjd, szczêliwoci bez koñca.
Przyjd, wiat³o
nie znaj¹ce zachodu.
Przyjd, niezawodne oczekiwanie tych wszystkich,
którzy maj¹ byæ zbawieni.
Przyjd, przebudzenie
spoczywaj¹cych.
Przyjd, zmartwychwstanie umar³ych.
Przyjd, o Potê¿ny,
który zawsze wszystko czynisz, odnawiasz
i przetwarzasz
swoj¹ wol¹.
Przyjd, o Niewidzial
ny, ze wszech miar
Nieuchwytny
i Niedotykalny.
Przyjd Ty, którego pragnê³a i pragnie moja biedna dusza.
Przyjd sam do mnie samego, poniewa¿ widzisz, ¿e jestem sam.
Przyjd Ty, który oddzieli³e mnie
od wszystkiego i uczyni³e samotnym na tej ziemi.
Przyjd Ty, który sam sta³e siê
we mnie pragnieniem i sprawi³e,
¿e pragnê Ciebie, ca³kowicie Niedostêpnego.
Przyjd, moje tchnienie
i moje ¿ycie.
Przyjd, pocieszenie mojej biednej duszy.
Przyjd, moja radoci, chwa³o
i rozkoszy bez koñca.

Inwokacja
w. Izydora z Sewilli
Stajemy przed Tob¹, Panie, Duchu wiêty. Stajemy obci¹¿eni
wprawdzie ludzkimi grzechami, ale

specjalnie zebrani w imiê Twoje.
Przyb¹d do nas, pozostañ z nami,
zechciej przenikn¹æ nasze serca.
Naucz nas, co mamy czyniæ.
Uka¿ nam drogê, któr¹ mamy kroczyæ.
Zdzia³aj to, czego mamy dokonaæ.

Ty sam b¹d natchnieniem i sprawc¹ naszych rozstrzygniêæ, albowiem Ty sam z Bogiem-Ojcem i Synem masz imiê chwalebne.
Nie dozwól, abymy stali siê burzycielami sprawiedliwoci, albowiem Ty prawoæ najbardziej mi³ujesz.
Nie dopuæ, by niewiedza pchnê³a nas na niew³aciw¹ drogê, by
ugiê³a nas przychylnoæ lub zdeprawowa³ wzgl¹d na urzêdy czy osoby,
ale zjednocz nas ze sob¹ skutecznie
samym darem Twojej ³aski, abymy
stanowili jedno w Tobie i w niczym
nie odeszli od prawdy. Zebrani za

w imiê Twoje, z opanowaniem i dobroci¹ trzymaj¹c siê we wszystkim
sprawiedliwoci, ¿ebymy teraz w
niczym nie byli niezgodni z Tob¹,
za w ¿yciu przysz³ym za dobre czyny otrzymali nagrodê wiekuist¹.

Modlitwa
o siedem darów
Ducha wiêtego
Duchu Przenajwiêtszy, racz mi
udzieliæ daru m¹droci, abym zawsze umiejêtnie rozró¿nia³ dobro od z³a i nigdy dóbr tego
wiata nie przedk³ada³ nad
dobro wieczne.
Daj mi dar rozumu,
abym pozna³ prawdy objawione na ile tylko jest
to mo¿liwe dla nieudolnoci ludzkiej.
Daj mi dar umiejêtnoci, abym wszystko odnosi³ do Boga, a gardzi³
marnociami tego wiata.
Daj mi dar rady, abym
ostro¿nie postêpowa³
wród niebezpieczeñstw ¿ycia doczesnego i spe³nia³
wolê Bo¿¹.
Daj mi dar mêstwa, abym
przezwyciê¿a³ pokusy nieprzyjaciela i znosi³ przeladowania, na które móg³bym byæ wystawiony.
Daj mi dar pobo¿noci, abym siê
rozmi³owa³ w rozmylaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co siê
odnosi do s³u¿by Bo¿ej.
Daj mi dar bojani Bo¿ej, abym
ba³ siê Ciebie obraziæ jedynie dla mi³oci Twojej.
Do tych wszystkich darów, o Duchu wiêty dodaj mi dar pokuty,
abym grzechy swoje op³akiwa³, i dar
umartwienia, abym zadoæuczyni³
Boskiej sprawiedliwoci.
Nape³nij Duchu wiêty serce
moje Bosk¹ mi³oci¹ i ³ask¹ wytrwania, abym ¿y³ po chrzecijañsku i
umar³ mierci¹ wi¹tobliw¹.
Amen.
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Z ¿ycia Kocio³a
w Polsce i na wiecie
MODLIÆ SIÊ CODZIENNIE
O JEDNOÆ
Do codziennej modlitwy o jednoæ
wszystkich chrzecijan wezwa³ Benedykt
XVI podczas audiencji generalnej w Watykanie, 17 stycznia 2007. Katechezê
papie¿ powiêci³ rozpoczynaj¹cemu siê
w czwartek Tygodniowi Powszechnej
Modlitwy o Jednoæ Chrzecijan. Nawi¹za³ tak¿e do obchodzonego Dnia Judaizmu. W watykañskiej Auli Paw³a VI zgromadzi³o siê 5,5 tys. pielgrzymów z ca³ego wiata w tym wielu Polaków. Przed
rozpoczêciem audiencji Papie¿ wita³ siê
z wiernymi zgromadzonymi w Auli Paw³a VI. Odczytano fragment Ewangelii w.
Marka, który zawiera³o has³o tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o
Jednoæ Chrzecijan: Nawet g³uchym
przywraca s³uch i niemym mowê (Mk
7,37).
Papie¿ przypomnia³, ¿e has³o Tygodnia jest uzgadniane zawsze wspólnie
przez Komisjê Wiara i Ustrój wiatowej
Rady Kocio³ów i Papiesk¹ Radê Popierania Jednoci Chrzecijan. Ojciec wiêty wspomnia³ te¿ ostatni¹ podró¿ do Turcji i spotkania w Stambule z Patriarch¹
Ekumenicznym Bart³omiejem I.
Papie¿ zaznaczy³, ¿e droga do jednoci chrzecijan jest d³uga i nie³atwa.
Jednoæ jest darem Boga i owocem
Jego Ducha dlatego wymaga modlitwy
- powiedzia³ papie¿. Mówi³ o duchowej
g³uchocie cz³owieka, któr¹ uzdrawia sakrament Chrztu w. Ojciec wiêty podkreli³ wagê solidarnoci i wspó³pracy
chrzecijan na rzecz cierpi¹cych, które
s¹ wa¿nymi etapami na drodze do jednoci. Modlitwa o jednoæ chrzecijan
nie mo¿e ograniczaæ siê do jednego tygodnia lecz jest zadaniem na ka¿dy dzieñ
roku  powiedzia³ papie¿.
Ponadto Benedykt XVI nawi¹za³ do
obchodzonego Dnia Judaizmu i zaapelowa³ o zacienienie przyjani i wspó³pracy dla dobra sprawiedliwoci i pokoju na
wiecie miêdzy wspólnotami chrzecijan
i ¯ydów. Zapowiedzia³, ¿e obchody Tygodnia zakoñcz¹ nieszpory ekumeniczne z jego udzia³em w dniu 25 stycznia.
Zosta³y one odprawione w Bazylice w.
Paw³a za Murami.
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CHINY: POPRAWA
STOSUNKÓW Z WATYKANEM
JEST MO¯LIWA
Poprawa trudnych stosunków chiñsko-watykañskich jest mo¿liwa, jeli oka¿e siê prawd¹, ¿e Stolica Apostolska zaakceptowa³a przedstawionego przez w³adze w Pekinie kandydata na biskupa Kantonu. Opiniê tak¹ wyg³osi³ Liu Bainian, wiceprzewodnicz¹cy Patriotycznego Stowarzyszenia Chiñskich Katolików, stworzonego przez partiê komunistyczn¹ dla
sprawowania kontroli nad Kocio³em katolickim.
Ukazuj¹cy siê w Hong Kongu dziennik South China Morning Post og³osi³,
¿e Stolica Apostolska zaaprobowa³a
przedstawionego przez w³adze w Pekinie kandydata na stolicê biskupi¹ w Kantonie. Diecezja ta przez szereg lat by³a
pozbawiona pasterza. Ksi¹dz Gan Junqiu ma byæ pierwszym od pó³tora roku
biskupem, który przyjmie w Chinach sakrê za zgod¹ Watykanu. W tym ogromnym kraju istnieje 97 diecezji, z których
ponad 40 nie ma swego ordynariusza.
Wed³ug informacji podanych w grudniu 2006 r. przez chiñsk¹ telewizjê CCTV,
w Pañstwie rodka ¿yje oko³o 5 mln katolików. Jednak nieoficjalne dane, potwierdzane przez diecezjê Hongkongu,
szacuj¹ t¹ liczbê na 12 mln. Mniej wiêcej
po³owa z nich dzia³a nieoficjalnie, aby nie
podlegaæ kontroli Patriotycznego Stowarzyszenia Chiñskich Katolików.
Chiny i Stolica Apostolska nie utrzymuj¹ stosunków dyplomatycznych od
czasu, gdy Watykan uzna³ Republikê
Chiñsk¹ na Tajwanie w 1951 r.
NIEMCY: CORAZ WIÊCEJ
KONWERSJI NA ISLAM
Liczba Niemców, którzy w ostatnim
okresie przeszli na islam, znacznie wzros³a. Tygodnik Der Spiegel poinformowa³, ¿e w okresie miêdzy lipcem 2004 a
czerwcem 2005 r. w Niemczech przesz³o
na islam cztery tysi¹ce osób, czterokrotnie wiêcej, ni¿ w rok wczeniej.
Spiegel powo³uje siê na nie opublikowane jeszcze studium na temat ¿ycia
wyznawców islamu w Niemczech. Badania na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych opracowa³o

Archiwum Islamu w Soest. Wynika z nich,
¿e w wielu przypadkach zmieni³y siê motywy zmiany przynale¿noci religijnej.
Jeszcze kilka lat temu na islam przechodzi³y g³ównie kobiety polubiaj¹c muzu³manów  twierdzi Salim Abdullah z
Archiwum Islamu. Obecnie coraz wiêcej
ludzi czyni to z w³asnej woli.
Jeszcze kilka lat temu liczba konwersji utrzymywa³a siê na jednakowym poziomie i wynosi³a ok. 300 rocznie. Wielu
konwertytów wczeniej by³o chrzecijanami, którzy zw¹tpili w swoj¹ religiê cytuje Spiegel s³owa berliñskiego imama Mohammeda Herzoga.
Z punktu widzenia socjologa religii,
Moniki Wohlrab-Sahr, wielu konwertytów
to ludzie, poszukuj¹cy w ¿yciu nowego
rodzaju prze¿yæ. Jej zdaniem przyczyniaj¹ siê do tego równie¿ nieustanne debaty w mediach na temat muzu³manów i
islamu.
MESSORI: ZNIESIENIE
CELIBATU NIE ROZWI¥¯E
KRYZYSU POWO£AÑ
Zniesienie celibatu ksiê¿y nie rozwi¹za³oby kryzysu powo³añ kap³añskich 
uwa¿a znany w³oski publicysta Vittorio
Messori. W artykule opublikowanym w
hiszpañskim dzienniku La Razón podkreli³, ¿e protestanci, prawos³awni i ¿ydzi s¹ dotkniêci podobnym, jeli nie
wiêkszym kryzysem, mimo i¿ ich duchowni mog¹ siê ¿eniæ.
Messori zaznaczy³, ¿e ma³¿eñstwo
jako takie nie stanowi lekarstwa na niedobór ksiê¿y. Nie jest te¿ rodkiem, który
zaradzi³by nieporz¹dkowi seksualnemu
w niektórych rodowiskach kocielnych,
a szczególnie pedofilii. Pedofilia bowiem
najczêciej jest zwi¹zana ze sk³onnociami homoseksualnymi, jako ¿e wiêkszoæ
jej ofiar stanowi¹ ch³opcy, a nie dziewczynki. Dlatego ma³¿eñstwo z kobiet¹ nie
by³oby w przypadku pedofilii stosown¹
odpowiedzi¹. Ponadto, jak potwierdzaj¹ statystyki, wiêkszoæ przypadków
nadu¿yæ seksualnych ma miejsce w ³onie rodziny, wiêc jej za³o¿enie te¿ nie
jest tu ¿adnym wyjciem.
Publicysta zaznaczy³, ¿e wstrzemiêliwoæ seksualna ksiê¿y nie jest prostym
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wynikiem decyzji kocielnej. Stanowi
wybór sposobu ¿ycia siêgaj¹cy pocz¹tków Kocio³a, potwierdzony przez najstarsz¹ tradycjê. Nie jest oczywicie dogmatem, ale stanowi element Tradycji,
który nale¿y traktowaæ z takim samym
szacunkiem, jak wszystko to, co uwa¿a
siê za siêgaj¹ce czasów apostolskich napisa³ Messori.
Przypomnia³, ¿e w Kociele pierwotnym wiêksza czêæ duchowieñstwa by³a
wybierana sporód dojrza³ych mê¿czyzn,
którzy przyjmuj¹c wiêcenia opuszczali
swoj¹ ¿onê, za jej zgod¹, i powierzali
swoj¹ rodzinê wspólnocie. Byli wówczas
wezwani do ¿ycia w ca³kowitej wstrzemiêliwoci, mieszkaj¹c ju¿ nie we w³asnym domu, lecz w budynkach kocielnych.
Powo³uj¹c siê na badania emerytowanego Bibliotekarza i Archiwisty Kocio³a,
kard. Alfonsa Sticklera, Messori wskaza³
na liczne dokumenty papieskie i synodalne, pocz¹wszy od papie¿a Syrycjusza w
IV w., w których dziewictwo, celibat i
wstrzemiêliwoæ seksualna by³y wymagane nie tylko od ksiê¿y, ale tak¿e diakonów. Nie jest wiêc prawd¹  konkluduje w³oski publicysta  ¿e o celibacie kap³añskim mo¿na mówiæ dopiero od Soboru Laterañskiego II w 1139 r.
SZKOCJA: ZARZUTY
WOBEC KATOLICKICH SZKÓ£
W szkockich mediach szerzy siê antykatolicka propaganda  uwa¿a kard.
Keith OBrien. Jako dowód podaje seriê
czterdziestu artyku³ów i listów, które  w
ci¹gu ostatnich czterech miesiêcy  na
³amach renomowanych czasopism atakowa³y istnienie w tym kraju szkó³ katolickich. Zarzucaj¹c im sekciarstwo apelowa³y o zamkniêcie prowadzonych przez
Koció³ placówek edukacyjnych.
Arcybiskup Edynburga wskazuje, ¿e

w Szkocji za wszelkie przejawy bigoterii
próbuje siê obarczyæ odpowiedzialnoci¹
katolick¹ edukacjê.
Je¿eli nigdzie na wiecie prowadzone przez Koció³ szko³y nie wywo³uj¹ problemu sekciarstwa, to i w Szkocji jego
przyczyn nale¿y szukaæ gdzie indziej podkrela kard. OBrien w wypowiedzi dla
katolickiego tygodnika The Universe.
W 2006 r. na Uniwersytecie w Glasgow hierarcha zainicjowa³ debatê maj¹c¹ promowaæ tolerancjê tak¿e wobec katolików. Zachêci³ do tego m.in. rz¹d premiera Tonyego Blaira. Mija bowiem ju¿
trzysta lat od porozumienia, zgodnie z
którym na tronie brytyjskim mo¿e zasi¹æ
osoba jakiegokolwiek wyznania, byle nie
katolik.
Na pocz¹tku bie¿¹cego roku Sunday
Herald opublikowa³ wspólne owiadczenie kard. OBriena i moderatora anglikañskiego Kocio³a Szkocji, w którym hierarchowie zdecydowanie potêpiaj¹ wszelkie przejawy zalegalizowanej antykatolickoci.
PROCES BEATYFIKACYJNY
JANA PAW£A II
ZAKOÑCZY SIÊ DO KWIETNIA
Diecezjalny proces beatyfikacyjny
Jana Paw³a II powinien zakoñczyæ siê do
kwietnia tego roku. Wiadomoæ, podan¹
kilka dni temu przez postulatora procesu, ks. S³awomira Odera, potwierdzi³
kard. Jose Saraiva Martins, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, której przekazana zostanie nastêpnie tzw. positio, dokument podsumowuj¹cy wnioski komisji teologicznej i historycznej oraz zeznania wiadków, poruszy³ tê sprawê w Rzymie w rozmowie
z dziennikarzami obecnymi na prezentacji jego najnowszej ksi¹¿ki.
Portugalski purpurat podkreli³, ¿e proces beatyfikacyjny polskiego papie¿a
przebiega zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami. Jedynym odstêpstwem od nich
by³a zgoda Benedykta XVI na to, by rozpocz¹³ siê on ju¿ 87 dni po mierci Jana
Paw³a II, a nie po piêciu latach od tej daty,
jak przewiduje prawo kocielne.
Inauguracja procesu odby³a siê 28
czerwca 2005 roku w bazylice w. Jana
na Lateranie, która jest katedr¹ Biskupa
Rzymu.
MODLITWA O £ASKÊ
ZA WSTAWIENNICTWEM
S£. B. JANA PAW£A II
Bo¿e w Trójcy Przenajwiêtszej, dziêkujemy Ci za to, ¿e da³e Kocio³owi
Papie¿a Jana Paw³a II, w którym zaja-

nia³a Twoja ojcowska dobroæ, chwa³a
krzy¿a Chrystusa i piêkno Ducha mi³oci.
On, zawierzaj¹c ca³kowicie Twojemu
mi³osierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukaza³ nam ¿ywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazuj¹c wiêtoæ, która jest wysok¹ miar¹ ¿ycia chrzecijañskiego, jako drogê dla osi¹gniêcia
wiecznego zjednoczenia z Tob¹.
Udziel nam, za jego przyczyn¹, zgodnie z Twoj¹ wol¹, tej ³aski, o któr¹ prosimy z nadziej¹, ¿e Twój S³uga Papie¿ Jan
Pawe³ II, zostanie rych³o w³¹czony w poczet Twoich wiêtych.
Amen.
Za zgod¹ w³adzy kocielnej
CAMILLO KARD. RUINI
Wikariusz Jego wi¹tobliwoci
dla Diecezji Rzymskiej
RÊKOPIS BRATA NASZEGO
BOGA PRZEKAZANY
NA WAWEL
Bezcenny rêkopis dramatu Karola
Wojty³y Brat naszego Boga trafi³ do Archiwum Kapitu³y Katedralnej na Wawelu. Rêkopis, który jest w³asnoci¹ kard.
Stanis³awa Dziwisza, przeszed³ gruntown¹ konserwacjê. Metropolita krakowski
otrzyma faksymile dokumentu. Orygina³
pozostanie w zbiorach wawelskiego archiwum.
Bezp³atn¹ konserwacjê przeprowadzi³a Ewa Pietrzak, konserwator papieru i
skóry z Zamku Królewskiego na Wawelu. Rêkopis by³ w tragicznym stanie. Karol Wojty³a zacz¹³ tworzyæ dramat w roku
1944.
 To ju¿ pokazuje, jakie mia³ mo¿liwoci pozyskania dobrego papieru do zapisania tego tekstu  t³umaczy ks. Grzegorz Ry, dyrektor Archiwum Kapitu³y
Katedralnej na Wawelu  Po ka¿dej konserwacji ma siê przede wszystkim poczucie szczêcia. Tu by³o ono wyj¹tkowe z
racji na osobê autora, stopieñ trudnoci
prac i rangê samego tekstu.
Dramat Wojty³y zosta³ zapisany na
papierze przebitkowym, cienkim, kruchym i powa¿nie zakwaszonym. Stan
rêkopisu pogorszy³ atrament, gdy¿ autor
u¿ywa³ atramentu z nonikiem podatnym
na dzia³anie np. wody. Konserwacja dzie³a Wojty³y by³a trudna i ¿mudna. Prace
polega³y na odkwaszeniu ka¿dej z kart
rêkopisu oraz na uzupe³nieniu japoñsk¹
bibu³k¹ ubytków i pêkniêæ.
Dramat Brat naszego Boga powstawa³ w latach 1944-50 i jest zapisem historii ¿ycia i powo³ania Adama Chmielowskiego, czyli w. Brata Alberta  artysty
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malarza i powstañca, za³o¿yciela Zgromadzenia Braci Albertynów, którego wyniós³ na o³tarze sam Jan Pawe³ II. M³ody,
zaledwie 24-letni Wojty³a stworzy³ tekst
o wielkiej randze spo³ecznej. Ks. Ry zapowiedzia³, ¿e zostan¹ wykonane faksymile dzie³a. Orygina³ zostanie zabezpieczony, a kopie bêd¹ pokazywane na wystawach. Jedna z nich trafi tak¿e do w³aciciela dokumentu, kard. Stanis³awa
Dziwisza.
W zbiorach Archiwum Kapitu³y Katedralnej na Wawelu znajduj¹ siê m.in. listy, które Karol Wojty³a przysy³a³ do Krakowa z II Soboru Watykañskiego. Zdaniem ks. Rysia rêkopisy Karola Wojty³y
powinny siê znaleæ w Centrum Jana
Paw³a II Nie lêkajcie siê.
 Instytut móg³by byæ pomylany jako
bardzo nowoczesne archiwum rêkopisów
Karola Wojty³y. To stanowi³oby o jego
specyficznym rysie. Jest wiele instytucji
zajmuj¹cych siê dorobkiem Ojca wiêtego, a specyfika krakowska powinna polegaæ na tym, ¿e rêkopisy z krakowskiego okresu ¿ycia Jana Paw³a II s¹ tu zabezpieczone i udostêpniane  uwa¿a ks.
Ry.
Rêkopis dramatu Karola Wojty³y Brat
naszego Boga zosta³ przekazany kard.
Stanis³awowi Dziwiszowi pod koniec
2005 roku. Do trwaj¹cej ponad rok konserwacji trafi³ na pocz¹tku stycznia 2006
roku.
WARSZAWA:
SP£ON¥£ ZNANY OBRAZ
CHRYSTUSA KRÓLA
Znany obraz Chrystusa Króla znajduj¹cy siê w kociele w. Wincentego Pallottiego w Warszawie sp³on¹³ doszczêtnie podczas Mszy 14 stycznia o godz. 7
rano z powodu zwarcia instalacji elek-
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trycznej.
Podczas porannej Mszy w kociele
wybuch³ po¿ar. Z powodu zwarcia w instalacji elektrycznej zapali³a siê dekoracja wi¹teczna a od niej zaj¹³ siê s³ynny
obraz Chrystusa Króla autorstwa Adama
Styki. Pomimo natychmiastowej interwencji wiernych obraz sp³on¹³ ca³kowicie, zosta³y tylko nadpalone ramy. Pozosta³e straty s¹ niewielkie.
Obraz zamówiony zosta³ przez Pallotynów na krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Przedstawia³
Chrystusa Króla podczas przemienienia
na Górze Tabor. Chrystus trzymaj¹cy na
kolanach ziemski glob ukazany by³ w postawie ¿arliwej modlitwy.
Przez pewien czas obraz wystawiony
by³ w witrynie sklepowej na Nowym wiecie. Przyci¹ga³ wzrok. Jego symbolika
budzi³a nadziejê na zakoñczenie wiatowego konfliktu i zwyciêstwo nad okupantem. Po wojnie obraz zawis³ w o³tarzu g³ównym w kociele pallotynów w
Warszawie.
Obraz ten  szczególnie przez nas lubiany i ceniony  wykorzystalimy na ok³adce jednego z tomów Poematu BogaCz³owieka za zgod¹ prowincja³a Ksiê¿y
Pallotynów (zdjêcie obok).
USA: 100 TYS. UCZESTNIKÓW
«MARSZU DLA ¯YCIA»
Ponad 100 tys. osób uczestniczy³o w
Waszyngtonie 23 stycznia 2007 w Marszu dla ¯ycia. Odbywa³ siê on pod has³em: Bêdziesz broni³ równoci praw
ka¿dego poczêtego ¿ycia. Bez wyj¹tków!
Bez kompromisów!.
By³ to ju¿ 34 Marsz dla ¯ycia. Pierwszy odby³ siê w 1974 r. po zalegalizowaniu w Stanach Zjednoczonych aborcji.
Od 20 stycznia w Waszyngtonie gromadzi³y siê tysi¹ce ludzi, by sw¹ obecnoci¹ wyraziæ sprzeciw przeciw legalnoci aborcji w USA i poparcie dla obrony
nienarodzonego ¿ycia. Organizatorami
marszu jest za³o¿ona w 1974 r. wielowyznaniowa organizacja Marsz dla ¯ycia.
Program obchodów by³ niebywale bogaty: liczne Msze w., nabo¿eñstwa,
wyk³ady, wiece, koncerty znanych artystów. Do Waszyngtonu wraz z kilkudziesiêciotysiêczn¹ grup¹ protestuj¹cych
katolików przyjechali tak¿e biskupi i kardyna³owie, którzy przewodniczyli zgromadzeniom modlitewnym.
Podczas trzydniowych obchodów
trwa³a tak¿e zbiórka pieniêdzy na potrzeby edukacyjne spo³eczeñstwa amerykañskiego na temat aborcji i jej konsekwencji. Do zebranych, wzorem lat ubieg³ych,

przemówi³ prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush, a tak¿e politycy i senatorowie.
Has³o tegorocznego marszu, nawi¹zuj¹ce do obrony równoci prawa nienarodzonych, by³o odpowiedzi¹ na ostatnie
postanowienia legislacyjne w Stanach
Zjednoczonych. Jednym z nich jest zezwolenie Kongresu na finansowanie z bud¿etu federalnego badañ na komórkach
macierzystych z u¿yciem embrionów ludzkich. Innym jest zalegalizowanie przez
prezydenta Busha sprzeda¿y tabletki
znanej w Ameryce jako Plan B o dzia³aniu poronnym.
W wielu wielkich miastach w ci¹gu
tych trzech dni odbywa³y siê marsze i wiece solidaryzuj¹ce siê z zebranymi w Waszyngtonie.
Pierwszy Marsz dla ¯ycia zorganizowany zosta³ w 1974 r. przez grupê trzydziestu osób w rocznicê zalegalizowania
w Stanach Zjednoczonych aborcji. Dosz³o do tego po burzliwym procesie s¹dowym, w którym kobieta ukrywaj¹ca siê
pod pseudonimem Janet Roe wygra³a
wniesiony pozew, w którym oskar¿y³a
stan Teksas o praktykowanie rzekomo
niekonstytucyjnego prawa, nie zezwalaj¹cego na aborcjê. Uchwalone wówczas prawo obowi¹zuje do dzi i sankcjonuje stosowanie miêdzy innymi tak
drastycznych metod aborcyjnych jak czêciowy poród.
RODA POPIELCOWA
 DNIEM POKUTY KOCIO£A
W POLSCE
roda Popielcowa, 21 lutego, bêdzie
dniem pokuty i modlitwy w intencji wybaczenia b³êdów i s³aboci w przekazywaniu ca³ej Ewangelii  zapowiedzia³ 12
stycznia 2007 biskup Piotr Libera.
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LIST KS. STEFANO GOBBIEGO
DO CZ£ONKÓW KAP£AÑSKIEGO
RUCHU MARYJNEGO
Mediolan, 1 stycznia 2007
Ave Maria!
Najdro¿si,
Jestem duchowo blisko was, z moimi
¿yczeniami pokoju i wiêtoci u progu
tego nowego roku, kiedy wspominaæ bêdziemy 90 rocznicê objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie. Sanktuarium w Fatimie og³osi³o, ¿e bêdzie wiêtowaæ ten rok jako
Rok Mi³osierdzia. Dlaczego? Poniewa¿
Bo¿e Mi³osierdzie zstêpuje na Koció³ i
na ludzkoæ poprzez Niepokalane Serce
Tej, która jest Matk¹ Mi³osierdzia.
Z tego powodu triumf Niepokalanego
Serca Maryi zbiegnie siê z triumfem Mi³osiernej Mi³oci Jezusa. Nam, nale¿¹cym do Kap³añskiego Ruchu Maryjnego,
jako ma³ym dzieciom Maryi i Aposto³om
ostatnich czasów zosta³o powierzone zadanie og³oszenia tego triumfu.
«Kroczcie, synowie najmilsi, ze Mn¹
 nios¹c¹ w ramionach Dzieci¹tko Jezus
do wi¹tyni Jego wiat³oci i Chwa³y! Pozwólcie siê równie¿ nieæ w Moich matczynych ramionach, z pokor¹, uleg³oci¹
i ³agodnoci¹. Wiodê was do wi¹tyni
Pañskiej. Prowadzê was do pe³nego ujawnienia siê Jego wiat³oci i Chwa³y.
To s¹ czasy waszego pe³nego ujawnienia siê. Nadesz³a godzina waszego publicznego wiadectwa. W tych ostatnich
czasach ukazujcie siê wszystkim jako
ma³e dzieci Mnie powiêcone i jako wielcy aposto³owie waszej Niebieskiej Mamy.» (2 lutego 1988, 372 a-b).
W roku 2006 by³o mi dane uczestniczyæ w regionalnych wieczernikach w 14
pañstwach, do których nale¿¹: Brazylia,
Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, Boliwia,
Peru, Republika Dominikany, W³ochy,
Wielka Brytania, S³owenia, Belgia, Francja, Hiszpania i Portugalia.
Odwiedzi³em 90 miast, 55 razy lecia³em samolotem i przewodniczy³em 110
wieczernikom, w których wziê³o udzia³ 70
biskupów, 1750 duchownych i 450.000
wiernych wieckich.
W Rekolekcjach, jakie siê odby³y w
Collevalenza, w formie sta³ego Wieczernika, wziê³o udzia³ 2 kardyna³ów, 23 arcybiskupów i biskupów i oko³o 300 duchow-

nych z piêciu kontynentów.
Czujê serdeczn¹ duchow¹ bliskoæ z
tymi, którzy nios¹ krzy¿ wielkiego cierpienia, gdy¿ wielu cz³onków naszego Ruchu zosta³o ugodzonych ciê¿kimi i bolesnymi chorobami. Widaæ, ¿e Matka Bo¿a
pragnie z nami, umi³owanymi synami, podzieliæ ból swego Niepokalanego Serca,
bo nadesz³a ju¿ godzina wielkiej próby.
Powierzam woli Pana i zamiarom Niepokalanego Serca Maryi wype³nienie programu wieczerników, jaki przygotowa³em
na ten rok.
REKOLEKCJE
Odbêd¹ siê w Collevalenza, od 24 do
30 czerwca 2007, przy sanktuarium Mi³oci Mi³osiernej. S¹ przeznaczone dla biskupów i kap³anów Kap³añskiego Ruchu
Maryjnego Europy, Ameryki, Afryki, Azji i
Oceanii.
Informujê, ¿e:
 wszyscy bêd¹ w tym samym domu.
 dopuszczam uczestnictwo niewielkiej iloci osób wieckich, ale tylko tych,
które s¹ wspó³odpowiedzialne za KRM;
 zachêcam kap³anów, aby przywieli
wolne intencje mszy w., aby w ten sposób zaofiarowaæ pomoc bratersk¹ temu,
kto znajduje siê w trudnej sytuacji, aby
móg³ pokryæ koszty pobytu;
 po wszystkie informacje mo¿na siê
zwracaæ jak zwykle, szczególnie, celem
zapisania siê, do
Padre Florio Quercia sj
Via Fagiuoli
57125 Livorno Italia
Tel./fax: (0039) 0586 211082.
Telefon kom. (0039) 333 6322248.
e-mail: querciaflorio@tiscali.it
REGIONALNE
WIECZERNIKI ZA GRANIC¥
Z powodu mojego stanu zdrowia, roztropnoæ odradza mi zbytnie przeci¹¿anie siê programem wieczerników. Tym
niemniej zamierzam udaæ siê, od 11 stycznia do 27 marca do Brazylii, Argentyny, Urugwaju, Boliwii, Peru, Kolumbii i
Wenezueli; 23 czerwca bêdê w S³owenii; od 14 do 18 wrzenia w Austrii; od 19
wrzenia do 4 padziernika w Niem-

czech.
OKRÊGOWE WIECZERNIKI
WE W£OSZECH
19 kwietnia Bolonia, Emilia Romania;
24 kwietnia Florencja, Toskania;
26 kwietnia do Collevalenza, Umbria;
30 kwietnia San Gabriele, Abruzzo;
2 maja Rzym, Lacjum;
3 maja Neapol, Kampania;
8 maja do Bari, Apulia;
14 maja do Caravaggio, Lombardia;
17 maja Genua, Liguria;
22 maja Turyn, Piemont;
29 maja San Vito, Friuli Ven-Giulia;
31 maja Padwa, Wenecja Eug.;
14 czerwca Loreto, Marchia;
17-23 padziernika  Sardynia;
23-30 padziernika  Sycylia.
Programy wieczerników s¹ og³oszone w internecie na stronie Kap³añskiego
Ruch Maryjnego: www.msm-mmp.org
CHWA£A MARYI
Zadanie, które zosta³o powierzone Kap³añskiemu Ruchowi Maryjnemu, w tym
czasie oczyszczenia i wielkiego utrapienia, to og³oszenie Kocio³owi i ca³ej ludzkoci chwa³y Maryi.
 Chwa³a Maryi w wietle wiary
«Doznajê w was chwa³y, jeli idziecie
ze Mn¹, w wiat³oci wiary. Przyjmijcie z
pokor¹ Bo¿e S³owo, rozmylajcie nad
nim waszym umys³em, zachowujcie je w
sercu, ¿yjcie nim w waszym codziennym
¿yciu. Niech Boskie Pismo, zw³aszcza Ewangelia Jezusa, bêdzie jedynym wiat³em owiecaj¹cym was w tych czasach
ciemnoci! Wierzcie w Ewangeliê, ¿yjcie
Ewangeli¹, g³ocie Ewangeliê w jej pe³ni!
Wobec rozszerzaj¹cych siê b³êdów, w
obliczu wielkiej zdrady, której dopucili
siê liczni Moi synowie  którzy porozdzierali Jezusow¹ Ewangeliê interpretacjami
ludzkimi, racjonalistycznymi i naturalistycznymi  b¹dcie dzi wy, Moi umi³owani, Ewangeli¹ ¿yw¹ i g³oszon¹ dos³ownie. W ten sposób, za waszym porednictwem, rozb³ynie na nowo wiat³o wiary i zostanê w was otoczona czci¹.» (2
lutego 1988, 372c-d)
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Vox Domini
 Chwa³a Maryi w wietle Mi³oci
«Doznajê w was chwa³y, jeli idziecie
ze Mn¹ w wiat³oci mi³oci. Kochajcie
Przenajwiêtsz¹ i Bosk¹ Trójcê uderzeniami Mojego Niepokalanego Serca.
Kochajcie Ojca, który otacza was Sw¹
czu³oci¹, niesie was w ramionach i towarzyszy wam zawsze poprzez Sw¹ Opatrznoæ.
Kochajcie Syna, który sta³ siê waszym
Bratem i da³ wam nowe serce i nowego
ducha, abycie mogli wy sami staæ siê
¿ywym wyrazem Jego Boskiej mi³oci.
Jezus oczekuje od was jedynie mi³oci.
Kochajcie Ducha wiêtego. On mieszka w was, aby was doprowadziæ do doskona³ej mi³oci, i udziela wam Swoich
siedmiu wiêtych Darów, abycie mogli
siê dzi staæ wyranym wiadectwem mi³oci.
Sercem Jezusa kochajcie równie¿
wszystkich waszych braci  zw³aszcza
najbiedniejszych, grzeszników, oddalonych, chorych, zranionych, przygnêbionych, z marginesu, s³abych, najmniejszych. Sprawcie, by w tych dniach przemocy i nienawici, niepohamowanego egoizmu i ja³owoci zst¹pi³a na ogromn¹
pustyniê wiata niebiañska rosa Boskiego mi³osierdzia.
W ten sposób za waszym porednictwem b³yszczy na nowo wiat³o mi³oci,
a Ja jestem w was otaczana chwa³¹.» (2
lutego 1988, 372e-f)
 Chwa³a Maryi w wietle wiêtoci
«Doznajê w was chwa³y, jeli idziecie
ze Mn¹ w wiat³oci wiêtoci. Chodcie
drog¹ pogardy dla wiata i dla samych
siebie, drog¹ nieustannej modlitwy, umartwienia zmys³ów i pokuty. Przeciwstawcie
siê duchowi wiata, który wszêdzie szerzy tolerancjê moraln¹, zaspokajanie
wszelkich namiêtnoci, pragnienie przyjemnoci i d¹¿enie do niej, grzech  pope³niany dobrowolnie i z jawn¹ pogard¹
dla wiêtego Prawa Pañskiego.
Rozsiewajcie zapach wiêtoci w tych
dniach bezbo¿noci i bardzo wielkiej niemoralnoci. Za waszym porednictwem
zalni na nowo wiat³o czystoci i Bo¿ej
³aski, a Ja zostanê w was otoczona chwa³¹.
Otaczacie Mnie chwa³¹, kiedy jestecie pokorni, ubodzy, mali, czyci i mi³osierni. Doznajê w was chwa³y, kiedy postêpujecie w wiat³oci wiary, mi³oci i
wiêtoci; wtedy szerzycie Moj¹ chwa³ê,
uprzedzacie Mój tryumf, stajecie siê promieniami wiat³oci, która zstêpuje z
Mojego Niepokalanego Serca dla owietlenia ziemi w tych dniach nieprzeniknio-
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nej ciemnoci.» (2 lutego 1988, 372 g-i)
 Chwa³a Maryi
w wietle Eucharystii
Og³aszamy chwa³ê Maryi przede
wszystkim otaczaj¹cej chwa³¹ swego
Syna Jezusa rzeczywicie obecnego w
Eucharystii.
«W Tabernakulum  ukryty pod eucharystyczn¹ zas³on¹  obecny jest ten sam
Jezus Zmartwychwsta³y, który siedzi po
prawicy Ojca w chwale Swego uwielbionego Cia³a i Swego Bóstwa. On z mi³oci
ku wam ukrywa siê po bia³¹ postaci¹ konsekrowanego chleba. Najmilsi synowie,
musicie dzi bardziej wierzyæ w Jego
obecnoæ pomiêdzy wami. Odwa¿nie i z
moc¹ musicie szerzyæ wasze kap³añskie
zaproszenie do powrotu wszystkich do
jednej, silnej i potwierdzanej wiadectwem wiary w rzeczywist¹ obecnoæ Jezusa Chrystusa w Eucharystii.» (21 sierpnia 1987, 360p-q)
«Jako Matka jestem zawsze obok Mojego Syna. By³am przy Nim na tej ziemi i
jestem obok Niego teraz w Raju, dziêki
przywilejowi wziêcia Mnie z cia³em do
Nieba. Jestem tam, gdzie Jezus jest
obecny  przy wszystkich Tabernakulach
ziemi.
Moje Niepokalane Serce ofiarowuje
Mu Tabernakulum ¿ywe, gorej¹ce i matczyne  Tabernakulum mi³oci, adoracji,
dziêkczynienia i nieustannego wynagradzania.» (8 sierpnia 1986, 330 l, n)
«Kociele pielgrzymuj¹cy i cierpi¹cy,
którego jestem Matk¹, Kociele, rodzino
wszystkich Moich dzieci, arko Nowego
Przymierza, ludu Bo¿y, musisz zrozumieæ, ¿e to Tabernakulum jest centrum
twego ¿ycia, zdrojem ³aski, ród³em twego wiat³a i zasad¹ dzia³alnoci apostolskiej. W nim prawdziwie jest obecny Jezus, by uczyæ ciê wzrastania i pomagaæ ci chodziæ, by udzielaæ ci si³y do
dawania wiadectwa i odwagi  do ewangelizowania, by podtrzymywaæ ciê we
wszystkich twych cierpieniach.
Kociele pielgrzymuj¹cy i cierpi¹cy w
obecnych czasach, wezwany do prze¿ywania konania w Getsemani i krwawej
godziny swej Kalwarii, chcê ciê tu dzi
przynieæ. Pragnê, aby ze Mn¹  upadaj¹c¹ na twarz przed ka¿dym Tabernakulum w akcie nieprzerwanej adoracji i
wynagrodzenia  móg³ powtórzyæ gest
wykonywany ci¹gle przez twoj¹ Niebiesk¹ Mamê.» (21 sierpnia 1987, 360 d-e)
«Proszê, aby powrócono wszêdzie do
organizowania godzin adoracji przed Jezusem wystawionym w Najwiêtszym
Sakramencie. Pragnê, ¿eby wzrós³ ho³d

mi³oci wobec Eucharystii i aby ujawni³
siê w dostrzegalnych i wymownych znakach waszej pobo¿noci. Otaczajcie
kwiatami i wiat³ami Jezusa Eucharystycznego. Powiêæcie Mu pe³n¹ czu³oci uwagê. Podchodcie do Niego z g³êbok¹
czci¹, przyklêkaj¹c i adoruj¹c Go.» (21
sierpnia 1987, 360r)
«Umi³owani synowie powiêceni Mojemu Sercu, b¹dcie dzi potê¿nym wo³aniem o pe³ny powrót ca³ego Kocio³a
walcz¹cego do Jezusa obecnego w Eucharystii, poniewa¿ tylko tam znajduje siê
ród³o wody ¿ywej! Oczyci ona Koció³,
usunie jego suszê i odnowi pustyniê, w
któr¹ siê zamieni³. Jedynie tam znajduje
siê tajemnica ¯ycia, które otworzy dla niego drug¹ Piêædziesi¹tnicê ³aski i wiat³a.
Jedynie tam znajduje siê zdrój odnowionej wiêtoci  Jezus w Eucharystii!» (8
sierpnia 1986, 330B)
«To nie wasze duszpasterskie plany
ani dyskusje, to nie ludzkie rodki  które daj¹ wam tyle nadziei i pewnoci  lecz
jedynie Jezus w Eucharystii da ca³emu
Kocio³owi si³ê do ca³kowitej odnowy.
Uczyni go ubogim, ewangelicznym, czystym, pozbawionym wszelkiego oparcia,
w którym pok³ada³by sw¹ ufnoæ; uczyni
go wiêtym, piêknym, bez skazy i bez
zmarszczki  na podobieñstwo waszej
Niebieskiej Mamy.» (8 sierpnia 1986,
330C).
Og³aszajmy chwa³ê Maryi w Eucharystii, a Niebieska Mama zaniesie do Jezusa «coraz wiêksz¹ liczbê Swych dzieci. S¹ to bowiem czasy, kiedy Jezus Eucharystyczny powinien byæ przez wszystkich adorowany, kochany, otoczony
wdziêcznoci¹ i uwielbieniem.» (21 sierpnia 1987, 360G)
 Chwa³a Maryi w wietle
chwalebnego powrotu Jezusa
Chwa³a Maryi dope³ni siê wraz z powrotem Jej Syna Jezusa w chwale.
«Jak mi³oæ Mojego matczynego Serca by³a najcenniejsz¹ ko³ysk¹ w czasie
Jego pierwszego Narodzenia, tak tryumf
Mego Niepokalanego Serca stanie siê
ko³ysk¹ Jego chwalebnego powrotu.» (24
grudnia 1986, 342k)
«Moje Niepokalane Serce odniesie
tryumf w najwiêkszym tryumfie Jezusa,
który przyniesie temu wiatu swe chwalebne królestwo mi³oci, sprawiedliwoci,
pokoju i wszystko uczyni nowe. Otwórzcie serca na nadziejê. Otwórzcie na
ocie¿ drzwi Chrystusowi, którzy przychodzi do was w chwale. ¯yjecie w wywo³uj¹cej dr¿enie godzinie tego drugiego przyjcia» (31 grudnia 1997).
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«Kieruj¹c wzrok w przysz³oæ, oczekujmy z ufnoci¹ poranka nowego dnia
(...) Wszyscy, którzy s¹ przedni¹ stra¿¹
Kocio³a, s¹ stra¿nikami na murach Bo¿ego Miasta, którym zadajemy pytanie:
Stra¿nicy, jak d³ugo jeszcze potrwa
noc? Na to pytanie otrzymamy odpowied: G³os! Twoi stra¿nicy podnosz¹
g³os, razem wznosz¹ okrzyki radosne, bo
ogl¹daj¹ na w³asne oczy powrót Pana na
Syjon (Iz 52,8).
Maryjo, Gwiazdo Poranka, wspomó¿
nas, bymy zawsze z nowym zapa³em
powtarzali FIAT dla planów Ojca, by
wszystkie narody i jêzyki mog³y zobaczyæ
Jego chwa³ê.»
Jan Pawe³ II, 23 maja 1999
W Niepokalanym Sercu Maryi wypowiadamy z zapa³em nasze TAK dla ocalaj¹cych planów Ojca, które urzeczywistniaj¹ siê w Jego Jednorodzonym Synu,
który sta³ siê cz³owiekiem, umar³ na krzy¿u i zmartwychwsta³, bo On jest ¯ywym,
jest Bogiem wród nas, jedynym naszym
Odkupicielem, On tylko jest naszym Zbawc¹. Nie ma innych zbawicieli.
Wobec Sanhedrynu bardziej powszechnego i ukrytego, podstêpnego i niebezpiecznego, z odwag¹ i si³¹ naszego
wiadectwa a¿ po mêczeñstwo musimy
dzi g³osiæ to, co w. Piotr powiedzia³
przed Sanhedrynem w Jerozolimie:
I nie ma w ¿adnym innym zbawienia,
gdy¿ nie dano ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, w którym moglibymy byæ zbawieni, jak tylko Jezus Chrystus! (Dz 4,12).
Jezus Chrystus jest Pierwszym i Ostatnim, Pocz¹tkiem i Koñcem, Alf¹ i Omeg¹, Gwiazd¹ Porann¹, jest Tym, który
prowadzi nas do prze¿ycia nowego oczekiwanego dnia, który poprzedzany jest
przez cierpienie.
«W Eucharystii Jezus jest rzeczywicie obecny. Pozostaje zawsze z wami i
ta obecnoæ bêdzie coraz mocniejsza,
zajanieje nad wiatem jak s³oñce i zaznaczy pocz¹tek nowej epoki. Przyjcie
chwalebnego Królestwa Chrystusa zbiegnie siê z najwiêksz¹ wspania³oci¹
Eucharystii. Chrystus urzeczywistni Swoje wspania³e Królestwo w powszechnym
tryumfie Swego Królestwa Eucharystycznego, które rozwinie siê z ca³¹ moc¹ i
bêdzie mia³o mo¿noæ zmieniaæ serca,
dusze, osoby, rodziny, spo³eczeñstwo, a
nawet strukturê wiata.
Po przywróceniu Swego Eucharystycznego Królestwa Jezus doprowadzi
was do cieszenia siê Jego sta³¹ obecnoci¹: odczujecie j¹ w nowy i nadzwyczaj-

ny sposób. Doprowadzi was do prze¿ywania drugiego, odnowionego i piêkniejszego ziemskiego Raju.» (21 sierpnia
1987, 360)
«Pos³uchajmy przede wszystkim Najwiêtszej Dziewicy Maryi, w której tajemnica Eucharystii jawi siê bardziej ni¿ w
kimkolwiek innym jako tajemnica wiat³a. Patrz¹c na Ni¹, poznajemy przemieniaj¹c¹ moc, jak¹ posiada Eucharystia.
W Niej dostrzegamy wiat odnowiony w
mi³oci. Kontempluj¹c J¹ wziêt¹ do Nieba z dusz¹ i cia³em, dostrzegamy skrawek «nowych niebios» i «nowej ziemi»,
które otworz¹ siê przed naszymi oczyma wraz z powtórnym przyjciem Chrystusa. Tu na ziemi Eucharystia stanowi
ich «rêkojmiê» i, w pewnym sensie, antycypacjê: Veni, Domine Iesu! (Ap 22,
20). (Ecclesia de Eucharystia, 62)
«Jako Aposto³owie ostatnich czasów
powinnicie og³aszaæ bliskoæ chwalebnego powrotu Jezusa. Wprowadzi On
ludzkoæ w nowe czasy, w których uka¿¹ siê wreszcie nowe niebiosa i nowa
ziemia. G³ocie wszystkim Jego bliski
powrót. «Maranatha. Przyjd, Panie Jezu!» (8 grudnia 1994, 533n).
Istota Liturgii zawiera siê w modlitwie
przekazanej przez w. Paw³a i w Didache: marana tha: Przyjd, o Panie. W liturgii wype³nia siê ju¿ teraz Paruzja, rozci¹ga siê ku Panu, który przychodzi i poucza nas, by wo³aæ: Przyjd, Panie Jezu!
I jeszcze dzi dostrzega siê jego odpowied i w niej ukazuje siê prawda: Tak,
przyjdê niebawem!» (Ap 22,17-20) (Il Timone, nr 22, pkt 40, kard. J. Ratzinger,
obecnie: papie¿ Benedykt XVI)
«Powiedzia³: Nie k³ad pieczêci na s³o-

wa proroctwa tej ksiêgi, bo chwila jest
bliska. (...) Oto przyjdê niebawem, a moja
zap³ata jest ze Mn¹, by tak ka¿demu odp³aciæ, jaka jest jego praca. Jam Alfa i
Omega, Pierwszy i Ostatni, Pocz¹tek i
Koniec. B³ogos³awieni, którzy p³ucz¹ swe
szaty, aby w³adza nad drzewem ¿ycia do
nich nale¿a³a i aby bramami wchodzili do
Miasta. Na zewn¹trz s¹ psy, gularze,
rozpustnicy, zabójcy, ba³wochwalcy i ka¿dy, kto k³amstwo kocha i nim ¿yje. Ja, Jezus, pos³a³em mojego anio³a, by wam zawiadczyæ o tym, co dotyczy Kocio³ów.
Jam jest Odrol i Potomstwo Dawida,
Gwiazda wiec¹ca, poranna. A Duch i
Oblubienica mówi¹: Przyjd! A kto s³yszy,
niech powie: Przyjd!» (Ap 22,10.12-17)
Powierzam wam, odpowiedzialnym za
Kap³añski Ruch Maryjny, wype³nienie
zadania dotarcia z tym listem do jego
cz³onków. Niech zostanie przeczytany i
dobrze rozwa¿ony.
Niech te¿ do wszystkich dojdzie moje
serdeczne pozdrowienie i kap³añskie b³ogos³awieñstwo.
Czekam na Wasze odpowiedzi i uwagi
W Niepokalanym Sercu Maryi,
Wasz ma³y brat
don Stefano Gobbi
Kap³añski Ruch Maryjny
Via Terruggia 14
20162 Mediolan
Italia
oficjalna strona internetowa:
www.msm-mmp.org
NA ZDJÊCIU PONI¯EJ:
UCZESTNICY REKOLEKCJI KAP£AÑSKICH
W ROKU 2006, W COLLEVALENZA,
WE W£OSZECH
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CZY TO BÓG
DAJE DZI ZNAK? (2)
Zastosowanie regu³ rozeznania
do Vassuli oraz do kilku innych przypadków.

Pomiêdzy przypadkami, które najg³êbiej przestudiowa³em, pierwsze miejsce
zajmuj¹ objawienia w Medziugorju. Powiêci³em im a¿ 16 ksi¹¿ek. Wydarzenia
torowa³y sobie drogê poprzez seriê dowiadczeñ i wstrz¹sów  jakby bólów rodzenia: opozycja komunistów i biskupa,
problemy zwi¹zane z pos³uszeñstwem,
które by³o przestrzegane. Przestudiowa³em ró¿ne aspekty: historyczny, naukowy, teologiczny. W kraju rozpêta³a siê
okrutna wojna.
Ocenê streciæ mo¿na nastêpuj¹co:
wysuwane obiekcje znajduj¹ zadowalaj¹ce odpowiedzi, z wyj¹tkiem kilku pomy³ek lub dwuznacznoci, jakie zawsze
istnia³y w naszym grzesznym wiecie.
Wszystkie oznaki pozytywne s¹ obiektywnie tak samo przekonywuj¹ce, jak w
przypadku wielkich uznanych objawieñ:
Lourdes, Fatima.
Do chwili wybuchu wojny by³o to miejsce na wiecie, w którym by³o najwiêcej
spowiedzi i nawróceñ. Nadal mno¿¹ siê
nawrócenia, powstaj¹ liczne grupy modlitewne. Parafia jest gorliwa religijnie, a
wizjonerzy wydaj¹ godne podziwu owoce osobistej wiêtoci, pozostaj¹c przy
tym ludmi prostymi. Specjalistyczne
badania medyczne wykluczy³y wystêpowanie u nich jakiejkolwiek patologii podczas ekstaz.
Przed upadkiem komunizmu marksistowskie w³adze Jugos³awii przyjmowa³y te objawienia raczej jako wydarzenie
religijne ni¿ polityczne, pomimo ¿e Maryja ukoronowa³a orêdzia pokoju s³owami, bêd¹cymi prawdziwym wyzwaniem
wobec ba³kañskich konfliktów:
Kochajcie waszych braci muzu³manów, kochajcie waszych braci prawos³awnych  Serbów, kochajcie tych, którzy wami rz¹dz¹, (czyli komunistów).
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San Nicolas
(Argentyna, 1983)
G. Quiroga de Mota, matka rodziny,
otrzyma³a oko³o 1800 przes³añ Maryi.
Biskup zgodzi³ siê wybudowaæ sanktuarium w miejscu wydarzeñ, lecz nie uczyni³ oficjalnej deklaracji prawnej. Stan¹³
jednak na czele modl¹cego siê ludu.
Poucza go i prowadzi swymi kazaniami
podczas ogromnych procesji, w których,
25 dnia ka¿dego miesi¹ca, uczestniczy
prawie 100.000 osób. Celebruje Mszê
w. dla pielgrzymów. Podczas homilii 25
lipca 1990 owiadczy³: Nie ma w¹tpliwoci, ¿e to wydarzenie ³aski bêdzie nadal wzrastaæ. Przez swe duchowe owoce dowiod³o swojej autentycznoci.
Powo³uj¹c komisjê i nie rezygnuj¹c z
najwy¿szej ostro¿noci, biskup zrozumia³, ¿e objawienie jest przede wszystkim problemem duszpasterskim, wymagaj¹cym duchowego rozeznania, zanim
stanie siê problemem prawnym i naukowym. Przyk³ad ten zas³uguje na naladowanie.
Scottsdale
(USA, Arizona, 1988)
W miejscu tym 10 m³odych osób (w
grupie tej znajduje siê tak¿e proboszcz
parafii) otrzyma³o nadzwyczajne charyzmaty po dwóch pielgrzymkach do Medziugorja. Wydarzenia opisa³ w swojej
ksi¹¿ce m. in. o. Faricy.
Komisja pochwali³a ¿arliwoæ religijn¹ i owoce, jednak nie zdecydowa³a, czy
wyjaniæ to nale¿y przyczynami ludzkimi czy boskimi. W moim odczuciu, pomimo kilku problemów i dwuznacznoci
 jak ma to miejsce w przypadku innych
objawieñ  istnieje tu zjawisko wywo³ane przez autentyczn¹ ³askê, rozpoznawaln¹ przede wszystkim po znacz¹cych
owocach duchowych. Nie mo¿na te¿ zapominaæ o uzdrowieniach. Jednak te wymagaj¹ naukowego zbadania.
Finca Betania
(Wenezuela, 1976)
Wydarzenia zosta³y oficjalnie uznane
przez biskupa, dawnego profesora duchowoci i psychologii religii na Uniwer-

sytecie w Caracas, którego by³ tak¿e rektorem. Biskup przebada³ osobicie 490
osób. wiadkowie wydarzeñ wydali mu
siê powa¿ni, szczerzy i zbie¿ni w owiadczeniach. Objawienia pobudza³y ich do
poszukiwania Boga, do rozwoju ¿ycia
wewnêtrznego, pos³uszeñstwa wobec
Kocio³a, do rozwoju mi³oci.
Cuapa
(Nikaragua, 1980)
Duchowoæ wizjonera Bernardo oddzia³ywuje pokojowo, bez oficjalnego i
formalnego uznania. Biskup Pablo A.
Vega zezwoli³ jednak 13 listopada 1983
na dyskretne opublikowanie opisu objawieñ. Nie znalaz³ on bowiem nic godnego potêpienia w pos³aniu, które  jak siê
wydaje  przerasta umys³owe mo¿liwoci wizjonera.
Akita
(Japonia, 1973-1981)

Biskup Shojiro Ito uzna³ wydarzenia,
po ich gruntownym osobistym przebadaniu. Uznanie wyrazi³ jednak w terminach
powci¹gliwych z powodu opozycji w
Konferencji Episkopatu oraz w Komisji
Narodowej, której eksperci b³yszczeli
bardziej uczonoci¹ i inteligencj¹ ni¿ rozeznaniem.
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Orêdzie wezwa³o wiat do nawrócenia, ofiary, wynagrodzenia, za wizjonerka siostra Agnieszka Sasagawa  po
wczeniejszej zapowiedzi  odzyska³a
s³uch.
Naju
(Korea, od czerwca 1985)

Zjawisko ³ez krwawych i normalnych
 sp³ywaj¹cych przez wiele dni z figurki
Maryi w domu pañstwa Kim  oraz pos³ania wzywaj¹ce do modlitwy, nawrócenia, wynagradzania, podejmowania ofiar,
wyda³y tu znacz¹ce owoce. Sama Julia
wezwana jest do g³êbokiego cierpienia
(posiada stygmaty, prze¿ywa bóle dzieci zabijanych w ³onach matek podczas
aborcji).
Soufanieh (Damaszek,
Syria, od 1982)

S¹czenie siê oliwy z ikony Matki Bo¿ej u Myrny, m³odej matki rodziny, oraz
przekazane jej orêdzia wydaj¹ siê czym
przekonywuj¹cym. Wzywaj¹ m. in. do naprawy ¿ycia oraz jednoci chrzecijan,
ukazuj¹ niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹ce
wiatu oraz smutek Chrystusa z powodu
grzechu. W Damaszku zosta³ te¿ dany
znak: chorzy namaszczeni cudown¹ oliw¹ odzyskali zdrowie, za wiele reprodukcji ikony tak¿e wydziela oliwê. Równie¿ sama Myrna (najczêciej podczas
modlitwy) w sposób niewyt³umaczalny
dla lekarzy wydziela oliwê (z r¹k, twarzy).
Otrzyma³a dar stygmatów w czwartek i

pi¹tek w latach, w których katolicy i prawos³awni obchodz¹ Wielkanoc w tym
samym czasie (rok 1984, 1987, 1991).
Cuenca
(Ekwador, od 1988)

Wizjonerka Patrycja Talbot jest  w
moim przekonaniu  osob¹ inteligentn¹,
subteln¹, bardzo zrównowa¿on¹. Miejsce objawieñ odwiedzaj¹ pielgrzymki licz¹ce nawet 100.000 osób. Wobec zaniepokojenia biskupa Patrycja z³o¿y³a na
jego rêce lub milczenia (nie bêdzie
mówi³a publicznie o objawieniach). Jednak pielgrzymki trwaj¹ nadal, przynosz¹c
owoce, do których zaliczam modlitwê,
nawrócenia, uzdrowienia.
Prace rektora Uniwersytetu, jezuity
Julio T. Dutari i siostry Isabel Bettwy, pokona³y wreszcie zastrze¿enia biskupa.
W koñcu  Vassula

Rozeznanie i polemika nie jest moim
osobistym problemem. Choæ darzê Vassulê wielkim szacunkiem, choæ bardzo
wysoko oceniam jej ¿ycie duchowe (gdy
tymczasem ona mówi pokornie, ¿e nie
jest mistyczk¹, lecz umi³owan¹ przez
Chrystusa jedynie ze wzglêdu na jej nêdzê), choæ przywi¹zujê wielk¹ wagê do
nawróceñ - których Pan dokona³ przez
wierne narzêdzie, jakim siê sta³a - to moje
¿ycie osobiste nie zosta³o naznaczone

jej orêdziami. Otrzymujê ich zbyt wiele,
by które mog³o siê staæ moim kubkiem
kawy lub podstawowym po¿ywieniem.
Nie znaczy to, ¿e ich nie czyta³em. Zarzucaj¹ mi to moi przeciwnicy, aby mnie
skompromitowaæ. S¹ bowiem zaskoczeni, ¿e nie dostrzegam wysuwanych
przez nich obiekcji i oskar¿aj¹ mnie o
ignorancjê.
Mam swoj¹ metodê analizy i pomimo
jej ograniczeñ s¹dzê, ¿e przeprowadzi³em powa¿ne badanie. Pozostaje ono
jednak stale otwarte na informacje i
obiekcje, które przyjmujê i badam bez
k³ótni, w dialogu z przeciwnikami.
Podziwiam, do jakiego stopnia lektura lub s³uchanie Vassuli przywróci³y si³ê
i duchowy apetyt wielu niedo¿ywionym
chrzecijanom. Moje ¿ycie osobiste jednak od zbyt dawna od¿ywia siê podstawow¹ lektur¹ Ewangelii, sakramentami,
przyk³adem wiêtych, aby jakie jedno
orêdzie mog³o siê staæ dla mnie wa¿nym
wydarzeniem lub etapem w ¿yciu. Odnosi siê to nawet do Medziugorja, choæ i
tam podziwiam dzie³o Boga. W tym
wzglêdzie zgadzam siê ca³kowicie ze s³owami arcybiskupa Sherbrooke: ród³em
wszelkiej prawdziwej chrzecijañskiej duchowoci pozostaje S³owo przekazywane nam przez liturgiê, pisma Ojców i Doktorów, autorów duchowych uznanych
przez Koció³.
Jak ju¿ powiedzielimy, objawienia
prywatne zajmuj¹ bardzo skromne miejsce w Kociele, jednak spe³niaj¹ u¿yteczn¹ rolê prorock¹, szczególnie w okresach
odstêpstwa, letnioci i spo³eczno-kulturowego t³umienia wiary, czyli w czasach
takich jak obecnie. To wtedy Bóg wzbudza proroków, których wybiera zawsze
w sposób zaskakuj¹cy.
Ten mój osobisty i zgodny z zasadami dystans jest dodatkowym gwarantem
mojej obiektywnoci. Nie przeszkadza mi
ona w docenieniu powiewu czystego powietrza, przejrzystoci, aktywnoci, porywu mi³oci do Chrystusa i si³y wiadectwa Vassuli.
BILANS WYSUWANYCH
ZARZUTÓW
Vassula jest jedn¹ z wizjonerek najbardziej zrównowa¿onych, najbardziej
zrozumia³ych, jakie znam. Chcia³oby siê
nawet powiedzieæ: najbardziej normalna,
najbardziej spokojna  choæ wiêkszoæ
jest taka.
A jednak to ona wzbudzi³a wiêcej
sprzeciwów ni¿ ktokolwiek inny. Dlaczego? Czy to dlatego, ¿e jest prawos³awn¹. Dlatego ¿e jest kobiet¹? Dlatego ¿e
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powtórnie wysz³a za m¹¿? A mo¿e zasiêg jej wp³ywu i obawa przed owocami
jej dzia³ania wywo³uje szatañskie przeladowania? Trudno okreliæ wp³yw tych
czy innych jeszcze czynników.
Niektórzy rozumuj¹ nastêpuj¹co:
Vassula jest prawos³awn¹, a wiêc 
heretyczk¹!
Trzeba przypomnieæ, ¿e prawos³awni
oddzielili siê przez schizmê, a nie z powodu herezji. Uznaj¹ wszystkie dogmaty sprzed roz³amu w 1054 roku. Pozostaje wiêc sprawa prymatu papie¿a i Niepokalane Poczêcie. To ostatnie wi¹¿e siê
z ich wschodni¹ Tradycj¹, jednak jest dzi
przez wiêkszoæ odrzucane z powodu
definicji papieskiej.
W tych dwóch punktach Vassula doskonale zgadza siê z doktryn¹ katolick¹,
co wywo³uje sprzeciw niektórych prawos³awnych. Pewien teolog prawos³awny,
proszony o napisanie wstêpu do jej orêdzi, odmówi³ stwierdzaj¹c: To jest zbyt
katolickie. Ekumenizm Vassuli nie jest
wiêc ekumenizmem minimalistycznym,
lecz ca³ociowym.
Inny zarzut: jest kobiet¹, a mówi o
teologii!
Jeszcze nie wszyscy to dopuszczaj¹...
Jest pochodzenia greckiego, a wiêc
pochodzi z innej kultury.
To stanowi dla niektórych powód do
odrzucenia jej.
Rozwiod³a siê i ponownie wysz³a za
m¹¿.
To wydaje siê niektórym najpowa¿niejsz¹ trudnoci¹. Tymczasem jej sytuacja
ma³¿eñska jest dzi ca³kowicie uregulowana. Wysz³a za m¹¿ za protestanta
(1966), bior¹c lub w wi¹tyni prawos³awnej w Lozannie. By³o to w okresie, kiedy
nie praktykowa³a ¿adnej religii. Po rozwodzie (1980) wysz³a powtórnie za m¹¿,
13 czerwca 1981, za innego protestanta. Chrzecijanka tylko z nazwy, nie maj¹ca kontaktu ze swoim prawos³awnym
Kocio³em, nie zdawa³a sobie wcale
sprawy z tego, ¿e jej powtórne ma³¿eñstwo mo¿e byæ przez kogo kwestionowane. Po nawróceniu zwróci³a siê do
w³adz swego Kocio³a, aby uregulowaæ
tê sytuacjê. Pierwszy kap³an prawos³awny, z którym rozmawia³a na ten temat,
nie rozumia³ na czym mia³by polegaæ jej
problem, tym bardziej ¿e chodzi³o o ma³¿eñstwo mieszane pod wzglêdem wyznania. Jednak ona chcia³a byæ pewna,
¿e jej sytuacja ma³¿eñska jest uregulowana zgodnie z przepisami Kocio³a
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prawos³awnego. Duchowny zwróci³ siê
wiêc do innego kap³ana, zajmuj¹cego siê
problemami ma³¿eñskimi. Ten z kolei
uczyni³, co by³o konieczne zgodnie z
prawem ekonomii, odnosz¹cym siê w
Kociele prawos³awnym do rozbitych
ma³¿eñstw. lub Vassuli z jej mê¿em
odby³ siê 31 padziernika 1990 w greckim kociele prawos³awnym w Lozannie.
Sytuacja ma³¿eñska Vassuli jest wiêc bez
zarzutu z punktu widzenia prawnego.
Mo¿na by postawiæ pytanie, dlaczego
Chrystus nie zacz¹³ od poproszenia jej o
uporz¹dkowanie tej sprawy? Sta³o siê tak
dlatego, ¿e kieruje ni¹ stopniowo, zgodnie z zasadami pedagogii, jak czyni³ to
od czasu Starego Testamentu. Nie ¿¹da³ od Abrahama ani od patriarchów zrezygnowania z poligamii. Tolerowanie
tego faktu stopniowo siê jednak zmniejsza³o w miarê duchowego postêpu Objawienia.
W ten sposób Vassula g³êbiej powróci³a do swojego Kocio³a, przyjmuj¹c
równoczenie w pe³ni wartoci doktryny
katolickiej takie jak nauka o papiestwie,
Najwiêtszym Sercu Jezusa i czyæcu.
W JAKI SPOSÓB INTERPRETOWAÆ TEKSTY PROROCKIE?
Orêdzia, przekazywane przez Vassulê, to teksty prorockie. Orêdzia takie, w
ró¿nym stopniu surowe, wywo³ywa³y
przeladowania proroków Starego Testamentu.
Teksty prorockie zawsze wystawione
by³y na krytykê. Jedn¹ z wa¿niejszych
zasad ich interpretacji  przyjêt¹ przez
Koció³  jest to, ¿e do t³umaczenia pozornych paradoksów swobodnego jêzyka Ducha wiêtego nie nale¿y podchodziæ z³oliwie, lecz z dobr¹ wol¹. Oznacza to, ¿e u¿ywanym pojêciom nie powinno siê przypisywaæ najgorszego z ich
mo¿liwych znaczeñ, lecz szukaæ nale¿y
sensu najw³aciwszego. To w³anie teolodzy nazywaj¹ pia interpretatio, czyli interpretacj¹ pe³n¹ ¿yczliwoci i szacunku, która absolutnie odrzuca jakiekolwiek
zniekszta³canie sensu.
Nawet Ewangelii
co siê zarzuca
Nie ma tekstu, któremu by czego nie
zarzucano. Krytyczne zarzuty kieruje siê
pod adresem wypowiedzi prorockich. Ma
to miejsce wtedy, gdy podchodzi siê do
nich powierzchownie, z niechêci¹ i uprzedzeniami. Do zarzutów pobudza nie tyle
sam tekst, ile uprzedzenia. Sk³aniaj¹ one
do rozrywania go, zamiast szukania rozumienia poszczególnych zdañ tak, jak
na to wskazuje ca³y kontekst doktrynal-

ny, w którym s¹ usytuowane.
Nawet Ewangelia, która ma charakter prorocki, spotyka siê z zarzutami. Wysuwaj¹ je krytycy racjonalistyczni, a nawet chrzecijañscy egzegeci, którzy rozrywaj¹ i tn¹ na kawa³ki Bibliê, doszukuj¹c siê na ró¿nych poziomach sprzecznoci i niedok³adnoci (inaccuracies wed³ug okrelenia R. E. Browna).
Czy Jezus powiedzia³ aposto³om, ¿e
maj¹ iæ w drogê z lask¹ (Mk 6,8) czy
bez laski (Mt 10,10; £k 9,3)? Uczyniono
z tego wa¿ny zarzut przeciw nieomylnoci ewangelicznej. Bior¹c pod uwagê
brzmienie s³ów, istnieje sprzecznoæ.
Jednak¿e sens pozostaje ten sam. Chrystus zaleca³ Swoim wys³añcom ubóstwo,
wyrzeczenie siê pieniêdzy i zabezpieczania siê, poniewa¿ mieli liczyæ tylko na
Boga, a nie na rodki tego wiata.
Sprzecznoæ s³ów jest oczywista, lecz nie
narusza prawdy Ewangelii.
Jezus powiedzia³: Jeli ciê kto uderzy
w prawy policzek, nadstaw mu i drugi (Mt
5,39), jednak nie nadstawi³ lewego policzka, gdy s³uga arcykap³ana spoliczkowa³ go. Z naciskiem przemówi³ do jego
sumienia: Je¿eli le powiedzia³em, udowodnij, co by³o z³ego. A je¿eli dobrze, to
dlaczego Mnie bijesz? (J 18,23).
Inna bardzo wyrana sprzecznoæ w
Ewangelii. Jezus powiedzia³: Kto nie jest
ze Mn¹, jest przeciwko Mnie; i kto nie
zbiera ze Mn¹, rozprasza (Mt 12,30; £k
11,23). S³owa te wyra¿aj¹ radykaln¹ wy³¹cznoæ. Jednak synom Zebedeusza usi³uj¹cym powstrzymaæ tych, którzy
og³aszali siê prorokami dzia³aj¹cymi w
imiê Jezusa - powiedzia³: Kto bowiem nie
jest przeciwko nam, ten jest z nami (Mk
9,40). Mamy tutaj ca³kowite otwarcie.
Sprzecznoæ wydaje siê oczywista: Jezus by³ rygorystyczny czy otwarty? I jedno, i drugie. Wyklucza herezjê i kompromisy w odniesieniu do prawdy, lecz w pe³ni otwiera siê na mi³oæ. Potêpia grzech,
lecz jest mi³osierny dla grzesznika. Ekumenizm zatem nie mo¿e byæ ani synkretyzmem, ani porzucaniem, ani redukcj¹
do najmniejszego wspólnego mianownika, lecz wspólnym poszukiwaniem pe³ni
Prawdy. W dwóch ró¿nych sytuacjach
Chrystus ukazuje dwa aspekty boskiego
wymagania, prostego z punktu widzenia
Boga, a zbijaj¹cego z tropu ludzk¹ sk³onnoæ do upraszczania.
Ta s³uszna dwoistoæ czêsto bywa lekcewa¿ona, co sta³o siê przyczyn¹ licznych posoborowych wypaczeñ. Otó¿
Sobór faktycznie sk³ania³ do otwarcia siê
i do ekumenizmu, wielu jednak tak siê
przejê³o tym otwarciem, ¿e zagubi³o ci-

1/2007
s³oæ i prawdê. Inni znów, chc¹c zdecydowanie broniæ prawdy, wpadli w integryzm prowadz¹cy czasem nawet do
schizmy. Trzeba byæ gotowym wszystko
przyj¹æ, lecz trzeba równie¿ sprawdzaæ,
ucilaæ, nadawaæ w³aciwy kierunek.
W Ewangelii wed³ug w. Marka Jezus
mówi, ¿e nie zna dnia ani godziny koñca
wiata (Mk 13,32): zna j¹ tylko Ojciec.
Czy¿by zaprzecza³ równoci Osób Boskich i ich wspó³istotowoci? W Ewangelii wed³ug w. Jana mówi: Ojciec wiêkszy jest ode Mnie (J 14,28). Gdyby s³owa te nie wystêpowa³y w Ewangelii, dostrze¿ono by w tym arianizm, potêpiono
jako herezjê.
Tymczasem w tych dwóch powy¿szych przypadkach Chrystus mówi z
punktu widzenia swego dowiadczenia
ludzkiego: z perspektywy kenozy, czyli
uni¿enia siê w ludzkiej naturze, któr¹
przyjê³a Jego Boska Osoba, jednak bez
zmieszania wiadomoci boskiej z ludzk¹. Sposób wyra¿ania siê Chrystusa wykracza poza rygorystyczne ramy naszego grecko-³aciñskiego jêzyka teologicznego, dlatego te¿ nasi teolodzy poc¹ siê
krwi¹ i wod¹ nad tymi tekstami. Wyjanienia nie s¹ ³atwe, jednak - konieczne.
Takie same zasady interpretacji tekstów stosujemy do pism Ojców i Doktorów Kocio³a: przy interpretacji chrzecijañskiej nale¿y odznaczaæ siê pragnieniem zrozumienia i przychylnoci¹, trzeba dostrzegaæ szczegó³y w powi¹zaniu
z kontekstem i z istot¹ rzeczy. W odniesieniu do Vassuli, jak i do wszystkich innych osób, chrzecijañska Tradycja zaprasza wiêc do takiej w³anie interpretacji - do pia interpretatio.
PANORAMA SPRZECIWÓW
Nadprzyrodzone dowiadczenia Vassuli rozpoczê³y siê pod koniec listopada
1985 roku. Zaczêto o niej mówiæ nied³ugo po jej przyjedzie do Szwajcarii w lipcu 1987. Od tego czasu przetoczy³y siê
fale opozycji. Omówiê tu najwa¿niejsze:
Pierwszym przeciwnikiem by³ ojciec
Schwitzer, odpowiedzialny w Szwajcarii
za Kap³añski Ruch Maryjny, za³o¿ony
przez ks. Gobbiego. Vassula przychodzi³a na ich spotkania. Poniewa¿ sama
otrzymywa³a przes³ania, powodowa³o to
nak³adanie siê ich na orêdzia ks. Gobbiego. Proroctwa mocno oddzia³uj¹,
dlatego nie nale¿y ich mieszaæ.
Z tego w³anie powodu mo¿na dyskutowaæ np. nad wartoci¹ pielgrzymek
maj¹cych na celu odwiedzenie jak najwiêkszej iloci miejsc objawieñ w czasie
jednej podró¿y.

Problem ten spowodowa³ krytyczne
badanie ze strony ojca Schwitzera, skupiaj¹cego siê wy³¹cznie na jednej hipotezie: dzia³ania demona. Ksi¹dz Gobbi
potwierdzi³, i¿ nie nale¿y mieszaæ Vassuli z jego ruchem. Trzeba zaznaczyæ, i¿
nie zna³ jej osobicie, chcia³ jedynie unikn¹æ trudnoci, o jakich wspomnielimy.
Prowadzi³em bratersk¹ korespondencjê z ojcem Schwitzerem. W I tomie
Prawdziwego ¯ycia w Bogu odpowiedzia³em na wysuwane zarzuty. Potem
dosz³o do bezporedniego kontaktu pomiêdzy Vassul¹ a ks. Gobbi, podczas
wspólnego spotkania. Ks. Gobbi potwierdzi³ niezale¿noæ swego ruchu, lecz po
publicznej, gor¹cej modlitwie, w czasie
której da³ wyraz szacunku i ¿yczliwoci
wobec Vassuli, poprosi³ ojca Schwitzera
- odnosz¹cego siê do niej z rezerw¹ - o
pojednanie, które dokona³o siê bez pozostawiania ladów.
Druga fala, powa¿niejsza, przysz³a od
ojca Paviæa, franciszkanina z Medziugorja. Skupiony wy³¹cznie na hipotezie
channellingu odniós³ go do licznych
objawieñ, w tym do Scottsdale i do
Vassuli.
Ojciec Paviæ kierowa³ skutecznym
sprzeciwem poprzez swoje kazania w
Medziugorju, przez swoje faxy wysy³ane
do Orodków Królowej Pokoju w USA,
przez osobiste akcje i dzia³ania swoich
zwolenników. Niektórzy z nich spotykali
siê ze mn¹ w Medziugorju, aby udzieliæ
mi nagany.
Akcja ojca Paviæa wci¹gnê³a  mo¿e
w dobrej wierze  dwie kobiety i dwóch
teologów z Quebec. Poprzez konferencje i kasety zaczêli oni szerzyæ oskar¿enia o channelling, dorzucaj¹c informacje
o rzekomych zwi¹zkach Vassuli z New
Age.
Grupa ta znalaz³a oparcie w MarieFrance James, autorce doktoratu z literatury okultystycznej (a nie z teologii).
Kontaktowa³a siê ona z licznymi wydawcami kanadyjskimi i francuskimi, aby opublikowaæ swoj¹ broszurkê o Vassuli. Wydawnictwo Téqui odmówi³o, w koñcu druk
podjê³o Wydawnictwo Nouvelles Editions
Latines we Francji.
Pismo Linformateur catholique, wydawane w Montrealu, które wysoko ceni³o
rekolekcje prowadzone przez Vassulê,
stanê³o w jej obronie w trzech kolejnych
numerach (6, 7 i 8, które ukaza³y siê w
okresie od 22 marca do 16 maja 1992).
Wprowadzonymi ucileniami, piêknym
i pojednawczym jêzykiem pismo ukaza³o bezpodstawnoæ i s³aboæ zarzutów.
Ze swej strony wola³em nie wdawaæ

Ks. prof. René Laurentin wrêcza
Janowi Paw³owi II swoj¹ ksi¹¿kê
Kim jest Vassula?

siê w dyskusje. Ograniczy³em siê do braterskiej rozmowy z przeciwnikami Vassuli. Rozeznanie pozostawia miejsce na
wolnoæ, jestem wiêc za szanowaniem
rozbie¿nych opinii w tej dziedzinie u
moich braci.
Trzeba wspomnieæ tak¿e o Darii Klanac, pisz¹cej b³yskotliwie i jasno. Relatywizuje ona skromnie swoje przedsiêwziêcie, podaj¹c ju¿ na samym pocz¹tku nastêpuj¹cy wniosek:
Jest to rezultat badania. Nie chodzi
wiêc o potêpienie, oskar¿enie lub os¹dzenie kogokolwiek. Nie wypowiadam
siê przeciw Vassuli. Po prostu jedynie w
moim w³asnym imieniu dzielê siê z wami
tym, co znalaz³am w jej pismach, a co
jest sprzeczne z moimi religijnymi przekonaniami oraz dowiadczeniem wiary.
Doceniamy jej skromnoæ. Ró¿nice
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zdañ pomiêdzy nami nie powinny przecie¿ stanowiæ powodu do podzia³ów ani
atakowania poszczególnych osób.
Niech mi wolno bêdzie na marginesie
wspomnieæ, ¿e nie zawsze tak jest. Otó¿
na pocz¹tku czerwca 1992 arcybiskup
Ottawy otrzyma³ poufn¹ informacjê, ¿e
kardyna³ Lustiger, arcybiskup Pary¿a,
zabroni³ mi g³oszenia kazañ. Doniesienie to by³o absurdalne. Moje stosunki z
kardyna³em od czasu seminarium, w którym bylimy razem, uk³ada³y siê dobrze.
To on sam zaprosi³ mnie do g³oszenia kazañ w bazylice Notre-Dame oraz przyj¹³
mnie cztery razy u siebie na wspólnym
obiedzie. Fa³szywa informacja mia³a na
celu uniemo¿liwienie mi przemówienia.
Na szczêcie arcybiskup Ottawy zasiêgn¹³ ostro¿nie informacji i spostrzeg³
szybko bezpodstawnoæ tego oszczerstwa.

Byæ mo¿e osoba, która go o tym poinformowa³a, mia³a dobr¹ wolê. Wypadek
ten ukazuje jednak, do jakich b³êdnych
dzia³añ prowadzi emocjonalne zacietrzewienie. Przyk³ad ten zachêca nas równie¿ do rozeznawania i panowania nad
dzia³aniami emocjonalnymi. Ponadto zachêca do b³agania Ducha wiêtego o ca³kowite ich wykorzenienie.
Ucieszy³em siê, ¿e zaproszenie na
Kongres w Ottawie da mi mo¿liwoæ wypowiedzenia siê o tym, co istotne, bez
prowadzenia polemiki. Jest to mo¿liwe,
poniewa¿ rozeznanie nie jest ani bezwarunkowym porêczeniem, ani os¹dem bez
mo¿liwoci odwo³ania, ani kanonizacj¹,
ani wyrokiem mierci, lecz tylko ocen¹
faktów, któr¹ przysz³oæ mo¿e zmodyfikowaæ.
Zaskoczy³o mnie to, ¿e liczni przeciwnicy zarzucali mi, i¿ swoim autorytetem

gwarantowa³em za Vassulê. Nie posiadam autorytetu ani biskupiego, ani papieskiego. Co wiêcej, sam Urz¹d Nauczycielski, którego ocenom nale¿y siê
pos³uszeñstwo dla zachowania porz¹dku w Kociele, nie anga¿uje swego dogmatycznego autorytetu w dziedzinie objawieñ. Skoro wiêc nieomylny autorytet
Kocio³a nie przypisuje sobie nieomylnoci w dziedzinie rozeznawania, to tym
bardziej teolog podejmuj¹c siê tego trudnego zadania nie posiada innego autorytetu jak tylko ten, który wyp³ywa z jakoci przytaczanych przez niego odpowiedzi. W takim kontekcie przedstawiam moje rozeznanie dotycz¹ce Vassuli. Unikam podawania nazwisk. Szanujê ca³kowicie wolnoæ wasz¹, wolnoæ
przeciwników oraz wolnoæ Vassuli, która nie zawsze by³a respektowana.

WAKACYJNE SPOTKANIA MODLITEWNE
Z PRAWDZIWYM ¯YCIEM W BOGU  2007

Zapraszamy na wakacje z Bogiem dla czytelników Prawdziwego ¯ycia w Bogu. Odbêd¹ siê one tradycyjnie w Jaworkach, ko³o Szczawnicy. Planowane terminy: 16-21.07; 23-28.07;
30.07-04.08; 13-18.08; 20-25.08; 03-08.09.2007.
Pobyt ma formê prywatnych rekolekcji dla osób czytaj¹cych
Orêdzia lub pragn¹cych siê z nimi zapoznaæ. W czasie wakacyjnego pobytu bêdzie mo¿liwoæ osobistej i wspólnotowej
modlitwy, uczestniczenia w codziennej Eucharystii, a tak¿e mo¿liwoæ g³êbszego poznania Orêdzi dziêki lekturze, dyskusji.
Do godziny 12.15: jutrznia; niadanie; modlitwa ró¿añcowa, Msza w., adoracja Najwiêtszego Sakramentu, spotkanie
modlitewne w formie krêgu biblijnego, indywidualne b³ogos³awieñstwo i modlitwa na Anio³ Pañski.
Popo³udniu, po obiedzie: indywidualna modlitwa, lektura,
odpoczynek  czas na spacery po piêknej okolicy Ma³ych Pienin; mo¿liwoæ rozmowy z kap³anem lub spowiedzi w.
Wieczorem: modlitwa ró¿añcowa; kolacja; projekcja filmu
religijnego, nieszpory, kompleta, Apel Jasnogórski.
W czwartek: Godzina wiêta; w pi¹tek: Droga Krzy¿owa.
Informacje i zg³oszenia: tel. komórkowy 0695532906 (PLUS)
Przyjazd w pierwszym dniu najpóniej do obiadu (godz. 14),
wyjazd w ostatnim dniu  po niadaniu. Odp³atnoæ: 235 z³.
Dla niepracuj¹cej m³odzie¿y: 185 z³. W tym pe³ne ca³odzienne
domowe wy¿ywienie i 5 noclegów w pokojach dwuosobowych.
Zawsze istnieje mo¿liwoæ uzgodnienia bonifikaty dla osób w
trudnej sytuacji materialnej lub uiszczenia p³atnoci w ratach.
Przy zapisie wymagana jest wp³ata zaliczki w wysokoci 35
z³, do dnia 30 czerwca 2007. P³atnoæ na konto Wydawnictwa:
16 1140 2004 0000 3602 3422 2480 (mBank, okrelaj¹c wp³atê dobrze jest podaæ datê pobytu). W razie nag³ej rezygnacji 
bez powiadomienia  zaliczka nie jest zwracana, lecz s³u¿y
pokryciu kosztów zwi¹zanych z przygotowaniem noclegu oraz
posi³ków w dniu przyjazdu.
Dom umo¿liwia pobyt ma³¿eñstw oraz zarówno mê¿czyzn
jak i kobiet, osób duchownych i wieckich. Atmosfera rodzin-
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na, ma³e grupy, maksymalnie 14-osobowe.
Zaproszenie jest skierowane do osób od 18 roku ¿ycia. Nie
ma mo¿liwoci przyjazdu rodzin z dzieæmi poni¿ej 18 roku ¿ycia ani pozostania na czas d³u¿szy ni¿ pobyt rekolekcyjny.

ZAPRASZAMY!

Myli na Nowy Rok...

U progu roku ¿yczê Wam potê¿nego
w ³aski Ducha wiêtego Nowego Roku,
który powinien otworzyæ wiêcej drzwi na
orêdzia Prawdziwego ¯ycia w Bogu,
jeli zrobimy w tej sprawie to, co do nas
nale¿y. Bóg jest z nami i po naszej stronie i nigdy nie zapomni naszego wysi³ku. Okaza³ Swoj¹ moc tak wiele razy i
zwyciê¿a³, nawet gdy mylelimy, ¿e
przegrywa³. Trzeba wiêc zakasaæ rêkawy i kontynuowaæ odwa¿nie walkê.
Chcia³abym siê podzieliæ z Wami
wszystkimi, kolejnym proroctwem, które
siê spe³ni³o. W USA i w niektórych krajach Europy w³adze zaczê³y lansowaæ
Bo¿e Narodzenia jako Weso³e wiêta
zamiast wiêta Bo¿ego Narodzenia. A
kartki bo¿onarodzeniowe zaczêto drukowaæ ze s³owem wiêto (Holiday) zamiast Bo¿e Narodzenie (Christmas).
Widzia³am to ostatnio w kilku reklamach
jak równie¿ w niektórych magazynach.
W przysz³ym roku to wszystko siê nasili.
S¹ programy w telewizji, w których porusza siê ten temat i mówi o chêci wyeliminowania s³owa Bo¿e Narodzenie (Christmas) ca³kowicie, poniewa¿ rozumie siê
ten okres jako okres wakacyjny. Diabe³
nienawidzi imienia Jezus Chrystus, poniewa¿ ono ma moc, w³adzê i kontrolê
nad szatanem, dlatego chce zupe³nie to
imiê wyeliminowaæ.
Nie wystarczy³o temu pokoleniu wstawiæ X (Xmas) zamiast wpisywaæ imiê jedynego namaszczonego, Chrystusa. Teraz drêcz¹ Jego Cia³o jeszcze bardziej,
chc¹c wymazaæ ca³kowicie Jego wiête
Imiê.
Podobnie uczyniono w Europie przed
kilku laty z krzy¿ami w klasach katolickich szkó³. Zdjêto je, t³umacz¹c, ¿e krzy¿
przera¿a dzieci.
Jezus powiedzia³ w Swoim orêdziu, ¿e
Koció³ zostanie ograbiony i tak jest. Na
przyk³ad zaprzestaje siê w szko³ach prowadzenia katechizacji. T³umaczy siê tê
decyzjê tym, ¿e miêdzy chrzecijanami
s¹ te¿ muzu³manie i przedstawiciele innych religii, którzy nale¿¹ do tych samych
klas, wiêc  aby nie obra¿aæ ich uczuæ 
rezygnuje siê z mówienia o Pimie wiêtym. Czy muzu³manie zrobiliby to dla nas
lub dla jakiej innej religii?
Przed laty Jezus powiedzia³ nam w nastêpuj¹cym orêdziu (24.12.1991): Przychodzê dzi ofiarowaæ Mój Pokój ca³ej
ludzkoci, lecz niewielu s³ucha. Przybywam z warunkami pokoju i pos³aniem Mi³oci, lecz ziemia blini udzielanemu

przeze mnie pokojowi. W czasie tej Wigilii Mojego Narodzenia wymiewa siê i
kpi sobie z Mi³oci, któr¹ dajê. Ludzkoæ
wiêci te dni bez Mojego wiêtego Imienia. Moje wiête Imiê zosta³o odrzucone
i uwa¿a siê dzieñ Mojego Narodzenia za
wielkie wakacje, pe³ne rozrywek. Adoruje siê bo¿ków. Szatan wszed³ do serc Moich dzieci, poniewa¿ znalaz³ je os³abione i upione. Ostrzeg³em wiat...
Jeszcze raz przypomnijmy sobie, co
jest korzeniem wszelkiego z³a, z³a, które
jest obecnie uwolnione i mo¿e robiæ to,
co podoba siê szatanowi. Pan kilka razy
powiedzia³: Jestem zmêczony twoj¹ zarozumia³oci¹ i nieugiêtoci¹, kiedy chodzi o zgromadzenie siê dla Jednoci. Nape³nilicie Kielich Os³upienia; zatruci
waszym w³asnym g³osem sprzeciwilicie
siê Mojemu G³osowi, lecz nie pozostanie tak na zawsze... Mój Koció³ jest w
ruinie z powodu waszego podzielenia
siê... (18.02.93)
W innym wczeniejszym orêdziu mówi: Jestecie wszyscy wezwani do podjêcia ogromnych aktów wynagrodzenia.
ZJEDNOCZCIE SIÊ I B¥DCIE JEDNO...
Zgodnie z tymi s³owami pochodz¹cymi od Chrystusa, jak równie¿ z tymi, znajdowanymi w innych orêdziach, a mówi¹cymi o jednoci  tak obecnie jest, poniewa¿ z powodu podzia³u w Kociele
mno¿y siê wiele z³a, coraz bardziej os³abiaj¹cego ten Koció³. Brak wiary, ¿e to
sam Chrystus wzywa nas w tych orêdziach, który dotyka niektórych pasterzy
i ludzi wieckich, odrzucanie tych s³ów
jako niepochodz¹cych od Chrystusa, zamiast przyjêcia  zwalczanie tych orêdzi,
przypomina nam s³owa, które wykrzykiwali ¯ydzi w czasie procesu Jezusa. Kiedy ¯ydzi mieli zdecydowaæ kogo uwolniæ: Barabasza czy Jezusa, wybrali Barabasza, krzycz¹c: Ukrzy¿uj Go i niech
Jego krew spadnie na nasze g³owy...!
Woleli byæ przeklêci z powodu swego wyboru potêpiaj¹cego niewinnego Cz³owieka ni¿ przyj¹æ Jego zbawienie i byæ ocalonymi. To samo dzieje siê teraz. Niektórzy z pasterzy, którzy wrêcz za swoj¹ misjê uwa¿aj¹ przeladowanie Prawdziwego ¯ycia w Bogu  orêdzi, w których
Chrystus ukazuje Swe mi³osierdzie wiatu  przypominaj¹ tê grupê z czasów Jezusa.
W Chrystusie, Vassula
22 grudnia 2006
Przek³ad z ang.: Katarzyna Radwañska
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Akt powiêcenia kraju
Dwom Sercom
Wezwani proroctwami Twojego S³owa, o Panie, wiemy,
ufamy i wierzymy, ¿e tryumf
Twego Najwiêtszego Serca i
Niepokalanego Serca Maryi
jest ju¿ bardzo bliski.
Przychodzimy wiêc z pokor¹, aby powiêciæ nas samych,
nasze rodziny i nasz kraj Waszym Dwom Najwiêtszym
Sercom. Wierzymy, ¿e kiedy
powiêcimy Wam nasz kraj,
naród nie wyci¹gnie miecza
przeciw narodowi i nie bêdzie
ju¿ zagrzewania do wojny.
Wierzymy, ¿e kiedy powiêcimy nasz kraj Waszym Dwom
Kochaj¹cym Sercom, ca³a
duma i zarozumia³oæ ludzka,
wszelka bezbo¿noæ i zatwardzia³oæ serca zostan¹ starte, a
mi³oæ i dobro zast¹pi ka¿de
z³o.
Wierzymy, ¿e Wasze Dwa
Najwiêtsze Serca nie opr¹ siê
naszym wzdychaniom i naszym potrzebom i w Swym
P³omieniu Mi³oci us³ysz¹ nas,
i przyjd¹, by uzdrowiæ nasze
g³êbokie rany i przynieæ nam
pokój.
O, Najwiêtsze Serce Jezusa
i Niepokalane Serce Maryi,
tchnijcie w nas iskrê z Waszych
Dwóch Serc, aby rozpaliæ nasze serca. Uczyñcie z naszego
kraju doskona³e Mieszkanie
Waszej wiêtoci. Pozostañcie
w nas, a my w Was, abymy
dziêki Mi³oci Waszych
Dwóch Serc znaleli Pokój,
Jednoæ i Nawrócenie.
Amen.
21.09.93
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«Prawdziwe ¯ycie w Bogu»
Drogi Bo¿ej Opatrznoci
Nowina, ¿e Bo¿a Opatrznoæ doprowadzi³a Vassulê do zamieszkania przez
kilka lat w Rzymie stanowi³a now¹ stronicê ukazuj¹c¹ sposób, w jaki Bóg zawsze w szczegó³ach organizowa³ ¿ycie
Vassuli tak, aby jak najlepiej wype³nia³a
sw¹ misjê. Jak przypomnia³ nam Jezus
w «Prawdziwym ¯yciu w Bogu» s³owo
«przypadek» nie istnieje w Jego s³owniku. W ¿yciu ka¿dego z nas wszelkie
szczegó³y stanowi¹ czêæ planu mi³oci
Boga wzglêdem nas. Jednak¿e wielka
misja, jaka zosta³a powierzona Vassuli,
wymaga od nas przypatrzenia siê ka¿demu cudowi Bo¿ej Opatrznoci jako nowemu dowodowi wszechmocy Boga, co
powinno nas sk³aniaæ do wychwalania i
uwielbiania Jego mi³uj¹cego Mi³osierdzia
i Jego troski o nas. Ewangelia wed³ug w.
£ukasza przypomina nam: Maryja rozwa¿a³a wszystkie te sprawy w swoim
sercu (£k 2,19; 2,52). My tak¿e jestemy zaproszeni do tego, ¿eby rozwa¿aæ i
wychwalaæ Dzie³o Pana: Jego mi³osierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi,
którzy siê Go boj¹ (£k 1,50).
Jestemy tak¿e wezwani do tego,
¿eby siê modliæ, tak by nasze modlitwy
dopomog³y Vassuli w jej misji, gdy¿ znajduje siê ona naprawdê w fazie krytycznej. Wystarczy sobie przypomnieæ, ¿e
anio³ stró¿ Vassuli nazywa siê Daniel.
Rzeczywicie Vassula znajduje siê w jaskini lwa czyli masonerii kocielnej, która zagra¿a³a ju¿ Papie¿owi Janowi Paw³owi II i dlatego Vassula potrzebuje w
szczególny sposób naszych modlitw. Nie
powinnimy ani przez chwilê myleæ, ¿e
sukces jest gwarantowany jedynie dlatego, ¿e Bóg obieca³, ¿e na koñcu On
zwyciê¿y. Do kresu mo¿emy dojæ w sposób bardziej lub mniej tragiczny, a my
wszyscy jestemy wezwani do modlitwy,
aby Plan Bo¿ego Mi³osierdzia zosta³ wype³niony w sposób doskona³y.
W minionych czasach papie¿e czêsto
potrzebowali pomocy uprzywilejowanych
dusz i jest jasne, ¿e fakt, i¿ Vassula znalaz³a siê na kilka lat w Rzymie, stanowi³
czêæ Bo¿ego planu dla odbudowania
wszystkich rzeczy w Chrystusie. Jej misja stanowi czêæ planu Boga, który pragnie stworzenia na nowo jednej owczarni, pod wodz¹ jednego pasterza.
Kiedy przyjrzymy siê historii Kocio³a
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zobaczymy, ¿e tak¿e w przesz³oci prorockie dusze dzia³a³y w pobli¿u papie¿y.
S¹ powody, dla których szczególnie przychodz¹ tu na myl dwie wiête. Jedna to
wiêta Brygida Szwedzka (1303-1373).
Druga to W³oszka, w. Katarzyna ze Sieny (1347-1380). Obydwie zosta³y wezwane przez Boga, aby dzia³aæ na rzecz powrotu papie¿y z wygnania, z Avignonu,
we Francji. Papie¿ Jan Pawe³ II fizycznie
nie opuci³ Rzymu, w okresie gdy Vassula mieszka³a w pobli¿u Watykanu, lecz
dzi autorytet Kocio³a i Rzymu jest zagro¿ony, tak samo jak by³o w minionychczasach.
W epoce w. Brygidy, idea ca³kowitego zast¹pienia w³adzy papie¿a przez rodzaj porozumienia, dziel¹cego w³adzê
pomiêdzy ró¿ne osoby, stawa³a siê powa¿nym niebezpieczeñstwem. Dzi ta sama
ziemska mentalnoæ stanowi nowe zagro¿enie.
Jednak¿e s¹ te¿ inne racje, dla których mo¿na dokonywaæ porównañ pomiêdzy w. Brygid¹ a Vassul¹ oraz miêdzy ni¹ a w. Katarzyn¹ ze Sieny. Ju¿
wtedy, kiedy Vassula zosta³a po raz
pierwszy wys³ana przez Boga, aby ujawniæ Jego pokorne Orêdzie Papie¿owi, w
czasie roku maryjnego 1988, zarysowywa³ siê jasno zwi¹zek pomiêdzy ni¹ a w.
Brygid¹. W pierwszym dniu pobytu w
Rzymie, w 1988 r., Vassula odwiedzi³a
Bazylikê w. Piotra. Tam ujrza³a miejsce,
które wczeniej zosta³o jej pokazane w
wizji. W tej wizji Jezus zaprowadzi³ j¹, aby
zobaczy³a Papie¿a Jana Paw³a II siedz¹cego, w ca³kowitym osamotnieniu, opuszczonego w Bazylice w. Piotra. Tego samego ranka Vassula ujrza³a plakat na zewn¹trz Bazyliki w. Piotra, zapowiadaj¹cy spotkanie w kociele OO. Franciszkanów przy via Milano, w Rzymie. Chodzi³o o spotkanie Kap³añskiego Ruchu
Maryjnego, z którym Vassula od jakiego
czasu czu³a siê zwi¹zana.1 Kiedy ujrza³a ten plakat, silny zapach kadzid³a da³
jej znak Obecnoci Jezusa. Mo¿e wiêc
zosta³a wezwana na to spotkanie?
Nazajutrz 2 sierpnia 1988, Vassula
uda³a siê do kocio³a Ojców Franciszkanów. Kto j¹ przyj¹³? Ujrza³a figurê w. Brygidy Szwedzkiej. Warto w tym miejscu
przypomnieæ i uwiadomiæ sobie, ¿e Vassula posiada obywatelstwo szwedzkie.

Okaza³o siê, ¿e w. Brygida uda³a siê w
to samo miejsce przed szecioma wiekami. Nawet Krucyfiks w tym kociele to
wci¹¿ ten sam, który przemówi³ do w.
Brygidy.
Kiedy Vassula w rozmowie z kap³anem
odpowiedzialnym za spotkanie wyjani³a, ¿e jest prawos³awn¹ obrz¹dku greckiego i ¿e nale¿y do Kap³añskiego Ruchu Maryjnego, odmawia Ró¿aniec i kocha Ojca wiêtego, kap³an pobieg³ poszukaæ Ró¿añca, pob³ogos³awionego
przez Papie¿a, jaki otrzyma³. Ofiarowa³
jej go. Vassula by³a tak zaskoczona, ¿e
z radoci go uca³owa³a.
Potem rozpoczê³a siê celebracja Mszy
w. Vassulê w Wiecznym Miecie przyjmowali OO. Franciszkanie. Czy¿ to nie
w. Franciszka widzia³ Papie¿, jak podtrzymywa³ chwiej¹c¹ siê Bazylikê w. Piotra? To przez pokorê i mi³oæ Koció³ zosta³ ocalony, a nie przez ludzk¹ moc, jak
czêsto mówi nam Jezus poprzez Vassulê: B¹d niczym, ¿ebym Ja móg³ dokonaæ wszystkiego. Tak samo by³o ze w.
Franciszkiem. Równie¿ w. Brygida by³a
z nim zwi¹zana przez przynale¿noæ do
trzeciego zakonu franciszkañskiego.
W tamtej epoce, jak i obecnie najwiêkszym wrogiem wiary by³ racjonalizm:
owoc pychy i ducha wiata. Papie¿ Jan
Pawe³ II zdecydowa³ siê podj¹æ ten prawdziwy problem w encyklice z 1998 r., zatytu³owanej Fides et Ratio. Dzi byæ mo¿e
jeszcze bardziej ni¿ w tamtej epoce, wielu
ludzi myli, ¿e mo¿e znaleæ dziêki w³asnemu rozumowi odpowiedzi na wszystkie pytania. Dlatego nie odczuwaj¹ ju¿
potrzeby Boga ¿yj¹cego, który dzia³a w
naszym wiecie. Kiedy w. Brygida odwiedzi³a Asy¿ niektórzy racjonalici doprowadzili j¹ nawet do zw¹tpienia, ¿e Bóg
udzieli³ jej tego, o co w. Franciszek prosi³ Boga dla odpuszczenia grzechów tym,
którzy odwiedzaj¹ ten ma³y koció³. Jezus jej wtedy powiedzia³:
Mój przyjaciel Franciszek by³ sam¹
prawd¹ i to, co mówi³ by³o prawdziwe.
Prosi³ o to, by ka¿dy kto tu przybywa z
oczyszczon¹ dusz¹ mia³ duszê wype³nion¹ b³ogos³awieñstwami i aby mu zosta³y
odpuszczone grzechy. A poniewa¿ prosi³
z mi³oci do ludzi, a Ja jestem Mi³oci¹,
udzieli³em mu tego, o co prosi³.
To samo kochaj¹ce serce Jezusa od-
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najdujemy ukazuj¹ce siê na kartach
Prawdziwego ¯ycia w Bogu, przeszyte
tym samym ostrzem racjonalizmu.
I nie jest to jedyna wiê ³¹cz¹ca Vassulê ze w. Brygid¹. W czasie tego pierwszego pobytu w Rzymie zwiedzi³a dom,
w którym mieszka³a w. Brygida, tu¿ przy s³ynnym Palazzo
Farnese. Znalaz³a prawdziwe
przyjació³ki w zgromadzeniu
Sióstr za³o¿onych przez wiêt¹.
Kim jednak jest w. Brygida?
Urodzi³a siê w Szwecji w 1303
roku. Umar³a w Rzymie 23
kwietnia 1373. By³a spokrewniona z rodzin¹ królewsk¹ i jest
dzi patronk¹ Szwecji. Przez
lata ¿y³a na dworze królewskim.
Mia³a 8 dzieci. Kiedy w 1344
roku umar³ jej m¹¿, wst¹pi³a do
klasztoru. W 1346 za³o¿y³a w³asne zgromadzenie i doprowadzi³a do nawrócenia z³ego króla Magnusa VII Erikssona. W
1349 uda³a siê do Rzymu z okazji Roku Jubileuszowego i tak¿e po to, aby otrzymaæ od Papie¿a zatwierdzenie regu³ nowego zgromadzenia. W Rzymie
sta³a siê znana przez wzgl¹d na
sw¹ wiêtoæ. Gani³a papie¿y,
aby powrócili do Rzymu... Klemens VI, Innocenty VI, Urban
V, Grzegorz XI. Posiada³a dary prorockie, przepowiedzia³a liczne wydarzenia
polityczne i religijne. W 1371 odby³a pielgrzymkê do Ziemi wiêtej i w dwa lata
póniej umar³a.
Jej Zgromadzenie sióstr i mniszek
wiêtego Zbawiciela (zwanych potocznie
Brygidkami) wygas³o w zasadzie w czasie Reformacji i ca³kowicie znik³o w XIX
w. W 1911 r. szwedzka konwertytka Matka Elisabeth Hesselblad wzbudzi³a to
Zgromadzenie w Rzymie, sk¹d na nowo
rozesz³o siê na inne narody.
¯ycie w. Brygidy ujawnia nam, jak
Bóg pos³uguje siê duszami wyposa¿onymi w szczególne charyzmaty, dla udzielenia pomocy Ojcu wiêtemu w jego misji. To nie powinno nas dziwiæ. Bóg zechcia³ nawet w Biblii pozostawiæ nam
przyk³ad innej charyzmatycznej duszy:
w. Paw³a. Jego nawrócenie dokona³o siê
pod wp³ywem ukazania mu siê Pana.
Zosta³ wiêc pouczony przez prywatne objawienie dane mu przez samego Boga.
Jego nauczanie, jego osoba zosta³a przyjêta nastêpnie przez innych aposto³ów.
W dodatku, kiedy w chwili s³aboci w.
Piotr zgorszy³ wspólnotê chrzecijañsk¹

spo¿ywaj¹c posi³ek z poganami, wtedy
w. Pawe³ natchniony przez Boga zgani³
Papie¿a  w. Piotra (Ga 2,11-14).
¯ycie w. Brygidy jest dla nas drogocenn¹ lekcj¹. Wiemy, ¿e historia jest dobrym nauczycielem, dlatego bêdzie po-

¿yteczne wspomnienie kilku faktów ukazuj¹cych, jak Bóg dzia³a³ poprzez w. Brygidê. Kiedy siê uda³a do Rzymu, Koció³
by³ w ¿a³osnym stanie: jego sytuacja by³a
tak z³a, ¿e nawet papie¿ nie chcia³ mieszkaæ w Watykanie. wiatowa mentalnoæ
dotknê³a nawet Papie¿a i otaczaj¹cych
go kardyna³ów. W orêdziu danym w.
Brygidzie Jezus skar¿y³ siê: Có¿ robi¹
ci ludzie, ¿e dochodz¹ nawet do mylenia, ¿e Syn Cz³owieczy k³amie, kiedy
mówi, ¿e ka¿dy bêdzie musia³ zdaæ sprawê i rozliczyæ siê do najdrobniejszego
pieni¹¿ka. Zaprawdê mówiê ci, wiêcej ni¿
to. Trzeba bêdzie zdaæ sprawê z ka¿dej
godziny, z ka¿dego grosza, z ka¿dego
posi³ku, napoju, wszelkiej myli i dzie³a
 z wyj¹tkiem tego, kiedy zosta³y one
zmazane przez skruchê i wyznanie grzechów. I có¿! Czy duchowni i kardyna³owie, i biskupi wyobra¿aj¹ sobie, ¿e nie
za¿¹dam od nich sprawy z ja³mu¿ny, jakie chrzecijanie im daj¹, a jakich oni nie
wykorzystuj¹ owocnie i w bojani Bo¿ej,
lecz trwoni¹ daremnie.
Mo¿emy tu rozpoznaæ te same myli,
jakie znajdujemy w Prawdziwym ¯yciu
w Bogu, to samo potêpienie tego, co w

Orêdziach podyktowanych Vassuli, jest
opisane jako dzia³ania masonerii kocielnej. To ci cz³onkowie stanu duchownego, wiatowi i pozbawieni wiary, którzy za jeden cel maj¹ presti¿, wygodê,
pieni¹dze i w³adzê. Dlaczego? Bo stracili z oczu wartoci nadprzyrodzone Królestwa Boga, gdy¿
Go ju¿ nie kochaj¹.
W jednej z wizji w. Brygida
widzia³a s¹d kardyna³a Annibale Ceccano, który mia³ za zadanie reprezentowaæ Papie¿a
w Rzymie, podczas jego przed³u¿aj¹cej siê nieobecnoci. Ujrza³a w wizji jego wieczne potêpienie. w. Brygida widzia³a
go nagiego i dr¿¹cego przed
obliczem Boga, który stawia³
mu nastêpuj¹ce pytania: Dlaczego nie wype³nia³e twego
w³asnego nauczania? Winny
Kardyna³ by³ zmuszony odpowiedzieæ: Bo smród podoba³ mi
siê bardziej od zapachu. Bóg
powiedzia³ mu wtedy: Powiniene byæ jak wieca w lichtarzu,
dla dania wiat³a twemu ludowi
tak przez twoje s³owa jak przez
twój przyk³ad; dlaczego nie by³e taki? Kardyna³ na nowo
zmuszony do powiedzenia
prawdy, stwierdzi³: Bo mi³oæ
do Ciebie, Panie, zosta³a z
mego serca usuniêta; b³¹dzi³em jak cz³owiek, który nie myli o tym, co robi, jak
w³óczêga, który brzdêka na swych
skrzypcach, nie zastanawiaj¹c siê nad
tym, jaki bêdzie jego kres. W koñcu kardyna³ zosta³ zaprowadzony do swego
w³asnego domu. Tam okaza³o siê, co
ukocha³ naprawdê: rzeczy tego wiata.
Wtedy g³ono wyda³ wyrok na samego
siebie, mówi¹c: Zas³u¿y³em na potêpienie!
Co do Rzymu w. Brygida zosta³a natchniona, aby opisaæ jego ¿a³osny stan:
O³tarze le¿¹ od³ogiem, gdy¿ ten, kto
dotyka powiêconych kielichów czyni to
bez mi³oci. Trzyma Boga w swej d³oni,
lecz nie ma Boga w swym sercu, które
jest wype³nione pró¿noci¹ tego wiata
(...) Ale teraz Ja przyjdê do nich w sposób, jakiego siê nie spodziewaj¹: Mój kamieñ przydro¿ny nazywa siê nag³a
mieræ. Moim ostrzem jest Moja sprawiedliwoæ, która ich ode Mnie oddala,
aby nigdy nie ogl¹dali Mojego piêkna,
Moja pu³apka to mroczna przepaæ piekie³. Wszyscy anio³owie niebiescy potêpi¹ ich i wszystkie demony i wszystkie
dusze potêpionych przekln¹ ich! Jestem
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bowiem tym samym, który wisia³ na drzewie Krzy¿a: otwar³em niebo dobremu ³otrowi, a z³emu otwar³em bramy piekie³.
Nie mo¿e zaskakiwaæ, ¿e wielu Rzymian znienawidzi³o w. Brygidê. Pewnego dnia pod¿egacze przyszli krzyczeæ
pod jej drzwiami: mieræ cudzoziemce;
wyjd, czarownico; pod³ó¿cie ogieñ po
ten dom! Oby Bóg oszczêdzi³ Vassuli podobnych wydarzeñ... Bóg powiedzia³ jednak: Twoi nieprzyjaciele nie mog¹ ci wyrz¹dziæ ¿adnego z³a, z wyj¹tkiem tego,
na które ja pozwalam, ale nie udzielê im
pozwolenia!
Wydaje siê, ¿e g³ówn¹ misj¹ w. Brygidy by³o odbudowanie autorytetu Papie¿a w Rzymie i aby to siê sta³o, aktywnie
pracowa³a nad przekonaniem wikariuszy
Chrystusa do opuszczenia Avignonu i do
zamieszkania na nowo w Wiecznym Miecie. W koñcu Urban V uczyni³ to 16 padziernika 1367. Choæ w póniejszym czasie beatyfikowano go, by³ jednak cz³owiekiem i potrzebowa³ zachêty i umocnienia
ze strony w. Brygidy i wspó³czesnej jej
w. Katarzyny ze Sieny.
w. Brygida pisa³a w imieniu Chrystusa: Twój czas jest krótki, Urbanie, zatem wstañ i popatrz, jak mog¹ zostaæ
ocalone dusze, jakie ci powierzy³em.
Jezus prosi³ go równie¿ o uznanie nowego Zgromadzenia w. Brygidy, o którym
Bóg mówi³, i¿ pochodzi z Jego ust i doda³: Chcê, aby jako zastêpca tu, na ziemi, ustanowi³ to zgromadzenie i zatwierdzi³ je.
Po audiencji u Papie¿a, Jezus wyjani³ w. Brygidzie w wizji, jak bardzo pragnie, ¿eby ten Papie¿ oraz kardyna³owie
zmienili siê. Papie¿ ten zostanie póniej
og³oszony b³ogos³awionym.
W Prawdziwym ¯yciu w Bogu Jezus
przypomina nam, ¿e jestemy wi¹tyniami Boga, podobnie jak ca³a wspólnota
chrzecijan jest Jego wi¹tyni¹. W pismach w. Brygidy, Jezus przypomina
Papie¿owi, ¿e jest on jak budowla, która
potrzebuje remontu. Napomina Papie¿a,
i¿ sk³ania siê ku sprawom ziemskim i
wiatowym, a powinien patrzeæ w górê,
porzuciæ wszelk¹ powierzchown¹ wielkoæ, zachowaæ jedynie to, co konieczne, a resztê  oddaæ ubogim. W koñcu
Jezus zachêca, aby Papie¿ zmieni³ kardyna³ów przekonywaniem, a jeli to nie
pomo¿e  si³¹. Nastêpnie poleca Papie¿owi skarciæ biskupów i kap³anów. Jezus
dodaje te¿: Lepiej by by³o, ¿eby ju¿ nie
odprawiano ¿adnej Mszy, ni¿ gdyby miano rêkami niegodnymi dotykaæ Cia³a
Chrystusa.
Niemoralne ¿ycie wielu kap³anów do-
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prowadzi³o niektórych do wysuwania sugestii, ¿e trzeba by im pozwoliæ na zawieranie ma³¿eñstw. Zapytana o tê sprawê
w. Brygida powiedzia³a, ¿e gdyby Papie¿ mia³ obraæ tak¹ drogê, utraci³by duchowy wzrok i s³uch, wyzby³by siê wszelkich pobo¿nych s³ów i czynów, a po swej
mierci zosta³by wrzucony do piek³a,
¿eby na zawsze byæ drêczonym i staæ siê
pastw¹ demonów na ca³¹ wiecznoæ.
Wbrew opinii w. Brygidy i w. Katarzyny Papie¿ Urban V zniechêci³ siê sytuacj¹ w Rzymie i powróci³ do Francji.
Wybra³ pod¹¿anie za z³ymi radami kardyna³ów. Po jego mierci w. Brygida powie: dusza ta nie jest poród tych, które
musz¹ cierpieæ najpowa¿niejsze udrêki
w czyæcu, lecz poród tych, które z ka¿dym dniem coraz bardziej zbli¿aj¹ siê do
oblicza Boga.. W koñcu po piêciu wiekach, w roku 1870 zosta³ beatyfikowany.
Po jego mierci nale¿a³o przekonaæ
nowego Papie¿a Grzegorza XI, a¿eby
powróci³ do Rzymu. Matka Bo¿a natchnê³a w. Brygidê do napisania:
Jeli Papie¿ Grzegorz powróci do
W³och i do Rzymu, ¿eby tu pozostaæ jak
dobry pasterz i kiedy sam bêdzie siê zajmowa³ sprawami Kocio³a, wtedy jak
dobra matka uniosê go nad ziemiê, to
znaczy uwolniê jego duszê od wszelkiego ziemskiego pragnienia i od wszelkiej
wiatowej radoci [...] Bêdê prosiæ Mojego Syna za nim, aby zes³a³ Swego wiêtego Ducha na Grzegorza i rozla³ go w
g³êbinach jego serca, a wtedy nie bêdzie
ju¿ pragn¹³ ¿yæ na tym wiecie, lecz bêdzie szuka³ z ca³ej swej mocy pomno¿enia chwa³y Boga [...]. Jeli za nie pos³ucha, odczuje bicz sprawiedliwoci. Jego
dni zostan¹ skrócone i zostanie wezwany na s¹d [...] A jeli nawet przybêdzie
do Rzymu, lecz nie uczyni tego, co mu
polecam, jego dni zostan¹ skrócone [...]
i umrze.
W sytuacji tak niespokojnej nie jest zaskakuj¹ce, ¿e wiele osób oczekiwa³o drugiego przyjcia Chrystusa, lecz Brygida
uwiadamia³a im, ¿e to drugie przyjcie
bêdzie mia³o miejsce dopiero po odstêpstwie opisanym w Biblii (2 Tes 2,1-8).
Nawet jeli sytuacja by³a z³a, a nawet
bardzo z³a, to wci¹¿ w ludziach jej czasu
by³a wiara, tylko mi³oæ nieco ostyg³a.
Kiedy czytamy pisma podyktowane
Vassuli i kiedy analizujemy nasze dowiadczenia jasno widzimy, ¿e wiat
wspó³czesny traci nawet wiarê, nie ma
ju¿ ¿adnej nadziei na nawrócenie, gdy¿
jestemy ca³kowicie zalepieni. Zatem
choæ z³o by³o silne ju¿ w czasach w.
Brygidy, to dopiero w naszej epoce mo-

¿emy naprawdê mówiæ o odstêpstwie,
poprzedzaj¹cym Królowanie Chrystusa
(por. 2 Tes 2,1-8).
W lutym 1373, w. Brygida napisa³a
ostatni list do Papie¿a. Jezus poprzez ni¹
zwróci³ siê do niego surowo:
Pos³uchaj, co mam ci do powiedzenia i zwa¿ na Moje s³owa. Có¿ masz do
Mnie? Dlaczego omielasz siê powstawaæ przeciw Mnie? Twoja Kuria jest nieprzyjacielem Mojego Dworu tu, w Niebiosach. Nie tylko pozbawiasz Mnie Moich
baranków, lecz bierzesz te¿ dobra Kocio³a, ¿eby je daæ twoim wiatowym
przyjacio³om. Dajê ci poznaæ Moj¹ wolê
przez list otrzymany w Rzymie [od Brygidy]. Czy Mi za niego podziêkowa³e? Ale
Ja znam przyczynê, dla której tak siê
zachowujesz. To z powodu bardzo wielkiej pychy, która przewa¿a w Kurii. I nie
tylko pycha, lecz nienasycona chciwoæ
i rozwi¹z³oæ i nieograniczone wiêtokupstwo. Niezliczone dusze Mi kradniecie.
Niemal wszystkich, którzy przychodz¹ do
Kurii wysy³acie w ogieñ piek³a. Nie zwa¿asz tak, jak powiniene, na zachowanie tych, którzy s¹ pod tob¹ i nie karcisz
ich. Choæ powinienem ciê za to potêpiæ,
bêdê mi³osierny i jeszcze raz ciê ostrzegam i radzê ci, co jest dla zbawienia twej
duszy, w tym wypadku: powiniene udaæ
siê do Rzymu tak szybko jak tylko to
mo¿liwe. Jednak¿e pozostawiam ci wybór stosownego momentu. Ale im szybciej powrócisz, tym bardziej cnoty i dary
Ducha wiêtego rozpal¹ twoj¹ duszê.
Zatem id bez zw³oki. Nie przybywaj ze
zwyczajowym wiatowym przepychem,
przyjd w pokorze i mi³oci. A kiedy przybêdziesz, oczyæ Kuriê rzymsk¹ ze wszystkich wystêpków. ¯adnego pos³uchu nie
dawaj twoim przyjacio³om co do ducha
tego wiata. Nie lêkaj siê. Oka¿ siê mê¿czyzn¹ i rozpocznij odnowê Mojego Kocio³a, jaki odkupi³em Moj¹ Krwi¹, aby siê
na nowo odrodzi³ i powróci³ do swego
wczeniejszego stanu, gdy¿ teraz jest
raczej uznawany za dom publiczny ni¿
za wiêt¹ Matkê Koció³. Tego musisz
byæ pewien: jeli siê nie podporz¹dkujesz
Mojej woli, zostanie nad tob¹ dokonany
s¹d jak nad tym pra³atem pozbawionym
funkcji i szat duchownego. Wszystko, co
przedtem by³o dla ciebie pokojem i zaszczytem, stanie siê potêpieniem i hañb¹. Ka¿dy demon w piekle otrzyma kawa³ek twej duszy i nape³ni j¹ wiecznym
potêpieniem.
Jezus koñczy, dyktuj¹c Brygidzie, jakie bêd¹ konsekwencje, jeli Papie¿ go
pos³ucha: wtedy ciê pob³ogos³awiê i sam
przyodziejê ciê szat¹ papiesk¹ i bêdziesz
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we Mnie, a Ja w tobie i wejdziesz do
chwa³y wiecznej.
w. Brygida nie do¿y³a chwili, kiedy w
koñcu Papie¿ powróci³ do Rzymu. To w.
Katarzyna ujrza³a ten szczêliwy dzieñ.
Brygida umar³a w Rzymie 23 lipca 1373
mówi¹c: w Twoje rêce, Panie, powierzam ducha mego.
Liczne s¹ podobieñstwa pomiêdzy
misj¹ w. Brygidy i Vassuli. Obydwie
otrzyma³y misjê umocnienia Papie¿a i
jego postêpowania w tym, co w³aciwe,
doprowadzenia do reformy Kocio³a powszechnego, który jest dzi o wiele bardziej podzielony ni¿ by³ za czasów w.
Brygidy. Gdy siê przeanalizuje dog³êbnie
treci orêdzi obydwu kobiet dowiadczaj¹cych szczególnych ³ask mistycznych
dla dobra Kocio³a, trzeba stwierdziæ, ¿e
w dramatycznych wezwaniach z pism w.
Brygidy wiele jest podobieñstw z pismami Vassuli. Jednak tu wystarczy wskazaæ jedynie na podobieñstwo zadañ. Ciekawe, ¿e Bóg pragn¹³, aby wdowieñstwo
uwolni³o w. Brygidê dla jej misji, Vassulê za jej ma³¿eñstwo przyprowadzi³o do
Rzymu i to dziêki niemu ma jak Brygida
obywatelstwo szwedzkie. Drogi Bo¿e
góruj¹ ponad ludzkimi intrygami i jedynie dusze zalepione nie potrafi¹ dojrzeæ
w nich palca Bo¿ego. Niech Bóg ma nad
nimi litoæ i doprowadzi je do skruchy, podobnie jak w koñcu ugi¹³ wolê Papie¿y
wahaj¹cych siê za czasów w. Brygidy.
Brygida nie by³a osamotniona w misji
ustanowienia na nowo papiestwa w Rzymie. w. Katarzyna ze Sieny jest drug¹,
która bêdzie dzia³a³a dla doprowadzenia
do koñca tej misji. Rzadko s³ysza³em,
¿eby Vassulê porównywano do w. Brygidy, choæ Bóg uczyni³ to podobieñstwo
wyrane przez ró¿ne okolicznoci. Byæ
mo¿e, jako pochodz¹ca z kraju luterañskiego w. Brygida jest mniej znana.
Przeciwnie, czêsto s³ysza³em porównywanie Vassuli do w. Katarzyny, gdy¿ jak
ona, zapisuje jak sekretarka, s³owa dyktowane jej przez Pana. Jednak¿e najwa¿niejsze jest to podobieñstwo: obydwie s¹
g³êboko w³¹czone w odbudowê papiestwa, aby jego pozycja by³a taka jak w
Kociele pierwotnym.
Misj¹ Katarzyny ze Sieny by³o kontynuowanie zadañ, jakie podjê³a szwedzka wiêta. ¯y³a ona w latach 1347-1380.
Jej mistyczne prze¿ycia zaczê³y siê w
wieku 5 lat. Coraz bardziej oddala³a siê
od wiata, ¿yj¹c Bogiem i dla Boga. (Obraz na str. 25 przedstawia zawarcie ma³¿eñstwa duchowego w. Katarzyny z Jezusem.)
Kiedy mia³a 19 lat nagle otrzyma³a na-

tchnienie, ¿eby powróciæ do wiata, w
którym mia³a pracowaæ dla zbawienia
innych. Podobnie by³o z Vassul¹, której
Pan  po osobistej formacji  powiedzia³,
¿e chce j¹ rzuciæ jak sieæ dla zdobycia
dla Niego dusz.
w. Katarzyna szybko zdoby³a
uczniów z wszelkich stanów, w tym  kap³anów. Ch³opcy z s¹siedztwa omieszali
przybywaj¹ce do niej powa¿ane osoby.
Ulicznicy wo³ali, ¿e Katarzyna rzuca czar
na przychodz¹cych do niej. Ona za nazywa³a ich swoj¹ rodzin¹. Mówi³a o odwiedzaj¹cych j¹: Moje dzieci i te dzieci
usi³owa³y, id¹c za jej radami, uporz¹dkowaæ swe ¿ycie. Stopniowo zaakceptowano j¹ w miecie. Rozg³os zdoby³a sobie
godz¹c zwanionych i powstrzymuj¹c
wrogoæ miast prowadz¹cych ze sob¹
wojny. W koñcu wys³ano j¹ do Avignonu
jako negocjatorkê pomiêdzy mieszkañcami Florencji a Papie¿em. To doprowadzi³o j¹ do podjêcia misji nak³onienia
Papie¿a do powrotu do Rzymu.
Od 1305 Papie¿e za³o¿yli sw¹ siedzibê w Avignonie, na po³udniu Francji.
Pierwszym, który to uczyni³ by³ Francuz.
Rzymem w tym czasie rz¹dzi³ papieski
legat, lecz miasto by³o wydane na pastwê
sta³ych wieckich sporów. Miasto Rzym
poupada³o, a Koció³ powszechny by³
zgorszony t¹ sytuacj¹. Katarzyna napisa³a 6 listów do panuj¹cego Papie¿a,
Grzegorza XI. Wys³uchano jej z szacunkiem, lecz za ¿ycia Grzegorza XI nie uda³o siê jej wynegocjowaæ pokoju. Sukces
osi¹gnê³a za panowania jego nastêpcy.
Jednak¿e podró¿, jak¹ podjê³a, ¿eby siê
spotkaæ z Grzegorzem XI nie by³a daremna, gdy¿ uwiadomi³a sobie wtedy, ¿e
Bóg powierzy³ jej misjê przekonania Papie¿a do wype³nienia tajemnego przyrzeczenia, jakie uczyni³, ¿e przeniesie siedzibê papiestwa z powrotem do Rzymu.
Grzegorz by³ dobrym cz³owiekiem, lecz
zbyt ³atwo poddawa³ siê wp³ywowi otoczenia. W pewnej chwili jednak, uznaj¹c
sw¹ s³aboæ, opar³ siê otoczeniu. Kiedy
Katarzyna owiadczy³a Papie¿owi, i¿ powinien powróciæ do Rzymu, kardyna³owie, w wiêkszoci Francuzi, chcieli siê jej
pozbyæ. Niektórzy próbowali j¹ zdyskredytowaæ poddaj¹c jej pisma trwaj¹cemu
ca³y dzieñ badaniu, które prowadzi³o
trzech biskupów. Jednak nie potrafi znaleæ nic, co by j¹ kompromitowa³o. Wiêcej nawet, od tamtego czasu wydaje siê,
¿e wszyscy trzej zaczêli j¹ szanowaæ jako
autentyczn¹ prorokiniê.
Po d³ugiej walce dla przekonania Papie¿a, ¿eby odsun¹³ swoich doradców i
powróci³ do Rzymu, Katarzyna rozegra-

³a sw¹ mistrzowsk¹ kartê: Bóg objawi³ jej
tajemne przyrzeczenie Papie¿a, ¿e powróci do Rzymu. Wtedy Papie¿ zgodzi³
siê i opuci³ Avignon 13 wrzenia 1376.
W Rzymie prze¿y³ zaledwie rok. Nowy
Papie¿ Urban VI powzi¹³ reformê Kocio³a, lecz kardyna³owie byli temu przeciwni, jak i sposobowi, w jaki ich traktowa³.
W tej sytuacji uniewa¿nili jego wybór i wybrali drugiego Papie¿a Roberta z Genewy, który wyjecha³ do Avignonu. W Rzymie Urban VI wezwa³ na pomoc w. Katarzynê, ale niestety ci, którzy j¹ podtrzymywali, wydawali siê zniechêceni i nie
udzielili jej pomocy, pozostawiaj¹c j¹ w
Rzymie sam¹ z ca³¹ prac¹. Umar³a w
Rzymie po 18 miesi¹cach, 29 kwietnia
1380. Wtedy niewidzialne stygmaty, jakie otrzyma³a piêæ lat wczeniej ukaza³y
siê wyranie na jej d³oniach, stopach i
sercu. Jest wiêt¹  patronk¹ Papiestwa
i W³och.
Pobyt Vassuli w Rzymie by³ opatrznociowy nie tylko ze wzglêdu na to, i¿ ³atwiej mog³a ona trafiæ do osób, dla których Pan przeznaczy³ Swoje s³owa. Czas
ten zosta³ wykorzystany tak¿e po to, aby
zrehabilitowaæ Vassulê, czego wynikiem
jest opublikowana w roku 2004 Korespondencja Kongregacji Nauki Wiary 
efekt osobistych spotkañ i listów wymienionych z kard. Józefem Ratzingerem
oraz z wyznaczonymi przez niego osobami do zbadania jej pism.
O. James Fannan, PIME
Nie ma koniecznoci formalnej przynale¿noci do Ruchu, gdy¿ nie ma on struktur.
Wystarczy wype³niaæ proby Matki Bo¿ej, aby
byæ jego cz³onkiem. Do prób tych nale¿y
szerzenie pobo¿noci maryjnej, odmawianie
modlitwy ró¿añcowej; ofiarowanie siê Niepokalanemu Sercu Maryi; wiernoæ Papie¿owi
oraz Kocio³owi z nim zjednoczonemu.
1
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Vassula

ZJEDNOCZYÆ SIÊ SERCEM

U progu ka¿dego roku modlimy siê o
jednoæ pomiêdzy chrzecijanami. Tymczasem kolejny rok trwamy w naszym podziale, choæ wszyscy powo³ujemy siê na
Chrystusa i na to, ¿e Go kochamy.
NIEZAWODNE
KLUCZE JEDNOCI
Jednoæ przyjdzie wraz z przemian¹
naszych serc; to znaczy przez nasz¹ mi³oæ i nasz¹ wiarê. Nie chodzi o podpisanie traktatu i nie dokonaj¹ tego rz¹dz¹cy, którzy s¹ podzieleni; jednoæ przyjdzie i bêdzie prze¿ywana przez tych, którzy pozwol¹, by Duch wiêty dotkn¹³ ich
w ich nêdzy i by by³ ich wiat³em. Jednoæ przyjdzie wtedy, kiedy u¿yjemy
dwóch kluczy, jakie daje nam Pan, s¹
nimi pokora i mi³oæ. Jeli pos³u¿ymy siê
tymi dwoma kluczami, wtedy jednoæ zatryumfuje ponad naszym podzia³em, który jest grzechem. Jednoæ przyjdzie wtedy, kiedy zaczniemy prawdziwie kochaæ
Jezusa Chrystusa. Jednoæ przyjdzie
wtedy, kiedy umrzemy dla samych siebie. Jednoæ przyjdzie, kiedy ciszymy
nasze g³osy, ¿eby us³yszeæ g³os Jezusa,
a zatem us³yszeæ Jego Wolê. Jednoæ
przyjdzie, kiedy pochylimy nasze g³owy i
pozwolimy, aby by³a widoczna G³owa
Jezusa. Jednoæ przyjdzie, gdy zaczniemy siê troszczyæ o sprawy Chrystusa, a
nie tylko o w³asne.
Jest dzi w Moim Kociele taki podzia³, jakiego nigdy wczeniej nie by³o.
Jak Kain i Abel, bracia, a jednak ró¿ni¹cy siê od siebie, z jednej krwi, jednak tak
odmienni. Jeden by³ szczery, a drugi 
nie. Jeden mia³ dobre sk³onnoci, drugi
 z³e i nie mia³em w nim upodobania.
Jeden by³ wierny i oddany, drugi  zdradziecki i zbuntowany. Takie s¹ dzisiejsze
cz³onki Mojego Kocio³a. Mam ich dwa
rodzaje: jedni  oddani, drudzy  zbuntowani. Mój Koció³ jest podzielony... (29
listopada 1992)
BRAKUJE MI£OCI
Nasz podzia³ to prawdziwie ciê¿ki
grzech. Nasza nietolerancja w stosunku
do innych jest odra¿aj¹ca w oczach
Boga. Nasz upór i duma nie s¹ zgodne z
Duchem naszego Pana. Te wszystkie
rzeczy dowodz¹, ¿e brakuje mi³oci. Tylko przez g³êbok¹ skruchê i nawrócenie
siê cz³owieka mo¿e zaowocowaæ mi³oæ,
która nas wprowadzi na cie¿ki pojedna-
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nia. Przez skruchê cz³owiek mo¿e siê
odrodziæ i mo¿e siê zmieniæ od rodka.
Zatem to przez przemianê naszych serc
Duch wiêty poprowadzi nas do jednoci. Pan mówi w Orêdziu:
Jednoæ powróci miêdzy braci nie
przez s³owa, lecz przez dzia³anie Ducha
wiêtego. Prowadzi³em ciê ku poszukiwaniu jednoci i ku ¿yciu jednoci¹, której Ja pragnê. Obroni³em ciê przed uleganiem pokusie, aby by³a ¿ywym przyk³adem tego, do czego bêdzie podobna
Jednoæ. Ktokolwiek na ciebie popatrzy,
ujrzy Jednoæ zgodn¹ z pragnieniami
Mego Serca. Nie zniechêcaj siê z powodu tych, którzy nie dostrzegaj¹ Mego Planu w tobie. To, co da³em ci w prezencie,
cenniejsze jest ni¿ per³y, cenniejsze jest
ni¿ zgromadzone razem wszystkie skarby wiata! Ja, Bóg, nie zganiê ciê za jednoæ, jak¹ ¿yjesz, lecz zganiê cz³owieka, który zaatakuje ciê w twojej misji.
Jego ataki na ciebie s¹ jak kamieñ rzucony w renicê Moich Oczu... Ja, Najwy¿szy, wskrzesi³em ciê, aby by³a wzorem
jednoci. Wy jestecie pierwocinami jednoci. Mówiê wam: rozmieæcie Moje
Orêdzia tak daleko i tak szeroko, jak to
tylko mo¿liwe. Pamiêtajcie: Jednoæ nadejdzie z pokor¹ i mi³oci¹. A teraz niech
wasze serca ceni¹ sobie to, co mówiê:

aby osi¹gn¹æ jednoæ, potrzebujê zadoæuczynienia... (30 wrzenia 1993)
ABY BYLI JEDNO...
Chrystus wykona Swój plan Jednoci
przez ubogich w duchu, mówi do tych,
którzy zwlekaj¹ z prac¹ dla jednoci:
...Powiedz tym, którzy pracuj¹ dla
Jednoci, aby wznieli oczy ku niebu.
Czy widz¹, jak ono jest daleko od ziemi?
Tak daleko, jak ich serca oddalone s¹
wzajemnie od siebie. Oto do jakiego stopnia oddalili siê od siebie. (21 grudnia
1992)
Jednoæ przyjdzie, poniewa¿ Chrystus
pragnie i ¿¹da tego. Jezus powiedzia³:
aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby wiat uwierzy³,
¿e Ty Mnie pos³a³. (J 17,21)
W jednym ze Swoich Orêdzi Jezus
mówi: Nadejcie Mojego królowania na
ziemi jest w zasiêgu rêki i Moja Wola
bêdzie wype³niana na ziemi tak, jak w
Niebie. W waszych sercach odbudujê
jednoæ Mego Kocio³a. (...) Ju¿ wkrótce, Mój przyjacielu, bêdê znowu z wami
wszystkimi, a Moja modlitwa arcykap³añska do Ojca zostanie wype³niona: bêdziecie jedno tak jak My w Najwiêtszej Trójcy. (2 maja 1991)
Jezus mówi nam tak¿e o przyjciu

1/2007
Jego Panowania na ziemi gdzie ka¿dy
bêdzie czyni³ Bo¿¹ Wolê bêd¹c jeszcze
na ziemi, gdy¿ w naszych sercach On
zbuduje jednoæ Swojego Kocio³a. Jezus oczyszcza wiele serc w tych czasach,
On mówi: Ja was oczyszczê, uzdrowiê i
przebóstwiê, bo jestem Boskoci¹. Uczyniê was doskona³ymi! (21 listopada
1988)
ROZBIE¯NA
DATA WIELKANOCY
Jezus powiedzia³, ¿e ci którzy pracuj¹ dla jednoci powinni zacz¹æ od ujednolicenia daty Wielkanocy. Czasem siê
zastanawiam i mówiê, przypuæmy ¿e
sam Jezus pojawi³by siê nagle na jednym z ich «spotkañ dla jednoci» i powiedzia³ im, ¿e powinni natychmiast ujednoliciæ datê Wielkanocy; co by zrobili?
Czy dalej by zwlekali? Czy mo¿e po prostu by to zrobili? Jezus mówi im: Kiedy¿ wiêc wydadz¹ zarz¹dzenie, jednomylnym g³osowaniem, aby wszyscy
wiêtowali Wielkanoc w tym samym czasie? (21 grudnia 1992)
Jezus prosi tych, którzy pracuj¹ nad
jednoci¹ nastêpuj¹co:
Bracie, czy zrobi³e wszystko, co jest
w twojej mocy, ¿eby ochroniæ jednoæ
Mojego Cia³a? Zawsze w czasie Wielkanocy muszê piæ kielich waszego podzia³u, bo zmuszacie Mnie do tego kielicha. Jednak równie¿ ty, córko, bêdziesz
z niego pi³a. Bêdziesz dzieliæ ze Mn¹
gorycz dan¹ ludzk¹ rêk¹. Im wiêcej czasu minie z ich powodu bez zjednoczenia
daty Wielkanocy, tym bardziej surowy
wyrok otrzyma to pokolenie. Mój Powrót
jest bliski i biada sercom nie nawróconym! Biada sercom podzielonym! Biada
sercom nie pojednanym! Zostan¹ wtr¹cone do otch³ani! (31 maja 1994)
Nasz Pan staje siê bardzo surowy kiedy na Jego drodze staje pycha i ob³uda.
Jezus potêpia nieustêpliwoæ i twardoæ
serca. Z powodu ich nieugiêtoci oni s¹
opustoszali! (to znaczy, ¿e s¹ pozbawieni Ducha wiêtego). Wielu z nich mówi o
jednoci i braterstwie, ale ich s³owa s¹
podstêpne, bez treci. Dajcie dowód na
Oczach waszego Stwórcy, uginaj¹c siê.
Dajcie dowód na Oczach waszego Stwórcy ustalaj¹c jedn¹ datê Wielkanocy. Dajcie dowód wobec Mnie, ³ami¹c wspólnie
chleb. Przyobleczcie siê w wielkoæ i
blask nie przez zewnêtrzny pozór religii i
pobo¿noci, lecz przez pokorê. Nawróæcie siê! Niegdy ¿ylicie w pokorze, prostocie i bezgranicznej mi³oci, mielicie
sto³y bogato zastawione straw¹. Tak,
wielkoæ Mojego Kocio³a przewy¿sza³a

wszystko i ca³e ¿yj¹ce stworzenie, bo Eucharystia stanowi³a ¿ycie Mojego Kocio³a. Jeli dzisiaj Mojemu Kocio³owi brak
blasku, to dzieje siê tak dlatego, ¿e wiele Moich kocio³ów usunê³o Moj¹ Sta³¹
Ofiarê. (25 listopada 1991)
W innym przes³aniu Jezus pokazuje,
jak wa¿ne jest byæ nieugiêtym, kiedy chodzi o jednoæ i jak staje siê zgorszony
kiedy jestemy niezgodni w sercu, On
mówi: Mówicie o Duchu, lecz nie dzia³acie w Duchu. (...) Powiedz Mojemu ludowi, ¿e nie chcê zarz¹dców w Moim
Domu. Nie bêd¹ usprawiedliwieni w
Moim Dniu, bo to w³anie oni zindustrializowali Mój Dom. Zes³a³em wam Mojego Ducha, aby ¿y³ w waszych sercach.
Duch, który ¿yje w was, objawi wam, ¿e
Mój Koció³ zostanie odbudowany we
wnêtrzu waszych serc i uznacie siê wzajemnie za braci w waszych sercach. (14
padziernika 1991)
Nie mo¿emy chcieæ mówiæ o jednoci
bez uprzedniego wprowadzenia w ¿ycie
dwóch najwiêkszych przykazañ Bo¿ych.
To by³oby jak chêæ zbudowania domu bez
wczeniejszego po³o¿enia fundamentów.
Jak moglibymy wierzyæ w przyjcie jednoci, skoro nasiona jednoci stale padaj¹ na spieczone i ja³owe ziemie. ¯adne nasiona nie wykie³kuj¹ przy takiej suszy, która symbolizuje twardoæ naszych
serc. Pan mówi:
Patrzê na was wszystkich z Wysoka,
na ka¿dego z was. Mówiê wam: kto zabiega wci¹¿ o swe w³asne sprawy i o sw¹
w³asn¹ chwa³ê, ten utraci³ ju¿ Moje Serce. (...) Grzesz¹c wzajemnym oddzielaniem siê od siebie, to przeciw Mnie, Barankowi, grzeszycie tym grzechem podzia³u, który codziennie rozdziera Moje
Cia³o. To Mnie, Baranka, prowadzicie 
si³¹ i zgodnie z waszym w³asnym prawem
 na ponowne ukrzy¿owanie. To Moje
Cia³o kaleczycie i rozrywacie. (27 marca 1992)
BÓG DZIA£A DZI Z MOC¥
Bóg przemawia dzi i wzywa nas
wszystkich do pojednania. S¹ ci, którzy
wierz¹ i ci, którzy nie wierz¹, ¿e Jezus
przemawia do nas przez moj¹ s³ab¹ rêkê.
Ale jest to spowodowane tym, ¿e postrzegaj¹ oni jednoæ tylko wed³ug swojego
rozumu a nie rozumu Boga. Jezus mówi:
Przemawia³em z Wysoka nie po to,
aby wam narzuciæ Moje Zasady, lecz po
to, aby wam zaproponowaæ przymierze
Pokoju i Mi³oci, aby was doprowadziæ
wszystkich pod Moje Skrzyd³a i zjednoczyæ. Czy rzeczywicie zrozumielicie to,
co ofiarowa³ wam Ma³¿onek? Wyt³umacz-

cie Mi wiêc, dlaczego jestecie wci¹¿ na
zwodniczej drodze? Wyt³umaczcie Mi
wiêc, dlaczego za ka¿dym razem, kiedy
mówiê o pojednaniu, odwracacie ode
Mnie oczy?... Jeli s¹dzicie, ¿e jestecie
w Prawdzie, wyt³umaczcie Mi wiêc wasz
podzia³... Otwórz oczy, Mój przyjacielu!
Otwórz serce, a nie swój rozum! (...) Jednoæ nie bêdzie jednoci¹ litery, lecz ducha. Jednoæ bêdzie w waszych sercach.
Pojednanie dokona siê w sercach, a nie
przez podpisanie jakiej umowy! Jak¿e
kto z was mo¿e siê uwa¿aæ za sprawiedliwego, skoro wasze kraje ogarniête s¹
wojn¹? Dowiedzcie siê, ¿e Moje Najwiêtsze Serce oczekuje od was: mi³oci, wspania³omylnoci, modlitwy, ducha
pojednania, i ¿e bêdziecie siê mi³owaæ
wzajemnie, jak Ja was mi³ujê. Czy us³yszê wo³anie poddania siê i nawrócenia?
(14 wrzenia 1992)
Moc¹ Ducha wiêtego bêdziemy zjednoczeni i Obietnica bêdzie wype³niona,
bo tylko przez Ducha Pana który jest
Dawc¹ ¯ycia, otrzymamy dar jednoci.
Tak jak jestemy teraz, jestemy jak rozrzucone koci z wizji Ezechiela, jak nam
mówi Pan: Uczyniê jedno Cia³o z tych
wszystkich wysuszonych koci le¿¹cych
obecnie w rozproszeniu w Dolinie mierci. Podobnie jak w wizji proroka Ezechiela, stawiam ci to samo pytanie: «Czy koci te mog¹ powróciæ do ¿ycia?»
 Nie. Bez Twojej interwencji  nie.
Chyba ¿e Ty przywrócisz im ¿ycie, mój
Panie, poniewa¿ s¹ ca³kiem wysuszone
i pozbawione ¿ycia.
 Przygotowujê siê do wskrzeszenia
ich. Ja jestem Zmartwychwstaniem. Przy³¹czê do nich ciêgna i w ten sposób rozrzucone koci zostan¹ po³¹czone; potem
obrosn¹ cia³em. Okryjê je skór¹ i dam im
oddech, aby ¿y³y. Uczyniê z nich jedno
Cia³o... i na nowo doprowadzê je do ¿ycia. Zelê Mojego wiêtego Ducha, aby
tchn¹³ w jego nozdrza najsilniejsze ze
Swoich Tchnieñ, które je o¿ywi i sprawi,
¿e na nowo stanie na nogach, ¿eby Mnie
uwielbiæ. Z Mojego Tronu wylejê na was
wszystkich Wodê czyst¹ jak kryszta³, aby
was obmyæ z wszelkiego skalania; i wylejê Mojego wiêtego Ducha, aby ¿y³
porodku was. Mój wiêty Duch zostanie wam dany, aby sta³ siê waszym Sercem. Wtedy Ja Sam namaszczê to Cia³o. A wiat³o, które dam waszym oczom,
stanie siê Moim W³asnym Boskim wiat³em: bêdzie pochodzi³o z Mojej promieniej¹cej Chwa³y i jak wojownik bêdziecie
kroczyæ bez lêku, Ja bowiem stanê siê
wasz¹ Pochodni¹ id¹c¹ przed wami, aby
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wam wskazaæ drogê. Nie bêdziecie potrzebowali wiat³a lamp, gdy¿ Ja Sam
bêdê waszym wiat³em.
Na widok waszego piêkna wszystkie
narody pójd¹ za wami, przynosz¹c swe
skarby i bogactwa, aby wam je ofiarowaæ,
jak i same siebie. I w waszych rêkach
umieszczê ber³o ¿elazne, przyoblekaj¹c
was w majestat i wspania³oæ...
To w ten sposób na koniec Mój Duch
zjednoczy was wszystkich i ka¿dy uwierzy, ¿e to Ojciec Mnie pos³a³. Ka¿dy rozpozna we Mnie Baranka Ofiarnego. (30
maja 1993)
Jezus nie bêdzie d³ugo akceptowa³
naszego podzielenia... S³uchajcie, co
mówi: Ja wszystkich was stopiê! Wszystkich razem w³o¿ê was do tygla i wszystkich was stopiê, jak ogieñ rozpalony pod
naczyniem. Moje Królestwo nie mo¿e
trwaæ podzielone. (30 maja 1993)
Pan wspomina tu o wizji trzech ¿elaznych prêtów, reprezentuj¹cych Kocio³y: Rzymskokatolicki, Prawos³awny i Protestancki.
MÓDL SIÊ O JEDNOÆ
Jezus prosi nas o modlitwê za tych,
którzy t³umi¹ Jego wiêtego Ducha i udaj¹, ¿e pracuj¹ dla jednoci ale rzeczywicie zastawiaj¹ pu³apki na tych, którzy
praktykuj¹ jednoæ i s¹ zgodni. Jezus
widz¹c te wszystkie przewrotnoci pyta
smutnym g³osem:
Kiedy powrócê, ilu pozostanie wiernych? Kiedy powrócê, czy znajdê was,
Moi przyjaciele, takich, jakimi pragn¹³em
was mieæ? Czy bêdziecie ci¹gle zachowywaæ jêzyk i tradycje, jakie wam powierzy³em, czy te¿ znajdê was przemawiaj¹cych jak filozofowie i nauczaj¹cych na
Wie¿y Babel? Powiedzcie Mi, co sta³o siê
z Duchem, w którego was wyposa¿y³em?
Wasz kwas jest taki sam jak faryzeuszy i
saduceuszy. Mówicie o Prawie, lecz nie
nosicie Go w sercach. Moje Prawo jest
¿yj¹ce! Ludzie ma³ej wiary! Przez roztrz¹sania waszych umys³ów sprawilicie, ¿e
Moje S³owo jest nic nie warte i puste.
Mówiê wam: wasze serca s¹ tak daleko
ode Mnie, jak niebiosa s¹ oddalone od
ziemi, zlekcewa¿ylicie bowiem najwa¿niejsze punkty Prawa: mi³oæ, nawrócenie, mi³osierdzie, dobr¹ wolê! Kto z was
dzia³aj¹cych w Moje Imiê naprawdê kocha swych nieprzyjació³? (19 marca
1993)
Módl siê, aby dom na Wschodzie i
dom na Zachodzie po³¹czy³y siê razem
jak dwie rêce, które ³¹cz¹ siê w czasie
modlitwy: jak dwie rêce podobne do siebie, pe³ne piêkna, kiedy s¹ splecione,
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wzniesione do Nieba na modlitwie. Niech
te dwie rêce nale¿¹ce do tego samego
cia³a pracuj¹ razem, dziel¹c siê wzajemnie swymi zdolnociami i bogactwami...
Niech te dwie Rêce wznios¹ siê razem...
Ach, kiedy¿ te dwie Rêce Mojego Cia³a
podnios¹ Mnie przy O³tarzu, trzymaj¹c
Mnie wspólnie? Och, przyjdcie! Nie chcê
d³ugich przemów. Kto z was chce byæ
pierwszym i najlepszym, niech bêdzie
niewolnikiem wszystkich. (15 czerwca
1995)
Podczas modlitwy na Anio³ Pañski w
dniu 11 kwietnia 1996 r., Papie¿ Jan Pawe³ II, kiedy mówi³ o Prawos³awiu, zadeklarowa³: To, co nas jednoczy jest o wiele
wiêksze ni¿ to, co nas dzieli.
To by³y bardzo zachêcaj¹ce s³owa dla
Prawos³awia, poniewa¿ s³yszelimy od
jednego z pra³atów, który napisa³ do Aleksego II, ¿e wa¿ne sprawy podzieli³y Koció³ Rzymskokatolicki i Prawos³awny.
Papie¿ za nazwa³ Koció³ Prawos³awny Siostrzanym Kocio³em. Powiedzia³
tak¿e, ¿e Cia³o Chrystusa potrzebuje
dwóch p³uc, ¿eby w³aciwie oddychaæ.
Porówna³ Prawos³awie do drugiego p³uca. Ale jego g³os przypomina mi g³os Jana
Chrzciciela, g³os wo³aj¹cego na pustyni, poniewa¿ nie ma odpowiedzi od swoich. Chcia³abym us³yszeæ echo tego g³osu Papie¿a u kap³anów, biskupów i kardyna³ów. Dlaczego nie s³yszymy wiêcej
g³osów odbijaj¹cych echo tego, co powiedzia³?
Przez brak akceptacji siebie nawzajem i przez brak pojednania, dowodzimy
reszcie wiata, ¿e brakuje w nas mi³oci
i ¿e nie chcemy siê ukorzyæ. Jezus powtarza, ¿e klucz do jednoci to pokora i
mi³oæ. Pan prosi nas o ugiêcie siê w pokorze i mi³oci, ¿ebymy otrzymali owoc
jednoci. Jezus mówi:
Módl siê o jednoæ. Nie s³uchaj tych,
którzy nie pragn¹ jednoci. Siej¹cy-Podzia³ sprawia, ¿e s¹ duchowo rozdzieleni i agresywni. Ka¿dy, kto nie dzia³a
szczerze i z ca³ego serca na rzecz jednoci, powa¿nie zasmuca Mojego wiêtego Ducha. B³agam tych, którzy gromadz¹ siê, by prowadziæ Mój Koció³ do jednoci, aby wyryli w swych umys³ach te
s³owa: pokora i mi³oæ. Pokora i mi³oæ
to klucze do jednoci. To nie piêkna wymowa ani d³ugie dyskusje doprowadz¹
do jednoci. To nie ich wzajemne wychwalanie siebie doprowadzi Mój Koció³
do zjednoczenia. Wszystko to Mnie mêczy... Zniszczenie i ruina wesz³y do Mojego Sanktuarium, jakie¿ wiêc pochwa³y
mog¹ g³osiæ sobie nawzajem? (15
czerwca 1995).

Duch wiêty równie¿ mówi:
Módl siê, aby proroctwa wype³ni³y siê
szybko i abym Ja  absolutna pe³nia Bóstwa, wymowa waszego ducha, wiat³o
waszych oczu  zst¹pi³ pomiêdzy was dla
ukazania wiatu, jak bardzo by³ on w b³êdzie; dla ukazania kocio³om nieprawoci ich podzia³u i jak bardzo brakowa³o
im wzajemnej do siebie mi³oci, choæ co
dnia owiadczali, ¿e jest tylko jeden Pan,
jedna wiara, jeden chrzest i jeden Bóg,
który jest Ojcem wszystkich, i dzia³a ponad wszystkimi, poprzez wszystkich i we
wszystkich. Nie mo¿emy powiedzieæ:
«Uczyni³e wszystko dla zachowania
jednoci, jak¹ ofiarowa³em ci na pocz¹tku, gdy by³e jeszcze dzieckiem i gdy
by³e jeszcze w Moich Ramionach». Dzi
mówisz: «Nie jestem ju¿ dzieckiem i potrafiê sam chodziæ». Od tej chwili porzuci³e Moje objêcia i przyzwyczai³e twoje kroki do chodzenia w³asnymi cie¿kami... O, dziecko Ojca! Owocu Syna! Moje
Miasto i Moja Oblubienico! Twoja woñ ciê
opuci³a... Czy pozostanie w tobie kto
¿ywy, kiedy zst¹piê z pe³n¹ moc¹? (9 listopada 1994)
I zakoñczê tymi s³owami Chrystusa:
Prawdziwy Chrzecijanin to
taki, który jest wewnêtrznie
Chrzecijaninem, a prawdziwa
Jednoæ jest i bêdzie w sercu. Jednoæ nie bêdzie jednoci¹ litery,
ale ducha.
Ka¿da osoba, która pragnie
zakupiæ komplet ksi¹¿ek

«PRAWDZIWE
¯YCIE W BOGU»

mo¿e to uczyniæ w promocji,
trwaj¹cej do Wielkanocy 2007.
Wystarczy wp³aciæ 100 z³
na konto wydawnictwa
w mBanku: 16 1140 2004 0000
3602 3422 2480
Koszty wysy³ki pokrywa
wydawnictwo Vox Domini.
Na przekazie nale¿y napisaæ:
Vassula - promocja + tytu³
wybranej ksi¹¿ki.
Jako prezent ka¿dy otrzymuje
bowiem wybran¹ ksi¹¿kê:
1. Wasze modlitwy
mog¹ zmieniæ wiat
2. Korespondencja Vassuli
z Kongregacj¹
3. Modlitewnik dla grup
4. Jak rozpoznaæ znak
dany przez Boga?
5. Pieñ Oblubieñca
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«SZUKAJ MOJEGO
WIÊTEGO DUCHA...»
Orêdzie
z 19 czerwca 1995

POLECAMY
FILM
NA P£YCIE DVD
P³yta zawiera nagranie
wiadectwa Vassuli w czasie
niezwyk³ego spotkania
w Polsce, w kociele Matki
Bo¿ej Mi³osierdzia,
w Warszawie w 1996 roku
oraz jeden z wywiadów z
Vassul¹ dla TV w Kanadzie.
Cena: 30 z³

 Pokój niech bêdzie z tob¹... Opatrz
Moje Rany mi³oci¹ zrodzon¹ przez Mojego wiêtego Ducha. Szukaj zawsze Mojego wiêtego Ducha. Pójd i dowiedz siê:
Dla zachowania duszy od wszelkiego
z³ego nastawienia i ulegania pokusom,
pro Mojego wiêtego Ducha, Dawcê
¯ycia, aby panowa³ nad tob¹ w wiêtoci. Pro, aby pomaga³ ci wzrastaæ w ³asce i m¹droci, by równie¿ i ciebie nie
unios³y b³êdy, które coraz bardziej szerz¹ siê w Moim Kociele. Pro Mojego
wiêtego Ducha Poznania, aby nie uleg³a zniekszta³ceniom, jakich doznaje
Moje S³owo, lecz ¿eby przysz³a do Nas
poznaæ Nas jako Trzykroæ wiêtych; a
znaj¹c Nas, aby pozna³a w sobie samej
Nasze Odbicie, Nasz Obraz.
Powiedzia³em: równie¿ i ty, poniewa¿ wielu z tych, których podnios³em,
os³ab³o i upad³o... Porzucili Moje wiête
zasady, jakie im powierzy³em. Zawiedli
Mnie, ulegli bowiem swym w³asnym sk³onnociom... Nie postawili Mnie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu
postawili swe w³asne sprawy, a nie Moje.
Pro Mojego wiêtego Ducha M¹droci o szukanie Mojego Niebieskiego Winnego Krzewu, by twoja dusza têskni³a za
jego owocami. Przyjd i b³agaj Mego
wiêtego Ducha M¹droci, aby ciê nawiedzi³ w twym ubóstwie i nêdzy. On nie
umknie, lecz potraktuje ciê jak przyjaciela. Porwie ciê i Swoim nieskalanym wp³ywem sprawi, ¿e twój duch zwróci siê wy³¹cznie ku rzeczom niebieskim, prosz¹c
Nas o to co wiête i niezniszczalne. Mój
wiêty Duch M¹droci uka¿e ci Nasze
Królestwo: Królestwo pobo¿noci zachowane dla prawych i wiêtych.
Nie b¹d wiêc jak ci, którzy codziennie rani¹ Moje Serce i nieprzerwanie zasmucaj¹ Mego Ducha, staj¹c siê sta³ymi
buntownikami, bezlitosnymi Kainami.
Niech twoje serce bêdzie prawe. Niech
Mój Duch M¹droci bêdzie twoim przewodnikiem i kierownikiem, aby doprowadziæ ciê do Naszego Królestwa, które zosta³o przygotowane od za³o¿enia wiata.
B³agaj, a Mój wiêty Duch Zrozumienia zst¹pi na twoj¹ nicoæ jak wiec¹ce
s³oñce, z promieniami uzdrowienia, i - na
twoich oczach - wszystkie rzeczy, które

wydaj¹ ci siê zaciemnione i niedostêpne, zostan¹ ujawnione. W twej nicoci
Mój Duch Zrozumienia poprowadzi ciê ku
tajemnicy Bo¿ej Prawdy. Nie pozwól, by
Mój Duch znalaz³ ciê nie przygotowanym
lub zbuntowanym. Pozwól Mu owieciæ
twój umys³, a przez kontrast z twoj¹ nicoci¹ Mój wiêty Duch Zrozumienia stanie siê wszystkim, czego ci brak. Towarzysz i Przyjaciel nie ukryje przed tob¹
¿adnej tajemnicy, lecz udzieli ci pouczeñ,
jakich ¿aden umys³ nie poj¹³, przekraczaj¹cych ludzk¹ inteligencjê; pomo¿e ci
wnikn¹æ w to, co nieprzeniknione i niezniszczalne, dosiêgn¹æ g³êbokoci Boga.
Nie b¹d wiêc jak erudyci i filozofowie
waszego czasu, którzy wyjaniaj¹ sw¹
filozofiê, bazuj¹c na racjonalistycznym
duchu. Cia³o i krew nie mog¹ objawiæ
tego, co pochodzi od Ducha. Ja mogê
ofiarowaæ ci Moje Królestwo i Mój Duch
mo¿e poprowadziæ twoje kroki do Mego
Królestwa. Przyjd wiêc odziedziczyæ to,
co trwa na zawsze. Pozwól, by Mój Duch
Zrozumienia owieci³ Swoim Boskim
wiat³em twojego ducha i cia³o. Pozwól
Mu o¿ywiæ tw¹ duszê za¿y³oci¹, jakiej
My pragniemy od ciebie wobec Nas.
Moi synowie, Moje córki, przyjdcie do
nas w ciszy, aby otrzymaæ dary, jakie
mo¿emy wam ofiarowaæ. Trzykroæ wiête jest Nasze Imiê.
Nie b¹d filozofem, który opiera siê
wy³¹cznie na ludzkim intelekcie, wtedy
bowiem ¿mija ma w tobie schronienie.
Przyjd raczej do Nas i przyjmij Dary
Ducha, które mog¹ przeobraziæ twoj¹
duszê w Nasze Niebo. Pro Nas sercem,
a otrzymasz. Rozpoznaj Nas w Naszej
wiêtoci Trójjedynej, a zostaniesz nazwany Naszym dzieckiem, nale¿¹cym
do Nas. Uczynimy bowiem z twej duszy
¿yj¹ce odbicie Naszej wiêtoci, widzialny obraz Niewidzialnego, przyci¹gaj¹cy
wszelkie rzeczy wiête, które zosta³y
wam og³oszone dla waszego zbawienia
od pocz¹tku Czasów.
Pos³uchaj i zrozum: czy chcesz byæ
spokrewniony ze wiêtym Duchem Rady
i mieæ pewnoæ, ¿e osi¹gniesz Niebo?
Uznaj Nas w Naszej wiêtoci Trójjedynej, a wznios¹ ciê Nasi Anio³owie, by
odkry³ Tego-Który-Jest. Pro o radê, a
otrzymasz j¹, aby czyniæ dobro przez
wszystkie dni ¿ycia. Królestwo jest przy-
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gotowane dla ciebie, który czynisz dobrze. Naucz siê odp³acaæ mi³oci¹ za z³o.
Znasz Przykazania i wiesz równie¿, ¿e
na dwóch najwiêkszych opiera siê ca³e
Prawo i Prorocy. Nie musisz byæ bogaty
ani wykszta³cony, ¿eby wejæ do Mego
Królestwa. Moje Królestwo dawane jest
ubogim w duchu i tym, którzy wo³aj¹:
Bo¿e, udziel mi Twego mi³osierdzia,
mnie, grzesznikowi. Moje Królestwo dawane jest dzieciom prostym i pokornym,
które potrafi¹ wo³aæ: Abba!. Szukaj
Mnie, Mnie - twego Pana. Ja jestem Mi³oci¹. Szukajcie Mi³oci, wy, wszyscy
pokorni tej ziemi, którzy jestecie pos³uszni Moim Przykazaniom. Procie
Mego Ducha Rady, by sprawi³, ¿e zapragniecie doskona³oci, pokory, wiernoci i dobroci, aby wasze kroki nie zwodzi³y was, prowadz¹c ku czynieniu z³a.
Mój wiêty Duch Rady da wam poznaæ w sposób pewny Swe Prawo i
udzieli wam rady. Powie wam: Nie stawiajcie nikogo na równi z Bogiem; s³u¿cie sprawie dobra; przynocie ulgê ucinionym; nikogo nie rañcie, lecz kochajcie siê i pomagajcie sobie wzajemnie.
Nie zasmucajcie ani nie nêkajcie wdowy, nie okazujcie siê zatwardziali wobec
sieroty. Praktykujcie dobro i nie b¹dcie
jak przestêpcy lub z³oczyñcy, którzy doprowadzaj¹ swe dusze do ruiny, niszcz¹c
bezbronnych. Nigdy siê nie buntujcie
przeciw waszemu Bogu, lecz pochylcie
g³owy i zegnijcie kolana w Jego wiêtej
Obecnoci. Nie zamieniajcie nigdy Jego
Nieustannej Ofiary na nic, nawet na
wszystkie królestwa wiata i ich blask.
B¹dcie uwa¿ni na Jego rady, a ogarnie was woñ i wasze szczêcie bêdzie
jak rzeka rozdzielaj¹ca siê na wiele strumieni udzielaj¹cych innym rady i og³aszaj¹cych, aby szukali Królestwa Niebieskiego i chwa³y Naszej Trójjedynej wiêtoci, która mo¿e przyozdobiæ waszego
ducha w Nasz Blask teraz i na wieki.
Czy¿ nie mam mocy ocaliæ? Jednym
s³owem b³ogos³awiê i zbawiam. Nie le¿
wiêc, odrzucaj¹c pomoc. Mogê daæ ci
Ducha Mocy. On nie jest udzielany tylko
Moim anio³om, lecz równie¿ wam. Mogê
sprawiæ, ¿e bêdziecie g³osiæ Moje S³owo
i Moj¹ Tradycjê, trzykroæ b³ogos³awion¹,
wykorzystuj¹c wszelkie wasze zdolnoci
dziêki potêdze Mojego Ducha Mocy. B³ogos³awiony jeste ty, który otrzymasz Mój
Dar, bo dziêki Niemu otrzymasz si³ê, by
¿yæ w pos³uszeñstwie wiary, w prawoci,
w radoci i pokoju. Nie le¿ wiêc jakby w
grobie, bez si³ i zalêkniony.
Mówiê ci, nie lêkaj siê drwin ludzi ani
niech ciê nie przera¿aj¹ ich zniewagi.
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Mole zjedz¹ ich jak ubrania, od pocz¹tku bowiem byli w ³¹cznoci z szatanem.
To Ja bêdê tw¹ Si³¹ i nigdy nie bêdziesz
kroczyæ sama. Ja i ty, ty i Ja, poniesiemy
razem wszystkie krzy¿e, które s¹ ci dawane dla twego uwiêcenia.
Mój Duch Mocy mo¿e ciê przyodziaæ
Moj¹ Si³¹ do dawania gorliwie i odwa¿nie wiadectwa o Prawdzie, Alfie i Omedze. Mój Duch Mocy mo¿e ci pomóc pokonaæ wszelkie przeszkody, staj¹ce na
twojej drodze i przeszkadzaj¹ce ci Mnie

dosiêgn¹æ. W mocy Mego Ducha staniesz siê jak wojownik pe³en mêstwa i si³y.
Wzmocniona Jego moc¹ umocnisz Moj¹
wi¹tyniê przeciw nieprzyjacielowi i przeciw naruszaniu prawa. Zab³yniesz jak
s³oñce w Naszej Trzykroæ wiêtej Obecnoci. Twoje s³owa bêd¹ p³on¹æ jak
ogieñ, jak pochodnia. Twoje proroctwa
uderz¹ jak miecz, który ucina i przenika,
obalaj¹c królestwa wiata a¿ do ich zniszczenia. W mocy Mojego Ducha osi¹gniesz to, co niedostêpne, dotrzesz do
tego, co nieosi¹galne. Ka¿de z twoich
osi¹gniêæ uka¿e Nasz¹ wspania³oæ w
Naszej Trójjedynej Chwale.
Nie mówcie: Gdzie¿ wiêc, gdzie znajdziemy doæ mocy i si³y, aby uwielbiæ
Boga?. Moje Cuda mieszcz¹ siê w Duchu, który - choæ Niewidzialny - uwidacznia siê jednak w Swoim potê¿nym dzia³aniu. Chocia¿ nie mo¿na Go dotkn¹æ,
jest jednak wokó³ was i w was. Kto mo¿e
usi³owaæ zrozumieæ sposób, w jaki dzia³a Mój Duch? Pro Mego wiêtego Ducha Mêstwa, aby udzieli³ ci Swej promieniej¹cej Si³y dla Moich Spraw i dla Mnie,
a Ja udzielê ci bez ograniczeñ wystarczaj¹cej mocy, aby po³¹czy³a siê ze
wiêtym Micha³em Archanio³em w bitwie
waszego czasu i aby zwalcza³a z³o i
blunierstwo, zniekszta³canie Mojego
S³owa i bunt wobec wszystkiego co wiête. Zechciej Mnie prosiæ o udzielenie ci
Ducha Mêstwa, aby umo¿liwi³ ci dosiê-

gniêcie rêk¹ kielicha, jaki ci ofiarowujê.
O to wszystko powinna prosiæ w obliczu Moich wiêtych i Naszej Trynitarnej
wiêtoci. Wtedy równie¿ i ty bêdziesz
mieæ wytrwa³oæ w bitwie Wielkiego Dnia,
a¿eby broniæ Prawdy i doprowadziæ
wszystkich do uznania Nas jako Trzykroæ
wiêtych, lecz stanowi¹cych Jedno, w
jednoci istoty. Zaprosimy wtedy wszystkich do wejcia w tajemnicê Prawdziwego Poznania Naszej Trójjedynej wiêtoci, przyoblekaj¹c ich w ³askê i piêkno
oraz wi¹teczne szaty, Nasze najbogatsze szaty:
Boskoæ, która z Nas promieniuje,
prowadz¹c ich ku ¯yciu Wiecznemu;
wiat³oæ Trzykroæ wiêt¹, iskrz¹c¹
siê w ich duszach i cia³ach, aby ¿yli w
Nas teraz i na zawsze;
Prawdê i Mi³oæ dla poznania Prawdziwego Boga, Trzykroæ wiêtego;
Wiarê, zwyciêstwo nad ca³ym wiatem, ¿niwo ¯ycia Wiecznego.
Pójd, przyjd ty, który mówisz: nie
mogê osi¹gn¹æ zbawienia, bo nie otrzyma³em pobo¿noci, by móc wejæ do
królestwa Bo¿ego. Pro z ca³ego serca o Dar Pobo¿noci, a otrzymasz Go.
Powiedz:
Duchu wiêty, Dawco ¯ycia, Duchu
wiêty, Trzykroæ wiêty, udziel mi mocy,
mnie równie¿, do wzrastania w mi³oci,
bym pozna³ Boga i otrzyma³ Jego Królestwo.
Udziel mi Ducha Pobo¿noci, aby mój
duch wzrasta³ w zasadach wiêtych, aby
moje myli sta³y siê Twoimi Mylami,
moje dzia³ania, Twoimi Dzia³aniami, ca³kowicie czystymi i Boskimi.
wiêty Duchu Pobo¿noci, Boski
Przyjacielu, naucz mnie osi¹gaæ doskona³oæ i zapanowaæ nad wszystkim, co
jest we mnie z³e, dla osi¹gniêcia ¯ycia
Wiecznego.
Duchu Pobo¿noci, tak wspaniale
przyodziany, przyjd do mnie i oblecz
mojego ducha w czystoæ, abym ja równie¿ móg³ byæ mi³y w Oczach Bo¿ych.
Przyodziej moj¹ duszê Duchem ¯yj¹cym, aby s³u¿y³a Najwiêtszej Trójcy ze
czci¹ i wdziêkiem.
Spraw, bym umar³ dla swoich zasad;
spraw, bym umar³ dla mojej stronniczoci, dla mojej letnioci, mojego letargu i
dla moich ambicji.
Przyjd o¿ywiæ mnie Twoj¹ Czystoci¹; Szafarzu owoców z Drzewa ¯ycia,
Radoci Wieczna, udziel mi równie¿
Twojego Ducha, abym mia³ udzia³ w ¿yciu Najwiêtszej Trójcy, abym odziedziczy³ Twoje Królestwo.
Niech mój jêzyk smakuje to, co naj-
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czystsze w wiat³oci Boga Trzykroæ
wiêtego.
Niech spo¿ywa Tego, który powiedzia³:
Ja jestem Chlebem ¯ycia.
wiêty Duchu ¯ycia, Trzykroæ wiêty,
daj mojemu duchowi osi¹gn¹æ doskona³oæ w Poznaniu Ducha Pobo¿noci,
abym siê nauczy³, jak z bojani¹ patrzeæ
na to, co jest prawdziwym Cia³em i prawdziwym Pokarmem, prawdziw¹ Krwi¹ i
prawdziwym Napojem, abym móg³ ¿yæ w
Ojcu, w Synu i Duchu wiêtym, w Trójcy
stanowi¹cej Jedno, jedno co do istoty.
Spraw, by moja dusza dzia³a³a zgodnie z Twoimi zamiarami, które s¹ wiête
i odkupieñcze, by podoba³a Ci siê w najwy¿szym stopniu.
Wchodz¹c do mojej duszy Twój Duch
Pobo¿noci przemieni mnie w s³ugê wiernego i oddanego.
Boska wiat³oci mojej duszy, daj mi
pobo¿noæ Twoich wiêtych, abym wiêcie przestrzega³ Twoich Praw.
Oka¿ ³askawoæ mojej nêdznej duszy,
aby mi przypomnieæ, ¿e nieskazitelnoæ
doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego,
Wszechmog¹cego i Najwiêtszego, a
wtedy nic nieczystego nie bêdzie mog³o
zamieszkaæ we mnie. Amen.
Duch Pobo¿noci sprawi, ¿e staniesz
siê najwiêksz¹ Radoci¹ Ojca, zapachem mirry w Mojej Obecnoci, lili¹ w
Moim Ogrodzie, chlub¹ wobec anio³ów,
wiêtem sta³ej radoci w Moim Sercu,
kopi¹ Mnie Samego.
Musisz jedynie tego chcieæ, a ja podniosê twoj¹ duszê godn¹ litoci! Nie brak
Mi rodków dla ukazania Mojej Mocy i
Mojej W³adzy. Przyjd Mnie szukaæ w
prostocie serca, nie trwaj w d³ugu swego
grzechu. Pro o przebaczenie, a Ja ci
przebaczê.
Pro Ducha Bojani, aby ciê æwiczy³
w zachowywaniu wiêtoci Mojego Imienia. Niech Mój Duch przyoblecze ciê w
czeæ i szacunek - dar i rzadki skarb,
znak mi³uj¹cej wiernoci. Naucz siê nisko pochylaæ g³owê, abym Ja móg³ byæ
widziany. Naucz siê ciszaæ swój g³os,
aby zacz¹³ s³yszeæ Mój G³os i aby odkry³ Moje zamiary, Moje pragnienia i Moj¹
Wolê. Naucz siê wznosiæ g³os jedynie dla
uwielbiania Mojej Obecnoci pe³nej
Chwa³y. Naucz siê podnosiæ g³owê jedynie w poszukiwaniu Mnie i tego, co niebieskie... Wielu wp³ywowych ludzi zosta³o
poni¿onych za to, ¿e nigdy Mnie nie
uczcili ani nie okazali Mi szacunku.
Czy chcesz wiedzieæ, co oznacza Bojañ Pana? Bojañ Pana jest pocz¹tkiem
M¹droci; Bojañ Pana jest koron¹ M¹droci. Ma j¹ ten, kto - uznaj¹c Nas za

Trzykroæ wiêtych - przyjmuje Mnie z
dziêkczynieniem, ze czci¹, wiernoci¹ i
szacunkiem. Bojañ wobec Mnie polega
na uni¿eniu samego siebie w Naszej
Obecnoci, na b³aganiu Mnie o przebaczenie, abym uczyni³ z ciebie wieczny
o³tarz, na którym z³o¿ê ca³¹ Moj¹ Wiedzê, Moje Zasady i Moje Prawo. Na twojej wiêtej Bojani z³o¿ê Moj¹ ufnoæ,
Moje skarby wraz ze wiêtymi przys³owiami odkrywaj¹cymi Moje tajemnice i
Moje sekrety. W twojej wiêtej Bojani
uka¿ê ci tajemnice Mojego Serca - te
ukryte skarby - i wtedy dowiesz siê, ¿e
Ja jestem Bogiem, dziêki któremu mo¿esz otrzymaæ Wieczne ¯ycie, Radoæ i
Pokój. Dowiesz siê od Mego Ducha Bojani, ¿e poddanie Mi siê jest czym, co
Mnie urzeka. Choæ mo¿e siê to wydawaæ
surowe, to jest ono Otwarciem, dziêki
któremu mogê wejæ do twego serca i
urzeczywistniaæ Moj¹ Wolê. Przyjmê twoje poddanie siê ze wiêt¹ Bojani¹, podobnie jak przyjmuje siê wspania³¹ królewsk¹ koronê. Wtedy My - Bóg Trójjedyny - przyobleczemy ciê Nasz¹ niezwyciê¿on¹ wiêtoci¹ w taki sposób, ¿e
ka¿dy lad anarchii, który jeszcze w tobie pozostaje, rozproszy siê jak poranna
rosa.
Zrodzony i odnowiony przez Mojego
Ducha, ty, który - ku Mojej wielkiej boleci - przesta³e ¿yæ, bêdziesz ¿y³ na
nowo. Wielu umar³ych bêdzie na ciebie
patrzeæ nie rozumiej¹c, ¿e ty, niegdy
umar³y, teraz ¿yjesz i dzia³asz tak, jak My
tego chcemy, z bystroci¹ i wiêt¹ Bojani¹. Naucz siê, ¿e Pan wszystkiego
ofiarowuje ³askê i mi³osierdzie tym, którzy siê Go boj¹ i maj¹ w bojani Jego
Imiê. Otrzymam czeæ, jeli uwielbisz
Moje Imiê Trzykroæ wiête wszêdzie,
dok¹d pójdziesz, i jeli kadzid³o, które
ofiarowujesz Mi z twego serca w Moje
Imiê, bêdzie jak czysta ofiara dla Mnie.
Teraz jest chwila szukania tego daru
Mojego Ducha Bojani - broni dla zwalczenia buntu, która przeszkadza upaæ
ber³u Mego Królestwa. Upadnij przede
Mn¹ na twarz, a Ja podniosê ciê z mi³oci¹. Uni¿ siê, abym w Moim Mi³osierdziu
otoczy³ ciê Moimi Ramionami. Jak kto,
kto podnosi dziecko do policzka, tak Ja
ciê podniosê, pog³aszczê, oka¿ê ci mi³oæ i nigdy siê z tob¹ nie roz³¹czê.
Dzi stojê wobec grzechu tych, którzy
Mnie uderzaj¹, i wobec niegodziwoci
tych, którzy pos³uguj¹ siê oszustwem.
Mówiê: Nie pope³niajcie tej ohydy spustoszenia, o której mówi³ prorok Daniel.
Jednak wasze kroki pod¹¿aj¹ z uporem
za Oszustwem. Twoja era przeciwstawia

siê Mojej Mocy. A wiêc dobrze, poniewa¿
twoim zamiarem, pokolenie, jest zdeptanie Mojej Nieustannej Ofiary i usuniêcie
Jej, powiadam ci:
Uczyniê z tob¹ to, co uczyni³em z Sodom¹ i Gomor¹, lecz stokroæ wiêcej, na
miarê twoich grzechów. Czy widzicie tych
dziesiêæ Wie¿, które zbudowalicie jako
Lo¿e dla siebie? O, nigdy w nich nie zamieszkacie, wasze mocarstwo upadnie
razem z wami. A te kamienie szlachetne,
które tak cenilicie? Nigdy nie bêdziesz
ich posiadaæ, pokolenie, poniewa¿ przygotowujê siê do przejcia poprzez ciebie, aby ci przypomnieæ, ¿e od Pocz¹tku
Moje Imiê Trzykroæ wiête powinno by³o
byæ czczone i zachowywane w wiêtoci
i ¿e tw¹ powinnoci¹ wobec Mnie by³a
bojañ.
Przyjd, ty, który b³¹kasz siê jeszcze
na tej pustyni, s³aby i niezdecydowany!
Przyjd i pro o siedem darów Mojego
wiêtego Ducha, a Ja, Stwórca Nieba i
ziemi, S³owo i Bóg, udzielê ci tych darów. Ofiarujê ci, aby ciê zbawiæ, Moich
siedem darów. Nauczê ciê umiarkowania i roztropnoci, sprawiedliwoci i mêstwa, aby wzrós³ jak wyborna winorol.
Przyjd do Mnie, do Mnie, który jestem
Trzykroæ wiêty. Przyjd, a moc¹ Mojego Tchnienia przemieniê ciê w nieskalane zwierciad³o do odbijania w tobie i na
tobie Naszej Boskoci i bêdziesz ¿y³ w
Nas, Trzykroæ wiêtych, teraz i na zawsze.
Duszo wystawiona teraz na niesprawiedliwoæ wiata, przyjmij Nasz Pokój i
Nasz¹ Mi³oæ. Ja Jestem jest z tob¹. Czy
pragniesz wci¹¿ pracowaæ dla pokoju,
jednoci i mi³oci?
- Tak, pragnê pracowaæ dla pokoju,
jednoci i mi³oci.
- B¹d wiêc uwa¿na na Moje wskazania... B¹d cierpliwa, przypomnij sobie i
pamiêtaj, co Ja znios³em. B¹d zadowolona z tego, co ju¿ ci da³em, i nie szukaj
wiêcej. Nadal b¹d sumienna w twej pracy.
Na pocz¹tku Mojego Orêdzia powiedzia³em: Opatrz Moje Rany mi³oci¹.
Jestem zraniony w takim stopniu, ¿e nie
mo¿na Mnie rozpoznaæ. Wznie twoje
oczy ku Niebu, a ujrzysz, jak p³acz¹ Moi
anio³owie... Ach, pokolenie! Sprowadzasz na siebie gniew Mojego Ojca, ci¹gasz Jego gniew, który rozpali siê i wybuchnie p³omieniem. Kiedy siê to stanie,
On przyjdzie do ciebie w p³omieniu poch³aniaj¹cego ognia. Sp³oniesz i zamienisz siê w popió³, ty i twój bunt wraz z
ca³ym z³em przebranym za dobro. Biada
wam, którzy przebralicie siê za s³ugi prawoci i pe³nicie s³u¿bê w Moim Kociele,
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lecz wy jedynie naladujecie s³ugi, s³u¿¹c zgodnie ze wskazaniami Bestii. Mówiê wam: ci¹gniecie na siebie gniew
Mojego Ojca i równie¿ skoñczycie w p³omieniach, chyba ¿e siê nawrócicie.
Nie jestecie zadowoleni z tego, który
zasiada na tronie Piotra i który stale przypomina wam o wiêtym wype³nianiu Moich przykazañ, gdy¿ one s¹ wiête. Jestecie niezadowoleni z jego wezwañ do
zachowywania Tradycji Kocio³a i do ¿ycia codziennie ¿yciem Eucharystycznym.
Wasze obawy budzi zbli¿enie siê Kocio³a Wschodu do Kocio³a Zachodu i urzeczywistnienie siê Jednoci!
Pokolenie niegodziwe i zepsute! Jak
d³ugo mam znosiæ twój bunt? Jednak
mówiê ci: to, czego siê boisz, dokona siê.
To, czego siê lêkasz, urzeczywistni siê.
Na koniec Mój Koció³ siê zjednoczy i
bêdzie jeden. Moja Modlitwa do Ojca
zostanie wys³uchana.
Czy obecnie bêdziecie wci¹¿ trwaæ w
waszych z³ych zamiarach? S³udzy Bestii,
pewnego dnia - razem z Fa³szywym Prorokiem, czyli drug¹ Besti¹ - poniesiecie
jarzmo waszych win jak mieræ. Dzi,
jeszcze w tajemnicy, bierzecie za cel Tron

Piotra, pos³uguj¹c siê waszymi ludmi,
których umieszczacie na najwy¿szych
stanowiskach, by zamieniaæ Prawdê w
liberalizm lub w co innego. Fa³szujecie
Moje wiête Prawo i niszczycie je, aby
usun¹æ Moj¹ Tradycjê. To dlatego Mój
Ojciec pozbawi was wszystkiego, co posiadacie, podk³adaj¹c ogieñ pod waszych
dziesiêæ Wie¿ i obna¿aj¹c ich fundamenty. Wszystkie wasze drogocenne kamienie zostan¹ rozbite, a was samych poch³onie ogieñ. Jeli nie us³yszê waszego
krzyku nawrócenia, wykonam wszystkie
te rzeczy w krótkim czasie. Koció³ o¿yje!
Mój kwiecie, jestem z tob¹. Stojê przed
tob¹ i b³ogos³awiê ciê. Ka¿dy wysi³ek,
ka¿dy krok do przodu uczyniony dla jednoci jest trzykroæ b³ogos³awiony przez
Ojca, przeze Mnie i przez Ducha wiêtego. Niech to bêdzie wiadome. Powiedz
o tym wszystkim, którzy pracuj¹ dla jednoci i modl¹ siê o ni¹.
Jeli kto przychodzi do ciebie i pyta,
co podoba Mi siê najbardziej, powiedz:
Uczta w Królestwie Niebieskim jest w
zasiêgu rêki. B¹dcie wiêc gotowi kierowaæ do Boga wasze modlitwy dla zbawienia zagubionych dusz. Gromadcie

siê i módlcie siê, aby Koció³ by³ jeden.
Módlcie siê z przekonaniem, a Bóg was
wys³ucha. Nie ma takiego, kto modli³by
siê, powiêca³, poci³ ze wzglêdu na Królestwo Niebieskie, a nie zosta³by wys³uchany i nie otrzyma³ stokroæ wiêcej obecnie oraz w przysz³ym wiecie i kto nie
odziedziczy³by ¯ycia Wiecznego.
Przeka¿ im te s³owa i popro ich, by
przypomnieli sobie Moje S³owa z Pisma:
Z obfitoci serca usta mówi¹. Dobry cz³owiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, z³y cz³owiek ze z³ego skarbca wydobywa z³e rzeczy. A powiadam
wam: Z ka¿dego bezu¿ytecznego s³owa,
które wypowiedz¹ ludzie, zdadz¹ sprawê w dzieñ s¹du. Bo na podstawie s³ów
twoich bêdziesz uniewinniony i na podstawie s³ów twoich bêdziesz potêpiony
(Mt 12,34-37).
Ukazuj Moj¹ wiêtoæ i s³u¿ Mi gorliwie tak jak teraz. Kocham ciê, Ja, twój
Nauczyciel, ale równie¿ Przyjaciel i Umi³owany twego serca! Przyjmij Mój Pokój
i Moje b³ogos³awieñstwa. Na razie to
wszystko. Ja Jestem jest z tob¹. Pójd. My?
Jezus jest Moje Imiê, strze¿ Jego
wiêtoci.

N o w o  æ dla Czytelników
Prawdziwego ¯ycia w Bogu

P³yty kopiowane profesjonalnie, z kolorowym nadrukiem
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W listopadzie 2006, z okazji 21 rocznicy przekazania Vassuli
pierwszych Orêdzi, przygotowalimy nagranie audio w jêzyku polskim, w postaci plików mp3, ca³ego tekstu Prawdziwego ¯ycia w
Bogu  110 Zeszytów. Nagranie to jest w sprzeda¿y na 5 p³ytach
CD mp3. Na ka¿dej p³ycie  oko³o 25 godzin nagrania. Na ostatniej  liczne dodatki. Tekst Orêdzi czyta lektorka.
P³yty CD z plikami mp3 mo¿na odtwarzaæ w komputerach, playerach, telefonach komórkowych, odtwarzaczach DVD (maj¹cych
funkcjê odczytu plików mp3, co nale¿y jednak sprawdziæ w instrukcji obs³ugi lub na samym sprzêcie  przed dokonaniem zakupu p³yt), ale tak¿e w coraz popularniejszych i obecnie ju¿ niedrogich radioodtwarzaczach mp3, montowanych równie¿ w samochodach. Maj¹ one wygl¹d standardowych radioodtwarzaczy CD, jednak musz¹ zawieraæ informacjê o mo¿liwoci odtwarzania m. in.
p³yt CD mp3.
Taka forma przekazu daje mo¿liwoæ poznania Orêdzi przez osoby niewidz¹ce, maj¹ce trudnoci z czytaniem z powodu wady wzroku oraz przez osoby czêsto podró¿uj¹ce, nie mog¹ce powiêciæ czasu na lekturê. Nagranie Orêdzi w postaci plików mp3 jest to w
zasadzie jedyna mo¿liwoæ ich rozpowszechnienia w formie dwiêkowej.
Komplet standardowych p³yt kompaktowych audio sk³ada³by siê
 w przypadku nagrania ca³ego Prawdziwego ¯ycia w Bogu 
dok³adnie ze... 110 zwyk³ych p³yt CD.

Cena 5 CD mp3: 45 z³otych
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P£YTY CD AUDIO ORAZ CD MP3
l Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga I (fragmenty) komplet 2CD audio
(p³yta t³oczona do odtwarzania w ka¿dym sprzêcie audio)  30 z³
l Poemat Boga-Cz³owieka Ksiêga I 1CD mp3 (wszystkie wizje, czyta lektor). Dalsze Ksiêgi  w przygotowaniu!  10 z³
l Z Maryj¹ w szkole mi³oci i wiêtoci 1CD mp3 (zob. str. 47)  10 z³
l Wyk³ady z teologii ks. Micha³a Kaszowskiego - 1CD mp3 ( 10 godz.)
l Pogadanki biblijne, konferencje, homilie ojca Augustyna Pelanowskiego 2CD mp3  komplet: 15 z³
l Prawdziwe ¯ycie w Bogu  5CD mp3 (zob. str. 34)  kompl.: 45 z³
l Koniec Czasów - ksi¹¿ka M. Valtorty w formie dwiêkowej, nagranie lektora 1CD mp3  10 z³
l Przygotowanie na spotkanie z Ojcem. Godzina wiêta  tekst dyktand zapisanych przez Mariê Valtortê 1CD mp3  10 z³
l Mêka Jezusa Chrystusa  obszerne fragmenty (9 godz.) VI Ksiêgi
Poematu Boga-Cz³owieka 1CD mp3  10 z³
UWAGA! Nagrania CD mp3 mo¿na odtwarzaæ w komputerach,
odtwarzaczach DVD posiadaj¹cych funkcjê odczytu plików mp3
oraz w stacjonarnych i samochodowych radiootwarzaczach CD mp3.
Mo¿na te¿ pliki nagrane na p³ycie przenieæ np. do telefonów,
palmtopów lub innych odtwarzaczy plików mp3.

P£YTY DVD

l Prawdziwe ¯ycie w Bogu. wiadectwo Vassuli w kociele na Stegnach w Warszawie. Dodatek: rozmowa o fazach oczyszczenia. 30 z³
l 25 lat objawieñ Matki Bo¿ej w Medziugorju (inf. zob. str. 47). 30 z³
l Tryptyk Królowej Pokoju  Historia i treæ orêdzi z Medziugorja,
synteza s³ów Maryi, stanowisko Jana Paw³a II, wiadectwa pielgrzymów, przedstawienie widz¹cych; konferencja s. Emmanuel Mi³oæ w
cierpieniu (mp3: 90 min.); wszystkie Orêdzia Maryi do 2006r. 30 z³
l Spotkania. Rozmowy z Vassul¹ w telewizji kanadyjskiej cz. 1 i 2
(270 min.) komplet 2 x DVD. 35 z³
l Vassula w Olsztynie 1996  Nagranie jej wiadectwa na DVD - 20 z³
P³yty t³oczone, do odtwarzania w ka¿dym sprzêcie.
Dalsze p³yty  w przygotowaniu
Na naszych p³ytach CD i DVD: liczne dodatki GRATIS.

Podane ceny nie zawieraj¹ kosztów wysy³ki!
Cena wysy³ki zale¿y od wagi paczki czyli od wartoci ca³ego zamówienia ksi¹¿ek, kaset, p³yt itd. Zatem
osoby, którym zale¿y na p³atnoci przelewem z góry,
a nie za pobraniem przy odbiorze przesy³ki, prosimy
o uzgodnienie wysokoci przelewu z B.H. Lumen.

GDZIE KUPIÆ KSI¥¯KI, p³yty I KASETY?
PE£NA OFERTA WY£¥CZNIE:
43-190 MIKO£ÓW, ul. ¯wirki i Wigury 6
B. H. Lumen Tel.: 0327383869;
Fax: 0327389412;
b.h.lumen@voxdomini.com.pl

INNE PUNKTY SPRZEDA¯Y: TORUÑ ul. ¯wirki i Wigury 80
sklep Fundacji Nasza Przysz³oæ na terenie Radia Maryja
Tel.: (56)6108117; POZNAÑ Tel.: (61)8305182
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«...UFAJ
PANU!»
Ps 27,14

W tym wiecie, ka¿dy cz³owiek jest
konfrontowany z przeciwnociami, niepewnoci¹ ¿ycia i ró¿nymi próbami. Tak¿e, na ró¿ne sposoby, cz³owiek jest kuszony, a to  niestety  nie raz prowadzi
go do odrzucenia Boga. Ta sytuacja
mo¿e byæ chwilowa lub sta³a, co rodzi
czêsto bolesne konsekwencje. Dlatego
S³owo Boga rozwietla nasze plany i zachêca, by trwaæ w wierze, pomimo prób,
przeladowañ... Psalmista zachêca
(27,14): «Ufaj Panu, b¹d mê¿ny, niech
siê twe serce umocni, ufaj Panu!»
ZAWSZE UFAJ BOGU
Nasza wiara w Boga to prawdziwy
skarb, którego musimy z powag¹ strzec.
Uwa¿ni na S³owo Bo¿e musimy bez przerwy dociekaæ, jaka jest wola Boga wobec nas, czego On pragnie i czy nasze
plany s¹ zgodne z tym, czego On od nas
oczekuje, albo czy s¹ dobre dla nas, dla
naszych bliskich.
Zdarza siê czasem, ¿e realizujemy
plany, które wydaj¹ siê przychodziæ od
Pana, liczne znaki wskazuj¹ na ich bliskie urzeczywistnienie, na wype³nianie
woli Boga, konkretnie w odniesieniu do
naszego ¿ycia. Có¿ jednak robiæ, gdy na
wynik trzeba czekaæ, albo gdy niepowodzenie przychodzi po to, aby wszystko
leg³o w gruzach?
Kilka rzeczy trzeba tu uciliæ:
Wszystko, co robimy, powinno byæ
sprawiedliwe, dobre, otoczone ustawiczn¹ modlitw¹. Bóg na pierwszym miejscu
 we wszystkich sprawach. Czy mój plan
jest zgodny z wol¹ Pana, czy s³u¿y naszemu dobru? Jeli nie, nie ma ¿adnej
potrzeby, aby go realizowaæ. Ale jeli to,
czego pragniemy, jest w harmonii z wol¹
Bo¿¹, wtedy trzeba siê stanowczo przy³o¿yæ do tej sprawy, staraj¹c siê bez przerwy patrzeæ na palec Boga, wskazuj¹cy
na to, co robimy i odczytywaæ, czego On
wydaje siê od nas wymagaæ. I pewne
jest, ¿e wtedy Bóg przychodzi potwierdziæ Swoj¹ obecnoæ w naszym planie,
w naszym uczuciu lub w jakim wydarzeniu odnosz¹cym siê do naszego ¿ycia. We wszystkich wypadkach trzeba siê
staraæ otwieraæ dobre drzwi, strzec na-
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dziei, ¿e jeli to Bóg nas gdzie prowadzi, w takim razie powiedzie siê nam,
gdy¿ On jest Wszechmog¹cy. W Ewangelii wed³ug w. Mateusza zostawi³ nam
zachêtê (7,7): «Procie, a otrzymacie,
szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a
otworz¹ wam».
Zdarza siê, ¿e czasem co idzie nam
dobrze, zgodnie z naszym zamiarem, po³¹czonym z zamiarem Bo¿ym. A potem 
nagle  stop. Zatrzymuje nas nieoczekiwane niepowodzenie. Nie pojmujemy
wtedy, po co przeszlimy ca³¹ tê drogê,
po co te bezu¿yteczne wysi³ki. Ogarnia
nas poczucie opuszczenia. I mo¿e siê
nawet zdarzyæ, i¿ odniesiemy wra¿enie,
¿e Bóg siê nami bawi. Idziemy naprzód
z Nim, w ufnoci, a tu: przychodzi przeszkoda, niepowodzenie. Bóg wydaje siê
wtedy daleki, nawet bezsilny, i co gorsza
 pozbawiony mi³oci wobec nas. Te odczucia, które m¹c¹ nasze dusze, s¹ znane wszystkim ludziom i bêd¹ je poznawali bardziej lub mniej przez ca³e swoje
¿ycie.
Kiedy zagl¹damy do opisów biblijnych
postaci, do ¿yciorysów wiêtych, widzimy jak ta rzeczywistoæ, a¿ po kres mo¿liwoci, by³a równie¿ przez nich prze¿ywana... A jednak zachowywali wiarê, nadziejê w Bogu Zbawcy.
Na Bo¿y rozkaz Abraham opuci³ swój
kraj i krewnych (Rdz 17,4nn). Cierpia³
przez lata, oczekuj¹c na wype³nienie siê
Bo¿ej obietnicy. Gdy patriarcha by³ ju¿
stary i gdy obietnica akurat zaczyna³a siê
w koñcu wype³niaæ, wtedy Bóg przyszed³
z ¿¹daniem, aby on z³o¿y³ Mu w ofierze
swego syna Izaaka. Jaki nieopisany ból,
jakie niezrozumienie dla Bo¿ych wyroków musia³o byæ w Abrahamie, który jed-

nak mimo to s³ucha, w swym smutku, s³ucha Boga z ufnoci¹. Bóg bada wszystko, widzi wiarê umi³owanego dziecka,
które zachowuje ufnoæ, ¿e dokona siê
cud. I Bóg interweniuje w ostatniej chwili.
BIBLIA JEST USIANA
PRZYK£ADAMI UFNOCI
Jakub, który naby³ prawo starszeñstwa od swego brata-bliniaka Ezawa,
jest zmuszony uciekaæ daleko i schroniæ
siê na wygnaniu w obcym kraju (por. Rdz
25,19nn). ¯y³ jako cz³owiek prawy, a zobowi¹zany by³ s³u¿yæ, ciê¿ko pracuj¹c
przez wiele lat u Labana, aby polubiæ
tê, któr¹ jego serce kocha³o, Rachelê.
Liczne próby spad³y na niego, musia³ nawet walczyæ z Bogiem. Jego pamiêtne
zmaganie siê z pos³añcem z Nieba jest
w gruncie rzeczy tak¿e wyra¿eniem duchowej walki duszy z Bogiem. Jakub wychodzi z tej walki zwyciêski i Bóg nazywa go odt¹d Izraelem. Bêdzie mieæ dwunastu synów i córkê, Dinê. Wiele lat póniej Józef (syn Racheli, która potem zrodzi Beniamina  por. Rdz 35,24nn  a
innych synów zrodzi Lea oraz s³u¿¹ce Zilpa i Bilha) zostanie przez zazdrosnych
braci sprzedany przygodnym kupcom.
Znajdzie siê w Egipcie, on: umi³owany
syn Jakuba. Przez ca³e lata Józef bêdzie
cierpieæ z powodu tej straszliwej zdrady
i oddzielenia od rodziny. Ale jak jego ojciec, on tak¿e zawsze ufa Bogu, pomimo bólu i niezrozumienia po³o¿enia, które wydaje siê beznadziejne. Bóg go podniesie. Stanie siê drugim cz³owiekiem
Egiptu, zaraz po Faraonie, który mu okazuje ca³kowite zaufanie. Kiedy za nadejdzie klêska g³odu, to w³anie on ocali
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Izrael i odnajdzie z radoci¹ ca³¹ sw¹ rodzinê.
Popatrzmy na ¿ycie Moj¿esza (por. Wj
2,1nn). Uratowany z wody, wychowany
w domu Faraona, zostaje poruszony na
widok nêdzy hebrajskich niewolników.
Aby broniæ swoich wspó³ziomków  zabija Egipcjanina. Jest wiêc zmuszony
uciekaæ na wygnanie. Przez czterdzieci
lat zajmuje siê stadem swego tecia Jetro. Potem, kiedy ma osiemdziesi¹t lat,
Bóg objawia siê mu, przemawiaj¹c do
niego w gorej¹cym krzewie. I on ocali
Izrael, który siê sta³ wielkim narodem.
Wszyscy znamy tê historiê: Pascha, cudowne przejcie przez morze, dziesiêæ
przykazañ, Arka Przymierza i Tablice Prawa, manna, liczne cuda, Bóg rozmawiaj¹cy z Moj¿eszem w namiocie, lud o karku sztywnym, czterdzieci lat wêdrówki
na pustyni, próby i dowiadczenia i tak
dalej. Kiedy Moj¿esz osi¹gnie wiek stu
dwudziestu lat nie ujrzy ziemi obiecanej,
spojrzy na ni¹ z daleka i odejdzie do Pana...
A có¿ powiedzieæ o Hiobie i prorokach
umêczonych dla Pana? wiêty Jakub tak
pisze w swoim licie (5,10.11): «Za przyk³ad wytrwa³oci i cierpliwoci wecie,
bracia, proroków, którzy przemawiali w
imiê Pañskie. Oto wychwalamy tych, co
wytrwali. S³yszelicie o wytrwa³oci Joba
i widzielicie koñcow¹ nagrodê za ni¹ od
Pana; bo Pan pe³en jest litoci i mi³osierdzia..»
Rzeczywicie, nadzieja pok³adana w
Bogu, zawsze pozostawa³a ¿ywa w sercach sprawiedliwych, wiêtych, nawet w
najwiêkszych cierpieniach. Nasz Pan
sam pokaza³ nam drogê. Nie uchyli³ siê
od cierpienia. Przyszed³ On: Doskona³y,
Sprawiedliwy, Syn Boga. Da³ ca³¹ sw¹
Mi³oæ, dokonywa³ uzdrowieñ, cudów,
znaków, które potwierdzi³y, ¿e jest Mesjaszem. Przekaza³ Bo¿e wieczne S³owo, zdolne ocaliæ dusze i zbawiæ ca³y
wiat. I cierpia³ wiêcej ni¿ jakikolwiek
cz³owiek. Zniós³ straszn¹ mêkê mierci
na Krzy¿u, niepowodzenie w oczach
wszystkich, zgorszenie, szyderstwo. A
Dziewica Maryja pod Krzy¿em  czy¿
mog³a to poj¹æ? Jednak i Ona ofiarowuje siê wraz z Synem Bogu Ojcu. Aposto³owie, którzy szli za Jezusem bêd¹ widzieæ najpierw tê tragediê jako niepowodzenie. Ale to tam, nasze spojrzenie siê
zmienia. Niepowodzenie bywa czêsto
tylko chwilowe. Klêska, niepowodzenie
chwilowe skrywa  gdy jest oddawane
Bogu  zwyciêstwo wiêksze: Zmartwychwstanie. Taka jest tak¿e rzeczywistoæ
naszych planów, naszego ¿ycia w Bogu.

Musimy bez przerwy zachowywaæ ufnoæ, ¿e Bóg zadzia³a w stosownej chwili.
Trzeba Mu zatem pozwoliæ dzia³aæ, gdy
my u¿ylimy ju¿ wszystkich rodków
s³usznych, niezbêdnych, aby powiod³y
siê w mi³oci i w Bo¿ej prawdzie nasze
plany, nasze ¿yczenia. Nadzieja jest cnot¹ bosk¹, teologaln¹, wraz z wiar¹ i mi³oci¹. Mówi siê, ¿e to cnoty teologalne,
poniewa¿ odnosz¹ siê do Boga. One id¹
ze sob¹ w parze i s¹ nadprzyrodzone
(por. 1 Kor 13,13). Bóg daje Siebie dla
uwolnienia cz³owieka i dla udzielenia mu
pomocy, aby w Nim wzrasta³. Nadzieja
(gr. elpis, elpizô) to «kotwica dla naszej
duszy» (por. Hbr 6,18.19), jest cierpliwoci¹, sta³oci¹ (por. 1 Tes 1,3; 2 Tes 1,4;
Tt 2,2)
Nadzieja znosi, z uporem i odwag¹,
próby: nie daj¹ce siê unikn¹æ i czasem
straszne. Jest pe³na wytrwa³oci i zaufania pok³adanego w Bogu. Wszystko
otrzymuje, o ile to, co czynimy, zgodne
jest z wol¹ Boga. Dlatego jest napisane,
abymy «naladowali tych, którzy przez
wiarê i cierpliwoæ staj¹ siê dziedzicami
obietnic» (por. Hbr 6,12) i Aposto³ b³aga
(Jk 5,7): «Trwajcie wiêc cierpliwie, bracia, a¿ do przyjcia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki
nie spadnie deszcz wczesny i póny».
Tak! Trzeba zawsze ufaæ Bogu, który
nam pomaga wzrastaæ w ³asce i w wierze, i kieruje nasze ¿ycie ku dobru, ku
dobrom wiecznym, ku Niebu.
«On jest cierpliwy w stosunku do was.
Nie chce bowiem niektórych zgubiæ, ale
wszystkich doprowadziæ do nawrócenia»
(por. 2 P 3,9)
Zatem we wszystkich okolicznociach,
dziêkujmy Bogu, za wszystkie jego dobrodziejstwa, za jego zamiary, które nas
przekraczaj¹, za jego Mi³oæ nieskoñczon¹ i wieczn¹.
«Zdaj siê na Pana: On ciê wybawi»
(Prz 20,22). «Szczêliwy, komu pomoc¹
jest Bóg Jakuba, kto ma nadziejê w Panu,
Bogu swoim» (Ps 146,5).
Jacques Magnan
Nadzieja sk³adana w Bogu, w Jego dzia³aniu, cechuje siê tak¿e cierpliwoci¹ (gr. makrothymia) i z niej wynika odwaga, ¿arliwoæ, wytrwa³oæ serca. Sta³oæ (gr. hypomonè), to wytrzyma³oæ w wierze i próbie (por. Hbr 12,2n;
Rz 12,12; 1 Kor 13,7; 2 Kol 1,6; 2 Tes 1,4; Jk 1,
3; Ap 14,12), z niej wynika nadzieja (por. Rz 5,
3n; 8,25 itd.). Oczekiwanie (gr. ekdekhomai,
prosdekhomai) opisuje postawê sta³ego przyjmowania (por. Gal 5,5; Flp 1,20; Tt 2,13; Mt
11,3), czujnoci (gr. apokaradokia) por. Mt 27,
43; Hbr 2,13). Ufnoæ (gr. hypostasis) okrela
pewnoæ (por. 2 Kor 9,4; 11,17; Hbr 3,13), czyli
wiarê (gr. pistis) por. Mt 27, 43; Rz 3,27n; 10,
14n; Ga 1,11n; Dz 5,11; 2 Tes 2,13; 2 Kor 1,9;
3,4; 2 Tes 3,4; Flp 1,14; Hbr 2,13).

Nasza NOWA
KSI¥¯KA
ju¿ w sprzeda¿y!
Bóg "wybra³ nas, abymy byli
wiêci i nieskalani przed Jego Obliczem..."  tak zapewnia nas w Licie do Efezjan w. Pawe³ (por. 1,
4). Nasza nowa ksi¹¿ka prezentuje  w sposób ¿ywy i poci¹gaj¹cy, a zarazem obiektywny i rzeczowy  sylwetki 75 osób, które
potraktowa³y na serio Bo¿e wezwanie do wiêtoci, staj¹c siê dla
nas przyk³adem.
¯yli w ró¿nych epokach historycznych, w odmiennych warunkach kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych, a po³¹czy³o ich to samo pragnienie, by
w swoim ¿yciu upodobniæ siê do
Boga wo³aj¹cego do wiata:
"B¹dcie wiêtymi,
bo Ja jestem wiêty" (1 P 1,16).
S¹ wród nich osoby wieckie,
s¹ osoby duchowne, s¹ matki,
mê¿owie, ma³¿onkowie, osoby
samotne, s¹ starcy i dzieci oraz
ludzie m³odzi, których Bóg wezwa³ do wiecznoci, gdy ledwie
rozpoczêli doros³e ¿ycie, bo ju¿
osi¹gnêli wy¿yny ducha i zjednoczyli siê z Bogiem przez ofiarê
ze swojego ¿ycia, mi³oæ i s³u¿bê.
Zaduma nad moc¹ ich ducha i
ich radoci¹ przekraczania siebie
z mi³oci do Boga, który zachwyci³ ich duszê, to dla nas drogowskaz w wêdrówce do Nieba, po ladach, jakie nam zostawili...

Wybra³ nas,
abymy byli
wiêci
i nieskalani...
Sylwetki wiêtych,
b³ogos³awionych
i kandydatów
na o³tarze

Ksi¹¿ka liczy 784 strony.
Posiada tward¹ oprawê.
Cena ksi¹¿ki: 35 z³
+ koszt wysy³ki
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Rozmowa z ojcem Jozo Zovko 10 wrzenia 2006 w Medziugorju

NIE POWINNIMY NIGDY W ¯YCIU
TRACIÆ NADZIEI I WIARY

Ojca Jozo spotkalimy na górze Kri- powinnimy go przyj¹æ jako znak nasze- sa, podczas gdy wypowiedzia³ On mo¿evaæ. W³anie skoñczy³a siê uroczysta go wyzwolenia. Ona chce nam powie- dl¹c siê s³owa: Ojcze, przebacz im, pomsza wiêta z okazji wiêta Podwy¿sze- dzieæ, ¿e powinnimy siê uczyæ od Jej niewa¿ nie wiedz¹, co czyni¹. To w³ania Krzy¿a wiêtego. Przyby³o wiele osób Syna, który zniós³ dla nas cierpienie i nie wtedy zrodzi³ siê prawdziwy pokój i
z ca³ego wiata.
mieræ, by nas wszystkich ocaliæ i wyba- to nie jest ¿aden przypadek, ¿e na powiæ.
cz¹tku objawieñ, w pierwszych dniach,
 Co móg³by nam ojciec
powiedzieæ przy tej sposobnoci?
 Ojciec jest ka¿dego roku obec- wyrazy: POKÓJ, POKÓJ, POKÓJ - przychodzi³y do nas od strony Kri¿evaæ.
 Ten t³um, który siê zebra³ na górze ny w czasie tych uroczystoci. Jak ojTak¿e dzi, tak jak wówczas gdy krzyKri¿evaæ to tylko znak, jak wa¿ny jest ciec je prze¿y³?
¿owano Chrystusa, ten wiat nie wiedzia³
krzy¿ w naszym ¿yciu. Ju¿ od 2000 lat
 Jestem szczêliwy, ¿e dzi mogê tu
i nie wie, co czyni. Cz³owiek nie wie, co
krzy¿ zajmuje w dziejach ludzkoci byæ i ¿e mogê dzieliæ moj¹ radoæ z tak
robi i dlatego idziemy po b³êdnych droszczególne miejsce w naszym ¿yciu jako wieloma pielgrzymami z ca³ego wiata,
gach tego wiata. Cz³owiek nie rozumie
znak i symbol. Kri¿evaæ ma szczególne którzy z pewnoci¹ przybyli tu tak¿e po
tajemnicy krzy¿a i tego, co przez krzy¿
znaczenie dla tych ludzi. Mieszkañcy to, aby swe krzy¿e, cierpienia, bóle - przymo¿na osi¹gn¹æ. Wszyscy modlimy siê
tego miejsca postawili ten krzy¿ ju¿ w nieæ i ofiarowaæ Panu. Jak s¹dzicie, dlastale, aby Bóg nas strzeg³ przed ró¿nyroku 1933. Powodem by³a chêæ uczcze- czego przybyli? Dlaczego pokonali setki
mi krzy¿ami, jednak tylko przez krzy¿ monia rocznicy 1900 lat Mêki i mierci Chry- kilometrów, aby dzi tutaj byæ? Nie mam
¿emy siê zbawiæ. Dlatego jest bardzo
stusa na Krzy¿u na Golgocie. Ludzie ci ¿adnej innej odpowiedzi jak tê, której
wa¿ne, ¿ebymy z Jezusem odmawiali
chcieli tak¿e, aby dziêki temu Bóg chro- udziela³a Gospa przez te wszystkie lata:
modlitwê przebaczenia, aby Bóg nam
ni³ ich przed ró¿nymi nieszczêciami ta- Ona wskazuje swym palcem na Syna, za
przebaczy³, poniewa¿ nie wiemy, co rokimi jak g³ód i wojna.
którym musimy iæ i któremu musimy
bimy i co zaniedbujemy.
Ta 8-metrowa budowa z betonu by³a oddawaæ nasze bóle i cierpienia. Wszy£aski, które ludzie otrzymuj¹ tutaj, s¹
wyznaniem wiary ludzi wierz¹cych i mu- scy ci pielgrzymi przybyli po to, aby byæ
bardzo wielkie. Ludzie przychodz¹ dosia³a ju¿ byæ w planie Boga, co uwidocz- wiadkami, ¿e z Synem ukazuje siê Dziek³adnie w to miejsce po to, aby te ³aski
ni³o siê poprzez objawienia Gospy w Me- wica Maryja, ¿eby im podziêkowaæ za
otrzymaæ. Przychodz¹ przemierzaj¹c tydziugorju. W³anie na tym miejscu cz³o- cierpienia i boleci, gdy¿ staje siê dla nich
si¹ce kilometrów, gdy¿ wiedz¹, ¿e nie
wiek odnawia siê i na nowo rodzi siê jasne, ¿e dziêki Jezusowi maj¹ mo¿lipojad¹ do domu z pustymi sercami, lecz
wiat. Tu cz³owiek mo¿e moc¹ Krzy¿a woæ na nowo dojæ do Boga i otrzymaæ
¿e nape³ni je b³ogos³awieñstwo, szczêzatrzymaæ moc szatana, który chcia³by wieczne ¿ycie.
cie, pokój i zadowolenie.
zniszczyæ wiat, który da³ nam Bóg.
Moim zdaniem miejsce to bardzo siê
W czasie objawieñ s³yszelimy niezli Powiedzia³ ojciec, ¿e ten Krzy¿ zmieni³o od czasu pierwszych dni obja- czon¹ iloæ razy, ¿e Matka Bo¿a jest tu
ma wielkie znaczenie od pocz¹tku wieñ. Szczególnie wtedy, gdy przy tym bez przerwy obecna i ¿e czuwa pod krzyobjawieñ. Jak by³o to wczeniej, kie- 8-metrowym krzy¿u pojawi³ siê wietlisty ¿em i ¿e czeka na ka¿dego z nas, a¿
napis - przes³anie: POKÓJ. Wówczas i
dy by³ ojciec proboszczem?
przyjdziemy do Jej Syna.
ja zacz¹³em siê nad tym zastanawiaæ:
 Przypominam sobie niedzielê, kieObecnoæ Gospy w tym miejscu jest
pokój zrodzi³ siê nie gdzie indziej jak tyldy jeszcze by³em tu proboszczem. Oddla nas wielkim znakiem i pociech¹. Ona
ko na Golgocie w najwiêkszym cierpieprawia³em Mszê w. o 8.30 w kociele.
zalewa mi³oci¹ nasze serce z kamienia
niu, z otwieraj¹cego siê serca ChrystuPo tej mszy zauwa¿ylimy, ¿e
i b³ogos³awi jednoczenie nasz¹
krzy¿a nie by³o, znik³, tak jakby go
duszê i wszystko to, co nas drêkto ukry³. Gospa da³a nam w ten
czy: nasze cierpienia i bóle. Dlasposób znak. To Ona przykry³a go
tego musimy byæ zawsze szczêwelonem. Nie moglimy dojrzeæ
liwi, ¿e Ona jest nasz¹ Matk¹. Jak
krzy¿a, lecz tylko wiat³o w formie
matka, która kocha dzieci i troszkrzy¿a. To mogli widzieæ w tych
czy siê o ka¿de Swoje dziecko na
pierwszych dniach wszyscy, któtym wiecie. Ona nas zaprasza,
rzy uczestniczyli w tej mszy w.
abymy wrócili do Jej Syna, a
By³o póniej jeszcze wiele ró¿nych
przede wszystkim, abymy pojêli i
znaków, które by³y zwi¹zane z tym
zrozumieli, co Jej Syn dla nas i z
krzy¿em. A¿ do dzi Matka Bo¿a
powodu naszych grzechów zniós³
wskazuje bezustannie na krzy¿,
i w dalszym ci¹gu znosi. Dlatego
wskazuje na Syna i chcia³aby poMatka Bo¿a dodaje nam otuchy
wiedzieæ nam, ¿e powinnimy
jak matka, zachêcaj¹c nas bez
czciæ krzy¿ i ¿e w naszym ¿yciu O. Jozo w rozmowie z m³odymi wizjonerami przerwy do nawrócenia i do mo-
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dlitwy. Ona jest tak wiele lat miêdzy nami,
bo nie chce nas nigdy zostawiæ samych i
chce nam pomóc dojæ z ³atwoci¹ do
Jej Syna Jezusa.
 S³yszy siê, ¿e ka¿dego dnia w
Medziugorju dokonuj¹ siê fizyczne
i duchowe cuda. Dopiero co opowiedzia³ nam ojciec o wiadectwie uzdrowienia. Czy móg³by ojciec powtórzyæ to jeszcze raz naszym czytelnikom?
 Rzeczywicie ka¿dego dnia, mo¿emy byæ wiadkami wielkiej mi³oci Boga,
która wlewa siê w serca ludzi. Tak, przed
chwil¹ opowiedzia³em o uzdrowieniu, jakie mia³o miejsce przed dwoma tygodniami. Chodzi o kobietê, która zosta³a uzdrowiona z raka. Uprawia³a sport. By³a prezesem klubu sportowego w Chorwacji.
Leczono j¹ we wszystkich centrach medycznych w ca³ej Chorwacji i lekarze nie
mogli jej zbytnio pomóc. Powiedzieli jej,
¿e nie ma ju¿ dla niej ¿adnej szansy na
pokonanie tej ciê¿kiej choroby. Kobieta,
przygotowuj¹c siê na mieræ, postanowi³a
siê jeszcze raz wyspowiadaæ. Kap³an,
który w czasie spowiedzi dowiedzia³ siê
o jej chorobie, poleci³ jej, aby na trzy dni
uda³a siê do Medziugorja.
I tak przyby³a siê tu pomodliæ, wraz z
mê¿em. Po wykonaniu pokuty, któr¹ kap³an jej zleci³, wróci³a do tych samych lekarzy, do tej samej kliniki, w której by³a
leczona, na badania. Lekarzom wydawa³o siê, ¿e co jest nie w porz¹dku, wiêc
powiedzieli jej, ¿e aparatura uleg³a uszkodzeniu. Zawo³ali natychmiast techników, by sprawdzili sprzêt. Dowiedzieli siê
jednak, ¿e z aparatur¹ by³o wszystko w
porz¹dku i ¿e funkcjonowa³a bardzo dobrze.
Dla lekarzy wszystko by³o zagadkowe i niejasne, poniewa¿ nie stwierdzili
¿adnego ladu raka. Na zakoñczenie
zapytali wiêc, gdzie ich pacjentka by³a i
co robi³a od czasu ostatniego badania.
Kobieta opowiedzia³a im, ¿e posz³a do
spowiedzi i kap³an jako pokutê wyznaczy³ jej spêdzenie trzech dni w Medziuguorju.
Lekarz owiadczy³, i¿ teraz jest
wszystko jasne, dlaczego rak znik³ i ¿e
powinna by³a od razu powiedzieæ, ¿e by³a
w Medziugorju.
 Ojcze Jozo, co chcia³by ojciec
powiedzieæ nam na zakoñczenie?
 Przez to prawdziwe zdarzenie, które wam opowiedzia³em, chcia³bym powiedzieæ wszystkim, ¿e Bóg jest wielki i
nieogarniony. Nie powinnimy wiêc nigdy
w ¿yciu traciæ wiary i nadziei. Kiedy wszy-

scy nas odrzucaj¹, powinnimy wiedzieæ,
¿e mi³oæ Boga wiêksza jest ni¿ wszystko i ¿e od Niego wszystko mo¿emy dostaæ, kiedy rzeczywicie wierzymy.
Na koñcu chcia³bym pob³ogos³awiæ
wszystkich czcicieli Królowej Pokoju, aby
dalej wytrwale postêpowali naprzód drog¹ wytyczon¹ przez Gospê w Medziugorju. Wszyscy, którzy odczuwaj¹ krzy¿, powinni byæ wiadomi tego, ¿e jest to znak,
¿e znajduj¹ siê na w³aciwej drodze. Kiedy upadaj¹ pod krzy¿em jest to znak, ¿e
maj¹ powstaæ i iæ dalej, jak czyni³ Je-

zus. Kiedy kto odczuwa, ¿e jest opluwany, niech wie, ¿e czeka ju¿ Weronika,
która obetrze twarz chust¹. Nie lêkajcie
siê niczego, wiedz¹c, ¿e Bóg jest z nami.
Panie, proszê Ciê w szczególny sposób,
aby Twoje rêce rozpostar³ nad wszystkimi, którzy cierpi¹ z powodu krzy¿y.
Nagradzaj ich wielkim pokojem,
szczêciem i radoci¹.
Niech Twa Mi³oæ ogarnie ich serca!
Przek³ad z niem: E.B.
Medjugorje. Gebetsaktion... nr 83 (4/
2006), str. 18-21

Jeli chcesz odpowiedzieæ na zaproszenie Matki Bo¿ej
Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne HALINA
organizuje przez ca³y rok wyjazdy do Medziugorja
oraz do innych sanktuariów Europy i wiata
Tel./fax: 0322422390 Tel. komórkowy: 0-601471527
Strona w internecie: http://republika.pl/bpt_halina
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MÊCZEÑSTWO
VICKI
IVANKOVIÆ
Vicka urodzi³a siê 3 wrzenia 1964 r.,
w Bijakovici, jednej ze wsi Medziugoria.
Jest córk¹ Pero i Zlaty, ma siedmioro rodzeñstwa. 24 czerwca 1981 r., mia³a
skoñczyæ zawodow¹ szko³ê tekstyln¹ w
Mostarze. Po pierwszym objawieniu Matki Bo¿ej, nie powróci³a ju¿ do nauki, aby
tym pe³niej poswiêcaæ czas pielgrzymom.
Od tamtej chwili, Maryja objawia³a siê
jej codziennie, z wyj¹tkiem kilku krótkich
okresów, w których cierpienie wynikaj¹ce z Jej nieobecnoci mia³o byæ ofiarowane za zbawienie wiata.
Vicka podró¿owa³a po ca³ym wiecie,
g³osz¹c Orêdzie Pokoju Matki Bo¿ej.
Wysz³a za m¹¿ 26 stycznia 2002 r. za
Mario Mijatovica. Maj¹ dwoje dzieci: Mariê Sofiê (14 stycznia 2003) i Ante (18 padziernika 2004).
Medziugorje, padziernik 1987, przedpo³udnie. Elegancka dama, ze szwajcarkiego Baie, wraca do domu Andjelko Ostoica bardzo rozczarowana. £agodnym
g³osem, wymawiaj¹c wyranie ka¿d¹
sylabê, mówi:
 Dzisiaj nie widzielimy Vicki, która
prze¿ywa swoj¹ Mêkê. Jak pani s¹dzi,
Liso, czy jutro...
 Tak, jutro bêdzie mo¿na j¹ spotkaæ.
I rzeczywicie, nazajutrz Vicka jest na
miejscu, radosna i promienna w przedpo³udniowym s³oñcu.
mieræ i wyzwolenie, tytu³ poematu
symfonicznego Ryszarda Straussa, to
ca³e ¿ycie Vicki Ivankovic, od pewnego
wiosennego wieczoru w 1982 r., kiedy to
choroba odzywa siê po raz pierwszy 
migreny, omdlenia, coraz gwa³towniejsze
i czêstsze w ci¹gu kolejnych dni, a tak¿e
zapalenie stawów. Ból przygwa¿d¿a j¹
do ³ó¿ka, zmuszaj¹c do bezruchu. Odzyskawszy si³y, Vicka wraca do pielgrzymów, nie wyjaniaj¹c niczego Zlatej,
swojej matce, która wspó³cierpia³a z ni¹
w g³êbokim milczeniu.
Podczas rozmowy z franciszkaninem
Janko Bubalo w grudniu 1983 r., Vicka
wyzna w koñcu:
«Niewiele mogê opowiedzieæ. Gospa

ukazywa³a mi siê codziennie, bardzo radosna i radzi³a, bym z³o¿y³a moje cierpienie Panu Jezusowi w ofierze za nawrócenie grzeszników. Wystarczy³o mi J¹ zobaczyæ, abym poczu³a siê umocniona».
Do owej chwili, by³y to dolegliwoci
znane medycynie. Zmiana nast¹pi jednak wieczorem 15 sierpnia 1984. Oko³o
godziny 23, Vicka przebywa w swoim
pokoju razem z dwiema siostrami, An¹ i
Mirjan¹, przygotowuj¹c siê do czuwania
modlitewnego na górze Krizevaæ. Nagle,
odczuwa silne bóle g³owy, które j¹ zmuszaj¹ do po³o¿enia siê. Siostry czekaj¹
przez chwilê na tarasie, a poniewa¿ Vicka nie wychodzi, Ana zagl¹da do pokoju, gdzie zastaje Vickê le¿¹c¹, spokojn¹
i umiechniêt¹, tak, jak w chwilach objawieñ.
Tej samej nocy, w domu s³ychaæ jednak wo³anie:
«Jezu, Bo¿e mój!» i jêczenie z bólu.
Ana spontanicznie klêka i prosi:
«Bo¿e, ulituj siê nad ni¹!»
Na co Vicka odpowiada:
«Nie miej nade mn¹ litoci».
Okres do 25 wrzenia 1988, to tragiczny ci¹g powa¿nych ataków choroby i pobytów w szpitalu w Zagrzebiu, gdzie Vicka przechodzi badania fizyczne, psycho-

logiczne i psychiatryczne. Lekarze wysuwaj¹ dwie hipotezy: przyczyn¹ jest widoczna na zdjêciu rentgenowskim, niemo¿liwa do zoperowania cysta pomiêdzy
mózgiem a mó¿d¿kiem, lub histeria na
tle religijnym.
Obydwie zostaj¹ odrzucone. Cysta
jest ma³a, niez³oliwa, nie rozwija siê,
wiêc nie mo¿e powodowaæ dolegliwoci.
Histeria nie zostaje potwierdzona przez
¿adnego z konsultowanych specjalistów,
którzy w podsumowaniu stwierdzaj¹:
«Vicka jest zdrowa psychicznie».
Réné Laurentin mówi o stygmatach
wewnêtrznych:
«Widzia³em, jak osunê³a siê na ³ó¿ko
i trwa³a tak bezw³adnie jak kawa³ek materia³u. Czy zachowa³a wiadomoæ? Póniej wyjawi³a, ¿e tak. Cierpia³a bez grymasów i jêków. ( ) Niekiedy mia³a objawienia. Ca³ymi godzinami, czasem d³u¿ej ni¿ dobê, by³a jakby nieobecna; powraca³a nagle, z radosnym umiechem,
gdy wszystko minê³o, zrównowa¿ona,
wspieraj¹ca, lekcewa¿¹ca w³asne problemy. Nigdy siê nie skar¿y³a.»
Wszystkiego tego, s³owo w s³owo, by³am wiadkiem w 1988 roku.
25 lutego 1988, w licie do Komisji
Episkopatu biskupa Pavlo ¯anica, napi-
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sze ona, ¿e jej choroba nie jest kar¹, ale
darem Bo¿ym, przyjêtym dobrowolnie,
aby pomóc grzesznikom w uzdrowieniu
z choroby grzechu; ¿e mêka ta ma zakoñczyæ siê 25 wrzenia; wówczas to
Bóg j¹ uzdrowi. I rzeczywicie tak siê stanie.

DLACZEGO CIERPIENIE?
Pytana o sens swojej mêki, Vicka zachowuje daleko id¹c¹ dyskrecjê.
«Cierpieæ, to milczeæ»  powtarza
przez wszystkie te lata.
«Nie nale¿y zbyt wiele o tym mówiæ.
Jeli naprawdê sam Bóg ¿¹da od nas
cierpienia, oczekuje On ca³kowitej i pokornej ofiary. Wszystko dokonuje siê pomiêdzy Nim a mn¹».
Mo¿emy zatem jedynie próbowaæ odgadn¹æ jej prze¿ycia z kilku oderwanych
zdañ, jakie wypowiada w czasie swoich
objawieñ. W 1983, do franciszkanina
Janka Bubalo skieruje ona s³owa:
«Gospa poradzi³a mi, abym ofiarowa³a moje cierpienie w intencji nawrócenia
grzeszników».
Pewnego dnia, z niezwyk³ym spokojem zwierza siê biskupowi Franiciowi:
«¯ycie, mieræ, choroba, zdrowie 
wszystko jest darem, jeli Bóg tak zechce...»
Na s³owa Zlaty: «Córeczko, dlaczego
nie poprosisz Gospy, aby choæ trochê
skróci³a twoje boleci?», Vicka odpowiada: «Mamo, gdyby wiedzia³a, ile dusz z
nich korzysta, nie pyta³aby mnie o to.»
Myli te przypominaj¹ nam Orêdzie
Pokoju, otrzymane przez Vickê od jej
Nauczycielki, Matki Bo¿ej:
«Pomylcie. Oto, dlaczego cierpicie:
aby byæ solidarnymi ze Wszechmog¹cym, który wci¹¿ dzisiaj cierpi z powodu
waszych grzechów i dla waszego uzdrowienia. Pamiêtajcie te¿, ¿e cierpienie
zwane ludzkim, jest obrazem cierpienia
Bo¿ego: ofiar¹ z siebie, z³o¿on¹ Bogu
tak, jak uczyni³ to Pan Jezus. Wiedzcie
tak¿e, jaka moc wówczas dzia³a  jest to
moc Chrystusowa: ,,Nauczy³ siê pos³uszeñstwa przez to, co wycierpia³  pisze w. Pawe³  ,,a gdy wszystko wykona³, sta³ siê sprawc¹ zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go s³uchaj¹ (Hbr 5,9). Tylko ³aska mo¿e przywo³aæ tê bosk¹ moc, któr¹ otrzymujemy
dziêki wytrwa³ej modlitwie».

OD ODKUPIENIA
DO ZMARTWYCHWSTANIA
Powiêcaj¹c w³asne zdrowie, wziê³a
ona udzia³ w zbawianiu ludzkoci. Ju¿ w
1986 r., Vicka sprawia niezwyk³e wra¿e-

nie na Réné Laurentinie:
«Jej cierpliwoæ, tak sprzeczna z ¿ywym temperamentem, jest niewyczerpana». W 1990, pisze on: «Do tej pory zdumiewa mnie wiêtoæ widz¹cych z Medziugorja. W porównaniu z tymi m³odymi ludmi czujê siê niewiele wart; wobec
nich, a zw³aszcza wobec Vicki, tracê pewnoæ siebie.»
Rozumiem Réné Lurentina. Vicka pokona³a mieræ. Mówi ona, ¿e powinnimy
¿yæ w Niebie, ju¿ teraz, pozostaj¹c na
ziemi. «Nie ma dla mnie ¿adnej ró¿nicy
miêdzy tym a tamtym wiatem. Nawet
choroba jest darem Bo¿ym. Jestem gotowa umrzeæ w ka¿dej chwili. Lubiê siê
modliæ. Dialog z Bogiem jest najwy¿sz¹
radoci¹ mojego ¿ycia. Rozmawiam z
Nim tak, jak powinno siê to robiæ  ,,od
srca [od serca]. Dowiadczam obecnoci Boga; s³yszê Go i widzê. Pozostajê
w rzeczywistym kontakcie z Nim. Mogê
tylko powiedzieæ, ¿e Bóg jest prawdziwy
i niepojêty. Mi³oæ tê mo¿na odczuwaæ
jedynie we w³asnym sercu».

Mamy tu do czynienia z nadprzyrodzonoci¹, z tym, co Ambroise Gardeil,
dziêki Tomaszowi z Akwinu, uzna³ za
naturalne ukoronowanie ¿ycia w ³asce 
z dowiadczaniem Boga za spraw¹ cnót
teologalnych i darów Ducha wiêtego,
zw³aszcza M¹droci, która pomaga nam
mi³owaæ Majestat Boga Jedynego w Trójcy, Jego nieskoñczon¹ transcendencjê «to, przez co najbardziej jest On Bogiem» i Jego nigdy nie zg³êbion¹ tajemnicê.

SCHODY
Gdy kto z nas, na tej ziemi, uczy siê
pos³uszeñstwa dziêki cierpieniom Mêki,
staje siê on tak jak Jezus, sprawc¹ zbawienia wiecznego dla tych, którzy siê do
niego zwracaj¹ (por. Hbr 5). Vicka doskonale o tym wie: «Najpierw, ukryjcie siê w
Sercu Bo¿ym. Dopiero wtedy procie.»
Przez wzgl¹d na Mêkê, tam gdzie jest
On, przebywa tak¿e ona (por. J 15).
wiadkami tego s¹ t³umy pielgrzymów
w Medziugorju. Sama myl o przybyciu
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tutaj bez mo¿liwoci zobaczenia Vicki
jest dla nich nie do zaakceptowania. Vicka przyjmuje ich w domu swoich rodziców, we wsi Bijakovici, u stóp góry Podbrdo, na której Matka Bo¿a objawi³a siê
w czerwcu 1981. Przemawia z pi¹tego
stopnia zewnêtrznych schodów prowadz¹cych do pokoi na górze.
Scenariusz jest niezmienny. 26 czerwca 1998 r., oko³o godz. 9, podobnie jak
ka¿dego innego poranka, grupa oczekuj¹cych w patio wylewa siê a¿ na ulicê. W
pierwszym rzêdzie, tu¿ przy metalowej
barierce widaæ dwie nastolastki. Wydaje
siê, ¿e b³agaj¹ Vickê wzrokiem o pomoc,
gdy tylko pojawia siê ona u szczytu schodów, by popiesznie zejæ w dó³. Tego
ranka, jej twarz promienieje. Mog³aby
jednak przyjæ tutaj nawet z 40 stopniami goraczki.
«Ci ludzie przybywaj¹ z daleka! Wtedy wstajesz i mówisz: ,,Gospo, ratuj
mnie! Wydaje ci siê, ¿e zaraz upadniesz,
trzymasz siê porêczy, widzisz niewyranie i mylisz: ,,Nie mogê siê tutaj przewróciæ! Wtedy Gospa przychodzi ci z
pomoc¹ i wszystko wraca do normy» 
opowiada Vicka.
Tego ranka, przemawia ona z zapa³em, zwiêle jak zawsze, choæ w przeciwieñstwie do poprzednich lat  dodaj¹c
co od siebie po orêdziu Maryi. Podstawa, czyli to, co Gospa nazywa «glavne
poruke», czyli g³ówne orêdzie: «Mir, Viera, Obracenje, Molitva, Post» (Pokój,
Wiara, Nawrócenie, Modlitwa i Post) 
zostaje przekazane w ci¹gu 15 minut
razem z t³umaczeniem.
Od maja 1985 r., wydaje mi siê, ¿e co
jaki czas przybywa tu ta sama grupa.
Na koñcu, z ty³u, widaæ milcz¹cego cz³owieka, który nie próbuje zobaczyæ Vicki,
ale odchodzi szczêliwy, rozumiej¹c, ¿e
tym, co go przygniata³o, nie by³o cierpienie, lecz, jak powiada w. Teresa z Avila
 gêsta i przejmuj¹ca ciemnoæ, w której dusza jest na wieki oderwana od Istnienia. Tej nocy, uwolniony dziêki Mêce
Vicki, rozp³acze siê on jak dziecko. Nareszcie, poczuje siê kochany czyst¹ mi³oci¹, któr¹ papie¿ Benedykt XVI nazywa «agape, mi³osierdziem», a która nigdy nie by³a dlañ tak jasna i wzruszaj¹ca, jak w umiechu tej niewinnej dziewczyny, cierpi¹cej za niego bezinteresownie.
W patio widaæ równie¿ tych, którzy stoj¹ z utkwionym w niej wzrokiem i powróc¹, nios¹c w sercu s³owa: «Gospa kaze
da» (Maryja mówi, ¿e...). S¹ oni pewni,
¿e za porednictwem Vicki zostali naznaczeni Duchem wiêtym: postem, który
mi³uj¹, modlitw¹, gorliw¹ rozmow¹ z Bo-
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giem, pokojem, nawróceniem i wiar¹, która jest tak¿e zaufaniem do Kocio³a wiêtego.
Dlaczego zostalimy wybrani? Vicka
wie to od dawna: «Orêdzie jest przede
wszystkim dla mnie, czujê siê zobowi¹zana nim ¿yæ, aby przekazywaæ je z g³êbi serca».
Spotkanie koñczy siê krótk¹ modlitw¹.
Natychmiast po uczynieniu przez Vickê
znaku krzy¿a, w jej ramiona pada nastolatka z W³och, chora na bia³aczkê. Dziewczyna z kredowobia³¹ cer¹, bez brwi, z
g³ow¹ owiniêt¹ bia³ym szalem, wygl¹da
na blisk¹ mierci. «Nie p³acz ju¿  uspokaja Vicka  bêdziemy sie modliæ». £zy
przestaj¹ p³yn¹æ, Vicka b³ogos³awi j¹,
modli siê d³ugo i serdecznie j¹ ca³uje. Na
twarz dziewczyny powraca umiech.
To Chrystus ¿yje w niej: «W czym bowiem sam cierpia³, bêd¹c dowiadczany
 pisze w. Pawe³  w tym mo¿e przyjæ
z pomoc¹ tym, którzy s¹ poddani próbom» (Hbr 2).
Przed nadejciem nastêpnej grupy, w
przerwie, wchodzimy do jej pokoju na piêtrze. Vicka siada, zdyszana i zarumieniona. G³êbokie westchnienie, umiech i s³owa:
 Tak siê cieszê, ¿e ciê widzê, Liso!
 Zastanawiam siê, jak dajesz sobie
radê...
 Potrzeba cierpliwoci... Chcia³abym
uczyniæ wszystko dla wszystkich! S¹
Francuzi, Anglicy, Polacy, Koreañczycy,
Brazylijczycy... A ty, jak siê masz? Jak
zdrowie? Co z nowotworem?
 Czujê siê tak dobrze, ¿e chcia³abym
znowu byæ tutaj przewodniczk¹ pielgrzymów.
Nagle Vicka przybiera powa¿ny wyraz twarzy. «Jeli Bóg daje ci chorobê,
to znaczy, ¿e chce tego w danej chwili.
(Vicka mówi g³ono i dobitnie; jestem tym
zaskoczona.) Jeli potem masz prowadziæ grupy, Bóg ci to umo¿liwi. Wa¿ne jest
to, czego chce Bóg, nie ty! Cierpienie jest
wielkim darem. Ono ciê buduje. Cierp w
bliskoci Boga, a wszystko skoñczy siê
dobrze».

MÊCZEÑSTWO PRZECIWNOCI
W czerwcu 2004 r., jak ka¿da kobieta
z dwójk¹ dzieci, Vicka prze¿ywa zwyk³e
problemy ¿yciowe, które w. Teresa z
Avila ocenia w realny sposób  «Mêczeñstwo, to nie tylko przelewanie krwi; to tak¿e zachowywanie przykazañ Bo¿ych.
Prawdziwa cierpliwoæ w przeciwnociach tak¿e czyni nas mêczennikami.»
Vicka zawsze dowiadcza³a takiego
mêczeñstwa, nawet w latach swoich do-

wiadczeñ mistycznych: wyciêcie migda³ków, perforacja wyrostka robaczkowego, guz jelita, zrosty, infekcja i komplikacje wskutek pozostawienia tamponu podczas operacji wyrostka, oparzenia na
twarzy w wyniku upadku na piec kuchenny. Widzia³am j¹ potem 30 kwietnia 1988
r., jej skóra na twarzy wygl¹da³a jak garbowana, ale to ona nas pociesza³a! W
ci¹gu ostatnich lat, jest czêsto nieobecna na swoich schodach, z powodu bólu
nóg, który leczy³a u specjalistów w Zagrzebiu.
W tym wszystkim, «jest do nas podobna» i dyskretnie staje siê ród³em wiêtoci dla innych ludzi. «Nikt za z nas nie
¿yje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie»  pisze w. Pawe³ (Rz 14). Koció³
dodaje: «Nawet najmniejszy z naszych
uczynków mi³osierdzia, przynosi korzyæ
wszystkim, w solidarnoci z wszystkimi
ludmi, ¿yj¹cymi i umar³ymi, na której opiera siê obcowanie wiêtych».

MARIA  EWA
W czerwcu 2004, zgadzam siê s³u¿yæ
jako t³umaczka pewnej starszej pani z
Québecu, która za porednictwem Vicki, od roku 1989, wyjedna³a mnóstwo ³ask
dla trzech pokoleñ swojej rodziny. Jej g³êbokim pragnieniem jest zobaczyæ wszystko na w³asne oczy. Vicka, bêd¹c w szóstym miesi¹cu ci¹¿y, ju¿ nie przyjmuje
pielgrzymów na schodach; jej matka, Zlata, informuje nas, ¿e lekarz zaleci³ córce
jak najwiêcej wypoczynku i poleca nam
udaæ siê do jej domu w Krehin Gradac,
po³o¿onym o kilka kilometrów na wschód
od Medziuugorja.
Nie zastajemy Vicki, ale otwiera nam
jej m¹¿, Mario Mijatovici. To zdumiewaj¹ca postaæ. W Bijakovici, otacza go s³awa bohatera wojennego. Nale¿a³ do oddzia³u ochotników, którzy podczas oblê¿enia Sarajewa przez armiê serbsk¹, wykopali tunel, umo¿liwaj¹cy ewakuacjê
Chorwatów i Muzu³manów z zagro¿onej
dzielnicy miasta.
Ranny w nogi w czasie organizacji
ucieczki, zosta³ przewieziony do Medziugorja, gdzie zaj¹³ siê nim o. Slavko Barbariæ, a po nim  Vicka. Dziêki swoim
kontaktom w Rzymie, pomog³a Mariowi
znaleæ opiekê lekarsk¹ we W³oszech.
Jako kombatant, fascynowa³ on Vickê
swoim bohaterstwem, jako ranny podbi³
jej serce swoim spokojnym przyjêciem
cierpienia, umiechem wdziêcznoci i pogod¹ ducha, które s¹ cechami ludzi o na
wskro dobrej osobowoci.
Nazajutrz, przyjmuje nas Vicka. W
czasie naszej wizyty musi pozostawaæ w
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pozycji siedz¹cej. Gdy rozmawiamy, podchodzi do nas wnuczka Ghislaine. Vicka
spostrzeg³a tê omioletni¹ dziewczynkê,
skrywaj¹c¹ swoje dzieciêce tajemnice w
sposób, który narzuca zbyt wiele rezerwy i
niepokoj¹cego milczenia, odbieraj¹c patrz¹cym radosny umiech.
Vicka bierze j¹ w objêcia i sadza na swoich kolanach. Przez d³u¿sz¹ chwilê, choæ na
pewno wiadoma ca³ej rozmowy, przebywa
duchem gdzie indziej, w g³êbi swojej duszy,
na pewno w obecnoci Boga, tak bardzo jej
spojrzenie wybiega poza czas, p³yn¹cy w
tym pokoju.
Dziewczynka uciszaj¹c siê, przymyka powieki, odprê¿ona tak, jak pielgrzymi dowiadczaj¹cy spoczynku w Duchu podczas
b³ogos³awieñstwa ojca Jozo Zovko w Sirokim Brijegu.
W owej chwili Vicka nie ledzi ju¿ wypowiadanych s³ów. Jej oczy nabieraj¹ tragicznego, choæ nie smutnego wyrazu. Przepe³nia j¹ radoæ, któr¹ Maryja otrzyma³a od
Boga: cierpienie, które staje siê radoci¹,
poniewa¿ odnawia szczêcie Mistycznego
Cia³a Chrystusa. «Radoæ serca  wyjania
Vicka  nic powierzchownego, zewnêtrznego. Szuka³am Boga, On da³ mi radoæ.»
Vicka jest poród nas radoci¹ przemienienia. Jej Mêka uczyni³a j¹ na ziemi, poród nas, istot¹ zmartwychwsta³¹, tak¹, o
jakich pisze w. Pawe³ z Tarsu: «Podobnie
rzecz ma siê ze zmartwychwstaniem. Zasiewa siê zniszczalne, powstaje za niezniszczalne; sieje siê niechwalebne  powstaje chwalebne; sieje siê s³abe  powstaje
mocne; zasiewa siê cia³o zmys³owe  powstaje cia³o duchowe» (1 Kor 15).
Tomasz z Akwinu widzia³ to cia³o jako doskonale podporz¹dkowane duchowi. Ca³kowite panowanie duszy nad cia³em bêdzie
przyczyn¹ jak naj¿ywszego uczucia bycia
prawdziwym sob¹. Wszystko to jednak wyda
siê niczym, w porównaniu z posiadaniem
przez duszê Boga, nieskoñczenie piêknego, umi³owanego i mi³uj¹cego.
Zauwa¿amy to, patrz¹c na rodzinn¹ fotografiê Vicki. Staje siê to jeszcze lepiej dostrzegalne, gdy ogl¹damy ich zdjêcie z
owczarkiem alzackim i gryfonem, którego
delikatnie g³aszcze córka, Maria Sofia.
Mamy wówczas obraz pokoju, który zapanowa³ w Medziugorju. Jest on pokojem
Zmartwychwstania w Sumie Teologicznej,
wed³ug której, w spo³ecznoci wybranych,
radoæ jednych pomna¿a piêkno innych,
ogarniête wielkim weselem ca³ego stworzenia.
Vicka et ses passions. Stella Maris
nr 427 str. 4-7. Przek³. z franc.: A.L.
za zgod¹ wydawnictwa du Parvis,
Szwajcaria.

Orêdzia Matki Bo¿ej
dla parafii w Medziugorju
i dla wiata
Przekazane przez Marijê 25 grudnia 2006
Drogie dzieci, dzi znowu przynoszê wam nowonarodzonego
Jezusa w moich ramionach. On jest Królem Nieba i Ziemi, On
jest waszym pokojem. Drogie dzieci, nikt nie mo¿e daæ wam
pokoju tak jak On, który jest Królem pokoju. Oto dlaczego adorujcie Go w waszych sercach, wybierzcie Go, a bêdziecie mieæ
radoæ w Nim. On pob³ogos³awi was swoim b³ogos³awieñstwem
pokoju. Dziêkujê ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.
Orêdzie dane Jakowowi Colo 25 grudnia 2006
Maryja objawi³a mu siê trzymaj¹c w ramionach Dzieci¹tko Jezus.
Objawienie rozpoczê³o siê o godz. 15.23 i trwa³o 6 minut.
Gospa przekaza³a mu nastêpuj¹ce orêdzie:

Drogie dzieci, dzi jest wielki dzieñ radoci i pokoju. Cieszcie siê ze Mn¹. Drogie dzieci, w szczególny sposób wzywam
was do wiêtoci w waszych rodzinach. Pragnê, drogie dzieci,
aby ka¿da z waszych rodzin sta³a siê wiêta i aby radoæ Bo¿a i
pokój, który Bóg wam dzi zsy³a w szczególny sposób, zaczê³y
królowaæ i zapanowa³y w waszych rodzinach.
Drogie dzieci, otwórzcie wasze serca w tym dniu ³aski, zdecydujcie siê na Boga i umieæcie Go na pierwszym miejscu w
waszej rodzinie. Jestem wasz¹ Matk¹. Kocham was i udzielam
ka¿demu z was mojego matczynego b³ogos³awieñstwa.
Orêdzie dane Mirjanie 2 stycznia 2007
Drogie dzieci, w tym wiêtym czasie pe³nym ³ask Bo¿ych i
Jego mi³oci, ¿e mnie przysy³a do was, proszê was, abycie nie
mieli kamiennych serc. Post i modlitwa niech bêd¹ wasz¹ broni¹ do poznania i przybli¿enia was do Jezusa, mojego Syna.
Naladujcie mnie, mój jasny przyk³ad. Ja wam pomogê. Jestem
przy was.
Dziêkujê wam.
Przez ca³y czas objawienia twarz Matki Bo¿ej by³a pe³na bólu i smutku. Zmieni³a siê w powa¿n¹ kiedy podkreli³a wa¿noæ b³ogos³awieñstwa kap³añskiego i
poprosi³a o modlitwê i post w intencji wszystkich kap³anów.

Przekazane przez Marijê 25 stycznia 2007
Drogie dzieci, umieæcie Pismo wiête na widocznym miejscu w waszej rodzinie i czytajcie je. W ten sposób poznacie
modlitwê sercem i wasze myli bêd¹ w Bogu. Nie zapominajcie, ¿e przemijacie jak kwiat polny, który jest widoczny z daleka, lecz znika w jednej chwili.
Drogie dzieci, pozostawiajcie znak dobroci i mi³oci wszêdzie, gdzie przechodzicie, a Bóg udzieli wam w obfitoci swego b³ogos³awieñstwa.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.
43

Vox Domini

CO WIEMY O TAJEMNICACH MEDZIUGORSKICH?
KIEDY ZOSTAN¥ ONE UJAWNIONE?
NA TE PYTANIA PRÓBUJE ODPOWIEDZIEÆ OJCIEC PETAR LJUBCIÆ

MEDZIUGORSKIE TAJEMNICE
 Ojcze Petar, widz¹ca Mirjana wybra³a w³anie ojca, aby przekazaæ tajemnice, które powierzy³a jej Matka
Bo¿a. Czy czuje siê ojciec doceniony
czy te¿ czuje ojciec lêk?
 Kiedy pewnego wieczoru, przed 25
laty, us³ysza³em w Medziugorju, ¿e Mirjana wybra³a mnie aby przekazaæ mi tajemnice, s¹dzi³em najpierw, ¿e to by³ ¿art.
Uzna³em te¿, ¿e co takiego to rzecz zbyt
powa¿na i nie powinno siê na ten temat
¿artowaæ. Jednak ju¿ nie opuszcza³y
mnie myli o tym. Zadawa³em sobie pytanie: czy to naprawdê mo¿liwe? To
wszystko nie by³o mi obojêtne. Jednak
by³o to dla mnie dziwne, dlaczego Mirjana mia³aby wybraæ akurat mnie? Czu³em,
¿e to wielki zaszczyt, a równoczenie
czu³em wielk¹ odpowiedzialnoæ. Nie
umiem tego wyjaniæ, ale nie czu³em ¿adnego strachu.
Kiedy spotka³em Mirjanê, zapyta³a:
Czy ju¿ wiesz, ojcze, ¿e bêdziesz zna³
tajemnice i ¿e kiedy nadejdzie stosowny
czas, bêdziesz je og³asza³?
Zatem to by³a prawda?!  przemknê³o mi przez g³owê. Trudno mi nawet znaleæ w³aciwe s³owa, aby okreliæ moje
ówczesne uczucia. Wiem, ¿e ogarnê³o
mnie te¿ uczucie szczêcia i pewnoci.
 Co ojciec mo¿e powiedzieæ nam
o tajemnicach i o ich treci? Jakie
zawieraj¹ przes³anie? Kiedy zostan¹
ujawnione?
 Tajemnice  jak ju¿ sam wyraz okrela  s¹ czym zakrytym, tajemnym. O
ich treci nic nie wiemy. Mo¿na jedynie
stwierdziæ, ¿e chodzi o tajemnice i zdarzenia, które rozegraj¹ siê w pewnym
miejscu, w okrelonym czasie. Kiedy to
siê wydarzy, nie wiemy.
Nie powinnimy nad tym rozmylaæ.
Powinnimy patrzeæ na tajemnice jako na
pomoc dan¹ nam po to, aby ¿ycie, którym nas Bóg obdarowa³, braæ na serio i
czas naszego ¿ycia wykorzystaæ dla uzdrowienia i ratunku naszej duszy. To znaczy ¿yæ tak, a¿eby w ka¿dej chwili móc
zdaæ rachunek przed Bogiem. Kiedy tak
bêdziemy ¿yæ, bêdziemy gotowi o ka¿dej porze spotkaæ Boga i przed Nim stan¹æ. W takiej sytuacji nie potrzebujemy
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siê lêkaæ ods³oniêcia tajemnic i nie jest
te¿ konieczne pytaæ: kiedy.
 Ojciec ma ujawniæ wszystkie dziesiêæ tajemnic. Jak ojciec to uczyni?
Matka Bo¿a obieca³a pozostawiæ widoczny i trwa³y znak. Która tajemnica
tego dotyczy?
 Kiedy przyjdzie czas na ujawnienie
pierwszej tajemnicy Mirjana na dziesiêæ
dni przedtem przeka¿e mi rodzaj pergaminu, wielkoci kartki A4, na którym
wszystkie tajemnice s¹ szczegó³owo opisane. Przeczytam wiêc pierwsz¹ tajemnicê i dowiem siê, co zdarzy siê w dziesiêæ dni póniej. Moim zadaniem bêdzie
przez siedem dni modliæ siê i pociæ. Po
tych siedmiu dniach bêdzie mi wolno ka¿demu tê wiadomoæ przekazaæ. Bêdê
móg³ ujawniæ, o co chodzi oraz kiedy i
gdzie siê to zdarzy.
Mirjana akcentowa³a rozmawiaj¹c ze
mn¹, ¿e dwie pierwsze tajemnice dotycz¹ Medziugorja. Zawieraj¹ te¿ upomnienie jak i wielkie ostrze¿enie, które bêd¹
jasne dla wierz¹cych parafii w Medziugorju. Kiedy te obie tajemnice siê spe³ni¹, wtedy ka¿dy bêdzie wiedzieæ, ¿e widz¹cy mówili prawdê i ¿e objawienia s¹
autentyczne.
Trzecia tajemnica to widoczny znak na
górze objawieñ czyli na Podbrdo. Wszyscy, którzy wierzyli w objawienia i którzy
swe ¿ycie kszta³towali wed³ug nich, uciesz¹ siê z tego bardzo. To bêdzie jednak
te¿ dla wszystkich ludzi znak do nawrócenia. Nie mo¿emy zapominaæ, ¿e ten
czas to czas nawrócenia i modlitwy. To
czas duchowego oczyszczenia i czas radosnego decydowania siê na Boga.
Chcia³bym jeszcze podkreliæ, ¿e nie
mo¿emy z naszym nawróceniem czekaæ.
Jeli czekamy na przyk³ad dopiero na
znak  mo¿e byæ dla nas zbyt póno.
 Co zdarzy siê, ojca zdaniem, po
ujawnieniu pierwszych trzech tajemnic? Co z tego wyniknie dla Medziugorja?
 Jak ju¿ powiedzia³em, te objawienia
pomagaj¹ nam zrozumieæ, ¿e ka¿da
chwila naszego ¿ycia jest wa¿na. Powinnimy ¿yæ w zupe³nym oddaniu siê Bogu
i b³ogos³awiæ Go przez nasz¹ modlitwê.

To znaczy, ¿e zawsze decydujemy siê na
Boga. W ten sposób bêdziemy ³atwo znosiæ ciê¿ar ¿ycia.
Mylê, ¿e ujawnienie tajemnic pomo¿e nam w tym wszystkim, abymy siê
stali powa¿niejsi i bardziej wiadomi naszej odpowiedzialnoci. Na pewno bêdzie siê to wi¹za³o z niezwyk³ymi, cudownymi i wielkimi nawróceniami. Wszystkie
nawrócenia i wszystkie duchowe i fizyczne uzdrowienia, które do dzi siê wydarzy³y, s¹ dowodem na to, ¿e niebo nad
Medziugorjem siê otwar³o i przysz³a do
nas Królowa Pokoju.
Ujawnienie tajemnic bêdzie wielk¹ pociech¹ i wielk¹ radoci¹ dla wszystkich.
Przede wszystkim dla tych, którzy wierzyli i trudzili siê, by ¿yæ wed³ug Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ci bêd¹ zadowoleni i szczêliwi.
To fakt, ¿e ka¿dego roku wiele tysiêcy
pielgrzymów przybywa do Medziugorja.
Gdy jednak tajemnice zostan¹ ujawnione, wtedy z pewnoci¹ udawaæ siê tam
bêdzie jeszcze wiêcej ludzi. Prawdopodobnie tak¿e tych, którzy dot¹d nie okazywali ¿adnego zainteresowania objawieniami i tym miejscem. Przysz³oæ Medziugorja jest w ka¿dym razie pozytywna. I ono umocni siê jeszcze bardziej
przyci¹gaj¹c do siebie duchowo.
 Wstrz¹saj¹ce nawrócenia i cudowne uzdrowienia dowodz¹, i¿ te objawienia s¹ autentyczne. Czy poznanie tajemnic bêdzie rozstrzygaj¹ce dla
uznania Medziugorja przez Koció³?
 W moim najg³êbszym przekonaniu
w Medziugorju jest wystarczaj¹co du¿o
dowodów autentycznoci objawieñ. Sami
powiedzielicie o nawróceniach i uzdrowieniach. Dla uznania wystarczy³yby,
obok kilku innych warunków, ju¿ nawet
dwa cudowne wyleczenia, które naukowo nie s¹ wyt³umaczalne. Tutaj w Medziugorju mo¿emy przytoczyæ setki takich
uzdrowieñ. Pewien lekarz z Mediolanu
opublikowa³ ju¿ trzy ksi¹¿ki o tych uzdrowieniach.
Moje osobiste dowiadczenia z wieloma pielgrzymami w Medzigorju zawar³em w ksi¹¿kach Wo³anie Królowej Pokoju i To jest czas ³aski. Od ponad dzie-
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siêciu lat ¿yjê za granic¹ i spotykam ludzi, którzy zawiadczaj¹, ¿e nie potrafi¹
sobie wyobraziæ dalszego ¿ycia bez Królowej Pokoju. Mówi¹ o nie daj¹cych siê
opisaæ dniach ³ask w Medziugorju. Kilka
osób, które by³y nieuleczalnie chore  wyzdrowia³o. To jest dowód, ¿e Bóg dzia³a
w Medziugorju za wstawiennictwem Matki Bo¿ej.
Na pewno s³uszne jest rozumowanie,
¿e ujawnienie tajemnic bêdzie decyduj¹ce dla uznania przez Koció³.
 Czy wierzy ojciec, ¿e istnieje przestrzenny i czasowy zwi¹zek pomiêdzy
ukazywaniem siê Matki Bo¿ej w Medziugorju, a wydarzeniami w by³ej Jugos³awii i w Europie?
 Jestem zdania, ¿e jest taki zwi¹zek.
Matka Bo¿a nie przysz³a przypadkowo do
Medziugorja. Widz¹ca zwierzy³a mi siê
19 stycznia 1982 roku, ¿e Matka Bo¿a
powiedzia³a jej, ¿e komunistyczny totalitaryzm runie. To wywo³a wprawdzie wojnê, jednak Chorwacja bêdzie wolna.
Matka Bo¿a zachêci³a nas do modlitwy,
aby nie dosz³o do tej tragedii.

Ale niestety nie pos³uchalimy tej zachêty do modlitwy i nawrócenia. Dlatego
musielimy op³akiwaæ wiele ofiar, nim faktycznie moglimy siê cieszyæ nasz¹ wolnoci¹.
Moim zdaniem wydarzenia potoczy³yby siê ca³kiem inaczej, gdybymy wype³nili proby Matki Bo¿ej.
Byli i nadal s¹ ludzie, którzy te objawienia wszystkimi mo¿liwymi rodkami
zwalczaj¹. Pytam siebie: Dlaczego? Powinnimy cieszyæ siê ka¿dym nawróceniem i ka¿d¹ Bo¿¹ zdobycz¹. Jak mo¿na ignorowaæ tak wiele pozytywnych znaków, do jakich nale¿¹ równie¿ uzdrowienia i nawrócenia?
 Dlaczego Matka Bo¿a ukazuje siê
w ostatnich 150 latach tak czêsto? Co
dzieje siê z cz³owiekiem, ¿e jest koniecznych tak wiele ingerencji?
 Historia ukazywania siê Matki Najwiêtszej wskazuje, ¿e Ona przychodzi
do nas zawsze wtedy, gdy nadci¹gaj¹
wielkie niebezpieczeñstwa. Jeli spojrzymy tylko na ostatnie 150 lat, widzimy, ¿e
to ukazywanie siê mia³o nam uzmys³o-

wiæ jej macierzyñsk¹ mi³oæ i jej troskê o
nasze potrzeby. Matka Bo¿a, swoim objawieniem siê, chce zapobiec temu, co
najgorsze.
Ukazywa³a siê dziewczynie Bemadecie Soubirous w 1858 roku, w Lourdes,
kiedy nadci¹ga³o nad Francjê, Europê i
nad ca³y wiat, wielkie niebezpieczeñstwo moralnego liberalizmu i wolnomularstwa...
Podobnie by³o tak¿e w roku 1917, kiedy wiat stan¹³ wobec strasznego zagro¿enia ateistycznym komunizmem. Wówczas Matka Bo¿a objawi³a siê trojgu dzieci: £ucji, Franciszkowi i Hiacyncie.
W Medziugorju ukaza³a siê 24 czerwca 1981, dok³adnie na 10 lat przed wybuchem krwawej wojny w Chorwacji, póniej tak¿e w Boni i Hercegowinie.
Tak samo by³o w Rwandzie. Tam dosz³o do wojny jeszcze okrutniejszej i bardziej krwawej, która poch³onê³a co najmniej milion ofiar. Te przyk³ady pokazuj¹, ¿e Matka Najwiêtsza zawsze przychodzi³a, aby ostrzegaæ Swe dzieci przed
wielkim niebezpieczeñstwem, jakie na
nie czyha³o. Chcia³a pokazaæ im w³aci-

45

Vox Domini
w¹ drogê i przysz³a ofiarowuj¹c Sw¹ pomoc. Ciekawe jest to, ¿e Matka Bo¿a w
Medziugorju, przez pierwsze dni ukazywa³a siê z Boskim dzieci¹tkiem Jezus w
ramionach  z prawdziwym Bogiem i
prawdziwym cz³owiekiem.
Oto Jej przes³anie, Jej dar i Jej pomoc
dla dzisiejszego wiata. Matka wszystkich ludzi nie mog³a powiedzieæ nic wa¿niejszego, nic wiêkszego daæ, niczego
bardziej po¿ytecznego zrobiæ. Poniewa¿
nam  ludziom  Ona nie mo¿e daæ nic
wa¿niejszego, nic wiêkszego i nic bardziej po¿ytecznego ni¿ Jezusa.
 Co mo¿e ojciec powiedzieæ o dzisiejszej sytuacji wiata? Dlaczego
znajduje siê on w tak ciê¿kim kryzysie?
 Ka¿dy wie, ¿e dzi w wiecie panuje chaos. Wszyscy zgadzaj¹ siê co do
tego, ¿e cz³owiek nie by³ jeszcze nigdy
tak niepewny i lêkliwy, zatroskany i niezadowolony, grzeszny i chory  jak dzi.
Jeszcze nigdy nie znajdowa³ siê on w
wiêkszym padole ³ez i w wiêkszej mêce
 jak obecnie. wiat jest, ³agodnie rzecz
ujmuj¹c, w g³êbokim kryzysie.
Kryzys nie oznacza jedynie katastrofy. Jednak i tak mo¿e byæ. Kryzys jest
przede wszystkim szans¹, ale jeli cz³owiek nie umie z niej skorzystaæ ta szansa zamienia siê w szkodê, a wtedy ogarnia ona wszystko i przyjmuje naprawdê
wielkie rozmiary i z³e formy. Mo¿na tak
przynajmniej powiedzieæ o dzisiejszym
kryzysie.
Wolnoæ to wielki podarunek Boga dla
ludzi, aby zdecydowali siê na dobro. Ale
wielu zapomina przy tym, ¿e wolnoæ
znaczy tak¿e wielka odpowiedzialnoæ.
Nie wolno tego daru nigdy nadu¿ywaæ.
Niestety wielu nie troszczy siê o ten dar.
Przez mylnie rozumian¹ wolnoæ: niszczy rodziny oraz ludzkie i moralne wartoci. To jest bardzo z³e: w obecnych czasach wszystko siê profanuje. To mo¿e
przerodziæ siê w piek³o na ziemi.
Dlaczego dla tak wielu ludzi nie jest
jeszcze jasne, ¿e cz³owiek nie mo¿e siê
obejæ bez Boga ani ¿yæ bez Niego? Bez
Boga cz³owiek zd¹¿a w kierunku nieszczêcia. Bez Boga nie ma nadziei i cz³owiek staje siê niewolnikiem swych grzesznych sk³onnoci. Nadu¿ywanie wolnoci niesie ze sob¹ lêk, k³opoty, smutek i
terror. Nadu¿ywanie wolnoci i bezbo¿noæ to podstawa wszelkich form z³a, jakie s¹ na tym wiecie.
 Czy Medziugorje to kontynuacja
Fatimy?
 Wydaje mi siê, ¿e Primo Martinuzzi,
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lekarz w³oski, udzieli³ najlepszej odpowiedzi. Bada³ widz¹cych. To badanie wywar³o na nim tak wielkie wra¿enie, ¿e w koñcu postanowi³ zostaæ kap³anem. By³ ju¿
w tym czasie zarêczony, jednak porozmawia³ ze swoj¹ narzeczon¹, zaprzesta³
wykonywania zawodu i podj¹³ studia teologiczne, by przyj¹æ wiêcenia. Sta³o siê
to rzeczywicie w roku 1991. Tak o tym
mówi³: Kiedy po raz pierwszy us³ysza³em o tych objawieniach, uwierzy³em w
nie. Teraz nie mogê sobie wyobraziæ mojego kap³añstwa i mojej pracy jako duszpasterza  bez Medziugorja. Podzielam
zdanie innych teologów i mariologów, którzy w Medziugorju widz¹ spe³nienie Fatimy. Mówi³ jeszcze o powrocie wielu
marnotrawnych synów i córek. Szukaj¹
oni kap³anów, by z nimi rozmawiaæ. Mówi¹: Chcia³bym poznaæ Jezusa. Potrzebujê Maryi. W ten sposób Medziugorje
pomaga tak wielu ludziom.
Matka Bo¿a ukaza³a siê w Fatimie trojgu pastuszkom: £ucji, Franciszkowi i Hiacyncie, których rodzice byli wprawdzie
biedni, jednak pobo¿ni i g³êboko wierz¹cy. To z mi³oci Matka Bo¿a zwróci³a siê
do nas z apelem za porednictwem dzieci. Grzech jest wielkim z³em, przyczyn¹
wszelkiego innego z³a. Ludzie powinni
okazaæ skruchê i prosiæ o przebaczenie
grzechów! Niech nie obra¿aj¹ ju¿ Boga,
naszego Pana, który jest ju¿ tak bardzo
obra¿any.
Dziewica Maryja podkreli³a, mówi¹c
do dzieci i do nas wszystkich, w sierpniu
1917 roku: Módlcie siê, módlcie siê wiele
i znocie ofiary za grzeszników. Wielu
idzie do piek³a, poniewa¿ nikt nie sk³ada
za nich ofiar ani siê nie modli.
Podobnie mówi Matka Bo¿a  Królowa Pokoju w Medziugorju. Wielu wyznaje, ¿e odnalaz³o w Medziugorju to, czego szukali ca³e ¿ycie. Tam znaleli pokój
duszy i prawdziw¹ radoæ, rzeczywist¹
pociechê i szczêcie. Czy¿ nie tego w³anie cz³owiek w obecnych czasach najbardziej potrzebuje?
 Ojcze Petar, co chcia³by ojciec, po
25 latach objawieñ Maryi jeszcze powiedzieæ naszym czytelnikom?
 To ju¿ 25 lat? Zadajê sobie pytanie:
dlaczego nasz chorwacki lud otrzyma³ tê
nadzwyczajn¹ ³askê, ¿e Królowa Pokoju
przychodzi do nas? Czym sobie na to zas³u¿y³?
Powinnimy okazywaæ wdziêcznoæ
Bogu za wszystkie ³aski, które otrzymalimy w tym czasie. Burzliwa i ciê¿ka by³a
nasza przesz³oæ. Cierpielimy nie tylko
lata, lecz ca³e d³ugie stulecia. Niebo nie

Ojciec Petar
modli siê
podczas
objawienia

mog³o ju¿ milczeæ. Otworzy³o siê i Matka
Bo¿a przysz³a do nas i powtarza niezmordowanie swe przes³anie:
Kochane dzieci, jestem wasz¹ matk¹ i kocham was. Widzê, moje dzieci,
¿e tak wielkie s¹ wasze potrzeby i ¿e
sami ich nie zaspokoicie...
Przysz³am pomagaæ wam w tych
trudnych czasach. Chcia³abym zaprowadziæ was do mojego Syna. W Nim
mo¿ecie odnaleæ sens i cel waszego
¿ycia. On jest wasz¹ radoci¹ i waszym pokojem, waszym szczêciem i
wasz¹ pomylnoci¹!...
Mocno wierzcie Bogu i módlcie siê
do Niego! Nawracajcie siê i poæcie!
¯yjcie godnie waszym chrzecijañskim powo³aniem.
Có¿ mogê powiedzieæ innego? Mogê
tylko powtórzyæ to, co Matka Bo¿a mówi
nam ju¿ od 25 lat. B¹dmy przede wszystkim wdziêczni Bogu za Jego mi³oæ i
pomoc. Jak dobry ojciec kocha nas tak
bardzo i oczekuje, ¿e my ka¿dego dnia
bêdziemy urzeczywistniaæ plan, jaki ma
wobec nas. Jego planem jest, a mówi¹c
lepiej: Jego wiêt¹ wol¹ jest, ¿ebymy Go
kochali nade wszystko i ¿ebymy zawsze
liczyli na Niego i na Jego b³ogos³awieñstwo, ¿ebymy ¿yli i doszli do Raju. To
przede wszystkim Jego dzia³anie jest w
tych trudnych okresach kryzysu widoczne. Wykorzystajmy ten czas ³aski, który
On nam daruje. Nabierzmy odwagi i oddajmy siê Mu ca³kowicie. W ten sposób
bêdziemy mogli ka¿d¹ chwilê naszego
¿ycia zamieniæ w chwilê spo¿ytkowan¹
dla w³asnego ocalenia i dla zbawienia
innych ludzi.
Medjugorje. Gebetsaktion
nr 83 (4/2006), str. 34-39.
Przek³ad z niem.: E.B.
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PRZES£ANIE Z MEDZIUGORJA.
SYNTEZA (1981-2006)
Ksi¹¿ka stanowi syntezê s³ów Matki Bo¿ej, które zosta³y pogrupowane tematycznie dla ukazania, i¿ Sw¹ obecnoci¹ Maryja
pragnie w nas zbudowaæ duchow¹ wi¹tyniê, mocn¹ i trwa³¹, prowadz¹c nas do wiêtoci.
Orêdzie Matki Bo¿ej zawiera miêdzy innymi naukê o piêciu rodkach skutecznej
walki z szatanem, porównanych do kamyków Dawida, dziêki którym pokona³ on Goliata: modlitwa (szczególnie ró¿añcowa);
Eucharystia (w miarê mo¿noci codzienna); post (w rody i pi¹tki); czytanie Biblii
(ka¿dego dnia); spowied wiêta (comiesiêczna). Objêtoæ: 112 stron. 10 z³

DVD: «TRYPTYK
KRÓLOWEJ POKOJU»
Film o przes³aniu Królowej Pokoju w
Medziugorju, w nim synteza Orêdzi, wiadectwa pielgrzymów, niezwyk³e s³owa Jana
Paw³a II o Medziugorju, przedstawienie widz¹cych (70 min.). Dodatki: Orêdzia z lat
1984-2006 (plik pdf); konferencja s. Emmanuel Maillard o wartoci cierpienia (90 min., mp3). DVD 30 z³
KASETA VHS Tryptyk Królowej Pokoju
Fim oraz przedstawienie widz¹cych. 70 minut. Cena: 15 z³

«Z MARYJ¥ W SZKOLE MI£OCI I WIÊTOCI»
Piêæ konferencji wyg³oszonych przez s. Emmanuel Maillard, ka¿da
na inny temat. Piêæ 90-minutowych kaset audio:
1. Trzeba, abym kocha³ a¿ do nieskoñczonoci; 2. Modlitwa wszystko mo¿e; 3. Broñ niezwyciê¿ona; 4. Mi³oæ w cierpieniu; 5. Gdzie
jest ród³o ¿ycia? Cena: 25 z³ komplet lub pojedynczo po 6 z³

«Z MARYJ¥ W SZKOLE MI£OCI I WIÊTOCI»
Piêæ konferencji wyg³oszonych przez s. Emmanuel  na p³ycie CD
mp3. Cena p³yty ze wszystkimi
konferencjami 10 z³. Na niej równie¿ liczne dodatki  gratis.

25 LAT OBJAWIEÑ
MATKI BO¯EJ
KRÓLOWEJ POKOJU
W MEDZIUGORJU
Nagranie zawiera obszerne
fragmenty uroczystych Mszy w. w Medziugorju, które sfilmowalimy 24 i
25 czerwca 2006 wraz z homiliami i z oryginalnym t³umaczeniem na jêzyk
polski.
Ponadto: modlitwa ró¿añcowa z widz¹cymi z 25 czerwca, tak¿e z t³umaczeniem na jêzyk polski. Materia³ zarejestrowany zosta³ podczas obchodów 25 rocznicy objawieñ Matki Bo¿ej w Medziugorju.
Ca³oæ: 2 godziny i 45 minut. DVD-R: 30 z³ Kaseta video VHS: 18 z³

Zamówienia i informacje: B. H. Lumen (tel. 032 7383869).
Pe³na oferta w internecie:
http://www.voxdomini.com.pl
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wiêty Jan Chryzostom
jeden z twórców
z³otego wieku Kocio³a
Jan Chryzostom (Jan Z³otousty) urodzi³ siê w Antiochii oko³o roku 355. Zmar³
w Comane, 14 wrzenia 407. Dar wymowy uczyni³ z niego patrona mówców.
W³anie pod koniec IV wieku Koció³
poznaje okres wspania³oci, jakiej nie ma
równych w ca³ej jego historii. Istotnie,
pocz¹wszy od roku 381, zostanie ustanowiony rodzaj symbiozy pomiêdzy Cesarstwem a Kocio³em, opozycje wewnêtrzne s¹ prawie ¿e opanowane, przeciwnicy zmuszeni do milczenia; stanowiska w Kociele s¹ zajête przez osobowoci wybitne, które zapewni¹ mu solidne
podstawy dla 15 nadchodz¹cych wieków.
To naprawdê z³oty wiek Kocio³a.
Wszystko funkcjonuje cudownie: myl,
dzia³anie, organizacja. Rozwój jest tak
niezwyk³y i ju¿ nigdy nie powtórzy siê na
tak¹ skalê. Wszystko? Niestety nie do
koñca, poniewa¿ cz³owiek, i to nie z tych
niewiele znacz¹cych, zajmuje w tym koncercie, pozycjê niezwyk³¹: jest naraz
wiadkiem i motorem nienasyconego d¹¿enia do osi¹gniêcia idea³u chrzecijañskiego. Powodzenie za i sukces maj¹
zawsze charakter nietrwa³y.
Jan Chryzostom jest w tej epoce arcybiskupem Konstantynopola: drug¹
osobistoci¹ Kocio³a. Potomni nadali
mu przydomek Chryzostom  z powodu
czaru jego s³ów. Przydomek Chryzostom,
«Z³otousty», po³¹czono z jego imieniem
dopiero w wieku VIII. Tymczasem za jego
¿ycia, jego krasomówstwo raz naznaczone gwa³townym uczuciem, raz ³agodnoci¹, uczyni³o z niego mówcê niezmiernie
popularnego.
Bieg jego ¿ycia cechuje kariera cz³owieka wyposa¿onego we wszystko, co
mo¿e mu zapewniæ powodzenie. Niestety, jak czêsto bywa w takiej sytuacji, cz³owiek ten pada ofiar¹ zazdroci.
Jan  cz³owiek o silnej osobowoci 
odrzuca karierê, która nie tylko mog³a byæ
niezwyk³a, ale te¿ zapewniæ mu wygodne, dostatnie ¿ycie. To jednak, co go wyró¿nia, to fakt, i¿ jest poch³oniêty prawdziwym szaleñstwem dla Chrystusa.
Jego temperament i wykszta³cenie
sk³aniaj¹ go do wielkich dzia³añ. Ca³e
jego ¿ycie przemieni siê z powodu sza-
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leñczej mi³oci do Boga i
d¹¿enia do doskona³oci.
W ten wir wci¹gnie za sob¹
przyjació³, których o¿ywiaæ
bêdzie poszukiwanie doskona³oci. Jako s³uga
Chrystusa i Jego Ewangelii,
d¹¿y do wprowadzenia panowania Chrystusa na ziemi. Marzy nawet o tym
utworzeniu spo³eczeñstwa
doskona³ego, które ¿y³oby
Ewangeli¹ dos³ownie.

Magia s³owa

Magia jego p³omiennych przemówieñ
zachwyca t³umy i zapewnia mu s³awê,
dopóki jego zamiarem jest pobudzanie
dusz do czynienia postêpów na drodze
¿ycia idea³em doskona³oci. Jednak pocz¹wszy od dnia, gdy Jan  wyposa¿ony
we w³adzê  próbuje zrealizowaæ zasady, które g³osi³, zderza siê z przedstawicielami w³adzy wieckiej i duchownej.
Jego ¿ycie zakoñczy siê tragicznie.
To, co stanowi o wielkoci Jana, to
fakt, ¿e przez s³owo i ¿ycie jest wyj¹tkowym wiadkiem cz³owieka poszukuj¹cego idea³u. «Wszystko dla chwa³y Boga»
 taka bowiem by³a jego dewiza.
Poniewa¿ wzgardzi³ tym, co ziemskie,
zniszczyli go potê¿ni. Si³a idea³u, do jakiego realizacji d¹¿y przez ¿ycie, pokazuje pró¿noæ ma³ych powszednich
w³adz i potêgê mi³oci Boga. Dlatego
chrzecijanie uznaj¹ w nim powszechnie
Ojca Kocio³a. Rzeczywicie blask jego
s³ów sprawia, ¿e trwa on jak latarnia morska, która nam owietla drogê ku duchowemu wiatu.

Sierota
z dobrej rodziny

2 maja 373 r. umiera Atanazy, biskup
Aleksandrii. Z jego mierci¹ koñczy³ siê
okres decyduj¹cy dla historii Kocio³a.
Przez te lata chrzecijañstwo osi¹gnê³o
bezsprzeczn¹ przewagê w Cesarstwie
Rzymskim. Jednak jego triumf zaciemnia bratobójcza walka, która przeciwstawia chrzecijan ze Wschodu  chrzecijanom z Zachodu. Jak zawsze, taka wal-

ka jest dzie³em wielkiego dziel¹cego, którym jest szatan. W tamtym czasie obroñcy Credo nicejskiego staj¹ naprzeciw nowatorów okrelanych mianem arian. Na
Wschodzie ró¿ne partie staj¹ naprzeciw
siebie w walce, wprowadzaj¹cej zamêt.
Przeciwstawiaj¹ one sformu³owania wiary, które maj¹ lepiej precyzowaæ zawartoæ doktryny i interesy osobiste g³ównych aktorów wydarzeñ. W tym galimatiasie dramatycznym, w³adza cywilna nie
pozostaje w tyle. Pos³uguje siê gwa³townymi uczuciami dla umocnienia w³adzy
pañstwa, chce pozbyæ siê niebezpiecznych wspó³zawodników, podsycaj¹c rozgrywki jednych obozów przeciw drugim,
pos³uguj¹c siê staj¹cymi naprzeciw siebie biskupami. Zmêczone tymi bezlitosnymi starciami Kocio³y Wschodu opatruj¹ swe rany i staraj¹ siê wzmacniaæ
wiarê poród wiernych.
W takich okolicznociach m³ody Jan
uczêszcza gorliwie do rodowisk chrzecijañskich, które domagaj¹ siê wiary i pos³uszeñstwa dla Melecjusza, prawowitego biskupa. Jan urodzi³ siê jakie dwadziecia lat wczeniej, choæ dokumenty
dotycz¹ce jego dzieciñstwa nie pozwalaj¹ okreliæ dok³adnie daty. Pochodzi³ ze
rodowiska arystokratycznego, prawdopodobnie by³ synem wy¿szego oficera.
Zosta³ sierot¹ w wieku 2 lat. Wychowano
go wed³ug norm jego klasy spo³ecznej i
w wierze jego zmar³ego ojca. On sam opowiada³ o tym, jak jego matka  na przekór trudnociom  da³a mu wychowanie,
godne jego pozycji. Ponios³a wszelkie
ofiary, aby to by³o mo¿liwe. Jan, sk¹po
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informuj¹cy o swej biografii, opowiedzia³
o tych matczynych dzia³aniach z akcentami patetycznymi. Kobiety zajmuj¹ miejsce wybitne w jego karierze i dlatego, ze
wszystkich Ojców Kocio³a, to on jest niestrudzonym piewc¹ wagi edukacji i równoci p³ci. Bez feminizmu  gdy¿ by³oby
to niewiarygodne w jego czasie  Jan
nalega bez przerwy na równoæ pochodzenia mê¿czyzn i kobiet, na wzajemny
szacunek, jaki musi cechowaæ ich relacje, na rolê kobiety w ¿yciu ma³¿eñstwa,
rodziny, Kocio³a.

Wykszta³cenie
u najlepszych

I tak  pod uwa¿nym kierownictwem
matki  Jan otrzymuje wykszta³cenie filozoficzne i religijne u najlepszych nauczycieli. Edukacja  podjêta za krótkotrwa³ego panowania cesarza Juliana 
koñczy siê w atmosferze k³ótni szkolnych
prowokowanych przez dzia³ania, podjête przez cesarza, a dyskryminuj¹ce
chrzecijañskich nauczycieli. Ci za reaguj¹ na dwa sposoby. Niektórym  jak
Apolinaremu  udaje siê porwaæ na czyn
bohaterski ponownego spisania Biblii, ca³ej w wierszach aleksandryjskich, na podobieñstwo Iliady i Odysei. Ta utopijna
idea rozwija w chrzecijanach pragnienie wiedzy, które Jan wykorzystuje i które pozwala mu staæ siê jednym z mistrzów krasomówstwa jego epoki.
Inny pr¹d  którego tradycja siêga Orygenesa, wielkiego uczonego chrzecijañskiej Aleksandrii, którego Jan bardzo szanuje  wyra¿a siê w bardzo pog³êbionym
studium Biblii, przy u¿yciu najlepszych
zdobyczy wiedzy wieckiej. Czerpi¹c natchnienie z myli Orygenesa, pr¹d ten
pos³uguje siê tak¿e pracami wielkiego
Euzebiusza, biskupa Cezarei, który czyni¹c refleksje historyczne, stara siê odpowiedzieæ na krytyki mylicieli pogañskich, zw³aszcza w osobie Porfira. Ten
pr¹d mylowy cechuje w Antiochii g³onego ascetê Diodora. Jan, znaj¹cy wieck¹ literaturê, dziêki kszta³ceniu siê u najznakomitszych retorów w miecie, sta³ siê
zausznikiem Melecjusza i jego asystentów. W towarzystwie tych znakomitoci
osi¹ga solidne wykszta³cenie doktrynalne, oparte o wyj¹tkow¹ znajomoæ Biblii
i regu³, jakimi nale¿y siê kierowaæ w jej
interpretacji. W ten sposób Jan mo¿e wypracowaæ katechezê zakorzenion¹ zarazem w wiedzy wieckiej, ale te¿ rozwijaæ
j¹ dziêki pog³êbionej znajomoci Biblii.
¯ycie Jana do roku 375 wymknê³o siê
notatkom kronikarzy. Wiadomo tylko, ¿e

w wieku 18 lat przyjmuje chrzest, byæ mo¿e nawet z r¹k biskupa ariañskiego, gdy¿
Melecjusz, przyjaciel rodziny, przebywa
z dala od Antiochii z powodu wygnania.
Jego przysz³oæ zapowiada siê jako
bezproblemowa. Ju¿ s¹ mu przedstawiane propozycje, co odnotowali historycy.
Budzi nadzieje, ¿e bêdzie chlub¹ poród
adwokatów miasta. Tymczasem biskup
Melecjusz te¿ pok³ada wielkie nadzieje
na przysz³oæ w tym m³odzieñcu.
I nagle ten m³ody cz³owiek unicestwia
projekty krewnych. Opuszcza wszystko i
przy³¹cza siê do grupy mnichów, mieszkaj¹cych samotnie w pustynnych okolicach Antiochii.
¯ycie klasztorne tak praktykowane,
stanowi wówczas wyzwanie dla bogatego spo³eczeñstwa hellenistycznego. Uchodzi jeszcze wybór drogi wyrzeczenia,
umiarkowanej i zorganizowanej, na podobieñstwo ¿ycia ascetycznego prowadzonego przez uczniów Diodora i Flawiana, w bezpiecznych ramach spo³ecznoci
wieckiej i religijnej w Antiochii. Ale przy³¹czyæ siê do obdartych dzikusów, którzy chodz¹ po szczytach gór, w pobli¿u
miasta, kompromitowaæ siê z tymi owieconymi, którzy wspó³zawodnicz¹ ze sob¹
w surowoci? To co, co przekracza ludzkie pojêcie!
Decyzja Jana nie zachwyca krewnych,
przeciwnie  prowokuje krytyki i gwa³towne wyrzuty matki. On jednak, w poszukiwaniu Absolutu, nie zwa¿a na krytyki.
Przy³¹czy siê do wspólnoty mnichów. Po
dwóch latach takiego ¿ycia, chce post¹piæ jeszcze dalej: zostaje eremit¹, szukaj¹cym doskona³oci w bezwzglêdnej
samotnoci. Tym razem jest ca³kiem sam
w nienasyconej pogoni za doskona³oci¹.
Ewangelia jest jego jedyn¹ towarzyszk¹.
Dwa lata trwa jego odosobnienie. Ca³y
ten czas spêdza na uczeniu siê na pamiêæ tego, co Pan pozostawi³ w spadku.
W koñcu: wyczerpany, chory i rozczarowany Jan  porzuca pustyniê i wraca
do miasta. Pokona³ jednak drogê, która
pozwoli mu lepiej oceniæ rolê i granice
ascezy. Zrozumia³ zw³aszcza to  i bêdzie to rodek jego przes³ania  ¿e d¹¿enie do zbawienia wy³¹cznie samego siebie to podstêp i ¿e poszukiwanie doskona³oci musi koniecznie uwzglêdniaæ s³u¿bê bliniemu.
Jest rok 385. Jan ma ju¿ 30 lat. Flawian, nastêpca Melecjusza, wyró¿nia
m³odego ascetê, który ¿yje w jego otoczeniu  wywiêca go na diakona. To pozwala mu wtajemniczyæ go w ró¿ne zadania duchowne i uczy go dobrego zarz¹dzania wspólnot¹: zarz¹dza wiêc do-

brami Kocio³a, organizuje liturgiê i katechezê, opiekuje siê dziewicami i wdowami. Jan wykorzystuje te¿ czas, aby pog³êbiæ wiedzê w dziedzinie doktryny i Biblii. Pisze, ukazuj¹c swe idee o problemach typowych dla jego s³u¿by. Byæ
mo¿e to w tym momencie redaguje swój
g³ówny traktat «O kap³añstwie». W ksi¹¿ce tej definiuje zasadnicze elementy
tego, czym dla niego jest pos³uga kap³añska: wiedza, nauczanie, s³u¿ba innym,
troska o doskona³oæ tych, za których jest
siê odpowiedzialnym  oto dla niego cechy zasadnicze pracy pasterza. Poszukiwanie osobistej doskona³oci nie zajmuje ju¿, jak przedtem, ca³oci duchowego widnokrêgu.

Pe³en ¿aru
pamflecista

W lutym 386 roku, Jan zostaje ksiêdzem i od razu staje siê tak¿e jednym z
kaznodziei najbardziej s³uchanych w Antiochii. Jest przy tym porywczy. Rozwija
swobodnie swój talent i zaczyna karierê
od podjêcia polemiki ze wszystkimi przeciwnikami wspólnoty chrzecijañskiej.
Najpierw rozprawi siê z arianami, pod¿egaj¹cymi do rozruchów, którzy m¹c¹
od lat w Kociele i pomniejszaj¹ tajemnicê rzeczywistoci Boskiej. S¹ przekonani, ¿e opieraj¹ siê na racjonalnych dowodach. Jan, wierny Melecjuszowi, przypomina o granicach rozumu ludzkiego,
niezdolnego do zg³êbienia tajemnicy Trójcy wiêtej.
Potem rozprawia siê z chrzecijanami-¿ydami, czyli tymi wiernymi, którzy
przez przywi¹zanie do tradycji formalnej,
staraj¹ siê o odnowienie rytua³ów i zwyczajów ludu ¿ydowskiego. Pomniejszaj¹
przez to uniwersalny wymiar chrzecijañstwa. Wreszcie dosiêga zaprzysiêg³ych
nieprzyjació³  bogaczy, którzy skupuj¹
nieuczciwie dobra ludzi dla samego zysku. Bierze w obronê biednych, wyjaniaj¹c przypowieæ o £azarzu.
W krasomówczych starciach, Jan okazuje siê mistrzem ironicznej polemiki. Technika ta pozwoli mu zdruzgotaæ przeciwnika ostrzami ciosów jakby ze stali. Doskona³oæ jego talentu ujawnia jednak
pewne granice, gdy¿ gwa³townoæ jego
s³ów mo¿e sprowokowaæ podobnie gwa³towne odwety, gdy bierze siê je zbyt dos³ownie. To w ten sposób homilie, którymi zamierza³ ostrzec chrzecijan przed
powrotem do praktyk ¿ydowskich, sta³y
siê po¿ywk¹ dla redniowiecznego antysemityzmu.
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Trybun
Jego s³awa oratora  o¿ywiona te¿
przez liczne proste homilie wytyczaj¹ce
rok obchodów etapów ¿ycia Chrystusa
lub wiêtowanie mêczenników-ofiar wielkiego przeladowania  osi¹gnie apogeum wskutek przypadkowego wydarzenia. Dosz³o do niego niespodzianie w lutym 387 r. Antiochia, miasto ha³aliwe i
niezdyscyplinowane, ciê¿ko znosi³a liczne przymusy nak³adane na ni¹ przez w³adzê cesarsk¹.
W lutym 387 r., nieszczêsne zwiêkszenie podatku wywo³uje rozruchy. God³a
cesarskie s¹ niszczone. W ci¹gu kilku godzin, si³y porz¹dkowe t³umi¹ bunt i os³upia³e miasto ¿yje obsesyjnym odwetem
cesarza, który  jak mo¿na by³o przewidzieæ  jest okrutny. Biskup Flawian w
popiechu udaje siê do cesarza, aby b³agaæ go o ³askawoæ. Janowi za, który
rozpoczyna cykl kazañ wielkopostnych,
poleca, by uspokoi³ umys³y i wspar³ ludnoæ podczas d³ugiego oczekiwania na
cesarski wyrok.
Taki jest kontekst dramatyczny, w którym Jan wyg³asza dwadziecia jeden
homilii, które go natychmiast wynios¹ do
rangi jednego z najznamienitszych mówców epoki. Przez te d³ugie tygodnie, Jan
realizuje swój w³asny program duszpasterski. Udaje mu siê opanowaæ paniczny strach ludnoci. Zawsze wczuwaj¹c
siê w po³o¿enie s³uchaczy, przeplata swe
mowy wydarzeniami, które odkrywaj¹
przed nami stan ducha jego publicznoci. £¹czy tak, w przemowach, w³adzê,
któr¹ otrzyma³ od Boga, z uczuciami i
cierpieniem, jakie dzieli ca³kowicie ze
swoim ludem.

Mówca i pasterz

Od tego czasu Jan prze¿ywa okres widocznego spokoju i trwa to przez dziesiêæ lat. Jest osob¹ niezwyk³¹, której s³awa dochodzi a¿ do granic Cesarstwa. W
Antiochii prowadzi duszpasterstwo, w
którym brak wielkich wydarzeñ, ale brak
ten wyrównuje bogactwo jego duchowej
twórczoci. Jego ¿ycie w tym czasie zas³ugiwa³oby na analizê na podstawie jego
dzie³. O nim samym wiemy jednak niewiele poza kilkoma przelotnymi wzmiankami o jego z³ym stanie zdrowia. Jest nawet niemo¿liwe dok³adne okrelenie dat
jego pism, gdy¿ troszcz¹cy siê o doskona³oæ Jan jest oderwany od takich spraw
codziennych. Kieruje wzrok jedynie ku
celowi, ku któremu zd¹¿a. ¯ar tego kaznodziei g³osz¹cego przes³anie z wysoka, nie ustaje w ¿adnej chwili. Nawet
zagro¿enia, jakie niesie rzeczywistoæ,
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nie maj¹ na niego wp³ywu. Jego styl serdeczny i konkretny nie powinien ³udziæ.
Jeli wplata on w to, co mówi, wydarzenia z ¿ycia codziennego, to dzieje siê tak
zawsze z powodu wiêzi z jego nauczaniem. Nie mo¿na nawet z ca³¹ pewnoci¹ odró¿niæ tekstów i jego «Objanieñ»
Biblii, które rzeczywicie wyg³osi³ jako kazania i które siê rozszerzy³y jako homilie. Maj¹ one na celu katechizowanie,
sk³onienie do takiej metody ¿ycia, aby
pomog³a osi¹gn¹æ doskona³oæ bosk¹.
Wychodz¹ od tego, co ludzkie, a nie
od Biblii, choæ jego dzie³a s¹ nazwane
«Objanieniami». Dla Jana bowiem, Biblia nie jest celem samym w sobie, ale
rodkiem komunikacji pomiêdzy Bogiem
a cz³owiekiem, ³¹cznoci¹ pozwalaj¹c¹
dwojgu oddalonym przyjacio³om dzieliæ
to, czym siê zajmuj¹. Wychodz¹c od tej
zasady, Jan zapewnia nauczanie zakotwiczone g³êboko w rzeczywistoci codziennej, lecz które wychwala ¿ycie oparte na Ewangelii, do tego stopnia, ¿e poci¹ga za sob¹ s³uchaczy ku idea³owi doskona³oci czêsto odczuwanej jako urojonej i niemo¿liwej do okrelenia w szczegó³ach.

Ani teolog,
ani moralista

Jan nie mo¿e byæ uwa¿any ani za teologa, ani za moralistê, gdy¿ tematyki doktrynalnej oraz tak surowych regu³ ¿ycia,
które proponuje, nie mo¿na wpisaæ ani
w tradycyjny schemat nauczania, ani w
normy moralne. Jednak jest tak zaznajomiony z doktryn¹, ¿e unika najmniejszego potkniêcia siê w przemowach,
choæ prowadzi s³uchaczy poza utartymi
szlakami. Praktyki, które zaleca, s¹ wymagaj¹ce z powodu dwóch wielkich zasad, które je warunkuj¹.
Po pierwsze, cz³owiek musi dzia³aæ
wy³¹cznie z mi³oci do Boga. Wiara jest
wyzwolicielk¹, nie mo¿e opieraæ siê na
zakazach. I nikt nie mo¿e dobrze zajmowaæ siê w³asnymi sprawami, bez praktykowania mi³oci bliniego. Bóg  chc¹c
by wszyscy ludzie byli zwi¹zani razem
dla ich zbawienia  narzuci³ porz¹dek
uniwersalny. Wymaga on, by interes jednostki by³ zwi¹zany z interesem ogó³u.
Jan, bazuj¹c na tym, proponuje idea³
¿ycia utopijny, co do zasad, ale jest w
nim bogactwo nadzwyczajne. Stanowi
bowiem wyzwanie dla zwyk³ych regu³ moralnych. Wed³ug niego, ka¿dy musi znaleæ w swoim stylu ¿ycia odpowied na
w³asne problemy i racjê dla przekraczania siebie, aby wci¹¿ postêpowaæ na drodze ku doskona³oci.

Dzia³alnoæ pasterska toczy siê w zasadzie w spokoju, chyba ¿e kazania Jana
wywo³uj¹ jakie spory pomiêdzy ma³¹
grup¹ wielbicieli i tych, którzy go krytykuj¹, nie chc¹c, by im zanadto przeszkadzano w ¿yciu. Podziwia siê talent i cnotê marzyciela, tak d³ugo, jak d³ugo dobry
biskup Flawian prowadzi wspólnotê
chrzecijañsk¹ z umiarkowaniem.
Jan  oddany ca³kowicie pracy duszpasterskiej  wydaje siê nie przyk³adaæ
wagi do intryg, jakie niespodzianie wybuchaj¹ w Konstantynopolu. Wszystko
zaczyna siê 26 wrzenia 397 r., czyli od
dnia mierci biskupa Nektariusza. Ale oto
 pragn¹c utwierdziæ sw¹ w³adzê przy
cesarzu  Eutropiusz, jego pierwszy minister postanawia daæ miastu cesarskiemu znamienitego biskupa. W listopadzie
397, Jan zostaje wezwany przez w³adcê, aby siê stawi³ u wrót miasta Antiochia.
Czeka na niego dwóch pos³añców cesarskich. Porwany z tego miejsca, Jan dociera po d³ugiej drodze do stolicy.
Po wycieñczaj¹cej podró¿y na koniu,
po przebyciu ponad 1000 kilometrów, z
rozkazu cesarza, Jan zostaje wywiêcony na biskupa Konstantynopola, 26 lutego 398 r. Ceremonii przewodniczy ten,
który bêdzie jego najbardziej zaciek³ym
przeciwnikiem: Teofil, biskup Aleksandrii.
Stawszy siê prze³o¿onym jednej z najbardziej wynios³ych siedzib Kocio³a, Jan
natychmiast zabiera siê do wprowadzenia w ¿ycie swych utopijnych zasad. I to
jest dramat!
Przez kilka miesiêcy, czyli przez czas
niezbêdny dla przystosowania siê do misji, Jan cieszy siê presti¿em swej opinii i
analizuje sytuacjê Kocio³a. Potem porywczy biskup zabiera siê szybko do pracy i wierny swemu idea³owi, decyduje siê
na reformê Kocio³a.
Na samym pocz¹tku usi³uje wprowadziæ harmoniê miêdzy swym ¿yciem biskupa  a zasadami, jakie wyznaje. Rezygnuje z zapraszania do siebie na posi³ki i z luksusu pa³acu biskupiego. Prowadzi sam ¿ycie ascetyczne. Nastêpnie
sprzedaje marmurowe kolumny, jakie
sk³adowano, aby wybudowaæ bogat¹ bazylikê, oraz kosztownoci nale¿¹ce do
wspólnoty. Zarz¹dza, aby pieni¹dze rozdano biednym, pozbawionym rodków do
¿ycia. To umo¿liwia mu otwarcie kilku
schronisk, które przyjmuj¹ chorych, ubogich cudzoziemców, krótko  wszystkich
nieszczêliwych ze stolicy.
Inicjatywy te oddaje w rêce dwóch kap³anów s³yn¹cych z cnotliwego ¿ycia.
Przydziela im zespó³ medyków, kucharzy i mnichów. Chce w ten sposób za-
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pewniæ biedakom pomoc na wysokim poziomie i wiêksz¹ chwa³ê swemu Panu.
Jan troszczy siê te¿ o wdowy. Wspomnienie o matce i jej wielkich trudnociach musia³o zawa¿yæ silnie na jego postanowieniach. Przekszta³ca energicznie w ofiarn¹
s³u¿bê ten jeden z tradycyjnych obowi¹zków Kocio³a. Na czele tego dzie³a staj¹
diakonisy. Najs³awniejsza ma na imiê Olimpiada. Zobowi¹zuje je do prowadzenia ¿ycia stosownie do ich stanu. Tym za, które
czuj¹ wstrêt do takiego trybu ¿ycia, radzi
by bez zwlekania ponownie wysz³y za m¹¿.
Nastêpnie, biskup przyk³ada siê do tego,
co w oczach ludzi dyskredytuje Koció³. Po
pierwsze, zajmuje siê upadaj¹cymi duchownymi. Wymaga od swych kap³anów, aby byli
wzorami. Ze stanowczoci¹ udziela nagany wobec wszystkich skaz, jakie spotyka:
wspólne zamieszkiwanie z mniszkami, sk¹pstwo, alkoholizm, wyrafinowane posi³ki, uzale¿nianie siê od bogaczy i dworzan.
Potem atakuje mnichów wa³êsaj¹cych
siê albo zdziwacza³ych. Gani ich postêpowanie. Powtarza tym, którzy chc¹ go s³uchaæ, ¿e woli cnotliwego wieckiego od leniwego mnicha. Tak ci¹ga na siebie nienawiæ Izaaka, prze³o¿onego zakonników,
mnicha syryjskiego, s³awnego w stolicy.
Jan, kontynuuj¹cy dzie³o uzdrowienia
Kocio³a, nie daje spokoju dworzanom i ludziom bogatym. Jego gwa³towna krytyka ich
wybryków jest niebezpieczna. Silne ataki s¹
spowodowane realizmem postaci, choæ Jan
nie wymienia nazwisk, z powodu czego ka¿dy czuje siê jak na celowniku. Talent mówcy sprawia, ¿e moc jego krytyki i odpowied
na ni¹ jest wielka.

Reforma obyczajów

Tak¿e inne reformy, którymi zamierza
wzmocniæ wiarê wiernych, wywo³uj¹ niezadowolenie obroñców tradycji. Jan bowiem
porusza ustalone zwyczaje, proponuj¹c w
ich miejsce nowe, wyra¿aj¹ce wiarê. Niemo¿liw¹ rzecz¹ jest spisanie wszystkich
jego innowacji. Jego duch poruszany wyobrani¹ nigdy nie odpoczywa, gdy trzeba
dzia³aæ dla Chrystusa.
Jan z naciskiem mówi na przyk³ad o wadze mi³oci ma³¿eñskiej, która musi opieraæ siê na szacunku i wzajemnym s³uchaniu siebie, ale musi te¿ wyra¿aæ siê przez
staranie o cia³o. Nie potêpia noszenia klejnotów ani wspó³¿ycia, które przyczynia siê
do równowagi w mi³oci. Przypomina te¿
obowi¹zki g³ów rodziny jako odpowiedzialnych za edukacjê religijn¹ ca³ego domu.
W tym, co dotyczy wspólnoty, Jan nalega na zbiorowy aspekt kszta³cenia religijnego, mno¿y manifestacje liturgiczne, których jednak nie omijaj¹ zajcia z mnichami

lub arianami.
Poruszony trosk¹ o szerzenie ¿ycia ewangelicznego, podejmuje odwa¿ne inicjatywy. Zatroskany o to, aby
barbarzyñcy  dzi powiedzielibymy
emigranci  ¿yli Ewangeli¹, w ka¿dej wspólnocie etnicznej podejmuje
katechizacjê w jej jêzyku, i stara siê o
¿ycie liturgiczne odpowiednie dla tych
grup.
Pobudzony misjonarskim ¿arem nie
zadowala siê szerzeniem Ewangelii
wród cudzoziemców przebywaj¹cych
w Konstantynopolu, ale przygotowuje
ksiê¿y przeznaczonych do zaniesienia
Ewangelii do Persji, Armenii i Fenicji.
Wielu odda tam za wiarê swoje ¿ycie.

Spisek
przeciw Janowi

Jan, jako biskup Konstantynopola,
z powodu sprawowania takiego urzêdu, jest czasem zmuszony interweniowaæ w sprawach pañstwowych. Interwencje wywo³uj¹ jednak niesnaski, bo
biskup nie porzuca swych idea³ów.
Sprawom, w jakie zostaje wmieszany,
nie brak jednak dwuznacznoci.
I tak Jan jest zmuszony pogodziæ
siê z prawem azylu udzielonym Eutropiuszowi, wszechmocnemu ministrowi, który go sprowadzi³ do stolicy, a z
którym nastêpnie mia³ kilka powa¿nych sprzeczek wobec bezczelnoci,
z jak¹ demonstrowa³ on swoj¹ w³adzê.
Przy tej sposobnoci, Jan wyg³asza
dwie s³awne przemowy dla usprawiedliwienia swej postawy ³askawoci i
przyjêcia upad³ego ministra. Sukces
krasomówczy le usposabia do niego
czêæ ludnoci, która jest zbita z tropu
przez zbyt ewangeliczne, jej zdaniem,
decyzje biskupa. Kilka miesiêcy póniej, nowy zatarg przeciwstawia Jana
znamienitym osobistociom Konstantynopola. Kiedy jeden z najemnych
szefów Got Gajnasz, grozi, ¿e stolica
sp³onie i zostanie rozlana krew, Jan nie
waha siê oddaæ skarbów kocio³ów, by
uratowaæ miasto przed spl¹drowaniem. Woli ofiarowaæ dobra materialne, by wynegocjowaæ rozejm, ale nie odstêpuje od niczego w sprawach wiary.
Ronie wiêc niezadowolenie poród potê¿nych, pobo¿nych, mnichów,
duchownych, krótko  poród wszystkich tych, którzy wyobra¿aj¹ sobie, ¿e
maj¹ w rêkach cz¹stkê w³adzy wieckiej albo religijnej i którzy maj¹ wygodne pozycje, a porywcze inicjatywy biskupa je wywracaj¹.

Zatarg
Dwa zajcia wywo³aj¹ w koñcu tragediê, która wisi na w³osku: podró¿ do Azji
mniejszej i spór orygeñski. W roku 400,
Kocio³ami s¹siaduj¹cymi z Konstantynopolem wstrz¹sa zgorszenie. Kilku biskupów zostaje oskar¿onych o kupno swego wyboru (w tamtych czasach biskupów
wybiera³o kolegium duchownych). Badanie jest trudne, wspólnoty s¹ zgorszone.
Chocia¿ teren ten nie nale¿y do jurysdykcji Jana, w imiê godnoci wiary, decyduje siê on interweniowaæ. Udaje siê do Efezu, gdzie siê odbywa zgromadzenie biskupów. Za jego spraw¹ Izydor, jego diakon, zostaje wybrany na biskupa tej metropolii. Szeciu biskupów podejrzanych
o wiêtokupstwo zostaje przes³uchanych
przez zgromadzenie. Jan wraca do stolicy. Zostawia jednak za sob¹ urazê potê¿nych.
Kilka miesiêcy póniej, w koñcu r. 401,
ofiarowuje schronienie siedemdziesiêciu
mnichom egipskim po ich zatargu z biskupem Teofilem z powodu orygenizmu.
Odt¹d wydarzenia tocz¹ siê szybko.
Wiosn¹ 403 roku Jan odmawia potêpienia Orygenesa, pomimo nakazu Epifana, biskupa Salaminy, reprezentuj¹cego na Wschodzie cis³¹ ortodoksjê. Potem odmawia stawienia siê przed synodem w Konstantynopolu, poddaj¹c w w¹tpliwoæ jego kompetencje. Os¹dzony zaocznie, zostaje pozbawiony w³adzy duchownej i wygnany z kraju na mocy rozkazu cesarza. Lud nie przyjmuje tego pozorowanego s¹du i domaga siê powrotu
biskupa, cesarz przystaje na tê probê.
Jan powraca triumfalnie do swej katedry,
ku wielkiemu niezadowoleniu przeciwników.
Jednak Janowi obce s¹ tajniki ostro¿noci i sztuka polityki. Odzyskuj¹c swe
funkcje, potwierdza ponownie, ¿e w d¹¿eniu do idea³u, który pragn¹³ osi¹gn¹æ,
jest nieprzejednany. I dalej postêpuje z
charakterystycznym dla siebie ¿arem.
Pewnego dnia reaguje gwa³townie na wyzywaj¹cy luksus i butê bogaczy, z okazji
ods³oniêcia z³otego pos¹gu cesarzowej.
To zajcie stanie siê sygna³em do polowania na biskupa. Wszyscy przeciwnicy Jana sprzymierzaj¹ siê i otrzymuj¹ wyrok: Jan jest wyjêty spod prawa. W czasie Wielkanocy 404 r., wojsko atakuje kocio³y, by go schwytaæ. Krew p³ynie nawet w sadzawkach chrzcielnych.

Nowe wygnanie
i marsz ku mierci

9 czerwca 404 roku, po ostatnim po¿e-
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gnaniu wiernych i po ostatniej modlitwie w swej katedrze, Jan odchodzi na wygnanie, eskortowany przez
¿o³nierzy. Wybuchaj¹ rozruchy, kto wznieca olbrzymi
po¿ar, przyjaciele biskupa s¹ cigani i wiêzieni, miejsce Jana zajmuje uzurpator.
W tym czasie Jan zostaje przekazany do serca Turcji, do Gueuse, potem do fortecy Arabyssos. Daleki od
zniechêcenia, utrzymuje rozleg³¹ korespondencjê z osobami w ca³ym Cesarstwie, szczególnie z biskupami
Zachodu, aby ich powiadomiæ o niesprawiedliwoci,
jaka go dotknê³a i prosiæ o wsparcie w tych krytycznych okolicznociach. Rozczarowany ostro¿noci¹ i
ma³odusznoci¹ swych korespondentów, apeluje o poparcie do wielkich patrycjuszek Rzymu, przypominaj¹c im, ¿e nie wolno im porzuciæ obrony wiary i dobra
Kocio³a.
Nie maj¹c ju¿ Kocio³a, którym kierowa³by osobicie, kontynuuje sw¹ bitwê duchow¹. Popiera wysi³ek
szerzenia Ewangelii wród pogan. Naturalnie, wybiera tereny najniebezpieczniejsze, jak wykazuje to jego
korespondencja, i wielu z jego misjonarzy  zostanie
tam zamordowanych.
Ta niestrudzona aktywnoæ jest nieznona dla w³adzy. Biskup Jan  wygnany z kraju  pozostaje wiadkiem zbyt niebezpiecznym dla wszystkich, którzy u¿ywaj¹ wiary dla osobistych interesów. Trzeba wiêc
umieciæ skazañca tam, gdzie nie bêdzie móg³ szkodziæ, zes³aæ go w miejsce niedostêpne.
Na wiosnê 407 r., cesarski rozkaz nakazuje przekazaæ go do fortecy na Kaukazie, do Pilyonte. Podró¿
jest okrutna. Przez trzy miesi¹ce Jan jest prowadzony
pod eskort¹, pieszo, z rozkazem, aby warunki jego
transportu by³y jak najbardziej uci¹¿liwe...
Po przybyciu do ma³ej przydro¿nej kaplicy wycieñczony Jan prosi o postój. Odziany na bia³o, na sw¹
probê, po przyjêciu Komunii w., szepcze: Chwa³a
b¹d Bogu we wszystkim... i umiera. S¹ przy nim jedynie stra¿nicy. Jest 14 wrzenia 407 roku.
Przez ca³e miesi¹ce trwaj¹ rozruchy i represje w
Konstantynopolu. Potem ujawnia siê poryw ze strony
ró¿nych osób odpowiedzialnych, które w koñcu
rozumiej¹, ¿e jest wa¿ne «odzyskaæ» pamiêæ o tym
biskupie, którego idea³ ceni³ lud, biedni i ucinieni
wszystkich rodzajów, jako sw¹ ostateczn¹ ucieczkê w
tym ¿yciu. W r. 414, na ¿¹danie papie¿a Innocentego,
Jan zostaje zrehabilitowany w wielkich Kocio³ach
chrzecijañstwa: Konstantynopolu, Antiochii, Aleksandrii. Wtedy to jego uczeñ Kasjan tworzy pierwsz¹ instytucjê klasztorn¹ w Prowansji.
W 451 r. Jan zostaje uznany za Ojca Kocio³a przez
sobór Chalcedoñski. Kilka lat póniej, nadaje mu siê
przydomek «Z³otousty»  Chryzostom  z powodu
wartoci jego homilii.
Od tamtej chwili jego dzie³a rozpowszechni³y siê bardzo szeroko w ca³ym Kociele. Sporód wszystkich Ojców Kocio³a jest on tym, którego dzie³a mia³y najwiêkszy wp³yw na o¿ywienie ¿ycia duchowego chrzecijan.
René Lejeune
Przek³ad z franc.: E.B.
za zgod¹ wydawnictwa du Parvis
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Fragment XIV Homilii
w. Jana Chryzostoma
do Listu w. Paw³a
do Rzymian (Rz 8,12-27)
...ka¿dy wiêty jest pe³en mi³oci. Dlatego i Pawe³ mówi³: Przyobleczcie siê wiêc, jako wybrani Boga i wiêci w serdeczn¹ litoæ, w dobrotliwoæ, w pokorê.
Czy zauwa¿asz cis³oæ wyra¿enia i jak pragnie, abymy zawsze
byli litociwi? Nie powiedzia³ po prostu: Litujcie siê, lecz: Przyobleczcie
siê, a¿eby litoæ zawsze by³a z nami tak, jak szata; I nie powiedzia³ po
prostu: W litoæ, lecz: W serdeczn¹ litoæ, abymy naladowali przyrodzon¹ mi³oæ. My jednak postêpujemy wprost przeciwnie. Gdy kto
zbli¿a siê do nas prosz¹c o jeden grosz, obra¿amy go, ³ajamy, nazywamy oszustem. Czy nie dr¿ysz cz³owieku, nie rumienisz siê, nazywaj¹c
kogo oszustem dlatego, ¿e ¿ebrze chleba? Je¿eli taki nawet ucieka
siê do oszustwa, to s³usznie. Dlatego nale¿y siê nad nim ulitowaæ, skoro g³ód go tak przyciska, ¿e przybiera maskê ¿ebraka. Jest to wina
naszej srogoci. Poniewa¿ nie chcemy ³atwo dawaæ, zmuszeni s¹ niektórzy wymylaæ tysi¹ce forteli, aby przechytrzyæ nasz¹ nieludzkoæ i
zmiêkczyæ twardoæ. Gdyby zreszt¹ nêdzarz ¿¹da³ srebra i z³ota, podejrzliwoæ twoja mia³aby jak¹ podstawê, je¿eli za przychodzi do ciebie po nieodzowne po¿ywienie, to czemu wym¹drzasz siê nie w porê i
niepotrzebnie rozprawiasz, wyrzucaj¹c mu bezczynnoæ i lenistwo?
Je¿eli to trzeba powiedzieæ, mówmy w ten sposób nie do drugich, lecz
do siebie samych.
Gdy wiêc zwracasz siê do Boga prosz¹c o odpuszczenie grzechów,
przypomnij sobie te s³owa, a poznasz, ¿e s³uszniej by³oby, gdyby ty je
us³ysza³ od Boga, a nie ¿ebrak od ciebie. Ale Bóg nie wyrzek³ jeszcze
nigdy do ciebie takich s³ów jak: Odejd, gdy¿ jeste oszustem i chodzisz wprawdzie ci¹gle do kocio³a i s³uchasz moich praw, ale na rynku
nad moje przykazania przenosisz z³oto, po¿¹dliwoæ, przyjañ i w ogóle wszystko. Czy te¿: Teraz jeste pokorny, a po modlitwie zuchwa³y,
dziki i nieludzki, a wiêc odejd st¹d i wiêcej do mnie nie przychod!
Chocia¿ zas³ugujemy na to, by us³yszeæ takie s³owa, a nawet jeszcze
gorsze, to jednak Bóg niczym takim nigdy nas nie zel¿y³, lecz czeka
cierpliwie, spe³nia wszystko, co do Niego nale¿y i daje wiêcej, ni¿ o to
prosimy.
O tym wiêc pomylawszy, ul¿yjmy biedy potrzebuj¹cym i choæby
uciekali siê do oszustwa, nie ¿¹dajmy dok³adnego sprawozdania! Przecie¿ i my potrzebujemy takiego zbawienia, po³¹czonego z przebaczeniem, z mi³osierdziem, z wielk¹ litoci¹. Niemo¿liw¹, z ca³¹ pewnoci¹
niemo¿liw¹ jest rzecz¹, a¿ebymy zostali kiedy zbawieni, gdyby dok³adnie badano nasze ¿ycie, lecz musielibymy wszyscy zostaæ ukarani
i zgin¹æ. Nie b¹dmy wiêc surowymi sêdziami drugich, aby i od nas nie
¿¹dano dok³adnego zdania sprawy! Mamy przecie¿ grzechy wiêksze
ni¿ wszelkie przebaczenie. Tote¿ litujmy siê raczej nad tymi, którzy pope³niaj¹ grzechy nie do przebaczenia, a¿ebymy sami dla siebie przygotowali tak¹ litoæ; choæbymy nie wiadomo jak siê starali, nigdy nie
zdo³amy okazaæ takiego mi³osierdzia, jakiego sami potrzebujemy od
mi³osiernego Boga.
Czy¿ nie jest to niedorzeczne, abymy potrzebuj¹c sami tak wiele,
badali szczegó³owo swoich wspó³niewolników i wszystko czynili przeciw samym sobie? Nie tyle przecie¿ tamtego uznajesz za niegodnego
twej przys³ugi, co siebie za niezas³uguj¹cego na mi³osierdzie Bo¿e.
Ten, kto drobiazgowo bada swego wspó³niewolnika, bêdzie mia³ w Bogu
o wiele dok³adniejszego badacza siebie. Nie odzywajmy siê wiêc przeciwko sobie samym, lecz choæby przychodzili oni z powodu opiesza³o-
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ci czy z powodu lenistwa, dajmy! Wszak
i my grzeszymy wiele przez opiesza³oæ,
a nawet wszystko przez ni¹ [zaprzepaszczamy], a Bóg nie ¿¹da zaraz naszego
ukarania, lecz daje nam czas na pokutê,
¿ywi¹c nas codziennie, wychowuj¹c, nauczaj¹c, dostarczaj¹c wszystkiego innego, abymy i my ze swej strony naladowali tê jego litoæ.
Pozb¹dmy siê wiêc nieludzkoci,
wyrzuæmy z siebie zwierzêc¹ dzikoæ, poniewa¿ w ten sposób wywiadczamy
przys³ugê raczej sobie ni¿ drugim. ¯ebrakom dajemy pieni¹dz, chleb, szatê, a sobie samym przygotowujemy najwiêksz¹
chwa³ê, której nie mo¿na
wyraziæ s³owami, albowiem
otrzymawszy niezniszczalne cia³o, bêdziemy wspó³uwielbieni z Chrystusem i
z Nim bêdziemy wspó³królowali. Jak wielka to rzecz,
dowiemy siê ju¿ tu, a raczej
tutaj nigdy jasno siê tego
nie dowiemy. A¿ebymy
za wnioskuj¹c na podstawie tych dóbr, które s¹ u
nas, uzyskali przynajmniej
jakie takie wyobra¿enie,
spróbujê, na ile potrafiê,
stawiæ przed oczyma to, o
czym siê mówi³o.
Powiedz mi wiêc: Gdyby tobie w podesz³ym wieku, ¿yj¹cemu w ubóstwie
kto obieca³, ¿e ciê nagle
zrobi m³odym, w kwiecie
wieku, bardzo silnym i piêkniejszym od wszystkich, i
¿e podaruje ci na tysi¹c lat
królestwo ca³ej ziemi 
królestwo ciesz¹ce siê autentycznym pokojem, czego nie zechcia³by uczyniæ
i wycierpieæ ze wzglêdu na
tak¹ obietnicê?
Otó¿ Chrystus obiecuje nie takie dobra, lecz o wiele wiêksze. Nie ma bowiem
takiej ró¿nicy miêdzy staroci¹ a m³odoci¹, jaka istnieje pomiêdzy skazitelnoci¹ a nieskazitelnoci¹. Nie ma te¿
takiej ró¿nicy miêdzy królestwem a ubóstwem, jak miêdzy chwal¹ przysz³¹ a obecn¹; rzeczy te maj¹ siê do siebie tak,
jak sny do rzeczywistoci.
Nie uj¹³em prawie w ogóle samej rzeczy, gdy¿ s³owa nie potrafi¹ wyraziæ, jak
wielka zachodzi ró¿nica miêdzy tym, co
bêdzie, a tym co jest; a o ró¿nicy czasu
nie mo¿na nawet pomyleæ. Jak¿e kto
móg³by porównaæ do teraniejszoci ¿ycie nie maj¹ce koñca? A czy¿ ró¿nica

miêdzy tamtym pokojem a obecnym nie
jest taka, jaka zachodzi miêdzy pokojem
i wojn¹? Ró¿nica za miêdzy tym, co nieskazitelne [a tym, co skazitelne], nie jest
taka, jaka istnieje miêdzy bry³k¹ b³ota a
czyst¹ per³¹? Cokolwiek powiedzia³oby
siê o tym, nie zdo³a siê tego trafnie uj¹æ.
Choæbym piêkno tamtych cia³ porówna³
nawet do wiat³a promieni [s³oñca] czy
do najjaniejszej b³yskawicy, nie powiedzia³bym jeszcze nic godnego owego
blasku. Ile¿ pieniêdzy, ile¿ cia³, a nawet
dusz, nie warto ofiarowaæ w zamian za
osi¹gniêcie tego?
Gdyby ciê teraz wprowadzi³ kto do

pa³acu królewskiego i postara³ siê o to,
aby król rozmawia³ z tob¹ i uczyni³ ciê
uczestnikiem jego sto³u i ¿ycia, powiedzia³by, ¿e jeste najszczêliwszy ze
wszystkich; gdy za masz wejæ do nieba i stan¹æ przy samym królu wszystkiego, wspó³zawodniczyæ blaskiem z anio³ami i za¿ywaæ owej niewypowiedzianej
chwa³y, wahasz siê, je¿eli trzeba wydaæ
pieni¹dze, choæby nawet w razie koniecznoci wyzbycia siê samego ¿ycia, nale¿a³o skakaæ, cieszyæ siê i unosiæ na
skrzyd³ach radoci. Aby otrzymaæ urz¹d
nastrêczaj¹cy sposobnoæ do kradzie¿y
(bo nie nazwa³bym tego zyskiem), wyrzucasz na to swój maj¹tek i od drugich po-

¿yczasz, i jeli zachodzi³aby potrzeba, nie
zawaha³by siê oddaæ w zastaw ¿onê i
dzieci; gdy za le¿y przed tob¹ królestwo
niebieskie i panowanie, nie maj¹ce ¿adnego nastêpcy, i gdy Bóg rozkazuje ci
wzi¹æ sobie nie czêæ k¹ta ziemi, lecz
ca³e niebo, ty wahasz siê i kryjesz, na
pieni¹dze patrzysz chciwie i nie mylisz
o tym, ¿e je¿eli te czêci owego nieba,
które s¹ do nas zwrócone, wygl¹daj¹ tak
piêknie i powabnie, to jakie¿ musz¹ byæ
czêci górne i samo niebo niebios?
Lecz poniewa¿ na razie nie mo¿na
tego widzieæ oczyma cia³a, wznie siê
myl¹ i stan¹wszy ponad tym niebem,
spójrz na owo niebo wy¿sze
od tego, na niezmierzon¹
wysokoæ, na wiat³o pe³ne
grozy, na zastêpy anio³ów,
na rzesze archanio³ów, na
inne bezcielesne moce! I
zst¹piwszy znowu z góry na
dó³, wpatrz siê w obraz naszego ¿ycia. Wyobra sobie
króla jak u nas, jego ludzi
kapi¹cych od z³ota, zaprzêgi bia³ych mu³ów strojnych
w z³oto, powozy wysadzane
drogimi kamieniami, siedzenie nie¿nobia³e, blaszki
poruszane na powozach,
smoki haftowane na jedwabnych szatach, tarcze
ze z³otymi guzami, pasy od
nich do górnych brzegów
przeci¹gniête przez liczne
drogie kamienie, konie ciê¿kie od z³ota i z³ote lejce.
Lecz gdy zobaczymy samego króla, ju¿ nie patrzymy na nic z tych rzeczy  on
jeden zwraca na siebie nasz¹ uwagê: jego purpurowe
szaty, diadem, tron,
sprz¹czka, sanda³y i wielki
blask oblicza. Dok³adnie to
wszystko zapamiêtawszy, przenie nastêpnie myl do góry, do owego strasznego dnia, w którym przyjdzie Chrystus.
Nie zobaczysz wtedy zaprzêgów mu³ów ani z³otych powozów, ani smoków i
tarcz, lecz to, co pe³ne jest wielkiej grozy
i takim napawa lêkiem, ¿e nawet same
bezcielesne moce s¹ przera¿one, albowiem Moce niebieskie zostan¹ poruszone. Wtedy otworzy siê ca³e niebo, rozewr¹ siê bramy sklepionych przybytków i
zst¹pi jednorodzony Syn Boga w otoczeniu nie dwudziestu czy stu gwardianów,
lecz tysiêcy i milionów anio³ów, archanio³ów, cherubinów, serafinów i innych mocy,
a wszystko bêdzie pe³ne trwogi i dr¿e-
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nia. Gdy rozst¹pi siê ziemia, wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek istnieli od stworzenia Adama a¿ do owego dnia, wyjd¹
z grobów i bêd¹ porywani, a sam Chrystus uka¿e siê w takiej chwale, ¿e ksiê¿yc, s³oñce i wszelkie wiat³o skryje siê
w jasnoci tego blasku. Jakie¿ s³owa wypowiedz¹ tak¹ szczêliwoæ, wspania³oæ i chwa³ê?
Biada ci duszo! Bo teraz zbiera mi siê
na p³acz i przejmuj¹cy jêk, gdy pomylê,
jakiemy dobra stracili, jakiej szczêliwoci stalimy siê obcy; bo jestemy obcy
(a mówiê na razie o sobie), je¿eli nie
zdzia³amy czego wielkiego i godnego podziwu. Niech mi tu wiêc nikt nic
mówi o piekle, gdy¿ od wszelkiego piek³a ciê¿sz¹ jest rzecz¹ byæ pozbawionym tak wielkiej chwa³y, od wszelkiej
kary gorsz¹ straciæ ów los. Mimo to
po¿¹damy jeszcze namiêtnie rzeczy
doczesnych i nie mylimy o z³oliwoci diab³a, który za ma³¹ cenê pozbawia nas wielkich rzeczy i daje b³oto,
aby porwaæ z³oto, a raczej, by porwaæ
niebo i pokazuje cieñ, by nas odsun¹æ
od rzeczywistoci, i w snach maluje
obrazy (tym jest ziemskie bogactwo),
by z nadejciem dnia uczyniæ nas
najbiedniejszymi ze wszystkich.
To wiêc maj¹c na myli, choæby
by³o póno, uciekajmy przed podstêpem i przeniemy siê do przysz³ych
rzeczy. Nie mo¿emy przecie¿ powiedzieæ, ¿emy nie znali znikomoci
obecnego ¿ycia, gdy sprawy ka¿dego
dnia wo³aj¹ g³oniej od tr¹by, ¿e doczesnoæ jest marna, mieszna, haniebna,
pe³na niebezpieczeñstw i zapaci. Jak¹¿
wiêc bêdziemy mieli obronê, je¿eli z wielk¹ gorliwoci¹ zabiegamy o rzeczy niebezpieczne i hañbi¹ce, a uciekamy przed
bezpiecznymi, które nas czyni¹ s³awnymi i wiêtymi, i oddajemy siê bez reszty
tyranii pieniêdzy? Przecie¿ taka niewola
jest ciê¿sza od wszelkiej tyranii, o czym
wiedz¹ ci, którzy zostali uznani za godnych uwolnienia od niej.
Abycie i wy poznali tê piêkn¹ wolnoæ, zerwijcie wiêzy, wyrwijcie siê z sieci! Niechaj nie le¿y w waszym domu z³oto, lecz to, co jest cenniejsze od niezmiernego maj¹tku  ja³mu¿na i mi³osierdzie
zamiast z³ota! One przecie¿ daj¹ nam ufnoæ do Boga, z³oto za okrywa nas wielk¹ hañb¹ i pozwala diab³u gwa³townie
parskaæ przeciwko nam. Czemu wiêc
uzbrajasz swego wroga i dodajesz mu
sil? Uzbrój sw¹ prawicê przeciw niemu i
przenie ca³¹ piêknoæ domu do duszy,
z³ó¿ cale bogactwo w umyle! Zamiast
kasy i domu niech twego z³ota strze¿e
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niebo, wdziejmy na siebie wszystko, co
mamy. Jestemy bowiem lepsi od murów
i wiêcej warci od posadzki. Dlaczegó¿
wiêc, poniechawszy siebie samych, obracamy wszelkie staranie na tamte rzeczy,
których przy odejciu nie mo¿na z sob¹
zabraæ, a nieraz nawet i podczas pobytu
na ziemi zatrzymaæ, gdy mo¿emy tak byæ
bogaci, ¿e nie tylko tu, ale i tam bêdziemy siê wydawaæ najzasobniejsi? Przecie¿ kto nosi z sob¹ w duszy role, domy i
z³oto, gdziekolwiek siê pojawi, pokazuje
siê z tym bogactwem.
«Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili...»
Mt 25,40

A jak mo¿na staæ siê tak bogatym,
zapytasz? Mo¿na i to z wielk¹ ³atwoci¹.
Gdy bowiem przeniesiesz to do nieba rêkami ubogich, wszystko przeniesiesz do
swej duszy tak, ¿e chocia¿by ju¿ przysz³a mieræ, nikt ci tego nie zabierze, lecz
odejdziesz i tam bogaty. Taki skarb mia³a Tabita; dlatego rozg³osi³ j¹ nie dom, ani
mury, ani kamienie, ani kolumny, lecz odziane cia³a wdów, wylewane ³zy, uciekaj¹ca mieræ i powracaj¹ce ¿ycie. Takie
spichrze tak¿e my sobie przygotujmy i takie domy sobie zbudujmy! W ten sposób
Bóg bêdzie naszym wspó³pracownikiem
a my Jego. On powo³a³ ubogich z niebytu do istnienia, a ty powo³anym i stworzonym nie pozwoli³e zgin¹æ z g³odu i innego niedostatku, pielêgnuj¹c ich, dwigaj¹c, i ze wszystkiego tego wznosz¹c Bogu wi¹tyniê. A có¿ mog³oby temu dorównaæ pod wzglêdem po¿ytku i chwa³y?!
Je¿eli za jeszcze nie dosyæ pozna³e, jakim zaszczytem Bóg ciê obdarzy³,
gdy kaza³ ci wspieraæ ubogich, rozwa¿
sobie, co nastêpuje. Gdyby ci da³ tak¹
moc, ¿eby móg³ podtrzymaæ upadaj¹ce

niebo, czy nie uwa¿a³by tego za zaszczyt przewy¿szaj¹cy ciê znacznie? A oto
teraz uzna³ ciê za godnego wiêkszego
zaszczytu, albowiem poleci³ ci podnoszenie tego, co jest dla Niego cenniejsze od
nieba, gdy¿ z rzeczy widzialnych nic u
Boga nie dorównuje cz³owiekowi. Przecie¿ niebo, ziemiê i morze stworzy³ dla
niego i bardziej siê weseli mieszkaj¹c w
nim, ni¿ w niebie. My jednak, choæ wiemy o tym, nie czynimy ¿adnych starañ o
przybytki Boga i nie opiekujemy siê nimi,
lecz pozostawiwszy je w zaniedbaniu, budujemy dla siebie wielkie i wspaniale
domy. Dlatego jestemy opuszczeni
przez wszystkie dobra, biedniejsi od
bardzo biednych, poniewa¿ ozdabiamy te domy, których przy odejciu st¹d
nie mo¿emy ze sob¹ zabraæ, a zaniedbujemy te, które mo¿na przenieæ ze
sob¹.
Przecie¿ cia³a ubogich po rozk³adzie z pewnoci¹ zmartwychwstan¹.
A wiêc Bóg, który rozkaza³ opiekowaæ
siê nimi, przyprowadziwszy ich przed
nas, pochwali tych, którzy okazali powinn¹ troskê i bêdzie s³awi³ za udzielan¹ im wszelkimi sposobami pomoc,
gdy mieli upaæ na skutek g³odu, nagoci czy zimna. A jednak choæ tak
wielkie czekaj¹ nas pochwa³y, jeszcze
zwlekamy i uchylamy siê przed t¹ cudown¹ opiek¹. A Chrystus nie ma
gdzie zagociæ, lecz chodzi dooko³a
obcy, nagi, g³odny; ty za budujesz na
pró¿no i nadaremnie wille podmiejskie,
³anie, portyki i tysi¹ce komnat, a Chrystusowi nie dajesz nawet kawa³ka dachu
nad g³ow¹, dla kruków za i sêpów ozdabiasz puste piêtra.
Có¿ mo¿e byæ gorszego od tego ob³¹kania? Có¿ ciê¿szego od takiego zalepienia? Bo przecie¿ to objawy najgorszego szaleñstwa, i jakkolwiek kto by to nazwa³, nie nazwie tak, jak na to zas³uguje.
A jednak, gdybymy zechcieli, mo¿liwe
jest usuniêcie tej choroby, choæ jest tak
ciê¿ka. Jest to nie tylko mo¿liwie, ale ³atwe, i nie tylko ³atwe. O wiele ³atwiej uwolniæ siê od tego zepsucia, ni¿ od chorób
cia³a, bo o ile¿ wiêkszy jest lekarz.
Sprowadmy Go wiêc i promy, aby
siê tym zaj¹³. Przyczyniajmy siê tym, co
mamy: wol¹ i chêci¹. On niczego innego
nie za¿¹da, lecz gdy otrzyma tylko to,
przyniesie wszystko od siebie. Uczyñmy,
co do nas nale¿y, abymy i tu za¿ywali
prawdziwego zdrowia i osi¹gnêli przysz³e
dobra z ³aski i mi³osierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa, z którym Ojcu
chwa³a wraz z Duchem wiêtym, teraz i
zawsze i na wieki wieków. Amen.
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WIELKI POST
W KOCIO£ACH WSCHODNICH

Rozpoczêcie Wielkiego Postu poprzedzaj¹ cztery niedziele przygotowawcze.
Pierwsza z nich, na kanwie rozwa¿ania fragmentu Ewangelii o faryzeuszu i
celniku (£k 18,10-14), daje lekcjê pokory, któr¹ Koció³ proponuje jako przygotowanie do okresu pe³nego surowoci i
wyrzeczeñ, jakim jest Wielki Post. Niczym s¹ uczynki sprawiedliwoci, jeli
nie inspiruje ich g³êboka pokora i prawdziwa mi³oæ drugiego cz³owieka. By podkreliæ wa¿noæ tego aspektu w ¿yciu
duchowym, Koció³ Wschodni pozwala
jeæ miêso przez ca³y nastêpny tydzieñ,
nawet w rodê i pi¹tek, aby wierni nie
mieli okazji do faryzejskiego samochwalstwa. Modlitwa Celnika: Bo¿e, b¹d mi³ociw mnie grzesznemu towarzyszy w
obrz¹dku bizantyjskim ka¿demu pok³onowi.
Druga niedziela, na przyk³adzie Syna
Marnotrawnego (£k 15,11-32) uczy przemiany ¿ycia i powrotu do Ojca; od tej niedzieli wa¿nym motywem Jutrzni jest
psalm (136)137 o p³aczu wygnanych Hebrajczyków w niewoli nad rzekami Babilonu, z daleka od Ojczyzny.
Trzecia niedziela, poprzedzaj¹ca
okres Wielkiego Postu, przypomina o
Strasznym S¹dzie (Mt 25,31-46). Nazywa siê ona te¿ Miêsopustn¹, bo jest ostatnim dniem jedzenia miêsa przed Wielkim Postem. Sobota przed t¹ niedziel¹
to jeden z kilku w roku liturgicznym dni
zadusznych, bo trzeba pamiêtaæ o tych,
co stanêli przed tym s¹dem.
Czwarta przygotowawcza niedziela
ukazuje chrzecijañski obowi¹zek przebaczania (Mt 6,14-21). Nazywa siê j¹ w³anie Niedziel¹ Przebaczenia. W tym dniu
odprawia siê specjalny obrzêd wzajemnego przebaczania win, zanim wierni
przynios¹ Bogu przed o³tarz dar postu.
Nazywana jest te¿ Seropustn¹, bo jest
ostatnim dniem jedzenia nawet sera, czyli
nabia³u. Ta niedziela nazywana jest te¿
czêsto Malenic¹. Ale zwykle ca³y tydzieñ
poprzedni je siê miêso, nawet w rodê i
pi¹tek, bo s¹ to ostatki karnawa³u.
Od pó³nocy za zaczyna siê ju¿ Wielki Post, którego pierwszym dniem jest
poniedzia³ek, po czwartej niedzieli przygotowuj¹cej wiernych, a nie  roda Popielcowa jak w kociele rzymsko-katolic-

kim. W Kociele Wschodnim obowi¹zuje surowy post. Nie ma obrzêdu posypania popio³em, ale ca³a cerkiew udekorowana jest na czarno. Inaczej ni¿ w innych
okresach roku uderza siê w dzwony, w
piewie przewa¿aj¹ minorowe melodie
podczas nabo¿eñstw, wiêcej recytuje siê
ni¿ piewa, nie spo¿ywa siê w tym czasie pokarmów pochodz¹cych od zwierz¹t
(nawet ryb i nabia³u). Ryby mo¿na jeæ
tylko w Zwiastowanie i w Niedzielê Palmow¹. Przez pierwsze cztery dni wieczorem w ramach Powieczeria (Komplety)
czyta siê Kanon Pokutny w. Andrzeja z
Krety ze piewem  Pomi³uj mia, Bo¿e,
pomi³uj mia  któremu towarzyszy pok³on czo³em do posadzki wi¹tyni. Co
roku wiele osób bierze udzia³ w tych nabo¿eñstwach.
We wszystkie dni, oprócz soboty i niedzieli, nie odprawia siê pe³nej Mszy wiêtej. W obrz¹dku greckim Eucharystia to
celebracja zmartwychwstania, radoæ,
wiat³o, co nie wspó³gra z kirem, ³zami
¿alu, pokut¹. Sobota by³a wiêtem, które Bóg ustanowi³ (szabat), a Chrystus
uszanowa³. Niedziela  to wiêto chrzecijañskie. Zatem w te dwa dni odprawia
siê Mszê w. A poniewa¿ na trudnej czterdziestodniowej drodze przez pustyniê
moglibymy ustaæ, potrzebny nam czêsty posi³ek, wiêc Papie¿ w. Grzegorz
Wielki, na dni powszednie u³o¿y³ obrzêd
Mszy Uprzednio Powiêconych Darów.
Jest to Msza w. poprzedzona nieszporami, ale bez rodkowej czêci to znaczy bez konsekracji. Udziela siê wiêtych Darów zakonsekrowanych w niedzielê poprzedzaj¹c¹. St¹d nazwa tego
Obrzêdu. Taki obrzêd odprawia siê w
ka¿d¹ rodê i pi¹tek Wielkiego Postu. W
kociele rzymsko-katolickim  tylko w
Wielki Pi¹tek.
Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu
jest powiêcona przypomnieniu nauki
chrzecijañskiej o kulcie Ikon. Od po³owy VII do po³owy IX w. Koció³ Wschodni niepokoi³a herezja obrazoburców. Dopiero sobór zebrany w Konstantynopolu
(842 r.) przy pomocy cesarzowej Teodory po³o¿y³ kres herezji i postanowi³ w
pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu obchodziæ uroczycie zwyciêstwo prawdziwej wiary nad herezjami, które w ci¹gu

wieków niepokoi³y Koció³ Chrystusowy.
Od tego czasu w Kociele Wschodnim
pierwsz¹ niedzielê Wielkiego Postu nazywa siê Niedziel¹ Ortodoksji (Prawos³awia). W tym dniu przed ikonami Chrystusa i Bogurodzicy brzmi¹ s³owa troparionu:
K³aniamy siê przeczystemu Twojemu
Obrazowi, o Dobry Chryste Bo¿e, prosz¹c o darowanie naszych win.
Ty bowiem dobrowolnie raczy³e
wejæ cielenie na krzy¿, aby wybawiæ
swoje stworzenia z niewoli wroga.
Dlatego z dziêkczynieniem wo³amy do
Ciebie: Zbawicielu nasz, przyszed³szy na
wiat, nape³ni³e wszystko radoci¹.
W trzeci¹ niedzielê Wielkiego Postu
jestemy zmêczeni, bêd¹c w po³owie drogi przez pustyniê Wielkiego Postu. Ale
jawi siê przed nami oaza w cieniu drzew.
Jest to Niedziela Adoracji Krzy¿a  Krestopok³onna.
W czwartek pi¹tego tygodnia Wielkiego Postu odprawia siê Jutrzniê, w czasie
której jeszcze raz jest piewany, tym razem ca³y na raz, Kanon Pokutny w. Andrzeja z Krety. Popularnie nazywa siê to
nabo¿eñstwo Jutrzni¹ z pok³onami.
G³ówn¹ czêæ Jutrzni stanowi Akatyst
ku czci Bogurodzicy. Hymn ten skomponowany przez w. Romana piewaka (VII
w.) najprawdopodobniej z okazji wiêta
Zwiastowania Najwiêtszej Maryi Pannie
w pobo¿noci ludowej Bizancjum zdoby³
sobie szczególn¹ popularnoæ w r. 626,
po cudownej, przypisywanej wstawiennictwu Bogurodzicy, obronie Konstantynopola przed Awarami. Na pami¹tkê tego
wydarzenia ustanowiono specjalny dzieñ
uroczystej celebracji Akatystu. Wspominaj¹c to orêdownictwo Matki Bo¿ej z
przesz³oci, Koció³ Wschodni dziêkuje
Jej za wielokrotn¹ opiekê w ¿yciu osobistym i spo³ecznym.
Sobota przed Niedziel¹ Palmow¹. Na
szeæ dni przed Pasch¹ wspominamy
wskrzeszenie £azarza  dla upewnienia
nas, ¿e nast¹pi ogólne wskrzeszenie
wszystkich zmar³ych.
W Niedzielê Palmow¹ wierni nie przynosz¹ palm zrobionych w domu lub kupionych na tê okazjê, lecz to ministranci
przygotowuj¹ du¿¹ wi¹zkê ga³¹zek wierzbowych z baziami. Zostaj¹ one powiê-

55

Vox Domini
cone w czasie jutrzni i kap³an rozdaje je ka¿demu. Potem niektórzy uderzaj¹c siê nawzajem tymi ga³¹zkami,
mówi¹: Palma bije, nie zabije, koci nie po³amie. Pamiêtajcie, chrzecijanie, ¿e Pan Jezus zmartwychwstanie.
Triduum Paschalne poprzedzaj¹ trzydniowe rekolekcje. Jest to czas oczyszczenia siê z grzechów i pog³êbienia wiary. Dla chrzecijan Wschodu Liturgia jest dowiadczeniem zbawczych tajemnic. Mêka, mieræ i
zmartwychwstanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa znajduj¹ swoje odbicie w tekstach i ceremoniach liturgicznych ca³ego Wielkiego Tygodnia, który nazywany bywa tak¿e Tygodniem Mêki (Strastnaja Siedmica).
Wszystkie nabo¿eñstwa Wielkiego Tygodnia prowadz¹
do Wielkiej Nocy Zmartwychwstania. W sposób szczególny prze¿ywane s¹, podobnie jak w tradycji zachodniej, Wielki Czwartek, Wielki Pi¹tek i Wielkanoc.
Wielkoczwartkowe wspomnienie Ostatniej Wieczerzy ma miejsce w ramach Liturgii, która tego dnia jest
sprawowana wed³ug formu³y w. Bazylego Wielkiego.
Liturgiê poprzedza wieczernia z czytaniami ze Starego
Testamentu. Perykopa sk³adaj¹ca siê z fragmentów
Ewangelii mówi o Ostatniej Wieczerzy i pocz¹tku Mêki
Zbawiciela.
Wieczorem w Wielki Czwartek odprawia siê jutrzniê
Wielkiego Pi¹tku. Jest to nabo¿eñstwo Mêki Chrystusa. Na rodku cerkwi, k³adzie siê na pulpicie ewangeliarz, za pulpitem ustawia siê krzy¿ (golgota). Wierni z
zapalonymi wiecami s³uchaj¹ dwunastu fragmentów z
Ewangelii o Mêce Pañskiej. Jest to liturgiczne czuwanie z cierpi¹cym Chrystusem. Po dziewi¹tej Ewangelii
nastêpuje moment, na który z zapartym tchem wszyscy
czekaj¹: piewanie Razbojnika. Cerkiew wstrzymuje
oddech, s³ychaæ tylko trio: £otra dobrego w jednej chwili
przyj¹³e do raju; i mnie przez drzewo krzy¿a rozwietl
i zbaw. Po zakoñczeniu wszyscy z zapalonymi wieczkami id¹ do domów.  Czy uda siê donieæ z cerkwi
zapalon¹ wiecê  k³opocz¹ siê dzieci? Pocz¹tki tego
nabo¿eñstwa siêgaj¹ wigilii, odprawianej przez chrzecijan w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Pi¹tek w
Ogrodzie Oliwnym w Jerozolimie.
W Wielki Pi¹tek wczesnym popo³udniem sprawuje
siê wieczerniê, po której nastêpuje wyniesienie wiêtego ca³unu (p³aszczanicê). Ten obrzêd symbolizuje zdjêcie Jezusa z krzy¿a. wiêty ca³un spoczywa na ustawionym w centrum wi¹tyni Grobie Pañskim. Bezporednio potem jest kompleta z kanonem wyra¿aj¹cym
P³acz Bogurodzicy nad mierci¹ Syna. Wieczorem celebrowana jest jutrznia wielkosobotnia, zwana jerozolimsk¹, z procesj¹, w czasie której obnosi siê wiêty ca³un wokó³ cerkwi. Jest to symboliczne obwieszczenie
wiatu pogrzebu Chrystusa. W Wielki Pi¹tek wiernych
obowi¹zuje post cis³y.
W Wielk¹ Sobotê odprawia siê wieczerniê z liturgi¹
w. Bazylego. Piêtnacie czytañ biblijnych ze St. Testamentu przypomina ca³¹ historiê zbawienia. W czasie
piewu przed Ewangeli¹ celebransi i ministranci zmieniaj¹ ciemne szaty na bia³e; Ewangelia proklamuje ju¿
zmartwychwstanie Chrystusa. Liturgia wprowadza w tajemnicê zst¹pienia Chrystusa do piekie³, aby i tam obwieciæ chwa³ê zmartwychwstania. Przez ca³y dzieñ
wierni adoruj¹ wiêty ca³un, modl¹c siê przed Grobem
Pana. Powiêca siê pokarmy na wielkanocne niadanie.
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KANON POKUTNY
W. ANDRZEJA Z KRETY
Wspomo¿ycielem i obroñc¹ sta³ mi siê ku zbawieniu.
Ten Bogiem moim i chwaliæ Go bêdê.
Bóg ojca mego  wywy¿szaæ Go bêdê,
Chwalebnie bowiem pochwalony jest.
Refren: Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Od czego zacz¹æ mam op³akiwanie czynów nêdznego ¿ycia mego?
Jaki¿ pocz¹tek skargi ¿a³osnej dzisiaj uczyniê, o Chryste?
O mi³osierny, udziel win moich odpuszczenia!
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Nu¿e, duszo nêdzna, razem z cia³em swoim,
Wyspowiadaj siê Stwórcy wszech rzeczy, a na przysz³oæ
od dawnej wstrzymaj siê pogardy i ofiaruj pokuty swojej Bogu ³zy.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Praojca Adama z zapa³em naladowa³em
W przestêpstwie i pozna³em, ¿em ogo³oci³ siê sam z Boga,
z królestwa wiecznego i ze szczêcia z powodu mych grzechów.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Ach, biedna duszo! Czemu podobna pierwszej Ewie?
Z³e by³o twoje spojrzenie i okrutnie zraniona zosta³a.
Zbli¿y³a siê do drzewa i zakosztowa³a zuchwale owocu grzesznego.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Zamiast Ewy zmys³owej  duchowa powsta³a mi Ewa:
to w ciele namiêtna myl, co rozkosz ukazuje, a pije zawsze goryczy napoje.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
S³usznie z Edenu Adam wypêdzony, bo jedynego Twojego rozkazu
Nie ustrzeg³.  Ile¿ ja wycierpieæ muszê,
Wci¹¿ gardz¹c Twoim ¿yciodajnym s³owem...
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
W Kainowym morderstwie z wolnego wyboru
Mia³em udzia³: sta³em siê zabójc¹ biednej duszy,
Podsycaj¹c cia³o i walcz¹c przeciw niej niegodziwymi czynami.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Sprawiedliwoci Abla nie naladowa³em, o Jezu!
Darów Ci mi³ych nie ofiarowa³em:
Ani uczynków zbo¿nych, ni obiaty czystej, ni ¿ycia bez przygany.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Na wzór Kaina i my, duszo nêdzna,
Czyny brudne dalimy Stwórcy wszech rzeczy,
I godn¹ nagany obiatê i ¿ycie nieu¿yteczne 
I dlatego spad³ na nas wyrok potêpiaj¹cy.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Garncarzu, który glinê uformowa³e ¿ywotnie,
Daj¹c mi cia³o i koci, i ducha, i ¿ycie,
Twórco, Odkupicielu mój, który miê znasz, przyjmij pokutê moj¹!
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Zbawco, sam ci og³aszam grzechy, które uczyni³em,
Duszy mej i cia³a mojego rany: zbrodnicze moje zamys³y,
Niby zbójcy, wewnêtrznie mi je zada³y.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Chocia¿ zgrzeszy³em, Zbawco, ale dobrze wiem,
¯e mi³onikiem ludzi, ¿e ch³ostasz z litoci¹,
A gor¹ce jest twoje zmi³owanie. Patrzysz na p³acz¹cego
I jak ojciec doñ biegniesz, przywo³uj¹c marnotrawne dziecko.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
U Twoich drzwi le¿¹cego, o Zbawco, nawet w staroci nie odrzucaj
w pustkowie piekielne, lecz przed koñcem, o Przyjacielu ludzi,
Udziel mych przestêpstw odpuszczenia.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Pomiêdzy zbójców wpad³em  myli to moje z³e.
Pobity od nich jestem, ran i siñców pe³en,
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Lecz Ty, o Chryste, sam miê ulecz, zbli¿ywszy siê do mnie ³askawie.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Kap³an widz¹c miê, min¹³. Podobnie lewita ujrzawszy miê w niedoli,
wzgardzi³ m¹ nagoci¹. Jedynie Ty, o Jezu, z Maryi zrodzony,
Przyst¹p do mnie, zlituj siê nade mn¹!
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Baranku Bo¿y, Ty wszystkich g³adzisz grzechy.
Zabierz ode mnie tê grzechu ciê¿k¹ obro¿ê.
A okazuj¹c mi³osierdzie udziel mi przestêpstw odpuszczenia.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Oto pora pokuty! Twórco mój, idê do Ciebie.
Zabierz ode mnie tê grzechu ciê¿k¹ obro¿ê,
A okazuj¹c mi³osierdzie, udziel mi przestêpstw odpuszczenia.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Nie gard mn¹, Zbawco, ani od twego odrzucaj oblicza!
Zabierz ode mnie tê grzechu ciê¿k¹ obro¿ê,
A okazuj¹c mi³osierdzie udziel mi przestêpstw odpuszczenia.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Dobrowolne i niedobrowolne winy moje, Zbawco,
Jawne i skryte, znane i nieznane,
Wszystkie, o Bo¿e, lituj¹c siê przebacz i racz mnie zbawiæ.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Nakazy Twoje od m³odoci, Zbawco, mia³em w pogardzie.
Beztroski i lekkomylny przeszed³em przez ¿ycie.
Dlatego wo³am do Ciebie, o Zbawco: u kresu ¿ycia zechciej miê ocaliæ!
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Bogactwo swoje, duszo, strwoni³a hulaszczo.
Ogo³ocona jeste z owoców cnotliwych.
Zg³odnia³a wo³aj: Ojcze zmi³owania,
Wyjd mi naprzeciw, zlituj siê nade mn¹!
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Padam przed Tob¹, Jezu, bo tobie zgrzeszy³em.
Przebacz, zabierz ode mnie tê grzechu ciê¿k¹ obro¿ê!
A okazawszy zmi³owanie swoje, obdarz mnie ³askami skruchy.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Nie chciej prawowaæ siê ze mn¹, badaj¹c moje czyny,
ledz¹c s³owa i karz¹c popêdy,
Lecz w zmi³owaniu swoim nie patrz na me z³oci,
Ocal mnie, o wszechmocny!
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
IRMOS: Wo³am z ca³ego serca do Boga.
Do Boga mi³osiernego, i wys³ucha³ miê z g³êbiny piek³a
I z zag³ady wywiód³ duszê moj¹.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
£zy oczu moich i z g³êbokoci wzdychania
Jawnie przed Tob¹ sk³adam, Zbawco,
Wo³aj¹c z serca: O Bo¿e! Tobie zgrzeszy³em, zmi³uj siê nade mn¹.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Obca siê sta³a Panu, duszo moja,
Jak Datan i Abiron, lecz podnie wo³anie z ca³ego serca swego,
Aby czeluæ rozwarta ziemi ciê nie poch³onê³a.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Jako ja³owica oszala³a sta³a siê, duszo,
Efraimowi podobna; niczym gazela ocal
Swe ¿ycie z side³, umocniwszy umys³
Jak ska³ê dzia³aniem i kontemplacj¹.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Rêka Moj¿esza daje nam pewnoæ, duszo,
¯e mo¿e Bóg i trêdowate ¿ycie wybieliæ i oczyciæ.
Wiêc nie popadaj w zw¹tpienie nawet, gdy jeste trêdowata.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Fale mych grzechów, o Zbawco,
Obróci³y siê na mnie, jak w Morzu Czerwonym,
I poch³onê³y miê nagle  jak Egipcjan wraz z ich ksi¹¿êtami.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.

Nierozumnego wyboru dokona³a, duszo,
Na wzór dawnego Izraela:
G³upio wy¿ej ceni³a ponad mannê Bosk¹
¯¹dzê ¿ar³oczn¹ cielesnych rozkoszy.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Miêso wiñ w kot³ach i strawê egipsk¹
Przenios³a ponad pokarm z nieba dany,
Duszo, podobnie jak tamten naród niewdziêczny na pustyni.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Wola³a, duszo, studnie od Chananejczyków
Wynalezione ni¿ ¿y³y wodne w skale,
Z której rzeka m¹droci wylewa g³êbokiej wiedzy o Bogu krynice.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Gdy Moj¿esz, s³uga twój, uderzy³ ska³ê
Lask¹, oznaczy³ bok twój wiêty, Zbawco,
Bok ¿yciodajny  wszyscy z niego czerpiemy napój ¿ycia.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Zbadaj, duszo, i zobacz na wzór Jozuego,
Syna Nuna, dziedzictwa ziemiê obiecan¹,
Jaka jest ona; a pos³uszna prawom zamieszkaj w niej szczêliwa.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Powstañ i jak Jozue tocz bój z Amalekiem,
Z namiêtnociami cia³a, i z Gabaonitami, mylami zwodnymi,
I zawsze b¹d zwyciêska.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Przebrnij przez czasu naturê wci¹¿ p³ynn¹,
Jak ongi Arka, i bierz w posiadanie tê ziemiê obietnicy,
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Vox Domini
O duszo, albowiem sam ci to Bóg nakazuje.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Uratowa³e Piotra, gdy wo³a³ do Ciebie.
Ku ratunkowi memu popiesz siê, o Zbawco!
Z paszczêki srogiej burzy wyrwij miê,
Podawszy rêkê, wywied z g³êbi grzechu.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Port bezpieczny jeno w Tobie widzê,
O Chryste Panie! Ale z g³êbokoci nieprzebrodzonej grzechu
I zw¹tpienia popiesz siê miê wybawiæ.
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹.
Jam jest, o Zbawicielu, ow¹ zagubion¹
Drachm¹ królewsk¹. Ale Ty z pochodni¹
Zapalon¹, o S³owo, ze swoim Przes³añcem,
Szukaj i znajd miê. Jam Twój obraz przecie.
wiêta matko nasza Mario, módl siê za nami!
Potoki ³ez wylewa³a stale, aby ugasiæ p³omieñ namiêtnoci,
Mario o duszy ogniem rozpalonej,
Mnie, s³udze twemu, udziel tej¿e ³aski.
wiêta matko nasza Mario, módl siê za nami!
Niewra¿liwoci niebieskiej dost¹pi³a, Matko,
Przez ¿ycie wy¿sze ponad ziemskie sprawy.
Przeto i nas, którzy Ciê hymnem chwalimy,
Wyrwij swym wstawiennictwem z side³ namiêtnoci.
wiêty ojcze nasz Andrzeju, módl siê za nami!
Krety pasterzem i zwierzchnikiem i porednikiem ca³ej ziemi
Uznajê Ciê, Andrzeju! Do Ciebie przychodzê
I wo³am: Ojcze! Wybaw z g³êbin grzechu!
Chwa³a Ojcu i Synowi i Duchowi wiêtemu
I teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen.
Prosta i nierozdzielna Trójca jestem.
W osobach ró¿na; jako jednoæ istniejê w jednoci natury:
Ojciec, rzecze, Syn i Duch Boski.
Najwiêtsza Panno Maryjo, módl siê za nami!
£ono twe Boga zrodzi³o w postaci naszej.
Jako Stwórcê wszystkich, pro go, Bogurodzico,
Abymy przez Twe wstawiennictwo dost¹pili usprawiedliwienia.
Kyrie elejson, Kyrie elejson, Kyrie elejson
Chwa³a Ojcu i Synowi i Duchowi wiêtemu
I teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen.
Kondakion: Duszo moja, duszo moja, powstañ! Czemu pisz?
Ju¿ koniec bliski - bêdziesz lamentowaæ.
Stañ siê wiêc trzewa, aby ci Chrystus Bóg przebaczy³,
Który jest wszêdzie i wszystko nape³nia.
Ikos: Widz¹c otwart¹ Chrystusa lecznicê i Adamowe zdrowie
Z niej p³yn¹ce, dozna³ boleci i zranion jest Szatan,
A zagro¿ony skar¿y³ siê, wo³a³ do swych przyjació³:
Có¿ uczyniæ mogê Synowi Maryi? Oto miê zabija Ten Betlejemczyk!
Który jest wszêdzie i wszystko nape³nia.
Pomnij na mnie, Panie, w królestwie twoim.
Pomnij na mnie, Panie, w królestwie swoim
Obywatelem raju uczyni³e, Chryste,
£otra na krzy¿u, gdy wo³a³ do Ciebie: O pomnij na mnie!
I mnie niegodnego uczyñ pokuty jego godnym uczestnikiem.
B£OGOS£AWIENI UBODZY DUCHEM,
ALBOWIEM ICH JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE

Duszo moja, s³ysza³a, jak ongi Manue
Widzia³ Boga i z niep³odnej ¿ony otrzyma³ wtedy owoc obietnicy.
Pobo¿noæ jego naladujmy, duszo.

B£OGOS£AWIENI, KTÓRZY P£ACZ¥, ALBOWIEM ONI BÊD¥ POCIESZENI

Samsona lekkomylnoæ naladowa³a, duszo,
I pozwoli³a wyrwaæ sobie chwa³ê czynów.
Przez mi³oæ rozkoszy wyda³a obcoplemieñcom
¯ycie rozumne i szczêliwe.

B£OGOS£AWIENI CISI, ALBOWIEM ONI POSI¥D¥ ZIEMIÊ
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Ten, co przedtem zwyciê¿y³, zbrojny w ol¹ szczêkê,
Obcoplemieñców, teraz znalezion jest ³upem
Jak¿e bezu¿ytecznym namiêtnej rozkoszy. Uciekaj, duszo,
od naladowania jego postêpków, jego zadufania.

B£OGOS£AWIENI, KTÓRZY £AKN¥ I PRAGN¥ SPRAWIEDLIWOCI,
ALBOWIEM ONI BÊD¥ NASYCENI

Barak i Jefte, dwaj wielcy wodzowie,
Na sêdziów Izraela byli przes¹dzeni.
Wród nich Debora z sercem mêskim w piersi.
Z czynów ich mêstwo czerp, o duszo moja, i stañ siê mocna.

B£OGOS£AWIENI MI£OSIERNI, ALBOWIEM ONI MI£OSIERDZIA DOST¥PI¥

Znasz, duszo moja, mêstwo Jahel, która
Sisarê ko³kiem namiotu przebi³a, sprawuj¹c ludu ocalenie.
S³yszysz o ko³ku  on krzy¿a jest obrazem.

B£OGOS£AWIENI CZYSTEGO SERCA, ALBOWIEM ONI BOGA OGL¥DAJ¥

Z³ó¿, duszo moja, pochwa³y godn¹ ofiarê.
Czyn daruj czystszy ni¿ córka Jeftego,
I zabij Panu swojemu w ofierze cia³a swojego namiêtnoci.
B£OGOS£AWIENI POKÓJ CZYNI¥CY,
ALBOWIEM NAZWANI BÊD¥ SYNAMI BO¯YMI

Rozpoznaj, duszo, runo Gedeona i przyjmij z nieba spadaj¹c¹ rosê.
Jak pies siê pochyl i pij sok, co tryska z litery prawa, gdy siê j¹ wycinie.
B£OGOS£AWIENI, KTÓRZY CIERPIA PRZELADOWANIE DLA SPRAWIEDLIWOCI, ALBOWIEM ICH JEST KRÓLESTWO NIEBIESKIE

Karê kap³ana Helego na siebie ci¹gnê³a, duszo, dla braku odwagi.
Jak on swym synom, tak ty zezwoli³a,
By ¿¹dze z³e dzia³a³y w tobie bezprawie.
B£OGOS£AWIENI JESTECIE, GDY WAM Z£ORZECZYÆ BÊD¥
I PRZELADOWAÆ WAS BÊD¥ I MÓWIC WSZYSTKO Z£E
PRZECIW WAM K£AMI¥C DLA MNIE

Za czasów Sêdziów trupa swej niewiasty
Lewita pewien por¹ba³ na czêci, o duszo moja,
Dla dwunastu pokoleñ, aby ten czyn straszny
Zbrodniê Beniaminitów zwyciêsko wykaza³.

RADUJCIE SIÊ I WESELCIE, ALBOWIEM ZAP£ATA WASZA JEST OBFITA
JEST W NIEBIESIECH

Modl¹c siê m¹dra Anna jedynie wargami porusza³a ku chwale Boga,
G³osu nie wydaj¹c, a choæ by³a niep³odna, przecie¿ porodzi³a
Syna godnego swej proby ¿arliwej.
POMNIJ NA NAS, PANIE, GDY PRZYJDZIESZ W KRÓLESTWIE SWOIM

Wród Sêdziów policzony by³ wielki Samuel.
Syn Anny. W domu Pañskim chowa³ siê w Ramatha.
Jego gorliwie naladuj, ma duszo.
I nim os¹dzisz cudze, wpierw s¹d w³asne czyny.

POMNIJ NA NAS, W£ADCO, GDY PRZYJDZIESZ W KRÓLESTWIE SWOIM

Dawid na króla wybrany, królewskim zwyczajem
Rogiem Boskiej oliwy zosta³ pomazany.
Nu¿e, duszo, je¿eli królestwa pragniesz na górze,
Namaæ siê ³zami ¿alu jak olejkiem.

POMNIJ NA NAS, WIÊTY, GDY PRZYJDZIESZ W KRÓLESTWIE SWOIM

Zlituj siê, Litociwy, nad twym utworzeniem
I nad dzie³em R¹k Twoich oka¿ zmi³owanie.
Przepuæ grzesznikom wszystkim i mnie, bom ja wiêcej
Od wszystkich gardzi³, Panie, twymi rozkazami.
Chwa³a Ojcu i Synowi i Duchowi wiêtemu
I teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen.
Temu, co bez pocz¹tku, Narodzonemu i Pochodz¹cemu.
Ojca uwielbiam rodz¹cego, i Syna chwalê zrodzonego,
I Ducha wiêtego, co Ojcu i Synowi
Równy w chwale, hymnem wys³awiam.
NAJWIÊTSZA PANNO MARYJO, MÓDL SIÊ ZA NAMI

Ponad naturê zrodzonego z Ciebie wielbimy.
Chwa³y Twego Syna wedle natury  nie dzielimy,
O Bo¿a Rodzicielko! W jednej Go osobie
I w dwóch naturach ze czci¹ wyznajemy.
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Ka¿d¹ osobê pragn¹c¹ nadal prenumerowaæ
nasze pismo prosimy o wp³atê
do dnia 30 marca kwoty 30 z³.
Kwota ta stanowi ca³oroczn¹ op³atê
za wysy³kê 1 egz. pisma (wp³acaj¹cy otrzyma wiêc w sumie 4 egz. w roku 2007,
gdy¿ pismo jest kwartalnikiem).
Jeli kto ma mo¿liwoci mo¿e wspomóc
nieco wy¿sz¹ wp³at¹ osoby w trudniejszej
sytuacji materialnej. Zachêcamy,
aby z zamówienia prenumeraty uczyniæ
prezent  zastêpuj¹cy np. kwiaty  z okazji
urodzin, imienin czy innych uroczystoci
dla tych osób, które mog¹ siê z tego ucieszyæ
i przyj¹æ ten dar z wdziêcznoci¹.
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Z nauczania Kocio³a katolickiego
zawartego w Katechizmie

O RÓ¯NYCH
FORMACH POKUTY

KKK 1434
Wewnêtrzna pokuta chrzecijanina mo¿e wyra¿aæ siê w bardzo zró¿nicowanych formach. Pismo wiête i Ojcowie Kocio³a k³ad¹ nacisk szczególnie na trzy formy: post, modlitwê i ja³mu¿nê (por. Tb 12,8; Mt 6,1-18).
Wyra¿aj¹ one nawrócenie w odniesieniu do samego siebie, do Boga i do
innych ludzi. Obok radykalnego oczyszczenia, jakiego dokonuje chrzest
lub mêczeñstwo, wymienia siê jako rodek otrzymania przebaczenia grzechów: wysi³ki podejmowane w celu pojednania siê z blinim, ³zy pokuty,
troskê o zbawienie bliniego (por. Jk 5,20). wstawiennictwo wiêtych i praktykowanie mi³oci, która zakrywa wiele grzechów (1 P 4,8).
KKK 1435
Nawrócenie dokonuje siê w ¿yciu codziennym przez czyny pojednania, troskê o ubogich, praktykowanie i obronê sprawiedliwoci i prawa (por.
Am 5,24; Iz 1,17). wyznanie win braciom, upomnienie braterskie, rewizjê
¿ycia, rachunek sumienia, kierownictwo duchowe, przyjmowanie cierpieñ,
znoszenie przeladowania dla sprawiedliwoci. Najpewniejsz¹ drog¹ pokuty jest wziêcie ka¿dego dnia swojego krzy¿a i pójcie za Jezusem (por.
£k 9,23).
KKK 1436
Eucharystia i pokuta. ród³em i pokarmem codziennego nawrócenia i
pokuty jest Eucharystia, poniewa¿ w niej uobecnia siê ofiara Chrystusa,
która pojedna³a nas z Bogiem. Karmi ona i umacnia tych, którzy ¿yj¹ ¿yciem Chrystusa; jest rodkiem zaradczym uwalniaj¹cym nas od grzechów
powszednich i zachowuj¹cym od grzechów miertelnych (Sobór Trydencki:
DS 1638).
KKK 1437
Czytanie Pisma wiêtego, Liturgia Godzin, modlitwa Ojcze nasz, ka¿dy
szczery akt kultu lub pobo¿noci o¿ywia w nas ducha nawrócenia i pokuty
oraz przyczynia siê do przebaczenia grzechów.
KKK 1438
Okresy i dni pokuty w ci¹gu roku liturgicznego (Okres Wielkiego Postu, ka¿dy pi¹tek jako wspomnienie mierci Pana) s¹ w Kociele specjalnym czasem praktyki pokutnej (por. Sobór Watykañski II, konst. Sacrosanctum Concilium, 109-110; KPK, kan. 1249-1253; KKKW, kan. 880-883).
Okresy te s¹ szczególnie odpowiednie dla æwiczeñ duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeñ,
jak post i ja³mu¿na, braterskiego dzielenia siê z innymi (dzie³a charytatywne i misyjne).
KKK 1439
Droga nawrócenia i pokuty zosta³a wspaniale ukazana przez Jezusa w
przypowieci o synu marnotrawnym, w której centralne miejsce zajmuje
mi³osierny ojciec (£k 15,11-24). Zafascynowanie z³udn¹ wolnoci¹; opuszczenie domu ojcowskiego; ostateczna nêdza, w której znalaz³ siê syn po
roztrwonieniu maj¹tku; g³êbokie upokorzenie, kiedy musia³ paæ winie,
co wiêcej, upokorzenie spowodowane tym, ¿e pragn¹³ po¿ywiæ siê str¹kami, którymi one siê ¿ywi³y; refleksja nad utraconymi dobrami; skrucha i
decyzja uznania siê winnym wobec ojca; droga powrotu; wielkoduszne
przyjêcie przez ojca, jego radoæ. W ten sposób przebiega droga nawrócenia. Piêkna suknia, piercieñ i uczta s¹ symbolami nowego ¿ycia, czystego i godnego, pe³nego radoci, bêd¹cego udzia³em cz³owieka, który
powraca do Boga i na ³ono rodziny, jak¹ jest Koció³. Jedynie serce Chrystusa, które zna g³êbiê mi³oci Ojca, mog³o nam w taki sposób, pe³en prostoty i piêkna, ukazaæ bezmiar Jego mi³osierdzia.

WIELKI
POST

W Kociele katolickim w rodê Popielcow¹, rozpoczyna siê Wielki Post. Okres ten ma charakter
pokutny, trwa 40 dni, do Mszy Wieczerzy Pañskiej,
sprawowanej w Wielki Czwartek.
W rodê Popielcow¹ w czasie liturgii, kap³ani
posypuj¹c g³owy wiernych popio³em, zwracaj¹ siê
do nich ze s³owami:
Nawracajcie siê i wierzcie w Ewangeliê albo
Pamiêtaj, prochem jeste i w proch siê obrócisz. Popió³ pochodzi ze spalonych palm, u¿ywanych w zesz³orocznych obrzêdach Wielkiego Tygodnia.
roda jako pocz¹tek Wielkiego Postu wesz³a na
sta³e do tradycji Kocio³a rzymskiego w roku 1570.
Zwyczaj rozpoczynania Wielkiego Postu od rody i
posypywania g³ów popio³em wprowadzono w VII
wieku, jednak¿e do X wieku kap³ani czynili to jedynie wobec tych wiernych, którzy odbywali publiczn¹ pokutê. Po tym obrzêdzie musieli oni opuciæ
wi¹tyniê, do której mogli wejæ dopiero w Wielki
Czwartek, w dzieñ odpuszczenia grzechów i pojednania z Kocio³em. Wraz z zanikiem publicznej pokuty, zwyczaj posypywania popio³em wprowadzono wobec wszystkich wiernych.
Pierwsi chrzecijanie odbywali jedynie 40-godzinny post w Wielki Pi¹tek i w Wielk¹ Sobotê. Od
III wieku obowi¹zywa³ ju¿ post tygodniowy, a na pocz¹tku IV wieku przed³u¿ono go do 40 dni. Wielki
Post by³ tak¿e okresem przygotowania katechumenów do chrztu. W ka¿d¹ niedzielê poznawali oni
kolejne tajemnice wiary, a podczas Wigilii Paschalnej udzielano im chrztu.
Liczba 40 w Pimie wiêtym symbolicznie wyra¿a czas przeznaczony na wykonanie przez kogo konkretnego zadania albo zbawcze dzia³anie
Boga. Wielki Post nawi¹zuje do wydarzeñ biblijnych,
jest obchodzony na pami¹tkê 40-dniowego pobytu
Jezusa Chrystusa na pustyni (£k 4,2).
W Wielkim Pocie Koció³ na nowo rozwa¿a trzy
inne wydarzenia biblijne: 40 dni potopu, po których
Bóg zawar³ przymierze z Noem; 40 lat wêdrówki
Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej oraz 40 dni
przebywania Moj¿esza na Górze Synaj, gdzie otrzyma³ on od Boga Dekalog.
Wielki Post stanowi tak¿e przygotowanie do obchodów Triduum Paschalnego Mêki, mierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W wi¹tyniach odprawiane s¹ w tym okresie nabo¿eñstwa drogi krzy¿owej
i Gorzkich ¯ali. W liturgii u¿ywa siê koloru fioletowego. Wierni zachêcani s¹ do wewnêtrznej odnowy i przemiany. Maj¹ temu s³u¿yæ ró¿ne formy pokuty: modlitwa, post, ja³mu¿na, dzie³a mi³osierdzia,
rekolekcje oraz sakrament pojednania.
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Bogus³aw
Bromboszcz
(1930-2006)
WSPOMNIENIE
O MOIM OJCU
Zmar³ nagle w szpitalu, który za dwa dni
mia³ na dobre opuciæ. W³anie planowalimy, jak spêdzimy w tym roku wiêta
Bo¿ego Narodzenia, do których brakowa³o kilka dni. To czas zawsze radosny, kiedy
mog³a siê spotkaæ ca³a rodzina, co dla niego by³o najwiêkszym szczêciem  zobaczyæ wnuki, dzieci, tym bardziej, ¿e sam 
coraz bardziej s³abn¹c  nie umia³ ju¿ nikogo odwiedziæ bez wysi³ku i bez pomocy.
Odwiedzaj¹c go po raz ostatni w szpitalu
obieca³am mu zamieciæ przygotowane
przez niego listy wielkich Polaków têskni¹cych na obczynie za Bo¿ym Narodzeniem
w Polsce i jak zwykle  t³umaczenia artyku³ów o Medziugorju. Zawsze na czas przygotowywa³ je do kolejnych numerów Vox
Domini, pytaj¹c dyskretnie i ¿yczliwie:
Masz ju¿ materia³ do kolejnego numeru?.
Maj¹c 70 lat, aby ³atwiejsza by³a nasza
wspó³praca, nauczy³ siê nawet obs³ugiwaæ
stary maleñki laptop, pamiêtaj¹cy pocz¹tki
naszego wydawnictwa. Nie móg³ zrozumieæ, gdzie w³aciwie znajduje siê wpisywany przez niego tekst, przyzwyczajony do
pisania na maszynie, z której wy³ania³a siê
stopniowo zapisywana karta papieru. Nie
raz wo³a³ przera¿ony: ratunku!, kiedy na
ekranie pojawia³ siê niezrozumia³y komunikat, lub kiedy to, co pisa³, znika³o. Jednak nie poddawa³ siê: do ostatnich chwil
pracowa³, aby w tym, co robilimy, mieæ
ma³¹ cz¹stkê. Pisa³, kiedy znajdowa³ ciekawy temat, artyku³y do Naszego Dziennika, do lokalnej prasy. Pisa³ z pasji, z potrzeby serca, zawsze zainteresowany tym,
co dzia³o siê i w jego miecie, i w Polsce i
na wiecie. Odszed³ pracuj¹c nad drugim
wydaniem ksi¹¿ki o historii Miko³owa, której by³ g³ównym redaktorem. Do ostatnich
dni  aktywny i wiadomy, twórczy.
PASJA
Urodzi³ siê w rodzinie, o której mówiono, ¿e jest na wskro polska i mocno od
pokoleñ zwi¹zana ze l¹skiem. Jego pasj¹ by³a historia Miko³owa i l¹ska, dba³oæ o zachowanie tradycji, szacunek wobec dziedzictwa przodków. Wszystkie pami¹tki po ojcu, powstañcu, ofiarowa³ Szkole
Podstawowej nr 1 w Miko³owie im. Powstañców l¹skich (obecnie gimnazjum),
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by przypomina³y m³odzie¿y, ucz¹cej siê w
tej szkole, o tych, którzy oddali swe si³y, nara¿ali ¿ycie, aby l¹sk
nale¿a³ do Polski.
Jego najwiêksz¹
pasj¹ by³o jednak
dziennikarstwo. Marzy³ o studiach w £odzi,
a potem  o pracy operatora filmowego. Po
wojnie rodzina siê zmniejszy³a i pozosta³o
tylko troje dzieci, brat bowiem zgin¹³ pod
Worone¿em, a maleñka siostra zmar³a.
Mimo to rodzice nie mogli pokryæ wydatków zwi¹zanych z zakupem wymaganego
na studiach sprzêtu. Dosz³a nag³a ciê¿ka
choroba, która przerwa³a je na dobre. Powolny proces leczenia i powrotu do normalnego ¿ycia trwa³ miesi¹cami. Talent jednak
ju¿ odkryty odzywa³ siê w sercu i jemu odda³ swe si³y, w sposób, jaki by³ w tamtych
okolicznociach mo¿liwy.
Praca dawa³a mu radoæ. To by³o widoczne. By³a mêcz¹ca, zw³aszcza gdy zaczê³a siê wi¹zaæ z dalekimi delegacjami po
ca³ym kraju, z nocnymi podró¿ami poci¹giem. Ile razy baga¿ pi¹cego pasa¿era sta³
siê ³upem przygodnych z³odziei...
Wyjazdy, powroty, a potem, aby nadrobiæ stracony przez nieobecnoæ czas nie
raz przesiadywa³am z tat¹ w domowej fotograficznej ciemni, patrz¹c  jako dziecko
 ze zdumieniem i podziwem, jak z bia³ych
kartek maczanych w odczynnikach wyczarowuje swe zdjêcia.
PRAWDA
W naszym domu nie liczy³y siê pieni¹dze, bo zwykle ich po prostu nie by³o, czasem nawet na chleb. Mama dokonywa³a
wiêc ka¿dego dnia gospodarczych i kulinarnych cudów.
Tata w czasach trudnych i tych nieco ³atwiejszych szuka³ prawdy i broni³ prawdy.
Za to te¿ cierpia³. Trzykrotnie straci³ pracê
za to, ¿e pisa³ zbyt otwarcie o tych, którzy
byli u w³adzy, na ró¿nych szczeblach... A
nie by³ to czas bezpodstawnych, z³oliwych
afer, lecz czas rzetelnego dziennikarstwa,
jeli kto mia³ odwagê pisaæ. On pisa³.
Najpierw w roku 1956 podj¹³ pracê w
wydawanym w Tychach Echu. By³ reporte-

rem, felietonist¹, fotografem. W redakcji
pozna³ mamê, zwi¹zan¹ od dziecka z ks.
Franciszkiem Blachnickim  pracuj¹cym
wówczas na parafii w Tychach. To mama
odt¹d, swoim przyk³adem, s³owem, zawsze
pokazywa³a mu, ¿e zawsze nale¿y broniæ
Prawdy i na ¿ycie patrzeæ w perspektywie
wiecznoci.
Na l¹sku zaczêto burzyæ przemoc¹
punkty katechetyczne. To, co Tata pisa³ w
Echu, nie podoba³o siê w³adzy ludowej...
Kocha³ sprawiedliwoæ, stawa³ po jej stronie. Zwolniono go wiêc z pracy decyzj¹
w³adz partyjnych w 1970 r. Jako dziennikarz z du¿ym dowiadczeniem znalaz³ pracê w redakcji dwutygodnika Sprawy Chemików  ogólnopolskim organie prasowym
ZZ Chemików. Po wprowadzeniu stanu wojennego zmuszony by³ przerwaæ pracê
dziennikarsk¹, bo pismo jako zwi¹zkowe
po prostu przesta³o istnieæ...
Nadesz³o 10 lat trudnych. Pomaga³ to
tu, to tam. Stres odbi³ siê na zdrowiu. Przeszed³ na rentê, jednak têskni³ za swoim zawodem. W roku 1991 przyj¹³ propozycjê
burmistrza Miko³owa: redagowania nowego pisma  Gazety Miko³owskiej. Za³o¿y³
j¹ i jej szefem by³ do roku 1998. W roku
2001 zosta³ uhonorowany tytu³em Miko³owianina Roku i by³o to w zasadzie ca³e wynagrodzenie, które otrzyma³ od w³adz miasta, bo nie umia³ siê upomnieæ o zarobek.
ZAWSZE S£U¯YÆ
Nie zna³ s³owa nie. Nie umia³ odmówiæ
nikomu pomocy. Pamiêtam z dzieciñstwa
ró¿ne osoby, które zagl¹da³y do naszego
domu... Panie redaktorze, zrobi³by pan
parê zdjêæ mojemu dziecku... Niech mi pan
pomo¿e napisaæ to pismo... odwo³anie...
probê... podanie... przet³umaczy list z niemieckiego... na niemiecki... Posiadanie maszyny do pisania by³o wówczas jeszcze
czym niezwyk³ym, a nawet ryzykownym,
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jeli nie chroni³ jej posiadacza wykonywany
zawód. Jêzyk niemiecki zna³ ze szko³y podstawowej, któr¹ ukoñczy³ podczas okupacji.
Pomaga³ nam, ile razy trzeba by³o przygotowaæ co do szko³y, zrobiæ album, wyci¹æ literki, opracowaæ gazetkê cienn¹. By³
niezast¹piony. Piêknie kaligrafowa³. Mia³
zmys³ artystyczny. Fotografowa³ szkolne
uroczystoci. Nie chowa³, nie strzeg³ swoich umiejêtnoci zazdronie, lecz chêtnie
je przekazywa³, wyjania³, uczy³, radzi³, pokazywa³. Spe³nia³ swoje obowi¹zki zawodowe rzetelnie i nigdy nie przyzwyczai³ siê
do bylejakoci ani nie zaakceptowa³ jej w
¿adnej dziedzinie.
POCZUCIE HUMORU
Czworo dzieci, ma³a przestrzeñ ¿yciowa, brak funduszy, czasem na to, co niezbêdne, trudnoci... A jednak mimo to na
twarzy Taty zawsze by³ umiech. W ka¿dej
sytuacji. Potrafi³ roz³adowaæ niezwyk³ym
sytuacyjnym dowcipem ka¿dy pojawiaj¹cy
siê na horyzoncie konflikt lub smutek. By³
w tym niezawodny i niezast¹piony. Nie
znam drugiej takiej osoby.
Zawsze potrafi³ daæ radoæ i odkryæ w
ka¿dej sytuacji co, przez co wszyscy wybuchalimy miechem i nie by³o  na szczêcie  powrotu do atmosfery powagi, z³oci lub niezadowolenia. To by³ dar, z którego korzysta³ ka¿dego dnia, nie pomijaj¹c
¿adnej okazji do rozweselenia nas, ¿artem,
a czasem po prostu  sam¹ swoj¹ min¹.
Dzieci i wnuki... jestecie i bylicie dla mnie
zawsze najwiêksz¹ radoci¹ w ca³ym ¿yciu...
najwiêksza radoæ... najwiêksza...  powiedzia³ mi tu¿ przed pójciem do szpitala.
12 GRUDNIA 2006
To by³ dzieñ Matki Bo¿ej z Guadalupe,
patronki ¿ycia od poczêcia do naturalnej
mierci. Tej, któr¹ widzia³a umieraj¹c matka Cataliny Rivas. Dla jednych  zbieg okolicznoci, dla innych  znak. Ostatni¹ nasz¹ ksi¹¿eczk¹, jak¹ mia³ w rêce, by³a
Bo¿a Opatrznoæ. Kiedy drukarnia j¹ dostarczy³a wzi¹³ j¹ do rêki z umiechem: O,
co nowego? Przeczytam! Otwar³ na
pierwszej stronie. Widzia³am, jak jego
wzrok pad³ na napis: Jasna wizja mierci. Poblad³. Spowa¿nia³, potem wsun¹³ broszurkê do kieszeni.
Czy przeczyta³? Nie wiem. Mo¿e przeczyta³ i nabra³ przekonania, ¿e to tê Matkê Bo¿¹ trzeba prosiæ o pomoc, aby umieæ
odejæ. Po kilku dniach zacz¹³ s³abn¹æ. W
szpitalu przyj¹³ Sakrament Chorych. Codziennie chodzi³ do kaplicy na mszê w. i
ró¿aniec. Oprócz niego nie zagl¹da³ tam
prawie nikt inny...
Po kilku dniach wspomnia³: Chyba trzeba siê zbieraæ do odejcia... Bêdê siê modli³, aby Bóg zabra³ mnie spokojnie. Jak
wszyscy  ba³ siê bólu d³ugiej agonii. Myleæ o tym, mówiæ o tym, przygotowaæ siê,
to nie by³o ani ³atwe, ani radosne. My mylelimy tylko: No có¿, kiedy ka¿dy musi

odejæ i pogodziæ siê z tym, ale przecie¿ to
chyba jeszcze nie jest jego czas.
Tymczasem on czu³, ¿e za moment ma
przekroczyæ próg wiecznoci. Mówi³ powa¿nie i po prostu nagle odszed³... szybko, bez zbêdnego bólu, który wystawi³by
go na próbê. Bóg nie wymaga niczego, co
jest ponad nasze si³y. Dla niego  lepiej, dla
mnie trochê ¿al... Nie zd¹¿y³am siê po¿egnaæ.
Kiedy kto z nas mia³ przyjechaæ do domu, Tata  nie mog¹c siê doczekaæ, tym
bardziej ¿e by³ punktualny jak król  zawsze czeka³ przed furtk¹, aby jak najszybciej, pierwszy zobaczyæ nadje¿d¿aj¹cy samochód lub wy³aniaj¹c¹ siê zza zakrêtu sylwetkê. Czy czeka na nas teraz w
bramie lepszego wiata, w którym nie ma ju¿
rozstañ, po¿egnañ, smutków? Ufam, ¿e tak.
Duchem jest blisko, bo da³ nam wiêcej
ni¿ tylko ¿ycie i mi³oæ dobrego Taty, przekaza³ talent, zainteresowania, zarazi³ tym,
co dla niego by³o cenne. Obserwacja jego
dziennikarskiej pasji, pisarstwa, radoci z
fotografowania, pracy nad t³umaczeniami
na pewno pomog³a podj¹æ decyzjê o za³o¿eniu wydawnictwa Vox Domini, a zw³aszcza  naszego pisma. Bez jego zapa³u i
wiedzy by³oby trudniej.
Czy Magda zajê³aby siê fotografowaniem i filmowaniem ubogacaj¹c to, co przysz³o nam robiæ? Byæ mo¿e te¿ nie, gdyby
nie by³o podziwu dla pracy Taty i codziennego kontaktu z profesjonalnym sprzêtem,
którym ju¿ jako dziecko lubi³a manipulowaæ.
W koñcu to ona spe³ni³a jego m³odzieñcze
marzenia. Dla Taty og³oszenie wyników XX
Miêdzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie
by³o dniem radosnym i wielkim. Magda otrzyma³a wraz z mê¿em III nagrodê w kategorii filmów amatorskich za film Ka¿dy
dzieñ w Mi³osierdziu Bo¿ym.
W trudach ¿ycia Tata mia³ na pewno i tê
pociechê, ¿e wszczepi³ w nas to, co by³o
dla niego wa¿ne, co nape³ni³o sensem jego
¿ycie, daj¹c mo¿liwoæ rozwoju i wykorzystania talentów danych przez Boga oraz
przyk³adu danego mu przez wujka, biskupa Teofila Bromboszcza. Na wiele lat przedtem za³o¿y³ on Ksiêgarniê w. Jacka i rozwin¹³ diecezjalne pismo Goæ Niedzielny.
¯y³ka dziennikarska i wydawnicza nie
opuszcza wiêc od pokoleñ naszej rodziny.
AMEN...
Przed pogrzebem odmawialimy czêæ
chwalebn¹ Ró¿añca. Kiedy wypowiedzia³am ostatnie Amen krzy¿yk oderwa³ siê od
mojego ró¿añca. To prawda, ¿e mo¿e szarpa³am go zbyt mocno, ale pomyla³am te¿,
¿e mo¿e raz na zawsze skoñczy³o siê dla
Taty cierpienie i po trudach ¿ycia zaczê³a
 chwa³a?
15 grudnia 2006. Wielki koció³ w.
Wojciecha w Miko³owie by³ pe³en ludzi. Nie
wiem, czy w tym t³umie by³ kto, kto nie
przyst¹pi³ do Komunii w., kto nie mia³ wia-

domoci, jaka pomoc jest teraz najpotrzebniejsza. Nawet kap³ani byli tym zaskoczeni... To wielka rzadkoæ  mówili z
podziwem i radoci¹.
Ks. Micha³ w pieknej homilii pocieszy³
nas, ¿e Tata, który kocha³ piêkno Bo¿ego
stworzenia, dzieci, przyrodê i chcia³ je
uwieczniæ na zdjêciach odszed³ do BogaStwórcy, aby nasyciæ ten g³ód na zawsze.
Kocha³ Prawdê i szuka³ jej, daj¹c jej wiadectwo Swoim pisarstwem spotka³ siê ju¿
na wieki z Tym, którego odbicie, zaledwie
odbicie widzia³ w swym ¿yciu  jak w lusterku samochodu, pomniejszone i niewyrane. I ten, który tak bardzo by³ spragniony mi³oci, zabiega³ o ni¹ i têskni³ za ni¹
odszed³ do jedynego, który mo¿e nasyciæ
serce cz³owieka, kiedy jego g³ód mi³oci sta³
siê tak wielki, ¿e tylko Bóg móg³ go nasyciæ... Tak, nie brak mu by³o ludzkich s³aboci,
dla mnie jednak by³ dobrym, pomocnym,
¿yczliwym Ojcem: zawsze do dyspozycji.
Rozstalimy siê z kim, kogo znalimy i
kochalimy przez ca³e ¿ycie. Mo¿na by³o
kochaæ bardziej. Ta mi³oæ wydaje siê teraz niewystarczaj¹ca i niedoskona³a, zbyt
ma³a... Odszed³ kto, kto pomaga³ bez rozg³osu, cicho towarzyszy³ naszej pracy od
pocz¹tku jej istnienia, doradza³, choæ nigdy
nie narzuca³ siê z radami, czekaj¹c cierpliwie, a¿ zostanie zapytany, z kim, kto pracuj¹c z zapa³em i rozwijaj¹c otrzymane od
Boga dary zarazi³ pasj¹, ukierunkowuj¹c
nasze ¿ycie i pracê. Odszed³ w 41 rocznicê tragicznego wypadku samochodowego,
po którym lekarze roz³o¿yli rêce i powiedzieli: Niestety, nic nie da siê zrobiæ... Bóg
mia³ jednak inne plany i dziêkujê mu za to.
DZIÊKUJÊ...
...tym, którzy w jakikolwiek sposób
uczcili pamiêæ Taty zapewniaj¹c o szczerej modlitwie i duchowym wsparciu... przesy³aj¹c kondolencje drog¹ listow¹, telefoniczn¹, mejlow¹, sk³adaj¹c je osobicie...
przybywaj¹c na pogrzeb, pomimo przedwi¹tecznej bieganiny i nastroju radoci...
uczestnicz¹c we mszy w., ofiarowuj¹c
modlitwê, Komuniê w... kap³anom, którzy
ofiarowali bezcenny dar Eucharystii za duszê Taty, zarówno w czasie pogrzebu, jak i
w dniach poprzedzaj¹cych go i nastêpuj¹cych po nim...
Dziêkujê tym, którzy w tej chwili na moment wznios¹ myl ku Dobremu Bogu, by
odmówiæ za Tatê z serca:
Wieczny odpoczynek...
Nie chcia³abym nikogo pomin¹æ... Niech
Dobry Bóg, który widzi ¿ycie ka¿dego i jego
serce, wynagrodzi Was potrzebnymi ³askami w tym ¿yciu, a tak¿e t¹ ostatni¹ ³ask¹ 
dobrej mierci, abymy kiedy po trudach
ziemskiego ¿ycia spotkali siê wszyscy na
wiecznoæ w Sercu Boga.
Niech Bóg
Was b³ogos³awi.
Ewa Bromboszcz
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MOJA PRZYGODA Z FOTOGRAFI¥...
...rozpoczê³a siê w
po³owie lat czterdziestych... trwa ju¿ d³u¿ej
ni¿ pó³ wieku... Pierwsze motywy: pami¹tkowe zdjêcia klasowe,
obozy harcerskie, wêdrówki po górskich
szlakach. W póniejszych latach przys³uguj¹ce fotoamatorowi
prawo dowolnego wyboru tematów zosta³o
nieco ograniczone  ¿yciow¹ koniecznoci¹
wykonywania fotografii
równie¿ dla tak zwanych celów prasowych.
Nigdy jednak w tej dziedzinie pracy dziennikarskiej nie móg³bym
uwa¿aæ siê za zawodowca, po dzieñ dzisiejszy pozosta³em tylko foto amatorem. Wobec moich zdjêæ trzeba
wiêc stosowaæ taryfê
ulgow¹, jak w ka¿dym
innym rodzaju twórczoci na wskro amatorskiej.
CZEGO
UNIKAÆ...
...fotografuj¹c dzieci? Odpowiem przyk³adem sytuacji, które zdarza³y siê, gdy znajomy
lub krewny prosi³ bym
uwieczni³ jego pociechê. Zjawiam siê o umówionej godzinie i z
niejakim przera¿eniem obserwujê, jak odrywane jest nagle od zabawy dziecko, a
wiêc  zaczyna p³akaæ... Wtedy wt³acza
siê je w odwiêtne ubranko. Na dobre ju¿
wówczas przera¿onego bobasa umiejscawia siê w fotelu. Pada komenda: Mo¿na fotografowaæ! No i nastêpnie to najgorsze...
Za mn¹ ustawia siê rz¹dek osób: poza mamusi¹, tatu, ciocia, babcia, s¹siadka i dononym g³osem usi³uj¹ namówiæ maleñstwo, by siê umiecha³o. Droga odwrotu
zamkniêta, wiêc... fotografujê. Mamusia widz¹c potem rezultat tej sesji zdjêciowej
stwierdza zdziwiona: Co siê temu Adasiowi sta³o, zawsze jest taki weso³y?
Nie rzadko zdarza siê, ¿e fotoamatora
szczególnie urzeknie jeden okrelony
motyw: krajobraz, drzewa, sport, architektura, portret... Dla mnie od lat ju¿ bardzo
dawnych ulubionym motywem sta³o siê
dziecko. W moim przekonaniu temat
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wdziêczniejszy od wielu innych, jednak z
pewnymi zastrze¿eniami: Mylê o dziecku
w najwczeniejszych latach, mniej wiêcej
do czwartego, mo¿e pi¹tego roku ¿ycia. W
tym okresie nasz ma³y model jeli ju¿ tam
potrafi co kojarzyæ, to jednak zachowuje
siê naturalnie, zwykle nie wie jeszcze, co
znaczy pozowaæ do zdjêcia.
Co równie¿ godne podkrelenia... W tym
pierwszym okresie ¿ycia dzieciêca buka
jest swego rodzaju zwierciad³em jego wewnêtrznych prze¿yæ, nastrojów. Rozpacz,
p³acz, zdziwienie i wreszcie nag³y umiech
radoci  to wszystko potrafi nam ukazaæ
wyrazem twarzy nawet w czasie krótszym
od minuty...
Wyraz twarzy dziecka zmienia siê tak¿e podczas takich zajêæ jak posi³ek, k¹piel, zabawa. Stwarza to doskona³¹ okazjê wykonania zdjêæ seryjnych: trzech...
piêciu... w czasie bardzo krótkim.
Wszystkie bez wyj¹tku fotografie wyko-

nywa³em w normalnym,
codziennym otoczeniu
dziecka, bez nadzwyczajnych rodków technicznych, aparatami fotograficznymi, które
trudno by³oby nazwaæ
szczytem techniki. Je¿eli okazywa³o siê to konieczne, dodatkowym
ród³em wiat³a by³a s³abiutka w zasadzie lampa b³yskowa, w któr¹
obecnie wyposa¿ony
jest ju¿ niemal ka¿dy fotoaparat.
Niew¹tpliwym u³atwieniem w fotografowaniu dzieci z natury swej
bardzo ruchliwych jest
aparat z systemem autofocus czyli automatycznym nastawianiem
ostroci.
Je¿eli o typowo portretowe fotografie chodzi, pozytywn¹ rolê spe³ni obiektyw ze zmienn¹
ogniskow¹ (zoom) w
granicach do conajmniej
80 mm. W czym rzecz?
Fotografuj¹c tanim aparatem z obiektywem o
sta³ej ogniskowej (najczêciej jest to 35 mm) i
z wymaganej wówczas
minimalnej odleg³oci
oko³o 1,5 metra  wype³nienie ca³ej klatki filmu
tylko twarz¹ dziecka jest
oczywicie niemo¿liwe. Ale i na to jest
rada... Obecnie ka¿de szanuj¹ce siê laboratorium wykonuje us³ugi równie¿ w zakresie kadrowania, czyli powiêkszania do ¿¹danych rozmiarów tylko fragmentu klatki 
w tym przypadku buzi dziecka.
Od Redakcji: Przed kilku laty Dom Kultury w Miko³owie goci³ wystawê, której tematem by³a sztuka fotografowania dzieci. Wiele
piêknych fotografii, wys³anych w roku 1980
na konkurs do Krakowa, przepad³o bezpowrotnie z powodu sytuacji politycznej w Polsce, któr¹ potem zas³oniêto siê, gdy próbowa³am je odzyskaæ. Nie uda³o siê. Tata z okazji wystawy zdjêæ dzieci napisa³ tych kilka rad,
które  jego zdaniem  stanowi³y klucz do
sukcesu dzieciêcej fotografii, ale bez szczególnego daru, jaki on posiada³, zdjêcia nie
by³y tak niezwyk³e.
Mo¿e kto skorzysta z tych kilku rad cz³owieka, który nigdy nie waha³ siê, aby komu
udzieliæ pomocy i dobrej rady, kiedy inni mówi¹: To moja tajemnica?

