«Dzi, jeli g³os Jego us³yszycie,
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nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7)
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Jeli jestecie
nieszczêliwi...
Ja jestem wiat³oci¹, a wy mnie
nie widzicie.
Ja jestem Drog¹,
wy za mn¹
nie kroczycie.
Ja jestem Prawd¹,
wy mi nie wierzycie.
Ja jestem ¯yciem,
a wy mnie
nie szukacie.
Ja jestem Nauczycielem, a wy mnie
nie s³uchacie.
Ja jestem Przywódc¹, a nie jestecie
mi pos³uszni.
Ja jestem waszym
Bogiem, wy za
siê do mnie
nie modlicie.
Ja jestem wielkim
Przyjacielem, a wy
mnie nie kochacie.
Jeli jestecie nieszczêliwi, nie obwiniajcie mnie za to!

Vox Domini

ROK FATIMY

Cierpienie w s³u¿bie tryumfu
Niepokalanego Serca Maryi
By³ dzieñ 13 lipca 1917, gdy Matka Bo¿a pastuszkom i ca³emu wiatu obieca³a
tryumf Swego Niepokalanego Serca.
Im wiêcej mija lat, tym mocniej chrzecijanie go oczekuj¹, poniewa¿ ¿yjemy w
coraz bardziej niepokoj¹cej epoce. Chcia³bym na to po³o¿yæ nacisk, bo o nim  prócz
Dziewicy  prawie nikt nie mówi, poniewa¿
cierpienie wywo³uje odruch niechêci u cz³owieka. Jest ono jednak rzeczywistoci¹ i w
dodatku stanowi jedno z bezsprzecznych
dzia³añ przypieszaj¹cych zwyciêstwo
Maryi. Nawet Biblia pomaga nam to zrozumieæ. Miesi¹c lipiec tradycyjnie zwi¹zany z kultem Najdro¿szej Krwi i w sposób
szczególny ukazywa³ nam tê tajemnicê.
CIERPIENIE
W ORÊDZIU Z FATIMY
Ju¿ przy pobie¿nym zapoznaniu siê ze
s³owami Matki Bo¿ej uderza nas moc dowiadczeñ, jakie Ona opisuje, o jakie Maryja prosi lub przed którymi stoimy. Dziewica idzie krok naprzód w porównaniu do
tego, co mówi³a na rue du Bac w Pary¿u
lub w La Salette, gdzie przepowiadane
przez Ni¹ cierpienia nie s¹ wcale ma³e.
Temat cierpienia pojawia siê w Fatimie
w ustach Anio³a. Przy drugim swoim zjawieniu siê prosi: «Sk³adajcie stale Najwy¿szemu modlitwy i ofiary... Zw³aszcza przyjmijcie i dwigajcie wszystkie cierpienia, które Pan na was zele.» Równie¿ Maryja poprosi o to samo podczas Swego pierwszego przybycia. Gdy otrzyma³a obietnicê, ¿e
dzieci to uczyni¹  potwierdza pastuszkom: «Bêdziecie musieli wiele wycierpieæ...»
Istotnie w Pamiêtniku s. £ucji czytamy
o cierpieniach wszelkiego rodzaju, jakie
dzieci musia³y znosiæ. Ich szczytem jest
przyjêcie przez Hiacyntê choroby, w³anie
na probê Maryi. Jest to dla niej tak wielki
wysi³ek, ¿e w szpitalu w Lizbonie, bêdzie
wzdychaæ: «Nie s¹dzi³am, ¿e bêdê mog³a
tak wiele cierpieæ!» Franciszek umrze z
powodu choroby jako pierwszy, £ucja za
bêdzie znosiæ swe ofiary przez 78 lat!
W Fatimie jest te¿ mowa o cierpieniach
chrzecijan i spo³eczeñstw. 13 maja 1917
roku, Maryja powiedzia³a o Czyæcu, w którym dusze odpokutowuj¹ swe grzechy, zanim pójd¹ do Nieba. 13 lipca pokaza³a pastuszkom piek³o, którym s¹ przera¿eni. Obwieszcza tak¿e wielkie bóle ca³ych spo³eczeñstw, takie jak «wojna i klêska g³odu».
Maryja mówi kilkakrotnie o drugiej wojnie
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wiatowej. £ucja opisuje te¿ wizjê Hiacynty przedstawiaj¹c¹ «drogi wype³nione ludmi», uciekaj¹cymi przed klêskami i cierpi¹cymi.
W koñcu jest mowa o wielkich cierpieniach, jakie bêdzie mia³ do zniesienia Koció³: «Bêd¹ przeladowania przeciw Kocio³owi i Ojcu wiêtemu, który bêdzie musia³ wiele wycierpieæ. Dobrzy bêd¹ drêczeni». Wiemy, co nazizm i komunizm uczyni³y przeciw wierze: duchowieñstwo zosta³o
zdziesi¹tkowane, kocio³y zniszczone, spo³eczeñstwa chrzecijañskie ucinione...
Sk¹d to morze prób? Odpowiada ono
nieskoñczonemu mistycznemu cierpieniu
Boga i potrzebie wspó³dzia³ania dla ocalenia dusz, na mocy naszego obowi¹zku w³¹czenia siê w dzie³o odkupienia.
Pierwsza przyczyna tego cierpienia polega na tym, ¿e jestemy wezwani, aby wynagradzaæ zniewagi zadane Bogu, aby
«dope³niaæ» cierpieñ mistycznych Boga,
zw³aszcza Jezusa Chrystusa, zel¿onego
przez zalew wspó³czesnych grzechów:
«Niech ju¿ wiêcej nie obra¿aj¹ Naszego
Pana, który ju¿ tak zosta³ obra¿ony!»
(13.10.1917).
Ludzkoæ musi zrozumieæ, ¿e pierwszym, który cierpi, jest Bóg. Dlatego Ojciec
pos³a³ Swego Syna, aby odkupi³ grzech.
Chrystus jest nastêpnie raniony w Swoim
Kociele, w niewypowiedzianym darze Jego ³aski, w wyszydzonym darze Jego Bytu:
Eucharystii: «[Naprawcie] obelgi i wiêtokradztwa... Pocieszajcie waszego Boga»
Z tak¹ prob¹ zwraca siê do dzieci Anio³.
Dzieci s¹ wezwane do cierpienia, aby
zmniejszaæ straszne próby Mistycznego
Cia³a Chrystusa, Kocio³a przeladowanego na wschodzie przez wojuj¹cy ateizm.
One maj¹ byæ Szymonem z Cyreny dla Kocio³a. W koñcu za maj¹ mieæ udzia³ w
ocaleniu ludzi, maj¹ byæ wspó³odkupicielami, ladem ich Pani Maryi. «Ja bêdê wasz¹ drog¹»  s³ysz¹ zapewnienie. St¹d ich
bohaterskie ofiary za grzeszników, aby im
zaoszczêdziæ piek³a, zmniejszyæ d³ugie
kary Czyæca. «Ofiarujcie siebie za grzeszników... tak wiele dusz idzie do piek³a z powodu braku ofiar...»
Hiacyntê przerazi³a miêdzy innymi wizja piek³a; ona wszystko ofiarowa³a, by zapobiec pogr¹¿eniu siê dusz w piekle. Faktycznie pastuszkowie dos³ownie zastosowali s³owa w. Paw³a: «Dope³niam w moim
ciele to, czego brakuje cierpieniom Chrystusa dla dobra Jego Cia³a, którym jest Ko-

ció³» (Kol 1,24) , a «Ci, którzy s¹ Chrystusa  ukrzy¿owali swe cia³a» (Gal 5,24).
W tajemnicy Odkupienia, Bóg pos³uguje siê wierz¹cymi, w szczególnoci tymi,
których specjalnie wybra³. Dlatego Hiacynta
dowiadczy³a w swym biednym dzieciêcym
ciele to, o czym mówi³ Aposto³ i o co prosi³a Maryja. Powtarza³a w szpitalu, w najwiêkszych udrêkach: «Chcê cierpieæ dla
Jezusa i grzeszników; w ten sposób wielu
nawrócê.» Aby naprawiaæ wiêtokradztwa
przeciw Eucharystii, wziê³a na siebie ogromnie surow¹ ofiarê: nie przyjê³a komunii
w. Stalo siê to dopiero w ostatnim dniu jej
¿ycia.
CIERPIENIE I CHWA£A
Nadesz³a chwila, aby wejæ w tajemnicê wzajemnego stosunku miêdzy cierpieniem a tryumfem. Ukazuje siê on i owieca nas olepiaj¹c¹ jasnoci¹ przez s³owa
samego Chrystusa, skierowane do uczniów
id¹cych do Emmaus, którzy s³uchali w os³upieniu: «Czy¿ Chrystus nie mia³ tego wycierpieæ, aby wejæ nastêpnie do Swej
chwa³y?» (£k 24,26).
Tryumf Najwiêtszej Trójcy, na który
czekamy  poprzez tryumf Niepokalanego
Serca  nie jest niczym innym, jak tylko dalszym ci¹giem i dokonaniem tajemnicy Odkupienia, w które, jak to by³o w³anie wspomniane, Bóg chce nas w³¹czyæ. Tajemnica
niegodziwoci to jedna sprawa, a chwa³a
 to druga. Wi¹¿e je trzecia  cierpienie.
Z³o wesz³o na wiat i choæ Bóg tego
nie planowa³  pos³uguje siê nim dla Swych
zbawczych celów. Cierpienie, które z niego od tego czasu wyp³ywa  je¿eli jest zrozumiane, przyjmowane i ofiarowane  ma
wartoæ wspó³odkupieñcz¹ u boku Chrystusa ukrzy¿owanego. To w³anie prze¿y³a
w najwy¿szym stopniu Najwiêtsza Panna. Ona nie tylko urodzi³a siê, by wydaæ na
wiat Mesjasza, ale tak¿e, by towarzyszyæ
Mesjaszowi cierpi¹cemu a¿ do jego ostatniego oddechu. Odk¹d pojawi³ siê grzech
pierworodny, ka¿dy cz³owiek ma moc i obowi¹zek dodaæ «kropelkê» do Kielicha Zbawcy, aby wspó³dzia³aæ w ocaleniu wszystkich. A za ka¿dym razem, gdy dusza cierpi
wiadomie przez wzgl¹d na bliniego  powiêksza chwa³ê Boga. Chwa³¹ Boga, mówi
w. Ireneusz, jest «cz³owiek ¿yj¹cy», ¿yj¹cy z ³aski, wszczepiony w Chrystusa, Baranka, który pokona³ grzech. Podczas Ofiarowania Jezusa w wi¹tyni, có¿ prorokuje
Symeon Maryi? Nie radoci  ale miecz,
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który wniknie w jej Serce.
Ka¿dy rozumie dlaczego 13 czerwca
1917 roku, troje pasterzy zobaczy³o Matkê
Bo¿¹ z Jej Niepokalanym Sercem otoczonym cierniami, a £ucja widywa³a J¹ wielokrotnie, zw³aszcza w nocy 12 czerwca
1929, blisko Chrystusa konaj¹cego na
Krzy¿u. Widzenie koñcowe w Tuy, które
streszcza ca³¹ tajemnicê Fatimy, to wizja
Trójcy wiêtej, otoczonej chwa³¹ przez
mieræ Jezusa, podczas gdy z Jego rêki
przebitej na wylot wyp³ywa rzeka ³aski dla
ratowania wszechwiata. Odkupienie dokonane przez cierpienie Chrystusa naprawia
wobec Ojca grzech ca³ego wiata, a poprzez sakramenty  Koció³ o¿ywiany
przez Ducha wiêtego  ludzkoæ dostêpuje zbawienia. Oto dokonuj¹cy siê tryumf
trynitarny, aby pewnego dnia «Bóg by³
wszystkim we wszystkich» (1 Kor 15,28).
Przez ból wspó³odkupicielki Serce Maryi rozpoczê³o Swój triumf, który poprzedza tryumf Trójcy wiêtej. S³u¿ebnica Pana
Chwa³y prosi w Fatimie i prosi te¿ bardziej
ni¿ kiedykolwiek w roku 2007, abymy siê
w³¹czyli w Jej macierzyñsk¹ misjê ocalenia dla uwielbienia Trójcy wiêtej, poprzez
ofiarowanie z Ni¹ i przy Niej  siebie, poniewa¿ cierpienie to umartwienie siebie z
mi³oci do Boga i bliniego.
Tryumf to tak¿e s³owa Chrystusa: «Nikt
nie ma wiêkszej mi³oci ni¿ ten, kto oddaje
swe ¿ycie za przyjació³ swoich» (J 15,13).
Maryja da³a tego zachwycaj¹cy przyk³ad.
Dlatego jest naprawdê «drog¹» ku Bogu.
W kontekcie wiata po-adamowego,
zas³ugi Odkupienia nie wykluczaj¹ cierpienia: Mêka Chrystusa okazuje to wymownie. Nie mo¿emy o tym zapominaæ. Wa¿ne jest, aby przyj¹æ to «prawo» i uczyniæ je
narzêdziem uwiêcenia i chwa³y. Chwa³ê
zdobywa siê ró¿nymi rodkami ofiarowywanymi przez Opatrznoæ. Nale¿y do nich
modlitwa, pos³uszeñstwo, praktykowanie
przykazañ i cnót, lub konsekracji..., ale
najbardziej wymagaj¹ce i najbardziej zas³uguj¹ce jest cierpienie; dlatego ono stale powtarza siê w przes³aniu z Fatimy i w
ca³ej Ewangelii: chwa³¹ Boga i prawdziw¹
chwa³¹ cz³owieka jest ten, kto wraca do Ojca, panuj¹c nad swym cia³em i potwierdzaj¹c prymat ducha. Chrystus twierdzi: «Duch
daje ¿ycie; cia³o na nic siê nie przyda. S³owa, które Ja wam powiedzia³em, s¹ duchem i ¿yciem» (J 6,63).
Tak, chwa³a Boga to zarazem klêska
szatana. Jego grzech zrodzi³ nieopisany
ból, przed którym nawet Jezus nie uszed³.
On jest niemiertelny i bezu¿yteczny, w
czeluciach piek³a: naprzeciw Tego, który
jest ¯yciem  cierpienie piekielne jest dramatycznym symbolem klêski, negacji i
mierci, dlatego w. Pawe³ mówi: «mierci, gdzie¿ jest twoje zwyciêstwo?» (1 Kor
15,55)

Ca³kowita ofiara Boga jest ród³em ¿ycia, obietnic¹ szczêcia i wiecznoci. Nie
ma zmartwychwstania bez krzy¿a, nie ma
wiêc tryumfu bez stosownego dowiadczenia. Im bardziej wiat jest w niebezpieczeñstwie  tym bardziej zab³ynie jego zwyciêstwo. Maryja zapewni³a ks. Gobbi
21.10.1993: Miejcie wielk¹ nadziejê na
pe³ny tryumf Boga w tej biednej ludzkoci,
tak chorej i tak oddalonej od Niego.....

Tryumf Boga bêdzie polega³ na tym, o
czym mówi Apokalipsa:
«...Potem ujrza³em: a oto wielki t³um,
którego nie móg³ nikt policzyæ, z ka¿dego
narodu i wszystkich pokoleñ, ludów i jêzyków, stoj¹cy przed tronem i przed Barankiem. Odziani s¹ w bia³e szaty, a w rêku
ich palmy. I g³osem dononym tak wo³aj¹:
Zbawienie u Boga naszego, Zasiadaj¹cego na tronie i u Baranka.
A wszyscy anio³owie stanêli wokó³ tronu i Starców, i czworga Zwierz¹t, i na oblicza swe padli przed tronem, i pok³on oddali Bogu, mówi¹c: Amen. B³ogos³awieñstwo i chwa³a, i m¹droæ, i dziêkczynienie,
i czeæ, i moc, i potêga Bogu naszemu na
wieki wieków! Amen.
A jeden ze Starców odezwa³ siê do
mnie tymi s³owami: Ci przyodziani w bia³e
szaty kim s¹ i sk¹d przybyli? I powiedzia³em do niego: Panie, ty wiesz. I rzek³ do
mnie: To ci, którzy przychodz¹ z wielkiego
ucisku i op³ukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego s¹ przed tronem
Boga i w Jego wi¹tyni czeæ Mu oddaj¹
we dnie i w nocy. A Zasiadaj¹cy na tronie
rozci¹gnie namiot nad nimi.
Nie bêd¹ ju¿ ³akn¹æ ani nie bêd¹ ju¿
pragn¹æ, i nie porazi ich s³oñce ani ¿aden
upa³, bo paæ ich bêdzie Baranek, który jest
porodku tronu, i poprowadzi ich do róde³ wód ¿ycia: i ka¿d¹ ³zê otrze Bóg z ich

oczu...» (7,9-17)
«Potem ujrza³em anio³a, zstêpuj¹cego
z nieba, który mia³ klucz od Czeluci i wielki ³añcuch w rêce. I pochwyci³ Smoka, Wê¿a
starodawnego, którym jest diabe³ i szatan,
i zwi¹za³ go na tysi¹c lat. I wtr¹ci³ go do
Czeluci, i zamkn¹³, i pieczêæ nad nim po³o¿y³, by ju¿ nie zwodzi³ narodów, a¿ tysi¹c
lat siê dope³ni. A potem ma byæ na krótki
czas uwolniony.
I ujrza³em trony  a na nich zasiedli (sêdziowie), i dano im w³adzê s¹dzenia  i ujrza³em dusze ciêtych dla wiadectwa Jezusa i dla S³owa Bo¿ego, i tych, którzy pok³onu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie
wziêli sobie znamienia na czo³o swe ani na
rêkê. O¿yli oni i tysi¹c lat królowali z Chrystusem.
A nie o¿yli inni ze zmar³ych, a¿ tysi¹c
lat siê skoñczy³o. To jest pierwsze zmartwychwstanie. B³ogos³awiony i wiêty, kto
ma udzia³ w pierwszym zmartwychwstaniu:
nad tymi nie ma w³adzy mieræ druga, lecz
bêd¹ kap³anami Boga i Chrystusa i bêd¹ z
Nim królowaæ tysi¹c lat....» (20,1-6).
Do nas nale¿y teraz zastanowiæ siê nad
tymi s³owami niezwyciê¿onej nadziei, by
móc s³u¿yæ temu tak oczekiwanemu tryumfowi i mieæ w nim swój udzia³.
Bernard Balayn
Przek³ad z francuskiego
za zgod¹ wydawnictwa
du Parvis
STELLA MARIS Nr 438 str. 25.

«Orêdzie przetrogi i nadziei
dla wiata...»
Fatima
1917-2007
Finalizujemy od dawna
zapowiadany film o tajemnicy fatimskiej i historii
objawienia. Bêdzie on
dostêpny na p³ycie DVD
oraz na kasecie VHS.
Powinien ukazaæ siê w
sprzeda¿y przed Bo¿ym
Narodzeniem tego roku.
Dziêkujemy wszystkim,
którzy wspierali nas modlitw¹, aby ten plan uda³o siê
zrealizowaæ!
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«NIEWIASTO, OTO SYN TWÓJ...»
POWSZECHNE MACIERZYÑSTWO
W roku 2007 mija 90 rocznica Objawieñ
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w Fatimie. Powinnimy siê przygotowaæ na zebranie
owoców, jakie s¹ z nimi zwi¹zane, ale w
tym celu nale¿y posiadaæ jak najlepsz¹
znajomoæ przekazanego tam przes³ania,
aby móc ¿yæ na chwa³ê Trójcy Przenajwiêtszej, s³u¿¹c z mi³oci¹ braciom.
Do prawd najbardziej uwydatnionych w
tym przes³aniu nale¿y ukazanie macierzyñstwa Maryi wobec wszystkich ludzi  dla
dobra Jej dzieci. Mo¿na je poj¹æ jedynie w
wietle historii zbawienia i aktualnych potrzeb wiata.

«SYNU,
OTO TWOJA MATKA»

Kiedy pasterze z Fatimy pytaj¹, kim jest
Pani, która im siê zjawia, Dziewica  podobnie jak w Lourdes  oci¹ga siê z ujawnieniem Swego imienia. Czyni tak dlatego,
¿e to, co chce odkryæ i co ukazuje siê we
wszystkich Jej wypowiedziach  to Jej funkcja, Jej racja bytu we wszechwiecie. Mo¿na to odgadn¹æ ju¿ w drugim przes³aniu,
13 czerwca 1917 roku, kiedy owiadcza:
«Moje Niepokalane Serce bêdzie twoim schronieniem i drog¹, która poprowadzi Ciê do Boga.»
Maryja to samo Serce, Ona jest Matk¹
do g³êbi. Stary Testament przygotowuje objawienie Serca Maryi poprzez uzupe³niaj¹ce siê opisy wszystkich kobiet mê¿nych
w Izraelu, od Ewy, «matki ¿yj¹cych», po
El¿bietê, matkê Chrzciciela. Kogo nie poruszy³o staranie siê matek o swe dzieci, takie jak u Agar wobec jej syna Izmaela, jak
u matki Samsona, czy matki, która stawi³a
czo³o os¹dowi Salomona? Kto nie pamiêta odwagi matki siedmiu synów Machabeuszy, zabitych na jej oczach przez Antiocha?
Te matki ukazuj¹ serca niepokonane prawdziwych matek, zdolne dawaæ ¿ycie ich
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dzieciom (por. 2 Mch 4,7).
Ich charyzmaty i ich p³odnoæ s¹ odbiciem na tej ziemi doskona³ej dobroci i czu³oci Boga Ojca. Rembrandt uniemiertelni³ tê prawdê maluj¹c powrót syna marnotrawnego, gdzie widaæ tego mi³osiernego
ojca z sercem przepe³nionym litoci¹, jak
k³adzie swe rêce na ramionach odczuwaj¹cego skruchê dziecka: jedna rêka jest ojcowska, druga  kobieca, macierzyñska.
To w tym duchu przedstawia siê Maryja
w Fatimie. Jest matk¹ zapowiadan¹ od
Ksiêgi Rodzaju, wskazan¹ przez umieraj¹cego Chrystusa: nowa Ewa, matka ¯yj¹cego w ca³ym tego s³owa znaczeniu, matka duchowa wszystkich dzieci ocalonych
krwi¹ Chrystusa: «Synu, oto twoja Matka».
Macierzyñstwo uniwersalne tryska z Jej
macierzyñstwa boskiego i jest siostr¹ Jej
macierzyñstwa eklezjalnego. Te trzy macierzyñstwa s¹ nieroz³¹czne. To, o którym
dzi mówimy, wyznacza etap wa¿ny, rozstrzygaj¹cy, w wyjawieniu tej maryjnej tajemnicy dla naszej epoki.

«BÓG PRAGNIE
POS£U¯YÆ SIÊ TOB¥,
BY MNIE POZNANO...»

wiêty Ludwik Grignion de Montfort
uprzedzi³ nas, ¿e Maryja zostanie poznana naprawdê po objawieniu siê Chrystusa. Dziewica przychodzi potwierdziæ i wype³niæ to proroctwo w naszym czasie. Od
2000 lat, Ewangelia jest ju¿ rozpowszechniona wszêdzie. Teraz jest najwy¿szy czas,
aby lepiej poznaæ Matkê Syna Bo¿ego.
Od 1830 roku, rzeczywicie mno¿¹ siê
objawienia maryjne i pog³êbia siê znajomoæ Naszej Pani, szczególnie poprzez
og³aszanie prawd i dogmatów Jej dotycz¹cych. Doszlimy do chwili, w której Bóg
szczególnie pragnie, ¿eby ludzkoæ dowiedzia³a siê wiêcej o cudzie powszechnego
macierzyñstwa Maryi. Racje s¹ proste.
wiat teraniejszy liczy szeæ miliardów
dusz do ocalenia; i nigdy, bez w¹tpienia,
nie by³ on w takim niebezpieczeñstwie du-

chowym, jak dzi. Potrzebuje on wiêc macierzyñskiej pomocy Tej, która najlepiej i
najbardziej wspó³dzia³a³a w dziele Odkupienia: Maryi, która na Golgocie, by³a obecna w samym sercu tej tajemnicy. W wiecie teraniejszym obleganym przez z³o i
ból, Ona jest posy³ana przez Trójcê wiêt¹, aby byæ przy ka¿dym dziecku. Ona jest
przy wszystkich naszych krzy¿ach, a my
jestemy wszyscy duchowymi dzieæmi
wiêtego Jana. «Pocz¹wszy od tej godziny, uczeñ wzi¹³ J¹ do siebie» (J 19, 27)

«MOJE NIEPOKALANE
SERCE BÊDZIE WASZYM
SCHRONIENIEM...»

Fatima to wielkie objawienie Serca Maryi, ze wszystkimi Jego przymiotami, jakie
w sobie mieci, szczególnie objawienie Jej
Serca Matki wobec wszystkich serc ludzkich. Jest to kontynuacja i uzupe³nienie objawienia Serca Jezusa w Paray-le-Monial.
To nie przypadek, ¿e nad placem w Fatimie (trzy razy wiêkszym od Placu w. Piotra), góruje z wysoka kolumna z pos¹giem
Najwiêtszego Serca Jezusa. Zwraca³em
siê z prob¹ i ponawia³em j¹, aby w parku
w Paray, wzniesiono tak¿e pos¹g Niepokalanego Serca Maryi, z powodu g³êbokiego zwi¹zku obydwu Serc, kilkakrotnie przypominanego w Fatimie przez Anio³a (podobnie jak i przez wiêtych1 ).
Serce Maryi ukazuje siê wiêc na ró¿nych
poziomach, jak opisa³ je tak¿e Papie¿ Jan
Pawe³ II w Fatimie, w s³ynnej homilii w dniu
13 maja 1982 roku. Pierwszy poziom, konkretny, to ludzkie ¿ycie. Teresa z Lisieux
mówi³a: «Maryja jest bardziej matk¹ ni¿ królow¹». Jej Serce, Jej mi³oæ S³u¿ebnicy
Pana i Jego dzieci, góruje nad koron¹ Królowej: to Matka wspó³czuj¹ca, jak¹ ukaza³a Siebie tak¿e w La Salette. Ona lituje siê
nad ludzkoci¹ XX wieku, umo¿liwiaj¹c

skrócenie I wojny wiatowej: «Je¿eli moje
proby zostan¹ wys³uchane... nastanie pokój. Wojna siê zakoñczy». Potem, chcia³a
nas uchroniæ przed II wojn¹. Nie s³uchalimy i ponielimy tego konsekwencje. Jednak Maryja nas uprzedza³a: «Jeli nie przestanie siê obra¿aæ Boga, wtedy inna, gorsza
wojna siê rozpocznie...»
Mówi¹c o Portugalii i Rosji,
Maryja ukazuje, ¿e jest matk¹
narodów i ludów.
Litanie maryjne przywo³uj¹
ró¿ne aspekty ludzkiego macierzyñstwa Maryi: «Matko
strapionych, módl siê za
nami...»
Lituje siê nad ka¿dym i
chcia³aby ul¿yæ niedoli ka¿dego: Jej Serce s³ucha
wszystkich prób trójki pasterzy, zanoszonych w imieniu osób cierpi¹cych.
Matka Bo¿a uzdrawia, duchowo i cielenie: «Niektórych uzdrowiê, ale musz¹ siê poprawiæ.»
Jako Matka troszczy
siê o pastuszków2 , a poprzez nich o wszystkie
dzieci, o m³odych. Prosi, by dzieci przychodzi³y do Niej w procesji.
Chroniæ siê w Sercu
Maryi wcale nie oznacza unikaæ wiata
i obowi¹zków, ale
przeciwnie: iæ do
Niej po to, aby
zaczerpn¹æ si³
dla duszy  by
móc stawiæ czo³a «wiatu»; nape³niæ swe serca
ufnoci¹ i wiar¹
 by wierzyæ w
godzinie w¹tpliwoci; zaczerpn¹æ nadziei na
czas rozpaczy,

a czu³oci i s³odyczy  by odnaleæ Mi³oæ
i przepêdziæ nienawiæ; zaczerpn¹æ równie¿ pokoju i pogody w epoce przemocy;
w koñcu dowiadczyæ milczenia, a¿eby odbudowaæ duszê przez modlitwê i rozmylanie... Cz³owiek «nowoczesny», trac¹c poczucie Boga  utraci³ sens cz³owieczeñstwa. Aby go odnaleæ, droga wiedzie
przez Maryjê, która zosta³a nam dana jako
najbardziej chrzecijañska z dzieci Boga,
«Córka Swego Syna», wzór doskona³y
dla chrzecijan  jak stwierdzi³ Jan Pawe³ II. Wzoruj¹c siê na Sercu Mamy,
dzieci staj¹ siê pos³uszne i kiedy mu siê
powiêc¹, Ona mo¿e lepiej dzia³aæ,
wstawiaæ siê za nimi u Serca Jej Syna.
13 maja 1982 roku, w Fatimie, Papie¿ Jan Pawe³ II opar³ ca³¹ sw¹ homiliê na pojêciu schronienia, jakie
stanowi Serce Maryi, deklaruj¹c
szczególnie: «Od chwili, kiedy Jezus umieraj¹c na krzy¿u, powiedzia³ do Jana: Oto Matka twoja, od chwili, kiedy uczeñ wzi¹³
J¹ do siebie  realizuje siê w
historii niezmierzone duchowe
macierzyñstwo Maryi. Macierzyñstwo oznacza troskê o ¿ycie dziecka. Poniewa¿ Maryja
jest Matk¹ nas wszystkich, Jej
troska o ¿ycie cz³owieka jest powszechna. Troska matki obejmuje w pe³ni ca³e dziecko. Macierzyñstwo Maryi ma swój pocz¹tek w matczynej trosce o
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Chrystusa. W Chrystusie, u stóp krzy¿a,
przyjê³a Jana, a w Janie przyjê³a w pe³ni
nas wszystkich.»
To macierzyñstwo ods³ania siê wiêc
przez wieki, jak widaæ to w pobo¿noci redniowiecznej, kiedy to ¿arliwi chrzecijanie
stworzyli wiele fresków s³awi¹cych pe³ne
macierzyñstwo Dziewicy: Madonna pod
szerokim p³aszczem ³¹cz¹ca w jedn¹ ca³oæ wszystkie warstwy spo³eczeñstwa, od
Papie¿a a¿ po ¿ebraka. Ludzie zawsze rozumieli to, co najwa¿niejsze, instynktownie pojmowali, co znaczy macierzyñstwo
Maryi: to Niewiasta i Matka, która trwa stoj¹c, kiedy wszystko wokó³ siê wali; wo³a
nas, idzie przed nami, pod¹¿a za nami,
ciga, pociesza, uzdrawia, uspokaja.
Objawienie siê Matki Bo¿ej z Guadalupe przygotowa³o na d³ugo wczeniej ukazanie siê Maryi w Fatimie: w renicach
Dziewicy odkryto postaæ Juana Diego, Maryja chcia³a w ten sposób zawiadczyæ, ¿e
jest mam¹ blisk¹ i uwa¿n¹ wobec ka¿dego cz³owieka.

«...I DROG¥, KTÓRA CIÊ
BÊDZIE PROWADZIÆ
A¯ DO BOGA»

Przez Swe Niepokalane Serce, Maryja
ma za zadanie doprowadziæ Swe dzieci do
Boga. To drugi poziom  g³ówny: byæ drog¹ do zbawienia. Papie¿ Jan Pawe³ II
stwierdzi³: «Kiedy Jezus powiedzia³ na
krzy¿u: Niewiasto, oto syn twój (J 19,26),
na nowy sposób otworzy³ serce swej Matki
 Niepokalane Serce  i ukaza³ mu nowe
wymiary i obszary mi³oci... Troska Matki
Zbawiciela jest trosk¹ o dzie³o zbawienia:
o dzie³o Jej Syna. Jest to troska o zbawienie, o wieczne zbawienie wszystkich.»
W ca³ym Orêdziu Dziewica wskazuje na
pierwszym miejscu, ¿e to jedynie Serce Jej
Syna mo¿e nas uratowaæ. Maryja nie jest
odkupicielk¹, lecz pomocnic¹ - potê¿n¹ - w dziele odkupienia. Epoce, w której
ludzie odrzucaj¹ masowo
Boga i Jego Prawo,
Maryja przedstawia
siê jako Matka,
która chroni to
Prawo wyszydzo-
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ne, w której chroni siê Jezus  Eucharystia. Gdzie indziej nie znajdziemy tak ³atwo Syna, jak przy Matce. Fatima jest «o³tarzem wiata», przy którym tak wiele hostii jest rozdzielanych!
W godzinie, w której zbawienie jest nara¿one z powodu zasiêgu z³a, jakie nie ma
sobie równych, Matka Bo¿a nie waha siê
pokazaæ okropnoci piek³a, demonów i
dusz, które w nim cierpi¹. Jako Matka ocalenia, uprzedza, ostrzega, pobudza, abymy siê modlili i sk³adali ofiary, aby zaoszczêdziæ czyæca nam, a jeszcze bardziej
piek³a grzesznikom, jak uczyni³a to heroicznie Hiacynta. «Wiele dusz idzie do piek³a  powiedzia³a jej Maryja  poniewa¿ nie

Jan Pawe³ II

ma nikogo, kto by siê za nie modli³ i sk³ada³ ofiary».
Serce Maryi jest t¹ drog¹, czyli rodkiem
pewnym dojcia do Jezusa, szczególnie
przez naladowanie Jej matczynego Serca, powiêcenie siê Jej Niepokalanemu
Sercu, modlitwê tak¹ jak Ró¿aniec wiêty... To w³anie o to prosi, do tego wzywa:
pobo¿noæ skierowana do Jej Niepokalanego Serca. Czciæ Maryjê to uznaæ Jej macierzyñstwo i czerpaæ z tego duchow¹ korzyæ. Aby to uczyniæ trzeba powtórnie
przeczytaæ Traktat o prawdziwym nabo¿eñstwie do Najwiêtszej Maryi Panny w.
Ludwika Grignion de Montfort.
Oto dwa g³ówne elementy powszechne-

go macierzyñstwa Maryi: cz³owiek i jego
zbawienie. Dziêki temu staje siê on drugim Chrystusem, zdolnym do wszystkiego,
poniewa¿ «chwa³¹ Boga jest cz³owiek ¿yj¹cy», mówi³ w. Ireneusz, pierwszy teolog
maryjny Zachodu. «Cz³owiekiem ¿yj¹cym»
jest ten, który dziêki Sercu Maryi osi¹ga
wiêksz¹ duchow¹ owocnoæ, zachwycaj¹co pobudzany do ¿ycia przez Ducha wiêtego.
Bernard Balayn
Przek³ad z franc.: E.B.
1
2

Np. w. Brygidzie Szwedzkiej.
Wystarczy spojrzeæ do pamiêtnika s. £ucji.

Ocaliæ od zapomnienia...

MARYJA ESCHATOLOGICZN¥
IKON¥ KOCIO£A
1. Na pocz¹tku naszego spotkania odczytalimy jedn¹ z najbardziej znanych kart
Apokalipsy w. Jana. W obrazie brzemiennej niewiasty, która rodzi syna, i smoka barwy ognia czyhaj¹cego na ni¹ i na jej dziecko, tradycja chrzecijañska, liturgiczna i artystyczna widzi Maryjê, Matkê Chrystusa.
Jednak¿e zgodnie z pierwotnym zamys³em
natchnionego autora narodziny dzieciêcia
przedstawiaj¹ przyjcie Mesjasza, natomiast niewiasta jest oczywistym uosobieniem Ludu Bo¿ego, zarówno biblijnego
Izraela, jak i Kocio³a. Maryjna interpretacja nie pozostaje w sprzecznoci z eklezjalnym sensem tekstu, jako ¿e Maryja jest
«pierwowzorem Kocio³a» (Lumen gentium, 63; por. w. Ambro¿y, Expos. Lc., II,
7).
Na tle wspólnoty wierz¹cych pojawia
siê zatem sylwetka Matki Mesjasza. Przeciw Maryi i Kocio³owi wystêpuje smok,
przywodz¹cy na myl Szatana i z³o, zgodnie z symbolik¹ Starego Testamentu; czerwony kolor oznacza wojnê, rze, przelan¹
krew; «siedem g³ów» z diademami wiadczy o wielkiej w³adzy, natomiast «dziesiêæ
rogów» wskazuje na nies³ychan¹ si³ê bestii opisanej przez proroka Daniela (por. 7,
7), która równie¿ jest obrazem bezwzglêdnej w³adzy, szerz¹cej postrach w dziejach.
2. Dochodzi zatem do walki miêdzy dobrem i z³em. Maryja, Jej Syn i Koció³
przedstawiaj¹ pozorn¹ s³aboæ i znikomoæ
mi³oci, prawdy i sprawiedliwoci. Przeciw
nim powstaje olbrzymia, niszczycielska si³a
przemocy, k³amstwa i niesprawiedliwoci.
Jednak¿e wieñcz¹ca ów fragment Apoka-
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lipsy pieñ przypomina nam, ¿e ostateczny werdykt nale¿y do «zbawienia, potêgi i
królowania Boga naszego i w³adzy Jego
Pomazañca» (por. Ap 12,10).
Niew¹tpliwie na przestrzeni dziejów Koció³ mo¿e byæ zmuszony do ucieczki na
pustyniê, podobnie jak staro¿ytny Izrael
podczas wêdrówki do ziemi obiecanej.
Pustynia tradycyjnie zreszt¹ pe³ni rolê
schronienia dla przeladowanych, jest tajemniczym i spokojnym miejscem ofiaruj¹cym Bosk¹ opiekê (por. Rdz 21,14-19; 1
Krl 19,4-7). Jednak¿e, jak podkrela Apokalipsa (por. 12,6.14), niewiasta pozostaje
w tym schronieniu jedynie przez pewien
okres. Czas utrapienia, przeladowania i
próby nie jest zatem nieokrelony: w koñcu przyjdzie wyzwolenie i wybije godzina
chwa³y.
Kontempluj¹c tê tajemnicê w perspektywie maryjnej, mo¿emy stwierdziæ, ¿e
«Maryja, (...) u boku swego Syna, jest najdoskonalsz¹ ikon¹ wolnoci i wyzwolenia
ludzkoci i wszechwiata. To ku Niej Koció³, którego jest Matk¹ i wzorem, winien
zwracaæ swoje spojrzenie, by zrozumieæ w
pe³ni sens swej misji» (Kongregacja Nauki
Wiary, Libertatis conscientia, 22 marca
1986 r., n. 97; por. Redemptoris Mater, 37).
3. Skierujmy teraz spojrzenie na Maryjê, ikonê Kocio³a pielgrzymuj¹cego po pustyni dziejów, lecz wpatrzonego w chwalebny cel, jakim jest niebieskie Jeruzalem,
gdzie zajanieje jako Oblubienica Baranka, Chrystusa Pana. Koció³ Wschodni s³awi Matkê Bo¿¹ jako Odigitriê  Tê, która
«wskazuje drogê», to znaczy Chrystusa,
bo tylko za Jego porednictwem mo¿na w
pe³ni spotkaæ siê z Ojcem. Francuski poeta widzi w Niej «stworzenie w swej pierwszej chwale i ostatecznym rozkwicie, tak
jak wy³oni³o siê ono z Boga w blasku pierwszego poranka» (P. Claudel, La Vierge a
midi, wyd. Pléiade, s. 540).
W Niepokalanym Poczêciu Maryja jest
doskona³ym wzorem ludzkiej istoty, która
od samego pocz¹tku nape³niona jest Bo¿¹
³ask¹, podtrzymuj¹c¹ i przemieniaj¹c¹
stworzenie (por. £k 1,28), i dziêki temu dobrowolnie wybiera zawsze Bo¿¹ drogê. W
swym chwalebnym Wniebowziêciu natomiast Maryja jest obrazem stworzenia powo³anego przez zmartwychwsta³ego Chrystusa do osi¹gniêcia przy koñcu dziejów
pe³ni komunii z Bogiem przez zmartwychwstanie do b³ogos³awionej wiecznoci. Dla
Kocio³a, który czêsto odczuwa ciê¿ar dziejów i dowiadcza ataków z³a, Matka Chrystusa jest wietlanym obrazem ludzkoci
odkupionej i ogarniêtej zbawcz¹ ³ask¹.
4. Osi¹gniemy ostateczny kres ludzkich
dziejów, kiedy «Bóg bêdzie wszystkim we
wszystkich» (por. 1 Kor 15,28) oraz  jak
zapowiada Apokalipsa  «morza ju¿ nie
bêdzie» (por. 21,1), a zatem gdy znak nisz-

czycielskiej si³y chaosu i z³a zostanie ostatecznie wyeliminowany. Koció³ stanie
wówczas przed Chrystusem jako «oblubienica zdobna w klejnoty dla swego mê¿a»
(Ap 21,2). Bêdzie to chwila wielkiej bliskoci i bezgranicznej mi³oci. Jednak¿e ju¿
teraz, wpatruj¹c siê we Wniebowziêt¹ Dziewicê, Koció³ dowiadcza radoci, której
zazna w pe³ni u kresu czasów. W pielgrzymce wiary przez dzieje Maryja towarzyszy Kocio³owi jako wzór «komunii eklezjalnej w wierze, w mi³oci i w zjednoczeniu z Chrystusem. Zawsze obecna w misterium Chrystusa jest Ona, poród Aposto³ów, w samym sercu rodz¹cego siê Kocio³a i Kocio³a wszystkich czasów. Rzeczywicie Koció³ by³ zgromadzony na górze (w wieczerniku) z Maryj¹, Matk¹ Jezusa, i z Jego braæmi. Nie mo¿na wiêc mówiæ o Kociele, jeli nie jest w nim obecna
Maryja, Matka Pana, z Jego braæmi» (Kongregacja Nauki Wiary, Communionis notio,
28 maja 1992 r., n. 19: «LOsservatore Romano», wyd. polskie, n. 10/1992, s. 41; por.
Chromacjusz z Akwilei, Sermo 30, 1).
5. piewajmy wiêc nasz hymn pochwalny na czeæ Maryi, wizerunku odkupionej
ludzkoci, znaku Kocio³a, który ¿yje w wierze i mi³oci, antycypuj¹c pe³niê niebieskiego Jeruzalem. «Geniusz poetycki w. Efrema Syryjczyka, zwanego «cytr¹ Ducha
wiêtego», opiewa³ niestrudzenie Maryjê,
wyciskaj¹c ¿ywe do dzi piêtno na ca³ej tradycji Kocio³a syryjskiego» (Redemptoris
Mater, 31). On to przedstawia Maryjê jako
ikonê piêkna: «Jest Ona wiêta w swym
ciele, piêkna w swym duchu, przejrzysta w
swych mylach, szczera w swej inteligencji, doskona³a w swych uczuciach, czysta,
wytrwa³a w swych postanowieniach, niepokalana w swym sercu, nadzwyczajna,
pe³na wszelkich cnót» (Hymny do Dziewicy Maryi 1, 4: wyd. Th. J. Lamy, Hymni de
B. Maria, Malines 1886, t. 2, col. 520).
Niech obraz ten janieje w sercu ka¿dej
wspólnoty kocielnej jako doskona³e odzwierciedlenie Chrystusa i niech bêdzie
znakiem poród narodów jako «miasto po³o¿one na górze» oraz «lampa umieszczona na wieczniku, aby wieci³a wszystkim»
(por. Mt 5,14-15).
Audiencja generalna,
14 marca 2001

MARYJA 
PIELGRZY
MUJ¥CA
W WIERZE

1. £ukaszowe s³owa, których przed
chwil¹ wys³uchalimy, ukazuj¹ nam Maryjê
jako pielgrzyma mi³oci. El¿bieta natomiast
wskazuje na Jej wiarê i wypowiada s³owa
pierwszego b³ogos³awieñstwa Ewangelii:
«B³ogos³awiona jeste, która uwierzy³a».
Wyra¿enie to stanowi «jakby klucz, który
otwiera nam wewnêtrzn¹ prawdê Maryi»
(Redemptoris Mater, 19). Chcielibymy
wiêc uwieñczyæ cykl katechez Wielkiego
Jubileuszu Roku 2000 rozwa¿aniem o
Matce Bo¿ej jako pielgrzymie wiary. Jako
córa Syjonu idzie Ona w lady Abrahama
 tego, który uwierzy³ i dlatego pos³usznie
«wyruszy³ do ziemi, któr¹ mia³ obj¹æ w
posiadanie. Wyszed³, nie wiedz¹c, dok¹d
idzie» (Hbr 11,8).
Ten symbol pielgrzymowania w wierze
rzuca wiat³o na wewnêtrzn¹ historiê Maryi,
pielgrzyma w najpe³niejszym tego s³owa
znaczeniu, jak stwierdzi³ Sobór Watykañski
II: «B³ogos³awiona Dziewica sz³a naprzód
w pielgrzymce wiary i utrzyma³a wiernie
swe zjednoczenie z Synem a¿ do krzy¿a»
(Lumen gentium, 58). Zwiastowanie «jest
(...) punktem wyjcia, od którego zaczyna
siê ca³e itinerarium ku Bogu» Maryi
(Redemptoris Mater, 14): itinerarium wiary
rozpoczynaj¹ce siê od przepowiedni
miecza (por. £k 2, 35), wiod¹ce krêtymi
drogami ucieczki do Egiptu i wewnêtrznego
mroku, kiedy Maryja «nie pojmuje»
postawy dwunastoletniego Jezusa w
wi¹tyni, a jednak zachowuje «wszystkie
te sprawy w swym sercu» (£k 2, 51).
2. Równie¿ w cieniu up³ywa ukryte
¿ycie Jezusa, kiedy to Maryja musi
podejmowaæ prawdziwy «trud serca»
(Redemptoris Mater, 17), aby w Jej Sercu
wci¹¿ na nowo rozbrzmiewa³o b³ogos³a-

Codziennie w telewizji
RÓ¯ANIEC WIÊTY w ³¹cznoci z sanktuarium
w FATIMIE
Co wieczór, o godzinie 19.30 (do 20.00), telewizja watykañska Telepace pozwala 
dziêki transmisji satelitarnej  na wspóln¹ modlitwê ró¿añcow¹ telewidzów, odmawian¹ w ³¹cznoci z modl¹cymi siê ka¿dego dnia w sanktuarium w Fatimie.
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wieñstwo El¿biety.
Oczywicie, w ¿yciu Maryi nie brak
promieni wiat³a, jak w epizodzie
wesela w Kanie Galilejskiej, gdzie 
mimo pozornego dystansu  Chrystus
przychyla siê do proby Matki i czyni
pierwszy znak objawienia, wzbudzaj¹c wiarê uczniów (por. J 2,1-12).
W takiej samej opozycji wiat³a i
cienia, objawienia i tajemnicy jawi¹ siê
dwa b³ogos³awieñstwa, o których mówi w. £ukasz: b³ogos³awieñstwo skierowane do Matki Chrystusa przez kobietê z t³umu oraz b³ogos³awieñstwo
Jezusa dla tych, «którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i go przestrzegaj¹» (£k
11,28).
Szczytowym punktem tego
ziemskiego pielgrzymowania w wierze
jest Golgota, gdzie Maryja prze¿ywa
g³êboko misterium paschalne Syna:
jako Matka w pewnym sensie umiera
w mierci Syna i otwiera siê na «zmartwychwstanie» obdarzona nowym
macierzyñstwem w stosunku do Kocio³a (por. J 19,25-27). Tam, na Kalwarii, Maryja dowiadcza nocy wiary,
podobnej do tej, jak¹ prze¿y³ Abraham
na górze Moria, a doznawszy owiecenia w dniu Piêædziesi¹tnicy dalej
pielgrzymuje w wierze a¿ do Wniebowziêcia, kiedy to Syn przyjmuje J¹
do wiecznej szczêliwoci.
3. «B³ogos³awiona Dziewica Maryja w dalszym ci¹gu «przoduje» Ludowi Bo¿emu. Jej wyj¹tkowe «pielgrzymowanie wiary» wci¹¿ staje siê
punktem odniesienia dla Kocio³a, dla
osób i wspólnot, dla ludów i narodów,
poniek¹d dla ca³ej ludzkoci» (Redemptoris Mater, 6). Ona jest Gwiazd¹
trzeciego tysi¹clecia, podobnie jak na
pocz¹tku ery chrzecijañskiej by³a
jutrzenk¹, która poprzedzi³a Jezusa
na horyzoncie ludzkoci. Z chronologicznego punktu widzenia Maryja
narodzi³a siê bowiem przed Chrystusem, wyda³a Go na wiat oraz w³¹czy³a w nasze ludzkie dzieje.
Do Niej zwracamy siê, by wci¹¿
prowadzi³a nas do Chrystusa i Ojca,
równie¿ podczas mrocznych nocy z³a,
a tak¿e w chwilach zw¹tpienia, kryzysu, milczenia i cierpienia. Do Niej kierujemy pieñ umi³owan¹ przez Koció³
Wschodni, a mianowicie hymn Akatyst, wys³awiaj¹cy jêzykiem poezji
lirycznej Jej postaæ w 24 strofach. W
trzeciej strofie, powiêconej nawiedzeniu El¿biety, g³osi on:
«Witaj, konarze pnia, co nie usycha. Witaj, pole rodz¹ce owoc nieskalany. Witaj, uprawiaj¹ca rolê Rolnika
 ludzi przyjaciela. Witaj, rodzicielko
stwórcy naszego ¿ycia.
Witaj, niwo daj¹ca obfitoæ zmi-

8

³owañ. Witaj, stole pe³ny bogactw
pojednania. Witaj, bo nam gotujesz
³¹kê s³odkich rozkoszy. Witaj, bo duszom przystañ spokojn¹ sposobisz.
Witaj, modlitwy kadzid³o pachn¹ce. Witaj, ca³ego wiata ceno pojednania. Witaj, dobroci Bo¿a miertelnym ¿yczliwa. Witaj, która miertelnych mia³ym przystêpem do Boga.
Witaj, Oblubienico dziewicza!»
4. Nawiedzenie El¿biety zwieñczone jest kantykiem Magnificat,
hymnem towarzysz¹cym wszystkim
stuleciom chrzecijañstwa niczym
wiecznie rozbrzmiewaj¹ca muzyka 
jest to hymn ³¹cz¹cy serca uczniów
Chrystusowych niezale¿nie od wszelkich podzia³ów historycznych, które
powinnimy pokonaæ, by osi¹gn¹æ
pe³n¹ komuniê. W tym ekumenicznym
kontekcie warto przypomnieæ, ¿e w
1521 r. Marcin Luter powiêci³ temu
 jak siê wyra¿a³  «wiêtemu kantykowi b³ogos³awionej Bo¿ej Matki» 
s³ynny komentarz. Pisa³ w nim, ¿e,
tego hymnu «powinni siê nauczyæ
wszyscy», poniewa¿ «w Magnificat
Maryja uczy nas, jak mamy kochaæ i
chwaliæ Boga. (...) Pragnie Ona byæ
najwiêkszym przyk³adem ³aski Bo¿ej,
by zachêciæ wszystkich do ufnoci i
uwielbienia Bo¿ej ³aski» (M. Luter,
Scritti religiosi, wyd. V. Vinay, Torino
1967, s. 431-512).
Maryja s³awi prymat Boga i Jego
³aski, bo On staje po stronie najmniejszych i najbardziej pogardzanych  «ubogich Pana», o których
mówi Stary Testament. Odmienia ich
los i czyni z nich g³ówne postaci dziejów zbawienia.
5. Od chwili, kiedy Bóg spojrza³
na Ni¹ z mi³oci¹, Maryja jest znakiem
nadziei dla rzeszy ubogich, najmniejszych na tej ziemi, którzy staj¹
siê najwa¿niejsi w Królestwie Bo¿ym.
Naladuje wiernie Chrystusa, swego
Syna, który wszystkim ucinionym w
historii powtarza: «Przyjdcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obci¹¿eni
jestecie, a Ja was pokrzepiê» (Mt
11,28). Koció³ idzie w lady Maryi i
Pana Jezusa po krêtych drogach historii, by wspieraæ, wspomagaæ i dowartociowaæ olbrzymi¹ rzeszê ludzi
ubogich i zg³odnia³ych, upokorzonych
i poni¿onych (por. £k 1,52-53). Pokorna Dziewica z Nazaretu  jak
mówi w. Ambro¿y  nie jest «Bogiem wi¹tyni, lecz wi¹tyni¹ Bo¿¹»
(De Spiritu Sancto, III, 11,80). Wszystkich, którzy siê do Niej uciekaj¹,
prowadzi do spotkania z Bogiem 
Trójc¹ wiêt¹: Ojcem, Synem i
Duchem wiêtym.
Audiencja gen., 21 marca 2001
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Fatima: Dynamika Orêdzia.
Ku uwielbieniu Najwiêtszej Trójcy
Mówienie o Fatimie to zagl¹danie do
studni bez dna, tak bogaty i g³êboki jest to
temat. To orêdzie o zmiennej geometrii,
ognisko o wielu p³omieniach. Musimy wiêc
dokonaæ wyboru i zacz¹æ od tego, co jest
najwa¿niejsze: Fatima to przede wszystkim potê¿ny hymn ku czci Najwiêtszej
Trójcy. Znaki tego s¹ liczne i oczywiste:
Maryja otrzyma³a misjê opromienienia
wiata wiat³oci¹ trynitarn¹.
SYMBOLIKA, KTÓREJ
NIE DA SIÊ ZAPRZECZYÆ
Wierzê w wartoæ duchow¹ znaków
 powiedzia³ kiedy Jan Pawe³ II. Wszyscy
specjalici i egzegeci zgadzaj¹ siê co do
uznania nieporównywalnego zasiêgu orêdzia z Fatimy, zw³aszcza wobec tego, co
siê w nim odnosi do Kocio³a, z powodu
dwóch faktów. Po pierwsze cieszy siê ono
uznaniem oficjalnym od dnia 13.10.1930.
Po drugie na miejsce przybyli papie¿e (Pawe³ VI w 1967 i kilkakrotnie Jan Pawe³ II).
Oddzia³ywanie tego orêdzia wynika z
jego potwierdzenia u samych podstaw zarówno przez jego treæ jak i towarzysz¹ce
znaki, które odnosz¹ siê z moc¹ do Trójcy
wiêtej. Ca³e przes³anie promieniuje rzeczywicie obecnoci¹ Trójcy. Dowodz¹
tego symbole, których nie mo¿na lekcewa¿yæ. Ich jêzyk to jêzyk przypowieci ewangelicznych  s¹ one nonikami tej samej
prawdy. Jego Ekscelencja Théas, stary i
znany biskup Lourdes mawia³, ¿e w manifestacjach nadprzyrodzonych ¿adnego
znaku nie mo¿na pomijaæ, gdy¿ ka¿dy zawsze ma znaczenie w kontekcie ca³ego
orêdzia. W r. 1986 Ojciec wiêty Jan Pawe³ II uda³ siê do Lyonu. By³o to w piêæ lat
po zamachu na jego ¿ycie i równie¿ on potwierdzi³ to s³owami: Wierzê w wartoæ duchow¹ znaków.
W roku 2006 rozpoczê³y siê obchody
90 rocznicy objawieñ Matki Bo¿ej w Fatimie. Zw³aszcza jesieñ przypomina o modlitwie trynitarnej Anio³a Eucharystii, zatem
chciejmy wejæ  ledz¹c te znaki  w tajemnicê Najwiêtszej Trójcy.
FATIMA: EKSPLOZJA ZNAKÓW
TRYNITARNYCH
Fatima jest potê¿nym przypomnieniem

o Trójcy wiêtej, o Panu, dziêki któremu
istnieje wszechwiat. Ukazuje tam w obfitoci Sw¹ obecnoæ i mi³oæ: Ojciec, który
stworzy³ Swe arcydzie³o - Maryjê, Syn, który ocala dziêki Swemu wcieleniu i narodzeniu z Maryi Dziewicy oraz Duch wiêty, który uwiêca, przez Koció³ i Matkê-Maryjê.
Pierwszym ze znaków jest wiat³o, jakim promienieje tajemnica fatimska. Drugim, który siê z nim ³¹czy w sposób nadprzyrodzony w jedn¹ ca³oæ, to ukryta - ale
¿ywa obecnoæ Trójcy wiêtej. Uwidocznia siê ona poprzez powtarzaj¹cy siê rytm
potrójnych wydarzeñ w czasie objawieñ.
S¹ dwie serie trzech zjawieñ anielskich (w
roku 1915 i 1916); jest troje dzieci; trzy pory
roku. Anio³ upada na twarz i modli siê, powtarzaj¹c 3 razy; przedstawia siê trzema
okreleniami jako Anio³ Pokoju; anio³ stró¿
Portugalii; anio³ Eucharystii. Mówi trzy razy
o Sercach Jezusa i Maryi. Trzecie ukazanie siê ma cis³y zwi¹zek z Trójc¹ wiêt¹,
poniewa¿ wymienia on Jej Osoby: Najwiêtsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu wiêty, uwielbiam.... Upad³szy na twarz przed
Hosti¹, trzy razy powtarza modlitwê. Dziewica ukazuje siê w trzech etapach (w roku
1917, 1925, 1929), równie¿ trzy razy uka-

zuje Swe Niepokalane Serce. W 1917 roku
powierza dzieciom trzy tajemnice. Ostatniemu zjawieniu siê towarzysz¹ trzy wydarzenia: przybycie Dziewicy, ukazanie dzieciom
trzech obrazów Ró¿añca, wizja cudu s³oñca widzianego przez t³um, który sam w sobie zawiera tak¿e trzy elementy. W czasie
ostatniego objawienia siostra £ucja (rok
1929) widzi w kaplicy trzy Osoby Boskie...
Nastêpnie Papie¿ Jan Pawe³ II przybêdzie
trzy razy do Fatimy. I tak dalej. Oto wymowne wprowadzenie do tajemnicy Trójcy.
Powstañ! wieæ, bo przysz³o twe wiat³o i chwa³a Pañska rozb³yska nad tob¹...
- mówi prorok Izajasz (Iz 60,1). Trzeba z
naciskiem zwróciæ uwagê na jeden z tych
znaków, który otacza inne. Jest nim w³anie wiat³o, wszechobecne, cecha charakterystyczna Trójcy wiêtej bêd¹cej
wiat³oci¹ niestworzon¹, która jest doskona³¹ Istot¹ i nieskoñczon¹ Mi³oci¹.
wiat³o na pierwszym miejscu, gdy¿
Bóg jest wiat³oci¹, tak jak okreli³ to Jezus (J 8,12): Ja jestem wiat³oci¹ wiata. wiat³o to tak¿e element Przemienienia, a zw³aszcza Zmartwychwstania. To w
tym znaku Bóg ukaza³ siê Moj¿eszowi, który
ujrza³ krzak gorej¹cy. Potem za Duch
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wiêty rozb³ysn¹³ pod postaci¹ jêzyków
ognia, podczas Piêædziesi¹tnicy.
Orêdzie fatimskie sk¹pane jest t¹ wiat³oci¹ od pocz¹tku do koñca (1915-1929).
Wystarczy spojrzeæ na kilka aspektów.
Orêdzia maj¹ miejsce w kraju ródziemnomorskim, zalanym wiat³em; te z lat
1915-17 w miesi¹cach najbardziej nas³onecznionych. Zdarzaj¹ siê w po³udnie, w
godzinie, kiedy s³oñce jest w zenicie, a niebo zawsze czyste (z wyj¹tkiem 13 padziernika 1917). Anio³ w roku 1915 jest bielszy
ni¿ nieg; ten za z roku 1916 jest jakby
utworzony ze wiat³a, zapisuje £ucja. Przy
jego drugim ukazaniu siê s³owa wyry³y siê
w duchu dzieci jak wiat³o. Za trzecim razem Anio³ przynosi Tego, który jest wiat³oci¹ wiata. £ucja ma imiê o wielkim znaczeniu, pochodz¹ce od s³owa lux, co oznacza wiat³o. Maryja b³yszczy bardziej ni¿
s³oñce, jej suknia jest bia³a, na piersi ma
z³oty glob i iskrz¹c¹ siê gwiazdê na dole
sukni, nie ma innych ozdób. Jej twarz jest
tak bardzo lni¹ca, ¿e olniewa i razi pasterzy. Nosi lni¹cy ró¿aniec. Jej przyjcie
poprzedzaj¹ zawsze b³yskawice, pod jej
dziewiczymi stopami jest ob³ok. To tak¿e
symbol Boga, który J¹ posy³a. Zbli¿a siê
od Wschodu - symbolu witu, Zmartwychwstania, ¿ycia. W tym samym kierunku te¿
odchodzi. Pocz¹wszy od 13 czerwca s³ychaæ przy Jej przybyciu huki, a wiat³o na
niebie pomniejsza siê tak, ¿e w samo po³udnie widaæ ukazuj¹ce siê gwiazdy. Maryja jest janiej¹c¹ Gwiazd¹, o której mówi
Apokalipsa w. Jana. S³oñce zsy³a na t³um
wielobarwne promienie. 13 wrzenia Dziewicy towarzyszy deszcz kwiatów. 13 maja
Jej d³onie ogarniaj¹ dzieci nadprzyrodzon¹ wiat³oci¹. Oni zanurzaj¹ siê w Bogu,
który by³ t¹ wiat³oci¹  napisa³a £ucja.
Maryja mówi: Przychodzê z Nieba,
królestwa wiat³oci, do którego pasterze
pragn¹ iæ od razu. To o Niej w. Jan (Ap
12,1) mówi: Potem wielki znak siê ukaza³
na niebie: Niewiasta obleczona w s³oñce i
ksiê¿yc pod jej stopami, a na jej g³owie wieniec z gwiazd dwunastu.
13 lipca Maryja mówi o nieznanym
wietle, które obwieci wiatu straszn¹
karê II wojny wiatowej (w nocy z 25 na 26
stycznia 1938). 19 sierpnia prosi, aby w
procesji dzieci by³y ubrane na bia³o. Hiacynta tak¿e pragnie, aby po mierci ubrano j¹ na bia³o. 13 padziernika Pani otoczona wiat³em rozkazuje s³oñcu, które zrywa siê z miejsca, skacze, rozsiewa baniowe barwy, osusza ubrania pielgrzymów. Imponuj¹cy cud s³oñca wywar³ wra¿enie na
ca³ym wiecie. Papie¿ Pius XII zobaczy³ go
w Watykanie w listopadzie 1950 z okazji
og³oszenia dogmatu o Wniebowziêciu.
W r. 1917, objawienia Maryi mia³y miejsce, celowo, dwa razy w niedzielê, w dniu
Pana, S³oñca Sprawiedliwoci. 13 maja wypad³o akurat w przededniu Wniebowst¹pie-
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nia Chrystusa. Krótko przed mierci¹ Franciszek powiedzia³ do mamy: Spójrz, jakie
piêkne wiat³o, tam przy drzwiach!
W Pontevedra, w roku 1925, £ucja widzi Jezusa jako Dziecko janiej¹ce wiat³em. Podobnie w 1926 r. W Tuy, w 1929,
oko³o pó³nocy, wpatruje siê, w cudownie
rozwietlonej kaplicy, w koñcow¹ wizjê Najwiêtszej Trójcy, która jest sam¹ wiat³oci¹. Widzi porodku wznosz¹cy siê wielki
wietlany krzy¿; z lewej d³oni Ukrzy¿owanego wyp³ywa krystaliczny strumieñ, symbol ³aski i mi³osierdzia (zob. str. 3).
Do tych wszystkich znaków trzeba dodaæ zjawisko go³êbi, jakie towarzysz¹ pielgrzymuj¹cej Dziewicy na ca³ym wiecie.
Widzia³em to sam w Lourdes w roku 1978,
gdy dwie figury spotka³y siê w Grocie (zob.
artyku³ w nr 4-5/2000 Vox Domini).
Dewiz¹ Papie¿a Fatimy, wed³ug proroctwa Malachiasza, mia³o byæ De labore
Solis (z pracy S³oñca). Zwolennicy tej przepowiedni zauwa¿aj¹, i¿ Jan Pawe³ II urodzi³ siê 18 maja 1920, w dniu zaæmienia
s³oñca, a jego pogrzeb odby³ siê w czasie
innego zaæmienia s³oñca, 8 kwietnia 2005.
Przed jego mierci¹ mówi³o siê te¿, ¿e pasuje do tego okrelenia, bo wêdruje po Ziemi, pielgrzymuj¹c, niczym S³oñce. Te kolejne znaki wskazuj¹ na najwy¿sz¹ wagê
Trójcy wiêtej w wielkiej tajemnicy Fatimy.
Bo¿e wiat³o odbija siê w Stworzeniu:
w cia³ach niebieskich i ludziach, jak da³a
nam tego promieniej¹cy dowód Fatima.
Ona siê odbija w istotach najwra¿liwszych
na Ni¹, najbardziej kochaj¹cych. Dlatego
Trójca wiêta janieje w Maryi, Niepokalanej, i ten Klejnot stworzenia promieniuje z
kolei czystym trynitarnym wiat³em.
MARYJA MA ZA ZADANIE
OTOCZYÆ CHWA£¥
TRÓJCÊ WIÊT¥
Wa¿ne jest to, ¿e znaki te nie maj¹ wartoci, jeli siê je rozpatruje oderwane od
ich kontekstu. One wprowadzaj¹ nas, abymy pojêli i zastosowali Orêdzie. Przyjrzyjmy siê temu, co jest w stosunku do nich
pierwotne: misja Maryi, która polega na
otoczeniu chwa³¹ Trójcy wiêtej, a Jej macierzyñstwo w odniesieniu do ludzkoci i
Kocio³a - ma temu s³u¿yæ.
TAJEMNICA MARYI: SPOTKANIE
TRÓJCY I LUDZKOCI
Tajemnicê tê owietla Trójca wiêta,
która odkrywana jest stopniowo poprzez Bibliê. Teksty, od Ksiêgi Rodzaju po Apokalipsê, takie jak: Ksiêga Przys³ów, M¹droci, Pieñ nad Pieniami... przywo³uj¹ obrazowo Córkê Ojca, Mieszkanie Ducha wiêtego, Matkê Chrystusa, Kocio³a i ludzi.
Rol¹ Maryi w Fatimie jest  w celu wype³nienia proroctw, jakie Jej dotycz¹  ukazanie Jej potrójnej misji wobec ka¿dej z trzech
Osób niebiañskich, z Którymi ³¹cz¹ J¹
szczególne wiêzi.

Fatimê cechuje rzeczywicie wzajemne oddzia³ywanie: z jednej strony Trójca
wiêta ma co do powiedzenia Kocio³owi
i wiatu; z drugiej strony, Maryja jest obarczona przez Ni¹, jako Córka, Ma³¿onka i
Matka, zadaniem przekazania i wprowadzenia w ¿ycie przes³ania  wed³ug prawa niebiañskiego porednictwa  aby ludzkoæ powróci³a do Boga w Trójcy. Podwójne zadanie Maryi polega wiêc na ocaleniu
ludzi i uwielbieniu Trójcy. To jest w³anie
ca³a tajemnica Fatimy, Trójcy i Dziewicy.
MARYJA POSY£ANA
PRZEZ TRÓJCÊ WIÊT¥,
ABY SPE£NIAÆ JEJ ZAMIARY
Od pocz¹tku do koñca przekazywania
przes³ania, od trynitarnych modlitw Anio³a
a¿ po wizjê Trójcy wiêtej w Tuy, Maryja
ukazuje Jej tajemnicê i wolê. Przemiana
wiata, przypieszenie historii, odbija siê
tak¿e z ca³¹ oczywistoci¹ w postêpuj¹cym
ukazywaniu Siebie przez Najwiêtsz¹ Trójcê po to, a¿eby by³a znana i uwielbiana
przez ca³y wszechwiat. Im bardziej wiat
kieruje siê ku paruzji, tym wiêcej tajemnic
naszej wiary jest ods³anianych i otaczanych
chwa³¹. Mi³oæ Chrystusa jest lepiej znana
poprzez Jego dzie³a i mi³osierdzie, tajemnica Maryi jest coraz bardziej dostrzegana
przez Jej dzieci, wed³ug doktryny w. Ludwika G. de Montfort. Ka¿da z trzech Osób
Boskich ma coraz wiêksze racje, aby ich
istota, majestat, dzia³anie, w ka¿dej z Nich
z osobna i w Nich razem, by³y odkryte i wychwalone, nie tylko w Niebie, ale i tu na
ziemi. Dowodem na to jest fakt inauguracji
w roku 2007 nowej bazyliki podziemnej, powiêconej - czy to jest przypadek? - Najwiêtszej Trójcy.
Tê potêgê, z jak¹ Trójca wiêta siê daje
poznaæ, da³o siê ju¿ odczuæ w La Salette 
którego 160 rocznicê obchodzimy  w objawieniu, z którego og³oszeniem tak bardzo
zwlekano. Piêkna Pani p³acz¹c mówi³a
d³ugo o wyszydzonych prawach Trójcy
wiêtej. W Fatimie, przywo³anie to jest
otwarte s³owami anielskimi, a potem wizj¹
w Tuy. W ¿adnym uznanym do tej pory objawieniu, Trójca i Jej dzia³anie nie by³a ukazywana z tak¹ swobod¹. Oto Znak znaków
w Fatimie.
Emanuj¹c ka¿d¹ Osob¹ Bosk¹, Maryja
przychodzi wiêc Je wychwaliæ, przedstawiaj¹c siê jako Córka Najwy¿szego,
Ma³¿onka Ducha wiêtego, Matka Odkupiciela. Wychwala te Osoby w³¹czaj¹c siê
w Ich dzie³o: daæ ¿ycie, odkupiæ na wieki,
uwiêcaæ cz³owieka przez Koció³. W tym
samym czasie, pomiêdzy Trójc¹ wiêt¹ i
ludmi, przychodzi nas w³¹czyæ w sposób
czynny do tego otaczania chwa³¹ poprzez
sw¹ mi³oæ macierzyñsk¹, tak ¿e pewnego
dnia wszyscy powrócimy do trynitarnej
Owczarni, gdzie bêdziemy wszystkim we
wszystkim.
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I OD TEJ GODZINY WZI¥£ J¥
UCZEÑ DO SIEBIE... (J 19, 27)
Tak brzmi¹ koñcowe s³owa Ewangelii
przeznaczonej na dzisiejsz¹ liturgiê sprawowan¹ w Fatimie. Uczeñ ten mia³ na imiê
Jan. To on, Jan, syn Zebedeusza, Aposto³
i Ewangelista, us³ysza³ p³yn¹ce z wysokoci krzy¿a s³owa: Oto Matka twoja. Ale najpierw Chrystus powiedzia³ do swej Matki:
Niewiasto, oto syn twój. By³ to przedziwny testament.
Kiedy Chrystus odszed³ z tego wiata,
da³ swej Matce cz³owieka, ludzk¹ istotê, by
sta³ siê on dla Niej jak syn: Jana. Jego Jej
zawierzy³. I w konsekwencji tego oddania i
tego zawierzenia Maryja sta³a siê matk¹
Jana. Matka Boga sta³a siê matk¹ cz³owieka. Od tej godziny Jan wzi¹³ J¹ do siebie
i sta³ siê ziemskim stró¿em Matki swego
Mistrza; synowie bowiem maj¹ prawo i obowi¹zek troszczyæ siê o swe matki. Jan sta³
siê z woli Chrystusa synem Matki Boga. I
w Janie ka¿da ludzka istota sta³a siê Jej
dzieckiem.

Obecnoæ Matki w wiecie

S³owa wzi¹³ J¹ do siebie, rozumiej¹c
je w ich dos³ownym sensie, mówi¹ o zabraniu Maryi na miejsce, gdzie mieszka³
Jan. Macierzyñstwo Maryi w szczególny
sposób objawia siê tam, gdzie Ona siê z
nami spotyka: w miejscach, które zamieszkuje, w miejscach, w których czuje siê
szczególn¹ obecnoæ Matki. Wiele jest takich miejsc zamieszkanych przez Maryjê.
S¹ one najró¿niejszego typu; od powiêconego Jej k¹cika w domu czy maleñskiej
kapliczki przydro¿nej ozdobionej wizerunkiem Matki Bo¿ej, po zbudowane na Jej
czeæ kaplice i kocio³y. S¹ te¿ takie miejsca, gdzie obecnoæ Matki jest odczuwana w szczególnie namacalny sposób. Czasem miejsca te promieniuj¹ daleko swym
wiat³em i przyci¹gaj¹ ludzi z dalekich
stron. Promieniowanie to mo¿e rozci¹gaæ
siê na diecezjê, ca³y naród, a czasem na
wiele narodów czy nawet kilka kontynentów.
Miejscami tymi s¹ sanktuaria maryjne.
W miejscach tych ów wyj¹tkowy testament Ukrzy¿owanego Pana jest przedziwnie aktualny: tam cz³owiek czuje, ¿e zosta³
zawierzony i oddany w rêce Maryi. Cz³owiek udaje siê tam po to, aby spotkaæ siê z
Ni¹ jako ze swoj¹ Matk¹. Otwiera przed Ni¹
swe serce i mówi do Niej o wszystkim.
Mo¿na rzec - bierze J¹ do siebie, wprowadza J¹ w swoje problemy, które bywaj¹
czasem trudne - problemy w³asne i problemy innych, problemy rodziny, spo³eczeñstw, narodów i ca³ej ludzkoci.

Czy nie jest tak w przypadku sanktuarium w Lourdes we Francji? Czy nie jest
tak w przypadku Jasnej Góry w Polsce,
mego narodowego sanktuarium, które tego
roku obchodzi szeæsetletni¹ rocznicê swego istnienia? Równie¿ tam, podobnie jak
w wielu innych sanktuariach maryjnych ca³ego wiata, s³owa dzisiejszej liturgii zdaj¹
siê rozbrzmiewaæ z wielk¹ moc¹: Ty wielk¹ chlub¹ naszego narodu (Jd 15,9) i
...gdy naród nasz by³ upokorzony ... przeciwstawi³a siê naszej zag³adzie, postêpuj¹c praw¹ drog¹ przed Bogiem naszym (Jd
13, 20).
W Fatimie s³owa te rozbrzmiewaj¹
szczególnym echem dowiadczeñ nie tylko narodu portugalskiego, ale i wielu innych
krajów i ludów ziemi, rzeczywicie, rozbrzmiewaj¹ one echem dowiadczenia
wspó³czesnej ludzkoci jako ca³oci, ca³ej
rodziny ludzkiej.
Tak wiêc przybywam tu dzisiaj, gdy¿ dok³adnie tego w³anie dnia w ubieg³ym roku,
na Placu w. Piotra w Rzymie podjêto próbê zamachu na ¿ycie papie¿a, co w tajemniczy sposób zbieg³o siê z rocznic¹ pierwszych objawieñ w Fatimie, które mia³y miejsce 13 maja 1917 roku. Wydaje mi siê, ¿e
w zbie¿noci tych dat rozpoznajê szczególne wezwanie, by przybyæ na to miejsce.
Tak wiêc jestem tu dzisiaj. Przyby³em, by
podziêkowaæ Bo¿ej Opatrznoci tu, w tym
miejscu, które Maryja zdaje siê wybra³a dla
siebie w sposób szczególny. Raz jeszcze
powtarzam z prorokiem: Misericordia Domini, quia non sumus consumpti (Mi³osierdzie Pañskie, ¿emy nie zniszczyli - Lm 3,
22). Przyby³em tu szczególnie po to, aby
oddaæ chwa³ê samemu Bogu: Niech bêdzie b³ogos³awiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi: - mówiê s³owami dzisiejszej liturgii (Jd 13,18).
Ku Stwórcy nieba i ziemi zanoszê
szczególny hymn chwa³y, którym jest Ona
sama, Niepokalana Matka S³owa Wcielonego: B³ogos³awiona jeste, córko; przez
Boga Najwy¿szego, spomiêdzy wszystkich
niewiast na ziemi... Twoja ufnoæ nie zatrze siê a¿ na wieki w sercach ludzkich
wspominaj¹cych moc Boga. Niech to sprawi Bóg, aby by³a wywy¿szona na wieki
(Jd 13,18-19). U podstaw tej pieni chwa³y, któr¹ Koció³ piewa dzi z radoci¹ tu i
HOMILIA JANA PAW£A II
FATIMA, 13 MAJA 1982
Tytu³y zosta³y dodane
do oryginalnego tekstu

w tylu innych miejscach na ziemi, znajduje
siê nieporównywalny z niczym wybór córki
rodzaju ludzkiego na Matkê Boga.
Dlatego te¿ niech przede wszystkim
sam Bóg bêdzie uwielbiony: Ojciec, Syn i
Duch wiêty. Niech bêd¹ oddane czeæ i
b³ogos³awieñstwo Maryi, która bêd¹c miejscem zamieszkania Trójcy wiêtej - jest
wzorem dla Kocio³a.

Duchowe macierzyñstwo Maryi

Od chwili, kiedy Jezus umieraj¹c na
krzy¿u, powiedzia³ do Jana: Oto Matka
twoja, od chwili, kiedy uczeñ wzi¹³ J¹ do
siebie, realizuje siê w historii niezmierzone duchowe macierzyñstwo Maryi. Macierzyñstwo oznacza troskê o ¿ycie dziecka.
Poniewa¿ Maryja jest Matk¹ nas wszystkich, Jej troska o ¿ycie cz³owieka jest powszechna. Troska matki obejmuje w pe³ni
ca³e dziecko. Macierzyñstwo Maryi ma swój
pocz¹tek w matczynej trosce o Chrystusa.
W Chrystusie, u stóp krzy¿a, przyjê³a Jana,
a w Janie przyjê³a w pe³ni nas wszystkich.
Maryja obejmuje nas szczególn¹ troskliwoci¹ w Duchu wiêtym. Bowiem, jak wyznajemy w naszym Credo, jest On Dawc¹
¯ycia - O¿ywicielem. To On daje pe³niê
¿ycia, ¿ycie otwarte ku wiecznoci.
Dlatego macierzyñstwo duchowe Maryi jest udzia³em w mocy Ducha wiêtego,
O¿ywiciela. Jest ono pokorn¹ s³u¿b¹ Tej,
która mówi o sobie: Oto ja s³u¿ebnica Pañska (£k 1,38).
Spróbujemy, w wiecie tajemnicy duchowego macierzyñstwa Maryi, zrozumieæ
niezwyk³e orêdzie, które rozpoczê³o siê 13
maja 1917 roku i rozchodz¹c siê po ca³ym
wiecie, trwa³o przez kolejne trzy miesi¹ce, a¿ do 13 padziernika owego roku.

Orêdzie fatimskie
jest wezwaniem
do nawrócenia i pokuty

Koció³ zawsze uczy³ i nie przestaje g³osiæ, ¿e objawienie Bo¿e zosta³o zamkniête
w Jezusie Chrystusie, który jest pe³ni¹ tego
objawienia i nie nale¿y siê ju¿ spodziewaæ
¿adnego nowego objawienia publicznego
przed chwalebnym ukazaniem siê Pana
naszego Jezusa Chrystusa (KO 4). Koció³
ocenia i os¹dza prywatne objawienia za pomoc¹ kryterium zgodnoci z tym jedynym
objawieniem publicznym.
Jeli Koció³ zaakceptowa³ orêdzie z
Fatimy, sta³o siê tak przede wszystkim dlatego, ¿e orêdzie to zawiera prawdê i wezwanie samej Ewangelii. Nawracajcie siê
i wierzcie w Ewangeliê (Mk 1,15); s¹ to
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pierwsze s³owa, jakie Mesjasz skierowa³ do
ludzkoci. Orêdzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak
jak Ewangelia. Wo³anie to rozleg³o siê na
pocz¹tku XX wieku i st¹d zosta³o skierowane szczególnie do obecnego stulecia.
Wydaje siê, ¿e orêdzie Najwiêtszej Maryi
Panny nale¿y odczytywaæ w wietle znaków czasu, znaków naszych czasów.
Wezwanie do pokuty jest wezwaniem
matczynym, a jednoczenie mocnym i jednoznacznym. Mi³oæ, która wspó³weseli siê
z prawd¹ (por. 1 Kor 13,6), potrafi byæ wymagaj¹ca i zdecydowana. Wezwanie do
pokuty ³¹czy siê, jak zawsze, z wezwaniem
do modlitwy. Zgodnie z tradycj¹ wielu wieków Matka Bo¿a Fatimska wskazuje na ró¿aniec, który s³usznie okrela siê mianem
modlitwy Maryi, modlitwy, w której czuje
siê Ona z nami w szczególny sposób zjednoczona. Ona sama modli siê z nami. Modlitwa ró¿añcowa obejmuje problemy Kocio³a, Stolicy w. Piotra, problemy ca³ego
wiata. Pamiêtamy w niej równie¿ o grzesznikach, modl¹c siê by mogli dost¹piæ nawrócenia i zbawienia. Modlimy siê w nim
równie¿ za dusze w czyæcu cierpi¹ce.
S³owa orêdzia zosta³y skierowane do
dzieci w wieku od siedmiu do dziesiêciu lat.
Dzieci, jak Bernardetta z Lourdes, s¹
szczególnie uprzywi³ejowane w tych objawieniach Matki Bo¿ej. St¹d Jej jêzyk jest
prosty, w ramach mo¿liwoci ich zrozumienia. Dzieci z Fatimy sta³y siê uczestnikami
dialogu z Pani¹ z Fatimy i zosta³y Jej wspó³pracownikami. Jedno z nich ¿yje po dzi
dzieñ.

od Niego ca³ej ziemskiej aktywnoci cz³owieka. Odrzucenie Boga przez cz³owieka.
W rzeczywistoci wieczne zbawienie
cz³owieka znajduje siê tylko w Bogu. Odrzucenie Boga przez cz³owieka, jeli jest
zdecydowane, prowadzi logicznie do odrzucenia cz³owieka przez Boga (por. Mt 7,
23; 10, 33), do potêpienia.
Czy Matka, która ca³¹ mi³oci¹, jak¹
budzi w Niej Duch wiêty, pragnie zbawienia ka¿dego, mo¿e milczeæ w obliczu kwestionowania samej podstawy ich zbawienia? Nie, nie mo¿e.
Tak wiêc, poniewa¿ orêdzie Matki Boskiej Fatimskiej jest orêdziem macierzyñskim, jest ono silne i jednoznaczne. Brzmi
powa¿nie. Brzmi jak mowa Jana Chrzciciela na brzegu Jordanu. Nawo³uje do pokuty. Ostrzega. Wzywa do modlitwy. Poleca

Mi³oæ Matki
do grzeszników
Kiedy Jezus powiedzia³ na krzy¿u: Niewiasto, oto syn twój (J 19, 26), na nowy
sposób otworzy³ serce swej Matki, Niepokalane Serce, i ukaza³ mu nowe wymiary i
obszary mi³oci, do których zosta³a wezwana w Duchu w. przez moc ofiary krzy¿a.
W s³owach z Fatimy wydajemy siê odnajdowaæ ten wymiar macierzyñskiej mi³oci, która obejmuje swym zasiêgiem ca³¹
drogê cz³owieka do Boga; drogê, która prowadzi przez ten wiat i która za jego progiem wiedzie przez czyciec. Troska Matki Zbawiciela jest trosk¹ o dzie³o zbawienia: o dzie³o Jej Syna. Jest to troska o zbawienie, o wieczne zbawienie wszystkich.
Dzi, kiedy minê³o 65 lat od tamtego 13
maja 1917 roku, trudno nie zauwa¿yæ, jak
zasiêg tej zbawczej mi³oci Matki obejmuje w szczególny sposób nasz wiek.
W wietle mi³oci Matki rozumiemy ca³e
orêdzie Pani Fatimskiej. Najwiêksz¹ przeszkod¹ w drodze cz³owieka do Boga jest
grzech, trwanie w grzechu, a w koñcu wyparcie siê Boga. wiadome wyrzucenie
Boga ze wiata ludzkiej myli. Oderwanie
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ró¿aniec. Orêdzie jest skierowane do ka¿dego cz³owieka. Mi³oæ Matki Zbawiciela
dosiêga ka¿dego miejsca, ka¿d¹ jednostkê naszych czasów, na wszystkie spo³eczeñstwa, przed grob¹ degradacji moralnej. Upadek moralnoci poci¹ga za sob¹
upadek spo³eczeñstw.

Powiêcenie Sercu Matki

Chrystus powiedzia³ na krzy¿u: Niewiasto, oto syn twój!  Tymi s³owami otworzy³ On now¹ drogê do serca swej Matki.
Chwilê póniej rzymski ¿o³nierz przebi³
w³óczni¹ bok Ukrzy¿owanego. Przebite
serce sta³o siê znakiem odkupienia wyjednanego przez mieræ Baranka Bo¿ego.
Niepokalane Serce Maryi, otwarte s³owami: Niewiasto, oto syn twój!, jest duchowo zjednoczone z sercem Jej Syna,
otwartym w³óczni¹ ¿o³nierza. Serce Maryi
zosta³o otwarte przez tê sam¹ mi³oæ do
cz³owieka i do ca³ego wiata, któr¹ Chry-

stus umi³owa³ cz³owieka i wiat, oddaj¹c siê
za nich na krzy¿u, a¿ Jego sercu zada³a
cios w³ócznia ¿o³nierza. Powiêcenie wiata Niepokalanemu Sercu Maryi oznacza
przybli¿enie siê, przez wstawiennictwo
Matki, do ród³a ¿ycia wytryskaj¹cego z
Golgoty. ród³o to nieprzerwanie wylewa
odkupienie i ³askê. W nim dokonuje siê wynagrodzenie za grzechy wiata. Jest to nieustanne ród³o nowego ¿ycia i wiêtoci.
Powiêcenie wiata Niepokalanemu
Sercu Matki oznacza powrót pod krzy¿
Syna. Oznacza powiêcenie wiata przebitemu sercu Zbawiciela, przyprowadzenie
go z powrotem do ród³a jego odkupienia.
Odkupienie pozostaje zawsze wiêksze ni¿
grzechy cz³owieka i grzech wiata. Moc
odkupienia jest nieskoñczenie wy¿sza ni¿
ca³e z³o w cz³owieku i w wiecie.
Serce Matki jest tego wiadome bardziej ni¿ jakiekolwiek serce we wszechwiecie, widzialnym i niewidzia³nym. Tak
wiêc wzywa nas Ona. Wzywa nas nie tylko do nawrócenia; wzywa nas do przyjêcia Jej macierzyñskiej pomocy w naszym
powrocie do ród³a odkupienia.
Powiêcenie siê Maryi oznacza przyjêcie Jej pomocy w ofiarowaniu nas samych
i ca³ej ludzkoci Temu, który jest wiêty, nieskoñczenie wiêty; oznacza przyjêcie Jej
pomocy - przez uciekanie siê do Jej macierzyñskiego serca, które otworzy³o siê
pod krzy¿em na mi³oæ do ka¿dej ludzkiej
istoty, do ca³ego wiata - aby ofiarowaæ
wiat, poszczególne ludzkie istoty, ludzkoæ
jako ca³oæ i wszystkie narody Temu, który
jest nieskoñczenie wiêty. Bo¿a wiêtoæ
objawia siê w odkupieniu cz³owieka, wiata, ca³ej ludzkoci i narodów: odkupienie
dokonane przez ofiarê krzy¿a. A za nich
Ja powiêcam w ofierze samego siebie powiedzia³ Jezus (J 17, 19).
Na mocy odkupienia wiat i cz³owiek
zostali powiêceni. Zostali powiêceni
Temu, który jest nieskoñczenie wiêty. Zostali ofiarowani i zawierzeni samej Mi³oci,
Mi³oci mi³osiernej. Matka Chrystusa wzywa nas, zaprasza nas, do w³¹czenia siê z
Kocio³em ¿ywego Boga w powiêcenie
wiata, w ten akt zawierzenia, przez który
wiat, ludzkoæ jako ca³oæ, narody i ka¿da poszczególna osoba ludzka zostaj¹
przedstawieni Odwiecznemu Ojcu na mocy
odkupienia wyjednanego przez Chrystusa.
Zostaj¹ ofiarowani w sercu Odkupiciela,
które zosta³o przebite na krzy¿u.

Orêdzie jest zakorzenione
w Ewangelii

Wo³anie zawarte w orêdziu Maryi z
Fatimy jest tak g³êboko zakorzenione w
Ewangelii i w ca³ej Tradycji, ¿e Koció³ czuje, i¿ orêdzie to nak³ada na niego obowi¹zek wys³uchania go. Koció³ odpowiedzia³
przez s³ugê Bo¿ego Piusa XII (którego konsekracja biskupia mia³a miejsce dok³adnie

13 maja 1917 r.). Powiêci³ on Niepokalanemu Sercu Maryi rodzaj ludzki, a szczególnie narody Rosji. Czy to powiêcenie nie
by³o odpowiedzi¹ na ewangeliczn¹ wymowê wezwania z Fatimy?
W Konstytucji dogmatycznej o Kociele (Lumen Gentium) i w Konstytucji duszpasterskiej o Kociele w wiecie wspó³czesnym (Gaudium et Spes) II Sobór Watykañski obszernie wyjania zwi¹zki ³¹cz¹ce Koció³ i wspó³czesny wiat. Co wiêcej,
jego nauka o szczególnym miejscu Maryi
w tajemnicy Chrystusa i Kocio³a zaowocowa³a nazwaniem Maryi przez Paw³a VI
Matk¹ Kocio³a, przez co wskaza³ on na
g³êbsz¹ naturê Jej zjednoczenia z Kocio³em i Jej troski o wiat, o ludzkoæ, o ka¿d¹ ludzk¹ istotê i o wszystkie narody; co
znajduje swój wyraz w Jej macierzyñstwie.
To przynios³o dalsze pog³êbienie rozumienia znaczenia aktu powiêcenia, którego Koció³ ma dokonaæ z pomoc¹ Serca
Chrystusowej Matki i naszej.

Zaparcie siê Boga

Dzi Jan Pawet II, nastêpca Piotra, kontynuator dzie³a Piusa, Jana i Paw³a, a
szczególnie dziedzic II Soboru Watykañskiego, staje przed Matk¹ Syna Bo¿ego w
Jej Sanktuarium w Fatimie. W jakim celu
tu przyby³?
Staje, odczytuj¹c raz jeszcze, z dr¿eniem serca, macierzyñskie wezwanie do
pokuty, do nawrócenia, nagl¹cy apel Serca Maryi, który rozleg³ siê w Fatimie szeædziesi¹t piêæ lat temu. Tak, odczytuje raz
jeszcze, z dr¿eniem serca, widz¹c jak wiele ludów i spo³eczeñstw - jak wielu chrzecijan - posz³o w przeciwnym kierunku ani¿eli ten, który wskazuje fatimskie orêdzie.
Grzech zadomowi³ siê na dobre w wiecie,
negacja Boga szerzy siê poprzez ideologie, zamys³y i plany istot ludzkich. Ale z tego
w³anie powodu ewangeliczne wezwanie
do pokuty i nawrócenia, wyra¿one w orêdziu Matki, pozostaje wci¹¿ aktualne. Jest
jeszcze bardziej aktualne ni¿ szeædziesi¹t
piêæ lat temu. Jest jeszcze bardziej nagl¹ce. Ma ono staæ siê tematem przysz³orocz-

nego Synodu Biskupów, do którego ju¿ siê
przygotowujemy.
Nastêpca Piotra staje tu tak¿e jako
wiadek niezmierzonego ludzkiego cierpienia, wiadek niemal apokaliptycznego niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹cego narodom i
ca³ej ludzkoci. Stara siê on ogarn¹æ te
cierpienia swym s³abym ludzkim sercem,
staj¹c wobec tajemnicy serca Matki, Niepokalanego Serca Maryi.
W obliczu tych cierpieñ i ze wiadomoci¹ z³a, jakie szerzy siê w wiecie i zagra¿a poszczególnym osobom ludzkim, narodom i ca³ej ludzkoci, nastêpca Piotra staje tu z g³êbok¹ wiar¹ w odkupienie wiata,
w zbawcz¹ mi³oæ, która zawsze pozostaje silniejsza, zawsze potê¿niejsza ni¿
wszelkie z³o. Moje serce cierpi widz¹c
grzech wiata i szereg niebezpieczeñstw
zbieraj¹cych siê nad ludzkoci¹ jak ciemne chmury; równoczenie jednak raduje siê
nadziej¹, gdy podejmujê to, co uczynili ju¿
moi poprzednicy, kiedy powiêcili wiat
Sercu Matki, kiedy powiêcili temu Sercu
szczególnie te ludy, które najbardziej potrzebuj¹ tego powiêcenia. Akt ten oznacza powiêcenie wiata Temu, który jest
nieskoñczon¹ wiêtoci¹. wiêtoæ ta
oznacza odkupienie, oznacza mi³oæ potê¿niejsz¹ od z³a. ¯aden grzech wiata
nie zdo³a zwyciê¿yæ tej Mi³oci.
Akt ten zosta³ ponowiony raz jeszcze.
Wezwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jej
apel musi byæ podejmowany z pokolenia
na pokolenie, zgodnie z coraz nowymi znakami czasu. Trzeba do niego nieustannie
powracaæ. Trzeba go podejmowaæ wci¹¿
na nowo.

Wiara Kocio³a

Autor Apokalipsy pisa³: I Miasto wiête - Jeruzalem Nowe ujrza³em zstêpuj¹ce
z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego mê¿a. I
us³ysza³em donony g³os mówi¹cy do tronu: Oto przybytek Boga z ludmi: i zamieszka wraz z nimi i bêd¹ oni Jego ludem, a On bêdzie Bogiem z nimi (Ap 21,
2-3). Jest to wiara, któr¹ ¿yje Koció³. Jest
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to wiara, z któr¹ lud Bo¿y kroczy w swej
pielgrzymce. Przybytek Boga z ludmi jest
ju¿ dzi wród nas.
W tym przybytku jest serce Oblubienicy i Matki, Maryi, serce ozdobione klejnotem Niepokalanego Poczêcia. Serce Oblubienicy i Matki, które s³owem Jej Syna
zosta³o otwarte pod krzy¿em na now¹ wielk¹ mi³oæ do cz³owieka i wiata. Serce
Oblubienicy i Matki, które jest wiadome
cierpieñ jednostek i spo³eczeñstw na ziemi. Lud Bo¿y pielgrzymuje na ziemi w kierunku eschatologicznym. Pielgrzymuje w
stronê wiecznego Jeruzalem, w stronê
przybytku Boga z ludmi. Tam Bóg otrze
z ich oczu wszelk¹ ³zê, a mierci ju¿ odt¹d
nie bêdzie. Ani ¿a³oby, ni krzyku, ni trudu
ju¿ odt¹d nie bêdzie, bo pierwsze rzeczy
przeminê³y.
Obecnie jednak pierwsze rzeczy
wci¹¿ jeszcze istniej¹. Stanowi¹ one doczesne t³o naszej pielgrzymki. Dlatego spogl¹damy na Zasiadaj¹cego na tronie, który mówi: Oto czyniê wszystko nowe (Ap
21,5). I razem z Ewangelist¹ i Aposto³em
staramy siê dostrzec oczyma wiary nowe
niebo i now¹ ziemiê, bo pierwsza ziemia
i pierwsze niebo przeminê³y.
Na razie jednak pierwsza ziemia i
pierwsze niebo wci¹¿ jeszcze istniej¹ wokó³ nas i w nas. Nie mo¿emy ich lekcewa¿yæ. Pozwala nam to jednak zrozumieæ, jak
niezmierzona ³aska zosta³a udzielona nam,
istotom ludzkim, kiedy w rodku naszego
pielgrzymowania, na horyzoncie wiary naszych czasów pojawia siê wielki znak, Niewiasta (Ap 12,1).
Tak, zaprawdê mo¿emy powtórzyæ:
B³ogos³awiona jeste córko,
przez Boga Najwy¿szego,
spomiêdzy wszystkich niewiast
na ziemi, przeciwstawi³a siê
naszej zag³adzie, postêpuj¹c praw¹
drog¹ przed Bogiem naszym.
Zaprawdê, jeste b³ogos³awiona.
Tak, tutaj i w ca³ym Kociele, w sercu
ka¿dej osoby i w ca³ym wiecie b¹d b³ogos³awiona, o Maryjo, o s³odka Matko.
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Od nawrócenia do pasterzowania w Kociele katolickim

WYWIAD Z BISKUPEM
JOHNEM ELLIOTTEM
Mi³oæ do liturgii przyci¹gnê³a by³ego
anglikanina Petera Johna Elliotta do Kocio³a katolickiego. Mi³oæ, któr¹ wnosi od
tego czasu do swej s³u¿by jako biskup pomocniczy. 63-letni biskup z Melbourne to
trzeci australijski hierarcha kocielny, który ma anglikañskie korzenie. Przeszed³ do
Kocio³a katolickiego podczas studiów w
Oksfordzie. wiêcenia biskupie otrzyma³
15 czerwca 2007 roku.
Zadalimy mu pytania o jego now¹ misjê, któr¹ chce wype³niaæ jako pasterz Kocio³a, o wyzwania, jakie niesie za sob¹ sekularyzacja i o formacjê religijn¹ w Australii.
 Jako konwertyta, by³y cz³onek Kocio³a anglikañskiego, obecnie wyznaczony na biskupa pomocniczego Melbourne, wnosi ksi¹dz Biskup ze sob¹ do
tej pos³ugi przesz³oæ, bêd¹c¹ rzadkoci¹ wród hierarchów. Jaki wp³yw mia³a osobista historia ksiêdza na wst¹pienie w stan duchowny i co bêdzie ona
oznaczaæ dla ksiêdza jako biskupa?
Biskup Elliott: O ile mi wiadomo, jestem
trzecim australijskim biskupem z anglikañsk¹ przesz³oci¹. Arcybiskup Perth - Lancelot Goody (1908-1992) wst¹pi³ do Kocio³a katolickiego jako dziecko, kiedy nawróci³a siê jego rodzina. Biskup Nowej Po³udniowej Walii - Geoffrey Jarrett Lismore,
by³ anglikañskim duchownym, do czasu
kiedy pojedna³ siê z Kocio³em katolickim
w 1964 roku. Ja za wst¹pi³em w jego lady cztery lata póniej, bêd¹c na pó³metku
moich studiów teologicznych w Oksfordzie,
gdzie formowa³em siê w anglikañskim seminarium. Oprócz korzyci ekumenicznych, anglikanizm, w którym wzrasta³em,
by³ mocno oparty o przynale¿noæ do Ruchu pod nazw¹ High Church Oxford Movement. Mój ojciec, anglikañski pastor, nie
by³ antykatolikiem. Móg³bym nawet powiedzieæ, ¿e nauczy³em siê podstaw wiary w
rodzinnym domu. Kiedy by³em wywiêcany na duchownego w Melbourne, w 1973
roku, moi rodzice byli zachwyceni, mog¹c
uczestniczyæ w tej uroczystoci.
Co jeszcze wp³ynê³o na moje powo³anie do stanu duchownego, wywodz¹cego siê z tej przesz³oci  to by³a mi³oæ do
liturgii, docenianie wa¿noci sakramentów,
jak równie¿ wyczucie piêkna oraz szacunek, który cechowa³ najlepsze tradycje an-
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glikañskie. Mój ojciec równie¿ nauczy³
mnie, jak wyg³aszaæ kazania: nie zagl¹daj¹c do notatek!
 Praca ksiêdza Biskupa w Rzymie,
w Papieskiej Radzie d/s Rodziny, a nastêpnie w Melbourne jako dyrektora Instytutu Ma³¿eñstwa i Rodziny Jana Paw³a II, oznacza, ¿e mia³ ksi¹dz bliski kontakt z problematyk¹ rodzinn¹. W tych
czasach, kiedy tak bardzo intensywnie
dyskutuje siê nad przysz³oci¹ rodziny,
co  ksiêdza Biskupa zdaniem  ma do
zaoferowania Koció³ wieckiemu spo³eczeñstwu?
Biskup Elliott: Praca w papieskiej radzie, od 1987 do 1997 r., by³a fascynuj¹cym dowiadczeniem, zw³aszcza kierowanym przez kard. Edouarda Gagnona i kard.
Alfonso López Trujillo, dwóch pasterzy, z
którymi mia³em zaszczyt wspó³pracowaæ w
naszej wspólnej s³u¿bie Janowi Paw³owi II.
To by³a era s³awnych lub raczej nies³awnych konferencji ONZ. Uczestniczy³em
jako delegat Stolicy wiêtej w Konferencji
Ludnociowej w Kairze, w wiatowym
Szczycie Sprawiedliwoci w Kopenhadze
i w Konferencji ONZ na temat kobiet, w Pekinie. Dowiadczy³em wtedy bez ¿adnych
w¹tpliwoci, ¿e rodzina, ma³¿eñstwo i samo
¿ycie ludzkie jest wprost i bezporednio
atakowane, przezornoæ za Boga tak kieruje Kocio³em katolickim, aby podj¹³ to
wspó³czesne wyzwanie i zaj¹³ stanowisko
wobec szerz¹cego siê globalnego sekularyzmu we wszystkich jego agresywnych i
niszczycielskich przejawach. Pole bitwy to
nie tylko miêdzynarodowe konferencje, które siê odznaczaj¹ dwuznacznym ¿argonem
i oszukañczymi strategiami. Tak¿e w³anie
tutaj w twojej i mojej rodzinie, czyli tam,
gdzie toczy siê walka o duszê ludzk¹, jest
pole wspólczesnej walki.
Jednak Koció³ nie zaradza temu jedynie poprzez negacje, ale g³osi te¿ dobr¹
nowinê ¿ycia i mi³oci, g³osi, ¿e dzieci s¹
piêkne, a przysz³oæ tworzy siê za pomoc¹ rodziny, ¿e wielk¹ nadziej¹ dla ludzkoci jest ¿ywa komórka wszystkich spo³eczeñstw  jak¹ jest rodzina maj¹ca swój
fundament w ma³¿eñstwie. Mówi¹c prociej: W wiecie obci¹¿onym postmodernistycznymi ideologiami fatalizmu i ciemnoci, my g³osimy potê¿ne s³owo: nadzieja.

 Jest te¿ ksi¹dz Biskup dobrze znanym komentatorem pytañ liturgicznych. Wród wszystkich trosk spowodowanych zmianami w liturgii i brakiem
szacunku dla kocielnych norm  czy
mo¿emy odzyskaæ sens wiêtoci liturgii, równoczenie staraj¹c siê o uatrakcyjnienie jej w mentalnoci tych, którzy
widz¹ ceremonie jedyne jako co nudnego i powtarzaj¹cego siê?
Biskup Elliott: Czasami ¿a³ujê, ¿e dajê
siê wci¹gn¹æ w pisanie ksi¹¿ek na temat
liturgii. Niektóre e-maile, jakie otrzymujê s¹
naprawdê zadziwiaj¹ce. Ale kocham liturgiê i w du¿ej mierze przeszed³em na katolicyzm w³anie z powodu liturgii. Dlatego
g³êboko ubolewam nad nadu¿yciami w liturgii lub zwyk³ym liturgicznym lenistwem
obserwowanym w ró¿nych miejscach.
Choæ te nadu¿ycia s¹ kontynuowane, wierzê, ¿e s¹ ju¿ rzadsze. Widzê znaki daj¹ce
nadziejê, szczególnie przez liturgiczne wizje i przewodzenie Kocio³owi przez papie¿a Benedykta XVI. On wznosi nas ponad
techniki, szczegó³y i problemy i prowadzi
w g³¹b, ku duchowi liturgii.
Cudowna wizja Soboru Watykañskiego II by³a wizj¹ liturgii ³¹cz¹c¹ ziemiê z niebem, uwielbieniem dla Mistycznego Cia³a.
Ojciec wiêty rozumie to dobrze i interpretuje m¹drze. Poczucie sacrum powraca
stopniowo. M³odzi katolicy daj¹ tego wiadectwo.
Zachwyca mnie perspektywa prawdziwych, godnych i wiernych tekstów Mszy w
jêzyku angielskim i ¿e reforma ta dotyczy wszystkich jêzyków. Nie jestem te¿
pewny, czy faktycznie tak wielu ludzi odbiera ceremonie jako co nudnego i powtarzaj¹cego siê. Mylê, ¿e by³a to reakcja przeciwko temu etapowi, kiedy ceremonie zdawa³y siê byæ jakby przedstawieniami z kabaretowym podejciem do liturgii.
Ludzie szukaj¹ stabilnoci w wyznawaniu
wiary i ustalonych liturgicznych form katolickiego kultu na Wschodzie i Zachodzie.
 Benedykt XVI wymieni³ szczególnie Australiê, obok innych krajów zachodnich, jako jeden z krajów dotkniêtych przez sekularyzacjê i os³abienie
Kocio³a. Jak, zdaniem ksiêdza Biskupa, Koció³ w Australii móg³by siê temu
przciwstawiæ? Jakie zadania s¹ priorytetowe?
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Biskup Elliott: Tak, zewiecczenie jest
rozpowszechnione w Australii. Ostatnio
wzi¹³em udzia³ w dialogu z ewangelikami i
zielonowi¹tkowcami na temat tego problemu, którym zainteresowani s¹ wszyscy
chrzecijanie. Proces sekularyzacji i pewien rodzaj ideologii materialistycznej, dokona³ wielkiej inwazji na nasze rodziny i
¿ycie wielu osób. Ale jest to tylko rodzaj
wyzwania, któremu musielimy sprostaæ
równie¿ w innych pogañskich atakach i w
innych warunkach spo³ecznych, w przesz³oci.
W Australii potrzebujemy wzmocnienia
Kocio³a poprzez skoncentrowanie siê
na dwóch punktach. Pierwszym jest formacja duchownych, a drugim  promowanie
powo³ania i radykalna rewizja edukacji religijnej i katechezy. W ten drugi punkt zosta³em w³¹czony, odk¹d wróci³em z Rzymu 10 lat temu. Kardyna³ George Pell uczyni³ mnie przedstawicielem episkopatu do
spraw edukacji religijnej w Melbourne i redaktorem 13-tomowego kompletu podrêczników dla szkó³, zatytu³owanego Znaæ,
uwielbiaæ i kochaæ. Jako biskup bêdê kontynuowa³ pracê na tym polu z arcybiskupem Denisem Hartem, pasterzem, który
dobrze rozpoznaje, co jest obecnie najwa¿niejsze. Widzimy teraz, jak te podrêczniki
rozszerzaj¹ siê w Australii, poniewa¿ dziêki nim wszystko wraca na swoje miejsce i
to w atrakcyjny, twórczy sposób.
Formacja i edukacja s¹ kluczami do
sukcesu w duszpasterstwie rodzin, do o¿ywienia ¿ycia parafialnego i bêd¹ równie¿
widoczne w czasie wiatowych Dni M³odzie¿y w Sydney, w przysz³ym roku. W naszym staraniu o przemianê ludzi, formacja
i edukacja prowadzi do prawdziwej nowej
ewangelizacji, która, odk³adaj¹c na bok
ca³¹ dyskusjê o szczegó³ach, naprawdê
znaczy przekonywanie ludzi niewierz¹cych
do Jezusa Chrystusa i jego Kocio³a, poprzez formowanie wiadomych i coraz lepszych katolików, których mo¿emy wysy³aæ
z misj¹ do innych. Wci¹¿ tak wielu ludzi
wieckich pragnie Boga, nawet sobie tego
nie uwiadamiaj¹c. Ale bez formacji mamy
bardzo niewiele do zaoferowania im. Niemniej jednak, nawet kiedy wszystko jest powiedziane i wykonane, my katolicy nadal
musimy byæ odpowiedzialni za ten najwiêk-

szy dar Soboru Watykañskiego II: powszechnego wezwania do wiêtoci. W taki
w³anie sposób spotykamy i przekszta³camy zsekularyzowane spo³eczeñstwo, przez
g³êbsz¹ osobist¹ duchowoæ, przez zwi¹zek z mi³osiernym Sercem Pana Jezusa.
 Czêsto sk³aniamy siê ku temu, ¿e
skupiamy siê na stronie negatywnej.
Proszê powiedzieæ, jakie s¹, zdaniem
ksiêdza Biskupa, pozytywne przedsiêwziêcia podejmowane przez Koció³ i
organizacje religijne w ostatnich latach
w Australii?
Biskup Elliott: Rozwija siê w Australii
wiele ruchów odnowy, z ich ró¿nymi duchowociami, charyzmatami i podejciami, które choæ wykazuj¹ ich du¿¹ ró¿norodnoæ 
równoczenie buduj¹ organiczn¹ jednoæ
Kocio³a. ¯aden z tych ruchów nie jest cudownym rozwi¹zaniem, a jednak wszystkie razem przekszta³caj¹ du¿e sektory Kocio³a. Bêdzie to z pewnoci¹ widoczne w
czasie wiatowych Dni M³odzie¿y.
Widzê równie¿ w ¿yciu naszego narodu g³êbokie zainteresowanie zjawiskiem
sprawiedliwoci spo³ecznej, co jest w du¿ej mierze zas³ug¹ Kocio³a w Australii, jak
równie¿ w Timorze Wschodnim i na Wyspach Pacyfiku. Australijski katolicyzm posiada ogromne dziedzictwo dotycz¹ce
wra¿liwoci na problem sprawiedliwoci
pracy, a jego dzia³anie bazowa³o na spo³ecznej nauce Kocio³a. To kolejny sposób,
by wnikn¹æ w bardzo dobrze prosperuj¹ce, ale niepewne  i oblegane przez strach
 spo³eczeñstwo. Powo³ujemy siê na równowagê i m¹droæ dawnych chrzecijañskich kultur, aby dzi podtrzymywaæ nasze
wspó³czesne spo³eczeñstwo na duchu. Australia jest zmieniaj¹cym siê spo³eczeñstwem wieloetnicznym, pocz¹wszy od
rdzennych Australijczyków, poprzez nowe
fale uchodców i imigrantów, którzy szukaj¹ nowego ¿ycia na naszej ziemi. To ziemia nadziei, nazwana wieki temu przez katolickich odkrywców: Wielk¹ Po³udniow¹
Ziemi¹ Ducha wiêtego.
MELBOURNE, Australia,
Przek³ad z ang.:
Katarzyna Radwañska

Rejestracja zespo³u mo¿liwa
jest poprzez internet, link:
http://forms.wyd2008.org/index.php/catechesis
Wszelkie szczegó³owe pytania
mo¿na wysy³aæ na adres e-mail:
catechesis(wyd2008.org
Adres strony informacyjnej wiatowych
Dni M³odzie¿y: http://www.wyd2008.org

RUSZY£ PROCES
REJESTRACJI ZESPO£ÓW
ANIMUJ¥CYCH KATECHEZY XXIII WIATOWYCH DNI M£ODZIE¯Y

Komitet organizacyjny XXIII wiatowych
Dni M³odzie¿y w Sydney uruchomi³ proces
rejestracji dla grup, które podczas przysz³orocznego spotkania chcia³yby podj¹æ siê
animacji katechez.
Zespo³y, które chc¹ podj¹æ siê animacji
katechez podczas spotkania m³odzie¿y w
Sydney powinny najpierw zarejestrowaæ siê
jako grupa pielgrzymów, a nastêpnie, do 31
stycznia 2008 r. przes³aæ do biura w Sydney zg³oszenie razem z listem polecaj¹cym
od swojego biskupa.
W sk³ad zespo³u animacyjnego powinni
wchodziæ: lider, prezentator, muzycy, piewacy lub chórzyci, lektorzy do czytania
S³owa Bo¿ego, ministranci oraz ewentualnie osoby do dawania wiadectwa lub grupa teatralna.
Komitet XXIII SDM z Sydney dokona
weryfikacji zg³oszonych podañ i z odpowiedzialnym za ka¿dy z zespo³ów animacyjnych
przeprowadzi 30 minutow¹ rozmowê telefoniczn¹. Zakoñczenie procesu weryfikacji
nast¹pi prawdopodobnie w lutym 2008 r.
Wtedy te¿ og³oszona zostanie ostateczna
lista zespo³ów animacyjnych, które wraz z
biskupami wybranymi przez Papiesk¹ Radê
ds. wieckich z Watykanu poprowadz¹ katechezy skierowane do m³odzie¿y.
Organizatorzy przewiduj¹, ¿e wszystkich katechez w ró¿nych grupach jêzykowych bêdzie oko³o 300. Tylu te¿ biskupów
zostanie poproszonych o spotkanie z m³odzie¿¹.
Na 15 lipca 2008 zaplanowana jest
wspólna odprawa dla wszystkich zespo³ów
animacyjnych. XXIII wiatowe Dni M³odzie¿y w Sydney odbêd¹ siê w dniach 15-20
lipca 2008 r.
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Vox Domini

SZYMON Z LIPNICY

NOWY POLSKI WIÊTY

Najwa¿niejsze
jest niewidoczne dla oczu,
a prawdziwe ¿ycie
zaczyna siê po mierci...

W niedzielê 3 czerwca 2007 roku Benedykt XVI kanonizowa³ b³ogos³awionego
Szymona z Lipnicy - zakonnika, kaznodziejê, ascetê, który ¿y³ w XV w. Zmar³ nagle podczas zarazy, która wybuch³a w Krakowie.
Czy ta postaæ, zdawa³oby siê tak odleg³a, mo¿e byæ dzi dla kogo inspiracj¹? A
jednak... cotygodniowe nabo¿eñstwa, podczas których odczytywane s¹ intencje
wznoszone za porednictwem b³ogos³awionego Szymona, przeci¹gaj¹ siê niekiedy
nawet do dwóch godzin. Wród intencji
znajduj¹ siê proby po niemiecku, hiszpañsku, angielsku, francusku... i wiele z nich
zostaje wys³uchanych.
Szymon pokazuje wspó³czesnemu cz³owiekowi  ¿yj¹cemu czêsto w zgie³ku, popiechu i pogoni za sob¹ i samorealizacj¹
- co bardzo wa¿nego: ¿e mo¿na ofiarowaæ swoje ¿ycie. Mo¿na znaleæ radoæ i
spokój w ciszy i modlitwie. Mo¿na powiêciæ siê s³u¿bie innym poprzez codzienne
spe³nianie swoich obowi¹zków, wiernoæ
swojemu powo³aniu  stwierdza o. Wies³aw Murawiec, postulator procesu kanonizacyjnego z ramienia prowincji OO. Bernardynów. Przypomina, ¿e b³. Szymon g³osi³ kazania, wyk³ada³, przepisywa³ ksiêgi i
spowiada³, a zmar³ podczas zarazy opiekuj¹c siê chorymi i chodz¹c do nich z Najwiêtszym Sakramentem.

UCZEÑ
W. JANA KAPISTRANA?
Szymon z Lipnicy urodzi³ siê ok. 1438 r.
w Lipnicy ko³o Bochni. Jego rodzice, Grzegorz i Anna, byli prawdopodobnie ludmi
doæ ubogimi. Niewykluczone, ¿e ojciec
pracowa³ jako piekarz. Niewiele wiemy o
dzieciñstwie i m³odoci Szymona. Jego biografowie z XVII w. podkrelaj¹ wielk¹ pobo¿noæ i zami³owanie do nauki ju¿ od najwczeniejszych lat. Czy tak by³o? Z pewnoci¹ musia³ byæ zdolny i zdeterminowany, skoro w 1454 r. zapisa³ siê na Wydzia³
Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej
i zamieszka³ w studenckiej bursie. Zap³aci³
tylko 1 grosz wpisowego. Bogatsi studenci
uiszczali 6. Zapewne nie by³o go staæ na
wiêcej. W 1547 r. ukoñczy³ wydzia³ z tytu³em baka³arza. W tym samym roku podj¹³
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decyzjê wst¹pienia do bernardynów.
Ten nowo powsta³y konwent przyjmowa³ wówczas
prawdziw¹ lawinê powo³añ.
Od sierpnia 1453 do maja
1454 r. w Krakowie goci³ jeden z najznakomitszych kaznodziei epoki: w. Jan Kapistran, franciszkañski reformator, wikariusz generalny Zakonu Braci Mniejszych obserwantów, znanych w Polsce jako bernardyni.
Jego kazaniom towarzyszy³y liczne cuda
i uzdrowienia. Przychodzi³y t³umy. Nawo³ywanie do pokuty znalaz³o szeroki odzew,
m.in. w wielu powo³aniach. Niewykluczone, ¿e mia³o równie¿ wp³yw na decyzjê Szymona z Lipnicy. Oprócz niego mniej wiêcej
w tym czasie do bernardynów wst¹pi³o
ponad 100 studentów i baka³arzy oraz kilku profesorów Akademii Krakowskiej.

W TOWARZYSTWIE
WIÊTYCH
Czy wiêtoæ to sprawa czysto indywidualna? Chyba trudno jest oderwaæ wiêtoæ Szymona z Lipnicy od wiêtoci jego
otoczenia. Znalaz³ siê w gronie osób wyj¹tkowych, zakonników ¿yj¹cych duchem
pierwotnej gorliwoci w. Franciszka. Stanis³aw z Chobrza, Leonard z S¹cza, Antoni z Radomska i ci, których znamy ju¿ tylko
imiona: Bernard, Aleksy, Filip, Gabriel, W³adys³aw, ci wszyscy zmarli w opinii wiêtoci
ludzie byli wspó³braæmi Szymona.
¯ycie w klasztorze by³o wymagaj¹ce.
Oprócz Eucharystii, szeregu modlitw, w tym
równie¿ modlitw nocnych i rozwa¿añ, czas
wype³nia³y zakonnikom liczne prace: kaznodziejów, lektorów, wyk³adowców uniwersyteckich, wychowawców, skryptorów
przepisuj¹cych teologiczne dzie³a, malarzy
miniaturzystów, ogrodników, czy rzemielników.
Po rocznym nowicjacie, Szymon z Lipnicy z³o¿y³ luby zakonne i rozpocz¹³ studia teologiczne w ramach przygotowañ do
kap³añstwa. By³y to rzetelne studia. wiêcenia przyj¹³ najprawdopodobniej ok. 1462
r. Pracowa³ przepisuj¹c dzie³a teologiczne,

a przede wszystkim g³osz¹c kazania. Jako
kaznodzieja zyska³ s³awê. Nawi¹zywa³
zreszt¹ do stylu, tonu i sformu³owañ w.
Jana Kapistrana i w. Bernardyna ze Sieny. By³ pierwszym bernardynem, któremu
powierzono funkcjê kaznodziei katedralnego. Pe³ni³ te¿ rozmaite funkcje w zakonie,
m.in. wizytatora klasztorów. W zwi¹zku z
powierzonymi sobie zadaniami odwiedzi³
Rzym. Odby³ te¿ pielgrzymkê do Ziemi
wiêtej.
By³ cz³owiekiem modlitwy. Czêsto przychodzi³ do kaplicy w nocy. Wtedy mia³ czas
i poczucie, ¿e nic ju¿ mu nie przeszkadza.
Prowadzi³ ¿ycie pokorne, unika³ rozg³osu i
zaszczytów. W klasztorze podejmowa³ czêsto pogardzane fizyczne prace. Bardzo rzetelnie podchodzi³ do swoich codziennych
obowi¹zków. Zawsze starannie przygotowywa³ siê do kazañ i umia³ przez nie poruszaæ ludzkie serca.
Zmar³ 18 lipca 1482 r. w Krakowie podczas zarazy. Mia³ niewiele ponad 40 lat. Zachorowa³ pielêgnuj¹c chorych i szukaj¹c ich
po domach. Pochowany zosta³ w kociele
bernardynów w Krakowie i w zasadzie tu¿
po mierci mia³ ju¿ miejsce pierwszy przypisywany mu cud. By³o to jeszcze w czasie zarazy, której on sam pad³ ofiar¹.
Trzech m³odych kleryków równie¿ zachorowa³o i w chorobie pielêgnowa³a ich jedna z sióstr z trzeciego zakonu. Dowiedzia³a siê ona o mierci Szymona i przekonana o jego wi¹tobliwoci zaproponowa³a
braciom modlitwê o uzdrowienie za jego
wstawiennictwem.

SZYMON DZIA£A!
Kolejne cuda i ³aski posypa³y siê jak z
rêkawa, tak, ¿e powsta³a nawet specjalna
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komisja klasztorna, która mia³a je notowaæ.
W zachowanym rêkopisie Miracula, z lat
1482-1520, znaleæ mo¿na opisy poszczególnych uzdrowieñ, z uwzglêdnieniem krakowskich ulic i domów, w których siê dokona³y. Do Szymona zwraca³y siê bardzo czêsto matki przewiduj¹ce komplikacje przy porodzie lub trudnoci z donoszeniem dziecka.
Szymon pomaga³. Wród opisów ³ask znajdujemy nawet przekazy o cudownych o¿ywieniach urodzonych martwo dzieci.
Rozwijaj¹cy siê kult sprawi³, ¿e 24 lutego 1685 r. bull¹ papie¿a Innocentego VIII
Szymon og³oszony zosta³ b³ogos³awionym.
Od koñca XVIII w. rozpoczêto starania o
kanonizacjê. Proces zahamowany zosta³
jednak przez stulecie rozbiorów a nastêpnie przez II wojnê wiatow¹ i rz¹dy komunistyczne w Polsce.
Nie usta³ jednak kult krakowskiego b³ogos³awionego. Do czasów obecnych zanotowano a¿ kilkaset przypisywanych mu cudów i ³ask. W kaplicy b³. Szymona w kociele OO. Bernardynów w Krakowie, tu¿
pod Wawelem, stoi specjalna skrzynka, do
której wrzucaæ mo¿na proby kierowane za
wstawiennictwem wiêtego zakonnika. Jak
podkrelaj¹ ojcowie bernardyni, prób tych
jest coraz wiêcej. Pojawiaj¹ siê te¿ intencje po angielsku, hiszpañsku, w³osku, niemiecku, czy francusku...
W czasie II wojny wiatowej o. Romuald
Gustaw zapocz¹tkowa³ tradycjê cotygodniowych nabo¿eñstw, tzw. Czwartków z
Szymonem. Czwartek - na pami¹tkê dnia
jego mierci. Tradycja ta podjêta zosta³a
na nowo w 2003 r. z inicjatywy gwardiana
klasztoru, o . Fidelisa Macio³ka. Po Mszy
w. nastêpuje specjalne nabo¿eñstwo z
uca³owaniem relikwii b³ogos³awionego i odczytaniem zgromadzonych podczas tygodnia prób. Jest ich tak wiele, ¿e nie raz
nabo¿eñstwo przeci¹ga siê.
Proby s¹ najró¿niejsze. Bardzo wiele od
studentów - o pomylne zdanie egzaminów, obronê pracy magisterskiej, czy doktorskiej. B³. Szymon sam by³ przecie¿ studentem, a potem wyk³adowc¹ w Krakowie
i czczony jest jako patron m³odzie¿y akademickiej. Uwa¿any jest równie¿ za szczególnego patrona kobiet oczekuj¹cych
dziecka. Wród intencji znajduj¹ siê te¿
proby o jednoæ ma³¿eñstwa i bardzo wiele prób o uzdrowienie. I te cuda siê zdarzaj¹ - podkrela o. Murawiec. Przypomina, np. o cudownym uzdrowieniu sprzed
ok. pó³tora roku.
Mieszkanka Nowej Huty chorowa³a na
raka macicy. Jej m¹¿, w przededniu operacji, po Mszy w. w jednym z krakowskich
kocio³ów wst¹pi³ na chwilê do bernardynów, wówczas gdy akurat odbywa³o siê
czwartkowe nabo¿eñstwo z b³. Szymonem.
Jak opowiada: modli³ siê wówczas gor¹co
o uzdrowienie ¿ony i nastêpnego dnia w

trakcie badañ okaza³o siê, ¿e objawy jej
choroby ust¹pi³y.

¯YCIE ZACZYNA SIÊ
PO MIERCI

Starania o kanonizacjê Szymona uda³o
siê na nowo podj¹æ dopiero w ostatnich latach. W 2004 r. Kongregacja do Spraw
wiêtych w Rzymie oraz Postulatura Generalna Zakonu Braci Mniejszych wyda³y
dokumentacjê kanonizacyjn¹ b³ogos³awionego. W 2006 r. potwierdzono cud za wstawiennictwem b³. Szymona - uzdrowienie w
1943 r. Marii Pi¹tek, krakowskiej farmaceutki, chorej na zator mózgowy, sparali¿owanej i pozbawionej mowy.
3 czerwca 2007 r. w Rzymie Szymon
wraz z trzema innymi b³ogos³awionymi Jerzym Precz¹, kap³anem z Malty, Karolem od w. Andrzeja (Janem Andrzejem
Houben), pasjonist¹ z Irlandii i Mari¹ Eugeni¹ od Jezusa (Ann¹ Eugeni¹ Milleret de
Brou), zakonnic¹ francusk¹, og³oszony
zosta³ wiêtym. Papie¿ powiedzia³:
«Nowy wiêty - Szymon z Lipnicy, wielki
syn ziemi polskiej i wiadek Chrystusa o duchowoci wiêtego Franciszka z Asy¿u, ¿y³
w odleg³ych czasach, ale w³anie dzi jest
dany Kocio³owi jako aktualny wzór chrzecijanina, który - zainspirowany duchem
Ewangelii - gotów jest oddaæ ¿ycie za braci. Tak te¿, przepe³niony mi³osiern¹ mi³oci¹, któr¹ czerpa³ z Eucharystii, nie oci¹ga³ siê z niesieniem pomocy chorym dotkniêtym zaraz¹, która i jego doprowadzi³a
do mierci. Dzi w sposób szczególny zawierzamy jego opiece tych, którzy cierpi¹ z
powodu ubóstwa, choroby, osamotnienia i
niesprawiedliwoci spo³ecznej. Przez jego
wstawiennictwo prosimy o ³askê wytrwa³ej,
czynnej mi³oci do Chrystusa i braci.»
Uznany zosta³ zatem za przyk³ad do naladowania i wzór dla ca³ego Kocio³a powszechnego. Ju¿ teraz widaæ, jak bardzo
rozszerza siê jego kult. Skromny kaznodzieja i spowiednik, pokornie przepisuj¹cy
dzie³a mistrzów swego zakonu nie móg³
nawet podejrzewaæ, ¿e w kolejnych stuleciach bêdzie mia³ wci¹¿ tyle pracy, a proby o jego relikwie nap³ywaæ bêd¹ do Krakowa nie tylko z Europy, ale te¿ z czêci
nieodkrytego jeszcze za jego ¿ycia wiata.
Ponad sto relikwii w. Szymona przygotowali ojcowie bernardyni dla kocio³ów na
ca³ym wiecie. 23 kwietnia otwarto grób
b³ogos³awionego, znajduj¹cy siê w kaplicy
kocio³a ojców bernardynów, po³o¿onego
u stóp Wawelu. Jest to procedura przewidziana przez prawo kanoniczne w sytuacji,
gdy Koció³ wynosi kogo na o³tarze.
Wszystko po to, aby stwierdziæ autentycznoæ szcz¹tków. Otwarcie trumny poprzedzi³a modlitwa w kaplicy, gdzie spoczywa
b³ogos³awiony. Otwarcie grobu odby³o siê
w obecnoci specjalnej komisji powo³anej

przez kard. Dziwisza, w której obok duchownych znaleli tak¿e dwaj lekarze. Z
grobu wyci¹gniêto najpierw miedzian¹
skrzyniê, w której znajdowa³a siê zalakowana i opieczêtowana drewniana trumna
z doczesnymi szcz¹tkami zmar³ego 550 lat
temu Szymona. Po jej otwarciu wydobyto
ma³e fragmenty koci, które nastêpnie zosta³y umieszczone w specjalnych relikwiarzach przywiezionych z Watykanu, i wraz
z odpowiednimi certyfikatami trafi¹ do kocio³ów, które s¹ nimi zainteresowane. Ju¿
w tej chwili do bernardynów wp³ynê³o piêtnacie prób o relikwie. Pochodz¹ one z
ró¿nych stron wiata, m.in. z USA i Filipin.
Bernardyni licz¹ siê z tym, ¿e po kanonizacji liczba zainteresowanych wiêtym
Szymonem zwiêkszy siê kilkakrotnie.
Cichy, wydawa³oby siê niepozorny w.
Szymon to kolejny wiêty przekonuj¹cy o
prawdzie, ¿e najwa¿niejsze jest niewidoczne dla oczu, a prawdziwe ¿ycie zaczyna
siê po mierci. W liturgii bêdzie wspominany 18 lipca.

OTWARCIE SZLAKU
W. SZYMONA

Szlak w. Szymona z Lipnicy otwarto w
jego rodzinnej miejscowoci, Lipnicy Murowanej w diecezji tarnowskiej. Pielgrzymi
i turyci mog¹ pod¹¿aæ cie¿kami, którymi
chodzi³ Szymon. Na trasie szlaku znalaz³
siê XV-wieczny koció³ w. Szymona, zbudowany na gruzach jego rodzinnego domu,
koció³ w. Andrzeja z chrzcielnic¹, przy
której by³ chrzczony i figura Madonny, przed
któr¹ siê modli³. Ponadto szlak prowadzi
do Izby Regionalnej, stoj¹cej w miejscu,
gdzie znajdowa³a siê parafialna szko³a, w
której uczy³ siê przysz³y wiêty.
Na lipnickim Rynku mo¿na zobaczyæ
jego pomnik z 1913 r., który ufundowali
mieszkañcy. W tym miejscu Szymon zamiast sprzedawaæ pieczywo z ojcowskiej
piekarni, rozdawa³ je biednym. Na szlaku
jest te¿ koció³ w. Leonarda, do którego
Szymon przychodzi³ jako ma³y ch³opiec i
modli³ siê do wiêtych z g³ównego tryptyku. Na wzgórzu przy drodze do Nowego
Winicza oznaczono miejsce, przy którym
Szymon odpoczywa³ w drodze do Krakowa. St¹d kierowa³ ostatnie spojrzenia na
rodzinny dom, który opuszcza³ na zawsze.
Szlak utworzono dziêki wspó³pracy Ma³opolskiej Organizacji Turystycznej z parafi¹ w. Andrzeja. Szlak rozpoczyna siê obok
drewnianego kocio³a w. Leonarda, gdzie
usytuowana jest du¿a kolorowa tablica.
Przedstawia ona zdjêcie Lipnicy z lotu ptaka, na której naniesiona jest trasa zwiedzania. Obok umieszczono ³awki dla turystów.
Poszczególne obiekty na pêtli szlaku s¹
oznakowane tablicami informacyjnymi w
trzech jêzykach: polskim, angielskim i niemieckim.
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z 25 czerwca 2007

z 25 lipca 2007

Drogie dzieci, dzi znowu z
wielk¹ radoci¹ w sercu wzywam was do nawrócenia. Drogie dzieci, nie zapominajcie, ¿e
wy wszyscy jestecie wa¿ni w
wielkim planie, jaki Bóg realizuje poprzez Medziugorje. Bóg
pragnie nawróciæ ca³y wiat i
zachêca go do zbawienia i do
wejcia na drogê do Niego, który jest pocz¹tkiem i koñcem
ka¿dego bytu.
W szczególny sposób, drogie
dzieci, zachêcam was z g³êbi
serca: otwórzcie siê na tê wielk¹ ³askê, jakiej Bóg udziela
wam poprzez moj¹ obecnoæ
tutaj. Pragnê podziêkowaæ ka¿demu z was za wasze ofiary i
modlitwy. Ja jestem z wami i
b³ogos³awiê was wszystkich.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na Moje wezwanie.
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Drogie dzieci, w to wiêto
opiekuna waszej parafii zachêcam was do naladowania ¿ycia wiêtych. Niechaj bêd¹ dla
was przyk³adem i pobudzaj¹ do
¿ycia w wiêtoci. Niech modlitwa bêdzie dla was jak powietrze, którym oddychacie, a nie
brzemieniem.
Drogie dzieci, Bóg uka¿e
wam swoj¹ mi³oæ i wy dowiadczycie radoci bycia moimi umi³owanymi. Bóg was pob³ogos³awi i da wam ³aski w
obfitoci.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na moje wezwanie.

z 25 sierpnia 2007
Drogie dzieci, dzi znowu zapraszam was do nawrócenia.
Niech wasze ¿ycie, drogie dzieci, stanie siê odbiciem dobroci

ORÊDZIA
MATKI
BO¯EJ
DLA
PARAFII
W MEDZIUGORJU I DLA
WIATA
Boga, a nie  nienawici i niedowiarstwa.
Módlcie siê, drogie dzieci, a¿
modlitwa stanie siê dla was ¿yciem. W ten sposób odkryjecie
w waszym ¿yciu pokój i radoæ,
jakich Bóg udziela tym, których
serce jest otwarte na Jego mi³oæ. A wy, którzy jestecie oddaleni od mi³osierdzia Boga,
nawróæcie siê, aby Bóg nie sta³
siê g³uchy na wasze modlitwy i
aby dla was nie by³o za póno.
Oto dlaczego, w tym czasie
³aski, nawróæcie siê i umieæcie
Boga na pierwszym miejscu w
waszym ¿yciu.
Dziêkujê, ¿e odpowiedzielicie na Moje wezwanie.

3/2007

O MEDZIUGORJU:

Od 24 czerwca 1981 Matka
Bo¿a objawia siê jako KRÓLOWA
POKOJU w Medziugorju, w maWYDARZENIACH, ORÊDZIACH, RADACH
leñkiej wiosce w Hercegowinie
MATKI BO¯EJ, WIDZ¥CYCH,
(by³a Jugos³awia, diecezja Mostar). Codzienne objawienia trwa- A NAWET O STANOWISKU JANA PAW£A II
j¹ do dzi. Ci sporód piêciorga
widz¹cych, którym Maryja przekaza³a ju¿ dziesiêæ tajemnic, maj¹ obKASETY AUDIO, VIDEO,
jawienia zasadniczo tylko jeden raz
w roku. Wszyscy spotykaj¹ siê z
P£YTY DVD, CDMP3, KSI¥¯KI!
pielgrzymami, przekazuj¹ orêdzie
Maryi, podró¿uj¹c po ca³ym wiecie. Ka¿dego 25 dnia miesi¹ca Marija otrzymuje orêdzie dla parafii w Medziugorju i dla
wiata. Wydarzenia te mo¿na poznaæ z naszych publikacji:
KASETY VHS (VIDEO)
 Film Tryptyk Królowej Pokoju", o
wydarzeniach, treci orêdzi, o stanowisku
Jana Paw³a II, (70 min.)
 Film-dokument 25 lat objawieñ Matki Bo¿ej w Medziugorju (2 godz. 45 min.)
P£YTA DVDR
 25 lat... Obszerne fragmenty uroczystych Mszy w. rocznicowych w Medziugorju 24 i 25 czerwca 2006 z homiliami
(t³um. na polski); modlitwa ró¿añcowa z widz¹cymi...
P£YTA DVD
 Film Tryptyk Królowej Pokoju", o wydarzeniach, treci orêdzi, o stanowisku Jana
Paw³a II (70 min.)  liczne dodatki.
KASETY AUDIO I P£YTY CD MP3
Rekolekcje Z Maryj¹ w szkole mi³oci i
wiêtoci", przeprowadzone przez s. Emmanuel Maillard. Ka¿da z 5 kaset (po 90 min.)
Zamówienia, informacje:
zawiera naukê rekolekcyjn¹, dotycz¹c¹ odB.H. Lumen
rêbnego tematu: wiêtoæ, rodki walki z
43-190 Miko³ów,
szatanem, wartoæ cierpienia, modlitwa,
ul. ¯wirki i Wigury 6.
moc Krzy¿a. Wszystkie nauki oparte zostaTelefon: 0327383869.
³y o orêdzia Matki Bo¿ej w Medziugorju.
e-mail:
KSI¥¯KA Przes³anie z Medziugorja b.h.lumen@voxdomini.
SYNTEZA (1981-2006)
com.pl
112 stron uporz¹dkowanych tematycznie sklep: http://www.voxdomini.
wskazówek Matki Bo¿ej, która pragnie nas com.pl/shop
doprowadziæ do zbawienia i wiêtoci.
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DOKUMENTY
KOCIO£A

Papieska
Rada
og³osi³a

DEKALOG
KIEROWCY
24 maja 2007
Dla wierz¹cego równie¿ droga  szosa, autostrada, ulica  prowadzi do wiêtoci. Myl ta przywieca og³oszonej w³anie
instrukcji Papieskiej Rady Duszpasterstwa
Migrantów i Podró¿nych. Dokument zawiera dekalog kierowcy.
Dokument pt. Wskazania w duszpasterstwie drogi zaprezentowali w Watykanie przewodnicz¹cy i sekretarz Rady, kard.
Renato Martino i abp Agostino Marchetto.
Dokument ten zajmuje siê czterema zagadnieniami, które ³¹czy ulica, która nie
jest jedynie miejscem poruszania siê, lecz
staje siê tak¿e miejscem ¿ycia: prowadzeniem pojazdu (samochodu osobowego,
ciê¿arówki, motocykla czy roweru), prostytucj¹, tzw. dzieæmi ulicy i bezdomnymi.
Wskazówki na ten temat, pisze we
wstêpie przewodnicz¹cy Rady, kard. Renato Martino, przeznaczone s¹ dla biskupów, kap³anów, zakonników i zakonnic, a
maj¹ na celu pomóc w wypracowaniu duszpasterstwa wyczulonego na wszystkie formy poruszania siê cz³owieka.
Dokument watykañski przypomina o towarzysz¹cych ruchowi ko³owemu zjawiskach, jak ha³as, zanieczyszczenie atmosferyczne i zu¿ycie paliw oraz zachêca do
unikania korzystania z samochodu bez potrzeby, choæ jednoczenie przyznaje, ¿e
pojazd mechaniczny ma swoje dobre strony, s³u¿y bowiem wolnoci cz³owieka, niesieniu pomocy potrzebuj¹cym i ³¹czy ludzi.
U³atwia odkrywanie piêkna stworzenia,
dowodu bezgranicznej mi³oci Boga do
nas - czytamy w dokumencie. Podró¿uj¹-
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cy mo¿e w czasie jazdy kontemplowaæ
wiadectwa pobo¿noci, znajduj¹ce siê
przy drodze czy w pobli¿u torów kolejowych: kocio³y, dzwonnice, kaplice, kolumny, krzy¿e, figury i cele pielgrzymek.
Przypominaj¹c, ¿e to Chrystus jest Drog¹, autorzy dokumentu pisz¹: Kto zna
Chrystusa, ten zachowuje ostro¿noæ na
drodze. Nie myli jedynie o sobie i o tym,
aby jak najszybciej dotrzeæ do celu. Widzi
osoby, które towarzysz¹ mu na drodze,
ka¿da ze swym w³asnym ¿yciem, z pragnieniem dotarcia do celu, i z w³asnymi problemami. Widzi w nich braci i siostry, dzieci
Bo¿e. Oto postawa, która wyró¿nia chrzecijañskiego kierowcê.
Stosunkowo wiele miejsca powiêcono psychologii kierowcy, w tym patologii,
jak¹ jest ubóstwienie w³asnego samochodu, instynktu panowania nie tylko nad pojazdem, ale nad drog¹ i innymi jej u¿ytkownikami, co prowadzi do takich zachowaæ,
jak nieuprzejmoæ, obraliwe gesty, obelgi, przekleñstwa, utrata poczucia odpowiedzialnoci, rozmylne ³amanie przepisów
kodeksu drogowego. Prowadzenie samochodu sprawia, ¿e dochodz¹ do g³osu podwiadome sk³onnoci, które zwykle, gdy nie
jest siê na drodze, udaje siê kontrolowaæ.
Za kierownic¹ natomiast niezrównowa¿enia te ujawniaj¹ siê, prowadz¹c do regresu i prymitywnych form zachowania - podkrela instrukcja. Tymczasem, czytamy w
dokumencie, prowadzenie pojazdu polega
na samokontroli i ma wymiar moralny. Kierowcê, który mo¿e spowodowaæ wypadek,

poci¹gaj¹c za sob¹ mieræ lub kalectwo
osób oraz uszkodzenie mienia, obowi¹zuj¹ zatem dwa przykazania - pi¹te: nie zabijaj i siódme: nie kradnij. A tak¿e to, o czym
Katechizm Kocio³a Katolickiego mówi w
punkcie 2290: Ci, którzy w stanie nietrzewym lub na skutek nadmiernego upodobania do prêdkoci zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu drugiego cz³owieka i swemu w³asnemu - na drogach, na morzu lub w powietrzu - ponosz¹ powa¿n¹ winê. Naganne
jest równie¿ u¿ywanie w czasie jazdy telefonu komórkowego.
Przypomina siê o nakazie prze¿egnania siê przed podró¿¹ i zaleca odmawianie
np. ró¿añca wraz z pasa¿erami.
Rozdzia³ powiêcony prowadzeniu pojazdów zamyka dekalog kierowcy:
I.
Nie zabijaj.
II.
Niech droga bêdzie dla ciebie narzêdziem jednocz¹cym osoby, a nie miertelnym niebezpieczeñstwem.
III.
Niech uprzejmoæ, poprawnoæ i
ostro¿noæ pomog¹ ci wyjæ z nieprzewidzianych sytuacji.
IV.
Okazuj mi³osierdzie i pomagaj bliniemu w potrzebie szczególnie gdy jest ofiar¹
wypadku drogowego.
V.
Niech samochód nie bêdzie dla ciebie
przejawem w³adzy, panowania i okazj¹ do
grzechu.
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VI.
Z mi³oci¹ przekonuj m³odych i nie tylko m³odych do tego, aby nie zasiadali za
kierownic¹, gdy nie s¹ w stanie.
VII.
Wspieraj rodziny ofiar wypadków drogowych.
VIII.
Doprowad do spotkania ofiary i agresora we w³aciwym momencie, a¿eby mogli prze¿yæ wyzwalaj¹ce dowiadczenie
przebaczenia.
IX.
Na drodze chroñ s³abszego.
X.
Poczuwaj siê do odpowiedzialnoci za
innych.
W dokumencie przypomina siê, ¿e
ostrzeganie przed niebezpieczeñstwami
zwi¹zanymi z ruchem drogowym, nale¿y
do misji Kocio³a. Nie pomniejsza on odpowiedzialnoci za wypadki tak¿e pieszych, a za szczególnie ryzykowne uwa¿a
wycigi samochodowe, w tym tak¿e nielegalne. Podkrela, ¿e zdecydowana wiêkszoæ wypadków drogowych jest rezultatem lekkomylnoci, jeli nie wrêcz g³upoty
czy arogancji, kierowców i pieszych. St¹d
potrzeba edukacji drogowej, tak¿e z udzia³em Kocio³a, który bierze na siebie uwra¿liwianie sumieñ w tej dziedzinie. Odpowiedzialna jest za to rodzina, parafia, stowarzyszenia i ruchy kocielne, zw³aszcza
przeznaczone dla dzieci i m³odzie¿y.
Przypomina siê o duszpasterstwie kierowców ciê¿arówek, osób prowadz¹cych
autobusy i autokary, maszynistów kolejowych, odpowiedzialnych za bezpieczeñstwo na drogach oraz pracowników stacji
benzynowych i punktów ¿ywienia.
W drugiej czêci dokumentu mowa jest
o duszpasterstwie na rzecz wyzwolenia
kobiet ulicy. Przypomina siê, ¿e klienci
przyje¿d¿aj¹ po nie samochodami, które s¹
tak¿e miejscem nierz¹du. Dla Kocio³a
katolickiego prostytucja pozostaje form¹
wspó³czesnego niewolnictwa. Klient za to
osoba, która ma tak¿e problemy i jest we
pewnym sensie równie¿ niewolnikiem. Papieska Rada wyra¿a przekonanie, ¿e do
po³o¿enia kresu handlowi seksualnemu
przyda³oby siê karanie klientów, a nie tylko spo³eczna dezaprobata. Nie bez znaczenia bêdzie równie¿ potêpienie uw³aczaj¹cego sposobu przedstawiania kobiety w
reklamie.
W czêci trzeciej mowa jest o dzieciach ulicy, których wed³ug szacunków jest
oko³o stu milionów. Wród przyczyn tego
zjawiska wymienia siê rozk³ad rodziny,
przemoc, czasem perwersyjna, wobec
dzieci, emigracjê, ubóstwo, narkomaniê i
alkoholizm, prostytucjê, a tak¿e wojnê i niepokoje spo³eczne oraz, szczególnie w Europie, kulturê transgresji. Jako konkretne

rodki zaradcze wymienia siê m. in. dzia³alnoæ artystyczn¹. Du¿y nacisk trzeba po³o¿yæ na w³aciwe przygotowanie duszpasterzy na tym polu.
Czwarta i ostatnia czêæ dokumentu
Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podró¿nych dotyczy ludzi bezdomnych. S¹ oni tak¿e ofiarami zataczaj¹cego
coraz szersze krêgi ubóstwa. Z uznaniem
autorzy dokumenty podkrelaj¹, ¿e instytucje kocielne posiadaj¹ ju¿ bogate dowiadczenie w tej dziedzinie i potrafi¹ stawiaæ mu czo³o. Przypomina siê wiêc jedynie o znaczeniu ich pochówku, za który odpowiedzialni s¹ duszpasterze. Postuluje siê
równie¿, aby raz w roku wraz z osobami
¿yj¹cymi na ulicy wspomnieæ tych, którzy
przeszli do lepszego ¿ycia, wspominaj¹c
ka¿dego z imienia, które zapisane ju¿ zosta³o w ksiêdze ¿ycia.
Dokument, nosz¹cy datê 24 maja 2007,
wspomnienie Matki Bo¿ej  Madonna della Strada  podpisali przewodnicz¹cy rady
kardyna³ Renato Martino i jej sekretarz arcybiskup Agostino Marchetto.

Bo¿e, daj pewn¹ rêkê
i bystre oko,
abym na drogach
nikomu nie wyrz¹dzi³
krzywdy.
Nie pozwól dawco ¿ycia,
abym sta³ siê przyczyn¹
mierci lub kalectwa,
a tak¿e zachowaj mnie
od nieszczêcia i wypadku.
Amen.
*
Bo¿e, b³ogos³aw
tej podró¿y,
spraw, abym jecha³
bezpiecznie i szczêliwie
dotar³ do celu. Amen

*

w. Krzysztof jest patronem kierowców. Jego imiê
oznacza "nios¹cy Chrystusa".
O jego ¿yciu brak pewnych
wiadomoci. Wed³ug póniejszych, ale prawdopodobnych
wiadectw, opartych na tradycji, mia³ pochodziæ z Ma³ej
Azji, z prowincji rzymskiej Licji i tam ponieæ mieræ mêczeñsk¹ za panowania cesarza Decjusza ok. 250 r. Jest
jednym z 14 Wspomo¿ycieli,
czyli szczególnych patronów.
Wed³ug legendy pewnej
nocy us³ysza³ g³os Dziecka,
które prosi³o go o przeniesienie na drugi brzeg. Kiedy je
wzi¹³ na ramiona, poczu³ ciê¿ar, który go przyt³acza³ tak,
i¿ zdawa³o mu siê, ¿e zapadnie siê w ziemiê. Zawo³a³:
Kto jeste, Dzieciê? Otrzyma³ odpowied: Jestem Jezus, twój Zbawiciel. Dwigaj¹c Mnie, dwigasz ca³y
wiat.
Jest patronem Ameryki i
Wilna, m³odzie¿y, kierowców, flisaków, marynarzy,
pielgrzymów, podró¿nych,
przewoników, tragarzy, turystów i ¿eglarzy. Orêdownik
w miertelnych niebezpieczeñstwach. W dzieñ jego dorocznej pami¹tki (25 lipca)
powiêca siê wszelkiego rodzaju mechaniczne pojazdy.
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DUCH W. TERESY (1)
MI£OÆ BO¯A PODSTAW¥
¯YCIA WEWNÊTRZNEGO
W. TERESY
OD DZIECI¥TKA JEZUS

I. NAUKA WIÊTEJ TERESY
O CENIE MI£OCI.
Mi³oæ jest
jej regu³¹ i prawem.

Moim powo³aniem jest Mi³oæ! - wo³a³a
Teresa. (Rozdz. XI, 229). Jezus! O jak¿e
chcia³abym Go ukochaæ! Ukochaæ tak, jak
dot¹d nie by³ jeszcze kochany... (A., wrzesieñ 1890). Oby mi u¿yczy³ mi³oci bezgranicznej! (Rozdz. VIII, 139). Za wszelk¹ cenê pragnê zdobyæ sobie palmê mêczeñsk¹; jeli nie wylaniem krwi, to koniecznie, przez Mi³oæ... (A., wrzesieñ 1890).
M¹droæ Mi³oci! ¯adnej innej nie pragnê
m¹droci... albowiem teraz ju¿ niczego nie
pragnê na ziemi  jedynie kochaæ Jezusa,
kochaæ Go do szaleñstwa. (Rozdz. VIII, 151)
wiêta Teresa trzyma³a siê w swym
¿yciu wewnêtrznym tej zasady, by ca³¹
doskona³oæ wyprowadzaæ z mi³oci Bo¿ej,
a nie dopiero po stopniach cnót dochodziæ
do niej. Pamiêta³a ona t¹ prost¹ odpowied
katechizmu: Bóg stworzy³ mnie po to, bym
Go zna³a, kocha³a i Jemu s³u¿y³a. I z tego
powodu, ¿e najpierw Go ukocha³a - s³u¿y³a
Mu póniej tak doskonale.
Wierna tej zasadzie pisa³a:
Pytasz mnie, jakim sposobem dojæ do
doskona³oci. Znam tylko jeden: Mi³oæ
(M. G. 1894).
A gdy pytano nasz¹ wiêt¹, czy bardzo
z sob¹ walczyæ musia³a, by siê tak doskonale zwyciê¿yæ, odrzek³a z naciskiem
trudnym do opisania: O, to nie to co najbardziej mnie kosztowa³o.
I rzeczywicie, czytamy nastêpuj¹ce
s³owa w jednym licie z r. 1893: Niektórzy
kierownicy dusz polecaj¹ dla postêpu w
doskona³oci liczenie swych aktów cnót,
lecz Jezus, który jest moim kierownikiem,
nie uczy mnie rachunków, ¿¹da tylko, bym
wszystko z mi³oci czyni³a. (C. 6 lip. 1893).
A bliska ju¿ zgonu mog³a powiedzieæ:
Nigdy Bogu nic innego prócz mi³oci
nie dawa³am. (22 lipca).
Wie, ¿e Jezus gor¹co pragnie wejæ
do serc naszych i ¿e ponad wszystko,
cokolwiek bymy Mu ofiarowaæ mogli, ceni
bardziej mi³oæ nasz¹.
Bez mi³oci, pisze, niczym s¹ najwietniejsze na pozór dzie³a. Jezus nie ¿¹da
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wielkich czynów, ale tylko
oddania siê Mu i wdziêcznoci,
czyli Mi³oci. (Rozdz. VIII, 142;
Xl, 209).
Nie chcê przyjmowaæ cielca
z twego domu ni koz³ów ze stad
twoich, bo do Mnie nale¿y ca³a
zwierzyna po lasach, tysi¹c
zwierz¹t na moich górach. Znam
ca³e ptactwo powietrzne, i do
Mnie nale¿y to, co siê porusza
na polu.
Gdybym by³ g³odny, nie musia³bym tobie mówiæ, bo mój jest
wiat i to, co go nape³nia. Czy
bêdê jad³ miêso cielców albo pi³
krew koz³ów? Z³ó¿ Bogu ofiarê dziêkczynn¹
i wype³nij luby z³o¿one Najwy¿szemu.1
Teresa pamiêta, ¿e najmniejszy akt
czystej mi³oci jest dla Kocio³a po¿yteczniejszy od wszystkich innych dzie³ razem
zebranych. Tote¿ ca³¹ sw¹ ufnoæ pok³ada³a w mi³oci i wszystko w jej wietle ocenia³a. (Rozdz. XL str. 219).
A komentuj¹c wy¿ej przytoczony wyj¹tek Psalmu 50 pisze:
Pan nie potrzebuje dzie³ naszych, ale
jedynie mi³oci. Ten sam Bóg, który owiadcza, ¿e nie potrzebuje nam mówiæ, czy
jest g³odny,2 nie lêka³ siê ¿ebraæ o trochê
wody u niewiasty Samarytañskiej...
Pragn¹³!... Ale mówi¹c: Daj mi piæ,3 ¿¹da³
mi³oci od swego nêdznego stworzenia!
Pragn¹³ mi³oci!.
W swych listach i upomnieniach
powtarza³a ci¹gle, jak bardzo Bóg godnym
jest mi³oci, jak niezmiernie nas kocha i
pragnie naszej mi³oci, jak dziwnie jest
skromny i jak ma³o od nas wymaga; a
wreszcie jakim sposobem mi³oæ prowadzi
do doskona³oci. On to po¿¹da naszej
mi³oci, On ¿ebrze o ni¹ - pisze. Zdaje
siê niejako na nasz¹ ³askê, nie chce nic,
czego Mu dobrowolnie nie damy, a
najmniejszy grosz staje siê drogim w
oczach Jego. Zapatrywanie swoje opiera
na tym wierszu w. Jana od Krzy¿a: (C. 2
sierp. 1893).
Przyjd, go³êbico moja w te strony,
Gdzie na pagórku jeleñ spoczywa, Twojego
lotu szumem zwabiony, Mi³oci¹ ranny -

Lecz wy starajcie siê o wiêksze dary: a ja wam wska¿ê drogê jeszcze doskonalsz¹. (1 Kor 12,31)
Gdybym mówi³ jêzykami ludzi i anio³ów, a mi³oci bym nie mia³, sta³bym siê jak mied brzêcz¹ca albo cymba³ brzmi¹cy. Gdybym te¿ mia³ dar prorokowania i zna³ wszystkie tajemnice,
i posiada³ wszelk¹ wiedzê, i wszelk¹
mo¿liw¹ wiarê, tak i¿bym góry przenosi³ a mi³oci bym nie mia³, by³bym
niczym. I gdybym rozda³ na ja³mu¿nê
ca³¹ majêtnoæ moj¹, a cia³o wystawi³
na spalenie, lecz mi³oci bym nie mia³,
nic bym nie zyska³. (1 Kor 13,1)
Na to za wszystko przyobleczcie
mi³oæ, która jest wiêzi¹ doskona³oci.
(Kol 3,14)
Mi³oæ nigdy nie ustaje. Tak wiêc
trwaj¹ wiara, nadzieja, mi³oæ - te trzy:
z nich za najwiêksza jest mi³oæ. (1
Kor 13,13)
(...) przeto mi³oæ jest doskona³ym
wype³nieniem prawa (Rz 13,10).
S³uchajmy, co chce nam powiedzieæ «ma³a Teresa», która siê sta³a
G³osem Boga. (Pius XI)
Teksty, z których siê sk³ada publikacja, wyjête s¹ z pism oryginalnych w.
Teresy albo z notatek jej nowicjuszek i
figuruj¹ w aktach procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. Inne cytaty,
zwykle zaopatrzone dat¹, zebrane zosta³y w ostatnich miesi¹cach Jej ¿ycia
przez Matkê Agnieszkê od Jezusa, która dla w³asnego zbudowania, zapisywa³a je starannie z dnia na dzieñ.

tam on ciê wzywa.
Widzisz tedy, mówi z wiêtym Reformatorem, Oblubieniec - ów jeleñ zraniony,
nie jest poci¹gniêty wysokoci¹, ale tylko
«szumem lotu», i dodaje: «jedno zatrzepotanie skrzyd³em wystarcza, by wywo³aæ ten
powiew mi³oci». (Rady i wspomnienia, str.
271).
T³umacz¹c nastêpuj¹ce s³owa z Pieni
nad Pieniami: Zrani³a serce moje jednym w³osem szyi twojej4 dodaje: Mówi¹c,
¿e jeden w³os mo¿e zdzia³aæ ten cud, chce
nam Jezus okazaæ, ¿e najdrobniejsze
czyny nasze, spe³niane z mi³oci, rozradowuj¹ Serce Jego. (L., 12 lipca 1896).
Jej zdaniem, najgorliwsza dusza jest
najwierniejsza w czynieniu wszystkiego z
mi³oci. (L., stycz. 1895).
W swym wierszu Anio³owie u ¿³óbka
k³adzie w usta Dzieci¹tka Jezus te s³owa:
(str. 4S3) W najlichszym sercu niebo moje
Jeli mi³oci¹ goreje....
Mówi¹c z nowicjuszkami o zabawce,
zwanej kalejdoskopem, którego wewnêtrzne urz¹dzenie zbada³a, t³umaczy³a im,
w jaki sposób mi³oæ jedynie nada wartoæ
ich dobrym uczynkom: Skoro uczynki nasze, nawet najmniejsze, pozostaj¹ jakoby
w ognisku Mi³oci, wtedy Trójca w., wyobra¿ona przez trzy zbie¿ne zwierciad³a,
dodaje im cudownego blasku i piêknoci,
a Jezusowi podobaj¹ siê wszystkie nasze
postêpki. Ale jeli opucimy to przedziwne
ognisko, có¿ w nas zobaczy? db³a s³omy,
uczynki skaz pe³ne, bez ¿adnej wartoci,
(Rady i wspomn., str. 290).
W koñcu powtarza za Aposto³em:
...¯e dary najdoskonalsze niczym s¹
bez mi³oci, ¿e mi³oæ jest drog¹ najpewniej
do Boga wiod¹c¹5 i koñczy, wskazuj¹c
znowu jak¹ czêæ wybra³a: (Rozdz. XI, str.
215). Tak dobrze rozumiem, ¿e mi³oæ
tylko mo¿e nas uczyniæ mi³ymi Bogu, ¿e
mi³oæ ta jest jedynym skarbem, którego
pragnê. Choæbym Mu da³a wszystkie me
bogactwa, uwa¿am, ¿e nie da³am Mu nic.6
(Tam¿e, str. 208).
Mówi jeszcze: Nie bogactw i chwa³y,
choæby chwa³y nieba, pragnie serce moje,
pragnê: mi³oci!.
I ta mi³oæ by³a jedyn¹ drog¹ i celem
równoczenie, zanim sta³a siê jej wieczyst¹
zap³at¹. Ona oczyci³a j¹ wewnêtrznie i
uczyni³a mê¿n¹ w cierpieniu i niezachwian¹
w wytrwaniu. 7 Ona tak¿e, podobna do
miêkkiego kobierca, przykry³a nierównoci
drogi, ona uczyni³a lekkim, co ciê¿kie,
s³odkim i mi³ym, co gorzkie. 8 Tote¿,
wybieraj¹c tê drogê szybk¹ i pewn¹, znalaz³a rzeczywicie ten kamieñ staro¿ytnych,
który zamienia³ jej wszystko nie w z³oto, ale
w radoæ.
Chc¹c dzieliæ siê z duszami swym
skarbem, w. Teresa od Dzieci¹tka Jezus
pragnê³a udzielaæ innym i zapa³u swej mi-

³oci ku Bogu, i metody wyrobienia wewnêtrznego, z której tyle odnios³a korzyci.
I nie tylko podczas swej ziemskiej
pielgrzymki wiod³a dusze ku doskona³ej
mi³oci Bo¿ej: bliska ju¿ mierci ufa³a, ¿e
bêdzie mog³a to czyniæ do koñca wiata; a
kiedy wypowiada³a to zdanie, wznios³e,
niezwyk³e, które zawsze ³¹czyæ siê bêdzie
z jej wspomnieniem, jak zawo³anie rycerza:
Chcê spêdzaæ czas w niebie, czyni¹c dobrze na ziemi, niezawodnie myla³a przede
wszystkim o pomaganiu duszom i prowadzeniu ich do zbawienia przez mi³oæ.
II. JEJ ZASADA DZIA£ANIA
W MI£OCI: STARA SIÊ
O WSZYSTKO, CO «SPRAWIA
PRZYJEMNOÆ BOGU».
By³am zawsze malutk¹ duszyczk¹, nie
maj¹c¹ innego zajêcia prócz zrywania
kwiatków, kwiatków mi³oci i zaparcia
siebie i ofiarowywania ich Bogu, aby Mu
zrobiæ przyjemnoæ. (6 sierp.).
Kilka dni przed mierci¹, w. Teresa od
Dzieci¹tka Jezus tak streszcza³a swe ¿ycie
z mi³oci: Pisa³a, ¿e usi³owa³a wszystko
robiæ jedynie dlatego, aby ucieszyæ Pana
Naszego. (Rozdz. X, 192).
Widzi siê rzeczywicie, ¿e jej przewodni¹ myl¹ by³o zrobiæ przyjemnoæ Jezusowi, pocieszyæ Go, ucieszyæ.
Wielcy wiêci, mówi³a, pracowali dla
chwa³y Bo¿ej, lecz ja, która jestem maleñk¹
duszyczk¹, pracujê jedynie dla Jego przyjemnoci. Chcê byæ w rêku Bo¿ym kwiatuszkiem, ró¿¹ niepotrzebn¹, która jednak
swym widokiem i zapachem sprawia Mu
przyjemnoæ. (Wspomnienia niewydane).
Nie podnios³abym nawet szpilki z ziemi, dla unikniêcia czyæca  zapewnia³a
innym razem, wszystko czyniê jedynie dla
zrobienia przyjemnoci Panu Bogu, aby Mu
ratowaæ dusze. (30 lipca).
Gdzie indziej mówi wyranie: Nie chcê
zbieraæ zas³ug na niebo. Chcê, Bo¿e mój,
pracowaæ wy³¹cznie dla Twojej mi³oci, jedynie w celu zrobienia Ci przyjemnoci, pocieszenia Twego Najwiêtszego Serca i
zbawienia dusz, które wiecznie kochaæ Ciê
bêd¹.
Mówi¹c o bliskim swym zgonie pisa³a
do swojej Matki Prze³o¿onej: Nie s¹d, ¿e
dzieciê twe uwa¿a za wiêksz¹ ³askê
umrzeæ o wicie, ni¿ wieczorem; jedno tylko
ceni, jednego tylko pragnie: sprawiæ przyjemnoæ Jezusowi. (Rozdz. IX, str. 155).
Zdaniem Teresy doskona³oæ jest nagrod¹ tego rodzaju mi³oci: Je¿eli chcesz
zostaæ wiêt¹, pisze do swej siostry Leonii,
nie trudno Ci bêdzie ni¹ zostaæ. Miej tylko
za cel jedyny: sprawiaæ Jezusowi przyjemnoæ. (L. 17 lipca 1897).
Dla tej mi³oci spodziewa siê tak¿e
pomocy Boga: Jeli bêdziesz wiern¹ w
sprawianiu Mu przyjemnoci w ma³ych
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rzeczach, bêdzie siê czu³ zobowi¹zanym
do pomagania Ci w wielkich. (C. 20 padz.)
Pocieszanie Jezusa za obojêtnoæ i
niewdziêcznoæ ludzi by³o jej ustawicznym
zajêciem. Jeszcze bêd¹c dzieckiem ofiarowa³a siê Jezusowi, aby byæ Jego
kwiatuszkiem.
Chcia³am Go pocieszaæ, mówi, chcia³am, aby na mnie patrzy³, aby mnie pielêgnowa³ i zerwa³. Wtedy oddawa³a Mu czêsto swe serce i usi³owa³a podobaæ siê Mu
we wszystkim, uwa¿aj¹c bardzo, aby Go
nigdy nie obraziæ. (Rozdz. IV, 54; Tam¿e,
26).
W jednym z jej listów czytamy: Nie
chcê, by Jezus by³ smutny, pragnê osuszyæ
³zy Jego, wyciskane grzechami ludzkimi,
nawracaj¹c wszystkich grzeszników. (A.
1889).
W chwili wielkiego ucisku pisa³a: O! nie
traæmy tak cennego czasu, ratujmy dusze!
Dusze «lec¹ do piek³a jak p³atki niegu w
dzieñ zimowy.»9 Jezus p³acze, a my, my
zajmujemy siê naszymi strapieniami, nie
myl¹c o pocieszeniu Serca Jezusowego!
(C, 14 lip. 1889).
Wyzna³a: Wo³anie konaj¹cego Jezusa:
«Pragnê» brzmia³o mi bezustannie w sercu
i zapala³o mnie wielk¹, niewypowiedzian¹
¿arliwoci¹. Chcia³am napoiæ mego
Umi³owanego. (Rozdz. V, str. 76).
Pragn¹c zbawiaæ dusze, nie tyle
myla³a o szczêciu wiecznym ka¿dej z
nich, ile raczej i przede wszystkim o tym,
a¿eby Jezusowi zapewniæ mi³oæ tych dusz
zbawionych.
Podczas krótkiego dnia, a raczej nocy
tego doczesnego ¿ycia, mamy w³aciwie
tylko jedno zajêcie: kochaæ, kochaæ Jezusa
ze wszystkich si³ naszego serca i ratowaæ
Mu dusze, aby móg³ byæ przez nie
kochany... (C, 18 lipca 1889).
Kiedy pewna nowicjuszka zwierzy³a siê
naszej wiêtej, i¿ przez sw¹ niewiernoæ
w ma³ych rzeczach obawia siê utraciæ ³aski
Bo¿e, odrzek³a jej w. Teresa:
Poniewa¿ Bóg jest samym Mi³osierdziem, a ty masz dobr¹ wolê, wiêc nie ty
tracisz, ale On traci mi³oæ... (Wspomnienia niewydane).
Aby za Bóg nie traci³ swej mi³oci,
prosi³a jednego z swych Braci duchownych,
aby codziennie odmówi³ na jej intencjê
nastêpuj¹c¹ modlitwê, zawieraj¹c¹ w
sobie wszystkie jej pragnienia: (Br., 24 lut.
1897).
Ojcze mi³osierdzia, w Imiê Pana
Jezusa, Najwiêtszej Dziewicy i wiêtych,
proszê Ciê, rozpal siostrê moj¹ ogniem
Twej Mi³oci, i udziel jej ³aski, by jak najwiêcej serc poci¹ga³a do Twej Mi³oci.
Prosi, aby tê modlitwê odmawiano
nawet po jej mierci, bo, dodaje: Jednego
tylko pragnê, widzieæ, ¿e Bóg jest kochany,
i wyznajê, ¿e jelibym w niebie nie mog³a
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nad tym pracowaæ, wola³abym wygnanie
ni¿ Ojczyznê. Tymczasem ofiar¹ chce
osi¹gn¹æ ten cel.
Wiedzia³a jak niewiele jest dusz,
wiernych w ma³ych rzeczach, choæ to jest
dowodem prawdziwej mi³oci, to te¿ ze
smutkiem mówi³a: O jak¿e Bóg ma³o jest
kochany na ziemi! Nie. Bóg nie jest bardzo
kochanym... (7 sierp.)
W Dziejach duszy uskar¿a siê:
Wiêcej ni¿ kiedykolwiek Jezus jest
spragniony mi³oci..., a nawet pomiêdzy
swymi uczniami, jak¿e ma³o, niestety,
znajduje serc, które odda³yby siê zupe³nie
Jego mi³oci nieskoñczonej! (Rozdz. XI,
str. 210).
Poniewa¿ widzia³a do jakiego stopnia
mi³oæ Boga jest zapoznana na ziemi,
odda³a siê na ofiarê Mi³oci litociwej.
Chcia³a przez to otworzyæ Bogu swe serce,
jak przepaæ niezg³êbion¹, aby ci¹gn¹æ
do niego wszystkie p³omienie mi³oci Bo¿ej,
wzgardzone przez wiêkszoæ ludzi, i umrzeæ nimi strawiona. Pragn¹c tak ul¿yæ Bogu znalaz³a na to sposób w ró¿nych æwiczeniach mi³oci, bo dusze kochaj¹ce nie
mog¹ byæ bezczynne (Rodz. X, str. 203).
(c.d.n.)

NOWOCI
«Wybra³ nas,
abymy byli wiêci
i nieskalani...»
To ponad 70 sylwetek wiêtych, b³ogos³awionych, kandydatów na o³tarze, przedstawionych w sposób barwny, ciekawy i poci¹gaj¹cy przez ró¿nych autorów. Cenna
publikacja o tych, którzy poprzedzili nas w
drodze do wiecznoci i mog¹ byæ wzorem
do naladowania, gdy¿ osi¹gnêli wiêtoæ
w ró¿nym wieku, w ro¿nym stanie. Nie brak
bowiem w ksi¹¿ce sylwetek wiêtych dzieci, ludzi m³odych, ma³¿onków, osób samotnych, konsekrowanych.
784 str., twarda oprawa, 35 z³.
Uwaga: Publikacja w przysz³oci bêdzie
kontynuowana  przygotowujemy drugi jej
tom z nowymi postaciami wiêtych.

Przypisy: 1) Ps 50. 2) Ps 50,13. 3) J
4,7. 4) Pieñ IV, 9. 5) 1 Kor 13. 6) Pieñ
VIII,7 7) Nal. ks. III, r. V. 2. 8) Nal. ks. III.
r. V. 3. 9) wiêta Teresa.
*
Materia³ zosta³ wybrany i uporz¹dkowany dziêki ks. kan. Dubosq, prze³o¿onemu
Seminarium duchownego w Bayeux.
Tekstów, odnosz¹cych siê do kilku
przedmiotów równoczenie, nie powtarzano w ca³oci, lecz umieszczono wyj¹tki z
nich, odpowiadaj¹ce dominuj¹cej myli pojedynczych rozdzia³ów. Tu i ówdzie dla lepszego zrozumienia ca³oci tekst pierwotny
zosta³ nieznacznie zmieniony, szczególnie
gdy chodzi³o o po³¹czenie ze sob¹ tekstów
czerpanych z ró¿nych miejsc orygina³u.
Francuski orygina³, wydany w 1924 r., nosi
tytu³: LEsprit de la Bienheureuse Therese
de lEnfant Jesus.
SKRÓTY:
Rozdz., str. - odnosi siê do Dziejów
duszy w wydaniu francuskim, Nr. 6098, I,
1914 i wydania nastêpne.
A. Listy w. Teresy pisane do wielebnej
Matki Agnieszki od Jezusa (jej siostry
Pauliny, jej mateczki)
M. Listy do S. Marii od Serca
Jezusowego (jej starszej siostry Marii).
L. Listy do jej siostry Leonii.
C. Listy do jej siostry Celiny.
M. G. Listy do jej kuzynki Marii Guerin.
Br. Listy do jej Braci zakonnych.
daty - same daty bez ¿adnych znaków
odnosz¹ siê do notatek zebranych w r. 1897
podczas ostatnich miesiêcy ¿ycia wiêtej.
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«Moje Serce
ciê s³ucha»

Godziny adoracyjne
ku czci Serca Jezusa

PE£NA OFERTA

B. H. Lumen
43-190 MIKO£ÓW
ul. ¯wirki i Wigury 6
Tel.: (32)7383869
Fax: (32)7389412
b.h.lumen@
voxdomini.com.pl
Poniedzia³ek-Pi¹tek
8-14
Wtorek: 12-18

Zapis piêknych natchnieñ w postaci rozmów z Sercem Jezusa, które mog¹ s³u¿yæ
jako 9 godzin adoracyjnych przed Najwiêtszym Sakramentem lub w czasie prywatnej modlitwy. Ksi¹¿kê napisa³ promotor
wiatowej intronizacji o. Mateo BoeveyCrawley. Opublikowalimy j¹ z okazji 100lecia intronizacji, które obchodzimy w roku
2007. Publikacja ta to w zasadzie niezast¹piony modlitewnik dla pragn¹cych
uczciæ Najwiêtsze Serce Pana Jezusa w
czasie godzin wiêtych.

W przygotowaniu i dostêpne
w najbli¿szym czasie
bêd¹ nastêpuj¹ce nowoci:

+ Poemat Boga-Cz³owieka. Ksiêga III

(ca³oæ: czêæ 1-4) w nagraniu dwiêkowym na p³ytach CD oraz CDmp3
+ Orêdzie przestrogi i nadziei dla
wiata. Przes³anie Matki Bo¿ej z Fatimy.
Film na p³ycie DVD oraz VHS.
+ Ostatnie s³owa Pana Jezusa. Nowy
tekst Cataliny Rivas.
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Biblijne ród³a
modlitwy w Starym
Przymierzu

Bóg stworzy³ cz³owieka, aby on Go
uwielbia³, kocha³ i Jemu s³u¿y³. Uwielbienie
Boga przez cz³owieka wyra¿a siê w modlitwie i to jest ta pierwsza modlitwa, któr¹ Bóg
najbardziej kocha w swym stworzeniu, które siê do Niego wznosi i uznaje w Nim Boga,
Stwórcê i Ojca. W Starym Przymierzu objawienie modlitwy dokonuje siê miêdzy upadkiem, a podwigniêciem cz³owieka, miêdzy
bolesnym wo³aniem Boga do jego pierwszych dzieci: Gdzie jeste? Co zrobi³e?
(Rdz 3,9-10), a odpowiedzi¹ jedynego Syna
przychodz¹cego na wiat: Oto przychodzê
by pe³niæ Twoj¹ wolê, o Bo¿e. (Hbr 10,5-7)
Modlitwa w Starym Testamencie to krok
cz³owieka, który wychodzi naprzeciw Boga,
który podejmuje wysi³ek, aby byæ Mu pos³usznym i s³u¿yæ Mu.
Abel ofiarowuje Panu swe pierwociny
ze stada i jego ofiara znajduje przychylnoæ
u Boga. Enoch, syn Seta, bêdzie pierwszym, który wypowie imiê Pana.
Noe znajduje ³askê w oczach Boga i jego
rodzina, jak równie¿ ca³e stworzenie zostaje pob³ogos³awiona, gdy¿ jego serce jest
sprawiedliwe i doskona³e. On tak¿e wychodzi ku Panu (por. Rdz 6,9).
Abraham, ojciec wierz¹cych, ukazuje
nam jeszcze bardziej, jaki ma sens modlitwa w Starym Testamencie. Dziêki niemu
odkrywamy serce, ca³e poddane S³owu, które s³ucha Pana i opuszcza swój kraj, by odpowiedzieæ na wo³anie Boga. Jego modlitwa wyra¿a siê w czynach. Wznosi o³tarz
dla Pana na ka¿dym etapie. Modlitwa Abrahama wyra¿a siê w próbie wiary. Uwierzy³,
¿e Sara bêdzie mieæ syna, Izaaka. By³o to
preludium Zwiastowania prawdziwego Syna
Obietnicy: Jezusa  Zbawcy.
Bóg obieca³ Abrahamowi liczne potomstwo: Staniesz siê ojcem wielu narodów
(por. Rdz 17,4). Abraham okazuje te¿ wspó³czucie wobec Pana z powodu ludzi i omiela
siê wstawiæ za Sodom¹, ufaj¹c odwa¿nie:
Czy naprawdê zg³adzisz sprawiedliwego
wraz z grzesznikiem? Byæ mo¿e jest 50
sprawiedliwych w tym miecie? Czy naprawdê zg³adzisz ich i nie przebaczysz miastu
przez wzgl¹d na tych 50 sprawiedliwych,
którzy w nim mieszkaj¹? (Rdz 18,23-24)
Abraham jest jeszcze wystawiony na
próbê wiary, kiedy Bóg prosi go o z³o¿enie
w ofierze jedynego syna. Jego wiara jednak nie s³abnie. Bóg upatrzy sobie jagniê
na ca³opalenie. (Rdz 22,8)
Abraham jest ukszta³towany na podobieñstwo Ojca, który nie oszczêdzi Swego

w³asnego Syna, ale go wyda za nas
wszystkich. Izaak jest symbolem Syna
Cz³owieczego, który zostanie wydany
na mieræ dla ocalenia wiata. Modlitwa odnawia w cz³owieku podobieñstwo Boga i daje mu udzia³ w potêdze
mi³oci Boga, która ocala wielu.
Z Jakubem walcz¹cym przeciw
istocie tajemniczej, któr¹ jest Bóg
znikaj¹cy o wicie, modlitwa przyjmuje wymiar symboliczny i mo¿e byæ widziana jako walka wiary, osi¹gaj¹cej
pewne zwyciêstwo dziêki wytrwa³oci.
Moj¿esz jest przedstawicielem
modlitwy wstawienniczej, bêd¹c porednikiem Jahwe wobec ludu. Przeciw Amalekitom: Wybierz sobie mê¿ów i
wyruszysz z nimi na walkê z Amalekitami.
Ja jutro stanê na szczycie góry z lask¹ Boga
w rêku... Jak d³ugo Moj¿esz trzyma³ rêce
podniesione do góry, Izrael mia³ przewagê.
Gdy za rêce opuszcza³, mia³ przewagê
Amalekita... (por. Wj 17,8-13). Chc¹c wyprosiæ uzdrowienie Myriam, która siê sta³a
trêdowata: Moj¿esz b³aga³ g³ono Pana: O
Bo¿e, spraw, proszê, by znowu sta³a siê
zdrowa. (Lb 12,13). Moj¿esz wstawia siê
za ludem niewdziêcznym i niesprawiedliwym, b³agaj¹c Pana by nie niszczy³ ludu,
któremu obieca³ poprzez Abrahama, Izaaka
i Jakuba, liczne potomstwo i misjê na ziemi. W Swej mi³oci Bóg nie mo¿e sobie zaprzeczyæ i to z mi³oci On jest wierny i mi³osierny dla Swego ludu.
U Dawida modlitwa staje siê prob¹ pasterza, który modli siê za swój lud i w jego
imieniu. To modlitwa króla uleg³ego woli
Boga, który potrafi Boga uwielbiæ i zaraz
b³agaæ o Jego przebaczenie z powodu pope³nionych grzechów. Rzeczywicie, po
grzechu pope³nionym z Batszeb¹, ¿on¹
Uriasza, i po zabójstwie Uriasza, Chetyty,
powie do Natana: Zgrzeszy³em wobec
Pana. (2 Sm 12,13)
Prorocy pouczaj¹, ¿e aby zostaæ wys³uchanym trzeba siê modliæ sercem. Izajasz
przypomina ludowi, ¿e ma czciæ Pana nie
wargami, lecz sercem. ten lud zbli¿a siê
do Mnie tylko w s³owach, i s³awi Mnie tylko
wargami, podczas gdy serce jego jest z dala
ode Mnie; poniewa¿ czeæ jego jest dla Mnie
tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem.
(Iz 29,13)
Jeremiasz zachêca Jerozolimê by oczyci³a i zmieni³a serce, je¿eli chce szczerze
modliæ siê do Boga. Oczyæ swe serce z
nieprawoci, Jerozolimo, aby zosta³a oca-

lona! Dok¹d¿e bêdziesz podtrzymywaæ w
sobie swoje grzeszne myli? (Jr 4,14)
Bóg przyjdzie zmieniæ serce tego ludu,
aby rozpozna³ wreszcie Pana i Jego dobroæ.
Dam im serce zdolne do poznania Mnie,
¿e Ja jestem Pan. Oni bêd¹ moim narodem,
Ja za bêdê ich Bogiem, poniewa¿ z ca³ego serca powróc¹ do Mnie. (Jr 24,7)
Ezechiel przypomina ¿yczenie Pana,
aby zmieni³o siê serce ludzi: Dam im jedno
serce i wniosê nowego ducha do ich wnêtrza. Z cia³a ich usunê serce kamienne, a
dam im serce cielesne. (Ez 11,19)
Pan przypomina Izraelowi potrzebê nawrócenia i zmiany ¿ycia: Odrzuæcie od siebie wszystkie grzechy, którecie pope³niali
przeciwko Mnie, i utwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. (Ez 18,31)
Psalmy staj¹ siê modlitw¹ ludu i s¹ arcydzie³em modlitwy ¿ydowskiej powtórnie
podjêtej przez chrzecijan w Liturgii godzin
albo w Oficjum. Psalmy s¹ piewem wspólnotowym wznosz¹cym siê z Ziemi wiêtej i
wspólnot ¿ydowskich wygnanych z kraju i
obejmuj¹ ca³e stworzenie.
Ta modlitwa przypomina przesz³e wydarzenia w Izraelu i ci¹gnie siê a¿ po kres historii. Przypomina obietnice Boga, jakie siê
wype³ni³y w Izraelu i wyczekuje Mesjasza,
który spe³ni je wszystkie ostatecznie. Psalmy zawieraj¹ce proby, dokonane w Chrystusie, pozostaj¹ tak¿e modlitw¹ Jego Kocio³a.
Psalmy s¹ natchnione przez Ducha
wiêtego i przedstawiaj¹ dzie³o Boga i odpowiedzi cz³owieka. Chrystus ³¹czy zawsze
dzie³o Boga w Jego stworzeniu i zarazem
odpowied cz³owieka zwracaj¹cego siê w
modlitwie do Boga. Psalmy w tym znaczeniu s¹ szko³¹ sta³ej modlitwy.
Przek³ad z franc.: E.B.
STELLA MARIS. Nr 438 str. 21
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Vox Domini

MODLITWA
ladami wiêtych...

Modlitwa to przyjacielski dialog, kiedy
dusza szczerze rozmawia z Bogiem, przez
którego siê czuje kochana  w. Teresa z
Avila.
Modlitwa jest kluczem do wszystkich
skarbów Boga  w. Augustyn.
Jezus jest sam¹ Mi³oci¹. To morze bez
granic, do którego stworzenie przychodzi
czerpaæ bez miary skarby niezbêdne do jego
odkupienia! O Mi³oci! Ty nie jeste znana,
nie jeste kochana  w. Magdalena de
Pazzi.
Zaprawdê powiadam wam: o cokolwiek
prosiæ bêdziecie mojego Ojca, w imiê moje,
da wam. Jezus Chrystus nie powiedzia³: Da
wam to lub tamto ale powiedzia³: wszystko , jeli tylko nie bêdzie to szkodliwe do
waszego Zbawienia. Modliæ siê to otrzymywaæ ¿ycie w obfitoci  Ludwik z Grenady.1
Kazania, rozmylania, komunie, umartwienia s¹ uznanym po¿ytkiem dla ¿ycia duchowego; ale jeli w pokusach zaniedbujemy polecanie siebie Bogu, bêdziemy upadaæ pomimo wszystkich kazañ, wszystkich
rozmylañ, wszystkich komunii, wszystkich
pokut i wszystkich dobrych postanowieñ, jakie mamy... Przyczyna tego jest nastêpuj¹ca: aby czyniæ dobrze tu i teraz, aby zwyciê¿aæ pokusy, æwiczyæ cnoty, trzeba na
dodatek pomocy ³aski Bo¿ej w danej chwili,
a tej pomocy, Pan udziela tylko temu, kto
prosi z wytrwa³oci¹  w. Alfons.
Wszystkie ³aski, jakie Pan okreli³, w
swych wiecznych zrz¹dzeniach, aby nam
ich udzieliæ, chce nam daæ tylko poprzez
modlitwê  w. Tomasz z Akwinu.
Trzeba siê przekonaæ, ¿e ca³e nasze
dobro zale¿y od modlitwy: od modlitwy zale¿y zwyciêstwo w pokusach, zmiana ¿ycia,
³aska Bo¿ej mi³oci, doskona³oci, wytrwa³oci i wiecznego zbawienia  w. Alfons.
wiêtoæ ¿ycia to owoc naszej woli
wspomaganej ³ask¹ Bo¿¹. Bóg sam zadba³
o to, abymy w obfitoci otrzymali dar Jego
³aski, je¿eli go chcemy i nigdy nas nie zawodzi. Mo¿emy go otrzymaæ zw³aszcza
przez MODLITWÊ USTAWICZN¥... Istnieje miêdzy modlitw¹ a wiêtoci¹ taka cis³a
zale¿noæ, ¿e jedno nie mo¿e w ¿aden sposób istnieæ bez drugiego  w. Pius X
Kto siê modli ten z pewnoci¹ siê zbawia, kto siê nie modli bez w¹tpienia siê potêpia. Wszystkich wybranych  z wyj¹tkiem
dzieci  ocala modlitwa. Wszyscy potêpieni zgubili siê z powodu braku modlitwy, gdyby siê modlili, nie potêpiliby siê. To jest i
bêdzie te¿ w piekle podstawowy temat ich
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rozpaczy: ¿e mogli siê zbawiæ z tak¹ ³atwoci¹, b³agaj¹c Boga o ³aski niezbêdne, a teraz, nieszczêliwi, nie mog¹ ju¿ nawet o nie
poprosiæ  w. Alfons.
Nie daje siê klejnotów i pere³ tym, którzy nie znaj¹ ich ceny. Ja równie¿ nie udzielam moich darów i moich ³ask tym, którzy
nie potrafi¹ ich oceniæ. Ja dajê je tylko tym
duszom, które ich poszukuj¹ i mnie o nie
usilnie prosz¹  Najwiêtsze Serce Jezusa do w. Katarzyny Ricci.
Dusza, która siê modli jest ju¿ ocalona, twierdzi³a w. Teresa z Avila. Chcia³a
wejæ na wysok¹ górê, by wo³aæ do wszystkich: Módlcie siê, módlcie siê, módlcie siê!
Wszystkie cnoty rodz¹ siê, rosn¹ i udoskonalaj¹ siê przez modlitwê  w. Karol
Boromeusz.
Modlitwa to Wszechmoc Boga oddana
w rêce ludzi  w. Tomasz.
Przez ¿arliw¹ modlitwê zyskuje siê dobra kosztowniejsze ni¿ wiat ca³y... Modlitwa jest wszechmocna; wystarcza dla otrzymania wszystkiego. Zapewnia nam wszystkie dobra i wyzwala nas od wszelkiego z³a
 w. Bonawentura.
Wiem, ¿e mamy wszystko by walczyæ,
we dnie i w nocy, przeciw pokusom piek³a;
demon nie przepuszcza ¿adnej sposobnoci, by nas przewróciæ. Wiem, ¿e bez pomocy Nieba, nie jestemy zdolni opieraæ siê
wysi³kom naszych nieprzyjació³; dlatego
Aposto³ upomina nas, abymy siê okryli
zbroj¹ Boga (Ef 6,11): Obleczcie pe³n¹
zbrojê Bo¿¹, bycie mogli siê ostaæ wobec
podstêpnych zakusów diab³a. Otó¿, któr¹
to broñ poleca w. Pawe³, aby siê opieraæ
demonom? W ka¿dym czasie, w duchu,
podejmowaæ wszelkie modlitwy i b³agania;
w tym celu czuwajcie ze sta³¹ wytrwa³oci¹. To ¿arliwe i ustawiczne modlitwy otrzymuj¹ od Boga Jego pomoc i zwyciêstwo 
w. Alfons.
wiat idzie w z³ym kierunku. Pójdzie w
dobrym, kiedy my tego zechcemy, to znaczy, kiedy bêdziemy chcieli siê modliæ 
Ojciec Gatry.2
Przy pomocy modlitwy Zbawienie staje
siê pewne i bardzo ³atwe. Aby siê ocaliæ nie
ma wcale potrzeby iæ ofiarowaæ ¿ycie
wród niewiernych ani ¿yæ na pustyni. Czego potrzeba, aby siê zbawiæ? Wystarczy
mówiæ: Bo¿e mój, pomó¿ mi, zlituj siê nade
mn¹. Jeli siê nie zbawimy bêdzie to w
zupe³noci nasza wina; zgubimy siê jedynie
wtedy, gdy zaniedbamy modlitwê  w.
Alfons Liguori.

Mówiê zatem i bêdê to powtarza³ tak
d³ugo, jak d³ugo bêdê ¿yæ: ca³e wasze
zbawienie jest w modlitwie; dlatego wszyscy pisarze w swych ksi¹¿kach, wszyscy
mówcy w swych kazaniach i wszyscy spowiednicy w czasie sakramentu pojednania,
nie musieliby niczego polecaæ bardziej
usilnie, jak tylko to, aby siê zawsze modliæ,
uprzedzaj¹c, powtarzaj¹c bez przerwy:
Módlcie siê, módlcie siê i nigdy nie mêczcie
siê modlitw¹, poniewa¿, je¿eli siê modlicie
 wasze zbawienie jest pewne; ale, jeli
przestajecie modliæ siê  wasze zatracenie
jest pewne  w. Alfons Liguori.
Nie ma ³ask, których nie mo¿na by otrzymaæ przez modlitwê, choæby siê by³o
najwiêkszym grzesznikiem wiata, gdy siê
modli wytrwale  w. Jan Chryzostom.
Niektórzy myl¹, ¿e daremna jest modlitwa, dopóki jest siê w stanie grzechu
miertelnego. To ca³kowicie fa³szywe: kto
prosi, otrzymuje, mówi Jezus Chrystus, czy
jest sprawiedliwy czy nie.  w. Alfons
Grzesznik jest tak¿e wys³uchany, kiedy
siê modli, chocia¿ jego modlitwa nie jest
wcale zas³uguj¹ca  ma jednak¿e moc otrzymywania, gdy¿ skutecznoæ nie jest uzasadniona sprawiedliwoci¹ cz³owieka, lecz
Dobroci¹ Boga. Kiedy wiêc modlimy siê 
nie jest niezbêdne, abymy byli w przyjani
z Bogiem, aby otrzymaæ ³aski, o które
prosimy: sama modlitwa przywraca nam
stan przyjani z Bogiem  w. Tomasz, cytat
przytaczany przez w. Alfonsa.
Mo¿na twierdziæ z ca³¹ pewnoci¹, ¿e
modlitwa jest przyczyn¹ wszelkiej cnoty;
przynosi ze sob¹ nienawiæ do wad i prowadzi do sta³ego praktykowania cnót chrzecijañskich... Bóg rz¹dzi wiatem, ale
modlitwa rz¹dzi Bogiem  w. Jan Chryzostom.
Ktokolwiek ofiaruje Bogu dla duszy bliniego Ojcze nasz, sprawia Mu wiêksz¹
przyjemnoæ ni¿ gdyby mu ofiarowa³ wielk¹
iloæ z³ota  Maryja do w. Brygidy.
Apostolstwo modlitwy jest najskuteczniejsze, naj³atwiejsze, najpotê¿niejsze z apostolatów. Modlitwa to najwiêkszy rodek
dla otrzymania wszystkiego - Pius XI
Sprawiedliwy czy niesprawiedliwy, ktokolwiek modli siê pobo¿nie i wytrwale, a¿eby otrzymaæ ³aski Zbawienia, jest pewny,
¿e zostanie mu ona udzielona  w. Tomasz.
Potrzeba zaledwie kilku godzin prób
pokonywanych przez modlitwê, aby dusza
znalaz³a siê nagle w pokoju niezwyciê-
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¿onym  Ojciec Ravignan.
Jeli czasem nie wys³uchujê waszych
modlitw, to dlatego, ¿e przygotowujê wam
co bardziej u¿ytecznego... Szybciej jednak
wywróci³bym Niebo i ziemiê, ni¿ uchybi³bym
obietnic danych tym, którzy siê modl¹ 
Najwiêtsze Serce do w. Gertrudy.
Je¿eli siê zdarza, ¿e dusza, której Bóg
udzieli³ ³aski, pozbawia siê jej przez
nadu¿ycie wolnoci, umia³aby j¹ odzyskaæ
dopiero gdy mi³osierdzie Bo¿e zbli¿y siê do
niej, jak Jezus Chrystus zbli¿y³ siê do grobu
£azarza i nakaza³ mu wyjæ z grobu. Bez
tego wo³ania mi³osierdzia
Bo¿ego nie by³oby mo¿liwe,
aby martwe z powodu grzechu dla ³aski dusze odzyska³y
j¹, jak nie jest mo¿liwe, aby
rozk³adaj¹cy siê trup powróci³
do ¿ycia. To wo³anie dobroci
Boga, skierowane do duszy
zamkniêtej w grobowcu
grzechu,
to
³aska
teraniejsza, niezbêdna do
odzyskania ³aski uwiêcaj¹cej, przyjani Boga. Sprawiedliwi czy grzesznicy mamy wszyscy rodek ³atwy,
skuteczny, nieomylny, by
otrzymaæ dla naszych braci
jak i dla nas najpotê¿niejsze
³aski aktualne. Tym rodkiem
jest modlitwa. Obietnice Jezusa Chrystusa dotycz¹ modlitw za grzeszników i dla
grzeszników  O. Ramiere.4
Nasze postêpy w dobru
s¹ takie jak w³anie nasze
postêpy w Duchu modlitwy
- w. Augustyn.
Napominam was, skoro
wasz dobry Jezus raczy za¿ywaæ rozkoszy przez to, ¿e
jest z wami i rozmawia z wami przez wiêt¹ Modlitwê, abycie Go nie pozbawiali
Jego radoci, lecz uczynili
dowiadczenie, jak jest prawdziwe to, co mówi Duch
wiêty, a mianowicie: Nie
ma wcale goryczy w rozmowie z Nim ani nudy w Jego towarzystwie,
ale radoæ i uniesienie. Popatrzcie na to jako na pierwsze, g³ówne, najbardziej niezbêdne, najpilniejsze i najwa¿niejsze ze
wszystkich waszych spraw i uwalniajcie siê
na jak d³ugo to dla was mo¿liwe od innych
spraw mniej niezbêdnych, by oddaæ modlitwie najwiêcej czasu, jak to mo¿liwe  w.
Jan Eudes.
MARYJA POREDNICZK¥
Ca³a ³aska przybywa od Boga do Chrystusa, od Chrystusa do Dziewicy, a od
Dziewicy do nas  w. Bernardyn ze Sieny.
Bóg wybra³ Maryjê jako Matkê Swego
Syna, a¿eby mog³a wszystko otrzymaæ, a
jako Matkê ludzi, a¿eby mog³a wszystkiego
3

udzieliæ  biskup Bossuet.
Bóg wybra³ Maryjê jako Skarbniczkê,
Zarz¹dcê i T¹, która rozdaje wszystkie Jego
³aski, które niezmiennie przechodz¹ przez
Jej rêce. Ona daje je komu chce, jak chce,
kiedy chce i tyle, ile chce  w. Ludwik
Grignion de Montfort.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e bez Maryi absolutnie nic nie mo¿e nam byæ rozdzielone z
tego olbrzymiego skarbu ca³ej ³aski zgromadzonej przez Naszego Pana  Leon XIII
 Powstrzymaæ siê od uciekania siê do Niej
w potrzebie, to jak latanie bez skrzyde³.
5

¯adna przemowa nie przyniesie tyle zysku i skruchy, co kazanie o Mi³osierdziu Maryi. Z ufnoci¹ w Jej wstawiennictwo jest
zwi¹zane zbawienie wszystkich.  w.
Alfons
Nikt nie jest wype³niony poznaniem
Boga, jak tylko dziêki Tobie, nikt nie jest
zbawiony, jak tylko przez Ciebie, nikt nie
otrzymuje daru mi³osierdzia Boga, jak tylko
od Ciebie  w. Germanin.
Pójd ze mn¹ do Maryi, ze strachu aby
nie byæ bez Niej na zawsze zgubionym 
w. Ildefons.
O Maryjo, dla Ciebie jest mo¿liwe przywracaæ nadziejê ocalenia nawet duszom
najbardziej zrozpaczonym  w. Jan Da-

masceñski.
Serce Maryi jest pa³acem, w którym ma
tron Mi³osierdzie  w. Magdalena Z. Barat.
Tak wielkie jest moje zaufanie i siêgaj¹ce tak daleko, ¿e gdyby moje wieczne
zbawienie by³o w moich rêkach, to odda³bym
je w Twoje, poniewa¿ wiêksz¹ ufnoæ
pok³adam w Twoim Mi³osierdziu i opiece, ni¿
we wszystkich moich dzie³ach  w. Alfons.
Jakimkolwiek by by³ grzesznikiem,
ca³ym pokrytym b³otem twoich win, jesli siê
zestarza³e w niesprawiedliwoci, strze¿ siê
od pogr¹¿enia siê w rozpaczy. Id do Maryi,
a ocalejesz  w. Bernard
(s³owa przytaczane przez w.
Alfonsa)
Jeli widok naszych grzechów nas przera¿a i zniechêca, przypominajmy sobie, ¿e
Maryja by³a ustanowiona Królow¹ Mi³osierdzia dla ratowania Sw¹ opiek¹ grzeszników najciê¿szych i najbardziej
zrozpaczonych, aby siê Jej
polecali  w. Alfons.
Pomoc, o jak¹ b³agamy
Maryjê naszymi modlitwami,
ma swoje podstawy w Jej
funkcji Poredniczki ³aski Bo¿ej, któr¹ stale wype³nia przy
Bogu... Otó¿ ten Jej obowi¹zek nie ma takiego wyrazu w
¿adnej innej modlitwie, jak w
Ró¿añcu... Dla rozszerzenia
panowania Chrystusa od potêgi Ró¿añca oczekujemy
najowocniejszych wyników 
Leon XIII.
Znajdowa³em lud zbuntowany wobec Ewangelii, za
ka¿dym razem, gdy pomija³em ukazywanie obok Krzy¿a
Zbawcy obrazu Jego Matki w. Franciszek Ksawery
Jestem ca³a mi³osierdziem, pani¹ mojego Syna...
Jego Serce ma tyle mi³oci dla
Mnie, ¿e On nie mo¿e odmówiæ waszym probom... Przeze Mnie On dotknie serc najbardziej zatwardzia³ych...
Przysz³am szczególnie dla nawrócenia grzeszników - Matka Bo¿a do Estelle Faguette
w Pellevoisin, 8.12.1876.
Przypisy:
Ludwik z Grenady (zm. 1588) dominikanin,
autor wa¿nych dzie³ mistycznych m.in. O
modlitwie i rozmylaniu.
2
August Gratry (1805-1872) zwany ojcem
Gatry  pisarz i teolog francuski.
3
Gustaw od Krzy¿a de Ravognon (17951858), jezuita
4
Henri Ramiere  generalny dyrektor
Apostolstwa Modlitwy, ¿y³ w XIX wieku.
5
Jacques-Benigne Bossuet (1627-1704)
biskup Meaux, pisarz i kaznodzieja
1
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Z Ksiêgi M¹droci 4,7-20; 5,1-5

Miar¹
staroci
jest ¿ycie
nieskalane
Sprawiedliwy, choæby umar³ przedwczenie, znajdzie odpoczynek. Staroæ
jest czcigodna nie przez d³ugowiecznoæ i
liczb¹ lat siê jej nie mierzy: sêdziwoci¹ u
ludzi jest m¹droæ, a miar¹ staroci ¿ycie
nieskalane.
Poniewa¿ spodoba³ siê Bogu, znalaz³
Jego mi³oæ, i ¿yj¹c wród grzeszników, zosta³ przeniesiony. Zabrany zosta³, by z³oæ
nie odmieni³a jego myli albo u³uda nie
uwiod³a duszy: bo urok marnoci przes³ania dobro, a burza namiêtnoci m¹ci prawy umys³.
Wczenie osi¹gn¹wszy doskona³oæ,
prze¿y³ czasów wiele. Dusza jego podoba³a
siê Bogu, dlatego popiesznie wyszed³ sporód nieprawoci.
A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego nie wziêli do serca, ¿e ³aska i mi³osierdzie nad Jego wybranymi i nad wiêtymi Jego opatrznoæ.
Sprawiedliwy umar³y potêpia ¿yj¹cych
bezbo¿nych, i dope³niona wczenie m³odoæ - leciw¹ staroæ nieprawego. Zobacz¹ bowiem kres roztropnego, a nie pojm¹, co o nim Pan postanowi³ i w jakim celu
zachowa³ go bezpiecznym. Patrz¹ i ¿ywi¹
pogardê, ale Pan ich wymieje.
I stan¹ siê potem wstrêtn¹ padlin¹ i
wiecznym pomiewiskiem wród zmar³ych.
Str¹ci ich bowiem na g³owê - oniemia³ych,
i wstrz¹nie nimi od posad, i zostan¹ do
szczêtu zniszczeni, i bêd¹ w udrêczeniu, a
pamiêæ o nich zaginie. Z bojani¹ przyjd¹
zdaæ sprawê z win swoich, a w twarz ich
oskar¿¹ w³asne nieprawoci. Wtedy sprawiedliwy stanie z wielk¹ mia³oci¹ przed
tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego
trudy. Gdy ujrz¹, wielki przestrach ich ogarnie i os³upiej¹ na widok nieoczekiwanego
zbawienia. Powiedz¹ pe³ni ¿alu do samych
siebie, bêd¹ jêczeli w utrapieniu ducha: To
ten, co dla nas, g³upich, niegdy by³ pomiewiskiem i przedmiotem szyderstwa:
jego ¿ycie mielimy za szaleñstwo, mieræ
jego za hañbê. Jak¿e wiêc policzono go
miêdzy synów Bo¿ych i ze wiêtymi ma
udzia³?
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PEREGRYNACJA RELIKWII W. DOMINIKA SAVIO
W POLSCE DO 25 PADZIERNIKA 2007
 Przyjmuj¹c jego relikwie chcemy obj¹æ nasz¹ trosk¹ dzieci, m³odzie¿ z naszych rodzin
i parafii oraz ojczyzny. Chcemy w³asnym s³owem i przyk³adem przyprowadzaæ m³ode pokolenie do Chrystusa i Jego Matki  powiedzia³ przy powitaniu relikwii w. ks. Kania, proboszcz
bazyliki Najwiêtszego Serca Jezusa w Warszawie, 8 wrzenia.
Po wprowadzeniu relikwii odby³a siê Msza w., której przewodniczy³ ks. S³awomir £ubian,
prze³o¿ony warszawskiej salezjañskiej inspektorii w. Stanis³awa Kostki. Przypomnia³: Mija
150 lat od mierci w. Dominika Savio i cieszymy siê, ¿e tê rocznicê mo¿emy wiêtowaæ, gdy
jego doczesne szcz¹tki s¹ tutaj miêdzy nami obecne.
W homilii ks. £ubian przybli¿y³ postaæ w. Dominika, okolicznoci zaprzyjanienia siê z
ks. Bosko i pobytu oratorium w. Franciszka Salezego: Dominik Savio by³ dzieckiem wra¿liwym, które bardzo wczenie zosta³o wprowadzone w ¿ycie wiary przez swoich rodziców.
Historia Dominika to zarazem historia jego rodziny, z pierwszymi modlitwami zaznajomi³a go
jego matka  mówi³.  Ale gdyby Dominik Savio ¿y³ poród nas dzisiaj na Pradze, by³by
pewnie niczym nie wyró¿niaj¹cym siê ch³opcem, jacy siedz¹ na schodach bazyliki. Ka¿demu
dziecku w oratorium przekazywana by³a wiara, szczególnie przez udzia³ w sakramentach.
Jednoczenie ks. Bosko stara³ siê to robiæ w atmosferze dobroci i ¿yczliwoci. To sprawia³o,
¿e wychowankowie oratorium, w tym Dominik, stawali siê potem dobrymi chrzecijanami i
dobrymi obywatelami... Dominik chcia³ byæ koniecznie wiêtym, czyni³ sobie w tym kierunku
wiele surowych postanowieñ, d³ugo siê modli³. Jednak ks. Bosko wyt³umaczy³ mu, ¿e aby
osi¹gn¹æ wiêtoæ, lepiej jest dobrze wype³niaæ swoje codzienne obowi¹zki, s³u¿yæ innym i
przede wszystkim  byæ radosnym w dzieleniu czas na obowi¹zki i zabawê.
Relikwie w. Dominika Savio peregrynuj¹ obecnie po parafiach salezjañskich. Na trasie
s¹ Suwa³ki, Bydgoszcz, Gdañsk, Poznañ, Czêstochowa, Zabrze, Przemyl. To ostatnia zagraniczna podró¿ relikwii. Po niej relikwiarz zostanie zamontowany na sta³e w o³tarzu g³ównym turyñskiej bazyliki Wspomo¿ycielki Wiernych. Wa¿¹ca oko³o 400 kg urna jest wielk¹
przezroczyst¹ szkatu³¹ z figur¹ wiêtego Dominika w rodku.
Dominik Savio urodzi³ siê 2 kwietnia 1842 r. w San Giovanni di Riva (Piemont). W wieku
12 lat zosta³ przyjêty przez ks. Bosko, za³o¿yciela salezjanów, do oratorium w Valdocco,
niedaleko Turynu. Znane s¹ niezwyk³e i niewyjanione fakty zwi¹zane z ¿yciem duchowym
Dominika (ekstaza, intuicja pozwalaj¹ca odnaleæ chorych i umieraj¹cych, tak¿e towarzysz¹ca mu w chwili mierci wizja raju). W wieku 14 lat, w 1856 r. zapad³ na grulicê i po kilku
miesi¹cach zmar³. Papie¿ Pius XI nazwa³ go ma³ym wiêtym wielkim duchem. Beatyfikowa³
go w 1950, a nastêpnie kanonizowa³ w 1954 roku. Z jego osob¹ jest zwi¹zany cudowny
szkaplerz, którym wiêty pos³u¿y³ siê, by ocaliæ matkê. Wspominamy go w liturgii 5 maja.

3/2007

O. Daniel Ange

¯ycie i mêczeñstwo
Santy Scorese
(1968-1991)

ABY URATOWAÆ
¯YCIE I MI£OÆ:
Z MI£OCI ODDAÆ
SWE ¯YCIE!
PIERWSZE WSPINACZKI
NA SZCZYTY ODWAGI
W olbrzymiej bitwie, by ratowaæ ¿ycie i
zatem tak¿e ochroniæ mi³oæ, nikt nie
dodaje nam tyle odwagi, co ci, którzy z
mi³oci oddali swe ¿ycie: Mêczennicy
wspó³czeni, którzy mi³oæ doprowadzili a¿
na szczyt, przelewaj¹c krew dla niej. Oto
nasi przewodnicy ku stromym szczytom.
Oni wlewaj¹ w nas swoj¹ odwagê, swój
entuzjazm, sw¹ nieustraszonoæ. I Bóg wie,
czy tego w³anie nie potrzebujemy pilnie
teraz, w tych czasach zniechêcenia,
znu¿enia, jeli nie: utraty nadziei, wobec
ogólnej znieczulicy spo³eczeñstwa pi¹cego, jakby pod wp³ywem chloroformu.
Najbardziej znana ze swego mêczeñstwa dla sprawy ¿ycia jest w. Joanna
Beretta-Molla, która wola³a, za zgod¹
swego ma³¿onka, straciæ ¿ycie na ziemi, ni¿
pozbawiæ ¿ycia ich czwarte dziecko. Jan
Pawe³ II beatyfikowa³ j¹ w obecnoci jej
mê¿a i dzieci, 24 kwietnia 1994. Obecnie
jest ju¿ kanonizowana.
Mniej jednak mówi³o siê do tej pory o
wszystkich Mariach Goretti naszego czasu,
które ju¿ by³y beatyfikowane: o Karolinie
Kózkównie z Polski, o Anwaricie z Zairu, o
Pierinie Morosini oraz Antoninie Mesinie z
W³och i o Teresie Bracco z Turynu. Ostatnia
z tej listy zmar³a w 1944 roku, a zosta³a
beatyfikowana w maju 1998 roku.
Te kilka imion tworzy wierzcho³ek
lodowej góry. Nie mo¿na bowiem ju¿ zliczyæ
ofiar wszechobecnej i natrêtnej przemocy
seksualnej. Ani jeden miesi¹c, czy mo¿e
nawet: ani jeden tydzieñ, nie mija, by
gdzie, zw³aszcza w naszych spo³eczeñstwach cywilizacji zachodniej, dziewczyna 

a wkrótce przyjdzie kolej na ch³opców  nie
by³a zabijana, gdy¿ wybiera raczej mieræ
ni¿ gwa³t, woli straciæ ¿ycie ni¿ dziewictwo.
Poród tylu innych mylê o ma³ej Marii
Dos Santos, tak oddanej s³u¿bie chorym,
zamordowanej w Lourdes w lutym 1990
roku. W tym samym roku w Tarbes zabito
ojca Jean-Luc Cabbes.
Z tej grupy wy³ania siê te¿ promieniej¹ca twarz Santy Scorese. 16 marca
1991 r. upad³a we krwi pod 13 uderzeniami
no¿a napastnika. Mia³a 23 lata.
W samochodzie, który z ogromn¹ prêdkoci¹ wiezie j¹ do szpitala, Santa szepcze
kilka razy:
MAM DOPIERO
DWADZIECIA TRZY LATA...
NIE MOGÊ TAK UMRZEÆ!
Jej szwagier i stryj, siedz¹cy przy niej,
uspokajaj¹ przekonuj¹c, ¿e za kilka minut
lekarze udziel¹ jej skutecznej pomocy. Ale
jest i chwila ogromnego niepokoju, gdy
Santa wo³a: Pomó¿cie mi, nie umiem
oddychaæ! Zaraz jednak ³apie powietrze i
wszystko wraca do normy. W koñcu doje¿d¿aj¹ do szpitala. Lekarze, uprzedzeni o
tym, co siê sta³o, zajmuj¹ siê ni¹ natychmiast. Santa znajduje siê b³yskawicznie na
stole operacyjnym.
Tylko ojciec zosta³ dopuszczony, aby jej
towarzyszyæ na sali operacyjnej. Matka
czeka, modli siê, budz¹ siê wspomnienia.
Czy¿ to nie budzi niepokoju, ¿e ca³a
przesz³oæ pojawia siê w jej mylach, w
takich okolicznociach, dok³adnie teraz?
RÊCE, BY PIELÊGNOWAÆ;
OCZY, BY DAWAÆ ¯YCIE
Kim wiêc by³a Santa? Jakie wiod³a

¿ycie? To nie tylko jej mêczeñstwo, które
jest wzorcowe, ale tak¿e ca³e, tak krótkie
¿ycie przygotowa³o j¹ do z³o¿enia tego najwy¿szego daru.
6 lutego 1968 w Bari Santa wychodzi
na wiat³o. Tak w³oskie wyra¿enie okrela
chwilê narodzin. 13 lat póniej, w r. 1981,
ten sam dzieñ wyznaczy narodziny dla
nieba francuskiej mistyczki  Marty Robin.
Santa ¿y³a w Bari z rodzicami i starsz¹
siostr¹. Od dziecka Santa by³a pogodna,
jak mawiali jej przyjaciele. Rozwija³a siê, w
normalnym rytmie, zawsze weso³a... Santa
mia³a zawsze silny charakter i ¿elazn¹
wolê. By³a dziewczynk¹, a nie ustêpowa³a
nigdy, kiedy ocenia³a, ¿e racja jest po jej
stronie. Zdecydowana, inteligentna i ¿ywa,
nauczy³a siê panowaæ nad t¹ g³êbok¹ si³¹,
jak¹ mia³a w swoim wnêtrzu. Pos³ugiwa³a
siê ni¹, aby studiowaæ, aby realizowaæ swe
aspiracje. By³a zawsze dobr¹ uczennic¹,
ucz¹c¹ siê z prawdziw¹ pasj¹, wiern¹ w
przyjani, zawsze do dyspozycji innych.
Ekstrawertyzm i dynamizm  to by³y
jej g³ówne cechy. Dziêki nim nawi¹zywa³a
z innymi stosunki pogodne i serdeczne.
Zdolna do podejmowania inicjatyw, uczestniczy³a we wszystkich szkolnych zajêciach
w sposób odpowiedzialny. Tak oceniono
j¹ na koniec nauki w liceum. Potem z wielkim entuzjazmem rozpoczê³a studia medyczne.
Kocha³a muzykê, ksi¹¿ki, spotkania z
przyjació³mi, dyskusje. By³a nastolatk¹
wra¿liw¹ i serdeczn¹, ale te¿ nieprzejednan¹ w dziedzinie wyznawanych zasad 
dziewczyn¹ powa¿n¹ i zarazem ujmuj¹ca,
lubi¹c¹ siê miaæ, ufn¹, przejrzyst¹ i niezale¿n¹:
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Rozumiem, ¿e mam sw¹ w³asn¹
historiê i ¿e Bóg ma dla mnie Swój w³asny
plan: to jest piêkne w przygodzie, jak¹ jest
¿ycie.
W liceum, jak i na wydziale pedagogiki,
uderza³a towarzyszy sw¹ prawoci¹,
szczeroci¹, bezwzglêdn¹ odmow¹ paktowania ze z³em i grzechem. Nic zapewne
nie by³oby wyj¹tkowego, czy szczególnie
interesuj¹cego w niej, gdyby nie jej silna
osobowoæ. Mia³a swe idee i wierzy³a w
nie mocno. Deklarowa³a je otwarcie, nie
obawiaj¹c siê konfrontacji.
Nie waha³a siê ukazaæ swych przekonañ religijnych, do których by³a g³êboko
przywi¹zana  tak twierdzili jej koledzy. W
swoim rodowisku szkolnym, potem jako
studentka, nie ba³a siê wiêc dawaæ wiadectwa, co nieraz wymaga³o odwagi. U niej
nie by³o mowy o tym, aby swój sztandar
schowaæ do kieszeni. Nie by³o mowy i o
tym, aby siê wstydziæ swej wiary. To w³anie
wiara dawa³a jej szczêcie i poczucie dumy.
Potrafi³a daæ wyraz nadziei, która j¹ zamieszkiwa³a. Nie lêka³a siê roztrz¹saæ ani wyjaniaæ, ale nie po to, aby kogo przekonaæ,
ale po to, aby dozna³ owiecenia.
By³o to dla niej o tyle ³atwe, ¿e zawsze
by³a weso³a. By³ to typ porywaj¹cej i promieniej¹cej duszy towarzystwa w rodzaju
Klary Castelbajac.1 Jak w odniesieniu do
Katarzyny ze Sieny, Pan pos³u¿y³ siê mniej
jej naturalnym czarem kobiecym, a bardziej
wiat³em jej wnêtrza, które stopniowo
rozwietla³o jej twarz: jej piêkno cielesne
przekszta³ca³o siê powoli w piêkno Boskie.
W miarê jak oddawa³a siebie Bogu  jej
piêkno stawa³o siê coraz wiêksze.
Bardzo wczenie poruszy³o j¹ cierpienie. Przyci¹gali j¹ w sposób nie do odparcia
chorzy i ludzie z marginesu. Maj¹c 15 lat,
zosta³a ratowniczk¹ Czerwonego Krzy¿a.
Dzisiaj poszlimy do szpitala. Zda³am
sobie sprawê, w jakiej samotnoci tam siê
¿yje... Jaki cz³owiek agresywny wobec
wszystkich, wyp³aka³ siê w jej ramionach i
powierzy³ jej sw¹ historiê i problemy. Santa
spontanicznie wywo³ywa³a zaufanie i
sk³ania³a do zwierzeñ.
Roberta mówi³a o niej: W sierociñcu,
tuli³a dziecko z powa¿nymi problemami
psychicznymi, które nigdy siê nie umiecha³o, i w koñcu uda³o siê jej wywo³aæ umiech na jego twarzy. By³a z tego powodu
tak szczêliwa, jak gdyby pokona³a diab³a.
«To Jezus siê do mnie umiecha»  powiedzia³a mi z przekonaniem. W Palo del Colle, dok¹d siê przeprowadzi³a w r. 1987, pielêgnowa³a dzieci dotkniête dystrofi¹ muskularn¹.
Oddawa³a czas bez reszty w centrum
parafialnym, udziela³a lekcji religii dzieciom,
piewa³a w chórze, by³a cz³onkini¹ rady parafialnej. Osoby borykaj¹ce siê z trudnociami przychodzi³y spontanicznie zwierzyæ
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siê tej ³agodnej dziewczynie, zawsze bêd¹cej do dyspozycji i posiadaj¹cej niezwyk³¹
zdolnoæ s³uchania i wywo³ywania sympatii.
Miêdzy innymi przysz³o do niej ma³¿eñstwo maj¹ce powa¿ne problemy finansowe
 swoje niewielkie kieszonkowe odda³a im
bez wahania. Nikt nawet siê tego nie domyli³.
Aby lepiej s³u¿yæ innym wybra³a w
koñcu studia pedagogiczne, choæ wiele j¹
to kosztowa³o: Jestem zmêczona! Nawet
jeli siê staram widzieæ w tych studiach wolê Boga, trudno mi tak do nich podchodziæ.
Czujê, ¿e chcê byæ u¿yteczna innym i nie
mogê traciæ tyle czasu teraz i jeszcze przez
ca³e lata na studia. Czujê wymaganie, aby
zaraz oddaæ siê temu dowiadczeniu ludzkiemu i duchowemu. (10 stycznia 1988)
Józef, jej przyjaciel z liceum, tak siê o
niej wyrazi³: To by³a osoba wolna, prawdziwie wolna wolnoci¹, która z niej promieniowa³a. Przy niej od razu ka¿dy czu³ siê
bezmiernie kochany i szanowany. Santa na
ka¿dego patrzy³a spojrzeniem, które widzi
zawsze drugiego jako najlepszego i najpiêkniejszego, widzi ka¿dego w jego wzrastaniu, ju¿ w jego przysz³oci. To by³o krótkie
spojrzenie prorocze, spojrzenie, które dawa³o ¿ycie.
BYÆ PROWADZON¥
PRZEZ OJCA, OTOCZON¥
BRAÆMI: JAKA¯ TO SI£A!
Wszystkiego tego nie mog³a prze¿ywaæ
sama. Nale¿¹c do Królestwa Bo¿ego, odczuwa³a potrzebê pracy z innymi. Zg³osi³a
siê wiêc do ruchu Focolare, uczêszcza³a
gorliwie2 do Misjonarek Niepokalanej Ojca
Kolbe. Uczestniczy³a czynnie w ich dniach
modlitw i regularnie wyje¿d¿a³a do Bolonii
na rekolekcje i formacjê.
To z pewnoci¹ w. Maksymilian Kolbe,
poprzez sw¹ rodzinê duchow¹, udzieli³ jej
czego z tej szaleñczej serdecznoci wobec Maryi Dziewicy, co by³o jedn¹ z cech
najbardziej charakterystycznych i uderzaj¹cych w jej ¿yciu w tym Duchu.
Jako kierownika duchowego wybra³a
ojca Luigi Faccenta, franciszkanina, za³o¿yciela Instytutu. Jestem zadowolona ze
wszystkich osób, które Bóg da³ mi spotkaæ.
Dzi wieczorem jednak, chcê z³o¿yæ dziêkczynienie z powodu innego wspania³ego
daru, jakiego mi udzieli³: tego Ojca, który
jest naprawdê Bo¿ym cz³owiekiem. ( )
Dziêkujê Jezu, bo Ty mnie nie zostawiasz
samej i stawiasz na mojej drodze osoby
tak cenne.
Dowiadcza³a te¿ regularnie potrzeby
samotnoci dla zaczerpniêcia si³y z Serca
Boga. Jestem wysuszona, czujê siê jak na
pustyni, ale czujê te¿, ¿e Pan mówi do
mego serca. Jednak, aby Go s³uchaæ muszê prze¿yæ krzy¿ i to mnie kosztuje, Jezu.
I inne s³owa tak mocne: To mo¿e

wydaæ siê dziwaczne, ale czujê, ¿e Maryja
jest w takim stopniu czêci¹ mojego ¿ycia,
¿e je¿eli kto mówi co przeciw Niej, to
mnie zadaje ból.
To Ona nadawa³a w jej ¿yciu tak silne
znaczenie czystoci, wprowadza³a w zachwyt wobec piêkna Dziewictwa. Santa nie
tolerowa³a najmniejszego podejrzenia w tej
sprawie wobec Maryi. Reagowa³a natychmiast: Jak to mo¿liwe mówiæ, ¿e Maryja
nie jest dziewic¹ i mówiæ, ¿e ten dogmat
jest jedynie dla niedorozwiniêtych umys³owo? Rozumiem, ¿e rozum, wiedza naukowa dostarczaj¹ ci dowodów, ¿e to nie jest
mo¿liwe, ale ja wierzê, ¿e Maryja nie jest
tak¹ osob¹ jak my.
To ta tajemnica Boga, który uczyni³ Siebie ma³ym dzieckiem w ³onie kobiety, dawa³a jej si³ê do walki o poczête ¿ycie za
wszelk¹ cenê. To straszny b³¹d twierdziæ,
¿e Papie¿ powinien myleæ o swoich sprawach zamiast mówiæ w encyklice o genetyce. Stawiam pytanie: «Gdyby Jezus by³
dzisiaj poród nas, czy nie musia³by stan¹æ
wobec tych samych problemów?» Widzê
w Papie¿u Jego zastêpcê na ziemi, dlaczego nie mia³by nas owiecaæ? Dzisiaj czujê,
¿e nie mogê pozostawaæ bezczynna i pozwalaæ, by mówiono w ten sposób, a nikt
tego nie odpiera.
Odwaga, z jak¹ broni³a dziewictwa
Maryi, by³a t¹ sam¹, z jak¹ obroni³a wkrótce
potem swe w³asne dziewictwo.
Santa uczêszcza³a do parafii p.w.
Odkupiciela w Bari, prowadzonego przez
Salezjanów, a¿ do czasu gdy rodzina osiedli³a siê w Palo del Colle.
Bóg zajmowa³ pierwsze miejsce w jej
¿yciu  przed rodzin¹ i przyjació³mi. Rodzice przekazali jej wiarê sta³¹ i spokojn¹,
która formowa³a siê w parafii salezjañskiej.
Santa karmi³a siê lektur¹ i medytacj¹ Ewangelii, czerpa³a si³ê ze mszy w. i codziennego przystêpowania do Komunii.
Rad¹ s³u¿y³ jej stary proboszcz Rosario Adamo, z którym regularnie korespondowa³a. Udziela siê w parafii, interesuje j¹
wszystko, co siê tyczy religii, pozna³a ruch
Communione e Liberazione, dzie³o Matki
Teresy, której zakonnicom pomaga³a w
Bari, Focolare. W ten Ruch siê zaanga¿owa³a, bra³a udzia³ w zebraniach, w dniach
skupienia. Zw³aszcza jednak poci¹gaj¹ j¹
Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbe 
Instytut za³o¿ony we W³oszech. Powa¿nie
rozwa¿a, czy siê do nich nie przy³¹czyæ.
Niektórzy z jej przyjació³ rozumieli j¹ inni nie. Nie przejmowa³a siê tym zbytnio,
poniewa¿ nie chcia³a siê oddawaæ Bogu
tylko po³owicznie i opinia innych nie liczy³a
siê w tych kalkulacjach. Odk¹d w roku 1983
ofiarowa³a siebie Najwiêtszej Pannie, w
sposób pewny pod¹¿a³a naprzód drog¹
swego ¿ycia.

JAK MARYJA  ODDAÆ KLUCZE
DO SWEGO SERCA PANU
Miêdzy tymi dwiema niewiastami zawi¹za³y siê silne wiêzy.
Czujê, ¿e Maryja mnie trzyma w ramionach, ale równoczenie, ¿e jest Ona
kobiet¹ siln¹, która mnie prosi, abym i ja
by³a stanowcza i prowadzi³a dobre ¿ycie,
w ka¿dej chwili. Jednak¿e choæ Ona jest
kobiet¹ tak¹, jak¹ i ja chcia³abym byæ, to
ni¹ nie jestem. Proszê J¹ o ³askê, abym
by³a choæ trochê do Niej podobna!
Oprócz tego, ¿e jeste dla mnie wzorem kobiety, pomó¿ mi, Matko, naladowaæ
Ciebie jako wzór wiêtoci.
Santa napisa³a jeszcze:
Chcê spróbowaæ byæ ma³¹ Maryj¹,
poniewa¿ jestem pewna, ¿e Ona jest moj¹
towarzyszk¹, Matk¹, przyjació³k¹. Dziewico
Maryjo, obym by³a jak Ty  gotowa oddaæ
moje ¿ycie dla Jezusa!
Istotnie, aby siê do Niej upodobniæ 
odda³a ca³e swe ¿ycie Panu. Albo raczej
pozwoli³a, aby to Maryja ofiarowa³a je Swemu Synowi. Pewnego dnia napisa³a te
wspania³e s³owa: Rzecz¹ najpiêkniejsz¹
by³o oddanie kluczy do mego serca, mojej
duszy - Jezusowi.
Wszystkich uderza³a spoistoæ jej ¿ycia
i myli, jej pewnoæ, skromnoæ, lecz zarazem upór i zdecydowanie, niezmienne
przekonanie o tym, ¿e Bóg j¹ kocha i ¿e
musi odpowiadaæ na tê mi³oæ, kochaj¹c
braci i s³u¿¹c im. Realizowa³a to przez sw¹
pracê dla Czerwonego Krzy¿a, przez swe
oddanie w ka¿dej chwili do dyspozycji
najbiedniejszych i najbardziej potrzebuj¹cych pomocy. S³u¿¹c prawdzie omiela³a
siê mówiæ o Bogu w rodowiskach najbardziej wrogich, najbardziej zamkniêtych.
Czyni³a to z prostot¹, ale i z przekonaniem.
Oddala³ siê coraz bardziej czas, gdy
jako nastolatka poznawa³a pierwsze mi³osne udrêki, czyta³a Ma³ego Ksiêcia i
Dziennik Anny Franck, a potem zapali³a
siê do fotografii. Wci¹¿ pisa³a wiersze, ale
z czasem stawa³y siê one g³êbsze, bardziej
duchowe. Nadal mia³a siê z przyjació³mi,
organizowa³a spotkania i uroczystoci, lecz
by³y one dla niej okazj¹, by mówiæ o Bogu,
by spotykaæ Boga.
Jej ¿ycie wewnêtrzne sta³o siê jeszcze
bogatsze w latach 1987-88. Ten zwrot
nast¹pi³, gdy pog³êbi³a znajomoæ duchowoci Misjonarek Niepokalanej i zaczê³a
coraz bardziej s³u¿yæ biednym.
Wa¿ne ponad wszystko jest to, aby
kochaæ, lecz kochaæ dla Niego i tylko przez
wzgl¹d na Niego. Mi³oæ nie zna barier ani
etykietek. Jest Mi³oci¹ i to wystarcza. Ta
Mi³oæ jest tak rozpalona, ¿e wnika w ciebie
i sk³ania siê, aby udzielaæ z tego ¿aru
innym, którzy ¿yj¹ w pobli¿u ciebie. Bez
w¹tpienia to chwila szczególnej ³aski dla

mnie, ale czujê, ¿e jeszcze jeden raz muszê
podj¹æ wysi³ek, a¿eby kochaæ, zacz¹æ na
nowo, umieraj¹c dla samej siebie. Jestem
pewna, ¿e Maryja zawsze by³a nape³niona
Bogiem, poniewa¿ zawsze kocha³a,
poniewa¿ w Nim siê zatopi³a i ¿y³a tylko dla
Niego. Ja zatem mogê spróbowaæ byæ ma³¹
Maryj¹, pewn¹, ¿e Ona mi towarzyszy, jako
Matka i przyjació³ka...
Owiadczy³a rodzicom, ¿e ma zamiar
wst¹piæ do Misjonarek Niepokalanej Ojca
Kolbe. Reakcj¹ by³ p³acz i napiêcie, bolesne
rozmowy. Pomimo cierpienia, Santa pozosta³a pogodna. Nadal odczuwa³a wo³anie
Boga. Przyjaciele i siostry z Instytutu radzili
jej, by pozosta³a jeszcze z rodzicami, zakoñczy³a rok uniwersytecki, studia: wtedy
rozdzielenie bêdzie mniej bolesne.
Zgodzi³a siê... mog³a kontynuowaæ pomoc udzielan¹ biednym, modliæ siê by z
czasem doprowadziæ rodziców do przyjêcia
swej ofiary. Ca³y czas pozostawa³a wiêc
czynna w wiecie. Jednak 30 grudnia 1988,
maj¹c 20 lat, zaczyna czas nowicjatu w
wieckim Instytucie Misjonarek Niepokalanej Ojca Kolbe. Ka¿dego rana ojciec
zostawia j¹ przed katedr¹, w której uczestniczy we mszy w. i przyjmuje komuniê, a potem udaje siê na uniwersytet.
OSACZONA W¥TPLIWOCIAMI,
PONOWNIE CIEBIE WYBIERAM!
Drugim biegunem jej ¿ycia duchowego
jest tajemnica Getsemani i Golgoty:
Zobaczy³am dzisiaj twarz Jezusa opuszczonego! Ja sama tak¿e jestem maltretowana i opuszczona przez przyjaciela i
mylê nagle o moim bólu. Jak¿e to trudne
myleæ, ¿e Ty tak¿e by³e opuszczony! Ile¿
cierpia³e, kiedy Ciê opucili Twoi przyjaciele i kiedy czu³e, ¿e Ojciec jest daleko!
Ty, w tych momentach, kocha³e mnie
jeszcze bardziej! Jak¿e zatem nie kochaæ
Ciebie w innych? Zabra³am siê od razu do
pracy i mój ból zmieni³ siê w mi³oæ. To
prawda, jestem tego pewna: zapuszczasz
Swe korzenie we mnie i jestem zadowolona, ¿e zakocha³am siê w Tobie!
Jak Teresa z Lisieux, Santa Scorese
dowiadcza³a w sposób widoczny milczenia Boga. To prawdziwe mêczeñstwo wiary. Wydaje siê, ¿e przesz³a przez wielk¹
samotnoæ wewnêtrzn¹. Pan da³ jej uczestniczyæ w osamotnieniu Getsemani. Jak tylu
sporód nas by³a gwa³townie kuszona
zniechêceniem. Rozpacz kr¹¿y³a podstêpnie wokó³ niej. Zarazek podejrzenia próbowa³ wnikn¹æ do jej duszy:
W tym okresie, jest za du¿o wzlotów i
upadków! Mo¿e jestem jeszcze zbyt przywi¹zana do ludzkiego sposobu rozumowania. Prze¿ywam w³anie teraz pokusê,
by sobie samej zadaæ pytanie, czy to warte zachodu, ¿eby naprawdê ofiarowaæ swe
ca³e ¿ycie temu Bogu, którego nie widaæ i
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który mimo wszystko wci¹¿ milczy! On jest
piêkny, ale bardzo trudno Go poj¹æ.
Wiem, ¿e warto oddaæ swe ¿ycie dla
Chrystusa; ale jestem osaczona w¹tpliwoci¹: czy to jest dobra droga dla mojego
¿ycia? Gdyby tak dzisiaj Jezus by³ tu, blisko
mnie, ile¿ postawi³abym mu pytañ, albo
mo¿e nie, trwa³abym tak adoruj¹c Go,
poniewa¿ On pokaza³, ¿e mnie kocha i ¿e
Mu na mnie zale¿y. Czujê siê naprawdê wyczerpana: to jest tak, jakbym by³a w trakcie
walki, ale nie wiem, czy walczê z Bogiem
czy przeciw pokusom. Pozostaje mi tylko
modlitwa! (6 czerwca 1988).
I w cztery miesi¹ce póniej pisze w
licie: Naprawdê próby nie koñcz¹ siê
nigdy  przeciwnie  Pan pozwala, ¿e s¹
coraz wiêksze, abym coraz bardziej dowiadcza³a Jego wielkoci. Wierzê, ¿e te
próby i wielkoæ Boga s¹ wprost proporcjonalne (1 padziernika 1988).
Godzina wielkiego ogo³ocenia przypominaj¹cego ostateczn¹ próbê Teresy z Lisieux, i jej olbrzymi¹ bitwê, aby nie ust¹piæ
przed tym, co nazywa syczeniem wê¿y.
To pojedynek z k³amc¹, z którego Santa
wychodzi z pokor¹ jako zwyciêzca.
Zanim zosta³a mêczennic¹ cielesn¹ i
aby mog³a ni¹ byæ, czy Santa nie by³a 
jak jej ma³a siostra z Lisieux  mêczennic¹
doskona³ej Wiary? Tej Wiary, której trzeba
heroicznie broniæ przeciw wszystkim atakom  od zewn¹trz i z wewn¹trz? Tej Wiary,
któr¹ trzeba ochraniaæ przed wszystkimi
zarazkami podejrzeñ, jak widzimy to w odniesieniu do tego arcydzie³a prawdy: dziewiczego poczêcia naszego Boga?
Tak jak Tereska, która nie odstêpowa³a
ani na krok, lecz pomna¿a³a czyny mi³oci,
gdy kto szepta³: blunierstwo i odpiera³a
atak wo³aj¹c: Kocham Go!  tak nasza ma³a
Santa, w pe³ni próby powierzy³a siê ca³kowicie Panu, tym razem heroicznie:
Pójd i chod za mn¹, tak mi powiedzia³e, Panie, a ja odpowiedzia³am. Zaufa³am, ale nie zrozumia³am, ¿e muszê iæ
za Twoim krzy¿em, naladowaæ Twoje
opuszczenie, Twoje cierpienie. Wierzy³am,
¿e uczyni³am wszystko, co mog³am tym
moim tak  ale siê myli³am! Ty poprosi³e
mnie, abym Ciê kocha³a a¿ do koñca, a¿
do Golgoty. Bojê siê. Panie, pomó¿ mi wybieraæ Ciebie ka¿dego dnia, w ka¿dej minucie, jako moj¹ ska³ê, moje wszystko. Daj
mi kochaæ Ciebie, spraw, by umar³a moja
logika, moja chêæ posiadania odpowiedzi.
Panie, nawet w najg³êbszym cierpieniu,
jakie zamieszkuje moje serce  Ciebie na
nowo wybieram, Tobie powtarzam moje
tak. Chcê siê zdaæ na Ciebie, zatraciæ siê
w Tobie. Panie, Ty co dnia wo³asz mnie
moim imieniem, udziel mi daru pozostania
Ci wiern¹ (13 kwietnia 1988).
Jak jednak pozostaæ wiern¹ a¿ do koñca, bez obecnoci mamy, zawsze Jej?
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Nie mogê uczyniæ nic innego jak tylko
powierzaæ siebie Niepokalanej i, kiedy modlê siê moj¹ modlitw¹ oddania, podkrelam
s³owa, którymi ofiarowujê moje serce, moj¹
duszê, moje cia³o. Byæ mo¿e nie doæ
da³am, Ona jednak bêdzie umia³a przyj¹æ
nawet to ubóstwo (15 padziernika 1988).
Nie mia³a jeszcze 20 lat, kiedy, jak w
przypadku Tereski, nic nie przewieca³o z
tych wewnêtrznych ciemnoci. Tymczasem
sama ukazywa³a siê zawsze radosna, rozsiewaj¹c radoæ Boga we wszystkich, którzy siê z ni¹ spotykali. Ale to by³a ta droga
krzy¿a, w najwiêkszej g³êbi jej duszy, która
j¹ szybko prowadzi³a na szczyt Kalwarii,
gdzie Umi³owany wyznaczy³ jej spotkanie
z Mi³oci¹.
ZAWSZE CZUJNA,
GOTOWA WYBRAÆ BOGA
Trzy ostatnie lata jej krótkiego ¿ycia, to
czas, kiedy wewnêtrzna próba podwoi³a
siê, Santa prze¿ywa³a drogê krzy¿ow¹
zewnêtrznie, w sposób ca³kowicie nieoczekiwany. Do bitwy wewnêtrznej do³¹czy³
siê rodzaj stanu wojny, który wymaga³ od
niej bycia ci¹gle na czatach, w stanie czujnoci.
Do jakiego stopnia jestem gotowa
wszystko opuciæ, ale naprawdê wszystko
by³o dla Jezusa? Daj mi si³ê, abym umar³a

i aby Ty ¿y³, Jezu.
Rzeczywicie, w pierwszych miesi¹cach 1988 r., zacz¹³ j¹ ledziæ psychopata:
m³ody mê¿czyzna: szczup³y, dobrze ubrany
brunet, który czeka³ na ni¹ przy wyjciu z
katedry w Bari. Drêczy³ j¹, osacza³ propozycjami i niestosownymi s³owami.
Od czasu, gdy policja uzna³a, ¿e jest
bezsilna - rodzice, siostra i szwagier, przyjaciele, wszyscy zmobilizowali siê, aby nigdy nie pozostawiaæ jej samej: co bowiem
zrobiæ z niezrównowa¿onym ch³opcem,
który nigdy nie pope³ni³ ¿adnego przestêpstwa? Ojciec Santy, dawny agent s³u¿by
bezpieczeñstwa komisariatu w Bari, rozumie postawê swych kolegów. A jednak...
nawet on nie mo¿e nic zrobiæ.
Przez 3 lata psychopata by³ z ni¹ wszêdzie. Przesy³a³ nieprzyzwoite bileciki, stale
telefonowa³, grozi³, ¿e zabije jej rodziców.
Prawdziwie dotkniêty by³ udrêk¹ seksualn¹,
jak ta, która psuje tak wielu m³odych dzisiaj.
Krótko mówi¹c, rozpala³a go nieczysta
nieopanowana namiêtnoæ. Santa nie
mog³a ju¿ przemieszczaæ siê sama. Kiedy
gdzie sz³a, równie¿ na uniwersytet, zawsze odbywa³o siê to w towarzystwie.
Jej siostra Ró¿a Maria powiedzia³a:
Ten ch³opiec by³ naprawdê dziwnym
osobnikiem, by³ wszechobecny. Nawet
kiedy wyje¿d¿alimy samochodem, by

robiæ zakupy, znajdowalimy regularnie za
wycieraczk¹ jego licik.
Carmencita Picaro, jedna z Misjonarek
Niepokalanej, zaproponowa³a wtedy Sancie, aby wyjecha³a kontynuowaæ przygotowanie do ¿ycia zakonnego w Rzymie
albo w Bolonii. Ale ona  z jakich powodów, których nie znamy  czu³a, ¿e powinna
trwaæ, a nie uciekaæ przed niebezpieczeñstwem. Cen¹ by³a bezustanna czujnoæ,
stres, który mo¿na odgadn¹æ.
6 lutego 1989, w dniu swych 21 urodzin,
sta³a siê ofiar¹ pierwszej napaci seksualnej, w pobli¿u Domu Niepokalanej, dok¹d
siê uda³a na dni skupienia. Wyzna³a:
Dzisiaj próbowa³ mnie wykorzystaæ i
zgwa³ciæ. Najpierw powiedzia³, ¿e mnie
zabije, potem popchn¹³ mnie na ziemiê,
usi³owa³ ca³owaæ. Jakie¿ to okropne!
Wy³am ze wszystkich si³ i ca³¹ dusz¹,
ale nikt mnie nie us³ysza³. Wezwa³am Jezusa, mówi¹c mu, ¿e nie mo¿e na to pozwoliæ i zawo³a³am Maryjê. Na szczêcie,
us³yszano mnie i mog³am siê uwolniæ z jego
pazurów.
Po tym bolesnym dowiadczeniu
zwierza siê Panu: Nie rozumiem, dlaczego
do tego dosz³o? Dlaczego Jezu pozwalasz
na to? Próbowa³am wyobraziæ sobie Ciebie
na krzy¿u, wpatrywaæ siê w Twoj¹ mêkê z
moim cierpieniem, ale nie umiem: zbyt
wiele ode mnie ¿¹dasz! Jak mogê w tych
warunkach kontynuowaæ moje ¿ycie?
Czujê, ¿e si³ mi ubywa. Ale by³abym lepa,
gdybym mówi³a, ¿e Ciê tam nie widzia³am.
I ty, Maryjo, Matko, nie opuci³a mnie ani
na chwilê. Proszê Ciê, z duchem
z³amanym, by mnie trzyma³a w Swoim
sercu. Nie opuszczaj mnie nawet na chwilê,
bo obieca³a mi towarzyszyæ zawsze, a¿
do wiecznoci.
Z pocz¹tkiem marca 1991 roku, jak daje
o tym wiadectwo jej siostra, Santa otrzyma³a jeszcze bilecik od przeladowcy z
ostrze¿eniem, co planuje. Podar³a go.
Jednak zmieszana posz³a zwierzyæ siê ojcu
duchownemu, o. Tino Lucariello: Jeli co
mi siê stanie, niech ojciec wierzy, ¿e
wybieram Boga!. Proboszcz Palo del Colle
potwierdzi³: Santa przygotowywa³a siê na
najgorsze i to co mi powiedzia³a na kilka
dni przed napaci¹ pozostaje mi wyryte w
pamiêci: Je¿eli nie da siê inaczej, powiem
Bogu moje tak. Wolê umrzeæ.
OSTATNIA GODZINA:
SZCZYT MI£OCI
I oto nadesz³a ostatnia godzina. 15
marca 1991 roku, pi¹tek wieczór. Godzina
przeszytego w³óczni¹ Serca. Santa
wraca³a z parafii. Przyjacio³om, którzy jej

Katedra Odkupiciela w Bari
(parafia Salezjanów). Miejsce
codziennej modlitwy Santy.
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proponowali, ¿e bêd¹ jej towarzyszyæ,
odpowiedzia³a, ¿e maj¹c samochód czuje
siê bezpieczna i mo¿e wróciæ sama. Zapad³a noc. I oto cz³owiek, który j¹ ciga³ od
trzech lat stan¹³ przy drzwiach jej domu.
Maj¹c za wspólnika ciemnoci i ciszê, mia³
nadziejê przekonaæ j¹ i móc wreszcie nasyciæ sw¹ szalon¹ namiêtnoæ.
M¿y³o tego dnia. Santa wróci³a pod
dom. Zostawi³a samochód na parkingu, wysiad³a. Nacisnê³a na dzwonek domofonu.
Tata odpowiedzia³, ale nie us³ysza³ ju¿
g³osu córki. Potem  krzyk. Zaniepokojony
rzuci³ siê w kierunku balkonu, pochyli³ i
ujrza³ okrutn¹ scenê. Krzycz¹c, szybko
zbieg³ po schodach i rzuci³ siê na napastnika, uderzaj¹cego Santê no¿em i krzycz¹cego: Pozwól mi j¹ zabiæ, potem zabijê
siebie!
Za póno! Santa le¿a³a ju¿ w ka³u¿y
krwi. Trzynacie uderzeñ dotkliwie zrani³o
jej piêkne, dziewicze cia³o. W ci¹gu kilku
minut zapalaj¹ siê wiat³a we wszystkich
oknach i przybywaj¹ popiesznie s¹siedzi.
Santa le¿y, zalana krwi¹. W ogólnym zamieszaniu wymkn¹³ siê szaleniec. Trzeba
by³o zaj¹æ siê dziewczyn¹. Zatelefonowano
do szpitala, gdzie akurat brakowa³o ambulansu. Szwagier i stryj, zaalarmowani,
zdecydowali siê zawieæ j¹ sami. Rany nie
wydawa³y siê ciê¿kie.
W samochodzie ca³y czas krwawi³a.
Towarzyszy³a jej siostra. Zasugerowa³a,
aby zaufa³a Matce Bo¿ej. Spojrza³a na ni¹
i wyszepta³a jedn¹ z modlitw do Niepokalanej, któr¹ jeszcze jako dzieci same powtarza³y: Ofiarujê Ci ca³e moje ¿ycie,
wszystko, co posiadam, wszystko, co
kocham i wszystko, czym jestem: moje
cia³o, moje serce, moj¹ duszê.
W kilka godzin póniej, o wicie 16
marca, Niepokalana przychodzi, aby zabraæ j¹ z sali operacyjnej i ofiarowaæ na
zawsze Swemu Dziecku to dziecko, które
ca³kowicie odda³o Jej siebie. Czy¿ nie
napisa³a kiedy:
Do jakiego stopnia jestem gotowa
wszystko opuciæ, aby naprawdê wszystko
by³o dla Jezusa? Daj mi si³ê, abym umar³a
i aby Ty ¿y³, Jezu.
I dalej: Proszê Ciê, abym Ciê ujrza³a
na krzy¿u, a poprzez krzy¿, abym widzia³a
zmartwychwstanie. Obym umia³a, o
Maryjo, byæ gotowa oddawaæ moje
najg³êbsze ¿ycie dla Jezusa, cierpieæ dla
Niego i z Nim. I piewaæ zawsze mój
Magnificat, poniewa¿ Pan dokona³ we mnie
wielkich rzeczy, proszê, aby mi da³a

Na zdjêciach od góry: Santa
w wieku 13 lat z siostr¹;
w gronie rodziny; podczas
pielgrzymki do Spello z przyjació³mi. (Santa w rodku)
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zdolnoæ umrzeæ.
Oto zosta³a wys³uchana w pe³ni. W sali
operacyjnej sprawdzono obszar uszkodzeñ, zw³aszcza w obrêbie p³uc. Lekarze
decyduj¹ siê na operacjê, choæ trac¹ nadziejê. Santa umiera, pomimo b³yskawicznej reanimacji.
Ojciec Louis Faccenda, za³o¿yciel
Instytutu Misjonarek Niepokalanej napisa³:
Och! Zna³em Santê i podziwia³em, jak
jej listy przenikniête by³y czystoci¹, jak
myla³a o powiêceniu ca³ego swego ¿ycia
dla dobra braci, jak promienia³a radoci¹
¿ycia. Zna³em j¹, kiedy w moim sercu
pragnê³a dostrzegaæ drgnienia Serca
Jezusa. Moje serce p³acze ze smutku, ale
z nadziej¹, ¿e ona zasiad³a na tronie
zbawionych. I wszystkich nas tam wzywa.
Jak¿e nie przywo³ywaæ tu s³ów ciskaj¹cych b³yskawice, wypowiedzianych
przez biskupa, dominikanina, zabitego w
trzy lata póniej w Oranie, Pierre Claverie:
mieræ nie bêdzie mog³a
niczego mi zabraæ, poniewa¿ mi³oæ
ju¿ wszystko mi da³a.
WO£ANIE KRWI,
KTÓRE G£OSI
CHWA£Ê BOGA
Kilka miesiêcy wczeniej, 20 sierpnia
1989, pó³ miliona m³odych z prawie wszystkich krajów wiata zebra³o siê w Compostelle (Hiszpania), na Górze Radoci. To
by³ III wiatowy Dzieñ M³odzie¿y. Kiedy
tylko przyby³ Papie¿ pewien dziennikarz
natychmiast stawia mu pytanie: Po co wasza wi¹tobliwoæ tu przyje¿d¿a? Pada
b³yskawiczna odpowied: Przyby³em pok³oniæ siê mêczennikom pocz¹tku trzeciego
tysi¹clecia. Czy Santa czyta³a to zdanie?
Mêczeñstwo naszej ma³ej p³on¹cej mi³oci¹
Boga Santy jest mo¿e prorocz¹ zapowiedzi¹ dla tego trzeciego tysi¹clecia?
Kilka miesiêcy póniej, 15 sierpnia
1991 r., dwa miliony m³odych  po raz
pierwszy przyby³ych i z Zachodu, i ze
Wschodu  zebra³o siê razem w Czêstochowie. Papie¿ z prostot¹ rzuci³ im wtedy
nastêpuj¹ce wyzwanie:
B¹dcie zapanikami, jak ci, którzy
dali wiadectwo a¿ do mêczeñstwa na
Wschodzie. Oto wybi³a wasza godzina!
Na zakoñczenie oddajmy g³os temu
prorokowi naszych czasów  Janowi Paw³owi II, który podczas og³aszania b³ogos³awionymi Marcela Callo, Pieriny Morosini

i Antoniny Mesina powiedzia³:
Marcel, Pierina i Antonina s¹ dawani
wam, m³odym, jako wzory wiadków mi³oci, którzy zdolni s¹ patrzeæ ponad tym,
co ludzkie i którzy potrafi¹ widzieæ Boga
tak, jak gdyby mo¿na by³o dostrzec Niewidzialnego.
S¹ wam dawani jako przyk³ad wiary
dojrza³ej, wolnej od kompromisów, jako
hymn nadziei dla nowych pokoleñ, jakie
Duch nadal przyci¹ga do róde³ Ewangelii.
Dzi s¹ oni ukazywani jako zapowied,
zapowied radoci otoczenia chwa³¹ Chrystusa w Jego w³asnym Ciele. Oddaj¹c Mu
S³owo ¯ycia wykrzykuj¹ swe przes³anie z
milcz¹c¹ moc¹ mêczeñstwa, a sw¹ m³od¹
krwi¹ piewaj¹ Chrystusowi, Królowi i Panu
mêczenników, dzi i zawsze (4.10.1987).
Oto co nam ukazuje mêczeñstwo tej
skromnej i radosnej m³odej W³oszki, Santy
Scorese, na progu nowego wieku, a po
wieku, który by³ najbardziej mêczeñski w
historii: ¿ycie wytrynie na nowo, jak na
wiosnê, poniewa¿ Mi³oæ odnowi mi³oæ.
Wydarzenie to wywo³a³o wielkie poruszenie w regionie Bari. W pogrzebie wzi¹³
udzia³ wielki t³um, miêdzy innymi cz³onkowie ruchu Focolare, Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbe, cz³onkowie Communione e Liberazione oraz liczni przyjaciele,
którzy chcieli oddaæ ostatni ho³d Sancie
Scorese, w której rozpoznali prawdziw¹
uczennicê Chrystusa.
Od czasu jej mierci nie przestaje siê
szerzyæ opinia o jej wiêtoci, a od roku
1999 toczy siê proces beatyfikacyjny Santy.
Przypisy:
S³. B. Claire de Castelbajac (19531975). Jej proces beatyfikacyjny toczy siê
od 1990 roku. By³a konserwatorem sztuki.
Cierpia³a na wiele chorób, zachowuj¹c
jednak od wczesnego dzieciñstwa glêbok¹
wiarê, radoæ ¿ycia, wdziêcznoæ i mi³oæ
do Boga.
2
Instytut zosta³ za³o¿ony we W³oszech
w 1954 r. przez franciszkanina, o. Luigiego
Faccendê. Od 25 marca 1992 jest to instytut wiecki na prawach papieskich.
Osoby nale¿¹ce do niego ¿yj¹ radami
ewangelicznymi: ubóstwa, czystoci i
pos³uszeñstwa, ofiarowuj¹c siê ca³kowicie
Niepokalanej w duchu w. Maksymiliana.
ród³o:
Spes Nostra, nr 3/2001
Przek³ad z franc.: E.B.
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Z ¯YCIA
KOCIO£A
W POLSCE
I NA WIECIE
HISZPANIA: TYLKO
36 % MIESZKAÑCÓW
TO PRAKTYKUJ¥CY KATOLICY
Chocia¿ prawie 74 % mieszkañców Hiszpanii uwa¿a siê za katolików, to tylko 36
% z nich owiadczy³o, ¿e praktykuj¹ wiarê. Takie wyniki przynios³a ankieta przeprowadzona przez miejscowy Instytut Badawczy Investiga (dawniej hiszpañsk¹ ga³¹
amerykañskiego Instytutu Gallupa) na
1006 osobach powy¿ej 15 roku ¿ycia.
Z badañ wynika, ¿e 73,8 % ankietowanych poda³o, ¿e s¹ katolikami, 10,2 % uzna³o siê za obojêtnych wobec katolicyzmu, 9,7
% to ateici, a 4,5 % owiadczy³o, ¿e wyznaj¹ inn¹ religiê. Odsetek praktykuj¹cych
kobiet, wynosz¹cy 45 %, jest wy¿szy od
praktykuj¹cych mê¿czyzn  29 %.
Poza tym 40,5 % mê¿czyzn-katolików
okreli³o siebie jako ludzi niepraktykuj¹cych, 12,8 % z nich jest obojêtnych wobec
wiary, 11,5 % - to ateici, a 4,2 % praktykuje inn¹ religiê.
Wród kobiet jest 33,9 % katoliczek niepraktykuj¹cych, 7,2 % obojêtnych wobec
katolicyzmu, 7,6 % ateistek i 4,8 % wyznawczyñ innych religii.
PROCES BEATYFIKACYJNY
ALCIDE DE GASPERI
ZAHAMOWANY
Maria Romana De Gasperi, córka w³oskiego mê¿a stanu - Alcide De Gasperi, którego 52 rocznicê mierci obchodzono kilka dni temu w Trydencie, jest przekonana,
¿e jego proces beatyfikacyjny nie zosta³by
zahamowany, gdyby ¿y³ jeszcze Jan Pawe³ II. W rozmowie z Corriere della Sera
córka powojennego premiera W³och przypomina, ¿e nied³ugo po swym wyborze Papie¿-Polak powiêci³ mu wzruszaj¹ce przemówienie w czasie audiencji dla szefów dyplomacji krajów europejskich. Przemówienie to og³osi³o LOsservatore Romano. Warto by³oby znaleæ ten numer i daæ do prze-
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czytania paru osobom - powiedzia³a Maria Romana De Gasperi.
W czasie uroczystoci z okazji rocznicy mierci w³oskiego mê¿a stanu emerytowany prefekt Kongregacji Kocio³ów
Wschodnich, kard. Achille Silvestrini wyrazi³ przekonanie, ¿e nie nale¿y wynosiæ na
o³tarze polityków. Obserwatorzy przyjêli
jego s³owa jako zapowied wstrzymania
procesu beatyfikacyjnego De Gasperego
albo wrêcz ca³kowitej rezygnacji z niego
przez Watykan.
Alcide De Gasperi (1881-1954) by³ jednym z wspó³autorów i realizatorów koncepcji integracji europejskiej, wspó³inicjatorem
utworzonej w 1949 roku Rady Europy oraz
Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali.
Po jego mierci powszechnie mówiono, ¿e zmar³ w opinii wiêtoci. Tego samego zdania by³ ówczesny patriarcha Wenecji kard. Angelo Roncalli (póniejszy papie¿ Jan XXIII). Wskazywa³ on, ¿e proces
beatyfikacyjny ukaza³by w pe³nym wietle
cnoty, jakimi w ¿yciu kierowa³ siê polityk inspirowany biblijn¹ wizj¹ ¿ycia, s³u¿b¹ Bogu,
Kocio³owi i Ojczynie.
Osobê i dzie³o De Gasperiego wysoko
ocenia³ te¿ papie¿ Jan Pawe³ II, daj¹c temu
wyraz przy ró¿nych okazjach. Na przyk³ad
w licie do Konferencji Biskupów W³oskich
Ojciec wiêty podkreli³ jego myl europejsk¹: Czy¿ nie ma znaczenia fakt, ¿e
wród g³ównych propagatorów jednoci
kontynentu europejskiego byli tacy ludzie
(...) jak De Gasperi, Adenauer, Schuman,
(...) o¿ywiani g³êbok¹ wiar¹ chrzecijañsk¹? Czy¿ nie z ewangelicznych wartoci
wolnoci i solidarnoci czerpali oni inspiracjê dla swego odwa¿nego planu?.
Proces beatyfikacyjny Alcide De Gasperiego rozpocz¹³ siê na szczeblu diecezjalnym 29 kwietnia 1993 r. w Trydencie.

BENEDYKT XVI: BOGACTWO
NIE ZAPEWNIA ZBAWIENIA
Castel Gandolfo, 05.08.2007
Bogactwa, choæ jest samo w sobie do-

brem, nie nale¿y uwa¿aæ za dobro absolutne - owiadczy³ Benedykt XVI w rozwa¿aniu przed modlitw¹ Anio³ Pañski w Castel Gandolfo. T³umaczy³, ¿e nie zapewnia
ono zbawienia, a nawet mo¿e mu zaszkodziæ. Podkreli³, ¿e nieprzywi¹zywanie siê
do dóbr tego wiata jest dowodem m¹droci i cnoty. Natomiast prawdziwy skarb
chrzecijan znajduje siê w niebie - wskaza³
Ojciec wiêty:
Drodzy bracia i siostry! W dzisiejsz¹
XVIII niedzielê zwyk³¹ s³owo Bo¿e nak³ania nas do refleksji nad tym, jaki ma byæ
nasz stosunek do dóbr materialnych. Bogactwa, choæ jest samo w sobie dobrem, nie
nale¿y uwa¿aæ za dobro absolutne. Przede
wszystkim nie zapewnia zbawienia, owszem, mo¿e mu nawet powa¿nie zaszkodziæ. W³anie przed tym niebezpieczeñstwem na dzisiejszej stronie Ewangelii Jezus ostrzega swoich uczniów. Dowodem
m¹droci i cnoty jest nieprzywi¹zywanie
serca do dóbr tego wiata, gdy¿ wszystko
mija, wszystko mo¿e siê nagle skoñczyæ.
Prawdziwy skarb, którego winnimy szukaæ
bez ustanku, znajduje siê dla nas chrzecijan w tym, co w górze, gdzie przebywa
Chrystus, zasiadaj¹c po prawicy Boga.
Przypomina nam o tym dzi w. Pawe³,
dodaj¹c, ¿e nasze ¿ycie jest ukryte z Chrystusem w Bogu (por. Kol 3,1-3).
Do skierowania wzroku ku górze, ku
niebu, zachêca nas uroczystoæ Przemienienia Pañskiego, któr¹ bêdziemy obchodziæ jutro. W ewangelicznej opowieci o
przemienieniu na górze otrzymalimy zwiastun, który pozwala nam na rzut oka na królestwo wiêtych, gdzie i my, na koniec naszego ziemskiego ¿ycia, bêdziemy mogli
mieæ udzia³ w chwale Chrystusa, która bêdzie pe³na, ca³kowita i ostateczna. Wówczas ca³y wszechwiat zostanie przemieniony i wype³ni siê nareszcie Bo¿y plan
zbawienia. Dzieñ uroczystoci Przemienienia pozostaje zwi¹zany ze wspomnieniem
mego czcigodnego poprzednika, s³ugi Bo¿ego Paw³a VI, który w³anie tu, w Castel
Gandolfo, w 1978 r. wype³ni³ swoj¹ misjê i
wezwany zosta³ do wejcia do domu Ojca
niebieskiego. Pamiêæ o nim niech bêdzie
dla nas zachêt¹ do patrzenia ku górze i do
wiernego s³u¿enia Panu i Kocio³owi, jak
czyni³ to on w nie³atwych latach ubieg³ego
wieku.
Niechaj wyjedna nam tê ³askê Maryja
Dziewica, któr¹ czcimy dzi w sposób
szczególny, obchodz¹c liturgiczne wspomnienie dedykacji bazyliki Matki Bo¿ej Wiêkszej. Jak wiadomo, to pierwsza bazylika na
Zachodzie wzniesiona ku czci Maryi i przebudowana w 432 r. przez papie¿a Sykstusa III dla uczczenia Boskiego macierzyñstwa Dziewicy - dogmatu, który zosta³ uroczycie og³oszony przez sobór ekumeniczny w Efezie rok wczeniej. Dziewica, która
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bardziej ni¿ jakiekolwiek inne stworzenie
uczestniczy³a w tajemnicy Chrystusa, niechaj wspiera nas w naszej drodze wiary,
abymy - jak zachêca nas do modlitwy dzisiejsza liturgia - czyni¹c wysi³ki w czynieniu sobie ziemi poddan¹, nie pozwolili siê
opanowaæ chciwoci i egoizmowi, lecz zawsze szukali tego, co ma wiêksz¹ wartoæ
u Boga (por. Kolekta).
KS. ADAM WODARCZYK
MODERATOREM GENERALNYM RUCHU WIAT£O-¯YCIE
Ks. Adam Wodarczyk zosta³ w sierpniu
nowym moderatorem generalnym Ruchu
wiat³o-¯ycie. Przekazanie pos³ugi nast¹pi³o podczas uroczystej Mszy w. w Krocienku n. Dunajcem. Ks. W³odarczyk, kap³an archidiecezji katowickiej jest rzymskim
postulatorem procesu beatyfikacyjnego za³o¿yciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego.
Nowy moderator generalny Ruchu
wiat³o-¯ycie ma 39 lat. Z wykszta³cenia
jest historykiem Kocio³a. W czerwcu obroni³ pracê doktorsk¹ na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu l¹skiego pt. Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) - ¿ycie i dzia³alnoæ. Podobnie jak za³o¿yciel Ruchu
wiat³o-¯ycie, pochodzi z Tarnowskich Gór.
W latach 1998-2003 odby³ studia doktoranckie na KUL, z przerw¹ na roczne studia w Studium Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Od 2002 roku jest
bowiem postulatorem rzymskiego etapu
procesu beatyfikacyjnego S³ugi Bo¿ego ks.
Franciszka Blachnickiego.
Z Ruchem wiat³o-¯ycie ks. W³odarczyk jest zwi¹zany od lat 80-tych - jako
uczestnik i animator. Zaraz po wiêceniach
kap³añskich zosta³ moderatorem wspólnoty oazowej w Chorzowie oraz diakonii
ewangelizacji w archidiecezji katowickiej.
Ks. Wodarczyk bêdzie pi¹tym moderatorem generalnym Ruchu wiat³o-¯ycie.
Pierwszym by³ sam za³o¿yciel ruchu ks.
Franciszek Blachnicki. Decyzjê w sprawie
mianowania ks. Wodarczyka nowym moderatorem generalnym Ruchu wiat³o ¯ycie podjêli 16 czerwca 2007 r. biskupi
podczas 340 zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Kamieniu l¹skim.
Ruch zrzesza ok. 80 tys. osób, z tego
50 tys. to m³odzie¿, ponad 20 tys.  ma³¿eñstwa nale¿¹ce do ga³êzi rodzinnej Domowy Koció³, a pozosta³a czêæ to najm³odsi, dzia³aj¹cy w Oazach Dzieci Bo¿ych.
SZLAK O POCZ¥TKACH
POLSKIEGO
CHRZECIJAÑSTWA
Na terenach obecnych województw wiêtokrzyskiego, ma³opolskiego i wielkopolskiego powstanie pielgrzymkowy szlak
ladami historycznych pocz¹tków chrzeci-
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jañstwa na ziemiach polskich. Obejmie 36
zabytkowych obiektów sakralnych. Zostan¹ one odrestaurowane i przystosowane
do potrzeb turystyki pielgrzymkowej. Inwestycja obejmie tak¿e tereny Ma³opolski i
Wielkopolski.
Pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia jest
kieleckie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Sztuki Sakralnej Ars Sacra, powsta³e
w celu jej zabezpieczenia i promocji w województwie wiêtokrzyskim. Projekt zak³ada remont 31 kocio³ów i stworzenie Szlaku Architektury Drewnianej i redniowiecznej z wszystkimi oznaczeniami. Pielgrzymi i turyci bêd¹ mieli okazjê zobaczyæ ró¿norodne budowle, od niewielkich i czêsto
zapomnianych kocio³ów w Tarczku lub
winicy, przez wi¹tynie w Stopnicy i Bodzentynie, a koñcz¹c na kolebce chrzecijañstwa - kolegiacie w Wilicy.
Przedstawiciele Stowarzyszenia nie
ukrywaj¹, ¿e stworzenie szlaku jest szans¹ na promocjê ca³ego regionu. Wytypowane do projektu wi¹tynie maj¹ w naszej
diecezji ogromn¹ wartoæ sakraln¹ i artystyczn¹, pe³ni¹c przy tym niezwyk³¹ funkcjê edukacyjn¹ - wyjani³ ks. Pawe³ Tkaczyk, prezes Ars Sacra.
Póniejszym etapem budowania szlaku bêdzie utworzenie Centrum Tradycji i
Turystyki Gór wiêtokrzyskich oraz odrestaurowanie zabytków wiêtego Krzy¿a.
Bêdzie to mo¿liwe dziêki odnowieniu dawnego opactwa benedyktyñskiego oraz unowoczenieniu infrastruktury s³u¿¹cej turystyce pielgrzymkowej w obrêbie wiêtokrzyskiego klasztoru.
INDIE: OBCHODY
10 ROCZNICY MIERCI
MATKI TERESY Z KALKUTY
Msze w., modlitwy, koncerty, wystawy
sk³ada³y siê na program obchodów 10 rocznicy mierci b³. Matki Teresy z Kalkuty w
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Indiach. Rozpoczê³y siê one uroczyst¹
Msz¹ w. w niedzielê, 26 sierpnia w przeddzieñ rocznicy 97 urodzin opiekunki trêdowatych, nêdzarzy i sierot. B³ogos³awiona
Matka Teresa zmar³a 5 wrzenia 1997 r.
W ramach inauguracji obchodów odby³y siê: modlitwa ekumeniczna, koncert oraz
otwarcie wystawy filatelistycznej powiêconej za³o¿ycielce misjonarek mi³oci.
Od 27 sierpnia do 4 wrzenia we
wszystkich kocio³ach Kalkuty odprawiana
by³a nowenna w intencji b³. Matki Teresy.
Na dzieñ przed rocznic¹ mierci wieczorem odprawione zosta³y Msze w. Dziêkczynne, a 5 wrzenia, w rocznicê mierci,
ulicami miasta przesz³a procesja ze wiecami. W tym dniu obok modlitwy pokoju z
udzia³em przedstawicieli ró¿nych religii
odby³y siê tak¿e liczne nabo¿eñstwa i imprezy kulturalne.
Matka Teresa urodzi³a siê 27 sierpnia
1910 r. jako Agnes Gonxha Bojaxhiu w katolickiej rodzinie albañskiej w Skopje, stolicy dzisiejszej Macedonii. W wieku 18 lat
przyby³a do Indii jako siostra loretanka. W
1950 r. opuci³a swój zakon i za³o¿y³a zgromadzenie misjonarek mi³oci, aby zaj¹æ siê
najbiedniejszymi i najbardziej opuszczonymi ludmi, których spotyka³a wokó³ siebie.
Zmar³a 5 wrzenia 1997 r. w wieku 87 lat.
Dzi za³o¿one przez ni¹ zgromadzenie
jest jedn¹ z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê
wspólnot zakonnych na wiecie, licz¹c¹
ponad 4,5 tys. sióstr na wszystkich kontynentach. Zakonnice, wci¹¿ nazywane siostrami Matki Teresy, troszcz¹ siê o chorych nêdzarzy, umieraj¹cych, sieroty, chorych na tr¹d i na AIDS. W 1979 r. Matka
Teresa otrzyma³a Pokojow¹ Nagrodê Nobla. 19 padziernika 2003 Jan Pawe³ II
og³osi³ j¹ b³ogos³awion¹. Jej proces beatyfikacyjny by³ najkrótszy we wspó³czesnych
dziejach Kocio³a.

Chc¹c umo¿liwiæ jak najszybsze og³oszenie jej b³ogos³awion¹, Jan Pawe³ II wyj¹tkowo uchyli³ obowi¹zuj¹c¹ w Kociele
zasadê, wed³ug której proces beatyfikacyjny mo¿na otworzyæ najwczeniej piêæ lat
po mierci danej osoby. Watykañska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zebra³a
dot¹d 35 tysiêcy stron dokumentów i wiadectw powiêconych ¿yciu i wierze Matki
Teresy. W procesie zeznawa³o ponad 100
wiadków. Do uznania Matki Teresy za
wiêt¹, wymaga siê zatwierdzonego przez
Koció³ drugiego cudu, dokonanego ju¿ za
przyczyn¹ B³ogos³awionej. Matka Teresa
jest jedn¹ z najpopularniejszych i najbardziej szanowanych postaci w wielokulturowych i wieloreligijnych Indiach.
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA:
BURZA USZKODZI£A KAPLICE
I ZABYTKOWY DRZEWOSTAN
Gwa³towna burza, która przesz³a nad
Kalwari¹ Zebrzydowsk¹, zniszczy³a zabytkowy drzewostan na Dró¿kach i spowodowa³a uszkodzenia kilku kaplic.
W nocy 23 sierpnia z czwartku na pi¹tek, gwa³towna burza, która przesz³a nad
Kalwari¹ Zebrzydowsk¹, zniszczy³a zabytkowy drzewostan na Dró¿kach i spowodowa³a uszkodzenia kilku kaplic.
Szalej¹ca wichura wyrwa³a z korzeniami ponad 50 drzew, w tym kilkusetletnie
dêby, lipy, jesiony i kasztany. Co najmniej
100 innych drzew nadaje siê do usuniêcia
z powodu z³amanych b¹d powa¿nie
uszkodzonych konarów.
Kustosz kalwaryjskiego sanktuarium o.
Muskus poinformowa³, ¿e najwiêksze zniszczenia wichura spowodowa³a na Dró¿kach od Domku Matki Bo¿ej, przez Koció³
Grobu NMP, a¿ do bazyliki. S¹ to miejsca,
po których 24 i 26 sierpnia sz³y rzesze
pielgrzymów modl¹cych siê w procesjach
Zaniêcia i Wniebowziêcia NMP. Równie
powa¿ne zniszczenia zaobserwowano w
okolicach Kaplicy Pi³ata, Szymona Cyrenejczyka i w. Weroniki.
Wyrywane z korzeniami drzewa oraz
od³amane konary uszkodzi³y kilka dró¿kowych kaplic. Zniszczone zosta³y m.in. dachy na Kaplicy Anio³a Stró¿a, tzw. Anio³ku, Kaplicy Po¿egnania z Aposto³ami i Kaplicy Wniebowziêcia NMP.
KA£KÓW: HOSPICJUM
DLA CHORYCH
NA STWARDNIENIE
Trwaj¹ prace przy tworzeniu hospicjum
i budowie domu rekolekcyjno-rehabilitacyjnego w sanktuarium Matki Bo¿ej Bolesnej
Królowej Polski w Ka³kowie-Godowie.
Sanktuarium, które w ubieg³ym roku odwiedzi³o prawie 700 tysiêcy pielgrzymów
s³ynie z tego, ¿e jest nie tylko miejscem
kultu maryjnego i orodkiem pracy duszpasterskiej, ale instytucj¹ charytatywn¹
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wspomagaj¹c¹ materialnie i duchowo tysi¹ce potrzebuj¹cych.
W tym roku kustosz sanktuarium ks.
pra³at Wala zamierza uruchomiæ hospicjum
dla chorych na stwardnienie rozsiane. Bêd¹
to dwupokojowe pomieszczenia, które ³¹cznie bêd¹ mog³y przyj¹æ 25 osób. Na ten
cel zostanie zaadaptowanych czêæ domków, w których mieszcz¹ siê obecnie
Warsztaty Terapii Zajêciowej. Taka jest potrzeba chwili - t³umaczy ks. Wala.
Hospicjum bêdzie prowadzi³o ma³¿eñstwo z Ostrowca wiêtokrzyskiego. Jedno
z ma³¿onków jest lekarzem. W tym roku powinna zakoñczyæ siê budowa domu przeznaczonego dla grup niepe³nosprawnych,
w którym bêd¹ siê odbywa³y turnusy rekolekcyjno-rehabilitacyjne.
50 ROCZNICA
PEREGRYNACJI OBRAZU
MATKI BO¯EJ
CZÊSTOCHOWSKIEJ
Dok³adnie 26 sierpnia minê³o 50 lat od
rozpoczêcia wêdrówki po Polsce kopii Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej. Idea peregrynacji narodzi³a siê w trudnym dla Kocio³a czasie. W latach 1953 - 56 kard. Stefan Wyszyñski opracowa³ program duchowego przygotowania narodu do jubileuszu
Tysi¹clecia Chrztu Polski. Istotn¹ czêci¹
tych przygotowañ sta³a siê peregrynacja rozumiana jako ingres Maryi w ¿ycie codzienne spo³eczeñstwa.
Myl o nawiedzaniu parafii przez Obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej ówczesny Prymas Polski podj¹³ jeszcze w Komañczy. Mia³o to byæ konsekwencj¹ Wielkiej Nowenny i odnowionych lubów Jasnogórskich. Sam kard. Wyszyñski tak t³umaczy³ sens Nawiedzenia: W okresie
Wielkiej Nowenny ca³y naród powinien nawiedziæ swoj¹ Królow¹ na Jasnej Górze,
ale to jest niewykonalne w stu procentach.
Zawsze kto nie bêdzie móg³ pojechaæ do
Czêstochowy. Dlatego poprosimy Matkê
Bo¿¹, aby niejako zesz³a ze swego Jasnogórskiego Tronu i odwiedzi³a wszystkie swe
dzieci, tam gdzie ¿yj¹, w ich parafiach.
W 1956 r. ks. Prymas powróci³ z wiêzienia, a ju¿ w roku nastêpnym zawióz³ papie¿owi Piusowi XII dwie kopie Cudownego
Obrazu z Jasnej Góry. 14 maja 1957 r. Ojciec wiêty w obecnoci biskupów powiêci³ Obraz Nawiedzenia i pozwoli³ przywieæ
go do Polski na wiêt¹ peregrynacjê po
wszystkich parafiach.
Nawiedzenie rozpoczê³o siê 26 sierpnia 1957 r. uroczystoci¹ ku czci Matki
Bo¿ej Czêstochowskiej na Jasnej Górze.
To w³anie dlatego kulminacja uroczystoci zwi¹zanych z 50-leciem peregrynacji odby³a siê 26 sierpnia w Sanktuarium.
Poprzedzi³a j¹ uroczysta nowenna i szereg nabo¿eñstw, modlitw, spotkañ, sympo-

zjów i konferencji.
Prze¿ywamy ten jubileusz w wymiarach religijnych i patriotycznych, bo jest to
dla nas bardzo wa¿ne. To jest wielki dar,
ale i zadanie, bymy ci¹gle od¿ywali w zawierzeniu Maryi  podkreli³ o. Bogdan
Waliczek, przeor Jasnej Góry. Doda³, ¿e
wêdrówka kopii Matki Bo¿ej Jasnogórskiej
jest przypomnieniem, ¿e Jasna Góra by³a i
jest duchow¹ stolic¹ Polski, ostoj¹ wiary i
miejscem nieustannego oddawania siê Matce Bo¿ej.
Obecnie peregrynacja Obrazu Nawiedzenia Matki Bo¿ej z Jasnej Góry trwa od
30 czerwca w diecezji kieleckiej. Nawiedzenie odbywa siê pod has³em: Maryjo, do
Syna swego nas prowad.
Podczas swej wêdrówki Maryja w znaku Jasnogórskiej Ikony odwiedzi 303 parafie na terenie diecezji kieleckiej. Nawiedzenie potrwa do 13 wrzenia 2008 roku.
Trasy przejazdu obrazu s¹ specjalnie
przystrajane, buduje siê powitalne bramy,
przyozdabia domy. Bogatej zewnêtrznej
oprawie towarzyszy wewnêtrzne skupienie
i modlitwa. Wszêdzie jest podobnie: kolejki przed konfesjona³ami, masowe przystêpowanie do Komunii w., pojednania zwanionych rodzin, pary ¿yj¹ce tylko w zwi¹zku cywilnym zawieraj¹ce lub kocielny,
nowe deklaracje trzewociowe.
Papie¿ Jan Pawe³ II tak pisa³ o duchowych owocach Nawiedzenia w licie skierowanym na rêce biskupa czêstochowskiego Stefana Bare³y: Cieszy nas ten Bo¿y
plon d³ugoletniej Peregrynacji Matki Bo¿ej
w naszych diecezjach i parafiach. Plon
obfity w trwa³e owoce, bo zrodzone z g³êbokiej przemiany wnêtrza, pod dzia³aniem
³aski; w woli ochrony i rozwoju dobra, które staje siê b³ogos³awieñstwem i si³¹ ¿ycia
dla ka¿dego, kto dobro to uznaje za wartoæ nadrzêdn¹.

BELGIA: 75 ROCZNICA
OBJAWIEÑ MATKI BO¯EJ
W BEAURAING
Koció³ w Belgii obchodzi³ 75 rocznicê
objawieñ Matki Bo¿ej w Beauraing. G³ówne uroczystoci odby³y siê w dniach 18-19
sierpnia 2007.
Miêdzy 29 listopada 1932 i 3 stycznia
1933 Maryja ze z³otym sercem ukaza³a
siê 33 razy piêciorgu dzieciom w Beauraing. Jedno z nich, 84-letnia Gilberte Degeimbre nadal ¿yje i mieszka we W³oszech.
Bia³a postaæ mia³a rozpostarte ramiona.
Widaæ by³o jej serce, którego barwa przypomina³a z³oto. Przekazywa³a dzieciom
przes³ania, m.in. Nieustannie siê módlcie,
Nawrócê grzeszników, Jestem Niepokalan¹ Dziewic¹, Jestem Matk¹ Bo¿¹, Królow¹ Nieba i Niech przybywaj¹ tu pielgrzymki.
Spokojna dot¹d wioska Beauraing sta³a siê orodkiem pielgrzymkowym, do któ-
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rego co roku przybywa 250-300 tys. wiernych. W 1943 r. miejscowy biskup AndréMarie Charue z Namur wyda³ dekret zatwierdzaj¹cy kult Matki Bo¿ej z Beauraing.
W 1947 r. rozpoczêto budowê sanktuarium,
za dwa lata póniej biskup Charue uzna³
nadprzyrodzony charakter objawieñ.
W 1968 r. po rozbudowie, zosta³ oddany do u¿ytku górny koció³ wraz z wielk¹
krypt¹. Od wielu lat do sanktuarium przybywaj¹ grupy Odnowy w Duchu wiêtym,
organizowane s¹ tu trzydniowe rekolekcje
i dni modlitw.
Uroczystoci jubileuszowe trwaj¹ od 29
listopada 2006 r. 15 sierpnia Msza w. z
sanktuarium by³a transmitowana przez Eurowizjê. Po po³udniu odby³ siê tradycyjny
obrzêd b³ogos³awienia dzieci. Jednak g³ówne obchody przypad³y na 18-19 sierpnia.
Z³o¿y³y siê na nie: czuwanie modlitewne,
procesja ze wiecami i Msza w. odprawiana pod przewodnictwem kard. Godfrieda
Danneelsa z Brukseli. Uroczystoci z okazji 75 rocznicy objawieñ zakoñcz¹ siê 29
listopada.
Rektor sanktuarium ks. Jacques Gilon
informuje, ¿e od 10 lat, dziêki dynamicznej grupie wolontariuszy, w Beauraing
przyjmuje siê tysi¹ce ludzi m³odych. Podkrela zarazem, ¿e paradoksalnie Beauraing jest bardziej znane za granic¹ ni¿ w
Belgii. Pielgrzymki przybywaj¹ tu z pó³nocnej Francji, podczas gdy Belgowie nie znaj¹
historii tego szczególnego miejsca. 75
rocznica objawieñ jest dla rektora dobr¹
okazj¹, by otworzyæ drzwi do Beauraing i
sprawiæ by bardzo ewangeliczne przes³anie Maryi, sta³o siê znane.
W. KINGA BÊDZIE PATRONK¥
SAMORZ¥DOWCÓW
W POLSCE
Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdzi³a w. Kingê jako patronkê samorz¹dowców w Polsce. Podczas czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy, 30 sierpnia br., dokument Stolicy Apostolskiej odczytany zosta³
tamtejszym radnym - inicjatorom pomys³u.
Prefekt Kongregacji napisa³ w licie, ¿e
wierni w Polsce otaczali i nadal otaczaj¹
wyj¹tkowym i ¿ywym kultem w. Kingê,
ksiê¿n¹, fundatorkê klasztoru Sióstr Klarysek w Starym S¹czu i patronkê diecezji tarnowskiej, która sprawuj¹c w³adzê okaza³a siê prawdziw¹ matk¹, szczególnie wobec ubogich i ucinionych. Dlatego Jego
Ekscelencja Arcybiskup Przemyski Obrz¹dku £aciñskiego Józef Michalik, przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski,
przychylaj¹c siê do licznych prób w³adz
cywilnych, zaaprobowa³ zgodnie z prawem,
wybór w. Kingi na patronkê wobec Boga
tych, którzy w Polsce z mandatu Narodu
pe³ni¹ publiczne urzêdy jako samorz¹dow-
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cy. Do prób przychyli³a siê równie¿ Kongregacja ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów.
Informacja dotar³a do szczawnickich
samorz¹dowców za porednictwem Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie. Rada Miasta
otrzyma³a kopiê dokumentu Stolicy Apostolskiej wraz z t³umaczeniem na jêzyk polski. Radnym odczytany zosta³ on podczas
sesji, która odby³a siê 30 sierpnia. Ponadto ustalono równie¿, ¿e na staros¹deckich
b³oniach, w miejscu kanonizacji patronki
samorz¹dowców, przy o³tarzu papieskim
(na zdjêciu) odbywaæ siê bêdzie w ka¿d¹
trzeci¹ niedzielê czerwca spotkanie samorz¹dowców oraz rodzin z diecezji tarnowskiej.
W regionie pieniñskim w. Kinga, córka króla wêgierskiego Beli IV, ¿ona Boles³awa Wstydliwego, otaczana jest szczególnym kultem. W Pieninach szuka³a schronienia, uciekaj¹c przez Mongo³ami, co
przez wieki zd¹¿y³o ju¿ obrosn¹æ w legendy przekazywane chêtnie przez mieszkañców. Miejscem schronienia mia³ byæ XIIIwieczny zamek pieniñski.
W Starym S¹czu ksiê¿na za³o¿y³a
klasztor Sióstr Klarysek, gdzie zmar³a w
1292 r. Beatyfikowana zosta³a przez papie¿a Aleksandra VIII w 1690 r. Æwieræ wieku
póniej papie¿ Benedykt XIII og³osi³ j¹ patronk¹ Polski i Litwy. wiêt¹ zosta³a og³oszona 16 czerwca 1999 r. przez papie¿a
Jana Paw³a II.
CHINY: ARESZTOWANO
BISKUPA KOCIO£A
PODZIEMNEGO
Bp Giulio Jia Zhiguo, ordynariusz diecezji Zhengding w chiñskiej prowincji Hebei zosta³ aresztowany rano, 23 sierpnia
br. W ten sposób chiñskie w³adze chcia³y
przeszkodziæ biskupowi podziemnego Ko-

cio³a w rozpowszechnianiu listu Benedykta XVI do katolików chiñskich oraz w organizowaniu spotkañ w celu wyjaniania tego
pisma diecezjanom.
Wed³ug potwierdzonych róde³ agencji Asia News hierarcha zosta³ aresztowany przez kilku policjantów i cz³onków biura
ds. religijnych i wywieziony w nieznane
miejsce.
W ostatnim czasie chiñskie w³adze zaostrzy³y dzia³ania przeciwko niezale¿nemu
od nich podziemnemu Kocio³owi wzmagaj¹c kontrole i aresztowania. Wed³ug róde³ Asia News, obecna seria aresztowañ
jest swoist¹ odpowiedzi¹ w³adz lokalnych
na list papieski, opublikowany 30 czerwca br.
Od lat bp Zhiguo pozostaje pod sta³ym
nadzorem policji. Zwykle aresztowany jest
prewencyjnie w przededniu najwa¿niejszych wi¹t katolickich. W sumie spêdzi³ w
wiêzieniach komunistycznych i w areszcie
domowym ponad 20 lat.
Komunistyczne w³adze nie uznaj¹ sakry bp Jia Zhiguo. Dlatego na ró¿ne sposoby utrudniaj¹ mu sprawowanie sakramentów i spotkania z podleg³ymi mu kap³anami. Wielokrotnie starano siê go zmusiæ do przyst¹pienia do uznawanego i kontrolowanego przez w³adze Patriotycznego
Stowarzyszenia Katolików Chiñskich, zrzeszaj¹cego kap³anów prorz¹dowych. Za bp
Zhiguo wielokrotnie wstawia³ siê m. in. Parlament Europejski. 73-letni obecnie hierarcha stoi na czele licz¹cej 250 tys. wiernych
diecezji Zhengding w najbardziej katolickiej prowincji Hebei. Szacuje siê, ¿e mieszka tam ok. 1,5 mln katolików.
CHINY: SERWISY
INTERNETOWE MUSIA£Y
USUN¥Æ LIST PAPIE¯A
Chiñskie serwisy internetowe zamieci-

3/2007
³y list Benedykta XVI do katolików chiñskich
30 czerwca, nied³ugo po opublikowaniu go
przez Watykan. Kilka godzin póniej otrzyma³y jednak nakaz usuniêcia listu. Jeden
z ksiê¿y prowadz¹cych taki serwis przyzna³, ¿e 29 czerwca przyszli do niego
urzêdnicy i pytali o list, jednak nie zabronili
mu wyranie publikowania go. Nastêpnego dnia zamieci³ list na stronie, a 1 lipca
powiedziano mu, ¿e jest to zabronione.
Równie¿ inne katolickie serwisy w Chinach
dosta³y ostrze¿enie, aby listu nie zamieszczaæ lub go usun¹æ. ród³a podaj¹, ¿e 2
lipca pe³ny tekst listu mo¿na by³o znaleæ
na 5 chiñskich stronach.
Nie pierwszy raz nie pozwala siê nam
umieszczaæ depesz i artyku³ów w internecie, zw³aszcza dotycz¹cych relacji ChinyWatykan i tego, co mówi kard. Joseph Zen
Ze-kiun z Hongkongu  stwierdza pogodzony z decyzj¹ w³adz ksi¹dz. Wierzy, ¿e
chiñscy katolicy dotr¹ do listu inn¹ drog¹.
HOLANDIA: MANDAT
ZA ZBYT G£ONE DZWONY
W KOCIELE
Mandat w wysokoci 5 tysiêcy euro na³o¿y³y w³adze holenderskiej miejscowoci
Tilburg na katolickiego ksiêdza. Powodem
dotkliwej kary finansowej by³y kocielne
dzwony, które  zdaniem s¹siaduj¹cych ze
wi¹tyni¹ mieszkañców  dzwoni¹ rano
zbyt g³ono.
Obyczaj dzwonienia na poranne nabo¿eñstwo proboszcz parafii w. Ma³gorzaty
ks. Harm Schilder wprowadzi³ pó³ roku
temu. Dwiêk dzwonów rozlega³ siê dok³adnie o 7.15.
Z tego powodu do lokalnego magistratu zaczê³y nap³ywaæ liczne skargi. Wkrótce w³adze miejskie uzna³y, ¿e kap³an ³amie prawo zwi¹zane z regulacjami dotycz¹cymi stosownych w miecie norm ha³asu.
Zdaniem urzêdników ksi¹dz nie mo¿e u¿ywaæ dzwonów, kiedy mu siê podoba i zadaniem samorz¹dowców jest powstrzymanie go przed kolejnymi próbami ³amania
przepisów.
W specjalnym owiadczeniu przedstawiciele diecezji Den Bosch, do której nale¿y parafia w Tilburg, poinformowali, ¿e w³adze kocielne wezwa³y proboszcza do zaprzestania dzwonienia i namawiaj¹ do zainstalowania mniejszych i cichszych dzwonów. Jak dot¹d ks. Schilder nie zap³aci³
mandatu. Miasto grozi wys³aniem komornika.
Na stronie internetowej parafii mo¿na
przeczytaæ owiadczenie, ¿e parafia ma legalne prawo do u¿ywania dzwonów, które
przypominaj¹ o porannej Mszy w. Ludzie,
którym przeszkadzaj¹ dzwony powinni pamiêtaæ, ¿e modlimy siê za nich podczas
tych nabo¿eñstw- napisano w owiadczeniu.

WIETNAM: PONAD 150 TYS.
PIELGRZYMÓW
W SANKTUARIUM W LA VANG
Ponad 150 tys. osób, zarówno chrzecijan jak i buddystów, pielgrzymowa³o w
uroczystoæ Wniebowziêcia do sanktuarium maryjnego w La Vang. Po³o¿ona w
archidiecezji Hue w centralnym Wietnamie
wi¹tynia zosta³a wzniesiona na pami¹tkê
objawieñ maryjnych z 1798 r., gdy Maryja
ukaza³a siê grupie katolickich uchodców.
Punktem centralnym tegorocznych obchodów by³a Msza w. koncelebrowana
przez 126 ksiê¿y z kraju i ca³ego wiata.
Eucharystii przewodniczy³ abp Etienne
Nguyen Nhu The, metropolita archidiecezji Hue. Wietnamczycy, którzy przybyli do
sanktuarium w wiêto Wniebowziêcia, wierz¹, ¿e Maryja pomaga im w przezwyciê¿aniu obecnych zagro¿eñ, niesprawiedliwoci spo³ecznej, materializmu i konsumpcjonizmu.
W 1798 r. w miejscu stoj¹cej obecnie
wi¹tyni chronili siê wietnamscy katolicy
przeladowani przez miejscowego króla.
Wed³ug lokalnej tradycji mia³a im siê kilkakrotnie objawiæ Matka Bo¿a, zachêcaj¹c do
ufnoci. Po ustaniu przeladowañ zbudowano w La Vang drewnian¹ kaplicê, któr¹
jednak w po³owie XIX w. spalili nowi przeladowcy. Relacje naocznych wiadków objawieñ w La Vang zaginê³y. By³y przechowywane w archiwum diecezjalnym w Hue,
które uleg³o zniszczeniu podczas dwóch lokalnych powstañ w 1833 i 1861 r. Od 1885
r. w La Vang istnieje murowany koció³, kilkakrotnie powiêkszany.
W 1961 r., na pami¹tkê zjednoczenia
kraju i przywrócenia wolnoci religijnej, biskupi Wietnamu Po³udniowego rozpoczêli
budowê nowej wi¹tyni, og³aszaj¹c jednoczenie La Vang narodowym centrum maryjnym. W tym samym roku papie¿ Jan
XXIII podniós³ koció³ w La Vang do godnoci bazyliki mniejszej. Od tego czasu
budowano sanktuarium z wielkim rozmachem. Wokó³ Placu Ró¿añca z 15 symbolicznymi figurami nawi¹zuj¹cymi do tajemnic ró¿añca wybudowano m.in. dom dla
pielgrzymów i orodek rekolekcyjny, natomiast w kociele powiêcono o³tarz z kamieni szlachetnych. Jednak podczas drugiej wojny wietnamskiej w 1972 r. wszystkie zabudowania znajduj¹cego siê w strefie walk La Vang ca³kowicie zniszczono.
Re¿im komunistyczny do dzi niechêtnie patrzy na wielkie pielgrzymki do La
Vang. S¹ one sol¹ w oku dla w³adz równie¿ dlatego, ¿e przypominaj¹ o wspania³ej karcie w historii katolicyzmu wietnamskiego. Zmar³emu w 1799 r. w Sajgonie
wikariuszowi apostolskiemu Pierre-Josephowi-Georgesowi Pigneau de Behaine zawdziêcza³ tron cesarz Gialong z Annamu.

Prze³om XVIII i XIX wieku by³ dla Kocio³a
katolickiego w Wietnamie czasem rozkwitu. Okres ten zakoñczy³ siê za panowania
kolejnego cesarza Minhmenha (od 1820 r.),
ponown¹ fal¹ krwawych przeladowañ.
Mimo najró¿niejszych zagro¿eñ i szykan Wietnamczycy licznie pielgrzymuj¹ do
La Vang. Jubileuszowe uroczystoci w 200
rocznicê objawieñ maryjnych w La Vang
zgromadzi³y nawet kilkaset tysiêcy pielgrzymów. By³o to najwiêksze zgromadzenie ludzi w Wietnamie od czasu ponownego
zjednoczenia kraju w 1976 r. Na zakoñczenie rocznych obchodów 200-lecia sanktuarium w La Vang biskupi pragnêli zaprosiæ
papie¿a Jana Paw³a II, na co jednak w³adze nie zezwoli³y. Nie zgodzi³y siê nawet
na przyjazd do La Vang kard. Hugo Sancheza, pochodz¹cego z Filipin pracownika Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej,
który zosta³ mianowany specjalnym wys³annikiem papieskim na te uroczystoci.
W zwi¹zku z tym zamkniêciu roku jubileuszowego przewodniczy³ 80-letni wówczas
arcybiskup Hanoi, kard. Paul Joseph Pham
Dinh Tung.
NIEMCY: CHRZECIJAÑSCY
KIBICE NA STADIONACH
Na niemieckich stadionach coraz bardziej widoczni s¹ cz³onkowie chrzecijañskich klubów kibica. Troszcz¹ siê oni o
wzajemne poszanowanie, tolerancjê i pokojow¹ atmosferê podczas pi³karskich
rozgrywek.
Jak donosi strona internetowa Rady
Kocio³ów Ewangelickich w Niemczech
(EKD) chrzecijañscy kibice z klubu o
nazwie Totalna ofensywa pij¹ podczas
meczu tylko dwa piwa i nikogo nie obra¿aj¹. Klub zosta³ za³o¿ony w czerwcu 2005
r. w Hamburgu. Zrzesza ponad 300 fanów
pi³ki no¿nej. Jest jednym z najwiêkszych
klubów kibica w Niemczech. Jego cz³onkowie pochodz¹ z 50 wspólnot ewange-
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lickich i katolickich parafii.
Podczas meczów z udzia³em dru¿yny
Hamburger SV cz³onkowie Totalnej ofensywy wywieszaj¹ transparent z napisem
Jezus uzdrawia. Obok manifestowania
swojej wiary i wspierania swojej dru¿yny
chrzecijañscy kibice z Hamburga sprzeciwiaj¹ siê wszelkim formom przemocy tak
na stadionach, jak i poza nimi. Walcz¹ z
wszelkimi przejawami rasizmu, nietolerancji i obra¿ania przeciwników. Zgodnie
ze statutem klubu podczas meczów wyjazdowych swojej dru¿yny chrzecijañski kibic
ogranicza siê do spo¿ycia tylko dwóch butelek piwa.
Chrzecijañski klub kibica dzia³a tak¿e
przy drugoligowej dru¿ynie 1. FC Köln.
Istnieje on od 1999 r. i nosi nazwê TORA
ET LABORA.
Drzwi Niemieckiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej (DFB) dla chrzecijañskich kibiców
stoj¹ zawsze otworem. Przewodnicz¹cy
DFB, Theo Zwanziger jest im wdziêczny
za ich wk³ad w szerzenie kultury pokojowego wspó³¿ycia, wzajemnego respektu,
tolerancji i radoci.
BRAZYLIA: NAJSTARSZY
NEOPREZBITER WIATA
Valdomiro Marcon, 74-letni mieszkaniec Brazylii, przyj¹³ wiêcenia kap³añskie.
Tym samym sta³ siê najstarszym neoprezbiterem na wiecie. Zosta³ skierowany do
pos³ugi duszpasterskiej wród ¿o³nierzy w
stolicy kraju, Brazylii. wiêceñ udzieli³ mu
18 sierpnia 2007 arcybiskup polowy Brazylii
Osvino José Both w katedrze w Passo Fundo. Nazajutrz w tej wi¹tyni neoprezbiter
odprawi³ Mszê w. prymicyjn¹.
Ks. Marcon pochodzi ze stanu Rio
Grande do Sul w po³udniowej Brazylii.
Urodzi³ siê w miejscowoci Tapejara 23
wrzenia 1934 r. Jako bardzo m³ody cz³owiek wst¹pi³ do seminarium kapucynów,
gdzie przebywa³ siedem i pó³ roku. W 1955
r. pozna³ swoj¹ przysz³¹ ¿onê, Léliê Rech
Pelletti, z któr¹ prze¿y³ 47 lat w zwi¹zku
ma³¿eñskim. Mia³ z ni¹ dwie córki i syna,
doczeka³ siê ju¿ piêciorga wnuków. Mieszkali w Paso Fundo, gdzie Valdomiro pracowa³ jako ksiêgowy, za ostatnio jako audytor podatkowy. Jednoczenie anga¿owa³
siê w dzia³alnoæ ruchów kocielnych, w
tym Odnowy w Duchu wiêtym.
We wrzeniu 2006 r. zmar³a jego ¿ona.
Postanowi³ wówczas zostaæ ksiêdzem, w
czym uzyska³ wsparcie biskupa diecezji
Passo Fundo i arcybiskupa polowego. Od
stycznia 2007 r. studiowa³ teologiê w Brazylii. Jako motto pos³ugi ks. Marcon przyj¹³
s³owa proroka Jeremiasza: Uwiod³e
mnie, Panie, a ja pozwoli³em siê uwieæ.
GDAÑSK:
NOWE SANKTUARIUM
Gdañsk ma nowe sanktuarium - Matki

40

Bo¿ej £askawej ze Stanis³awowa. Ikona
Matki Bo¿ej £askawej, bêd¹ca kopi¹ wizerunku jasnogórskiego, trafi³a do gdañskiego kocio³a pw. wiêtych Aposto³ów
Piotra i Paw³a po II wojnie wiatowej.
Koció³ pw. wiêtych Aposto³ów Piotra
i Paw³a od 1959 r. jest miejscem szczególnego kultu Matki Bo¿ej £askawej ze
Stanis³awowa. Tu ³¹cz¹ siê w modlitwie katolicy i Ormianie, dla których po II wojnie
wiatowej Gdañsk sta³ siê nowym domem.
Wizerunek Matki Bo¿ej £askawej to kopia
ikony jasnogórskiej. Ró¿ni j¹ brak blizny.
Cudowny wizerunek Matki Bo¿ej £askawej, koronowany 30 maja 1937 r., trafi³
do Gdañska z katolickiego kocio³a ormiañskiego w Stanis³awowie, po zakoñczeniu
II wojny wiatowej, wraz z ks. Kazimierzem
Filipiakiem. Kap³an cigany przez w³adze
komunistyczne, w 1958 r., po wieloletniej
tu³aczce, znalaz³ schronienie w gdañskim
kociele wiêtych Aposto³ów Piotra i
Paw³a, a ikona znalaz³a siê w zakrystii
wi¹tyni, wówczas jeszcze le¿¹cej w ruinie.
Wiosn¹ 1959 r. zakrystia zosta³a
powiêcona i sta³a siê kaplic¹ cudownego
obrazu Matki Bo¿ej £askawej. Pozosta³a
ni¹ prawie 50 lat. Z okazji ustanowienia
sanktuarium dokonana zosta³a uroczysta
intronizacja obrazu do nowego, g³ównego
o³tarza. Równie¿ w nowym o³tarzu znalaz³y
miejsce pami¹tki ze Stanis³awowa. Gdañski artysta rzebiarz Stanis³aw Wyrostek
dokona³ adaptacji elementów o³tarza, które
podobnie jak ikonê, przywióz³ ze Stanis³awowa ks. Filipiak.
Obraz Matki Bo¿ej £askawej pochodzi
najpewniej ze szko³y polskiej wieku XVII.
Namalowany zosta³ temper¹ na p³ótnie
rozpiêtym na sosnowej desce. W kronikach
kocio³a ormiañskiego odnotowano, ¿e
powsta³ na ¿yczenie pisarza gminy ormiañskiej w Stanis³awowie, który potem mod-

l¹c siê przed tym obrazem, zosta³ wyleczony ze lepoty. Wkrótce i inni wierni zaczêli
dowiadczaæ niezwyk³ych ³ask. W powszechnej opinii stanis³awowski wizerunek dorównywa³ jasnogórskiemu. Czciciele Matki
Bo¿ej £askawej mawiali: Je¿eli nie mo¿esz
odbyæ pielgrzymki do Czêstochowy i tam
upaæ na twarz przed Jasnogórsk¹ Panienk¹, udaj siê do Niej w Stanis³awowie, a
nie zawiedziesz siê w swojej nadziei.
Wizerunek Matki Bo¿ej £askawej to
tzw. obraz p³acz¹cy. £zy p³yn¹ce z oczu
Maryi obserwowano wielokrotnie, a zapowiada³y zwykle upadek obyczajów, zw³aszcza w czasach saskich.
Przed obrazem dokona³o siê wiele cudów, m.in. uzdrowienia z choroby oczu oraz
febry. Do 1883 r. zanotowano 738 cudów
potwierdzonych przez abp. Miko³aja Isakowicza. Liczba uzdrowieñ i interwencji w
sprawach trudnych powiêksza³a siê o kolejne setki, co wierni potwierdzali wotami i
listami. Wierni wci¹¿ przynosz¹ w podziêce
za otrzymane ³aski nowe wota. Matko Naj-

wiêtsza, mam na imiê Micha³ek. Proszê,
aby tata przesta³ piæ i w domu nie by³o wiêcej awantur  napisa³ ma³y ch³opiec w grubej ksiêdze prób i podziêkowañ do Matki
Bo¿ej, wy³o¿onej w kociele.
Ta uroczystoæ to dla naszej wspólnoty
i ca³ego Kocio³a wielkie wiêto, cudowny
obraz Matki Bo¿ej £askawej znajduje
miejsce w g³ównym o³tarzu, staje siê dostêpny dla wielkich rzesz wiernych  cieszy
siê ks. Annusewicz, od dwunastu lat proboszcz wspólnoty u w. Piotra i Paw³a.
W tym roku przypada 70 rocznica koronacji cudownego obrazy Matki Bo¿ej £askawej ze Stanis³awowa. Odpust ku czci
Najwiêtszej Maryi Panny £askawej
wspólnota wiêtuje w niedzielê przed
Wniebowst¹pieniem Pañskim. Gdañscy
Ormianie spotykaj¹ siê w sanktuarium
Matki Bo¿ej £askawej kilka razy w roku,
przede wszystkim w zwi¹zku z odpustem
w rocznicê koronacji obrazu oraz w uroczystoæ Trzech Króli, czyli Objawienia Pañskiego, które wed³ug tradycji ormiañskiej
wi¹¿e siê z powiêceniem wody i odnowieniem przyrzeczeñ chrzcielnych, pami¹tk¹ chrztu Armenii. Na pami¹tkê cudu p³acz¹cego obrazu w dniu 21 sierpnia ka¿dego roku wiernym udzielane s¹ szczególne
³aski przez b³ogos³awieñstwo relikwiarzem
z tuwalni¹ £ez Matki Bo¿ej. W ka¿d¹ rodê
o godz. 17.30 przed obliczem Matki Bo¿ej
w czasie nowenny odczytywane s¹ wszystkie intencje wpisane do ksiêgi prób.
Wspólnota parafialna w. Aposto³ów
Piotra i Paw³a w ubieg³ym roku wiêtowa³a
550-lecie istnienia parafii. Przez szeæ wieków w wi¹tyni gromadzili siê na modlitwie
wierni czterech wyznañ chrzecijañskich:
katolicy, luteranie, kalwini i ormianie. W
ubieg³ym roku abp Goc³owski dokona³ rekonsekracji kocio³a, podwigniêtego z powojennej ruiny.
POLSKI KOCIÓ£ WIÊTUJE
750 ROCZNICÊ MIERCI
W. JACKA
W tym roku przypad³a 750 rocznica
mierci w. Jacka Odrow¹¿a, za³o¿yciela
polskich dominikanów. wiêty, umieraj¹c
15 sierpnia 1257 r. w krakowskim klasztorze, przykaza³ wspó³braciom: ¯ebycie
byli pokorni, mieli wzajemn¹ mi³oæ i zachowali dobrowolne ubóstwo.
Zas³ugi zakonu dla rozwoju chrzecijañstwa w Polsce s¹ wielkie. Pierwsi dominikanie stali siê wspó³twórcami polskiej
duszy. Równie¿ dziêki nim XIII w. zapisa³
siê jako najp³odniejszy pod wzglêdem duchowym w historii redniowiecznej Polski.
Przeor poznañskiego klasztoru, o. Kruczek  podczas uroczystoci ku czci w.
Jacka  dziêkowa³ Bogu za tego wielkiego
aposto³a, misjonarza i g³osiciela S³owa
Bo¿ego, jak nazwa³ w. Jacka. Za jego

wstawiennictwem przeor modli³ siê te¿ do
Stwórcy o to, by mia³ w opiece wspó³czesnych dominikanów, aby tak jak w. Jacek
mieli odwagê g³osiæ wiernym Ewangeliê.
w. Jacek Odrow¹¿ urodzi³ siê w 1183
r. w zas³u¿onej dla Polski szlacheckiej
rodzinie. Po studiach na uniwersytetach w
Pary¿u i Bolonii w 1221 r. wraz z b³. Czes³awem przyj¹³ habit dominikañski z r¹k w.
Dominika w rzymskim klasztorze w. Sabiny. Wkrótce potem za³o¿yciel Zakonu
Kaznodziejskiego, jak brzmi pe³na nazwa
dominikanów, wys³a³ go do Polski.
Po powrocie z Rzymu w. Jacek za³o¿y³
klasztory dominikañskie w Gdañsku, Che³mie, Elbl¹gu, Toruniu, a tak¿e w Rydze,
Dorpacie i Królewcu. Aposto³owa³ tak¿e na
Rusi, zak³adaj¹c klasztory w Kijowie i Haliczu. Zmar³ 15 sierpnia 1257 r. w Krakowie.
W 1594 r. kanonizowa³ go papie¿ Klemens
VIII. Jest patronem archidiecezji katowickiej
i diecezji opolskiej, a tak¿e Krakowa, Kijowa
i Wroc³awia. Do Poznania dominikanie
przybyli w 1231 r., jednak w czasie zaborów
Prusacy wypêdzili ich. Zakonników w
charakterystycznych bia³o-czarnych
habitach sprowadzi³ ponownie w 1935 r.
ówczesny Prymas Polski, kard. August
Hlond i powierzy³ im opiekê duszpastersk¹
nad studentami.
WIÊTY KRZY¯:
MIESZKANKA LUBLINA
UZDROWIONA
M³oda dziewczyna chora na nieuleczaln¹ chorobê gor¹co modli³a siê przy
relikwiach Krzy¿a wiêtego. O tym miejscu
niedawno pisalimy. Po powrocie do domu
i konsultacjach lekarskich okaza³o siê, ¿e
zosta³a uzdrowiona  powiedzia³ o. Damian
Kopyto z klasztoru na wiêtym Krzy¿u.
M³oda kobieta, która kilka tygodni temu
przyjecha³a do wiêtokrzyskiego sanktuarium z Lublina, twierdzi, ¿e zosta³a uz-
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drowiona po modlitwie wraz z bliskimi w
kaplicy Olenickich przed Relikwiami
Krzy¿a wiêtego. Cud ten uznali jej bliscy
po badaniach lekarskich, jakie przeprowadzono po powrocie chorej do domu. Lekarze nie potrafili w medyczny sposób wyt³umaczyæ nag³ego uzdrowienia.
Dziewczyna odwiedzi³a ju¿ nasz
klasztor, aby podziêkowaæ Bogu za ³aski,
jakich dozna³a. Obecnie przygotowywana
jest dokumentacja medyczna tego zjawiska. Na temat cudu wypowie siê tak¿e specjalna komisja kocielna. O cudach, dziej¹cych siê w klasztorze podczas modlitw
przy relikwiach Krzy¿a wiêtego, wierni
donosz¹ prawie codziennie.
Sanktuarium wiêtokrzyskie prowadz¹
oblaci Maryi Niepokalanej. Jest ono najstarsze w Polsce i znajduje siê w Górach wiêtokrzyskich niemal na szczycie góry zwanej
wiêtym Krzy¿em, £ys¹ Gór¹ lub £ycem
 595 m. Odleg³e jest 40 km od Kielc i 60
km od Sandomierza. Do czasu obrony Jasnej Góry przed Szwedami by³o to g³ówne
miejsce pielgrzymkowe w Polsce. Wed³ug
tradycji benedyktyñskiej, powtórzonej przez
Jana D³ugosza, pierwszy koció³ (rotundê)
wznios³a tam D¹brówka, natomiast opactwo benedyktyñskie mia³ za³o¿yæ Boles³aw
Chrobry w 1006 r. Z kolei relikwiarz z cz¹stkami Drzewa Krzy¿a wiêtego, wed³ug
legendy, podarowa³ klasztorowi w XII w. w.
Emeryk, syn w. Stefana I, króla wêgierskiego.
WARSZAWA: EKUMENICZNA
MODLITWA PRZY RELIKWIACH
W. KATARZYNY
Zwierzchnik Autonomicznej Cerkwi
Prawos³awnej Góry Synaj abp Damian
wzi¹³ udzia³ w ekumenicznej modlitwie w
katolickim kociele w. Katarzyny w Warszawie. Przywióz³ ze sob¹ relikwie w.
Katarzyny, mêczennicy, której 1700 rocznica mierci przypada w tym roku. Relikwie
zostan¹ zawiezione na Górê Grabarkê, ale
powróc¹ do kocio³a na warszawskim S³u¿ewie.
Abp Damian jest jednoczenie prze³o¿onym klasztoru pod wezwaniem w.
Katarzyny na Górze Synaj. Jest to najstarszy na wiecie klasztor, czynny nieprzerwanie od VI wieku. Stamt¹d biskup przywióz³ relikwie wiêtej, które goci³y w
Polsce do 22 sierpnia. Do tego czasu odwiedzi³y m.in. Warszawê, Grabarkê, Bia³ystok, Hajnówkê i Jab³eczn¹. Cz¹stka
relikwii zosta³a w katolickim kociele w.
Katarzyny na warszawskim S³u¿ewie.
W uroczystoci uczestniczy³ metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz oraz
zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego
Kocio³a Prawos³awnego abp Sawa.
Abp Nycz wyrazi³ nadziejê, ¿e wi¹tynia
stanie siê nie tylko miejscem szczególnego
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kultu wiêtej, ale i ekumenicznych spotkañ.
Przypomnia³ te¿, ¿e dowiedzia³ siê o
swojej nominacji na arcybiskupa Warszawy
przebywaj¹c w klasztorze na Synaju.
Z kolei abp Damian przypomnia³ wizytê
Jana Paw³a II na Synaju. Zwróci³ uwagê,
¿e papie¿ czci³ w. Katarzynê okrelaj¹c j¹
przydomkiem Aleksandryjskiej. Hierarcha
podkreli³ tak¿e, ¿e klasztor na Synaju
zawsze utrzymywa³ dobre stosunki z
Kocio³em katolickim.
Na koniec zabra³ g³os abp Sawa. Zaznaczy³, ¿e w. Katarzyna jest wzorem mêstwa i wytrwa³oci w wierze. Czêsto nie
uwiadamiamy sobie, ¿e nikt nas nie po³¹czy jeli nie zrobi tego Bóg i wiêci, których
modlitwa wspomaga nasz¹ - zaznaczy³.
Na zakoñczenie uroczystoci hierarchowie oraz wierni oddali czêæ relikwiom
w. Katarzyny. Zostan¹ one na sta³e w tym
kociele po powrocie z Góry Grabarki,
gdzie 19 sierpnia oddawali im czeæ prawos³awni pielgrzymi zgromadzeni tam na
uroczystociach Przemienienia Pañskiego.
Góra Synaj znana jest jako miejsce,
gdzie Moj¿esz otrzyma³ od Boga tablice z
dziesiêciorgiem przykazañ. Na pocz¹tku
szóstego stulecia cesarz Justynian nakaza³
zbudowaæ u podnó¿a góry klasztor
istniej¹cy do dzi. Dopiero po z³o¿eniu tam
relikwii w. Katarzyny nast¹pi³ rozwój ¿ycia
monastycznego. Wed³ug przekazów,
pochodzi³a ona z mo¿nego rodu z
Aleksandrii w Egipcie, zmar³a w wieku 17
lat. Zamordowano j¹ na pocz¹tku IV wieku
za wyznawanie chrzecijañstwa. Jej
relikwie przeniesiono na Górê Synaj ok.
800 roku z Aleksandrii z obawy przed
zbezczeszczeniem ich przez Arabów.
Dla wyznawców prawos³awia w Polsce
przywiezienie relikwii w. Katarzyny jest
wydarzeniem historycznym, bo zdarzy³o siê
to po raz pierwszy.
Na przestrzeni lat w ramach kompleksu
klasztornego na Górze Synaj wybudowano
ok. 20 wi¹tyñ. G³ówn¹ wi¹tyni¹ jest
cerkiew pw. Przemienienia Pañskiego. Monaster posiada filie na terenie Kairu (Egipt),
Libanu, Cypru, Grecji oraz Konstantynopola. W Kairze bracia prowadz¹ szko³ê.
Obecnie terytorium Synaj tworzy
Autonomiczn¹ Cerkiew Prawos³awn¹
wiêtej Góry Synaj. Autonomia wchodzi w
sk³ad patriarchatu jerozolimskiego. Zwierzchnik Cerkwi jest równoczenie prze³o¿onym monasteru. Od 23 grudnia 1973 r. funkcjê tê pe³ni arcybiskup Damian. W³adyka
Damian najczêciej przebywa w Kairze lub
Raifie (Liban).
W£OCHY: LINIE LOTNICZE
PRZYJAZNE PIELGRZYMOM
Szukam Twego oblicza Panie - takim
napisem opatrzone zostan¹ samoloty linii
lotniczej Mistral Air z pielgrzymami na
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pok³adzie. Dodatkowo obs³uga tych
samolotów bêdzie specjalnie szkolona w
celu zachowania religijnego charakteru
podró¿y - to postanowienia umowy, jak¹
w³oski przewonik podpisa³ niedawno z
rzymsk¹ agencj¹ pielgrzymkow¹ Opera
Romana Pellegrinaggi.
Przedstawiciel tego zwi¹zanego z
Watykanem biura podró¿y, ks. Cesare
Atuire deklaruje, ¿e decyzja o podjêciu
inicjatywy podyktowana by³a chêci¹
zapewnienia jak najlepszych warunków
wci¹¿ rosn¹cej liczbie pielgrzymów. W
ubieg³ym roku ponad 150 mln ludzi
odwiedzi³o ró¿ne sanktuaria na ca³ym
wiecie. Pierwszy próbny lot pielgrzymkowy odby³ siê 27 sierpnia. Wiernym udaj¹cym siê do sanktuarium maryjnego w
Lourdes przewodzi³ kard. Camillo Ruini.
Docelowo pielgrzymkowymi liniami mo¿na
bêdzie dotrzeæ z Rzymu b¹d Mediolanu
do sanktuariów wiata, w tym tak¿e
Czêstochowy.
IRAN: 34 BATY
ZA POSIADANIE EWANGELII
Chrzecijanin nawrócony z islamu
zosta³ skazany na 34 baty za posiadanie
Ewangelii. Znaleziono j¹ w jego samochodzie podczas kontroli drogowej 14 sierpnia
- poinformowa³a agencja ACI. Znane s¹
tylko inicja³y mê¿czyzny - A. Sh. Po zatrzymaniu, by³ on przetrzymywany przez dwa
dni na posterunku policji w Teheranie, w
celu wymierzenia kary.
W Iranie mo¿na wyznawaæ islam,
chrzecijañstwo i judaizm. Muzu³manom
jednak nie wolno zmieniaæ religii.
MALEZJA: PIÊÆ LAT
WIÊZIENIA ZA KONWERSJÊ
Piêæ lat wiêzienia i 3 tys. dolarów kary
grozi ka¿demu, kto przejdzie z islamu na
inn¹ religiê w Malezji. Jak informuje
agencja AsiaNews, w stanie Kelantan na

pó³nocy kraju rz¹dz¹ce tam ugrupowanie,
fundamentalistyczna Panmalezyjska Partia
Islamska zaostrzy³a kary za konwersjê.
Obok ju¿ wymienionych konwertycie grozi
jeszcze kara prêgierza. Dotychczas za konwersjê grozi³a maksymalna kara dwóch lat
wiêzienia i 1,4 tys. dolarów. Hassan Mohamood, przedstawiciel PAS w Kelantan,
powiedzia³, ¿e nowe prawo ma dzia³aæ "odstraszaj¹co" na ka¿dego, kto chce porzuciæ
islam.
Ostatnio wielkie zaniepokojenie wród
chrzecijan wywo³a³ wyrok s¹du wydany na
kobietê, która w 1998 r. przesz³a na chrzecijañstwo i chce polubiæ katolika z Indii.
Lina Joy domaga³a siê zmiany w dowodzie
osobistym wpisu o przynale¿noci religijnej,
co umo¿liwi³oby jej zawarcie zwi¹zku. S¹d,
wbrew konstytucji, która gwarantuje
wszystkim obywatelom swobodê wyznania,
odmówi³ jej tego powo³uj¹c siê na islamskie
prawo szariatu. W³adze robi¹ wszystko,
aby przekonywaæ obywateli do islamu.
Wyznawcy Allacha, którzy polubi¹
niemuzu³manina i doprowadz¹ do jego
przejcia na islam otrzymuj¹ w prezencie
mieszkanie, samochód, 2,7 tys. dolarów
oraz 270 dolarów miesiêcznie.
Koció³ katolicki i przedstawiciele
innych wyznañ i religii protestuj¹ przeciwko
³amaniu wolnoci religijnej w Malezji, która
przez wiele lat uznawana by³a za modelowy
przyk³ad wspó³¿ycia miêdzy religiami.
Przede wszystkim przeciwko stosowaniu
islamskiego prawa szariatu wobec
niemuzu³manów.
Gdy przed ponad 40 laty Malezja
uzyska³a niepodleg³oæ, dziêki pomocy
wp³ywowych i sprzyjaj¹cych muzu³manom
Brytyjczyków, islam zosta³ og³oszony religi¹
pañstwow¹. W Malezji ponad po³owa z 26
mln mieszkañców kraju wyznaje islam, 1/6
- buddyzm, a chrzecijañstwo i hinduizm
po 7 proc. Malezyjczyków.
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«CHRYSTUS SIÊ UKAZA£» (1 Kor 15,3-8)
Bóg ¿yje i dzia³a jeszcze dzi...
W Biblii zjawienia siê Jezusa Chrystusa powsta³ego z martwych zawiadczaj¹ o
niezaprzeczalnej i ¿ywotnej rzeczywistoci
naszej wiary, wiary Kocio³a. Zjawienia siê
Pana s¹ naprawdê spotkaniami widzialnymi i dotykalnymi ¯yj¹cego z Jego umi³owanymi uczniami.
OPOWIADANIA I DOKTRYNA
Znajdujemy w pierwszym licie w. Paw³a do Koryntian godn¹ podziwu syntezê doktryny dotycz¹cej zjawieñ siê Zmartwychwsta³ego Pana. Zwracaj¹c siê do braci w
wierze Aposto³ mówi (1 Kor 15,3-8): Przekaza³em wam na pocz¹tku to, co przej¹³em;
¿e Chrystus umar³  zgodnie z Pismem 
za nasze grzechy, ¿e zosta³ pogrzebany, ¿e
zmartwychwsta³ trzeciego dnia, zgodnie z
Pismem; i ¿e ukaza³ siê Kefasowi, a potem
dwunastu, póniej zjawi³ siê wiêcej ni¿ piêciuset braciom równoczenie; wiêkszoæ z
nich ¿yje dot¹d, niektórzy za pomarli. Potem ukaza³ siê Jakubowi, póniej wszystkim Aposto³om. W koñcu, ju¿ po wszystkich,
ukaza³ siê tak¿e i mnie, poronionemu p³odowi. (por. 1 Kor 9,1; Gal 1,13-17).
Ten fragment pism w. Paw³a jest bardzo interesuj¹cy, gdy¿ pokazuje, ¿e Pan
ukazywa³ siê licznym osobom. Z drugiej
strony, Aposto³ potwierdza i precyzuje wa¿ne zasady ukazywania siê Zmartwychwsta³ego.
w. £ukasz mówi (Dz 1,3): Im te¿ po
swojej mêce da³ wiele dowodów, ¿e ¿yje:
ukazywa³ siê im przez czterdzieci dni i mówi³ o królestwie Bo¿ym.
Ten sam £ukasz przedstawia nastêpnie
w Dziejach Apostolskich, ukazanie siê najpóniejsze Pana, jakiego dozna³ w. Pawe³
(por. Dz 22,6-11; 26,13-18). Tak k³adzie kres
ewentualnym niejasnociom. Bez w¹tpienia
Jezus zjawia siê przez czterdzieci dni Aposto³om (a¿ do Wniebowst¹pienia), jest to
czas fundacji, rodzenia siê Kocio³a, który
czeka na Ducha wiêtego, a nastêpnie otrzymuje Go w obfitoci. Lecz £ukasz nie
powiedzia³, ¿e Chrystus przestaje potem siê
ukazywaæ. Przeciwnie, wskazuje, ¿e zjawienia siê zmartwychwsta³ego Pana s¹ nadal
liczne. Fragment z Listu do Koryntian, jak i
inne teksty Nowego Testamentu pozwalaj¹
powstrzymaæ siê od niepewnych spekulacji.
Tak, nie tylko objawienia siê Pana trwa³y
nadal w pierwotnym Kociele, ale trwaj¹
tak¿e w naszych czasach i tak bêdzie po
kres naszej ery (por. Mt 28,16-20).
Objawienia siê Jezusa wskrzeszonego
s¹ dogmatem wiary. Jego interpretowanie i
poddawanie w w¹tpliwoæ na ró¿ne sposoby
jest zuchwalstwem.

Rzeczywicie, pewne osoby, w tym
kap³ani, rozpowszechniaj¹ w Kociele mylne pojêcie, ¿e widzenie Zmartwychwsta³ego z pewnoci¹
nie jest rzeczywistoci¹ fizyczn¹, lecz ¿e
jest po prostu dowiadczeniem duchowym. Ta doktryna 
karygodna i szkodliwa
dla wiary chrzecijan,
wprowadzaj¹ca zamêt  jest sprzeczna
z nauczaniem Biblii i
Kocio³a. Trzeba sprecyzowaæ, ¿e nie nale¿y myliæ wizji i zjawienia siê.
Wizja to ³aska Boga, kiedy to cz³owiek
wpatruje siê rzeczywistoæ niebiañsk¹ nadprzyrodzon¹, w ró¿ne symbole albo wydarzenia przesz³e, obecne, przysz³e. Tak w³anie w Apokalipsie Jan opisuje, jak wpatrywa³
siê w wizje przysz³ych wydarzeñ.
Zjawienie siê za to Bóg albo istoty niebiañskie, które objawiaj¹ siê bezporednio
i odczuwalnie dla zmys³ów w ¿yciu osoby.
Np. Jezus zjawia siê i spo¿ywa posi³ek ze
swymi Aposto³ami.
wiadectwa Zmartwychwstania i zjawieñ siê Pana s¹ liczne w Nowym Testamencie; dlatego Koció³ powtarza dzi z jeszcze wiêksz¹ moc¹ to, co zawsze mówi³ w
dokumentach Soborów i Magisterium.
KKK 643: Wobec tych wiadectw nie
mo¿na interpretowaæ Zmartwychwstania
Chrystusa poza porz¹dkiem fizycznym i nie
uznawaæ go za fakt historyczny. Z faktów
wynika, ¿e wiara uczniów zosta³a poddana
radykalnej próbie przez mêkê ich Nauczyciela i Jego zapowiedzian¹ wczeniej mieræ
na krzy¿u. Wstrz¹s wywo³any przez mêkê
by³ tak wielki, ¿e uczniowie (a przynajmniej
niektórzy z nich) nie uwierzyli od razu w wiadomoæ o Zmartwychwstaniu. Ewangelie s¹
dalekie od pokazania nam wspólnoty opanowanej jak¹ mistyczn¹ egzaltacj¹; przeciwnie, pokazuj¹ uczniów zasmuconych
(zatrzymali siê smutni: £k 24,17) i przera¿onych (por. J 20,9). Dlatego nie uwierzyli
oni pobo¿nym kobietom wracaj¹cym od grobu i s³owa te wyda³y im siê czcz¹ gadanin¹
(£k 24,11; por. Mt 16,11.13). Gdy Jezus ukazuje siê Jedenastu w wieczór Paschy, wyrzuca im brak wiary i upór, ¿e nie wierzyli
tym, którzy widzieli Go zmartwychwsta³ego
(Mk 16,14).
KKK 644: ...Jest wiêc bezpodstawna hi-

poteza, wed³ug której Zmartwychwstanie
by³oby wytworem wiary (czy ³atwowiernoci) Aposto³ów. Przeciwnie, ich wiara w
Zmartwychwstanie zrodzi³a siê  pod dzia³aniem ³aski Bo¿ej  z bezporedniego dowiadczenia rzeczywistoci Jezusa Zmartwychwsta³ego.
Papie¿ Pawe³ VI w swym Credo napisa³:
Umêczony zosta³ pod Poncjuszem Pi³atem,
On, Baranek Bo¿y, przyjmuj¹c na siebie
grzechy wiata, umar³ za nas przybity do
krzy¿a, przynosz¹c nam zbawienie przez
krew odkupienia. Pogrzebany, zmartwychwsta³ w³asn¹ moc¹ trzeciego dnia, wynosz¹c nas swym zmartwychwstaniem do uczestnictwa w ¿yciu Bo¿ym, które jest ¿yciem ³aski.
Wszystkie teksty doktrynalne potwierdzaj¹ to, co mówi¹ Ewangelie i ca³a Biblia:
Nasz Pan zmartwychwsta³y mówi (£k 24,3942): Popatrzcie na moje rêce i nogi: to Ja
jestem. Dotknijcie siê Mnie i przekonajcie:
duch nie ma cia³a ani koci, jak widzicie, ¿e
Ja mam. Przy tych s³owach pokaza³ im swoje rêce i nogi. Lecz gdy oni z radoci jeszcze
nie wierzyli i pe³ni byli zdumienia, rzek³ do
nich: Macie tu co do jedzenia? Oni podali
Mu kawa³ek pieczonej ryby.
Kilkakrotnie Ewangelia przedstawia nam
Jezusa zmartwychwsta³ego jedz¹cego z uczniami, zawiadczaj¹cego w ten sposób
wszystkim pokoleniom o rzeczywistoci ¿yj¹cej i ca³kowitej zmartwychwstania (por. £k
24,13-35; J 21,4-15n; Dz 1,3.4n).
wiadectwa Biblii i Kocio³a s¹ niepodwa¿alne. Jezus zmartwychwsta³y ukazywa³
siê uczniom i oni mogli Go dotykaæ, jeæ z
Nim. I mówi¹ o swej radoci (J 20,25): Widzielimy Pana! I On sam mówi: zobacz
(J 20,27); zobaczy³e (J 20,29). Rozmowy,
s³owa Pana s¹ pozbawione dwuznacznoci,
jak zreszt¹ wszystko. Nasza wiara karmi siê
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t¹ prawd¹ niezmienn¹, niezwyciê¿on¹ i
wieczn¹.
NADAL TRWAJ¥
ZJAWIENIA SIÊ PANA
Doktryna Kocio³a jest dobrze utrwalona. Nie pozwala nam ona schodziæ z w³aciwej drogi i oddalaæ siê od Prawdy. Zmartwychwstanie i zjawienia siê Chrystusa s¹
centralnym przedmiotem naszej wiary. Zjawienia siê zmartwychwsta³ego Pana pomno¿y³y siê przez wieki. Wiele razy Jezus ukazywa³ siê duszom wybranym, czêsto 
wiêtym. Z drugiej strony, zjawienia siê s¹
liczne w ca³ej Biblii. Anio³owie id¹cy, mówi¹cy, ¿yj¹cy w pobli¿u ludzi nale¿¹cych do
Boga, jak w przypadku Tobiasza (por. Tb
11,6-21n); niezliczone widzenia wiêtych
(por. Dn 7,10; Ap 7,9n). Wszystko to jest
prawdziwe i nape³nia radoci¹.
Ze wszystkich zjawieñ siê w historii Pana, Jego Matki  Dziewicy Maryi oraz wiêtych p³ynie jedna myl: jestemy bez przerwy wzywani do wiary, mi³owania, okazywania z pokor¹ naszej pewnoci wiary i naszej
nadziei pok³adanej w Bogu, w ¿yciu wiecznym objawianym i ofiarowanym nam w
Jezusie Chrystusie. Mamy cudowne rodki,
by czyniæ postêpy i pozostaæ w ocalaj¹cym
¿yciu ³aski: modlitwa, Biblia, sakramenty,
nauczanie Kocio³a, przes³ania z Nieba,
które przychodz¹ nas owietlaæ i umacniaæ
w wierze. Powinnimy wierzyæ w zjawienia
siê uznane przez Koció³ jak te¿ w objawienia zbawionych, wiêtych. Powinnimy przyjmowaæ z ¿yczliwoci¹ zjawienia siê i objawienia wspó³czesne, zachowuj¹c oczywicie ostro¿noæ, zmys³ krytyczny. W tej
dziedzinie, ka¿dy ma w³asne sumienie owietlone przez modlitwê, pobo¿noæ, nienaruszalnoæ, jaka powinna byæ szanowana. Ka¿dy ma swoje osobiste, duchowe,
hagiograficzne, mistyczne, biblijne, teologiczne wykszta³cenie. Na polu Pana przeciwnik zasia³ tak¿e k¹kol, który, w odpowiednim czasie, zostanie zebrany. Mamy wszyscy czêciow¹ znajomoæ rzeczy i w dziedzinie objawieñ s¹ sprawy oczywiste, którym nie da siê zaprzeczyæ. Przyk³adem jest,
w moim g³êbokim przekonaniu, Medziugorje, San Damiano... S¹ te¿ inne, które na
szczêcie poznajemy. To co w nich wa¿ne
 to szacunek dla Prawdy, wyra¿ony w
zgodnoci ze S³owem Bo¿ym i Mi³oci¹.
Cieszmy siê. My wiemy: Chrystus ¿yje!
Ukazywa³ siê wiêtym niewiastom, Aposto³om, licznym osobom przez wieki. Dzisiaj,
przes³ania z Nieba pomno¿y³y siê, poniewa¿
¿yjemy w szczególnym okresie historii.
Wielkie wydarzenia s¹ przed nami, jestemy
o tym uprzedzani. Wszyscy, którzy wytrwaj¹
w modlitwie i w wierze Kocio³a, otrzymaj¹
wielkie ³aski i wieczne zbawienie.
Chwa³a i uwielbienie Tobie,
Panie zmartwychwsta³y i ¿yj¹cy.
Jacques Magnan
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KROCZYÆ LADAMI
PROROKÓW Z PRZESZ£OCI
Refleksje Vassuli zanotowane podczas
miêdzynarodowej pielgrzymki
Prawdziwego ¯ycia w Bogu w roku 2005.
Odkrywanie przed innymi ludmi Boga
jako Mi³oci, powinno byæ zawsze podstawow¹ trosk¹ i centraln¹ spraw¹ naszego
¿ycia i przejawiaæ siê we wszystkich czynach. To nasza misja, gdy¿ Pan powiedzia³,
¿e dziêki mi³oci bêdziemy zdolni otrzymaæ
pokorê, a dziêki tym dwom cnotom osi¹gniemy umiejêtnoæ rozpoznania woli
Boga.
Bóg prosi nas, bymy siê sami odnowili przez ¿al, aby otrzymaæ owoc pojednania i jednoci. To w ten sposób Pokój rozleje siê jak uzdrawiaj¹ca rzeka i uleczy ten
wiat, który tak bardzo go potrzebuje. Oto
centralny punkt Prawdziwego ¯ycia w
Bogu.
Jestemy tu nie tylko po to, by iæ ladami proroków z przesz³oci, ale by otworzyæ szerok¹ drogê w naszym duchu i w
naszym sercu, aby ujrzeæ doskona³¹ wiernoæ Bogu, jaka cechowa³a proroków, kiedy On ich wzywa³, by im ukazaæ Swe zamiary. Chodz¹c po tych pustyniach, rozmylajmy nad wyrzeczeniem siê siebie przez
proroków, nad ich ca³kowit¹ ofiar¹ i uwiadommy sobie ich nieposkromion¹ odwagê,
ich gorliwoæ i mi³oæ Boga. Byli ludmi i
nie posiadali niczego wiêcej ni¿ to, co my.
Jednak ich wola by³a zorientowana na dobro dla uwielbienia Boga. Byli s³abi, ale Bóg
da³ im Swoj¹ si³ê. Nie by³o to dla nich wcale ³atwe, ale walczyli, w Bogu pok³adaj¹c
ca³¹ ufnoæ i wytrwali wype³niaj¹c sw¹ misjê.
Bóg ich pozbawi³ wszystkiego, co by³o
z tego wiata, a¿eby na nich wy¿³obiæ Swój
w³asny wiêty Obraz. Jak d³ugo ich ciemiêzcy ich drêczyli, tak d³ugo nie byli zdolni ich pokonaæ, a nawet ich nieprzyjaciele
wycofywali siê przed nimi. W ubóstwie ich
ducha, Bóg ogarnia³ ich Swoim wiat³em,
owietlaj¹c ich M¹droci¹. W ich nêdzy i
niezdolnoci, Bóg udziela³ im szlachetnoci ducha, aby nieli odwa¿nie Jego S³owo. Zatem i my ucieknijmy przed duchem
wiata jak ucieka siê przed nieprzyjacielem. Rozerwijmy nasze kajdany i uwolnijmy siê, a¿eby osi¹gn¹æ to, co oni otrzymali, a nasza dusza rozp³ynie siê we ³zach.
Ka¿demu z nas na tej ziemi zosta³a dana misja. Nasza pierwsza misja  dotyczy
wszystkich istot Bo¿ych  to kochaæ Boga
i s³u¿yæ Mu, kochaæ siê wzajemnie, czyni¹c
dobro przez ca³e ¿ycie. S³u¿yæ Bogu, to s³u¿yæ innym, którzy s¹ w potrzebie.

Uczyñcie, co w waszej mocy,
a Ja dokonam reszty
Bóg jest w najwy¿szym stopniu wspania³omylny i nie ogranicza Swej szlachetnoci do kilku dusz uprzywilejowanych, ale
rozci¹ga j¹ zawsze na wszystkich, Sam
Siebie daj¹c bez reszty ca³emu stworzeniu. On daje, zanim Go poprosimy. Wszystko, o co Bóg nas prosi, to dobra wola i
wysi³ek z naszej strony. Tymczasem,
wbrew tylu znakom Jego dobroci, s¹ tacy,
którzy nie pok³adaj¹ nadziei w Bogu, nie
maj¹ zaufania do Niego, lecz kurczowo
trzymaj¹ tylko to, co posiadaj¹, nie chc¹c
tego opuciæ. Nieliczni kochaj¹ Boga tak,
jak wymaga tego pierwsze przykazanie.
Jeszcze mniej liczni s¹ ci, którzy pojêli
Boga i poznali Go do g³êbi.
Niektórzy bêd¹ mówiæ: Ale ja nie mam
doæ si³y, by spe³niaæ to czy tamto... Czy
Jezus nie mówi wiele razy w orêdziach
Prawdziwego ¯ycia w Bogu: Zróbcie, co
w waszej mocy, a Ja dokonam reszty? Gdy
jednak nie próbujemy zrobiæ wysi³ku, jak
mamy czyniæ postêpy? Skoro Bóg daje z
tak¹ szlachetnoci¹, powinnimy, my tak¿e, dawaæ bez wyrachowania, wyrzekaj¹c
siê stale samych siebie. Innymi s³owy, dowodziæ naszej mi³oci daj¹c wed³ug naszych zdolnoci, a wtedy Bóg nie odrzuci
naszej dobrej woli, lecz bêdzie zachêcaæ
nas Sw¹ ³ask¹ do spe³niania naszych
uczynków.
Pan powiedzia³ nam wiele razy w swoich orêdziach, abymy siê nie obawiali zubo¿enia, które nie doæ, ¿e nas uwalnia, to
jeszcze nadaje mocy naszej nadziei i zapewnia jej wzlot ku osi¹gniêciu dóbr nadprzyrodzonych i samego Boga. W tym zubo¿eniu ducha, mamy ju¿ jedynie nadziejê
na osi¹gniêcie nie czego innego, jak Boga
i tego, co On nam obieca³: Królestwa Bo¿ego. Oto s³owa Chrystusa (Mt 5,3): B³ogos³awieni ubodzy w duchu, albowiem do
nich nale¿y królestwo niebieskie.
Pan nas naucza, ¿e to ubóstwo nie dotyczy tylko dóbr i rzeczy materialnych, ale
tak¿e bogactw duchowych i intelektualnych. Cz³owiek mo¿e byæ biedny, jeli chodzi o pieni¹dze i mieæ dziury w butach, ale
mo¿e byæ zarazem bogaty w tym znaczeniu, ¿e jeszcze nie umar³o jego ja. Bóg
mówi, ¿e droga do tego, aby byæ niczym,
to wyrzeczenie siê dóbr i siebie, co nas
prowadzi do doskona³ego i bezwzglêdne-
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go ubóstwa. Wtedy Wszystko, czym jest
Bóg, bêdzie nas nape³niaæ Nim Samym,
ogarniaj¹c nasz¹ duszê, wchodz¹c w jej
posiadanie, tak, ¿e z kolei my bêdziemy
posiadaæ Boga.
Bóg pragnie, abymy siê do Niego zbli¿yli z sercem czystym. Otó¿ nasze serce
nie mo¿e byæ naprawdê czyste, gdy zawiera jeszcze myli ziemskie. Gdy nasz Pan
zaprasza nas do osi¹gniêcia trzech stopni, jakie nazywa oderwaniem siê, obojêtnoci¹ i nieczu³oci¹, prosi duszê o bycie
tak czyst¹ i ubog¹, ¿e ona nie przypomina
sobie ju¿ nawet wydarzeñ ze swego ¿ycia,
niezale¿nie od tego, czy by³y bolesne czy
radosne. Oto doskona³e i wieczne kontemplowanie Boga. On chce, abymy ¿yli prawdziwym ¿yciem w Nim. (...)
Ofiara naszej woli i mieræ
dla samych siebie
zachwycaj¹ naszego Pana
B¹dmy wra¿liwi i popromy Pana, by
usun¹³ z naszego serca wszystkie warstwy,
jakie do niego przylgnê³y i które nas dusz¹. Promy, aby rozerwa³ kajdany, które
nam przeszkadzaj¹ posuwaæ siê ku boskiemu zwi¹zkowi z Bogiem i ku jednoci. Módlmy siê, aby uzdrowi³ nasze oczy duchowe i otworzy³ je, abymy mogli zobaczyæ
wiat³oæ Boga i Jego Wolê; by przenikn¹³
zupe³nie do naszej duszy poplamionej, aby
j¹ uleczyæ i uzdrowiæ, by oczyciæ nasze
¿ycie z namiêtnoci i z naszego ja.
Im bardziej ubodzy w duchu siê stajemy, tym bardziej bêdziemy poci¹gaj¹cy dla
Boga. Ofiara naszej woli i mieræ dla samych siebie przyci¹gaj¹ naszego Pana niewymownie i wychwalaj¹ Go. B¹dmy te¿
wyrozumiali i wyka¿my siê wiêksz¹ wra¿liwoci¹ na Wo³anie Boga o jednoæ.
w. Pawe³ mówi³ do Kolosan: Jelicie
wiêc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie
przebywa Chrystus zasiadaj¹c po prawicy
Boga. D¹¿cie do tego, co w górze, nie do
tego, co na ziemi. Umarlicie bowiem i wasze ¿ycie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. (Kol 3,1-3)
W naszym czasie, Bóg wzywa do odnowy duchowej i do osi¹gniêcia najwy¿szych jej stopni, które wydaj¹ siê nam na
razie nieprzeniknione, dostêpne tylko dla
wiêtych. Ale wiara w Boga sprawi, ¿e On
odpowie na nasze potrzeby. W orêdziach
Prawdziwego ¯ycia w Bogu, nasz Pan
mówi: Pójdê i nawiedzê Moich synów marnotrawnych, i przywo³am ich z powrotem
do Siebie, przypominaj¹c im ten ocean Dobroci, przypominaj¹c im, ¿e powinni z³o¿yæ
ufnoæ we Mnie. Z wielk¹ tkliwoci¹ nauczê
ich czynienia dobra i nieulegania nigdy
z³u... (3.02.2003)
Do dróg, które prowadz¹ do oderwania siê, do zobojêtnienia i do uwolnienia

siê od po¿¹dliwoci, nale¿y przede wszystkim odrzucenie wiata i naszej w³asnej woli.
To ¿ycie zakotwiczone w Bogu i przymocowane do Niego jak ostryga do ska³y. Prorocy nigdy tej drogi nie opucili, a byli jak
my  ludmi. Zatem nie ma nic niemo¿liwego, jeli siê naprawdê zdecydujemy na Boga.
Gdy Bóg jest obecny i gdy podchodzi
do duszy, ona nie mo¿e przeczyæ obecnoci Boga, bo Jego obecnoæ jest jak ogieñ,
Ogieñ Bo¿y, z którego iskra wzlatuje w ka¿dym momencie, aby dotkn¹æ duszê i rozpaliæ j¹. W Orêdziu, które Bóg da³ 6 padziernika 1999, powiedzia³: S³usznie jest mówiæ, ¿e Bóg to Ogieñ, lub mówiæ jak ty, ¿e
to Ogieñ Ducha wiêtego. Mo¿esz go porównaæ do fizycznego ognia, który wszystko zapala i przechodzi przez wszystko, co
otwarte. Czego dotyka, to zapala. Ogieñ
Boga to ogieñ Mi³oci. Moja Vassulo, On
ciebie te¿ nie oszczêdzi³. Widzisz, jak on
ciê poch³ania? Które¿ bowiem stworzenie
 gdyby go nie poch³ania³a Mi³oæ  mog³oby dla Nas pisaæ modlitwy w formie religijnej poezji? (...) Ten kto jest ogarniêty Jego
mi³uj¹cymi p³omieniami, cierpi, jakby by³
ogarniêty ogniem i zarazem mi³oci¹...
On nas pochwyci,
aby nas posi¹æ
Kiedy Boski ogieñ ogarnia duszê, przemienia j¹ z kamienia, jakim by³a, w diament.
I Orêdzie to mówi dalej: ...Duch wiêty w Swym mi³osnym dzia³aniu przygotowuje ciê na ujrzenie Boga. Czy nie czyta³a: B³ogos³awieni czystego serca, albowiem oni Boga ogl¹daæ bêd¹? Kiedy raz
ujrzysz Boga, jak mówi Pismo, twoja dusza zawo³a: Moja Radoci! Jak¿e s³uszne
jest mi³owanie Ciebie! i zaraz Nas pochwycisz, aby Nas posiadaæ... Ja za zst¹piê z
ob³oków, aby ciê unieæ i postawiæ na Mo-
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ich Skrzyd³ach, aby siê wzbiæ ku niebiosom.
I jak przewodnik opowiem ci historiê rzeczy niewidzialnych dla oka, niedostêpnych
dla rêki i niedotykalnych. Uka¿ê ci Mój
Chwalebny Tron, z którego sprawujê w³adzê i z którego ty równie¿, blisko Mnie,
mog³aby rz¹dziæ z Nami.
Zatem nie bêdziemy ju¿ mogli wiêcej
mówiæ, ¿e bêdziemy widzieæ niebo i Boga
dopiero po naszej mierci, bo w rzeczywistoci Bóg mówi nam, ¿e bêdziemy mogli
ogl¹daæ Jego i widzieæ Niebo ju¿ teraz. Kiedy On nas ogarnie, nie bêdziemy ju¿ mogli
mówiæ, ¿e nie wiemy, czy obecnoæ Boga
jest w naszym sercu i czy Go posiadamy.
Bêdziemy to wiedzieæ, poniewa¿ po tym oczyszczaj¹cym Ogniu, bêdziemy wiadomi obecnoci Boga. Mo¿emy byæ ca³kowicie z Nim, kroczyæ z Nim i rz¹dziæ wraz z
Nim podczas gdy jestemy jeszcze na ziemi. Kiedy siê jednoczymy z Bogiem, Bóg
wtedy nas nosi i nie jestemy ju¿ oddzieleni od Niego. Bóg staje siê naszym wiêtym Towarzyszem, przyci¹ga nas wszêdzie, dok¹d chce, w Swej mi³oci mi³osiernej. Stañmy siê zatem godni, aby wyznaæ,
jak mówi niedawne orêdzie otrzymane od
Pana:
Pojmujê Boga, którego Mi³oæ jest jak
b³ysk ognia. Teraz jestem dzieckiem Boga.
O, tak, jestem na drodze do przebóstwienia, gdy¿ przyj¹³em naszego Ojca i zawar³em z Nim pokój... Ach! Jak¿e siê cieszê!
Teraz bowiem nie ma ju¿ ¿adnej granicy
pomiêdzy mn¹ - a moim Stwórc¹, nie, absolutnie ¿adnej granicy!
I Pan kontynuuje orêdzie mówi¹c:
Teraz nawet najnêdzniejsi doznaj¹ boskiego Nawiedzenia, gdy¿ Mój Powrót jest
bardzo bliski. Nawiedzê tych, którzy nawet
nie zaznajomili siê z Moimi Boskimi Dzie³ami. W swej nicoci niczego nie zdobyli i
nie znaj¹ Mnie wcale, nigdy te¿ nie wiedzieli, ¿e Ja Jestem, który jestem - jest ich
Nauczycielem i ich Bogiem... (24.4.2000).
W naszym ¿yciu bêd¹ zawsze dowiadczenia, ale zwróæmy siê ku Chrystusowi i
Jego wiêtym, uczniom, aposto³om i prorokom, aby przemyleæ to, ¿e tak¿e oni dowiadczali prób, ale wytrwali do koñca ze
szlachetnoci¹ i si³¹ charakteru...
Ca³a czeæ, uwielbienie
i chwa³a dla Ciebie, o Jezu,
narodzony z Dziewicy!
Ca³a chwa³a na zawsze
Ojcu i Paracletowi.
Amen.
modlitwa z IX wieku
Artyku³ pochodzi ze Stella Maris nr 434.
Przek³ad z franc.: E. B.
za zgod¹ wydawnictwa du Parvis
Wiêcej o wydawnictwie:
http://www.parvis.ch
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«Prawdziwe ¯ycie w Bogu»
NAJWA¯NIEJSZE TEMATY ORÊDZI (1)

Od chwili swego nawrócenia Vassula
stopniowo poznawa³a wiat nadprzyrodzony dziêki otrzymywanym orêdziom. Jej
pierwsze kroki ku autentycznie chrzecijañskiemu ¿yciu przeledziæ mo¿na w rozmowach z Anio³em Stró¿em i Bogiem Ojcem,
znajduj¹cych siê w pierwszych zapiskach
(Zeszyty 1-4).
Kolejne zeszyty ukazuj¹ trwaj¹c¹ wiele lat drogê Vassuli ku dojrza³oci, podjêcie misji proroka, któr¹ powierzy³ jej Pan.
Obserwujemy wzrastaj¹ce u niej pragnienie nawrócenia i powrotu ca³ej ludzkoci
do domu Ojca oraz zjednoczenia wszystkich chrzecijan w mi³oci oraz w jednej
Prawdzie, pod przewodnictwem Papie¿a.
Prowadzona przez Ducha wiêtego
Vassula zapisuje od wielu lat orêdzia, które mo¿na scharakteryzowaæ nastêpuj¹co:
l Zawieraj¹ wszystkie fundamentalne
prawdy katolickiej doktryny, niczego z niej
nie omijaj¹.
l Wyra¿aj¹ ogromny szacunek i pos³uszeñstwo Ojcu wiêtemu Janowi Paw³owi II, co jest czym niezwyk³ym u osoby
prawos³awnej.
l Wyjaniaj¹ znaczenie wielu trudnych
fragmentów Pisma wiêtego, szczególnie
Apokalipsy i Ksiêgi Daniela, odnosz¹cych
siê do naszych czasów.
l Kieruj¹ krok po kroku ¿yciem ka¿dego cz³owieka, który zechce w pokorze
pochyliæ siê nad tekstem, który z radoci¹,
z sercem otwartym i wdziêcznym Bogu, da
siê prowadziæ bezpieczn¹ drog¹ poród trudów ¿ycia i zamêtu wiata.
l Budz¹ ludzkie sumienia z upienia,
przywracaj¹ im ¿ar mi³oci do Boga i ludzi.
W orêdziach dyktowanych Vassuli mo¿na znaleæ kilka g³ównych tematów:
u Odstêpstwo, zapowied i charakterystyka czasu odejcia od g³ównych wartoci takich jak wiara i przykazania; ohyda
spustoszenia; wezwanie do nawrócenia
przez powrót do ¿ycia sakramentalnego oraz przez modlitwê i pokutê.
u Dwa Serca Jezusa i Maryi, podkrelenie g³êbokiej mi³oci Zbawiciela i Jego
Matki oraz zachêta do pe³nego powiêcenia siê Im, w czym jest ocalenie dla naszej
epoki.
u Wezwanie do jednoci Kocio³a, do
zjednoczenia wszystkich chrzecijan; podkrelenie wa¿nej roli Zachodu i Wschodu
w jej budowaniu oraz prymatu Papie¿a.
u Ostrze¿enie przed zdrad¹ Papie¿a,
wezwanie do wiernoci mu.
u Zapowied duchowego zmartwychwstania Kocio³a rosyjskiego.

u Duch wiêty, jego rola w ¿yciu Kocio³a, w odnawianiu wiata; zapowied drugiej Piêædziesi¹tnicy i powrotu Chrystusa.
u Problem koñca czasów; przygotowanie na przyjêcie Nowych Niebios i Nowej
Ziemi. Zapowied oczyszczenia.
u Mi³oæ Boga do cz³owieka, wierna i
nieustannie wzywaj¹ca do porzucenia krêtych dróg, do powrotu do Domu Ojca, który czeka i dla ka¿dego ma przygotowane
miejsce.
W ka¿dym orêdziu  danym Vassuli
przez Syna Bo¿ego, Boga Ojca, Ducha
wiêtego, Maryjê, a czasem przez w. Micha³a Archanio³a  wymienione tu przyk³adowo tematy przenikaj¹ siê wzajemnie i
uzupe³niaj¹.
Trudno nie zauwa¿yæ, jak bardzo ca³y
tekst przesi¹kniêty jest Pismem wiêtym:
przypomina je i ku niemu kieruje. Nasuwa
siê wniosek, ¿e Autor orêdzi zna Pismo
wiête w wyj¹tkowy i doskona³y sposób.
Kontekst przywo³ywania pewnych jego
fragmentów bywa czasem zaskakuj¹cy.
Fragmenty Pisma wiêtego s¹ czêsto przytaczane, aby scharakteryzowaæ epokê, w
której ¿yjemy.
Orêdzia dane Vassuli s¹  jak mówi ich
Autor  przypomnieniem Prawdy. "Przyszed³em do was, abycie us³yszeli Mój G³os,
G³os Mojego wiêtego Ducha, Nieustanne Przypomnienie Mojego S³owa i wszystkiego, co wam da³em" (6.07.90). Orêdzia
te s¹ szczególnym dzie³em Ducha wiêtego. Zosta³ On nam udzielony i dzia³a zgodnie z obietnic¹ dan¹ nam przez Zbawiciela, zapisan¹ w Ewangelii wed³ug w. Jana
14,15-18.26; 16,12-14:
"Je¿eli Mnie mi³ujecie, bêdziecie zachowywaæ moje przykazania. Ja za bêdê prosi³ Ojca, a innego Pocieszyciela da wam,
aby z wami by³ na zawsze - Ducha Prawdy, którego wiat przyj¹æ nie mo¿e, poniewa¿ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go
znacie, poniewa¿ u was przebywa i w was
bêdzie. Nie zostawiê was sierotami: Przyjdê do was. (...)
A Pocieszyciel, Duch wiêty, którego
Ojciec pole w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam
wszystko, co Ja wam powiedzia³em. (...)
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieæ nie mo¿ecie.
Gdy za przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do ca³ej prawdy. Bo nie bêdzie mówi³ od siebie, ale powie wszystko,
cokolwiek us³yszy, i oznajmi wam rzeczy
przysz³e. On Mnie otoczy chwa³¹, poniewa¿ z mojego wemie i wam objawi."

3/2007

Mi³oæ Boga do cz³owieka, wierna i nieustannie wzywaj¹ca
do porzucenia krêtych dróg, do powrotu do Domu Ojca,
który czeka i dla ka¿dego ma przygotowane miejsce.
Jednym z zadañ, jakie Vassula otrzyma³a do wype³nienia wobec nas wszystkich,
wobec epoki, w której Pan kaza³ jej ¿yæ, jest
ukazanie obrazu Boga  obrazu Ojca. Ten
najlepszy Ojciec, który nas stworzy³ z mi³oci, kocha nadal i czeka na powrót wszystkich Swych dzieci do Swego Domu.
Tematem zatem najwa¿niejszym jest
ukazywanie niepojêtej dla nas mi³oci Boga.
Orêdzia dane Vassuli, zatytu³owane Prawdziwe ¯ycie w Bogu, mo¿na by nazwaæ inaczej Hymnem Mi³oci, wyznaniem tej mi³oci przez Boga cz³owiekowi, ka¿demu z nas.
Ten Nowy Kantyk Mi³oci  jak nazywa go
sam Jezus  skierowany jest do ka¿dego
Czytelnika, poniewa¿ Jego Autor prosi, aby
w miejsce imienia Vassuli ka¿dy wstawi³
swoje w³asne imiê. Mo¿e warto to uczyniæ
szczególnie przy lekturze poni¿szych orêdzi.
Prawdziwe ¯ycie w Bogu to nic innego jak  na tysi¹cach zapisanych ju¿ stron
 powtarzane na ró¿ne sposoby zdanie z
Pierwszego Listu w. Jana (4,8):

Bóg jest mi³oci¹.
Pisma przekazane nam przez Vassulê
to nie tylko wyznanie cz³owiekowi Bo¿ej
mi³oci, lecz równie¿ krzyk zranionego i ci¹gle odpychanego przez ludzkoæ Serca Bo¿ego. Mi³oæ nie jest kochana. Oto kilka orêdzi, w których Bóg powtarza ka¿demu z nas:
Kocham ciê...
A ty, czy ty mnie równie¿ kochasz?
8.10.1986
Przypomnijcie sobie, ¿e Ja, Bóg ¿yjê.
Ja ¿yjê, istniejê. Czy jeszcze w to w¹tpicie?
Czy wci¹¿ jestecie w trakcie analizowania,
jak to siê dzieje? Czy spêdzicie ca³e swe
¿ycie na analizowaniu Mnie, na rozpoznawaniu w czasie niekoñcz¹cych siê dyskusji, czy Ja Jestem, czy nie? Dlaczego?
S³uchajcie Mnie: kiedy stworzy³em ziemiê przepe³nia³a Mnie radoæ. Posia³em
gwiazdy i ka¿d¹ z nich nazwa³em. Potem z
mi³oci¹ i szczêciem stworzy³em was,
Moim w³asnymi Rêkoma uformowa³em was,
daj¹c wam tchnienie ¿ycia. Podnios³em was
i pob³ogos³awi³em. Ja jestem waszym wiêtym Ojcem.
Potem wys³a³em do was ludzi m¹drych,
aby was poprowadzili i pouczyli, jak zaczê³o siê ca³e Stworzenie. Sam objawi³em siê
wam, aby was pouczyæ, gdzie znajduj¹ siê
wasze pocz¹tki, Kto jest waszym Stworzycielem. Ja, Bóg, jestem waszym Ojcem. A
teraz, pokolenie za pokoleniem wci¹¿ przesiewacie Mnie przez sito, analizujecie Mnie,
pozostawaj¹c w sta³ej ciemnoci, uciekaj¹c

przede Mn¹, tworz¹c poród was chaos.
Czy nie mo¿ecie zrozumieæ, jak siê wzajemnie niszczycie, wywo³uj¹c wojny, nienawidz¹c jedni drugich, wykorzeniaj¹c ludy i
miasta, doprowadzaj¹c wasze ojczyzny do
spustoszenia, czyni¹c wasze ¿ony wdowami, a z waszych dzieci robi¹c sieroty, ujawniaj¹c jedynie nienawiæ? Gdzie, gdzie odesz³y wszystkie Moje b³ogos³awieñstwa?
Gdzie podzia³a siê mi³oæ, z jak¹ was pob³ogos³awi³em? Gdzie s¹ Moje dzieci, gdzie
one s¹, dok¹d posz³y? Nie umiem ich ju¿
rozpoznaæ. Dok¹d posz³y? Z³o je zawo³a³o,
najmuj¹c je jak broñ, aby zdmuchn¹æ ca³e
wiat³o, jakie w nich pozostawa³o, aby je ca³kowicie zniszczyæ. Cierpiê i p³aczê widz¹c
Moje ukochane dzieci stracone na zawsze!
Czy Ja wzbudzam gniew, nienawiæ lub
zniszczenie? Czy uwierzylicie, ¿e jestem
Bogiem wojny? Czy¿ nie jestem Bogiem
Pokoju i Mi³oci?
Pos³uchajcie Mnie, o, dzieci, stworzone
Moimi w³asnymi Rêkoma, pochodz¹ce z ko³yski, jak¹ dla was uczyni³em, pochodz¹ce
z Moich R¹k, które trzyma³y was na Mojej
Piersi, pob³ogos³awione z g³êbi Mojego Serca, uleczone przez Mojego Umi³owanego
Syna Jezusa Chrystusa, umi³owane i bardzo ukochane przeze Mnie, co siê z wami
sta³o? Jak wam siê wydaje, dok¹d idziecie?
Pos³uchajcie Mnie: Powróæcie do Mnie,
powróæcie do Mnie, do Mnie, który was kocham. Uczcie siê ode Mnie. Ja jestem wiêty, b¹dcie wiêci, ¿yjcie w wiêtoci. Nie,
nie zapierajcie siê Mnie mówi¹c, ¿e Mnie
nie znacie i ¿e nigdy Mnie nie znalicie! Czy
wyobra¿alicie sobie, ¿e Ja nigdy nie istnia³em, a Moje S³owo by³o jedynie rozrywk¹ dla Hebrajczyków? Wierzcie w Moje S³owo, poniewa¿ Ja jestem jego Autorem. Moje
S³owo jest ¿yj¹ce, jak Ja jestem ¿yj¹cy.
Gdyby to nie by³o prawd¹, nie by³oby was.
Pos³uchajcie Mnie: ¿ycie jest jedynie
krótk¹ wêdrówk¹ i wy jedynie szybko j¹ odbywacie. ¯yj¹c w ciemnoci, jak¿e mo¿ecie czuæ siê szczêliwi? Jak¿e ktokolwiek z
was mo¿e s¹dziæ, ¿e jest zdolny prze¿yæ w
ciemnoci? Nawet trzcina nie ¿yje bez wiat³a. Ja jestem wiat³oci¹, a bêd¹c we Mnie,
bêdziecie ¿yli. Ja janiejê, aby ka¿dy widzia³
i by³ w Moim wietle. Moje Serce cierpi, widz¹c was w szponach z³a, pozostaj¹cych w
ciemnoci. Mogê was wszystkich s³yszeæ,
jak bardzo w¹tpicie i jak Mnie badacie, jak
daleko odwracacie ode Mnie wasze twarze,
odmawiaj¹c s³uchania, odmawiaj¹c zobaczenia! Zamknêlicie przede Mn¹ wasze
drzwi. Wy  Moi! Moje w³asne dzieci badaj¹ Mnie! Wielu z was Mi nie wierzy! Jak to

siê sta³o, ¿e o Mnie zapomnielicie? Jak¿e
dziecko mo¿e zapomnieæ o swym w³asnym
ojcu lub mieæ najmniejsz¹ w¹tpliwoæ, ¿e
on istnieje? Czy jest na ziemi dziecko, które myli, ¿e nigdy nie mia³o ojca? Poka¿cie
mi jedno dziecko, które s¹dzi, ¿e pochodzi
samo od siebie... Dlaczego, dlaczego niektóre z Moich dzieci tak Mnie zasmucaj¹?
Ja, Bóg, jestem waszym Ojcem, waszym Stworzycielem i kocham was wszystkich. Rozpoznajcie Mnie... Nie pow¹tpiewajcie o Mnie. Nie lêkajcie siê Mnie. Lêkajcie
siê Mnie jedynie wtedy, gdy buntujecie siê
wobec Mnie. Dlaczego Mi uciekacie? Miejcie Niebo za mieszkanie. Mój Dom jest waszym domem.
Dzieci, dzieci, wypieracie siê Mnie, bo
Ja, Bóg, nie pasujê do waszego naukowego wiata, jaki utworzylicie? Próbujecie
zniszczyæ wasze ¿ycie duchowe? Wymiewacie siê z tych, którzy jeszcze wierz¹ we
Mnie, nazywaj¹c ich marzycielami? Ci, z
których siê wymiewacie, nazywaj¹c ich marzycielami, s¹ przebudzeni i Mój Dom bêdzie ich domem. Podzielê z nimi wszystko,
co posiadam i na Moich pastwiskach bêd¹
wypoczywaæ. Nigdy niczego im nie zabraknie, nigdy wiêcej nie bêd¹ cierpieæ.
Ja jestem wiêty, b¹dcie wiêc i wy wiêci, ¿yjcie w wiêtoci. Uwielbiajcie Mnie,
przyjmujcie Mnie. Wierzcie we Mnie i kochajcie Mnie. Przebywajcie w Mojej wiat³oci.
Teraz pos³uchajcie Mnie: Ja, Bóg, objawiam siê na nowo w waszej epoce. Tak! W
waszym czasie. Jestem ten sam. Jestem
zawsze z wami.
19.06.1989
Pokój wam. Najukochañsze dusze, odczuwajcie Mnie, odczuwajcie Moj¹ Obecnoæ... Jestem wród was wszystkich.
Przyjdcie i zrzuæcie tê zas³onê, która ciê¿ko ci¹¿y na waszych oczach, i popatrzcie
na Mnie w Mojej Chwale. Wiem, jak jestecie s³abi i ¿e przy najmniejszej burzy wywo³anej przez Mojego nieprzyjaciela dr¿ycie i upadacie. Ale nie popadajcie w rozpacz w tych Czasach Buntu, poniewa¿ Ja,
Pan  który jestem waszym Schronieniem i
waszym Pocieszycielem  znajdujê siê bli¿ej was ni¿ kiedykolwiek.
Ja jestem Ucieczk¹ dla potrzebuj¹cych
i zrozpaczonych, Schronieniem przed burzami wznieconymi przez Mojego nieprzyjaciela, Wiecznym ród³em dla tych, którzy
s¹ spragnieni, Os³on¹ strzeg¹c¹ was przed
pal¹cym upa³em tej pustyni, na której teraz
¿yjecie.
Moje Najwiêtsze Serce jest szeroko
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Vox Domini
otwarte, aby was przyj¹æ i daæ wam odpoczynek. Jestem Mi³oci¹ szukaj¹c¹ ka¿dego serca, aby je pocieszyæ i kochaæ. Jestem
Mi³oci¹, która kocha wiecznie. Czy widzicie? Zstêpujê z Mojego Niebieskiego Tronu, nachylam siê ku wam, aby was wynieæ
do Mnie i bezporednio karmiæ wasze dusze z Moich Niebieskich Zapasów. Przychodzê do was, Moich wyg³odzonych baranków,
przychodzê zgromadziæ was wszystkich w
cieple Moich Ramion. Z mi³oci do was
pomno¿ê Moje £aski nad wami wszystkimi i nad waszymi zmar³ymi. Wskrzeszê ich Moim Gorej¹cym P³omieniem
Mi³oci. Przychodzê z Moim Najwiêtszym Sercem na D³oni, aby wam Je
ofiarowaæ. Czy chcecie Je przyj¹æ?
Moi umi³owani, bliski jest Dzieñ, kiedy ka¿de proroctwo siê urzeczywistni,
ka¿de objawienie zostanie spe³nione
wkrótce, za waszego ¿ycia. Zatem
otwórzcie wasze serca i spróbujcie zrozumieæ, dlaczego Mój Duch £aski tak
hojnie jest wylewany na to pokolenie.
Bliski jest dzieñ, kiedy wszystkie pokolenia stanowiæ bêd¹ jedno pod jednym
Pasterzem, wokó³ jednego wiêtego Tabernakulum, a Ja, Pan, bêdê dla nich
Jedynym. Zatem módlcie siê, Moi ukochani, módlcie siê o tê Jednoæ, do której Ja, Pan, w pe³ni siê przygotowujê.
Jestecie teraz rozproszeni i wasze
pastwiska s¹ wyja³owione. Skargi Mojego pasterza s³yszy ca³e Niebo, poniewa¿ Kainowie po³amali jego laskê na
wiele kawa³ków. Zniszczyli Jednoæ zrywaj¹c wiêzy braterstwa miêdzy sob¹. Ale
bliski jest Dzieñ Chwa³y Mojego Cia³a i jaka
to bêdzie radoæ! Bêdzie to dzieñ cudowny,
zagoj¹ siê Rany, które otrzyma³em w domu
Moich najlepszych przyjació³. Moje Najwiêtsze Serce pragnie dzisiaj najczystszej
mi³oci. Wszystko, czego pragnê, to powrót
do mi³oci. Czy¿ nie z³o¿y³em Siebie jako
wonn¹ ofiarê w ofierze z mi³oci? Czy to
zbyt wiele prosiæ o wasze oddanie Mi siê?
Czy to zbyt wiele prosiæ was o trochê
wdziêcznoci i o powrót do mi³oci?
Mi³oæ pragnie mi³oci. Mi³oæ pragnie
mi³oci. Mi³oæ ¿ebrze o wasz powrót do mi³oci... Nie buntujcie siê przeciwko Mojemu
Prawu bêd¹cemu Prawem Mi³oci! O umi³owani, jak¿e was kocham! Dlaczego tak
wielu z was przesta³o Mnie adorowaæ? Przypominam wam, ¿e jestem obecny na tej
wiêtej Godzinie. Otoczony Moimi Serafinami i Moimi Cherubinami, stojê w milczeniu przed wami. Ja, wiêty wiêtych, nada³em wam to imiê: UMI£OWANI. Chocia¿
zgrzeszylicie przeciwko Mnie, przebaczy³em wam! Jestecie Moim potomstwem!
Czy zobaczê was na Godzinie Adoracji, Moi
ukochani? Czy wstaniecie, aby przyjæ do
Mnie, do Tego, który bêdzie tam, czekaj¹c
na was w Swoim Tabernakulum? Przyjdcie do Mnie... Przyjdcie do Mnie... Nie od-
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rzucajcie tego, co Duch wam ofiarowuje w
tych dniach. Wytrwajcie w Mojej Mi³oci i
przyjmijcie Moje Mi³osierdzie. Przypomnijcie sobie, ¿e wszystko zniknie i nic siê nie
ostanie, ¿e wszystko siê wyczerpie pewnego dnia, ale wasza dusza bêdzie istnieæ na
zawsze.
Ja, Pan, b³ogos³awiê ka¿dego z was i
dajê wam Mój Pokój, abycie umieli go dawaæ innym.

22.01.1990
Pokój wam. Jestem Duchem Mi³oci,
Pokoju, Pojednania. Jestem Tym, który kocha was najbardziej. Ja jestem waszym
Stworzycielem. Zaprawdê powiadam wam,
¿e bêdê nadal wylewa³ Mojego wiêtego
Ducha na waszych synów i córki tak, jak
nie zdarzy³o siê to nigdy od wielu pokoleñ,
aby karmiæ was bezporednio Moj¹ W³asn¹
Rêk¹ i z³o¿yæ w waszych sercach ca³e Moje
Prawo.
W³anie w tych dniach objawiam Moje
wiête Oblicze wam wszystkim. Tak, Moje
wiête Oblicze zab³ynie nad wami, Moi
umi³owani. Uka¿ê wam Moj¹ Chwa³ê i przyjdê równie¿ do ciebie, który móg³by Mnie
jeszcze nie rozpoznaæ. Wezmê twoj¹ rêkê
w Swoj¹ Rêkê i po³o¿ê j¹ na Moim Najwiêtszym Sercu. Pozwolê ci odczuwaæ Uderzenia Mojego Serca i jeli Mi pozwolisz, zdobêdê twoje serduszko, ogarnê je Moj¹ gor¹c¹ Mi³oci¹ i uczyniê je ca³kowicie Moim.
Jeli zdacie siê na Mnie, ukszta³tujê was
na Mój Boski Obraz. Ponownie udzielê wam
daru przebóstwienia i sprawiê, ¿e bêdziecie wiêci, jak Ja jestem wiêty. Przyjdcie
wiêc do Mnie, waszego Zbawcy. Dlaczego
rozgl¹dacie siê wokó³ siebie? Dlaczego poszukujecie tego, co daje wiat, a co nie trwa
d³ugo? Szukajcie tego, co wiête i Wiecz-

ne. Dlaczego pok³adacie ufnoæ w tym, co
daje wiat, skoro to, co on daje, nie trwa
d³ugo? Czy jeszcze nie s³yszelicie, ¿e powiedzia³em: ka¿de cia³o jest jak trawa? Trawa usycha, jej kwiat opada, za Moje S³owo trwa na wieki. Zwróæcie siê do Mnie i
zaufajcie Mojej Mi³oci.
Moje ma³e dzieci, Ja jestem Drog¹,
Prawd¹ i ¯yciem. Nie s³uchajcie Kusiciela
pragn¹cego zgubiæ wasze dusze  jego królestwo jest na wiecie  lecz s³uchajcie
Mnie, waszego Boga, który podaje wam
dzi Swoj¹ Rêkê i pochyla siê nad wami,
aby was podnieæ z prochu i uczyniæ wiêtymi w Swoim Sercu. S³uchajcie Mnie, a
odziedziczycie Moje Królestwo. Przyjdcie do Mnie i zawrzyjcie pokój ze Mn¹.
Dajê wam Mój Pokój, Pokój, którego wiat
nie mo¿e wam daæ.
Przyjd, ty, który Mnie jeszcze nie
uzna³e za swego Odkupiciela, i oderwij
siê od podstawowych rzeczy nie mog¹cych ani wznieæ, ani od¿ywiæ twej duszy.
Dlaczego godzisz siê byæ ich niewolnikiem? Powróæ do Mnie, nawet w swojej
nêdzy i w swojej winie. Przyjmujê ciê takiego, jaki jeste, i mówiê ci, ¿e ju¿ ci
wybaczy³em. Pozwól Mi powiedzieæ ci,
Moje dziecko, ¿e ¿aden cz³owiek nie ma
wiêkszej mi³oci dla ciebie ni¿ Ja. Wznie
ku Mnie swe oczy i popatrz, Kto ciê b³aga. To Ja, Jezus, twój Zbawiciel, przychodzê do ciebie dzisiaj, przemawiaj¹c ustami najmniejszych z was. Przychodzê boso
i proszê jak ¿ebrak o powrót mi³oci. Szukam twojego serca, nie odrzucaj Mnie...
Dniem i noc¹ wyci¹gam do ciebie Moje
Rêce. Kiedy do Mnie powrócisz? Kiedy us³yszê twoj¹ odpowied? Czy otrzymam od
ciebie odpowied na tej pustyni, Moje dziecko? Albo mo¿e Cisza ogarnie Moj¹ Duszê?
Pos³uchaj, pos³uchaj Mojej skargi, w³anie
ty mo¿esz Mi przynieæ pociechê. Nie bój
siê, pomogê ci. Widzisz? Odnowiê ciê ca³kowicie, jeli zdasz siê na Mnie. Przyszed³em a¿ do twoich drzwi. Jeli jestecie tu
dzi zgromadzeni, aby pos³uchaæ tego, co
mówi do was Mój Duch, to dlatego, ¿e Ja
tego pragn¹³em. Przyszed³em daæ ci Nadziejê, przyszed³em daæ ci wiat³o. Nie przyszed³em ciê potêpiæ, lecz obudziæ, Moje
dziecko, i pokazaæ ci Moje Najwiêtsze Serce oraz to, Kto jest przed tob¹.
Jestecie Moi, choæbycie nie wszyscy
to uznawali, przedk³adaj¹c zaszczyty doznawane od ludzi ponad zaszczyty pochodz¹ce od Boga.
Zaprawdê powiadam wam: Przyjmijcie
dzi Mojego wiêtego Ducha... Przyjmijcie
dzi Mojego wiêtego Ducha... Przyjmijcie
dzi Mojego wiêtego Ducha...
Powróæ do Mnie. Pragnê ciê uwolniæ od
z³a i wzbudziæ twoj¹ mi³oæ do Mnie. Pragnê ukazaæ siê tobie i daæ ci znak Mojej
wiêtej Obecnoci, jak udzielam go innym,
otaczaj¹c ciê Moim delikatnym zapachem
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kadzid³a. Przyjd zatem porozmawiaæ ze
Mn¹. Mówiæ do Mnie to modliæ siê, modliæ
siê sercem. Przyszed³em w spokoju nocy
przypomnieæ ci Moje wskazania. Czy¿ nie
wiesz, ¿e od pocz¹tku czasów, od czasu,
kiedy na ziemi zosta³ stworzony cz³owiek,
w Niebie jest przygotowane mieszkanie dla
ciebie? Twoje mieszkanie jest w Niebie, przy
Mnie, u Mego boku. Niech to mieszkanie
bêdzie nape³nione twoj¹ obecnoci¹. Nie
zasmucaj Mnie widokiem twojego mieszkania pustego na Wiecznoæ... Powróæ do
Mnie, przestañ b³¹kaæ siê bez celu po
pustyni, szukaj Mnie, Moje dziecko.
Przestañ czyniæ z³o, naucz siê wybaczaæ, naucz siê czyniæ dobro. Z³ó¿
ufnoæ we Mnie, twoim Bogu, naucz
siê kochaæ twych wrogów, zawrzyj pokój ze Mn¹.
Zaprawdê powiadam ci: ziemia
le¿y dzi w ruinie bêd¹cej owocem jej
odstêpstwa.
Ach! Moi przyjaciele, wy wszyscy,
którzy Mnie kochacie i powiêcacie Mi
ca³e wasze ¿ycie, wy, którzy wspomoglicie ¿yj¹cego w niedostatku, kiedy
wo³a³, i ogrzalicie waszym ciep³em
sierotê nie znajduj¹c¹ mi³oci, wy, którzy jestecie wra¿liwi na potrzeby
biednych i którzy pocieszacie wdowê,
którzy otwieracie na ocie¿ wasze
drzwi sierotom, wy, którzy stoicie po
stronie Sprawiedliwoci, nie podnosz¹c nigdy rêki przeciw niewinnym,
rozradujcie siê, poniewa¿ rzeczywicie jestecie Moimi dzieæmi!
Dzi, Moi umi³owani, proszê was
o ¿arliw¹ modlitwê i wynagradzanie
za tych, których kocha Moje Serce, ale którzy obrócili siê przeciw Mnie. Proszê was,
abycie z³o¿yli siebie w ofierze za tych, którzy powiêkszaj¹ Moje Rany, zabijaj¹c swoje dzieci nawet przed urodzeniem. Módlcie
siê za matki, których ³ono formuje te dzieci,
ale zapomina o nich i nie przypomina sobie
nawet ich imienia.
Wzywajcie Mnie w waszych trudnociach, a Ja przybiegnê do was. Przeliczcie wasze ³aski i uwielbiajcie Mnie. Czy nigdy wczeniej nie s³yszelicie, ¿e Ja przychodzê na ratunek tym, którzy przylgn¹ do
Mnie? Nie jestecie sierotami, macie Ojca
Niebieskiego, kochaj¹cego was nieskoñczenie, a Jego Imiê jest jak mirra rozlewana
przez Niego, aby was namaciæ i pob³ogos³awiæ. Moi umi³owani, czyniê dla was dar z
Mojej Mi³oci. Nabierzcie odwagi wy wszyscy, którzy ofiarowujecie siebie za innych.
Jestem blisko was, aby was pocieszaæ. Nabierzcie odwagi, Moje dzieci, wasz Bóg jest
bardzo blisko was i wielu us³ysza³o Moje
Kroki. Mi³oæ w³anie powraca do was jako
Mi³oæ i zamieszka miêdzy wami.
B³ogos³awiê ka¿dego z was, pozostawiaj¹c Tchnienie Mojej Mi³oci na waszych
czo³ach. B¹dcie jedno.

9.02.1990
Pokój niech bêdzie z wami. Wszystko,
o co was proszê, to mi³oæ. Dzieci umi³owane, to Ja, wasz Jezus, da³em wam tyle
Orêdzi, aby przypomnieæ wam Moje Prawo,
aby przypomnieæ wam, Kim jestem. Jeli
uczynicie sobie mieszkanie z Mojego S³owa, wasza dusza zostanie wzniesiona do
Mnie i dosiêgniecie Mnie.
Przyjdcie do Mnie, zanim zawiedzie
was wasz umys³. Przyjdcie rozmylaæ nad
wszystkim, co wam da³em. Przyjdcie roz-

wa¿aæ Moje pragnienia. Szukajcie Mnie,
pragnijcie Mnie. Przyjdcie rozmylaæ nad
wszystkim, co wam da³em, i wecie sobie
Moje S³owa do serca. Pragnê, abycie aktywnie realizowali w ¿yciu wszystko, czego
wam udzieli³em, i abycie to troskliwie zachowywali.
Ach! Moje umi³owane dzieci... Gdybycie tylko wiedzia³y, jak ranione jest Moje
Najwiêtsze Serce za ka¿dym razem, kiedy kto z was odk³ada na póniej wype³nienie Moich pragnieñ... Gdybycie tylko wiedzia³y, co Ja wam ofiarowa³em i co nadal
wam dajê, wasza radoæ by³aby pe³na.
Wychwalajcie Mnie, waszego Pana,
dniem i noc¹ uwielbiajcie Mnie za to, ¿e nakarmi³em was Moj¹ w³asn¹ Rêk¹. Us³ysza³em was z Wysoka i dlatego przybieg³em
wam na ratunek. Czy Mnie wiêc nie pos³uchacie?
Przyjmijcie i poddajcie siê Moim Pouczeniom oraz Moim pragnieniom, które zasia³em w was jak ziarna. Czyñcie to, o co
proszê was Ja, wasz Zbawiciel, i nie zadowalajcie siê samym s³uchaniem Moich Orêdzi, aby nastêpnie pob³¹dziæ.
Moi umi³owani, wy, których kocha Moja
Dusza, zaprawdê mówiê wam, ¿e pragnê
modlitw p³yn¹cych z serca. Pragnê, abycie

modlili siê za wszystkich biskupów i kap³anów. Chcê, abycie s³uchali wszystkich pouczeñ kap³anów, którzy Mnie reprezentuj¹.
¯yczê sobie, abycie pocili i czynili pokutê. Pragnê, abycie przyjmowali Moj¹ Najwiêtsz¹ Eucharystiê tak czêsto, jak tylko
to mo¿liwe. Chcê, abycie spowiadali siê
przynajmniej jeden raz w miesi¹cu. Moim
pragnieniem jest, abycie czytali codziennie fragment Pisma wiêtego. Pragnê, abycie podejmowali ofiary, wynagradzaj¹c za
innych. Chcê, abycie odmawiali Ró¿aniec
i to  jeli mo¿liwe  wszystkie trzy czêci. Moim celem jest doprowadzenie
was do wiêtoci. ¯yjcie w wiêtoci,
bo Ja jestem wiêty. Takie s¹ Moje Zasady. Pragnê waszego codziennego
oddania. Jestem ród³em Mi³oci i
mo¿ecie wszyscy czerpaæ z Mojego
Serca, aby dawaæ tê Mi³oæ innym.
Nastêpnie chcê, abycie nauczyli
siê Mnie adorowaæ i pamiêtaæ nieustannie o Mojej Obecnoci. Moja
Obecnoæ tak¿e jest tajemnic¹. Powinnicie zawsze przypominaæ sobie, ¿e
NIGDY nie jestecie sami. Ja jestem
zawsze z wami.
Osi¹gnijcie doskona³oæ... Niech
wyda owoc ta wysuszona ziemia... Nie
proszê was o rzeczy, których nie znacie ani o takie, które przekracza³yby
wasze mo¿liwoci. Proszê was o
wszystko, co jest wiête; a wszystko,
co Ja mam, jest wiête. Moje Cia³o jest
wiête. Przyjdcie wiêc spo¿ywaæ
Moje Cia³o i piæ Moj¹ Krew, Ja nie odwrócê siê od tego, kto do Mnie przychodzi. Ja jestem Chlebem ¯ycia.
Módlcie siê, aby demon nie móg³ was
zwieæ. Nie pozwólcie, aby Moje Oczy ze
smutku zalewa³y siê ³zami. Rozg³aszajcie
Moj¹ Mi³oæ na dachach waszych domów.
Og³aszajcie, ¿e Moja Mi³oæ przedniejsza
jest od wina. Przypomnê wam, ¿e wy wszyscy macie w Niebie Ojca kochaj¹cego was
nieskoñczenie, a Jego Imiê jest jak mirra
wylewaj¹ca siê z Niego, aby was namaciæ
i pob³ogos³awiæ. Jego Imieniem jest Mi³oæ.
B³ogos³awiê ka¿dego z was, pozostawiaj¹c Tchnienie Mojej Mi³oci na waszych
czo³ach. Mi³oæ kocha was i jest z wami ka¿dego dnia. B¹dcie jedno.
5.03.1990
Pokój niech bêdzie z wami. Ja, Pan Jezus, kocham was. Bardzo drogie dzieci, dowiedzcie siê, ¿e Ja jestem Odwieczn¹ Prawd¹. Ja jestem Drog¹ prowadz¹c¹ was do
¯ycia Wiecznego. Czy jestecie gotowi w
tych dniach Postu pod¹¿aæ Moj¹ Drog¹?
Czy jestecie gotowi rozpoznaæ, ¿e Ja jestem Tym, który oznaczy³ Drogê Swoj¹
Krwi¹? Ja jestem Ukrzy¿owanym z Piêcioma Ranami mówi¹cym dzi do was. Ja jestem Ofiar¹ Mi³oci szukaj¹c¹ waszych
serc. Pójd, zbli¿ siê ty, którego kocha Moje
Serce. Zbli¿ siê ty, który jeszcze siê wahasz,

49

Vox Domini
przyjd do Mnie i wniknij w Ranê Mojego
Serca, abym móg³ ciê poci¹gn¹æ i sprawiæ,
by zrozumia³, ¿e tam znajdziesz twój pokój i twoj¹ radoæ. Przyjd bli¿ej Mnie, duszo, i pozwól Mi tchn¹æ na ciebie Moj¹ s³odk¹ wonnoæ i o¿ywiæ ciê. Zdaj siê na Mnie,
a Ja ogarnê tw¹ duszê Moim Najwiêtszym
Sercem. Wzywaj Mnie, a Ja ci odpowiem...
Szukaj Mnie z ¿arliwoci¹, a znajdziesz
Mnie... Porzuæ swoje z³e drogi i umieæ twoje stopy na Mojej Drodze, a Ja pouczê ciê i
o¿ywiê twoj¹ duszê, aby sprawiæ radoæ Mojej Duszy. Moja Mi³oæ jest jak ród³o, Studnia wody ¿ywej, zatem przyjd zaczerpn¹æ
z tego ród³a, a bêdziesz ¿y³. Nie b¹d jak
wiat, poniewa¿ wiat nie potrafi doceniæ
Mojej Wielkiej Mi³oci.
Moje dziecko, czy zrozumia³e w pe³ni
Moj¹ Mêkê? Ja jestem Tym, który wyzwoli³
ciê od mierci. Dla ciebie by³em Przeladowany... Zniekszta³cony razami, sta³em siê
tarcz¹ dla pluj¹cych, wzgardzony, wymiany, omieszony. Wszystko to dla twojego
wyzwolenia. Z Mojej Wielkiej Mi³oci do ciebie zosta³em bezlitonie ubiczowany. Na
Moich Ramionach nios³em twoje grzechy
bez jakiejkolwiek skargi. Jak baranek na
rze prowadzony, jak owca niema wobec
strzyg¹cych j¹, tak Ja nie otworzy³em ust
Swoich. I aby ciê uwolniæ, Mój umi³owany,
pozwoli³em siê przeszyæ tym, których stworzy³em. Tak, przebili Rêce, które ich stworzy³y, ale dziêki Moim Ranom uzdrowi³em
ciê... Z mi³oci do ciebie wytrzyma³em godziny cierpienia, aby tw¹ duszê wydobyæ z
otch³ani. Ja jestem twoim wiêtym, a jednak pozwoli³em ci rozci¹gn¹æ Mnie na Krzy¿u a¿ do ca³kowitego rozdzielenia wszystkich Moich Koci. Odczuj dzi Moj¹ agoniê,
odczuj Moje pragnienie z powodu braku
mi³oci, odczuj tê Mi³oæ, której ¿aden potok nigdy nie bêdzie móg³ ugasiæ i ¿aden
strumieñ nigdy nie zdo³a zatopiæ. Czy zobaczê ciê kiedy, ciebie, który ci¹gle jeszcze b³¹dzisz po tej pustyni? Powróæ do
Mnie, by pojednaæ siê ze Mn¹, i ¿yj w wiêtoci, porzucaj¹c swoje cie¿ki.
Z boleci¹ i ze ³zami patrzy³em na to
oddalaj¹ce siê bezbo¿ne pokolenie, id¹ce
za Z³¹ Sk³onnoci¹ zamiast za Cnot¹, za
mierci¹ zamiast za ¿yciem. To pokolenie
bowiem zawierzy³o k³amstwu, rodz¹c w ten
sposób racjonalizm bêd¹cy pocz¹tkiem ateizmu. Jak d³ugo jeszcze muszê pozostawaæ
opuszczony i samotny w ka¿dym Tabernakulum, kiedy Krwawe £zy p³yn¹ po Moich
Policzkach, rozdzieraj¹c ka¿de w³ókno Mojego Serca? W ka¿dej godzinie powtarza siê
w Mojej Duszy Moja agonia z Getsemani.
Wejd w Moje Rany, a zrozumiesz Moje konanie.
22.10.1990
Trwaj mocno przy wszystkich pouczeniach, które dajê. Nie pozwalaj nikomu ciê
zwodziæ. Zbieraj stopniowo Moje ¿niwo
uprzejmoci i czu³oci. Pomno¿ê twoje wi-
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zje, aby mog³a wiadczyæ w Moje Imiê.
Obdarzê ciê s³owami, aby by³a zdolna
wiadczyæ. Moja córko, przypomnij wiatu
Moj¹ Wielk¹ Mi³oæ. To bêdzie Orêdzie dla
wszystkich czasów:
Pokój niech bêdzie z wami. Ja jestem
Jezusem, waszym Odkupicielem. Jestem
wiêtym wiêtych mówi¹cym do was. Zaprawdê powiadam wam: Wylejê specjalne
³aski na tych, którzy przyjêli to wiadectwo.
Przyjmuj¹c bowiem to wiadectwo Mi³oci,
zawiadcz¹ o prawdziwoci oraz o Nieskoñczonej Mi³oci Najwy¿szego. Wszystko, co
jest napisane, pochodzi ode Mnie. Umi³owani, udzielam Mojego Ducha bez ograniczeñ. Dajê Mojego Ducha, aby przypomnia³
wiatu wiele, wiele razy Moje uczucie i Moj¹
wielk¹ Mi³oæ do was. Udzielam Mojego
Ducha bez ograniczeñ, aby przypomnieæ
wszystkim Moje Piêæ Ran i Moj¹ Mêkê. Moje
dziecko, ty, który Mnie czytasz lub s³uchasz,
popatrz wokó³ siebie. Bliska jest Jutrzenka,
która zajanieje nad tob¹... Nie bêdziesz
musia³ zwracaæ uwagi na nocne cienie szepcz¹ce i mrucz¹ce, nie bêdziesz musia³ st¹paæ wród nêdzy i ciemnoci, poniewa¿ wasi
czarownicy - którzy blunili Memu wiêtemu Imieniu i którzy wiat³oæ zast¹pili ciemnoci¹ - zostan¹ wymieceni. Umi³owani, jutrzenka jest bliska, aby nad wami zawieciæ, i gdy tylko nastanie dzieñ, wasze zasiewy zakwitn¹. Handlarze, którzy przeniknêli do Mego Kocio³a, przera¿¹ siê, a wszyscy przekupnie zostan¹ zgnieceni. Ka¿dy
wzbogacony kupiec zniknie, olepiony Moj¹
Chwa³¹ i Moim wiat³em. Pozostan¹ os³upiali i zmieszani wobec Mnie.
W³anie wznoszony jest znak na dachach waszych domów. Moi przedstawiciele zostali w³anie rozes³ani na swoje stanowiska, oczekuj¹c Mojego Znaku. Mój Powrót jest bardzo bliski. Przypieszcie wiêc
kroku wy, którzy jestecie Moimi pos³añcami, wejdcie na ka¿de wzgórze, aby og³osiæ, ¿e wkrótce spadnie s¹d na tych kupcz¹cych, poniewa¿ stali siê odraz¹ w Moich Oczach! Czy jeszcze nie czytalicie, ¿e
nie powinnicie spaæ, lecz czuwaæ, abycie
wiedzieli, kiedy ujrzycie ohydê ziej¹c¹ pustk¹ - o której mówi³ prorok Daniel, ustanowion¹ w Mojej wi¹tyni - ¿e jest to okrelony przez proroka znak koñca Czasów? Jak
to siê dzieje, ¿e nie mo¿ecie rozpoznaæ Czasów? Ceg³y Mego Sanktuarium zawali³y siê,
a wy ¿yjecie w³anie porodku wielkiego
odstêpstwa waszej epoki. Moi przeladowcy myl¹ teraz, ¿e s¹ gór¹, a kupcy s¹dz¹,
¿e bêd¹ nadal handlowaæ w Mojej wi¹tyni. Ja jednak mówiê im: Wy, którzy zatrulicie wasz¹ wiedzê, sprzedaj¹c Mój Obraz
za nieo¿ywion¹ statuê, za fa³szywego boga,
bo¿ka, wy, którzy walczycie, aby ustanowiæ
tê ohydê ziej¹c¹ pustk¹ i znieæ Moj¹ Sta³¹
Ofiarê, wy wypijecie pe³en kielich Mojej
Sprawiedliwoci.
Ta obrzydliwa podobizna o nieharmonij-

nych kolorach, ten obraz, który ci kupcy próbuj¹ wam daæ do uczczenia i naladowania, to nie jestem Ja. Ten obraz stanowi
wytwór zepsutej ludzkiej przebieg³oci,
zmierzaj¹cy do zniszczenia pojêcia Mojej
wiêtoci i Mojego Bóstwa. Jest on fa³szywym ekumenizmem, wyzwaniem wobec
wszystkiego, co wiête.
Cierpiê z powodu grzechów tych kupców. Módlcie siê za tych kap³anów, którzy
stali siê kupcami. Ciê¿ki jest ich grzech. Módlcie siê, abym móg³ tchn¹æ w nich Mojego
Ducha Prawdy i sprawiæ, by zachowywali
Moje Prawa i szczerze respektowali Moj¹
Boskoæ.
Umi³owani, wy, których czo³a oznaczy³em jako Moich, nie pozwalajcie owym handlarzom zmuszaæ was do pod¹¿ania za tym
fa³szywym obrazem. Strze¿cie siê. Mówiê
wam o tym wszystkim z wyprzedzeniem,
poniewa¿ pragnê, abycie ufali Mnie, waszemu Bogu, kiedy przyjd¹ na was czasy
wielkiego nieszczêcia.
Pragnê was nawiedziæ. Godzina Mojego Wielkiego Powrotu ju¿ nadchodzi i biada tym kupcz¹cym, którzy w³anie walcz¹,
aby wprowadziæ do Mojej wi¹tyni ohydê
ziej¹c¹ pustk¹ i znieæ Moj¹ Sta³¹ Ofiarê,
zmuszaj¹c was do spo¿ywania ich zhañbionego pokarmu! Biada tym kupcz¹cym, którzy spiskuj¹, aby zniszczyæ Moje S³owo racjonalizuj¹c Je! Biada bluniercom, którzy
dziesiêæ razy zblunili Mojemu wiêtemu
Imieniu! Biada uczniom Bestii, którzy wyrzebili bluniercze obrazy przeciw Moim
siedmiu Duchom! Twierdza ich zostanie obrócona w proch Oddechem Moich Ust!
A ty, Moje dziecko, które Mnie czytasz
lub s³uchasz, ty, którego grób nawiedzi³em
i nape³ni³em ciebie Moim Tchnieniem, mówiê ci: id po ladach Mojej Krwi, które pozostawiam za Sob¹ jako znak dla ciebie. A
jeli zatrzyma ciê przechodzieñ i zapyta o
twoj¹ drogê, powiedz mu, ¿e jeste Moim
uczniem, a Ja  twoim Nauczycielem i ¿e
jeste na drodze wiadczenia o Chrystusie
ukrzy¿owanym, o Chrystusie zmartwychwsta³ym. A kiedy zostaniesz zatrzymany
przez kupca, strze¿ siê jego nieuczciwoci,
strze¿ siê, aby nie zamieni³ Krzy¿a, który ci
da³em, na zepsut¹ m¹droæ. Bezdwiêcznie, bez jakiegokolwiek s³owa obejmij z
wiêksz¹ ni¿ kiedykolwiek ¿arliwoci¹ belkê
na twoich ramionach i id po ladach Mojej
Krwi, a one doprowadz¹ ciê do Mnie. A jeli
kto z nich zacznie ciê cigaæ, nie zakrywaj
twarzy przed zniewagami ani ciosami, lecz
daj im twe plecy, aby rozpoznali ciê po twoich ranach. Pozwól twoim ranom staæ siê
doskona³¹ kopi¹ Moich Ran, poniewa¿ one
zostan¹ ci zadane przez tych samych, którzy uderzyli Mnie, twego Mistrza. A wtedy
Znak Syna Cz³owieczego pojawi siê na niebie, w waszych mrokach bêdzie widziane
wielkie wiat³o, poniewa¿ Ja, wiêty wiêtych, pragnê was ocaliæ przez wzgl¹d na
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Moje wiête Imiê. Moje dziecko! Pójd, ty, który Mnie s³uchasz lub czytasz. Znowu ukaza³em w tym wiadectwie Moj¹ Mi³oæ do ciebie. Nie
mów, ¿e jestem zbyt daleko, aby kochaæ, poniewa¿ w³anie w tym momencie Moje Oczy spoczywaj¹ na tobie ze szczególn¹ czu³oci¹ i uczuciem, których nigdy w pe³ni nie bêdziesz móg³ zrozumieæ.
Czy powinienem powróciæ, aby ciê odkupiæ? Bez najmniejszego wahania dla ciebie samego przyszed³bym powtórzyæ Moj¹ Mêkê, dla ciebie samego! Czy teraz Mi wierzysz, kiedy mówiê ci, ¿e nikt nie ma
wiêkszej mi³oci od tej, gdy kto ¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich?
Mówiê ci to wszystko, aby móg³ odnaleæ swój pokój w Moim Najwiêtszym Sercu, aby móg³ odnaleæ prawdziwe ¿ycie we Mnie, aby
móg³ odnaleæ prawdziw¹ mi³oæ i spoczynek we Mnie, twoim Bogu.
Wiem, ¿e jeste s³abe, Moje dziecko, ale twoja s³aboæ przyci¹ga Moj¹
Wszechmoc.
Czy mo¿esz poj¹æ to, co mówiê? Mówiê: pokój niech bêdzie z tob¹!
Jestem Ofiar¹ Mi³oci, która mówi do ciebie. Ja jestem Tym, który da³ ci
to wiadectwo Mi³oci jako przypomnienie Mojej Mi³oci. Wch³aniaj Mnie
i pozwól Mi ciê ogarn¹æ. Odczuwaj, jak Moje Serce têskni za powrotem
mi³oci! Nie opieraj Mi siê. Przyjd do Mnie taki, jaki jeste, przyjd piæ
ze róde³ Mojego Serca, a bêdziesz chcia³ piæ wiêcej. Och! Tylu z was
oddali³o siê od Prawdy i odesz³o we wszystkich kierunkach. Prawda
jest MI£OCI¥. Ja jestem Prawd¹. B¹dcie wiadkami Prawdy. Przyjmijcie wiêtego Ducha Prawdy, przyjmijcie wiêtego Ducha £aski. B³ogos³awiê was wszystkich, pozostawiaj¹c Moje Tchnienie Mi³oci na
waszych czo³ach. B¹dcie jedno pod Moim wiêtym Imieniem.
8.07.1991
Moje ma³e dzieci, Mój Powrót jest bliski. Wkrótce do was powrócê.
Mi³oæ powróci jako Mi³oæ. Powiedzia³em wam to teraz, zanim to siê
stanie, abycie uwierzyli, kiedy ujrzycie oczywistoæ Moich S³ów.
Przyjdcie do Mnie tacy, jacy jestecie. Nie czekajcie, a¿ bêdziecie
wiêci, aby rzuciæ siê w Ramiona waszego Zbawiciela. Przyjdcie do
Mnie tacy, jacy jestecie, a Ja wam wybaczê wasze grzechy, które krêpuj¹ wasze dusze.
Ach! Stworzenie! Mi³osierdzie pochyla siê nad tob¹. Zbli¿cie siê do
Mnie, nie lêkajcie siê Mnie. ¯aden cz³owiek nie ma wiêkszej mi³oci ni¿
ten, kto oddaje ¯ycie za przyjació³. Wy jestecie Moimi przyjació³mi.
Nie mów: Co mogê powiedzieæ? Jak mogê mówiæ? Od witu do
nocy i od nocy do witu wzywam, ale nikt nie odpowiada na Moje b³agania. Czy kto Mnie kiedy us³yszy? Mówiê ci: Ja, Bóg ¯ywy, us³ysza³em ciê. To Ja przychodzê do twojej komnaty z Moim Sercem na
D³oni, aby ci powiedzieæ: Kocham ciê, Moje dziecko, i przynoszê ci
Moje B³ogos³awieñstwa, aby rozkwit³y w twoim sercu. Moje dziecko,
we Moje Najwiêtsze Serce, Ono ca³e nale¿y do ciebie. We to Serce,
które ciê kocha, nie odrzucaj Go. Jestem Tym, który kocha ciê najbardziej.
Pos³uchaj, Moje dziecko, jeli zobaczysz lady stóp, które nie s¹
Moimi ladami, nie st¹paj po nich, bo doprowadzi³yby ciê jedynie do
mierci. lady Moich Stóp, Moje dziecko, pokazuj¹, ¿e jestem bosy.
One splamione s¹ Moj¹ Krwi¹ i nasycone zapachem mirry. Moje dziecko, Piêæ Ran Mego Cia³a jest na nowo szeroko otwartych, a Mój P³aszcz
sk¹pany jest we Krwi. Obleczony jestem w wory oraz w ³achmany z
powodu nieprawoci i grzechów tego pokolenia. Moje Wargi s¹ bardziej wysuszone ni¿ pergamin z powodu braku mi³oci. Brakuje mi³oci
i dlatego to pokolenie gromadzi zdradê za zdrad¹, prowadz¹c Mnie
nieustannie na Krzy¿, aby Mnie ponownie ukrzy¿owaæ.
To ciebie szuka Moje Serce, to ty mo¿esz Mnie pocieszyæ. To ty
mo¿esz byæ balsamem ³agodz¹cym Moje Rany. To do ciebie, umi³owany, wo³a Moje Serce, aby ciê dosiêgn¹æ. Przyjd, Ja, Jezus, poniosê
ciê na Moich Ramionach i doprowadzê ciê do Mojego Domu, który jest
równie¿ twoim Domem.
Daj Mi swoj¹ przyjañ, traktuj Mnie jak Przyjaciela, a stanê siê twoim wiêtym Towarzyszem na ka¿dy dzieñ twojego ¿ycia. Ja, Pan, nikogo nie pozbawiam Mojego Mi³osierdzia ani Moich £ask.
B³ogos³awiê was wszystkich z najwiêkszej g³êbi Mojego Najwiêtszego Serca. Ja, Bóg, jestem z wami.
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Jak co roku spotkalimy siê na wakacjach z Bogiem w gronie czytelników, zw³aszcza tych, którzy czytaj¹ Prawdziwe ¯ycie w Bogu, ale nie tylko. Odbywaj¹ siê one co roku od lipca
2004, w Szczawnicy. S¹ skierowane w sposób szczególny do
czytelników. Ka¿dego roku pojawiaj¹ siê nowe twarze, ale te¿
nie brak tych, którzy nie potrafi¹ sobie ju¿ wyobraziæ urlopu bez
spêdzenia kilku dni wakacji w naszej ma³ej wspólnocie. Wszyscy wyje¿d¿aj¹ ze ³zami w oczach, ubogaceni, wyciszeni, szczêliwi, ¿e kilka dni prze¿yli bli¿ej Boga.
Podzielilimy siê naszymi dowiadczeniami, niezwyk³ymi drogami, jakimi Bóg doprowadzi³ nas do tego spotkania pod jednym
dachem, w radoci i mi³oci, ju¿ zapowiadaj¹cych niebiesk¹
wspólnotê, do której wszyscy zmierzamy prowadzeni pragnieniem prawdziwego ¿ycia w Bogu.
Wspólna modlitwa, zw³aszcza Eucharystia i adoracja, refleksja nad S³owem Bo¿ym, medytacja tajemnic ró¿añcowych, dyskusje, wiadectwa, tak¿e samej Vassuli, z ró¿nych stron wiata,
wype³ni³y nam dni po brzegi. Czas min¹³ szybko i bardzo owocnie, zarówno dla ducha jak i dla cia³a. To by³a nagroda dla tych,
którzy musieli przemierzyæ nierzadko ca³¹ Polskê, czasem Europê, aby dotrzeæ do gocinnego domu na krañcach Polski.
Skorzysta³o z tej mo¿liwoci w tym roku blisko 40 osób. Coraz wiêcej odwiedza nas ludzi m³odych, co ogromnie cieszy. Niektórzy trafili przyci¹gniêci wiadectwem równieników, choæ czasem zniechêcani przez otoczenie. Najpiêkniejsze s³owa, jakie
by³o mi dane us³yszeæ pad³y w³anie z ust m³odej studentki, która prze¿ywaj¹c niejedn¹ w¹tpliwoæ, co do tego wyjazdu, po kilku dniach, kiedy dzielilimy siê wiadectwami, wyzna³a: Uwiadomi³am sobie, ¿e Pan Jezus radzi³, ¿ebymy poznawali po owocach... ujrza³am w was dobre owoce... Kto inny stwierdzi³, ¿e
na modlitwie, w czasie adoracji odczu³, jak Bóg odpowiada na
tak wiele pytañ stawianych w sercu, które od lat czeka³y na odpowied. Kto upewni³ siê, co do s³usznoci obranej drogi powo³ania. Kto dziêkowa³ Bogu za wiarê odzyskan¹ po latach trudnego ¿ycia w komunistycznej Mo³dawii, na Ukrainie... Ile¿
wdziêcznoci Bogu za ojczyznê, Koció³, wolnoæ w sercach,
które wiedz¹, czym jest brak... By³y postanowienia i pomys³y, jak
zacz¹æ siê modliæ w ma³ej s¹siedzkiej lub rodzinnej wspólnocie i
deklaracje o podjêciu codziennego ró¿añca przez m³odych, którzy zrozumieli, jak wielk¹ wagê ma ta forma modlitwy dla wygrania batalii z szatanem o ¿ycie w³asne i bliskich sercu.
Odpoczynek, wyciszenie, g³êboki kontakt z Bogiem, zachwyt
dla piêkna pieniñskiej przyrody, nawi¹zanie kontaktów z osobami z przeró¿nych rodowisk, ró¿nych stanów, lecz tego samego
ducha, na d³ugo nape³ni³y nas radoci¹ i moc¹ do podjêcia na
nowo obowi¹zków. Odczulimy, jak¹ wspólnotê serca potrafimy
stworzyæ, gdy staramy siê ma³ymi krokami, z Bo¿¹ pomoc¹, ¿yæ
prawdziwym ¿yciem w Nim, dziel¹c siê z innymi radociami, smutkami i ³¹cz¹c we wspólnej modlitwie do Pana. Na koniec po¿egna³a nas têcza, ju¿ niemal tradycyjnie wieñcz¹ca dni skupienia
 znak przymierza, umiech Nieba.
Zainteresowanych by³o o wiele wiêcej ni¿ dane nam by³o przyj¹æ, a powód jeden: zw³oka z zapisywaniem siê, telefony w ostatniej minucie, czyli za póno. Dlatego wszystkich zainteresowanych spêdzeniem kilku dni urlopu w czasie naszych wakacji z
Bogiem prosimy: nie zwlekajcie do ostatniej chwili. Aby mo¿liwe
by³o zorganizowanie Waszego pobytu i przede wszystkim zaproszenie kap³ana do spêdzenia z nami urlopu musimy wiedzieæ
wczeniej o tym, ile osób planuje przybyæ i w jakim terminie. Byæ
mo¿e... przyzwyczailicie siê, ¿e szanse last minute s¹ najbardziej korzystne, jednak w naszym przypadku zwlekanie do ostatniego dnia oznacza odwo³anie turnusu, który móg³ siê odbyæ,
gdyby Wasza decyzja zapad³a wczeniej.
Zapraszamy i zachêcamy! Czas biegnie bardzo szybko...
Ewa Bromboszcz
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ANIO£OWI KOCIO£A
W EFEZIE NAPISZ 

Czujê jakby wewnêtrzny nakaz, który nasz Pan, Alfa i Omega, kieruje nie tylko do w.Jana na wyspie Patmos, ale tak¿e do mnie. Napisz
do Kocio³a w Polsce, w Japonii, w USA, Australii, Indii, Bangladeszu,
Kuby, Grecji Napisz, daj wiadectwo o tym, co widzia³e w czasie
szóstej Pielgrzymki Ekumenicznej Prawdziwego ¯ycia w Bogu (TLIG
 True Life in God) w Turcji oraz w Grecji na wyspie Patmos, gdy szed³e ladami Aposto³ów w. Jana i w. Paw³a od 19 do 29 maja 2007 r.
Vassula jest mistyczk¹ trzy lata m³odsz¹ ode mnie, bo urodzi³a siê
w 1942 r. W 1985 roku Pan Jezus wzi¹³ j¹ za rêkê i przekazuje jej
pos³annictwa dla dzisiejszego stygn¹cego w wierze wiata, zatytu³owane Prawdziwe ¯ycie w Bogu (True Life in God  pisane s¹ w jêzyku
angielskim). Vassula jest wiadoma, ¿e ma charyzmat proroczy doprowadzenia do jednoci nie tylko chrzecijan, ale i ca³ej rodziny ludzkiej
w jedn¹ Bo¿¹ rodzinê. Osobicie zetkn¹³em siê z tym ruchem P¯WB
(odt¹d bêdê u¿ywa³ tego skrótu) w Japonii, gdy zaproszono mnie na
spotkanie, które prowadzi³a Greczynka, wspó³pracownica Vassuli, Katarina Andreatis. Na niezbyt licznym zgromadzeniu, na zapleczu otera  buddyjskiej wi¹tyni  s³ucha³em spowiedzi i odprawi³em Mszê
w. Potem jeszcze bra³em drugi raz udzia³ w takim spotkaniu, które
prowadzi³ diakon z Taiwanu. W tych spotkaniach modlitewnych nie znalaz³em nic, co budzi³oby sprzeciw mego katolickiego sumienia. Od tamtego czasu zacz¹³em czytaæ orêdzia.
Jak do tego zaproszenia dosz³o? Gdy prowadzi³em rekolekcje wielkopostne w Midorigaoka, dzielnicy Nagoya, podesz³a do mnie organistka tego kocio³a z prob¹, abym jej pomaga³ w t³umaczeniu artyku³ów z jêzyka polskiego. Pisa³a doktorat z muzykologii o Pendereckim.
Przyje¿d¿a³a do mnie raz w miesi¹cu, odmawialimy o 15.00 Koronkê
Mi³osierdzia po polsku, bo chcia³a siê nauczyæ polskiego. Aby by³o ciekawiej, bêd¹c ¿on¹ mnicha buddyjskiej otery (wi¹tyni) jako organistka-katoliczka gra³a na organach w katolickim kociele. Perspektywa
zjednoczenia wszystkich ludzi w jedn¹ Bo¿¹ rodzinê zachêci³a j¹ do
przyst¹pienia do ruchu jednoci P¯WB. Koció³ katolicki patrzy³ niechêtnie na spotkania prawos³awnej Vassuli w kocio³ach, dlatego spotkania japoñskie odbywa³y siê na zapleczu buddyjskiej otery.
Pielgrzymki ekumeniczne s¹ jedn¹ z form przybli¿ania jednoci
wszystkich ludzi. Organizowane s¹ co dwa lata. Moj¹ pierwsz¹ pielgrzymk¹ by³a pi¹ta pielgrzymka TLIG: LibanSyriaJordan w 2005 r.
Zaproszony zosta³em na kapelana grupy Japoñczyków, którzy niezbyt
mocno czuli siê w jêzyku angielskim. W tym roku te¿ zaprosili mnie
Japoñczycy  13 osób. Najm³odsza uczestniczka Maria-cian liczy³a
szesnacie miesiêcy.
Elektroniczny bilet, który zamówi³em przez internet, dosta³em do
rêki bez ruszania siê z pokoju. Okaza³ siê niezawodny i bardzo ³atwo
przez Monachium dosta³em siê do Stambu³u. Szybkie przeloty samolotem pozwoli³y na uchwycenie kontrastów. Europejskie lotniska prawie
puste, a lotnisko w Stambule ogromnie zat³oczone, ludzie umiechniêci i pe³no dzieci. Na ostatni lot w g³¹b Turcji musia³em czekaæ 12 godzin. Nie nudzi³em siê. Zamówilem kawê, ale gdy nie chcieli moich
euro w bilonie, odmówi³em jej wypicia. Potem okaza³o siê, ¿e na ten
sam samolot czeka³ mnich buddyjski z Daka, imam Mohammed Mazrahul Islam, i jeszcze trzech cywilnych buddystów. Szczególnie imam
(duchowny islamski) ogromnie siê ucieszy³ i powita³ mnie braterskim
uciskiem, tak samo jak w naszym Zakonie. Pokaza³ mi nasze wspólne
zdjêcie sprzed dwóch lat w Petra, w Jordanii.
Gdy samolot wyl¹dowa³ w Kayseri czyli w biblijnej Cezarei Kapadockiej czekali ju¿ na nas organizatorzy, którzy skierowali nas do autokarów. Po dosyæ d³ugiej je¿dzie, oko³o 4.00 nad ranem znalelimy siê
w hotelu. Pierwszy sobotni dzieñ by³ bez programu. Radosne spotkania z przyjació³mi sprzed dwóch lat, spacer po wzgórzach wokó³ hotelu
i organizowanie wieczornej Mszy w.  to by³y g³ówne zajêcia. Po po³udniu dojecha³a moja grupa japoñska. Myla³em, ¿e Mszê w. odprawiê
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sam, ale przysz³o kilkunastu kap³anów i
oko³o setki wiernych.
Nastêpnego dnia autokary podwo¿¹
nas do Orodka Kultury miasta Neveshir,
gdzie przebieramy siê w szaty liturgiczne i
idziemy w procesji za Vassul¹, która zrobi³a prosty krzy¿ z dwóch skrzy¿owanych ga³¹zek. G³ównym celebransem by³ arcybiskup z New Delhi (Indie), kilku biskupów po
bokach i ponad stu ksiê¿y a tak¿e duchowni prawos³awni, protestantcy, anglikanie.
Piêkna homilia, spontaniczna modlitwa wiernych. Nikt siê nie kwapi³, aby stan¹æ obok
biskupów przy o³tarzu, zosta³em tam jakby
wypchniêty. Poszed³em z kielichem, aby
asystowaæ g³ównemu celebransowi w udzielaniu Komunii w. Stanêlimy w po³owie amfiteatralnego przejcia. W procesji do
Komunii w. przysz³a Vassula, a potem widzia³em j¹ kilka kroków za arcybiskupem po
lewej stronie. Procesja wydawa³a siê nie
mieæ koñca, zaczyna³o brakowaæ komunikantów, ale poratowa³ nas kap³an, który
przynió³ Hostie z poprzedniej Mszy w.
Po Mszy w. kap³ani przedstawili siê.
Potem wystartowalimy na zwiedzanie Kapadocji. Zdumiewa³y nas podziemne miasta Kaimakli, Derinkyu oraz kocioly w Gioreme wykuwane w ska³ach. Obecnie s¹ one
tylko zabytkami i to z dotkliwymi wandalskimi uszkodzeniami, zniszczeniami fresków.
Zobaczylimy nie tylko kocio³y Apokalipsy,
ale tak¿e miejsca, gdzie w. Pawe³ i Barnaba g³osili Ewangeliê, np.Konya czyli biblijne Ikonium. Wszystkie kocio³y s¹ w ruinie.
Na ka¿dym miejscu czytalimy odnony list
Apokalipsy i czuj¹c powagê tego miejsca
modlilimy siê w tym samy Duchu, który dyktowa³ w.Janowi s³owa do kocio³ów.
Najwiêkszym wra¿eniem by³y ruiny Efezu. Na p³ycie nad grobem w. Jana Ewangelisty przeczyta³em s³owa z jego 1 Listu:
Bóg jest mi³oci¹. Kto trwa w mi³oci trwa
w Bogu. Wzruszaj¹ce by³o to, ¿e mog³em
przeczytaæ te s³owa po japoñsku dla grupy
Japoñczyków. Jedynym miejscem ¿ywego
kultu w Efezie jest Dom Maryi  Merymana
na szczycie góry. Siostra Anna z Polski obieca³a przes³aæ foldery o swym zgromadzeniu, aby zdobyæ nowe powo³ania z Polski.
Msza w. polowa z kazaniem ks. kard. Teodora Toppo z Indii  mianowanego na ostatnim konsystorzu S³. B. Jana Paw³a II  przenios³a nas do Domu Maryi i w. Jana.
W wigiliê Zes³ania Ducha w. przep³ynêlimy statkami na wyspê Patmos. Msza
w. na pok³adzie statku znowu przypomnia³a
i jakby uobecni³a wród nas podró¿e Aposto³ów po tym samym Morzu Egejskim. Zielone wiêta prze¿ylimy na Patmos. Liturgia, trwaj¹ca blisko 3 godziny, by³a w rycie
bizantyjskim, obok groty w. Jana i zaprasza³a, abymy dotarli do jego serca. On
chodzi³ po tych samych ska³ach, patrzy³ na
te same widoki i tu otrzymywa³ natchnienia
do pisania Apokalipsy.
Gdy popo³udniu wracalimy do Kusada-

si, portu tureckiego, s³oñce
chyl¹ce siê ku zachodowi cieli³o nam na falach morskich
z³ocist¹ drogê wiat³a. Ostatnia Msza w. dla ca³ej pielgrzymki odby³a siê w Smyrnie,
w dominikañskim kociele
Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. By³a
to niezwyk³a Msza w. Biskup
Toppo z Pend¿abu (Indie) by³
celebransem i wyczuwa³o siê
z jakim pietyzmem spe³nia³
swe czynnoci. Ca³y koció³
piewa³ gregoria³ Matki Bo¿ej.
Mia³o siê wra¿enie, ¿e Duch
w. bierze nas i jednoczy nas
pod p³aszczem Matki Ró¿añcowej.
W dniu wyjazdu na po¿egnanie odprawi³em w pokoju hotelowym jedyny
raz Mszê w. po
japoñsku dla Japoñczyków. Oni
polecieli do Japonii, a ja wróci³em
do Polski. Pielgrzymka ponad
500 uczestników,
z 59 krajów wiata, 18 ró¿nych wyznañ zakoñczy³a
siê z mocn¹ nadziej¹ na bliskie
zjednoczenie
chrzecijan i ca³ej
rodziny ludzkiej.
br. Julian, o.p.,
6.6.2007

Na zdjêciach: Przy grobie w. Jana; przed Eucharysti¹; w Efezie
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«Rozs¹dcie, czy s³uszne jest bardziej
s³uchaæ ludzi ni¿ Boga?» (Dz 4,19)
Wszyscy wiemy o tym, ¿e Koció³ jest
jeden i zawsze by³ jeden, lecz ludzie nale¿¹cy do Kocio³a swoimi k³ótniami, uprzedzeniami, z powodu swej pychy, a zw³aszcza przez brak wzajemnej mi³oci doprowadzili do roz³amu.
Chrystus, wzburzony, powiedzia³ w jednym z orêdzi: Mój Koció³ to Moje Królestwo na ziemi, a Eucharystia jest ¿yciem
Mojego Kocio³a, tego Kocio³a, który ja
Sam wam da³em. Pozostawi³em wam jeden Koció³. Gdy tylko odszed³em, gdy ledwie siê odwróci³em aby odejæ do Ojca,
spustoszylicie Mój Dom! Zrównalicie Go
z ziemi¹! A Moje stado b³¹dzi to w lewo to
w prawo. Jak d³ugo jeszcze mam piæ Kielich waszego podzia³u, kielich smutku i
zniszczenia?. (14.11.91)
Ten lament wydobywaj¹cy siê z ust
Chrystusa powinien nas bardzo zastanowiæ, a poszukiwanie pojednania i jednoci
musi ogarn¹æ ca³e ¿ycie Kocio³a i staæ siê
naszym g³ównym celem, bo jest on równoczenie celem Chrystusa. Oto jak damy
dowód przynale¿noci do Boga i odpowiedzialnoci za utrzymanie wiarygodnoci
Kocio³a.
Jednak choæby nie wiem jak, Koció³
wytê¿a³ si³y, aby dopi¹æ tego celu, to jednak dopóki uroczystoæ Wielkanocy nie ma
jednolitej daty i nie jest obchodzona razem
w tym samym czasie, nasz roz³am bêdzie
trwa³ nadal i w dalszym ci¹gu nie bêdzie
¿adnego postêpu. Chrystus bowiem ju¿ od
lat prosi, aby odpowiedzialni za to ujednolicili daty wi¹t Wielkanocnych. Przyrzeka
nam te¿, ¿e kiedy to zostanie osi¹gniête,
On Sam dokona reszty, aby nas wszystkich zjednoczyæ i doprowadziæ do ca³kowitej jednoci.
Jezus powiedzia³ Trwajcie w Mi³oci
Mojej. Jeli bêdziecie zachowywali przykazania Moje, bêdziecie trwaæ w Mi³oci Mojej. ( J 15,9-10) Je¿eli za nie, to Pan mówi
w innym miejscu: Ten kto nie trwa we Mnie,
zostanie wyrzucony jak ta winna latorol i
uschnie, potem j¹ zbior¹ i wrzuc¹ w ogieñ
i sp³onie. (J 15,6)
Najwyraniej wielu ludzi nie przejê³o siê
zbytnio tymi s³owami Chrystusa. Jak bardzo mo¿na byæ fa³szywym i zepsutym...
Wbrew nawo³ywaniu Ewangelii do trwania
w jednoci, wbrew podpowiedziom Ducha,
nasz roz³am trwa. Dlatego te¿ wspólnota
Prawdziwego ¯ycia w Bogu nie mo¿e d³u¿ej pozwalaæ, aby ta gangrena, która zabi-
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ja funkcjonowanie Cia³a, zwyciê¿y³a nas.
Musimy sami zwalczaæ j¹ wiêzami Mi³oci. My wszyscy powinnimy czuæ siê odpowiedzialni za to, ¿e pozwolilimy tej chorobie pustoszyæ Mistyczne Cia³o Chrystusa, nawet jeli uwa¿amy, ¿e ten roz³am nie
pochodzi od nas. Wyszed³ jednak od naszych przodków, burz¹c jednoæ Kocio³a.
Równie¿ Koció³ powinien z pokor¹ wys³uchaæ wo³ania nas wszystkich wieckich,
którzy mamy prawo wypowiedzieæ siê,
gdy¿ rozpaczliwie poszukujemy jednoci i
mo¿liwoci uczestnictwa razem w Eucharystii. Bez wieckich  nie ma Kocio³a. My
wieccy gor¹co pragniemy jednoci!
Poniewa¿ wiemy, ¿e Bóg cierpi z powodu naszego podzia³u, gdy¿ jest on z³em i
zgorszeniem, dlaczego wiêc niektórzy ludzie Kocio³a, wiadomie i nieprzerwanie
obra¿aj¹ Chrystusa przez uporczywe trwanie w tym podziale?
¯ycie jednoci¹, w mi³oci i pokorze, nie
jest sentymentalizmem ani kupczeniem
wiar¹ i Prawd¹, lecz polega na g³oszeniu
Prawdy Pisma wiêtego i wprowadzaniu
w ¿ycie ka¿dego s³owa Ewangelii. Nie powinnimy pozostawaæ bezczynni i jakby
martwi wobec S³owa Bo¿ego.
Chrzecijanie, którzy trwaj¹ w podzieleniu, nie ¿yj¹ w Prawdzie. I choæby nie
wiem jak bardzo chcieli pokazaæ wiatu, ¿e
s¹ wiarygodni i prawi i choæby nie wiem,
ile odprawili nabo¿eñstw i odmawiali modlitw, to ich brak Mi³oci i pokory jest znakiem demaskuj¹cym ich i to tak oczywistym, ¿e zauwa¿alnym przez nas wszystkich.
Ju¿ od setek lat jak Chrzecijanie ¿yj¹
w roz³amie. Niektórzy uznaj¹ swój grzech,
inni za stwierdzaj¹, ¿e nie jest w ich mocy,
by wspólnie zacz¹æ sprawowaæ wiêt¹ Eucharystiê. Co wiêc powstrzymuje Koció³?
To, co ich powstrzymuje, to fakt, ¿e nie
mog¹ siê pogodziæ ani pojednaæ, ani nawet sobie przebaczyæ, dlatego ¿e brakuje
mi³oci i pokory! Dopóki ich serca nie zap³on¹ mi³oci¹ dla Chrystusa i ogniem Ducha
wiêtego, dopóty pozostan¹ bezczynni i
bezw³adni, tak samo jak owe suche koci
w widzeniu Ezechiela.
Mi³oæ jest korzeniem i fundamentem
jednoci. Jeli Koció³ jeszcze do tej pory
nie ¿yje w pe³nej komunii, to dlatego, ¿e
wszystko, o czym siê mówi i dyskutuje, i
co siê t³umaczy, czyni siê bez mi³oci i jest
to bezowocne. Ten podzia³ jest skierowa-

ny przeciw Chrystusowi. Wszyscy, którzy nazywaj¹ siebie chrzecijanami, a podtrzymuj¹ roz³am, ³ami¹ nakaz Jezusa Chrystusa, który powiedzia³: Mi³ujcie siê!.
Spójrzmy prawdzie w oczy: chrzecijanie, którzy siê nie mi³uj¹ i ¿yj¹ tylko we w³asnej chwale, nigdy siê nie pojednaj¹ dlatego, ¿e jeszcze nie wroli ca³kowicie w Chrystusa.
Pamiêtacie, ¿e kiedy w czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus pob³ogos³awi³ i
podniós³ chleb, powiedzia³ uczniom: Wecie i jedzcie to jest Cia³o Moje. Potem
wzi¹³ kielich i odmówiwszy dziêkczynienie
poda³ im mówi¹c: Pijcie z niego wszyscy,
bo to jest Krew Moja  Krew Przymierza,
która za wielu bêdzie wylana na odpuszczenie grzechów...
To jest przykazanie Chrystusa, a wiêc
wszyscy musimy je realizowaæ. Jak mo¿emy mówiæ, ¿e ¿yjemy w Chrystusie, je¿eli
nie zawarlimy pokoju ani siê nie pojednalimy? Czy ludziom nale¿¹cym do Kocio³a kiedykolwiek przysz³o na myl, ¿e codziennie pope³niaj¹ grzech podzia³u? Wobec tego, skoro jestemy tego wiadomi,
musimy dokonaæ wyboru: pasterze i my
wszyscy.
Mamy dwie mo¿liwoci: pierwszy wybór dotyczy Boga i pochodzi od Boga, a
jest nim: ¿ycie w mi³oci, pokoju, pokorze,
pojednaniu i jednoci. Drugi wybór dotyczy szatana i pochodzi od niego, a jest nim:
nienawiæ, wojna, pycha, brak przebaczenia, egoizm i podzia³. Dokonaæ wyboru nie
jest trudno. Ale kiedy wybieramy Boga  a
nie postêpujemy zgodnie z dokonanym
wyborem  wtedy bêdziemy za to odpowiadaæ i zap³acimy za ka¿d¹ aroganck¹ postawê, za ka¿d¹ pychê, ka¿de uprzedzenie, za nasz¹ urazê, za brak ¿yczliwoci,
za nasz¹ oziêb³oæ i za nasze ka¿de s³owo, które wypowiedzielimy przeciwko drugiemu, za nasz egoizm i wiele innych wykroczeñ, w³anie dlatego, ¿e ³amiemy tym
przykazanie Chrystusa. To takie proste.
W dzieñ s¹du nie bêdziemy mogli powiedzieæ Bogu, ¿e w naszych czasach nie
ukaza³ nam Swojego Mi³osierdzia i ¿e nie
podzieli³ siê Swymi zamierzeniami, ani nie
bêdziemy mogli udawaæ, ¿emy Go nie s³yszeli nawo³uj¹cego albo ¿emy Go nie zrozumieli. Wiem  tak jak i wy dobrze wiecie
 ¿e znaki Czasów wzywaj¹ nas wszystkich do Jednoci. Jak to jest, ¿e niektórzy
zwierzchnicy Kocio³a nie potrafi¹ odczy-

taæ znaków Czasów? Nie mo¿emy lekcewa¿yæ tych znaków pochodz¹cych od Ducha wiêtego, a jednak niektórzy to robi¹.
Dzieje siê tak dlatego, ¿e zagubili sens rzeczy nadprzyrodzonych i wierz¹ jedynie w
naturalizm, co jest ciê¿kim grzechem.
Te ja³owe czyny skierowane s¹ przeciwko temu, o co Chrystus prosi³ Ojca w
Swojej Modlitwie Arcykap³añskiej, gdy mówi³: Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty
Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby wiat uwierzy³, ¿e
Ty Mnie pos³a³e (J 17,21). A nawet jeszcze bardziej jestemy winni, kiedy nic nie
robimy, aby doprowadziæ do jednoci Kocio³a i pozostajemy milcz¹cy tak, jak groby na wielkim cmentarzu.
Jeli ktokolwiek wam powie, ¿e le robicie, kiedy ¿yjecie duchow¹ jednoci¹ albo
kiedy przystêpujecie wspólnie z innymi do
komunii w., tak jak dzisiaj i przez te ostatnie kilka dni, musicie zapytaæ tych ludzi:
Dlaczego wystawiasz Boga na próbê,
narzucaj¹c pasterzom trwanie w roz³amie?
Jeli mnie pytasz o mój akt pojednania i
mi³oci, musisz wiedzieæ, ¿e postêpujê jedynie wed³ug przykazania Chrystusa. A
wiêc co jest lepsze: by czyni¹c co postêpowa³ wed³ug polecenia Jezusa Chrystusa czy te¿ by tego nie przestrzega³?
Czy to jest grzech, ¿e mi³ujemy siê wzajemnie i doprowadzamy do pojednania?
Nie! Oczywicie, ¿e to nie jest grzech.
Grzechem jest raczej przekroczenie i odrzucenie przykazania naszego Pana i Jego
wo³ania o Jednoæ. Twój grzech podzia³u
zniszczy³ czêæ Kocio³a i dokona³ w nim
spustoszenia i ty o tym dobrze wiesz. Jak
w takim razie Cia³o Chrystusa mo¿e byæ
rozpoznane w nas, je¿eli bêdziemy trwaæ
podzieleni? Jak¿e wiat mo¿e wierzyæ, ¿e
to Ojciec pos³a³ Chrystusa? Ja, z mojej strony, staram siê nie byæ jak te grobowce, które s¹ jak martwa materia, która jest rozproszona i rozerwana na kawa³ki przez ich
egoizm i ducha pychy, uprzedzeñ i ich w³asnych interesów, ale w³anie bêdê s³uchaæ
poleceñ naszego Pana i pozostanê w Nim
dlatego, ¿e odczyta³am z pomoc¹ Ducha
wiêtego znaki Czasów, które nawo³uj¹
nas do Jednoci i sprawowania wspólnie
Eucharystii, wokó³ jednego O³tarza... Chcê
byæ doskona³¹ Ikon¹ Jednoci i wdziêcznie poci¹gaæ ka¿dego do ¿ycia Prawdziwym ¯yciem w Bogu i zamieszkania w
Trójcy wiêtej.
Zobaczycie wtedy, moi przyjaciele, kiedy te s³owa bêd¹ wypowiedziane, jakie
wywo³a to reakcje tych, którzy powstrzymuj¹ jednoæ i którzy trzymaj¹ klucze Królestwa Bo¿ego, sami do niego nie wchodz¹c i innym nie pozwalaj¹c do niego
wejæ. To bêdzie analogiczne zachowanie
do tych, którzy niegdy byli prze³o¿onymi,
starszymi i uczonymi w Pimie: arcykap³an

Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i wszyscy inni z rodu arcykap³añskiego, którzy
przeladowali Piotra i Jana i którzy mówili
miêdzy sob¹:
Aby jednak nie szerzy³o siê to wród
ludu, surowo zabronimy im, aby wiêcej do
nikogo z ludzi nie przemawiali w imiê Chrystusa (Dz Ap 4,17)
Dzi, nasza odpowied tak¿e musi byæ
taka sama jak Piotra i Jana, którzy powiedzieli: Rozs¹dcie, czy s³usznie jest w oczach Bo¿ych bardziej s³uchaæ was ni¿
Boga? Bo nie mo¿emy nie mówiæ tego,
comy widzieli i s³yszeli (Dz Ap 4,19).
I jeszcze w innym miejscu Piotr z aposto³ami rzek³ do Sanhedrynu i arcykap³ana: Trzeba bardziej s³uchaæ Boga ni¿ ludzi (Dz Ap 5,29)
Zapytajcie ich tak¿e: Kto z nas dwojga grzeszy? Czy ten, kto pojedna³ siê ze
swoimi braæmi wspólnie dziel¹c siê jednym
Kielichem i jednym Chlebem i postêpuj¹c
wed³ug Przykazania Chrystusa, czy mo¿e
ten, kto siê nie pojedna³ i stara siê, aby ten
podzia³ trwa³, pluj¹c jadem na swego brata
i w ten sposób staj¹c po stronie Siej¹cego
podzia³. Czy Chrystus jest Bogiem Roz³amu czy Jednoci?
Je¿eli o mnie chodzi, to wierzê, ¿e jestem po w³aciwej stronie, bo wybra³am pojednanie, to które g³osi nam Ewangelia. Nie
wydaje mi siê, ¿e grzeszê albo ¿e jestem
niepos³uszna, czy te¿ ¿e szkodzê Mistycznemu Cia³u Chrystusa, albo ¿e przekazujê
wiernym szkodliwe rady. Przeciwnie  ja
jestem pojednana z moimi braæmi w pokorze i mi³oci, ¿yjê duchow¹ jednoci¹, o któr¹ Pan nasz tak b³aga od setek lat. Oto jest
to, co powinnicie im odpowiedzieæ.
Pan powiedzia³ w orêdziu: Podnie
zatem swój g³os w Moim Domu i pytaj
Moich pasterzy: «Czy jest kto chêtny
aby zadzia³aæ z si³¹ i mi³oci¹ dla odbudowania tego chwiej¹cego siê Domu?
Czy jest tam kto, kto jest chêtny bro-

Przemówienie to zosta³o wyg³oszone przez Vassulê w czasie spotkania, na którym by³o obecnych 500
pielgrzymów z 59 krajów wraz z kardyna³em, arcybiskupem, 9 biskupami, duchowieñstwem 18 wyznañ.
Wyst¹pienie oklaskiwane by³o przez
obecnych przez 2 minuty, na stoj¹co. Na ten wyraz poparcia Vassula
odpowiedzia³a zwracaj¹c siê twarz¹ do ikon Jezusa i Maryi. Podesz³a
do nich z g³êbokim uk³onem i powiedzia³a z g³êbok¹ wdziêcznoci¹: Dziêkujê Wam!.
Przemówienie by³o potê¿nym
proroczym wezwaniem skierowa-
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niæ tego Domu? Czy jest kto, kto zrozumie teraz to, co mówiê? Czy jest kto
w Domu Pana, kto jest gotowy rozszerzaæ Królestwo Bo¿e?» (20.10.98)
Popromy naszego Pana, by zes³a³
nam Swego wiêtego Ducha, który jest
ród³em Jednoci Chrzecijan, aby owieci³ tych, którzy do tej pory wysuwaj¹ zastrze¿enia co do drogi jednoci.
Powinnimy tak¿e prosiæ Ducha wiêtego, aby doda³ nam si³ i da³ nam Ducha
Mocy, aby móc dalej gorliwie i z zapa³em
pe³niæ Wolê Bo¿¹ i ¿ebymy siê nigdy nie
zniechêcili ani nie wyczerpali, jeli zachowa siê wobec nas nikczemnie kto, kto nie
s³ucha wo³ania Ducha wiêtego o to, abymy byli jedno.
Chrystus powiedzia³ w orêdziu: Móg³bym powiedzieæ tylko jedno s³owo w
czasie ich zgromadzeñ i przez to jedno
s³owo zjednoczyæ Mój Koció³. Chwa³ê
Niebiesk¹ odda Mi Ubóstwo, Nêdza i
uwa¿ani przez nich za godnych pogardy (13.10.91)
Tutaj i teraz razem ze wszystkimi kontempluj¹cymi orêdzia Prawdziwego ¯ycia
w Bogu, przyjmujê postawê Ubóstwa i
Nêdzy, które s¹ uwa¿ane przez uczonych
i m¹drych za godne pogardy, i proszê
urzêdników w Kociele, aby zaprzestali wzajemnych k³ótni przez wzgl¹d na Mi³oæ Chrystusa, by porzucili nieszczeroæ i
obojêtnoæ wobec jednoci i aby pozwolili
Duchowi wiêtemu prowadziæ siê, by ws³uchali siê w jêki Ducha, który prosi, nakazuje nam zjednoczyæ siê wokó³ jednego O³tarza, abymy mogli wspólnie dzieliæ siê
jednym Kielichem i jednym Chlebem i razem g³osiæ jednym g³osem, ¿e jest jeden
Pan, jedna wiara, jeden chrzest i jeden Bóg,
który jest Ojcem wszystkich, nad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

nym do chrzecijan wszystkich Kocio³ów, poruszaj¹cym sumienia i
domagaj¹cym siê reakcji. Powinno
byæ rozpowszechniane wszêdzie,
gdzie tylko jest to mo¿liwe wród
czytelników orêdzi Prawdziwego
¯ycia w Bogu i przekazywane
przez nich dalej: kap³anom, pastorom, biskupom.
Prawdziwe ¯ycie w Bogu to
wezwanie do jednoci. Wszyscy ¿yj¹cy tymi orêdziami s¹ odpowiedzialni za jak najszersze rozpowszechnienie ksi¹¿ki Unity, Virtue
of Love, bêd¹cej wyborem tekstów
o jednoci.
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Vox Domini

JELI PRAGNIESZ JEDNOCI I TY MO¯ESZ WYKONAÆ MA£Y GEST:
Podpisz siê pod ogólnowiatow¹ petycj¹
G³osuj za jedn¹ dat¹ wiêtowania Wielkanocy
http://www.onedate.org/vote-for-one-date.php
W internecie powsta³a petycja, która
umo¿liwia nam wszystkim wp³yniêcie na
zjednoczenie dat Wielkanocy. Jak wiemy,
ró¿ne daty to problem maj¹cy swe pocz¹tki
przed wiekami i pomimo wielu prób ich zjednoczenia, ró¿ne daty Wielkanocy mamy do
dzi. S¹ one jednym z wyrazów niezgody
pomiêdzy Kocio³ami prawos³awnym i katolickim. S¹ one tak¿e przyczyn¹ tego, ¿e w
oczach ca³ego wiata Chrzecijanie s¹ postrzegani nie jako jedna wielka i silna religia, lecz jako szereg mniejszych podzielonych Kocio³ów, które nie zgadzaj¹ siê nawet co do daty wiêtowania Wielkanocy.
Jest to grzech i wstyd dla nas wszystkich, a
tak¿e  czego dowodz¹ liczne objawienia 
powód mistycznych cierpieñ naszego Boga
Jezusa Chrystusa.
NASZ GRZECH PODZIA£U
Zmartwychwstanie jest w centrum wiary chrzecijañskiej, bez niego nie by³oby
chrzecijañstwa, jednak¿e, prawie ka¿dego roku katolicy, protestanci i prawos³awni
celebruj¹ Wielkanoc w ró¿nych dniach, niekiedy w odstêpie piêciu tygodni od siebie.
Tylko czasem daty s¹ zgodne.
Podzia³ miêdzy Chrzecijanami, którzy
celebruj¹ Wielkanoc, jest wielkim grzechem
i wszyscy Chrzecijanie wiedz¹, ¿e ten
grzech nie pochodzi od Boga. Kiedy Jezus
widzi Chrzecijan wiêtuj¹cych wspomnienie Jego Mêki, mierci i Zmartwychwstania
co roku w ró¿ni¹cych siê od siebie dniach,
cierpi w mistyczny sposób z powodu takiego podzielenia w Jego Rodzinie. On umar³
za nas i prosi³, abymy byli jedno.
Nie chodzi o to, aby wzbudziæ nowe
debaty nad powodami ró¿nych dat celebrowania Wielkanocy przez Chrzecijan, zamiast posiadania jednej i tej samej daty.
Chcielibymy raczej w³¹czyæ siê w stworzenie petycji, która bêdzie dostarczona hierarchii Kocio³a ró¿nych wyznañ, na przyk³ad tym, którzy maj¹ mo¿liwoæ zmieniæ ten
smutny stan rzeczy, ¿eby po³¹czyli siê w wysi³kach d¹¿enia do jednoci Kocio³a!
DLACZEGO G£OSOWAÆ
ZA CELEBROWANIEM
WIELKANOCY
W TYM SAMYM DNIU?
Odpowied jest prosta: dlatego ¿e jako
jedna chrzecijañska rodzina jestemy podzieleni w tej kwestii, a nasze podzielenie
jest grzechem. Jeli nie mo¿emy siê zgodziæ na obchodzenie wi¹t Wielkanocy w
tym samym dniu, to jak mo¿emy byæ znakiem Pokoju i Jednoci dla wiata?
A przeto upominam was, bracia, w imiê
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Pana naszego Jezusa Chrystusa, abycie
byli zgodni, i by nie by³o wród was roz³amów; bycie byli jednego ducha i jednej
myli - czytamy w 1 Licie w. Paw³a do
Koryntian (1 Kor 1,10). Kto za umie dobrze czyniæ, a nie czyni, grzeszy. (Jk 4,17)
On jednak, znaj¹c ich myli, rzek³ do
nich: Ka¿de królestwo wewnêtrznie sk³ócone pustoszeje i dom na dom siê wali... (£k
11,17). To przestroga Pana.
W koñcu pamiêtamy s³owa dramatycznej modlitwy do Ojca, jak¹ Zbawiciel wypowiedzia³ tu¿ przed Mêk¹: 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 w Nas jedno, aby
wiat uwierzy³, ¿e Ty Mnie pos³a³. (J 17,2021) Jezus da³ nam poznaæ, ¿e od tego, czy
bêdziemy jedno zale¿y, czy wiat uwierzy
w Niego i w Jego Misjê.
DLACZEGO NIE ZGODZIÆ SIÊ
PO PROSTU NA OBLICZENIA?
Dzieñ Wielkanocy nie ma nic wspólnego z dogmatem albo teologi¹; wi¹¿e siê tylko z tym, jak liczymy czas! Grzech naszego podzia³u powoduje, ¿e Jezus cierpi w mistyczny sposób, bo nie pozwalamy Jego
wiêtemu Duchowi umacniaæ jednoci, jak¹
Jezus osi¹gn¹³ poprzez zjednoczenie Jego
Rodziny przez Jego Mêkê, mieræ i Zmartwychwstanie. Czy gdyby w naszej mocy
by³a sposobnoæ zjednoczenia dat Wielkanocy, tak aby Chrzecijanie na ca³ym wiecie mogli byæ zjednoczeni celebruj¹c Zmartwychwstanie Zbawiciela, zrobilibymy to?
Jeli odpowiesz tak na to pytanie, to
w³anie teraz mo¿esz uczyniæ krok do przodu i sprawiæ, ¿e Twój g³os bêdzie s³yszany i
bêdzie gestem maj¹cym na celu uleczenie
ran podzia³u, od których cierpi Koció³.
UCZYÑ MA£Y KROK
W KIERUNKU JEDNOCI
I krok: Podpisujemy zbiorow¹ petycjê z
nadziej¹ zebrania miliona podpisów.
II krok: Do petycji bêdzie do³¹czony oficjalny list do zainteresowanych osób. Bêdzie go mo¿na przedstawiæ biskupom i duchownym o równorzêdnych im stanowiskach w ró¿nych wyznaniach, którzy maj¹
wp³yw na to, kiedy wiêtujemy Wielkanoc i
zajmuj¹ siê t¹ spraw¹.
CZY G£OS BÊDZIE WA¯NY
I CO OSI¥GNIE TA PETYCJA?
Internetowa strona OneDate skierowana jest g³ównie do osób wieckich po to,
¿eby poruszyæ ³askê dan¹ im przez chrzest,

o której Bóg mówi przez w. Piotra (1 P 2,910): Wy za jestecie wybranym plemieniem, królewskim kap³añstwem, narodem
wiêtym, ludem [Bogu] na w³asnoæ przeznaczonym, abycie og³aszali dzie³a potêgi Tego, który was wezwa³ z ciemnoci do
przedziwnego swojego wiat³a,wy, którzycie byli nie-ludem, teraz za jestecie ludem Bo¿ym, którzycie nie dost¹pili mi³osierdzia, teraz za jako ci, którzy mi³osierdzia doznali. To nie zabiera innych charyzmatów Boga wywiêconym Biskupom i
duchownym o równorzêdnych im stanowiskach w ró¿nych wyznaniach, ale jest to
³aska daj¹ca ludziom wieckim mo¿liwoæ
dzia³ania przez ³askê dan¹ nam przez Boga
podczas chrztu wiêtego, ³askê któr¹ Bóg
da³ równie¿ Jego Kocio³owi.
Obowi¹zek i prawo do apostolstwa
otrzymuj¹ wieccy na mocy samego zjednoczenia swojego z Chrystusem-G³ow¹.
Wszczepieni bowiem przez chrzest w Cia³o
Mistyczne Chrystusa, utwierdzeni moc¹ Ducha wiêtego przez bierzmowanie, s¹ oni
przeznaczeni przez samego Pana do apostolstwa. Dekret o Apostolstwie wieckich,
3 (Sobór Watykañski II).
Petycja Chrzecijan ca³ego wiata jest
równie¿ wyrazem ich apostostwa w ¿yciu
Kocio³a Chrystusa.
Chrystus Prorok wielki, który zarówno
wiadectwem ¿ycia, jak moc¹ s³owa og³osi³
Królestwo Ojca, pe³ni swe prorocze zadanie a¿ do pe³nego objawienia siê chwa³y nie tylko przez hierarchiê, która naucza w
Jego imieniu i Jego w³adz¹, ale tak¿e przez
wieckich, których po to ustanowi³ wiadkami oraz wyposa¿y³ w zmys³ wiary i ³askê
s³owa (por. Dz 2,17-18, Ap 19,10), Konstytucja dogmatyczna o Kociele,35 Lumen
Gentium, (Sobór Watykañski II).
Petycja ta jest dzia³aniem wieckich ca³ego wiata wyra¿aj¹cym prorock¹ funkcjê,
dzielon¹ razem z hierarchi¹, w ¿yciu Kocio³a Chrystusa. Dlatego w³anie dobrze bêdzie, jeli petycja zostanie przedstawiona
przez cz³onków ró¿nych wyznañ, duchownym nale¿¹cym do hierarchii ich kocio³ów,
które to wyznania s¹ czêci¹ ca³ego Kocio³a. Dzia³anie to zosta³o podjête z nadziej¹,
¿e pos³u¿y duchownym jako dwignia dla
dokonania zmian, gdy¿ bêd¹ oni mieli dowód na to, ¿e wród ludu Chrystusa istnieje
pragnienie jednoci serca i celebrowania
tego wielkiego wiêta jako jedna rodzina
Chrzecijan, a nie w podziale.
Ka¿da osoba, która podpisa³a petycjê i
wybra³a opcjê oferuj¹c¹ mo¿liwoæ kontaktowania siê z ni¹, bêdzie informowana mej-
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lem o zdobyciu kolejnych kamieni milowych,
na przyk³ad 10.000 podpisów, 100.000 podpisów. Kiedy osi¹gniêta zostanie liczba koñcowa, osoby, które zgodzi³y siê skontaktowaæ z lokalnym biskupem lub z duchownym
o równorzêdnym mu stanowisku w innym
wyznaniu, bêd¹ mia³y dostêp do oficjalnego listu od OneDate.org i bêd¹ mog³y go
dostarczyæ do konkretnych przywódców
Kocio³a. Biskupi katoliccy lub duchowni o
równorzêdnym im stanowisku w innych wyznaniach maj¹ najwiêksz¹ potencjaln¹ mo¿liwoæ dzia³ania jako porednicy zmiany.
Powinni oni zatroszczyæ siê o ten g³os ludu
Bo¿ego. Ka¿da z tych osób bêdzie mog³a
wtedy uzyskaæ od Biskupa lub duchownego o równorzêdnym mu stanowisku w innym wyznaniu informacjê o tym, jaki postêp
zosta³ dokonany w tej sprawie. To mo¿e byæ
prawdziwy g³os jednoci, kiedy ka¿dy pod¹¿y tymi dwoma prostymi krokami.
Proces kontaktowania siê za porednictwem internetu ze rodowiskami ekumenicznymi i zwi¹zanymi z nimi blogami jest pomocny w informowaniu o tej petycji przez
zamieszczanie linków do tej strony. Mo¿esz
pomóc przez zamieszczenie linku, jeli posiadasz w³asn¹ stronê, oraz przez poinformowanie swych przyjació³ o tym, ¿e petycja istnieje i ¿e zachêciæ do jej podpisania.
Uzupe³niaj¹ce sposoby dzia³ania to np.
informowanie o wa¿noci zjednoczenia dat
Wielkanocy; ofiarowywanie modlitw w tej
intencji i o ³aski potrzebne przywódcom
chrzecijañskim do zjednoczenia dat Wielkanocy w JEDN¥ DATÊ.
Na wiecie ¿yj¹ 2 miliardy Chrzecijan,
Jezus da³ nam wszystkim do odegrania jak¹ rolê w pomocy przyniesienia jednoci
Chrzecijan. Podpisuj¹c petycjê mo¿emy
uczyniæ co konkretnego, co mo¿e pomóc
w jednoci Kocio³a, który Jezus ustanowi³
ponad 2000 lat temu.
INSPIRACJE
DLA ONEDATE.ORG
Kocio³y chrzecijañskie zawsze uznawa³y istnienie objawieñ, przez które Bóg
przemawia bezporednio do dusz obdarowanych specjalnym charyzmatem prorockim. W historii Kocio³a mia³o miejsce wiele takich objawieñ, dowiadcza³a ich np.
Teresa z Avila, Katarzyna ze Sieny. Objawienia te, przez ich pisma, zosta³y przekazane te¿ nam. Pomiêdzy nimi znajduje siê
tak¿e Prawdziwe ¯ycie w Bogu Vassuli.
Duchowoæ Prawdziwego ¯ycia w Bogu nie dodaje nic nowego do Objawienia
zawartego w Biblii, jest tylko jego przypomnieniem. Jak powiedziane jest 10.12.1995:
To Orêdzie nie dodaje nic nowego do Pisma wiêtego. Wszystko, co powiedzia³em
w tym Orêdziu, jest zapisane w Pimie wiêtym, jednak wy nie zrozumielicie w pe³ni
tego, co jest napisane. S³yszelicie, ¿e powiedzia³em: Zelê wam Pocieszyciela, aby
by³ na zawsze z wami oraz w tych, którzy

Pielgrzymka TLIG w 2007
Mnie kochaj¹, aby was pouczyæ. Mój Duch
stanie siê waszym Doradc¹ i Nauczycielem.
Bez Niego nawet Moi uczniowie nigdy w
pe³ni nie zrozumieliby ani Mnie, ani Moich
pouczeñ. Jednak w dniu, w którym powróci³em do Ojca, zes³a³em im Pocieszyciela,
aby im przypomnia³ wszystko, co im powiedzia³em, kiedy by³em z nimi.
Vassula zosta³a wezwana do misji, polegaj¹cej na wzywaniu do nawrócenia, jednoci i pojednania. Jedn¹ z g³ównych spraw,
na które k³ad¹ nacisk Orêdzia przekazane
naszemu pokoleniu przez ni¹, jest troska o
zjednoczenie Chrzecijan. Podczas ka¿dej
z kilkuset wizyt do kilkudziesiêciu krajów,
spo³eczeñstw i wspólnot na ca³ym wiecie,
Vassula mówi³a nam, ¿e jednym z najwiêkszych pragnieñ Chrystusa jest nasza jednoæ, a kluczem do jednoci ma byæ ujednolicenie daty Wielkanocy, osi¹gniête przez
pokorê i mi³oæ. To odbija siê echem w Orêdziu z 24.10.1994: Mój Duch was zjednoczy. Czy nie s³ysza³a, ¿e Wschód i Zachód
utworz¹ jedno Królestwo? Czy nie s³ysza³a, ¿e Ja ustanowiê jedn¹ datê?
Gdy Vassula daje wiadectwo, najpierw
prosi o przemianê naszych serc, bo nie
mo¿emy siê zjednoczyæ bez mi³oci. Z mi³oci¹ mo¿emy dojæ do pojednania i przebaczenia. Mo¿emy wszystko oprzeæ na mi³oci. Mi³oæ jest fundamentem, na którym
budowane s¹ jednoæ i pojednanie.

Orêdzia uwiadamiaj¹ nam: Potrzebujecie radykalnego ubóstwa ducha i wylania
bogactwa wspania³omylnoci. Dopiero
wtedy, gdy zrozumiecie, ¿e powinnicie siê
uginaæ, bêdziecie mogli siê zjednoczyæ..
(23.09.1991).
Chrystus cierpi mistycznie przez nasze
podzielenie i staje siê bardzo surowy, gdy
widzi brak szczeroci. Mówi: Bracia, zrobilicie wszystko, co by³o mo¿liwe, dla zachowania jednoci Mego Cia³a? (3.03.1990)
Zawsze w czasie Wielkanocy muszê
piæ kielich waszego podzia³u, bo zmuszacie Mnie do tego kielicha. Jednak równie¿
ty, córko, bêdziesz z niego pi³a. Bêdziesz
dzieliæ ze Mn¹ gorycz dan¹ ludzk¹ rêk¹. Im
wiêcej czasu minie z ich powodu bez zjednoczenia daty Wielkanocy, tym bardziej surowy wyrok otrzyma to pokolenie. (31.5. 94)
Trwaj¹c w braku jednoci nie pozwalamy Duchowi wiêtemu tchn¹æ w nas i pozostajemy umarli duchowo. Jeli pozwolimy Duchowi tchn¹æ na nas, powrócimy do
¿ycia, nape³nieni przez Niego ¿yciem staniemy na nogi. Tak uwielbimy Boga.
Inspiracja do powstania tej strony pochodzi z tych Orêdzi, w których brzmi wo³anie Boga o nasze zjednoczenie. Nie sugeruje, jak mamy to uczyniæ, a jedynie daje
mo¿liwoæ opowiedzenia siê za tym prostym
aktem, dziêki któremu mo¿e przybli¿y siê
nasza jednoæ.

S³owa z Dekretu, zawartego
w dokumentach Soboru Watykañskiego II:

zwierzchnikom, aby co do wiêcenia Wielkanocy w tê sam¹ niedzielê doszli do porozumienia ze wszystkimi zainteresowany«Dopóki nie dojdzie do upragnionej zgo- mi po odbyciu narady w tej sprawie i uzydy miêdzy wszystkimi chrzecijanami w usta- skaniu jednomylnej zgody.»
DKW 20, Dekret o kocio³ach wschodnich
leniu jednego dnia, w którym wszyscy obkatolickich
chodziliby uroczystoæ Paschy, na razie dla
podtrzymania jednoci wród chrzecijan Dla zainteresowanych: wykaz artyku³ów o
mieszkaj¹cych w tym samym kraju lub nale- d¹¿eniach ekumenicznych Jana Paw³a II:
¿¹cych do tego samego narodu, zaleca siê
http://www.unitas.kosciol.pl/opokapatriarchom lub najwy¿szym miejscowym
ekumenizm.html
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Vox Domini
NA PIELGRZYMIM SZLAKU
W MIESI¥CU RÓ¯AÑCOWYM

OBRAZ MATKI BO¯EJ
Królowej Ró¿añca wiêtego
Pochodzi ze szko³y w³oskiej, z prze³omu
XVI-XVII wieku. Przedstawia Maryjê jako
Niepokalan¹ i króluj¹c¹ z ber³em w rêku.
Twarz Bogarodzicy
ca³a ¿yje w czarnych
oczach, które zachêcaj¹ modl¹cych siê do
ufnoci. Dzieci¹tko, z
którego emanuje Bo¿a
dobroæ, spoczywa na
lewej rêce Matki, praw¹ r¹czk¹ b³ogos³awi,
a w lewej  trzyma ca³y
wiat.
Dzieje Ikony zwi¹zane s¹ z ¯ó³kwi¹, po³o¿on¹ niedaleko Lwowa, i z jej za³o¿ycielem
hetmanem Stanis³awem ¯ó³kiewskim oraz
Dominikanami, którym
wnuczka hetmana i
matka króla Jana III,
Teofila z Dani³owiczów
Sobieska, w latach
1653-55 ufundowa³a i zbudowa³a klasztor oraz koció³ pod wezwaniem
Wniebowziêcia N.M.P. Uczyni³a to dla uczczenia swego ukochanego
syna Marka, zamordowanego przez Tatarów po bitwie pod Batohem w
1652 r. Tam te¿ znalaz³ godne miejsce wizerunek Maryi Króluj¹cej i
Wniebowziêtej. Przez wieki odbiera³ czeæ ze strony zakonników i miejscowego ludu. Modlili siê przed nim równie¿ ¯ó³kiewscy, Dani³owiczowie, Sobiescy, Radziwi³³owie. Obraz sta³ siê królewsk¹ pociech¹ dla
Jana Kazimierza, wielkiego czciciela Maryi, któremu towarzyszy³ podczas potopu szwedzkiego a¿ do abdykacji w 1668 r. Wizerunek Królowej Ró¿añcowej, tak jak miasto i koció³ Dominikanów, by³ wiadkiem
po¿arów, rozbiorów, wojen i kolejnych okupacji.
W 1945 r. Dominikanie musieli opuciæ ¯ó³kiew i zabrali ze sob¹ na
tu³aczkê Obraz, który przechowywali kolejno w Borku Starym ko³o Rzeszowa i w klasztorze krakowskim, a¿ znalaz³ schronienie w kaplicy dominikañskiego klasztoru w. Józefa w Warszawie na S³u¿ewie, a w 1994
w nowo wybudowanym kociele pod wezwaniem w. Dominika.
Papieskiej koronacji  koronami wykonanymi na wzór korony Wazów  s³yn¹cego ³askami Obrazu dokona³ 6 padziernika 1929 r. arcybiskup Boles³aw Twardowski, metropolita lwowski. Podczas wojny korony
zaginê³y. Nowe na³o¿y³ 9 wrzenia 1965 r. kardyna³ Stefan Wyszyñski,
Prymas Polski. Jego nastêpca, kard. Józef Glemp, 1 stycznia 1997 r.,
powiêci³ nowe korony, bêd¹ce replikami tych pierwszych z 1929 r.
Ró¿añcowa Pani ¯ó³kiewska otoczona jest wielk¹ czci¹ nie tylko ze
strony parafian, ale równie¿ mieszkañców Stolicy i wiernych z ró¿nych
stron Polski, wród których liczn¹ grupê stanowi¹ byli ¿ó³kiewianie. Rozpocz¹³ siê nowy rozdzia³ w dziejach ³aski Bo¿ej, wypraszanej ludziom
przez Królow¹ Ró¿añca wiêtego. wiadcz¹ o tym stale przybywaj¹ce
wota i liczni czciciele Maryi, coraz czêciej pielgrzymuj¹cy do tego sanktuarium.
Marcin Babraj, O.P.
Informacje zaczêrpniêto ze strony parafii
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Z DOKUMENTÓW KOCIO£A

PIUS XI: ENCYKLIKA
«INGRAVESCENTIBUS MALIS»
jego wi¹tobliwoci Ojca wiêtego, Piusa XI,
do czcigodnych braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów pokój i jednoæ
ze Stolic¹ Apostolsk¹ utrzymuj¹cych,
O ró¿añcu wiêtym Najwiêtszej Maryi Panny
CZCIGODNI BRACIA, POZDROWIENIE
I B£OGOS£AWIEÑSTWO APOSTOLSKIE
Wobec wzrastaj¹cej fali z³a (ingravescentibus malis), szerz¹cego siê w naszych czasach, owiadczylimy niejednokrotnie, wie¿o za w encyklice Divini Redemptoris1, ¿e jedynym na nie lekarstwem jest powrót do Chrystusa i wiêtych Jego przykazañ. Bo On jeden ma s³owa ¿ywota wiecznego2; nie mo¿e bowiem ani jednostka ani spo³eczeñstwo
 jeli wzgardz¹ Jego majestatem i prawem Bo¿ym  niczego utworzyæ, co by zwolna w sposób wielce ¿a³osny nie rozpad³o siê w gruzy.
Ale ktokolwiek z uwag¹ zag³êbi siê w dziejach Kocio³a,
zauwa¿y ³atwo, ¿e losy chrzecijañstwa nierozerwalnie spoi³y
siê z przemo¿n¹ opiek¹ Bogarodzicy Dziewicy. Ilekroæ bowiem szeroko krzewi¹ce siê b³êdy rozedrzeæ usi³owa³y nieszyt¹ szatê Kocio³a i podkopaæ jego jednoæ, ojcowie nasi
uciekali siê ufnym sercem do Tej, która sama jedna wszystkie pokona³a herezje na ca³ym wiecie3, a wskutek Jej zwyciêstwa szczêliwsze nastawa³y czasy. Kiedy za niewierni
mahometanie, dufni w sw¹ flotê potê¿n¹ i wojsko ogromne
nieli narodom Europy klêskê i niewolê, wzywano z woli Ojca
wiêtego z ca³¹ usilnoci¹ opieki Matki niebiañskiej i pokonano w ten sposób wrogów i statki ich zatopiono. A jak w
niebezpieczeñstwie publicznym, tak i prywatnym udawali siê
wierni wszystkich czasów z gor¹cym b³aganiem do Maryi,
aby ³askawie przysz³a im na pomoc i uprosi³a im os³odê i
lekarstwo w cierpieniach. I nikt nigdy na pró¿no nie ucieka³
siê do przemo¿nego Jej wstawiennictwa, kto z pobo¿n¹ i
ufn¹ modlitw¹ do niej siê udawa³.
W dzisiejszych za czasach Kocio³owi i spo³eczeñstwu
niemniej powa¿ne zagra¿aj¹ niebezpieczeñstwa. Skoro tak
niezmiernie wielu lekcewa¿y, albo wrêcz odrzuca najwy¿szy i wieczny autorytet Boga nakazuj¹cego i zakazuj¹cego,
nast¹piæ musi nieuchronnie os³abienie poczucia obowi¹zków chrzecijañskich oraz nadw¹tlenie albo nawet ca³kowity zanik wiary w duszach, a w koñcu podwa¿enie i ostateczny upadek samych fundamentów spo³ecznoci ludzkiej. Dlatego z jednej strony widzimy nieub³agan¹ walkê klasow¹ miêdzy tymi, którzy op³ywaj¹ w dostatki a robotnikami, którzy z
pracy r¹k wy¿ywiæ musz¹ siebie i rodzinê. Jak powszechnie
wiadomo, dosz³o w niektórych krajach nawet do tego, ¿e
zniesiono zupe³nie prawo w³asnoci prywatnej i wszelkie
mienie og³oszono wspólnym dobrem. Z drugiej strony nie
brak polityków, g³osz¹cych wyrany kult pañstwa, którzy
podkrelaj¹ zawsze i wszêdzie znaczenie porz¹dku spo³ecznego i autorytetu i szczyc¹ siê, ¿e to oni najskuteczniej zwalczaj¹ zgubne plany komunistów; wzgardziwszy jednak wiat³em prawdy ewangelicznej, usi³uj¹ wznowiæ b³êdy pogañskie
i pogañski sposób ¿ycia. Do zamys³ów tych dochodzi owa
podstêpna bardzo i wielce niebezpieczna sekta tych, którzy
przecz¹c istnieniu Boga, albo nienawidz¹c Go, nazywaj¹ siebie blunierczo nieprzyjació³mi Stwórcy wiekuistego; wkradaj¹ siê wszêdzie; uw³aczaj¹ wszelkiej religii i zabijaj¹ wiarê

w duszach; depc¹ w koñcu wszelkie prawa ludzkie i Boskie: a poniewa¿ maj¹ w
pogardzie nadziejê dóbr niebiañskich i mami¹ ludzi obietnic¹ urojonej szczêliwoci
doczesnej, zdobytej chocia¿by za cenê najwiêkszych zbrodni, wywo³uj¹ zuchwale
krwawe zamieszki, bunty i wojny domowe,
a tym samym ca³kowit¹ przygotowuj¹ anarchiê.
Ale, Czcigodni Bracia, chocia¿ tak liczne i wielkie gro¿¹ nam niebezpieczeñstwa
i gorszych jeszcze lêkamy siê w przysz³oci, nie powinnimy upadaæ na duchu, ani
porzucaæ nadziei i ufnoci, na Bogu jedynie opartej. Ten, który uleczalne stworzy³
ludy i narody4, niew¹tpliwie nie opuci tych,
których drog¹ Krwi¹ swoj¹ odkupi³; nie opuci Kocio³a swego. Musimy jednak, jak to
podnielimy ju¿ na pocz¹tku, udaæ siê jako
do mo¿nej Orêdowniczki i Patronki, do
Najw. Maryi Panny. Albowiem wedle s³ów
w. Bernarda taka jest wola (Boga), ¿e
przez Maryjê wszystko otrzymaæ mo¿emy5.
Poród ró¿nych i bardzo po¿ytecznych
nabo¿eñstw do Matki Bo¿ej zajmuje wedle
ogólnego przewiadczenia wiernych pierwsze i naczelne miejsce Ró¿aniec. Ten sposób modlitwy, nazwany przez niektórych
Psa³terzem Najw. Maryi Panny, albo
Skrótem Ewangelii i streszczeniem ¿ycia
chrzecijañskiego, tymi s³owy jedynie
okrela i gor¹co zaleca Poprzednik Nasz,
p. Leon XIII: Wspania³y wieniec z Pozdrowienia Anielskiego uwity, Modlitw¹ Pañsk¹
przeplatany, z obowi¹zkiem rozmylania
z³¹czony, najpiêkniejszy sposób modlitwy...
i do zdobycia ¿ywota wiecznego szczególnie skuteczny6. Wskazuj¹ na to kwiaty same, z których ów wieniec mistyczny uwity.
Jakie¿ bowiem stosowniejsze i wiêtsze
mo¿na by znaleæ modlitwy?
Pierwsza z nich wyp³ynê³a z ust samego Zbawiciela, wtenczas, kiedy Go uczniowie prosili: Naucz nas modliæ siê7. Przewiête to b³aganie pozwala nam w miarê
si³ naszych g³osiæ chwa³ê Bo¿¹, ale nie zapomina te¿ o wszelakich potrzebach cia³a
i duszy. Bo czy¿by naprawdê zdarzyæ siê
mog³o, ¿eby Ojciec odwieczny, s³owy w³asnego Syna proszony, nie przyby³ nam na
pomoc?
Drug¹ modlitw¹ jest Pozdrowienie Anielskie, zaczynaj¹ce siê od s³ów pochwalnych archanio³a Gabriela i w. El¿biety, a
koñcz¹ce siê ow¹ b³agaln¹ prob¹ do Matki
Bo¿ej, aby sobie teraz i w ostatniej godzinie wspomo¿enie Jej wyjednaæ.
Do mod³ów tych, odmawianych ustnie,
dochodzi rozpamiêtywanie wiêtych tajemnic, stawiaj¹cych nam przed oczy radoci,
smutki i triumfy Jezusa Chrystusa i Matki
Jego, tak, ¿e z nich czerpiemy os³odê i pociechê w utrapieniach swoich; i pod wp³ywem owych wiêtych przyk³adów po wy¿-

szych stopniach doskona³oci d¹¿ymy do
ojczyzny szczêliwoci wiecznej.
£atwy to, bez w¹tpienia, Czcigodni Bracia, i do wszystkich dostosowany umys³ów,
nawet prostych i nieuczonych, sposób modlitwy rozpowszechniony cudownie przez
w. Dominika nie bez zachêty ze strony
Matki Bo¿ej i bez pobudki niebiañskiej.
Jak¿e bardzo myl¹ siê ci, którzy odrzucaj¹
go jako rzekomo bezduszne i jednostajne
powtarzanie zawsze tych samych s³ów, stosowne co najwy¿ej dla dzieci i kobiet! Wobec takiego zarzutu nale¿y zaznaczyæ, ¿e
chocia¿ pobo¿noæ, podobnie jak mi³oæ,
czêsto te same powtarza s³owa, nie wyra¿a jednak tych samych myli, lecz dorzuca
zawsze co nowego, dobytego z g³êbi serca, gorej¹cego mi³oci¹.
Nadto ten sposób modlitwy tchnie naprawdê prostot¹ ewangeliczn¹ i pokor¹
ducha i tej prostoty i pokory wymaga; kto
nimi wzgardzi, nie znajdzie drogi do nieba,
jak poucza nas Zbawiciel Bo¿y: Zaprawdê powiadam wam, jeli siê nie poprawicie
i nie staniecie siê jako dziatki, nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego8. Jeli wiat
w swej pysze Ró¿aniec omiesza i odrzuca, to nieprzejrzany wrêcz zastêp wiêtych
ze wszystkich wieków i ka¿dego stanu nie
tylko serdecznie go pokocha³ i pobo¿nie odmawia³, ale u¿ywa³ go te¿ zawsze jako potê¿nego orê¿a w walce z szatanem, dla zachowania czystoci ¿ycia, dla skuteczniejszego uzyskania cnót i w koñcu do szerzenia pokoju wród ludzi. Nie zbywa³o te¿ na
wielu wybitnych bardzo uczonych, którzy
mimo nawa³u wyczerpuj¹cych studiów i badañ naukowych, nie opuszczali ¿adnego
dnia, ¿eby nie uklêkn¹æ przed obrazem Matki Bo¿ej i nie odmówiæ pobo¿nie Ró¿añca. Nawet królowie i ksi¹¿êta uwa¿ali to za
wiêty obowi¹zek, mimo, ¿e obarczeni byli
k³opotami i trudami rz¹dzenia. Dlatego nie
tylko rêce prostaczków i ubogich piastuj¹ i
ciskaj¹ tê koronkê mistyczn¹, ale przynosi ona zaszczyt ludziom wszelkiego stanu.
Nie chcemy te¿ pomin¹æ milczeniem,
¿e Najw. Panna sama, i w naszych czasach, ten sposób modlitwy gor¹co poleci³a, objawiaj¹c siê w grocie w Lourdes i w³asnym przyk³adem ucz¹c niewinne dziewcz¹tko odmawiania Ró¿añca. Czemu¿ wiêc
nie mielibymy siê wszystkiego spodziewaæ, wzywaj¹c nale¿ycie i wiêcie, jako siê
godzi, Matkê niebiañsk¹?
Pragniemy te¿, Czcigodni Bracia, aby
wszyscy wierni, zw³aszcza w nadchodz¹cym padzierniku, tak w wi¹tyniach, jako
te¿ w domach prywatnych z wiêksz¹ jeszcze to czynili ¿arliwoci¹. Modliæ nale¿y siê
w roku bie¿¹cym przede wszystkim w tej
intencji, aby wszyscy, zarówno ci nieprzyjaciele Boga, którzy wyrzekaj¹ siê Stwórcy
odwiecznego i zuchwale Nim gardz¹, jako
te¿ ci, którzy nastaj¹ na wiarê katolick¹ i
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swobodê przynale¿n¹ Kocio³owi, oraz ci
w koñcu, którzy w szale nienawici buntuj¹ siê przeciw prawom Boskim i ludzkim i
ku ruinie i zag³adzie usi³uj¹ poci¹gn¹æ spo³ecznoæ ludzk¹, pokonani przecie¿ zostali za przemo¿nym wstawiennictwem Bogarodzicy Dziewicy i w duchu pokuty szczerze siê nawrócili i pod Jej opiekê siê oddali. Niech Ta, która wielce szkodliw¹ sektê
albigensów zwyciêsko przepêdzi³a z granic krajów chrzecijañskich, uproszona naszym b³aganiem, zwalczy tak¿e nowe b³êdy, zw³aszcza b³êdy komunistów, którzy z
niejednego powodu i niejedn¹ zbrodni¹
przypominaj¹ owe dawne sekty. Jak w czasie wypraw krzy¿owych narody europejskie
podnosi³y jeden g³os i jedno b³aganie, tak
dzi na ca³ym wiecie w miastach i miasteczkach, a nawet po wioskach i osadach,
promy gor¹co w wspólnym porywie umys³ów i serc Wielk¹ Boga Rodzicielkê o to
jedno, aby pognêbieni zostali grabarze cywilizacji chrzecijañskiej; aby zmêczonym
i zatrwo¿onym narodom zab³ys³a jutrzenka prawdziwego pokoju. Jeli wszyscy
chrzecijanie po³¹cz¹ swe ufne i ¿arliwe
wo³anie b³agalne, mo¿emy niez³omn¹ ¿ywiæ nadziejê, ¿e Najwiêtsza Panna jak
dawniej, tak i dzi uprosi u swego Syna Bo¿ego, aby wzburzone fale przycich³y, opad³y i uspokoi³y siê i aby ten wspólny chwalebny wysi³ek modlitewny promiennym
uwieñczony zosta³ zwyciêstwem.
Nadto Ró¿aniec jest nie tylko skutecznym orê¿em w walce z wrogami Boga i z
nieprzyjació³mi wiary, ale krzewi tak¿e i rozwija cnoty ewangeliczne i zdobywa dla nich
dusze. Przede wszystkim podsyca wiarê
katolick¹, odradzaj¹c¹ siê ³atwo pod wp³ywem rozwa¿ania wiêtych tajemnic, i podnosi dusze do prawd od Boga u¿yczonych.
Przyzna to ka¿dy, ¿e donios³e to znaczenie posiada on zw³aszcza w czasach dzisiejszych, kiedy pewna niechêæ do spraw
duchowych i pewna odraza do nauki chrzecijañskiej opanowa³a niema³o dusz, nawet
pomiêdzy wiernymi.
Natomiast o¿ywia nadziejê osi¹gniêcia
dóbr niemiertelnych triumf Jezusa Chrystusa i Matki Jego, który w ostatniej czêci
Ró¿añca rozwa¿amy, ukazuj¹c nam niebo
otwarte i wzywaj¹c nas do zdobywania
wiecznej ojczyzny. Dlatego teraz, kiedy serca ludzkie rozpala taka chêæ posiadania
dóbr ziemskich a ludzie coraz namiêtniej
p³on¹ po¿¹daniem dóbr znikomych i przemijaj¹cych rozkoszy, przypomina siê wszystkim skarby niebieskie, dok¹d z³odziej siê
nie zbli¿y i gdzie mól nie niweczy9 i przywodzi na myl dobra, trwaj¹ce na wieki.
A dlaczegó¿ by ci, w których duszach
wysch³a i wyziêb³a mi³oæ, skoro w czasie
Ró¿añca ze smutkiem serdecznym rozwa¿¹ mêkê i mieræ Zbawiciela naszego oraz
utrapienia Bolesnej Jego Matki, nie mieli
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zap³on¹æ pragnieniem p³acenia mi³oci¹ za mi³oæ? Z owej Bo¿ej bowiem
mi³oci nie mo¿e nie zbudziæ siê naprawdê gorêtsza mi³oæ bliniego, jeli siê nabo¿nie rozwa¿y, ile trudów, ile
bólu wycierpia³ Chrystus Pan, aby
wszyscy wrócili do utraconego dziedzictwa synów Bo¿ych.
Przeto, Czcigodni Bracia, niech to
bêdzie przedmiotem szczególnej waszej troski, aby tak owocny sposób
modlitwy rozpowszechnia³ siê coraz
wiêcej, w poszanowaniu by³ u wszystkich i pobo¿noæ wszystkich pomna¿a³. Przyczyñcie siê w³asnym s³owem
i przez usta wspó³pracowników waszych w duszpasterstwie do tego, aby
wierni wszelkiego stanu jasno i wyranie poznali piêknoæ i po¿ytek Ró¿añca.
Niech z niego czerpie si³ê m³odzie¿, aby mog³a okie³znaæ rosn¹c¹
moc z³ego i czystoæ zachowaæ nietkniêt¹.
W nim starcy powinni czêsto szukaæ ukojenia, os³ody i pokoju w uci¹¿liwociach wieku.
A bojownikom Akcji Katolickiej
niech doda bodca do ochotniejszego
i gorliwszego apostolstwa.
Strapionym za wszelkiego rodzaju  a zw³aszcza konaj¹cym w ostatniej godzinie  niech przyniesie os³odê i wzmocni nadziejê osi¹gniêcia
szczêliwoci wiecznej.
Niech szczególnie te¿ ojcowie i
matki przywiecaj¹ pod tym wzglêdem
dzieciom dobrym przyk³adem. Kiedy
zw³aszcza pod koniec dnia wracaj¹
wszyscy od pracy i zajêæ w zacisze domowe, powinno grono dziatek pod
przewodnictwem rodziców i przed
wiêtym obrazem Matki Niebiañskiej
jednym g³osem, w jednej wierze, w jednym duchu odmawiaæ Ró¿aniec. Jest
to przepiêkny i zbawienny zwyczaj. Nie
mo¿na w¹tpiæ, ¿e zapewni rodzinie pogodne wspó³¿ycie i sprowadzi na ni¹
dary niebieskie.
Ilekroæ te¿ przyjmujemy nowozalubione ma³¿eñstwa i po ojcowsku do
nich przemawiamy, dajemy im zawsze
koronkê i gor¹co j¹ polecamy. Zachêcamy ich usilnie  na w³asny powo³uj¹c siê przyk³ad  aby ani w jednym
dniu nie zaniedbali tych mod³ów, choæby nie wiedzieæ jak obarczeni byli k³opotami i pracami.
Z tych powodów uwa¿alimy, Czcigodni Bracia, za rzecz odpowiedni¹,
aby zachêciæ was, a przez was,
wszystkie owieczki wasze do tej modlitwy ró¿añcowej, a nie w¹tpimy, ¿e
chêtnie, jak zawsze, s³uchaj¹c Naszego polecenia, obfite zbierzecie owoce.
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Jest inna jeszcze sprawa, która
przy pisaniu tej encykliki le¿y Nam na
sercu; mianowicie pragniemy, by wraz
z Nami wszyscy Nasi synowie w Chrystusie z³o¿yli Najchwalebniejszej Bogarodzicy serdeczne podziêkowanie
za silniejsze zdrowie, szczêliwie
przez Nas odzyskane. Jak to ju¿ przy
innej napisalimy okazji10, ³askê tê
przypisujemy wstawiennictwu Dziewicy z Lisieux, w. Teresie od Dzieci¹tka Jezus; niemniej jednak wiemy, ¿e
wszystkie ³aski Najwy¿szego i
Wszechmocnego Boga pochodz¹
przez rêce Bogarodzicy.
W koñcu, poniewa¿ bardzo niedawno omielono siê publicznie w prasie ciê¿ko zniewa¿yæ imiê Najwiêtszej
Panny, nie mo¿emy pomin¹æ tej sposobnoci, aby razem z Episkopatem i
ludem tego narodu, który czci Maryjê
jako Królowê Korony Polskiej, tak¿e z
popêdu w³asnego serca nie z³o¿yæ Tej
Niebiañskiej Królowej nale¿nego Jej
zadosyæuczynienia i z ¿alem i oburzeniem nie napiêtnowaæ przed ca³ym
wiatem katolickim tego niecnego czynu w ³onie ucywilizowanego narodu
bezkarnie pope³nionego.
Tymczasem za jako zadatek ³ask
Bo¿ych i w dowód ojcowskiej Naszej
mi³oci przesy³amy w Panu jak najmi³ociwiej wam, Czcigodni Bracia, i
owieczkom pieczy waszej powierzonym, B³ogos³awieñstwo Apostolskie.
Dane w Castel Gandolfo, w pobli¿u Rzymu, dnia 29 wrzenia, w uroczystoæ w. Micha³a Archanio³a, w
roku 1937, szesnastym Naszego
Pontyfikatu.
PIUS PP. XI
Przypisy: 1. Acta Ap. Sedis 1937, vol.
XXIX, p. 65. 2. Cf. Io 6, 69. 3. Ex Brev.
Rom. 4. Cf. Sap 1,14. 5. Sermo in
Nativ. B. M. V. 1. 6. Acta Leonis, 1898,
vol. XVIII, pp. 154, 155. 7. Lc. 11,1.
8.
Mat. 18, 3.
9.
Lc. 12, 53.
10.
Cf. odrêczne pismo do J.
E. kardyna³a
Pacellego,
Osseroatore
Romano, 5
wrzenia,
1937, nr 207.
ród³o:
Acta Apost.
Sedis, t. XXIX, str.
373, w przek³adzie
J. E. Ks. Biskupa
Okoniewskiego.

DOSKONA£OÆ
RÓ¯AÑCA
WIÊTEGO
Piêædziesiêciu Papie¿y pisa³o o nim, prosz¹c wiernych z najwiêkszym naleganiem o praktykê tej godnej podziwu formy pobo¿noci. O niej mówili wiêci.
Ró¿aniec to drzewo ¯ycia, które wskrzesza
umar³ych, uzdrawia chorych i zachowuje zdrowie
tych, którzy je ju¿ posiadaj¹.  Miko³aj IV
Ró¿aniec to rodek dany przez Niebo, by uspokoiæ gniew Boga.  Grzegorz XIII.
Ka¿dego dnia olbrzymie dobra lud chrzecijañski otrzymuje poprzez Ró¿aniec.  Urban V.
Ró¿aniec to Skarbiec ³ask.  Pawe³ V.
Ró¿aniec to rodek najcudowniejszy dla zniszczenia grzechu i odzyskania ³aski  Grzegorz XIV.
Ró¿aniec to lekarstwo najlepsze na pomy³ki i
u³omnoci  Benedykt XIII.
Ró¿aniec to: Chwa³a Kocio³a Rzymskiego 
Julian III.
Leon X porównuje Ró¿aniec do muru, który zatrzymuje nieszczêcia gotowe rzuciæ siê na Koció³.
Ró¿aniec jest specjalnie przeznaczony do odwrócenia od wiata niebezpieczeñstw, które mu gro¿¹  Sykstus IV.
Ró¿aniec to modlitwa najskuteczniejsza dla pomno¿enia w sercu wiernych pobo¿noci do Maryi 
Pius IX (2.05.1855).
Ró¿aniec to modlitwa najbardziej Boska po wiêtej Ofierze mszy  w. Karol Boromeusz.
Ró¿aniec Maryi to najlepszy rodek, aby osi¹gn¹æ podwójny idea³ modlitwy i dobrego ¿ycia  Leon
XIII, 1892.
To ze wszystkich modlitw najpiêkniejsza, najbogatsza w ³aski, ta, który podoba siê najbardziej Najwiêtszej Dziewicy  w. Pius X, Testament.
W latach 1883-1901 Leon XIII napisa³ w 20 dokumentach papieskich, w tym w 12 Encyklikach, o Ró¿añcu Maryi. To jedyny w kronikach Kocio³a odnotowany fakt, ¿e ten sam Papie¿ podejmuje ten sam temat daj¹c wiernym takie mnóstwo Encyklik, dekretów, listów.
Ró¿aniec skupia w sobie ca³y kult, jaki
jestemy winni Maryi. Dla uczczenia
Maryi i zas³u¿enia na Jej ³aski, nie ma
lepszej modlitwy od Ró¿añca
wiêtego.  Leon XIII
Twierdzimy ponownie i z
moc¹: to w Ró¿añcu pok³adamy
nasz¹ najsilniejsz¹ nadziejê. Niechaj Bóg sprawi, ¿e ta pobo¿noæ
odnajdzie we wszystkich miejscach
swój dawny blask, zostanie pokochana i praktykowana jak lni¹cy znak rozpoznawania siê chrzecijan i jako najlepszy rodek dla otrzymania ³askawoci Boga  Leon
XIII, 8.09.1894. W innym czasie: Ró¿aniec jest
najpe³niejszym wyrazem pobo¿noci chrzecijañskiej. To modlitwa niezrównana o skutecznoci najwy¿szej.
Powiedzcie waszym kap³anom, aby siê wie-
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le modlili. Dzieñ Papie¿a nie koñczy siê,
dopóki nie odmówi Ró¿añca  Pius XI do
J. E. Mgr. Richaud.
Ró¿aniec to rodek uprzywilejowany
poród wszystkich innych, sprawiaj¹cy, ¿e
do Chrystusa wracaj¹ jednostki, rodziny i
narody  Pius XI.
To, co siê s¹dzi, ¿e jest wielk¹ mow¹
lub dzie³em, jest bardzo ma³e, je¿eli siê to
porówna do Ró¿añca. Je¿eli Ró¿aniec jest
albo je¿eli mo¿e byæ modlitw¹ dusz prostych, to by³ tak¿e rozkosz¹ dusz bardziej
wyniesionych, prowadz¹c ich na najwy¿sze
stopnie rozmylania  O. de Ravignan.
To broñ bardzo potê¿na, by wypêdziæ
demony, zachowaæ doskona³oæ ¿ycia, nabywaæ ³atwiej cnotê, krótko mówi¹c, by ludzie otrzymali prawdziwy pokój  Pius XI.
Oceniamy, ¿e wiêty Ró¿aniec to
rodek najskuteczniejszy i najlepszy, by
otrzymaæ pomoc macierzyñsk¹ Dziewicy...
Ten sposób modlitwy ma woñ prostoty
ewangelicznej i dziêki niemu zdobywa siê
ducha pokory. Jeli go porzucimy to nam
uniemo¿liwi zdobycie królestwa niebieskiego  Pius XI.
Jest bez w¹tpienia kilka rodków
otrzymania pomocy Maryi. Oceniamy jednak, ¿e instytucja Ró¿añca jest najlepsza i
najowocniejsza  Leon XIII, 1895.
Nie dziwcie siê, ¿e nie odnosz¹ powodzenia wasze kazania. Orzecie bowiem
ziemiê, która nie by³a podlewana przez
deszcz. Wiedzcie, ¿e kiedy Bóg chcia³
odnowiæ wiat, pos³a³ najpierw deszcz anielskiego pozdrowienia i to tak wiat zosta³
odnowiony. Upominajcie wiêc ludzi w kazaniach, aby odmawiali mój Ró¿aniec, a bêdziecie dziêki temu zbieraæ wielkie owoce
dla dusz...
Wielu kaznodziejów chce od razu
grzmieæ przeciw grzechom najbardziej
ciê¿kim, lekcewa¿¹c to, ¿e przed daniem
lekarstwa uci¹¿liwego, trzeba przygotowaæ
chorego, aby je przyj¹³ i aby z niego skorzysta³. Dlatego musz¹ najpierw upominaæ
swych s³uchaczy, by pokochali modlitwê,
a zw³aszcza mój anielski psa³terz. Gdyby
bowiem wszyscy zaczêli siê tak modliæ, to
nie ma w¹tpliwoci, ¿e Boska ³askawoæ
by³aby przychylna dla wytrwa³ych. G³ocie
wiêc mój Ró¿aniec.
S³owa przypisywane Matce Bo¿ej mówi¹cej do w. Dominika (przytaczane przez
w. Ludwika Grignion de Montfort).
Dusza nie potrafi³aby czyniæ prawdziwych postêpów w duchowoci, gdyby nie
by³a przyzwyczajona do ró¿añca  b³. o.
Piotr Faber.
Jak¿e nie mieæ nadziei na osi¹gniêcie
wszystkiego, gdy siê pos³u¿ymy dok³adnie
i pobo¿nie tym Boskim sposobem Pius XI.
Z wszystkiego, co jest w Kociele, Ró¿aniec jest dla mnie tym, co najprzyjemniejsze po Mszy w.  Maryja do b³. Alaina.

DOBRODZIEJSTWA
RÓ¯AÑCA
w. Ludwik w Tajemnicy Ró¿añca,
pisze: Ró¿aniec odmawiany z rozmylaniem tajemnic:
1. wznosi nas powoli ku doskona³ej
znajomoci Jezusa Chrystusa.
2. oczyszcza nasze dusze z grzechu.
3. czyni nas zwyciêzcami nad wszystkimi naszymi nieprzyjació³mi.
4. sprawia, ¿e ³atwe jest dla nas praktykowanie cnót.
5. rozpala w nas mi³oæ do Jezusa
Chrystusa.
6. ubogaca nas ³askami i zas³ugami.
7. dostarcza nam mo¿liwoci zap³acenia Bogu i ludziom wszystkich naszych d³ugów i w koñcu sprawia, ¿e otrzymujemy od
Boga wszystkie rodzaje ³ask.
Ka¿dy postêpuje naprzód, stosownie
do swej pobo¿noci i wiernoci do Najwiêtszej Dziewicy, ani wiêcej ani mniej. 
o. Passerat.
Ró¿aniec to ho³d najprzyjemniejszy,
jaki mo¿na ofiarowaæ Matce Boga  w.
Alfons Liguori.
Aby b³agania mia³y maksimum skutecznoci... ucieknijmy siê do Maryi... przez
Ró¿aniec  Leon XIII, 1891.
UPOMNIENIE W. LUDWIKA
GRIGNION DO KAP£ANÓW
O WIÊTYM RÓ¯AÑCU
Och, jak¿e jest szczêliwy kap³an i
kierownik duszy, przed którym Duch wiêty
odkry³ ten sekret nieznany przez wiêkszoæ
ludzi lub znany tylko powierzchownie.
Gdyby otrzymali praktyczn¹ znajomoæ,
recytowaliby go co dzieñ i uczyli odmawiaæ
innych. Bóg i Jego wiêta Matka bêd¹
wylewaæ obficie ³askê do jego duszy, aby
siê sta³a narzêdziem Jego chwa³y. Wiêcej
przyniesie owoców jego s³owo, chocia¿
proste, przez jeden miesi¹c, ni¿ innych
kaznodziejów przez kilka lat.
Zapewniam was, ¿e jest bardzo niebezpieczne  by nie powiedzieæ szkodliwe 
opuszczenie z w³asnej inicjatywy odmówienia jednej czêæ ró¿añca albo ca³ego
Ró¿añca pod pretekstem doskonalszego
zwi¹zku z Bogiem. Wierzcie mi: jeli chcecie dojæ do wysokiego stopnia modlitwy
bez wzruszeñ i bez wpadania w z³udzenia
demona tak powszechne u osób, które siê
modl¹, to odmawiajcie co dzieñ, je¿eli
mo¿ecie, Ró¿aniec ca³y albo przynajmniej
jedn¹ czêæ.
Doszlicie tu ju¿ przez ³askê Boga,
je¿eli chcecie to stosowaæ i wzrastaæ w
pokorze, zachowajcie praktykê Ró¿añca
wiêtego, poniewa¿ nigdy dusza, która
odmawia Ró¿aniec ka¿dego dnia, nie
popadnie w herezjê ani nie da siê oszukaæ
przez demona. To mogê zawiadczyæ
podpisuj¹c siê moj¹ krwi¹.

NASZA POMOC W MODLITWIE RÓ¯AÑCOWEJ
"Rozwa¿ania ró¿añcowe" to ksi¹¿ka
sk³adaj¹ca siê z dwóch czêci. Pierwsza zawiera 15 wizji wybranych z "Poematu BogaCz³owieka" odnosz¹cych siê do 15 tajemnic
Rózañca. Druga czêæ zawiera dyktanda dotycz¹ce postaci, przymiotów, misji Matki Najwiêtszej. Ksi¹¿ka liczy 304 str. Cena: 15 z³.
"Rozwa¿ania tajemnic wiat³a" to tak¿e publikacja sk³adaj¹ca siê z dwóch czêci.
Pierwsza zawiera 5 wizji odnosz¹cych siê do
tajemnic wiat³a, wybranych z "Poematu
Boga-Cz³owieka". W czêci drugiej opublikowano przypowieci o Królestwie Niebieskim,
jakie Jezus podyktowa³ Marii Valtorcie. Znamy je z Ewangelii, jednak w "Poemacie..." poszerzone, uzupe³nione o wyjaniaj¹cy wiele
treci kontekst, nabieraj¹ szczególnego wiat³a dla pokierowania ¿yciem duchowym Czytelników. Ksi¹¿ka liczy 304 strony. 15 z³.
Dla tych, którzy zakupi¹ jedn¹ z tych
ksi¹¿ek w padzierniku 2007 prezent:

5 naszych pocztówek gratis!
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najwa¿niejsze daty i wydarzenia
1213  W po³udniowej Francji pod
Muret odniesione zosta³o zwyciêstwo
nad albigensami. Od XV w. to wydarzenie ³¹czone jest z podaniem o przekazaniu Ró¿añca wiêtemu Dominikowi
(1170-1221) przez Matkê Bo¿¹.
1253  Dominikanin Wilhelm de Nubruk przesy³a wieæ z podró¿y do Tatarów: Sicut nos portamus paternoster
(nosz¹ sznury modlitewne tak jak my).
1353  W kodeksie Schlackenwerthera w. Jadwiga, ksiê¿na l¹ska, przedstawiona jest z modlitewnikiem i ró¿añcem w lewej rêce.
1409  Za³o¿enie Bractwa Ró¿añcowego w Dusseldorfie. W drugiej po³owie
XV w. koloñskiemu kartuzowi Heirichowi
von Kalkar przypisuje siê oddzielenie 10
Zdrowa Maryjo - modlitw¹ Ojcze
nasz.
1470  Dominikanin Alan z Rupe pos³uszny nadprzyrodzonej interwencji, zak³ada pierwsze Bractwo Ró¿añcowe w
Douai, we Francji.
1476  Dominikanin Jakub Sprender publikuje Statut Bractwa Ró¿añcowego, dla za³o¿onego przez siebie Bractwa.
1484  Papie¿ Innocenty VIII nadaje 13 padziernika odpusty dla Bractwa
Psa³terza B³ogos³awionej Maryi Dziewicy w Krakowie.
1506  Albrecht Durer maluje dla
Bractwa Ró¿añcowego w Wenecji s³ynny obraz Uroczystoci ró¿añcowe (Muzeum Narodowe, Praga).
1571  Papie¿ (dominikanin) w.
Pius V przypisuje zwyciêstwo pod Lepanto nad Turkami modlitwie ró¿añcowej i
ustanawia wiêto Matki Bo¿ej Ró¿añcowej, a wczeniej (1569) zatwierdza jednolit¹ formê ró¿añca dla ca³ego Kocio³a (trzy czêci i piêtnacie tajemnic).
1576  Publikacja pierwszego formularza Mszy wotywnej (ró¿añcowej).
1600  W³¹czono do Ró¿añca trzy
wezwania: wiary, nadziei i mi³oci, symbolizowane trzema Zdrowa....
1716  Ca³y wiat katolicki obchodzi wiêto Ró¿añca 7 padziernika.
1826  Maria Paulina Jaricot zak³a-
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da w Lionie we Francji wspólnotê ¯ywego Ró¿añca, która po zatwierdzeniu
przez Papie¿a, pod koniec jej ¿ycia liczy
na wiecie trzy miliony cz³onków.
1858  Matka Bo¿a osiemnacie
razy objawia siê w Lourdes z Ró¿añcem
w rêku, ze nie¿nobia³ych pere³, po³¹czonych ze z³otym ³añcuszkiem zakoñczonym z³otym krzy¿ykiem.
1883  Papie¿ Leon XIII ustanawia
padziernik miesi¹cem szczególnej modlitwy ró¿añcowej. Do Litanii Loretañskiej
wprowadza wezwanie: Królowo Ró¿añca wiêtego, módl siê za nami. Wydaje
kilkanacie Encyklik o Ró¿añcu.
1877  Objawienie Matki Bo¿ej w
Gietrzwa³dzie, w Polsce: Chcê abycie
codziennie odmawiali Ró¿aniec.
1917  Ró¿añcowe objawienia Matki Bo¿ej w Fatimie: odmawiajcie codziennie Ró¿aniec. Rozkwit na wiecie
nabo¿eñstw fatimskich.
1948  John Haffert przy cis³ej
wspó³pracy z s. £ucj¹ z Fatimy zak³ada
wiatowy apostolat pod nazw¹ B³êkitna
Armia, szerz¹c¹ na ca³ym wiecie przes³anie fatimskie.
1922-1963  Papie¿e tego okresu
dok³adnie okrelaj¹ wartoæ, godnoæ,
skutecznoæ i znaczenie modlitwy ró¿añcowej: dla jednostek i rodzin, dla Kocio³a, narodów i wiata. Pius XI i Pius XII
og³osili po jednej encyklice ró¿añcowej i
mnóstwo Listów apostolskich. Papie¿ Jan
XXIII og³osi³ dwa dokumenty o problematyce ró¿añcowej, napisa³ tak¿e dwa rozwa¿ania ró¿añcowe. Na audiencjach generalnych wyg³osili mnóstwo przemówieñ
o Ró¿añcu wiêtym i rozdali niezliczon¹
iloæ powiêconych ró¿añców.
1930  uznanie za wiarygodne i zatwierdzone przez Koció³ objawienia Matki Bo¿ej Królowej Ró¿añca wiêtego w
Fatimie (1917)
1939  Dominikanie powo³uj¹ Krucjatê Ró¿añca Rodzinnego, któr¹ na skalê wiatow¹ prowadzi³ O. Patryk Peyton,
Irlandczyk.
1949  W Austrii O. Piotr Pawliczek,
franciszkanin, zak³ada wspólnotê modlitewn¹: Ró¿aniec - Droga Pokuty - Mo-

dlitwy o Pokój na wiecie. Wspólnota liczy ponad dwa miliony cz³onków w stu
piêædziesiêciu krajach.
1955  Mocy modlitwy ró¿añcowej
przypisuje siê pokojowe wyzwolenie Austrii spod dominacji rosyjskiej, kiedy nic
tego nie zapowiada³o.
1958  Dominikanie w Polsce powo³uj¹ Krucjatê Ró¿añca Rodzinnego. O.
Szymon Niezgoda na samym tylko Podlasiu osobicie przyjmuje do Ró¿añca rodzinnego ponad dwiecie tysiêcy rodzin.
W ca³ej Polsce Dominikanie wprowadzaj¹ w swoich kocio³ach fatimskie nabo¿eñstwa pokutne, które przyci¹gaj¹
t³umy wiernych.
1964  Brazylia. Pod wp³ywem modlitw 600 tys. ludzi, którzy trwaj¹ z ró¿añcami w rêku, w stolicy, ucieka komunistyczny prezydent.
1973  Powstaje Bia³a Armia, która
skupia dzieci do lat 12 na ca³ym wiecie.
Za³o¿ycielem jest w³oski kapucyn ojciec
Andrea d Ascanio. Inicjatorem powstania ruchu by³ równie¿ w. Ojciec Pio z
Pietrelciny. Do ruchu nale¿y oko³o 1,5
miliona dzieci, pragn¹cych wype³niæ
wszystkie proby Matki Bo¿ej z Fatimy.
1974  Papie¿ Pawe³ VI w Adhortacji Marialis Cultus, powiêca modlitwie
ró¿añcowej 14 punktów (42-45). Podkrela biblijny, ewangeliczny i chrystologiczny charakter modlitwy ró¿añcowej. Ró¿aniec wywodzi z liturgicznej modlitwy
Kocio³a. Du¿o miejsca powiêca wspólnej modlitwie ró¿añcowej w rodzinie.
1976-1978  Stefan kard. Wyszyñski na mocy specjalnych uprawnieñ otrzymanych od Stolicy Apostolskiej, zatwierdza kierunki odnowy Ró¿añca w Polsce.
1986  na Filipinach bez rozlewu
krwi upada dyktatura Markosa. Na ulicach odmawia³o ró¿aniec 2 miliony ludzi.
2002  Jan Pawe³ II og³asza List
Rosarium Virginis Mariae. Omawia wartoæ Ró¿añca, dodaje now¹ czêæ (tajemnice wiat³a), og³asza Rok Ró¿añca.
2007  90 rocznica objawieñ w Fatimie. TV Telepace transmituje codziennie
na ca³y wiat modlitwê ró¿añcow¹ z sanktuarium w Fatimie.

Z naszego archiwum

3/2007

Posiadamy w sprzeda¿y roczniki Vox Domini, oprawione.
Przypominamy, ¿e treci, jakie siê w nich znajduj¹, nie trac¹ aktualnoci.
Piszemy o Matce Bo¿ej, ¿yciu wiêtych, o nauczaniu Kocio³a, Eucharystii,
o tym, jak siê modliæ, jak odró¿niæ Prawdê od fa³szu...
W numerach z roku 2001:
¯ycie niezwyk³ej stygmatyczki Adrienne von Speyr; artyku³: Eugenio Zolli, nawrócony rabin Rzymu; w. Jan Chryzostom
 ¿ycie i dzie³o, w. Atanazy Wielki, w. Ludwik Grignon de Montfort; Maria Szymanowska - polska kandydatka na o³tarze;
Luiza Piccarreta - córeczka Bo¿ej Woli; w.
Leonia Aviat; w. Ireneusz z Lyonu; Bóg w
Trójcy, cud w Helfcie; Co to s¹ msze w.
gregoriañskie? nieznany testament Marii
Valtorty; Montichiari-Fontanelle - kult zatwierdzony; miejsca p³aczu Matki Bo¿ej na
ca³ym wiecie; Margerytki i wiele innych artyku³ów o Medziugorju, wywiadów z widz¹cymi; uznanie objawieñ w Kibeho (Rwanda); wspomnienie o zmar³ym nagle o. Emiliano Tardifie; zamachy z 11 wrzenia a proroctwa w La Salette i Garabandal w wietle zapowiedzi danej Vassuli 10 lat wczeniej; b³ogos³awieni w³oscy ma³¿onkowie;
niezwyk³a historia zwyciêstwa Maryi pod
Lepanto; wiele innych artyku³ów!
W numerach z roku 2002:
Koció³ a terroryzm (nauczanie Jana
Paw³a II); ¿ycie b³ J.Ch. Scalabriniego; ¿ycie w. Hildegardy; ¿ycie w. Klaudiusza
de la Colombiere; bpa Vilamosa Apora, mêczennika; w. Marii Goretti; ¿ycie w. Josemarii E. de Balaguera; ¿ycie b³. Bart³omieja Longo; ruch Focolare; Cud wiêtego
Ognia w Jerozolimie; o lubie Vicki i Mario, jej wiadectwo o roli ma³¿eñstwa; wiele wywiadów i artyku³ów o Medziugorju;
ruch Opus Dei; Maryja w ¿yciu Papie¿a; o.
Mateo Bowley - aposto³ intronizacji Najw.
Serca na wiecie; charyzmaty w. O. Pio;
zatwierdzenie objawieñ Matki Bo¿ej w Amsterdamie; Dzieciñstwo Jana Paw³a II;
ujawnienie Tajemnicy z La Salette (odkrycie ks. prof. R. Laurentina); co to jest grzech
przeciw Duchowi w.? S. £ucja z Fatimy o
tym, jak odmawiaæ Ró¿aniec; wiele innych
artyku³ów i modlitw!
W numerach z roku 2003:
¯ycie w. Gemmy Galgani; ¿ycie w.
Cypriana z Kartaginy; ¿ycie b³. Anieli z Foligno; ¿ycie w. Katarzyny ze Sieny; ¿ycie
w. Iwo; ¿ycie Leona XIII; ¿ycie b³. Matki
Teresy; ¿ycie Idy Peerdeman - wizjonerki
z Amsterdamu; Orêdzia z Amsterdamu; o
wartoci cierpienia; wywiad z biskupem Kibeho (Rwanda); tekst w. Ludwika Grignon
 "Tajemnica Maryi"; pisma F. Duffa (Le-

gion Maryi) o tym, czy mo¿emy byæ wiêtymi? Zwyciêstwa Ró¿añcowe  historia
wielu najbardziej spektakularnych zwyciêstw Matki Bo¿ej w ca³ej historii Kocio³a; wiele wywiadów z widz¹cymi i innych
artyku³ów o Medziugorju; najnowsze niepublikowane orêdzia z Naju; modlitwy i liczne inne artyku³y!
W numerach z roku 2004:
¯ycie w. Marcelina; ¿ycie w. Juana
Diego; ¿ycie Lacordaire'a; Berty Petit; kard.
J. H. Newmana; ¿ycie b³. Anny Katarzyny
Emmerich; b³. Anny Marii Taigi; ¿ycie w.
Benedykta; w. Efrema, doktora Kocio³a;
jego modlitwy; ¿ycie w. Klary; Marii Simmy; liczne wywiady i inne artyku³y o Medziugorju np. o Cenacolo - s. Elwiry; Ruch
Szensztacki; wokó³ "Pasji" Mela Gibsona;
cykl artyku³ów o Matce Bo¿ej z Guadalupe
(Meksyk); £zy Matki Bo¿ej w Syrakuzach
(opis zdarzenia i liczne zdjêcia); Koció³ katolicki w krajach wrogich religii (Tybet,
Kuba); obowi¹zuj¹ce aktualnie przykazania kocielne; Dlaczego do kanonizacji potrzebne s¹ cuda? wartoæ Koronki do Mi³osierdzia Bo¿ego; historia modlitwy Anio³
Pañski (2 artyku³y); ks. prof. Laurentin o
Rehabilitacji Vassuli przez Kongregacjê
Nauki Wiary; wywiad z patriarch¹ Bart³omiejem I; pedagogia w. Escrivy de Balaguera; kilka artyku³ów o modlitwie, zw³aszcza ró¿añcowej; list Ojca wiêtego na Rok
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Eucharystii i inne artyku³y, modlitwy, rozwa¿ania!
W numerach z roku 2005:
¯ycie W³adimira So³owiowa; Marty Robin; w. Antoniego z Padwy; w. Jana Marii
Vianneya; b³. Karola de Foucault; b³. Pauliny; s. £ucji z Fatimy. Artyku³y o tym, jak
przyjmowaæ Komuniê wiêt¹? Czy Ca³un
Turyñski wiadczy o Boskoci Chrystusa?
O Bo¿ej Opatrznoci; O tym, jak Bóg przygotowuje odrodzenie Kocio³a przez Maryjê; obszerne opracowanie o Misterium
powiêcenia siê Bogu. Wiele artyku³ów
zwi¹zanych z Janem Paw³em II; o mi³osierdziu Bo¿ym  ucieczce i schronieniu dla
wszystkich; artyku³y o Medziugorju np.
ponownie o Cenacolo; refleksje widz¹cych
z Medziugorja; o Wspólnocie Oaza Pokoju, a tak¿e o Taizé. Objawienia w Syrii; myli
o rocznicy Prawdziwego ¯ycia w Bogu;
mniej znane modlitwy np. Koronka do siedmiu boleci Matki Bo¿ej, Droga krzy¿owa
w. Wincentego Pallotiego, Litania Dominikañska i inne ciekawe artyku³y! zawsze
aktualne!
W numerach z roku 2006:
¯ycie El¿biety Kindelmann; Anneliese
Michel (bohaterki filmu "Egzorcyzmy"); w.
Franciszka Salezego; niezwyk³e wiadectwo o. Jacquesa Verlinde'a o New Age; ¿ycie i misja Marguerite Bays; O wielkim dziele ¿ycia kard. Augusta Hlonda; artyku³y o
w. O. Pio; sylwetka b³. Carla Leisnera; o
historii w. Blandyny; o ¿yciu w. Tomasza
Morusa; Katarzyna Labouré oraz historia
cudownego medalika; Dwa nabo¿eñstwa
w Kociele: szkaplerz karmelitañski i ró¿aniec. Ponadto wiadectwo egzorcysty na
temat tego, dlaczego Koció³ musi mówiæ
o szatanie; o zagro¿eniach New Age; wiele artyku³ów o Medziugorju, wywiadów. Nauczanie Kocio³a o Niepokalanym Poczêciu i wiêtoci Maryi, równie¿ w dokumentach Jana Paw³a II; najnowsze orêdzia z
Naju; liczne modlitwy: np. nowenna do
Ducha wiêtego, modlitwy do Anio³a Stró¿a, modlitwa skruchy i wyzwolenia, niezwyk³a godzina wiêta dusz dotkniêtych cierpieniem i wiele innych artyku³ów, zawsze
aktualnych!
Zamówienia:
B.H. Lumen 43-190 Miko³ów,
ul. ¯wirki i Wigury 6
Tel. 0327383869.
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O mój Bo¿e, wierzê w Ciebie,
uwielbiam Ciebie, ufam Tobie
i kocham Ciebie z ca³ego serca.
Proszê Ciê o przebaczenie tym,
którzy nie wierz¹,
nie uwielbiaj¹ Ciebie,
którzy nie ufaj¹ Tobie
i którzy Ciê nie kochaj¹...
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