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Tobie, Panie,
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Twoje opiewa!...
Ps 66,4
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«J A H W E
b³ogos³awi
siedzibê
prawych»

Prz 3,33

Nasza wiara: sta³a i ¿arliwa, wyra¿a w
sposób ¿ywy nasze zakorzenienie w
Bogu. Bêd¹c w ³¹cznoci z Panem, stale
pragniemy Mu siê podobaæ, oddawaæ Mu
czeæ, poddawaæ siê dzia³aniu Ducha
wiêtego, który z nas kszta³tuje ludzi prawych i okrywa Bo¿ym b³ogos³awieñstwem.
Prawy jest b³ogos³awiony
W Biblii, prawym lub sprawiedliwym
jest ten, kto praktykuje Prawo Bo¿e, spe³nia wolê Pana. On ¿yje wed³ug sprawiedliwoci Boskiej (cedâqâ, hebr.; dikaios,
gr.), która doprowadza go do ¿ycia w zgodzie z Bogiem. Sprawiedliwoæ Bo¿a to
wype³nianie woli Jego Mi³oci i sprawianie, ¿e ta wola panuje wszêdzie. St¹d interwencje Bo¿e w historii, w wiecie, w
Kociele, w naszym ¿yciu. Sprawiedliwy
jest cz³owiekiem wiary, który kroczy z Panem, w Jego obecnoci.
Ksiêga Przys³ów mówi (18,10):
«Potê¿n¹ wie¿¹ jest imiê Pana! Bezpiecznie siê chroni tam prawy»
Sprawiedliwy jest naprawdê przyjacielem Boga, takim jak patriarchowie, prorocy (por. Mt 23,29); Józef (por. Mt 1,19);
Zachariasz, El¿bieta (por. £k 1,6) i inni.
Pozwala siê prowadziæ z mi³oci¹ przez
Ducha wiêtego, który w nim mieszka.
Kroczy z Panem w ³asce po drodze wiêtoci. Oto dlaczego Aposto³ Piotr mówi (1
P 3,12): «Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych s¹ zwrócone, a Jego uszy na ich
proby, oblicze za Pana przeciwko tym,
który le czyni¹» (por. Ps 23,16.17).
W tym samym duchu mówi Pawe³ Aposto³ (Rz 2,13): «Nie ci bowiem, którzy
siê przys³uchuj¹ czytaniu Prawa s¹ sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Pra-
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wo wype³niaj¹, bêd¹ usprawiedliwieni».
I nastêpnie podkrela, ¿e to Prawo
Bo¿e, zapisane w sercu cz³owieka, jest
praktykowane naturalnie w³anie przez
sprawiedliwych, czasem za lekcewa¿one
przez tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e nale¿¹ do
Boga (por. Rz 2,12-24). Dlatego nie nale¿y myleæ, ¿e poniewa¿ jest siê wierz¹cym,
to sam ten fakt ju¿ wystarcza i zwalnia nas
z postêpowania w sposób sprawiedliwy i
dobry. To w³anie to postêpowanie jest niezbêdne, aby podobaæ siê Bogu. Niektórzy
«wierz¹cy» szczyc¹ siê tym piêknym imieniem, ale uwa¿aj¹, ¿e maj¹ prawo ¿yæ jak
poganie. Mówi¹: Jestem wierz¹cy, ale....
Ich ¿ycie bierze wzór z tego wiata. Czerpi¹ zyski  kosztem innych  z systemu i z
jego wielkich s³aboci i myl¹, ¿e to jest
normalne i dobre. Przyczyniaj¹ siê przez
swój sposób ¿ycia do ruiny moralnej i materialnej spo³eczeñstw schwytanych w pu³apkê demagogii, strachu, ba³wochwalstwa, ciemnoci...
Musimy mieæ wiadomoæ, ¿e prawo
wprowadzane przez ludzi niekoniecznie
jest zgodne z prawem Boga, z prawem Kocio³a. Pomylmy tu o aborcji, o eutanazji i
innych zjawiskach przeciwnych mi³oci.
Bóg nie udziela b³ogos³awieñstwa tej fa³szywej wolnoci. Nie b³ogos³awi tych, którzy wszystkiego nadu¿ywaj¹ i myl¹, ¿e
nikt tego nie zauwa¿a.
Bóg widzi i ci, który s¹ w Jego wietle
 widz¹ tak¿e.
Zatem, aby byæ prawym i b³ogos³awionym, cz³owiek musi szukaæ tego, co jest
naprawdê dobre, sprawiedliwe dla niego i
dla innych. Prawymi stajemy siê, gdy nas

usprawiedliwia wiara ujawniaj¹ca siê w
czynach (por. Rz 5,1; 1 Kor 1,30; Hbr
11,7; Jk 2,14-26). To nauczanie Nowego
Testamentu wpisuje siê doskonale w liniê starotestamentaln¹, która nam daje
prawdziwe skarby moralne i duchowe:
Ksiêga Powtórzonego Prawa poucza
(32,4): «On Ska³a, dzie³o Jego doskona³e, bo wszystkie drogi Jego s¹ s³uszne;
On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym,
On sprawiedliwy i prawy».
Bóg jest u pocz¹tku
wszelkiej sprawiedliwoci...
Pismo wiête uwydatnia dwie przeciwne postawy: sprawiedliwego i upadaj¹cego. Zawieraj¹ siê w nim pouczenia
wieczne, ukazuj¹ce w nadzwyczajny sposób rzeczowoæ i trwa³oæ S³owa Bo¿ego, które wszystko przenika:
W Ksiêdze Przys³ów czytamy (10,11):
«ród³em ¿ycia usta prawego, w ustach
nieprawych przemoc siê kryje» (por. tak¿e inne wersety tej Ksiêgi 10,6.20.31.32;
15,28).
Znajdujemy te¿ w tej samej Ksiêdze
s³owa (Prz 3,33): «Przekleñstwo Pañskie
na domu wystêpnego, On b³ogos³awi
mieszkanie uczciwych» (por. Prz 12,7;
15,6).
A w innym miejscu kolejne pouczenie (Prz 4,18): «cie¿ka prawych to wiat³o poranne, wschodzi, wzrasta a¿ do po³udnia» (por. Prz 2,20).
«Weso³o b³yszczy wiat³o sprawiedliwych, a lampa niewiernych przygasa»
(Prz 13,9; por. Prz 10,28; 11,23.30; Mt
25,1-13).

2/2007
Jeli pewne jest, ¿e b³ogos³awieñstwo
Boga jest w³anie nad sprawiedliwymi i
nad ich mieszkaniem, to niemniej nie s¹
oni oszczêdzani przez próby, którym stawiaj¹ czo³a odwa¿nie i wytrwale, w zaufaniu do Boga.
Tak¿e Psalmy wtóruj¹ s³owom z Ksiêgi Przys³ów (34,20): «Wiele nieszczêæ
spada na sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia» (por. Ps 34,16-19;
Prz 11,31; 24,16).
Ca³e Pismo wiête zawiadcza o tym
wybawianiu przez Boga, aby nas zachêciæ do pozostania niewzruszonymi i ufnymi w Bogu. Dalej czytamy bowiem (Ps
37,25): «By³em dzieckiem i jestem ju¿
starcem, a nie widzia³em sprawiedliwego
w opuszczeniu ani potomstwa jego, by o
chleb ¿ebra³o» (por. Ps 28; 29; 37).
Taka wiêc jest nasza wiara, nasza
pewnoæ, nasza nadzieja. Bóg patrzy z
mi³oci¹ i trosk¹ na cz³owieka wiary niewzruszonej. On go prowadzi, strze¿e, owieca. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa
wprowadza nas na cie¿ki prawoci  dla
naszego zbawienia (por. Rz 5,1n).
Biblia uczy nas w sposób niezrównany, ¿e g³êboka i mi³osna relacja z Bogiem
to ród³o b³ogos³awieñstwa i szczêcia.
W przesz³oci mêdrcy i sprawiedliwi
rozwa¿ali w wietle Ducha wiêtego
wszystko, co widzieli. Ze swojej wiedzy
czerpali cenne pouczenia pe³ne prawdy i
¿ycia. Ich dowiadczenie jest dla nas wiadectwem, które powinnimy wys³uchaæ i
pokornie przemyleæ. Prosty wniosek narzuca siê nam i powinien nas wszystkich
prowadziæ:
Sprawiedliwy, który ¿yje naprawdê w
wiernoci Bogu, to ten, kto kocha autentycznie i dzia³a dla dobra oraz dla uwiêcenia wszystkich. Takiego cz³owieka Pan
b³ogos³awi i taki otrzymuje od Niego dobrodziejstwa i ¿ycie wieczne. Co do z³ych
ludzi, którzy mówi¹ niew³aciwie i postêpuj¹ le i dobrowolnie w z³u trwaj¹, nie
ma dla nich ani b³ogos³awieñstwa, ani zbawienia.
Bóg ofiarowuje bez przerwy Sw¹ zbawcz¹ ³askê ka¿demu cz³owiekowi. Ci, którzy j¹ przyjmuj¹, krocz¹ w pokoju ku wiat³u i szczêciu wiecznemu. Ci jednak, którzy j¹ uparcie odrzucaj¹, dzia³aj¹c w nienawici, krocz¹ ku ciemnociom i nieszczêciu wiecznemu.
Zauwa¿my tu z ca³¹ oczywistoci¹, ¿e
sprawiedliwy zachowuje poczucie swej
ma³oci, nêdzy, grzesznoci. Jednak trwa

na drodze wiêtoci, podczas gdy przeciwnie, z³y cz³owiek nie uznaje swego b³êdu ani grzechu. B³¹dzi na szerokiej drodze niesprawiedliwoci, niegodziwoci,
zguby. Jaki czas mu siê powodzi, a potem znika jego powodzenie...
«Oni bêd¹ moj¹ w³asnoci¹,
mówi Pan Zastêpów...
...w dniu, w którym bêdê dzia³a³, a
bêdê dla nich ³askawy, jak litociwy ojciec
dla syna, który jest mu pos³uszny. Wtedy
zobaczycie ró¿nicê pomiêdzy sprawiedliwym a niegodziwcem, pomiêdzy tym, który s³u¿y Bogu, a tym, który mu nie s³u¿y...». (Ml 3,17.18)
Zachowujmy wiêc stale ufnoæ w Bogu, który w swej nieskoñczonej sprawiedliwoci wszystko os¹dzi. Jest rzecz¹ niemo¿liw¹ oszukaæ Boga. Z³o dokonywane
po kryjomu, zdradziecko albo ukrywane
pod pozorami dobra, nie ujdzie Jego uwagi. Ka¿dy bêdzie musia³ zdaæ sprawê ze
swych czynów. Bóg nie pozostawi bez
kary k³amców, z³ych uczynków bez skruchy. Bóg jest prawy, on jest sam¹ Sprawiedliwoci¹. Nikt nie ujdzie jego sprawiedliwoci, która sprawia, ¿e zadr¿¹ z przera¿enia li. To prawda biblijna, której nie
mo¿e zaprzeczyæ ¿aden wierz¹cy. To znaczy³oby tyle samo, co powiedzieæ, ¿e Biblia k³amie, jak równie¿ ¿e Koció³ k³amie.
To by³oby grzeszeniem przeciw dzie³u
Ducha Prawdy, przeciw Bogu...
Dla nas, wierz¹cych, krocz¹cych cie¿k¹ sprawiedliwoci i mi³oci, nie bêdzie
straszliwego s¹du, lecz spokojna ufnoæ
w mi³osierdziu Bo¿ym i jego zbawienie
ofiarowane tym, którzy kochaj¹ Boga i
bliniego.
Bez w¹tpienia bêdzie nieuniknione
oczyszczenie z powodu grzechów. Pan
jednak poprzez Koció³ daje nam pewne
rodki: sakramenty, modlitwê, zachêtê do
uczynków mi³osierdzia oraz dowiadczenia, które  jeli s¹ znoszone z zaufaniem
i mi³oci¹  mog¹ to oczyszczenie przypieszyæ. W koñcu to sam Bóg spe³nia w
nas to dzie³o. On nas wzywa do sprawiedliwoci, która jest jedn¹ z czterech g³ównych cnót (roztropnoæ, sprawiedliwoæ,
mêstwo, umiarkowanie).
Wierni w Chrystusie Jezusie, nie jestemy sami. Razem wzrastamy w ³asce
patrz¹c z szacunkiem i podziwem na
sprawiedliwych wszystkich wieków, którzy cierpieli z wytrwa³oci¹ dla sprawiedliwoci, dla dobra, z mi³oci do Boga. Bóg
ich pob³ogos³awi³ w tym wiecie i obsypa³

ich dobrodziejstwami wiecznymi na wieki
w Niebie.
Kiedy przyjdzie czas ¿niwa «sprawiedliwi bêd¹ janieæ jak s³oñce w Królestwie
Ojca» (por. Mt 13,43).
¯yjemy w czasie ³aski ofiarowanym
przez Boga w tej epoce zamêtu, maj¹c
czas na nawrócenie. To czas szczególny i
sprzyjaj¹cy, by przyj¹æ wiat³o i ³askê
Boga. Gdy nadejdzie wielki Dzieñ Boga
trudno bêdzie zmieniæ serce. Przez Swoj¹ ³askê Bóg formuje nas i przemienia
zw³aszcza w tych dniach, a¿eby nas
uwiêciæ, aby nam dopomóc iæ drog¹
Nieba, gdzie jest nasza wiara. Rzeczy
ziemskie przemijaj¹. Zarz¹dzajmy dobrami, jakie Bóg nam daje z m¹droci¹, pokor¹ i szlachetnoci¹, ale ponad wszystko z³ó¿my nasz¹ nadziejê w dobrach
wiecznych. Niech nasz Pan Jezus udziela nam w tym pomocy Ducha wiêtego.
Niechaj On pomaga nam stawaæ siê prawymi. Niech w ten sposób b³ogos³awieñstwo sp³ynie na nasze domostwa i siedziby.
O Panie, przyjd na pomoc
naszym krajom, które siê pogr¹¿aj¹
w przemocy i z³u.
Przyjd sprawiæ, ¿e rozb³ynie
Twoje wiat³o i Twoja sprawiedliwoæ.
Przyjd na pomoc s³abym
i prawym, którzy cierpi¹.
O wiêta Dziewico, b³ogos³awiona
poród wszystkich niewiast,
wstawiaj siê za nami u Pana
i rozlej na nas te ³aski, których
najbardziej potrzebujemy,
aby siê podobaæ Bogu.
Królowo Pokoju,
czuwaj nad naszymi dzieæmi,
nad ca³ym Kocio³em. Amen
Jacques Magnan
T³umaczenie artyku³u z franc.:
E.B. za zgod¹ Redakcji
Stella Maris.
Stella Maris to miesiêcznik,
który siê ukazuje w jêzyku francuskim i niemieckim. Jego prenumeratê mo¿na zamówiæ pisz¹c na
adres:
Editions du Parvis
Stella Maris
CH-1648 Hauteville
Szwajcaria
lub przez internet:
http://www.parvis.ch
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wiadectwo Miry Guizot

Czy w koreañskim miecie Naju
objawia siê Dziewica Maryja?
MOJA PIERWSZA PODRÓ¯
Nazywam siê Mira Guizot, pochodzê
z Bali w Indonezji. Od dwóch lat organizujê pielgrzymki do Naju.
By³am daleko od Kocio³a katolickiego przez 13 lat. Pope³ni³am liczne grzechy, uwa¿a³am siê wiêc za niegodn¹, aby
zbli¿aæ siê do Boga.
Kiedy przyby³am do Naju po raz pierwszy w 2004, uczestniczy³am we Mszy w.
na Górze Maryi Dziewicy, w towarzystwie
innych pielgrzymów. Podczas Mszy w.,
ojciec Jerry Orbos powiedzia³ w swojej homilii: Zadajcie sobie pytanie: po cocie
tu przybyli?. Powtórzy³ to pytanie kilkakrotnie. By³am zaskoczona, myl¹c: Jak
kap³an mo¿e o to pytaæ? On za ponownie zadawa³ to pytanie i za ka¿dy razem
na mnie patrzy³. Pomyla³am sobie: Gdyby kto mnie o to nie poprosi³, wcale nie
przyjecha³abym tutaj.

Ojciec Orbos odpowiedzia³ wtedy na
stawiane pytanie: Jestecie tu dlatego,
¿e Pan i Dziewica z Naju was zaprosili z
mi³oci¹. To dlatego tutaj przybylicie.
By³am tak wzruszona s³ysz¹c to, ¿e
zaczê³am p³akaæ wbrew sobie, myl¹c:
Panie! wiêta Matko! Ja nie modli³am siê,
lecz grzeszy³am. Dlaczego mnie jeszcze
tak bardzo kochacie?
Bardzo wzruszy³am sie tak¿e, kiedy
nazajutrz ojciec Orbos poprosi³ mnie na
Mszy o przeczytanie Czytania. Jego tematem by³o przebaczenie. Nie przestawa³am p³akaæ z ¿alu, mówi¹c: O Panie,
przebacz tej grzesznicy, która tak zrani³a
Twoje Serce.
W chwili uczczenia Dziewicy Maryi
wszyscy pielgrzymi ustawili siê w szeregu, by pok³oniæ siê przed figur¹, a potem
uca³owaæ Juliê. Ja jednak waha³am siê.
Zastanawia³am siê, czy uca³owaæ Juliê,
poniewa¿ wiedzia³am, jak bardzo moja du-

sza by³a czarna od mnóstwa grzechów.
Gdy podchodzi³am do niej, ba³am siê, ¿e
ona odepchnie mój poca³unek. Ale kiedy
przysz³a na mnie kolej, Julia popatrza³a
na mnie z umiechem i uca³owa³a mnie.
W tej samej chwili poczu³am, ¿e ciê¿ar, który spoczywa³ na moich ramionach
opuci³ mnie. Ogarnê³a mnie radoæ i pokój jak nigdy dot¹d i wybuch³am na nowo
szlochem. Nie odczu³am nigdy w ca³ym
moim ¿yciu takiej skruchy.
Kiedy wróci³am na Bali, mówi³am o
Naju wszystkim tym, których spotyka³am
i o dowiadczeniach, jakie tam dotknê³y
moje serce. Jednak znaj¹cy moj¹ ciê¿k¹
przesz³oæ z³ej katoliczki, nie chcieli mi
uwierzyæ. Wtedy zredagowa³am artyku³ o
Maryi Dziewicy i rozda³am go. Oddwiêk
by³ bardzo pozytywny.
By³am pewna, ¿e w roku 2005 bêdê
zdolna, z pomoc¹ z Dziewicy, podj¹æ siê
organizacji pielgrzymki do Naju.

Biskup Kim
b³ogos³awi
wiernych
cudown¹ hosti¹
w kaplicy
Najwiêtszej
Panny
w Naju
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MLEKO DZIEWICY
Kiedy og³osi³am, ¿e organizujê pierwsz¹ pielgrzymkê do Naju, w czerwcu 2005,
zaraz pewna kobieta przysz³a do mnie, by
uczestniczyæ w pielgrzymce wraz ze swoim synem. Z powodu mojego braku dowiadczenia nie chcia³am przyjmowaæ
chorych, szczególnie w tej pierwszej pielgrzymce. Dziecko by³o bardzo chore.
Ca³e jego cia³o, niedorozwiniête, wydawa³o siê wysuszone. Dziecko mia³o piêæ lat i
wa¿y³o zaledwie 10 kg.
Bóg pokaza³ jasno, ¿e Jego Wola ró¿ni³a siê od mojej. Silna woñ ró¿ nape³ni³a
Kaplicê w Naju, gdy tam weszlimy pierwszego dnia. Wszyscy p³akali, odczytuj¹c
to jako znak, ¿e Dziewica czeka³a na
ch³opca. Poprosi³am wiêc jego mamê, by
posz³a po cudown¹ wodê ze ród³a Maryi
Panny. Jako pierwsza nape³ni³am swoj¹
butelkê wody, potem mama zrobi³a to
samo. Kiedy jej butelka nape³ni³a siê,
woda nie by³a przezroczysta, ale mleczna. Zastanawialimy siê najpierw, czy trochê zanieczyszczona woda nie tryska³a
ze ród³a, ale szybko zrozumielimy, ¿e
chodzi³o o zjawisko, jakie Julia okreli³a
jako mleko Dziewicy. Mama ch³opca i ja
by³ymy bardzo wzruszone i dr¿¹ce. Powiedzia³am do mamy: Niech siê pani popieszy, aby dac siê napiæ synowi. Dziewica daje mu Swoje mleko, a to oznacza
z pewnoci¹, ¿e zostanie on uzdrowiony.
W chwilê póniej przyby³a Julia i ucisnê³a ch³opca. Otar³a jego g³owê i ca³owa³a go. Natychmiast dziecko, które nie
by³o zdolne mówiæ, zrobi³o znak krzy¿a i
powiedzia³o: Alleluja! Jeszcze przed
chwil¹ by³ niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Móg³ tylko spogl¹daæ w niebo
swoim b³êdnym spojrzeniem. lina p³ynê³a
z jego ust. Kiedy jego matka zobaczy³a,
¿e robi znak krzy¿a i wykrzykuje: Alleluja, zala³a siê ³zami ze wzruszenia i zaczê³a p³akaæ, nie potrafi¹c siê opanowaæ.
W padzierniku 2005 wielka grupa
pielgrzymów z Indonezji przyby³a do Naju
wraz ze swoim arcybiskupem. Arcybiskup
wydawa³ siê najpierw sceptyczny, ale zosta³ przekonany, ¿e wydarzenia w Naju s¹
prawdziwe, gdy poczu³ têtnienie pulsu na
nadgarstku pos¹gu Dziewicy. Odszed³ odprawiæ Drogê Krzy¿ow¹ na Górze Dziewicy z pielgrzymami, odmawiaj¹c ró¿aniec. Po drodze kilka kropli Drogocennej
Krwi Jezusa sp³ynê³o na jego koszulê i
marynarkê. Po powrocie do Indonezji arcybiskup nie przestawa³ broniæ z moc¹

Naju. Podczas Konferencji Episkopatu da³
wiadectwo o cudach, których dowiadczy³ w Naju, i o potêdze Boga.

WESELE W KANIE
W maju 2006 roku powróci³am do Naju
z pewnym kap³anem w podesz³ym wieku,
który towarzyszy³ mojej grupie. Tylko krytykowa³ i narzeka³ na wszystko. W koñcu
nie potrafi³am go ju¿ d³u¿ej znieæ i powiedzia³am do Maryi: Kochana Matko!
Dlaczego nam pos³a³a takiego kap³ana?
Mog³aby nam pos³aæ lepszego.
W swojej homilii na pierwsz¹ sobotê
miesi¹ca maja, podczas Mszy wiêtej na
Górze Maryi, kap³an wybra³ jako  temat
wesele w Kanie, zamiast wybraæ temat z
Ewangelii przeznaczonej na ten dzieñ,
czyli  Pan jest naszym Pasterzem. Póniej zapyta³am go, dlaczego wola³ mówiæ
o weselu w Kanie. Odpowiedzia³, ¿e nie
wie dlaczego. Po Mszy w. powiedzia³:
Nie bêdziemy tu czekaæ na modlitwy o
uzdrowienie, odmawiane przez Juliê ani
na oddanie czci Najwiêtszej Maryi Pannie. Najlepiej bêdzie wróciæ bezporednio
do hotelu. Posun¹³ siê nastêpnie nawet
do stwierdzenia, ¿e olej s¹cz¹cy siê z pos¹gu Maryi Panny musia³ byæ rozlany
umylnie przez jakiego zwolennika Naju,
i tak samo krew na drodze na Górze Maryi. Wszyscy w grupie byli zaszokowani i
modlili siê za tego kap³ana, podczas gdy
kap³an modli³ siê za nich. Prosilimy Maryjê, by przebaczy³a mu to, co powiedzia³.
Jednak nadal trwa³a demonstracja jesgo
niewiary i by³o to dla nas nieprzyjemne.
W Kaplicy kap³an siad³ gdzie w k¹cie. Nie modli³ siê. Ograniczy³ siê tylko do
stwierdzenia, ¿e Kaplica nie jest ³adna.

WINO Z KANY
W ostatnim dniu naszego pobytu w
Naju, Peter Suh, pracownik agencji turystycznej, pomaga³ nam przygotowywaæ o³tarz do Mszy w. Nape³ni³ ampu³kê winem,
a drug¹ zostawi³ pust¹, myl¹c, ¿e to kap³an nape³ni j¹ wod¹. Msza w. zaczê³a
siê, jak zwykle. Podczas liturgii kap³an wla³
ca³e wino z ampu³ki do kielicha i doda³ kilka kropli wody. Potem obmy³ rêce wod¹ z
drugiej ampu³ki.
Po rozdzieleniu Komunii w. chcia³
umyæ kielich. Wzi¹³ ampu³kê z wod¹, któr¹ pos³u¿y³ siê trochê wczeniej podczas
Mszy w. Wla³ wodê do kielicha, ale w tym
momencie zdarzy³a siê rzecz cudowna.
Woda wlana do kielicha nie by³a ju¿ wod¹,
ale winem. Kap³an omal nie zemdla³, tak

by³ wstrz¹niêty. Dr¿¹cymi rêkoma przela³ wino z kielicha do ampu³ki. Wydawa³
siê jakby ogarniêty panik¹. Wzi¹³ od jakiego pielgrzyma butelkê z cudown¹
wod¹, wla³ tê wodê do kielicha i wypi³ j¹.
Widzia³am jego rêce, które jeszcze dr¿a³y.
Po Mszy w. kap³an modli³ siê bardzo
pobo¿nie. Wszyscy w grupie bylimy pe³ni radoci, poniewa¿ Pan pokaza³ kap³anowi, ¿e wszystkie znaki z Naju s¹ prawdziwe i pochodz¹ od Niego.
Jeszcze bardziej nas zaskoczy³o to, ¿e
po Mszy w. kap³an powiedzia³ nam, nie
nape³ni³ wod¹ ampu³ki i ¿e w chwili rozpoczêcia siê Mszy w. by³a pusta. Zatem
ampu³ka nape³ni³a siê wod¹ cudownie,
gdy kap³an przygotowywa³ kielich i, ponownie, gdy umy³ kielich i palce po Komunii w. Potem woda zamieni³a siê w wino
w kielichu. Kap³an nie potrafi³ o tym mówiæ wiêcej, poniewa¿ by³ w stanie szoku.
Trochê póniej, kiedy powróci³ do Kaplicy, zobaczylimy go, jak wchodzi³ po
stopniach i jak klêcza³ przed figur¹ Maryi
Panny. Powiedzia³am do Niej: wiêta
Matko, zrozumia³am, ¿e Ty nie odrzucasz
nikogo z nas. Dziêkujê. Bêdê przyprowadzaæ coraz wiêcej pielgrzymów do Ciebie.
Pan sprawi³, ¿e kap³an, który nie wierzy³ Maryi z Naju, przeczyta³ mimowolnie
Ewangeliê o weselu w Kanie, a potem dokona³ dla niego dok³adnie takiego samego cudu. Przez to za przemieni³ serce
kap³ana.

UMOCNIENIE ZNAKAMI
I NAWRÓCENIAMI...
Teraz bêdê jeszcze bardziej uleg³a wobec s³ów Pana i Jego wiêtej Matki. A poniewa¿ mój biskup, dobry i pokorny, sam
te¿ dowiadczy³, ¿e wszystkie znaki w
Naju pochodz¹ od Pana i wierzy w to,
wspiera mnie i zachêca, abym nie porzuca³a apostolstwa, które spe³niam dla Maryi z Naju.
Wiem, ¿e mam prawo i obowi¹zek broniæ moich przekonañ i wiary w obecnoæ
Maryi w Naju i staraæ siê o to, aby J¹ znano. Wierzê, ¿e Ona pomaga mi stale przybywaæ do Naju. Bez Jej pomocy nie mog³abym tylu pielgrzymom, przez te dwa
lata, pomóc udac siê w to miejsce.
Pan i Maryja Dziewica dali wiele cudownych znaków Swej mi³oci podczas naszego pobytu w Naju, chocia¿ ja nie szukam cudownych wydarzeñ. Jednak to Oni
pokazali, jak bardzo nas kochaj¹. Wierzê
mocno, ¿e to, co dzieje siê do Naju, naprawdê pochodzi od Boga.
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Vox Domini
RUCHY W KOCIELE

TRZECI ZAKON
OD POKUTY
W. DOMINIKA
NADPRZYRODZON¥
DROG¥
DO DOSKONA£OCI
DUCHOWEJ
B¥DCIE WIÊTYMI....
Aby zbawiæ spo³eczeñstwo potrzeba
nie tylko budowaæ kocio³y i szko³y katolickie lub staraæ siê o pomno¿enie powo³añ kap³añskich, ale potrzeba przede
wszystkim mieæ w ka¿dej parafii grupê ludzi wieckich o jasnych, zdecydowanych,
nieustraszonych przekonaniach katolickich, prawdziwych aposto³ów. To s³owa
w. Piusa X.
Pismo w. uczy nas: Kto sprawiedliwy niechaj postêpuje jeszcze sprawiedliwiej, a wiêty niechaj siê jeszcze wiêcej
uwiêca! 1 Obowi¹zkiem cz³owieka jest
staraæ siê o ci¹g³y postêp w dobrym. Dobro za polega na mi³oci Boga i bliniego, do której dojæ mo¿na drog¹ zachowania przykazañ Bo¿ych i ta droga obowi¹zuje wszystkich bez wyj¹tku. Im lepiej
zachowamy przykazania Bo¿e, tym wiêcej mi³ujemy Boga, tym jestemy doskonalsi. Celem wiêc naszego istnienia nie
jest bogactwo i s³awa, lub u¿ywanie przyjemnoci ziemskich, ale uwielbienie Boga,
które prowadzi nas do wiecznego szczêcia w niebie. Wszystkie te rzeczy, które
Bóg stworzy³, dlatego tylko odda³ do naszego u¿ytku, abymy siê nimi pos³ugiwali
i doszli do nieba, có¿ bowiem pomo¿e
cz³owiekowi, choæby ca³y wiat zyska³, je¿eli szkodê poniesie na duszy? Albo có¿
mo¿e cz³owiek daæ w zamian za duszê
swoj¹?2 Celem wiêc cz³owieka jest mi³oæ Boga, Stworzyciela, Ojca; mi³oæ coraz wiêksza, ubóstwienie, powrót do Boga, od którego wyszed³, zjednoczenie z
Bogiem, mi³oæ p³odna.3
Wszyscy ludzie czuj¹ chêæ doskonalenia siê moralnego. Dziêki niemu staraj¹
siê o to, aby siê stawaæ coraz lepszymi
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oraz cnotliwszymi.4 Dlatego w celu lepszego zachowania rad ewangelicznych wiele osób obiera drogê doskonalsz¹. A to w
dwojaki sposób:
 Albo przez zobowi¹zanie siê do nich
lubami i wybór ¿ycia zakonnego. Ta droga jest najdoskonalsz¹ ze wszystkich, ale
nie wszyscy s¹ do niej zobowi¹zani, lecz
tylko powo³ani przez Boga;
 Albo przez zobowi¹zanie siê przynajmniej do naladowania tej drogi, o ile
to da siê po³¹czyæ z ¿yciem w wiecie. T¹
w³anie drog¹ d¹¿¹c¹ do osi¹gniêcia doskona³oci s¹ trzecie zakony.5
Droga pierwsza jest podstaw¹, fundamentem, którego ¿adna, choæby najdoskonalsza nie mo¿e wykluczyæ, lecz ma na
niej budowaæ. luby zakonne bowiem s¹
niczym innym, jak zabezpieczeniem siê od
przeszkód, które w wiecie powoduj¹ ³amanie przykazañ Bo¿ych. Sa one tak¿e
zatamowaniem tych zatrutych róde³, z
których wyp³ywa wszelka nieprawoæ.
Wszystko, co jest na wiecie, jest po¿¹dliwoæ cia³a i po¿¹dliwoæ oczu i pycha ¿ywota, upomina nas Duch Bo¿y
przez w. Jana.6 Pierwsz¹ usuwa lub
czystoci, drug¹  ubóstwo, a trzeci¹ 
pos³uszeñstwo.
CZ£ONEK ZAKONU  W WIECIE
Nie wszyscy s¹ powo³ani do ¿ycia zakonnego  przez z³o¿enie lubów, ale cnoty odpowiadaj¹ce tym lubom, czyli ubóstwo i czystoæ, wed³ug stanu, oraz pos³uszeñstwo kierownictwu duchownemu
s¹ wszystkim przydatne do postêpu w
dobru, nawet dla tych osób, które ¿yj¹ w
wiecie.
Tak zwane trzecie zakony postêpuj¹
wiêc drog¹ poredni¹. Z pierwsz¹ drog¹

maj¹ wspólne ¿ycie wród wiata, z doskona³oci¹ za zakonn¹ cnoty, do których d¹¿¹. S¹ jednak ró¿nice, bo ponad
doskona³oæ zwyk³¹, obowi¹zuj¹c¹ wszystkich, dodaj¹ przyrzeczenie bardziej pobo¿nego ¿ycia. Poniewa¿ jednak to przyrzeczenie nie jest lubem, dlatego ich stan
jest mniej doskona³y od zakonnego.7
Trzeci Zakon Pokuty w. Dominika jest
stowarzyszeniem wiernych ¿yj¹cych w
wiecie i pragn¹cych osi¹gn¹æ doskona³oæ chrzecijañsk¹ zgodnie z duchem i
pod kierownictwem Braci Kaznodziei.
Jego za³o¿ycielem jest w. Dominik, który
podobnie jak w. Franciszek z Asy¿u, wybrany przez Boga dla zbawienia wielu
dusz, za³o¿y³ potê¿ny Zakon rozga³êziony na:
I. Zakon Braci Kaznodziei prowadz¹cych ¿ycie kontemplacyjno-apostolskie;
II. Zakon Sióstr Dominikanek, które w
¿yciu czystej kontemplacji s¹ misjonarkami przez pokutê i modlitwê
III. Zgromadzenie chrzecijan prowadz¹cych na wiecie ¿ycie zakonne.
Ta trzecia ga³¹ nosi nazwê: Trzeci
Zakon Pokuty w. Dominika (dawniej Milicja Jezusa Chrystusa).8
Celem Trzeciego Zakonu jest osi¹gniêcie osobistego uwiêcenia cz³onków
przez praktykê doskonalszego ¿ycia
chrzecijañskiego oraz zbawienie dusz
przez rodki zgodne ze stanem wiernych
¿yj¹cych w wiecie. Szczególn¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ III Zakon w. Dominika od innych jest duch apostolski g³ównego Zakonu, jaki ma o¿ywiaæ tak¿e III Zakon.
Jest to Zakon, który jako pierwszy
wzi¹³ na siebie jako g³owne zadanie dzie³o apostolstwa. Has³em jego jest prawda,

2/2007
a zadaniem contemplari et contemplata
aliis tradere tj. kontemplowaæ, a owoc
kontemplacji przekazaæ innym.
WYMAGANIA
rodkami do osi¹gniêcia celu Trzeciego Zakonu, poza wspólnymi wszystkim
chrzecijanom przykazaniami i obowi¹zkami stanu s¹:
+ wiernoæ konstytucjom, czyli przede
wszystkim intensywna modlitwa, a jeli to
mo¿liwe  modlitwa liturgiczna,
+ praktyka pokuty,
+ dzie³a apostolatu w obronie wiary i
Kocio³a,
+ dzie³a mi³osierdzia, wed³ug osobistych mo¿liwoci.
Rozró¿niamy wiêc trzy g³ówne cechy
wielkiej rodziny w. Dominika, tworz¹ce
jakby istotne podstawy jego ducha. S¹ to:
pokuta, modlitwa, apostolstwo.
POKUTA odrywa od ziemi i rzeczy ziemskich, MODLITWA podnosi do Boga i z Nim
j¹ jednoczy, wskutek za tego zjednoczenia dusza staje siê coraz bardziej zdoln¹
do SPE£NIENIA UCZYNKÓW gorliwoci, udzielaj¹c drugim ze swej pe³noci. Oto ca³oæ
ducha dominikañskiego oraz ducha III Zakonu.9
wiêty Alfons Liguori powiada krótko
Kto siê modli, bêdzie zbawiony, kto siê
nie modli, bêdzie potêpiony.
Tego samego naucza w. Tomasz z
Akwinu. Po chrzcie wiêtym  mówi 
potrzebna jest cz³owiekowi ustawiczna
modlitwa, aby siê dosta³ do nieba. Choæ
grzechy odpuszczaj¹ siê przez chrzest,
pozosta³a jednak wewnêtrzna podnieta,
co nas do grzechu ci¹gnie a wiat i szatan zewnêtrznie z nami walcz¹.
w. Maksymilian Maria Kolbe wyjania: Kto siê nie modli, nie zrozumie ³atwo ducha modlitwy. Nadto nie potrafi zdaæ
sobie sprawy ze szczêcia, jakie modlitwa ofiarowuje duszy, i z mocy, jakiej modlitwa udziela w codziennym ¿yciu (...).10
w. Robert Bellarmin, kardyna³, mówi:
To, wierzê, mogê najpewniej i najzupe³niej szczerze owiadczyæ, ¿e bez pilnego
przestrzegania wewnêtrznej modlitwy nikt
nigdy nie stanie siê prawdziwie duchowym
cz³owiekiem, ani nie osi¹gnie ¿adnego
stopnia doskona³oci. Wielu czêsto przystêpuje do sakramentów, a przecie¿ pozostaj¹ równie niedoskona³ymi, co przedtem. A nawet wielu zakonników i ksiê¿y
czyta Pismo w., przyjmuje Komuniê i czêsto odprawia Mszê, mo¿e nawet codziennie, a przecie¿ brak im pobo¿noci i Du-

cha Bo¿ego, zimni s¹ w Mi³oci, pe³ni mi³oci do rzeczy pró¿nych, pe³ni niecierpliwoci, zazdroni i pe³ni nieuporz¹dkowanych pragnieñ. Dlaczego? Poniewa¿ nigdy powa¿nie nie wstêpuj¹ do swoich serc
przez æwiczenia stra¿y wewnêtrznej i
prawdziw¹ wewnêtrzn¹ modlitwê.11
Maj¹c to wszystko na uwadze tercjarz
 jako prawdziwy syn w. Dominika  powinien staæ siê cz³owiekiem Bo¿ym przez
modlitwê, a szczególnie oddawaæ siê
modlitwie mylnej, najlepiej rano, zaraz po
przebudzeniu siê; przygotowuj¹c siê do
niej poprzedniego wieczora. Przywi¹zuj¹c
tym samym najwiêksz¹ uwagê do tego
czasu cichej i samotnej modlitwy.
Dawniej tercjarz zobowi¹zywa³ siê tak¿e do codziennego odmawiania oficjum
(godzinki), albo Ma³ego Oficjum Najwiêtszej Maryi Dziewicy, wed³ug rytu dominikañskiego, albo brewiarza dominikañskiego, b¹d ca³ego Ró¿añca (wówczas 15
tajemnic). Obecnie wymagania te z³agodzono i ograniczono do odmawiania oficjum i jednej czêci Ró¿añca. Tak jak dawniej, tak i teraz odmawianie tych modlitw
nie obowi¹zuje Tercjarza pod grzechem
ciê¿kim, a nawet powszednim; jednak powinien on bardzo surowo wyrzucaæ sobie
wszelkie zaniedbanie w tak wa¿nym nakazie Regu³y.
Po modlitwie najwa¿niejszym rodkiem uwiêcenia jest pokuta. Nie by³o
wiêtego, który by siê w niej mniej lub wiêcej nie æwiczy³. Podobnie, jak przy modlitwie, najbardziej wartociowa jest pokuta, która nie zale¿y od naszej woli. Wszystkie cierpienia, przykroci i trudy, jakie nas
codziennie spotykaj¹, s¹ nam dane bezporednio od Boga.12
Jezus Chrystus uczy nas: Jeli kto
chce iæ za mn¹, niech siê zaprze samego siebie, a wemie krzy¿ swój na ka¿dy
dzieñ i niech idzie za mn¹.13 W Krzy¿u
jest nasze zbawienie, nasza moc przeciw
pokusom, wyrzeczenie siê ziemskich przyjemnoci, w krzy¿u jest prawdziwa mi³oæ
do Boga. Potrzeba wiêc zdecydowaæ siê
nieæ cierpliwie ten krzy¿, który nam Bóg
zsy³a i umieraæ z nim z mi³oci ku Jezusowi Chrystusowi, jak On umar³ z mi³oci ku
nam.14 Dlatego te¿ w. Alfons Liguori poucza nas, ¿e kto chce zostaæ wiêtym, musi zmieniæ swe upodobania:
Je¿eli nie dojdziemy do tego, ¿e s³odkie wydawaæ siê nam bêdzie gorzkie, a
gorzkie s³odkie, to nie dojdziemy nigdy do
po³¹czenia siê doskona³ego z Bogiem. W

tym jest ca³a nasza doskona³oæ: w znoszeniu z rezygnacj¹ wszystkich przeciwnoci, które nam siê zdarzaj¹ codziennie,
i znosz¹c je, ¿eby siê podobaæ Bogu co
jest celem g³ównym i wiêcej chwalebnym,
ni¿ to co mo¿emy odczuwaæ we wszystkich sprawach naszych.15 Ponadto Duch
wiêty uczy nas którzy s¹ Chrystusowi,
cia³o swe ukrzy¿owali z grzechami i po¿¹dliwociami. M¹droæ cia³a jest mierci¹, m¹droæ ducha  ¿yciem, pokojem i
radoci¹. Dlatego je¿eli bêdziecie ¿yli
wed³ug cia³a, czeka was mieræ. Je¿eli za
przy pomocy Ducha umiercaæ bêdziecie
popêdy cia³a - bêdziecie ¿yli (Rz. 8,13) w
pokoju i radoci serca.16
PRZYK£ADEM  W. DOMINIK...
Chcia³ byæ cz³owiekiem modlitwy, a
wiedzia³, ¿e nic tak nie utrzymuje duszy w
³¹cznoci z Bogiem, jak pokuta. Czu³ w
sobie gorliwoæ Aposto³a a wiedzia³, ¿e
bez przelania krwi nie ma odpuszczenia
grzechów, nie ma postêpu w cnocie. Pamiêta³ s³owa Chrystusa: s¹ demony, które wypêdziæ mo¿na jedynie postem i modlitw¹, oraz s³owa Aposto³a Paw³a: Uzupe³niam w ciele moim, czego nie dostaje
mêce Chrystusa.
Wreszcie wierzy³ w moc czerpan¹ z
krwi przelanej dla chwa³y Bo¿ej i dobra
dusz. Oto przyczyny, dla których ukocha³
pokutê i praktykê jej a¿ do bohaterstwa,
przekazuj¹c swoim nastêpcom jako cenn¹ spuciznê ducha umartwienia, który
ma byæ dla nich rodkiem prowadz¹cym
nie tylko do w³asnego uwiêcenia, ale i
do nawrócenia grzeszników.17
Dlatego te¿ wierny syn w. Dominika
zobowi¹zuje siê do przestrzegania Regu³y. Zgodnie z duchem pokuty Zakonu i pierwotnej Regu³y, jest zalecane, aby pociæ
nie tylko we wszystkie pi¹tki roku (z wyj¹tkiem tych pi¹tków, kiedy przypada uroczystoæ), ale równie¿ i w dni pokutne czy
w wigilie wielkich wi¹t Pana Jezusa i
Matki Bo¿ej. Obok postu, Regu³a zobowi¹zuje tak¿e tercjarzy do:
+ Wstrzymania siê od wszystkiego, co
nie jest zgodne z duchem chrzecijañskim
w rozmowach i lekturach.
+ Unikania w ¿yciu zbytku, hucznych
zabaw i przyjemnoci zmys³owych przeciwnych duchowi Ewangelii.
+ Przestrzeganie w ubraniu skromnoci chrzecijañskiej, która przejawiaæ siê
ma i w kolorach i w kroju odpowiadaj¹cych wymaganiom dobrego smaku.18
Ostatecznym jednak celem ca³ej Ro-
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dziny Dominikañskiej jest apostolstwo.
Dlatego te¿ je¿eli ktokolwiek i w jakimkolwiek b¹d stopniu jest jej cz³onkiem, musi
staæ siê w miarê swej mo¿noci aposto³em.
w. Dominik organizowa³ Tercjarzy
jako Milicjê maj¹c¹ broniæ przed napaciami heretyków Koció³ Chrystusowy, jego
naukê, jego dobra, jego wi¹tynie i jego
kap³anów. Oto dlaczego Regu³a wymaga
od ka¿dego pragn¹cego wst¹piæ do III
Zakonu, czystoci wiary a w miarê si³ gorliwoci w rozszerzaniu i obronie prawd
wiary katolickiej.
Jak¿e s³uszne jest powiedzenie w. o.
Lacordairea, ¿e dla Tercjarza dominikañskiego nie dosyæ jest mówiæ: Chcê zbawiæ siebie - musi dodawaæ: Chcê zbawiæ
drugich. Musi staæ siê godnym spadkobierc¹ swych starszych braci, których
Aleksander IV i wielu innych papie¿y nazywa³o bohaterami wiary. Chlub¹ Zakonu
jest to, ¿e da³ Kocio³owi kaznodziejów,
doktorów i mêczenników, którzy g³osili
zawsze Prawdê wiary katolickiej i nie wahali siê przelaæ w³asn¹ krew dla og³oszenia jej wiatu ca³emu.19
Id¹c ladami w. Dominika oraz w.
Katarzyny ze Sieny, wszyscy tercjarze
powinni powiêciæ ¿ycie oddaj¹c siê bezgranicznym, ¿arliwym i szczodrym sercem, chwale Bo¿ej i zbawieniu blinich.
Pamiêtaj¹c o tradycjach Ojców tercjarz zobowi¹zuje siê do energicznej pracy, s³owem i czynem, dla prawdy katolickiej Wiary, dla Kocio³a, dla Stolicy Apostolskiej, okazuj¹c siê zawsze i wszêdzie
nieustraszonym obroñc¹ katolicyzmu,
nawet gdy jest on atakowany przez wewnêtrznych wrogów Kocio³a.
Ka¿dy tercjarz powinien siê te¿ powiêciæ dzie³om dobroczynnoci i mi³osierdzia. Dzie³a mi³osierdzia wzglêdem duszy
maj¹ pierwszeñstwo przed doczesn¹ prac¹ mi³osierdzia, a pomiêdzy nimi nauczanie niewiadomych zajmuje pierwsze
miejsce. Dlatego te¿ tercjarz musi siê oddawaæ ustawicznym studiom katolickiej
doktryny po to, by móc przekazaæ j¹ osobom znajduj¹cym siê wokó³ nich: w rodzinach, w pracy, w s¹siedztwie. Musi nie tylko broniæ prawdy, gdziekolwiek jest ona
atakowana, nawet publicznie, ale j¹ krzewiæ, szerzyæ, aby by³a poznana.
Trzeci Zakonu Pokuty w. Dominika
jest skutecznym rodkiem uwiêcenia siê.
Daj¹c duszom szlachetnym i mê¿nym, a
nawet duszom s³abym, lecz dobrej woli,
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którym przeciêtne ¿ycie chrzecijañskie
nie wystarcza  ród³a pomocy, rodki i
korzyci. Poprzez zobowi¹zania zakonne
prowadzi je do wy¿szej cnoty, do wiêkszej
doskona³oci, do intensywniejszego ¿ycia
chrzecijañskiego, do wiêkszej wiêtoci.
S³owa te potwierdza papie¿ Benedykt
XV, którego zdaniem wród wielu rodków najlepszym, najwzniolejszym i najskuteczniejszym jest Trzeci Zakon, za³o¿ony pod wp³ywem natchnienia Bo¿ego
przez chwalebnego Patriarchê w. Dominika de Guzman, który jasno zdawa³ sobie sprawê z niebezpieczeñstw zagra¿aj¹cych wiatu i ze rodków zaradczych,
p³yn¹cych z boskiej nauki Ewangelii.20
Ponadto papie¿ ten, dla potwierdzenia swoich s³ów w licie z dnia 21 czerwca 1921 r. pisze: Koció³ pok³ada wiele
nadziei w wiernym oddaniu mu siê Tercjarzy dominikañskich, je¿eli ci z zapa³em
kierowaæ siê bêd¹ duchem w. Patriarchy,
g³osz¹c nieowieconym zasady nauki
chrzecijañskiej. ¯yczymy sobie, aby licznie i gorliwie stanêli do tej pracy apostolskiej, maj¹cej tak wielkie znaczenie dla
zbawienia dusz.21
br. Jacek
Znaleziono w sieci:
http://www.dominikanie.com
Dz. 22,11.
Mt 16,26.
3
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Do uroczystoci Objawienia
Pañskiego w 2008 roku
trwa mo¿liwoæ zyskania
Jubileuszowego
ODPUSTU ZUPE£NEGO
List Prze³o¿onego

Ojcze wiêty,
Carlos Alfonso Azpiroz Costa, Mistrz
Generalny Zakonu Braci Kaznodziejów ze
swoj¹ Kuri¹, a tak¿e w imieniu wszystkich
klasztorów ¿ycia kontemplacyjnego mniszek przy³¹czonych od pocz¹tku do Zakonu Kaznodziejskiego przez wiêtego Patriarchê Dominika, szczerze wyra¿a g³êbokie uczucia synowskiego oddania i zakonnego pos³uszeñstwa, jednoczenie
powiadamiaj¹c Wasz¹ wi¹tobliwoæ o
tym, co nastêpuje, i zwracaj¹c siê w zwi¹zku z tym z prob¹.
wiêty Ojciec Dominik, podró¿uj¹c z
Diego de Acebes, biskupem Osmy, z wielkim bólem widzia³ na w³asne oczy ogromne z³o, jakie powsta³o we Francji na skutek herezji katarów. Aby to z³o wykorzeniæ
konieczne by³o wytrwa³e g³oszenie, odpowiednie dla przekazywania prawdy katolickiej i potwierdzone wiêtoci¹ ¿ycia.
St¹d zrodzi³ siê zamiar wiêtego Dominika, aby za³o¿yæ zakon, którego cel i szczególne powo³anie obejmowa³yby wiadczenie o wierze katolickiej w taki w³anie sposób, nie tylko we Francji, ale na ca³ym
wiecie. Jednak¿e wiêty Patriarcha Dominik, opieraj¹c siê ca³kowicie na regule
wiary, uwa¿a³, ¿e pos³uga g³oszenia powinna wyrastaæ z mocnego korzenia kontemplacji. Dlatego pragn¹³, aby przysz³y
Zakon Kaznodziejski narodzi³ siê, jakby z
w³asnej matki, ze wspólnoty ca³kowicie
oddanej ¿yciu kontemplacyjnemu. I tak siê
sta³o, ¿e w 1206 r. zosta³ za³o¿ony klasztor Matki Najwiêtszej z Prouilhe ko³o Fanjeaux; zatem w przysz³ym roku, 2006, obchodzona bêdzie osiemsetna rocznica
tego wydarzenia. Z perspektywy historycznej jest to pocz¹tek Mniszek Zakonu
w. Dominika; jednak¿e z perspektywy naszego najg³êbszego charyzmatu jest to
pocz¹tek ca³ego Zakonu Kaznodziejskiego i duchowego zadania przekazywania
innym owoców kontemplacji, które dominikañska rodzina zakonna, ufaj¹c Panu,
wszêdzie gorliwie podejmuje.
Aby to pomylne wydarzenie mog³o zostaæ godnie upamiêtnione i aby z³o¿yæ
Wszechmog¹cemu Bogu stosowne dziêk-
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czynienie, wspomniany wy¿ej Petent prosi, ¿eby w poszczególnych kocio³ach i
oratoriach ka¿dego i wszystkich klasztorów mniszek Zakonu Kaznodziejskiego, w
Rzymskiej Bazylice w. Sabiny i w Patriarchalnej Bazylice w. Dominika w Bolonii,
od pierwszej niedzieli Adwentu 2006 do
uroczystoci Objawienia Pañskiego w
2008 roku by³y sprawowane specjalne
wiête celebracje i odbywa³y siê ró¿ne obchody. Oczywicie poprzez te obchody zaleca siê szczególnie, aby wierni gorliwie
pielêgnowali wiarê, nadziejê i mi³oæ,
wzmacniali hierarchiczn¹ komuniê z Biskupem Rzymu oraz ze swoim w³asnym
Biskupem, a tak¿e dostosowywali swoje
¿ycie do zasad Ewangelii.
Dlatego, aby te duchowe owoce mo¿na by³o doskonalej osi¹gn¹æ, Najprzewielebniejszy Petent prosi Wasz¹ wi¹tobliwoæ o dar odpustów dla tych¿e wiernych.

Odpowied Stolicy wiêtej

Penitencjaria Apostolska na mocy specjalnych uprawnieñ udzielonych jej przez
naszego Ojca wiêtego i Pana w Chrystusie, Benedykta, z Opatrznoci Bo¿ej
Papie¿a, szesnastego o tym imieniu, chêtnie udziela odpustu zupe³nego, który mo¿na uzyskaæ pod zwyk³ymi warunkami spowiedzi sakramentalnej, komunii Eucharystycznej oraz modlitwy w intencjach tego¿
Papie¿a wszystkim wiernym, którzy z sercem ca³kowicie wolnym od przywi¹zania
do jakiegokolwiek grzechu pobo¿nie nawiedz¹ jedno z wy¿ej wymienionych
miejsc wiêtych: w dniach uroczystego
otwarcia i zamkniêcia obchodów jubileuszowych oraz w uroczystoci i wiêta wymienione w kalendarzu Zakonu Kaznodziejskiego, jeli gorliwie i pobo¿nie
uczestnicz¹ w wiêtych czynnociach lub
pobo¿nych praktykach;
 w dowolnym dniu wybranym przez
poszczególnych wiernych, jeli odmówi¹
Modlitwê Pañsk¹ i Wyznanie Wiary;
 gdy pielgrzymuj¹ wspólnie do jednego z tych miejsc wiêtych z pobudek religijnych i pobo¿nie odmówi¹ Modlitwê Pañsk¹ i Wyznanie Wiary.
Niniejszy reskrypt zachowuje wa¿noæ
przez ca³y rok upamiêtniaj¹cych obchodów. Bez wzglêdu na jakiekolwiek przeciwne zarz¹dzenia.
Prot. N. 369/05/I
James Francis Kard. Stafford
Penitencjariusz Wiêkszy
Gianfranco Girotti, OFM Conv
Regens

Wykaz dzie³, za których wykonanie
mo¿na uzyskaæ odpusty zupe³ne i cz¹stkowe, podany przez Penitencjariê Apostolsk¹ 29 czerwca 1969 roku
1. Odmówienie modlitwy: Czynnoci
nasze... (Msza³ Rzymski: kolekta z czwartku po Popielcu) - odpust cz¹stkowy
2. Odmówienie aktów cnót teologalnych
i ¿alu za grzechy - odpust cz¹stkowy
3. Nawiedzenie Najwiêtszego Sakramentu - odpust cz¹stkowy;
3a. Adoracja Najw. Sakramentu: przynajmniej pó³ godziny - odpust zupe³ny
4. Odmówienie hymnu: Uwielbiam Ciê
nabo¿nie... - odpust cz¹stkowy
5. Odmówienie przed zebraniami modlitwy: Stajemy wobec Ciebie, Panie - odpust cz¹stkowy.
6. Odmówienie modlitwy: Do Ciebie,
wiêty Józefie - odpust cz¹stkowy.
7. Odmówienie modlitwy: Dziêki Ci sk³adamy, Wszechmog¹cy Bo¿e, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który ¿yjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen. - odpust
cz¹stkowy.
8. Odmówienie modlitwy: Aniele Bo¿y...
- odpust cz¹stkowy.
9. Odmówienie modlitwy Anio³ Pañski,

a w okresie wielkanocnym Królowo nieba
- odpust cz¹stkowy
10. Odmówienie hymnu Duszo Chrystusowa - odpust cz¹stkowy.
11. Odpust zupe³ny za nawiedzenie jednej z czterech patriarchalnych bazylik
rzymskich (w. Piotra, w. Paw³a za Murami, Matki Boskiej Wiêkszej, w. Jana na
Lateranie) i odmówienie tam Ojcze nasz i
Wierzê (w wiêto tytu³u lub w jakiekolwiek
wiêto nakazane, lub raz w roku w innym
dniu wybranym przez wiernego)
12. B³ogos³awieñstwo Papieskie Urbi et
Orbi choæby tylko przez radio lub telewizjê - odpust zupe³ny
13. Nawiedzenie cmentarza w dniach
1-8 listopada i modlitwa za zmar³ych odpust zupe³ny; w pozosta³e dni roku odpust cz¹stkowy.
14. Nawiedzenie cmentarza starochrzecijañskiego, czyli katakumb - odpust cz¹stkowy.
15. Odmówienie Sk³adu Apostolskiego
(pacierzowe wyznanie wiary) lub Symbo-
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lu Nicejsko-Konstantynopolitañskiego
(mszalne wyznanie wiary) - odpust cz¹stkowy.
16. Akt komunii duchowej, wzbudzony
przy pomocy jakiejkolwiek pobo¿nej formu³y - odpust cz¹stkowy.
17. Pobo¿ne uczestnictwo w adoracji
krzy¿a podczas liturgii w Wielki Pi¹tek odpust zupe³ny
18. Odmówienie Jutrzni lub Nieszporów
¿a³obnych - odpust cz¹stkowy.
19. Udzia³ w nauczaniu lub uczeniu siê
nauki chrzecijañskiej - odpust cz¹stkowy.
20. Odmówienie Psalmu 130(129): Z
g³êbokoci... - odpust cz¹stkowy.
21. Odmówienie modlitwy: Panie, Bo¿e
wszechmog¹cy... (Liturgia Godzin: poniedzia³ek, II tydzieñ, Jutrznia) - odpust cz¹stkowy.
22. Odmówienie modlitwy: Oto ja, o dobry i najs³odszy Jezu - po komunii w.
przed obrazem Jezusa Chrystusa w ka¿dy pi¹tek Wielkiego Postu i w Wielki Pi¹tek - odpust zupe³ny (w pozosta³e dni roku
- odpust cz¹stkowy).
23. Uczestnictwo w uroczystym obrzêdzie eucharystycznym na zakoñczenie
kongresu eucharystycznego - odpust zupe³ny.
24. Odmówienie modlitwy: Wys³uchaj
nas, Panie wiêty, Ojcze wszechmog¹cy,
wieczny Bo¿e, i racz zes³aæ z nieba wiêtego Anio³a Swego, aby strzeg³, os³ania³,
nawiedza³ i broni³ wszystkich mieszkañców tego domu. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen. - odpust cz¹stkowy.
25. Uczestnictwo w rekolekcjach trwaj¹cych przynajmniej trzy pe³ne dni - odpust zupe³ny
26. Odmówienie aktu: O Jezu Najs³odszy... (akt wynagrodzenia) - odpust cz¹stkowy, natomiast w uroczystoæ Najwiêtszego Serca Pana Jezusa - za odmówienie publiczne - odpust zupe³ny.
27. Odmówienie aktu: O Jezu Najs³odszy, Odkupicielu (akt powiêcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi) - odpust
cz¹stkowy, natomiast w uroczystoæ Jezusa Chrystusa, Króla Wszechwiata za
odmówienie publiczne - odpust zupe³ny.
28. W godzinê mierci, o ile nie ma kap³ana, który udzieli³by sakramentów i b³ogos³awieñstwa papieskiego, mo¿na odmówiæ jak¹kolwiek modlitwê, o ile chrzecijanin za ¿ycia mia³ zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw. Do tego odpustu nale¿y pos³u¿yæ siê krucyfiksem lub
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krzy¿em - odpust zupe³ny.
29. Odmówienie litanii: do Najwiêtszego Imienia Jezus, do Najwiêtszego Serca Pana Jezusa, do Najdro¿szej Krwi
Chrystusa Pana, Loretañska do Najwiêtszej Maryi Panny, do wiêtego Józefa, do
Wszystkich wiêtych - odpust cz¹stkowy.
30. Odmówienie kantyku: Magnificat odpust cz¹stkowy.
31. Odmówienie modlitwy: Maryjo,
Matko ³aski, Matko mi³osierdzia. Broñ
mnie od wroga i przyjmij w godzinê mierci
- odpust cz¹stkowy.
32. Odmówienie modlitwy: Pomnij, o
Najwiêtsza Panno Maryjo (modlitwa w.
Bernarda) - odpust cz¹stkowy.
33. Odmówienie Psalmu 51(50): Zmi³uj siê... - odpust cz¹stkowy.
34. Uczestnictwo w publicznie odprawianej nowennie przed Bo¿ym Narodzeniem, Zes³aniem Ducha wiêtego i Niepokalanym Poczêciem - odpust cz¹stkowy.
35. Pos³ugiwanie siê przedmiotami pobo¿noci (krucyfiksem, krzy¿em, ró¿añcem, szkaplerzem, medalikiem), jeli s¹
pob³ogos³awione przez Papie¿a, ewentualnie przez biskupa - odpust zupe³ny, jeli
w uroczystoæ wiêtych Aposto³ów Piotra
i Paw³a, odmówimy wyznanie wiary (jak¹kolwiek formu³ê); natomiast pos³uguj¹c
siê tymi przedmiotami pob³ogos³awionymi przez kap³ana lub diakona - odpust
cz¹stkowy.
36. Odmawianie Ma³ych Oficjów: o
mêce Pañskiej, o Najwiêtszym Sercu
Pana Jezusa, o Matce Bo¿ej, o Niepokalanym Poczêciu, o w. Józefie - odpust
cz¹stkowy.
37. Odmówienie zatwierdzonej przez
w³adzê kocieln¹ modlitwy o powo³ania
kap³añskie i zakonne - odpust cz¹stkowy.
38. Odprawienie modlitwy mylnej (rozmylania) - odpust cz¹stkowy.
39. Odmówienie modlitwy za Papie¿a:
Wezwanie: Módlmy siê za Papie¿a naszego... Odpowied: Niech go Pan strze¿e,
zachowa przy ¿yciu, darzy szczêciem na
ziemi i broni przed nieprzyjació³mi - odpust cz¹stkowy.
40. Odmówienie modlitwy: O wiêta
uczto... - odpust cz¹stkowy.
41. S³uchanie przepowiadanego S³owa
Bo¿ego (kazania) - odpust cz¹stkowy; wys³uchanie kilku nauk w czasie misji oraz
uczestnictwo w uroczystym ich zakoñczeniu - odpust zupe³ny.
42. Pierwsza komunia w. - odpust zu-

pe³ny zyskuj¹ ci, którzy po raz pierwszy
przystêpuj¹ do komunii w. lub pobo¿nie
uczestnicz¹ w tej uroczystoci.
43. Sprawowanie i uczestnictwo we
Mszy w. prymicyjnej - odpust zupe³ny.
44. Odmówienie: Modlitwy o jednoæ
Kocio³a - odpust cz¹stkowy.
45. Uczestnictwo w miesiêcznym dniu
skupienia - odpust cz¹stkowy.
46. Odmówienie modlitwy: Wieczny odpoczynek - odpust cz¹stkowy.
47. Odmówienie modlitwy: Racz Panie
nagrodziæ ¿yciem wiecznym wszystkich,
którzy nam dobrze czyni¹ dla imienia Twego - odpust cz¹stkowy.
48. Odmówienie ró¿añca w kociele,
kaplicy publicznej, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej, w pobo¿nym stowarzyszeniu (wystarczy odmówiæ tylko jedn¹
czêæ ró¿añca) - odpust zupe³ny; natomiast odmówienie poza tymi miejscami
lub wspólnotami - odpust cz¹stkowy.
49. Sprawowanie i uczestnictwo we
Mszy w. jubileuszowej z okazji 25-, 50-,
60-lecia kap³añstwa - odpust zupe³ny.
50. Czytanie Pisma wiêtego przez pó³
godziny - odpust zupe³ny; natomiast w
krótszym czasie - odpust cz¹stkowy.
51. Odmówienie: Witaj Królowo, Matko Mi³osierdzia... - odpust cz¹stkowy.
52. Odmówienie: wiêta Maryjo, przyb¹d z pomoc¹ biednym - odpust cz¹stkowy.
53. Odmówienie modlitwy: wiêci Aposto³owie Piotrze i Pawle... - odpust cz¹stkowy.
54. W dniu liturgicznego obchodu wiêtego odmówienie modlitwy mszalnej (kolekty) lub innej, zatwierdzonej ku czci danego wiêtego - odpust cz¹stkowy.
55. Pobo¿ne prze¿egnanie siê i wypowiedzenie s³ów: W imiê Ojca i Syna i Ducha wiêtego. Amen. - odpust cz¹stkowy.
56. Nawiedzenie kocio³ów stacyjnych
w Rzymie - odpust cz¹stkowy; natomiast
uczestniczenie w tych kocio³ach w wiêtych czynnociach - odpust zupe³ny.
57. Odmówienie modlitwy: Pod Twoj¹
obronê... - odpust cz¹stkowy.
58. Nawiedzenie kocio³a (jednorazowo), w którym trwa Synod diecezjalny i
odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzê - odpust zupe³ny.
59. Odmówienie: Przed tak wielkim
Sakramentem... podczas liturgii Wieczerzy Pañskiej po Mszy w. (w Wielki Czwartek) i w uroczystoæ Najwiêtszego Cia³a
i Krwi Chrystusa (Bo¿e Cia³o) - odpust zu-
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pe³ny; w innym czasie - odpust cz¹stkowy.
60. Publiczne odmówienie hymnu:
Ciebie Boga... (Te Deum) w ostatnim dniu
roku - odpust zupe³ny; w innym czasie
(nawet przy prywatnym odmówieniu) - odpust cz¹stkowy.
61. Publiczne odmówienie hymnu:
Przyjd Duchu wiêty (Veni Creator) w
Nowy Rok i w uroczystoæ zes³ania Ducha wiêtego - odpust zupe³ny; w pozosta³e dni (nawet prywatnie odmawiaj¹c) odpust cz¹stkowy.
62. Odmówienie modlitwy: Przyjd Duchu wiêty, nape³nij serca wiernych Twoich i ogieñ mi³oci w nich zapal - odpust
cz¹stkowy.
63. Odpust zupe³ny za odprawienie
Drogi Krzy¿owej (warunki: odprawiæ przed
stacjami Drogi Krzy¿owej; musi byæ 14
krzy¿yków; rozwa¿anie Mêki i mierci
Chrystusa (nie jest konieczne rozmylanie o poszczególnych tajemnicach ka¿dej
stacji);
- wymaga siê przechodzenia od jednej
stacji do drugiej (przy publicznym odprawianiu wystarczy, aby prowadz¹cy przechodzi³, jeli wszyscy wierni nie mog¹ tego
czyniæ);
- ci, którzy maj¹ przeszkody mog¹
przez pó³ godziny pobo¿nie czytaæ i rozwa¿aæ o Mêce i mierci Chrystusa - odpust zupe³ny.
64. Odmówienie modlitwy: Nawied ten
dom (Liturgia Godzin: Kompleta po Nieszporach uroczystoci) - odpust cz¹stkowy.
65. Nawiedzenie kocio³a parafialnego: w wiêto tytu³u lub 2 sierpnia, kiedy to
przypada odpust Porcjunkuli; nale¿y
wtedy odmówiæ Ojcze nasz i Wierzê - odpust zupe³ny.
66. Nawiedzenie kocio³a i o³tarza w
dniu powiêcenia (dawnej konsekracji) i
odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzê - odpust zupe³ny
67. Nawiedzenie kocio³a lub kaplicy
we Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmar³ych (2 listopada) i odmówienie tam
Ojcze nasz i Wierzê - odpust zupe³ny
68. Nawiedzenie kocio³a lub kaplicy
zakonników w wiêto ich za³o¿yciela i odmówienie tam Ojcze nasz i Wierzê - odpust zupe³ny
69. Nawiedzenie kocio³a lub kaplicy
w czasie trwania wizytacji pasterskiej - odpust cz¹stkowy; natomiast uczestniczenie
tam w wiêtych czynnociach, którym

przewodniczy wizytator - odpust zupe³ny
70. Odnowienie przyrzeczeñ chrzcielnych podczas liturgii Wigilii Paschalnej lub
w rocznicê swego chrztu - odpust zupe³ny. Natomiast za odnowienie przyrzeczeñ
chrzcielnych przy pomocy jakiejkolwiek
formu³y w innym czasie - odpust cz¹stkowy.

ODPUSTY ZATWIERDZONE DLA POLSKI:
1. Uczestnictwo w nabo¿eñstwie Gorzkich ¿alów jeden raz w okresie Wielkiego
Postu w jakimkolwiek kociele na terenie
Polski - odpust zupe³ny.
2. Od stycznia 2002 r. za pobo¿ne odmówienie Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego w kociele lub kaplicy wobec Najwiêtszego Sakramentu Eucharystii, publicznie
wystawionego lub te¿ przechowywanego
w tabernakulum - odpust zupe³ny.
3. Nawiedzenie bazyliki mniejszej w nastêpuj¹ce dni:
- w uroczystoæ Aposto³ów Piotra i Paw³a (29 czerwca).
- w wiêto tytu³u;
- w wiêto Porcjumkuli (2 sierpnia);
- jeden raz w roku, w wybranym dniu
- odpust zupe³ny

TEKSTY NIEKTÓRYCH MODLITW
I PSALMÓW Z WYKAZU
Psalm 130
Z g³êbokoci wo³am do Ciebie, Panie,
o Panie, s³uchaj g³osu mego! Nak³oñ swoich uszu ku g³onemu b³aganiu mojemu!
Jeli zachowasz pamiêæ o grzechach
Panie, Panie, któ¿ siê ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ciê otaczano bojani¹.
W Panu pok³adam nadziejê, nadziejê
¿ywi moja dusza: oczekujê na Twe s³owo. Dusza moja oczekuje Pana bardziej
ni¿ stra¿nicy witu.
Niech Izrael wygl¹da Pana. U Pana bowiem jest ³askawoæ i obfite u Niego odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich
jego grzechów.
Psalm 51
Zmi³uj siê nade mn¹, Bo¿e, w swojej
³askawoci, w ogromie swego mi³osierdzia
wyma¿ moj¹ nieprawoæ!
Obmyj mnie zupe³nie z mojej winy i
oczyæ mnie z grzechu mojego! Uznajê
bowiem moj¹ nieprawoæ, a grzech mój
jest zawsze przede mn¹.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszy³em i uczyni³em, co z³e jest przed Tob¹, tak ¿e siê
okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim os¹dzie.

Oto zrodzony jestem w przewinieniu i
w grzechu poczê³a mnie matka.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej
prawdzie, naucz mnie tajników m¹droci.
Pokrop mnie hizopem, a stanê siê czysty, obmyj mnie, a nad nieg wybielejê.
Spraw, bym us³ysza³ radoæ i wesele:
niech siê raduj¹ koci, które skruszy³!
Odwróæ oblicze swe od moich grzechów i wyma¿ wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Bo¿e, we mnie serce czyste i
odnów w mojej piersi ducha niezwyciê¿onego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi wiêtego ducha swego!
Przywróæ mi radoæ z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
Chcê nieprawych nauczyæ dróg Twoich
i nawróc¹ siê do Ciebie grzesznicy.
Od krwi uwolnij mnie, Bo¿e, mój Zbawco: niech mój jêzyk s³awi Twoj¹ sprawiedliwoæ!
Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje
bêd¹ g³osiæ Twoj¹ chwa³ê.
Ty siê bowiem nie radujesz ofiar¹ i nie
chcesz ca³opaleñ, choæbym je dawa³.
Moj¹ ofiar¹, Bo¿e, duch skruszony, nie
gardzisz, Bo¿e, sercem pokornym i skruszonym.
Panie, oka¿ Syjonowi ³askê w Twej dobroci: odbuduj mury Jeruzalem!
Wtedy bêd¹ Ci siê podobaæ prawe ofiary, dary i ca³opalenia, wtedy bêd¹ sk³adaæ cielce na Twoim o³tarzu.
*
O wiêta uczto,
w której pokarmem Chrystus.
A pamiêæ Jego mêki wci¹¿ wiêci siê.
¯ycie nape³nia ³aska
i przysz³ej chwa³y zadatek daje nam
(Alleluja).
*
Witaj Królowo, Matko Mi³osierdzia,
¿ycie, s³odyczy i nadziejo nasza witaj.
Do Ciebie wo³amy wygnañcy,
synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy,
jêcz¹c i p³acz¹c na tym ³ez padole.
Przeto Orêdowniczko nasza,
one mi³osierne oczy Twoje
na nas zwróæ.
A Jezusa b³ogos³awiony owoc
¿ywota Twojego,
po tym wygnaniu nam oka¿.
O ³askawa, o litociwa,
o s³odka Panno Maryjo.
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Przemówienie biskupa
+ Mario Paciello

Kim jest
Melania
z La Salette?
...Zgromadzilimy siê tutaj w setn¹
rocznicê mierci Melanii Calvat, w rocznicê jej spotkania siê z Panem, aby popatrzeæ na tê, któr¹ Pan zostawi³ nam w Altamura. Chcemy prosiæ Najwiêtsz¹ Trójcê, a¿eby otoczy³a chwa³¹ tê istotê; abymy umieli przyj¹æ przes³anie powierzone jej przez Dziewicê, i ¿yæ nim. To wo³anie mocne, bardzo mocne, które siê rozleg³o, aby nas pojednaæ z Bogiem i uczyniæ narzêdziami pojednania z Nim...
Czytania liturgiczne mówi¹ dzi:
«Ja jestem Panem, nie ma innego» (Iz
45,5) «Przyjd Panie, Królu Sprawiedliwoci i Pokoju!» «Czy Ty jeste Chrystusem,
czy te¿ innego mamy oczekiwaæ?» (£k
7,18)
Wierzê, ¿e Dziewica z La Salette przysz³a w³anie po to, aby pouczyæ Koció³,
kap³anów, hierarchiê kocieln¹ i ca³y wiat
o tej sprawie, sk³oniæ nas do refleksji nad
tym zdaniem: «Ja jestem Panem! Nie ma
innego»... Nie jest nim w³adza ani pieni¹dze, ani pozytywizm, ani materializm, ani
ateizm... «To Ja Pan, nie ma innego!»
Przysz³a powiedzieæ Kocio³owi, jak s¹dzê: «Czy¿ wam nie wystarcza, ¿e Chrystus przyszed³? Czy musi przyjæ kto
inny, abycie go pos³uchali?» Wytê¿my
wiêc s³uch, powtarzaj¹c wezwanie dzisiejszego psalmu: «Przyjd Panie, Królu
Sprawiedliwoci i Pokoju.»
Chcia³bym zrobiæ krótk¹ dygresjê o dowiadczeniu ludzkim i duchowym Melanii
Calvat i pomóc wam przyjrzeæ siê z bliska
jej wiadectwu, abymy wszyscy siê z nim
skonfrontowali.
Pytanie: «Kim jest Melania?»  sk³ania nas natychmiast do pomylenia o La
Salette. Nasza wiedza o Melanii jest ca³kowicie zwi¹zana z przywilejem, jakiego
jej udzieli³ Pan i Najwiêtsza Dziewica, podobnie jak sta³o siê to w odniesieniu do
Maksymina... Wydaje mi siê wiêc wa¿ne,
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aby wyjæ, w sposób syntetyczny, od opowiadania, które Melania nam przekaza³a
o tej nadzwyczajnej, wyj¹tkowej i nieoczekiwanej chwili, kiedy tym dwojgu dzieciom
ukaza³a siê Najwiêtsza Panna.
«Ujrza³am piêkne wiat³o bardziej
b³yszcz¹ce ni¿ s³oñce»  napisa³a. Zaledwie mia³a czas, by zapytaæ: «Maksyminie, widzisz, tam?» i zaczê³a siê przygl¹daæ temu «bardzo silnemu, znieruchomia³emu wiat³u». «I ono jakby siê otwar³o 
wyjani³a  i wtedy spostrzeg³am inne
wiat³o jeszcze bardziej b³yszcz¹ce ni¿
pierwsze, które porusza³o siê. W tym wietle, bardzo piêkna Pani, siedzia³a na naszym raju.»
«Raj» by³ ma³¹ konstrukcj¹ o dwóch
poziomach, któr¹ Melania i Maksymin zrobili z kamieni. W nim, jak mawia³a Melania, by³o miejsce, które zajmowali wiêci i
zbawieni.
«Najwiêtsza Dziewica p³aka³a prawie
ca³y czas, kiedy do nas mówi³a. Jej ³zy
sp³ywa³y powoli na kolana, a potem jak
iskry wiat³a, znika³y. Chcia³am j¹ pocieszyæ, aby ju¿ nie p³aka³a, ale wydawa³o
mi siê, ¿e ona chcia³a nam pokazaæ Swe
³zy, abymy lepiej dostrzegli Jej mi³oæ
zapomnian¹ przez ludzi. Chcia³am rzuciæ
siê w Jej ramiona i powiedzieæ: Moja dobra mamo, proszê nie p³acz! Chcê Ciê
kochaæ za wszystkich ludzi ziemi...»

Dla Melanii, nadprzyrodzonoæ nie
ujawni³a siê tylko na zboczach góry Planeau, w zachodnich Alpach, 19 wrzenia
1846. Dowiadczenia mistyczne znaczy³y ca³e jej ¿ycie. Musimy jednak unikaæ
stwierdzenia, ¿e wiêtoæ tej dziewczynki, a potem kobiety  a uwaga ta odnosi
siê te¿ do wszystkich wiêtych, którzy dowiadczali nadzwyczajnych mistycznych
zjawisk  polega³a na tych niezas³u¿onych
darach albo na innych nadzwyczajnych
dowiadczeniach. Musimy wiêc  choæby
w skrócie  wyrobiæ sobie w³aciwy os¹d
o osobie, jak¹ wyró¿ni³o Niebo, a któr¹ jest
Melania.
Nie sposób obj¹æ tu ca³¹ jej drogê duchow¹. Spójrzmy zw³aszcza na to, jakie
by³o jej ¿ycie do ukazania siê jej Dziewicy. Wa¿ne jest, aby szerzej spojrzeæ na
dowiadczenia tego dziecka.
Melania by³a trzecim dzieckiem z siedmiorga dzieci Pierrea Calvat, murarza i
drwala, który pracowa³ tam, gdzie znajdowa³ pracê, i który, w zwi¹zku z tym czêsto
przebywa³ z dala od domu. Melania urodzi³a siê 7 listopada 1831 w Corps, w bardzo biednym domu tej ma³ej wsi, na obszarze diecezji Grenoble. Tatu, ju¿ w czasie, gdy Melania by³a ma³a, wpoi³ jej mi³oæ do Krzy¿a. Mia³a wtedy trzy mo¿e
cztery lata. W swej autobiografii, pisa³a o
tych latach:

«Kocha³am tego Chrystusa i mówi³am
do Niego, ale On mi nie odpowiada³. W
mojej niewiedzy s¹dzi³am, ¿e powinnam
naladowaæ jego milczenie: On nie mówi,
ja te¿ nie muszê mówiæ.» I tak uczyni³a.
Wyrobi³a w sobie charakter milcz¹cy, a ju¿
mia³a naturê trochê, jak to okrela³o jej
otoczenie, nieprzystêpn¹. By³a skryta,
mówi³a ma³o. Wierzê, po przeczytaniu biografii, ¿e jej matka mia³a w tym swój nieszczêsny wielki udzia³ negatywny.
Mama mia³a ca³kiem inny charakter.
Lubi³a wiêta, bale, widowiska, towarzystwo; kocha³a bawiæ siê: wszystko to mia³o wp³yw na Melaniê. Podczas gdy wie
wiêtowa³a, dziewczynka p³aka³a ustawicznie, tak ¿e mama musia³a j¹ odprowadzaæ do domu. W jednym z takich dni,
uderzy³a j¹ i przeklê³a dzieñ jej narodzenia, ¿a³uj¹c, ¿e siê nie urodzi³a martwa. I
wypêdzi³a ma³¹ Melaniê z domu. Kiedy
dziewczynka mia³a piêæ lat, scena powtórzy³a siê. Do wsi przyby³ kuglarz, który
udawa³, i¿ odcina komu g³owê, a potem
na nowo j¹ mocuje. Ta sztuczka wywar³a
takie wra¿enie na Melanii, ¿e uciek³a z
p³aczem. Oczywicie spotka³o j¹ takie
samo potraktowanie przez matkê. Pewnego dnia, kiedy by³a jeszcze ma³a, wziê³a z sakiewki mamy dwa pieni¹¿ki, aby
kupiæ sobie lalkê: chcia³a j¹ nauczyæ wymawiaæ imiê Jezusa. Kiedy matka spostrzeg³a, ¿e Melania rozmawia z lalk¹, potraktowa³a j¹ jak szalon¹. Za¿¹da³a wyja-

Wkrótce nasz film o objawieniu
Matki Bo¿ej w La Salette dostêpny
bêdzie na p³ycie DVD
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nieñ, sk¹d wziê³a pieni¹dze, aby j¹ kupiæ. Dziewczynka przyzna³a siê i zosta³a
za to zbita.
W wieku szeciu lat, Melania zosta³a
pasterk¹ u kobiety w podesz³ym wieku.
Zim¹, tatu zapisa³ j¹ do szko³y. Nauczycielka widzia³a, ¿e Melania mia³a w³osy
ca³kiem spl¹tane, w nie³adzie. Chcia³a j¹
uczesaæ, ale Melania odmówi³a. Wtedy
nauczycielka spostrzeg³a na g³owie Melanii lady krwi. Nie mog¹c jej uczesaæ,
spiê³a jej tylko w³osy wst¹¿k¹. Kiedy wróci³a do domu, matka na jej widok wpad³a
w gniew i powiedzia³a: «Jeste zalotnic¹,
która chce przyci¹gn¹æ uwagê ch³opców»
i ostrzyg³a jej w³osy.
Pewnego dnia, ojciec pok³óci³ siê z
¿on¹ o to, i¿ brakowa³o guzika przy jego
koszuli. Melania przyszy³a guzik, lecz
otrzyma³a za to od mamy policzek, oplucie i za karê spa³a przez kilka dni na nêdznym pos³aniu przy ³ó¿ku... W ka¿dej sytuacji Melania mówi³a, ¿e nie traci³a nigdy z
oczu Bo¿ej obecnoci i przyjmowa³a to z³e
traktowanie jako dar pochodz¹cy z Jego
r¹k.
Kiedy mia³a dziesiêæ lat, w roku 1841,
by³a pasterk¹ w Serre. W domu, w którym pilnowa³a akurat dziecka w ko³ysce,
zjawiaj¹ siê z³odzieje. Da³a im jedynie to,
co mia³a w domu: wêdzon¹ s³oninê. Z³odzieje, rozz³oszczeni, próbuj¹ podpaliæ
dom, zw³aszcza tê czêæ, gdzie jest dziecko. Melania ratuje dziecko i gasi ogieñ...
Ojciec tego dziecka jeszcze nie polubi³ jego mamy. Pewnego dnia, ten m³ody
mê¿czyzna stara siê posadziæ pasterkê na
swych kolanach. Dziewczynka reaguje
uderzaj¹c go w twarz. Pewnego dnia, zosta³a wys³ana z jedzeniem dla robotnika:
nie wiedzia³a, ¿e jest nim ojciec dziecka,
którym siê opiekowa³a. Kiedy staje naprzeciw niego sama, spostrzega, ¿e m³odzieniec zachowuje siê dziwnie, w sposób pe³ny szacunku: bierze jedzenie i natychmiast odchodzi. W domu pyta, kim
by³a piêkna Pani, która towarzyszy³a Melanii. Nawet ona nie zauwa¿y³a, ¿e Najwiêtsza Panna by³a z ni¹, aby ochraniaæ
jej czystoæ.
Pewnego dnia, mama Melanii zostaje
wyrzucona z domu przez swego mê¿a.
Melania zanosi jej swój posi³ek, ale otrzymuje za to uderzenie w twarz w miejsce
podziêkowania. Ojciec, wracaj¹c z pracy,
widzi, ¿e Melania ma bardzo zniszczone
ubrania, zanosi ¿onie te koszule, aby je
zszy³a. Ona jednak, zazdrosna o uwagê,
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jak¹ m¹¿ powiêca córce, reaguje bardzo
le, bije j¹, wyzywa jako szalon¹ i czarownicê, poniewa¿  jak to okrela  córka
kradnie jej mi³oæ ma³¿onka.
W roku 1845, kiedy Melania ma czternacie lat, pracuje jako pasterka w St-Michel [w Beaumont] u m³odego ma³¿eñstwa. Jest tam tylko jedno ló¿ko i m³odzi
ma³¿onkowie chc¹, aby Melania spa³a z
nimi. Jednak ona opiera siê uporczywie
tej probie, pi kilka dni na pod³odze, a
potem rozstrzyga siê problem: robi¹ dla
niej pos³anie w ¿³obie, z którego jedz¹
zwierzêta. Jaki m³ody cz³owiek z Corps
donosi o tym w rodzinnej wiosce i mama
reaguje, odbieraj¹c j¹, ale naturalnie, nie
zostawia jej w domu, lecz powierza j¹ rodzinie, która jest w konflikcie z prawem i
która zamierza wykorzystaæ dziewczynkê.
Melania odmawia. Zostaje rzucona na
pod³ogê, g³ow¹ uderza kilka razy o posadzkê. Kto pochwyci³ siekierê, by j¹
zabiæ, ale nagle zdarza siê co nieprzewidzianego. Nie widz¹ Melanii, a ona w
tym czasie widzi Jezusa i Maryjê. Kiedy
zauwa¿aj¹ j¹ ponownie ci, którzy j¹ chcieli
zabiæ, bior¹ j¹ za czarownicê: tylko czarownica mo¿e robiæ takie rzeczy. Rodzina, u której jest Melania, poleca jej kraæ
zbo¿e na polach s¹siadów. Kiedy odmawia, grad kamieni sypie siê jej na g³owê.
W roku 1846, Melania znowu s³u¿y
jako pasterka u rodziny Prat, w gminie La
Salette. 18 wrzenia 1846, podczas gdy
stado pasie siê na górze, poznaje Maksymina Giraud, jedenastoletniego ch³opca.
Pamiêtamy, co Melania opowiedzia³a nam
o samym objawieniu.
Po nim radzono jej, aby wst¹pi³a do
klasztoru. Najpierw umieszczono j¹ u
Sióstr Opatrznoci z Corps, aby j¹ wykszta³ciæ. Tam rzeczywicie jej charakter
³agodnieje: staje siê bardziej towarzyska,
mniej pochmurna. Dwie cnoty wy³aniaj¹
siê, szczególnie dla niej charakterystyczne: pokora i oderwanie siê od wiata. Nigdy nie mówi o sobie, nie opowiada, co
siê jej przytrafi³o, ci¹gle usuwa siê na bok.
Kiedy wyznaje ojcu, ¿e chce powiêciæ
swe ¿ycie Bogu i zostaæ zakonnic¹, ten
tatu, który poci¹ga³ j¹ ku wierze, ku mi³oci do Chrystusa ukrzy¿owanego, staje
siê jak opêtany przez demona. Wyprowadza j¹ za dom, chwyta strzelbê i ci¹gnie
za spust. Kula w sposób cudowny przechodzi miêdzy klatk¹ piersiow¹ a ramieniem. Melania jest ocalona. Niezadowolony ojciec zamyka j¹ na szeæ dni w piw-

nicy, a¿ pewnego dnia jaki pobo¿ny cz³owiek z La Salette ofiarowuje mu wielk¹
sumê pieniêdzy w zamian za jej uwolnienie i danie swobody udania siê tam, gdzie
chce. Melania wybiera siê wiêc do zakonu Sióstr Opatrznoci w Corenc.
Melania przechodzi piêkn¹ drogê duchowego rozwoju, wszyscy s¹ z niej zadowoleni, jednak w chwili gdy ma z³o¿yæ
luby, otrzymuje zakaz od nowego biskupa Grenoble, poniewa¿ nie chce mu ujawniæ sekretu, powierzonego jej przez Najwiêtsz¹ Pannê. Wobec tej przeszkody
Melania nie mo¿e iæ dalej drog¹, któr¹
wybra³a i musi powróciæ do Corps. Tu spotyka pra³ata z Anglii, który przyby³, aby
zwiedziæ La Salette. Otrzymuje od niego
propozycjê wyjazdu do Anglii. Tam jednak
cierpi duchowo. Przyjê³y j¹ karmelitanki,
które naciska³y, aby z³o¿y³a luby i zobowi¹za³a siê do ¿ycia z nimi w klauzurze.
Biskup Grenoble zagrozi³ jej ekskomunik¹, gdyby wróci³a do Francji, wiêc siostry
korzystaj¹ z tego, przedstawiaj¹c jej ten
argument. Melania w koñcu sk³ada luby,
lecz odmawia przyjêcia zobowi¹zania do
¿ycia w klauzurze. Nastêpnie udaje siê jej
pewnym fortelem sprowadziæ do klasztoru biskupa miejsca. On za zezwala jej
na opuszczenie klasztoru, w którym znalaz³a siê nie z w³asnej woli. Tak Melania
dociera do Marsylii do rodziny Geille, która nak³ania siostry Mi³osierdzia, aby j¹
przyjê³y pod swój dach.
Melania otrzymuje zadanie udania siê
do sierociñca, jakie siostry prowadzi³y w
Grecji na wyspie Céphalonie. Melania
udaje siê tam i wype³nia dobrze powierzone jej zadanie. Po powrocie do Marsylii, otrzymuje wiêc propozycjê, aby oficjalnie wst¹pi³a do zgromadzenia sióstr Mi³osierdzia i z³o¿y³a luby, jednak pod warunkiem, ¿e nie powie, kim jest. Niestety
nowina o wizjonerce z La Salette siê roznosi i Melania zostaje usuniêta z klasztoru. W Marsylii poznaje jednak biskupa
Petagna z Castellammare, przebywaj¹cego na wygnaniu we Francji. Biskup
owiadcza jej: kiedy powrócê do mojej
diecezji, bêdê wdziêczny, jeli przybêdziesz do W³och. Melania przyjmuje jego
propozycjê. Biskup Petagna powierza j¹
biskupowi Zola, który zostaje biskupem w
Lecce. I tu zaczyna siê w³oskie dowiadczenie w ¿yciu Melanii. Otrzymuje wezwanie na audiencjê do Leona XIII. Papie¿ wys³uchuje j¹ i zachêca do powrotu do La
Salette. Biskup Grenoble robi jednak
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wszystko, aby Melania pozosta³a poza
krajem ojczystym.
Tymczasem w Lecce otrzymuje od biskupa Zola imprimatur, zgodê na druk spisanego przez ni¹ przes³ania z La Salette
oraz tajemnicy, jak¹ Dziewica jej powierzy³a. Biskupi francuscy buntuj¹ siê, spowiednicy odmawiaj¹ dania rozgrzeszenia
tym, którzy czytaj¹ przes³anie.
wiête Oficjum zakazuje rozpowszechniania publikacji, jakie ukaza³y siê
dziêki biskupowi w Lecce i nie wolno mu
te¿ odt¹d spowiadaæ Melanii. Ten wiêty
biskup  którego proces beatyfikacyjny
jest obecnie w toku  udaje siê do Rzymu
i stwierdza wprost, ¿e skoro zosta³ uznany za niezdolnego, aby kierowaæ jedn¹
dusz¹, w takim razie jeszcze w mniejszym
stopniu potrafi kierowaæ wielk¹ diecezj¹ i
proponuje swoj¹ dymisj¹. Ale sprawy tocz¹ siê inaczej i powraca do Lecce z pozwoleniem kontynuowania pomocy, jakiej
udziela³ Melanii...
Powiedzia³em, ¿e by³o konieczne, aby
choæ pobie¿nie poznaæ dowiadczenia ¿yciowe, które ukszta³towa³y Melaniê, aby
nie ograniczaæ spostrzegania jej osoby
jedynie do ukazania siê jej Dziewicy. Nie
chcia³em te¿ przytaczaæ innych nadzwyczajnych zjawisk, aby kto nie pomyla³,
¿e by³a jedynie uprzywilejowana przez
Boga, prowadz¹c mi³e i spokojne ¿ycie,
chodz¹c ponad ziemi¹, w chmurach.
Jest rzecz¹ pewn¹, ¿e od wieku czterech albo piêciu lat, dziecko to zna³o mistyczne zjawiska: sta³e zjawienia siê jej
Jezusa jako dziecka. Kiedy mia³a piêæ lat,
zapyta³a Jezusa, tego ma³ego brata ,
który j¹ odwiedza³, jak odpowiedzieæ na
jego mi³oæ. «Cierpi¹c i krzy¿uj¹c siebie»
 tak¹ otrzyma³a odpowied. Melania poprosi³a wiêc, aby by³o jej dane iæ t¹ drog¹ ukrzy¿owania i zosta³a wys³uchana. W
tym m³odziutkim wieku otrzyma³a stygmaty i nosi³a ten wielki krzy¿ w swoim ma³ym
ciele. Pocz¹wszy od tej chwili, odczuwa³a
wielkie bóle w miejscach ran. Nasila³y siê
one w niektórych dniach szczególnie podczas Wielkiego Postu, rany formowa³y siê
i otwiera³y, krwawi³y. Tê krew widzia³y wiele
razy ró¿ne osoby.
Zanim jeszcze by³o jej dane przyst¹piæ do Komunii wiêtej, Jezus ukaza³ siê
jej w Eucharystii. Udziela³ jej Komunii
otwieraj¹c pier i ukazuj¹c swe przebite
serce. Bior¹c hostiê ze swego serca, mówi³ jej: «Przyjmij, moja siostro, wieczn¹
mi³oæ Boga si³aczy.» Przy tym, jak wy-

znaje Melania, by³a obecna Najwiêtsza
Dziewica.
Pewnego dnia, le¿¹c w ³ó¿ku, opada³a ca³kowicie z si³ z powodu dziwnej choroby. Dostrzeg³a siln¹ i bardzo intensywn¹ obecnoæ wiecznego wiat³a Jezusa
w swej duszy.
Kiedy zosta³a wyrzucona przez matkê z domu z powodu incydentu z kuglarzem, Melania posz³a wieczorem do kocio³a. Jedna osoba odprawia³a drogê
krzy¿ow¹. Nie wiedzia³a, kim by³a ta osoba. Posz³a pomodliæ siê przed wizerunkiem Dziewicy. «Uklêk³am, opowiedzia³a
potem, prosz¹c Maryjê, aby, jako Dziewica i Matka, wyjedna³a dla mnie, przez zas³ugi Mêki i mierci Jezusa Chrystusa i
przez zas³ugi jego ubóstwa, przebaczenie moich grzechów (zw³aszcza grzechu
kradzie¿y z sakiewki mamy dwóch pieni¹¿ków, za które kupi³a lalkê). Modli³am
siê i mój s³odki Jezus udzieli³ mi rozgrzeszenia. uczyni³ to praw¹ rêk¹.»
S¹ jeszcze inne nadzwyczajne zjawiska, lecz nie czas na to, aby siê na nich
zatrzymywaæ, s¹ inne widzenia, jakich
udziela³ jej Jezus i liczne wizje  zw³aszcza czyæca. Ze swym anio³em stró¿em
odwiedzi³a czyciec. «Od tej chwili usi³owa³am na wszelkie sposoby ul¿yæ duszom
czyæcowym i wyprosiæ ich uwolnienie.
Zdoby³am ma³e przedmioty dla pokuty cielesnej: ciernie w ³ó¿ku, ga³êzie z kolcami,
pas z gwodziami.»
Szczytem tych mistycznych ³ask by³o
zdarzenie, do jakiego dosz³o w kaplicy w.
Rocha, blisko Corps, w czasie gdy jej
m³odsi bracia bawili siê na dworze. Jezus,
jej ma³y brat, ukaza³ siê jej i dokona³y
siê zarêczyny duchowe.
To zatem w taki sposób ta dziewczynka by³a przygotowywana, aby spotykaæ
Dziewicê w wieku piêtnastu lat. By³a wybrana na narzêdzie, które mia³o zanieæ
wiatu wolê Boga, aby wszyscy ludzie
zostali zbawieni i aby Koció³ uwiadomi³
sobie, od papie¿a a¿ po ostatniego z
ochrzczonych, swój obowi¹zek wiary w
Chrystusa i wcielania w ¿ycie jego S³owa,
aby nas doprowadziæ do nawrócenia, do
sta³ego oczyszczenia, do ¿ycia Ewangeli¹ i do dawania wiadectwa o Bogu wiatu porodku wszystkich wydarzeñ.
+ Mario Paciello, biskup
Altamura-Gravina-Acquaviva, 15 grudnia 2004

Czasy dojrza³y..

...i biskup Mario Paciello, z Altamura,
wpisa³ uroczyste obchody stulecia mierci Melanii Calvat, pasterki z La Salette, w
program duszpasterski swojej diecezji na
lata 2003-2005. Chcia³, aby w sposób
wnikliwy spojrzano na jej dowiadczenia
ludzkie, duchowe, mistyczne. To dowartociowanie jej osoby by³o przewidziane,
wraz z innymi dzia³aniami duszpasterskimi, jako pog³êbienie wiadectw o wiêtoci, tak aby jego diecezja dokona³a wyboru tak¿e w kierunku d¹¿enia do wiêtoci. Rzeczywicie, Melania Calvat ostatnie chwile swego ¿ycia spêdzi³a w Altamura, miecie, w którym znajduje siê jej
grób. Na dodatek, Siostry Boskiej Gorliwoci z Altamura wiele jej zawdziêczaj¹,
gdy¿ to w³anie Melania przysz³a z pomoc¹ wiêtemu Annibale Di Francia, który
stara³ siê o ich odrodzenie, w Messyna, i
Melania je formowa³a. Biskup Mario Paciello, w komunikacie prasowym, przedstawi³ ten fakt nastêpuj¹co: «Wierzê, ¿e
kontekst polityczny, kulturowy i kocielny
objawienia ju¿ nie istnieje. Czasy dojrza³y do tego, aby dokonaæ pog³êbionego
ukierunkowanego studium ludzkiego, duchowego i mistycznego dowiadczenia
Melanii Calvat, dla zbli¿enia siê bez obaw
i bez zastrze¿eñ do tajemnicy i do przes³ania. Uroczyste obchody rocznicy jej
mierci uwydatni¹ jej trudn¹ drogê, czêsto konfrontowan¹ z wrogoci¹, któr¹ Melania przeby³a od dzieciñstwa, a przede
wszystkim jej wiarê, pokorê i pos³uszeñstwo, z którymi wszystko przyjê³a. Jest
uderzaj¹ce, ¿e ¿ycie, w którym spotka³o
j¹ tyle prób, tak pe³ne nieprzewidzianych
wydarzeñ, zmian, tak czêsto wystawione
na k³opoty, na brak pomocy, by³o jednak
jak paciorki ró¿añca, po³¹czone przez sta³y zwi¹zek z Bogiem i przez widzenie w
perspektywie Ewangelii wydarzeñ najbardziej bolesnych i najbardziej upokarzaj¹cych. Melania by³a uwa¿ana za szalon¹,
egzaltowan¹, histeryczkê, opêtan¹, podleg³¹ czarom. By³a potêpiana i przeladowana. Nie kocha³a jej nawet rodzona matka, co stale jej wybacza³a, i okazywa³a
ca³¹ sw¹ mi³oæ córki, kiedy jej pomaga³a
w chorobie.
By³a zwalczana przez niektórych duchownych, pozbawiona mo¿liwoci korzystania z sakramentów we w³asnej diecezji, zagro¿ona na³o¿eniem na ni¹ kl¹twy.
Inni za s³u¿yli jej jako duchowi kierownicy, pomagali jej, wspierali i bronili. Ten,
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który nigdy jej nie opuci³, to Chrystus. Od
dzieciñstwa uprzywilejowa³ j¹ mistycznymi ³askami, od Komunii, przez stygmaty,
po duchowe zarêczyny.
Moim ¿yczeniem i moj¹ nadziej¹ jest
to, aby te uroczyste obchody, w których
uczestnicz¹ teologowie i badacze, filozofowie, wyk³adowcy uczelni... otwar³y now¹
drogê i aby doprowadzi³y do zwrotu takiego, by lepiej poznano przes³anie z La Salette i aby Lud Bo¿y je przyj¹³, a Melania i
Maksymin, uznani przez Najwiêtsz¹ Pannê za godnych przechowania a potem odkrycia tajemnic mi³oci Boga, zostali tak¿e uznani i uczczeni przez Koció³.
+ Mario Paciello, biskup

NASZ FILM

o objawieniu Matki Bo¿ej
w La Salette pt. Czas, abycie wyszli i owiecili ziemiê... bo oto czas czasów i
koniec koñców...

DOSTÊPNY NA DVD !

Wród filmów, jakie przygotowalimy na p³ytach
DVD, chcemy przypomnieæ zw³aszcza o jednym 
o niezwyk³ych odwiedzinach Matki Bo¿ej we francuskiej osadzie La Salette.
Dziewica Maryja ukaza³a siê, p³acz¹c, dwojgu pasterzy, Melanii Calvat i
Maksyminowi Giraud. 18
wrzenia 2006, obchodzilimy uroczystoæ 160-lecia
zjawieñ siê Naszej Pani z La
Salette.
Jego Ekscelencja Mario
Paciello, biskup Altamury,
przypomnia³ o czêsto pogardzanej i oczernianej wizjonerce Melanii,w przytoczonych tu s³owach, w czasie uroczystej mszy wiêtej,
której przewodniczy³ w katedrze, 15 grudnia 2004, z
okazji obchodów stulecia
jej mierci.

ORÊDZIA MATKI BO¯EJ DLA PARAFII W MEDZIUGORJU I DLA WIATA
z 25 maja 2007:
Drogie dzieci, procie ze mn¹ Ducha wiêtego, aby On was prowadzi³ na poszukiwanie woli Bo¿ej na drodze waszej wiêtoci. A
wy, którym modlitwa jest daleka, nawróæcie siê, szukajcie w ciszy
waszego serca zbawienia waszej duszy i karmcie j¹ modlitw¹. B³ogos³awiê was wszystkich z osobna Moim matczynym b³ogos³awieñstwem. Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na Moje wezwanie.
z 25 kwietnia 2007:
Drogie dzieci, dzi ponownie wzywam was do nawrócenia.
Otwórzcie wasze serca. Ten czas, w którym jestem z wami to czas
³aski, zróbcie z niego dobry u¿ytek. Powiedzcie: To czas dla mojej
duszy. Ja jestem z wami i kocham was mi³oci¹ niezmierzon¹.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na Moje wezwanie.
z 25 marca 2007:
Drogie dzieci, pragnê wam podziêkowaæ z ca³ego serca za wasze wielkopostne wyrzeczenia. Pragnê was pobudzaæ, abycie z
otwartym sercem ¿yli jeszcze postem. Przez post i wyrzeczenie,
drogie dzieci, bêdziecie silniejsi w wierze. W Bogu, poprzez codzienn¹ modlitwê, odnajdziecie prawdziwy pokój. Ja jestem z wami
i nie jestem zmêczona. Pragnê was wszystkich zaprowadziæ ze Mn¹
do Raju, dlatego ka¿dego dnia decydujcie siê na wiêtoæ.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na Moje wezwanie.
Doroczne objawienie Mirjanie Dragiceviæ-Soldo
z 18 marca 2007:
Kilka tysiêcy pielgrzymów zgromadzi³o siê na modlitwie w Cenacolo.
Objawienie zaczê³o siê o 14.07 i trwa³o do 14.12. Maryja powiedzia³a:

Drogie dzieci, przychodzê do was jako Matka z prezentami. Przychodzê z mi³oci¹ i mi³osierdziem. Drogie dzieci, Ja mam wielkie
serce. Pragnê, aby wszystkie wasze serca oczyszczone przez post i
modlitwê by³y w Moim Sercu. Pragnê, aby razem, przez mi³oæ nasze serca zatryumfowa³y. Pragnê, abycie poprzez ten tryumf ujrzeli s³uszn¹ prawdê, prawdziw¹ drogê i prawdziwe ¿ycie. Pragnê,
abycie mogli ujrzeæ Mojego Syna. Dziêkujê wam...
Dziewica wszystkich pob³ogos³awi³a, tak¿e religijne przedmioty. Zwróci³a uwagê, ¿e jest to tylko jej matczyne b³ogos³awieñstwo i poprosi³a o
codzienne modlitwy, za tych  jak siê wyrazi³a  których Mój Syn wybra³
i pob³ogos³awi³. Mirjana wyjani³a, ¿e chodzi o kap³anów.

z 25 lutego 2007:
Drogie dzieci! W tym okresie Wielkiego Postu otwórzcie wasze
serca na Bo¿e mi³osierdzie. Ojciec Niebieski pragnie ka¿dego z
was wyzwoliæ z niewoli grzechu. Dlatego, drogie dzieci, wykorzystajcie dobrze ten czas i poprzez spotkanie z Bogiem w spowiedzi,
porzuæcie grzech i zdecydujcie siê na wiêtoæ. Uczyñcie to z mi³oci do Jezusa, który odkupi³ was wszystkich swoj¹ krwi¹, abycie
byli szczêliwi i ¿yli w pokoju. Nie zapominajcie, drogie dzieci: wasza wolnoæ jest wasz¹ s³aboci¹, dlatego wiêc powa¿nie pod¹¿ajcie za Moimi orêdziami.
Dziêkujê wam, ¿e odpowiedzielicie na Moje wezwanie.

Vox Domini 43-190 Miko³ów, skr. poczt. 72. Tel./fax: 0322584228 od 7.30 do 13.30.
e-mail: biuro@voxdomini.com.pl http://www.voxdomini.com.pl
Druk: Drukarnia im. K. Miarki, Miko³ów. Redakcja: Ewa Bromboszcz. Nak³ad: 2,5 tys. egz. Nie zwracamy materia³ów nie zamówionych.
Przedruk i wykorzystanie tekstów mo¿liwe wy³¹cznie po otrzymaniu pisemnej zgody Wydawnictwa.
Bez zgody mo¿na dokonywaæ kserokopii ca³ego pisma bez zmian w formie oraz treci i nie w celach komercyjnych.
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MEDZIUGORJE
Od 24 czerwca 1981 Matka
Bo¿a objawia siê jako KRÓLOWA POKOJU w Medziugorju, w
maleñkiej wiosce w Hercegowinie (by³a Jugos³awia, diecezja
Mostar).
Codzienne objawienia trwaj¹
do dzi. Ci sporód piêciorga
widz¹cych, którym Maryja
przekaza³a ju¿ dziesiêæ tajemnic, maj¹ objawienia zasadniczo tylko jeden raz w roku.
Wszyscy spotykaj¹ siê z pielgrzymami, przekazuj¹ orêdzie
Maryi, podró¿uj¹c po ca³ym
wiecie.
Ka¿dego 25 dnia miesi¹ca
Marija Pavloviæ-Lunetti otrzymuje orêdzie dla parafii w Medziugorju i dla wiata.
ORÊDZIE MATKI BO¯EJ W
MEDZIUGORJU ZAWIERA MIÊDZY INNYMI 5 RODKÓW WALKI Z SZATANEM, porównanych
przez Maryjê do 5 kamyków
Dawida, dziêki którym pokona³
on Goliata. Nale¿¹ do nich:
MODLITWA (szczególnie ró¿añcowa)
EUCHARYSTIA (w miarê mo¿noci codzienna)
POST (o chlebie i wodzie w rody i w pi¹tki)
CZYTANIE PISMA WIÊTEGO
SPOWIED WIÊTA (przynajmniej comiesiêczna)
Aby poznaæ bli¿ej to miejsce,
przes³anie Matki Bo¿ej, bohaterów wydarzeñ, wiadectwa...
proponujemy dwa filmy:
«Tryptyk Królowej Pokoju»
(70 min.) na DVD
lub na kasecie VHS
«25 lat objawieñ Matki Bo¿ej
w Medziugorju»  relacja
z rocznicy objawieñ w 2006
(165 min.) na DVD-R
lub na kasecie VHS
Prosimy odnotowaæ numer
naszego konta w mBanku:
16 1140 2004 0000 3602 3422 2480.
Mimo, i¿ konto w Getinbanku, pozostaje
nadal aktualne, zamierzamy zrezygnowaæ
z niego najpóniej w grudniu 2007, dlatego
prosimy nie wp³acaæ ju¿ na to konto
¿adnych nale¿noci.

Biuro pielgrzymkowo
-turystyczne "HALINA"

organizuje przez ca³y rok wyjazdy
do Medziugorja
oraz do innych sanktuariów Europy i wiata, miêdzy
innymi do Matki Bo¿ej z Guadalupe (Meksyk).
Kontakt, informacje, zg³oszenia:
Halina Osman ul. 1 Maja 18; 41-706 Ruda l¹ska
tel/fax: +48 (032) 2422390, 2426833, 3406476
tel/fax: +48 (032) 2424390; kom: 0601471527
lub 0501340285
e-mail: bpt_halina@poczta.onet.pl
strona internetowa: http://www.halina.com.pl
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NASZE NOWOCI
9 ROZMÓW Z VASSUL¥ W PROGRAMIE TELEWIZJI
KANADYJSKIEJ "CONVERGENCES" (1 CD MP3)

+ Od m³odoci do oczyszczenia + Od nawrócenia do misji
+ Jednoæ chrzecijan a Sobór Watykañski II
+ Duch wiêty + Wielkie odstêpstwo
+ Przymierze Dwóch Serc
+ Orêdzie dla Kanady i Rosji + Fazy oczyszczenia
+ Sakrament pojednania
270 minut nagrania! Cena p³yty CD mp3: 10 z³
Na naszych p³ytach mp3 znajduj¹ siê zawsze liczne dodatki
mo¿liwe do odtworzenia w komputerze.
Posiadamy te¿ wersjê filmow¹ tych wywiadów na 2 kasetach VHS
oraz na DVD (2 p³yty - komplet). S¹ to rozmowy, które doskonale
wprowadzaj¹ w lekturê Orêdzi, daj¹ równie¿ mo¿liwoæ poznania
samej Vassuli, porz¹dkuj¹ i wyjaniaj¹ czasem trudne do zrozumienia treci Orêdzi.
WYBRA£ NAS, ABYMY BYLI WIÊCI I NIESKALANI...
Sylwetki wiêtych, b³ogos³awionych
i kandydatów na o³tarze
784 strony (format: 150 x 210 mm), twarda oprawa. Cena: 35 z³
Bóg "wybra³ nas, abymy byli wiêci i nieskalani przed Jego Obliczem..."  tak zapewnia nas w Licie do Efezjan w. Pawe³ (por.
1,4). Ksi¹¿ka prezentuje  w sposób ¿ywy i poci¹gaj¹cy, a zarazem
obiektywny i rzeczowy  sylwetki siedemdziesiêciu piêciu osób,
które w swoim ¿yciu 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 dla nas zostawili...
Ojciec Mateo Crawley-Boevey ss.cc.
MOJE SERCE CIÊ S£UCHA
Godziny adoracyjne ku czci Serca Jezusa
176 stron. Cena ksi¹¿ki: 10 z³
Ur¹gania i boleci z³ama³y Serce Moje... I czeka³em, kto by siê
nade Mn¹ u¿ali³, a nikt Mnie nie pocieszy³, nikogo nie znalaz³em...
Ty przynajmniej mi³uj Mnie...  prosi Pan Jezus przez o. Mateo.
Autor dziewiêciu godzin wiêtych to zakonnik ze Zgromadzenia
Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi, znany jako aposto³ Intronizacji
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Nihil obstat
o. Andrzej £ukawski ss.cc.
Prowincja³ Polskiej Prowincji
Zgromadzenia Najwiêtszych
Serc Jezusa i Maryi
Kie³pin, 12/2007
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Najwiêtszego Serca Jezusa oraz Adoracji nocnej w rodzinach.
Urodzi³ siê w Tingo-Arequipa (Peru) w 1875 roku. Cudownie
uzdrowiony rozpocz¹³ w roku 1907 g³oszenie tych idei na ca³ym
wiecie za aprobat¹ Kocio³a. Pragn¹³, aby Chrystus zosta³ uznany
za Króla mi³oci przez rodziny i ca³e narody. Zmar³ w 1960 w Valparaiso, w Chile.
Godziny adoracyjne to doskona³y sposób na modlitwê przed Najwiêtszym Sakramentem a nawet w zaciszu domu  dla oddania
czci Najwiêtszemu Sercu Jezusa, poprzez spe³nienie Jego prób,
skierowanych do w. Ma³gorzaty Marii, a tak¿e przygotowania siê
do przyjêcia Go jako Króla we w³asnym ¿yciu, w ¿yciu rodziny.
POEMAT BOGA-CZ£OWIEKA
Ksiêga II - Pierwszy rok ¿ycia publicznego /ca³oæ/
2 p³yty CD mp3. Cena: 20 z³
Wszystkie wizje i dyktanda spisane przez Mariê Valtortê opublikowane w Ksiêdze II "Poematu-Boga Cz³owieka"
Na p³ytach mp3 znajduj¹ siê liczne dodatki mo¿liwe do odtworzenia w komputerze. Dalsze p³yty (nagranie ca³ej Ksiêgi III) ju¿
wkrótce. Tekst czyta lektor.
POEMAT BOGA-CZ£OWIEKA Ksiêga II - Pierwszy rok
¿ycia publicznego /Fragmenty/ 2 x CD audio Cena: 30 z³
Wizje i dyktanda spisane przez Mariê Valtortê w Ksiêdze II.
130 minut nagrania.
PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU.
SPOTKANIE Z VASSUL¥ W POLSCE. TYCHY - 1996
P³yta DVD t³oczona (90 minut). Cena: 20 z³
PRAWDZIWE ¯YCIE W BOGU.
SPOTKANIE Z VASSUL¥ W POLSCE. OLSZTYN - 1996
P³yta DVD t³oczona (90 minut). Cena: 20 z³
PRAWDZIWE ¯YCIE W
BOGU.
SPOTKANIE W POLSCE.
WARSZAWA - 1994
P³yta DVD t³oczona (90 minut). Cena: 30 z³
Na p³ytach: wiadectwo ze spotkania z Vassul¹ w Polsce; tekst
broszur y "Prawdziwe ¯ycie w
Bogu. Wyjanienia Kongregacji..." - pdf; katalog wydawnictwa pdf; program Acrobat Reader i inne... P R O M O C J A !
Film DVD ze spotkania z Vassul¹ w Warszawie mo¿na zakupiæ
do 31 lipca 2007 taniej. Cena promocyjna to tylko 9,9 z³ (30 z³).
P³yta w tej cenie dostêpna jest dla tych osób, które kupuj¹ w tym
czasie komplet Orêdzi Prawdziwe ¯ycie w Bogu w wersji drukowanej (106 z³) lub w wersji czytanej przez lektora  na 5 p³ytach
CD mp3 (45 z³).
Zamówienia realizuje: B. H. Lumen 43-190 Miko³ów
ul. ¯wirki i Wigury 6 Tel.: 0327383869; Fax: 0327389412
b.h.lumen@voxdomini.com.pl

NIEZBÊDNE WYJANIENIA TECHNICZNE
Otrzymujemy pytania o to, czym ró¿ni¹
siê p³yty CD mp3 od CD audio, p³yty
DVD od DVD-R. Wyjaniamy:

P£YTA CD AUDIO
To tradycyjna p³yta kompaktowa, której
pojemnoæ nie przekracza 74 minut.
Nasze p³yty CD audio s¹ to p³yty t³oczone profesjonalnie, zatem mo¿na nagrañ
tych s³uchaæ w ka¿dym sprzêcie CD.
P£YTA CDMP3
To p³yta CD zawieraj¹ca pliki dwiêkowe (mp3), takie, które mo¿na odtwarzaæ
w sprzêcie do tego przeznaczonym,
bardzo obecnie popularnym, m. in. w
wiêkszoci odtwarzaczy DVD, w radioodtwarzaczach CD, tak¿e samochodowych, z oznakowaniem mp3, w playerach, telefonach komórkowych. P³yta
CDmp3 mo¿e zawieraæ do 25 godz. nagrañ dobrej jakoci, stereo.
P£YTA DVD
To t³oczona profesjonalnie p³yta DVD,
zawieraj¹ca film. Mo¿na j¹ odtwarzaæ
w ka¿dego rodzaju sprzêcie DVD.
P£YTA DVD-R
To p³yta nagrana metod¹ komputerow¹, niet³oczona, st¹d nazwa -R (minus
R). Z naszego dowiadczenia wynika,
¿e p³yty te s¹ praktycznie niezawodne.
W komputerach wyposa¿onych w czytnik p³yt DVD oraz w stacjonarnych odtwarzaczach DVD (najtañszych, których
cena przekracza nieco 100 z³) mo¿na
odtwarzaæ ka¿dy rodzaj p³yt CD i DVD.
Aby p³yty s³u¿y³y d³ugo nale¿y unikaæ
rys, uszkadzaj¹cych powierzchniê.
Prosimy o dok³adne czytanie okreleñ
p³yty w reklamie tak, by zakupiona p³yta CD lub DVD mog³a bez problemów
zostaæ odtworzona w Waszym domowym lub samochodowym sprzêcie.
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Rozwa¿anie ojca Augustyna o Ewangelii wed³ug w. Jana 17,20-26

Zatroszczyæ siê o jednoæ z Bogiem
Pan z wami.
I z duchem twoim.
S³owa Ewangelii wg w. Jana.
Chwa³a Tobie, Panie.
W czasie ostatniej wieczerzy Jezus
podniós³szy oczy ku niebu, modli³ siê tymi
s³owami: Ojcze wiêty, nie tylko za nimi
proszê, ale i za tymi, którzy dziêki ich s³owu bêd¹ wierzyæ we Mnie; aby wszyscy
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a
Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas,
aby wiat uwierzy³, ¿e Ty Mnie pos³a³.
I tak¿e chwa³ê, któr¹ Mi da³e, przekaza³em im, aby stanowili jedno, tak jak
My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we
Mnie! Oby siê tak zespolili w jedno, aby
wiat pozna³, ¿e Ty Mnie pos³a³ i ¿e Ty
ich umi³owa³ tak, jak Mnie umi³owa³e.
Ojcze, chcê, aby tak¿e ci, których Mi
da³e, byli ze Mn¹ tam, gdzie Ja jestem,
aby widzieli chwa³ê moj¹, któr¹ Mi da³e,
bo umi³owa³e Mnie przed za³o¿eniem
wiata.
Ojcze sprawiedliwy! wiat Ciebie nie
pozna³, lecz Ja Ciebie pozna³em i oni poznali, ¿e Ty Mnie pos³a³. Objawi³em im
Twoje imiê i nadal bêdê objawia³, aby mi³oæ, któr¹ Ty Mnie umi³owa³e, w nich by³a
i Ja w nich.
Oto S³owo Pañskie.
Chwa³a Tobie, Chryste.
Niech S³owa wiêtej Ewangelii
zg³adz¹ nasze grzechy.
Bracia i siostry!
W tej dzisiejszej Ewangelii oraz w
pierwszym czytaniu otrzymalimy od Ducha wiêtego taki sam temat, nad którym
mamy siê zastanowiæ. Mylê, ¿e jest to
bardzo ¿yciowy temat, dotycz¹cy naszej
jednoci i naszego rozbicia, jakiego czasem doznajemy. W pierwszym czytaniu
s³yszelimy o tym, jak zaprowadzono
Paw³a przed Sanhedryn. Na skutek jego
s³ów ludzie podzielili siê na dwa obozy.
Czytanie z Dziejów Apostolskich wprost
powiedzia³o nam, ¿e dosz³o do sporu, a
nawet do rozdwojenia miêdzy tymi zebranymi ludmi w Sanhedrynie. By³ spór, k³ótnie, ataki  a wszystko to o jednego cz³owieka.
Na tle tego sporu, tej k³ótni, tego rozdwojenia, bardzo wyranie przemawia do
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nas modlitwa Jezusa do Ojca o jednoæ.
Có¿ Duch wiêty
chce nam dzisiaj powiedzieæ?
Zapewne nam te¿, w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych, w których jestemy, On
chcia³by daæ promieñ s³oñca Swej m¹droci. Otó¿ ca³y wiat i my sami jestemy
rozdwojeni i rozbici. Dowiadczamy tego
wszêdzie  widzimy to w polityce, w religii, w wiecie spo³ecznym, w rodzinie.
Wreszcie w nas samych  w naszym wnêtrzu. Rozdwojenie. Ludzie próbuj¹ szukaæ
jednoci, ale czyni¹ to po ludzku  nie po
Bo¿emu. A to za ma³o.
Dlatego te¿ wszêdzie pojawiaj¹ siê
nieustanne k³ótnie, w któr¹kolwiek obrócimy siê stronê. M¹¿ k³oci siê z ¿on¹, dzieci  z rodzicami. Politycy nawzajem miêdzy sob¹. Nawet w Kociele  proboszcz
z wikarym, a wierz¹cy z niewierz¹cymi.
Progresici i tradycjonalici. Wszyscy ze
sob¹ siê zmagaj¹ i obrzucaj¹ siê opiniami, racjami, wszystko to bez efektu.
Jezus podpowiada zapewne tak¿e i
nam, doznaj¹cym ró¿nych rozdwojeñ,
konfliktów, sporów, k³ótni, ¿e jest tylko jedno wyjcie z takiej sytuacji, która wywo³uje nasze cierpienie. Bo cierpimy bêd¹c w
takim w³anie kotle ró¿nych, czasem nawet bardzo gor¹cych sporów.
Jezus ukazuje, ¿e ród³em jednoci
jest jednoæ z Ojcem  z Bogiem.
I zauwa¿cie, jeli cz³owiek nie dba o
tê jednoæ z Bogiem, o tê jednoæ, która
jest najwa¿niejsza, jeli nie dba o ³askê
uwiêcaj¹c¹, jeli nie wyrzeka siê swoich
grzechów przy spowiedzi, jeli nie przyjmuje Komunii w., jeli nie próbuje szukaæ jednoci nie tylko z Bogiem, ale i z
sob¹ samym, przez przebaczenie, jakie
daje Jezus Chrystus, to, jakie ma szanse
na to, ¿eby stworzyæ
jednoæ w rodzinie?
w ¿yciu spo³ecznym?
w ¿yciu politycznym?
na arenie miêdzynarodowej?
Praktycznie ¿adne.
Cz³owiek wewnêtrznie podzielony lub
nie trwaj¹cy w jednoci z Bogiem, rozdwojony, nie jest w stanie niczego zjednoczonego stworzyæ. I dzisiejsze s³owa, dzisiejsze teksty s¹ zapewne wyrazem troski

Ducha wiêtego o to, ¿ebymy we w³aciwy sposób dbali o jednoæ. Mo¿e ona
nie bêdzie ³atw¹ jednoci¹, nie bêdzie
szybk¹ jednoci¹. Jeli jednak zadbamy
z ca³ych si³ o to, ¿eby modlitwa Jezusa
spe³ni³a siê na nas i ¿ebymy rzeczywicie utrzymywali tê jednoæ z Bogiem, jednoæ z Ojcem, ¿ebymy mieli to przekonanie, ¿e Bogu siê podobamy i równie¿,
¿eby Bóg mia³ takie przekonanie, ¿e On
sam te¿ nam siê podoba i ¿e my Go kochamy  to bêdzie to najwa¿niejszy krok.
To pierwszy krok, który rozpoczyna
ca³¹ drogê innych kroków, innych etapów
ku jednoci.
Nastêpnym krokiem, który cz³owiek
ma do wykonania, aby ¿yæ t¹ jednoci¹ z
Bogiem, jest pojednanie siê ze sob¹. Cz³owiek bowiem  skoro dozna³ przebaczenia Bo¿ego  nie mo¿e ¿yæ w nieprzebaczeniu sobie, czy te¿ w nienawici do siebie, czy w zarzucaniu sobie czegokolwiek,
w potêpianiu siebie. Skoro wie, ¿e Bóg mu
wszystko przebaczy³, dlaczego mia³by
sam sobie nie przebaczyæ? Bo¿e przebaczenie wywo³uje co wiêcej ni¿ b³ogi pokój sumienia, ono cz³owieka wewnêtrznie
scala. Cz³owiek pojednany z Bogiem, pojednany ze sob¹, jest najlepiej przygotowany do tego, ¿eby szukaæ jednoci z innymi.
Nie ze wszystkimi siê da zbudowaæ
jednoæ. Widzimy to na przyk³adzie Paw³a, który trwa³ w jednoci z Bogiem, w jednoci z samym sob¹  a jednak wiat go
nie lubi³, nienawidzi³ go, nie móg³ go strawiæ, nie chcia³ z nim budowaæ jednoci.
Nawet ludzie bardzo religijni  jak ci, którzy znajdowali siê w Sanhedrynie  podzielili siê ze wzglêdu na niego. Czasem
musimy wybieraæ w³anie:
Czy zdecydowaæ siê na kompromis ze
wiatem ludzi, czy na tê jednoæ z Bogiem?
Có¿ jest wa¿niejsze: posiadanie czystego sumienia, czy te¿ posiadanie dobrej
opinii u ludzi?
To bardzo wielki wybór, bardzo trudny
wybór, jaki czasami staje równie¿ przed
nami. Czy podobaæ siê wszystkim ludziom
i zak³amaæ swoje sumienie?
Czy zadbaæ o jednoæ z Bogiem, na-
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wet ryzykuj¹c to, ¿e wszyscy wokó³ nas
doznaj¹ pewnego rozdwojenia? Bo i tak
mo¿e byæ...
Wy wiecie i ja wiem dobrze, co jest
najwa¿niejsze. Nie ma nic cenniejszego
ni¿ spokój sumienia. Szacunek do siebie
samego. Godnoæ p³yn¹ca z faktu, ¿e
cz³owiek jest zadowolony z tego, ¿e jest
prawdziwy i ¿e jest prawdomówny. To idea³ trudny do osi¹gniêcia w tym wiecie.
Bóg mówi jednak, ¿e to jest mo¿liwe. Jest
to mo¿liwe w Jezusie, w Pawle i w tobie,
jeli zadbasz o najwa¿niejsz¹ jednoæ:
jednoæ z Ojcem. Ona jest mo¿liwa w bardzo prosty sposób  przez sakrament. Sakrament w³anie s³u¿y do tego, ¿eby daæ
nam pewnoæ, wiarygodnoæ, ¿e na pewno jestemy w jednoci z Bogiem, a nie,
¿e nam siê wydaje, ¿e w niej trwamy.
To bowiem jest ró¿nica: mieæ pewnoæ, ¿e jestem w jednoci z Bogiem i ¿e
Bogu siê podobam i ¿e jestem przyjacielem Boga albo tylko mieæ takie wra¿enie,
przekonanie czy ³udziæ siê, ¿e tak jest, gdy
tymczasem... tylko tak mi siê wydaje.
Ci maj¹ pewnoæ, ¿e s¹ w jednoci z
Bogiem, którzy prze¿ywaj¹ sakramenty,
którzy wyznaj¹ swoje grzechy w sakramencie pojednania, którzy przyjmuj¹ Komuniê w. Droga jest bardzo prosta, nieskomplikowana, nie ma w niej wielkiej m¹droci czy metafizyki. To proste: nale¿y tylko wyrzuciæ wszystkie mieci z siebie i doznaæ przebaczenia Bo¿ego. Pozwoliæ, by

w nas wesz³a jednoæ Jezusa, czyli Komunia w. To wszystko. To jest najwa¿niejsze. Jeli o to zadbamy, nie musimy
siê ju¿ k³opotaæ, czy Bogu siê podobamy,
czy nie. Ale s¹ tacy ludzie, którzy nie korzystaj¹ z sakramentów. Albo nie wyznaj¹ swoich grzechów. Albo nie przyjmuj¹
Komunii w. Nie czytaj¹ te¿ Biblii i nie rozwa¿aj¹ jej m¹droci. Nie s³uchaj¹ Boga.
Mówi¹ sobie:
Po có¿ nam Koció³?
Po có¿ nam kap³ani?
Po có¿ nam sakramenty?
Po có¿ nam Biblia?
Pójdê do lasu albo gdzie indziej i tam
siê pomodlê i bêdê wtedy w jednoci z Panem Bogiem.
Otó¿ jest to b³êdne przekonanie. Bo
nie ma wtedy jednoci. Tylko nam siê wydaje, ¿e jest jednoæ z Bogiem.
Tylko wtedy, gdy jest autentyczna jednoæ z Bogiem nasze ¿ycie chrzecijañskie opiera siê nie na wra¿eniach  tylko
na pewnoci. A pewnoæ daje sakrament.
Nie unikajmy tej jednoci. Ona jest podstaw¹ wielkiej radoci i szczêcia w sercu cz³owieka, pokoju, jaki mo¿e jest bardzo trudny do zdobycia w tym wiecie 
ale który potrafi daæ nam Bóg. To jest wielkie szczêcie dla cz³owieka, wiêkszego
szczêcia na tym wiecie siê nie znajdzie.
Owszem s¹ przyjemnoci, ale szczêcie
jest tylko jedno i p³ynie ono z tej jednoci
z Bogiem. Jak powiedzia³em: nie jest to

trudne, trzeba jednak o to zadbaæ.
Dla Chrystusa, dla Boga by³o to szalenie trudne. Musia³ staæ siê kim, kim nie
jest. Musia³ staæ siê cz³owiekiem. Musia³
umrzeæ, chocia¿ by³ niemiertelny. Musia³
cierpieæ, chocia¿ jest samym szczêciem.
Musia³ zejæ na ziemiê, chocia¿ to On ziemiê stworzy³. I On by³ tu jak proch marny,
jak przeklêty, bo zawis³ na Krzy¿u. Jemu
by³o wiêc trudno zjednoczyæ siê z nami.
My za mamy do pokonania bardzo
³atw¹ drogê prowadz¹c¹ do jednoci. Co
jest trudniejsze? Co jest ³atwiejsze?
Umrzeæ na Krzy¿u? Czy uklêkn¹æ przy
stole Eucharystycznym i przyj¹æ Komuniê
w.? Rozwa¿cie sami, komu by³o trudniej,
cz³owiekowi czy Bogu? A jednak Syn Bo¿y
nie zawaha³ siê zst¹piæ z Nieba i z tym
ca³ym trudem siê zmierzy³, ¿eby byæ w jednoci z nami.
Czy tak trudno jest przejæ te kilka
metrów i przyj¹æ Komuniê w.? Czy tak
trudno jest uklêkn¹æ przy konfesjonale i
wyrzuciæ z siebie wszystko to, co jest ciê¿arem? Oto waga... Waga Sprawiedliwoci... Zobacz ile Bóg uczyni³, ¿eby byæ z
tob¹? A ile ty czynisz, ¿eby byæ z Bogiem?.. Amen.
Homilia wyg³oszona 1 czerwca 2006 r.,
w czwartek VII Tygodnia Wielkanocnego.
Cierpliwie z nagrania dwiêkowego spisa³
pan Jacek P. Za trud i czas powiêcony serdecznie dziêkujemy. Tekst nieautoryzowany.

Z Ewangelii
wed³ug w. Jana 15,4,-8
«Wytrwajcie we Mnie, a Ja
bêdê trwa³ w was. Podobnie jak
latorol nie mo¿e przynosiæ owocu sama z siebie  jeli nie trwa
w winnym krzewie  tak samo i
wy, je¿eli we Mnie trwaæ nie bêdziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy  latorolami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfity, poniewa¿ beze Mnie nic nie mo¿ecie
uczyniæ. Ten, kto we Mnie nie
trwa, zostanie wyrzucony jak
winna latorol i uschnie. I zbiera siê j¹, i wrzuca do ognia, i p³onie.
Je¿eli we Mnie trwaæ bêdziecie, a s³owa moje w was, poprocie, o cokolwiek chcecie, a to
wam siê spe³ni...»
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Modlitwy
do Ducha wiêtego
o Jego
dwanacie
owoców
Duchu wiêty Bo¿e, mi³oci
przedwieczna Ojca i Syna!
Racz zes³aæ mi
owoc mi³oci, abym Ciê godnie ukocha³, a braci ze wzglêdu
na Ciebie;
radoci, abym siê wiêt¹ pociech¹ nape³nia³;
pokoju, dla zupe³nego duszy
mej ukojenia;
owoc cierpliwoci, do cierpliwego znoszenia wszystkich Boskich dowiadczeñ.
Udziel mi
gorliwoci w pracy i w s³u¿bie Bo¿ej;
dobroci, która by mnie czyni³a mi³ym dla wszystkich;
m¹droci, abym umia³ unikaæ
grzechów i innym dobrze radzi³;
³agodnoci, abym z pokor¹
wszelkie z³o od blinich moich
przyjmowa³.
Zelij mi owoc
wiary, abym mocno wierzy³
S³owu Bo¿emu;
skromnoci, abym siê przyk³adnie we wszystkim zachowywa³;
wstrzemiêliwoci i czystoci,
abym zachowa³ cia³o w wiêtoci, jaka nale¿y siê Twemu przybytkowi.
Spraw, abym zachowuj¹c serce czyste zas³u¿y³ na ogl¹danie
Ciebie w niebie i cieszenie siê z
Tob¹ na wieki. Amen.
22

o Jego
siedem darów
Duchu Przenajwiêtszy,
Pocieszycielu, uwiêcaj¹cy
dusze nasze!
Racz mi udzieliæ daru m¹droci, abym pozna³ i umi³owa³ prawdê wiekuist¹ i nigdy
dóbr tego wiata nad dobro
wieczne nie przek³ada³.
Daj mi dar rozumu, abym
pozna³, o ile dozwala nieudolnoæ ludzka, prawdy objawione.
Daj mi dar umiejêtnoci,
abym siê przekona³ o nicoci
swojej i wszelkich rzeczy
stworzonych; ¿ebym wszystko odnosi³ do Boga wed³ug
uczuæ Serca Jezusowego, 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 mocy, 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 do
s³u¿by Bo¿ej odnosi.
Daj mi dar bojani Bo¿ej,
abym pilnie unika³ wszystkiego, co by Ciê obraziæ mog³o;
abym siê ba³ grzechu wiêcej

ni¿ mierci, a to jedynie dla mi³oci Twojej.
Do tych wszystkich darów, o
Duchu wiêty, dodaj dar pokuty,
abym grzechy swoje op³akiwa³; i
ducha umartwienia, abym zadoæ
uczyni³ Boskiej sprawiedliwoci.
Nape³nij, Duchu wiêty, serce
moje Bosk¹ mi³oci¹ i ³ask¹ wytrwa³oci, abym ¿y³ po chrzecijañsku i umar³ mierci¹ wiêtobliw¹. Amen.

Codzienne
ofiarowanie siê
Duchowi
wiêtemu

Bo¿e, Duchu wiêty,
s³odka mi³oci Ojca i Syna.
Aby ca³kowicie
nale¿eæ do Ciebie,
oddajê Ci teraz i na zawsze:
moje serce, moje cia³o i duszê,
moje si³y i zdolnoci,
moje cierpienia i radoci,
moje ¿ycie i mieræ.
Oddajê Ci te¿ wszystkich,
którzy s¹ mi drodzy i wszystko,
czym jestem i co posiadam,
aby Ty sam
móg³ tym rozporz¹dzaæ
i panowaæ nade mn¹
Swoj¹ mi³oci¹,
teraz i w wiecznoci. Amen.
w. Arnold Janssen SVD
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Koronka ku czci Ducha wiêtego
+
W Imiê Ojca i Syna,
i Ducha wiêtego.
Amen.
Wierzê w Boga Ojca...
Wezwanie Ducha wiêtego
Przyb¹d, Duchu wiêty, spuæ z
niebiosów wziêty wiat³a Twego strumieñ.
Przyjd, Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich, przyjd, wiat³oci sumieñ!
O najmilszy z Goci, s³odka serc radoci, s³odkie orzewienie.
W pracy Ty och³od¹, w skwarze
¿yw¹ wod¹, w p³aczu utulenie.
wiat³oci najwiêtsza, serc wierz¹cych wnêtrza poddaj swej potêdze!
Bez Twojego tchnienia có¿ jest
wród stworzenia? Jeno cierñ i nêdze!
Obmyj, co niewiête, osch³ym wlej
zachêtê, ulecz serca ranê!
Nagnij, co jest harde, rozgrzej serca twarde, prowad zab³¹kane.
Daj Twoim wierz¹cym, Tobie ufaj¹cym siedmiorakie dary.
Daj zas³ugê mêstwa, daj wieniec
zwyciêstwa, daj szczêcia bez miary!
Amen.
1. B¹d uwielbiony,
Bo¿e Duchu wiêty, i przyjd do nas
w darze m¹droci.
Ojcze nasz...
Zdrowa Maryjo...
Chwa³a Ojcu...
2. B¹d uwielbiony,
Bo¿e Duchu wiêty, i przyjd do nas
w darze rozumu.
Ojcze nasz...
Zdrowa Maryjo...
Chwa³a Ojcu...
3. B¹d uwielbiony,
Bo¿e Duchu wiêty, i przyjd do nas
w darze rady.
Ojcze nasz...
Zdrowa Maryjo...
Chwa³a Ojcu...
4. B¹d uwielbiony,
Bo¿e Duchu wiêty, i przyjd do nas
w darze mêstwa.
Ojcze nasz...
Zdrowa Maryjo...
Chwa³a Ojcu...
5. B¹d uwielbiony,
Bo¿e Duchu wiêty, i przyjd do nas
w darze umiejêtnoci.

Ojcze nasz...
Zdrowa Maryjo...
Chwa³a Ojcu...
6. B¹d uwielbiony,
Bo¿e Duchu wiêty, i przyjd do nas
w darze pobo¿noci.
Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo...
Chwa³a Ojcu...
7. B¹d uwielbiony, Bo¿e Duchu
wiêty, i przyjd do nas
w darze bojani Bo¿ej.
Ojcze nasz... Zdrowa Maryjo...
Chwa³a Ojcu...
P. Zelij Ducha Twego, Panie,
a powstanie ¿ycie...
W. ...i odnowisz oblicze ziemi.
Módlmy siê. Bo¿e, Ty pouczy³ serca wiernych wiat³em Ducha wiêtego: daj nam w tym¿e Duchu poznaæ,
co jest prawe i Jego pociech¹ zawsze
siê radowaæ. Przez Chrystusa Pana
naszego Amen.
P. Niepokalana Oblubienico
Ducha wiêtego...
W. ...módl siê za nami.
Zakoñczenie (do wyboru)
Najmi³ociwszy Bo¿e,
nak³oñ ³askawie ucha Twego
na g³os modlitwy naszej i owieæ
serca nasze ³ask¹ Ducha wiêtego,
abymy byli godnymi szafarzami
Twoich tajemnic
i kochali Ciê mi³oci¹ wieczn¹.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
*
Bo¿e, przed Tob¹
ka¿de serce stoi otworem,
ka¿de pragnienie jest Ci znane
i ¿adna tajemnica
nie jest przed Tob¹ zakryta.
Oczyæ,
przez udzielenie Ducha wiêtego,
nasze myli, abymy mogli
doskonale Ciê kochaæ
i godnie Ciê chwaliæ.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
*
Przyjd Duchu wiêty, przyjd,
przez potê¿ne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umi³owanej Oblubienicy. Amen.
*
Oczyæ, Panie,
ogniem Ducha wiêtego

nasze sumienia i serca,
abymy s³u¿yli Tobie
w czystoci cia³a i podobali siê
dziêki niewinnoci duszy.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
*
Panie, niech Pocieszyciel,
który od Ciebie pochodzi,
owieci nasze umys³y
i zgodnie z obietnic¹ Twojego Syna
doprowadzi je do pe³nej prawdy.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen
*
Prosimy Ciê, Panie,
niechaj zst¹pi na nas
moc Ducha wiêtego,
aby oczyciæ nasze serca
i strzec nas
od wszelkich przeciwnoci.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
*
Bo¿e, Ty pouczy³
serca wiernych wiat³em
Ducha wiêtego,
daj nam w tym¿e Duchu poznaæ,
co jest prawe,
i Jego pociech¹ zawsze siê radowaæ.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
*
Nawiedziwszy sumienia nasze,
oczyæ je, prosimy Ciê,
aby Syn Twój, a Pan nasz
Jezus Chrystus, przychodz¹c do nas,
znalaz³ przygotowane sobie
w nas mieszkanie.
Który z Tob¹ ¿yje i króluje
w jednoci Ducha wiêtego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
*
Duchu Przenajwiêtszy,
kocham Ciê z ca³ej duszy mojej
i uwielbiam Ciê.
Owiecaj mnie, wzmacniaj mnie,
kieruj mn¹, pocieszaj mnie
i prowad mnie.
Obiecujê poddaæ siê wszystkiemu,
co mnie spotyka z Twojej woli.
Obiecujê przyj¹æ wszystko,
co pragniesz, aby mnie spotka³o.
Duchu Przenajwiêtszy,
obdarz wiat ca³y i mnie
swoim pokojem. Amen
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NA PIELGRZYMIM
SZLAKU

SANKTUARIUM
NAJDRO¯SZEJ
KRWI CHRYSTUSA
W CZÊSTOCHOWIE
W s³yn¹cej Jasn¹ Gór¹ Czêstochowie
znajduje siê równie¿ miejsce powiêcone
kultowi Krwi Chrystusa. Choæ dostêpne dla
pielgrzymów zaledwie od kilku lat, zajmuje
ju¿ znacz¹ce miejsce wród polskich sanktuariów eucharystycznych. Jego opiekunami s¹ Misjonarze Krwi Chrystusa. Zgromadzenie to za³o¿y³ w. Kasper del Bufalo
(1786-1837). Za swoje god³o Misjonarze
przyjêli kielich na tle krzy¿a  znak symbolizuj¹cy krwaw¹ ofiarê Chrystusa, a tak¿e
Ofiarê Eucharystyczn¹.

Bezcenny dar
Sanktuarium Krwi Chrystusa tworzy zespó³ obiektów, wród których wyró¿nia siê
Dom Misyjny w. Wawrzyñca oraz Kaplica
Matki i Królowej Przenajdro¿szej Krwi. W
Domu Misyjnym przechowuje siê relikwiê
Przenajdro¿szej Krwi  bezcenny dar Sióstr
Przenajdro¿szej Krwi Chrystusa z Schellenbergu w Lichtensteinie. Jest to drobina
ziemi z Golgoty nasi¹kniêta Krwi¹ Chrystusa. Ponadto swoj¹ siedzibê w Domu Misyjnym ma Prowincjalat i nowicjat Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Zaproszenie Jezusa
Kaplica Matki i Królowej Przenajdro¿szej
Krwi znajduje siê przy wejciu na teren
sanktuarium. Jest zwrócona w stronê Matki Bo¿ej na Jasnej Górze. Wierni wstêpuj¹
do niej na modlitwê szczególnie chêtnie,
odk¹d umieszczono tu p³askorzebê z wyobra¿eniem Jezusa trzymaj¹cego kielich
Krwi Przenajdro¿szej i zapraszaj¹cego razem ze swoj¹ Matk¹ do przyjêcia tego Napoju. Dooko³a sanktuarium wiedzie Droga
Krwi Chrystusa z siedmioma stacjami.
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Zrz¹dzenie Opatrznoci
Czêstochowskie sanktuarium jest dzie³em Misjonarzy Krwi Chrystusa, którzy w
1989 r. poszukiwali miejsca pod budowê
domu mog¹cego przyjmowaæ pielgrzymów
przybywaj¹cych na rekolekcje. Zrz¹dzeniem Opatrznoci Bo¿ej trafili na dwie kobiety pragn¹ce wype³niæ wolê swego ojca,
który zostawi³ dzia³kê z przeznaczeniem na
potrzeby Kocio³a. Jeszcze w tym samym
roku utworzono tu pierwsz¹ kaplicê, a 21
padziernika 1999 r. arcybiskup metropolita czêstochowski Stanis³aw Nowak uroczycie ustanowi³ sanktuarium Krwi Chrystusa.

S³u¿ba Bo¿a
Codziennie
Mo¿liwoæ modlitwy przed Relikwiarzem
Krwi Chrystusa i otrzymania Nim b³ogos³awieñstwa indywidualnego.
Co tydzieñ
Nabo¿eñstwo do Krwi Chrystusa z b³ogos³awieñstwem indywidualnym Relikwiarzem w ka¿dy czwartek po Mszy w. o
godz. 17.30.
Co miesi¹c
Procesyjna Droga Krwi Chrystusa o
14.30 i o 16.00 Eucharystia ze szczególn¹
modlitw¹ o uzdrowienie duszy i cia³a  b³ogos³awieñstwo indywidualne Relikwiarzem
(trzecia niedziela miesi¹ca).
Co rok
a) Odpust Matki i Królowej Przenajdro¿szej Krwi  24 maja, obchodzony w najbli¿sz¹ niedzielê przed t¹ dat¹ lub po niej.
b) Uroczystoæ odpustowa Przenajdro¿szej Krwi  1 lipca, obchodzona w pierwsz¹ sobotê lipca.

c) wiêta Dzieci i M³odzie¿y  pod koniec czerwca i w lipcu.
Informacje bardziej szczegó³owe:
www.sanktuarium.cpps.pl/sanktuarium/

Litania
do Najdro¿szej Krwi
Chrystusa Pana

Kyrie, elejson. Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, us³ysz nas.
Chryste, wys³uchaj nas.
Ojcze z nieba, Bo¿e,
zmi³uj siê nad nami.
Synu, Odkupicielu wiata, Bo¿e,
zmi³uj siê nad nami.
Duchu wiêty, Bo¿e,
zmi³uj siê nad nami.
wiêta Trójco, Jedyny Bo¿e,
zmi³uj siê nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna
Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego S³owa Bo¿ego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego
Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu sp³ywaj¹ca na ziemiê, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskaj¹ca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocz¹ca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzy¿u...
Krwi Chrystusa, zap³ato naszego zbawienia...
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia...
Krwi Chrystusa, która poisz i oczysz-
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czasz dusze w Eucharystii...
Krwi Chrystusa, zdroju mi³osierdzia...
Krwi Chrystusa, zwyciê¿aj¹ca z³e duchy...
Krwi Chrystusa, mêstwo Mêczenników...
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców...
Krwi Chrystusa, rodz¹ca Dziewice...
Krwi Chrystusa, ostojo zagro¿onych...
Krwi Chrystusa, och³odo pracuj¹cych...
Krwi Chrystusa, pociecho p³acz¹cych...
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutuj¹cych..
Krwi Chrystusa, otucho umieraj¹cych...
Krwi Chrystusa, pokoju i s³odyczy serc

naszych...
Krwi Chrystusa, zadatku ¿ycia wiecznego...
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otch³ani czyæcowej...
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwa³y i czci
najgodniejsza...
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy
wiata, przepuæ nam, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy
wiata, wys³uchaj nas, Panie.
Baranku Bo¿y, który g³adzisz grzechy
wiata, zmi³uj siê nad nami.

K. Odkupi³e nas, Panie, Krwi¹ swoj¹.
W. I uczyni³e nas królestwem Boga
naszego.
Módlmy siê. Wszechmog¹cy, wieczny
Bo¿e, Ty Jednorodzonego Syna swego
ustanowi³e Odkupicielem wiata i Krwi¹
Jego da³e siê przeb³agaæ,  daj nam, prosimy, godnie czciæ zap³atê naszego zbawienia i dziêki niej doznawaæ obrony od z³a
doczesnego na ziemi, * abymy wiekuistym
szczêciem radowali siê w niebie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

List Apostolski Papie¿a Jana XXIII
«INDE A PRIMIS»
O KULCIE NAJDRO¯SZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA
Do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych
ordynariuszy miejsca pozostaj¹cych w pokoju i jednoci ze Stolic¹ Apostolsk¹.
Czcigodni Bracia, pozdrowienie
i apostolskie b³ogos³awieñstwo !
1. Od pierwszych miesiêcy naszej papieskiej pos³ugi zwracalimy siê wielokrotnie do wiernych z zaproszeniem  w naszym odczuciu prekursorskim, nagl¹cym
a zarazem prostodusznym  do praktykowania w ¿yciu powszednim ¿ywej pobo¿noci, w taki sposób, aby otwarli siê wdziêcznym sercem na przejawy Mi³osierdzia
Boga wzglêdem poszczególnych dusz,
Swojego Kocio³a wiêtego, tudzie¿ ca³ego wiata, którym to Jezus na zawsze
jest Odkupicielem i Zbawicielem. Otó¿
mamy na myli nabo¿eñstwo do Jego
Najdro¿szej Krwi.
2. To nabo¿eñstwo zosta³o nam wpojone ju¿ w ¿yciu rodzinnym, od wczesnych
lat naszego dzieciñstwa. Pozostaje nam
w pamiêci ¿ywe wspomnienie naszych sêdziwych rodziców recytuj¹cych w dniach
miesi¹ca lipca litaniê do Najdro¿szej Krwi.
3. Maj¹c w pamiêci zbawienne pouczenie Aposto³a: Uwa¿ajcie na samych siebie i na ca³e stado, w którym Duch w.
ustanowi³ was biskupami, abycie kierowali Kocio³em Boga, który On naby³
Krwi¹ w³asnego Syna (Dz 20,28), wierzymy, Czcigodni Bracia, ¿e wród zadañ
naszej powszechnej dzia³alnoci duszpasterskiej, obok troski o wierny przekaz
doktryny, na czo³owe miejsce winno wysuwaæ siê zadanie zabiegania o popraw-

ny rozwój i wzrost pobo¿noci, tak w ramach kultu liturgicznego, jak i w zakresie
prywatnym. St¹d te¿ pragniemy zwróciæ
uwagê naszych synów umi³owanych na
nierozerwaln¹ wiê, która powinna po³¹czyæ dwa nabo¿eñstwa tak dobrze rozpowszechnione wród chrzecijañskiego
ludu, czyli czeæ do Najw. Imienia Jezusa i Jego Najw. Serca, z nabo¿eñstwem
czcz¹cym Najdro¿sz¹ Krew S³owa Wcielonego, za wielu wylana na odpuszczenie grzechów (por. Mt 26,28).
4. Doprawdy, skoro jest tak istotne, aby
zosta³a zachowana zbawienna zgodnoæ
miêdzy katolickim wyznaniem wiary a akcj¹ liturgiczn¹ Kocio³a wg. zasady, ¿e
norma wiary okrela normê modlitwy, i
aby nigdy nie by³y akceptowane formy
kultu, które nie wywodzi³yby siê z najczystszych róde³ prawdziwej wiary, podobnie
jest s³uszn¹ rzecz¹, aby podobna zgodnoæ panowa³a miêdzy ró¿nymi nabo¿eñstwami, tak by nie by³o kontrastu czy niespójnoci miêdzy tymi, co s¹ uwa¿ane za
podstawowe i bardziej uwiêcaj¹ce, a jednoczenie by nabo¿eñstwa osobiste i drugorzêdne by³y, pod wzglêdem wartociowania i praktykowania, podporz¹dkowane tym, które lepiej realizuj¹ ekonomiê
zbawienia powszechnego, bêd¹cej dzie³em jednego Porednika miêdzy Bogiem
a ludmi, cz³owieka, Jezusa Chrystusa,
który wyda³ siebie samego na okup za
wszystkich (por. 1 Tm 2,5n). ¯yj¹c w tej
atmosferze prawd wiary i zdrowej pobo¿noci wierni maj¹ pewnoæ, ¿e ¿yj¹ ¿yciem Kocio³a, czyli ¿e ¿yj¹ w komunii
modlitwy i mi³oci z Jezusem Chrystusem,

Za³o¿ycielem i Najwy¿szym Kap³anem tej
wznios³ej religii, która od Niego otrzymuje wraz z imieniem swoj¹ godnoæ i wartoæ.
5. Jeli przez chwilê zadumamy siê nad
godnymi podziwu postêpami, które
Koció³ katolicki poczyni³ w dziedzinie
liturgicznej pobo¿noci, zawsze w zbawiennej zale¿noci od rozwoju swojej
wiary drog¹ pog³êbiania Bo¿ych prawd, to
bez w¹tpienia upewnimy siê ku pokrzepieniu naszych serc, ¿e w ostatnich wiekach nie brakowa³o ze strony Stolicy
Apostolskiej, jednoznacznych i powtarzaj¹cych siê g³osów przyzwolenia oraz zachêty dla wszystkich trzech wy¿ej wspomnianych nabo¿eñstw. Dodajmy, ¿e by³y
one praktykowane od czasu redniowiecza przez liczne pobo¿ne dusze i nastêpnie by³y rozpowszechnione w licznych
diecezjach, zakonach i zgromadzeniach
zakonnych, jednak¿e wci¹¿ oczekuj¹cych
od Katedry Piotrowej na pieczêæ ortodoksyjnoci i zatwierdzenia dla dobra Kocio³a powszechnego.
6. Niech wystarczy wspomnieæ, ¿e nasi
poprzednicy od szesnastego stulecia
wzbogacili w duchowe ³aski nabo¿eñstwo
do Najw. Imienia Jezusa, którego niezmordowanym aposto³em wiek wczeniej
by³ w. Bernardyn ze Sieny. Ku czci Najw.
Imienia zosta³y zatwierdzone przede
wszystkim oficjum i msza w., a nastêpnie
litania. Nie by³y te¿ mniej donios³e przywileje przyznane przez biskupów Rzymu
kultowi Najw. Serca Pana Jezusa, dla
którego godnego podziwu rozpowszechnienia wielkie znaczenie mia³y objawienia
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Najw. Serca w. Ma³gorzacie Marii
Alacocque. Tak wysokie i jednog³one
uznanie okazali temu nabo¿eñstwu
rzymscy biskupi, i¿ znajdowali oni radoæ
w t³umaczeniu jego istoty, w bronieniu jego
prawdziwoci, jak i w propagowaniu
samego praktykowania przez liczne akty
oficjalne, dla których ukoronowaniem by³y
3 donios³e encykliki na ten temat.
7. Równie¿ nabo¿eñstwo do Najdro¿szej Krwi Jezusa, którego szerzycielem w
minionym wieku by³ kap³an rzymski, w.
Kasper del Bufalo, cieszy³o siê zas³u¿onym zezwoleniem i uznaniem Stolicy
Apostolskiej. Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e na
polecenie Benedykta XIV zosta³a u³o¿ona
msza w., tudzie¿ oficjum ku czci Krwi
Boskiego Zbawiciela. Podobnie Pius IX
d¹¿y³ do rozszerzenia tego wiêta liturgicznego na Koció³ powszechny, pragn¹c
zadoæuczyniæ lubowi, jaki z³o¿y³ on w
Gaeta. W koñcu Pius XI, papie¿ naszej
serdecznej pamiêci, podczas obchodów
1900-lecia dzie³a Odkupienia, podniós³
wspomniane wiêto do rangi I klasy podwójnego rytu, tak aby poprzez rangê
liturgicznej uroczystoci samo nabo¿eñstwo dozna³o nasilenia, a owoce ³aski
Krwi odkupieñczej obficiej sp³yn¹æ mog³y
na ludzkoæ.
8. Zatem id¹c za przyk³adem naszych
poprzedników i kieruj¹c siê intencj¹
dowartociowania kultu Najdro¿szej Krwi
niepokalanego Baranka, zatwierdzamy
litaniê wed³ug porz¹dku nadanego jej
przez w. Kongregacjê do spraw Rytów,
tym samym zachêcaj¹c do jej odmawiania
w ca³ym wiecie katolickim, tak w sposób
prywatny jak publiczny, udzielaj¹c wiernym dostêpu do odpustów specjalnych.
Oby ten nowy akt troski o wszystkie
Kocio³y, (por. 1 Kor 11,28) tak w³aciwej
papieskiej pos³udze w czasach wielkich i
pilnych potrzeb duchowych, zdo³a³ rozbudziæ w duszach wiernych przewiadczenie
o nieprzemijaj¹cej, powszechnej i wielce
praktycznej wartoci wspólnej tym trzem
wychwalanym tu nabo¿eñstwom.
9. Tote¿ w miarê zbli¿ania siê wiêta i
miesi¹ca powiêconego kultowi Krwi
Chrystusa, ceny naszego odkupienia, tudzie¿ zadatku zbawienia i ¿ycia wiecznego, niechaj wierni wezm¹ go za temat
pobo¿nych rozmylañ i jako motywacjê
czêstszej komunii sakramentalnej. Owieceni przez zbawienne pouczenia, które
nam podaj¹ wiête ksiêgi oraz ojcowie i
doktorowie Kocio³a, niechaj rozwa¿aj¹ o
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nies³ychanie obfitej i nieogarnionej
wartoci tej Krwi prawdziwie najdro¿szej,
której to jedna zaledwie kropla mo¿e
zbawiæ wiat od wszelkiej winy, jak
piewa Koció³ wraz z Doktorem Anielskim
i jak to m¹drze potwierdzi³ nasz poprzednik Klemens VI.
10. Skoro tak nieskoñczona jest wartoæ Krwi Cz³owieka-Boga i podobnie
niewyczerpana by³a mi³oæ, która Go
przynagla³a ju¿ od ósmego dnia po narodzeniu, aby j¹ za nas przela³, a nastêpnie w sposób niewypowiedziany
ponowi³ ów zbawczy zamiar podczas
modlitwy w Ogrójcu, (por. £k 22, 43), kiedy
by³ biczowany, koronowany cierniem, w
drodze na Kalwariê, kiedy Go krzy¿owano
i w koñcu brocz¹c ni¹ z rozleg³ej rany
Swego boku  widok ten bêd¹c dla nas
nauk¹ i przypomnieniem, ¿e ta sama Krew
Bo¿a p³ynie we wszystkich sakramentach
Kocio³a  dlatego nie tylko s³uszn¹ jest
rzecz¹ ale wielce sprawiedliw¹, aby tej
Krwi sk³adali wszyscy odrodzeni w jej
zbawczych strumieniach ho³d adoracji,
podyktowanej wdziêcznoci¹ i mi³oci¹.
11. Jest rzecz¹ ze wszech miar s³uszn¹
i zbawienn¹, aby adoracja uwielbienia
kielicha Krwi Nowego Przymierza, zw³aszcza w chwili jego podniesienia podczas
ofiary mszy w., znajdowa³a swe przed³u¿enie w akcie komunii z t¹ sam¹ Krwi¹,
nierozerwalnie zwi¹zan¹ z cia³em Zbawiciela w sakramencie Eucharystii. Dlatego w jednoci z kap³anem celebransem
wierni prawdziwie mog¹ powtarzaæ w
mylach s³owa, które on wymawia w czasie komunii: Podniosê kielich zbawienia
i wezwê imienia Pana... Krew Chrystusa
niechaj mnie strze¿e na ¿ycie wieczne.
Amen. Wierni, którzy godnie zbli¿aj¹ siê
do Krwi Pañskiej, pozyskuj¹ obfite owoce
odkupienia, zmartwychwstania i ¿ycia
wiecznego, które wys³u¿y³a ludzkoci
Krew przelana przez Chrystusa z natchnienia Ducha wiêtego. (Hbr 9,14)
Wierni nakarmieni cia³em i napojeni Krwi¹
Chrystusa staj¹ siê uczestnikami Jego
mocy Bo¿ej; tej samej mocy, dziêki której
powsta³y niezliczone zastêpy mêczenników. I tak uzdolnieni chrzecijanie id¹
na spotkanie codziennych wyzwañ i przeciwnoci, zbo¿nych wyrzeczeñ, a czasem
samego mêczeñstwa. Znosz¹ to wszystko
dla obrony cnoty i Królestwa Bo¿ego
czuj¹c w sobie ow¹ mi³oæ gorej¹c¹, która
kaza³a wo³aæ w. Janowi Chryzostomowi:
Odeszlimy od tego sto³u niczym lwy

ziej¹ce p³omieniami. Stalimy siê
postrachem dla demona, myl¹c o tym,
Kim jest nasz Wódz i jak niezmiernie nas
mi³uje... Ta Krew, gdy godnie przyjêta,
oddala demony, przywo³uje anio³ów, a
nawet samego Pana anio³ów... Ta Krew
wylana oczyszcza ca³y wiat... Ona jest
cen¹ wszechwiata, za któr¹ Chrystus
odkupi³ Koció³... Takie myli powinny
pohamowaæ nasze zmys³y. Dok¹d
bêdziemy kurczowo uczepieni spraw tego
wiata? Dok¹d, pytam, bêdziemy trwaæ w
bezczynnoci? Dok¹d bêdziemy zaniedbywaæ troskê o w³asne zbawienie? Rozwa¿ajmy dobrodziejstwa, których Pan
raczy³ nam udzieliæ i spieszmy siê odwdziêczyæ siê Mu za nie. Chwalmy Pana
nie tylko nasz¹ wiar¹ lecz tak¿e naszym
¿yciem.
12. O gdyby chrzecijanie czêciej
rozpamiêtywali ojcowsk¹ przestrogê
pierwszego papie¿a: W bojani spêdzajcie czas swojego pobytu na obczynie. Wiecie bowiem, ¿e z waszego,
odziedziczonego po przodkach, z³ego
postêpowania zostalicie wykupieni nie
czym przemijaj¹cym, srebrem czy z³otem, ale drogocenn¹ Krwi¹ Chrystusa,
jako baranka niepokalanego i bez zmazy.
(1 P 1,17b-19) O gdyby dali pos³uch
pouczeniu Aposto³a Narodów: Za wielk¹
bowiem cenê zostalicie nabyci. Chwalcie
wiêc Boga w waszym ciele! (1 Kor 6,20)
Wówczas o ile godniejsze, bardziej
buduj¹ce by³oby ich postêpowanie; o ile¿
bardziej zbawienna dla ca³ej ludzkoci
by³aby obecnoæ Kocio³a w wiecie! O
gdyby wszyscy ludzie przejêli siê zaproszeniem ³askawego Boga, który pragnie
ich wszystkich widzieæ zbawionymi, (por.
1 Tm 2,4), gdy¿ On zechcia³, aby wszyscy
byli odkupieni Krwi¹ Jego Jednorodzonego Syna i wzywa ich, aby byli cz³onkami jednego cia³a mistycznego, maj¹cego jako G³owê Chrystusa, to wów czas
o ile bardziej braterskie by³yby stosunki
miêdzy osobami, grupami etnicznymi i
ca³ymi narodami! O ile¿ bardziej pokojowe, godne Boga i ludzkiej natury, stworzonej na obraz i podobieñstwo Najwy¿szego, (por. Rdz 1,26) mielibymy wspó³¿ycie spo³eczne!
13. To w³anie do tak wznios³ego powo³ania zaprasza³ w. Pawe³ wiernych
sporód narodu wybranego, kuszonych
myleniem têsknym za starym stylem
¿ycia, które by³o jedynie mglist¹ figur¹ i
zapowiedzi¹ nowego przymierza, gdy im
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wyjania³: Wy natomiast przyst¹pilicie
do góry Syjon, do miasta Boga ¿yj¹cego,
Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej
liczby anio³ów, na uroczyste zebranie, do
Kocio³a pierworodnych, którzy s¹ zapisani w niebiosach, do Boga, który s¹dzi
wszystkich, do duchów sprawiedliwych,
które ju¿ dosz³y do celu, do Porednika
Nowego Testamentu  Jezusa, do pokropienia Krwi¹, która przemawia mocniej ni¿
krew Abla. (Hbr 12,22-24)

14. Czcigodni Bracia! Ufamy, ¿e tymi
naszymi ojcowskimi pouczeniami podzielicie siê z duchowieñstwem jak
równie¿ z wiernymi Wam powierzonymi,
aby by³y chêtnie w praktyce wykorzystane
dla Waszej korzyci duchowej i zbawienia,
tudzie¿ ku wzbudzeniu p³omiennej gorliwoci. Przyzywaj¹c obfitoæ ³ask z

Niebios i zapewniaj¹c o naszej szczególnej ¿yczliwoci, w któr¹ obfituje nasze
serce, udzielamy apostolskiego b³ogos³awieñstwa ka¿demu z Was, Waszym
wspólnotom*, a w szczególnoci tym,
którzy hojnie i pobo¿nie pragn¹ odpowiedzieæ na nasze, przed³o¿one w tym
licie, zaproszenie.
W Rzymie, u w. Piotra, dnia 30
czerwca 1960, w wigiliê wiêta
Najdro¿szej Krwi naszego Pana Jezusa
Chrystusa, w drugim roku naszego
Pontyfikatu. Jan XXIII, papie¿

27

Vox Domini

Nowoæ z okazji
100 rocznicy Dzie³a Intronizacji (1907-2007)

Kilka s³ów
o ksi¹¿ce
ojca Mateo
MOJE
SERCE
CIÊ
S£UCHA...
Godziny
Adoracyjne
ku czci
Serca Jezusa
W Licie do rodzin Ojca wiêtego Jana
Paw³a II, czytamy:
Poród wielu dróg rodzina jest pierwsz¹ i z wielu wzglêdów najwa¿niejsz¹ drog¹ Kocio³a. Jest drog¹ powszechn¹,
pozostaj¹c za ka¿dym razem drog¹ szczególn¹, jedyn¹ i niepowtarzaln¹, tak jak niepowtarzalny jest ka¿dy cz³owiek. Rodzina
jest t¹ drog¹, od której nie mo¿e siê on
od³¹czyæ. Wszak normalnie ka¿dy z nas w
rodzinie przychodzi na wiat, mo¿e wiêc
powiedzieæ, ¿e rodzinie zawdziêcza sam
fakt bycia cz³owiekiem. A jeli w tym przyjciu na wiat oraz we wchodzeniu na wiat
cz³owiekowi brakuje rodziny, to jest to zawsze wy³om i brak nad wyraz niepokoj¹cy i
bolesny, który potem ci¹¿y nad ca³ym ¿yciem. Tak wiêc Koció³ ogarnia sw¹ macierzyñsk¹ trosk¹ wszystkich, którzy znajduj¹ siê w takich sytuacjach, poniewa¿ do-
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brze wie, ¿e rodzina spe³nia funkcjê podstawow¹. Wie on ponadto, i¿ cz³owiek wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie urzeczywistniæ swe ¿yciowe powo³anie. Ale nawet kiedy wybiera ¿ycie w
samotnoci - to i tutaj rodzina pozostaje
wci¹¿ jak gdyby jego egzystencjalnym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota,
na której opiera siê ca³e ¿ycie spo³eczne
cz³owieka w ró¿nych wymiarach a¿ do najrozleglejszych. (Jan Pawe³ II List do Rodzin Gratissimam Sane, 2. 2 lutego 1994)
S³owa te wskazuj¹ jasno, ¿e rodzina zawsze by³a, jest i pozostanie podstawow¹
trosk¹ Kocio³a. Ta macierzyñska troska
Kocio³a o rodzinê wyp³ywa z faktu, ¿e pe³ni
ona funkcjê podstawow¹ w spo³eczeñstwie
jako ród³o ¿ycia narodowego i pierwsza
szko³a dziecka.
Z tego powodu Koció³ zawsze podej-

mowa³ i chêtnie wita³ rozmaite inicjatywy,
których celem by³a ochrona fundamentalnych praw rodziny oraz pog³êbienie jej w³asnej to¿samoci.
W tym w³anie nurcie nale¿y wymieniæ
Dzie³o, które powsta³o na pocz¹tku naszego stulecia za spraw¹, wówczas jeszcze
ma³o znanego szerszemu ogó³owi spo³eczeñstwa, zakonnika Zgromadzenia Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi  o. Mateo
Crawley-Boevey ss.cc. Chodzi tu o Dzie³o
Intronizacji Najwiêtszego Serca Pana Jezusa w rodzinach chrzecijañskich, które
papie¿ Pius X zaaprobowa³ w 1907 roku
jako Dzie³o spo³ecznego ocalenia.
G³ównym celem intronizacji Serca Jezusowego w rodzinach jest uznanie i przywrócenie najwy¿szej w³adzy Chrystusa
Króla w ogniskach domowych, a poprzez
nie  w ca³ym spo³eczeñstwie. Rodzina
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bowiem  jak pisa³ o. Mateo  jako podstawowa komórka spo³eczna ma byæ pierwszym ¿ywym tronem Króla Mi³oci. Gdy
Chrystus poprzez swoj¹ mi³oæ zapanuje
w rodzinach, wówczas ca³e spo³eczeñstwo
bêdzie bardziej przepojone duchem chrzecijañskim. I odwrotnie  jeli to ród³o ¿ycia narodowego jest zatrute, wówczas naród zginie. Dlatego  twierdzi za³o¿yciel
Dzie³a Intronizacji  pragniemy zaszczepiæ
w rodzinach wiarê i mi³oæ Serca Bo¿ego.
Tak rozumiana Intronizacja Serca Jezusowego sta³a siê centralnym dzie³em ¿ycia i dzia³alnoci o. Mateo. Nie sposób mówiæ o tej piêknej postaci nie wspominaj¹c
o jego wielkiej trosce o rodziny, dla których
powo³a³ do istnienia i zorganizowa³ w 1907
r. to Dzie³o spo³ecznego ocalenia i powiêci³ mu ca³e swoje ¿ycie.
1907-2007
W roku 2007 obchodzimy jubileusz
100-lecia rozpoczêcia Dzie³a Intronizacji
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa w
rodzinach chrzecijañskich, które jest
kontynuowane równie¿ w Polsce przez
wspó³braci ojca Mateo ze Zgromadzenia
Najwiêtszych Serc Jezusa i Maryi. Niniejsze rozwa¿ania Godzin wiêtych maj¹ pomóc w pog³êbianiu ¿ycia religijnego rodzin
katolickich przybli¿aj¹c je do Boskiego ró-

d³a mi³oci. S¹ to rozwa¿ania na ró¿ne okolicznoci roku liturgicznego i w ró¿nych potrzebach wiernych Kocio³a. Dziewiêæ godzin, które znajdziemy w tej ksi¹¿ce, to tylko kilka propozycji modlitwy przed Najwiêtszym Sakramentem lub w rodzinnym
gronie, praktykowanej równie¿ w pierwsze
czwartki miesi¹ca. Mamy nadziejê, ¿e pomog¹ one  korzystaj¹cym z nich Czytelnikom  zbli¿yæ siê do Chrystusa i rozwin¹
wra¿liwoæ na to, co Jezus dla nas uczyni³
i co my mamy czyniæ, aby siê zbli¿yæ do
Serca Jezusowego.
o. Zbigniew Zalewski ss.cc.
ZGROMADZENIE
NAJWIÊTSZYCH SERC JEZUSA I
MARYI ORAZ WIECZYSTEJ
ADORACJI NAJWIÊTSZEGO
SAKRAMENTU O£TARZA
Zgromadzenie powsta³o we Francji w
dzieñ Bo¿ego Narodzenia 1800 roku. Za³o¿yciele, ks. Piotr Coudrin i Henryka Aymer de la Chevalerie, dowiadczyli burzliwych czasów Rewolucji Francuskiej. Oboje zdali sobie sprawê, ¿e tylko bezwarunkowa mi³oæ Boga czyni ludzi naprawdê wolnymi. Powiêcili wiêc swe ¿ycie kontemplacji, prze¿ywaniu i g³oszeniu
tej zbawczej mi³oci, najpe³niej wyra¿onej

w Najwiêtszym Sercu Jezusa Chrystusa i
tak cile z nim z³¹czonym Sercu Maryi.
My, ich duchowi synowie, podejmuj¹c
dzisiaj idea³ naszych Za³o¿ycieli, pragniemy byæ pe³nymi zapa³u s³ugami w dziele
pojednania i odnowienia wszystkiego w
Chrystusie oraz podejmowaæ wszelkie wysi³ki, aby S³owo Bo¿e mog³o siê rozszerzaæ
w wiecie. Usi³ujemy ¿yæ w prostocie i rodzinnej atmosferze oraz byæ wiadkami
czu³ej mi³oci Boga.
Ojcowie Najwiêtszych Serc Jezusa i
Maryi nawi¹zuj¹ kontakt z parafiami, które
np. poprzez rekolekcje pragnê³yby poznaæ
ideê intronizacji Serca Pana Jezusa w
rodzinach.
Kontakt ze Zgromadzeniem,
informacje:
Dom Prowincjalny
ul. Rolnicza 219 Kie³pin
05-092 £omianki skr. poczt. 13
Tel.: 0224976543
sscc@onet.pl http://www.sscc.pl
Klasztor Dobrego Ojca Piotra Coudrin
ul. Snopkowa 5
52-225 Wroc³aw tel.: 0713644906
Pod tym adresem mo¿na te¿ zakupiæ
piêkn¹ ksi¹¿kê Wilhelma Huenermanna
«S³uga ludzkoci. B³. o. Damian de
Veuster, aposto³ trêdowatych»

MOJE SERCE CIÊ S£UCHA  GODZINY ADORACYJNE
KU CZCI SERCA JEZUSA
Objêtoæ: 176 stron. Cena: 10 z³ + koszty wysy³ki pocztowej
Zamówienia hurtowe i detaliczne:
B.H. Lumen 43-190 Miko³ów, ul. ¯wirki i Wigury 6
Tel. 0327383869 Fax: 0327389412

MODLITWA DO SERCA JEZUSOWEGO
Wspomnij, o Najs³odszy Jezu, ¿e jeszcze nigdy nie s³yszano, aby tego opuciæ mia³, kto siê ucieka do Najwiêtszego Serca
Twego, Jego wzywa ratunku i o mi³osierdzie Je b³aga. Nape³niony, o¿ywiony tak¹ ufnoci¹, o Królu serc, przychodzê, biegnê do Ciebie, a jêcz¹c pod ciê¿arem grzechów moich, padam
na oblicze przed Tob¹. O Serce Przenajwiêtsze, nie gard mymi
pokornymi probami, ale je przyjmij ³askawie i racz wys³uchaæ.
Oka¿, ¿e jeste Sercem najlepszego z Ojców i niechaj Ten, który dla zbawienia naszego raczy³ Ciê nam daæ, przyjmie tak¿e
przez Ciebie proby nasze. Amen.
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KOCHAÆ MARYJÊ JAK JEZUS...
Proba o nabo¿eñstwo Pierwszych Sobót

To, co winnimy oddaæ jako dzieci naszej Matce  Najwiêtszej Maryi Pannie,
to temat rozleg³y jak morze. Ograniczê siê
do przeanalizowania jednego aspektu
tego wiêtego obowi¹zku, o którego spe³nianie sama nas poprosi³a: nabo¿eñstwo
do Jej Niepokalanego Serca.
Serce Matki czeka
na odwzajemnienie
Jej mi³oci przez dzieci
Mi³oæ rz¹dzi wszechwiatem i Mi³oæ
domaga siê wzajemnoci. Bóg wymaga³
tej wzajemnoci od Adama, on jednak odmówi³ Mu. Tak samo Jezusowi ludzie okazali nienawiæ zamiast mi³oci. Jego przebite Serce pozostaje na zawsze symbolem nieskoñczonej mi³oci, która czeka na
odpowied ludzkoci: Ojcze, przebacz
im.... W Paray-le-Monial powróci³, by ¿ebraæ o tê mi³oæ w znanych nam wzruszaj¹cych s³owach: Oto Serce, które tak bardzo umi³owa³o ludzi a otrzymuje w zamian
tylko niewdziêcznoci...
W Fatimie, w 1917 roku, Maryja dostrzegaj¹ca nowe zab³¹kanie ludzkie,
przychodzi jako Matka, aby ukazaæ w Eucharystii antidotum na Bezbo¿noæ ateistycznego marksizmu. Ale jest te¿ w tym
objawieniu rys szczególny: Ona ofiarowuje Swe macierzyñskie Serce jako pomoc,
której pragnie udzieliæ ludziom, aby powrócili do Jej Syna.
Maryja ujawnia tê prawdê ukazuj¹c £ucji Swe Niepokalane Serce, i mówi¹c jej:
Jezus chce siê pos³u¿yæ tob¹, aby mnie
poznano i pokochano... (13 czerwca).
Jest w tych s³owach wielka nowoæ: ludzie maj¹ odpowiedzieæ na macierzyñsk¹ mi³oæ Dziewicy. Ona za kontynuuje:
On chce ustanowiæ w wiecie nabo¿eñstwo do mojego Niepokalanego Serca 
jako konkretne wyra¿enie tej mi³oci.
Ta proba jest powtarzana i mocniej
zaakcentowana w miesi¹cu nastêpnym.
Maryja t³umaczy potrzebê tej pobo¿noci
wynagrodzeniem za grzechy pope³nione
przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu.
Wskazuje te¿, ¿e bêdzie ponownie usilnie prosiæ o tê pobo¿noæ póniej.
Koniecznoæ powrotu ludzi do Boga
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przynagla J¹ do dzia³ania.
G³êbokie powody
mi³owania Maryi
To nabo¿eñstwo do Dziewicy nie pochodzi od Niej samej: jak w Swojej pokorze mog³aby go ¿¹daæ? Ona dobrze powiedzia³a i bêdzie powtarzaæ: Jezus
chce... Bóg pragnie....
Tak wiêc fundament tego kultu jest boski, poniewa¿ chce go Trójca wiêta. Jak
niepodzielna Trójca wiêta przy³¹czy³a
Dziewicê Maryjê do Swoich zamiarów
zbawienia przez Mi³oæ, tak samo Trójca
wiêta chce, by cz³owiek i Koció³ odp³aca³ Jej mi³oci¹ za mi³oæ  podobnie jak
Bóg wymaga tego od cz³owieka wzglêdem
Niego samego. Oto najmocniejszy fundament teologiczny: odp³acaæ mi³oci¹ nale¿n¹ Jej - Théotokos, Bo¿ej Rodzicielce
i Matce wszystkich, których zrodzi³a duchowo pod Krzy¿em. By³o to wtedy, gdy
Chrystus umieraj¹cy powiedzia³ do wiêtego Jana, nowego syna Maryi: Oto Matka twoja. To znaczy we j¹ do siebie,
troszcz siê o Ni¹, kochaj J¹ tak, jak Ja J¹
kocha³em. Stajesz siê synem przybranym
z wszystkimi ludmi twoimi braæmi, i synem umi³owanym wraz z wszystkimi kap³anami w tym samym kap³añstwie. A najlepszy sposób mi³owania, to wzi¹æ J¹ do
swojego serca, by uczyniæ jedno serce
razem z Jej sercem i z Sercem Moim: z
ca³ego serca wszyscy jednym Sercem.
Czy¿ Jezus nie powiedzia³ do wiêtej
Brygidy: Z Serca mojej Matki i z Mojego
uczynilimy tylko jedno Serce? Wielkoæ
i dobroæ Boga polega na tym, by nas w³¹czaæ w tê podwójn¹ i jedyn¹ mi³oæ.
W³aciwe nabo¿eñstwo musi wiêc
przychodziæ równoczenie od ludzi i od
Kocio³a: od ludzi przez czyst¹ mi³oæ; od
Kocio³a, by organizowaæ kult i kierowaæ
nim. To jest wa¿ne.
Godna uwielbienia Trójca wiêta pokaza³a doskona³y przyk³ad tej mi³oci: Ojciec stworzy³ Maryjê w blasku niezrównanym, przyozdabiaj¹c J¹ jedyn¹ piêknoci¹
i jedynymi przywilejami. Duch wiêty
uczyni³ J¹ Matk¹ Syna Bo¿ego w godny
podziwu sposób. Syn pokocha³ Matkê tak,

jak nigdy ¿aden cz³owiek nie kocha³ swojej matki. W swoim umiarkowaniu i swojej
skromnoci, Ewangelia pozwala nam to
widzieæ niewyranie. Widzieæ niewyranie, gdy¿ mi³oæ Jezusa do Matki trwa³a
przez 30 lat (lat milczenia ukrytego, ale
wymownego), podczas gdy ludziom da³
tylko 3 lata. W tym wybucha blaskiem
wielkoæ tej mi³oci, która nie potrzebuje
¿adnego szczególnego ujawnienia siê, by
staæ siê zrozumia³¹.
Jezus pokazuje nam drogê: my nie
bêdziemy kochaæ nigdy doæ Matki, któr¹
On tak kocha³, a jednoczenie tak wiele
kosztowa³, gdy¿ jako Odkupiciel musia³
ponieæ mieræ za nas. Maryja zatem wyla³a tyle ³ez z naszego powodu. Serce, które Ona pokazuje w Fatimie, jest czasem
otoczone cierniami.
Nabo¿eñstwo
pierwszych sobót miesi¹ca
Nabo¿eñstwo pierwszych pi¹tków miesi¹ca toruje drogê dla nabo¿eñstwa ku
czci Serca Maryi. Jezus prosi³ o adoracjê,
mi³oæ i wynagradzanie w ci¹gu pierwszych pi¹tków przez dziewiêæ kolejnych
miesiêcy.
W klasztorze Pontevedra (Hiszpania),
gdzie przebywa³a £ucja, która sta³a siê postulantk¹, Dziewica Maryja spe³ni³a Swoj¹ obietnicê, ukazuj¹c siê jej 10 grudnia
1925. Ukaza³a siê jej, k³ad¹c Swoj¹ praw¹ rêkê na jej ramieniu. W drugiej trzyma³a Swoje Niepokalane Serce. Jezus
jako Dziecko, sta³ obok Niej. To w³anie
ma³y Jezus powiedzia³ do £ucji:
Miej wspó³czucie dla Serca twojej Najwiêtszej Matki, pokrytego cierniami, które niewdziêczni ludzie przeszywaj¹ co
chwilê, a nie ma nikogo, kto by przez wynagrodzenia je wyci¹gn¹³. Oto istotna
przyczyna cierpienia i zarazem proby
Jezusa: brak mi³oci ludzi do Matki.
Potem mówi Maryja: Zobacz, moja
córko, moje Serce otaczaj¹ ciernie, które
niewdziêczni ludzie wbijaj¹ w nie co chwilê, przez swe blunierstwa i niewdziêcznoci. Przynajmniej ty staraj siê mnie pocieszaæ. Powiedz, tym wszystkim, którzy
przez piêæ miesiêcy, w pierwsze soboty,
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wyspowiadaj¹ siê, przyjm¹ Komuniê w,
bêd¹ odmawiaæ ró¿aniec i bêd¹ trwaæ przy
mnie przez 15 minut, medytuj¹c nad tajemnicami Ró¿añca, w duchu wynagrodzenia, obiecujê, ¿e bêdê przy nich w godzinie ich mierci, z wszystkimi ³askami
niezbêdnymi do zbawienia ich duszy. Oto
racje i powody.
Widaæ g³êbok¹ analogiê, co do ducha
i litery, z objawieniem siê Chrystusa w
Paray-le-Monial: to jest ten sam Syn Boga
i Maryi, który dzia³a, chc¹c w³¹czyæ Sw¹
Matkê do Swojej chwa³y jak J¹ w³¹czy³ w
ból. Zreszt¹ to On przyjdzie wkrótce potem, aby we wzruszaj¹cym wydarzeniu
pouczyæ £ucjê, o co prosi.
I faktycznie, £ucja przy wyjciu z ogrodu spotka³a pewnego dnia ma³e, nieznane dziecko. Pouczy³a je, by posz³o do pobliskiego kocio³a modliæ siê, mówi³a mu
o Dzieciêciu Jezus i Maryi. Widz¹c to
samo dziecko ponownie 15 lutego 1926,
zapyta³a: By³e siê pomodliæ do naszej
Niebieskiej Matki? Dziecko odwróci³o siê
i powiedzia³o: A czy ty rozpowszechni³a
w wiecie to, czego twoja Matka z nieba
za¿¹da³a? Po tych s³owach  zanotowa³a £ucja  dziecko przemieni³o siê w janiej¹ce Dzieciê-Jezus. Pozna³am wówczas, ¿e to by³ Jezus....
Niezbêdnym warunkiem dobrego odprawienia nabo¿eñstwa jest nastawienie,
z jakim te praktyki wype³niamy, co Jezus
podkreli³ w objawieniu 15 lutego 1926 r.:
To jest prawda, moja córko, ¿e wiele
dusz zaczyna, lecz ma³o kto koñczy, i ci,
którzy koñcz¹, maj¹ za cel otrzymaæ przyrzeczone ³aski; Ja jednak wolê, ¿eby odprawiali piêæ pierwszych sobót miesi¹ca
w celu wynagrodzenia Niepokalanemu
Sercu twojej Matki Niebieskiej, ni¿ ¿eby
odprawiaæ piêtnacie bezdusznie i z obojêtnoci¹...
Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiaj¹cych nabo¿eñstwo pierwszych sobót
miesi¹ca: tych, którzy zaczynaj¹ je odprawiaæ, lecz nie koñcz¹; takich, którzy koñcz¹, ale odprawiaj¹ je jedynie ze wzglêdu
na obiecane ³aski; i w koñcu trzecia grupa to osoby, które czyni¹ to przede wszystkim w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP; one najbardziej podobaj¹ siê Jezusowi.
Szczególne powody kultu
Póniej Maryja powierzy³a siostrze £ucji piêæ powodów odpowiadaj¹cych piêciu sobotom. Chodzi³o o wynagrodzenie
zniewag odnosz¹cych siê do Jej Niepoka-

lanego Poczêcia; Jej sta³ego dziewictwa;
Jej macierzyñstwa Boskiego i odnosz¹cego siê do ludzi; Jej wiêtych obrazów;
zniewag tych, którzy wpajaj¹ publicznie
dzieciom b³êdy lub pogardê w odniesieniu do Matki.
Takie s¹ grzechy pope³niane przeciw
Niepokalanemu Sercu Maryi. W naszych
czasach, w literaturze, nawet katolickiej,
w sztuce i masowych rodkach przekazu,
wyszydza siê przywileje Maryi. Jezus nie
mo¿e znieæ tego, ¿e godzi siê w wiêtoæ, w wyj¹tkowe ³aski i w zas³ugi Jego
Najwiêtszej Matki.
Wynagradzanie powinno byæ do³¹czone do czci nale¿nej Maryi. Wynika to nie

tylko z przytoczonych ju¿ wy¿ej wyznañ,
ale i z aluzji uczynionych w 1917: Chcê
¿eby odmawiano ró¿aniec ku czci Matki
Ró¿añcowej (13 lipca); ¿eby zrobiono na
dwóch dr¹¿kach i w czasie procesji noszono mój wizerunek; Z³o¿one pieni¹dze
pos³u¿¹ na kaplicê (19 sierpnia); chcê,
¿eby zbudowano [tê] kaplicê na moj¹
czeæ (13 padziernika).
Innymi s³owy, wszystko to, czego Dziewica i Jezus ¿¹daj¹ w odniesieniu do Niej,
wchodzi w ramy bezinteresownej mi³oci
i nale¿nej Jej wdziêcznoci. Chodzi wiêc
o kult wykraczaj¹cy poza to, co zamyka
siê w granicach nabo¿eñstwa wymaganego i przepisanego.
Obejmuje on:
 modlitwê,
 wynagrodzenie,
 oddawanie czci,
 noszenie Szkaplerza (13.10.1917),
Przede wszystkim za filarem wszystkiego jest powiêcenie siê Jej Niepokala-

nemu Sercu. Sam Jezus przedstawi³ siostrze £ucji bardzo cis³¹ wiê miêdzy powiêceniem (w tym wypadku Rosji) i kultem, który nale¿y ustaliæ:
Domagam siê kolegialnego powiêcenia [Rosji], poniewa¿ chcê, ¿eby ca³y mój
Koció³ uzna³ to powiêcenie jako triumf
Niepokalanego Serca Maryi, a¿eby rozszerzaæ Jego kult, i umieszczaæ obok mojego Boskiego Serca nabo¿eñstwo do tego Niepokalanego Serca.
Dlatego powiedzielimy ju¿, ¿e ten kult
jest wymagany nie tylko od ludzi, ale tak¿e od Kocio³a, jako przyk³ad postêpowania i wzór pos³uszeñstwa i mi³oci do Jego
Matki i do Chrystusa. W³anie dlatego
Pawe³ VI, przed Soborem, og³osi³ Maryjê
Matk¹ Kocio³a, 21 listopada 1964.
Ten sam Papie¿ uprawomocni³ nabo¿eñstwo do Maryi przez s³ynn¹ Adhortacjê apostolsk¹, któr¹ s³usznie nazwa³ Marialis Cultus. Nazwa nie zosta³a u¿yta przypadkowo. Na przekór niektórym niezadowolonym i narzekaj¹cym Papie¿ oznajmi³,
¿e chodzi o kult, który nale¿y Jej oddawaæ. Chocia¿ bowiem Maryja nie jest Bogiem, to istotnie powi¹zana z Boskoci¹
jest jako Matka Boga. Odrzuciæ to znaczy³oby odrzuciæ bycie katolikiem, odrzuciæ
religiê powszechn¹, ustanowion¹ przez
Jej Syna.
Przez 27 lat moglimy obserwowaæ
wzorcow¹ Maryjn¹ pobo¿noæ Jana Paw³a II. Wemy jako przyk³ad jego osobiste
powiêcenie siê (Totus Tuus...) i jego powiêcenia stale uskuteczniane; ró¿aniec
pierwszej soboty, który wprowadzi³ i sam
prowadzi³ pocz¹wszy od 3 marca 1979...
Z czasem widaæ lepiej jak prorocze by³y
proby Jezusa. Kto uwierzy³by w to przed
1917? Pos³anie Fatimskie i jego wymagania mi³oci nie s¹ ani przedawnione ani
przestarza³e, przeciwnie, bardziej aktualne i pilne ni¿ kiedykolwiek wczeniej.
Niezale¿nie od tego, czego Matka i Jej
Syn mog¹ za¿¹daæ, ka¿dy powinien, w
wietle swojej mi³oci i wiary, badaæ to, co
mo¿e zrobiæ dzisiaj, by kochaæ Tê, której
Serce ma wiêksz¹ wartoæ ni¿ serca
wszystkich razem matek (w. Jan Maria
Vianney). Je¿eli chce siê przyspieszyæ
triumf Jej Niepokalanego Serca, do Niej
nale¿y zastosowaæ tak¿e s³owo wiêtego
Bernarda  jeden z najznakomitszych
przyk³adów dzieciêcej pobo¿noci w odniesieniu do Maryi: Miar¹ mi³oci jest kochaæ bez miary.
Bernard Balayn
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El¿bieta od Najwiêtszej Trójcy.
W POSZUKIWANIU SZCZÊCIA

El¿bieta Catez urodzi³a siê 18 lipca
1880 w wojskowym obozie w Avor, bardzo blisko Bourges. Przysz³a na wiat w
niedzielny poranek jako córka kapitana
Catez. Zostaje ochrzczona 22 lipca, w
wiêto wiêtej Marii Magdaleny, która siê
staje wzorem dla jej ¿ycia kontemplacyjnego.
Dziewczynka jest ¿ywa i szybko daje
siê ponosiæ emocjom. Pewnego dnia zaprowadzono j¹ na b³ogos³awieñstwo dzieci. Ksi¹dz wzi¹³ do rêki jej lalkê i po³o¿y³ w
¿³óbku jako Dzieci¹tko Jezus. Jak tylko
rozpozna³a swoj¹ lalkê wykrzyknê³a rozz³oszczona: Z³y proboszcz! Oddajcie mi
moj¹ Janeczkê  bo tak nazywa³a sw¹
ukochan¹ lalkê. W atmosferze ogólnej weso³oci jaka zapanowa³a, uda³o siê j¹ wyprowadziæ.
Ju¿ jako ma³a dziewczynka lubi³a siê
modliæ i uczy³a modlitw sw¹ lalkê, stawiaj¹c j¹ na kolanach.

PAÑSTWO CATEZ
W DIJON
W 1882 roku ojciec El¿biety, kapitan
Catez, zostaje przeniesiony do Dijon. Rodzinie bardzo siê tam podoba. Wiod¹ ¿ycie spokojne. Przychodzi na wiat druga
córka, Ma³gorzata (Marguerite), nazywana zdrobniale Guite, która bêdzie tak
bardzo ³agodna i powci¹gliwa, jak bardzo El¿bieta jest porywcza i emocjonalna. Po 5 latach pogodnych nadchodzi rok
czarny. W niedzielê 2 padziernika 1887
roku, Józef Catez upada, powalony przez
atak serca. Ma 55 lat i umiera w ramionach ma³ej El¿biety, która nigdy nie zapomni bólu rodziny ani swego w³asnego
bólu. Dziesiêæ lat póniej, napisze wiersz,
w którym opisuje to cierpienie: O ojcze,
przed dziesiêciu laty uderzy³a ciê okrutna
mieræ, zostawi³e zap³akan¹ wdowê i
twoje tak ma³e dzieci...
Straciæ ukochanego ojca w wieku siedmiu lat to straszna rana zadana przez ¿ycie.
Nied³ugo po tym bolesnym odejciu,
pani Catez przeprowadza siê z córkami
na ulicê Prieur de la Côte dOr, na drugie
piêtro domu. Ze swego pokoju Eli¿bieta
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widzi tajemniczy budynek, budz¹cy jej ciekawoæ: Karmel w Dijon, który stanie siê
pewnego dnia jej domem.
Maj¹c swobodê finansow¹ rodzina co
roku podró¿uje na po³udnie Francji i do
Lotaryngii. El¿bieta otrzymuje wykszta³cenie ogólne i humanistyczne. Uczy j¹ panna Grémaux; pamiêta ona i o ¿elaznej
woli dziecka, ale tak¿e o jej g³êbokim skupieniu w kociele. Poniewa¿ dziewczynka ma talent muzyczny, spêdza d³ugie
godziny przy pianinie, które zaczyna wypieraæ naukê, co odbija siê wkrótce na jej
ortografii.
I tak ¿ycie na nowo powraca do rodziny Catez. Tymczasem impulsywnoæ El¿biety nie s³abnie: By³a bardzo ¿ywa, pobudliwa! Z³oæ, prawdziwe ataki gniewu,
czasem tak silne, ¿e gro¿ono jej oddaniem
do domu Dobrego Pasterza, czyli do pobliskiego poprawczaka. Podczas misji w
marcu 1899, El¿bieta zapisuje w Dzienniku: Kazanie dzi wieczorem by³o o wychowaniu dzieci. Ach, podziêkowa³am
Bogu, z g³êbi mojego serca, ¿e da³ mi
mamê tak¹ jak moja, mamê ³agodn¹ i surow¹ zarazem, która umia³a tak dobrze
walczyæ z moim strasznym charakterem.

NAWRÓCENIE
W roku 1887, po raz pierwszy przystêpuje do sakramentu spowiedzi, który
nazywa swoim nawróceniem, przebudzeniem siê do spraw Bo¿ych. To sposobnoæ dla niej do zyskania nowej si³y
do walki przeciw jej g³ównym wadom. Jedyny prawdziwy bunt, jaki odczuwa, p³ynie z instynktu wolnoci dziecka Bo¿ego.
Zwróci siê wiêc przeciw temu, co dominuje na wiecie: czyli przeciw grzechowi,
który w naszych sercach jest przeciwieñstwem (nieprzyjacielem) mi³oci. W licie,
jaki skieruje do mamy z okazji nowego
roku, napisze: Droga mamusiu, chcia³abym ¿ycz¹c ci dobrego roku obiecaæ, ¿e
bêdê bardzo grzeczna i pos³uszna.
Jednak nawet te dobre postanowienia
nie przekszta³caj¹ jej w dziecko spokojne. I tak podczas lekcji katechizmu, by³a
tak roztargniona, ¿e zakonnik musia³ j¹
ukaraæ. Napisze o niej: Ze sw¹ natur¹

El¿bieta Catez stanie siê albo anio³em,
albo demonem. Wszystko zale¿y od tego,
w któr¹ stronê pod¹¿y jej serce. Ona
sama za twierdzi: Bardzo lubi³am wiele
siê modliæ i tak kocha³am dobrego Boga,
¿e jeszcze przed moj¹ Pierwsz¹ Komuni¹, nie rozumia³am, jak mo¿na by³o oddaæ serce komu innemu. Wówczas postanowi³am kochaæ tylko Jego i ¿yæ tylko
dla Niego. To nazywa siê powa¿nym potraktowaniem Boga i to tu zawi¹zuje siê
jej wiêtoæ.

¯YÆ TYLKO
DLA NIEGO
W roku 1888, podczas wakacji na po³udniu Francji, pewnego wieczoru El¿bieta powierza kanonikowi Angles swój sekret: Chcê ¿yæ tylko dla Niego. I tak to
siedmioletnie dziecko oddaje Kocio³owi
swe powo³anie. Kanonik tak opisa³ El¿bietê: By³a wyposa¿ona w temperament
¿ywy i gorej¹cy, pe³en uczuæ... Mówi¹c o
mi³oci Boga, zawsze wypowiada³a z nieziemsk¹ intonacj¹: On. Jej wielkie piêkne oczy odbija³y wtedy Niebo.

DZIEÑ POWIÊCONY,
NAJPIÊKNIEJSZY DZIEÑ
MOJEGO ¯YCIA!
19 kwietnia 1891, El¿bieta przystêpuje do pierwszej Komunii wiêtej. To spotkanie o nieskoñczonym natê¿eniu, które
zaowocuje wierszem w siedem lat póniej:
W rocznicê tego dnia,
gdy Jezus uczyni³ ze mnie
swe mieszkanie,
gdy Bóg wszed³
w mego serca posiadanie
...Wzdycham, by oddaæ Mu
moje ¿ycie jedynie
Jemu - Umi³owanemu
w Eucharystii.
Ten wielki dzieñ, kiedy ca³kowicie
oddalimy sobie siebie wzajemnie  napisze póniej w Karmelu.
W dwa miesi¹ce póniej, El¿bieta
przyst¹pi do sakramentu bierzmowania.
Od tej chwili czuwa bardziej ni¿ dot¹d, aby
nad sob¹ zapanowaæ, stara siê te¿ pozwalaæ wypowiadaæ siê innym. ród³em jej
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dzia³añ jest, bardziej ni¿ dot¹d, modlitwa
serca.
W wieku jedenastu lat wchodzi w nowy
okres ¿ycia. Wychodzi ³agodnie z dzieciñstwa dowiadczonego cierpieniem, by
zmierzyæ siê z czasem dorastania i rozwoju. Jednak pomiêdzy tymi dwoma krañcami, jej Pierwsza Komunia wiêta pozostaje wydarzeniem wiec¹cym jak morska
latarnia przez ca³e jej ¿ycie. Odt¹d jej
dusza zostaje zdobyta i nic wiêcej nie rozprasza jej, by j¹ oddaliæ od jej Chrystusa.

CZ£OWIEK
 MIAR¥ WSZYSTKIEGO?
El¿bieta ukazuje siê w koñcu wieku,
kiedy wzrost ateizmu wydaje siê ju¿ nieodwracalny. Cz³owiek staje siê miar¹
wszystkiego. Bêdzie on zarz¹dza³ swobodnie sw¹ przysz³oci¹, a wiara w postêp bêdzie mu zastêpowaæ wiarê w Boga.
W tym kontekcie, El¿bieta jest opatrznociowym znakiem dla ówczesnego i naszego czasu. Wra¿liwa, k³ótliwa i gwa³towna jak tylu ludzi w naszych czasach, ale
tak¿e gor¹co pragn¹ca ¿yæ otwarciem na
innych, d¹¿¹ca do prze¿ycia czego niezwyk³ego, g³êbokiego i nieskoñczonego.
Tak wiele osób w³anie tego dzi pragnie.
To kim jest El¿bieta i kim siê sta³a, daje
nam wie¿y impuls do wiary w Boga mi³oci, który daje ¿yciu nowy widnokr¹g, a
przez to zmienia gruntownie orientacjê.
El¿bieta jest dla naszego czasu wiarygodnym wiadkiem. Ca³e jej ¿ycie dowodzi, ¿e nie mamy do czynienia ze wiêt¹ przejrzan¹ i poprawion¹, w przeciwieñstwie do hagiografii jej czasu, kiedy
wiêci ukazywani s¹ czêsto jako wznosz¹cy siê ponad ludzkie istnienie, ledwie je
muskaj¹c. Ona wchodzi w ¿ycie z tak mocno zarysowan¹ natur¹ ludzk¹, ¿e niewielu uwierzy³oby, ¿e w przysz³oci osi¹gnie
wiêtoæ. Wierz zawsze Mi³oci i wypiewuj zawsze dziêkczynienie - napisze do
korespondenta.

DOSKONA£A PIANISTKA
W wieku omiu lat, El¿bieta uczy siê
w konserwatorium i æwiczy po kilka godzin dziennie przy pianinie. Zachêca j¹ do
tego matka i profesor, który uwa¿a j¹ za
doskona³¹ uczennicê. Zdobywa pierwsze nagrody, bo znakomicie pos³uguje siê
d³oñmi, a jej grê cechuje piêkny dwiêk.
Prócz tego jest wyposa¿ona w prawdziwy talent muzyczny i ma siln¹ osobowoæ.
S³ucha siê jej i ogl¹da w czasie gry z praw-

dziwym wzruszeniem. Ma przed sob¹ promienn¹ przysz³oæ, gdy¿ jest artystk¹
uzdolnion¹ w stopniu niezwyk³ym, ale nie
pozwala, by j¹ ogarn¹³ artystyczny zawrót
g³owy. W jej wnêtrzu wci¹¿ skrywa siê tajemnica: Odczuwa³am, jak jaka si³a pcha
mnie nieprzeparcie ku wybraniu Jezusa
jako jedynego ma³¿onka. Bez zw³oki wiêc
po³¹czy³am siê z Nim przez lub dziewictwa.
Wielkie wydarzenia w jej ¿yciu s¹ podkrelane przez Eucharystiê. Pewnego
dnia odczu³a w sercu po Komunii w. s³owo Karmel. I widzia³a ju¿ siebie jako zamkniêt¹ za jego kratami. Bêdzie musia³a
czekaæ jeszcze szeæ lat i czas ten wyda
siê jej nigdy nie koñczyæ, a jej modlitwa w
tym okresie nabierze mocy. Na Bo¿e Narodzenie 1894 roku napisa³a wiersz:
Pokorny Jezu, mój wzorze,
Bêdê owieczk¹ i wiern¹,
Za Tob¹ pójdê nios¹c mój krzy¿,
s³uchaj¹c zawsze tylko Twego g³osu.
Kochaæ Boga i sprawiæ, aby Go kochano, to by³o ca³e jej ¿ycie  powie potem jej siostra Guite.
El¿bieta powierza Dziewicy Maryi swoje gor¹ce pragnienie wst¹pienia do Karmelu. Pewnego wieczoru podczas przebywania na balkonie s³yszy grê dzwonów
zapraszaj¹cych na modlitwê. Wtedy ze
³zami napisze w swym wierszu:
O potê¿na Królowo Nieba,
zaprowad mnie szybko do Karmelu!.
Ma siedemnacie lat. Oto chwila nowego narodzenia. Pragnienie wst¹pienia
do Karmelu pozostaje silne, ale mniej gor¹czkowe. Jej serce umacnia siê i ona
zdaje siê na Jezusa we wszystkim z radosnym zaufaniem. Tajemnicza Obecnoæ Boga przy niej jest ustawicznym centrum jej ¿ycia i punktem odniesienia. Nic
nie poci¹ga jej bardziej ni¿ Oblicze Oblubieñca tak przyci¹gaj¹ce, tak piêkne.
W wieku 18 lat, przebywa w Lourdes,
w tym zak¹tku Nieba. Przez trzy cudowne dni spojrzeniem kontemplacyjnym odkrywa we wszystkich rzeczach odbicie
Stwórcy, a w ka¿dej osobie  Jego ¿yj¹cy
obraz.

MOJE SZCZÊCIE
RONIE KA¯DEGO DNIA.
Odczuwa siê w jej sercu promieniuj¹c¹ atmosferê i pokój, poniewa¿ ka¿da
minuta wci¹ga j¹ g³êbiej w misterium
Boga. Jest szczêliwa szczêciem podobnym do szczêcia Nieba.
Oczywicie tajemnica Krzy¿a pozosta-

je w centrum. El¿bieta odkrywa g³êbok¹
rzeczywistoæ. Podczas tych godzin bolesnych i tych strasznych chwil pustki,
Bóg dr¹¿y w jej duszy uzdalniaj¹c j¹, aby
Go przyjê³a - g³êbie nieskoñczone jak On
sam. Ona jest tak szczêliwa, ¿e chcia³aby zasiaæ trochê tego szczêcia wokó³.
S³owa szczêcie i szczêliwa wychodz¹ w wielkiej i wywieraj¹cej wra¿enie liczbie spod jej pióra. Ono wyra¿a jej radoæ
¿ycia, kochania, dzielenia. Wierzê, ¿e tajemnica szczêcia polega na tym, aby
zapomnieæ o sobie i przestaæ zajmowaæ
siê sob¹.

MOJE SERCE
JEST PRZEPE£NIONE
BEZ MIARY,
ZOSTA£O ZDOBYTE!
W koñcu lata 1898 roku, El¿bieta kontynuuje swe piêkne wakacje. Jej serce silniej ni¿ kiedykolwiek dot¹d ogarniête jest
Nieskoñczon¹ Obecnoci¹, któr¹ rozpoznaje we wszystkim. Wszystko j¹ porusza.
Przebywa w Marsylii, sk¹d pielgrzymuje
do Matki Bo¿ej de la Garde.
Potem rodzina udaje siê do Isere, tam
gdzie kocha la Grande Chartreuse. Dla
niej to najpiêkniejsze miejsce pod s³oñcem. Nastêpnie  Grenoble i Annecy z
jego okaza³ym jeziorem.
Dwa punkty kulminacyjne jej podró¿y
w 1898 roku to trzy dni spêdzone w Lourdes i jeden dzieñ w la Grande Chartreuse, samotnoæ g³êbsza ni¿ mo¿na by
marzyæ. Odbywa siê jednak i marsz wewnêtrzny, w którym Duch prowadzi j¹ do
tych regionów ca³kowitego pokoju, wiat³oci i mi³oci, w których kontempluje siê
Boga.
30 stycznia 1899, rozpoczyna swój
pamiêtnik nastêpuj¹cym wyznaniem:
moja sk³onnoæ do gniewu jest jeszcze
ca³kiem realna. El¿bieta pisze: Mia³am
dzisiaj radoæ ofiarowaæ mojemu Jezusowi kilka ofiar z mojej dominuj¹cej wady,
jednak ile¿ mnie to kosztowa³o! Uznajê w
tym moj¹ s³aboæ... Jezus jednak by³ ze
mn¹, s³ysza³am Jego g³os w g³êbi mojego serca, wtedy by³am gotowa wszystko
dwigaæ dla Niego.
Z pocz¹tkiem lutego 1899, podkrela
swój silny zwi¹zek z Maryj¹: Przy ka¿dym maryjnym wiêcie odnawiam moje
powiêcenie siê tej dobrej Matce. Dzisiaj
rzuci³am siê w jej ramiona. Powierzy³am
jej moj¹ przysz³oæ, moje powo³anie. O
Maryjo - napisa³a w dzienniku - Ciebie ni-
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gdy nie prosi siê na pró¿no.
4 marca 1899 zaczyna siê wielka miesiêczna misja w Dijon, której bilans bêdzie dla El¿biety pozytywny. 26 marca
1899, Matce Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy,
El¿bieta przypisuje zwrot w zachowaniu
siê swej matki, która niemal pogrzeba³a
jej powo³anie, poniewa¿ jej mi³oæ zbyt zaborcza sprawi³a, ¿e by³a niewzruszona.
El¿bieta zaczê³a nowennê o zmianê matki. I oto matka zmienia stanowisko, zanim
nowenna siê koñczy. Jednak¿e nadal ma
nadziejê, ¿e córka zmieni zdanie do co
powo³ania. Widz¹c, ¿e postanowienia
dziewczyny siê nie zmieniaj¹, wyleje wiele ³ez i w koñcu przyzna jej w wieku 21 lat
prawo do zadecydowania o swej przysz³oci.
Ale oto kto rozmawia z pani¹ Catez
o doskona³ej partii ma³¿eñskiej. Mama
idzie wiêc do proboszcza, pytaj¹c, co ma
zrobiæ. On radzi, by porozmawia³a z córk¹ o korzyciach takiego ma³¿eñstwa. El¿bieta pozostaje jednak niewzruszona.
Ach, moje serce nie jest wolne, odda³am
go Królowi królów, nie mogê nim ju¿ dysponowaæ. Jest bardziej ni¿ kiedykolwiek
ma³¹ oblubienic¹ Jezusa.
Z koñcem czerwca 1899, El¿bieta po
raz pierwszy rozmawia w Karmelu gdzie
wszystko oddycha woni¹ Nieba. Ale bezwzglêdnoæ Karmelu budzi strach jej matki. Marzy dla swej córki o spotkaniu kogo i szczêciu w ma³¿eñstwie, a nie o
surowoci Karmelu.
23 stycznia 1900, zaczyna siê odejcie El¿biety. Napisze: Niechaj ¿ycie moje
stanie siê modlitw¹ ci¹g³¹, d³ugim aktem
mi³osnym... Tak bym chcia³a, o Mistrzu
mój, ¿yæ z Tob¹ w milczeniu. Ale to, co
kocham ponad wszystko, to czyniæ Twoj¹
wolê, i poniewa¿ Ty jeszcze nadal pragniesz, abym by³a w wiecie, podporz¹dkowujê siê z ca³ego serca Tobie. Ofiarowujê Ci izdebkê mojego serca, aby by³o
Twoj¹ ma³¹ Betani¹. Przyjd do niego odpoczywaæ, tak bardzo Ciê kocham.
El¿bieta czeka na swe wst¹pienie do
Karmelu. W jej pismach odczuwa siê, jak
³agodnie sk³ania siê coraz wyraniej do
bycia karmelitank¹ w wiecie,
aby nic nie mog³o mnie od³¹czaæ od
Niego. Abym ¿y³a w wiecie, nie bêd¹c
ze wiata: mogê byæ karmelitank¹ w moim
wnêtrzu i chcê ni¹ byæ. O mój Ulubieñcze, spraw, bym wi¹tobliwie spêdzi³a ten
czas, który mi pozostaje do prze¿ycia w
tym wiecie...
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KARMEL...
W G£ÊBI SERCA
Pod koniec grudnia 1900, El¿bieta pisze list do swego drogiego kapelana Angles: ...Zdaje mi siê, ¿e nic nie mo¿e od³¹czyæ od Niego, gdy dzia³a siê tylko dla
Niego, zawsze w Jego wiêtej obecnoci,
pod tym boskim spojrzeniem, które maksymalnie wnika w g³êbiny duszy; nawet w
wiecie, mo¿na Go s³uchaæ w milczeniu
serca, które chce nale¿eæ jedynie do Niego.
Oto synteza g³êboka i realistyczna
modlitwy kontemplacyjnej. Modli siê do
Pana na pocz¹tku roku: Zbuduj we mnie
karmelitankê, mogê i chcê ni¹ byæ w moim
wnêtrzu. W koñcu roku, ten tekst pokazuje, czego Bóg dokona³ dzie³o: El¿bieta
jest jeszcze bardziej dojrza³a, by ¿yæ obecnoci¹ Boga, przebywaj¹c w wiecie.
Póniej m³oda karmelitanka uczyni nastêpuj¹ce zwierzenie: Zdaje mi siê, ¿e
znalaz³am moje Niebo na ziemi, skoro
Niebo to Bóg, a Bóg jest w mojej duszy.
W dniu, w którym to zrozumia³am, wszystko siê we mnie rozwietli³o i chcia³abym
ten sekret cichutko powierzyæ tym, których
kocham.
Rok 1900 ukazuje siê jako rok wiat³oci: wiat³o rekolekcji styczniowych, w
czasie których rozwa¿a, jak byæ karmelitank¹ w swym wnêtrzu; wiat³o teologiczne po spotkaniu z ojcem Vallée; wiat³o
rozmów z Matk¹ Mari¹ od Jezusa; ponad
wszystko - wiat³o codziennego dowiadczenia Obecnoci w pe³nym wiecie. Niezwyk³y fragment jej listu ukazuje zwrot i
kres: W ostatnim czasie bylimy bardzo
zajêci... Ton jest znacz¹cy. El¿bieta bêdzie umieszczaæ dowiadczanie obecnoci Boga w sercu wielkiej aktywnoci. Nawet jeli jest to prawd¹, to nie chodzi ju¿
o bycie karmelitank¹ we wnêtrzu, ale o
to, by ¿yæ w Jego wiêtej obecnoci, porodku ludzi.
Pocz¹tek lipca 1900 roku to ostatnie
wakacje, ostatnia wielka podró¿; prawdziwy objazd Francji. To tak jak gdyby El¿bieta ju¿ ¿egna³a siê ze wiatem. To po¿egnanie koñczy siê symbolicznie w Pary¿u, z pocz¹tkiem padziernika, podczas
wiatowej wystawy: Spêdzi³ymy dwa dni
w Pary¿u, u dobrej przyjació³ki. Sprawi³o
nam radoæ ujrzenie jej znowu. Mia³am

Na zdjêciach:
1. El¿bieta jako dziecko 2. W wieku m³odzieñczym
3. Kanonik Angles  powiernik El¿biety
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szczêcie iæ na Montmartre i do NotreDame-des-Victoires. By³ymy dwa razy na
wystawie. To co bardzo piêknego, ale nie
cierpiê tego ha³asu, tego t³umu...
Za nieca³e dziesiêæ miesiêcy El¿bieta
wst¹pi do Karmelu w Dijon. Ja nie jestem
nigdy sama: mój Chrystus jest zawsze ze
mn¹, modli siê za mnie, a ja - proszê wraz
z Nim. Moje serce wylewa siê, zosta³o
zdobyte! Tak dobrze jest nale¿eæ do Niego.

NAJLEPSZA
KRAINA WIATA
W pi¹tek, 2 sierpnia 1901 roku El¿bieta wkracza na ziemiê Karmelu, do najlepszej krainy wiata.
Tutaj jest ju¿ tylko On.
Moje szczêcie jest tak wielkie.
Widnokrêgiem Karmelu
jest nieskoñczonoæ!
Karmelitanka jest dusz¹ ow³adniêt¹
Bogiem.
W grudniu 1901, El¿bieta napisze: Jestem tak szczêliwa mog¹c wam obwieciæ moje olbrzymie szczêcie. To wiêc 8go, w to piêkne wiêto Jej Niepokalanego
Poczêcia, Maryja na³o¿y na mnie drog¹
szatê Karmelu. Bêdê siê przygotowywaæ
do tego piêknego dnia zarêczyn przez
trzydniowe rekolekcje. O! Kiedy mylê o
tym, czujê, jakbym ju¿ by³a poza ziemi¹!
Módlcie siê wiele za wasz¹ ma³¹ karmelitankê. Niechaj rozweseli Serce swego
Pana, poniewa¿ kocham tak bardzo mojego Chrystusa!
8 grudnia, El¿bieta prze¿ywa ob³óczyny - nosi odt¹d habit z grubej we³ny brunatnego koloru i kasztanowy szkaplerz
Matki Bo¿ej z Góry Karmel, welon nowicjuszki i piêkny bia³y p³aszcz. Promienieje wielkim szczêciem, bo wie w g³êbi serca, ¿e to dla tej chwili siê urodzi³a - jak
powiedzia³a w wierszu z 1898.
Po promiennych ob³óczynach wejdzie
w noc duchow¹, jaka bêdzie trwaæ przez
ca³y rok nowicjatu. To jej czyszczenie duchowe.

WZLOT KU MI£OCI
16 lipca 1906 roku, w wiêto Matki
Bo¿ej z Góry Karmel, El¿bieta pisze do
siostry d³ugi list, prawdziwy testament, który p³ynie prosto z serca. Jak z wewnêtrznej rany, wyp³ywa z niej nieskoñczona Mi³oæ. Wszystko wydaje siê przypieszaæ,
wiecznoæ zbli¿a siê wielkimi krokami:
Czy ci siê nie wydaje, ¿e cierpienie ³¹czy
z Nim wiêzi¹ silniejsz¹?... Pomó¿ mi przy-

gotowywaæ moj¹ wiecznoæ.
El¿bieta cierpi na straszn¹ chorobê
Addisona, niezbyt dobrze znan¹ w jej epoce; lekarze nie potrafi¹ jej wiêc pomóc.
Cierpi straszliwie z powodu wyniszczenia. 30 padziernika 1906 jej stan pogarsza siê i w dniu Wszystkich wiêtych po
raz ostatni przyjmuje komuniê. Wspólnota zbiera siê wokó³ niej i modli siê gor¹co.
El¿bieta prosi ³agodnie o przebaczenie
ka¿d¹ z sióstr. Wzruszenie jest wielkie.
Prosz¹ j¹ o ostatnie s³owo, na co ona odpowiada s³abn¹cym g³osem: Wszystko
przemija! U schy³ku ¿ycia pozostaje jedynie mi³oæ. Trzeba nieustannie zapominaæ
o sobie: dobry Bóg tak bardzo lubi, kiedy
cz³owieka zapomina o sobie. Ach, gdybym
zawsze tak postêpowa³a!
Od 2 do 6 listopada jej umys³ pozostaje jeszcze przytomny. Trwa w wielkich
cierpieniach i g³êbokim milczeniu. S³ychaæ
jeszcze zaskakuj¹ce ostatnie s³owa, delikatne jak oddech: Idê do wiat³oci, do
Mi³oci, do ¯ycia  szepcze.
Po nocy strasznych cierpieñ, do których dok³ada siê zaczadzenie, wszystko
ucisza siê o wicie. Wspólnota trwa w ³¹cznoci wokó³ umieraj¹cej. Jej oczy s¹ szeroko otwarte, a spojrzenie zadziwiaj¹co
promienne. O wicie 9 listopada 1906,
El¿bieta przesta³a oddychaæ i spokojnie
odesz³a.
Jej piêkna dusza wzlecia³a ku wiat³oci, Mi³oci i ¯yciu...
Oto ona w b³ogoci Nieskoñczonoci,
zanurzona na wiecznoæ w niewys³owionej szczêliwoci...
René Lejeune

El¿bieta w Karmelu,
w swej najpiêkniejszej
krainie wiata...
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MODLITWA EL¯BIETY
O Bo¿e mój, Trójco Przenajwiêtsza, któr¹ uwielbiam, pomó¿ mi zapomnieæ o sobie samej, abym mog³a zamieszkaæ
w Tobie nieporuszona i spokojna jakby dusza moja by³a w
wiecznoci.
Oby nic nie zam¹ci³o mego pokoju i nie wyprowadzi³o
mnie z Ciebie, o mój wieczny Bo¿e, ale aby ka¿da minuta
pogr¹¿a³a mnie coraz g³êbiej w Twoje tajemnice.
Uspokój moj¹ duszê.
Uczyñ w niej Swoje niebo, Swoje mieszkanie umi³owane i
miejsce swego spoczynku. Abym tam nigdy nie zostawi³a Ciê
samego, lecz abym tam ca³¹ by³a, ca³a ¿yj¹ca wiar¹, ca³a
adoruj¹ca, ca³a oddana wy³¹cznie Twojej twórczej dzia³alnoci.
O mój Chryste umi³owany, ukrzy¿owany z mi³oci, chcia³abym byæ oblubienic¹ Twego Serca...
Chcia³abym Ciê okryæ chwa³¹, ukochaæ a¿ do mierci...
Czujê jednak moj¹ bezsilnoæ i b³agam Ciê, aby mnie okry³
Sob¹, aby wszystkie poruszenia mej duszy ujednolici³ z Twoimi, aby mnie zatopi³ w Sobie tak, aby ¿ycie moje by³o jedynie odblaskiem Twego ¿ycia. Przyjd do mnie jako Ten, który
uwielbia, wynagradza i zbawia.
O S³owo Przedwieczne, S³owo mego Boga, chcê spêdziæ
¿ycie moje na s³uchaniu Ciebie. Chcê byæ ca³a pojêtna, aby
zrozumieæ Ciebie. A nastêpnie poprzez wszystkie ciemnoci,
poprzez ca³¹ pustkê i bezsilnoæ w³asn¹ chcê siê umocniæ w
Tobie i na zawsze trwaæ w Twojej wiat³oci. O gwiazdo moja
ukochana utwierd mnie, abym nie mog³a siê oddaliæ poza
obrêb Twych promieni.
O Ogniu trwaj¹cy, o Duchu Mi³oci zst¹p na mnie, a¿eby
w mej duszy dokona³o siê jakby Wcielenie S³owa; abym by³a
dla Ciebie jakby nowym cz³owieczeñstwem, na które by zst¹pi³ i ponowi³ w nim Swoje tajemnice.
I Ty, o mój Ojcze, racz siê sk³oniæ ku Twemu maleñkiemu
stworzeniu i racz w nim widzieæ jedynie Twego Umi³owanego, w którym sobie upodoba³e.
O Trójco wiêta,
o moje wszystko,
moja chwa³o i szczêcie,
Samotnoci nieskoñczona,
Ogromie, w którym siê gubiê,
oddajê siê Tobie, jako ofiara,
poch³oñ mnie,
zamieszkaj we mnie, abym ja mog³a zamieszkaæ w Tobie
czekaj¹c na wejcie w Twoj¹ wiat³oæ
i w przepaæ Twego bezmiaru.
Amen.
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Drodzy
Czytelnicy!

2 Wielu z Was niepokoi³o siê i dopy-

tywa³o o kolejny, drugi w tym roku numer
naszego pisma. Przepraszamy, jeli czas,
jaki up³yn¹³ pomiêdzy wydaniem numeru
1 i 2 odczuwalicie jako opónienie. Przypominamy jednak, ¿e pismo jest obecnie
kwartalnikiem (czyli ukazuje siê 4 razy
w roku). Jak zawsze, jest przygotowywane wtedy, kiedy pozwalaj¹ na to inne prace wydawnicze, ale  w miarê mo¿liwoci
 nie póniej ni¿ przy koñcu kwarta³u. Kolejny numer uka¿e siê w okresie wakacyjnym. Staramy siê, aby jego treæ by³a zawsze aktualna, niezale¿nie od pory roku i
okresu liturgicznego, a zatem data druku
nie jest a¿ tak istotna.

2 Na kopercie, w której Czytelnik
otrzymuje pismo, jest zawsze adnotacja
o wp³acie na prenumeratê lub o tym, ¿e
wp³aty jeszcze nie odnotowalimy. Do
osób, które nagle znalaz³y siê w trudniejszej sytuacji, a dot¹d wiernie prenumerowa³y pismo zwykle przynajmniej przez 1
rok nadal, bez op³aty, wysy³amy pismo.
Jeli w nasze adnotacje w kartotece
wkradaj¹ siê b³êdy, z góry bardzo za to
przepraszamy i jestemy wdziêczni za
wyjanienia.
Pismo mo¿na zamawiaæ w dowolnym
momencie roku, tak¿e  w prezencie. Jestemy wdziêczni wszystkim, którzy zachêcaj¹ swoich przyjació³ lub rodzinê do
prenumeraty.
2 Otrzymujemy pytania o mo¿liwoæ

przyjazdu Vassuli do Polski. W tej chwili
nie mamy takich planów, a jeli siê pojawiaj¹ to nie s¹ ani konkretne, ani wi¹¿¹ce. Nie chcemy wiêc obiecywaæ czego,
czego nie bêdzie mo¿na spe³niæ. Ponadto warto przypomnieæ, ¿e misja Vassuli polega na przekazaniu s³ów Boga zawartych
w ksi¹¿kach Prawdziwe ¯ycie w Bogu i
to ich osobista lektura jest najwa¿niejsza.
Spotkanie z Vassul¹, wys³uchanie jej ma
kierowaæ uwagê tylko i wy³¹cznie na Orêdzia.
Dla tych, którzy pragn¹ zobaczyæ, poznaæ, pos³uchaæ, oceniæ na w³asne oczy i
uszy, jakim jest wiadkiem i pos³añcem,
przygotowalimy wszystkie posiadane
nagrania filmowe równie¿ w wersji DVD.

2 Zwracamy uwagê, i¿ jeden z fil-

mów, z pierwszego spotkania z Vassul¹
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w Warszawie, w kociele Ksiê¿y Marianów, na Stegnach, mo¿na zakupiæ do koñca lipca 2007 w cenie promocyjnej  za
9,9 z³ (jego cena katalogowa to 30 z³). Z
promocji tej mog¹ skorzystaæ osoby, które w tym czasie zakupi¹ komplet Orêdzi
w formie drukowanej (komplet ksi¹¿ek
Prawdziwe ¯ycie w Bogu) lub w formie
nagrañ dwiêkowych mp3 (komplet 5 p³yt
mp3). Szczegó³y promocji i zamówienia:
B. H. Lumen, tel. 0327383869.

2 Wszystkich, którzy dopytuj¹ o wi-

zytê Vassuli w Polsce, aby usi³owaæ spotkaæ siê z ni¹ osobicie, w cztery oczy, lub
przekazaæ swoje w³asne, prywatne pytania, problemy, informujemy, ¿e nawet gdyby Vassula przyjecha³a, nie by³oby to mo¿liwe. Nie poredniczymy te¿  na probê
samej Vassuli  w przekazywaniu jakiejkolwiek korespondencji dla niej ani nie jestemy upowa¿nieni, aby informowaæ o jej
adresie. Vassula nie by³aby w stanie czytaæ korespondencji ani odpowiadaæ na ni¹,
zrezygnowa³a wiêc z tej formy kontaktu.

2 Dziêkujemy za zainteresowanie
nasz¹ prac¹. BARDZO prosimy o modlitwê. 2 razy w roku odwdziêczamy siê ofiarowuj¹c Mszê w. w Waszych intencjach.

WAKACYJNE SPOTKANIA MODLITEWNE
Z PRAWDZIWYM ¯YCIEM W BOGU 2007
Wolne terminy: 23-28.07; 13-18.08.
Nasze wakacje z Bogiem odbêd¹ siê
tradycyjnie w Jaworkach, ko³o Szczawnicy. Pobyt ma formê prywatnych rekolekcji
dla osób czytaj¹cych Orêdzia lub pragn¹cych siê z nimi zapoznaæ, jak i dla tych,
którzy chcieliby dowiedzieæ siê wiêcej o
tym, jak za³o¿yæ grupê modlitewn¹ Prawdziwego ¯ycia w Bogu. W czasie tego 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: Indywidualna modlitwa,
lektura, odpoczynek  czas na spacery po
piêknej okolicy Ma³ych Pienin.
Wieczorem: modlitwa ró¿añcowa, kolacja, film religijny, Nieszpory, kompleta,
Apel. W planie na czwartek: Godzina

wiêta; na pi¹tek: Droga Krzy¿owa.
Informacje tel.: 0695532906 (PLUS)
Przyjazd w pierwszym dniu do obiadu
(godz. 14), wyjazd w ostatnim  po niadaniu. Odp³atnoæ: 235 z³. Dla niepracuj¹cej m³odzie¿y: 185 z³. W tym ca³odzienne domowe wy¿ywienie i 5 noclegów w
pokojach dwuosobowych. Zawsze: mo¿liwoæ indywidualnej obni¿ki p³atnoci dla
osób w trudnej sytuacji materialnej.
Przy zapisie prosimy o wp³atê zaliczki
w wysokoci 35 z³. P³atnoæ na konto Wydawnictwa do 30 czerwca 2007:
16 1140 2004 0000 3602 3422 2480
okrelaj¹c wp³atê nale¿y podaæ daty.
W razie nag³ej rezygnacji zaliczka nie
jest zwracana. S³u¿y pokryciu kosztów
zwi¹zanych z przygotowaniem noclegu
oraz posi³ków w dniu przyjazdu.
Dom umo¿liwia pobyt ma³¿eñstw, mê¿czyzn, kobiet, osób duchownych i wieckich. Atmosfera rodzinna, ma³e grupy,
maks. 14 osób. Zaproszenie kierujemy do
osób od 18 lat. Nie ma mo¿liwoci przyjazdu rodzin z dzieæmi ani pozostania na
d³u¿ej.

Z Ksiêgi proroka Izajasza 51,6
Podniecie oczy ku niebu i na dó³ popatrzcie ku
ziemi! Zaiste, niebo jak dym siê rozwieje i ziemia
zwiotczeje jak szata, a jej mieszkañcy wygin¹ jak
komary. Lecz moje zbawienie bêdzie wieczne, a
sprawiedliwoæ moja zmierzchu nie zazna. S³uchajcie Mnie, znawcy sprawiedliwoci, narodzie bior¹cy
do serca moje Prawo! Nie lêkajcie siê zniewagi
ludzkiej, nie dajcie siê zastraszyæ ich obelgami!
Bo robak stoczy ich jak odzie¿, i mole zgryz¹ ich
jak we³nê; moja za sprawiedliwoæ przetrwa na
wieki i zbawienie moje z pokolenia w pokolenie.
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Z ¿ycia Kocio³a
w Polsce i na wiecie
HISZPAÑSKI BISKUP:
UBIERAJCIE SIÊ JAK KSIÊ¯A
I SPOWIADAJCIE...!
W licie rozes³anym do wszystkich
ksiê¿y swej diecezji biskup Demetrio
Fernández González z Tarazony wezwa³
ksiê¿y, by wychowywali wiernych do
uczestnictwa w sakramencie pokuty przez
indywidualne wyznanie grzechów oraz by
ubierali siê jak przysta³o na kap³anów.
Nie zachowuj¹c tych wskazañ Kocio³a
ksiê¿a sprzyjaj¹ jego zdaniem tym, którzy staraj¹ siê wymazaæ wszelkie Bo¿e
lady ze spo³eczeñstwa, w którym ¿yjemy.
Bp Demetrio Fernández González zaapelowa³ do ksiê¿y, by nie udzielali wiernym absolucji generalnej w czasie Mszy
wiêtych, co jest praktyk¹ zabronion¹,
aczkolwiek coraz czêciej na Zachodzie
stosowan¹. Prosi³, by kap³ani uczyli m³odych ludzi i dzieci regularnego przystêpowania do sakramentu spowiedzi, który jest
cennym ród³em osobistej formacji oraz
pomaga wychowywaæ sumienia
w wietle Bo¿ych przykazañ i
przykazañ Jego Kocio³a.
Biskup wskaza³, ¿e w ka¿dej
parafii w ci¹gu ca³ego roku  nie
tylko w czasie Wielkiego Postu i
Wielkanocy  powinien byæ wyznaczony czas, kiedy ksiê¿a s¹
dostêpni w konfesjona³ach.
Pisz¹c o obowi¹zkach ksiê¿y w kwestiach ubioru, bp
González napisa³: chcê przypomnieæ ka¿demu z was z ca³¹
moj¹ mi³oci¹ i szacunkiem to,
co nam Koció³ nakazuje. To bardzo znacz¹cy gest, który dotyczy
wielu aspektów ca³ego naszego
kap³añskiego ¿ycia.
Doda³, ¿e minê³y ju¿ czasy
narzucania stylu ubioru wszystkim, ale strój kap³añski nie jest
kwesti¹ mody. Powiedzia³em
wam podczas mojej pierwszej
Mszy Krzy¿ma w 2005 roku: by³bym tak szczêliwy widz¹c was
ubranych jak kap³ani, a jak
szczêliwi byliby ludzie kiedy
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mogliby ³atwo rozpoznaæ w was ksiê¿y 
przypomnia³ bp González.
Jego zdaniem niewiernoæ wskazaniom Kocio³a w obu tych sprawach
wspiera tendencje sekularyzacyjne.
Dzisiaj wielu ludzi stara siê usun¹æ ze
spo³eczeñstwa, w którym ¿yjemy, ka¿dy
lad Boga. Nie grajmy w ich grê przyczyniaj¹c siê do tej nieobecnoci Boga 
przestrzeg³ biskup.
Przez prosty i skromny strój powiedzmy wszystkim, ¿e jestemy kap³anami i
¿e jestemy z tego powodu szczêliwi. Pos³uszeñstwo Bogu w tym wzglêdzie przyniesie wiele dobra naszej diecezji  podkreli³ biskup Tarazony.
WATYKAN: POSITIO
DO BEATYFIKACJI
PIUSA XII  GOTOWE
Na pocz¹tku kwietnia kardyna³owie i
biskupi, nale¿¹cy do Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych otrzymali obszern¹, licz¹c¹ 3 tys. stron dokumentacjê odnonie
do procesu beatyfikacyjnego papie¿a Piu-

sa XII, tzw. positio. Poinformowa³ o tym
postulator sprawy beatyfikacyjnej, o. Peter Gumpel SJ.
W positio mowa jest tak¿e o tym, ¿e
tak zwana czarna legenda, jakoby Pius
XII podczas II wojny wiatowej sprzyja³ nazistom, by³a szeroko rozpowszechniana
przez orodki miêdzynarodowe pozostaj¹ce pod wp³ywem Komunistycznej Partii
Zwi¹zku Radzieckiego.
W minionych dwóch latach prace niektórych historyków ¿ydowskich wnios³y
pozytywny wk³ad w opracowanie positio
do procesu beatyfikacyjnego Piusa XII 
stwierdzi³ o. Gumpel.
Przy okazji przypomniano, ¿e starania
o wyniesienie na o³tarze swego poprzednika na Stolicy Piotrowej podj¹³ w 1965 r.
papie¿ Pawe³ VI.
Warto te¿ przypomnieæ, i¿ to w³anie
S³uga Bo¿y Papie¿ Pius XII jasno rozezna³ wielk¹ i nadprzyrodzon¹ wartoæ pism
Marii Valtorty, zalecaj¹c ich publikacjê staraj¹cemu siê o to Zgromadzeniu Serwitów Najwiêtszej Maryi Panny. Radzi³ te¿,
aby duchowej intuicji czytelników pozostawiæ ich ocenê. W
jego przekonaniu warunkiem
w³aciwej oceny Dzie³a by³a jego
lektura: Kto przeczyta  ten zrozumie, zakoñczy³ sw¹ wypowied z ufnoci¹.
Niezale¿nie od argumentów
wysuwanych przez przeciwników pism Marii Valtorty, którzy
najczêciej pism nie znaj¹ (czyli
mo¿na stwierdziæ, pos³uguj¹c
siê cenn¹ myl¹ S³ugi Bo¿ego:
nie spe³niaj¹ podstawowego warunku, aby je zrozumieæ i przyj¹æ) nie da siê podwa¿yæ faktu,
¿e przysz³y wiêty Kocio³a wypowiedzia³ siê o nich jako Papie¿
i czytelnik, jak poda³o Osservatore Romano (26.02.1948).
CZECHY: PRASKA
KATEDRA
ZWRÓCONA
PAÑSTWU
Archidiecezja Praga przekaza³a oficjalnie pañstwu katedrê
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w. Wita. Koció³ podda³ siê w ten sposób wyrokowi S¹du Najwy¿szego, który
w lutym br. uniewa¿ni³ ubieg³oroczn¹ decyzjê s¹du sto³ecznego o odzyskaniu
wi¹tyni przez Koció³ katolicki. Tym samym powróci³a ona pod opiekê pañstwa.
Sprawê, która toczy siê od 1992 r., S¹d
Najwy¿szy skierowa³ do ponownego rozpatrzenia przez s¹d rejonowy w stolicy
Czech. Rzecznik praskiej archidiecezji potwierdzi³, ¿e Koció³ bêdzie siê odwo³ywa³
równie¿ od tego wyroku. Nowe postêpowanie mia³o siê rozpocz¹æ w maju.
Wczeniej arcybiskup Pragi, Miloslav
Vlk zapowiedzia³, ¿e jeli tylko zajdzie taka
potrzeba, Koció³ odwo³a siê do Europejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka w
Strasburgu.
Spór o katedrê, po³o¿on¹ na terenie
praskiego zamku, trwa od 15 lat. W tym
okresie decyzjami s¹dów wi¹tynia ju¿ kilkakrotnie przechodzi³a z r¹k Kocio³a w
rêce pañstwa i odwrotnie. wi¹tynia pozostaje symbolem nierozwi¹zanego problemu restytucji maj¹tku kocielnego w
Czechach.
Katedra w. Wita, wzniesiona przez
króla Karola IV w po³owie XIV w., by³a w³asnoci¹ kocieln¹ do 1954 r., gdy zagarnê³y j¹ w³adze komunistyczne. Od kilku
lat katedra ma trzech patronów, zwi¹zanych z dziejami Czech  oprócz w. Wita,
który by³ jej patronem od pocz¹tku  s¹ to
jeszcze wiêci: Wac³aw, król Czech i Wojciech, biskup i mêczennik.
USA: S¥D NAJWY¯SZY
PODTRZYMA£
ZAKAZ ABORCJI
W ZAAWANSOWANEJ CI¥¯Y
S¹d Najwy¿szy Stanów Zjednoczonych Ameryki podtrzyma³ ustawê zakazuj¹c¹ aborcji w zaawansowanej ci¹¿y. Ustawê t¹, przyjêt¹ z zadowoleniem przez
przeciwników aborcji, podpisa³ w 2003 r.
prezydent Georg Bush, jednak do tej pory
trwa³y procesy apelacyjne wniesione
przez zwolenników aborcji, które ostatecznie zakoñczy³y siê w S¹dzie Najwy¿szym.
S¹d Najwy¿szy g³osami: 5 do 4 podtrzyma³ w rodê pierwszy ogólnokrajowy
zakaz dokonywania aborcji w zaawansowanej ci¹¿y przez umiercenie rozwiniêtego p³odu przed jego usuniêciem. Prezydent Bush w owiadczeniu wyg³oszonym 18 kwietnia nazwa³ aborcjê odra¿aj¹cym procederem.
Dzisiejsza decyzja potwierdza, ¿e
Konstytucja nie stoi na drodze prawa przy-

jêtego przez reprezentantów narodu odzwierciedlaj¹cego wspó³czucie i humanizm Ameryki  powiedzia³ prezydent
Bush.  Ustawa o zakazie aborcji w zaawansowanej ci¹¿y, która zosta³a przyjêta w Kongresie przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoci¹
g³osów a nastêpnie podpisana przeze
mnie sta³a siê prawem, jest odpowiednikiem zaanga¿owania w budowanie kultury ¿ycia w Ameryce  doda³ prezydent.
Podpisa³ on ustawê w listopadzie 2003
r., ale jej przeciwnicy odwo³ali siê do s¹dów federalnych  szeciu z nich uzna³o,
¿e ustawa jest sprzeczna z konstytucj¹.
Piêciu sêdziów S¹du Najwy¿szego
orzek³o w rodê przewag¹ jednego g³osu, ¿e prezydent Bush nie naruszy³ konstytucji podpisuj¹c ustawê. Wed³ug sêdziego Anthony Kennedy przeciwnicy
ustawy nie wykazali, aby ustawa ta by³a
niekonstytucyjna w du¿ej czêci spraw,

których dotyczy.
Decyzja S¹du Najwy¿szego jest potwierdzeniem postêpu jaki uczynilimy
przez ostatnie szeæ lat w ochronie godnoci cz³owieka i popieraniu wiêtoci ¿ycia. Bêdziemy dalej pracowaæ nad tym, by
nadszed³ dzieñ, w którym ka¿de dziecko
bêdzie przyjmowane i chronione prawem
 wyrazi³ nadziejê prezydent Bush.
PAPIESKI KAZNODZIEJA:
W KOCIELE NADCHODZI
CZAS KOBIETY
Oczekujemy nadejcia ery kobiety 
powiedzia³ kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa. w homilii
podczas Liturgii Mêki Pañskiej w Bazylice Watykañskiej.
Po z³o¿eniu ho³du, jak podkreli³, odwa¿nym matkom z Ewangelii w³oski kapucyn stwierdzi³, ¿e kobieta, odkupiona i
uwolniona na p³aszczynie ludzkiej z pra-
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dawnego poddañstwa, mo¿e przyczyniæ
siê do ocalenia naszego spo³eczeñstwa
przed zagra¿aj¹cymi mu niektórymi zakorzenionymi przejawami z³a, jak przemoc, pragnienie w³adzy, ja³owoæ duchowa, pogarda dla ¿ycia.
Nale¿y sobie ¿yczyæ, aby po tylu
epokach, których imiê zwi¹zane by³o z
mê¿czyzn¹: homo erectus, homo faber,
a¿ po homo sapiens-sapiens, to jest dzisiejszy najm¹drzejszy, otworzy³a siê
wreszcie przed ludzkoci¹ epoka kobiety: epoka serca, wspó³czucia  powiedzia³ kaznodzieja.
Zauwa¿y³ nastêpnie, ¿e wiele z³a wyrz¹dzi³a b³êdna interpretacja fragmentu
Ewangelii w. £ukasza, gdzie Mariê
Magdalenê uto¿samia siê z grzesznic¹,
która umywa nogi Jezusowi w domu faryzeuszów. Szkoda, ¿e z powodu tego
b³êdu Maria Magdalena przyczyni³a siê
do powstania nieskoñczonych legend
dawnych i nowych i trafi³a do sztuki niemal jedynie w roli penitentki, zamiast w
charakterze pierwszego wiadka zmartwychwstania, a wiêc aposto³ki aposto³ów, jak j¹ nazywa w. Tomasz z Akwinu  powiedzia³ o. Cantalamessa.
Podkreli³, ¿e nasza cywilizacja,
zdominowana przez technikê, potrzebuje serca, aby cz³owiek móg³ w niej prze¿yæ, nie odcz³owieczaj¹c siê do koñca.
Musimy zrobiæ wiêcej miejsca dla racji
serca, jeli chcemy unikn¹æ, by nasza
planeta, która z fizycznego punktu widzenia rozgrzewa siê, pod wzglêdem
duchowym popad³a znowu w epokê lodowcow¹.
Nawi¹zuj¹c do tocz¹cych siê od pewnego czasu dyskusji nad tym, kto ponosi odpowiedzialnoæ za mieræ Jezusa,
mówca owiadczy³, ¿e jedno jest pewne: byli to mê¿czyni, nie kobiety. ¯adna kobieta nie by³a zamieszana w ska-
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zanie Chrystusa, podkreli³ kaznodzieja
Domu Papieskiego.
Przypomnia³, ¿e kobiety jako pierwsze
zobaczy³y zmartwychwsta³ego Pana,
gdy¿ jako ostatnie opuci³y Go.
Kryzys dzisiejszy,
bardzo powa¿ny, podkreli³ o. Cantalamessa, ma swoje ród³o w
tym, ¿e nie s³ucha siê
racji serca, lecz powykrêcanych racji umys³u. Postêpowi techniki nie towarzyszy niestety postêp uczuæ
- doda³.
ABP G¥DECKI:
ODEJCIE OD KAP£AÑSTWA
TO ZDRADA CHRYSTUSA
Zdrad¹ wiêksz¹ ni¿ zdrada ma³¿eñska nazwa³ porzucenie kap³añstwa wiceprzewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu
Polski, arcybiskup Stanis³aw G¹decki
podczas sprawowanej w Wielki Czwartek w poznañskiej katedrze porannej
Mszy wiêtej Krzy¿ma.
Bóg jest mi³osierny i mo¿e przebaczyæ ka¿demu pokutuj¹cemu cz³owiekowi, niemniej, jakkolwiek bymy na to nie
spojrzeli, jest to rodzaj zdrady. W pewnym sensie, ze wzglêdu na Chrystusa,
wiêkszej zdrady ani¿eli ta, której dopuszcza siê m¹¿, który opuszcza swoj¹ ¿onê,
poniewa¿ przesta³a byæ atrakcyjna - mówi³ w homilii metropolita poznañski, odnosz¹c siê do przypadków porzucenia kap³añstwa przez ksiê¿y.
Arcybiskup G¹decki stwierdzi³, ¿e jeli na samym pocz¹tku nie by³o powo³ania, a tylko fascynacja czym, na przyk³ad jakimi wartociami lub przygod¹ intelektualn¹, wówczas porzucam co, co
z czasem sta³o siê nieatrakcyjne, a wybieram kogo, kto w tej chwili dla mnie
wydaje siê bardziej atrakcyjny.
Jeli jednak na pocz¹tku by³o powo³anie, a potem cz³owiek obiera inn¹ drogê, wówczas trzeba wyranie powiedzieæ
o niewiernoci  doda³ metropolita poznañski, oceniaj¹c przypadki odchodzenia od stanu kap³añskiego.
Decyzjê o rozstaniu siê ksiê¿y ze stanem duchownym arcybiskup G¹decki nazwa³ zgorszeniem oraz zachowaniem,
które prowadzi drugiego cz³owieka do pope³nienia z³a.

Ten, kto dopuszcza siê zgorszenia, staje siê kusicielem swojego bliniego, narusza
cnotê i prawoæ i mo¿e doprowadziæ swojego brata do mierci duchowej  ostrzega³
wiceprzewodnicz¹cy Episkopatu.
Arcybiskup G¹decki nie wymieni³ nikogo
z nazwiska, jednak jego s³owa odebrano
miêdzy innymi jako wyran¹ aluzjê do niedawnego porzucenia stanu kap³añskiego
przez jednego z najwybitniejszych polskich
teologów i kap³ana archidiecezji poznañskiej,
ksiêdza Tomasza Wêc³awskiego.
Zdaniem metropolity poznañskiego, kap³añski celibat przyjêty w sposób dojrza³y, z
radoci¹ i oddaniem, jest ogromnym b³ogos³awieñstwem dla Kocio³a i spo³eczeñstwa.
Arcybiskup wyrazi³ nadziejê, ¿e mimo
pojawiaj¹cych siê trudnoci, z pewnoci¹ nie
zabraknie powo³añ, ale  jak podkreli³ 
pod warunkiem, ¿e podniesie siê jakoæ ¿ycia kap³añskiego... Niezale¿nie od sytuacji
powo³aniowej, nie mo¿emy nigdy dopuciæ
do takiej sytuacji, w której biskup ze wzglêdu na zrozumia³¹ troskê organizacyjn¹ spowodowan¹ brakiem duchowieñstwa, dopuci³by do wiêceñ kandydatów, którym brak
cech koniecznych do pe³nienia pos³ugi kap³añskiej  przestrzega³ metropolita.
Klerycy niewystarczaj¹co uformowani, a
dopuszczeni do wiêceñ bez odpowiedniego rozeznania nie s¹ zdolni do sk³adania
wiadectwa, które wzbudzi³oby u innych pragnienie odpowiedzi na wezwanie Chrystusa do kap³añstwa  podsumowa³ hierarcha.
CO ROKU OKO£O
TYSI¥C KSIÊ¯Y
REZYGNUJE Z KAP£AÑSTWA
Ka¿dego roku oko³o tysi¹ca ksiê¿y
opuszcza stan kap³añski, aby siê o¿eniæ, a
ponad siedemdziesiêciu wraca do niego.
Informuje o tym naczelny redaktor dwutygodnika w³oskich jezuitów La Civilta Cattolica ks. Gianpaolo Salvini.
W najnowszym numerze pisma, wydawanego w cis³ej wspó³pracy z Watykanem,
stwierdza on, ¿e nie ma dok³adnych danych
dotycz¹cych ¿onatych ksiê¿y.
Na podstawie nap³ywaj¹cych do Watykanu informacji z poszczególnych diecezji,
w latach 1964-2004 szeregi kap³añskie opuci³o 69063 mê¿czyzn, za w okresie od
1970 do 2004 r. powróci³o do nich 11213.
Oznacza to, ¿e ksiê¿y, którzy porzucili stan
kap³añski, aby siê o¿eniæ nie mo¿e byæ wiêcej, ani¿eli 57 tys.  stwierdzi³ ks. Salvini.
Tym samym, dodaje, niewiarygodne s¹
podawane przez rodki przekazu liczby 80
czy nawet 100 tysiêcy.
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IRAK: POZB¥DCIE SIÊ
KRZY¯A ALBO...
SPALIMY WASZE KOCIO£Y!
Nie ustaj¹ pogró¿ki pod adresem chrzecijan w Iraku. W Bagdadzie w ci¹gu ostatnich dwóch miesiêcy parafie chrzecijañskie zosta³y zmuszone do poddania siê pogró¿kom ekstremistów i zdjêcia krzy¿y ze
swych kocio³ów. Ekstremici og³osili tak¿e Fatwê zabraniaj¹c¹ chrzecijanom publicznego wyra¿ania swej wiary.
Pozb¹dcie siê krzy¿a albo spalimy wasze kocio³y  tak¹ grobê wystosowano
m.in. pod adresem chaldejskiego kocio³a
w. Piotra i Paw³a, znajduj¹cego siê w staro¿ytnej czêci Bagdadu, w dzielnicy Dora.
Za grobami stoi najprawdopodobniej niezidentyfikowana jeszcze zbrojna grupa islamska. Arabski portal Ankawa.com oraz
agencja Aina nazwa³y te groby kampani¹
przeladowañ. Nawet w Mossulu, gdzie
wiêkszoci¹ s¹ Sunnici, obecnoæ chrzecijan jest powa¿nie zagro¿ona.
Bp Shlemon Warduni, chaldejski biskup
pomocniczy Bagdadu poinformowa³ agencjê Asia News, ¿e w ci¹gu ostatnich dwóch
miesiêcy wiele kocio³ów zosta³o zmuszonych do usuniêcia krzy¿y ze swych budynków. W przypadku kocio³a w. Grzegorza muzu³mañscy ekstremici wziêli sprawy w swoje rêce: wspiêli siê na dach kocio³a i str¹cili z niego krzy¿. W chaldejskim kociele w. Jana w Dora, który przez
ostatnie miesi¹ce nie mia³ duszpasterza,
sami parafianie zdecydowali siê na usuniêcie krzy¿a, by ocaliæ wi¹tyniê wobec powtarzaj¹cych siê pogró¿ek jej zniszczenia.
Te same pogró¿ki s¹ stale kierowane
wobec kocio³a w. Piotra i Paw³a. Irakijczycy s¹ ju¿ zmêczeni  mówi bp Warduni.
- Cierpimy ju¿ zdecydowanie za d³ugo, sytuacja sta³a siê nie do wytrzymania. Prosimy Boga o pokój. Chrzecijanie tak samo
jak muzu³manie chc¹ odbudowaæ Irak, nie
chcemy byæ zmuszani do ucieczki, poniewa¿ to tu siê urodzilimy, tu prze¿ylimy
ca³e nasze ¿ycie  skar¿y siê biskup.
Wydaje siê, ¿e islamskie grupy dzia³aj¹ce w Dora da³y miejscowym wspólnotom
chrzecijañskim ultimatum: przejcie na islam albo mieræ. Co wiêcej, poinformowali
oni chrzecijan, ¿e og³osili Fatwê zabraniaj¹c¹ im noszenia krzy¿y czy wykonywania
jakichkolwiek gestów religijnych. Fatwa dopuszcza tak¿e konfiskatê w³asnoci nale¿¹cej do chrzecijañskich rodzin, które zosta³y zmuszone do ucieczki i opuszczenia
swoich domów.

Obawy chrzecijañskiej wspólnoty
Bagdadu potêguje tak¿e decyzja armii
amerykañskiej o okupowaniu budynków
Babel College, w³asnoci Kocio³a chaldejskiego. Uczelnia ta, jedyny fakultet
teologii w kraju, posiada bogat¹ bibliotekê religijn¹, w której znajduj¹ siê niezwykle cenne manuskrypty. Ze wzglêdu
na brak bezpieczeñstwa w Bagdadzie
uczelniê przeniesiono w styczniu do Ankawy na pó³nocy kraju. Pozostawiony
budynek, który znajduje siê w strategicznym miejscu: w enklawie sunnickiej, naprzeciwko dzielnicy Shiite, armia amerykañska wykorzystuje jako punkt obserwacyjny. Przedstawiciele Kocio³a chaldejskiego podjêli rozmowy w tej sprawie
z Amerykanami i otrzymali zapewnienie,
¿e w najbli¿szych tygodniach armia opuci budynek.
NADZIEJA KOCIO£A
NA ZBAWIENIE DZIECI.
Dokument Miêdzynarodowej Komisji
Teologicznej na temat nadziei zbawienia
dzieci, które umar³y bez chrztu w., zosta³ opublikowany 20 kwietnia 2007 roku.
Dotychczas przewa¿a³ pogl¹d, ¿e nieochrzczone dzieci nie mog¹ ogl¹daæ
Boga i przebywaj¹ w otch³ani (limbus).
Katechizm Kocio³a Katolickiego z 1992
r. zaznacza jedynie, ¿e dzieci te powierzone s¹ Bo¿emu mi³osierdziu. Zagadnienie to ma istotne znacznie duszpasterskie. Przybywa bowiem dzieci, które
w spo³eczeñstwach tradycyjnie chrzecijañskich rodz¹ siê w rodzinach niepraktykuj¹cych, a wiele innych zostaje zg³adzonych w wyniku aborcji.

We wspó³czesnej mentalnoci coraz
trudniej ludziom pogodziæ Bo¿e mi³osierdzie i sprawiedliwoæ z mo¿liwoci¹ odrzucenia dzieci, które nie pope³ni³y grzechu osobistego. Autorzy powo³uj¹ siê przy
tym na podstawy teologiczne i liturgiczne. Mówi¹ o nadziei Kocio³a, która ma
charakter duchowo-modlitewny, ale nie
jest pewnoci¹. Wi¹¿e siê ona z przewiadczeniem, ¿e Bóg pragnie, aby ka¿da istota ludzka by³a zbawiona, ¿e ³aska
ma pierwszeñstwo przed grzechem, a
wy³¹czenie niewinnych dzieci z chwa³y
nieba trudno pogodziæ ze szczególn¹ mi³oci¹ Chrystusa do najmniejszych. Zagadnienie nie jest proste i wymaga powi¹zania z nauk¹ Kocio³a o grzechu pierworodnym i koniecznoci¹ chrztu do zbawienia.
Autorzy dokumentu zwracaj¹ uwagê,
¿e Bóg mo¿e udzieliæ ³aski chrztu poza
normaln¹ drog¹ sakramentaln¹ i trzeba o
tym pamiêtaæ zw³aszcza wówczas, gdy
udzielnie sakramentu jest niemo¿liwe. Nie
zaprzecza to prawdzie, ¿e wszelkie zbawienie pochodzi od Chrystusa. Watykañski dokument, zaaprobowany 19 stycznia
br. przez Benedykta XVI podaje, ¿e nieochrzczone dzieci mog¹ byæ zjednoczone z Chrystusem przez swe cierpienie i
mieræ, podobnie jak to siê sta³o w przypadku wiêtych M³odzianków zamordowanych przez Heroda. Miêdzynarodowa Komisja Teologiczna zaznacza, ¿e wiêtoæ
Kocio³a dociera do ludzi poza jego widzialnymi granicami, poprzez wiêzy ludzkiej komunii, za Bo¿a ³aska rozla³a siê
obficiej ni¿ grzech. Jednoczenie podkrelono, ¿e stanowiska tego nie mo¿na wykorzystywaæ do negowania koniecznoci
chrztu w. czy zwlekania z jego udzieleniem. Wyranie zaznaczono, ¿e Komisja
nie jest Urzêdem Nauczycielskim Kocio³a, a jej dokument nie wyklucza dalszych
badañ. Jest jednym z etapów poszukiwañ.
OSTRZE¯ENIE PRZED
BA£WOCHWALCZYM TRAKTOWANIEM RODOWISKA
NATURALNEGO,
A ZATRACANIEM GODNOCI
OSOBY LUDZKIEJ...
Taka by³a reakcja kard. Renato Martino, przewodnicz¹cego Papieskiej Rady
ds. Sprawiedliwoci i Pokoju, który wypowiedzia³ siê w ten sposób na zakoñczenie 2-dniowej konferencji dykasterii. Wypowied wywo³ana zosta³a przez konferencjê na temat zmian klimatycznych.
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Zgromadzi³a ona oko³o 80 ekspertów i
skupi³a siê na ró¿nych aspektach zmian
klimatycznych i dalszego rozwoju spo³eczeñstw. Natura jest dla cz³owieka, a
cz³owiek jest dla Boga  owiadczy³ kard.
Martino. Wobec problemów zwi¹zanych
ze zmianami klimatycznymi, nale¿y spojrzeæ na spo³eczne nauczanie Kocio³a,
które nie popiera ani absolutyzowania natury, ani redukowania natury jedynie do
roli narzêdzia. Natura nie jest absolutem,
ale bogactwem, z³o¿onym w odpowiedzialnych i rozwa¿nych rêkach cz³owieka.
Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds.
Sprawiedliwoci i Pokoju wyjani³, ¿e osoba ludzka nie mo¿e byæ umieszczana na
tej samej p³aszczynie, co inne stworzenia. Osoba posiada bezsprzeczn¹ wy¿szoæ nad stworzeniem i, ze wzglêdu na
jej osobowoæ i obdarowanie dusz¹ nie-

mierteln¹, nie mo¿e byæ umieszczana na
tej samej p³aszczynie co inne istoty ¿yj¹ce, ani nie mo¿e byæ uwa¿ana za element zaburzaj¹cy naturaln¹ równowagê
ekologiczn¹  powiedzia³ kardyna³. Doda³: Osoba nie posiada praw absolutnych
nad natur¹, ale raczej pe³nomocnictwo:
ma j¹ chroniæ i rozwijaæ w wietle powszechnego przeznaczenia dóbr ziemskich, które s¹ jednym z fundamentalnych
zasad doktryny spo³ecznej Kocio³a.
Przewodnicz¹cy dykasterii watykañskiej dostrzeg³ problemy zwi¹zane ze
zmianami klimatycznymi i powiedzia³, ¿e
spo³eczna nauka Kocio³a musi poradziæ
sobie z wieloma wspó³czesnymi formami
ba³wochwalstwa natury równoczenie trac¹cej z oczu osobê ludzk¹. Podobne
spojrzenie na ekologiê pojawia siê w debacie na temat problemów demograficz-

nych i na temat relacji miêdzy spo³eczeñstwami, rodowiskiem i postêpem.
Kardyna³ wspomnia³ miêdzynarodow¹
konferencjê w Kairze w 1994 roku na temat zaludnienia i rozwoju. Tam, Stolica
wiêta musia³a przeciwstawiæ siê, wraz z
wieloma krajami Trzeciego wiata, pogl¹dowi, ¿e wzrost zaludnienia w nadchodz¹cych dekadach spowodowa³by za³amanie
siê naturalnej równowagi i utrudni³by postêp  powiedzia³ kardyna³.
Powy¿sze tezy zosta³y sprostowane i
na szczêcie ju¿ siê od nich odchodzi 
stwierdzi³. Wyjani³, ¿e proponowane
wówczas rozwi¹zania polegaæ mia³y na
aborcji i masowej sterylizacji ubogich. Koció³ proponuje realistyczne spojrzenie na
tê sprawê. Wierzy w osobê i w jej zdolnoæ do znalezienia nowych rozwi¹zañ
problemów, które stawia przed nim historia  umiejêtnoæ, która umo¿liwia mu
obalenie nieprawdopodobnie katastroficznych prognoz  doda³. Kardyna³ wspomnia³, ¿e nawi¹zuj¹c do koncepcji ekologii cz³owieka rozwiniêtej przez Jana
Paw³a II, ekologia nie jest jedynie naturaln¹ ewentualnoci¹, ale ewentualnoci¹
antropologiczn¹, w której to, co jest wartociowe i cenne to relacja cz³owieka ze
sob¹ samym i ponad wszystko jego relacja z Bogiem.
B³¹d antropologiczny jest wiêc b³êdem
teologicznym  podkreli³ kardyna³ Martino. Kiedy cz³owiek chce zaj¹æ miejsce
Boga, traci spojrzenie na siebie samego i
zatraca swoj¹ odpowiedzialnoæ za zarz¹dzanie natur¹.

Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia naszej
strony internetowej:
http://www.voxdomini.com.pl
Na niej:
+ wszystkie nowoci
+ internetowa wersja
naszego pisma oraz archiwum
+ darmowe pliki dwiêkowe i filmowe do pobrania z serwera
+ sklep internetowy i
zawsze promocje...
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WYWIAD Z OJCEM THOMASEM D. WILLIAMSEM

«STAÆ SIÊ CHRZECIJANINEM...»
Pojêcie wiêtoci mo¿e wydawaæ
siê nudne i niedzisiejsze dla wspó³czesnego cz³owieka, ale w rzeczywistoci jest to najwiêksza przygoda ludzkiego istnienia  mówi dziekan Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Regina
Apostolorum Ojciec Williams. Wyjania to w swej ksi¹¿ce Duchowy Postêp: staæ siê chrzecijaninem, jakim
chcesz byæ. Udzieli³ te¿ wywiadu
Agencji ZENIT na temat stanu religii i
¿ycia duchowego Zachodu.

 W ostatnim czasie ukaza³o siê kilka
ksi¹¿ek omawiaj¹cych ateizm i koniec religii. Równoczenie jednak wielu ludzi wydaje siê wracaæ do wiary i religii. Które
twierdzenie jest prawdziwe: ¿e nasz wiek
jest wiekiem ateizmu czy raczej, ¿e jest
to czas nowego odrodzenia religijnego?
O. W.: To, co wydaje siê najbardziej
oczywiste, to rosn¹ce zainteresowanie
wszystkim, co dotyczy duchowoci. Chodzi tu zarówno o teorie proponuj¹ce obaliæ religiê, teorie lekkiej duchowoci, ale i powa¿niejsze badanie wiary chrzecijañskiej.
Ksi¹¿ki z dziedziny duchowoci i religii to obecnie najszybciej rozwijaj¹cy siê
sektor wydawniczy. Ludzie wydaj¹ siê byæ
zmêczeni pogoni¹ za czystym materialnym sukcesem i szukaj¹ odpowiedzi na
najwa¿niejsze ¿yciowe pytania: Jak zrozumieæ to wszystko? Dlaczego jestem tutaj? Dok¹d zd¹¿am?
 Czy ksi¹¿ki takie jak Z³udzenie
Boga Richarda Dawkinsa, List do spo³ecznoci chrzecijan Sama Harrisa czy
Prze³amuj¹c czas D. Dennetta stanowi¹
powa¿ne zagro¿enie dla chrzecijañstwa?
O. W.: Te publikacje nie s¹ jakim powa¿nym zagro¿eniem  Koció³ zmierzy³
siê dot¹d z o wiele wiêkszymi atakami wielu zaanga¿owanych przeciwników. Wywo³uj¹ jednak zamêt i niepokój wród wielu
chrzecijan, zw³aszcza nie korzystaj¹cych
z katechizacji.
W rzeczywistoci teorie ateistyczne
proponowane przez tych autorów s¹ wiekowe i stare, wyp³ywaj¹ na powierzchniê
w ka¿dym pokoleniu. Mog¹ wydawaæ siê
nowe i wie¿e jedynie dla tych, którzy stykaj¹ siê z nimi po raz pierwszy. Mo¿na je
jednak dostrzec ju¿ w tekstach Voltairea
czy Augusta Comtea lub w tekstach wielu innych autorów Owiecenia.
Now¹ grob¹ zwi¹zan¹ z ksi¹¿kami takimi jak ta Dawkinsa, jest fakt, ¿e przed-

stawiane w nich treci s¹ opakowane w
niby naukowoæ, która ma uzasadniaæ
argumenty.
 Czy ksi¹¿ka Z³udzenie Boga jest
uczciwym spojrzeniem w naturê religii?
O. W.: Oczywicie, ¿e nie. To tak jakby nazwaæ Kod Leonarda da Vinci uczciwym spojrzeniem na historiê chrzecijañstwa. Dawkins jest biologiem ewolucyjnym. Od naukowców oczekujemy obiektywnoci, bezstronnoci i powagi intelektualnej. Niestety w przypadku autorów 
takich jak Dawkins  tak nie jest. Bardzo
starannie unika wszystkich dowodów, które mog³yby zaprzeczyæ jego teoriom, a jego zamiarem jest pozyskanie czytelników
do ateistycznej krucjaty. W swojej ksi¹¿ce nie jest naukowcem, a prozelit¹.
 Pracuje ojciec równie¿ jako analityk
i komentator dla NBS News. Jak ojciec
ocenia uwagê, jak¹ kieruje siê na religiê
w mediach?
O. W.: Do pewnego stopnia g³ówne
media kieruj¹ uwagê ludzi na religiê i oferuj¹ im relacje o sporadycznych epizodach
dotycz¹cych chrzecijañstwa i Kocio³a.
Fakt, ¿e NBS i MSNBS wys³a³y mnie za
granicê a Fox News regularnie prezentuje mojego kolegê  o. Jonathana Morrisa
- dowodzi rosn¹cej wiadomoci znaczenia religii i duchowoci wród spo³eczeñstwa w ogóle. Sukces odniesiony przez
stacje telewizyjne, które entuzjastycznie
oferuj¹ katolick¹ doktrynê i duchowoæ to
kolejny dowód, ¿e ludzie ³akn¹ i pragn¹
prawdziwej strawy duchowej.
 W ostatnich latach swojego ¿ycia Jan
Pawe³ II wielokrotnie podkrela³, ¿e trzecie tysi¹clecie zapocz¹tkuje now¹ wiosnê
wiary, wiosnê Kocio³a. Czy by³o to jedynie wyra¿enie jego naturalnego optymizmu czy rzeczywicie mo¿emy dostrzec
znaki takiego odrodzenia?
O. W.: S³owa Ojca wiêtego odzwierciedla³y powa¿n¹ analizê stanu spo³eczeñstwa w nastêpstwie tragedii XX wieku. Pamiêtajmy, ¿e pierwsz¹ oznak¹ wiosny jest koniec zimy. Zanim spostrzegamy ró¿owe p¹ki ró¿ i s³yszymy piew ptaków  widzimy bia³y nieg zamieniaj¹cy
siê w brzydkie br¹zowe b³oto. Kiedy zima
traci w³adzê nad natur¹  to jest prawdziwy pocz¹tek wiosny. Analogiê tego mo¿emy dostrzec w spo³ecznoci ludzkiej.

Ostatni wiek by³ wiadkiem rozwoju i upadku marksistowskiego komunizmu, nazizmu i faszyzmu, jak równie¿ wielu subtelnych wersji ideologicznego materializmu
obiecuj¹cego raj na ziemi. Na krótko wielu z³o¿y³o swe nadzieje w tych ideologiach.
Jednak, jedna po drugiej, te wielkie wieckie ideologie popad³y w nies³awê, leg³y w
gruzach, po tym jak spowodowa³y nieopisane ludzkie cierpienie. Gdy te eksperymenty spo³eczne zawiod³y, ludzie zrozumieli, ¿e musz¹ kierowaæ siê gdzie indziej
po rozwi¹zanie wiatowych problemów.
 Czy to znaczy, ¿e mo¿emy oczekiwaæ, ¿e nast¹pi duchowe lato?
O. W.: To zale¿y od tego, czy skorzystamy z okazji, jaka nadarza siê obecnie.
Pamiêtajmy, ¿e okres wiosenny to nie
czas spe³nienia, ale nadziei i obietnic. A
ponadto jest to czas pracy. Rozpulchniona ziemia otwarta jest tak samo dla chwastów jak i dobrego nasienia. Na pewno co
wyronie... Nie ma jednak gwarancji, ¿e
bêd¹ to tylko kwiaty i po¿yteczne roliny.
Wiosna daje nam jakby mo¿liwoci w
szczególnie trafnym momencie do zasiania nowych rolin, kiedy to gleba jest zmiêkczona i gotowa, by je przyj¹æ. Jeli dobrze
wykorzystamy tê sposobnoæ, ca³a ludzkoæ
dowiadczy korzyci, zbierze dobry plon.
 Ojca ksi¹¿ka Postêp duchowy próbuje wykorzystaæ ten moment. Co ojciec
proponuje?
O. W.: Ta ksi¹¿ka jest przewodnikiem
dla tych, którzy pragn¹ swego duchowego wzrostu. Wielu zdaje sobie sprawê, ¿e
bycie chrzecijaninem jedynie z nazwy to
nie wszystko. ¯ycie chrzecijanina jest
zasadniczo dynamiczne i powinno stale
wzrastaæ. Nawet jeli gorliwie kultywujemy ¿ycie modlitwy i cnoty, Chrystus zawsze zaprasza nas, abymy wzrastali bardziej i stawia przed nami wiêksze wymagania. Ksi¹¿ka ta pomaga chrzecijanom
zrozumieæ janiej, gdzie powinni kierowaæ
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kroki w ¿yciu duchowym i jak tam dojæ.
 Jaki jest wiêc cel ¿ycia duchowego?
O. W.: Celem ¿ycia duchowego jest
wiêtoæ i zwi¹zek z Bogiem. Niestety idea
wiêtoci brzmi bardzo obco i niezbyt atrakcyjnie dla wspó³czesnych uszu. Zaczynam moj¹ ksi¹¿kê rozwiewaj¹c typowe
b³êdne wyobra¿enia o wiêtoci, wyjaniaj¹c, czym wiêtoæ nie jest, zanim wyjaniê, czym ona naprawdê jest. wiêtoæ
mo¿e wydawaæ siê nudna lub nieosi¹galna lub wed³ug niektórych przejawiaæ fanatyzm religijny. W rzeczywistoci jest to
najwiêksza przygoda ludzkiego ¿ycia.
Czêsto mylimy, ¿e wiemy wszystko o
¿yciu duchowym chrzecijan, ale widzimy
je tylko karykaturalnie. W rzeczywistoci
jest to zjawisko o wiele bogatsze, pe³niejsze i bardziej ekscytuj¹ce ni¿ mo¿na sobie to wyobraziæ. wiêtoæ mo¿emy odnaleæ nie tylko w szukaniu w³asnej doskona³oci przez zrywanie z b³êdami i gromadzenie jakiego duchowego kredytu.
wiêtoæ to bardziej zapominanie o sobie, a równoczenie odkrywanie, jak g³êboko, silnie, ¿ywo i porywczo Bóg nas ko-

cha. Odpowiadaj¹c na to  rozwijamy w
sobie mi³oæ do Boga i do blinich.
 W czym przejawia siê wype³nianie
woli Bo¿ej?
O. W.: Nale¿y odrzuciæ niektóre powszechne b³êdne mniemania. Wola Bo¿a
nie jest prost¹ fotokopi¹, jak¹ Bóg tworzy
dla naszego ¿ycia. Nie jest tym, czego desperacko pragnie ojciec dla dzieci, maj¹cy co prawda dobre intencje, ale i kieruj¹cy siê czasem pych¹. Ojciec powinien pragn¹æ, by jego dzieci by³y ludmi prawymi.
Wola Bo¿a to po prostu inne okrelenie
Mi³oci, któr¹ Bóg nas darzy. On nas kocha, dlatego pragnie tylko dobra dla nas
 tego, co najlepsze. Prosi nas o pewne
rzeczy, nie dlatego, ¿e ich potrzebuje, ale
poniewa¿ my tego potrzebujemy. Wskazuje nam drogê do prawdziwego szczêcia, pozwala nam uczestniczyæ w Jego
w³asnym ¿yciu i dzia³aniu.
 Jakie s¹ w zwi¹zku z tym wymagania wzglêdem chrzecijan?
O. W.: Przede wszystkim potrzeba
odwagi i ufnoci. Potrzebujemy odwagi,
by zacz¹æ ¿ycie wiary, nie wiedz¹c tak do

koñca, dok¹d nas ono doprowadzi. Potrzebujemy tak¿e odwagi, aby podj¹æ wyzwania, które nasza wiara chrzecijañska
przed nami stawia. Wreszcie potrzebujemy odwagi, aby zostawiæ za sob¹ nasze
dawne bezpieczeñstwo oraz skarby, a z³o¿yæ nasze zaufanie w Bogu i w Jego obietnicach.
I potrzeba nam ufnoci. To jest byæ mo¿e najwiêksze wyzwanie dla wspó³czesnych chrzecijan. Czêsto czujemy siê
zdradzani nawet przez najbli¿szych i wolelibymy polegaæ tylko na sobie: na swojej w³asnej inwencji i pomys³ach. Ale Bóg
pragnie naszego zaufania. Chce, abymy
wierzyli w Niego i wiedzieli, ¿e On nigdy
nas nie zawiedzie. Tylko ten, kto ufa, potrafi znaleæ doæ si³ do zaakceptowania
piêkna wymagañ ¿ycia chrzecijañskiego.
Kiedy zdamy sobie sprawê z tego, ¿e Bóg
jest rzeczywicie Mi³oci¹, nauczymy siê
ufaæ Mu bezwarunkowo i pod¹¿ymy za
Nim, dok¹dkolwiek nas poprowadzi...
ZENIT, Rzym, 27 marca 2007
Przek³ad z ang.: Katarzyna Radwañska

Joanna Ottea

P£ACZ MARYI

Ma³o mówi siê i pisze o ³zach Matki
Bo¿ej. W niektórych rodkach masowego przekazu figurki lub obrazy p³acz¹cej
Maryi prezentowane bywaj¹ w sposób wyszydzaj¹cy. Z tego powodu radoci¹ napawa wypowied Ojca wiêtego Jana
Paw³a II na temat p³aczu wiêtej Matki,
która coraz czêciej ukazuje autentyczne
³zy nie tylko mistykom, lecz tak¿e wielu
ludziom w ró¿nych czêciach wiata. Matka Bo¿a naprawdê p³acze. Ból swojego
Serca objawia w sposób cudowny. Niewielka drewniana figurka Matki Bo¿ej w
Akita, w latach 1975-79, wylewa³a ³zy 101
razy. Tam w³anie, Jej objawienia s¹ oficjalnie uznane przez Koció³, a badania
naukowe i labolatoryjne udowodni³y, ¿e
by³y to ³zy ludzkie, czasem krwawe. Mimo,
¿e fenomen ³ez Maryi objawia siê i w innych czêciach wiata, temat ten na ogó³
otacza ch³ód milczenia.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ wizerunki Maryi-Ró¿y Duchownej, poniewa¿
nie ma na wiecie innego oblicza Matki
Bo¿ej, które czêciej wylewa³oby ³zy ni¿
Ró¿a Duchowna. Jej kult zosta³ oficjalnie
zatwierdzony we W³oszech, w Fontanel-
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le, dzielnicy Montichiari, w sierpniu
2001 r. Powsta³o te¿ nowe stowarzyszenie, uznane przez Koció³,
które ma na celu promocjê i szerzenie pobo¿noci do Matki Bo¿ej z
Fontanelle. Tam w³anie Matka Bo¿a, w objawieniach Pierinie Gilli nazwa³a Siebie Ró¿¹ Duchown¹. Zjawisko
³ez pojawiaj¹cych siê na Jej obrazach lub
figurach w obecnoci wiadków, w ci¹gu
ostatnich 20 lat ubieg³ego stulecia, odnotowano w ponad 120 miejscowociach, w
28 krajach. Znane jest zdjêcie Jana Paw³a II, który na Placu w. Piotra b³ogos³awi
figurê Ró¿y Duchownej.
Gdy królowa angielska El¿bieta II zap³aka³a przy trumnie swej siostry Ma³gorzaty, fakt ten natychmiast zosta³ odnotowany w rodkach masowego przekazu.
Natomiast na wieæ o ³zach najbardziej
kochaj¹cej Matki, Królowej Nieba i Ziemi,
tylko niektóre z Jej dzieci reaguj¹ prawid³owo: staraj¹ siê pocieszaæ p³acz¹c¹ Matkê, odpowiadaæ na Jej wezwania, modlitwami i ofiarami wynagradzaæ zniewagi
zadawane Jej Sercu. W ten sposób pomagaj¹ Jej, aby mog³a pomóc nam tak, jak

Civitavecchia (W³ochy)  biskup Grillo
wnosi figurkê Matki Bo¿ej do kocio³a
w. Augustyna w czerwcu 1995,
przekonany o prawdziwoci wydarzeñ.
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tego pragnie. £agodz¹ Jej ból, a ³zy zamieniaj¹ w umiech.
Mimo, ¿e panuje niechêæ do mówienia na temat ³ez Maryi, nawet wród ludzi
wierz¹cych we wszechmoc i mi³osierdzie
Boga, b³êdem by³oby milczeæ o niezwyk³ych interwencjach Bo¿ych tylko dlatego,
¿e istniej¹ fa³szerze cudów i objawieñ. Zachowywanie przesadnej ostro¿noci, co
niestety zdarza siê zbyt czêsto, jest sprzeczne z biblijnym wo³aniem Ojca wiêtego
Jana Paw³a II: Ducha nie gacie!
A to w³anie Duch wiêty dzia³a i w
sposób nadprzyrodzony pomaga nam
w³aciwie rozumieæ Bibliê i ¿yæ wed³ug
niej, gdy pomaga unikaæ b³êdów, które
prowadz¹ do zguby, a tak¿e gdy pozwala
w ten sposób poznawaæ Siebie, bymy zachwyceni Jego Bosk¹ wspania³oci¹, pragnêli i starali siê odpowiadaæ mi³oci¹ na
Mi³oæ.
Matka Bo¿a przez objawienia w ró¿nych czêciach wiata, przez orêdzia, liczne zjawiska ³zawieñ  nawet krwawych,
chce nam daæ do zrozumienia, ¿e kielich
Bo¿ej Sprawiedliwoci jest pe³ny. Najwiêtsza Maryja chce, abymy wiedzieli,
¿e nieprzyjmowanie nadzwyczajnych znaków i brak wiary w nie, rani wewnêtrznie
Jej Matczyne Serce. Przypomina nam, ¿e
Jezus Zmartwychwsta³y ¿yje poród nas i
to On kieruje wydarzeniami wiata i historii, zgodnie z planem Swojej Mi³osiernej
Mi³oci, dla zbawienia wszystkich odkupionych ludzi.
Matka Bo¿a p³acze, gdy¿ Jej wezwania do powrotu do modlitwy i do powiêcenia siê Jej Niepokalanemu Sercu, spotykaj¹ siê z wielk¹ obojêtnoci¹. P³acze,
poniewa¿ zbyt ma³o jest tych, którzy przyjmuj¹ Jej zaproszenie do wynagradzania i
do ofiar, aby wyb³agaæ zbawienie dla wiata dotkniêtego bezbo¿noci¹, egoizmem,
nieczystoci¹, nienawici¹ i z³em.
P³acze, gdy¿ dusze wielu dostaj¹ siê
do piek³a. P³acze, poniewa¿ liczni, nawet
powiêceni Bogu, zaniedbuj¹ modlitwê.
Ca³¹ skutecznoæ apostolsk¹ widz¹ w
dzia³aniu i ró¿nych programach, zapominaj¹c, ¿e jestemy s³ugami nieu¿ytecznymi i sami z siebie nic uczyniæ nie mo¿emy, oraz, ¿e to Jezus zbawia poprzez ludzi. £zy Matki Bo¿ej s¹ wyrazem coraz
wiêkszej troski i bólu Jej Serca, bo wiat,
jak mówi, sta³ siê obecnie gorszy ni¿ w
czasach potopu. Wydaje siê, ¿e serca ludzi zamieni³y siê w granit. Zalepieni racjonalizmem, zapominaj¹ o drogach Pa-

na, zapominaj¹ o cudach, o tym, ¿e Bóg
jest wszechmocny i mi³osierny. Zaciekle
przeladuj¹ objawienia i tych, którym Bóg
okazuje wzglêdy, powierzaj¹c orêdzia.
Jakkolwiek kara Bo¿a zawis³a nad
wiatem, wiele mo¿e byæ zmienione, jeli
ludzie powa¿nie potraktuj¹ Bo¿e ostrze¿enia i pouczenia. Przez Swoje ³zy Matka
wiêta wyra¿a ból Niepokalanego Serca,
kiedy stwierdza, ¿e Jej wezwania nie s¹
s³uchane, a nawet czêsto otwarcie odrzucane i zwalczane nawet przez tych, którzy powinni przyj¹æ je jako pierwsi.
Matka Bo¿a jest pod krzy¿em niesionym przez Koció³ i przez ca³¹ grzeszn¹
ludzkoæ, która z uporem pod¹¿a drog¹
buntu przeciw Bogu i Jego prawu Mi³oci.
P³acze, poniewa¿ widzi dzieci zachêcane
wczenie do dowiadczenia z³a i grzechu.
Widzi m³odzie¿, która staje siê ofiar¹ nieczystoci i narkotyków. Widzi rozbite i zniszczone rodziny, rannych i zabitych na
wojnach, biednych, umieraj¹cych z g³odu,
chorych pozbawionych opieki i pomocy,
osamotnionych, opuszczonych, zrozpaczonych. Jako Matka dzieli z nami wszystkie potrzeby oraz radoci i boleje z powodu naszych licznych cierpieñ. Uczestniczy
we wszystkich chwilach naszego ¿ycia.
Uczy nas modliæ siê i ¿yæ Ewangeli¹ i
p³acze, poniewa¿ wie, jakie bêd¹ konsekwencje zatwardzia³oci serc oraz obojêtnoci na pe³ne niepokoju matczyne wo³anie i wezwanie: do nawrócenia, skruchy,
powrotu do Boga i bezpiecznego schronienia siê w Jej Niepokalanym Sercu.
P³acze, gdy¿ nie wierzy siê w znaki,
których hojnie udziela, aby upewniæ nas
o Matczynej obecnoci. P³acze, bo nie
przyjmuje siê zaproszenia do radoci i ufnoci w niepowodzeniach i cierpieniach.
P³acze, bo Bóg jest otwarcie odrzucany,
zniewa¿any, przeklinany. Gardzi siê Bogiem, Matk¹ Bo¿¹, publicznie siê J¹ omiesza.
Matka wiêta p³acze, bo nie kocha siê
bliniego, bo cz³owiek staje siê coraz bardziej bezbo¿ny, zepsuty, z³oliwy, okrutny. Maryja p³acze, gdy¿ chce pomóc Swoim dzieciom, a Jej orêdzia, jak to wyrazi³a
w San Nicolas, s¹ tak przyjmowane, jak
gdyby by³y mówione na cmentarzu.
Dlatego w³anie g³os Ojca wiêtego
napawa radoci¹. W homilii wyg³oszonej
w Syrakuzach, w dniu 6 listopada 1994 r.,
podczas uroczystoci powiêcenia sanktuarium Matki Bo¿ej P³acz¹cej, papie¿ Jan
Pawe³ II tak powiedzia³:

Opowiadania Ewangeliczne nie
wspominaj¹ nigdy p³aczu Matki Bo¿ej. Nie
s³yszymy Jej jêku w Betlejem, gdy wydawa³a na wiat Jezusa, ani te¿ na Golgocie u stóp Krzy¿a. Nie dano nam równie¿
poznaæ Jej ³ez radoci, kiedy Chrystus
Zmartwychwsta³. Lecz Koció³, jako Oblubienica Baranka, wyczuwa przez wiarê
p³acz Maryi i przy³¹cza siê do niego. £zy
Maryi pojawiaj¹ siê podczas powtarzaj¹cych siê objawieñ, poprzez które towarzyszy Ona Kocio³owi w jego wêdrówce po
drogach wiata. Maryja p³acze w La Salette, w po³owie ubieg³ego wieku, w czasach, kiedy chrzecijañstwo we Francji
spotka³o siê z rosn¹c¹ wrogoci¹. Ona
p³acze równie¿ tutaj w Syrakuzach, pod
koniec II Wojny wiatowej. P³acze z powodu ogromu ofiar tego konfliktu, z powodu zag³ady synów i córek Izraela, z powodu zagro¿enia p³yn¹cego ze Wschodu,
ze strony otwarcie ateistycznego komunizmu. P³acze równie¿ w tym czasie wizerunek Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w
Lublinie, lecz wydarzenie w Syrakuzach
sta³o siê najs³ynniejsze i przyci¹gnê³o niezliczone t³umy. Tutaj przyby³ zaraz po uwolnieniu kardyna³ Wyszyñski, oraz ja sam
przyby³em tu, jako m³ody biskup podczas
Soboru.
£zy Matki Bo¿ej nale¿¹ do porz¹dku
znaków. S¹ one wiadectwem obecnoci
Matki w Kociele i w wiecie. Ka¿da matka p³acze, gdy widzi, ¿e jej dzieciom zagra¿a jakie z³o duchowe lub fizyczne. P³acze Maryja uczestnicz¹c w p³aczu Chrystusa nad Jerozolim¹, czy te¿ przy grobie £azarza, albo w koñcu na drodze Krzy¿owej.
Sanktuarium Matki Bo¿ej P³acz¹cej,
ty powsta³o, aby przypominaæ Kocio³owi p³acz Matki. Przypominaj równie¿ p³acz
Piotra, któremu Chrystus powierzy³ klucze
Królestwa Niebieskiego dla dobra wszystkich wiernych. Oby te klucze mog³y s³u¿yæ do zwi¹zywania i rozwi¹zywania, dla
odkupienia ka¿dej ludzkiej nêdzy. Niech
przybywaj¹ tu, w te gocinne mury, wszyscy przygnêbieni wiadomoci¹ grzechu
i niech dowiadczaj¹ tutaj bogactwa Mi³osierdzia Boga i Jego przebaczenia!
Niech prowadz¹ ich tutaj ³zy Matki. S¹ to
³zy bólu nad tymi, którzy odrzucaj¹ Mi³oæ
Boga, nad rodzinami rozbitymi lub prze¿ywaj¹cymi trudnoci, nad m³odzie¿¹, czêsto zdezorientowan¹, której gro¿¹ zasadzki komunistycznej cywilizacji, nad przemoc¹, która wci¹¿ jeszcze przelewa tyle krwi,
nad niezrozumieniem i nienawici¹, które

45

Vox Domini
tworz¹ g³êbokie przepacie miêdzy ludmi i narodami. S¹ to ³zy modlitwy: modlitwy Matki, która daje moc ka¿dej innej modlitwie i wznosi siê b³agalnie równie¿ za
tych, którzy nie modl¹ siê, gdy¿ odci¹gaj¹ ich tysi¹ce innych spraw, albo te¿ uparcie zamykaj¹ siê na Bo¿e wezwanie. S¹
to ³zy nadziei, które krusz¹ zatwardzia³oæ
serc i otwieraj¹ je na spotkanie z Chrystusem Odkupicielem-ród³em wiat³a i
pokoju dla jednostek, rodzin, ca³ego spo³eczeñstwa.
Matko Bo¿a P³acz¹ca, spójrz z macie-

rzyñsk¹ dobroci¹ na cierpienia wiata!
Otrzyj ³zy cierpi¹cych, zapomnianych, zrozpaczonych, ofiar wszelkiej przemocy. Upro wszystkim ³zy ¿alu i nowego ¿ycia,
które otworz¹ serca na odradzaj¹cy dar
Mi³oci Bo¿ej.
Do s³ów Ojca wiêtego dodaæ mo¿na, ¿e Papie¿ Jan Pawe³ II niós³ wszêdzie
znak Matczynej obecnoci Niepokalanej
Dziewicy. Przypomina³ i zapewnia³, ¿e
wiat mo¿e byæ odnowiony przez porednictwo Maryi.
W orêdziu z 24 maja 1984 roku Matka

Bo¿a powiedzia³a do widz¹cych w Medziugorju:
Ja, Matka wszystkich, kocham was. I
w ka¿dym momencie, kiedy jest wam ciê¿ko, nie bójcie siê, poniewa¿ kocham was
tak¿e wtedy, gdy jestecie daleko ode
Mnie i od Mojego Syna. Proszê was, nie
pozwólcie, aby Moje Serce p³aka³o krwawymi ³zami z powodu dusz, które gin¹ w
grzechu. Dlatego, kochane dzieci, módlcie siê, módlcie siê, módlcie siê.
Joanna Ottea

POEMAT BOGA-CZ£OWIEKA
Opinie o niezwyk³ych pismach
To nie tylko przez sakramenty i duszpasterzy Kocio³a Duch wiêty uwiêca,
prowadzi Lud Bo¿y i ubogaca ³askami.
Wszystko za sprawia jeden i ten sam
Duch, udzielaj¹c ka¿demu tak, jak chce
 napisa³ w. Pawe³ w 1 Licie do Koryntian 12,11. Rozdaje On specjalne ³aski
wiernym ka¿dego stanu. Sprawia, ¿e staj¹ siê zdolni i gotowi do podjêcia ró¿nych
zadañ lub pos³ug po¿ytecznych dla odnowy i umocnienia Kocio³a... Te dary charyzmatyczne, czy s¹ niezwyk³e, czy ca³kiem proste i szeroko rozpowszechnione,
powinny byæ przyjête z wdziêcznoci¹ jako
pociecha, gdy¿ s¹ niezwykle u¿yteczne
dla potrzeb Kocio³a." (Lumen Gentium,
nr 13). Tak orzek³ Sobór Watykañski II w
swoim dekrecie na temat Kocio³a.
W swoich teologicznych uwagach na
ten temat, Karl Rahner sj uwa¿a objawienia prywatne za jedne z charyzmatycznych darów wspomnianych w Lumen
Gentium, zw³aszcza odnosi to do charyzmatu prorockiego.
Jednak mimo powy¿szej deklaracji,
rzadko znajdujemy osobê duchown¹, która nie traktuje objawieñ prywatnych z pogard¹ lub która z zadowoleniem ich nie
odrzuca. Takie nastawienie jest niew¹tpliwie spowodowane wysoce racjonalistyczn¹ formacj¹ dzisiejszego duchowieñstwa.
Ponadto objawienia byæ mo¿e stanowi¹
dla nich zauwa¿alne niebezpieczeñstwo
godz¹ce w urzêdy ich stanu i we w³adzê.
Ostro¿noæ i roztropnoæ s¹ konieczne, gdy rzecz dotyczy objawieñ prywatnych. Jednak potrzeba te¿ w³aciwego
rozeznawania. Przecie¿ wiêksza czêæ Bi-
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blii pochodzi z objawieñ prywatnych...!
Tymczasem nadal jest rzadkoci¹, jak na
ironiê, uczony badacz Biblii, który mia³by
tak samo entuzjastycznie otwarty umys³
dla objawieñ prywatnych, zw³aszcza gdy
chodzi o wielk¹ mistyczkê w³osk¹ Mariê
Valtortê, zmar³¹ w 1961 roku.
S¹ jednak zdumiewaj¹ce wyj¹tki. Nale¿y do nich biblista, misjonarz, ojciec
Gabriel Allegra OFM, S³uga Bo¿y. Proces
kanonizacyjny ojca Gabriela zosta³ otwarty ju¿ w 1984 r., niespe³na 8 lat po jego
mierci (1976), co wiadczy o cnotach i
wiêtoci tego franciszkañskiego duchownego. 23 kwietnia 2002 r., Ojciec wiêty
zamkn¹³ proces S³ugi Bo¿ego o. Gabriela Allegra otwieraj¹c drogê do jego beatyfikacji.
Wród tych, którzy uznali wartoæ pism
Marii Valtorty, przekonani o ich nadprzyrodzonym pochodzeniu, jest wiêc wkrótce b³ogos³awiony o. Gabriel. wiadcz¹ o
tym jego osobiste notatki i listy, ujawniaj¹c jego naukowe poparcie dla tej wspó³czesnej mistyczki. Podziêkujmy Bogu, za
obdarzenie nas o. Gabrielem w Niebie 
jako adwokatem dzie³ Marii Valtorty i módlmy siê w intencji jego kanonizacji, aby
pomóg³ i j¹ sam¹ tak¿e do³¹czyæ do grona kanonizowanych wiêtych.
O. Gabriel Allegra OFM to wielka postaæ zakonu franciszkañskiego, misjonarz
w Chinach, t³umacz Biblii na jêzyk chiñski, a równoczenie, co odkrywamy poznaj¹c jego pisma  czytelnik i wielbiciel
dzie³ Marii Valtorty. Jak dalece zna³ jej
dzie³a? Co o nich myla³?
Oto jakie wnioski wy³aniaj¹ siê z jego

notatek, zapisków, spostrze¿eñ:
Talenty naturalne, wrodzone oraz dary
nadprzyrodzone po³¹czy³y siê harmonijnie
i wyjaniaj¹ to arcydzie³o w³oskiej literatury religijnej. Byæ mo¿e powinienem napisaæ: arcydzie³o chrzecijañskiej literatury
wiatowej.
Ojciec Allegra widzia³ w pismach Marii
Valtorty arcydzie³o zarówno z powodu jej
literackiej formy (która jest wyjaniona
jego s³owami dary naturalne) jak i ze
wzglêdu na ich zawartoæ (któr¹ okrela
jako dary mistyczne, nadprzyrodzone,
otrzymane w wyniku ascezy). Zauwa¿y³,
¿e jedne i drugie dary s¹ harmonijnie
po³¹czone.
Napisa³ na przyk³ad w roku 1970 z podziwem: Znalaz³em w 1 Licie do Koryntian (14,6) uzasadnienie zarówno teologiczne Poematu Boga-Cz³owieka Marii
Valtorty jak i jego przekonywuj¹cego, charyzmatycznego, nadzwyczajnego charakteru, nawet jedynie z ludzkiego punktu widzenia. w. Pawe³ pisze: Bracia! Przypuæmy teraz, ¿e przybywam do was i modlê siê obcymi s³owami. Czy przyniesie
wam to jak¹ korzyæ, je¿eli w mojej mowie nie znajdziecie objawienia nieznanych
spraw lub wiedzy, pouczenia z natchnienia Bo¿ego lub nauki?
Opinia o. Allegra do³¹czy³a siê do innych wczeniejszych pozytywnych opinii
o tym dziele. Na przyk³ad prof. Nicola
Pende, specjalista wiatowej s³awy w
dziedzinie patologii oraz endokrynologii,
gorliwy katolik i czytelnik zafascynowany
dzie³em Marii Valtorty jako pierwszy okreli³ je mianem arcydzie³a. Napisa³: ...dla
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mnie, to jest prawdziwe arcydzie³o zarówno w stylu jak i w piêknie jêzyka i formy.
Zatrzymuj¹c siê nastêpnie na jednym
szczególe, podkreli³: ...Co wzbudzi³o we
mnie, lekarzu, najwy¿szy podziw i autentyczne zaskoczenie, to mistrzostwo eksperta, z jakim Valtorta opisuje zjawisko,
jakie niewielu doskona³ych lekarzy potrafi³oby opisaæ: scenê agonii Jezusa na krzy¿u. Ogromny ból skurczowy, jaki znosi³
Odkupiciel z powodu ran g³owy, r¹k i stóp,
które podtrzymywa³y resztê cia³a, co powoduje, w opisie Valtorty, skurcze ca³ego
cia³a, zesztywnienie tê¿cowe piersi i cz³onków, co wcale nie m¹ci ani umys³u, ani
woli Pana, a wyra¿a najsilniejszy ból fizyczny, wywo³any najgorsz¹ z mêczarni.
Ca³oæ agonii Jezusa opisana w tym dziele ukazuje dobrze, ¿e to ogromne cierpienie cia³a zatrzyma³o oddech i pracê serca
Syna Cz³owieczego. Wspó³czucie i wzruszenie ogarniaj¹ chrzecijanina czytaj¹cego te wspania³e stronice.
Stanowisko Nicholas'a Pende to jedna
z pierwszych pozytywnych opinii o tym
dziele, które pojawi³y siê w r. 1952, kiedy
pisma nie by³y jeszcze opublikowane, ale
ju¿ by³y dostêpne w zeszytach przepisanych na maszynie. Zapoznali siê z nimi
uczeni i autorytety, odnotowuj¹c swoje
wra¿enia.
Sporód tych znanych opinii przytoczmy inne przyk³ady. Nale¿y do nich wypowied ojca Augustina Bea, sj: ...archeologiczne i topograficzne opisy s¹ przedstawione z godn¹ uwagi dok³adnoci¹,
czytanie pracy jest nie tylko jest interesuj¹ce i przyjemne, ale naprawdê buduj¹ce, a dla ludzi mniej zorientowanych w tajemnicach ¿ycia Jezusa  bardzo pouczaj¹ce. Czyta³em w maszynopisie wiele ksi¹¿ek napisanych przez Mariê Valtortê...
Je¿eli chodzi o egzegezê, nie znalaz³em
¿adnych b³êdów w tekstach, które sprawdza³em...
Wypowiadaj¹c te s³owa ojciec Augustin
Bea by³ Rektorem Papieskiego Instytutu
Biblijnego, wkrótce  kardyna³em.
Abp Alphonsus Carinci: ...to wydaje
mi siê niemo¿liwe, ¿e kobieta o bardzo
prostej i pospolitej wiedzy teologicznej,
niewyposa¿ona w ¿adn¹ ksi¹¿kê przydatn¹ do takiej pracy, by³a zdolna sama napisaæ z tak¹ dok³adnoci¹ strony tak
wznios³e. Nie ma w tym nic, co by³oby niezgodne z Ewangeli¹. Raczej to dzie³o,
bêd¹ce uzupe³nieniem Ewangelii, przyczynia siê do lepszego zrozumienia jej

znaczenia.
Arcybiskup Alphonsus Carinci by³ wówczas Sekretarzem Kongregacji do spraw
Liturgii, póniej  do spraw wiêtych. Wypowiedzia³ siê jako jeden z pierwszych ju¿
w 1946 roku.
Camillus Corsanego: ...Nigdy nie
znalaz³em takiego ca³okszta³tu nauki,
sztuki, pietyzmu i przywi¹zania do tradycyjnej nauki Kocio³a jak w tych pismach
O Ewangeliach Marii Valtorty. Wypowiadaj¹c te s³owa Camillus Corsanego by³
dziekanem adwokatów i profesorem na
Papieskim Uniwersytecie Laterañskim.
Prof. George La Pira, radny i burmistrz
Florencji, obecnie S³uga Bo¿y, którego
proces beatyfikacyjny jest w toku: ...nie
ma tu ¿adnych b³êdów teologicznych, a
treæ stanowi przedmiot mojego wielkiego zainteresowania.
Hugo Lattanzi: "...to s¹ naprawdê
wspania³e strony, zarówno jeli chodzi o
myl jak i formê; opisy sytuacji psychologicznych godne Shakespeare'a, dialogi
prowadzone w sposób godny Sokratesa
czy Platona, a opisy natury i rodowiska
godne najbardziej pomys³owego pisarza."
Kim by³ wypowiadaj¹c siê z takim uznaniem o zapiskach nieznanej nikomu kobiety? Profesorem teologii fundamentalnej na Papieskim Uniwersytecie Laterañskim.
Oto s³owa Prefekta Archiwum Watykañskiego Angelo Mercati: "...Doskonale pamiêtam bardzo dobre wra¿enie, które towarzyszy³o mi podczas czytania tych
setek stron..."
Maurice Raffa, dyrektor Miêdzynarodowego Centrum Porównañ i Syntezy:
Znalaz³em w tym dziele niezrównane bogactwa... Chc¹c wyraziæ stanowisko odnonie jego wartoci wewnêtrznej i estetycznej, chcia³bym podkreliæ jedn¹ rzecz:
aby napisaæ chocia¿ jeden z wielu tomów
sk³adaj¹cych siê na to Dzie³o  potrzeba
by Autora (który w dzisiejszych czasach
nie istnieje), który by³by równoczenie
wielkim poet¹, zdolnym biblijnym uczonym, oddanym teologiem, ekspertem w
dziedzinie archeologii i topografii i dowiadczonym znawc¹ ludzkiej psychologii.
Vittorio Tredici, geolog i mineraolog
stwierdzi³ w 1950: ...Z krytycznego punktu
widzenia to, co najbardziej uderzy³o mnie
w tej Pracy, to by³a doskona³a wiedza, któr¹ pisarka posiada³a na temat Palestyny i
miejsc, gdzie nasz Pan, Jezus Chrystus,

g³osi³ swoj¹ naukê. Wiedza, która w tak
wielu przypadkach przewy¿sza normaln¹
geograficzn¹ albo panoramiczn¹ wiedzê,
staj¹c siê bezporednio topograficzn¹, a
nawet wiêcej: geologiczn¹ i mineralogiczn¹.
Jest tak¿e znany list kardyna³a Giuseppe Siri, arcybiskupa Genui, z dnia 6 marca 1956 r., w którym wyra¿a siê w ten sposób: ...moje wra¿enie podczas czytania
maszynopisu jest wspania³e... Chêtnie
przeczyta³bym jeszcze wiêcej. Wiêksza
iloæ tekstu jedynie utwierdzi³abym mnie
w przekonaniu odnonie tej skromnej czêci, jak¹ dane mi by³o przeczytaæ.
W tym samym roku 1956, ukaza³ siê
pierwszy drukowany tom Dzie³a, rozpoczynaj¹cy jego rozszerzanie, które nigdy
nie zosta³o przerwane. Wspomniany na
samym pocz¹tku ojciec Allegra pozna³
Dzie³o dziewiêæ lat póniej, w 1965 roku.
By³ wówczas misjonarzem w Hong Kongu. Opowiada³ o pismach Marii Valtorty z
prawdziwym entuzjazmem w listach do
wspó³braci, krewnych i przyjació³:
To niemo¿liwe! Nawet geniusz nie
móg³by w taki sposób dokonaæ tej Boskiej
narracji: z pewnoci¹ jest w tym Palec
Bo¿y! W innym z jego listów czytamy:
...jêzyk tego dzie³a jest wiêcej ni¿ dostojny  jest fascynuj¹cy, a kiedy opowiada o
Maryi  jest w nim sama s³odycz i naprawdê niebiañskie oczarowanie.
I w licie z Jerozolimy: Jak tego pragniesz, chcia³bym Ci napisaæ tak wiele
rzeczy o Naszym Panu widzianym przez
kogo, kto przebywa w Jego stronach, ale
tak bardzo brakuje czasu... Jednak¿e zapewniam Ciê, ¿e Poemat Boga-Cz³owieka ogromnie przewy¿sza jakiekolwiek
opisy  nie mówiê o sobie, poniewa¿ nie
wiem jak to opisaæ  ale o jakimkolwiek
innym pisarzu... To jest Praca, która sprawia, ¿e wzrasta siê w wiedzy i mi³oci "o"
i "do" Pana Jezusa i Jego wiêtej Matki.
Do koñca 1970 roku wiele stron pamiêtnika ojca Allegra jest powiêconych w³anie Dzie³u Marii Valtorty: Niektóre rozmowy Pana Jezusa, których zasadniczy
temat jest jedynie sugerowany w Ewangeliach, jest tym Dziele rozwiniêty z niezwyk³¹ naturalnoci¹, z ³¹czeniem myli
tak logicznym, tak spontanicznym, tak po³¹czonym z czasem, miejscem i okolicznociami, jakiej nigdy nie znalaz³em u najs³awniejszych egzegetów...
W tym Dziele znajdujê mnóstwo rewelacji, które nie s¹ sprzeczne z treci¹
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Vox Domini
Ewangelii, jedynie uzupe³niaj¹ opowiadania w nich zawarte...
Jeli chodzi o egzegezê Valtorty, by³oby konieczne, by napisaæ o tym ksi¹¿kê; tutaj ograniczam siê do potwierdzenia, ¿e nie znajdujê ¿adnych innych pism
znakomitych egzegetów, które uzupe³niaj¹
i rozjaniaj¹ kanoniczne Ewangelie tak naturalnie, tak spontanicznie i tak ¿ywo, jak
dokonuje tego Dzie³o Valtorty.
To, co zadziwia mnie najbardziej to
fakt, ¿e Valtorta nigdzie nie pope³ni³a b³êdów teologicznych. Przeciwnie  oddaje
ujawnione tajemnice w sposób ³atwy w odbiorze dla czytelnika, przedstawiaj¹c je w
przystêpnym i nowoczesnym jêzyku.
Dogmaty, których obronê Koció³ kontynuuje w przeci¹gu wieków... s¹ uroczystym potwierdzeniem wiary Aposto³ów.
Poprzez niewypowiedziany charyzmat,
Valtorta zosta³a ponownie zanurzona we
wra¿liwej, poruszaj¹cej, spontanicznej
wierze Aposto³ów, zw³aszcza w. Jana.
Poza Ewangeliami, nie znam ¿adnego innego ¿ywotu Jezusa, który mo¿na by
porównaæ do Poematu, tak samo, jak nie
znam ¿adnego innego ¿ywotu w. Piotra
czy w. Jana, który przedstawi³by charaktery tych dwóch Aposto³ów w sposób tak
¿ywy jak u Valtorty.
Jeli chodzi o tajemnicê wspó³cierpienia i wspó³odkupienia Maryi, wydaje mi
siê, ¿e Valtorta przez jej zakres, gruntownoæ i psychologiczne zg³êbianie Serca
Dziewicy, przeciga nawet wiêtego Bonawenturê i w. Bernarda.
Potê¿n¹ i poruszaj¹c¹ w jej tragicznym przeznaczeniu postaci¹ Poematu...
jest Maria, matka Judasza, która by³a tak
bardzo kochana przez Jezusa. ¯aden
poeta czy dramaturg nie wymyli³by nigdy
sylwetki tak silnej, tak delikatnej i równoczenie tak budz¹cej litoæ, jak dzieje siê
to w przypadku tej nieszczêliwej i ³agodnej kobiety.
Godny zauwa¿enia jest te¿ sposób, w
jaki Jezus wyjania Stary Testament, odnosz¹c zawsze ka¿dy konkretny temat do
teraniejszoci, do rozwijaj¹cej siê ju¿ i
maj¹cej siê wype³niæ ery mesjañskiej.
Od czasu kiedy przeczyta³em i czytam
"Poemat Boga-Cz³owieka" Marii Valtorty,
nie znajdujê upodobania w ¿adnej innej
powieci o tematyce biblijno-ewangelicznej.
Powiedzia³bym równie¿, ¿e w tym
Dziele, wiat palestyñski za czasów Jezusa ukazuje siê przed naszymi oczami
w ca³ej swej pe³ni; najlepsze i najgorsze
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cechy charakteru wybranych ludzi  postaci skrajnych i niewolników wszelkich
miernoci  tañcz¹ ¿ywo przed naszymi oczami.
...Zapraszam czytelników Poematu... do zapoznania siê ze stronami powiêconymi Zmartwychwstaniu, zachêcam do rekonstrukcji wydarzeñ dnia
Paschy, aby przekonaæ siê jak harmonijnie wszystko razem jest tam powi¹zane, co próbowa³o ju¿ zrobiæ tak wielu
egzegetów, jednak bez wiêkszego powodzenia...
Ksi¹¿ka ogromnej wielkoci, skomponowana w wyj¹tkowych okolicznociach i w stosunkowo bardzo krótkim
czasie: oto jest aspekt fenomenu Valtorty.
W dialogach i w rozmowach, które
tworz¹ strukturê Dzie³a Valtorty, oprócz
niepowtarzalnej spontanicznoci (odnosz¹cej siê do dialogów), jest co ze staro¿ytnoci i czasów kap³añskich (w rozprawach); jednym s³owem: doskona³e
t³umaczenie mówionego aramejskiego
lub hebrajskiego, w energicznym, polimorficznym, krzepkim w³oskim.
Uwa¿am, ¿e Dzie³o dopomina siê
uznania jego nadprzyrodzonego pochodzenia... Teraz, bez przewidywania orzeczenia Kocio³a, które zawsze przyjmujê
z absolutn¹ uleg³oci¹, pozwalam sobie
na potwierdzenie, ¿e... jeli chodzi o Poemat... rodz¹cy dobre owoce, w wiêkszej
ni¿ kiedykolwiek liczbie osób, mylê, ¿e
to Dzie³o pochodzi od Jezusa.
Opinie S³ugi Bo¿ego, czcigodnego ojca
Gabriela Allegra, z którego relacjonujemy
jedynie kilka wyj¹tków, podzielili równie¿
inni uczeni. O wiele póniej, w 1971 roku,
inny znany uczony, biblista, dyrektor Muzeum Watykañskiego, Gianfranco Nolli, w
licie napisa³ na temat tego Dzie³a:
Przeczyta³em tê pracê z du¿ym zainteresowaniem i spostrzeg³em, ¿e Valtorta
opisuje miejsca, zwyczaje, stroje z naprawdê du¿¹ precyzj¹, któr¹ rzadko mo¿na by spotkaæ nawet u kogo, kto jest
obeznany z tym wszystkim: prawdziw¹
przyjemnoci¹ jest czytanie tego i jest to
niezwykle po¿yteczne... Ka¿dego, kto czyta Poemat Boga-Cz³owieka ogarnia b³ogos³awieñstwo i wewnêtrzny pokój...
W 1973 roku, s³ynny mariolog, Gabriel
M. Roschini, O.S.V., wyrazi³ siê w ten sposób: ...Mariologia, która ukazuje siê w pismach Marii Valtorty by³a dla mnie prawdziwym odkryciem. ¯aden inny pisarz

Czcigodny Ojcze Gabrielu,
który pozna³e i pokocha³e pisma
dane nam przez Pana, dopomó¿,
by pozna³o je jak najwiêcej ludzi...

maryjny ani nawet suma wszystkich pism
maryjnych, jakie przeczyta³em i przestudiowa³em, nie by³a w stanie daæ mi tak
jasnego, tak ¿ywego, tak kompletnego, tak
wietlanego i tak fascynuj¹cego pojêcia prostego, a jednak wznios³ego  o arcydziele Boga: Maryi.
Jeden z najwiêkszych filozofów naszych czasów, Cornelius Fabro, w licie z
1979 roku, mówi³ o Poemacie Boga-Cz³owieka, ¿e jest to duchowa praca i styl poród najbardziej niezwyk³ych we wspó³czesnym Kociele, do odnowienia wewnêtrznego naszej wiary i mi³oci Odkupiciela wiata; a w innym licie z 1981
roku, zauwa¿y³: ...¿yjemy wród filozoficznej osch³oci, a lektura ta otwiera przede
mn¹ blask wiat³a nawet w naszych czasach agonii ducha.
Wydaje siê niemo¿liwe, ¿e obok takich
autorytatywnych i sprzyjaj¹cych temu
Dzie³u pozytywnych opinii, s¹ te¿ opinie
negatywne. Niestety. Dzie³o to bywa czasem przedmiotem gwa³townych ataków.
Emilio Pisani prezentuj¹c ksi¹¿kê, w której zebra³ opinie tych, którzy atakuj¹ i tych,
którzy broni¹ pism Marii Valtorty, napisa³
na koniec: "Zostawiamy czytelnikom
"urok" odkrywania we wspomnianej ksi¹¿ce, wrogów Dzie³a Marii Valtorty, ich argumentowanie i ich ducha krytyki, pamiêtaj¹c, ¿e to czemu zaprzeczaj¹ ma pochodzenie Boskie."
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Z pism Marii Valtorty z 11 sierpnia 1943

«Pisz¹c, spe³niasz
Moj¹ Wolê...»

Jezus mówi:
Wczoraj wieczorem twój kuzyn
dziwi³ siê i martwi³, ¿e podczas pisania nie ustaj¹ twoje cierpienia. Dlaczegó¿ mia³yby ustawaæ? Pos³annictwa s¹ zawsze bolesne dla ludzkiej
natury. Cia³o cierpi s³u¿¹c Bogu. Lecz
im bardziej cierpi, tym jest owocniejsza praca ducha.
Kiedy Ja w najwy¿szym stopniu
wype³ni³em moj¹ misjê? W godzinach mojego najwiêkszego cierpienia. I Ja nie mia³em wtedy pociechy,
jak¹ masz ty, Ja bowiem w tych godzinach by³em opuszczony przez
Ojca. Ja za ciê nie opuszczam.
Czy¿ to nie wystarcza z nawi¹zk¹, aby wynagrodziæ ciê za cierpienie tej garci popio³u, jak¹ jest twoje
cia³o? Oczywicie, ¿e tak. Moja obecnoæ sama w sobie ju¿ by wystarczy³a. Tymczasem Ja udzieli³em ci nie
tylko mojej obecnoci u twego boku,
lecz tak¿e mojej pieszczoty, [daru] widzenia Mnie i s³yszenia.
Krzy¿ niesiony w ten sposób nie jest
ju¿ krzy¿em dla duszy. Jest nim jeszcze
dla cia³a i krwi. Ale te odda³a Mi w ca³kowitej ofierze i trzeba, aby zosta³y tak poch³oniête, gdy¿ w ofierze wymazuj¹ siê ich
grzechy, o których  sama te¿ jeste o tym
przekonana  nie muszê mówiæ, aby je
przypominaæ. Da³a mi je przez wzgl¹d na
siebie i wiele rzeczy. Zatem one nios¹
krzy¿ ca³kowitego cierpienia, bo s³uszne
jest, aby tak siê dzia³o.
Czy wiesz, czego dokonujesz, pisz¹c?
Spe³niasz moj¹ wolê. Wolê odnosz¹c¹ siê
do misji, jak¹ chcê, aby wype³ni³a. Nawet gdyby tylko jedna dusza, tylko jedna,
odnalaz³a drogê dziêki twemu cierpieniu,
które z punktu widzenia ludzi zdaje siê nieludzkie, by³oby ono usprawiedliwione.
Ja  walcz¹c z lêkiem konania  do
ostatniej chwili spe³nia³em moje pos³annictwo Nauczyciela i Odkupiciela. Przypo-

Przek³ad z angielskiego:
Katarzyna Radwañska

mnij sobie Kajfasza, Pi³ata, niewiasty jerozolimskie, Dyzmê. A¿ do ostatniej chwili, a¿ do koñca  pociesza³em, poucza³em, ocala³em. I tylko Ja wiem, ile cierpia³em! W porównaniu z Moim cierpieniem
twoje jest niczym!
Nie jest uczeñ nad Mistrza, w niczym,
i skoro twój Mistrz wycierpia³ tyle, by odkupiæ ludzi, to jak¿e ty, id¹c Jego ladami, chcesz cierpieæ mniej od Niego?
Zreszt¹, Ja wiem do jakiego stopnia
mogê ciê dowiadczyæ. A skoro ciê mocno przygniatam [cierpieniem], to znak, ¿e
dajê ci zarazem zdolnoæ do zniesienia
tego dodatkowego cierpienia i ¿e potrzeba cierpienia jest nieskoñczona w tej
strasznej godzinie, w której ¿yjecie. Udrêka ofiar jest tak wielka, ¿e zapobiega ruinie nie  materialnej, lecz duchowej, która
jak chmura obci¹¿ona mg³¹ jest gotowa
w³anie zalepiæ duchy i doprowadziæ do
ruiny, materialnie i jeszcze wiêkszej,
wszystko co ocala³o.
Nieco póniej odpowiadaj¹c dalej na
moj¹ skargê, co do bolesnej perspektywy, któr¹ mi ukaza³, Jezus mówi:

Ale¿, Mario, nie jest przewidziane, aby
przyjació³ki Jezusa unika³y cierpieñ. Podczas Mêki wasz biedny Jezus mia³ za jedyn¹ pociechê obecnoæ swej Matki. Maryja nie uroni³a ¿adnego mojego jêku, nie
przeoczy³a ani jednej mojej ³zy, ani jednego zmarszczenia skóry, skurczu miêni,
skrzywienia twarzy, szlochu, rzê¿enia.
Tyle samo razy w³ócznia wnika³a w
Jej matczyne Serce, ale nie uchyla³a
siê od tego, bo wiedzia³a, ¿e Jej obecnoæ by³a jednym umocnienie jej Jezusa.
Ma³a Maria powinna byæ w tym
podobna do wielkiej Maryi. Jeszcze
teraz cierpiê, cierpiê tak bardzo wobec uporu ludzi. Powtarzam: chcia³bym umrzeæ na nowo, aby zbawiæ
was o ludzie, którzy wpadacie w b³oto tysi¹ca win. Cierpiê bardzo... nie
mogê ukoiæ mojego bólu. A mówiæ o
tym oznacza roztoczyæ przed s³uchaj¹cym wizjê bardzo smutnej przysz³oci.
Jednak lekko jest p³akaæ razem.
Nie odsuwaj ramienia, bo opar³em o
nie moj¹ G³owê, na któr¹ ludzkoæ
wciska koronê z cierni. Te same ciernie uk³uj¹ równie¿ ciebie. Pomyl tylko: nasze ³zy i nasza krew bêd¹ ofiarowane razem w wysi³ku powstrzymania kary. To jest bardzo potrzebne.
Inne rzeczy s¹ bezu¿yteczne i na nowo
³¹cz¹ was z mocami z³a. Tymczasem ofiara ocala. Gdyby tylko na tej ziemi, która
siê sta³a piek³em, zrodzi³o siê wiele dusz
ofiarnych!...
Powtarzam siê nie dlatego, ¿e brak mi
s³ów, lecz dlatego, ¿e te s³owa zawieraj¹
klucz do zbawienia.
Ojcze, cierpiê bardzo. Ró¿ne przeczucia drêcz¹ mnie bardziej ni¿ moje bóle fizyczne i wzmagaj¹ je. Wyznajê, ¿e rozumuj¹c jak cz³owiek chcia³abym umrzeæ,
aby przed nimi uciec. Ale jak ojciec widzi
to te¿ nale¿y do pola boleci, jakie Bóg
dla mnie obsia³, muszê wiêc zbieraæ i spo¿ywaæ to jako chleb mego ¿ycia.
A wiêc... naprzód. Otaczaj¹ mnie ciernie ró¿nego rodzaju, Jezus bowiem ukazuje mi horyzonty krwi i ognia, a Lucyfer
usi³uje wstrz¹sn¹æ mn¹ sugeruj¹c mi, ¿e
nied³ugo zostanê sama (bez Nauczyciela), On bowiem jest mn¹ ju¿ zmêczony.
Zostawiam go, niech mówi, jednak cierpiê z tego powodu.
Na szczêcie trwa niewidzialna Obecnoæ i w mojej nicoci daje mi wszystko.
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wiêty lekarz
Józef Moscati
wiêty Józef Moscati to lekarz i naukowiec, a zarazem spo³ecznik, który ¿y³
w niezbyt odleg³ych nam czasach, w latach 1880-1927. Najkrócej i zarazem najtrafniej scharakteryzowa³ jego postaæ Jan
Pawe³ II w czasie uroczystoci kanonizacyjnych na Placu wiêtego Piotra w Rzymie, kiedy powiedzia³:
Mê¿czyzna, którego dzisiaj nazwiemy wiêtym Kocio³a powszechnego,
przedstawia siê nam jako konkretna aktualizacja idea³u chrzecijañskiego cz³owieka wieckiego. Józef Moscati, lekarz,
ordynator oddzia³u szpitalnego, wnikliwy
badacz, docent uniwersytetu w dziedzinie
fizjologii ludzkiej i chemii fizjologicznej, ¿y³
swoimi licznymi zajêciami z ca³ym zaanga¿owaniem i powag¹, jakiej wymaga
prze¿ywanie tej delikatnej profesji. Z tego
punktu widzenia Moscati tworzy przyk³ad
nie tylko do podziwiania, ale do naladowania przede wszystkim przez pracowników s³u¿by zdrowia. Przedstawia siê on
równie¿ jako przyk³ad dla tych, którzy nie
podzielaj¹ jego wiary.
Jest zatem postaci¹ uniwersaln¹ i dlatego warto poznaæ jego ¿ycie i dzie³o,
zw³aszcza teraz, gdy w Polsce lekarze opuszczaj¹ chorych.

HISTORIA RODZINY
Rodzina Moscati pochodzi³a z Santa
Lucia di Serino, ma³ej miejscowoci w prowincji Avellino. Tu w 1836 roku urodzi³ siê
ojciec przysz³ego wiêtego, Franciszek,
który ukoñczy³ wydzia³ prawa i zrobi³ b³yskotliw¹ karierê w magistraturze. By³ sêdzi¹ s¹du w Cassino, naczelnikiem s¹du
w Benewento, radnym Trybuna³u Apelacyjnego, pocz¹tkowo w Ankonie, a nastêpnie w Neapolu. W Cassino Franciszek Moscati o¿eni³ siê z Ros¹ de Luca, markiz¹
z Roseto, któr¹ pozna³ w tym miecie. Z
tego zwi¹zku urodzi³o siê dziewiêcioro
dzieci.
Józef by³ dzieckiem siódmym z kolei.
Urodzi³ siê 25 lipca 1880 r. w Benewento.
Rodzina osiedli³a siê tam w 1877, poniewa¿ Franciszek Moscati zosta³ mianowa-
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ny naczelnikiem miejscowego
s¹du.
Benewento by³o miastem,
które po oko³o omiu wiekach
rz¹dów papieskich zosta³o
w³¹czone do Królestwa Italii.
Ostatni delegat apostolski,
monsignore Edward Agnelli,
na po¿egnanie otrzyma³ honory wojskowe od ¿o³nierzy
nowego re¿imu. Miasto zmienia³o swe oblicze, ¿ycie i
wchodzi³o pod rz¹dy pañstwa
w³oskiego. Tak opisuje to Lauro Maio w swojej pracy zatytu³owanej wiêty Józef Moscati i Benewento miasto jego
narodzin:
Wed³ug porz¹dku politycznego z Piemontu, zakony zosta³y wyw³aszczone, zakonnicy wypêdzeni, archiwa sfa³szowane,
linie architektoniczne starych budynków
oszpecone albo zniszczone. Niektórzy
oczekiwali rzeczy nowych i odmiennych,
inni obawiali siê tego. Klan masoñski zaimportowany ze strefy przygranicznej, on
tak¿e mia³ swój sprzyjaj¹cy okres.
Kiedy rodzina Moscati przyby³a do
Benewento, zamieszki by³y w znacznej
mierze umierzone.
Józef Moscati pochodzi³ zatem z licznej rodziny. Franciszek Moscati i Rosa de
Luca, rodzice wiêtego, mieli piêcioro
dzieci podczas pobytu w Cassino: Januarego, Alberta, bliniaczki Mariê i Annê
(zmar³e w m³odym wieku, w roku 1875)
oraz drug¹ Mariê. W Benewento w roku
1878 narodzi³a siê kolejna córka Anna,
przez rodzinê nazywana Nin¹. By³a ona
zawsze blisko brata i pomaga³a mu w dzie³ach dobroczynnych. W wieku czterech lat
umar³a Maria. W Ankonie urodzi³ siê Eugeniusz, a w Neapolu (w 1884 roku) Dominik, który póniej zosta³ burmistrzem
miasta.
Nina by³a jedyn¹ kobiet¹, która prze¿y³a w rodzinie Moscati. Towarzyszy³a
Józefowi przez ca³e ¿ycie i pomaga³a w

dzie³ach mi³osierdzia i apostolacie. By³o
miêdzy nimi pewne nadzwyczajne podobieñstwo duchowe. Nina zmar³a cztery
lata po Józefie, 24 wrzenia 1931 roku.

LATA NAUKI
W roku 1889, po ukoñczeniu szko³y
podstawowej, Józef Moscati zapisa³ siê do
Liceum Klasycznego Wiktora Emanuela.
Maturê klasyczn¹ uzyska³ z najlepszymi
ocenami. W 1897 r. rozpocz¹³ studia na
Wydziale Medycznym, a 4 sierpnia 1903
roku na podstawie pracy na temat: Urogeneza w¹trobowa  otrzyma³ dyplom z
najwy¿szymi ocenami i laurem, a praca
ta zosta³a uznana jako godna opublikowania.
Józef Moscati trzyma³ siê z daleka od
wszelkich ekstremizmów i rozumiej¹c, ¿e
jego g³ównym zadaniem jest nauka, unika³ wszystkiego tego, co mog³o go od niej
odci¹gaæ. Nadto dobrze rozumia³, ¿e powa¿ne i dog³êbne studia wymagaj¹ spokoju i pogody ducha. W czasie pierwszych
trzynastu lat pobytu w Neapolu, dwa razy
rodzina Moscati zosta³a dotkniêta ciê¿k¹
¿a³ob¹. 19 grudnia 1897 roku, tego samego roku, w którym Józef zapisa³ siê na
Uniwersytet, ojciec Franciszek dozna³
krwotoku mózgowego, a w roku 1892 w
Turynie, podczas parady wojskowej, brat

2/2007
Albert upad³ z konia doznaj¹c urazu czaszki z nastêpowymi objawami padaczki.

DECYDUJ¥CA MIERÆ
Józef czêsto wiele godzin spêdza³ z
bratem, aby mu s³u¿yæ pomoc¹. To dowiadczenie wp³ynê³o na jego wybór studiów medycznych. mieræ Alberta by³a
bolesnym dowiadczeniem, które bêdzie
wspomina³ ca³e ¿ycie. Tak wiêc po otrzymaniu dyplomu ukoñczenia studiów, uniwersytet i szpital by³y pierwszymi polami
pracy m³odego lekarza Józefa. Od 1903
do 1908 roku pracowa³ w Szpitalu dla Nieuleczalnie Chorych na stanowisku koadiutora (pomocnika) nadzwyczajnego, dziêki zwyciêstwu w konkursie, w którym uplasowa³ siê na pierwszym miejscu listy, wykazuj¹c siê doskona³ym przygotowaniem.
W 1908 roku zwyciê¿y³ w konkursie
na asystenta zwyczajnego chemii fizjologicznej, rozwijaj¹c aktywnoæ w laboratoriach i w badaniach naukowych w Instytucie Fizjologii.
Przez ca³y ten okres zajmowa³ siê chorymi w salach Szpitala Nieuleczalnie Chorych. Niewyt³umaczalne s¹ dla nas zdolnoci kliniczne, wynikaj¹ce z dowiadczenia praktycznego przy ³ó¿ku chorego, które doæ wczenie zacz¹³ wykazywaæ. Takich zdolnoci faktycznie nie zdobywa siê
w laboratorium chemii fizjologicznej.
Studia, badania naukowe i sukcesy
profesora Moscatiego przesz³y wielkimi
krokami, ciesz¹c jego braci, jeli nie wspomnieæ próby, jakiej zosta³ poddany 8 kwietnia 1906 roku w czasie wybuchu Wezuwiusza. Z krateru wydobywa³y siê rzeki
lawy, kamienie i popió³, które zagra¿a³y
mieszkañcom pobliskich okolic. W Torre
del Greco, miasteczku po³o¿onym na p³ycie Wezuwiusza, szeæ kilometrów od krateru, swoj¹ filiê mia³y Zjednoczone Szpitale Neapolitañskie. Przebywali tam starcy, paralitycy i chorzy nie mog¹cy siê poruszaæ. Moscati, przeczuwaj¹c niebezpieczeñstwo, uda³ siê tam szybko, aby pomóc wszystkim opuciæ budynek. Krótko
potem sufit zawali³ siê, szczêliwie nie
grzebi¹c ¿adnych ofiar.
Dwa dni póniej Józef Moscati wys³a³
list do dyrektora Zjednoczonych Szpitali,
proponuj¹c nagrodzenie wszystkich, którzy mu pomagali. A dla siebie? Poprosi³,
aby go nawet wród nich nie wymieniaæ.

EWANGELICZNA POKORA
Zachowanie Moscatiego, nie chc¹cego siê ujawniaæ, uniemo¿liwia nam pozna-

nie szczegó³ów jego dzie³a w przypadku
innego nieszczêcia, które nawiedzi³o
Neapol. Epidemia cholery w 1911 roku.
O Moscatim z tamtego okresu wiemy
jedynie, ¿e zosta³ powo³any przez ministerstwo do laboratorium Inspektoratu
Zdrowia Publicznego, ¿eby przeprowadziæ
badania nad pochodzeniem chorób i stosownymi rodkami do ich zwalczania. Zakoñczy³ swoje zadanie z najwiêksz¹, zwyczajn¹ sobie starannoci¹. Przedstawi³
sprawozdanie na temat koniecznych dzia³añ jakie nale¿y podj¹æ, aby uzdrowiæ sytuacjê miasta i odczuwa³ satysfakcjê widz¹c realizacjê wielu swoich propozycji.

WIEDZA
I ODPOWIEDZIALNOÆ
W trzydziestym pierwszym roku ¿ycia,
doktor Moscati zwyciê¿a w konkursie na
koadiutora zwyczajnego w Zjednoczonych
Szpitalach. Konkurs by³ bardzo wa¿nym
wydarzeniem, gdy¿ nie odbywa³ siê przez
wiele lat pocz¹wszy od 1880 roku. Przyst¹pili do niego lekarze ze wszystkich
stron Italii. Profesor Cardarelli, cz³onek
komisji egzaminacyjnej, by³ zdziwiony
przygotowaniem Moscatiego i,
jak relacjonowa³ to brat Józefa Moscatiego, Eugeniusz, powiedzia³ on, ¿e przez 60 lat nauczania nigdy nie spotka³ podobnego m³odzieñca i ¿e bêdzie go ceni³ przez ca³e swoje
¿ycie oraz uczyni swoim lekarzem osobistym...!
Od tego czasu grupy m³odych studentów i lekarzy towarzyszy³y mu od ³ó¿ka do ³ó¿ka
w czasie wizyt w salach chorych, aby posi¹æ tajemnicê
jego sztuki.
W tym samym roku, na
wniosek Antoniego Cardarelli,
Królewska Akademia Medyczno-Chirurgiczna mianowa³a go
Cz³onkiem Zrzeszonym, a Ministerstwo Owiaty nada³o mu
tytu³ docenta w zakresie chemii fizjologicznej.
Warto tutaj przytoczyæ
wspania³e wiadectwo przygotowania merytorycznego oraz
postawy m³odego naukowca i
lekarza, jakie pozostawi³ nam
profesor Kajetan Quagliarello
na temat konkursu w 1911
roku:

Chodzi³o o konkurs oczekiwany od
wielu lat, do którego przyst¹pili najbardziej
wykszta³ceni lekarze i docenci z Neapolu
i Mezzogiorno. Na konkurs przeznaczono tylko szeæ miejsc. W komisji uczestniczy³y takie postacie jak: Antoni Cardarelli, Henryk de Renzi, Beniamin de Ritis.
Józef Moscati równie¿ przyst¹pi³ do
konkursu. Fakt ten zosta³ oceniony nie
tylko jako zuchwa³oæ, ale po prostu, jako
bezczelnoæ, jednak wynik by³ jednym
triumfem [...] a nagroda przyznana zosta³a wród oklasków wspó³zawodnicz¹cych
konkurentów. Józefa Moscatiego og³oszono zwyciêzc¹ konkursu z pierwsz¹ lokat¹. (Kajetan Quagliariello, Józef Moscati,
z Medicus kwiecieñ-grudzieñ 1948)

WIARA
W dokumentach bêd¹cych wprowadzeniem do procesu beatyfikacyjnego
mo¿emy przeczytaæ:
S³uga Bo¿y ¿y³ w tym czasie, w którym, z powodu laicyzmu, jak siê powszechnie mówi, masa ludzi zosta³a oderwana od Kocio³a. Wiarê oddzielono i postawiono w opozycji do nauki, dzia³alnoæ za-

Z siostr¹ Nin¹ 
Józef jako dziecko
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wodowa w wymiarze wiary chrzecijañskiej zosta³a oddzielona od sztuk wyzwolonych i zajêæ cywilnych oraz zosta³a zamkniêta w niewidzialnych granicach sumienia.
Przeciw takiemu bardzo zgubnemu laicyzmowi Opatrznoæ Bo¿a wzbudzi³a
wspania³e osoby wieckie, które ubogacone duchem apostolskim, w ró¿ny sposób mog³y praktykowaæ i wspomagaæ stan
kap³añski: znakomitych doktorów, którzy
na sobie samych pokazywali zadziwiaj¹ce zjednoczenie wiary i nauki, znakomitych mieszczan, którzy we w³asnej dzia³alnoci zawodowej wyra¿ali w sposób
otwarty, wiarê. Odznaczali siê pomiêdzy
wszystkimi uczciwoci¹ i byli najwiêkszym
po¿ytkiem dla spo³eczeñstwa.
Józef Moscati by³ lekarzem i naukowcem, który nie szczêdzi³ si³ wykorzystuj¹c
najnowsze zdobycze wiedzy i umiejêtnoci, aby ca³kowicie powiêciæ siê chorym
i biednym. Pomimo intensywnej pracy,
przede wszystkim w szpitalu, profesor Moscati przyj¹³ te¿ kierownictwo Instytutu
Anatomii Patologicznej, wczeniej zarz¹dzanego przez prof. Lucjana Armanni.
Instytut z powodu zaniedbania by³ w
stanie upadku. Jak stwierdza profesor
Quagliariello: Moscati szybko sta³ siê
prawdziwym mistrzem æwiczeñ autopsyjnych. Poprzednik, Lucjan Armanni pozostawi³ po sobie nad wejciem napis:
Hic est locus ubi mors gaudet succurrere vitae. (Oto jest miejsce, gdzie
mieræ cieszy siê, ¿e mo¿e pomóc ¿yciu).
Ale w sali sekcyjnej, jak pisze Miko³aj
Donadio, brakowa³o znaku religijnego.
rodowisko by³o surowe, odbieraj¹ce nadziejê, jak wszystkie miejsca, gdzie chodzi jedynie o materiê. Moscati postanowi³
zmieniæ ponury charakter sali. Umieci³ u
góry na cianie tak, ¿eby dominowa³ nad
wszystkim, krucyfiks z napisem:
Ero mors tua, o mors (O mierci,
bêdê twoj¹ mierci¹), cytat z proroka Ozeasza (Oz 13,14).
Ale ¿ycie nie koñczy siê ze mierci¹,
lecz ma swoje przed³u¿enie w lepszym
wiecie. Po odkupieniu, wszystkim zosta³
przyrzeczony dzieñ, który znowu po³¹czy
nas z drogimi zmar³ymi, dzieñ który nas
wyniesie do najwy¿szej Mi³oci! [Z listu
Moscatiego do pana Mariconda, 27 lutego 1919 roku]

MATKA
Józef Moscati, pomagaj¹c tak wielu
chorym nie móg³ pomóc swojej matce,
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która chorowa³a na cukrzycê, poniewa¿
wówczas choroba ta by³a nieuleczalna.
Mama w. Józefa Moscatiego umar³a 25
listopada 1914 roku.
Zanim odda³a ducha, powiedzia³a do
dzieci: Dzieci moje, sprawcie abym umar³a zadowolona. Unikajcie zawsze grzechu,
który jest najwiêksz¹ chorob¹ ¿ycia.
Józef wspomina³ j¹ zawsze. Kilka lat
póniej, kiedy w styczniu 1922 roku insulina zosta³a u¿yta u ludzi, profesor Moscati
by³ wród pierwszych, którzy zastosowali
j¹ u chorych w Neapolu. Jako jeden z
pierwszych przygotowywa³ grupê lekarzy
do leczenia cukrzycy.
O swoich rodzicach tak pisa³ w licie z
20 stycznia 1920 do Carlotty Petravella,
która straci³a matkê:
Tak¿e ja, jako ch³opiec straci³em ojca,
a nastêpnie jako cz³owiek doros³y  matkê. Mój ojciec i moja matka s¹ obok mnie.
Czujê ich czu³¹ obecnoæ. Usi³ujê ich naladowaæ w prawoci, czerpiê z tego odwagê, a jeli b³¹dzê, nawo³uj¹ mnie do
dobra, tak jak wczeniej dawali mi dobre
rady za ¿ycia...
24 maja 1915 roku W³ochy przyst¹pi³y do wojny i rozpoczêto rekrutacjê ¿o³nierzy. 8 lipca Eugeniusz Moscati, brat
wiêtego, wyjecha³ na front. Józef Moscati
tak¿e zg³osi³ siê jako wolontariusz, ale nie
zosta³ przyjêty, poniewa¿ dowódcy wojskowi zmilitaryzowali Szpital dla Nieuleczalnie Chorych, w którym pracowa³ i nie
chcieli pozbywaæ siê swego cennego zaplecza medycznego, maj¹c na wzglêdzie
nap³yw rannych z frontu.

LEKARZ CZASU WOJNY
W okresie walk przebada³ i leczy³ oko³o
3000 ¿o³nierzy, po których pozosta³y
dzienniki i historie choroby. Dla nich by³
nie tylko lekarzem, ale zawsze gotowym i
czu³ym pocieszycielem. Z owych lat pochodzi grupowa fotografia, na której widaæ Moscatiego z innymi lekarzami (zdjêcie w. Józefa, na stronie 50, jest wyciête
z tej fotografii). Przechowywa³ j¹ wród
swoich pami¹tek.
¯ycie Józefa Moscati stawia³o przed
nim liczne wyzwania, w których musia³ dokonywaæ wyborów, czêsto dla nas zaskakuj¹cych, zwa¿ywszy, ¿e kariera naukowa by³a niejako w zasiêgu jego rêki. Moscati po tym, jak zast¹pi³ profesora Filipa
Bottazzi, który wówczas by³ dyrektorem Instytutu Fizjologii i rektorem Uniwersytetu
Neapolitañskiego, zosta³ przez niego wyznaczony do badañ naukowych oraz do

prowadzenia eksperymentów w Instytucie
Chemii Fizjologicznej.
By³ dobrze znany w rodowisku medycznym równie¿ jako wspó³pracownik i
redaktor pisma specjalistycznego. Publikowa³ w nim ró¿ne artyku³y naukowe, a
miêdzy innymi Reformê Medyczn¹. Z powodu tego ostatniego, w 1911 roku, profesor Rummo zaproponowa³ mu, aby zosta³ korespondentem wydania w jêzyku
niemieckim i angielskim, jêzykach, które
zna³ bardzo dobrze. Od 1903 roku  roku
uzyskania dyplomu  do 1916 roku opublikowa³ ponad 27 prac naukowych.
Rodzi siê pytanie: dlaczego profesor
Moscati z takim ¿yciorysem naukowym i
dydaktycznym nigdy nie mia³ katedry?
Wielu jego kolegów zazdroci³o mu
zdolnoci oraz wielkiej liczby studentów,
którzy uczêszczali na jego wyk³ady. Jednak prawdziw¹ odpowied na ten temat
da³ profesor Kajetan Quagliariello, w cytowanym ju¿ artykule umieszczonym w
czasopimie Medicus:
Bêd¹c zobowi¹zany do zapewnienia
pracy katedry Chemii Fizjologicznej, pozostawionej bez obsady w nastêpstwie
mierci profesora Malerba (zmar³ pod koniec 1917 roku), wydzia³u przeznaczonego dla Moscatiego, który podczas d³ugiego okresu choroby Malerby prowadzi³ nauczanie ciesz¹ce siê du¿ym uznaniem
kierownictwa i uczniów, po jego mierci,
da³ do zrozumienia, ¿e nie zaakceptowa³by wyboru swojej osoby. Zasugerowa³ i
poleci³ mnie, w wyniku czego owo stanowisko zosta³o mi przyznane [...].

REZYGNACJA Z KARIERY
Z MI£OCI DO LUDZI
Józef Moscati zrezygnowa³ z zajêcia
siê wy³¹cznie dydaktyk¹. Zrobi³ to z mi³oci do swojego szpitala i swoich uczniów,
których liczba wokó³ niego stale wzrasta³a. Powiêci³ wszystko swoim chorym oraz
szkoleniu m³odych lekarzy. Szpital sta³ siê
jego domem, jego mi³oci¹, jego sanktuarium. Chocia¿ by³ obdarzony naprawdê
nadzwyczajn¹ intuicj¹ kliniczn¹, nie zaniedbywa³ korzystania z laboratorium, a jego
nadzwyczajne przygotowanie chemiczne
i bakteriologiczne pozwala³o mu u¿ywaæ
najbardziej wyszukanych metod badawczych do diagnozowania chorych.

NIEZWYK£Y DAR
O jego umiejêtnociach jako lekarza
mo¿emy dowiedzieæ siê przedstawiaj¹c
spotkanie ze wspania³ym tenorem Enrico
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Caruso.
Powróci³ on do rodzinnego Neapolu po
krwotoku, który wyst¹pi³ w czasie koncertu w Nowym Jorku. By³ badany w najlepszych klinikach w Ameryce i Rzymie. Nikt
nie by³ w stanie postawiæ w³aciwej diagnozy. W koñcu uda³ siê po pomoc do Moscatiego. Ten postawi³ trafn¹ diagnozê,
chocia¿ nie móg³ ju¿ pomóc czterdziestoomioletniemu tenorowi.
S³awa Moscatiego jako nauczyciela i
lekarza by³a bezdyskusyjna. Z uznaniem
mówiono o jego wyk³adach, zdolnociach
diagnostycznych, pracy pomiêdzy chorymi. Rada Administracyjna szpitala oficjalnie zajê³a stanowisko w 1919 roku ustanawiaj¹c go Kierownikiem III Sali dla mê¿czyzn. W nawi¹zaniu do jego nowego tytu³u musimy dodaæ, powy¿szy awans by³
wielk¹ radoci¹ dla przyjació³, asystentów
i uczniów. Nikt bardziej ni¿ on nie zas³u¿y³ na to stanowisko. Tak¿e Moscati by³ z
tego powodu szczêliwy, jednak uwa¿a³,
¿e sukcesy w szpitalu powinny s³u¿yæ jedynie chorym, dla których anga¿owa³ siê
w pracê. Taki jest sens listu z 26 lipca1919
roku adresowanego do senatora G. D.Andrea, prezydenta Zjednoczonych Szpitali
Neapolu:
Jako ch³opiec patrzy³em z zainteresowaniem na Szpital dla Nieuleczalnie
Chorych, który pokazywa³ mi w oddali z
tarasu domu mój ojciec, inspiruj¹c we
mnie wspó³czucie dla bezimiennego bólu
umierzanego w jego murach. Ogarnia³o
mnie zbawienne zak³opotanie. Zaczyna³em rozmylaæ nad przemijaniem wszystkich rzeczy i z³udzenia opada³y, jak spadaj¹ kwiaty w gaju pomarañczy, który mnie
otacza³.
Wówczas wszystko pojmowa³em
przez pryzmat rozpoczêtych studiów literackich; nie podejrzewa³em i nie ni³em,
¿e pewnego dnia w tym bia³ym budynku,
w którego oknach pojawiali siê, jak blade
widma, leczeni chorzy, móg³bym zajmowaæ najwy¿sze stanowisko kliniczne.

CELEM  WIECZNOÆ
Stosunek Moscatiego do wszelkich
tytu³ów i zaszczytów by³ nacechowany
spojrzeniem z perspektywy wiecznoci:
¯ycie jest chwil¹. Honory, tryumfy, bogactwo i wiedza upadaj¹ przed spe³nieniem siê g³osu stworzenia, przed krzykiem
Boga skierowanym do cz³owieka grzesz¹cego: umrzesz! Ale ¿ycie nie koñczy
siê wraz ze mierci¹. Ma swój dalszy ci¹g
w lepszym wiecie. Wszystkim po akcie

odkupienia wiata zosta³ przyrzeczony
dzieñ, który po³¹czy nas z naszymi bliskimi i przeniesie do najwy¿szej Mi³oci!. (z
listu z 27 lutego 1919 do pani Mariconda, która straci³a siostrê.)
Pomimo opuszczenia katedry uniwersyteckiej, Józef Moscati by³ zawsze profesorem i mistrzem. Wybra³ pozostanie blisko chorych, ale nie zaniecha³ nauczania.
Dawa³o to mo¿liwoæ spotykania siê z m³odzie¿¹ i rozmawiania z ni¹. Zobaczmy, co
pisa³ profesor Moscati do profesora Franciszka Pentimalli:
Uwa¿a³em, ¿e wszyscy m³odzi, którzy stali siê godni tego, aby ze swoich rodzin wejæ pomiêdzy nadzieje, trudy, niepokoje, na drogê najszlachetniejszej medycyny, maj¹ prawo do doskonalenia siê,
czytaj¹c w ksiêdze, nie napisanej czarnymi literami na bia³ym tle, ale poprzez biel
³ó¿ek sal szpitalnych, laboratorium, poprzez podtrzymywanie cierpi¹cych ludzkich cia³ i poprzez materia³ naukowy, ksiêgê, która powinna byæ czytana z nieskoñczon¹ mi³oci¹ i wielkim zaanga¿owaniem
dla bliniego. S¹dzê, ¿e powinno siê
uwiadomiæ sobie koniecznoæ nauczania
m³odych, aby brzydzili siê zwyczajem
utrzymywania tajemniczo i zazdronie
owoców w³asnego dowiadczenia. To dowiadczenie trzeba im przedstawiaæ.
Niektórzy, widz¹c, ¿e studenci otaczaj¹ t³umnie katedrê Moscatiego, usi³owali
zabroniæ mu nauczania. Kiedy w koñcu,
pomimo przeszkód jakie przed nim stawiano, otrzyma³ docenturê, napisa³ refleksjê, która jest jedn¹ z bardziej znanych:
Kochaj prawdê, poka¿ kim jeste,
bez udawania, bez strachu i bez wzglêdu na cokolwiek. Gdyby prawda kosztowa³a ciê przeladowanie  przyjmij je,
a jeli cierpienie  znie je. Je¿eli dla
prawdy powiniene z³o¿yæ w ofierze
siebie i swoje ¿ycie, b¹d mê¿ny w cierpieniu.
Nauka i wiara, jak to siê dzieje niejednokrotnie dzisiaj, dla wielu jest trudna do
pogodzenia. Józef Moscati od czasów studenckich oraz jako lekarz i profesor, nie
zamyka³ siê w ciasnym krêgu nauki ludzkiej, lecz umia³ wznosiæ siê do rozwa¿añ
wy¿szej natury, przekonany, ¿e prawda
ludzka i prawda boska pochodz¹ z jednego ród³a: Boga  nieskoñczonej prawdy.

REFLEKSJE WIÊTEGO
Znamienne s¹ w zwi¹zku z tym liczne
listy Moscatiego, jak ten do doktora Augustyna Consoli z Lagonegro z 22 lipca

1922 roku:
Chocia¿ jest Pan daleko, niech Pan
nie przestaje pielêgnowaæ i weryfikowaæ
ka¿dego dnia swoich umiejêtnoci. Postêp
zasadza siê na sta³ej krytyce tego, czego
siê nauczymy. Jedyn¹ niezniszczon¹ i niezniszczaln¹ nauk¹ jest nauka objawiona
przez Boga, nauka maj¹ca w Nim kres!
We wszystkich Pana dzie³ach, nakierowanych na Niebo i na wiecznoæ ¿ycia i duszy, ukierunkuje siê Pan wówczas zupe³nie odmiennie, ni¿ sugerowa³yby to wzglêdy czysto ludzkie, a Pana aktywnoæ bêdzie inspirowana dobrem.
Inne rozwa¿anie na temat stosunku
miêdzy wiar¹ i nauk¹ jest zawarta w pewnym licie do doktora Antoniego Guerricchio z Matery:
Przypominam sobie wielu m³odych,
obiecuj¹cych, pe³nych ducha powiêcenia
i cnoty, przepe³nionych dobrym entuzjazmem, którzy musieli pójæ w rozsypkê,
zdruzgotani przez nepotyzm, niezdecydowanie, przez egoizm kap³anów nauki! [...]
Nie nauka, lecz mi³osierdzie zmieni³o w
pewnych okresach wiat; i tylko bardzo
niewielu ludzi przesz³o do historii poprzez
naukê; ale wszyscy mog¹ pozostaæ wieczni, znakiem wiecznoci ¿ycia, w którym
mieræ  jeli oddaliby siê ca³kowicie dla
dobra  nie jest niczym innym jak etapem,
metamorfoz¹ do wst¹pienia wy¿ej.

LEKARZ BIEDAKÓW
Moscati przez wielu by³ nazywany lekarzem biedaków. Liczne s¹ wiadectwa
ukazuj¹ce nadzwyczajn¹ intuicjê w odnajdowaniu ludzi chorych i potrzebuj¹cych.
Wród licznych epizodów, przedstawimy
niektóre z nich.
 Pewnego razu, zawiadcza doktor
Brancaccio wys³a³em do profesora pewn¹ m³od¹ kobietê chor¹ na grulicê, z kartk¹, na której opisa³em warunki ekonomiczne biednej pacjentki. Profesor Moscati
zbada³ j¹, przepisa³ kuracjê, nie wzi¹³ ¿adnej zap³aty i po¿egna³ chor¹; a ta z wielkim zdziwieniem spostrzeg³a, ¿e w karcie
z diagnoz¹, znajduje siê banknot 50-lirowy, umieszczony tam przez profesora bez
jednego s³owa (wówczas by³a to suma
doæ pokana).
 Opowiada Jezuita O. Antoni de Pergola, który wróciwszy z Vico Equense zatrzyma³ siê razem z Moscatim w Castellammare di Stabia i skierowa³ siê z nim
do biednego domostwa pewnego chorego kolejarza. Koledzy chorego pracuj¹cy
w tym samym poci¹gu prosili profesora,
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aby przyszed³. Moscati zacz¹³ badanie,
gdy w tym samym czasie oni zbierali miêdzy sob¹ pieni¹dze, aby zap³aciæ profesorowi honorarium. Moscati spostrzeg³ to
i wówczas zbli¿y³ siê do nich i z ca³¹ prostot¹ zwróci³ siê tymi kilkoma s³owami:
Skoro wy, ujmuj¹c czêæ swojej twardej pracy, przyszlicie z pomoc¹ waszemu choremu przyjacielowi, ja przy³¹czam
siê do waszych ludzkich uczuæ i wnoszê
wk³ad do tego swoj¹ kwot¹, aby chory
móg³ otrzymaæ konieczne rodki do wyleczenia choroby i przeznaczy³ na ten cel
30 lirów.
 Siostra sercanka opowiedzia³a, ¿e
Moscati, poproszony do chorej, zapisa³ jej
leczenie, a wróciwszy nastêpnym razem
zobaczy³, ¿e nie zosta³o ono zrealizowane. Zorientowa³ siê, ¿e mieszkanie, mimo
i¿ by³o du¿e, ukrywa³o biedê i szybko znalaz³ sposób, aby zaopatrzyæ ich bez wzbudzania zachwytu; powiedzia³ s³owami
przygany, ¿e kiedy prosi siê lekarza, trzeba wype³niaæ zalecenia. Potem oddali³ siê.
Rodzina zasmuci³a siê, ale w jaki czas
póniej, zmieniaj¹c
chorej poduszki, znalaz³a banknot 500-lirowy.
Doktor Moscati,
by uciec od podziwiania jego mi³osierdzia,
ukry³ je pod p³aszczykiem wymówek i osch³oci.

po jego mierci, jest wiadectwo kardyna³a Neapolu Alessio Ascalesi. Po modlitwie nad cia³em Moscatiego, zwracaj¹c
siê do cz³onków rodziny, powiedzia³:
Profesor nie nale¿y do was, ale do
Kocio³a. Nie ci, którym leczy³ cia³a, ale
ci, którym uratowa³ duszê, wyszli mu na
spotkanie, kiedy wst¹pi³ do góry.

S£AWA, KULT I £ASKA...
Szacunek i czeæ, jaka za ¿ycia otacza³a profesora Moscatiego, wybuch³a po
jego mierci, a p³acz i ból tych, którzy go
znali, szybko przemieni³ siê we wzruszenie, entuzjazm i modlitwê. Uciekano siê
do niego w ró¿nych potrzebach. Wielu potwierdza³o otrzymanie przez jego wstawiennictwo ³ask fizycznych i duchowych.
16 lipca 1931 roku rozpoczêto proces
informacyjny w Kurii w Neapolu.
10 maja 1973 roku Kongregacja Do
Spraw wiêtych w Rzymie wyda³a Dekret
o heroicznoci cnót, tytu³em którego Józef Moscati nazwany zosta³ Czcigodnym.
W miêdzyczasie zbadano dwa cuda
natychmiastowego wyzdrowienia przypi-

ODEJCIE
DO PANA...

Mordercza praca
i brak wypoczynku
da³y jednak znaæ o
sobie.
12 kwietnia 1927
roku, w Wielki Wtorek, po Mszy wiêtej
i przyjêciu Komunii,
jak to czyni³ codziennie, Józef Moscati
przebywa³ rano w szpitalu, a nastêpnie
powróci³ do domu. Po skromnym posi³ku
prowadzi³ badanie pacjentów, którzy do
niego przychodzili. Oko³o godziny 15 poczu³ siê le, usiad³ w fotelu, a chwilê póniej spokojnie odda³ ducha.
Mia³ 46 lat i 8 miesiêcy.
Wieæ o jego mierci rozesz³a siê natychmiast, a ból by³ powszechny. Przede
wszystkim szczerze op³akiwali go biedni,
poniewa¿ utracili swojego dobroczyñcê.
Pomiêdzy pierwszymi wiadectwami
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sywane Moscatiemu.
16 listopada 1975 roku papie¿ Pawe³
VI w czasie uroczystej celebracji na Placu wiêtego Piotra og³osi³ Józefa Moscatiego b³ogos³awionym.
W 1977 roku, dwa lata po beatyfikacji, nast¹pi³o kanoniczne badanie cia³a:
koci zosta³y u³o¿one na nowo, a cia³o z³o¿ono pod o³tarzem Kocio³a Nawiedzenia.
Kult Moscatiego coraz bardziej wzrasta³. Do kanonizacji zosta³ wybrany i zbadany cud wyleczenia w roku 1979 m³odego Józefa Montefusco z bia³aczki, a dok³adniej: ostrej bia³aczki mieloblastycznej.

Tego cz³owieka uznano za straconego.
Matka Rosaria Rumieri, przybita z powodu bolesnej diagnozy, we nie zobaczy³a
fotografiê lekarza w bia³ym kitlu. Zwierzy³a siê z tego proboszczowi, który opowiedzia³ jej o b³ogos³awionym lekarzu Józefie Moscatim. Posz³a do kocio³a Gesú
Nuovo i rozpozna³a oblicze z fotografii
widzianej we nie. Od tego czasu zaczê³a modliæ siê do Moscatiego. Syn Józef w
krótkim czasie ca³kowicie wyzdrowia³.
Nie by³ poddany ¿adnemu leczeniu i
podj¹³ swoj¹ ciê¿k¹ pracê jako kowal.
O¿eni³ siê. Ma dzieci.
Po d³ugich badaniach, 28 kwietnia
1987, papie¿ Jan Pawe³ II ustali³ datê kanonizacji na 25 padziernika tego samego roku.
Od 1 do 30 padziernika odbywa³a siê
w Rzymie VII sesja ogólna Synodu Biskupów, która dotyczy³a Powo³ania i misji
ludzi wieckich w Kociele i wiecie w 20
lat po soborze Watykañskim II. Nie mog³o
byæ lepszego zbiegu okolicznoci: Józef
Moscati by³ cz³owiekiem wieckim, który
rozwin¹³ swoje
pos³annictwo w
Kociele i wiecie. Jego kanonizacja by³a oczekiwana przez naukowców, lekarzy
i studentów uniwersyteckich,
którzy wspominali jego postaæ jako
naukowca i cz³owieka wiary.
25 padziernika 1987 roku,
na placu wiêtego Piotra, papie¿
Jan Pawe³ II, w
obecnoci oko³o
100.000 osób,
og³osi³ Józefa Moscatiego wiêtym. Na
Mszy wiêtej kanonizacyjnej by³ obecny
wraz z matk¹ cudownie uzdrowiony 29letni Józef Fusco.
Wspomnienie liturgiczne wiêtego Józefa Moscatiego zosta³o ustalone na 16
padziernika.

Na zdjêciu:
T³um towarzyszy przeniesieniu
zw³ok wiêtego lekarza
do kocio³a Gesu Nuovo
16 listopada 1930 roku.
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Ks. prof. René Laurentin

WSZYSCY S¥ WEZWANI DO
PE£NI MI£OCI I SZCZÊCIA
Wielu sporód was przeczyta³o Prawdziwe ¯ycie w Bogu, które otrzyma³a Vassula i lektura ta by³a dla nich odkryciem.
Bóg, którego wyobra¿ali sobie jako dalekiego, abstrakcyjnego, nagle zosta³ odkryty jako Bóg ¿yj¹cy. Dziêki tym ksi¹¿kom,
w momentach uprzywilejowanych, kiedy
Vassula prowadzi rozmowê z Chrystusem, nie mówilicie ju¿: Ach!
Ona to ma szczêcie, jest wyró¿niona, ale rozumielicie, ¿e ten
dialog mi³osny Boga z Vassul¹, to
dialog, do którego sami jestecie
wezwani, który na was czeka i ¿e
jest tak¿e dla was dostêpny.
I mylê, ¿e w³anie na tym polega charyzmat Vassuli. Ona jest tylko przyk³adem. Pozostaje prosta,
skromna, nie wynosi siê ponad innych; usi³uje  zobaczcie, trochê
jak kap³an w czasie Mszy w. 
znikn¹æ sama, by oddaæ g³os Bogu.
Byli tacy, którzy telefonowali do
mnie ze s³owami: Przeczyta³em
ksi¹¿ki Vassuli i to odmieni³o moje
¿ycie i wyjaniali mi szczegó³owo,
jak ca³e ich ¿ycie zmieni³o siê; jak
nabra³o sensu, podczas gdy przedtem nie mia³o zbyt wielkiego sensu. ¯yli trochê jak poganie, a w gruncie
rzeczy trochê jak zwierzêta, i odkryli nowy
wymiar w ich ¿yciu: mi³oæ. I mówili mi:
Ojciec jest teologiem, co myli o tym Koció³? Odpowiedzia³em, ¿e nie znam tych
ksi¹¿ek. Dali mi zatem numer telefonu i
zatelefonowa³em. Dosz³o do mojego spotkania z Vassul¹. Postawi³em jej kilka pytañ, na próbê.
Koció³ oczywicie mówi, ¿e trzeba byæ
ostro¿nym, i to prawda, trzeba byæ
ostro¿nym, trzeba rozeznawaæ. Jej odpowiedzi na postawione pytania  to nie by³y
pytania podchwytliwe, ale autentyczne
pytania  naprawdê mnie uderzy³y.
Zapyta³em: Jak d³ugo bêd¹ trwaæ te
przes³ania, jakie pani otrzymuje? Odpowiedzia³a mi: Otrzyma³am obietnicê, ¿e
przez ca³e moje ¿ycie. Zatem jak d³ugo?
Wykrzyknê³a: Och! Oby jak najszybciej
siê to skoñczy³o!
Pragnie byæ tylko z Bogiem, jak wszyscy prawdziwi widz¹cy, których znam.

17 wrzenia 2005 poproszono ks. Laurentina o wyg³oszenie kilku s³ów wstêpu o
Prawdziwym ¯yciu w Bogu, aby przedstawiæ Vassulê licznej miêdzynarodowej publicznoci w Montreux.

Có¿ zatem ja tutaj robiê? Wystarczy³oby przecie¿, aby ona do was przemówi³a,
gdy¿ znajdzie odpowiednie s³owo, aby
ono odbi³o siê echem w waszych sercach.
Teolodzy to najczêciej ci, którzy zanudzaj¹ i za to was przepraszam. Mówiê jedynie po to, aby stwierdziæ, ¿e to przes³a-

nie, ¿yj¹ce, konkretne, obrazowe, jakie
ona otrzymuje  czyli stylem podobne do
Biblii, a nie do stylu teologów  zgadza
siê z doktryn¹ Kocio³a, której gwarantem
jest Papie¿ i biskupi, a przede wszystkim
zgadza siê w³anie z Bibli¹. Jako teolog
mówiê zawsze, ¿e im bli¿sze Biblii s¹ jakie treci, tym bardziej s¹ konkretne i
prawdziwe.
Czym zatem jest przes³anie Vassuli? Prawdziwym ¯yciem w Bogu. Dlaczego? Bo Bóg jest Mi³oci¹.
Ona jest Jego ¿yciem. On nas kocha i
wzywa nas do dzielenia z Nim Jego ¿ycia. To co bardzo prostego Bóg nas
stworzy³, On nas stwarza zreszt¹ w tym
momencie. Jak powiedzia³a Vassula, gdyby nie by³o Boga, nie istnielibymy. Istniejemy przez Niego. Tylko Bóg istnieje przez
samego siebie, my istniejemy, gdy¿ Bóg
nas stwarza. On nas stwarza.
Ale mo¿e powiecie: zatem, jestemy
zale¿ni od Boga! Nie, nie jestemy za-

le¿ni, poniewa¿ Bóg stwarza nas jako istoty wolne. On nam daje tê sam¹ wolnoæ,
któr¹ Sam posiada. On nam daje autonomiê i nawet mo¿noæ zapominania o Nim,
zaniedbywania Go, walczenia z Nim, jak
demony albo ludzie, który Go zwalczaj¹.
Tak wiêc Bóg nas stwarza, ale stwarza
nas, szanuj¹c nasz¹ wolnoæ.
Do greckich filozofów, który w
sposób genialny odkryli Boga,
nale¿y Parmenides. On  dziêki
rozumowaniu i zarazem prorockiemu natchnieniu  dostrzeg³
wszystko. Widzia³, ¿e Bóg by³
wszystkim. Nie odró¿nia³ Boga
od wiata, ale naprawdê w jego
systemie filozoficznym wszystko
ju¿ by³o.
Jednym z ostatnich wielkich
filozofów greckich by³ Arystoteles. On dostrzeg³, ¿e jest BógStwórca. wiat jest przelotny, nie
istnieje z siebie samego. Jest
tylko jeden Byt  a nawet musi
istnieæ taki Byt  jedyny, który
istnieje przez Siebie samego i
jest jedyny. To go doprowadzi³o
do pewnego impasu, gdy¿ powiedzia³: Bóg, to wspania³oæ:
akt czysty, to znaczy ten, który ³¹czy
wszystko to co jest wartociowe, piêkne,
dobre, wszystko to, co jest najlepszego w
wiecie. Wszystko to jest w Nim, a reszta
to s¹ odbicia Boga. Z jego logiki filozoficznej wynika wniosek, ¿e Bóg jest jeden.
Ale co oznacza, ten Bóg? Czy On kocha?
Czy ja bêdê zdolny Go kochaæ? I je¿eli ja
Go kocham, czy to Mu s³u¿y do czego?
Tu jednak filozofia nie mog³a mu nic powiedzieæ. Trzeba by³o, ¿eby Bóg przemówi³!
Tysi¹c lat przed Arystotelesem Bóg,
który jest ród³em wolnoci, przemówi³.
Objawi³ siê Moj¿eszowi, mówi¹c mu
(przed uwolnieniem ludu): Ja jestem.
Moj¿esz powiedzia³ do Niego: Muszê
przekazaæ to orêdzie ludowi, ale lud nie
bêdzie mi wierzy³. Jakie jest Twoje imiê?
Wtedy Bóg poda³ Swoje imiê: JestemKtóry-Jestem. To znaczy: jestem Istnieniem i, domylnie, Przyczyn¹ wszystkiego.

57

Vox Domini
Jestem Stwórc¹  to jest wyra¿one
w terminach osobowych: Ja Jestem 
sformu³owanie dobrze znane Vassuli. Filozofowie greccy, który prze³o¿yli Bibliê 
cilej ¿ydowscy uczniowie Arystotelesa,
który prze³o¿yli Bibliê  powiedzieli: JaJestem-Który-Jestem, Ten-Który-Jest,
po grecku to nie brzmi dobrze. Prze³o¿yli
jêzykiem Arystotelesa: Jestem Bytem. To
mia³o wyra¿aæ istotê. Tysi¹c lat przed Arystotelesem, Biblia mówi³a: Bóg jest Bytem!. Tym Bytem jest Bóg, który mówi.
To Bóg, który mówi: Ja. To Bóg lituj¹cy
siê nad Swoim ludem w Egipcie, zniewolonym batami dozorców, którzy przypieszaj¹ uderzenia, aby wytwarzano wiêcej
cegie³. To Bóg, który przychodzi uwolniæ
Swój lud przez Moj¿esza. Równoczenie
On siê objawia! I to Jestem-Tym-KtóryJest wyra¿a transcendencjê Boga. Ale nie
tylko Jego transcendencjê, gdy¿ ten Bóg
kocha Swój lud, lituje siê nad ka¿dym, poniewa¿  Biblia to mówi  On stworzy³ cz³owieka na Swój obraz i na Swoje podobieñstwo.
Bóg nie jest tylko ca³kiem Inny, jak
mówi¹ filozofowie i teologowie, ale On jest
Wszystkim-Bliskim. Kiedy Bóg stworzy³
cz³owieka, powiedzia³  te s³owa s¹ na
pierwszych stronach Biblii  utwórzmy
cz³owieka na Nasz obraz, na Nasze podobieñstwo. Bóg mówi Nasze, poniewa¿ Bóg nie jest sam, Bóg nie jest samotny. Bóg jest Mi³oci¹. On jest w Trzech
Osobach. Takie bêdzie ostatnie s³owo
Nowego Testamentu.
Bóg jest Mi³oci¹  takie jest te¿ to
objawienie, poufne zwierzenie Boga. Ja
nie jestem Bogiem dalekim, abstrakcj¹,
która budzi strach filozofów. On jest Mi³oci¹, to znaczy, ¿e od ca³ej wiecznoci Bóg
istnieje, ale nie istnieje jako sam jeden.
Istnieje Bóg Ojciec, który objawi³ siê w Starym Testamencie, najpierw jako Bóg Ojciec, ale który nigdy nie istnia³ sam. On
nie powiedzia³ do siebie: Bêdê Ojcem
pewnego dnia. Nie, od ca³ej wiecznoci
On rodzi Syna, jedynego Syna, w którym
ca³y siê zawiera i który jest z nim Jednym.
Bóg, Jego Syn, jest w Nim i On w Swoim
Synu. I Ojciec daje wszystko równemu
Sobie Swojemu Synowi i Syn Mu zwraca
wszystko ze spontaniczn¹ wdziêcznoci¹
(jak¹ powinnimy mieæ, gdy¿ Bóg nas
stworzy³, gdy¿ Bóg daje nam ¿ycie). I równoczenie ta sta³a wymiana Ojca i Syna,
ten ca³kowity mi³osny dar Ojca dla Syna i
w zamian Syna dla Ojca, to co jest we-
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wn¹trz Nich, ta mi³oæ, ich dar wzajemny,
ich wzajemnoæ, to jest Duch wiêty. To
nie jest drugi syn, nie, to jest sama ich
mi³oæ.
To trochê jak w ognisku rodzinnym.
Gdy mê¿czyzna i kobieta poznaj¹ siê, s¹
w nich dwa ja, które zbli¿aj¹ siê do siebie wzajemnie. Stopniowo rodzi siê miêdzy nimi jedno my. My zajmuje coraz
wiêcej miejsca. Kiedy jedno lub drugie jest
nieobecne, to my pozostaje. Istniej¹c w
mi³oci, wiedz¹, co jeden zrobi³by na miejscu drugiego, choæ w danej chwili nie maj¹
ze sob¹ bezporedniego kontaktu. Jeli
macie szczêcie jako ma³¿eñstwo stajecie siê te¿ rodzicami  posiadacie dzieci.
Tak wiêc problem jest nastêpuj¹cy: Bóg
jest Mi³oci¹. On wszystko stworzy³ z mi³oci i zaprasza ludzi do wiecznego dzielenia Jego mi³oci. Nie jestemy zwierzêtami. Nie jestemy bydlêtami, które zakoñcz¹ swoje istnienie po krótkim trwaniu ¿ycia ludzkiego. Jestemy powo³ani do pe³ni mi³oci, do bezmiaru szczêcia, które
jest w Bogu.
A wiêc Bóg nas zaprasza do tej mi³oci i d³ugo trzeba by to wyjaniaæ. Co
to jest mi³oæ?
To czêsto jedno z najbardziej wieloznacznych pojêæ, najbardziej pomieszanych  tak¿e w dialogach mi³osnych  dla
ludzi, którzy wyjawiaj¹ swoj¹ mi³oæ, by
siê pobraæ. Ja ciebie kocham mo¿e tak¿e mieæ dwa znaczenia, przeciwne. Mo¿e
oznaczaæ chcê ciebie mieæ, chcê ciebie posiadaæ; czasem  chcê nad tob¹
górowaæ, kiedy cz³owiekiem kieruje po¿¹danie, mi³oæ egoistyczna. Taka postawa mo¿e prowadziæ to do gwa³tu z po¿¹dliwoci i nawet do zabójstwa zgwa³conej
osoby, czyli ukazaæ najgorsze oblicze mi³oci przeinaczonej, zniekszta³conej.
Zdarza siê jednak, ¿e ja ciebie kocham znaczy: chcê twojego szczêcia,
chcê twojego dobra, chcê, bymy prowadzili to samo ¿ycie i jestem gotów daæ ci
moje ¿ycie, jeli to konieczne  jak rodzice s¹ gotowi powiêciæ swoje ¿ycie dla
dzieci. Ten dar urzeczywistnia siê te¿ we
wzruszaj¹cy sposób  gdy jeden z ma³¿onków starzeje siê, przedwczenie choruje. Jeli ³¹czy ich prawdziwa mi³oæ,
wspó³ma³¿onek pe³en si³ pozostanie przy
tym, który jest s³abszy, zamiast odchodziæ
do nowego ¿ycia z kim innym. Taka postawa jest obrazem mi³oci Boga. Podobnie jest z wasz¹ mi³oci¹ do dzieci. To
obraz mi³oci Boga, mi³oæ prowadzi do

równoci. Wasze dzieci nie znacz¹ mniej
dla was ni¿ wy sami. Przeciwnie, mi³oæ
oddaje was na ich us³ugi, tak jak mi³oæ
Boga sk³ania Go do s³u¿enia nam, ka¿dego dnia.
Ale nie zdajemy sobie z tego sprawy,
poniewa¿ ¿yjemy wiar¹, jakby w nocy, bo
przecie¿ Boga nie widzimy. Nawet Vassula, która ma kontakt z Bogiem, widzi tylko w pewien sposób, trochê przefiltrowany  a ju¿ bardzo piêkny  obraz Ojca,
Syna i Ducha wiêtego. Bóg jest ponad
wszystkim i kiedy Go ujrzymy, bêdzie to
pe³ni¹: pe³ni¹ szczêcia, mi³oci, poznania.
Tego w³anie mamy siê uczyæ, bêd¹c
jeszcze pogr¹¿eni w nocy tu, na niskoci.
Uczyæ siê kochaæ. Bóg pouczy³ nas, ¿e
je¿eli mówimy kochamy Boga, a nie kochamy naszego bliniego i nie chcemy mu
s³u¿yæ, to nie ma w nas mi³oci (por. 1 J ).
Biblia stwierdza dalej, ¿e je¿eli mówimy, i¿ kochamy Boga, ale nie kochamy
bliniego rzeczywicie, konkretnie, to jestemy k³amcami. To przez mi³oæ, któr¹
mamy do innych, do rodziny, a tak¿e do
ludzi wokó³ nas, bêdziemy zmieniaæ nasze ¿ycie. Zamiast naturalnego egoizmu,
który wszystko sprowadza do siebie, pojawi siê co przeciwnego: poznamy mi³oæ
Boga, która sprawia, ¿e oddajemy siê na
s³u¿bê drugiego cz³owieka.
Wiêcej szczêcia jest w dawaniu ani¿eli w braniu  powiedzia³ Jezus (por. Dz
20,35). Uczymy siê tego w ¿yciu, uczymy
siê tego bardzo w rodzinie, ¿e wiêcej jest
szczêcia w dawaniu ni¿ w braniu. Pan
szeæ razy powtarza w Biblii: Kto chce
straciæ swoje ¿ycie, ten je ocali, a kto chce
zachowaæ swoje ¿ycie dla siebie ten je
straci (por. Mt 8,35). Poniewa¿ znajdziemy siê w pe³ni w mi³oci, kiedy mi³oæ
Boga pewnego dnia nas zgromadzi. Tymczasem tu na ziemi trzeba ni¹ ¿yæ codziennie, staraj¹c siê ¿yæ tak jak Vassula.
Ona nie jest osob¹ egzaltowan¹ ani skomplikowan¹. Nauczy³a siê ¿yæ ¿yciem w
Bogu w swojej rodzinie, kontaktuj¹c siê z
innymi ludmi.
O tym mówi teologia. O tym mówi Biblia. O tym mówi ostatnie polecenie Chrystusa modl¹cego siê za nas wszystkich,
¿ebymy byli jedno jak Mój Ojciec i Ja
jedno jestemy, On we Mnie i Ja w Nim,
jak Ojciec jest we Mnie i Ja w Nim (J
17,22).
To ku tej pe³ni mi³oci mamy d¹¿yæ. Jej
mamy uczyæ siê na ziemi codziennie.

2/2007
Ojciec dr Tomislav Pervan, OFM

Wspomnienie o arcybiskupie
Franjo Franiciu (1912-2007)
czyli o tym, który zawsze podziwia³ Bo¿e dzia³anie
Ks. abp dr Franjo Franiæ urodzi³ siê 29
grudnia 1912 w Kastel-Kambolevac. 17
marca 2007 zasn¹³ spokojnie w Panu w
klinicznym szpitalu w Splicie. W tym samym miecie 25 grudnia 1936 roku zosta³ wywiêcony na kap³ana. By³ nauczycielem religii w gimnazjum w Splicie i prefektem seminarium.
Doktoryzowa³ siê z dziedziny teologii
dogmatycznej w Rzymie na Papieskiej
uczelni Gregorianum. Potem przez wiele
lat pracowa³ jako profesor w Wy¿szej
Szkole Teologicznej w Splicie. Na biskupa mianowano go 22 wrzenia 1950, a
uroczystoæ konsekracji odby³a siê 17
grudnia 1950 roku.
Pocz¹tkowo by³ biskupem pomocniczym i wikariuszem generalnym w Splicie. 27 wrzenia 1954 zosta³ mianowany
arcybiskupem diecezji Split-Makarska i
metropolit¹ metropolii Split. 16 padziernika 1988 przeszed³ na emeryturê.
W okresie swej najwiêkszej aktywnoci i wytê¿onej pracy duszpasterskiej, jako
d³ugoletni profesor teologii dogmatycznej,
by³ uczestnikiem II Soboru Watykañskiego oraz cz³onkiem soborowych komisji.
Biskupi¹ pos³ugê sprawowa³ w trudnych
historycznych czasach. Stanowczo umacnia³ wiernoæ Ewangelii i Ojcu wiêtemu,
jednoczenie wysi³ki kierowa³ ku postêpowi ekumenizmu, zabiega³ o dialog w zró¿nicowanej spo³ecznoci Jugos³awii.
Uroczystoci pogrzebowe i po¿egnanie arcybiskupa Franjo Franicia odby³y siê
w rodê, 21 marca 2007, w Konkatedrze
w. Piotra w Splicie, gdzie zosta³ pochowany.
Arcybiskup Franjo Franiæ odwiedza³
kilkakrotnie Medziugorje. Udziela³ licznych
wywiadów dla ró¿nych czasopism. Znane jest jego zdanie wypowiedziane ju¿ na
pocz¹tku wydarzeñ:
Królowa Pokoju zdzia³a³a
Swoimi objawieniami przez szeæ lat
wiêcej ni¿ wszyscy biskupi razem
wziêci przez 40 lat pracy

w naszych diecezjach.
W zaawansowanym wieku biblijnych
patriarchów, maj¹c 95 lat, arcybiskup odszed³ na spoczynek do wiecznej szczêliwoci. Inni napisz¹ gdzie indziej o jego
kazaniach, o biskupim urzêdzie i pasterskiej pracy, prawie wy³¹cznie podczas sprawowania w³adzy przez komunistów w ówczesnym pañstwie, doceni¹ jego wyrany opór wobec komunizmu, jako ideologii
przeciw naturze i Bogu, której on  jako
prawdziwy wiadek wiary  siê opiera³. By³
wiadkiem w pierwotnym sensie tego
okrelenia: tak¿e jako mêczennik, z jego
nieustêpliw¹ postaw¹, gdy¿ wiedzia³, ¿e
wszystkie ideologie i w³adze wywo³uj¹ce
w ludziach lêk trwaj¹ w istocie krótko.
Arcybiskup Franiæ by³ niez³omnym cz³owiekiem wiary i patriot¹ i kocha³ sw¹ ojczyznê. By³ ekspertem we wszystkich teologiczno-filozoficznych nurtach i pr¹dach.
Jako dobry znawca historii Kocio³a, a w
niej  dzia³ania Ducha wiêtego przepowiedzia³ i g³êboko prze¿y³ upadek komunizmu. Wiedzia³, ¿e nie jest mo¿liwe zawarcie pokoju z tymi ideologiami, jednak
cz³owiek powinien je badaæ, aby poznaæ,
ile s¹ warte i oceniæ w wietle teologii.
Jednak w tej chwili chcielibymy siê
skupiæ na jego entuzjastycznym przyjêciu,
na postawie i obronie Medziugorja w Kociele i w wiecie.
Zdarzenia w Medziugorju na pocz¹tku
lat 80-tych ubieg³ego stulecia by³y dla arcybiskupa Franicia marszami modlitwy
wokó³ warownego nowo¿ytnego Jerycha,
które sprawi³y, ¿e ten komunistyczny olbrzym na o³owianych nogach  run¹³.
Kiedy dzi spogl¹damy na pocz¹tki
Medziugorja, nie jest mo¿liwe, aby nie wyci¹gn¹æ wniosku, ¿e Niebo pos³u¿y³o siê
w³anie arcybiskupem Franiciem, który
sta³ siê gorliwym orêdownikiem i obroñc¹
zdarzeñ i widz¹cych, przed wszystkimi
wewnêtrznymi i zewnêtrznymi natarciami.
W naszym kraju mia³ opiniê najbardziej
uczonego biskupa i teologa. Kardyna³

Franjo Kuhariæ  którego pi¹t¹ rocznicê
mierci w tych dniach wspominalimy 
by³ prawdziwym pasterzem, wierz¹cym i
wiêtym, którego wszyscy cenili i szanowali, który nikogo nie odstrasza³.
Arcybiskup Franiæ jako teolog, rozwa¿aj¹cy dzia³anie Boga w wiecie, zbli¿y³
siê z innego stanowiska do tego samego
celu  wiêtoci. Obaj: jeden na pó³nocy,
drugi na po³udniu Chorwacji, po³¹czyli w
sobie katolickiego ducha i uleg³oæ Stolicy wiêtej. Dzi obydwaj wstawiaj¹ siê za
nami u Boga po to, abymy odnaleli drogê w tak mrocznej i przygnêbiaj¹cej rzeczywistoci.
Za rad¹ kilku profesorów z Rzymu,
szczególnie jezuity, o. Roberta Faricy, profesora duchowoci na Gregorianum w
Rzymie, arcybiskup Franiæ podj¹³ pewnego wieczora w roku 1981 pielgrzymkê incognito do Medziugorja. Przyby³ na wieczorne nabo¿eñstwo w kociele, to by³o
w zimnej, d¿d¿ystej porze roku. Siedzia³
jak zwyk³y wierz¹cy w ³awce z ty³u, dowiadczy³, co znaczy przepe³niony koció³,
potem wzi¹³ udzia³ w nabo¿eñstwie i widzia³, ¿e msza w. i wszystkie modlitwy
by³y odprawiane w duchu ca³kowicie katolickim i w katolickiej atmosferze. Poruszy³o go to do g³êbi duszy i mówi³ sobie:
To mo¿e byæ tylko
dzie³o Ducha wiêtego.
By³ przekonany, ¿e to wiêty Duch pos³uguje siê Najwiêtsz¹ Dziewic¹, aby mówiæ wspó³czesnemu Kocio³owi wa¿ne
rzeczy, które stoj¹ w sprzecznoci do komunistycznej ideologii.
Jako m¹dry pasterz widzia³, jak jego
wierz¹ca trzódka spieszy do Medziugorja. Chcia³ przekonaæ siê tak¿e sam, po to,
aby ¿aden gorzki korzeñ, który ronie w
górê nie spowodowa³ zamieszania (por.
Hbr 12,15). Kiedy za okaza³oby siê, ¿e
co jest z³e, wtedy trzeba by to wyniszczyæ do korzenia.
Takie by³y myli przewodnika trzody.
Dlatego stan¹³ w pierwszym szeregu i
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sta³ siê  po tym, co osobicie prze¿y³ w
Medziugorju, wojownikiem i orêdownikiem
dla oddania czci Gospie z Medziugorja.
Akcentowa³ zawsze fakt, i¿ zdarzenia w
Medziugorju i ich rozpowszechnienie w
Kociele w jego archidiecezji dokona³y
wiêcej dobra ni¿ ca³e powojenne duszpasterstwo biskupa i kap³anów. Medziugorje zmienia cz³owieka, serce, kieruje ludzi
ku Bogu. To nastawienie przychylne przynosi³o mu osobicie wiele nieprzyjemnoci, osobistych cierpieñ, obwiniania, nawet przed Ojcem wiêtym. Ale to on zapozna³ Papie¿a Jana Paw³a II z Medziugorjem i Papie¿ powiedzia³ mu, ¿e codziennie sam modli siê o pozytywne rozwi¹zanie wydarzeñ w Medziugorju.
Pozna³ osobicie widz¹cych, szczególnie przychylnie nastawiony by³ wobec
Marii Pavloviæ. Ona bowiem zwróci³a mu
uwagê ju¿ na pocz¹tku, i¿ bêdzie musia³
 w zwi¹zku ze swoj¹ postaw¹ wobec Medziugorja  zmierzyæ siê z potwarzami,
oczernianiem, nawet wyszydzeniem.
By³ m¹dry i wystarczaj¹co pokorny,
jako pasterz i teolog, szuka³ wiêc rady u
ma³ych i nieuczonych, wed³ug biblijnych
kategorii, stosownie do s³ów, jakie wypowiedzia³ te¿ Jezus: Wys³awiam Ciebie,
Ojcze, Panie nieba i ziemi, poniewa¿ zakry³e to przed m¹drymi roztropnymi, a objawi³e prostaczkom (por. Mt 11,25).
Za w. Paw³em móg³ mówiæ, ¿e sta³ siê
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widowiskiem dla wiata, anio³ów i ludzi
(por. 1 Kor 4, 9)...
Dopóki tylko móg³, przybywa³ regularnie, chocia¿ raz w roku do Medziugorja,
najczêciej z okazji rocznicy wiêceñ albo
w dniu swych urodzin. Przez d³ugie lata
ciê¿ko chory na cukrzycê i zdany na pomoc ludzi, widzia³ ju¿ bardzo le, jednak
nigdy przestawa³ czytaæ i interesowaæ siê
Medziugorjem. Jako arcybiskup na emeryturze ¿y³ w ca³kowitym ubóstwie.
Tak d³ugo, jak d³ugo potrafi³, przyjmowa³ w Splicie, w Konkatedrze w. Piotra
pielgrzymów, przyjació³, kap³anów i dziennikarzy. Zawsze mówi³ o Medziugorju z
zachwytem, interesowa³ siê wszystkim, lubi³ gociæ te¿ nas, przybywaj¹cych do niego z Medziugorja.
Wszystkim wspó³pracownikom-duszpasterzom oraz widz¹cym w Medziugorju zaleca³ zawsze pos³uszeñstwo wobec
Matki-Kocio³a. To powtarza³ niezmordowanie. Liczni pielgrzymi, którzy w latach
80-tych i 90-tych udawali siê do Medziugorja, odwiedzali tak¿e i jego w Splicie,
jeli tylko by³ obecny. Odk¹d bowiem przeszed³ na emeryturê podró¿owa³ po ca³ym
wiecie i dawa³ w wielu zgromadzeniach
dumnie i w prawdziwym natchnieniu wiadectwo o Medziugorju.
Jestemy przekonani, ¿e Medziugorje
by³o jakby jego Damaszkiem, w którym
otrzyma³  jak w. Pawe³  dotkniêcie ³a-

ski, wewnêtrzne owiecenie, pewnoæ, ¿e
to, co prze¿ywa, jest prawd¹. Nie wiemy,
co rzeczywicie rozegra³o siê w jego wnêtrzu i w jego sercu. Napisa³ o tym we
wspomnieniach, które bêdzie nam wolno
otworzyæ, ujawniæ publicznie i przeczytaæ
oko³o 30 lat po jego przejciu do wiecznoci.
Tak sobie za¿yczy³.
Wierzymy g³êboko, ¿e to on, w ówczesnej Konferencji Episkopatu, jako gorliwy adwokat Medziugorja  na podobieñstwo piorunochronu  przeszkadza³ w wydaniu ca³kowitego zakazu i postawieniu
wydarzeñ, które siê tam rozgrywa³y, poza
Kocio³em. Pan i Gospa znajduj¹ zawsze
stosowne osoby w stosownym czasie.
W Medziugorju arcybiskup Franjo Franiæ uznawa³ trzeci, po Lourdes i Fatimie,
wielki znak dla ludzkoci. Przyrównywa³
te¿ komunistyczne przeladowanie Kocio³a do historii Kocio³a pierwszych wieków. W pierwszym okresie swego istnienia Koció³ by³ przeladowany przez trzy
d³ugie stulecia, najsilniej przez jego rodaka Dioklecjana ze Splitu. Wierzy³ on, ¿e
komunistyczne przeladowanie bêdzie
trwaæ o po³owê krócej. Od wyst¹pienia
m³odego Marksa do upadku komunizmu
minê³o 1,5 wieku. Po 10 latach zdarzeñ w
Medziugorju rozpada³ siê tak¿e apokaliptyczny czerwony smok, Zwi¹zek Radziecki.
Arcybiskup Franiæ, kiedy ju¿ os³ab³ fizycznie, potrafi³ jeszcze tylko jedno... Od
Wszystkich wiêtych, w kaplicy Najwiêtszego Sakramentu, w Konkatedrze, w kaplicy, któr¹ sam kaza³ za³o¿yæ i w której
zosta³ pochowany, spêdza³ codziennie
piêæ do szeciu godzin na modlitwie.
Dobry przyk³ad dla wszystkich, którzy
nie wiedz¹, jaki sens nadaæ dniom swej
staroci.
Dziêkujemy Panu i Gospie, ¿e dali
nam w nim potê¿nego ziemskiego orêdownika, i jestemy przekonani, ¿e w
wiecznoci jeszcze mocniej wstawia
siê za tym, kto wype³nia Dzie³a Bo¿e,
aby to dzie³o, które siê tutaj tu zaczê³o,
wzros³o i sta³o siê potê¿nym drzewem
nawrócenia, rozwijaj¹c wiarê, nadziejê
i mi³oæ ludzi. Wierzymy, ¿e Maryja
przyjê³a go w Niebie w swoje ramiona,
gdy¿ on ziemi wiernie Jej s³u¿y³, aby
oddawano Jej prawdziw¹ czeæ.
Medziugorje
21 marca 2007
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O SPOTKANIACH Z ARCYBISKUPEM
FRANJO FRANICIEM
Franjo Franicia widzia³em przedostatni raz w ubieg³ym roku przed Bo¿ym Narodzeniem. Odwiedzi³em go wraz z moimi przyjació³mi Cvitko Malesiem i Tonæi
Lozo w jego skromnym mieszkaniu, w
domu obok Konkatedry wiêtego Piotra,
jego kocio³a, w czasie, gdy d³ugie lata
sta³ na czele diecezji Split-Makarska jako
arcybiskup, ze Splitem jako rezydencj¹.
Na jego wiek, 95 lat, wygl¹da³ ca³kiem
dobrze. Siedzia³ w fotelu i wita³ nas w towarzystwie swego anio³a stró¿a, siostry
Emanueli Milanoviæ, z zakonu S³u¿ebnic
Dzieci¹tka Jezus, która troszczy³a siê o
niego, kiedy by³ na emeryturze. Kiedy
mówi³em, ¿e jestem dziennikarzem, który
czêsto tak¿e o nim pisa³, umiecha³ siê i
odpowiada³: To ty jeste ten, który tak dobrze pisze.
We wspomnieniach utkwi³ mu szczególnie artyku³, który w mojej gazecie Slobodna Dalmacija opublikowa³em z okazji jego 90 urodzin. By³o to 6 stycznia
2003. Tekst nosi³ tytu³ Mój synu, nie ustêpuj komunistom!. Opisa³em w nim najciê¿sze momenty jego d³ugiego ¿ycia, w
którym, krótko po objêciu diecezji SplitMakarska jako wówczas m³ody biskup
Franiæ doznawa³ przeladowañ, poniewa¿
stawa³ w obronie Kocio³a.
Cel komunistycznej w³adzy by³ jeden:
koció³ w Chorwacji oddzieliæ od Papie¿a
i Rzymu. U¿ywano do tego ró¿nych rodków. Zarz¹dzono likwidacjê katolickich
szkó³ i organizacji, a tak¿e wiêkszoci
klasztorów. Zgnieciono prasê katolick¹,
zniesiono naukê religii. Do 1946 r. aresztowano oko³o po³owy duchownych. Poddano ich represjom. Stracono oko³o 13%
duchownych, w tym 139 franciszkanów.
Po drugiej wojnie wiatowej odby³ siê
s¹dowy proces biskupa Alojzego Stepinacia, wyniesionego nastêpnie do godnoci
kardynalskiej. Zosta³ skazany na karê wiêzienia i uwiêziony. Drugim, wziêtym na cel,
by³ Franjo Franiæ, który 7 lipca 1953 opublikowa³ dekret, w którym ostrzeg³, i¿ kap³ani przy³¹czaj¹cy siê do organizacji pañstwowych, których celem by³o stworzenie
Kocio³a narodowego, musz¹ siê liczyæ z
sankcjami. Tak ca³a Dalmacja zosta³a
oszczêdzona od organizacji, które szko-

dzi³y Kocio³owi, a w walce przeciw nim
¿adna ofiara nie jest zbyt wielka  pisa³
Stepinac z aresztu domowego w Krasic,
w licie do m³odego biskupa.
To, co Franiæ w latach nastêpnych prze¿ywa³, mo¿na opisaæ jednym s³owem: by³o
ciê¿ko. W jego stronê ciskano kamieniami, jajkami, przeklinano, gro¿ono, pozbawiono biskupiej siedziby, zamykano seminaria, kap³anów w³óczono po s¹dach...
To wszystko przyczyni³o siê do jego
cukrzycy i nikt wówczas nie pomyla³, ¿e
mimo z³ego stanu zdrowia bêdzie ¿y³ tak
d³ugo. Z powodu zmartwieñ i obaw rozchorowa³a siê jego matka Ivanica. Po ciê¿kiej chorobie umar³a w dniu jego 41 urodzin, 29 styczniu 1953. Na ³o¿u mierci
powiedzia³a mu, aby nie ustêpowa³ przed
komunistami.
Raczej niech ciebie zabij¹, ale nie
dopuæ siê zdrady naszej wiêtej wiary!  takie przes³anie pozostawi³a umieraj¹ca matka swemu nêkanemu przeladowaniami synowi.
Kiedy wspominalimy to, podczas naszego przedostatniego spotkania, oczy arcybiskupa Franjo Franicia zaszkli³y siê od
³ez. Ca³e ¿ycie by³ pó³ sierot¹  bez ojca,
który umar³ w dalekiej Ameryce. On mia³
wtedy zaledwie pó³ roku. Matka by³a dla
niego wszystkim, podobnie jak Najwiêtsza Maryja Panna, do której czêsto siê
ucieka³ i w³anie w Medziugorju us³ysza³,
jak do niego przemówi³a. Tak to wspomina³:
To by³o w roku 1982, na pocz¹tku wydarzeñ w Medziugorju, kiedy w mojej duszy us³ysza³em g³os. Do tego czasu modli³em siê tak, jak mnie tego nauczono w
nowicjacie u jezuitów: trzy godziny w ci¹gu dnia. Ten g³os mówi³ mi jednak, ¿e mam
wiêcej siê modliæ. Jestem przekonany, ¿e
to Gospa do mnie przemówi³a.
Od samego pocz¹tku pielgrzymowa³em do Medziugorja, poniewa¿ wierni
mojej diecezji udawali siê tam. Chcia³em
wiêc zobaczyæ, co dzia³o siê w tamtym
miejscu. Dziwi mnie, ¿e biskupi nie odwiedzaj¹ tego miejsca, aby na w³asne oczy
przekonaæ siê o wydarzeniach w Medziugorju. Ten g³os mówi³ mi zatem, ¿e jako
biskup, pouczaj¹cy innych, powinienem

modliæ siê 4
godziny dziennie.
Potem
znowu, kiedy
w 1988 roku
przeszed³em na emeryturê, us³ysza³em
ten sam g³os, który pouczy³ mnie, ¿e mam
dodaæ do modlitwy jeszcze godzinê.
To opowiedzia³ mi w rozmowie 8 wrzenia 1996. Ten wywiad odnotowa³em w
ksi¹¿ce zatytu³owanej Rozmowy z kardyna³em, która mia³a siê ukazaæ i któr¹ 
kiedy widzia³em go 30 grudnia 2006 roku,
podczas jubileuszu 70 lat kap³añstwa 
obieca³em mu przynieæ.
Ale niestety mieræ by³a szybsza. Umiera³ w klinicznym szpitalu Firule w Splicie,
dok³adnie w tym samym dniu, w którym
50 lat wczeniej jego poprzednik, biskup
Bonefaciæ, powierzy³ mu diecezjê, któr¹
rozs³awi³ nastêpnie poprzez ró¿ne duszpasterskie i kulturalne inicjatywy, jak podkreli³ to kiedy Papie¿ Jana Pawe³ II w
swoim gratulacyjnym licie.
By³a dla nas ojcem i bratem  Franjo,
pasterzem na trudne czasy, oddanym synem Kocio³a rzymsko-katolickiego, reformatorem soborowym, cz³owiekiem, który
pozostawi³ po sobie wielki lad w ¿yciu Kocio³a i spo³eczeñstwa chorwackiego.
Koció³ i lud darzy³ wielk¹ mi³oci¹. ¯yczy³ mu, w swoim przes³aniu, aby pozosta³ wierny Bogu i Ewangelii Chrystusowej,
aby czêsto i pobo¿nie ucieka³ siê do Najwiêtszej Maryi Panny, trwaj¹c w jednoci z Najwy¿szym Pasterzem w Rzymie.
*
Ivan Ugrin by³ d³ugoletnim przyjacielem
arcybiskupa Franicia. Jestemy mu wdziêczni za ten artyku³ dla naszego pisma.
Sam jest dyplomowanym teologiem i
dziennikarzem, d³ugoletnim wspó³pracownikiem chorwackiej gazety codziennej
Slobodna Dalmacija. Wyda³ kilka ksi¹¿ek. Przed kilku miesi¹cami g³onym
echem odbi³a siê w Chorwacji jego ksi¹¿ka Rozmowy z kardyna³em. Zawiera ona
treæ jego rozmów z kardyna³em Franjo
Kuhariciem.
Przek³ad z niem.: E.B.
Z kwartalnika Gebetsaktion... 2/2007
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List arcybiskupa Franjo Franicia
do wydawnictwa Vox Domini
W roku 2005 wyjanilimy listownie
Arcybiskupowi Franiciowi, jakie s¹ nasze
plany oraz zwrócilimy siê z prob¹ i pytaniem, czy wyrazi³by zgodê na udzia³ w
nagraniu naszego filmu o Matce Bo¿ej z
Medziugorja Tryptyk Królowej Pokoju.
Niestety stan jego zdrowia nie pozwala³ ju¿ na to, odpowiedzia³ nam wiêc listownie. Przedstawiamy Wam ten list w ca³oci, razem z notk¹ biograficzn¹, któr¹ do
niego do³¹czy³:
Drodzy,
Oto moja odpowied na Wasze pytania dotycz¹ce Medziugorja i Vassuli:

O MEDZIUGORJU:

Skoro tylko us³ysza³em, ¿e Nasza Pani
- Królowa Pokoju ukazuje siê w Medziugorju kilkorgu dzieciom, uda³em siê tam.
Medziugorje jest usytuowane bardzo blisko naszej archidiecezji Split i Makarska,
tyle ¿e le¿y w Hercegowinie. Pojecha³em
tam, ¿eby przekonaæ siê co do autentycznoci opowiadanych wydarzeñ.
Dotar³em tam wieczorem, tu¿ przed
Bo¿ym Narodzeniem, w 1981 roku. By³a
zima i wszystko by³o okryte niegiem. Znalaz³em koció³ pe³en wierz¹cych i kilku
spowiedników oraz kolejki, g³ównie m³odych ludzi, czekaj¹cych by wyznaæ swoje
grzechy. By³ to piêkny widok, który poruszy³ moje serce.
Przypominam sobie równie¿, ¿e poprosi³em pewn¹ kobietê, aby znalaz³a dla
mnie miejsce, powiedzia³em, ¿e przyje¿d¿am ze Splitu. Na co odpowiedzia³a,
¿e nie ma ¿adnego wolnego miejsca dla
szpiegów. Wtedy wyj¹³em mój ró¿aniec i
pokaza³em koloratkê, któr¹ ukry³em pod
szalem, a ona natychmiast znalaz³a dla
mnie miejsce.
Pamiêtam, ¿e podczas komunii by³em
pomiêdzy pragn¹cymi przyj¹æ komuniê
wiêt¹, ustawionymi w dwóch rzêdach,
poni¿ej stopnia o³tarza. Ponownie przykry³em koloratkê szalikiem i w ten sposób
przyj¹³em komuniê wiêt¹.
Za ka¿dym razem, kiedy udawa³em siê
do Medziugorja, robi³em tak samo, jak
wielu innych zwyk³ych ludzi  nigdy w stroju biskupa; nie odprawia³em te¿ nigdy
Mszy w. jako biskup  bywa³em tam zu-
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pe³nie prywatnie. Widzia³em, ¿e ca³y wiat
przyje¿d¿a tam i ¿e to jest miejsce modlitwy Kocio³a powszechnego. To tylko
wzmocni³o moje przekonanie, ¿e Nasza
Pani rzeczywicie tam siê objawia. Nastêpnie, kiedy tylko nadarza³a siê okazja,
udawa³em siê z pielgrzymkami do Medziugorja. Za spraw¹ Naszej Pani, Medziugorje sta³o siê wiosn¹ naszej Wiary i naszego Kocio³a.
W medziugorskiej parafii, nie widzia³em siê ani z miejscowymi duchownymi
ani z przebywaj¹cymi tam franciszkanami i oni równie¿ nie wiedzieli, ¿e by³em
duchownym. Póniej kontaktowa³em siê
z nimi bardzo czêsto i rozmawia³em z pielgrzymami, którzy doznali nawróceñ.
Franciszkanie zapraszali nas na posi³ek, tak wiêc moglimy pozostawaæ w kociele parafialnym w. Jakuba i modliæ siê
tyle, ile tylko chcielimy albo moglimy.
Kontaktowa³em siê z widz¹cymi, ale
nie zadawa³em im jakich szczególnych
pytañ: dla mnie to by³o bardziej miejsce
modlitwy Kocio³a powszechnego.
Widz¹cy byli zdrowymi m³odymi ludmi z Herzegowiny; Teraz s¹ doroli i za³o¿yli rodziny.
By³em w Medziugorju 69 razy i teraz
nie mogê tam ju¿ jedziæ, poniewa¿ mój
wiek: 93 lata nie pozwala mi na takie podró¿e, do jakich dawniej by³em zdolny.
Ludzie z ca³ego wiata przybywaj¹ do
Medziugorja: jest to miejsce modlitwy, autentycznego ¿ycia modlitw¹; jest tam o
wiele wiêcej spowiedzi wiêtych ni¿ w Lourdes albo Fatimie. Kobiety i mê¿czyni
znajduj¹ tam spokój duszy, tak wiêc ten
koció³ sta³ siê miejscem modlitwy naszego katolickiego Kocio³a, a przybywaj¹
tam równie¿ prawos³awni i muzu³manie.
Wielu z nich przechodzi na katolicyzm i
zostaj¹ katolickimi kaznodziejami. Dla
mnie: t³umy które tam przyje¿d¿aj¹ z ca³ego wiata, modlitwa, nawrócenia, a nawet uzdrowienia fizyczne, cuda, które siê
tam zdarzaj¹, s¹ g³ównym dowodem na
autentyczn¹ obecnoæ Maryi.

CO DO VASSULI...
W naszej diecezji imiê Vassula istnieje w formie Vasilija albo Bazilija.

Moje oczy w po³owie straci³y zdolnoæ
widzenia, tak wiêc nie mog³em czytaæ sam
i nie czyta³em jej ksi¹¿ek.
Bóg, w Jego nieskoñczonej opatrznoci, zdecydowa³ siê wys³aæ j¹ do Splitu 3
lutego 1995 roku, gdzie jej przyjazd zosta³ zorganizowany przez ma³¹ grupê,
sk³adaj¹c¹ siê z profesora teologii w Splicie  ojca Josipa Marcelicia, cz³onka Trzeciego Zakonu Franciszkañskiego; don
Boo Medvida, proboszcza w Jelsa na
wyspie Hvar, pana Jerolima Ordulj i mnie.
Odpowied katolików Splitu by³a wspania³a i niespodziewana. Wielu z nich po prostu musia³o wróciæ do domu, poniewa¿ nie
mogli zmieciæ siê w hali. Wed³ug naszych
szacunków, w sali i w jej przedsionku,
wszêdzie gdzie by³ zasiêg dwiêku, zgromadzi³o siê ponad 1.500 ludzi. Sala by³a
tak wype³niona, ¿e nie by³o ¿adnej mo¿liwoci, aby przejæ przez ten t³um chêtnych do wys³uchania wiadectwa Vassuli, grekoprawos³awnej, najlepszej wspó³czesnej mistyczki, która potwierdza
wszystkie prawdy wiary Kocio³a katolickiego i g³osi wszystkie katolickie prawdy.
Nie ma nic, co móg³bym jeszcze powtórzyæ, jedynie zawiadczam jej ortodoksyjny charakter s³ów Vassuli Ryden. Nie
znalaz³em ¿adnego b³êdu teologicznego.
Split, 22 kwietnia 2005
Franjo Franiæ, DSc,
Emerytowany Arcybiskup
Splitu i Makarska
Urodzi³em siê 29 grudnia 1912
roku w wiejskiej rodzinie w Katel
Kambelovac. By³em arcybiskupem
Splitu, przez ostatnie 16 lat ju¿ na
emeryturze. Spêdzi³em 34 lata wykonuj¹c ró¿ne obowi¹zki w Archidiecezji. Zosta³em mianowany biskupem 17
grudnia 1950 roku, a 10 wrzenia
1988 roku, przeszed³em na emeryturê i decyzj¹ Ojca wiêtego Jana Paw³a II zosta³em emerytowanym arcybiskupem Splitu. Opublikowa³em szeæ
ksi¹¿ek, ponad 200 dokumentów naukowych (teologicznych) i oko³o 300
ró¿nych popularnych artyku³ów dla
szerszej rzeszy odbiorców.
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Meksyk, 24 kwietnia 2007:

Cudowny obraz Matki Bo¿ej
z Guadalupe
nagle siê rozwietli³...!
Matka Bo¿a z Guadalupe jest
dla chrzecijan na ca³ym wiecie
symbolem obrony dziecka maj¹cego siê narodziæ. Ci, który byli w
Meksyku, aby nawiedziæ tê bazylikê, mogli zobaczyæ i zawiadczyæ o olbrzymiej wierze, która
otacza ten wizerunek Dziewicy.
Tymczasem sta³o siê tak, ¿e w miecie Meksyk  jako jedynym w ca³ym kraju  zezwolono w³anie na
aborcjê do 12 tygodnia ci¹¿y, na
¿yczenie kobiety.
24 kwietnia 2007 wobec tysiêcy pielgrzymów, podczas mszy
wiêtej celebrowanej za dzieci 
mêczenników aborcji, obraz Matki Bo¿ej nagle owietli³ siê na poziomie brzucha. By³ to rodzaj
wiat³a bardzo silnego, jakby halo
(zdjêcia kolorowe, jedyne, jakie s¹
obecnie dostêpne, zamieszczamy
na str. 64). wiat³o zosta³o sfotografowane.
Wystarcza byæ w tym miejscu,
aby zrozumieæ, czy to jest mo¿liwe. Przed obrazem s¹ tylko dwa
ruchome chodniki, które pozwalaj¹ pielgrzymom szybciej siê przemieszczaæ. Bez przerwy b³yskaj¹
flesze.
Kiedy przygl¹damy siê tej wiat³oci, forma embrionu ukazuje siê
z ca³¹ oczywistoci¹, jak wtedy,
kiedy moglimy go ujrzeæ kupuj¹c pierwszy echograf firmy Hewlett Packart. Kogo Dziewica mo¿e
nam pokazywaæ w swoim ³onie,
jeli nie samego Jezusa?
Na razie nie wiemy wiêcej....
Oto kilka wyjanieñ dotycz¹cych cudu, który zdarzy³ siê nie-

spodzianie po tym, jak rada miasta Meksyk, postanowi³a umo¿liwiæ kobietom aborcjê na ¿¹danie,
dot¹d zabronion¹.
Prezentowane fotografie zosta³y wys³ane z Meksyku przez ojca
Luis Matosa, prze³o¿onego
Wspólnoty B³ogos³awieñstw, wraz
z wyjanieniami w jêzyku hiszpañskim. Ich przek³ad streszczany.
Na koniec mszy wiêtej ofiarowanej w intencji dzieci nienarodzonych z powodu aborcji, zadawano sobie pytanie, czego oczekiwa³a Najwiêtsza Dziewica z
Guadalupe od zajmuj¹cych siê tym
miejscem. Podczas gdy wielu
wiernych fotografowa³o Cudowny
Obraz, wystawiony i czczony w
Bazylice, u stóp którego t³um pielgrzymów przesuwa³ siê w³anie na
ruchomym chodniku, obraz Dziewicy zacz¹³ siê zacieraæ, ustêpuj¹c miejsca bardzo silnemu wiat³u, które emanowa³o z ³ona Dziewicy, stanowi¹c b³yszcz¹ce halo w
formie ludzkiego p³odu. Kiedy
wykadrujemy i powiêkszymy to
wiat³o, wtedy mo¿na oceniæ jego
umiejscowienie: wiat³oæ pochodzi na obrazie rzeczywicie z ³ona
wiêtej Dziewicy i nie jest ono ani
odbiciem, ani artefaktem.
In¿ynier Luis Girault, który
przebada³ ten rozwietlony wizerunek potwierdzi³ autentycznoæ
negatywu i sprecyzowa³, ¿e nie by³
on ani modyfikowany, ani zmieniony, na przyk³ad przez nak³adanie innego obrazu. Odkry³, ¿e obraz nie pochodzi z ¿adnego odbicia, ale wydobywa siê dos³ownie

z wnêtrza obrazu Dziewicy.
Wytworzone i sfotografowane
wiat³o jest bardzo bia³e, czyste i
bardzo silne. Ró¿ni siê od zwyk³ych b³ysków wytwarzanych przez
lampy b³yskowe aparatów.
To wiat³o otoczone halo i wydaje siê jakby p³ywaæ we wnêtrzu
brzucha Dziewicy. Halo posiada
formê i rozmiar p³odu. Rzeczywicie, je¿eli bada siê dok³adnie jeszcze raz ten obraz, obracaj¹c go,
wtedy odró¿nia siê we wnêtrzu
halo pewne strefy cienia, które
maj¹ charakterystyczny wygl¹d
ludzkiego p³odu pod sercem matki.
Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Cz³owiekiem: taka jest nasza wiara katolicka. Ju¿ w. Jan Chrzciciel zadr¿a³ w ³onie matki, by siê pok³oniæ swemu Panu. Teraz Matka
Bo¿a z Guadalupe przychodzi na
pomoc nienarodzonym dzieciom 
ignorowanym przez stanowi¹cych
ludzkie prawa  przypominaj¹c
s³owa z Ewangelii wed³ug w. £ukasza (1, 31):
«Oto poczniesz i porodzisz Syna
i nadasz Mu imiê Jezus»...
*
Informacje zaczerpnêlimy z witryny internetowej katolickiego Stowarzyszenia lekarzy i pielêgniarek
we Francji:
http://www.acimps.org/content/
view/88/2/
Komentarz Bazyliki
na oficjalnej stronie:
http://www.virgendeguadalupe.org.mx/

Przek³ad z franc.: E.B.
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NASZA PROMOCJA

Pocztówki na wakacje!

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

Jedyne zdjêcia, które s¹ na razie dostêpne,
nie s¹ zbyt dobrej jakoci, jednak wystarczaj¹, aby oceniæ wagê tego, co sta³o siê
w64
kwietniu 2007 w Meksyku...

I inne wzory...
Zakup kartek
w promocji
to oszczêdnoæ 7 z³o-

