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Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem w żadnej gospodzie
i narodziłeś się, Jezu, w stajni, w ubóstwie i chłodzie.
Nie było miejsca, choć zszedłeś jako Zbawiciel na ziemię,
by wyrwać z czarta niewoli nieszczęsne Adama plemię.
Nie było miejsca, choć chciałeś ludzkość przytulić do łona
i podać z krzyża grzesznikom zbawcze, skrwawione ramiona.
Nie było miejsca, choć szedłeś ogień miłości zapalić
i przez swą mękę najdroższą świat od zagłady ocalić.
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DUCH ŚW. TERESY (2)

PRZYMIOTY MIŁOŚCI BOŻEJ
W ŚW. TERESIE OD DZIECIĄTKA JEZUS
MIŁOŚĆ CZYNNA
„Pracuj jak dobry żołnierz Chrystusa”1 – pisał św. Paweł do ucznia swego,
Tymoteusza. Znaczy to, że zadaniem
człowieka na ziemi nie jest radowanie
się spokojem miłości uszczęśliwiającej,
ale walka z ziemskimi skłonnościami,
sprzeciwiającymi się Królestwu Bożemu
i rozszerzanie tego Królestwa Bożego
przez uczynki miłości zdobywającej.
Tak też pojmowała swe życie św.
Teresa. W tej walce „z ziemskimi skłonnościami” stara się ukazać nam, jak
zawsze, cel miłości, który pragnie osiągnąć: „Nie dlatego, aby zdobyć wieniec,
zebrać zasługi i nabyć cnoty – ale dla
zrobienia przyjemności Jezusowi, ratując dusze”.
I dlatego śpiewa:
„Mą radością ciągła walka,
by Panu rodzić wybranych...”
(Mój spokój i moja radość, str. 411).
„O! Jezu mój, walczyć będę dla miłości Twojej aż do schyłku życia mego.
Skoro nie chciałeś zażyć pokoju na
ziemi, chcę iść za Twoim przykładem;
pałam żądzą walczenia o chwałę Twoją; błagam Cię, umocnij odwagę moją!
uzbrój mnie do walki”. (Modlitwa 10-11).
I nie złożyła broni. A kiedy kilka tygodni przed jej śmiercią, widząc, jak jeszcze wyrzeka się wszystkiego przy każdej sposobności, zapytano jej: „Pewnie
chcesz więc zbierać zasługi?”
„O tak – odrzekła – ale nie dla siebie:
dla dusz, dla Kościoła, aby rzucać róże
wszystkim, sprawiedliwym i grzesznikom”. (18 sierpnia).
Zanim wejdziemy w szczegóły tej
walki, wydanej naturze na każdym kroku, posłuchajmy, co sądzi św. Teresa o
sposobie, w jaki ją prowadzić należy, a
zobaczymy, że w jej pojęciu życia doskonałego nie ma nic z gnuśnego spokoju.
Najpierw mówi:
„Nie gardzę bynajmniej wzniosłymi
myślami, łączącymi dusze z Bogiem,
lecz od dawna zrozumiałam, że nie
należy zbytecznie na nich polegać.
Najwznioślejsze natchnienia i porywy
niczym są bez uczynków”. (Rozdz. X.,
str. 179).
1 Z 2 Listu do Tymoteusza 2,3.
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Do słów pochwały odnoszących się
do Judyty: „Żeś sobie mężnie poczęła, wzmocnione jest serce twoje”2 taką
uwagę dodaje:
„Wiele dusz usprawiedliwia się tymi
słowy: Nie mam siły do tej ofiary. Lecz
niechże tylko spróbują zdobyć się na
wysiłek! Czasem to trudno, ale Bóg w
swej dobroci nie odmawia nikomu pier
wszej łaski potrzebnej do zwyciężenia
siebie; jeśli tylko dusza jest wierną,
natychmiast Pan ją oświeca, a zatem
serce się wzmacnia i jedno zwycięstwo
wieńczy drugie” (8 sierp.; Wspomn. i
rady, str. 266).
„Gdzieżby była twoja zasługa, mówiła
do pewnej nowicjuszki, gdybyś walczyła
tylko wtedy, kiedy masz odwagę? Cóż
szkodzi, że odwagi nie czujesz, byleś
tylko tak działała, jak gdybyś ją miała!”
(Tamże, 279).
„Chciałabym być tak mężną jak waleczny rycerz, który się na swe cierpienia nie uskarża, który rany swych towarzyszy uważa za ciężkie, a na swoje jak
gdyby na lekkie zadraśnięcia, niewiele
zważa”. (Wspomn. i rady, str. 272).
Inna nowicjuszka, przeczytawszy
ustęp z Koheleta: „Miłosierdzie uczyni miejsce każdemu według zasługi
uczynków jego”3 pytała swej młodziutkiej Mistrzyni:
- Dlaczego tam powiedziane „według
zasługi uczynków”, kiedy św. Paweł
mówi: „dostępują zaś usprawiedliwienia
za darmo, z łaski jego?”4 (Wspomnienia
niewydane).
Służebnica Boża wytłumaczyła energicznie ten pozorny kontrast tym, że jakkolwiek istotą nadziei posuniętej aż do
ostatecznych granic jest zdanie się na
Boga i ufność, to jednak podsyca ją nie
co innego, jak ofiara. Myśl tę rozwinęła
w tych słowach:
„Czyńmy wszystko, co tylko w naszej
mocy, dawajmy bez rachuby, zapierajmy się ustawicznie, słowem, składajmy
na każdym kroku dowody naszej czyn
nej, ofiarnej miłości. Ponieważ wszystko to w rzeczywistości i tak jest niczym,
trzeba całą swą ufność położyć w Bogu,
który Sam tylko uczynki nasze uświęcić

2 Księga Judyty 15,2.
3 Księga Koheleta 16,15.
4 List do Rzymian 3,24.

zdoła, wyznając się być ‘sługami nieuży
tecznymi’,5 ufając, że Dobroć Boża spełni łaskawie nasze pragnienia”.
Ta ostatnia myśl rozwija się w „Duchu Dziecięctwa”. Lecz pożytecznym
będzie w tym miejscu zaznaczyć, że
nasza Święta musiała walczyć, aby się
„ustawicznie zwyciężać” i że potrzebowała męstwa, aby obronić w swej duszy
dzieło Boże od wpływu skłonności przeciwnych.
To ustawiczne sprzeciwianie się sobie, tę walkę ze sobą napotykamy w
życiu wszystkich świętych bez wyjątku.
Chciała, aby na pociechę „maleńkich
dusz”, które przerażają się swymi złymi
skłonnościami, tę właśnie prawdę podnoszono i uwidaczniano.
A więc przez czujną i ustawiczną
uwagę w życiu Teresy tak wspaniale
rozwinęły się cnoty. W dalszym ciągu
tego studium, łatwo będzie rozpoznać
jej zasługę w takim a takim rodzaju
miłości, widząc ją drżącą przed ofiarą,
albo odczuwającą gorycz ciasnej drogi
do nieba. Ale z jaką wytrwałością, z jakim panowaniem nad sobą, z jaką wiernością „idzie od zwycięstwa do zwycięstwa, przebywając, według jej własnego
zeznania drogę olbrzyma!” (rozdz.V, str.
74).
Oto kilka wyjątków na poparcie tej
uwagi:
W dzieciństwie „nadzwyczajna wrażliwość” była dla niej ustawicznym powodem zmartwień. Pisze: (rozdz. V, str. 73)
„Martwiłam się wszystkim. Płakałam nie
tylko z ważnych powodów, ale i z najbłahszych. Jeśli przypadkiem wyrządziłam komuś przykrość, zamiast wznieść
się ponad tę drobnostkę, martwiłam
się tym tak, że przyprawiało mnie to o
chorobę, powiększając tym samym mą
winę, a nic z niej nie ujmując; a gdy się
wreszcie trochę po moim błędzie pocieszyłam, płakałam dlatego, że przedtem
płakałam” (rozdz. IV, str. 70).
Usposobienie to mogło łatwo sparaliżować jej najlepsze chęci, lecz ono
właśnie dało jej okazję do wielkiego
zwycięstwa nad sobą, które opisuje
szczegółowo w Dziejach duszy:
Było to po Pasterce w r. 1880. Zrobiono jej uwagę, „która przeszyła jej serce”,

5 Łk 17,10.
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ale „zamiast płakać”, jak to zwykle czyniła z błahych powodów, powstrzymała
odważnie łzy, tak że myślano, że nic nie
słyszała!
Szalenie lubi naukę; mimo to, zrozumiawszy szybko niebezpieczeństwo
„tego wielkiego pragnienia wiedzy” ogranicza chęć czytania książek naukowych,
i oddaje się z upodobaniem pobożnemu
czytaniu.
Musi jednak walczyć z naturą. Tuż
przed wstąpieniem do Karmelu, zasmucona trzymiesięczną zwłoką, której od
niej żądają, „doznaje pokusy nie krępo
wania się, prowadzenia życia mniej regularnego, niż zwykle”. Ale łaska zwycięża: nie chce marnować „dobrodziejstwa
danego jej czasu i postanawia wieść ży
cie poważniejsze i bardziej umartwione,
niż dotąd”.
Tkliwe i wrażliwe serce Teresy odczuwało, jak tyle innych, potrzebę by kochać
i być kochaną... Będąc na pensji „usiłowała za przykładem kilku panienek przywiązać się do jednej z nauczycielek, ale
się jej to nie udawało” (rozdz. IV, str. 63).
Czyż nie była to odpowiedź na jej codzienną modlitwę: „O Jezu! obróć mi w
gorycz wszystkie pociechy doczesne!”6
W tym okresie życia zaprzyjaźniła się
z jedną z koleżanek, lecz wkrótce przyjaźń została zerwana, a Teresa, poznawszy próżność i niestałość uczuć ludzkich,
zawołała:
„Jakżeż Bogu dziękuję, że goryczą
zaprawił mi ziemską przyjaźń! Z sercem,
jak moje, wrażliwym, byłabym pozwoliła
złapać się i obciąć sobie skrzydła; a wtedy jakże mogłabym wzlatać i odpoczywać?”7 (rozdz. IV, str. 64).
Przyznaje jednak, że „w opuszczeniu
od stworzeń, miewała chwile smutku...”
– Wtedy także jej sposobem przeciwdziałania była modlitwa: „Szłam, mówi,
do kaplicy, na chórek i w tych cichych
nawiedzinach znajdowałam jedyną pociechę. Przypominam sobie, że często
wtedy powtarzałam ten wierszyk, który
nam mówił nasz dobry ojciec: Czas jest
twoim okrętem, nie twoim mieszkaniem.
Te słowa dodawały mi odwagi; kiedy myślę o tym, wzrok mój pogrąża się w nieskończoności i wydaje mi się, że widzę
już brzeg wieczności!”
Nasza panienka przyznaje jednak:
„nie otrzymywałam wtedy światła z góry,
jak to bywało później. Nie znałam wtedy,
pisze, radości ofiary. Duszy mojej wiele
brakowało do dojrzałości, nie miałam
dość cnoty, aby się wznosić ponad wiele
marności i moje biedne serduszko cier6 Naśl. ks. III, rozdz. XXVI,3. Tamże, str. 62.
7 Ps 54,6.

piało bardzo” (rozdz. IV, str. 55; III, str.
41-43; tamże, str. 38).
Wstąpiwszy do Karmelu, odczuwała
wstręt do niektórych drobnych przepisów Reguły. Lecz właśnie dlatego jeszcze wierniej ich przestrzegała.
„Z powodu wielkiej nieśmiałości, wy
znała później sama, proszenie o pozwolenie na niektóre drobne umartwienia,
zwyczajne po naszych klasztorach,
sprawiało mi w czasie nowicjatu trudność niemałą, ale mimo to prosiłam zawsze o nie” (2 września).
„Starałam się usilnie, pisze, w niczym
się nie uniewinniać: pierwsze moje zwycięstwo było bardzo maleńkie, a jednak
dużo mnie kosztowało. Wazonik, pozo

stawiony nie wiedzieć przez kogo za
oknem, znaleziono rozbity. Mistrzyni nowicjatu, w mniemaniu, że to ja go tam zostawiłam, upomniała mnie dość surowo,
wyrzucając mi brak porządku. W milczeniu, ucałowałam ziemię, obiecując nadal
być uważniejszą i porządniejszą.
„Z powodu braku cnoty, te drobne
praktyki, powtarzam, kosztowałyby mnie
dużo, i musiałam przypominać sobie, że
na Sądzie ostatecznym wszystko będzie
wyjawione”.
W tym samym czasie „doznaje pokusy zrobienia sobie przyjemności, szukania trochę pociechy u Matki Przełożonej.
Aby to uskutecznić i zadowolić naturę,
przychodzi jej na myśl, żeby to zrobić
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pod pozorem prośby na mnóstwo drobnych pozwoleń” (rozdz. X, str. 182).
Ale siła jej oporu wzrasta z siłą natarcia. „Przechodzi szybko koło celi swej
Przełożonej i chwyta się poręczy schodów, aby nie zawrócić”.
Gdzie indziej wyznaje, że jest „bardzo
niedoskonałą”, bo kiedy się zabiera do
malowania, a zastaje pędzle w nieporządku, albo ktoś zabrał linijkę lub scyzoryk, „niewiele brakuje, aby ją cierpliwość
opuściła” (rozdz. IX, str. 169).
Co robi wtedy aby ją zatrzymać?
„Chwyta ją obiema rękami i łagodnie
prosi o przedmioty, których jej brakuje”.
Doświadczyła więc nędzy ludzkiej
ułomności, bo opisując pokusy nowicjuszek, dodaje: „Nie mogłabym tak dobrze
tłumaczyć tych smutnych uczuć natury,
gdybym ich sama nie była doświadczyła”
(rozdz. X, str. 178).
Zwycięża je jednak, jak tego dowodzi
także i ten przykład:
Odczuwając antypatię naturalną bardzo silną do jednej z zakonnic Zgromadzenia, która „ma talent niepodobania się
jej we wszystkim, nie chce ustąpić tym
uczuciom”. I oto jej wymyślna strategia w
ciągu długich miesięcy, aż do zupełnego
zwycięstwa (rozdz. IX, str. 172).
„Starałam się – mówi – czynić dla
tej Siostry wszystko, cobym uczyniła dla najmilszej mi osoby. Ilekroć ją
spotkałam, modliłam się za nią. Ale nie
ograniczałam się do tego, starałam się
oddawać jej wszelkie możliwe przysługi,
a gdy zbierała mnie chęć nieuprzejmie
jej odpowiedzieć, uśmiechałam się serdecznie. Często również, gdy szatan
gwałtownie mnie kusił, uciekałam, niby
dezerter z pola walki, jeśli tylko mogłam
to uczynić bez zwrócenia uwagi...” (Tamże, str. 193).
Przyznaje wesoło, „że ten ostatni
sposób, nie bardzo zaszczytny, doskonale się jej zawsze udawał”.
Ofiarowała się prowadzić co wieczór
jedną chorą Siostrę do refektarza klasztornego. Przyznaje jednak, że „dużo ją
kosztowało podjęcie się tego”.
Jej postępowanie, wobec doświadczeń bardziej wewnętrznych, było zaw
sze również energiczne. Tak pisze o
swych pokusach przeciw wierze:
„Przy każdej nowej sposobności wal
ki, kiedy nieprzyjaciel chce mnie wyz
wać, postępuję odważnie: wiedząc, że
tchórzostwem jest pojedynkować się,
odwracam się od mego przeciwnika, nigdy nie spoglądając mu w twarz; potem
biegnę do mego Jezusa i mówię mu, że
gotowa jestem wylać wszystką krew, aby
wyznać, że jest niebo. On wie dobrze, że
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nie mając radości wiary, staram się pełnić jej uczynki: wzbudziłam więcej aktów
wiary w przeciągu roku, niż w ciągu całego mego życia” (rozdz. IX, str. 160).
Ale w jakim ucisku spełnia te uczynki i wzbudza te akty. „Gdy opiewam –
wyznaje – niebo i wieczne posiadanie
Boga, nie odczuwam żadnej radości,
bo opiewam tylko to, w co chcę wierzyć”
(rozdz. IX, str. 161).
Nawet Komunie św., których tak prag
nęła, nie dawały jej uczuciowej pociechy,
ale nie zaniedbywała przygotowania się
do nich jak najlepiej. Oto jakim sposobem
zamieniała swe ubóstwo na bogactwo:
„Wyobrażam sobie duszę moją, jako
ziemię pustą i proszę Najświętszą Pannę,
aby usunęła gruzy, którymi są niedoskonałości; potem błagam Ją, by wzniosła
sama obszerny przybytek, godny nieba,
i przybrała go swymi ozdobami. Potem
zapraszam wszystkich aniołów i świętych, aby przyszli śpiewać pieśni miłości.
Zdaje mi się wtedy, że Jezus jest zadowolony, widząc się tak wspaniale przyjętym i podzielam Jego radość.
Wszystko to nie przeszkadza roztarg
nieniom i senności – dręczyć mnie; to
też nierzadko postanawiam przedłużyć
moje dziękczynienie przez cały dzień,
gdyż tak źle odprawiam je w chórze”
(rozdz. VIII, str. 140).
Jedna nowicjuszka przyznała się jej,
że w chwili doświadczenia błagała Najświętszą Pannę, aby jej zesłała sen pocieszający. „I zostałam wysłuchana”, dodała – Służebnica Boża mocno ją za to
zganiła: (Rady i wspomnienia, str. 302)
„O, to rzecz, której nie zrobiłabym nigdy! Prosić o pociechy dla siebie?!... Jeśli chcesz być do mnie podobna, wiesz
dobrze, że ja mówię:
Bym Cię zbudziła,
nie lękaj się, Panie,
Czekam spokojnie
na niebios przystanie...
(Żyć miłością, str. 381).
„Jakżeż słodko jest służyć Bogu w
ciemności doświadczeń, wszak dane
nam jest tylko to jedno życie, abyśmy w
nim wiarą żyli!”
Swój sposób postępowania tak opisuje: „Kiedy nic nie czuję, kiedy jestem
w oschłości, niezdolna do modlitwy,
do wykonywania cnót, szukam małych
sposobności, drobnostek, aby zrobić
przyjemność mojemu Jezusowi: np.
uśmiechnę się, uprzejmie przemówię,
kiedy chciałoby mi się milczeć lub oka
zać znudzenie. Jeśli i do tego nie mam
sposobności, chcę Mu przynajmniej powtarzać często, że Go kocham...”
Bywają jednak chwile, w których at-

mosfera duszy staje się jeszcze cięższa,
chmury tak nisko wiszą nad głową, że
nie tylko na zewnątrz „wszystko męczy,
wszystko jest ciężarem”, ale wewnątrz
widzimy tylko smutny obraz naszych
upadków. I Teresy nie ominie takie doświadczenie, które stanie się dla niej
powodem do większej ufności. Przyrównując się do małego ptaszka, wychodzącego z gniazdka, pokornie modlić się
będzie (C., 12 marca 1889):
„O Boże mój, tak często niestety pozwalam się oderwać od jedynego mego
zajęcia, to jest od trwania przy Tobie,
oddalam się od Ciebie i skrzydełka, za
ledwie wyrosłe, nurzam w nędznych ka
łużach, spotykanych na ziemi. Wtedy,
„kwilę jak jaskółka”,8 a jęk mój wszystko Ci wypowie, i przypomnisz sobie, o
Miłosierdzie nieskończone, „żeś nie
przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale
grzeszników”.9) [9) Mt. 9,13]. (Rozdz.
XI, str. 220).
Zaliczać się będzie zawsze do tych
bezsilnych, nieszczęśliwych, którzy
bardzo potrzebują „nieskończonego mi
łosierdzia”, równocześnie nie zanied
ba nigdy obowiązku wzywania tego
Boskiego miłosierdzia dla „swych braci
grzeszników” przez ustawiczne staranie
ćwiczenia się w cnotach. Nie przystanie
ani na chwilę na ucieczkę z areny walki
duchownej, chce ...umrzeć na polu walki,
z bronią w dłoni! (Moja zbrojo, str. 415).
MIŁOŚĆ WIELKODUSZNA
O Boże mój! wołała św. Teresa, wiem,
że „Miłość płaci się jedynie miłością,9
więc szukałam i znalazłam wreszcie ulgę
dla kochającego serca mego, oddając Ci
miłość za miłość!” (rozdz. XI, str. 217).
„Szukała sposobu” i myślała początkowo, że znajdzie go w czynnej pracy
nad duszami.
W czasie jej podróży do Rzymu, jeden
z pielgrzymów dał jej roczniki zakonnic
misjonarek. Przyjąwszy je z radością,
oddała je swej siostrze mówiąc:
„Nie będę ich czytać, bo za silna budzi
się we mnie ochota, żeby się poświęcić
dziełom gorliwości, a ja się chcę ukryć
w klasztorze, aby zupełniej oddać się
Bogu”. (Wspomnienia niewydane)
Rozumiała przez to wyrzeczenie się
wszelkich pociech i zadowolenia aposto
lstwa zewnętrznego. Tak „znalazła spo
sób ulżenia swemu sercu” przez większą ofiarę z siebie.
Powie później: „Jedynie zupełne,
ofiarne wyniszczenie siebie samego zasługuje na miano miłości”.
8 Iz 38,14.
9 Św. Jan od Krzyża.
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A wspominając swe lata dziecinne,
powiada: „Gdy zaczęłam dążyć do doskonałości, zrozumiałam, że aby zostać
świętą, trzeba dużo cierpieć, szukać zawsze tego co doskonalsze i zapomnieć o
sobie. Zrozumiałam również, że rozmaite są stopnie świętości, że każdej duszy
zostawiono do woli, czy odpowiedzieć
na wezwanie Pańskie, czynić mało lub
dużo dla Jego miłości; słowem, wybierać
pomiędzy ofiarami, jakich żąda. Wtedy
zawołałam: Nie chcę być połowiczną
świętą; nie lękam się cierpieć dla Ciebie,
o mój Boże! obawiam się tylko jednego:
mej własnej woli. Weź ją, gdyż pragnę
tylko tego, co Ty chcesz” (rozdz. I, str.
15).
Od dzieciństwa Teresa przyzwyczaiła
się do tej wielkodusznej miłości. Przy
schyłku życia oświadczy, że „od trzeciego roku życia nic Bogu nie odmówiła”,
a krótko przed swą pierwszą Komunią
wyznaje (Rady i wspomn., str. 266):
„Codziennie usiłuję spełniać dużo choćby małych ofiar. Czynię co tylko mogę,
aby żadnej sposobności nie pominąć.
Chcę, aby 8 maja Jezusowi dobrze było
w moim sercu, aby już nie myślał o powrocie do nieba”.
Później pisała: „Dawajmy, dawajmy
Jezusowi, bądźmy rozrzutni dla Niego...”
(C., 2 sierpnia 1893).
Kilka miesięcy przed zgonem wyznała
jednej ze swych sióstr: „Spełniłam dużo
małych ofiarek” (6 lipiec).
Kiedy indziej powiedziała: „Nad wszy
stkie zachwyty przekładam szarą jednostajność cichych ofiar” (A. 1889).
Widząc, iż „nie dane jest jej spełnianie dzieł rozgłośnych, iż nie może głosić Ewangelii, ani krwi swej przelać dla
Chrystusa” tak woła w „Dziejach duszy”:
„Mniejsza o to, ja, „mała dziecina”,
stoję tuż u tronu królewskiego i kocham
za tych, którzy walczą... O Boże mój,
nie potrafię Ci inaczej okazać mej miło
ści, jeno rzucając kwiatki, czyli, że nie
opuszczę żadnej sposobności do malutkiej ofiarki, żadnego spojrzenia ani
słowa; wykorzystam każdą najlichszą
czynność, spełniając ją z miłości. Każdy kwiat, spotkany na drodze życia, z
listeczków oberwę dla Ciebie!” (rozdz.
XI, str. 218).
Programu objętego tymi słowy trzymała się co do joty. Druga i trzecia część
tego dziełka wymienia poszczególne
akty jej cnót, nie wyczerpując bynajmniej
przedmiotu obejmującego około 25.000
stronic procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Służebnicy Bożej. Zresztą
zadaniem tej książki nie jest opisywanie
jej uczynków, lecz wykazanie ducha Bło-

gosławionej.
Duch ten, to duch miłości: „miłości
wielkodusznej. bezgranicznej, podobnej
do wrzącej wody, która na wszystkie
strony kipi z naczynia”.10
Mimo częstych cierpień fizycznych,
a jeszcze częstszych i dotkliwszych
udręczeń ducha i serca, ubolewała nad
tym, że wiele bólów i pokus zostało jej
oszczędzonych, a ona tak bardzo ich
pragnęła!...
„Serce moje nie jest bynajmniej nieczułym, pisała, lecz właśnie dlatego że
jest tak tkliwym i wrażliwym, zdolnym
dużo wycierpieć, pragnę ofiarować Je
zusowi wszelkie rodzaje cierpień, jakie
by tylko znieść mogło”. (Rozdz. IX. str.
163).
Z żądzy cierpienia wypłynęło pragnienie wyjazdu do Karmelu w Indochinach,
który dopraszał się gorąco jej przybycia:
„Tutaj jestem kochaną i miłość ta jest
mi bardzo miłą; dlatego marzę o klasztorze, w którym byłabym nieznaną i gdzie
mogłabym cierpieć opuszczenie serca”.
(Tamże, str. 163-164).
„Chciałabym pojechać do Ha-Noi, aby
wiele cierpieć dla Boga; pojechałabym
tam, by zostać osamotnioną, by nie mieć
tu na ziemi żadnej pociechy” (15 maj).
Wiemy jak gorąco pragnęła śmierci,
by cieszyć się oglądaniem swego Boga i
być z Nim już na wieki zjednoczoną, jak
„serce jej rozpływało się ze szczęścia”,
gdy posłyszała pierwsze wezwanie na
gody wiekuiste. Mimo to wyznaje:
„Nigdy nie prosiłam Boga, abym
umarła młodo, uważałabym to sobie za
tchórzostwo”. (Br., 1897).
Jeżeli naprawdę Pan Nasz powiedział, że „największym dowodem miłości
jest oddać życie swoje za tych, których
się kocha”,11 to czyż nie należy, dla Jego
miłości, być gotowym dać je, nie tylko
raz przez śmierć, ale pomału przez długi
pobyt na ziemi.
Teresa zrozumiała to i zapewnia:
„Jestem swobodna, niczego się nie
lękam, a jeśli się to Bogu podobać będzie, niechaj lata całe doznaję cierpień
fizycznych i duchownych. Nie przeraża
mnie długie życie, nie uchylam się od
walki. „Błogosławiony Pan mój, który
wprawia ręce moje do bitwy, a palce
moje do boju. On miłosierdzie moje i
ucieczka moja: ja ufam w Nim”12 (rozdz.
IX, str. 169).
„Pan zadowala się często samym pragnieniem pracy na Jego chwałę, a pragnienia moje były gorące... Tak, gotowa
10 Naśl. ks. III. rozdz. V, 4.
11 J 15,13
12 Ps 143,1.2

jestem, skoro tylko Boski Wódz wyrazi
swe życzenie, udać się na inne pole walki; nie potrzebowałby mi nawet wydawać
rozkazu, jedno spojrzenie Jego, jedno
skinienie wystarczyłoby”. (Tamże, 162).
W swym gorącym pragnieniu zapalania dusz miłością Boga, nasza Błogosławiona pisze: „Chciałabym być misjonarzem, nie tylko przez lat kilka, ale od samego początku świata aż do skończenia
wieków!” (Rozdz. XI, str. 214).
Na drodze, którą kroczyć mamy,
Niejedna zguba nam zagraża...13
(Glossa o Bóstwie, str. 410).
Wie, że ułomność ludzka jest wielka,
że dusza, w ciągu długiego życia, może
się splamić całą kurzawą pyłu; ale nic
równać się nie może z jej gorliwością:
„Bóg wszystko naprawi, zaręcza, jeśli
...Z miłości pragnę żyć dobrze
Pośród ciemności wygnania”. (Tamże).
Czyż święta Teresa nie mówi przy
końcu swego życia: „Odkąd więcej pracuję, odtąd popełniam też i więcej uchybień. A jednak, ponieważ walczę wielkim
sercem i tylko dla Boga, czuję, że się
zbliżam do Niego coraz więcej”.
Wyliczając dalej swoje wzniosłe pragnienia, nasza Błogosławiona woła:
„Chciałabym oświecać dusze, jak prorocy, doktorzy. Chciałabym przebiegać
ziemię, głosić Twoje imię, i zatknąć na
ziemi niewiernej Twój krzyż chwalebny,
o Umiłowany mój! Ale jedna misja nie
wystarczyłaby mi; chciałabym równocześnie głosić Ewangelię we wszystkich
częściach świata i na najdalszych wyspach...”
„Ale przede wszystkim wzdycham do
męczeństwa, ale to znowu nowy rodzaj
szaleństwa, nie poprzestaję bowiem na
jednej męczarni i trzeba by wszystkich,
aby mnie zaspokoić...”
„Chciałabym tak jak Ty, mój najmilszy
Oblubieńcze, być biczowaną, ukrzyżowaną... Chciałabym umrzeć odarta ze
skóry jak św. Bartłomiej; jak św. Jan być
zanurzoną we wrzącym oleju; pragnę jak
św. Ignacy z Antiochii być poszarpaną
kłami dzikich zwierząt, aby się stać chlebem godnym Boga; ze św. Agnieszką i
św. Cecylią chciałabym poddać szyję
pod miecz katowski, i jak Dziewica Orleańska umierać na płonącym stosie z
Imieniem Jezus na ustach! Jeśli pomyślę
o niesłychanych udręczeniach, które za
czasów Antychrysta staną się udziałem
chrześcijan, serce moje wyrywa się,
chciałabym, aby wszystkie te męczarnie
zachowano dla mnie. Otwórz, mój Jezu,
13 Św. Jan od Krzyża.
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księgę żywota, w której zapisane są czyny wszystkich świętych; tych wszystkich
czynów chciałabym dokonać dla Ciebie!”
(rozdz. XI, str. 214).
Ten ustęp, płomienny, tchnący „żarem
ognia, płomieniem Pana”,14 zdaje się jasno ukazywać wielkoduszność naszej
Błogosławionej. Jednak Teresa nie wi
dzi w nim wyrażenia uczuć najmilszych
Bogu i tłumaczy się w następujących
słowach, pisanych do jej najstarszej siostry. Te słowa, wynikające z obecnego
przedmiotu, będą pociechą dla dusz,
zresztą bardzo ofiarnych, które takie
uczucia mogłyby zniechęcić.
„Jak możesz mnie pytać, czy możliwe jest ukochać Boga, tak jak ja Go kocham?... Moje pragnienie męczeństwa
jest niczym; nie im zawdzięczam mą ufność bezgraniczną. Co prawda, można
je nazwać tymi „bogactwami duchowymi,
które dają okazję do niesumienności”,15
gdy się ma w nich upodobanie i uważa
je za coś wielkiego... Pragnienia te są
pociechą, której Jezus użycza niekiedy
duszom słabym, jak moja – a dusz takich
jest bardzo wiele. Brak zaś takich pociech jest dopiero łaską nadzwyczajną.
Jezus mówił: „Ojcze, oddal ten kielich
ode mnie...”16 Jakżeż, możesz sądzić teraz, że te pragnienia są dowodem mojej
miłości? O, czuję dobrze, że nie to podoba się Bogu w mej małej duszyczce.
Podoba się Mu, że kocham moją małość
i ubóstwo, że ufam ślepo Jego miłosier
dziu... Oto mój skarb jedyny, czemuż ten
skarb nie miałby być twoim?” (M., 17
września 1896).
To już streszczenie całej „Drogi dziecięctwa”.
MIŁOŚĆ BEZINTERESOWNA
„Nie jestem egoistką, kocham Boga,
nie siebie!” (27 lipca).
Co Błogosławiona Teresa od Dzieciątka Jezus wyraziła tymi słowami dwa
miesiące przed śmiercią, tego dowodziła
ustawicznie swoim postępowaniem.
„Proś Jezusa, bym Go kochała bezinteresowną miłością, pisała podczas
swego nowicjatu do Matki Agnieszki od
Jezusa; nie pragnę miłości uczuciowej;
byle tylko Jezus odczuwał mą miłość, to
mi wystarczy” (A., 1890).
A w czasie swych rekolekcji przed
profesją: „Twoja mała córeczka nie upaja się bynajmniej „słodkim winem winnic
Engaddy”,17 ale proś tylko, by nim ugasiła
pragnienie swego Oblubieńca, przyczy14 Pieśń VIII, 6.
15 Łk 16,2.
16 Łk 22,42.
17 Pieśń I,13
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niając się do zbawienia dusz, a będzie
pocieszona”. (A., września 1890).
„Dusza moja jest zawsze w podziemiach; ale jestem szczęśliwa, tak bardzo szczęśliwa, że nie mam żadnych
pociech; wstydziłabym się, gdyby miłość
moja była podobna do miłości ziemskich
narzeczonych, które patrzą swym narzeczonym na ręce, by dostrzec jakiś
podarek, lub na ich twarze, aby ujrzeć
uśmiech miłości, który je zachwyca. Teresa, mała narzeczona Jezusa, kocha
Jezusa dla Niego Samego”. (Tamże).
Do najstarszej ze swych sióstr te pisała słowa:
„Twoja mała córeczka nie słyszy
rajskich melodii – jej podróż poślubna
pozbawiona wszelkich przyjemności!
Myślisz może, że ją to zasmuca? O nie,
przeciwnie, szczęśliwą jest, iż idzie za
Oblubieńcem dla Niego Samego, a nie
dla darów Jego. On sam tak jest piękny! tak zachwycający! nawet kiedy milczy, kiedy się ukrywa!” (M., 4 września
1890).
To szczęście, odczuwane w zupełnym
zapomnieniu o sobie, Błogosławiona nazywa „miłością, posuniętą do heroizmu”.
(C, 14 lip. 1889).
„Kochajmy Jezusa tak, radzi swej
siostrze, abyśmy cierpiały wszystko, co
tylko zechce, nawet oschłość, oziębłość
pozorną. Wielka to miłość kochać Jezusa, nie odczuwając słodyczy tej miłości;
to jest męczeństwo... A więc! umrzyjmy
męczennicami...” (Tamże).
„O Siostrzyczko moja, oderwijmy
się od ziemi, wstąpmy na górę Miłości,
kędy kwitnie piękna lilia dusz naszych.
Oderwijmy serca nasze od pociech Je
zusowych, a przywiążmy się do Niego
Samego!” (C, maj 1890).
Zasmuca ją „mała liczba przyjaciół
Pana naszego, kiedy milczał wobec sędziów!”18 (C, 2 sierp. 1893).
„...Bo wielu Mu służy, kiedy ich pociesza, ale nie wielu chce Mu towarzyszyć,
gdy śpi na wzburzonych falach, albo gdy
przechodzi mękę konania w Ogrójcu!
Któż więc zechce służyć Jezusowi dla
niego Samego? O! ja to uczynię!...” (C,
7 lipca 1894).
Co św. Teresa od Dzieciątka Jezus
pełniła tak dobrze, tego uczyła swoje nowicjuszki. Kiedy jedna z nich jej powiedziała, że pójdzie powierzyć swe troski
Jezusowi i wypłakać się u stóp Jego, a
On przynajmniej zawsze ją zrozumie i
pocieszy, Służebnica Boża odrzekła:
„Płakać przed Bogiem! strzeż się tak
czynić. Jeszcze mniej powinnaś okazywać smutek wobec Niego, niż wobec
18 Mt. 26,65

stworzeń. Jak to! ten dobry Mistrz tylko
w naszych klasztorach może rozweselić
Swe Serce. Przychodzi do nas, aby odpocząć, aby zapomnieć o ustawicznych
skargach Swych przyjaciół na świecie,
bo ludzie najczęściej płaczą i jęczą, zamiast uznać wartość krzyża. I ty chciałabyś tak robić, jak zwykli śmiertelnicy?
Szczerze mówiąc, to nie jest miłość
bezinteresowna! My mamy pocieszać
Jezusa, a nie On nas... Wiem, że On
ma tak dobre serce, że jeśli płakać bę
dziesz, to osuszy łzy twoje, ale potem
odejdzie smutny, bo nie będzie mógł odpocząć w tobie”. (Rady i wspomnienia,
str. 273 - 274).
O swych rekolekcjach przed profesją
tak pisze: „Widzę, że bardzo rzadko dusze pozwalają Mu spokojnie spać w sobie. Ten dobry Mistrz tak jest zmęczony
tym, że musi zawsze tylko łożyć na nas
i przeczuwać nasze potrzeby, że chętnie
korzysta ze spoczynku, jaki Mu dają. Nie
zbudzi się, zapewne, przed moimi wielkimi rekolekcjami wieczności, ale, zamiast
mnie zasmucać, robi mi tym wielką
przyjemność” (rozdz. VIII, str. 131).
Pisze jeszcze:
„W moim obcowaniu z Jezusem tylko
oschłość, senność! Skoro mój Umiłowany chce spać, nie będę Mu przeszkadzać; zbyt jestem szczęśliwą widząc, że
nie uważa mnie za obcą, że się mną nie
krępuje, bo zaręczam ci, że się nie wysila, by ze mną rozmawiać!“ (A., styczeń
1889).
Oddając się w opiekę Najświętszej
Pannie, powiada:
Wszystko, co mi dał Jezus, niechaj mi
odbierze,
Powiedz Mu, niechaj ze mną robi, co
chce właśnie,
Choćby się ukrył, czekam spokojnie i
wierzę.
Aż do dnia bez zachodu, gdy ma wiara zgaśnie!
(Dlaczego Cię kocham, str. 429):
Ta wiara jej przeszła prawdziwie
ogniową próbę, ale i tę, a tę nade wszystko przyjęła z miłością bezinteresowną.
Dowodzą tego słowa:
„Im dotkliwsze jest cierpienie, im więcej przed ludźmi ukryte, tym milsze Tobie
o mój Boże! A gdybyś nawet, co wręcz
niepodobne, i Ty miał o nim nie wiedzieć,
cierpiałabym również z radością w tej nadziei, że łzy moje powstrzymają może,
albo wynagrodzą choćby jeden grzech,
popełniony przeciwko wierze” (rozdz. IX,
str. 160).
Później zaś wyraziła się podobnie:
„Gdyby, co jest niemożliwe, Bóg nie
widział mych dobrych uczynków, wcale
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bym się nie martwiła. Kocham Go tak,
iż pragnę Mu sprawiać przyjemność,
choćby nie miał wiedzieć, że to ja czynię. Wiedząc i widząc, czuje się niejako
zobowiązanym do wynagrodzenia, a nie
chciałabym Mu kłopotu przysparzać!”
(Rady i wspomnienia, str. 296).
Nawet podczas Komunii, Pan żądał
od niej tej bezinteresowności:
„Nigdy mniej pociech nie doznaję, wyznaje, ale to całkiem naturalne, gdyż nie przyjmuję
Pana Jezusa dla mojego
zadowolenia, lecz jedynie
by Jemu przyjemność zrobić” (rozdz. VIII, str. 140).
Wiedziała, że na ziemi modlitwa jest czasem
umęczeniem dla nas, a
wytrwać w tym usposobieniu znaczy towarzyszyć
Panu Naszemu w ogrodzie Oliwnym. Odpowiedziała jednej nowicjuszce,
która jej mówiła, że cieszy
się na rekolekcje, bo zazna na nich spokoju:
„Idziesz więc na rekolekcje, aby wypocząć?
Ja idę na nie, aby dawać
więcej Bogu... Przypomnij
sobie te, tak prawdziwe,
słowa z Naśladowania:
„Kiedy zaczyna się szukać siebie, natychmiast
przestaje się kochać”.19
„Chwała mego Jezusa,
pisała, to jedyne czego
pragnę; moją Mu oddaję,
a jeśli zdaje się zapominać o mnie, to dobrze!
Wolno Mu, gdyż należę
więcej do Niego, niż do
siebie. Prędzej Jemu się
znudzi kazać mi czekać,
niż mnie czekać!” (A., 1892).
Wzruszające wyzwanie, rzucone Sercu Jezusa, które nie zostanie bez odpowiedzi...
Ale oto inne przypuszczenie, wynikające z myśli o wiecznej nagrodzie:
Gdyby radości nieba okazały się mniejsze, niż się spodziewała?... O! cóż to
obchodzi Teresę: „Widzieć, że Bóg jest
szczęśliwy, woła, wystarczy najzupełniej
do mego szczęścia”. (15 maj).
Pewnego dnia, gdy nasza Błogosławiona rzucała listki róż pod stopy krzyża
na dziedzińcu klasztornym, zapytano ją:
„Czy to dla otrzymania jakiej łaski?”
„O nie, odparła żywo: chcę tym sprawić Jezusowi przyjemność. Nie daję na
19 Naśl. ks. III, rozdz. 5, 7

to, by otrzymywać!” (11 czerwca).
„W brewiarzu na Sekstę jest wiersz,
zwierzyła się jednej nowicjuszce, który codziennie odmawiam niechętnie, a
mianowicie: Inclinavi cor meum ad faciendas justificationes tuas in aeternum,
propter retributionem.20 „Nakłoniłem serca swego, abym czynił sprawiedliwości
twoje na wieki, dla odpłaty”. W myśli dodaję zawsze: O Jezu! Ty wiesz dobrze,

że nie służę Ci dla nagrody, ale jedynie
dlatego, że Cię miłuję, i że pragnę pozyskać Ci dusze mych bliźnich”. (Rady i
wspomienia, str. 289)
„Żyć miłością,
to znaczy dać wszystko bez miary,
I w zamian na tej ziemi
nie żądać zapłaty,
Więc nie licząc się z Tobą,
daję, pełna wiary,
Że kto prawdziwie kocha,
ten nie liczy straty!
(Żyć miłością, str. 380).
Nie pragnie nawet, by Bóg ją więcej
kochał aniżeli inne dusze, sądząc, że On
woli mieć swobodę w rozdawaniu swych
łask.

20 Ps 118,12

Pisze o duszach, które jej powierzono: „O mój Boże! jeśli się przekonam
w niebie, że je bardziej kochasz aniżeli
mnie, będę się radowała iż się Tobie tak
spodobało”. (Rozdz. X, str. 202).
Powiedziała już, że mimo gorącego
pragnienia widzenia Boga, możliwość
długiego życia nie przeraża jej.
Nie obawiając się powtarzania, je
szcze nieraz uwypuklimy tę myśl, tak
dobrze oddającą prawdziwe oblicze duszy św.
Teresy.
„Przypuszczam, oś
wiadcza, że Bóg powiedziałby do mnie: „Jeśli
umrzesz teraz, zdobędziesz wielką chwalę:
jeżeli umrzesz dopiero w
80-tym roku życia, chwała twoja będzie daleko
mniejsza, ale to mi zrobi
wielką przyjemność: o!
wtedy nie wahałabym się
odpowiedzieć: Boże mój,
chcę umrzeć w 80-tym
roku życia, bo nie szukam swojej chwały, ale
jedynie Twojej przyjemności”. (16 lipca).
Ta sama bezinteresowność pozwalała jej
twierdzić:
„Gdybym wyzdrowia
ła, nie doznałabym żadnego zawodu” (9 czerwca).
„Odzyskać zdrowie!
gdyby taka była wola
Boża, cieszyłabym się,
że Mu robię tę przyjemność...”. (18 sierpnia).
Pewnego dnia zdawała się być wielce uradowaną wyrokiem lekarza,
który osądził, iż choroba wielkie postępy
czyni. To też infirmerka rzekła jej: „Widzisz, że przecież wolisz umierać, niż
żyć jeszcze dłużej!”
„O nie, odparła z żywością, zapewniam cię, iż gdybym wyzdrowiała, powiedziałabym z całego serca: Jestem
bardzo zadowoloną z mego wyzdrowienia, skoro taka jest wola Boża, abym Mu
jeszcze na ziemi służyła. Przecierpiałam
już męki przedśmiertne, ale to nic! – rozpoczęłam je kiedy indziej!” (5 września).
c.d.n.
*
Materiał został zebrany
i uporządkowany dzięki
ks. kan. Dubosq, przełożonemu
seminarium w Bayeux.
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HISTORIA KULTU SERCA MARYI
o. Zbigniew Zalewski ss.cc.

Pismo Święte
o Sercu Maryi
Nabożeństwo do Najświętszej Maryi
Panny łączy się z powstaniem chrystianizmu. Maryja jest zbyt ściśle związana
ze swym Synem, by można było kiedykolwiek myśleć o odłączeniu Jej od Jezusa
i Jego Kościoła. Serce Kościoła jest Sercem Maryi. Prawdą jest jednak, że poszczególne nabożeństwa do Najświętszej
Panny potrzebowały nieraz dużo czasu
do wyraźnego odłączenia się od ogólnego
nabożeństwa, w którym z natury rzeczy
były zawarte, choć nie ujawnione; tak było
też z nabożeństwem do Serca Maryi. Kult
ten jest przynajmniej ogólnie zawarty w
prawdzie objawionej o macierzyństwie
Najświętszej Maryi Panny. Maryja jako
Matka Boga była czczona w Kościele od
samego początku.1 Nie można zaś sądzić,
by wierni czcząc Maryję jako Matkę, nie
czcili Jej macierzyńskiego Serca, które
jest przecież najpiękniejszym przymiotem
matki. Racją kultu Maryi jest Jej Boskie
Macierzyństwo. Jako Matka Boga otrzymała Ona wyjątkowe łaski i wyniesiona
została ponad wszelkie stworzenie. Dzięki
temu zasługuje Ona na szczególną cześć.
Kult Serca Maryi ma nadto jeszcze swoją specjalną rację. Pismo św.
bowiem spośród części ciała i duszy
Maryi, godnych czci, specjalnie wyróżnia Jej Serce i to zarówno, gdy o nim
mówi wyraźnie, czy też, gdy je określa
równoznacznymi wyrażeniami. Piotr de
Corona OP powiedział, że: „Serce Maryi
jest pierwszą Ewangelią Ducha Św.”12
Nowy Testament
W Ewangelii mamy dwa razy wymienione wyraźnie Serce Maryi.
Święty Łukasz, którego św. Jan Eudes nazywa „Ewangelistą Serca Maryi”,
wymienia Je po raz pierwszy po opowiadaniu o hołdzie złożonemu Dzieciątku
Jezus przez pasterzy 3, drugi raz po
opisie odnalezienia Jezusa w świątyni.4
Św. Łukasz mówi w obu wypadkach tymi
samymi prawie słowami, że Najśw. Panna zachowała w swym sercu zdarzenia,
1 S. Jean Eudes, Oeuvres completes,
t. VIII, Vannes 1905-1911, s. 411.
2 G. Becker, Najświętsze Serce Jezusa,
Rzym 1959, s.136.
3 Łk 2,19.
4 Łk 2,51.
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przy których była obecna, i słowa, które
słyszała, by je przemyśleć. W tekście
pierwszym znamienne są dwa słowa: „zachowywała” i „rozważała”. „Zachowywać”
w języku greckim znaczy „syneterein” ,
„dieterein”: zachowywać i chronić coś,
by nie zginęło. „Rozważać” - „synbellein”:
zastanawiać się, obmyślać, przemyśliwać
nad czymś. Drugi tekst posługuje się
tylko jednym słowem: „zachowywała”
(grec. „dieterei”). W obu tekstach dodaje
Ewangelista określenie miejsca: „w sercu swoim” (grec. „en te kardia autes”).
Słowo „serce“ w Piśmie św. ma wielorakie znaczenie i tak samo należy je tu
rozumieć - czyli jak najwszechstronniej.5
Cóż więc oznacza zdanie: „A Maryja zachowywała wszystkie te słowa rozważając w sercu swoim”?
„Słowa” oznaczają wszelkie zdarzenia,
wypowiedzi z okresu pobytu w domu czy
świątyni. Matka Najświętsza prawie nie
wypowiadała się w sprawach Jezusa,
ale wszystkie słowa Jego ukrywała
skrzętnie w skarbcu swego Serca, swej
przebogatej osobowości, a czyniła to z
uczuciem i zrozumieniem („rozważając”),
czyli pragnąc pojąć ich głębię i znaczenie.
Słowo „Serce” w tym tekście oznacza
także „źródło wewnętrznego życia”.
Maryja wszystkie tajemnice, których
była świadkiem i w których brała udział,
zachowywała wiernie we własnej duszy
i to nie w sposób martwy, lecz żywo
je w umyśle i swoim sercu rozważała poznając wielkość dzieła, jakiego
Bóg dokonał dla niej i dla ludzkości,
a przez to gorącą miłość ku Niemu.
Ludwik z Grenady, w swym rozmyślaniu na temat powyższych słów Ewangelii,
stara się przedstawić nam to co działo
się w Sercu Maryi w chwili Zwiastowania, Wcielenia i Narodzenia się Jezusa.
Przyznaje wprawdzie, że wspomniany
tekst ewangeliczny mówi wprost o życiu
umysłowym Maryi, niemniej jednak jest
zdania, że pozwala on nam pośrednio
poznać głębię Jej przeżyć uczuciowych
w chwili, gdy dokonywały się w Niej te
wielkie tajemnice. W błogosławionej
duszy Maryi musiała panować doskonała
harmonia; wielkość Jej poznania winien
towarzyszyć odpowiedni stopień uczucia.
„Pewną jest rzeczą – pisze – że jaka
była wspaniałość Jej poznania umysło5 S. Nawrocki, Nieoceniony dar Słowa
Wcielonego, Kraków 1975, s. 161.

wego, taki też był i zapał Jej woli. Gdyby
bowiem mniejsze było uczucie, należałoby przypuścić pewną niedoskonałość w
tej błogosławionej duszy, inaczej bowiem
te dwie najważniejsze Jej władze nie
harmonizowałyby ze sobą; nie byłoby
między nimi należytej proporcji; dusza
nie czułaby tego, co rozum by pojmował”.6
Z powyższego założenia wyciąga wniosek, że wielkie i doskonałe było uczucie Jej
błogosławionego Serca, skoro dorównywało wielkości tajemnic Jej objawionych.
Św. Łukasz powtarza też słowa proroctwa, którymi starzec Symeon zwiastował
Maryi w dniu Oczyszczenia, że dziecię Jezus, przedstawione w tym dniu Bogu stanie się znakiem, któremu będą się sprzeciwiać, a Jej własną duszę przebije miecz
boleści.7 Jest tu mowa o „duszy” Matki
Najświętszej, ale Pisarze Kościoła, jak
Orygenes tłumaczyli słowo „anima” przez
„serce”. Miecz przenikający Serce Maryi
jest u egzegetów katolickich symbolem
niesłychanych boleści Maryi.8 Mowa jest
tu oczywiście nie o mieczu materialnym,
lecz o uczuciu boleści, które dotkliwie
odczuje, jakby przebicie mieczem, Maryja
w swym Sercu. W słowach tych jest wyrażona pewna analogia między fizycznie
przebitym Sercem Jezusa na Krzyżu,
a duchowo zranionym Sercem Maryi
Na tym głównie tekście opierano ideę
współcierpienia Maryi z Chrystusem,
dzięki czemu stała się Ona Współodkupicielką rodzaju ludzkiego. Dosadnie myśl
tę wyraża pisarz średniowieczny Ernaldus
Opat Bonaevallis: „Jedna całkowicie była
wtedy wola Chrystusa i Maryi i jedną
obydwoje składali razem Bogu ofiarę
całopalną: Ta we krwi Serca, On we krwi
ciała”.9 Ta właśnie idea współcierpienia
Maryi z Chrystusem stała się główną
pobudką tak powstania, jak i rozwoju kultu
Serca Maryi. Wokół niej teolodzy rozwijają
wiele wspaniałych myśli o wielkości ofiary
Najśw. Maryi Panny i o wielkiej miłości
Jej Serca: „Mowa jest o Sercu przebitym
mieczem z miłości ku nam – pisze de
Galliffet – o Sercu z całym oddaniem
biorącym udział w boleściach Serca Jezusa, podjętych dla naszego Zbawienia”.
Gdy weźmiemy pod uwagę Serce
6 L. Krupa, Kult Serca Maryi, Lublin
1948, s. 59.
7 Łk 2,35.
8 S. Nawrocki, Nieoceniony dar.. s.161.
9 L. Krupa, Kult Serca... s. 61.

4/2007
Maryi jako symbol w znaczeniu szerszym, wyrażającym nie tylko miłość i
uczucie, ale i wszystkie Jej duchowe
właściwości tak przyrodzone jak i nadprzyrodzone, a więc wszelkie łaski, dary
Ducha św. i cnoty, to w Ewangelii znajdziemy znacznie więcej tekstów, na które
może powoływać się kult Serca Maryi.
Piękno i doskonałość duszy Matki Najświętszej odsłaniają nam słowa Pozdrowienia Anielskiego: „Bądź pozdrowiona,
pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona
Jesteś między niewiastami”.10 Sens tych
słów tłumaczy nam najlepiej bulla papieża
Piusa IX „Ineffabilis Deus”: „To wyjątkowe
i uroczyste pozdrowienie nigdzie
dotąd nie słyszane dowodzi, że
Bogurodzica była stolicą wszystkich cnót boskich, ozdobioną
wszystkimi charyzmatami Ducha
Bożego, a nawet nieskończonym
skarbem tych charyzmatów, niewyczerpaną przepaścią, tak że nigdy nie podlegając przekleństwu,
a uczestnicząc razem z Synem
w wiecznym błogosławieństwie
zasłużyła na to, by usłyszeć od
Elżbiety powodowanej Duchem
Bożym <Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony
owoc żywota Twego Jezus>”.11
Analizując stan duszy Maryi, w
jakim znalazła się Ona na skutek
„pełności łaski”, zwłaszcza przez
poczęcie Syna Bożego, a więc w
chwili, gdy stała się Matką Boga,
należy przyznać, że na mocy owej
„łaski macierzyństwa Bożego” w
szczególniejszy sposób ożywiło
się Jej dziewicze Serce jako
Matki – miłością Syna Bożego.
W odpowiedzi zaś jaką Maryja
dała Aniołowi: Jakże się to stanie
skoro nie znam męża?12 Oto ja
służebnica Pańska, niech mi się
stanie według twego słowa, 13
cała tradycja Kościoła podziwia
Jej umiłowanie czystości, dziewictwa, Jej głęboką pokorę, a także Jej
pełne poddanie się woli Bożej w chwili
wyniesienia Jej do godności Matki Boga.
Maryjne „tak” nie jest tylko z Jej strony
zgodą na to, by stać się fizyczną matką
Mesjasza. W każdym prawdziwym ludzkim
macierzyństwie, tzn. takim, które wznosi
się ponad poziom czysto biologiczny,
losy matki i syna powiązane są w sposób
nierozerwalny. Radości i cierpienia syna
będą także radościami i cierpieniami
10 Łk 1,28.
11 L. Krupa, Kult Serca... s. 62.
12 Łk 1,34.
13 Łk 1,38.

matki. W przypadku Maryi przyjęcie tej
wspólnoty losów dokonało się w sposób
tym bardziej świadomy, że słowa anioła
zawierały opis programu. Maryjne „tak”
trwa poprzez całe Jej życie, dochodząc
do punktu szczytowego u stóp krzyża,
pośród cierpień Syna, które żywo odczuwa w swoim matczynym sercu. Wreszcie
maryjne „tak” przedłuża się, ponieważ
wzięta do nieba, nadal wstawia się za
nami, swoimi dziećmi. Nie należy zapominać, że Maryja wniebowzięta jest osobą
zmartwychwstałą. Jej rzeczywistość
cielesna sprawia, że z całym realizmem
można mówić o Jej sercu żywym i tętnią-

cym, będącym symbolem Jej miłości w
pełni ludzkiej, ku Bogu i względem nas.14
Szczególnie zaś uzewnętrznia nam
myśli i uczucia, wypełniające duszę i
serce Maryi na skutek „pełności łaski”,
jak również i na skutek tego, że stała się
Matką Zbawiciela, Jej hymn „Magnificat”.
Słusznie św. Jan Eudes nazywa go
„Hymnem Jej Serca”. Widać, jak w swym
Sercu odczuwała i przeżywała działanie
łaski Bożej. Widać, jakimi uczuciami radości napełniało się Jej Serce na skutek
14 C. Pozo, Serce Maryi, Serce nowej
Ewy, w: Bóg bliski, red. Drążek C.,
Grzebień L., Kraków 1983, s. 238.

działania w Niej Ducha św., mocą którego
stała się Matką Syna Bożego. „Magnificat” odtwarza nam właśnie ten moment,
w którym Jej dziewicze Serce po raz
pierwszy uderzyło miłością macierzyńską.
Nawiązując do macierzyństwa Maryi trzeba wspomnieć o Jej głębokiej
wierze. Wiara i macierzyństwo to jakby
dwie strony tej samej tajemnicy - bez
jednej nie sposób zrozumieć drugiej.
Macierzyństwo dokonuje się w Maryi
przez wiarę. Przyjęcie z wiarą -słowa pochodzącego od Boga oznacza przyjęcie
powołania do bycia Matką Jezusa. Św.
Augustyn komentując słowo „fiat” mówi,
że Maryja „pełna wiary” poczęła
Chrystusa „pierwej w duszy niż
w łonie”.15 Św. Efrem Syryjczyk
powie natomiast: „Uchem poczęła Maryja Niewidzialnego,
co przyszedł w głosie” – w
głosie anioła. Pobrzmiewają tu
Pawłowe słowa o wierze, która
„rodzi się z tego, co się słyszy”.
Sobór Watykański II przypomina prawdę o nierozłączności
wiary i macierzyństwa Maryi
mówiąc, że „przy zwiastowaniu anielskim poczęła i w sercu, i w ciele Słowo Boże”. 16
Ewangelia św. Jana opowiada nam, jak Jezus z wyso
kości Krzyża powierzył św.
Jan a Maryi, a Maryję św.
Jan owi: „Niewiasto oto syn
Twój” – „Oto Matka Twoja”.17
Egzegeci i wierni widzieli
w św. Janie przedstawiciela
całej ludzkości, a słowa Jezusa
zwrócone do Matki uważane
były za ogłoszenie duchowego
macierzyństwa Maryi względem wiernych. Maryja stała się
Matką wszystkich odkupionych.
Św. Albert pisze: „porodziła
Syna swego jednorodzonego
bez boleści w dniu Jego narodzenia, potem zrodziła całą
ludzkość w męce razem z synem, kiedy
stała się dla Niego pomocą podobną
Jemu, kiedy sama jako Matka miłosierdzia dopomagała Ojcu miłosierdzia w
największym dziele miłosierdzia, kiedy
i siebie wraz ze wszystkimi ludźmi odrodziła. I to właśnie rodzenie dokonało
się w największej obydwojga boleści”.18
Jak naucza Sobór Watykański II, rzeczywistość duchowego macierzyństwa
15 E. Adamiak, Spotkania z Maryją,
Poznań 1998, s. 38.
16 LG,53.
17 J 19,26.
18 L. Krupa, Kult Serca..., s. 64.
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Maryi ma swój punkt wyjścia w odpowiedzi danej przez Maryję przy zwiastowaniu
przedłużone aż do Kalwarii, gdzie Maryja
odnawia je wśród męki Jezusowej. Macierzyństwo Maryi jest też rzeczywistością,
która trwa poprzez wieki. Wyrazem tego
trwania jest macierzyńska działalność
Maryi, wyrażająca się od chwili Jej wniebowstąpienia, poprzez wstawiennictwo u
tronu Ojca.19 Jest tu zaznaczony Jej udział
w dziele zbawienia, jak mówi Pius XII w
encyklice „Haurietis aquas”, że Maryja,
jest złączona z Chrystusem „w dziele
odrodzenia synów Ewy do życia łaski”.20
Jan Paweł II w swojej encyklice „Dives in misericordia” wyraźnie stwierdza,
że współpraca Maryi była współpracą
Serca tej, która była Matką Ukrzyżowanego Zmartwychwstałego, w objawieniu
„miłosiernej” miłości, która stanowi mesjańską misję Jej Syna. Maryjne „tak”,
szczególnie w powiązaniu z krzyżem
Jej Syna, u stóp którego znalazła się
na Kalwarii, zostało określone przez
Jana Pawła II jako „ofiara Jej Serca”.
Należy też tu wspomnieć, że Maryja
od samego początku rodzącego się
Kościoła była Jego Sercem. W Dziejach
Apostolskich mamy zaznaczone, że
Maryja swoją obecnością i wpływem
otacza wszystkie bliskie Jej osoby.
Widzimy Apostołów, trwających „na
modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego”.21
Owocem tej prawdy jest powszechna
wiara, że Maryja jest nasza Matką duchową. Z tej zaś wiary w duchowe macierzyństwo Maryi rozwinęła się szczególna
cześć i miłość do Niej jako do Matki. Z tej
też wiary wyrosło z biegiem czasu nabożeństwo do Serca Najśw. Maryi Panny
jako wyraz wdzięczności za ofiarę, jaką
za nas poniosła pod Krzyżem. Ponieważ
macierzyństwo duchowe Maryi jest jedną
z tych myśli, które najsilniej wpłynęły na
rozkwit nabożeństwa do Jej Najświętszego Serca, więc łatwo zrozumieć, dlaczego
promotorzy tego kultu tak często powołują się na ten tekst Ewangelii św. Jana.
Stary Testament
Ewangelie stosunkowo niewiele nam
mówią o Maryi. Jeśli o Niej wspominają, to raczej okazyjnie, przy sposobności jakiegoś wydarzenia mającego związek z życiem Chrystusa.
Chcąc uzupełnić ten brak Kościół
posługuje się tekstami ze Starego Testamentu, które odnoszą się do Maryi, chociaż w sensie dosłownym mówią one o

czymś innym. Czyni to szczególnie w liturgii. Zapożycza mianowicie wiele tekstów
z księgi Rodzaju, księgi Mądrości, Księgi
Przysłów, Pieśni nad Pieśniami, Eklezjastyka, czy też z Psalmów. Mówią one
wprawdzie wprost o Synu Bożym, jako o
Mądrości wiecznej i niestworzonej Ojca,
Kościół zaś stosuje je do Maryi, dlatego,
że Ona tym samym aktem woli Bożej od
wieków wraz z Synem została wybrana.22
Powołując się na te teksty nie możemy
twierdzić, że natchniony autor tych ksiąg
miał na myśli Matkę Bożą, możemy jednak dopatrywać się w nich właściwej myśli
Kościoła; według której pragnie On przedstawić Maryję i kształtować Jej kult wśród
wiernych. Używa zaś tekstów Pisma św.
głównie dlatego, bo nie chce odnośnie
do Maryi używać słów czysto ludzkich.
Teksty te są na tyle wartościowe, o
ile pozwalają nam odkryć myśl Kościoła.
W ten sposób pojęte rzucają one wiele
światła na naukę Kościoła o wewnętrznym życiu Rodzicielki, Jej doskonałości
i przymiotach. Dlatego słusznie czciciele
Jej Serca mogą się na nie powoływać.
Spośród tekstów Starego Testamentu
odnoszono do Najśw. Maryi Panny przede
wszystkim „Pieśń nad pieśniami”. Jest
to „księga Serca dziewiczego i niebiańskich uczuć Matki doskonałej Miłości.
To księga pełna Bożych wyroczni, które
zwiastują nam, że to nieporównane
Serce opanowane jest całe przez miłość
ku Bogu i pełne miłości ku nam”, jak
pisze św. Jan Eudes.23 Księga „Pieśni
nad pieśniami” zawiera obrazy zaślubin
i małżeństwa, radośnie opiewa miłość.
Było rzeczą całkiem naturalną, że widziano w niej hymn na cześć miłości
Serca Maryi ku Jezusowi i ludziom.
Innym tekstem, który Kościół stosuje do
Maryi, jest tzw. „Pieśń miłości”, czyli psalm
45. Mowa jest w nim o nadziemskiej miłości Oblubieńca do Oblubienicy. Oblubieńcem jest Bóg. W postaci zaś Oblubienicy
egzegeci widzą uosobienie już to Kościoła
św., już to poszczególnych dusz świętych,
a przede wszystkim Najśw. Maryi Panny,
tej jedynej „Matki pięknej Miłości”, która z
Serca Swego wydała dobre Słowo, Jezusa: „Z mego serca tryska piękne słowo”.24
W tym samym psalmie jest mowa o
tym, że cała piękność „Córki Królewskiej”
płynie „z Jej wnętrza”, a więc przede
wszystkim z Jej Serca. „Podziwiam Maryję w tej Królowej psalmu czterdziestego
piątego – pisze Terrier – w szatach bogato
ozdobionych złotem i haftami jako w symbolu i odblasku Jej wewnętrznej chwały.

19 LG 62.
20 C. Pozo, Serce Maryi… s. 230.
21 Dz 1,14.

22 L. Krupa, Kult Serca... s. 67.
23 G. Becker, Najświętsze Serce s. 136.
24 Ps 45,2.

10

To Ona, nie mógłbym się mylić, gdyż
Ona jest „par exellence” Córką Boga,
Oblubienicą, która swą pięknością dziewiczą porwała Serce Oblubieńca. Skąd
ma Ona ten wielki blask, który Ją otacza,
który Ją przenika? Stąd mój Panie, że jest
po prawicy Twojej, na miejscu należnym
jedynie twojej Matce, że przyjmując z Niej
ciało, Ty światłość niestworzona, uczyniłeś Ją niewiastą odzianą w słońce”.25
Również tekst z księgi Eklezjastyka
„Jam jest Matką pięknej miłości i bogobojności i nadziei świętej”26, tak wszedł w oficjalną liturgię Kościoła, że chociaż w sensie dosłownym oznacza „mądrość Bożą”,
jednak Kościół widzi w nim postać Maryi.
„Ta Matka – pisze św. Franciszek
Salezy, biskup i doktor Kościoła – jest
Matką pięknej miłości to znaczy, że
jest najmilszą i najbardziej kochającą i
najbardziej kochaną Matką tego jedynego Syna, który też jest najmilszym,
najbardziej kochającym, najbardziej
kochanym Synem tej jedynej Matki”. 27
Wreszcie mistycy odnoszą do Maryi
te wszystkie teksty, które mówią o sercu i miłości w ogóle; te, które mówią o
całkowitym oddaniu się przez miłość
Oblubienicy Oblubieńcowi: „Mój miły
jest mój, a ja jestem jego”,28 te, które
wysławiają miłość ciągłą, której nawet
sen przerwać nie jest w stanie: „Ja śpię,
lecz serce me czuwa”, tak samo te, które
mówią, że miłość Oblubienicy zraniła serce Oblubieńca: „Oczarowałaś me serce,
siostro ma, oblubienico, oczarowałaś me
serce jednym spojrzeniem twych oczu,
jednym paciorkiem twych naszyjników”.
Ta wzajemna miłość jest tak mocna,
że nic nie jest w stanie jej zniszczyć:
„Połóż mię jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu,
bo jak śmierć potężna jest miłość”. 29
Omawiane teksty nabierają
szczególnego znaczenia w officium
liturgicznym na cześć Serca Maryi.
Pismo św. przedstawiając wiernym Serce Maryi jako pełne łask,
cnót, dobroci i miłości Boga oraz ludzi, zachęca ich tym samym do oddawania Mu szczególniejszej czci.
Nauka Ojców Kościoła
i teologów średniowiecznych
o czci Serca Maryi
Ojców Kościoła i teologów do XIII
wieku łączymy w jedną całość: Ojców Kościoła, o ile stanowią fundament i źródło
25 L. Krupa, Kult Serca..., s. 67.
26 Syr 24,24.
27 L. Krupa, Kult Serca... s. 67.
28 Pnp 2,16.
29 Pnp 8,6.
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nauki tradycyjnej, teologów zaś o ile tę
samą naukę dalej podtrzymują, przekazują potomności, wyjaśniają i uzasadniają.
Czynimy to dlatego, że w tym okresie
do XIII w. nie spotykamy określonej jeszcze i wyszczególnionej formy kultu Serca
Maryi. W tej więc przeszłości, podobnie
jak i w Piśmie św., znajdujemy jedynie
podstawy ideologiczne naszego kultu.
Omawiając naukę tak Ojców Kościoła,
jak i teologów tego okresu należy zwrócić
uwagę, że ich nauki nie można ścieśniać
i ograniczać tylko do tych tekstów, w których wymieniają wyraźnie Serce Maryi.
Ponieważ Serce jest wieczystym symbolem miłości, więc dawni autorzy mówiąc
nam o Sercu Maryi chcieli na pewno w ten
sposób podkreślić najbardziej charakterystyczną cechę i istotny sposób myślenia
duchowej osobowości Najświętszej Maryi
Panny. Posługiwali się oni słowem „serce”
w znaczeniu szerszym, niż my obecnie,
czyli w takim, jakie przyjmowało Pismo
św. Należy bowiem pamiętać, że cielesne
Serce Maryi w naszym nabożeństwie
odgrywa przede wszystkim rolę symbolu
uzmysławiającego nam przepiękne i przebogate wnętrze duchowego życia Maryi.
Wszystko zatem, co piszą Ojcowie i
teologowie o duszy Maryi, o Jej znakomitości, o doskonałości, o czystości, o
cnotach, o wszystkich właściwościach,
przymiotach i przywilejach duchowych,
może mieć tu zastosowanie. Na tym
miejscu jednak, zgodnie ze ściśle określonym tekstem, ograniczam się tylko do
kilku najważniejszych myśli i najbardziej
charakterystycznych tekstów. Trzeba
przy tym zaznaczyć, że mniej więcej do
V wieku Kościół nie posiadał jeszcze
wyodrębnionego kultu Maryi. Tak jak
ściśle złączona była Ona z Chrystusem w
tajemnicach naszego Odkupienia, tak też
czczono Ją razem z Chrystusem w liturgii.
Na próżno więc w tym okresie szukalibyśmy jakichś wypowiedzi na temat specjalnego kultu, jakim jest kult Serca Maryi.
Jednak dość wcześnie w tradycji
Kościoła znajdujemy pewne myśli,
które zwracają specjalną uwagę na Jej
Serce. Pierwszy tekst patrystyczny,
dotyczący Serca Maryi, jaki posiadamy,
ustala równoznaczność wyrazów „dusza” i „miłość”. Jest to tekst Orygenesa:
„Et tuam ipsium animam pertransibit
glaudius, qui... Mariae cor pertransit?”.
Wydaje się prawdopodobnym, że pierwsze ślady kultu Serca Maryi są ściśle
związane z nabożeństwem, które czciło
Maryję „pełnię świętości” (panhagia), „pełną łaski” (kata panta kecharitomene).30
Najstarsza z modlitw maryjnych: „Sub
30 G. Becker, Najświętsze Serce s.137.

tuum” została napisana na papirusie
pod koniec III w. przez pewnego mnicha
w Egipcie. Dotarła ona przez Grecję
i Rzym do Francji, zawiera ufność do
Maryi, pośredniczki wszelkich łask: „Do
twego miłosierdzia uciekamy się, o Matko Boża, naszymi błaganiami nie gardź
w potrzebie, lecz broń nas od zguby,
jedyna czysta, jedyna błogosławiona!”
Jest tu przedstawione miłosierdzie
jako pełna wyrozumiałości czułość
matki wobec dzieci. Miłosierdzie Maryi
jest wcieleniem miłosierdzia Bożego.
Jej matczyne miłosierdzie po ludzku
odzwierciedla miłość Bożą i pośredniczy między nami a Tym, który jest
zar azem naszym Ojcem i Matką. 31
Komentarze patrystyczne dotyczące
oblubienicy z „Pieśni nad pieśniami” wielbią tę miłość, tak czystą, do najświętszego
oblubieńca; obraz zaślubin z natury swej
budził myśl o miłości, a w następstwie też o
czci serca, jako symbolu tej czystej miłości.
Kult Serca Maryi ma także swój początek w Jej boskim macierzyństwie. Na
początku trzeba zaznaczyć, że chodzi tu
zarówno o macierzyństwo fizyczne jak i
metafizyczne. Od samego początku Kościół, podkreślał tę prawdę, którą uwieńczył na soborze Efeskim w 431 r. nadając
Maryi tytuł Theotokos – „Matki Boga”.
Ale zanim nastąpiło uroczyste ogłoszenie dogmatu na początku podkreślano
macierzyństwo „fizyczne” Maryi niejako
w odpowiedzi na herezje gnozy i doketyzmu, które zaprzeczały, że Chrystus miał
prawdziwe ciało, a nawet jeśli je miał, to,
że to ciało było zrodzone przez kobietę i
że rzeczywiście wzięło początek z jej ciała
i krwi. Trzeba więc było przeciw nim stanowczo stwierdzić, że Jezus był Synem
Maryi i „owocem Jej łona” i że Maryja była
prawdziwą i naturalną Matką Jezusa.32
W V wieku, kiedy dyskutowano nad
jednością osoby Jezusa, spojrzano
także na macierzyństwo Maryi już nie
tylko w odniesieniu do ludzkiej natury
Chrystusa, ale w odniesieniu do jednej
osoby Słowa, które stało się człowiekiem.
A ponieważ ta jedna osoba, którą Maryja
zrodziła wg ciała, nie jest inna niż boska
osoba Syna, w konsekwencji ukazuje
się Ona jako prawdziwa Matka Boża.
Między Maryją i Jezusem zachodzą
nie tylko relacje w porządku fizycznym, lecz także w porządku metafizycznym, to zaś stawia Ją na zawrotnej wysokości, formując również

rzeczywistą relację między Nią a Ojcem.
Wraz z Soborem Efeskim prawda ta
stała się na zawsze zdobyczą całego
Kościoła. „Jeśli ktoś - czytamy w tekście
zaaprobowanym przez Sobór - nie wyznaje, że Bóg jest prawdziwie Emmanuelem
i że dlatego Święta Dziewica, rodząc
według ciała Słowo Boże, które stało się
ciałem, jest Theotokos, anatema sit”.33
To ogłoszenie spowodowało eksplozję
czci Matki Bożej, która nie zmalała nigdy
potem ani na Wschodzie, ani na Zachodzie, wyrażając się w świętach liturgicznych, ikonach, hymnach i w niezliczonych
budowlach poświęconych Jej świątyń.
Ojcowie Zachodu, a wśród nich św.
Augustyn (zm. 430), zwrócili uwagę na
duchowe macierzyństwo Maryi. Św. Augustyn twierdził m. in., że właściwą przyczyną wielkości Maryi jako Matki Boga nie
jest Jej samo cielesne pokrewieństwo z
Chrystusem, lecz Jej Serce, które Ją najściślej łączyło z Synem. Macierzyństwo
Boże nie dałoby niczego Maryi, gdyby
nie otrzymała daru poczęcia i noszenia
Jezusa w swym Sercu, zanim Go nosiła
w swym łonie.34 Podstawę do takiego
twierdzenia widzi on w powiedzeniu Chrystusa: „Kto pełni wolę mojego Ojca, który
jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i
matką”. 35”Napisano w Ewangelii - mówi
św. Augustyn - że kiedy doniesiono Mu,
że Matka i bracia Chrystusowi, to jest
krewni Ciała Jego, czekają na Niego
przed domem, gdyż z powodu ścisku
nie mogli Go słuchać, odpowiedział:
„która jest Matka moja i którzy są bracia
moi?” i wyciągnąwszy rękę ponad swymi
uczniami, rzekł: „Oto moja matka i moi
bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego,
który jest w niebie, ten mi jest bratem,
siostrą i matką”, przez co uczy nas, że
nasz duchowy rodzaj ważniejszy jest niż
cielesny, że nie dlatego są szczęśliwi
ludzie, że bliskością ciała złączeni są
ze sprawiedliwymi i świętymi, lecz, że
łączą się z nimi przez posłuszeństwo,
naśladowanie ich nauki i obyczajów.36
Podobną myśl wyraża Leon Wielki
(zm. 461) pisząc o narodzeniu Chrystusa, dodaje: „W to wyjątkowe narodzenie
nic nie przyszło ani przesiąknęło z
pożądliwości ciała ni z prawa grzechu. Dziewica z królewskiego rodu
Dawidowego wybrana na Matkę świętego płodu poczęła boże i ludzkie Dziecię wcześniej w duszy niż w ciele”.37
Piękno duszy Najśw. Maryi Panny

31 R. Pannet, Maryja w Kościele i
świecie, Kraków 1995, s. 50.
32 R. Cantalamessa, Maryja zwierciadłem dla Kościoła, Warszawa 1994 s.
67-68.

33 BF, V I4.
34 G. Becker Najświętsze Serce.. s.136.
35 Mt 12,49.
36 L. Krupa, Kult Serca... s. 70.
37 G. Becker Najświętsze Serce.. s.136.
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jako arcydzieła natury i łaski opiewa w
swoich hymnach św. Efrem (zm. 373):
„Dziewica Maryja jest Dziewicą i Matką i
czymże nie jest? Święta ciałem, piękna w
duszy, czysta duchem i szczera umysłem,
o najdoskonalszych zmysłach, czysta,
wytrwała w postanowieniach, czysta
Sercem, wypróbowana i pełna wszelkich
cnót... Dziewica zaistne dziwna! Niech
się cieszy i raduje dzisiaj niebo, ziemia,
wszystko, co w nich jest, niech starają
się chwałę Twoją opiewać, oddawać Ci
cześć. Cherubinowie o poczwórnej twarzy
nie dorównają Ci w świętości. Serafinowie
obdarzeni sześcioma skrzydłami ustępują
Ci w ozdobie piękna. Ani czystością nie
są Ci równe zastępy aniołów niebieskich,
które noszą i uroczyście piastują piękne Dziecię z łona twego zrodzone” .38
W VI wieku nabożeństwo do Maryi
znalazło swój szczególny wyraz w liturgii. W Rzymie Maryja Bogarodzicielka
została wymieniona w Communicantes
kanonu Mszy św.: „Ze czcią pełną chwały,
zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego
Pana Jezusa Chrystusa”. Formuła ta
zachowała się w dzisiejszym kanonie I
Modlitwy Eucharystycznej. Św. Jan Damasceński (zm. 749) wychwala godność
Maryi jako Matki Boga, szczególnie zaś
podkreśla Jej wyjątkową miłość i czystość
Serca: „Serce czyste i wolne od zmazy,
- pisze o Maryi - które ogląda i pragnie
Boga wolnego od wszelkiej skazy”. 39
Podstawę zaś tej czystości i świę
tości widzi w tym, że była Ona je
dyn ą Matką jedynego Syna, który Boga ma za jedynego Ojca.
Stąd też porównuje Jej miłość
do żaru pieca ognistego: „Czyż to nie
Ciebie ów piec wyobrażał - mówi do
Maryi - którego ogień ochładzający
a zarazem gorejący był figurą Bożego ognia mieszkającego w Tobie” . 40
Wychwala wreszcie Jej godność i piękno, z którym nic w stworzeniu nie może
się równać: „O miła Bogu Córo, ozdobo
rodziców, jak słusznie powiedziałaś, błogosławioną zwą Cię wszystkie pokolenia;
o godna Córko Boga, powabie ludzkiej
natury, Tyś naprawiła winę pierwszej
rodzicielki. O cudzie przewyższający
zdolność poznania i wypowiedzenia:
Twoją godność wcześniej poznając Bóg
wszechrzeczy Ciebie następnie umiłował,
umiłowaną przeznaczył i w ostatnim
czasie stworzył i uczynił Matką Bogarodzicielką swego Syna, Żywicielką Słowa”.
„Cała piękna, cała do Boga zbliżona,
38 L. Krupa, Kult Serca.. dz. cyt., s. 70.
39 B. Margerie, Le Coeur de Marie
coeur de I’Eglise, Paris 1993, s. 21.
40 L Krupa, Kult Serca... dz. cyt., s. 70.
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przewyższająca Cherubinów i wyniesiona
ponad Serafinów stoi blisko Boga... O Cudzie wznioślejszy ponad wszystkie cuda.
Niewiasta stała się wyższą od Serafinów
skoro Bóg (Jezus) był mało co umniejszony od Aniołów. Niech milczy najmędrszy
Salomon, niech nie przeczy, że nie ma
już nic nowego pod słońcem”.
Eadmer Mnich z Canterbury (zm.
1124), uczeń, sekretarz i biograf św.
Anzelma biskupa z Canterbury, zwraca
uwagę na niezwykłą czystość i świętość
Serca Maryi, wprowadzając ostatecznie
wyrażenie „Serce Maryi” do teologii,
dzięki której zasłużyła Ona na to, że
stała się Współodkupicielką ludzi. „Jakąż
zatem chwałę - pisze Eadmer Mnich - i
jakież dziękczynienie winna składać tej
Najświętszej Dziewicy nie tylko natura
ale wszelkie stworzenie? Czysta bowiem świętość i najświętsza czystość
najświętszego Jej serca, która niezrównaną doskonałością przewyższa wszelką
czystość każdego stworzenia, wysłużyła
Jej to, że stała się w najgodniejszy sposób Odkupicielką zgubionego świata”.41
W kazaniu: „Ad B. Virginem Deiparam
- sermo panegyricus”, z drugiej połowy
XII w., najprawdopodobniej Ekkerberta
Opata, znajdujemy zwroty, z których
można by się domyśleć, że kaznodzieja
czcił miłosierne Serce Maryi i że cześć ta
była już znana jego słuchaczom. Mogą
to być równie dobrze zwroty retoryczne
do Matki Miłosierdzia. „Otwórz przeto
Ty, o Matko Miłosierdzia, - woła - bramę
najłaskawszego Serca Twego na błagalne
wzdychania synów Adama. Ty najgorszego grzesznika nie odrzucasz i nim
nie gardzisz, jeśli wzdycha do Ciebie i o
Twoje wstawiennictwo pobożnym sercem
błaga. Nad brzegiem przepaści ratujesz
go łaskawą Swą ręką od rozpaczy, wlewasz weń lekarstwo nadziei, masz o nim
pieczę i nie opuszczasz go, dopóki nie
pojednasz ze strasznym Sędzią... I nic
dziwnego, o Pani, że tak obfitym olejkiem
miłosierdzia wypełnione jest czułe Twoje
Serce, gdyż to nie ocenione dzieło miłosierdzia, jakie postawił Bóg przed wiekami
dla naszego zbawienia, w Tobie przez
Stwórcę świata zostało wpierw spełnione.
Dobrze Duch św. w Tobie sobie upodobał
o Maryjo, skoro tak raczył uczcić Twój
żywot tajemnicami boskimi. On bowiem
jest ogniem pożerającym, który najświętszą duszę Twoją ogniem zapalił, sobą i
chwałą bożego majestatu wypełnił” .42
41 G. Becker, Najświętsze Serce..., dz.
cyt., s. 138.
42 Dzieło to przypisywano też św. Bernardowi z Clairvaux: „Ad Beatam Virg.
Deiparam, Sermo panegyricus”, n. 1-2;

Do jednych z największych czcicieli
Maryi w XII w. należał św. Bernard opat
z Clairvaux (1090-1153). Nie pisał on
wprost o Sercu Maryi, ale można odnaleźć w jego pismach przymioty, które
charakteryzują cześć oddawaną Maryi i
które miały wpływ także na rozwój kultu
Serca Najświętszej Maryi Panny. Należy
do nich zaliczyć Jej doskonałą świętość,
dziewicze macierzyństwo, pokorę, pośrednictwo u boku pośrednika Jezusa
Chrystusa i Tytuł Matki miłosierdzia.
Ryszard od św. Wiktora (zm. 1173) jest
zdania, że piękność duszy Maryi stanowiły zasadniczo: miłość, pokora i czystość.
Ona miłowała wszystkich ludzi zarówno
znanych jak i nieznanych; troszczyła się
o zbawienie wszystkich. Największą Jej
ozdobą była pokora Serca: „Cała piękna była dlatego - pisze - że była pełna
łaski ...że bez żadnego wewnętrznego
rozdźwięku, czyli bez złych namiętności
posiadała cnoty, gdyż je miłowała,, w
nich znajdowała upodobanie i z nimi przy
pomocy łaski współpracowała. Przeto
Jej cnoty były doskonałe i stale czynne,
tak że w niczym innym nie smakowała,
niczego nie chciała, myślała zaś tylko o
dobru. Jakie były Jej cnoty, taka też była
Jej miłość. Rozciągała się nie tylko na
Jej naród (mianowicie na Żydów), ale na
wszystkich ludzi nieznanych i znanych, o
nich się troszczyła, za nimi bezustannie
się modliła, a modląc się za nimi, była
wysłuchana według tego, co rzekł do
Niej anioł Gabriel: „Znalazłaś łaskę u
Boga”, to znaczy tę łaskę, o którąś prosiła.
Pragnęła zbawienia wszystkich, szukała i
otrzymała je, owszem przez Nią dokonało
się zbawienie świata, dlatego zwana jest
Zbawieniem świata”. „Wreszcie uzyskała
na ziemi czystość anielską i podobieństwo Boże w cnotach, świętości, w doskonałości obyczajów; była sprawiedliwa,
pobożna, roztropna, skromna, święta
w duszy i ciele. Słusznie zatem zwana
jest piękną ta, która na ziemi uzyskała
podobieństwo Boże i anielskie. A skoro
miejscem łaski Bożej jest pokora, tak że
tyle może posiadać ktoś łaski, ile ma pokory, a ponieważ Maryja cnotę tę w pełni,
w stopniu doskonałym posiadała, dlatego
też i całą Ją napełniła łaska i całą ozdobiła. Taka jest zatem wewnętrzna piękność
Jej duszy. Był to wdzięk Jej czystości i
powab dziewiczości... Zachowała doskonałą czystość w ciele i pokorę w sercu”.43
Pobożny autor dzieła „Stimulus amoris”, które przez dłuższy czas przypisywana św. Bonawenturze, a częściowo
także i św. Bernardowi, rozważając
P. L. 184, 1009-1010.
43 L. Krupa, Kult Serca... s. 77.
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zgodnie z prądem ascetycznym XIII w.,
mękę Zbawiciela i współcierpienie Maryi
z Jezusem, pisze w ten sposób: „Matka
Jezusa Maryja stała pod krzyżem Jezusa.
O Pani nasza, gdzie Ty byłaś? Czy byłaś
tylko blisko Krzyża? Zapewne! Ale Ty
byłaś raczej na Krzyżu ze swoim Synem,
przybita obok niego do Krzyża, z tą jednak różnicą, że On był na Krzyżu Swym
Ciałem, Ty zaś swym Sercem. Tam, o
moja Pani, Twoje serce zostało przebite
mieczem, tam zostało ukoronowane
cierniami, tam wyszydzone i wydrwione, obsypane obelgami, tam napojone
żółcią i octem. Dlaczego, o Pani nasza,
ofiarowałaś się za nas? Czy męka Syna
nie była dostateczna, by nas zbawić,
gdyby Matka nie była też ukrzyżowana?”.
Tenże sam autor w dalszej części
swego dzieła przypisywanej św. Bernardowi pod tytułem „Meditatio in Salve
Regina” - pisze - „O Pani, która porywasz
serca ludzi słodyczą, czyś, Pani, nie porwała serca mego? Gdzieś je położyła,
proszę, bym je mógł odszukać? O Ty,
co porywasz serca, kiedy mi zwrócisz
serce moje? Dlaczego tak porywasz
serca prostaczków? Dlaczego gwałt
zadajesz przyjaciołom? Czy na zawsze
chcesz je zatrzymać? Kiedy proszę o nie,
uśmiechasz się do mnie i natychmiast
ukojony Twoją słodyczą uspokajam się.
Kiedy przychodzę do siebie, znowu o nie
błagam. Obejmujesz mnie, o Najsłodsza,
natychmiast upajam się Twoją miłością i
nie odróżniam wtedy serca mego od i nie
umiem o inne Cię prosić, jak tylko o Twoje.
Lecz skoro serce moje tak jest upojone
Twoja słodyczą, kieruj nim wraz z Twoim
sercem i w krwi Baranka zachowaj i
umieść je w boku Syna, wtedy osiągnę, co
zamierzam i posiądę, czego się spodziewam, gdyż Ty jesteś <Nadzieją naszą>”.
Św. Albert Wielki (zm. 1280) jest
pierwszym z teologów, który o Sercu
Maryi wspomina już nie tylko okolicznościowo, lecz świadomie używa tego
pojęcia, celem przedstawienia nam
doskonałości duszy Maryi. Nie zadowolił
się on tylko zewnętrznym opisem godności i przywilejów Maryi, ale starał się
wniknąć w Jej wnętrze, w Jej istotę. Z
tego tytułu został nazwany nie tylko „najznakomitszym mariologiem”, ale także
„sekretarzem i pisarzem Bogarodzicy”.
Najistotniejszą jego zdaniem cnotą
Maryi jest Jej pokora. Ona stanowi
podstawę wszelkich cnót i doskonałości.
Pokorze swej zawdzięcza Maryja to, że
stała się Matką Boga, albowiem dzięki
niej mogła tylko posiąść najwyższą
łaskę i dostąpić najwyższej godności.
W Pieśni nad Pieśniami jest powie-

dziane: „Kiedy Król był w
swym pokoju, nard 44 mój
wydawał wonność swoją”.
Nard przedstawia pokorę,
zdaje się więc, że pokora była
dyspozycją przygotowującą
Najświętszą Pannę do Poczęcia Boga. Tak samo mówi
Augustyn, że pokora zrodziła
nam Boga... Również pokora
daje łaskę ...zatem bardziej
pokorny otrzymuje więcej
łaski, najwyższą zaś łaskę
otrzymuje najbardziej pokorny... mówimy, że Najświętsza
Dziewica w Zwiastowaniu
została wyniesiona do najwyższej godności, jaka jest
możliwa dla czystego stworzenia, gdyż zrodziła Boga...
gdyż, jak tylko to możliwe,
była najbliżej Boga, jako
Córka, Matka i Oblubienica.
Szczytem doskonałości
Maryi była Jej „czystość” pojęta jako
świętość, jako przebóstwienie, jako
ontologiczne zbliżenie się do Boga:
„Czystość ta – pisze św. Albert – jest
najwyższym przebóstwiającym zbliżeniem się do pierwszego Światła, jak to
dla stworzenia jest tylko możliwe”. Dzięki
owemu przebóstwieniu Maryja stała się
najbardziej podobną do Boga. To zaś
podobieństwo szczególnie uwydatniło
się w Jej Sercu, ciele i Jej czynach: „Najbardziej była podobna do Boga w Sercu
i w ciele. W Sercu bowiem była Dziewicą
wyjątkową, pośród wszystkich łagodną i
pokornego Serca. W ciele, gdyż najwyższa wolność od skazitelności sprawiła,
że jest blisko Boga. W czynie też była
najbardziej (Bogu) podobna: Adam bowiem niebieski nie miał podobnego sobie
pomocnika. Ona zaś była najbardziej do
Boga podobna według Bóstwa, Bóg zaś
do niej był najbardziej podobny według
człowieczeństwa”; „Jak piękna jesteś w
ciele dzięki czystości, jak piękna jesteś
w czynie dzięki miłości, jak piękne jest
Twe Serce dzięki pokorze”. Podobieństwo
zaś Maryi do Boga w czynie polegało na
tym, że Ono swoją miłością współdziałała
z Bogiem Ojcem przy zrodzeniu Syna;
miłość Jej bowiem „weszła do tajników
wnętrzności miłosierdzia Ojca i wyrwała
Mu z Serca Jednorodzonego, jedynego
Syna”. „W ten sposób naśladowała Boga
44 Nard to olejek eteryczny otrzymywany z niektórych roślin (np. z kozła
lekarskiego, lewendy); W starożytności
nazwa wschodnich krzewów dających
kosztowne pachnidła .W przytoczonym
tekście oznacza on: „wonność cnoty”.

w Jego najbardziej właściwym akcie, gdyż
tego, którego Bóg przedtem zrodził, Ona
także zrodziła jako Boga i człowieka”.45
Dlatego też Serce Maryi było dla
Boga najmilsza świątynią i w nim Bóg
miał największe upodobanie. Maryja
bowiem z Serca i ciała zbudowała
Duchowi św. świątynię, w której Syn
Boży zamieszkał cieleśnie: „W niej też
składała Bogu ponad wszystko miłą
of iarę z siebie i z tego, co miała w
sob ie najcenniejszego, mianowicie z
najdoskonalszej czystości serca i ciała”.
Św. Albert Wielki traktując o Sercu
Maryi tyle tylko, ile jest to potrzebne, by nam przedstawić piękno jej
duchowego życia może nawet i nie
myślał o Jego specjalnym kulcie. W
jego nauce znajdujemy wiele pięknych
motywów, które skłaniają nas do oddawania czci Przeczystemu Sercu Maryi.
Św. Bonawentura (zm. 1274) rozpatruje Serce Maryi z potrójnego punktu
widzenia. Najpierw bada je samo w sobie,
następnie jego stosunek do tajemnic
wiary, do apostołów i wiernych, wreszcie
jego stosunek do cierpiącego Chrystusa.
Uważa on serce za ośrodek życia zarówno cielesnego jak i duchowego. Jak w
organizmie cielesnym serce rozprowadza
krew i ogrzewa ciało, tak treścią życia
duchowego jest miłość: „Tak jak z serca,
które jest w centrum – pisze – rozchodzi
się ciepło żywotne po całym ciele, tak i
wszystkie cnoty otrzymują ciepło i moc
z miłości i przez to się doskonalą. I jak
jest powiedziane: „Jeśli twoje oko będzie
proste, całe twoje ciało będzie światłe”,
tak też jeśli twoje serce będzie gorące,
45 L. Krupa, Kult Serca... s. 78.
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całe twoje ciało będzie ciepłe, jeśli serce
boże, cały człowiek stanie się boży mocą
miłości przebóstwiającej, według psalmu
„Zesłabło ciało moje i serce moje, Bóg serca mego i cząstka moja, Bóg na wieki”.”
Podobnie jak św. Albert Wielki, a przed
nim Ryszard od św. Wiktora tak i św. Bonawentura za najważniejszą cnotę Maryi
uważa pokorę. Dzięki pokorze spodobała
się Ona Bogu, a przez to mogła otrzymać
wyjątkową łaskę, mianowicie stać się
Matką Boga: „Dziewica Maryja dzięki
swej najdoskonalszej pokorze była przygotowana na przyjęcie wszelkiej łaski”. A
ponieważ posiadała wyjątkową pokorę,
otrzymała wyjątkową łaskę: „Nie wierz, by
dziewictwo mogło spodobać się Bogu bez
pokory, zapewne i Maryja nie stałaby się
Matką, gdyby w sobie posiadała pychę”.
Szczytem zaś doskonałości według
św. Bonawentury jest miłość, która
rozgorzała w Maryi szczególnie wtedy,
gdy stała się Matką Boga: „Przyjęła Go do komnaty Ciała, żywiła Go,
karmiła, wychowywała i skrzętnie Mu
służyła; przyjęła Go także do komnaty
Serca, oglądając Go i naśladując”.
Św. Bonawentura komentując słowa
Ewangelii odnośnie stosunku Maryi do
tajemnic wiary – „A Maryja wszystkie te
słowa zachowywała rozważając w sercu
swoim” – nazywa Serce Maryi Arką
Nowego Testamentu: „Jak bowiem arka
przymierza przechowywała prawo Mojżesza, tak Maryja przechowywała prawo
Ewangelii przez właściwe zrozumienie
prawdy wiary i całego prawa Chrystusa”.
Była Ona żywą arka przymierza. Nie tylko
bowiem przechowywała tajemnice Chrystusowe, ale także pouczała o nich Apostołów i zapalała miłością Bożą ich serca:
„Samych Apostołów uczyła tajemnicy
Wcielenia i oświecała ich objawiając im
tę wielką tajemnicę zakrytą od wieków”.
Dzięki temu przywilejowi „była światłem
kierującym serca błądzące... była też
światłem zapalającym serca gnuśniejące”.
Maryja posiada i dzisiaj tę właściwość, i dzisiaj zdolna jest rozgrzać

serca tych, którzy się do Niej zbliżą.
„Winniśmy się zapalić do tego ogniska...
miłość ma tę moc, że przemieni cię
w to, co miłujesz... Zbliżmy się zatem
do tego ciepła, niech zmięknie nasza
dusza na głos umiłowanego. Połóżmy
Go jako pieczęć na swoim sercu”.
Chcąc odkryć ślady kultu Serca Maryi
musimy zwrócić uwagę na stosunek Maryi
do Chrystusa cierpiącego na Krzyżu.
Św. Bonawentura jest pierwszym czcicielem Serca Jezusa w dzisiejszym znaczeniu. W swoim dziele „Vitis mistica seu
de passione Domini” daje nam teoretyczne ujęcie kultu Serca Jezusa. Podstawę
tego kultu widzi w miłości, z jaką Chrystus
wydał siebie na śmierć. Wyrazem zaś
zewnętrznym tej miłości jest Jego zranione Serce: „Przebito Twój bok ...byśmy
przez widzialną ranę ujrzeli niewidzialną
ranę miłości… bo nie można było lepiej
okazać tej gorącej miłości jak dając
sobie zranić nie tylko ciało, ale i serce”.
Należałoby więc u św. Bonawentury
szukać też początków formalnego kultu
Serca Maryi. Zdaje się jednak, że chociaż
święty czcił Serce Maryi, to jednak nie wyodrębniał go od kultu Serca Jezusowego.
Jak bowiem Maryja była złączona z Chrystusem w Jego męce przez współcierpienie, tak też św. Bonawentura łączył Ich razem w jedność kultu. Między Chrystusem
a Maryją „jest bezpośredniość miłości
Serca z Sercem, nic nie było pośredniego
między Sercem Dziewicy i Bogiem” .
Tak samo łączył cierpienie Syna i cierpienie Matki. Matka, współcierpiąc z Synem, powiększała jeszcze przez to boleść
Jego ran. „Lecz jakie było w nim uczucie
do Matki, wyraził to w krótkich słowach,
mając już odejść cieleśnie ze świata i chociażbym pominął Jego mękę na krzyżu,
to jakim współczuciem dla błogosławionej
Matki, mniemasz, był przejęty skoro wiedział doskonale, jak dotkliwym mieczem
będzie przeszyte Jej najłagodniejsze
Serce. Współczucie Matki powiększało
boleść Jego ran wtedy, kiedy było Mu wiadome, jak z największym wysiłkiem stała
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pod Krzyżem, z tak zasmuconym Sercem,
załamanymi rękoma, z oczyma pełnymi
łez, z twarzą ściągniętą i skarżącą się”.
W pismach św. Bonawentury możemy
więc znaleźć niejedną wzmiankę dotyczącą godności i doskonałości Serca Maryi.
Nie znajdujemy jednak żadnych śladów
kultu Serca fizycznego symbolizującego
miłość. Serce Maryi według niego to
raczej wyrażenie określające Jej duchową miłość i rolę tej miłości w Jej duszy,
rolę miłości w stosunku do Apostołów
i wszystkich wiernych, jak również Jej
udział w męce Chrystusa. Myśli te mogły
naprowadzić niejednego z czcicieli Maryi
do oddawania kultu Jej dziewiczemu Sercu, same jednak tego kultu nie wyrażają.
Można zauważyć, że w tym okresie jeszcze nie spotykamy wyraźnych
śladów kultu Serca Maryi. Wprawdzie
niektóre wyrażenia Ojców Kościoła, a
zwłaszcza teologów mogą zawierać
w sobie już pewne aluzje, w których
można by dopatrywać się pewnej formy
tego kultu ale w rzeczy samej mają
one na celu przedstawiać tylko piękno
i doskonałość duszy Maryi. Możemy
używać tych tekstów tylko na poparcie
stosowności i godziwości tego kultu.
Pierwszym teologiem średniowiecznym, który nazwał Maryję Sercem Kościoła był Ernest z Pragi ( zm. 1300). Nazwał
tak Maryję z racji Jej niewzruszonej wiary
podczas Męki Chrystusa: „Serce Kościoła,
które czuwało dla wszystkich ciał Wielkiej
Soboty, podczas gdy Chrystus spał w grobie, jak również, inni członkowie Kościoła
byli rozproszeni, tylko w Niej samej, w
Jej sercu mogło zamieszkać życie dla
wszystkich tych ciał”.46 Dopiero w XIX wieku, ekspresja nazywająca Maryję Sercem
Kościoła została przypomniana przez katolickich teologów niemieckich i wiek później przez mariologów prawosławnych.
W następnym numerze: Serce Maryi
w objawieniach prywatnych
46 B. Margerie La Coeur de Marie s.95.

Drodzy Czytelnicy!
W roku 2008 nasze pismo będzie się ukazywać
nadal jako kwartalnik, czyli przygotujemy 4 numery w ciągu roku, o objętości 64 strony każdy.
Pracę tę podejmujemy w różnym czasie, w zależności od natężenia innych prac wydawniczych.
Prosimy więc o cierpliwość, jeśli czasem naszym
stałym Czytelnikom wydaje się, że jakiś numer
się opóźnia. Będziemy się starać, aby w ciągu
każdego kwartału pismo do Was dotarło. Osoby
zainteresowane dalszą prenumeratą prosimy o
wpłatę – jeśli to możliwe – w wysokości 30 zł.
Dziękujemy za Wasze modlitwy i wsparcie!
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Rozmowa z Jakovem Colo 25 czerwca 2007 w Medziugorju

GDY MAMY BOGA
MAMY wszystko

– Jakov, wczoraj byłeś przy ołtarzu
razem z innymi osobami, które miały
widzenia. Możesz nam powiedzieć, co
jest twoją radością, gdy świętujemy
rocznicę?
– Przypominam sobie pierwszy dzień,
szczególnie dlatego, że dzisiaj mija kolejny rok, gdy po raz pierwszy widziałem
Matkę Bożą. Inni widzący mieli możliwość spotkać Ją dzień wcześniej. Przypominam sobie całą drogę wiary, którą
przemierzałem z Matką Bożą i dalej przemierzam. W tym czasie otrzymaliśmy od
Niej wiele łask. Dobrze jest wiedzieć, że
jest się wybranym przez Matkę Bożą
oraz że można Jej służyć jako widzący,
uczeń i wysłannik Maryi w świecie.
– Droga, o której wspomniałeś z
pewnością nie jest łatwa?
Wymaga wiele wyrzeczeń, ale także
daje dużo satysfakcji. Czujemy się odpowiedzialni, aby to, co Matka Boża nam
przekazuje, realizować we własnym życiu oraz świadczyć wobec innych. Mimo
wszystko jest to wspaniała wędrówka.
Dopiero w cierpieniu można zobaczyć,
jakie piękno zawiera w sobie ta droga,
szczególnie gdy cierpienie ofiarowuje się
Bogu i w intencji spełnienia Jego planów.
Bóg obdarzył nas łaską widzenia Matki
Bożej, jednakże chciałbym podkreślić,
że otrzymaliśmy jeszcze większy dar, a
mianowicie: poznaliśmy naukę Jezusa,
Jego niezmierną miłość i dobroć.
– Jesteś najmłodszy spośród widzących Maryję. W 1981 roku miałeś
10 lat. Jak to wszystko przeżywałeś?
– Byłem dzieckiem, tak jak inni. Tak
samo dorastałem, tylko z Kimś większym, kto zjawił się w moim życiu: to był
Bóg w sercu. On jest Tym, który powinien znaleźć miejsce we wszystkich sercach. Gdy mamy Boga, mamy wszystko.
Wtedy mamy wiarę i wiemy, jaką drogą
podążać, co jest dobre, a co złe. Gdy po
raz pierwszy zobaczyłem Matkę Bożą,
natychmiast moje serce zrozumiało, że
zaczyna się nowy etap w życiu. Z początku nie było łatwo. Gdy Maryja zaprosiła nas do życia według Jej orędzi,
dowiadywałem się niejednokrotnie od
innych, co one oznaczają.
Odmawianie trzech części Różańca

świętego... wcześniej nigdy tak dużo
się nie modliłem; modlitwa o pokój, na
wrócenie... Wielokrotnie próbowałem
się domyślać, co kryje w sobie pojęcie
nawrócenia. Słowa Matki Bożej są bardzo ważne: „Kochane dzieci! Otwórzcie
wasze serca, ja dokonam reszty”. I tak
jest naprawdę! Musimy tylko powierzyć
się Matce, a Ona będzie nas prowadzić
w życiu. Ona będzie nam pokazywać,
jak mamy żyć według Jej orędzi. Jednak
najpierw musimy wyrazić Matce nasze
„tak”.
– Jak reaguje twoja mama, bo przecież jesteś jej jedynym dzieckiem?
– Chciałbym zaznaczyć, że z początku, gdy powiedziałem jej, że widziałem
Matkę Bożą, zareagowała sceptycznie,
ponieważ odebrała to jako brak szacunku do Boga. Później, gdy widziała zachodzące we mnie zmiany, będąc świadoma jak zachowywałem się wcześniej,
zaczęła mi wierzyć i troszczyła się o
mnie, tak jak każda matka troszczy się o
swoje dziecko. Wiadomo, że z początku
pojawiły się problemy z policją, jednak
rodzice zawsze dbali o to, by nic złego
się nam nie stało. Dzięki Bogu zawsze
nas wspierali i chronili, tak jak i wierni w
naszej parafii. Chciałbym tutaj wszystkim wyrazić za to wdzięczność.
– Tobie i Vicce Matka Boża pokazała niebo. Jak wyglądało? Jakie uczucie towarzyszy takiemu przeżyciu?
– Najpierw chciałbym wszystkim powiedzieć, że nieba nie można opisać.
Tak, mnie i Vicce Matka Boża pokazała
niebo. Widzieliśmy wielką przestrzeń i
światło, którego nigdy na ziemi nie widziałem. Widzieliśmy wielu ludzi, którzy
modlili się w niebie. To, co zapisało się w
mojej pamięci i w co wierzę, to odczucie
pokoju i radości, które przenika wnętrze.
Miałem wtedy 11 lat, więc proszę sobie
wyobrazić moje zdziwienie, gdy Matka
Boża oznajmiła, że zaprowadzi nas do
nieba. Wtenczas myślałem, że zbliża się
kres mojego ziemskiego życia. Kiedy
patrzy się na śmierć z perspektywy młodego człowieka, kojarzy się ją z czymś
smutnym, jednakże dziecko nie myśli o
śmierci tak jak dorosły człowiek, tak jak
ja teraz. Sądząc, że umrę, powiedziałem

do Matki Bożej: „Matko Boża, weź Vickę,
moja mama ma tylko mnie”. Później długo prosiłem w modlitwie o łaskę zrozumienia, czym jest niebo i muszę powiedzieć, że nie jest ono czymś, co można
zobaczyć oczyma. Niebo jest w naszych
sercach. Jednego jestem pewien: jeśli
tutaj na ziemi przeżywamy swoje życie
w Bogu, jeśli On zajmuje w nim pierwsze
miejsce – wtedy mamy niebo w naszych
sercach. Ludzie często pytają się i jest to
być może najczęściej zadawane pytanie,
które stawiają pielgrzymi: „Jakie jest niebo?” Sadzę, że musimy w każdej chwili
naszego życia być gotowi odpowiedzieć
sobie na pytanie: „Czy jesteśmy przygo
towani na niebo? Czy będę gotowy, kiedy Bóg mnie wezwie?” Myślę, że to są
najważniejsze pytania.
– Od 1998 roku Matka Boża objawia
ci się raz w roku, w czasie świąt Bożego Narodzenia. Co chciałbyś nam
przekazać, żebyśmy dobrze przygotowali się na te święta?
– Wielu pyta, jak to jest, że Matka
Boża przychodzi z Dzieciątkiem Jezus,
skoro On przecież już się narodził i żyje.
Gdy Matka przychodzi z małym Jezusem, On jest zawsze ukryty za zasłoną,
jednak nigdy nie pragnąłem, by zasłona
została zdjęta. Szukam sensu i przesłania tego, co Matka Boża pragnie wyrazić przez taki sposób ukazywania się.
Mianowicie, że Jezus rodzi się na nowo
i Matka będzie nam Go wciąż na nowo
dawać, by narodził się w sercu każdego
człowieka.
Myślę, że nikt nie doznaje takiej łaski
jak my tutaj, w Medziugorju, gdzie Matka Boża przychodzi każdego dnia. Jak
wiele łask zsyła na nas Bóg! On pozwala
na to, że Matka jest z nami od wielu lat,
a my wciąż nie pojmujemy, jak wielkimi
łaskami zostaliśmy obdarowani. Chciałbym powiedzieć, że musimy otworzyć
nasze serca na nowo narodzonego Jezusa, tak byśmy mogli nasze dalsze życie kształtować razem z Nim.
Przekład z niemieckiego
kwartalnika Medjugorje Gebetsaktion
Maria Koenigin des Friedens:
Alicja B.
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Rozmowa z ojcem Jozo po mszy 24 czerwca 2007 w Medziugorju

MEDZIUGORJE JEST CUDEM
I DAREM DLA NAS WSZYSTKICH
– Ojcze Jozo, dzisiaj wspominamy
dzień pierwszego objawienia się Matki
Bożej w Medziugorju. Czy może nam
Ojciec powiedzieć, jakim przeżyciem
był ten dzień dla Ojca osobiście?
– 24 czerwca byłem w klasztorze w
Zagrzebiu, w którym odbywaliśmy ćwiczenia duchowe. Po południu otrzymałem interesujący list od pewnego księdza, członka zakonu, który przybył z
Ameryki. Opowiedział mi o swoim śnie,
który opisał w liście. We śnie ukazała
mu się Matka Boża, widział moją parafię
w Medziugorju i cały świat. Pierwsze, o
czym pomyślałem to dlaczego ten ksiądz
miał potrzebę zapisania tego snu. Wziąłem go ze sobą do domu i gdy wróciłem
do Medziugorja, położyłem go na biurku.
Później skonfiskowała go policja. Do dzisiaj żałuję, że nie byłem bardziej uważny. Był on dla mnie znaczącym znakiem
odnośnie do wszystkiego, co się później
miało zdarzyć.
25 czerwca 1981 roku wyruszyłem z
Zagrzebia do Medziugorja. Nocowałem
w Posusje, ale tam nikt nie wspominał o
objawieniach. Dopiero w Mostarze spo
tkałem kobietę z parafii, od której dowiedziałem się, że Matka Boża ukazuje się
w Medziugorju. Nie od razu zauważyłem
związek między tym listem a słowami tej
kobiety.
Po przyjeździe do Medziugorja spot
kałem się z widzącymi dziećmi i zacząłem z nimi rozmawiać. Ich słowa były
bardzo proste, ale tak silne i znaczące,
że doszedłem do wniosku, iż nie mog
ły mówić tego same z siebie. Pomimo
wszystko czułem strach i zakłopotanie.
Co będzie, jeśli to nie jest prawda, co,
jeśli ktoś je do tego namówił, zmanipulował albo dał im narkotyki?
Gdy dzieci zostały zabrane na badania do Mostarze, cieszyłem się słysząc,
że są w doskonałym zdrowiu. Później
przyjechał do parafii biskup i z nim także
rozmawiałem. Z kolei on spotkał się z
człowiekiem, który został uzdrowiony. Biskup był zachwycony i szczęśliwy. Wszy
scy byli szczęśliwi, tylko nie ja, ponieważ
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chciałem wszystko zbyt dokładnie zanalizować zamiast tak po prostu przyjąć.
Czułem, że nie potrzebuję sensacji, lecz
modlitwy i wiernych, którzy odpowiadają
na słowa Ewangelii. Lecz teraz widzę,
jak wielką cierpliwość miał do mnie Bóg
i Matka Boża.
– Dzisiaj jest dzień dziękczynienia
Matce Bożej za wszystko, co uczyniła
przez te 26 lat. Co chciałby Ojciec dzisiaj Jej powiedzieć?
– Jestem szczęśliwy i wdzięczny
Matce Bożej za każde Jej przesłanie
i każdą duszę, którą Ona poruszyła i
która przyjechała tutaj do Medziugorja
pomimo trudności i pokus. Dziękuję Jej
dzisiaj także za każdą łzę, za wszystkich
pielgrzymujących pieszo, za każdą spowiedź i spowiednika, za każdą modlitwę
pełną skruchy i za każde nawrócenie.
Przede wszystkim jestem wdzięczny za
to, że niebo zostało otwarte i Bóg okazał
się w dzisiejszym świecie wielki i wszechmogący. Dziś, po 26 latach przybywa tu
tysiące pielgrzymów, jednak w 1981 roku
nie mógłbym nawet śnić, że Rosjanie,
Chińczycy, Filipińczycy oraz inni ludzie z
najodleglejszych zakątków świata będą
tu przybywać. Cieszę się, że wierni w
parafii mają silną wiarę i mimo wszelkich
trudności od początku aż do dnia dzisiej
szego są tutaj. Warto być świadkiem
Matki Bożej. Gdy pewnego dnia Kościół
wyda oficjalne oświadczenie w tej sprawie, będzie przykro każdemu, kto nie
złożył świadectwa wiary w odpowiednim
czasie. Smutkiem napawa fakt, że na tak
wyjątkowej mszy, głównym celebransem
nie jest najwyższy zwierzchnik Kościoła
– papież Benedykt XVI lub jeden z naszych kardynałów. Nie powinni się obawiać, bo tutaj uwielbiamy Boga, widzimy
owoce Jego działania, duchowe nawrócenia i fizyczne uzdrowienia. Nie potrzeba więcej dowodów, by móc uwierzyć,
że tutaj Ewangelia staje się w szczególny sposób żywa. Maryja objawia się tutaj
jako Matka, jako Orędowniczka i zaprasza nas do pójścia za Swoim Synem, do
modlitwy do Niego.

– Pięknie było widzieć ojca przy
ołtarzu razem z osobami, którym objawia się Maryja, wspólnie odmawiających „Magnificat”.
– Byłem szczęśliwy i wzruszony do
łez, dziękowałem za wszystkie łaski,
które Bóg rozlał na nas za pośrednictwem Matki Bożej i dalej to czyni. Świat
i ludzie nie są w stanie odwdzięczyć się
Bogu, bo żadne słowa nie są odpowiednie i wystarczające, lecz ziemia może
przyjąć ziarno i przynosić obfity plon.
Wszyscy ludzie tutaj zebrani, z różnych
narodowości, biali, ciemnoskórzy, azjaci
z całą gamą ich języków, wszyscy oni
chwalą dziś Boga. Przed tym, kto tego
nie dostrzega ani nie chce widzieć, coś
pozostaje ukryte. Jeśli ktoś nie umie
przyjąć objawiającej się tu chwały Bożej,
Imienia Pana, Zbawiciela i Jego Matki –
temu brakuje czegoś. Dlatego jesteśmy
zobowiązani do wytrwałej modlitwy, aby
pewnego dnia wszyscy mogli przyjąć i
uwierzyć, do czego zaprasza nas Matka
Boża w ciągu tych lat.
– Dlaczego Matka Boża tak długo
się objawia?
– Nie jest Jej łatwo rozgrzać nasze
serca z kamienia, serca przesycone i
manipulowane przez fałszywych proro
ków i grzechy współczesności. Ale ja
jestem szczęśliwy, szczególnie cieszą
mnie ci, którzy widzą Matkę Bożą i niestrudzenie mówią o Jej wezwaniach.
Dzisiaj wieczorem chwalą oni Maryję tu
przy ołtarzu pieśnią: „Magnificat”. Stanowią oni narzędzia, znaki i instrumenty,
którymi posługuje się najsławniejszy i
największy Artysta wszystkich czasów
– mianowicie sam Bóg. Widzący są
znakami, których można dotknąć. Przez
ich głos i modlitwę dociera do nas łaska
Boża. Są ludźmi wybranymi przez Boga
i Matkę Bożą. Przez nich spływają na
nas błogosławieństwa i łaski. Gdyby oni
się poddali – nie byłoby nas dziś tutaj.
Gdyby oni w chwilach prób i przemian
potknęli się i nie byliby wierni swojemu
powołaniu – nie byłoby nam dane na
taką skalę doświadczać w Medziugorju
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Boga, który zsyła nam swoją łaskę właśnie w tym czasie.
Widzący są wysłannikami w rękach
Matki Bożej i Ona przemawia przez nich,
wychowuje nas i przekazuje orędzia.
Wspaniale, że oni są wśród wiernych,
którzy przyszli słuchać i żyć według słów
Maryi. Ci, którzy widzieli Matkę Bożą na
własne oczy, mówią do nas dzisiaj: „Nie
bójcie się, nie mylicie się, nie grzeszycie,
gdy szukacie tutaj Matki Bożej, ponieważ
także dzisiaj z Nią rozmawialiśmy.” Oni
są gwarancją prawdziwości objawień i
każdego dziejącego się tu cudu. Dlatego
dziękuję za każdego nich.
– Także Ojciec kroczy przez cały
ten czas drogą, którą wskazuje Matka
Boża…
– Jestem gotowy zrobić wszystko, by
Imię Boga i Imię Maryi zostało wywyższone i uwielbione. Z powodu każdego
pojedynczego pielgrzyma jestem gotowy
iść do więzienia, w niewolę, być oplutym,
poniżonym i odrzuconym. Łaska, której

tu doświadczam, jest nieustająca i dla
niej warto nawet stracić życie. Czuję,
że powinno się łaskę dopełniać cierpieniem i wysiłkami. Gdy Matka Boża mówi:
„moje przebywanie z wami jest łaską
– wykorzystajcie ten czas łaski”, wtedy
każdy wierzący, każdy pielgrzym pojmuje
wielkość daru. Tysiące ludzi przybywają
w tę noc z różańcem w ręku, od pewnego momentu wspinają się boso na górę,
otwierają serca, by spłynęło na nich błogosławieństwo Boże. Trzeba modlić się
za pielgrzymów, trzeba oddalać od nich
złego ducha, uwolnić ich, żeby znaleźli
właściwą drogę, a to jest możliwe tylko
przez modlitwę i post.
Medziugorje ma przeciwników i tych,
którzy je osądzają jako dzieło Boga. Dlatego Medziugorje ma taktyków, takich
jak Piłat czy Herod. Medziugorje musi
się odznaczać tak jak sama osoba Jezusa i Ewangelia. Musi być prześladowane
i przyjmowane, odrzucane i chwalone.
Nie jest ono żadnym zjawiskiem dla
oklaskiwania. Nie jest na piedestale,

lecz jest jak surowe ciasto, które rośnie.
Biskup nie jest świadomy, że nigdzie na
świecie nie było dziś większego, głębszego i bardziej przygotowanego zgromadzenia ludzi modlących się razem
w nowennie. Ważne jest, że pielgrzymi
rozumieją i przyjmują Medziugorje jako
żywy Kościół.
Dzięki Ci, Jezu i Matko Najświętsza
za wszystkie okazane nam łaski!
Medziugorje jest darem dla nas
wszystkich, nie jest po to, by nas oceniać i osądzać. Nie ma takiej wagi, która zmierzyłaby bogactwo otrzymanych
łask. Nie możemy także osądzać dzieła
Boga, ani go ważyć, możemy jedynie
podziwiać i na kolanach Bogu dziękować. To miejsce jest zaproszeniem do
dziękczynienia i uwielbienia Boga. Medziugorje jest darem wlewanym w nasze
serca, miejscem, z którego wracamy do
domów radośni i szczęśliwi.
Rozmowę dla Gebetsaktion.Medjugorje... z niem. przetłumaczyła Alicja B.
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Świadectwo Patricka i Nancy Latta

MATKA BOŻA URATOWAŁA MNIE
I ŻYCIE MOJEJ RODZINY
– Czy możecie nam opowiedzieć
coś o waszym nowym życiu w Medziugorju?
Patrick: Moje życie przed przyjazdem tutaj wyglądało zupełnie inaczej.
Byłem szefem salonu samochodowego.
Zatrudniałem wielu pracowników i całe
moje życie koncentrowało się na sprzedaży pojazdów. Odnosiłem w tej branży
wiele sukcesów, co wiązało się także z
wysokimi dochodami i bogaceniem się.
Nie znałem w moim życiu Boga, ponieważ w biznesie nie ma dla Niego miejsca, mówiąc inaczej, te dwie rzeczywistości – według mnie – wzajemnie się
wykluczają. Zanim poznałem przesłania
z Medziugorja, długie lata nie chodziłem
do kościoła. Moje życie stało się ruiną
na przemian zawieranych związków
małżeńskich i rozwodów. Mam czwórkę
dzieci, które nigdy wcześniej nie były w
kościele. Przemiana mojego życia rozpoczęła się w dniu, gdy przeczytałem
orędzie z Medziugorja przysłane nam
przez brata mojej żony – Nancy.
Oto pierwsze z nich: ”Kochane dzieci,
po raz ostatni zachęcam was do nawrócenia”. Te słowa zapisały się głęboko w
moim sercu i były szokiem.
Drugie orędzie brzmiało następująco:
”Przyszłam, by wam powiedzieć, że Bóg
istnieje”. Byłem zły na Nancy, że wcześniej nie powiedziała mi, że te przesłania
są prawdziwe i że gdzieś daleko poza
Ameryką objawia się Matka Boża. Zaczytywałem się w tekstach innych orędzi.
Po przeczytaniu wszystkich zobaczyłem
moje życie jak film, widziałem wszystkie
moje grzechy. Zacząłem głębiej zastanawiać się nad znaczeniem pierwszego
i drugiego orędzia. Tego wieczoru silnie
odczułem, że są one skierowane szczególnie bezpośrednio do mnie. Płakałem
całą noc jak małe dziecko. Zrozumiałem,
że są prawdziwe i uwierzyłem w nie. Tak
wyglądał początek mojego nawrócenia.
Od tamtej chwili przyjąłem przesłania i
zacząłem je realizować w życiu, by nie
skończyło się tylko na czytaniu, żyłem
nimi dokładnie i dosłownie tak jak pragnie tego Matka Boża. Nie było to proste
zadanie, lecz każdego dnia od począt-
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Medziugorje jest dowodem
wielkości Miłosierdzia Boga,
które już od 26 lat okazuje
On Swemu ludowi przez dłonie niebieskiej Matki – Maryi.
Myli się każdy, kto chciałby zamknąć działanie Boga
w sztywnych ramach czasu
i przestrzeni i ograniczyć do
pewnych narodów, ponieważ
Bóg jest niezmierzoną Miłością i Łaską, niewyczerpanym
Źródłem. Dlatego wszystkie
łaski i błogosławieństwa, które zsyłane są na nas z nieba, są
dla współczesnych ludzi darem, na który nie są w stanie
zasłużyć. Ten, kto dar Boga
rozpoznaje i przyjmuje, może
zgodnie z prawdą zaświadczyć, że wszystko, co otrzymał, nie jest jego własnością,
lecz jedynie Bóg jest źródłem
wszelkich łask. O takiej niezasłużonej łasce dają świadectwo Patrick i Nancy Latta
z Kanady. Sprzedali swój majątek w Kanadzie i przeprowadzili się do Medziugorja, by
tu żyć i – i jak mówią – „być
sąsiadami Matki Bożej”.
ku podejmowałem trud wprowadzania
zmian w mojej rodzinie.
Jeden z moich synów był uzależniony
od narkotyków, drugi grał w rugby i był
alkoholikiem. Moja córka, jeszcze przed
skończeniem 24 roku życia dwukrotnie
wyszła za mąż i dwukrotnie się rozwiodła. O czwartym synu nie wiedziałem nic,
nawet tego, gdzie mieszka. Tak wyglądało moje życie przed poznaniem orędzi
z Medziugorja. Gdy wspólnie z Nancy
zaczęliśmy regularnie uczestniczyć we
mszy świętej, przystępować do sakramentu pojednania i Komunii Świętej oraz
modlić się razem na Różańcu – wszystko zaczęło się zmieniać. Jednakże największą przemianę odczułem w sobie.
Nigdy wcześniej w życiu nie odmawiałem Różańca, nie wiedziałem nawet jak

to się robi. I nagle zacząłem nim żyć.
Matka Boża przypomina, że modlitwa
różańcowa czyni w naszych rodzinach
cuda. Obiecuje, że poprzez Różaniec i
wprowadzanie w życie orędzi, nasze życie ulegnie całkowitej przemianie.
Nasz najmłodszy syn został uwolniony z narkotykowego uzależnienia. Także
drugi syn zrezygnował z picia wszelkiego rodzaju alkoholu, a nawet z gry w
rugby i zaczął pracować jako strażak.
Nasza córka po dwóch rozwodach ponownie wyszła za mąż za wspaniałego
człowieka, który pisze piosenki o Jezusie. Wracając pamięcią wstecz, przypominam sobie, że istotny był moment,
gdy ja – jako ojciec rodziny – zacząłem
się modlić. Ogromne zmiany zaszły we
mnie i w mojej żonie. Po zawarciu ślubu
kościelnego nasz związek stał się czymś
wspaniałym. Nie było słów: „rozwód”
czy: „nie potrzebuję cię dłużej”, ponieważ gdy małżeństwo razem się modli,
takie słowa są całkowicie zbędne. Matka
Boża ukazała nam w sakramencie małżeństwa miłość, o jakiej wcześniej nie
miałem pojęcia.
Matka Boża zwraca się do nas wszy
stkich, byśmy się nawrócili i uwierzyli
Jej Synowi. Wiem, że byłem jednym z
tych, którzy oddalili się od Niego. We
wszystkich moich związkach małżeńskich żyłem bez modlitwy i bez Boga. Na
ceremonię ślubną przylatywałem moim
helikopterem, tak jak przystało na bogatego człowieka. Zawierałem ślub cywilny
i to było wszystko.
– Jak dalej przebiegała droga
Twojego nawrócenia?
Żyjąc orędziami, obserwowałem po
zytywne owoce w życiu osobistym i rodzinnym, temu nie mogłem zaprzeczyć.
Z każdym dniem coraz bardziej odczuwałem potrzebę, by przyjechać do Medziugorja na spotkanie z Matką Bożą,
która cały czas mnie wzywała, dlatego
zdecydowałem się zrezygnować ze swego dotychczasowego życia i przybyć do
tego współczesnego miejsca objawień
Maryi. Sprzedałem wszystko, co posiadałem w Kanadzie i w 1993 roku, w
czasie trwania wojny, przyjechałem tutaj.
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Nigdy wcześniej tu nie byłem i nic o tym
miejscu nie wiedziałem. Nie miałem także pojęcia, czym się będę tu zajmował,
po prostu powierzyłem się Matce Bożej i
Bogu, by Oni mnie prowadzili.
Nancy często pytała, dlaczego tak
bardzo zależy mi na wyjeździe do Medziugorja, skoro wiem, co to za miejsce.
Ale ja pozostawałem nieugięty przy
swoim wyborze i odpowiadałem: „Matka
Boża żyje w Medziugorju i ja chcę być
Jej sąsiadem”. Pokochałem Matkę Bożą
tak bardzo, że zrobiłbym dla Niej wszystko. Wszystko wokoło zostało zbudowane dla Matki Bożej – nie dla mnie. Spójrz
tylko, jak żyjemy, wystarcza nam te 20
m2. Nic więcej nie potrzebujemy. To,
co widzicie, jeśli Bóg pozwoli, zostanie
tutaj także po naszej śmierci, ponieważ
jest darem dla Matki Bożej, która nas tu
zaprosiła. Wszystko to jest pamiątką dla
Matki Bożej, dziękczynieniem za każdego nawróconego grzesznika, który byłby
skazany na piekło, gdyby nie Jej obecność i orędownictwo. Matce zawdzięczam uratowanie mnie i mojej rodziny,
wyzwolenie od nałogu narkomanii i alkoholizmu oraz ocalenie naszego małżeństwa przed rozwodem.
Spełniły się Jej słowa o różańcu, który
zdziałał cuda. Gdy tylko zaczęliśmy się
modlić, widzieliśmy na własne oczy owoce modlitwy. Dzieci nie stały się doskonałe, jednak zachowywały się o niebo
lepiej niż wcześniej. Jestem przekonany,
że stało się to za przyczyną Matki Bożej. Za wszystko, co otrzymałem przez
wstawiennictwo Matki Bożej – pragnę
odwdzięczyć się Jej i Bogu. Mamy nadzieję, że wszystko tutaj będzie należało
do Matki Kościoła, że wspólnota, która tu
będzie działać, będzie służyć odnowieniu
duchowemu księży, sióstr i młodzieży,
którzy pragną całkowicie poświęcić się
Bogu. W ciągu całego roku spotykaliśmy
wielu młodych, którzy nas odwiedzali i
zatrzymywali się w naszym domu. Dlatego jesteśmy wdzięczni Matce Bożej i
Bogu za wszystkich, których dane nam
było spotkać i którym mogliśmy pomóc.
Wszystko powierzyliśmy przez Matkę
Najświętszemu Sercu Jezusa.
– Miejsce, w którym jesteśmy
nie jest przypadkowe, leży przecież dokładnie pośrodku między
wzgórzem, gdzie dokonują się objawienia oraz pagórkiem, na którym został umieszczony krzyż. Planowaliście takie umiejscowienie?
My także jesteśmy zaskoczeni rozwo-

jem zdarzeń, lecz przypisujemy to Matce Bożej, jesteśmy świadomi, że Ona
nas prowadzi. Wszystkie części zostały
tak połączone, jak życzyła sobie Matka
Boża, a nie my. Nigdy też nie szukaliśmy specjalistów z dziedziny budownictwa. Ludzie sami się zgłosili, mówiąc:
”Jestem architektem i chciałbym wam
pomóc”. Każdy spośród pracujących i
tych, którzy wnieśli jakkolwiek wkład w
budowę, został pobudzony i uzdolniony
do tego przez Matkę Bożą. Wszyscy
pracownicy jednocześnie odbudowywali
swoje życie, ponieważ czynili to z miłości
do Matki Bożej. Przez pracę dokonywała
się ich wewnętrzna przemiana. Budowa
została sfinansowana z pieniędzy, które
uzyskałem z prowadzenia działalności
biznesowej i ze sprzedaży posiadłości w
Kanadzie. Chciałem po prostu, by to był
mój prezent dla Matki Bożej tu na ziemi,
dla najlepszej z Matek, która pokazała
mi właściwą drogę.
– Gdy przybyliście do Medziugorja, czy nie zaskoczyła was okolica,
w której ukazuje się Matka Boża?
Kamienie, upał, odludzie…
Nie wiedziałem, czego mam się spodziewać. Przybyliśmy w okresie trwania
wojny w 1993 roku. Brałem wtedy czynny
udział w projektach pomocy poszkodowanym i ofiarom wojny. Organizowałem
dostawę żywności, odwiedzając parafie
w Bośni i Hercegowinie. W tym czasie
niejednokrotnie szukałem działki pod budowę, aż pewnego razu zgłosił się mężczyzna, który oferował sprzedaż gruntu.
Nigdy o nic ludzi nie prosiłem, ludzie po
prostu sami się zgłaszali z pytaniem, czy
nie potrzebuję pomocy.
Na początku miałem zamiar rozpocząć mały projekt, ale wyszło w końcu
coś znacznie większego. Pewnego dnia
odwiedził nas ojciec Jozo Zovko i powiedzieliśmy mu, że dom jest jak dla nas za
duży, lecz on uśmiechnął się i powiedział: „Patrick, nie bój się. Pewnego dnia
będzie w sam raz”. To wszystko, co powstało jest dla mnie osobiście nie aż tak
istotne. O wiele ważniejszy jest cud w
mojej rodzinie, dziejący się za przyczyną
Boga i Matki Bożej. Szczególnie dziękuję Bogu za naszego najmłodszego syna,
który pracuje teraz w Insbrucku w Austrii
u sióstr Księdza Bosko. Napisał książkę,
nadając jej tytuł „Mój tata”. Dla mnie jest
to największy cud, ponieważ ja nie potrafiłem być dla niego ojcem, ale on jest
dla swoich dzieci prawdziwym ojcem i
opisuje cechy, jakie powinien posiadać
ojciec. Napisał ją nie tylko dla swoich

dzieci, lecz także dla swoich rodziców.
– Byłeś przyjacielem ojca Slavko, który jednocześnie był twoim
kierownikiem duchowym.
Czy możesz nam powiedzieć kilka słów o tej relacji?
Jest mi jeszcze dosyć ciężko mówić
o ojcu Slavko, ponieważ był naszym
najlepszym przyjacielem. Zanim rozpocząłem pracę nad tym projektem, konsultowałem się z ojcem i jemu pokazałem pierwsze plany dotyczące całego
przedsięwzięcia. Powiedział mi wtedy:
„Rozpocznij i nie pozwól się zniechęcić
ani zatrzymać, bez względu na bieg
wydarzeń!”. Ilekroć miał choć chwilę
wolną, przechodził obok i przyglądał się
rozwojowi projektu. Szczególnie był zachwycony, że wszystko jest zrobione z
kamienia, ponieważ budowle z kamienia
lubił najbardziej.
W piątek, 24 listopada 2000 roku razem uczestniczyliśmy w nabożeństwie
drogi krzyżowej. To był zwykły dzień, trochę pochmurny i zamglony. Zakończyliśmy drogę krzyżową i udaliśmy się na
szczyt Krizevac. Tam razem trwaliśmy
chwilę na modlitwie. Widziałem ojca,
gdy mijał mnie, schodził powoli na dół,
skręcając następnie na drogę prowadzącą do domu. Chwilę później usłyszałem
krzyk Rity, sekretarki, która wołała: „Patrick, chodź tutaj szybko!”. Gdy zbiegałem z góry, widziałem Ritę obok ojca,
który siedział. Zdziwiłem się, dlaczego
siedzi na kamieniu? Gdy się zbliżyłem,
zobaczyłem, że ma trudności z oddychaniem. Natychmiast położyłem go na
moim płaszczu, by nie musiał siedzieć
na kamieniu. Zauważyłem, że przestał
oddychać, więc natychmiast rozpocząłem sztuczne oddychanie. Czułem, jak
jego serce przestaje bić. On po prostu
umierał na moich rękach. Przypominam
sobie, że na górze był lekarz, który po
przybyciu zbadał go i stwierdził zgon. To
wszystko działo się dosłownie w ułamku
sekundy i było na swój sposób tak bardzo dziwne. Na końcu zamknąłem jego
powieki. Kochałem go, i proszę sobie
wyobrazić jak trudno było mi znosić go
martwego z góry: to przecież nasz ukochany przyjaciel i duchowy kierownik, z
którym kilka minut wcześniej rozmawiałem.
Nancy zbiegła natychmiast na dół do
kancelarii parafialnej i powiadomiła księży o śmierci ojca Slavko. Gdy dotarliśmy
na dół, zawieźliśmy ciało ojca karetką na
plebanię. Zostałem przy nim do północy
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i to był najsmutniejszy dzień w moim życiu. Wszyscy byli zszokowani informacją
o śmierci ojca. Jedna z widzących zapytała Matkę Bożą, co powinniśmy uczynić
w tej sytuacji. Ona odpowiedziała: „Budujcie dalej!” Dzień później otrzymaliśmy
orędzie: „Kochane dzieci, chciałabym
wam powiedzieć, że cieszę się z wami,
bo wasz brat Slavko narodził się w niebie i wstawia się za wami”. Jej słowa
były dla nas pocieszeniem, ponieważ
wiedzieliśmy, że ojciec Slavko przebywa teraz w obecności Boga. Ciężko jest
stracić przyjaciela, ale jego świadectwo
życia pozwoliło nam poznać, co oznacza
świętość: miał pogodną naturę i zawsze
myślał pozytywnie, kochał życie i radość.
Cieszę się, że jest w niebie, jednak bardzo go nam brakuje.
– Jesteście w Medziugorju od 13
lat i od 13 lat należycie do tej parafii. Na końcu chciałbym zapytać,
jaki jest wasz życiowy cel?
Moim życiowym celem jest dawanie
świadectwa o orędziach Matki Bożej, o
tym wszystkim, co uczyniła w naszym
życiu, byśmy widzieli i mogli poznawać,
że są one dziełem Boga i Matki Bożej.
Jestem świadomy, że Ona nie przychodzi do wszystkich, którzy idą za Nią, lecz
przychodzi do każdego, kto jest taki, jak
ja wcześniej: kto żyje bez nadziei, wiary
i miłości. Dlatego jako członkowie wspólnoty parafialnej otrzymaliśmy polecenie:
„Kochajcie wszystkich, których do was
posyłam, którzy tu przybywają, ponieważ
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wielu z nich jest oddalonych od Boga”.
Ona jest opiekuńczą Matką i uratowała
moje życie. Na końcu chciałbym jeszcze
tylko powiedzieć: Dziękuję, Mamo!
Nancy: Urodziłam się w Zagrzebiu.
Gdy miałam dwa lata, moja mama postanowiła, że przeprowadzimy się na
wieś oddaloną 3 km od Zagrzebia. Gdy
skończyłam 12 lat, przeniosłyśmy się z
mamą do Kanady i żyłam tam aż do czasu, gdy z Patrickiem zamieszkałam w
Medziugorju. Osiągałam świetne wyniki
w nauce, studiowałam prawo na wielu
uniwersytetach, znam kilka języków obcych. Po ukończeniu studiów odnosiłam
sukcesy zawodowe, pracując jako adwokat. Podczas studiów nie znajdywałam czasu na kościół, wiarę, sakramenty
i modlitwę. Byłam oddalona od Kościoła,

dlatego stwierdziłam pewnego dnia, że
Jezusa nie ma już w Kościele, że jest
poza nim. Gdy poznałam Patricka, był
już po dwóch rozwodach. Także on był
niewierzącym, w tym byliśmy zgodni i po
krótkim czasie wzięliśmy ślub, w którym
nie było ani Boga, ani modlitwy.
Byliśmy bardzo bogaci, podróżowaliśmy prywatnym samolotem albo heliko
pterem, dokąd tylko zamarzyliśmy. Jednakże nasze życie rodzinne z czwórką
dzieci układało się coraz gorzej, aż do
momentu, gdy pewnego dnia poznaliśmy orędzia Matki Bożej z Medziugorja
i rozpoczęliśmy nowy etap w naszym
życiu. Resztę opowiedział już wcześniej
Patrick. Chciałabym tylko dopowiedzieć,
że dziękujemy Panu i Matce Bożej za to,
że dziś możemy żyć w Medziugorju!

4/2007
Wywiad z Ivanem Dragicevicem 26 czerwca 2007 roku w Medziugorju

OTWÓRZCIE SIĘ
NA ŁASKĘ BOGA!
– Ivanie, minęły obchody
świąt w Medziugorju. Jak je
przeżyłeś?

– Dla mnie obchody tych świąt są
zawsze czasem wyjątkowym. Dwa świątecznie obchodzone dni stanowią punkt
kulminacyjny tego, co rozpoczęliśmy
wcześniej nowenną przygotowującą nas
na przyjście Matki Bożej. Wszystkie dni
odegrały dużą rolę w przygotowaniach.
A im bardziej zbliżaliśmy się do 24 i 25
czerwca, tym więcej przypominało mi
się z tych wydarzeń, jakie początkowo
wydawały mi się przywidzeniem. Miałem
okazję przypomnieć sobie dobre wyda
rzenia, ale również prześladowania i
cierpienia związane z dyktaturą komunistyczną, gdy żyliśmy w strachu i niepewności, a w każdym momencie można
było wpaść w tarapaty.

specyficzne i trudne”. Po nich mówiła do
nas o wszystkim, co było piękne. Jest to
coś wielkiego i cechuje Matkę kochającą
wszystkie swoje dzieci.
– Powiedz nam kilka słów
o tym, co dla was było pięk
ne…

– Nasza sześcioosobowa grupa, która widziała Matkę Bożą, przeżyła pierwsze lata objawień w wyjątkowy sposób. I

to, co przeżyliśmy, zostaje tylko między
nami i Maryją. Ona zawsze nas motywowała i pocieszała słowami: „Nie bójcie
się kochane dzieci, bo ja was wybrałam
i będę was chronić”. Były one w tamtym
momencie na tyle istotne, że bez tych
matczynych, podtrzymujących nas na
duchu słów, nie bylibyśmy zdolni wytr
wać. Ona przypomina nam to 24 i 25
czerwca i także rozmawia z nami na ten

– Sądzisz z dzisiejszego
punktu widzenia, że tak mu
siało być?

– Tak musiało być i nic innego nie
mogło się zdarzyć. Ze wszystkich stron
wywierano naciski i ja sam czułem się
jakby w pułapce, bałem się jutra. Widziałem Matkę Bożą, ale ciągle czułem
się niepewnie, nie od razu uwierzyłem.
Następnego dnia, gdy zaczęliśmy z Matką Bożą rozmawiać, pozbyłem się wątpliwości i czułem się gotowy poświęcić
dla Niej moje życie.
– Ucieszyłem się możliwo
ścią towarzyszenia tobie
i Marii podczas widzenia.
Objawienie trwało trochę
dłużej niż zwykle...

– Spotkanie Matki Bożej jest czymś
szczególnym i wspaniałym. Wczoraj w
czasie objawienia przypomniała nam
początki; to, czego w ostatnich dniach
nie zdążyłem przeanalizować, zajęty
przedświątecznymi przygotowaniami.
Matka Boża przywołała w naszej pamięci tamte chwile, mówiąc: „Dzieci, przypomnijcie sobie minione dni, szczególnie te
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temat. Mogę powiedzieć, że są to dni
niezwykłe.
– Ivanie, obserwowałem
cię podczas objawienia i za
uważyłem, że twoja twarz
zupełnie się wtedy odmie
nia...

– Powtarzam często, że Matka Boża
przychodząc na ziemię, przynosi ze so
bą światłość z nieba. Jak tylko Ona się
zjawia, naturalne jest, że światłość niebieska opromienia nas i można widzieć
zmianę na naszych twarzach – zmieniamy się pod wpływem przyjścia światłości
nieba na ziemię.
– Czy możesz powiedzieć
nam coś więcej o tym świe
tle?

– Gdy Matka Boża przychodzi, dzieje
się to według pewnego porządku: najpierw zsyłane jest światło, które zwias
tuje Jej przybycie, następnie Ona się
zjawia. Tego światła nie można porównać z niczym innym na ziemi. Za Matką
Bożą widoczna jest daleko rozciągająca
się przestrzeń nieba. Nic wtedy nie słyszę, wpatruję się jedynie w piękno światła, nieba. Nie wiem, jak to opisać, ale
odczuwam pokój i szczęście, szczególnie gdy Matka Boża od czasu do czasu
przychodzi z Aniołami, wówczas niebo
wydaje się być jeszcze bliżej.
– Chciałbyś tam zostać na
zawsze?

– Pamiętam doskonale, jak Matka
Boża zabrała mnie pewnego razu do
nieba i postawiła na małym pagórku.
Wydawało się tak małe, jakbym był pod
„niebieskim Krzyżem” i pod nami na dole
znajdowało się niebo. Matka Boża uś
miechnęła się i zapytała, czy chcę tam
pozostać, a ja odpowiedziałem: „nie, nie,
jeszcze nie, myślę, że Ty, Matko jeszcze
mnie potrzebujesz”. Wtedy Ona odwróciła głowę i wróciliśmy na ziemię.
– Jesteśmy u ciebie w kap
licy, którą zbudowałeś, by
prywatnie przyjmować piel
grzymów w czasie trwania
objawień oraz by znaleźć
spokojne miejsce na twoją
modlitwę.

– Moja dotychczasowa kaplica znajdowała się w moim domu. Był to pokój,
który służył spotkaniom z Matką Bożą.
Jednak był zbyt ciasny, by pomieścić
odwiedzających oraz pragnących mi
towarzyszyć podczas objawień. Dlatego
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zdecydowałem się na budowę większej
kaplicy, w której ku mojej radości mogę
przyjmować grupy pielgrzymów, a także osoby niepełnosprawne. Jednakże
kaplica nie została zbudowana z myślą
jedynie o pielgrzymach, jest to także dla
mnie cichy zakątek, w którym mogę razem z moją rodziną odmówić różaniec
tak by nam nikt nie przeszkadzał. Nie ma
tu Najświętszego Sakramentu, a więc
nie mogą być odprawiane msze święte.
Jest to po prostu miejsce, gdzie można
uklęknąć czy też usiąść i się pomodlić.
– Twoim zadaniem jest mo
dlić się w intencji rodzin i
księży i wstawiać się za nimi
u Matki Najświętszej. Jak
możesz pomóc dziŚ rodzi
nom, które znajdują się w
chwilach ciężkich pokus?

– Sytuacja współczesnej rodziny jest
z pewnością bardzo trudna, ale jako
ten, który codziennie widzi Matkę Bożą,
mogę powiedzieć, że nie jest beznadziejna. Matka Boża objawia się od 25
lat, by nam pokazać, że nie ma sytuacji
bez wyjścia. Jest Bóg, wiara, nadzieja i
miłość. Matka Boża podkreśla, że w rodzinie te cnoty muszą stać na pierwszym
miejscu. Kto w tych czasach może żyć
bez nadziei? Nikt. Nawet niewierzący.
Społeczeństwo konsumpcyjne oferuje rodzinom bardzo dużo, jednakże bez
rozwoju na płaszczyźnie wiary i poświęcania czasu na modlitwę, rodzina zaczyna duchowo umierać. Dlatego próbuje
się zastąpić materializm duchowością.
To jest możliwe. Z takiego dna Matka
Boża chciałaby nas wyciągnąć. Wszys
cy żyjemy dzisiaj w bardzo szybkim
tempie narzucanym przez świat i najłatwiej usprawiedliwić się brakiem czasu.
Jestem jednak przekonany, że każdy
znajduje czas na to, co kocha robić. Jeśli
pragniemy żyć przesłaniami Matki Bożej,
musimy znaleźć czas dla Boga. Dlatego
rodzina musi się codziennie modlić: cierpliwie i nieustannie. Dzisiaj nie jest łatwym zadaniem zgromadzić do modlitwy
dzieci, które mają tyle innych rozrywek.
Nie jest łatwo wyjaśnić im sens modlitwy,
jednak właśnie przez wspólną modlitwę
zrozumieją, jak jest ona ważna.
W mojej rodzinie staram się żyć według pewnego rytmu modlenia się. Gdy
jestem w Bostonie z moją rodziną, modlimy się rano, w południe i wieczorem.
Natomiast, gdy jestem bez rodziny tu

w Medziugorju, moja żona modli się z
dziećmi. By tego dokonać, najpierw musimy przezwyciężyć siebie w pewnych
sprawach, ponieważ mamy własne marzenia, życzenia i tęsknoty. Gdy przychodzimy zmęczeni do domu, powinniśmy
całym sercem poświęcić się życiu rodzinnemu. To jest zadanie ojca rodziny.
Nie możemy powiedzieć, że nie mamy
czasu, bo jesteśmy zmęczeni. My, rodzice – jako filary rodziny – powinniśmy
swoją postawą dawać przykład. Poza
tym na rodzinę wpływa wiele czynników
z zewnątrz, takich jak społeczeństwo,
ulica, niewierność… patrząc obiektywnie, rodzina jest raniona z wielu stron. W
jaki sposób małżonkowie zawierają dzisiaj związek małżeński? Bez jakiegokolwiek przygotowania! Ilu z nich upatruje w
małżeństwie własnych korzyści, spełnienia iluzji? Na tego typu motywacjach nie
można budować rodziny. Jeśli przychodzi na świat potomstwo, wielu rodziców
nie czuje się na siłach, by podjąć się ich
wychowywania. Nie są gotowi sprostać
nowym wyzwaniom. Jak mamy pokazać
dzieciom, co jest dobre, skoro sami nie
jesteśmy gotowi się tego uczyć czy też
próbować? Matka Boża zaznacza wyraźnie w swoich orędziach, że powinniśmy modlić się o świętość rodzin. Jest
ona istotną kwestią, gdyż nie ma żywego
Kościoła, gdy brakuje żywych, świętych
rodzin. Rodzina powinna się dużo modlić, by mogły zapanować miłość, pokój,
szczęście i harmonia.
– Co chciałbyś przekazać
na końcu naszej rozmowy z
okazji 26-lecia objawień?

W ciągu tych lat wiele razy rozmawialiśmy o tym z Matką Bożą, ale Ona
pragnęła z nami realizować programy i
projekty, które jeszcze nie zostały wypełnione. Musimy się w dalszym ciągu
modlić i stosować się do tego, do czego
Ona nas zaprasza, być żywym znakiem,
narzędziem w Jej rękach, całkowicie powierzyć się łasce Bożej. Wczoraj Matka
Boża dokładnie to zaznaczyła, mówiąc:
„Otwórzcie się na łaskę Boga!” W Ewangelii jest napisane, że duch ochoczy,
lecz ciało słabe, dlatego stale musimy
otwierać się na łaskę Ducha Świętego,
by móc podążać drogą ewangelicznych
zasad.
Przekład z niemieckiego:
Alicja B.
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Orędzia
Matki Bożej dane
parafii
w Medziugorju
i światu
25 listopada 2007:
Drogie dzieci, dziś, kiedy świętujecie uroczystość Chrystusa Króla
całego stworzenia, pragnę, aby On
był królem waszego życia. Jedynie
dając, drogie dzieci, możecie pojąć
dar ofiary Jezusa na krzyżu dla każdego z was.
Drogie dzieci, dawajcie czas
Bogu, aby On was przemienił i aby
was napełnił swą łaską, abyście wy
stali się łaską dla innych. Ja jestem
dla was, drogie dzieci, łaskawym
darem miłości, pochodzącym od
Boga, dla tego świata pozbawionego pokoju.
Dziękuję, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie.
25 października 2007:
Drogie dzieci, Bóg posłał mnie
do was z miłości, abym was wprowadziła na drogę zbawienia. Wielu
spośród was otwarło swe serca i
przyjęło moje orędzia, lecz wielu
zgubiło się w drodze i nigdy nie
poznało Boga miłości pełnią swego serca. Oto dlaczego wzywam
was: bądźcie miłością i światłem
tam, gdzie są ciemności i grzech.
Ja jestem z wami i błogosławię was
wszystkich.
Dziękuję, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie.
25 września 2007:
Drogie dzieci, dziś znowu zachęcam was wszystkich do tego, aby
wasze serca rozpaliła miłość najbardziej gorąca jak to możliwe do
Ukrzyżowanego. Nie zapominajcie,
że to z miłości do was On oddał Swe
życie, abyście zostali ocaleni. Drogie dzieci, rozmyślajcie i módlcie
się, aby wasze serca otwarły się na
miłość Boga.
Dziękuję, że odpowiedzieliście
na Moje wezwanie.

Wywiad z Bernardo Cazzaro, arcybiskupem archidiecezji
w Puerto Montt, Chile.

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY
NIE WIDZIELI, A UWIERZYLI
Jego Eminencja, Bernardo Cazzaro
OSM był trzecim arcybiskupem Puerto
Montt. Urodził się w Monastier di Treviso
we Włoszech, 29 listopada 1924 roku,
jako syn Luigi Cazzaro i Luise Bertollo.
2 lipca 1970 roku otrzymał chilijskie obywatelstwo. Jest zakonnikiem ze Zgromadzenia Serwitów Maryi. Od roku 1942
mieszkał w okolicach Wenecji. Uroczyste
śluby złożył w Rzymie 22 września 1946
roku. Studiował w Rzymie teologię, oraz
literaturę na Katolickim Uniwersytecie w
Mediolanie. Przyjął święcenia kapłańs
kie w bazylice laterańskiej w Rzymie.
Większość życia spędził jako misjonarz
w Chile. Po rezygnacji z posługi biskupiej, powrócił do rodzinnej Italii, by służyć pomocą jako doradca i spowiednik
w sanktuarium maryjnym Monte Berico.
Lidija Paris rozmawiała z nim o wrażeniach z Medziugorja, gdy przybył tu z
grupą pielgrzymów prowincji Vittorio Reneto w maju 2007 roku.
– Eminencjo, to jest Wasz pierwszy pobyt w Medziugorju. Co skłoniło
Eminencję do przybycia tutaj?
– Tak, jestem tu pierwszy raz, a zostałem zaproszony do przyjazdu przez
grupę pielgrzymów.
Już podczas pobytu w Chile słyszałem
o Medziugorju, ale bardzo mało. Chile
leży dosyć daleko geograficznie ale także mentalnie od tych wydarzeń. Po powrocie do Włoch słyszałem we włoskim
Radiu Maryja, ojca Liviusa mówiącego o
orędziach z Medziugorja. Chciałem poznać Medziugorje osobiście, a nie tylko
słyszeć, co inni mówią. Cieszę się, że
przyjąłem zaproszenie i że tu jestem.
Jesteśmy na miejscu całe cztery dni,
nie licząc dni dojazdu, a to jest zdecydo
wanie za krótko. Razem przeżywamy i
oglądamy w tych dniach piękne wydarzenia. Grupa ma wspólny program, ja
jednak wolałbym sam przeżywać takie
chwile.
– A pierwsze wrażenia?
Jak najbardziej pozytywne! Doświad-

czam osobiście, że to, co wcześniej
słyszałem jest prawdą, odkryłem nawet
więcej niż sobie wyobrażałem. Myślę
teraz o pewnych dwóch sferach. Z jednej strony miejscowe warunki – oprócz
miejsc objawień jest tu wiele zakątków,
w których panuje atmosfera sprzyjająca
modlitwie, do których przychodzą wierni.
Nie miałem o tym pojęcia! Wiedziałem,
że tutejszy kościół ma dwie wieże, jak
widzę teraz - jest do tego przepiękny i
solidny. Z drugiej strony, zadziwiła mnie
ilość przybywających ludzi, tak duży zapał i życzliwość. Można zauważyć, że
każda grupa stanowi małą wspólnotę,
która działa wspólnie sercem i duszą. W
momencie wspólnej modlitwy i działania
są wypełnieniem słów Ewangelii. Zrobiło
to na mnie ogromne wrażenie. Można
czytać orędzia z mniejszym lub większym zaangażowaniem, jednak liczba
ludzi, która tu przybywa, żeby zobaczyć,
odczuć, doświadczyć – naprawdę robi
wrażenie!
– Czy miało miejsce spotkanie z
osobami, które dostępują objawień?
– Nie zabiegałem o takie spotkanie.
Widziałem objawienia, które miała Mirjana. Dziękuję Bogu, że trwają tak długo,
ponieważ są łaską nie tylko dla widzących, ale także dla nas.
W rzeczywistości Matka Boża ukazuje się przez nich nam wszystkim. Jednak
coś innego wydaje mi się ważniejsze.
Jezus powiedział: „błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli”. Napełnia mnie
pokój, ponieważ dzięki orędziom wiem,
jak mam postępować, nawet jeśli nie
słyszę ich bezpośrednio od Matki Bożej.
Poprzez media orędzia mają szansę
trafić do ludzi w bardzo wielu regionach
świata... Nie każdy ma możliwość przyjechania i sprawdzenia, co jest prawdą,
a co nie.
– Wspomniane objawienia spowodowały postanie ruchu kościelnego,
który promienieje na cały świat.
Tak, ponieważ jest to zgodne z ludz-
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ką psychiką, która zawsze poszukuje
czegoś nowego. Jeśli jest to w dodatku
piękne, powoduje pewien mechanizm,
nawet nawrócenie. Znana jest ludzka
potrzeba dążenia do nowego, a my jesteśmy szczęśliwi, gdy nowe jest dodatkowo piękne. Wielu ludzi w ten sposób
odkrywa własne miejsce w Kościele, nawraca się. Bóg, który jest naszym Stworzycielem, uczynił cud, bo wielu tylko
cud porusza.
– Objawienia trwają już od 26 lat...
– Czas objawień to oddzielny temat,
nie widzę w tym problemu, nie wymagam od Boga zdawania rachunków. To
mnie wystawi się rachunek – a nie Jemu!
Czy Bóg chce się objawić dwa czy dwadzieścia razy – czy ktokolwiek może Mu
doradzać? To nie jest obraz, tylko ramy.
Treścią obrazu jest przekaz Boga, Jego
wola, problemy, jakie powinniśmy rozwiązać. On chce nas i cały świat zmieniać, nawet jeśli mamy twarde serca - On
jest cierpliwy. Powoli będzie nas wychowywał przez orędzia, które są w istocie
odbiciem Ewangelii. Gdybyśmy czytali
częściej Ewangelię, nie potrzebowalibyśmy przesłań. Jednak my zaniedbaliśmy
i Ewangelię i przesłania. Objawienia nie
są czymś niezwykłym i ciężkim. My jednak musimy otworzyć nasze serca. Jezus mówił o tym już 2000 lat temu.
– W historii znajdujemy wiele osób,
które miały widzenia przez całe życie,
jednak nie były one ujawniane. Z tego
miejsca wszystko dociera do opinii
publicznej.
– Bóg ma Swoje plany. A poza tym
istnieją charyzmaty, które zawsze przynoszą dobre owoce w Kościele i we
wspólnotach. Czasami charyzmaty są
ukryte, ale nie zawsze są prywatne.
Ich zadaniem jest przyczynianie się do
wspólnego dobra, a nie tylko dobra jednostki. Tutaj charyzmaty są widoczne
dla wszystkich, znane i dostępne.
– Co sądzi Jego Ekscelencja o kapłańskiej posłudze proboszcza?
– Matka Boża wybrała miejsce, które
było prowadzone przez Kościół, miejs
ce wypełniania się zamysłów Boga,
nad którym księża przejęli opiekę. Mieli
szczęście zastać tutaj wybitnych ojców
franciszkanów, wspólnotę wyświęconych ojców. Jednak Matka Boża mówi
do wszystkich księży, którzy powinni być
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ludźmi modlitwy, wiary i miłości. Ale jeśli parafia jest zbyt duża, ludzie się nie
znają, nie istnieją międzyludzkie, osobiste kontakty. W Chile, gdzie byłem przez
długie lata, nazywamy parafię „wspólnotą
wspólnot”. To znaczy, wiele parafii składa
się z 25- 30 mniejszych parafii, jak winnice, którym przewodzi proboszcz mieszkający w głównej parafii, mniej więcej w
środku danego okręgu. Każda mniejsza
parafia jest autonomiczna i proboszcz
kieruje nią, współpracując ze świeckimi
wiernymi, ponieważ jest za mało kapłanów. Patrząc w tym kontekście, Matka
Boża wybrała parafię, by pokazać nam,
że struktura kościelna powinna być służbą miłości i wierze, pomocną ludziom do
szczęścia, a nie skostniałą hierarchią
administracji.
– Jaką drogą kroczy Kościół, jeśli
chce uznać oficjalnie jakieś miejsce,
w którym coś się wydarzyło, które
przyciąga pielgrzymów, takie jak Medziugorje?
– Kościół musi postępować ostrożnie,
nie tylko dlatego, że szatan może się
ukazywać w postaci anioła światłości,
jak powiedział św. Piotr. Istnieje jeszcze drugi powód, chciałbym przytoczyć
mały przykład: postępowanie sądowe
może trwać długo. Sędzia może wydać
wyrok dopiero po przesłuchaniu wszystkich świadków, jedni twierdzą tak, inni
inaczej, wzajemnie się oskarżają... nie
chodzi tutaj o proces, ale o porównanie, które przyszło mi do głowy. Sędzia
musi wsłuchiwać się. Gdy wszyscy zostali przesłuchani, sędzia ma wiedzę i
może wydać wyrok. Objawienia w Fatimie miały miejsce w roku 1917, natomiast Kościół dopiero w 1942 roku „dał
im zielone światło”, uznał je całkowicie,
a więc po 25 latach. Wprawdzie wierni
modlili się tam, powstała wspólnota wierzących, ale Kościół przez długi czas
nie wydawał oficjalnego zatwierdzenia.
Nie przyczyniło się to do zmniejszenia
duchowych owoców objawień. Zatem
gdy pytamy, czy te zjawiska mają swe
źródło w Bogu, dociekliwość jest zrozumiała. Nie osądzam sposobu oceniania,
ale pytam, co jest ważne? Istotniejsze
wydają mi się owoce, które z tego się
rodzą. Zbliżając się do drzewa pełnego
owoców, nie patrzę, czy korzenie były
chore czy zdrowe, widzę piękne owoce,
zrywam je, smakuję i podaję innym. Jeśli

owoce są dobre, korzenie tym bardziej,
tak mówił Jezus. Jeśli jednak ktoś mówi,
że nie wierzy, rozumiem go, bo szanuje
zdanie jednostki, nie można go osądzać,
bo Kościół daje nam wolność wyboru.
Tylko ”wyznanie wiary” musimy przyjąć
jako treść wiary i koniec. Wszystko inne
jest naszą prywatną sprawą. Nie dokopuję się do korzeni. Biorę pod uwagę
owoce, owoce nawrócenia, wezwania
i treść orędzi. To wszystko zawarte jest
w Ewangelii, której nie można odrzucać, nawet jeśli wydają ci się tak mało
znaczące jak okruchy, jednak wszyscy
jesteśmy jak dzieci i Matka Boża nam je
daje. Stajemy się dziećmi i potrzebujemy
nowej ewangelizacji. Matka Boża mówi
do nas w prosty sposób, daje nam małe,
lecz wymagające zadania, byśmy umieli
żyć Ewangelią, którą prawie zapomnieliśmy. To jest ważne. Pozwólmy Kościołowi na spokojną i wolną drogę sprawdzania, badania argumentów za i przeciw,
zwoływanie komisji. Mówi się, że „Kościół powinien potwierdzić”. Kto jest tym
Kościołem i kim my jesteśmy? My jesteśmy Kościołem, a my to już uznaliśmy.
Potrzebujemy jednak odpowiedzialnej
za to hierarchii, która potwierdzi, że nie
popełniamy błędu i poprze wydarzenia
swoim autorytetem. Kiedy idę do stołu,
nie patrzę, co się dzieje w kuchni. Wystarcza mi, że przyniesiono mi dobry
posiłek, jem i jestem zadowolony. Co
dotyczy kuchni, zaufałem innym. Nie
będę odmawiał zjedzenia posiłku tylko
dlatego, że nie wiem, czy przestrzegano
w kuchni wszystkich przepisów dotyczących higieny. To jest małe porównanie...
rozumiem trudności biskupów, ponieważ często obarczano nas takimi przesłaniami... to są także bzdury w prasie,
które wieczne zbawienie uzależniają od
własnej inicjatywy. Nie pozwólmy się
oszukać! Są fałszywe objawienia, według których zbawienie nie przychodzi
w Chrystusie, lecz przez twój różaniec,
twoje pielgrzymki, a nie przez spowiedź,
Eucharystię i nawrócenie.
– A co sądzi Eminencja o postach?
– Posty są godne uwagi, dużo o nich
myślałem. Mają rozsądne wymiary, mają
pomóc lepiej skorzystać z rzeczy. Niebezpieczna jest ze strony nierozsądnych
ludzi skłonność do przesady, a przez
to rujnujemy nawet coś pożytecznego.
Niweczymy wiele rzeczy, bo wszyscy
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jesteśmy grzesznikami.
Nie doceniamy pożywienia, bo jemy za dużo, a
w taki sposób też traci
się zdrowie. Później pod
dajemy się kuracjom, biegamy, staramy się dużo
ruszać... a Matka Boża
mówi: „pośćcie dwa razy
w tygodniu!”. A więc Jej
prośba jest dobra. Ten
rodzaj postu powinien
praktykować każdy, kto
może. Nie wszyscy mogą
sobie na to pozwolić,
jednak można pościć też
na inne sposoby. Są rzeczy, których używamy w
niewłaściwy sposób, np.
telewizja. Według mnie
najwłaściwszym postem,
którego
potrzebujemy
jest rezygnacja ze szkodliwych i niemoralnych
programów w telewizji i internecie.
– Matka Boża zaprasza nas do
czczenia i uwielbiania Krzyża...
– Bo zapomnieliśmy o Krzyżu, o którym mówi Jezus w Ewangelii. Uwielbienie Krzyża jest formą pobożności, która
powinna odzwierciedlać się w życiu. Musimy wychowywać i uczyć dzieci, że nie
można poddawać się własnym kaprysom. Gdy byłem dzieckiem, uczono nas
wiązać „bukieciki” z małych poniesionych
ofiar, które później zanosiliśmy w maju
Matce Bożej. Uwielbienie Krzyża skupia
uwagę na jednym punkcie - on powinien
rozświetlać wszystko inne. Krzyż, który
nosisz na swoich barkach... cierpienie w
zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem...
Kult powinien przekształcić się w życie, to się Bogu podoba. Byłoby postępowaniem faryzejskim czczenie Krzyża
w kościele, a poza jego progiem czczenie siebie i własnej próżności, odrzucanie i umniejszanie istoty Krzyża, by we
własnym życiu uciekać od niego. I wtedy, gdy krzyż rzeczywiście przychodzi,
napełnia człowieka zwątpienie i nie wie,
co ma robić.
– I jeszcze sprawa spowiedzi. Pielgrzymi z całego świata przybywają,
by tu się spowiadać.
– To jest jeden z najpiękniejszych
owoców tego miejsca. Z pewnością Matka Boża poleciła spowiedź, byśmy spo-

tkali się z Bożym Miłosierdziem i zmienili życie. Przyjechałem z sanktuarium
Monte Berico, gdzie miały miejsce dwa
objawienia Maryi w roku 1426. Panowała wtedy dżuma, Matka Boża poleciła
zbudować kaplicę. Nikt, również biskup,
nie chciał uwierzyć kobiecie o imieniu
Vinzenza Bassini. W ten sposób zaraza
rozprzestrzeniała się kolejne dwa lata.
Niektórzy ludzie modlili się wytrwale
i Maryja ukazała się w tym samym miejscu, stawiając krzyż tam, gdzie miała
zostać wybudowana kaplica. Dzień
przed rozpoczęciem budowy, dżuma
przestała się rozprzestrzeniać, a trzy
miesiące później zniknęła. Matka Boża
pragnie nie tylko naszego uzdrowienia
z cierpienia fizycznego, lecz także duchowego nawrócenia, bo wszędzie jest
wiele grzechów... Bóg żąda nawrócenia,
a wtedy On może uleczyć ciało i duszę.
Codziennie służymy w konfesjonale, ale
to odbywa się we wszystkich sanktuariach i kościołach, gdzie są księża.
– Medziugorje stało się miejscem
odnowy także dla księży. W lipcu
przyszłego roku będą odbywały się
dni skupienia dla kapłanów.
Wspaniale! Kapłani są tak samo ludźmi jak inni. Mamy swoje słabości i potrzebujemy nawrócenia. Nie ma żadnej
gwarancji, że jako kapłani zawsze pozostajemy w łasce!

Podsumowując, nie dostrzegam tutaj
żadnych sprzeczności z wiarą, nic, co
mogłoby zaniepokoić. Jako biskup nie
widzę tu żadnej magii, wszystko odbywa
się zgodnie z normami Kościoła: liturgia,
modlitwa, ofiara, nawrócenia, wszystko
jest w porządku.
Dziękujmy Bogu!
Czy Kościół potwierdzi, że to prawda – dzisiaj czy za dwadzieścia lat – nie
jest to ważne. Nie ma pośpiechu! Przedstawiciele Kościoła powinni mieć wolną
rękę w decydowaniu, przede wszystkim
miejscowy biskup, względnie w naszym
wypadku Watykan. Dla mnie istotne są
obfite i dobre owoce.

Orędzie dane Mirjanie
2 listopada 2007
Drogie dzieci. Dziś wzywam was, abyście
otworzyli swoje serca Duchowi Świętemu
i pozwolili Mu aby was przemienił. Dzieci
moje, Bóg jest najwyższym dobrem i dlatego
jako matka proszę was módlcie się, módlcie
się, módlcie się, pośćcie i miejcie nadzieję,
że to dobro jest możliwe do osiągnięcia,
ponieważ Miłość narodziła się z tego dobra.
Duch Święty wzmocni w was tę miłość i będziecie mogli nazywać Boga swoim Ojcem.
Przez tą najwyższą miłość będziecie szczerze kochać wszystkich ludzi i w Bogu uważać
ich będziecie za braci i siostry. Dziękuję.
Podczas błogosławieństwa Matka Boża
powiedziała: Na drodze, którą prowadzę was
do mojego Syna, ci którzy reprezentują Go
kroczą obok mnie.

25

Vox Domini

Zatracić się w Maryi,
aby promieniowała przeze mnie

René Lejeune

„Łaską obecnego wieku jest Maryja”
mawiał ojciec Jacquier1 o XX wieku. Podobnie można powiedzieć o XIX wieku.
Ojciec Jacquier zmarł w czasie oktawy
święta Niepokalanego Poczęcia, 13 gru
dnia 1942 roku z uczuciem wielkiej miłości do Maryi i Jej matczynego serca. Miał
zaledwie 36 lat.
To była niedziela a on poprosił, aby w
czasie błogosławieństwa Najświętszym
Sakramentem, podczas którego odczytywane było poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi w kaplicy Grona
robotniczego Montparnasse, którego był
kapelanem, zostawiono otwarte drzwi,
żeby echo dochodziło aż do niego, umierającego na łóżku. Zmarł dwie godziny
później, mówiąc przez cały ten czas o
swej drogiej Madonnie i odmawiając
Zdrowaś Maryja. Odnaleziono przy nim
obrazek, z tyłu którego napisał: „Serce
mamusi jest tym, co najpiękniejsze na
ziemi a to jednak zaledwie odblask Niepokalanego Serca. Pogrążmy się w tej
otchłani czułości: tam znajdziemy życie.”
W tym tkwi sekret całego jego duchowego życia, intensywnie maryjnego. To
duchowe życie, ojciec Jacquier ocenia
jako bogate, urodzajne, w intymnym i
nieprzerwanym obcowaniu z naszą niebieską Matką, życie w ukryciu Jej Serca,
jak dziecka niesionego w ożywiającym
łonie, gdzie zapragnął rozpocząć życie
jedyny Syn Boga żywego, Jezus Chrystus. „W Łonie Maryi” mawiali św. Bernard i św. Ludwik Maria Grignion z Montfort. Myśli te opierają się na koncepcie
naszego Bożego pochodzenia, która
czyni nas ukształtowanymi na podobieństwo Boga, czyniąc nas równocześnie
adoptowanymi synami Boga i duchowymi synami Maryi. Jakie miejsce zajmują
te dwa słowa? Łono Maryi i Serce Maryi!
Uzupełniają się i mieszają.
„Łono Maryi” charakteryzuje życiodajną funkcję Najświętszej Dziewicy w życiu duchowym, funkcję podtrzymującej

1 Ojciec Gabriel Jacquier (1906-1942),

z zakonu świętego Wincentego a Paulo,
autor „Życie Maryjne” (1953), książka
już niedostępna.
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życie, będącej środowiskiem, w którym
Bóg przekazuje życie łaską. Życie łaską
to życie Boże, to, które Chrystus w pełni
otrzymał w tajemnicy Wcielenia, również
to, w którym odkupione przez Chrystusa dusze biorą udział, a które czyni je
braćmi i współdziedzicami, co pozwala stwierdzić, że prawdziwie jesteśmy
dziećmi Boga.
Otóż to przekazywanie życia jest rodzeniem, a Maryja, nowa Ewa, nowa
Matka żyjących, w porządku nadprzyrodzonym, współpracuje w tym duchowym
rodzeniu wraz z Chrystusem. Boże życie
to życie Boga a „Bóg jest Miłością” (1 J
4,16). Przekazywanie Bożego życia, to
przekazywanie Bożej miłości naszym
śmiertelnym sercom. Zatem, źródło Miłości, jej „łono”, to serce. Mówienie o
Sercu Maryi to mówienie o duchowym
macierzyństwie, nawet Najświętszej
Dziewicy; to wskazywanie życiodajnego
centrum łaski, sanktuarium miłości. Wybranym fragmentem Ewangelii do mszy
św. o Niepokalanym Sercu Maryi, jest
„Oto Twój syn”. Syn, którego ukrzyżowany Jezus daje Swej świętej Matce w
osobie apostoła Jana. Maryja, od tego
momentu, jest Matką w całej pełni. Żyć w
Sercu Maryi lub w jej łonie to realizować
w sposób najbardziej doskonały, przez
naszą Bożą Matkę, nasze chrześcijańs
kie powołanie, bezcenny dar Boga, który
wzywa nas, abyśmy stali się Jego synami (J 1,12).
W sakramencie chrztu św. bierze swój
początek to Boże i maryjne pochodzenie: wtedy bowiem jesteśmy wyrywani z
zepsutego szczepu grzeszników Adama
i Ewy i wcielani w Chrystusa, naszego
Zbawiciela, poprzez pośredniczące i
matczyne działanie Maryi. Rodzimy się
wówczas jako dzieci zarówno Boga jak i
Maryi. Jesteśmy w pewien sposób zanurzeni w cudownie płodne łono Dziewicy
Maryi, po to, abyśmy się tam stali drugimi Chrystusami, żywymi członkami Jej
pierworodnego Syna.
Oto jeden z najbardziej fundamentalnych aspektów chrześcijaństwa: życie
„na podobieństwo Boga”, wcielenie w

Chrystusa, Boże pochodzenie, łączność
z trzema Osobami Trójcy Przenajświętszej. To w tym tkwi pewna droga do
świętości. Życie zjednoczone z Sercem
Maryi, życie cnotami boskimi, życie moralne z rozwijaniem wszelkich chrześcijańskich cnót w świetle Maryi.
Aspekty nabożeństwa
do Serca Maryi
W nabożeństwie maryjnym należy,
przede wszystkim, mieć wiarę oświetlającą misję Maryi tak względem Jej jedynego Syna, którego poczęła w swoim
dziewiczym łonie jak i względem nas samych, zjednoczonych z Jezusem. Trzeba
wydobyć nasze duchowe pochodzenie z
Jej najczystszego i płodnego łona.
Następnie konieczne jest uciekanie
się codziennie do Ducha Świętego; tylko
On może nam dać głębokie zrozumienie
macierzyńskiej misji Maryi. To właśnie
On, Duch Święty, uczynił płodną Najświętszą Dziewicę.
Trzeba również poświęcenia i świadomego, pełnego ofiarowania nas samych,
intymnego sanktuarium naszych dusz
Niepokalanemu Sercu Maryi. Poświęcenia, w głębokim i teologicznym znaczeniu
tego słowa, które odnawia, potwierdza i
intensywnie urzeczywistnia poświęcenie,
dokonane na naszym chrzcie, w czasie
którego staliśmy się dziećmi Bożymi. Co
więcej, należy nieprzerwanie kontemplować Boże tajemnice Jezusa dzielone
z Maryją; tajemnice, których Ona nie
przestała rozważać i które nam ukazuje,
aby odżywić nimi nasze dusze: „ Maryja
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swym Sercu” (Łk 2,19).
Dzięki temu ustawicznemu przyswajaniu tajemnic Chrystusa i Maryi, Jezus
stanie się istotnie naszym życiem. W
tym celu - żarliwe i dobrze pojęte nabożeństwo Różańca świętego, który
sprawia, że żyjemy prawdziwie i głęboko w Boskim Sercu Jezusa jak i w najczystszym Sercu Jego Matki - będziemy
wciąż odkrywać coraz to więcej skarbów
„Zdrowaś Maryja”. Rozumiemy, jak istotne jest powtarzanie Jej bez ustanku:
„Pan z Tobą”. Z Tobą jest Chrystus,
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Bóg i człowiek zarazem. Twoje życie jest
naszym, we wszystkich tajemnicach naszego odkupienia.
To wszystko sprawia, że wchodzimy
w głębię istnienia tej komunii życia Jezusa i Jego Najświętszej Matki, powtarzając często Maryi: «Cały jestem Twój,
Święta Dziewico, w tym działaniu, w tej
modlitwie, w tym cierpieniu, jak Jezus,
pracując i ofiarowując wszystko w duchu
Jezusa, czyli także Twoim.»
Wreszcie, aby zaznaczyć siedem sto
pni w tej mistycznej drabinie, jaką jest
Maryja, po której wchodzimy do Nieba,
siódmy stopień to kontemplacja Jej samej, kiedy w momencie naszej śmierci
zejdzie do nas pełna miłości i dobroci,
gdy będziemy oddawać nasze ostatnie
tchnienie; przygarnie je do swego matczynego Serca i zaniesie je do raju, naszej wiecznej ojczyzny, rodząc w nas w
obfitości życie Chrystusa.
Takie jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi jako skutecznego
sposobu do osiągnięcia duchowości,
jako pewnej i szybkiej drogi do osiągnięcia jedności z Bogiem.
Pośród wielu wyrazów maryjnego
kultu i nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca, dosięgającego szczytowego
punktu we wniebowzięciu ciała Matki
Boga, oto osiągnięty zenit, pozwalający
nam, w XX wieku jak i w rozpoczynającym się XXI w., powtórzyć: „Łaska tego
nowego wieku i tysiąclecia to Maryja”.
Łono Maryi
Wieczną kryjówką Słowa jest łono
Ojca. Stamtąd prmieniuje Ono, oddając
się stworzeniom. W tym promieniowaniu
trwa jednak ukryte a Jego schronieniem
jest łono Maryi. To właśnie w Niej Syn
został poczęty, rozwinął się. To pod Jej
opieką wzrastał w latach, w łasce i w
mądrości. To za Jej pośrednictwem objawia Swą chwałę na weselu w Kanie, to
w Jej obecności poświęca się w ofierze
na Krzyżu, to na Jej kolanach spoczywa po raz ostatni po zdjęciu z Krzyża.
To Ona jednoczy się z Nim najbardziej
w chwale Jego Wniebowstąpienia, to
wreszcie do Niej, otoczonej Apostołami
w modlitewnym zgromadzeniu, posyła
Swego Ducha. Aby spotkać Oblubieńca,
należy wejść w Maryję odrywając się od
wszystkiego. Duchowa jedność z Maryją
powinna się dokonywać jako całkowity
dar z nas samych dla Jej matczynego
Serca. Ona oddała się Bogu dla mnie,

ja oddam się Jej, aby pociągnęła mnie
ku Miłości.
Na początku dusza powinna zaangażować swe zdolności naturalne i nadprzyrodzone, aby zwrócić się do Boga w
celu wykazania swej dobrej woli. Zjednoczenie z tajemnicami Różańca i naśladowanie Jezusa i Maryi jest więc słuszne
i odpowiednie. Jest to godzina czynnej
miłości z wszelkimi jej zdolnościami do
gorliwości i czułości. Kiedy dusza została
wprowadzona na bierną drogę powinna
porzucić wszelkie osobiste poczynania;
powinna starać się unicestwić się we
wszystkich swoich działaniach i oddać
się Dobremu Bogu i Świętej Dziewicy,
którzy przejmą kierowanie tym życiem.
Tak więc niech dusza realizuje coraz
bardziej swój chrzest jednocząc się w
prosty sposób z Sercem Maryi poprzez
wiarę. Ufność i miłość są do jej dyspozycji w celu otrzymania Miłości.
Minął więc już czas, kiedy to dusza
sama z siebie jednoczy się z tajemnicami, kiedy to sama z siebie podejmuje dzieła apostolskie. Święta Dziewica
przejmie w swoim czasie inicjatywę we
wszystkim. Ona powinna stawać się
coraz bardziej życiem duszy. A zatem
dusza rezygnuje z własnego życia, w
całkowitej cichości, znosząc z miłością
wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne ciosy. Początkowo, doświadcza się przeważnie śmierci; należy więc cierpliwie
czekać i znosić oczyszczające działanie
miłości Maryi. Bądźmy pewni naszej
Matki. Ona udzieli nam Miłości na miarę
naszego oddania Jej siebie. To właśnie
wtedy będzie mogła posłużyć się nami w
celu uczczenia Boga w tej czy tamtej ze
swoich tajemnic, w celu służenia Mu w
tym czy innym apostolskim i miłosiernym
dziele.
Trzeba oddać się Maryi z prostotą
dziecka, aby dostarczyć Jej matczynego
szczęścia z możliwości udzielania nam
miłości do Boga i do dusz. Trwajmy w
Niej, a Ogień Miłości pochłonie stopniowo nasze ciemności. Poprzez chrzest,
jesteśmy zanurzeni w Maryi, symbolizowanej przez wodę; to właśnie w niej
jesteśmy pod uświęcającym działaniem
trzech Osób Boskich. Jak właśnie w Niej
Jezus został ukształtowany, tak samo
jest z każdym z pozostałych członków.
Tu na ziemi jesteśmy embrionami Chrystusa w Maryi, naszej Matce; i w Niej
tylko jesteśmy pod ojcowskim wpływem
Boga, łaska bowiem związuje nas ściśle

z Przenajświętszą Trójcą poprzez samego Jezusa, ściśle złączonego z Maryją w
całym dziele naszego odkupienia. Dlatego trzeba rozwinąć nadprzyrodzoną psychologię w środowisku z góry urządzonym dla nas przez Boga „w łonie Maryi”.
Zatracić się w Maryi
Zatracić się w Maryi to wystawić się
na Boże oddziaływanie. Kiedy tworzymy
z Maryją jedno, jak embrion w matczynym łonie, Jej czyny, Jej intencje, Jej
miłość stają się naszymi; zatracając
się w Niej w ten sposób, zamiast ofiarowywać Bogu nasze małe pragnienia,
łączymy się duchowo z tymi Maryi, co
jest nieskończenie bardziej chwalebne dla Ojca Niebieskiego. Maryja jest
dla nas wszystkim, podobnie jak matka
dla płodu. Bądźmy pewni naszej matki;
nie liczmy na nasze czyny, aby zbliżyć
się do Boga, Boga świętego w Trójcy.
Łączmy się duchowo z Maryją. Wszelkie
pragnienie uświadomienia sobie tajemniczych działań Maryi w nas jak i z naszym udziałem, to poszukiwanie miłości
własnej i brak ufności naszej Matce.
Należy zatem nauczyć się żyć w Maryi
nieprzerwanie, z ufnością. Bądźmy też
pewni, że w duchowym porządku nie ma
dystansu. Istnieje prawdziwa duchowa
łączność między nami a naszą Matką,
zgodna z tym, w co wierzymy: „wierzę w
świętych obcowanie”. Maryja jest w nas,
obecna duchowo, a my jesteśmy w Niej;
to w Niej posiadamy Boga. Trzeba więc
żyć w Sercu naszej Matki przez wiarę.
Ona jest we mnie, ja jestem w Niej, dzięki jeszcze większej bliskości od tej, która
istnieje między matką a dzieckiem, które
ta nosi w swoim łonie. Tu jest jedynie
łączność materialna, tam – łączność duchowa. Jakim szczęściem jest móc myśleć: „Jestem w ‘Sercu Maryi’, mojej tak
czułej i tak potężnej Matki”.
To właśnie tam Boża miłość złożyła
mnie w dzień mojego chrztu. Czy myślę
wystarczająco o tym? To właśnie tam
Bóg pragnie przekazać mi obfitość Jego
życia. Miłość Maryi to miłość matczyna,
jaką żywi Ona do nas. Podobnie jak każda matka kocha każde ze swoich dzieci, tak Ona także nas kocha, każdego z
nas, z całego Serca. Miejmy ufność w
matczyną miłość Maryi, bezwarunkową
miłość do każdego ze swoich dzieci. Ona
ukochała mnie i oddała się dla mnie. W
zamian, doznaję przywileju kochania
Jej i oddania Jej siebie bezwarunkowo.
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Należy działać z Maryją tak, jak malec
ze swoją matką. Jeśli doznaję przykrości
mogę wypłakać się Maryi. A jeśli ogarnia
mnie radość podzielę ją z Nią. Jeśli mam
trudność, ciężar do uniesienia, zwracam
się do Niej, aby pomogła mi w jego udźwignięciu. Podobnie jak malec, czuję się
jak embrion, który żyje jedynie w łonie
swej matki; chcę pozostać malcem, aby podobać się Maryi i
sprawić jej radość z możliwoś
ci kochania mnie tak, jak Ona
jedna potrafi to robić, ażeby nauczyła mnie kochać Jezusa.
Wszystko posiadać
w Maryi
Zdać sobie sprawę z tego
cudownego faktu, że wszystko,
co posiadam w Maryi jest up
ragnione i święte. W Niej jed
noczę się z Przenajświętszą
Trójcą i uczestniczę w obcowaniu świętych. W Niej zanurzam
się w Drogocennej Krwi, ofiaruję Eucharystię; w Niej jednoczę
się z Sercem Jezusa. Podczas
mszy św. łączę się duchowo
nie z moimi ubogimi intencjami,
ale z intencjami Najświętszej
Dziewicy, które przewyższają
wszystko, co jesteśmy w stanie
powziąć.
Czy pokładam dość ufności
w Maryi, czy dostatecznie polegam na Niej? Czy powierzam
się wystarczająco Jej działaniu?
Prawda, że sam chcę działać i
zdawać sprawę z mojego życia, z mojej miłości? Najwyżniejszym, co należy uczynić,
to dostosować się do Bożego
planu i trwać w tym, w czym
Jego miłość nas zanurzyła, nie
mieszając w to miłości własnej.
Maryjne życie, to autentyczna
pokora polegająca na rozpoznaniu, że
jest się niegodnym i niezdolnym stawić
przed Bogiem, co zakłada duch wiary
pozwalający nam uświadomić sobie
nasze nadprzyrodzone rzeczywistości i
dopasować do nich nasze życie. Wiara:
czyż nie jest ona niewinnością spojrzenia pełnego miłości, które malec rzuca
na swą mamusię adorując jej piękno?
Oto Matka twoja
Z Krzyża, Jezus powiedział do Jana,
ucznia, którego miłował, bo ten najbar-
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dziej zrozumiał przesłanie miłości: „Oto
matka twoja”. Jan reprezentował nas
wszystkich. Zatem Matka Dobrego Boga
jest moją Matką! Naprawdę należę do
Boskiej rodziny! W Jezusie, mam Boga
za Ojca, Jego Duch zamieszkuje mnie
tak, jak Jego dom, Jego Matka jest moją
Matką, a Bóg jest moim dziedzictwem.

Tak więc, zawsze zanurzony w moim
Ojcu, w mojej Matce, w Miłości, czegóż
miałbym się lękać? Czy mogłoby mi zabraknąć ufności? Czy mógłbym myśleć
o czymś innym, interesować się czymś
innym niż pozwolić Miłości – którą, co
do mnie, kocham wyłącznie, czule – pochłonąć się?
Jezus przedstawia się jako dobry Pasterz, który oddaje Swe życie za owce.
Czyż nie powinienem, za Jego przykładem, oddać swoje życie, całe życie za
dusze, aby zdobyć serca dla miłości

mojego Boga i mojej Matki? Oddać swoje życie poświęcając się tak, jak Jezus
uczynił to na Krzyżu, zapominając o
moim „ja”, zatracić je w Maryi przez miłość i w ten sposób ocalić dusze. A kiedy ktoś prosi mnie o działanie, muszę
trwać w Maryi. To w Niej właśnie będę
najbardziej do dyspozycji dusz, bez własnej woli, bez własnych poczynań wzbudzanych przez miłość
własną, chęć sukcesu i ludzką
chwałę. To miłość zbawia, a
nie – działanie. Tak jak Jezus
zna Swe owce i woła każdą po
imieniu, tak też i Maryja zna
mnie i woła mnie po imieniu. Jej
spojrzenie zanurzone jest we
mnie nawet wtedy, gdy przepełnione jest upomnieniem. Takie
spojrzenie sprowadza mnie na
dobrą drogę. Poprzez chrzest,
bierzmowanie, posiadam wszelkie możliwości do zgłębienia tajemnicy Maryi. Obym wpatrywał
się w Nią zawsze z miłością.
Poprzez Nią będę kochał i podziwiał Dobrego Boga. Tak, zatracić się w Maryi, aby promieniowała przeze mnie!
René Lejeune
Przekład z franc. Marta Z.

Maryjo, Matko
moja i Pani moja,
oddaję Ci duszę
i ciało moje, życie
i śmierć moją i to
co po niej nastąpi.
Wszystko składam w Twoje ręce,
o Matko moja.
Okryj mnie swym
płaszczem dziewiczym...
i udziel mi łaski czystości
serca, duszy i ciała i broń
mnie Swą potęgą przed
nieprzyjaciółmi wszelkimi...
O śliczna Lilio,
Tyś dla mnie zwierciadłem, o Matko moja.
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Thérésita: Teresa GonzalezQuevedo ze Zgromadzenia
Maryi z Madrytu

Egidio Ridolfo s.j.

Maria-Teresa
i Towarzystwo
Jezusowe
9 czerwca 1983, Papież Jan
Paweł II ogłosił Służebnicą Bożą,
hiszpańską dziewczynę z Mad
rytu: Marię-Teresę GonzalezQuevedo, która żyła od 12 kwietnia 1930 do 8 kwietnia 1950. 20
lat... Kościół ukoronował w ten
sposób oficjalnie to krótkie życie, przeżyte intensywnie, które zakończyło się w nowicjacie
Karmelitanek Miłosierdzia, czyli
w Zgromadzeniu, w którym pragnęła przeżyć całe swe życie,
modląc się i podejmując aktywne
apostolstwo, a nawet, pracować
na terenach misyjnych.
Życie tej młodej mieszkanki
Madrytu było na różne sposoby
związane z Towarzystwem Jezusowym. Rzeczywiście, Thérésita
(jak zazwyczaj się do niej zwracano) opierała swe życie duchowe na
aktywnym uczestnictwie w Zgromadzeniu Maryjnym, uczęszczała więc do Instytutu Karmelitanek Miłosierdzia i w nim
kończy swą naukę.
Wiemy dobrze, że Zgromadzenia Maryjne mają swe początki w Towarzystwie
Jezusowym. Ojcowie Jezuici rozszerzyli
je w znacznej części świata katolickiego,
jako „drogę” zaangażowania chrześcijan
otwartą zwłaszcza dla młodych, którzy w
ten sposób mogą wnosić w swe otoczenie, rodzinę, miejsce pracy, we wszystkie
czynności apostolskie, wartości duchowości wzbogaconej dzięki „Ćwiczeniom
duchowym” św. Ignacego Loyoli, założyciela Jezuitów.
Życie Zgromadzenia Maryi charakteryzuje głęboka formacja teologiczna na
różnych poziomach (zależnie od typu
członków), stała modlitwa i częsta rewizja życia wzmacnianego łaską przez doroczne uczestnictwo w Ćwiczeniach duchowych, nakierowanych zwłaszcza na
osobę Dziewicy Maryi oraz na słuchanie
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i wypełnianie Słowa Boga, jak również
chęć podzielenia się z innymi otrzymanym bogactwem.
Inny związek z Towarzystwem Jezusowym, to fakt, że Maria-Teresa miała w
rodzinie dwóch ojców Jezuitów. Rzeczywiście, dwaj bracia ojca Thérésity byli jezuitami. Jednym z nich był Antoine Gonzalez-Quevedo. To z jego rąk Thérésita
otrzymała Eucharystię po raz pierwszy.
Epoka, w której żyła, bez wątpienia
nie była spokojna, wręcz przeciwnie,
był to czas, którym wstrząsała straszna
hiszpańska wojna domowa. W jej trakcie
rozszalało się prawdziwe prześladowanie religijne, z powodu którego poniosło
śmierć 7 tysięcy kapłanów i 13 biskupów. Pośród tych męczenników byli także trzej bracia jej ojca.
Pierwsze lata życia
Maria-Teresa Gonzales-Quevedo urodziła się w Madrycie, 12 kwietnia 1930.

Wcześniej urodził się brat Louis
i siostra Carmen. Jej ojciec Callisto Gonzalez był znanym lekarzem w stolicy. Matka Thérésity,
Maria del Carmen Cadarso,
była spokrewniona z admirałem
Louis Cadarso y Rey, który zginął podczas bitwy w roku 1898,
na pokładzie krążownika Regina-Christine.
Maria-Teresa wzrastała w
wielkim domu w centrum Madrytu, w eleganckiej dzielnicy
stolicy, przy Placu Wschodnim,
naprzeciw Pałacu Królewskiego. Jej wczesne dzieciństwo minęło spokojnie. Uczęszczała do
szkoły założonej przez Instytut
Karmelitanek Miłosierdzia. Na
wybór ten wpłynął fakt, iż ciotka
Thérésity, siostra Carmen, była
tam nauczycielką. To ona po
kilku latach przyjmowała ją jako
mistrzyni nowicjatu.
Maria-Teresa kochała atmosferę szkoły bardziej niż... naukę. Darzyła
entuzjazmem szkolne rozrywki sportowe
i pieczołowicie dobierała towarzyszki do
swojej ekipy... Lubiły z nią grać, gdyż by
ła zręczna. Miała ducha wspaniałomyślnego i nie wahano się uciekać do niej w
różnych sprawach.
Mieszkanka Madrytu z krwi i kości,
z nadzwyczajnym poczuciem humoru.
Dziewczyna jak wszystkie inne, ale i
odczuwająca w duszy rodzaj niepokoju,
który stopniowo prowadził ją coraz dalej,
dalej niż mogła to przewidzieć, aż do złożenia z siebie całkowitej ofiary Bogu.
Pierwszy ślad tego „niepokoju” zarysował się w notatkach, jakie zapisała,
mając zaledwie dziesięć lat, kalecząc
nieco reguły gramatyki: „Ja się zdecydowałam, żeby zostać Świętą”.
Zgromadzenie Maryi
Maria-Teresa osiągnęła wiek 13 lat
mając już ukształtowane wnętrze i własny charakter. Nie była wysoka, lecz
zgrabna i zwinna. Jasnowłosa, błękit-
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nooka, zawsze uśmiechnięta. Ci, którzy
ją znali, zapamiętali ją jako dziewczynę
bardzo elegancką, o wyglądzie niezwykle dystyngowanym.
To w tym czasie rozwinęły się podstawy jej życia duchowego, dzięki „Ćwiczeniom Duchowym”, jakie miały miejsce w
Instytucie. Jej charakter stawał się coraz
bardziej stanowczy i odważny.
Bardzo szybko nauczyła się prowadzić samochód i jej ojciec opowiadał,
jak musiał być uważny, gdyż Thérésita
siadała do jego auta bez strachu czy
wahania!
Pewnego dnia postanowiła przekłuć
uszy przyjaciółce, aby mogła ona nosić
kolczyki. Jak tylko zabrała się do dzieła
- „ofiara” poczuła się źle i straciła przytomność. Thérésita, prawdziwa córka
lekarza, nie przejęła się tym zajściem,
lecz dostrzegła w nim odpowiednie okoliczności, aby dokończyć swego dzieła i
założyć przyjaciółce obydwa kolczyki!…
Stanowczość więc i równowaga oraz
spokój, pozwalały jej na doskonałe panowanie nad sobą we wszystkich położeniach.
To w tym czasie, kiedy Maria-Teresa
uczęszczała do Instytutu, Zgromadzenie
Maryi zostało założone i ukształtowało
się wraz ze wszystkimi swoimi zadaniami. Thérésitę porwał ten ideał, gdyż natrafił u niej na szczególne nabożeństwo
do Dziewicy Maryi.
Przyjaciele Thérésity dają świadectwo, iż jej zaangażowanie się w życie
Zgromadzenia Maryi, doprowadziło ją
do prawdziwej przemiany jej życia wewnętrznego, w sposób zadziwiający i
ostateczny.
Siostra Carmen, wspomina: „Zmieniła
się całkowicie i radykalnie, ci którzy ją
znali, mogli to dobrze zaobserwować.
Dotąd, będąc co prawda dziewczyną
mądrą i grzeczną, miała także niejedną
wadę, charakterystyczną dla młodych
dziewczyn w jej wieku, od których niewiele się różniła. To w tym okresie jej
życia – moim zdaniem – zaczęła się jej
radykalna przemiana”.
Jednakże ta radykalna przemiana nie
ochłodziła jej entuzjazmu i zaraźliwej radości, która była stałą cechą jej osobowości i życia.
Każda osoba przynależąca do Zgromadzenia Maryi otrzymywała medalik,
na którym zgodnie z tradycją, grawerowano jedno zdanie. Maria-Teresa wybra-
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ła następujące, które wyrażało jej życiowy program: „Moja Matko, niech ten kto
na mnie patrzy - ujrzy Ciebie!”.
MODLITWA BRZEMIENNA
W SKUTKI
Podczas uroczystości w miesiącu poświęconym Maryi, Thérésita formułuje
jedną szczególną modlitwę, objawiającą
to, co odczuwa ona głęboko, w sposób
jeszcze niejasny: „Matko moja, udziel mi
daru powołania zakonnego!”
Z tego, co się stanie jawne później,
była to odpowiedź w gruncie rzeczy na
Boże wezwanie do całkowitego poświęcenia Mu siebie. Marią-Teresą wstrząsnęło odkrycie donośności tej modlitwy.
Kiedy wyszłam z kościoła – zwierzyła się
przyjaciółce – zzieleniałam ze strachu,
bo przyszło mi do głowy: A co będzie,
jeśli Dziewica naprawdę mi je da?!
To pragnienie całkowitego poświęcenia się Bogu można ujrzeć w epizodzie,
który miał miejsce w niedzielne popołudnie, kiedy Thérésita znajdowała się
w towarzystwie przyjaciółki. W pewnej
chwili przyjaciółka stwierdziła: Chcę podróżować i bawić się, dopóki jestem młoda, a później wstąpię do klasztoru, aby
sobie zapewnić raj.
Odpowiedź Thérésity była natychmiastowa i uderzająca: Ależ ty jesteś ograniczona i egoistyczna!... Czy sądzisz, że
Jezus cię jeszcze zechce, kiedy będziesz
zepsuta i kiedy roztrwonisz w świecie
najlepszą cząstkę twojego życia? Jezus
jest bardziej wymagający. On pragnie,
aby Mu oddać młodość, ze wszystkimi
jej radościami i marzeniami!
Ku rozstrzygającemu
wyborowi
Był rok 1947, Thérésita miała 17 lat.
W lecie cała rodzina spędzała wakacje
nad morzem, w Fuenterrabia, na północy Hiszpanii, tuż przy granicy z Francją.
Thérésita czuła się dobrze w tym miejs
cu. Kochała łowienie kalmarów, grę w
tenisa i ludowe tańce na wiejskim placu.
Jednak nie zapominała o biedniejszych od siebie. Uczestniczyła czynnie
w akcjach miłosierdzia, sprzedażach,
z których zysk przeznaczano na Misje.
Obchodziła magazyny i pracownie, aby
zdobyć małe egzotyczne przedmioty i
wszystko, co mogło się dla tej sprawy
przydać.
To naturalne, że przyciągała spojrzenia chłopców, zachwyconych jej pięk-

nem‚ sposobem ubierania się, bardzo
eleganckim, i jej pogodną, radosną naturą. Śmiali się, żartowali i śpiewali z nią,
ale wielu spośród nich mówiło potem, że
patrząc na nią, nie mogli przekroczyć
granic zdrowej przyjaźni, gdyż widzieli w
Thérésicie coś nie dającego się określić,
co ich skłaniało do wielkiego szacunku.
Przeczuwali być może, że jej widnokrąg
sięgał o wiele dalej niż u dziewcząt w jej
wieku, że ona żyła odmiennymi marzeniami i pragnieniami...
Rzeczywiście, Maria-Teresa powzięła
postanowienie, by uczynić krok naprzód i
poprosić o przyjęcie do nowicjatu Karmelitanek Miłosierdzia. Tego postanowienia
nikt wcześniej jeszcze nie znał, dlatego
wszyscy przyjęli je z zaskoczeniem.
Lato się skończyło, rozpoczął się
nowy rok szkolny. Pod koniec października wydarzyło się coś niezwykłego:
uczestnictwo w Kongresie młodzieży
misyjnej, organizowanym w Tarragonie
przez karmelitanki. Ponad 400 młodych
osób z całej Hiszpanii przybywa do tego
miasta. Na czele grupy z Madrytu jest
Maria-Teresa. Jej uczestnictwo, jak zwykle, było bardzo aktywne i entuzjastyczne.
Tematem dyskutowanym na Kongresie w Tarragonie były misje w Chinach.
Thérésita już uwrażliwiona na tę sprawę,
dała się jeszcze bardziej porwać ideałowi misji i to właśnie ostatecznie ukons
tytuowało jej motywację wyboru życia
zakonnego. Porwało ją marzenie pracy
przede wszystkim na misjach. W międzyczasie „adoptowała” już na odległość
dziecko w kraju misyjnym, wysyłając pieniądze na jego kształcenie.
W nowicjacie ujawniła wyraźnie to
życzenie: Mam oczywiste powołanie do
pracy na misjach, moje powołanie jest
bardzo wyraźne. Ale jak w przypadku
św. Teresy z Lisieux, która chciała opuś
cić Francję, by udać się do Karmelu w
Wietnamie, choroba przeszkodziła jej
zrealizować to marzenie, przynajmniej
na ziemi...
Nowina!
21 listopada 1947, zdecydowała się
powiadomić o swoim wyborze ciotkę,
siostrę Carmen, która mieszkała w Carabanchel, gdzie znajdował się nowicjat.
Ciotka zrozumiała powagę postanowienia swej krewnej, lecz próbowała nakłonić ją do refleksji: Jesteś zbyt młoda!
Musiałbyś zaczekać co najmniej do wie-

4/2007
ku 20 lat, jak ciotka Irena i ja...
Ciociu, obawiam się, że mnie nie zrozumiałaś – dodaje Maria-Teresa – postanowiłam to już. Myślę o tym od dawna.
Nawet ojciec Muzquiz to aprobuje. Powiem o tym rodzinie i chcę to zrobić jak
należy. Zgoda?
Ojciec Muzquiz radził jej – biorąc pod
uwagę jej szczególne nabożeństwo do
Dziewicy Maryi – aby powiadomiła rodzinę o swym postanowieniu z okazji święta Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia.
Jednak i tu Maria-Teresa ma już swój
dokładny plan: dając dowód niezwykłej
delikatności, wybiera raczej dzień po
święcie Trzech Króli, aby rodzina przeżyła pogodnie okres Bożego Narodzenia.
20 grudnia uczniowie zebrali się w
kaplicy, aby pomodlić się razem przed
wakacjami z okazji Bożego Narodzenia.
Adelaide Munoz – jedna z jej towarzyszek – spostrzegła, że Thérésita płacze
w milczeniu... Oczywiście Thérésita pojęła wtedy ten ciężar, z jakim wiąże się
jej decyzja o oderwaniu się od rodziny,
przyjaciół, szkolnych towarzyszek... Ale
to odczucie opanowało ją tylko przez
chwilę i z wielką mocą duszy powrócił jej
zwykły dobry nastrój...
Kilka dni po Bożym Narodzeniu napisała jeden z ostatnich żartobliwych
listów do przyjaciółki Marisy, w którym
opisała jej nowy samochód zakupiony
przez ojca: Jest okazały, jasnozielony, z
nawiewem ciepłego i zimnego powietrza
i ma wiele innych pięknych rzeczy, brak
w nim jedynie radia... Opowiedziała następnie o swoim uczestnictwie w uroczystości: Znasz Maruję Parrella? Wczoraj
świętowała 18 urodziny: pozwolono mi
iść, mimo że uroczystość miała się zakończyć o wpół do trzeciej nad ranem...
Bawiłam się jak szalona i ubraliśmy się
jak dorośli: miałam spódnicę z czarne
go weluru, długą do kostek... Rzecz
najśmieszniejsza, to że miałam buty na
obcasach...
Na koniec jednak listu dopisuje: Czy
mogłabyś mi wyświadczyć przysługę i
pomodlić się za mnie? Będę ci bardzo
wdzięczna. Przyjaciółka nie wiedziała jeszcze, co Maria-Teresa zamierza
uczynić, tym bardziej nie mogła się tego
domyślić z beztroskich treści jej listu...
Skończył się okres Bożego Narodzenia i doszliśmy do dnia 7 stycznia 1948
roku. Jak zdecydowała, tak też uczyniła:
Maria-Teresa podzieliła się swoją „wiel-

ką nowiną” z ojcem... Ojciec zrozumiał... Znał dobrze córkę i zdawał
sobie sprawę, że skoro zdecydowała się na taki krok, to znaczy,
że jest pewna tej drogi, a mimo to
starał się jeszcze nakłonić ją do
przemyślenia tego wyboru:
Moja Tereniu, czy zdajesz sobie
sprawę z tego, co mówisz? Ty, tak
żywa i z takim temperamentem, ty,
która tak lubisz się bawić w czasie
świąt...?
Tato, nic z tego wszystkiego
mnie nie zadowala... – odpowiada
Maria-Teresa.
Ale wiesz o tym, nieprawdaż,
że gdy się staniesz zakonnicą,
będziesz mieć życie pełne ofiar? –
pyta dalej ojciec.
Tak, tato, wiem o tym dobrze i to
właśnie tego szukam. – brzmi jednoznaczna odpowiedź nastolatki.
Powiadomiła ojca nawet o dacie
swego wstąpienia do nowicjatu,
jaką wybrała: 23 lutego... Ojcu, nieco zdziwionemu, który ją pyta o powód wyboru tej daty, Thérésita odpowiedziała po prostu, otwierając
palce jego dłoni: Proszę spojrzeć,
tato, dwa plus trzy to pięć... to imię
Maria...
Nowicjat – śnieg!…
Nowina rozeszła się zaraz lotem błyskawicy pośród krewnych,
przyjaciół i szkolnych towarzyszek
i była dla wszystkich wielkim zaskoczeniem... Oczywiście, opinie były
różne: jedni mówili, że chodzi o
przesadną młodzieńczą gorliwość,
inni komentowali, że to szkoda, że
tak piękne dziewczę, eleganckie i
inteligentne jak Maria-Teresa, idzie
się zamknąć w klasztorze, wyrzekając się przyszłości, która byłaby
bez wątpienia promienna!...
Inni, po tym jak minęło zaskoczenie, zaczęli sobie przypominać,
zastanawiać się... i stwierdzili, że
będzie doskonałą zakonnicą...
Dzień 23 lutego zbliżał się...
Inną pasją Thérésity był zawsze
śnieg, którego nie brakowało nigdy
w Madrycie zimą. Plaza de Oriente
przy jej domu to było idealne miej- Na zdjęciach:
sce dla bitew kulami ze śniegu!
1. Maria-Teresa na lekcji katechezy.
Także podwórze szkoły, na którym
2. Maria-Teresa jako nowicjuszka
Thérésita, wymykając się pilnuw ogrodzie klasztoru.
jącym, kładła się na płaszczu ze
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śniegu… pośród salw śmiechu wszystkich pozostałych!...
Życzenie śniegu
na 23 lutego...
Kiedy się zbliżał ten pamiętny dzień,
zadzwoniła do niej przyjaciółka Consuelo, pytając:
– Czy jesteś szczęśliwa?
– Jestem, bardzo. Tak, zapewniam
cię, Consuelo, to będzie dla mnie szczęśliwy dzień. A jeżeli Dziewica zadowoli
moje małe życzenie...
– Jakie, przyznaj się....!
– Aby 23-ego... padał śnieg. Chciałabym, aby w tym dniu wszystko było
białe.
To życzenie przypomina inne, podobne, wyrażone na wiele lat wcześniej we
Francji, przez Teresę z Lisieux, dzień
jej ślubów... i jak Tereska, tak samo
Thérésita Gonzalez-Quevedo zostanie
wysłuchana...
W przeddzień jej wyjazdu, 22, jej przyjaciółka Amparo przyszła się pożegnać...
i podziwiała – olśniona – okazałą suknię,
jaką Thérésita miała na sobie... Wydawało się, że ją zaskoczyła ta elegancja...
Thérésita rozumiała i uśmiechając się,
powiedziała: Ty wiesz dobrze, Amparo,
jak kocham być dobrze ubrana... Ale gdy
wstąpię do nowicjatu to wszystko się
zakończy. Pragnę świętości, nie lubię
mierności.
Nieco później zatelefonowała Consuela:
– Thérésita, dzwonię, aby się pożegnać!...
– Żegnaj, Consuela, widzisz tę piękną
noc? Nic z tego nie będzie...
Więc nie będzie śniegu? Ale jak przybył dla świętej Teresy z Lisieux, tak i tu
przybył niespodzianie... Nocą padał silny
śnieg i ubrał w biel całe wielkie miasto
Madryt... Thérésita szczęśliwa, 23 lutego, rano podziękowała Bogu za Jego
„wyrozumiałość” dla niej... Czy to tylko
zbieg okoliczności? Nie, to przecież jej
dzień i wszystko było całkiem białe od
śniegu, tak jak tego sobie życzyła...
Maria-Teresa miała jeszcze ostatnią
strategię dla uniknięcia zadania bólu
swej mamie... Celowo „opóźniła” swój
wyjazd, aby mama poszła na Mszę św.
Wtedy przekonała ojca i brata Louisa,
aby ją szybko zawieźli do nowicjatu w
Carabanchel...
Do nowicjatu przyjęła ją matka przełożona s. Maria-Teresa Rodriguez, któ-
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ra nie wiedząc o życzeniu nowicjuszki
stwierdziła na powitanie: Któż to wie,
czy Thérésita nie poprosiła o ten śnieg
Boga, jak święta Tereska od Dzieciątka
Jezus? Thérésita odpowiada po prostu:
Bardzo kocham śnieg...
Thérésita – Nowicjuszka
W Carabanchel
W nowicjacie w Carabanchel, Thérésita znalazła to, czego głęboko pragnęła,
a ubóstwo życia Karmelitanek było tym,
co ceniła najbardziej, w przeciwieństwie
do wygód i bogactw, z jakich zawsze korzystała w swoim domu.
W tym otoczeniu mogła pogłębić miłość do Maryi Dziewicy i wynikiem tego
była jej ogromna ufność: Otrzymuję
wszystko od Niej. Czuję Ją blisko mnie.
Jeżeli nasze matki nas kochają, to jak
bardzo musi nas kochać Święta Dziewica? Czy nam czegoś odmówi? Jestem
pewna, że stanę się świętą, bo proszę o
to Dziewicę, a Ona może wszystko.
Dodawała: Jestem pełna czci także
dla świętego Józefa. Co powiedzieliby
Jezus i Maryja, jeżeli nie kochałabym
tego wielkiego świętego?
Koleżanki, które tak ją żałowały, przyjechały ją odwiedzić. Dziwny był ten
widok – ona w salonie, otoczona przez
młode dziewczyny, które słuchały jej,
nie mając odwagi wyszeptać ani jednego słowa i które odjeżdżały protestując
przeciw krótkiemu czasowi tej wizyty!
Kilka z nich opowiadało jej o ostatnich
wakacjach: Słuchaj, Thérésita, przypominasz sobie Fuenterrabia?
Oczywiście, że sobie przypominam –
odpowiedziała im Maria-Teresa – przecież nie straciłam pamięci, ale was zapewniam, że mi tego nie brakuje wcale.
Gdybyście wiedziały, jak tu jest dobrze!
Wierzę, że gdyby w świecie, wiedziano,
czym jest nowicjat, stano by w kolejce,
aby do niego wejść!
Gdy Thérésita przyjmowała strój postulantki siostra Carmen nie mogła się
powstrzymać, by nie wyrazić podziwu
dla jej pięknych włosów, które skryje we
lon... Podziwia pukle kręcone z takim
staraniem i mówi: Och, to próżność, niestety, to próżność!...
Thérésita odpowiada: Tak, moja matko, wiele, wiele próżności... ale odtąd
wszystko to ma kres!”
Ostatni miesiąc maj
Jest maj 1949 roku. To ostatni maj w
życiu Thérésity. Na początku tego mie-

siąca Thérésita powiedziała: Niegdyś
widziałam jasno to, czego Dziewica ode
mnie żąda, ale teraz już nic nie widzę...
Z nastaniem nocy, ktoś spostrzegł
stan gorączkowy u s. Marii-Teresy: Czy
dobrze się czujesz? – zapytała ją ciotka,
która była zarazem mistrzynią nowicjatu.
Otrzymała odpowiedź: Chodźmy, to raczej lenistwo. Lecz termometr wyjaśnił
rację tego lenistwa...
Dziewica prosi mnie na razie o to,
abym dźwigała z cierpliwością wszystko,
co mi zsyła. Nie wiem, jak długo to będzie trwać, niech się dzieje wola Boga.
Jestem w rękach mojej Świętej Dziewicy.
Ona wie, czego mi potrzeba... Jestem
bardzo szczęśliwa.
To było ostre zapalenie opłucnej,
które zmusiło ją do pozostania w łóżku
przez cały miesiąc maj... lecz to jej nie
przeszkodziło dzielić się z otoczeniem
optymizmem, uprzejmością i radością.
Ach! śmieję się, moja siostro. Mój ojciec odszedł bardzo zaniepokojony z powodu zbyt dużej „prędkości” mojej krwi.
Proszę pomyśleć... a zawsze mówi się o
mnie, że jestem taka powolna... a teraz
on się martwi... moją szybkością!
Polepszenie jej stanu bardziej pozorne niż rzeczywiste, pozwoliło jej wrócić z
powrotem do zwykłego życia, ale choroba podążała swoją drogą...
W chwili Komunii – czytamy w jej
dzienniku – tak bardzo pragnęłam całkowicie powierzyć siebie Jezusowi, aby Mu
dać świadectwo tego, jak Go kocham, że
ofiarowałam Mu siebie jako ofiarę, aby
uczynił ze mną, co zechce”. A Bóg...
umie wysłuchać tego rodzaju modlitwy!
Inne refleksje tego okresu: Pierwszy
krok, aby się stawać świętym, to zaufać,
a następnie oddać siebie Dziewicy, aby
Bóg uczynił, co chce.
Nie rozumiem, jak to możliwe, że są
osoby obojętne wobec Dziewicy, które
żyją bez wzywania Jej, ponieważ o wiele
bardziej komplikują sobie życie.
W okresie nowicjatu przeczytała Dzieje duszy – autobiografię świętej Tereski z
Lisieux. W dzienniku zanotowała: Będę
próbować ją naśladować, aby Jezus
mógł znaleźć we mnie wszelkie pociechy, jakie ta mała święta mu dawała...
Kocham bardzo „małą drogę” świętej
Tereski, ale jeśli o mnie chodzi, ta droga
musi przechodzić przez Dziewicę.
Pewnego dnia, jej matka przyszła ją
odwiedzić i zadała jej pytanie:
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– Thérésita, jak ci idzie osiąganie
świętości?
– Robię postępy, mamo! – odpowiada.
– A świętość bardzo cię męczy?
Thérésita mówi zdecydowanie:
Louis także wytęża się mocno,
aby ukończyć studia inżynierskie,
ale między tymi dwoma rzeczami
nie ma żadnego porównania!
„Zdobyłam główną
nagrodę!”
18 stycznia 1950, Maria-Teresa odczuwa silny ból głowy.
Mistrzyni nowicjatu, na początku
była optymistyczna, lecz następnie osądziła, że trzeba wezwać
jej ojca, lekarza, nie myślała jednak o niczym poważnym.
Doktor Gonzalez-Quevedo,
przeciwnie, od razu pojął powagę
sytuacji. Na nieszczęście, diagnoza nie dawała nadziei: gruźlicze zapalenie opon mózgowych.
Powiedział więc do karmelitanek:
„Do was należy decyzja... moja
córka i tak umrze, czy to w domu,
czy tutaj... nie poddawałbym jej
żadnemu leczeniu, ponieważ i tak będzie musiała umrzeć, po wielu cierpieniach...”
Ojciec postanowił powiadomić córkę:
Moja Teresko, jest z tobą raczej źle… i
nawet jeśli będziemy próbować cię leczyć, musisz się przygotować... Thérésita zrozumiała od razu… i dodała szybko:
Dobrze, tatusiu, już wkrótce!.
Ku wielkiemu zaskoczeniu wszystkich, którzy jej towarzyszyli i przychodzili
ją zobaczyć, nowina o śmierci, odtąd
bliskiej, sprawiła, że w Thérésicie, wybuchła radość bezgraniczna: Jestem tak
szczęśliwa! O jak jestem szczęśliwa!...
Czy się nie boisz umierać?
Jak mogę się bać, skoro mam Matkę
Niebieską, która mi wyjdzie na spotkanie?
Przecież gdybyś jeszcze nie zarobiła
na Niebo – wtrąca mistrzyni nowicjatu –
nie mogłabyś go tak szybko osiągnąć...
Oczywiście nie zarobiłam jeszcze na
nie. Ale ono zostanie mi dane!... Znasz
historię o dobrym łotrze... Jeżeli Jezus i
Maryja zechcą mi je dać - mają całkowitą
wolność, by to uczynić...
Tak niezwykły był duch nadprzyrodzony i radość, jaką Thérésita przeży-

W wieku 18 lat

wała przed śmiercią, że gdy jej dawano
ostatnie namaszczenie, jej ojciec, choć
złamany bólem, w obliczu bezsilności
wiedzy ludzkiej, która nie zdołała jej uratować, powiedział: Opóźnianie jej odejścia byłoby grzechem.
Zdobyłam główną nagrodę! – mówiła
radosna Thérésita do swych przyjaciółek. A potem do tych, które uczyły się
śpiewów liturgicznych: Jak wam idzie z
Mszą Żałobną? Jak mi się zdaje, to ja
będę musiała ją rozpocząć!...
Choroba rozwijała się swoim rytmem
i często odczuwała ona ból rozdzierający. W ciągu tych strasznych kryzysów,
zdarzało się, że mówiła: Mój Boże, mój
Boże, już nie mogę dłużej... zdaje mi
się, że oszaleję... Czy jestem tchórzem?
Dziewico Maryjo, już nie mogę dłużej
tego znieść!...
Tym, którzy ją zachęcali do tego, aby
prosiła Dziewicę słowami: Pomnij, o Naj
świętsza Panno... mówiła: Tak, to dobra
modlitwa... ale nie po to, aby odjąć mi
ból, prawda? Nie, nie proście, aby boleści minęły, lecz abym je potrafiła udźwignąć...
Świt Wielkiego Czwartku. Jest rok
1950. Rok Święty ogłoszony przez Piusa
XII. Podczas gdy wszyscy cieszyli się ze

względnej poprawy zdrowia, po dwóch
miesiącach strasznych cierpień,
nagle Thérésita wydaje przenikliwy okrzyk, potem niespodzianie traci przytomność...
A jednak nawet w tym stanie,
wypowiadała zwykłe wezwania
do Maryi Dziewicy...
W noc Wielkiej Soboty,
Thérésita uczestniczyła, żarliwie
i zupełnie przytomnie, w modlitwach za swoją duszę, jakie wypowiadane były przy niej i kiedy
powoli gasła, powtarzała:
Moja Matko, kocham Cię bardzo!
Jezu, kocham Cię za tych,
którzy Cię nie kochają...
I kiedy sądzono, że jej głos już
zamilkł na zawsze, wykrzyknęła
żywo, ku zaskoczeniu ogółu, tak
mocno, że ją słyszano nawet w
pokoju obok, z ramionami uniesionymi do Nieba: Matko moja,
wyjdź mi na spotkanie... i zaprowadź mnie do Nieba! Następnie,
spokojniej: ... za tych, którzy...
Ciebie nie kochają...
Któraś z zakonnic powiedziała jej, aby prosiła o łaskę wyzdrowienia, ale Thérésita odpowiada jasno:
Moja Matko, to czego Ty chcesz!...
Podniosła ręce po raz ostatni i uśmiechając się, powiedziała:
Jakie to piękne...!
O czym mówiła? Co widziała? Opuściła ręce i kontynuowała powtarzając
cicho słowa, jakie jej podsuwano...
Oddychała jeszcze przez kilka minut...
To było 8 kwietnia 1950 roku. Niewielu dni zabrakło jej do ukończenia 20 lat.
THÉRÉSITA
GONZALEZ-QUEVEDO
ZOSTAŁA OGŁOSZONA
SŁUŻEBNICĄ BOŻĄ
PRZEZ JANA PAWŁA II
9 CZERWCA 1983
*
Mario-tereso, naucz nas
twego zawierzenia naj
swiętszej pannie, abyśmy
oddając w jej ręce nasze
życie, radości, smutki
i naszą wolę mogli
dojść jak ty do nieba
Przekład z franc.: E.B.
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Vox Domini

«Prawdziwe Życie w Bogu»

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY ORĘDZI (2)

Wezwanie do jedności Kościoła, do zjednoczenia wszystkich
chrześcijan; podkreślenie ważnej roli Zachodu i Wschodu
w jej budowaniu oraz prymatu Papieża.
W poprzednim numerze omówiliśmy
wiodący temat dziennika duchowego
„Prawdziwe Życie w Bogu”, którym jest
miłość Boga do człowieka. Kolejnym
ważnym tematem orędzi jest problem
powrotu do jedności wszystkich chrześcijan. Bóg ukazuje Vassuli trzy Kościoły
(katolicki, prawosławny, protestancki)
jako trzy żelazne pręty, które On będzie
musiał stopić Swoim Ogniem, aby się
ugięły i połączyły w miłości i pokorze, w
uznaniu jednej Prawdy i jednego Pasterza.
Vassula niestrudzenie przypomina o
głębokim pragnieniu przepełniającym
Najświętsze Serce Boga: „aby wszyscy
byli jedno...” Wołanie to rozległo się w
modlitwie Jezusa u progu Jego Odkupieńczej męki.
W orędziach otrzymywanych przez
Vassulę – osobę prawosławną – zdumie
wa przede wszystkim głoszenie jedności
całego Kościoła pod przewodnictwem
Papieża, Wikariusza Chrystusa i przewodnika całego ludu Bożego.
Vassula ma się stać wzorem autentycznej jedności: chociaż nadal należy
do Kościoła prawosławnego, jednak
szczerze wyznaje całą prawdę głoszoną
przez Kościół katolicki, nawet prymat Papieża. Nie rezygnując z wartościowych
modlitw istniejących w Prawosławiu,
np. z prawosławnego różańca zwanego
Modlitwą Chrystusa, odmawia Różaniec
katolicki, odprawia Drogę Krzyżową,
czci Serce Jezusa. Nie rezygnuje zatem
z żadnego dobra, które dzięki działaniu
Ducha Świętego przetrwało zarówno w
Kościele katolickim jak i w jej Kościele
prawosławnym.
Prawdziwe zjednoczenie ma również
polegać na przyjęciu całej prawdy przekazanej przez Chrystusa i na uznaniu
wszystkich form dobra i pobożności,
które istnieją we wszystkich kościołach
chrześcijańskich.
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Vassula nie głosi zjednoczenia Koś
cioła przez dojście do wymieszania
różnych, nieraz sprzecznych ze sobą
poglądów występujących w różnych kościołach chrześcijańskich. Prawda nie
dopuszcza godzenia ze sobą sprzecznych poglądów, nie dopuszcza żadnego
kompromisu z kłamstwem. Dlatego też
Chrystus kazał jej bronić prawdy aż do
śmierci.
Niejednokrotnie jednak Vassula przypomina – zgodnie zresztą z nauczaniem
Soboru Watykańskiego II – że pełne
zjednoczenie nie wymaga rezygnacji z
rozmaitych dobrych form pobożności,
które w różnych kościołach przetrwały
przez wieki. Zjednoczenie nie tylko nie
wymaga rezygnacji, lecz przeciwnie –
przyjęcia ich, wzajemnego ubogacenia
się. Przykładem tego może być wspom
niana wyżej modlitwa różańcowa wystę
pująca w zupełnie różnych formach w
Kościele katolickim i prawosławnym:
przyjęcie tych dwóch form może być
ubogaceniem duchowym zarówno dla
katolików jak i prawosławnych a także
dla protestantów.
Tak więc Bóg wytworzył w Vassuli postawę konieczną do osiągnięcia prawdziwej jedności: przyjmuje ona całą Prawdę
Chrystusową głoszoną przez Kościół
katolicki, trwa również w jedności mod
litewnej i sakramentalnej z katolikami,
wyznawcami tego samego Boga. W jej
postawie oraz w prawdzie, którą głosi,
nie ma nic z niebezpiecznego synkretyzmu ani z panchrześcijaństwa, które
– zamiast bronić niezmiennej, odwiecznej Prawdy – mieszałoby poszczególne
wyznania, jak pragnie to uczynić ruch
New Age.
Wołanie o jedność w orędziach „Prawdziwe Życie w Bogu” wtóruje głosowi
papieża Jana Pawła II, który nieustannie powracał do tego tematu w swoich
wystąpieniach. Jego dążenie do zjedno-

czenia, a przynajmniej istotnego zbliżenia do siebie Kościołów chrześcijańskich
przed rokiem 2000, doprowadziło go
w 1995 do opublikowania encykliki UT
UNUM SINT oraz Listu Apostolskiego
ORIENTALE LUMEN. Rok 1995 zaznaczył się też ważnym spotkaniem: wspólnym świętowaniem wraz z patriarchą
ekumenicznym Bartłomiejem uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła w
Rzymie.
Orędzia spisane przez Vassulę są
jednak przede wszystkim jakby echem
słów samego Jezusa zatroskanego o
jedność Kościoła. Przewidując przyszłe
zagrożenia jedności Kościoła, Jezus
modlił się (J 17,11-23):
„Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim
imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My
stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które
Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich
nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia,
aby się spełniło Pismo. Ale teraz idę do
Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na
świecie, aby moją radość mieli w sobie
w całej pełni.
Ja im przekazałem Twoje słowo, a
świat ich znienawidził za to, że nie są
ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata,
ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są
ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest
prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat,
tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich
Ja poświęcam w ofierze samego siebie,
aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,
którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we
Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak
Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby
i oni stanowili w Nas jedno, aby świat
uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także
chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem
im, aby stanowili jedno, tak jak My jed-
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no stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!
Oby się tak zespolili w jedno, aby świat
poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich
umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.”
Jeśli sam Jezus modlił się o jedność
Kościoła, to z całą pewnością ona nastanie. Jej zapowiedzi można się doszukać
w słowach proroka Ezechiela 37,11-28
odnoszących się przede wszystkim do
rozproszonego Izraela, ale również do
rozdartego podziałami Kościoła:
„I rzekł do mnie: Synu człowieczy,
kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, minęła
nadzieja nasza, już po nas. Dlatego
prorokuj i mów do nich: Tak mówi Pan
Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę
was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja
jestem Pan, gdy wasze groby otworzę
i z grobów was wydobędę, ludu mój.
Udzielę wam mego ducha po to, byście
ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i
poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i
wykonam - wyrocznia Pana Boga.
Pan skierował do mnie te słowa: Synu
człowieczy, weź sobie kawałek drewna
i napisz na nim: Juda i Izraelici, jego
sprzymierzeńcy. Potem weź sobie inny
kawałek drewna i napisz na nim: Józef,
drewno Efraima, cały dom Izraela i jego
sprzymierzeńcy. Złącz je z sobą jedno z
drugim w jeden kawałek drewna, tak by
w ręku twoim stanowiły jedną całość. A
jeśli potem mówić będą do ciebie rodacy: Czyż nam nie powiesz, co przez to
masz na myśli?
Wtedy powiedz im: Tak mówi Pan
Bóg: Oto biorę drewno Józefa, które jest
w ręce Efraima oraz plemion Izraela,
jego sprzymierzeńców, i przykładam je
do drewna Judy, i czynię je jednym drewnem po to, by w ręku moim byli jedno. A
drewna, na których będziesz pisał, będą
przed ich oczami w twym ręku.
Wtedy powiedz do nich: Tak mówi
Pan Bóg: Oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron, i prowadzę
ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden
król będzie nimi wszystkimi rządził, i już
nie będą tworzyć dwóch narodów, i już
nie będą podzieleni na dwa królestwa. I
już nie będą się kalać swymi bożkami i
wstrętnymi kultami, i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich
wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, oczysz-

czę ich i będą moim ludem, Ja zaś będę
ich Bogiem.
Sługa mój, Dawid, będzie królem nad
nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego
Pasterza, i żyć będą według moich praw,
i moje przykazania zachowywać będą i
wypełniać.
Będą mieszkali w kraju, który dałem
słudze mojemu, Jakubowi, w którym
mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w
nim będą, oni i synowie, i wnuki ich na
zawsze, a mój sługa, Dawid, będzie na
zawsze ich władcą. I zawrę z nimi przymierze pokoju: będzie to wiekuiste przymierze z nimi. Założę ich i rozmnożę, a
mój przybytek pośród nich umieszczę na
stałe. Mieszkanie moje będzie pośród
nich, a Ja będę ich Bogiem, oni zaś będą
moim ludem.
Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja
jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy
mój przybytek będzie wśród nich na zawsze.”
*
Oto kilka orędzi spisanych przez Vassulę Ryden. Ukazują one, jak bardzo
Jezus – Głowa Mistycznego Ciała, którym jest Kościół – ciągle i niezmiennie
pragnie jego jedności. I warto je przypomnieć, kiedy kolejny rok, 2008, rozpoczniemy tradycyjnym Tygodniem Modlitw o
Jedność Chrześcijan, a potem wrócimy
do swoich spraw i zajęć...
7.10.1991
Vassulo, wasze miasta pełne są
umarłych, a ich odór wznosi się aż do
nieba. Rozpadają się milionami. Módl
się, módl się o pokój, o miłość, o wiarę
i o jedność.
Najświętszy jest udręczony tym, co
ma nadejść, zasmucony ponad wszelkie
wyobrażenie. Będę musiał pozwolić Mojej Ręce spaść na to złe pokolenie. Moja
córko, z miłości do Mnie weź Mój Krzyż
Jedności i nieś Go poprzez świat. Idź od
kraju do kraju i mów tym, którzy rozmawiają o jedności - nie przestając jednak
nigdy myśleć o czymś przeciwnym i żyć
nadal w sposób jej zaprzeczający - że
ich podział oddzielił Moje Serce od ich
serc.
Wołaj, aż wreszcie Mój Głos przedrze
się przez ich głuchotę. Jestem z tobą w
tym spustoszeniu, a więc nie bój się. Powierzyłem ci Mój Krzyż. Ten Krzyż uświęci cię i zbawi, zatem nieś Go z miłością
i pokorą. Wzywaj bez przerwy Mojego

Imienia. Twoja Misja, Moje dziecko, to
dawanie świadectwa Miłości i ukazywanie Mojej Świętości wobec ich braku miłości i wierności. Idź naprzód bez obawy i
bądź Moim Echem. Dawaj świadectwo z
radością, z żarliwością. Dawaj świadectwo z miłością dla Miłości. Jeśli nawet
Moi wrogowie przeszyją cię, ciesz się!
Ofiaruj Mi wszystkie twoje rany, a Ja natychmiast je opatrzę. Za każdym razem,
kiedy podniesiesz oczy szukając Mnie,
Moje Serce, bogate w Miłosierdzie, nie
oprze ci się. Jesteś Moim dzieckiem, które przyjąłem, wychowałem i nakarmiłem,
dlatego nie bój się ludzi. Nie mogą cię
zniszczyć. Wkrótce cię uwolnię. Do tego
czasu podążaj drogą z Moim Krzyżem
Jedności i uwielbiaj Mnie. Bądź obrońcą Prawdy i Jedności Kościoła, który
Ja Sam zbudowałem. Idź do każdego
narodu i stań przed nim. Mów im, że
Ja pragnę Pokoju i Jednego Jedynego
Kościoła pod Moim Świętym Imieniem.
Powiedz im, że człowiek uważający się
za sprawiedliwego, a mimo to trwający w
rozłamie, będzie jadł owoc, który posiał,
i umrze. Powiedz im również, jak bardzo
brzydzę się sercami, którym brak szczerości. Ich uroczystości i dyskusje męczą
Mnie. Powiedz im, jak bardzo odwracam
się od ich wielkości i od ich sztywności.
Nie Mnie, lecz ludziom ich sąd wydaje się
wielki i wywołujący wrażenie. Nie mogę
pochwalać Kościoła umierającego, zbliżającego się do rozkładu. Powiedz tym,
którzy chcą słuchać, że jeśli nie uciszą
swoich głosów, nigdy nie usłyszą Mojego. Jeśli uciszą swoje głosy, wtedy zaczną słyszeć Mój i w ten sposób spełnią
Moją Wolę. Ja jestem Jeden, jednak każdy z nich uczynił sobie swego własnego
Chrystusa.
Ja jestem Głową Mojego Ciała, tymczasem wszystko, co widzę, to ich głowy, a nie Moja. Powiedz im, aby schylili
swoje głowy, a zobaczą Moją. Powiedz
im, niech uniżą siebie, abym mógł ich
wznieść do Mnie.
Nie daj się zastraszyć, Moje dziecko.
Bądź cierpliwa, jak Ja jestem cierpliwy.
Bądź ostrożna, pozostając u Mojego
Boku. Poniesiesz Moje Klejnoty, abyś
pozostała Mi wierna. One sprawią, że
będziesz o Mnie pamiętać.
Módl się, Moja małżonko, proś twojego Małżonka, a Ja na koniec cię wynagrodzę. Uwielbiaj Mnie. Mówię ci: troski,
ofiary, nic nie będzie daremne. Powiedz
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wszystkim, że ustanowię Moje Królestwo
pośrodku ubóstwa.
Moja Dusza raduje się tymi, którzy
mają czas, aby słuchać Mojego Ducha,
uwielbiać Mnie i czynić Moją Wolę! Moja
córko, kocham cię pomimo twojej nędzy.
Pozwól Mi kontynuować w tobie Moje
Dzieła. Dostosuj się do Mnie, jak i Ja dostosowuję się do ciebie, a przez ciebie
będzie odczuwalna Moja Obecność i pociągnę to pokolenie do jedności. Ufaj Mi,
ponieważ jestem z tobą. Moja Pieczęć
jest na twoim czole. Przez tę Pieczęć
oraz przez Moją Łaskę Moje Królestwo
na ziemi zostanie ustanowione, jak tego
chcę...
14.10.1991
Ewangelizuj z miłością dla Miłości. Bądź zakorzeniona we Mnie, Moje
dziecko. Oddaj Mi wszystko i pozwól
Mi być twoim Kierownikiem Duchowym,
prowadzącym cię i dającym ci wskazówki dla zjednoczenia Moich Kościołów.
Powinnaś być znakiem dla nich, a zrozumieją, że ponieważ Ja Jestem Jeden,
wy również staniecie się jedno, jak My
Jedno jesteśmy. Pisma wypełnią się,
ponieważ Moja Modlitwa Arcykapłańska
do Ojca zostanie wysłuchana. Jestem w
tobie, zatem nie lękaj się.
Twoje zadanie polega na doprowadzeniu Mojego ludu do jednego Imienia,
Mojego Imienia, i do wspólnego łamania chleba. Nie powinnaś się niepokoić.
Zrób, ile potrafisz, a Ja dokonam reszty.
Potrzebuję pokory, aby wypełnić w tobie
Moje Dzieła i by wszystko w ten sposób
uczynić jawnym.
Twoje bezbożne pokolenie, z powodu
którego popłynęło tyle Mojej Krwi, odtrąci cię, ale Ja, Moja Vassulo, podtrzymam
cię pomimo wstrząsających ran, które
zada ci to złe pokolenie. Pomoc będzie
ci dana z Góry. Pouczałem ciebie oraz
inne osoby. Nie zatrzymuj się, przekazuj
publicznie oraz w rodzinach Pouczenia,
które ci dałem. Ja wiem, jak bardzo jesteś krucha, ale wiem również, kogo
wybrałem.
– Panie, cieszę się wiedząc, że dojdziemy do jedności, chociaż nikt jeszcze
naprawdę nie wie, jak się to stanie. Problemy - jak się wydaje - są wielkie, a schizma jeszcze większa. Jak powiedziałeś,
„Laska Pasterska została przełamana nie
na pół, lecz na wiele części”. Twoje Ciało
zostało okaleczone, rozdarte i sparaliżo-
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wane. Prosisz nas wszystkich, abyśmy
się ugięli. Ale jak? Co powinniśmy zrobić? Jaki ma być pierwszy krok? Należę
do kościoła prawosławnego greckiego
i dzielę się wszystkim z moimi braćmi
z kościoła rzymskokatolickiego. Kiedy
jestem z nimi nie różnię się pod Twoim
Imieniem. Oni też traktują mnie jako jedną z osób należącą do nich. Wiem też,
że wielu z nich chodzi do kościołów prawosławnych greckich i rosyjskich...
- Powiedz to, Moje dziecko!
- Podsuń Mi właściwe sformułowanie, Panie.
- Powiedz: „...a nie
mają pozwolenia, by
przyjmować Twoje
Ciało”.
- Nie, na to nie
pozwalają im prawosławni, chociaż mamy
te same sakramenty.
Jednak nam, prawosławnym,
katolicy
pozwalają dzielić się
Twoim Ciałem. Mnie
powiedziano nawet,
że jestem ekskomunikowana - aby nie
powiedzieć więcej ponieważ chodzę do
katolików. Poza tym
jestem prześladowana z dwóch stron,
ponieważ
moim
spowiednikiem jest
ksiądz katolicki! A
Ty jesteś świadkiem
tego wszystkiego,
mój Panie Jezu!
Mimo to nadejdzie dzień, kiedy będą
łamać chleb przy jednym ołtarzu. Nic nie
przeszkodzi Moim dzieciom przychodzić
do Mnie. Nikt nie będzie ich pytał: „Czy
jesteś prawosławnym?” Ta twierdza, któ
rą zbudowali, aby was podzielić, została już przeze Mnie potępiona. Wszyscy
jesteście we Mnie braćmi. Właśnie w
to powinnaś nauczyć ich wierzyć i do
realizacji tego - przekonać. Tym, którzy
pozostają podzieleni w ciele i w duchu,
różnicując się pod Moim Świętym Imieniem, mówię to, co powiedziałem do
kościoła w Sardach: „Masz imię, które
mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań
się czujnym i umocnij resztę, która miała
umrzeć”; gdzie jest padlina, tam groma-

dzą się sępy.
Zjednoczcie się! Gromadźcie się! Razem wzywajcie Mojego Imienia! Konsekrujcie wspólnie Moje Ciało i Moją Krew!
Nie prześladujcie Drogi! Bądźcie pokorni
i ugnijcie się, by stać się zdolnymi do
zjednoczenia się i uwielbiania Mnie.
Mówicie o Duchu, lecz nie działacie w
Duchu. Mówicie o Drodze, ale prześcigacie się, aby ją zatarasować! Jakże
mało Mnie znacie... Wzywacie Mojego
Imienia, jednak zabijacie Moje dzieci
między przybytkiem a ołtarzem. Mówię

wam uroczyście: wszystko to zostanie
wam przypomniane w Dniu Sądu.
Czy naprawdę możecie Mi powiedzieć w Mojej obecności: „Jestem pojednany z moimi braćmi”? Czy możecie
powiedzieć szczerze: „Nie odłączałem
się od moich braci pod Twoim Świętym
Imieniem. Traktowałem ich jak równych
sobie”? Kiedy przedstawicie Mi waszą
sprawę, powiem wam w twarz: „Odejdźcie stąd! Nie traktowaliście waszych braci jak równych sobie. Codziennie masakrowaliście Moje Ciało. Gdzie jest wasze
zwycięstwo? Kiedy Ja budowałem, wy
pustoszyliście. Kiedy Ja gromadziłem,
wy rozpraszaliście. Kiedy jednoczyłem,
wy rozdzielaliście!”
Jednakże nawet dziś, jeśli przyjdzie-
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cie do Mnie tacy, jacy jesteście, mogę
was uzdrowić, mogę was przemienić i
oddacie Mi chwałę.
„Biada brzemiennym i karmiącym w
owe dni!” Napisz: Biada tym, których
zastanę noszących swój grzech tak, jak
nosi się poczęte dziecko; albo z ukształtowanymi przez siebie uczniami, tego
samego rodzaju co oni sami. Zostało
powiedziane, że „spośród was samych
powstaną ludzie, którzy głosić będą
przewrotne nauki, aby pociągnąć za
sobą uczniów”.

Wołam i próbuję przedrzeć się przez
waszą głuchotę, aby was ocalić. Jeśli
was upominam, to z powodu Ogromu
Miłości, którą mam do was. Zaprawdę
powiadam wam:
Pewnego dnia, zgromadzę razem
wszystkie oddzielone części Mojego
Ciała w jedno Jedyne zgromadzenie.
Nie płacz, Mój przyjacielu, ty który
Mnie kochasz, znieś to, co Ja znoszę.
Pocieszaj Mnie i zawsze wierz we Mnie.
Wypełnisz w Moje Imię wielkie dzieła.
Bądź wyrozumiały, jak Ja jestem wyrozumiały. Byłem głodny, spragniony, często
zgłodniały, a ty przyszedłeś Mi z pomocą. Kontynuuj twe dobre dzieła, a Ja cię
za to wynagrodzę. Zaprawdę powiadam
ci, nie jesteś sam: Ja jestem z tobą.

Bądźcie zjednoczeni we Mnie i żyjcie
w pokoju. Jesteście potomkami z Mojej
Krwi i dziedzicami Mojego Królestwa.
Powiedz im, że Serce Pana jest Miłością i że Serce Prawa opiera się na Miłości. Powiedz Mojemu ludowi, że nie chcę
zarządców w Moim Domu. Nie będą
usprawiedliwieni w Moim Dniu, ponieważ to oni właśnie zindustrializowali Mój
Dom. Zesłałem wam Mego Ducha, aby
żył w waszych sercach. Duch, który żyje
w was, objawi wam, że Mój Kościół zostanie odbudowany
we wnętrzu waszych
serc i uznacie się
wzajemnie za braci
w waszych sercach.
Czy mam, bracie,
znieść jeszcze jeden
raz boleść, której
doznawałem rok po
roku? A może tym
razem dasz Mi już
wytchnienie? Czy
mam jeszcze jeden
raz wypić Kielich
waszego rozbicia?
Albo może pozwolisz
Mojemu Ciału na odpoczynek, jednocząc
się z miłości do Mnie,
w świętowaniu Wielkanocy?
Ustalając tę samą
datę
Wielkanocy
złagodzisz Mój ból,
bracie, i rozradujesz
się we Mnie, a Ja w
tobie, i przywrócę
wielu wzrok. Oto, co
głośno obwieścicie w Moje Imię, kiedy
odzyskacie wzrok:
„Mój Umiłowany! Mój Stworzyciel!
Ten, który jest moim Małżonkiem, ujawnił rzeczy, jakich żadna ludzka ręka nie
mogłaby zdziałać!”
A Ja przyjdę do was.
Mówię wam uroczyście: zgromadźcie
się, zgromadźcie się wszyscy i posłuchajcie tym razem waszego Pasterza.
Poprowadzę was drogą, którą powinniście iść. Rozsyłajcie Moje Orędzie aż po
krańce ziemi.
25.11.1991
...Z powodu obrzydliwej pychy człowieka, kielich Mojego Ojca jest napełniony Jego Sprawiedliwością. Z powodu ich

nieugiętości oni są opustoszali! Wielu z
nich mówi o jedności i braterstwie, ale
ich słowa są podstępne, bez treści. Dajcie dowód na Oczach waszego Stwórcy,
uginając się. Dajcie dowód na Oczach
waszego Stwórcy ustalając jedną datę
Wielkanocy. Dajcie dowód wobec Mnie,
łamiąc wspólnie chleb. Przyobleczcie się
w wielkość i blask nie przez zewnętrzny
pozór religii i pobożności, lecz przez pokorę. Nawróćcie się! Niegdyś żyliście w
pokorze, prostocie i nieograniczonej miłości, mieliście stoły bogato zastawione
strawą. Tak, wielkość Mojego Kościoła
przewyższała wszystko i całe żyjące
stworzenie, ponieważ Eucharystia stanowiła życie Mojego Kościoła. Jeśli dzisiaj
Memu Kościołowi brak blasku, to dzieje
się tak dlatego, że wiele Moich kościołów usunęło Moją Stałą Ofiarę. Czy można patrzeć poprzez te nieprzeniknione
ciemności i ciągle uważać, że się widzi?
Czy można się chełpić, że wymknęło się
z zasadzek w tych ciemnościach? Dopóki jednak będziecie mówić: „Widzimy”,
dopóty wasza wina pozostanie!
Powiedziałem, że mam jeszcze inne
owce, nie należące do jedynej owczarni, które muszę również doprowadzić.
Ale zanim doprowadziłem do owczarni
zabłąkanego baranka, aby tam prowadził Prawdziwe Życie we Mnie, zanim
przywróciłem mu wzrok, wy rzuciliście
się na niego, aby mu wyrwać Królestwo
Niebieskie. Czy demon może otworzyć
oczy niewidomemu? Czy może mu kazać wołać „Abba!”?
Ręka Mojego Ojca spadnie na was,
chyba że się nawrócicie. Nie mogę już
dłużej powstrzymywać Jego Ręki przed
uderzeniem. Jeśli każdy z was nie przebaczy swojemu bratu z głębi serca,
Ręka Mojego Ojca spadnie szybciej, niż
myślicie.
*
Vassula przedstawiła te orędzia w
Światowej Radzie Kościołów w Genewie,
do której została zaproszona, by mówić
o „Prawdziwym Życiu w Bogu”. Pomimo
surowości orędzi wiele osób przyjęło je
jako prawdziwe przesłanie z Nieba. Jednak akt dobrej woli, o jaki prosił Jezus, to
znaczy ujednolicenie daty Wielkanocy w
Kościele, do dziś nie został dokonany.
5.03.1990
...Od początku przewidziałem, że –
pomimo Mojej Ofiary – powstaną prze-
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ciw Mnie stronnictwa i podzielą Moje
Ciało, rodząc mnóstwo nowych doktryn.
Przewidziałem, że kiedy przytępi się ich
zmysł odróżniania tego, co sprawiedliwe
od tego, co fałszywe, z powodu swoich
niesnasek zatracą również poczucie
braterstwa... Jęk Moich baranków przeszywał odtąd Moje Uszy... Teraz jego
echem jest Mój Krzyk wznoszący się z
Krzyża do różnych narodów, aby wam
wszystkim przypomnieć, że macie być
jedno.
Jeśli ktokolwiek Mnie zapyta: „Dlaczego te Krwawe Łzy płyną strumieniami po Twoich Policzkach?”, odpowiem:
„One płyną dla ciebie, Moje dziecko. To
są łzy spowodowane grzechami i nieczystościami.” A jeśli Mnie zapytasz: „A co
to za ślady na Twoim Ciele? Dlaczego
Twoje Rany są tak szeroko otwarte?”,
odpowiem: „One są Mi zadawane bez
litości, Moje dziecko, każdego dnia
przez tych, których kocham najbardziej,
a którzy teraz zwrócili się przeciw Mnie,
zostawiając Mnie z szeroko otwartymi
Ranami.” A przecież to oni powiedzieli
Mi kiedyś: „Daj nam poznać drogi Twoje,
Panie, i naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami.” Ich umysł pogrążony jest w ciemnościach. Dopóki jednak nie obumrą dla
siebie samych, dopóty nie będą zdolni
ujrzeć Światłości.
Znowu przychodzę do ciebie dziś, w
tych dniach Postu, Moje dziecko grzeszne, sprawiedliwe lub niesprawiedliwe,
może odrzucone przez ludzi, może
miotające się w ten czy inny sposób na
tym świecie. Przychodzę prosić cię o pojednanie się. Idź pojednać się ze swoim
bratem, ponieważ jednając się z nim,
pojednasz się ze Mną, twoim Bogiem.
Ofiaruj Mi swój pokój, jak Ja ofiarowuję
ci Mój Pokój. Naśladuj Mnie i bądź święty. Ofiarowuj się i pość, abyś mógł wzrastać w Moim Duchu, który jest Miłością,
Świętością i Prawdą. Świętość jest tym,
czego potrzebuję od ciebie. Nie bądź podobny do szakali żyjących w nocy! Znałem twoje zamiary na długo przed twym
narodzeniem!
W tych dniach rozlewam Mojego Ducha na wasze narody, abyście wzrastali jak trawa tam, gdzie jest dużo wody.
Zstępuję w ten sposób, aby wasze spichlerze napełnić Moimi płodami. Przychodzę obudzić was z waszego letargu i
sprowadzić was z waszych złych dróg.
A teraz wzywam w szczególny sposób tych wszystkich, którzy są pod Moim
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Imieniem i którzy pracują dla Jedności i
Pokoju. Proszę, abyście przyszli do Mnie
jak dzieci, patrząc na Mnie i odpowiadając Mi na następujące pytania:
Bracia, czy zrobiliście wszystko, co
było możliwe, aby zachować jedność
Mojego Ciała? Powiedzcie Mi, bracia,
gdzie jest Pokój, który wam pozostawiłem, Dar, którego wam udzieliłem? Dlaczego różnicujecie się nieustannie we
Mnie? Czy próbujecie szczerze zjednoczyć się na nowo w waszej wierze i w
waszych praktykach?
Uroczyście proszę was, abyście odnowili swojego ducha przez duchową
rewolucję, przez rewolucję miłości. Zapomnijcie o urazach, które żywicie wobec siebie, i przyjdźcie do Mnie czyści.
Zbudźcie się z waszego snu! Ja stoję
u waszych drzwi i kołaczę. Nie bądźcie
jak sól, która utraciła swój smak. Bądźcie jak drzewo, wypuszczające piękne
pączki i przynoszące owoce świętości.
Wypełniajcie Moje Prawo, jednocząc
się i pomagając sobie wzajemnie. Jak
niegdyś wznoszę Moje Oczy do Ojca,
prosząc Go:
Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim
Imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My
stanowili jedno. Aby wszyscy stanowili
jedno. Ojcze Sprawiedliwy, przypomnij
im Moją uległość, Moją pokorę, Moją
szczerość i Moją wielką Miłość, aby
mogli przerwać Moją Agonię, Agonię powodującą, że z Mojego Ciała wylewa się
tyle Krwi.
Spraw, aby uznali swe
błędy i pojednali się. Kiedy
przychodzą Mnie przyjąć,
pić Mnie i spożywać, spraw,
aby przychodzili godnie.
Ojcze, wezwij pasterzy i
naucz ich łagodności oraz
uległości wzajemnie wobec
siebie. Naucz ich skromności i pokory. Niech zrozumieją, w tym czasie Postu, Moje
Zadośćuczynienie i niech
szukają we Mnie prawdziwej
Mądrości.
Amen.
Błogosławiony człowiek,
który Mnie słucha. Błogosławiony, kto chodzi Moimi
Drogami.
Błogosławiony,
kto się uniża. Błogosławieni
ubodzy w duchu, albowiem
do nich należy Królestwo
Niebieskie.

Ikona
jedności
Dwóch apostołów – Piotr i
Andrzej – to rodzeni bracia.
Pierwszy tradycyjnie uważany
jest za założyciela Zachodniego Kościoła rzymsko- katolickiego, drugi – Wschodniego
Kościoła prawosławnego.
Ta święta ikona została
ofiarowana przez powszechnego Patriarchę Konstantynopola Afinagora Papieżowi
Rzymskiemu Pawłowi VI w
Jerozolimie 5 stycznia 1964 r.
jako znak zaprzestania wielowiekowych sporów oraz cofnięcia ekskomunik między
dwoma siostrzanymi Kościołami.
Uścisk obu braci jest symbolem jedności Kościoła w
miłości Chrystusa.
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Znalezione w sieci

Czy tureckie muzeum stanie się na nowo
najpiękniejszym kościołem chrześcijaństwa?
Jeżeli jesteś przekonany, że świątyni
Hagia Sophia – obecnie muzeum – powinna zostać przywrócona jej właściwa
religijna rola jako kościoła, bo dla tej właśnie roli została pierwotnie zbudowana proszę poprzyj tę petycję do Parlamentu
Unii Europejskiej, sugerującą, że Turcji
nie powinno zostać przyznane członkostwo Unii Europejskiej, do czasu aż
przywróci świątyni Hagia Sophia jej właściwe znaczenie i cel: jako kościoła - a
nie: muzeum. Potrzebnych jest minimum
1.000.000 podpisów, by nakłonić Unię
Europejską do poważnego rozważenia
tej propozycji.
Jak wiadomo, Turcja stara się obecnie, najlepiej jak tylko potrafi, przekonać
Unię Europejską, że jest krajem godnym
tego, by zostać włączoną w jej struktury.
Będziemy wdzięczni, jeśli przekażesz
informację o tej akcji i naszą propozycję
wzięcia w niej udziału również innym
wierzącym.

Świątynia Bożej Mądrości
Hagia Sophia
Hagia Sophia nie jest budynkiem
publicznym, który zmienił właścicieli ze
względu na jakąś wojenną zawieruchę.
Hagia Sophia jest miejscem świętym,
największym chrześcijańskim miejscem
uwielbienia Boga od ponad 900 lat i
prawdopodobnie najdoskonalszym i
najpiękniejszym kościołem, jaki został
wzniesiony przez chrześcijan kiedykolwiek. Wspaniałość, duchowość i prestiż
tego wielkiego kościoła doprowadziły
do zawłaszczenia go przez tureckich
sułtanów i nadania mu znaczenia imperialnego i religijnego symbolu. Kościół
Chrystusa został przejęty i zamieniony
w meczet, aż w końcu powstało w nim
muzeum. W czasie tego długiego okresu
czasu, świątynia była narażana na dużo
więcej niż tylko nadużycia zaburzające
linie jej pięknej architektury i degradację
jej wartości.
Sofia Hagia, nieodzowny element
chrześcijaństwa, druga Jerozolima, najbardziej rewolucyjny i najbardziej śmiały
kościół wymyślony w chrześcijaństwie,

został przekształcony w muzeum i poważnie ogołocony i umniejszony przez
utratę całego swojego chrześcijańskiego
wyposażenia i oryginalnego zagospodarowania oraz atmosfery.
Obecnie Sofia Hagia jest częścią
coraz bardziej złożonego obszaru pomników, muzeów i sklepów oferujących
dywany i pamiątki. Ogromny Kościół,
przekształcony w bezduszny pomnikmuzeum. Podbój wojny nie zmienia i nie
może przemienić jego duchowej natury
w cywilno-kulturalną instytucję świecką.
Chrześcijaństwo nie może być integralną całością, dopóty ta niesprawiedliwość
trwa, jest ignorowana i zapomniana. Powód, by Sophia Hagia zaistniała ponownie jako świątynia jest niezwykle ważny
dla przywracania integralności religijnej.
To jest hańba i brak szacunku dla religii i samego Boga, kiedy święte miejsca
są tak chętnie przekształcane w czysto
turystyczne atrakcje. Zastanówmy się
jak czuliby się Muzułmanie, jeżeli jakaś
zwycięska władza zamieniłaby jedno z
ich najświętszych miejsc - w muzeum
dla turystów?
Tak jak i z powodu jej przekształcenia w muzeum w 1934 roku, Hagia Sofia
była „zamrożona” również w dawnych
wiekach, prawdopodobnie we wczesnym
okresie Bizantyjskim. Kierowana wtedy
przez paradygmat historyczny, który widział przeszłość jako coś niezmiennego,
Sophia Hagia była rozpatrywana przez
estetyzm wielkiego muzeum, powściągliwego i imponującego. Oba przymioty,
obie cechy były korzystne dla tureckiego
rządu, który chciał zerwać z Erą Ottomanów, która trwała, aż po I Wojnę Światową. Świątynia Mądrości Bożej stała się
w ten sposób tym, co oficjalny turecki akt
sekularyzacyjny nazywa: „unikalnym architektonicznym pomnikiem sztuki” i od
tamtej pory ceni się go bardziej dla jego
wieku, sztuki i historycznej wartości niż
dla jego wykorzystania praktycznego i
religijnego.
Czasy się zmieniły. Turcja dawno
zerwała swoje więzi z ciemniejszymi
aspektami swojej otomańskiej prze-

szłości. Obecnie ma aspiracje dołączyć
do krajów Unii Europejskiej. Nadchodzi
więc czas, aby przywrócić Sophii Hagii
jej duchowość i znaczenie jako miejsca
chrześcijańskiego kultu. Turcja powinna
wziąć sobie do serca tą starą mądrość,
która mówi, „Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Sprawiedliwość musi zwyciężyć - dlatego religijna integralność tej
świątyni powinna zostać przywrócona.
Turcja musi stawić czoło swojej historii i
wrócić do tego ważnego zagadnienia.
W roku 1847, postępowy sułtan, Abdulmecid I (1839-1861), zlecił szwajcarskiemu architektowi Gaspare Fossati’emu, przywrócenie struktury Sophii Hagii.
Kiedy Fossati i jego zespół zaczęli pracę nad świątynią, po więcej niż jednym
wieku zaniedbania - znaleźli budynek
w stanie zniszczenia z przeciekającym
dachem i chmurami gołębi dewastującymi jego wnętrze. Naprawili pęknięcia w
kopułach i skarbcach i umieścili żelazny
łańcuch dookoła jego bazy, by powstrzymać jego zewnętrzny napór. Jednakże
usunęli cztery lotne podpory, bo wydawało się im, że nie służą one żadnemu
konkretnemu celowi. Zastąpili przeciekające pokrycie dachu i przeprowadzili
kompleksowe czyszczenie świątyni wewnątrz i na zewnątrz. Gdy zniszczone
tynki zostały zestrugane ze ścian i sklepień, ujawniły się dekoracyjne bizantyjskie mozaiki, migoczące złotem.
Sułtan, zdumiony ich pięknem, polecił
Fossati’emu i jego zespołowi, by odkryli
wszystkie mozaiki. Kiedy w galeriach zostały one odkryte i naprawione, Fossati
poprosił Abdülmecida, by złagodzić nieugięte i sztywne zasady, które wymogły
ich zapomnienie. „One są piękne,” – odpowiedział Abdülmecid. „Ukryj je, ponieważ nasza religia ich zabrania. Schowaj
je dobrze, ale ich nie zniszcz, ponieważ,
nikt nie wie, co mogłoby się zdarzyć.”
Zamiarem Sułtana Abdülmecida było
modernizowanie swojego królestwa i
wzmacnianie jego więzi z Europą Zachodnią w momencie kiedy ogromna
przepaść między Turcją i Europą dopiero
zaczynała się zwężać, a proces ten trwa
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do dnia dzisiejszego. Dla niego, Sophia
Hagia była częścią polityki postępowych
reform. Abdülmecid, którego rządy rozpoczęły się od proklamacji Tanzimatu
(czyli projektu reform), najważniejszego
kamienia milowego w westernizacji otomańskiego stanu i kultury, zachęcił do
odkrycia mozaik i do ich odrestaurowania i skrytykował swoich poprzedników
za przyćmienie tych pięknych ozdób.
Wykorzystał wtedy czas pielgrzymowania do Mekki, aby wysłać tam najbardziej
fanatycznego przywódcę meczetu do
Mekki, zanim przedsięwziął prace przy
restaurowaniu świątyni.
Jeżeli ambicją Turcji jest dołączenie do społeczności Europy, warto, aby
pierwszym krokiem do tego było ukazanie jej ducha zrozumienia i sensu sprawiedliwości, wzajemnego szacunku i
gotowości do współpracy, które cechują
kulturę Unii Europejskiej. Właśnie teraz
nadszedł czas aby przywrócić Sophii jej
religijną rolę jako miejsca ważnego dla
duchowości i chrześcijańskiego kultu.
Duchowy „wykup” Świątyni Mądrości Bożej mógłby być zrealizowany z tą samą
troską i szacunkiem, z którym Abdülmecid, ten postępowy, proeuropejski reformator otomańskiego Imperium, podjął
i zlecił ostatnie główne decyzje i prace
związane z przywracaniem świetności
tej świątyni.
Historię można zaniedbać ale ona
nigdy nie zapomina. Pomyłki historii
mogą zostać cofnięte i naprawione.
Przez podjęcie wielkiego i szlachetnego
kroku w kierunku odkupywania Hagii Sophii, państwo tureckie udowodniłby swój
prawdziwy szacunek dla chrześcijan Europy i świata. Przywracanie Sophii Hagii
roli miejsca chrześcijańskiego kultu stałoby się rewolucyjnym gestem mądrości,
postępu i kultury. Tym gestem Turcy
zaoferowaliby Istambułowi rzadki przywilej sprawowania pieczy nie tylko nad
rzadkim diamentem, jakim jest ten wielki pomnik sztuki światowej, ale przede
wszystkim nad ważnym miejscem kultu
chrześcijańskiego.
Angeliki Papagika
http://www.hagiasophiablog.com/mainpage.html - to jest adres internetowy
strony, z której można wysłać swój głos
w sprawie Hagii Sophii. Uwaga strona
jest wyłącznie w jezyku angielskim
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Świątynia
Bożej Mą
drości w
Istambule

Jeżeli uważasz, że Turcja nie powinna zostać przyjęta w
poczet krajów Unii Europejskiej zanim nie przywróci świątyni Hagia Sophia jej pierwotnej funkcji i roli, proszę kliknij na
stronie internetowej „Twój Podpis” i wyślij wiadomość.
*

Wybrane źródła: 1. Kleinbauer, W.E., White, A. and Matthews,
H. Hagia Sophia Scala Publishers Ltd, London; Archaeology and
Art Publications, Istanbul; 2. Mainstone, R.J. Hagia Sophia - Thames and Hudson; 3. Nelson, R.S. Hagia Sophia, 1850-1950 - The
University of Chicago Press
Przekład z ang.: Katarzyna Radwańska
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Wieści z życia Kościoła
w Polsce i na świecie
Biskupi katoliccy zawierzyli w
Fatimie Europę Matce Bożej
Zawierzeniem Matce Bożej Kościołów lokalnych Europy i całego Starego
Kontynentu zakończyły się w Fatimie 7
października czterodniowe obrady plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE).
Sam akt zawierzenia odmówiono w
sobotę 6 wieczorem na zakończenie
nabożeństwa różańcowego. Z Polski w
obradach uczestniczyli: przewodniczący
episkopatu abp Józef Michalik i gnieźnieński biskup pomocniczy Wojciech Polak, który przewodniczy Komisji CCEE
ds. Powołań.
„Podstawowym tematem naszego
spotkania była sytuacja małżeństwa i rodziny w Europie. Mogliśmy zarówno dyskutować na ten temat między sobą, jak i
zapoznać się z polityką m.in. Parlamentu Europejskiego w sprawie małżeństwa
i rodziny” - powiedział w Radiu Watykańskim bp W. Polak. Dodał, że przedstawiono także konkretne sprawozdania z
czterech sekcji, które wchodzą w skład
CCEE: ds. środków przekazu, migracji, powołań i szkolnictwa w Europie.
Oprócz posiedzeń biskupi mogli się również modlić w sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej.
Rada Konferencji Biskupich Europy
istnieje od 1971 r. i obecnie skupia 36
krajowych episkopatów i pojedynczych
delegatów z naszego kontynentu, łącznie z Rosją i Turcją. Konferencje reprezentują w CCEE ich przewodniczący, z
Polski jest nim abp Józef Michalik. Od
ubiegłego roku na czele organizacji stoi
prymas Węgier kard. Péter Erdö, który
w tym charakterze po raz pierwszy przewodniczył obradom właśnie w Fatimie.
Dwoma jego zastępcami są kardynałowie: Josip Bozanić z Zagrzebia i JeanPierre Ricard z Bordeaux. Sekretarzem
generalnym Rady jest włoski prał. Aldo
Giordano. Stała siedziba CCEE mieści
się w Sankt-Gallen (Szwajcaria).
Prezentacja drugiej encykliki
Druga encyklika Benedykta XVI, zatytułowana „Spe salvi”, została ogłoszona
30 listopada. Dokument, poświęcony
chrześcijańskiej nadziei ukazał się równocześnie w ośmiu językach, w tym po
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polsku.
„Latem tego roku wszyscy myśleli, że
Benedykt XVI odpoczywający najpierw
w Lorenzago di Cadore w Dolomitach,
następnie w Castel Gandolfo pod Rzymem, pracuje nad encykliką społeczną,
tymczasem była to encyklika o nadziei”
- pisze w wydaniu „Corriere della Sera”
watykanista tego największego włoskiego dziennika Luigi Accattoli.
Tytuł „Spe salvi” (W nadziei zbawieni)
– autor zaczerpnął z Listu św. Pawła do
Rzymian: „W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją,
bo jak można się jeszcze spodziewać
tego, co już się ogląda? Jeżeli jednak,
nie oglądając, spodziewamy się czegoś,
to z wytrwałością tego oczekujemy” (Rz
8,24-25).
Temat nadziei niezwykle często pojawia się w nauczaniu Benedykta XVI,
zwłaszcza ostatnio. Zwraca uwagę, że w
kazaniu, wygłoszonym podczas niedawnej wizyty w Neapolu, papież aż jedenaście razy wymówił to słowo. W encyklice
mowa jest o postaciach, które wyróżniły
się w praktyce tej cnoty, jak św. Augustyn
czy św. Józefina Bakhita, była niewolnica sudańska, która zmarła we Włoszech
w 1947 r.
Watykanista włoskiego dziennika, podobnie jak inni obserwatorzy, spodziewa
się, że po encyklikach na temat miłości
(„Deus caritas est”) i nadziei („Spe salvi”)
Benedykt XVI ogłosi w najbliższej przyszłości dokument poświęcony trzeciej i
ostatniej cnocie teologicznej - wierze.
„Bądźmy uczniami Chrystusa”
- hasło na nowy rok
Bądźmy uczniami Chrystusa - to hasło programu duszpasterskiego Kościoła
w Polsce na nowy rok duszpasterski. Ma
ono uświadamiać na nowo wiernym, że
najpierw trzeba się stać uczniem Jezusa, by następnie być Jego apostołem.
Być uczniem Chrystusa w rodzinie, w
pracy zawodowej, w posłudze miłosierdzia, w życiu społecznym, być uczniem
Chrystusa Najwyższego Kapłana - takie
tematy podkreśla opracowany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski program na kolejny rok
duszpasterski. Będzie on realizowany

od 2 grudnia 2007, czyli I Niedzieli Adwentu, wraz z którą w Kościele katolickim następuje nowy rok pracy duszpasterskiej.
Nowy temat duszpasterski jest logiczną konsekwencją tematu realizowanego
w roku liturgicznym, który właśnie się
kończy: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Człowiek, który ma świadomość
umiłowania, wybrania i powołania przez
Boga, powinien iść krok dalej - stawać
się uczniem Chrystusa.
Co to znaczy być uczniem Chrystusa?
Uczeń Chrystusa winien być zasłuchany
w Jego Słowo, winien mieć duchowość
biblijną. Program duszpasterski proponuje dostrzeżenie narzędzia, jakie Kościół w Polsce posiada od niedawna.
Chodzi o „Dzieło Biblijne im. Jana Pawła
II”. Jest to zachęta dla każdego wiernego do lektury i wsłuchania się w Boże
Słowo. Staje się to nad wyraz istotne w
roku 2008, w którym odbędzie się w październiku Synod o Słowie Bożym w życiu
i misji Kościoła, zwołany przez papieża
Benedykta XVI.
Realizacja tegorocznego programu
duszpasterskiego opiera się na fragmencie z Ewangelii św. Łukasza: Jeśli
kto chce iść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech co dnia bierze
krzyż swój i niech mnie naśladuje! Bo kto
chce zachować swoje życie, straci je, a
kto straci swe życie z mego powodu, ten
je zachowa (Łk 9, 23-24). Do programu
duszpasterskiego został dołączony mały
krzyż. Jest on szczególny: nie ma haczyka, by zawiesić go na ścianie czy dziurki, by mógł zawisnąć na szyi. Ma trochę
dziwny kształt, jakby wzór jego powstał z
miękkiej gliny ściskanej w dłoni. Jest to
krzyż ręczny, przeznaczony do tego, by
brać go do ręki. Ma on być inspiracją do
konkretnych projektów duszpasterskich
w parafii, np. przyjęcia krzyża przez chorych w czasie odwiedzin chorego przez
kapłana, może być wręczony osobom,
które zgłaszają pogrzeb, by z krzyżem
w ręku modliły się za zmarłych, może
być wykorzystany podczas nabożeństw
Wielkiego Postu.
Drugi fragment, który stał się osnową
programu duszpasterskiego pochodzi z
Ewangelii św. Mateusza: Idźcie więc i
czyńcie uczniów wśród wszystkich naro-
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dów (Mt 28, 19a przekład ekumeniczny).
Program chce motywować kapłanów do
zmiany mentalności duszpasterskiej, by
z kapłanów obsługujących wiernych,
stawali się coraz bardziej formatorami
uczniów. Wskazuje też na aktywizację
laikatu, potrzebę duszpasterskiej troski
o nauczycieli i opiekę nad polską emigracją. Docenia wkład ruchów i stowarzyszeń katolickich w dzieło formowania
uczniów Chrystusa, zachęcając równocześnie duszpasterzy do współpracy z
tymi środowiskami w parafiach.
Program duszpasterski na lata
2007/2008 „Bądźmy uczniami Chrystusa” jest częścią programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce
na lata 2006-2010 pod hasłem „Kościół
niosący Ewangelię nadziei”. Do końca
tego pięcioletniego planu pozostaną
jeszcze dwa tematy: „Otoczmy troską
życie” - 2008/2009 oraz „Bądźmy świadkami Miłości” - 2009/2010.
Kielce: powstanie najstarsza
żywa szopka w Polsce
Najstarsza żywa szopka stanie na
placu przed katedrą w Kielcach. Powstanie ze stuletnich desek pochodzących z
rozbiórki dachu bazyliki katedralnej.
Pomysłodawcą powstania szopki jest
kielecki radny. Postanowił on wykorzystać stare deski, które jego zdaniem „są
świadkiem ostatnich stu lat miasta i diecezji”.
Stos desek jest już przygotowany do
budowy, która rozpocznie się z początkiem Adwentu. Zostanie z nich wybudowana stajenka dla Świętej Rodziny. Figurkę Dzieciątka pobłogosławi Benedykt
XVI.
Figurka będzie przebywała w szopce
od wigilii Bożego Narodzenia do Trzech
Króli. Potem trafi do parafii w Skalbmierzu. Żywa szopka ma być znacznie większa niż w poprzednich latach. Oprócz
wielbłąda Ludwika - maskotki Kielc będą w niej m.in. konie i krowy, owce,
kozy, gęsi, a nawet małe dziki. Szopce
będą towarzyszyły wieczory kolęd, jasełka, akcje charytatywne. Pieniądze
zebrane w tym roku przez organizatorów
żywej szopki mają wesprzeć misję polskiej prowincji sercanów na Filipinach.
Ghana: na świecie jest 27 mln
„nowych niewolników”
W oparciu o ustalenia obrońców praw
człowieka oblicza się, że na świecie jest
dziś ok. 27 mln ofiar „nowego niewolnictwa”. Międzynarodowa Organizacja

Pracy mówi oficjalnie o 12,3 mln zniewolonych ludzi.
Dane te przytoczył abp Agostino
Marchetto na trwającym w dniach 13-18
listopada w Cape Coast w Ghanie seminarium Niewolnictwo i nowe formy niewolnictwa. Zostało ono zorganizowane
przez Sympozjum Konferencji Episkopatów Afryki i Madagaskaru (SECAM)
wspólnie z Radą Konferencji Biskupów
Europy (CCEE).
Sekretarz Papieskiej Rady ds. Du
szpasterstwa Migrantów i Podróżujących
zwrócił uwagę, że zniewoleniu ulegają
nie tylko ofiary tzw. „handlu żywym towarem”, których zgodnie z danymi Międzynarodowej Organizacji Pracy jest ich 2,4
mln. Nowe formy niewolnictwa narzucają
państwa oraz rebelianckie ugrupowania
militarne.
Według tych samych źródeł ich ofiarą
pada 2,5 mln osób. Chodzi tu o ludzi używanych do przymusowych robót, a także
o niepełnoletnich żołnierzy, których jest
dziś na świecie ok. 300 tys. Najwięcej
dzisiejszych niewolników - według Międzynarodowej Organizacji Pracy 9,8 mln
- to ofiary działalności osób prywatnych.
1,4 mln z nich wykorzystywanych jest
seksualnie, a 7,8 mln w celach ekonomicznych.
Abp Marchetto zwrócił uwagę, że na
Czarnym Lądzie utrzymały się jeszcze
tradycyjne formy niewolniczej pracy, np.
w Liberii, Mauretanii, Sierra Leone czy
Sudanie. W krajach zachodniej Afryki
zmusza się do niewolniczej pracy na
plantacjach dla odrobienia długów. To
wszystko dzieje się mimo międzynarodowych konwencji zakazujących takich
nieludzkich praktyk.
Spotkanie w Cape Coast nawiązuje do przypadającego w tym roku 200.
rocznicy zniesienia niewolnictwa w afrykańskich koloniach imperium brytyjskiego. 15 listopada uczestniczący w nim
afrykańscy i europejscy biskupi odwiedzili zamek Elmina, gdzie do XIX wieku
więziono niewolników, których miano wywieźć z Afryki do Europy i Ameryki. Jest
to jedna z 48 twierdz-więzień, wzniesionych przez Europejczyków na wybrzeżu
Zatoki Gwinejskiej. Przeszło przez nie
10 mln niewolników z zachodniej Afryki.
Ogółem z Czarnego Lądu wywieziono
ich ponad 20 mln.
Zmiany w Papieskiej Radzie
ds. Dialogu Międzyreligijnego
Benedykt XVI mianował pięciu nowych członków i 18 konsultorów Papies

kiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego.
Wśród konsultorów jest Polak, 43-letni
bp Janusz Kaleta, administrator apostolski Atyrau w Kazachstanie.
Nowymi członkami Rady zostali: prefekt Kongregacji Kościołów Wschodnich
abp Leonardo Sandri z Argentyny, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury
abp Gianfranco Ravasi, bp Thomas Dabre z Indii, bp Hyginus Kim Hee-joong
z Korei Południowej i bp Christopher
Charles Prowse z Australii.
W gronie konsultorów Rady, oprócz
bp. Kalety, znalazło się dwóch innych biskupów: Paul Hinder ze Zjednoczonych
Emiratów Arabskich i George Frendo
z Albanii, a także 13 księży z Włoch,
Wielkiej Brytanii, Kenii, USA, Argentyny, Francji, Meksyku, Brazylii, Hiszpanii,
Malty, Indii, Turcji i Tajwanu. Nominacje
na konsultorów otrzymały też siostra zakonna z Niemiec i osoba świecka z Por
tugalii, była pracownica Papieskiej Rady
ds. Dialogu Międzyreligijnego.
Dykasterią tą kieruje od 1 września
br. francuski kardynał Jean-Louis Tauran. Sekretarzem Rady jest włoski arcybiskup Pier Luigi Celatam, a podsekretarzem indyjski prałat Felix Anthony
Machado.
Niemcy: klasztor na terenie
byłego obozu koncentracyjnego
Na terenie byłego obozu koncentracyjnego Esterwegen, jednego z pierwszych
na terenie Niemiec, został poświęcony
klasztor franciszkanek. Skromne pomie
szczenia klasztorne poświęcił Franz-Jo
sef Bode, ordynariusz Osnabrück.
„Będzie to miejsce świadomej obecności, przeciw obojętności i zapomnieniu” - powiedział agencji katolickiej KNA
wikariusz generalny diecezji, ks. Theo
Paul.
Teren byłego obozu koncentracyjnego - jednego z pierwszych w Niemczech
- został przyjęty w 1963 r. przez niemiecką Bundeswehrę. Baraki zburzono, a na
ich miejscy zbudowano hale magazyno
we. Klasztor znajduje się na zapleczu
tych hal. Składa się z pomieszczeń
mieszkalnych sióstr i „miejsca zadumy”,
przez które przechodzi się do kaplicy.
„Osoby odwiedzające obozowe tereny
będą mogły same decydować, czy to,
co przeżywają, będą chciały połączyć z
modlitwą, czy też oddać się milczeniu w
miejscu neutralnym światopoglądowo”
– wyjaśniła siostra Angelina Lübbers.
Zakonnica, która sama pochodzi z sąsiedniej miejscowości, powiedziała też,
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że dostrzega wśród ludzi wielką potrzebę przyjścia na teren hitlerowskiej kaźni.
Odkąd siostry zamieszkały w tym miejscu w czerwcu br., byłe tereny obozowe
odwiedziło ponad pięć tysięcy osób.
„Pierwszą noc spędziłam siedząc na
krawędzi łóżka i wydawało mi się, że
wokół mnie stoją więźniowie” – wyznała
s. Jacintha Altenburg. Podobne przeżycia towarzyszyły innym siostrom, gdyż
wiedziały, że w latach 1933-1945 w tym
miejscu było maltretowanych i zamordowanych 80 tys. więźniów. „Ich cierpienia
wzięłyśmy pod swój dach” – powiedziała pochodząca z Holandii s. Jacintha.
Mimo iż teraz na co dzień towarzyszy jej
pamięć o hitlerowskich okrucieństwach,
nie może opanować łez. Jej wuja zabił
niemiecki żołnierz.
Każdy, kto po odwiedzeniu terenu
dawnego obozu koncentracyjnego pragnie z kimś porozmawiać lub usiąść w
ciszy, może zadzwonić do drzwi klasztornych. Siostry nie narzucają swej
obecności, każdy decyduje sam o tym,
czy chce z nimi porozmawiać, wspólnie
się pomodlić, czy też potrzebuje chwili
samotności. „Ale prawie wszyscy potrzebują rozmowy” - mówią franciszkanki w
Esterwegen.
Kościół anglikański: więcej
kobiet przyjmuje święcenia
W Kościele anglikańskim w minionym roku wyświęcono więcej kobiet niż
mężczyzn. Na 487 osób, które w 2006 r.
przyjęły ordynację kapłańską 244 stanowiły kobiety, 234 mężczyźni.
Władze kościelne poinformowały dzi
siaj, iż po raz pierwszy od momentu dopuszczenia kobiet do spełniania funkcji
kapłańskich 13 lat temu, liczba wyświęconych kobiet była wyższa od liczby
mężczyzn. Jednocześnie przyznano, iż
większość z nich została ordynowana na
stanowiska nie opłacane przez państwo,
np. wikariuszy. Pełnoetatowe, opłacane
funkcje objęło w 2006 r. 128 mężczyzn
i 95 kobiet.
Kościół anglikański wyświęcił pierwszą kobietę w 1994 r. uznając jednocześnie za w pełni uzasadnione teologicznie
biskupstwo kobiet. Doprowadziło to do
fali odejść kapłanów i wiernych świeckich m.in. do Kościoła katolickiego.
Albania: Siostry klaryski
otworzyły klasztor
Klaryski, żyjące w klasztorze w Szkodrze na północy Albanii, otworzyły dla
zwiedzających bramy swego klasztoru,
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w którym w czasach komunistycznych
znajdowało się więzienie. Torturowano
w nim i mordowano rzeczywistych i domniemanych przeciwników reżimu.
W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego siostra Sonia, jedna z ośmiu
zakonnic, mieszkających obecnie w
tym klasztorze, przypomniała, że jest
to pierwsza placówka klarysek w Albanii od wielu wieków. Do roku 1946 r.
żyli tu bracia mniejsi (franciszkanie), po
czym konwent skonfiskowali komuniści
i zamienili w siedzibę miejscowego oddziału Segurimi - tajnej albańskiej policji
politycznej. Jedno ze skrzydeł klasztoru
stało się więzieniem, w którym mieszkania zakonników zamieniono na cele
dla zatrzymanych i miejsca tortur. „W
najstarszej części klasztoru zachowały
się jeszcze wiele cel, w których umierali więźniowie i w których widać ślady
znęcania się nad ludźmi” - powiedziała
s. Sonia i dodała: „Wędrując korytarzami naszego klasztoru można oddychać
rzeczywiście klimatem łaski: były one
naprawdę obmyte krwią męczenników,
naszych braci katolików”.

Wyjaśniła następnie, że w tych miejscach w czasie prześladowań religijnych za czasów reżimu Envera Hoxhy
(Hodży), który doszedł do władzy pod
koniec 1944 r., miejsce to było widownią
prawdziwego ekumenizmu w cierpieniu.
„Jesteśmy tu, aby strzec tej historii i
opowiadać o niej oraz aby nigdy o niej
nie zapominano” – zapewniła s. Sonia.
Podkreśliła, że jest to bardzo ważne,
gdyż jeśli naród nie zna własnej przeszłości, grozi to powtarzaniem tych samych błędów, tylko w jeszcze gorszej
formie. Ponadto „naród nasz chce budować nową, lepszą historię, odmienną od
tej, która była” – dodała.
Na zakończenie rozmowy z rozgłośnią
papieską albańska klaryska oświadczyła, że ona i jej siostry chcą przekształcić
swój klasztor w miejsce zarówno przypominania o przeszłości, jak i spotkań.
„Cieszymy się, że jesteśmy tutaj, gdyż
to sam Pan tak sprawił i teraz oczekuje
od nas tego świadectwa” - powiedziała
zakonnica.
Graniczący z Czarnogórą region
Szkodry (na zdjęciach) jest głównym
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ośrodkiem katolicyzmu w Albanii. To właśnie tam Jan Paweł II w czasie swego
jednodniowego pobytu w tym kraju 25
kwietnia 1993 r. konsekrował pierwszych
od wielu dziesięcioleci czterech miejscowych biskupów katolickich.
Już z chwilą objęcia władzy w listopadzie 1944 r. komuniści rozpoczęli walkę
z religią, ale największy atak na nią przypuścili w połowie lat sześćdziesiątych,
gdy w kraju rozpoczęła się - wzorowana
na Chinach - „rewolucja kulturalna”. W
1967 r. ówczesny przywódca E. Hoxha
poinformował z dumą, że Albania stała
się „pierwszym na świecie państwem
ateistycznym, bez meczetów, cerkwi i
kościołów”. Wyznawanie jakiejkolwiek
wiary zostało surowo zakazane nie tylko
w praktyce, ale także formalnie - konstytucyjnie. Wszystkie świątynie zamknięto, zburzono lub zamieniono np. na hale
sportowe, magazyny a nawet więzienia,
duchownych zaś i wielu świeckich wtrącono do więzień, obozów pracy lub zabito. Reżim domagał się nawet nadawania
dzieciom imion, nie mającym związków
z religią, a często również zmiany już
noszonych. Taki stan rzeczy trwał do r.
1990 r., gdy w kraju rozpoczęły się przemiany demokratyczne i wróciła wolność
religijna.
Katolicko-prawosławny dokument „Konsekwencje eklezjologiczne i kanoniczne sakramentalnej natury Kościoła”
„Konsekwencje eklezjologiczne i ka
noniczne sakramentalnej natury Kościoła” – taki tytuł nosi dokument końcowy
spotkania Międzynarodowej Komisji
Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim i Prawosławnym w Rawennie. Opublikowała
go 15 listopada Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan.
Dokument, podpisany 13 października w Rawennie, ma 10 stron. Składa
się z dwóch rozdziałów. Poprzedzono je
wstępem, w którym przypomina się owoce dotychczasowych prac komisji, powołanej do życia w 1979 r. Zostały one
zainicjowane zaraz w następnym roku
spotkaniem na wyspie Rodos. Pierwszy
rozdział dokumentu z Rawenny przedstawia w oparciu o Biblię i Tradycję teologiczne podstawy soborowości i władzy
w Kościele. W rozdziale drugim, obszerniejszym, omówiono ich urzeczywistnianie na poziomie lokalnym, regionalnym i
powszechnym.

W tej właśnie części dokumentu
podjęto temat prymatu. Mówiąc o sobo
rowości na płaszczyźnie uniwersalnej,
urzeczywistnianej na Soborze Pow
szechnym, stwierdza się, że zakłada to
czynną rolę, jaką w tym zgromadzeniu
wszystkich biskupów ma odgrywać Biskup Rzymu jako pierwszy spośród nich.
„Prymat i soborowość są wzajemnie od
siebie zależne i nigdy nie można ich na
różnych płaszczyznach życia Kościoła
rozpatrywać osobno – czytamy w dokumencie z Rawenny. Prymat na różnych
poziomach jest praktyką ugruntowaną
w tradycji kanonicznej Kościoła. Fakt
prymatu na płaszczyźnie uniwersalnej
przyjmowany jest na Wschodzie i na
Zachodzie. Zachodzą jednak różnice co
do rozumienia zarówno sposobu jego
urzeczywistniania, jak też podstaw biblijnych i teologicznych. W historii Kościoła
wschodniego i zachodniego, przynajmniej do IX wieku, zawsze w kontekście
soborowości, uznawano na poziomie powszechnym szereg przywilejów Biskupa
Rzymu jako pierwszego wśród patriarchów. Nie zmniejsza to sakramentalnej
równości wszystkich biskupów”.
W zakończeniu dokumentu katolicko-prawosławnej komisji mieszanej
podkreśla się konieczność dalszego
pogłębionego studium nad kwestią roli
Biskupa Rzymu w komunii wszystkich
Kościołów.
Włoska gazeta „La Repubblica” z
14 listopada napisała, że dokument
ten „ostatecznie i nieodwołalnie określa kwestię prymatu Biskupa Rzymu,
otwierając drogę pojednaniu katolików
i prawosławnych podzielonych schizmą
z 1054 roku”. Tymczasem współprzewodniczący Komisji ze strony katolickiej
kard. Walter Kasper wyjaśnił, że w rzeczywistości jest to „pierwszy ważny krok,
jednak droga do pełnej jedności jest
jeszcze bardzo długa”.
Podkreślił, że dokument mówi o napięciu między władzą i soborowością,
czy też synodalnością na poziomie lokalnym, czyli diecezjalnym, na poziomie
regionalnym i powszechnym. Jego znaczenie polega na tym, że „po raz pierwszy Kościoły prawosławne przyznały, iż
istnieje powszechny poziom Kościoła
oraz że także na poziomie powszechnym istnieje soborowość, synodalność i
władza. To znaczy, że istnieje i prymat:
zgodnie ze zwyczajem starożytnego Kościoła pierwszym biskupem jest biskup
Rzymu. Co do tego nie ma wątpliwości.

Nie rozmawialiśmy jednak o tym, jakie
są przywileje biskupa Rzymu. Wskazaliśmy jedynie ten zwyczaj do przyszłej
dyskusji”.
Według przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności
Chrześcijan dokument „stanowi skromny, pierwszy krok i jako taki daje nadzieję, jednak nie można przeceniać jego
wagi. Przy kolejnym spotkaniu będziemy
musieli wrócić do roli biskupa Rzymu w
Kościele powszechnym pierwszego tysiąclecia. Następnie będziemy musieli
mówić także o drugim tysiącleciu, o Soborze Watykańskim I i II, a to nie będzie
łatwe. Droga jest bardzo długa i trudna,
jednak ten dokument daje nadzieję,
uczyniliśmy pierwszy ważny krok”.
Pytany przez Radio Watykańskie o
opuszczenie spotkania w Rawennie
przez delegację Patriarchatu Moskiewskiego, kardynał wyjaśnił, że „Konstantynopol i Moskwa różnią się w kwestii
uznania autonomicznej Cerkwi estońskiej. Jest to jednak sprawa wewnątrzprawosławna i nie możemy tu wkraczać.
Jesteśmy jednak mocno strapieni i zaniepokojeni, gdyż dla nas ważne jest,
aby również rosyjska Cerkiew prawosławna uczestniczyła w przyszłym dialogu. Dlatego bez wtrącania się chcemy
prosić Moskwę i Konstantynopol o dołożenie wszelkich starań, by znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Gdyby uznały
za stosowne, możemy takie rozwiązanie
ułatwić, czy to na poziomie bilateralnym
między Moskwą a Konstantynopolem,
czy też na poziomie pan-prawosławnym.
Nie ma jednak wątpliwości, że chcemy
udziału Cerkwi rosyjskiej w dialogu. Jest
to Kościół bardzo ważny. Nie chcemy
prowadzić dialogu bez Rosjan, chcemy
się do tego przyczynić” - zadeklarował
niemiecki purpurat.
Rosyjski Kościół Prawosławny
krytykuje dokument
z Rawenny
Prawosławny biskup Wiednia Hilarion
wydał negatywną ocenę końcowego dokumentu z Rawenny, opublikowanego
15 listopada po październikowych obradach katolicko-prawosławnej komisji
mieszanej.
Przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego stwierdził, że bez udziału największego Kościoła prawosławnego dialog z
katolicyzmem jest niepełnowartościowy.
Delegacja rosyjskiej Cerkwi opuściła
obrady w Rawennie na znak sprzeciwu
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wobec obecności przedstawicieli estońskiego prawosławia, wyłączonego spod
jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego
bez jego zgody.
Bp Hilarion stwierdził, że w dokumencie przytoczono szereg wątpliwych dowodów i stwierdzeń nie posiadających
oparcia w prawdzie historycznej, dlatego
powinien być wnikliwie przestudiowany
przez specjalistów i teologów w ramach
Komisji Teologicznej Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.
Wątpliwości rosyjskiego hierarchy budzą stwierdzenia dokumentu, opisujące
soborowość i władzę kościelną na poziomie Kościoła powszechnego. Według
niego mowa jest tu nie o współczesnych
Kościołach katolickim i prawosławnym,
ale o „teoretycznym Kościele utworzonym według modelu czasów soborów
powszechnych”.
Sprzeciw bp. Hilariona budzi również
paragraf 39. dokumentu, utrzymujący,
że po schizmie z 1054 r. obydwa Kościoły w momentach kryzysowych zwoływały
sobory, w których uczestniczyli biskupi
Kościołów lokalnych, „pozostający w
jedności ze Stolicą Apostolską lub z patriarchatem w Konstantynopolu”. Przedstawiciel rosyjskiego prawosławia nie
może się zgodzić, że o prawosławności
rosyjskiego Kościoła ma decydować jedność z patriarchą Konstantynopola.
Prymat biskupa Rzymu powinien być,
według bp. Hilariona, omawiany w następnym etapie dialogu, poświęconym
prymatowi w Kościele powszechnym.
Wyraził on przy tym obawy, że katolicy
zechcą narzucić pojmowanie roli „pierwszego biskupa” podobnej do tej, jaką
pełni obecnie papież, a „Patriarchat Konstantynopolski dążyć będzie do przyznania mu praw władzy jurydycznej w prawosławiu, jakiej obecnie nie posiada”.
Erytrea: rząd wypędza
katolickich księży i zakonnice
Władze Erytrei we wschodniej Afryce
wydaliły 13 księży i zakonnic katolickich.
Nie wiadomo dokładnie, jakie są przyczyny tej decyzji – poinformowała afrykańska agencja CISA.
Księża i zakonnice miały opuścić kraj
w ciągu 14 dni. Termin ten upłynął 20
listopada. Pochodzą oni z Włoch, Meksyku, Filipin i Kenii. Od czasu uzyskania
niepodległości przez Erytreę w 1994 r.
po trwającej wiele lat wojnie, krajem rządzi jedna partia, Ludowy Front na Rzecz
Demokracji i Sprawiedliwości (EPLF), od
1970 r. jedyna legalna partia polityczna
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w tym kraju.
W ostatnich latach siły bezpieczeństwa w Erytrei co pewien czas szykanowały duchownych ewangelickich. Miały
też swój udział w dramatycznym zdjęciu
z urzędu patriarchy prawosławnego Kościoła Erytrei.
Społeczność katolików w Erytrei jest
niewielka. Stanowią oni zaledwie 3 proc.
wśród 3,5 mln jej mieszkańców. W kraju formalnie uznawane są cztery religie
i wyznania: chrześcijaństwo wschodnie
(tzw. nurt niechalcedoński), katolicyzm,
luteranizm i islam. Od 2002 r. zakazane
są nowe nurty ewangelickie.
Rwanda: 25. rocznica objawień
maryjnych w Kibeho
Od 28 listopada 1981 r. do 2 marca
1982 r. w miejscowości Kibeho Matka
Boża ukazywała się trzem dziewczynkom i wzywała świat do nawrócenia. O
tych objawieniach pisaliśmy już wielokrotnie, m. in. w nr 69-70 „Vox Domini”,
po ich uznaniu przez Kościół. Z biegiem
lat miejsce objawień stało się znanym
sanktuarium maryjnym, do którego zdążają dziesiątki tysięcy pątników.
W pewnych odstępach czasu „Matka
Słowa” – jak o sobie mówiła – ukazywała się kolejno trzem dziewczynkom:
17-letniej uczennicy szkoły zakonnej,
Alfonsynie Mumereke, a następnie 20letniej Nathalie i 21-letniej Marie-Claire.
Według jednych źródeł Matka Boża pokazała się jeszcze trzem innym dziewczynom, według innych - trzydziestu. Za
każdym razem wzywała świat do pokuty,
do nawrócenia i zapowiadała bliski koniec świata.
Kibeho jest jedynym miejscem pielgrzymkowym w Afryce, którego objawienia Kościół uznał za autentyczne.
Miejsce to można porównać z Gaudelupe, Lourdes i Fatimą. Od 1934 r. w Kibeho, położonym w diecezji Gikongoro,
w górskim regionie południowo-zachodniej Rwandy istnieje parafia katolicka.
Miejscowość jest oddalona o ok. 160 km
od stolicy kraju, Kigali oraz o 20 km od
granicy z Burundi.
Podczas pierwszego objawienia Alfonsina idąc do szkoły spotkała piękną
kobietę w białej szacie. „Nyina wa Jambo” („Jestem matką Słowa”) miała jej
powiedzieć. Potem wezwała świat do
nawrócenia. Powiedziała, że ludzie powinni się modlić, bo świat stoi nad przepaścią. „Matka Bolesna jest smutna”,
zgodnie mówiły dziewczyny. Zgodnie też
mówiły, że Matka Boża roztaczała przed

nimi budzące strach wizje. Podczas jednego ze spotkań mówiła o morzu krwi,
o ludziach zabijających innych ludzi, o
martwych ciałach, których nikt nie zanosi do grobu.
Później te wizje tłumaczono jako zapowiedź ludobójstwa w Rwandzie, do
którego doszło w latach 1994/1995. W
parafii Kibeho spustoszenia były ogromne. Zginęło tam 20 tys. ludzi, wśród nich
Marie-Clair. Dwie inne dziewczyny przeżyły masakrę.
Od tego czasu minęły lata. Choć oficjalnie wojna się wreszcie skończyła, to
jednak ciągle przemoc była na porządku
dziennym. Wiadomości o objawieniach
maryjnych w małym afrykańskim miasteczku obiegły świat. Sanktuarium w Kibeho zostało poświęcone w 2003 roku.
Od tego czasu pielgrzymują tam coraz
to większe rzesze ludzi.
A infrastruktura sanktuarium pozostawia wiele do życzenia. Często przybywa
do sanktuarium nawet 30 tys. pielgrzymów. Brakuje wody pitnej i elektryczności, brak dostatecznej ilości sanitariatów.
Trzeba też pilnie wyremontować kościół,
kaplicę objawień oraz dom parafialny.
Przez okna wdziera się do kościoła wo
da, przecieka dach. W sanktuarium potrzebne jest też centrum pielgrzymkowe.
Z pomocą pragnie pospieszyć międzynarodowe dzieło „Kirche in Not”
(Kościół w Potrzebie). Organizacja pragnie też udzielić finansowego wsparcia
pracującym w sanktuarium księżom i zakonnicom. Częściowej pomocy udzielono już w 2006. „Wielu z nas nie zna tego
maryjnego sanktuarium w sercu Europy,
głosi apel „Kirche in Not” do darczyńców.
Przypomina, że „ludność w Rwandzie
przeżyła krwawe masakry podczas niedawnej wojny i teraz potrzebuje naszej
pomocy”.
Rwanda we Wschodniej Afryce w czasach kolonialnych była pod panowaniem
niemieckim, a następnie belgijskim. Od
1962 Rwanda jest krajem samodzielnym. Na terytorium ponad 26 tys. km2
żyje ok. 9 mln mieszkańców. Stolicą jest
Kigali.
Konflikty między szczepami Hutu i
Tutsi sięgają korzeniami XV w. Co pewien czas, aż do okresu współczesnego, wybuchają krwawe konflikty między
nimi. Średnia wieku mieszkańca Rwandy wynosi 40 lat, 34 proc. mieszkańców
to analfabeci.
Włochy: film o cudach Jana
Pawła II zwyciężył na festiwalu
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Film krótkometrażowy „Milagros”
(Cuda), mówiący o cudach za wstawiennictwem Jana Pawła II, hiszpańskiego
reżysera Juana Garcia del Santo został
uznany za najlepszy na międzynarodowym festiwalu kina religijnego „Religion
Today” w Rzymie.
Wśród jurorów tego konkursu byli
Krzysztof Zanussi i Enzo Sisti – producent „Gangów Nowego Jorku” i „Pasji”.
Według hiszpańskiego dziennika „La
Razón”, nagrodzony film opowiada fikcyjną historię, choć opartą na faktach,
Anny – sparaliżowanej dziewczynki,
której ojciec jest profesorem wyższej
uczelni, racjonalistą i przekonanym ateistą. Matka niepełnosprawnego dziecka
jest natomiast osobą głęboko wierzącą i
modli się do Jana Pawła II o uzdrowienie
córki, „co zakłada konflikt małżeński, wywołany sceptycyzmem męża”.
Del Santo, który sam gra wspom
nianego ojca, wyjaśnił w rozmowie z
dziennikiem, że jego film jest rozprawą
o kimś, „kto zadaje sobie pytania o sens
życia, szarpiąc się jednocześnie między
tym, co rozumowe i duchowe”.
Film sfinansował sam reżyser, który
wyznał, że jest to jego inicjatywa osobista, przy której „nieocenionej” pomocy
udzielił mu inny reżyser Javier Figuero i
Uniwersytet św. Pawła CEU w Madrycie.
Według twórcy, film pragnie ukazać „wielkość i piękno posługi wiary i duchowości”, jak również „wytłumaczyć to, co jest
niewytłumaczalne” za pośrednictwem
rzeczywistych osób i otoczenia Jana
Pawła II przez cud za jego wstawiennictwem, którego doświadczyła francuska
zakonnica Marie Simon Pierre.
Chiny: wolność religijna
w czasie olimpiady
– tylko dla obcokrajowców
Chiny zapewnią wolność religijną
uczestnikom Igrzysk Olimpijskich w Pekinie – powiedział rzecznik ministerstwa
spraw zagranicznych. Olimpiada

odbędzie się w stolicy Chin od 8 do 24 sierpnia 2008 r.
Liu Jianchao zdementował informacje
pojawiające się w mediach amerykańskich, jakoby w wiosce olimpijskiej miał
obowiązywać zakaz posiadania Biblii.
Wiadomości te określił mianem plotek i
wyjaśnił, że władze Chińskiej Republiki
Ludowej nie wydały takiego zarządzenia.
„Rząd chiński zawsze szanował i zapewniał wolność religijną obcokrajowcom w
Chinach” – oświadczył Jianchao.

Z kolei rzecznik komitetu organizacyjnego igrzysk Sun Weide wskazał, że
działacze sportowi, zawodnicy, dziennikarze i widzowie, którzy przyjadą na
olimpiadę będą mogli przywieźć ze sobą
przedmioty, umożliwiające zachowywanie nakazów wyznawanej religii, w tym
egzemplarze Biblii, jednak wyłącznie na
użytek osobisty. „Niedozwolone będzie
natomiast przywożenie do Chin Biblii w
celu ich rozdawania lub rozpowszechniania” – wytłumaczył Weide.
Watykan: „rewolucja”
w „L ‘Osservatore Romano”
W ciągu niecałych dwóch tygodni od
przejęcia obowiązków naczelnego redaktora przez Gian Marię Viana, watykański dziennik „L’Osservatore Romano”
zmienił się nie do poznania.
Zgodnie z obietnicą następca Mario
Agnesa, który kierował gazetą przez 23
lata, położył nacisk na zagadnienia międzynarodowe, sprawy włoskie, absorbujące poprzednie kierownictwo, przesuwając na dalsze strony.
W dzienniku pojawiły się niemal niespotykane wcześniej wywiady, a do ich
przeprowadzenia okazali się zdolni redaktorzy „L’Osservatore”, którzy do tej
pory pisywali pełne egzaltacji wypracowania, ocierające się o grafomanię.
Pierwszej strony nie zajmują wyłącznie
papieskie przemówienia, które są na niej
jedynie anonsowane, a ich pełne teksty
czytelnik znajdzie wewnątrz numeru.
Jest w piśmie zdecydowanie mniej
zdjęć, ale znacznie więcej materiałów.
W wydaniu noszącym dzisiejszą datę o
działalności swych dykasterii wypowiadają się prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, kardynał
Franc Rodé i sekretarz Kongregacji Nauki Wiary arcybiskup Antonio Amato, a
nowy przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Kultury arcybiskup Gianfranco Ravasi pisze o dzisiejszej dorocznej sesji papieskich akademii, której po raz pierwszy
będzie przewodniczyć. Zmiany te G. M.
Vian wyjaśnia w wywiadzie dla tygodnika „Famiglia cristiana”, gdzie mówi, że
doszło do nich na życzenie „wydawcy”,
czyli sekretariatu stanu. „Jest wyraźne
życzenie wydawcy, aby zwrócić uwagę
na Kościoły Wschodnie, także niekatolickie, na inne wyznania chrześcijańskie i
religie” - powiedział naczelny „L’Osservatore”. Ma on być dziennikiem, na którego
łamach pisać będzie „kwiat międzynaro-

dowej inteligencji katolickiej”. „Oczekuje
tego nasz wydawca, namawiając jednocześnie, aby zapraszać do współpracy
więcej kobiet” - ujawnia profesor Vian.
Benedykt XVI pojedzie w przyszłym roku do Lourdes
Jego wizyta wpisywać się będzie w
obchody 150 rocznicy objawień Matki
Bożej św. Bernadecie Soubirous. Ordynariusz francuskiej diecezji TarbesLourdes na konferencji prasowej w Watykanie przedstawił program obchodów
roku jubileuszowego związanego ze 150
rocznicą objawień Matki Bożej.
Hierarcha ujawnił, że już w lipcu
2005 r., a więc zaledwie trzy miesiące
po swoim wyborze na stolicę Piotrową,
papież w odręcznym liście dał wyraz zainteresowaniu jubileuszem w Lourdes.
Zapowiedział też, że zamierza osobiście
wziąć udział w jego obchodach, co oficjalnie potwierdziło Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej w komunikacie z 15 lipca
2007 r. Na razie jednak „data przyjazdu
Ojca Świętego nie jest znana” – dodał bp
Perrier.
Mówiąc o Roku Jubileuszowym, który
potrwa od 8 grudnia do 2007 do 8 grudnia 2008 r., ordynariusz Tarbes-Lourdes
stwierdził, że jego obchody, na których
spodziewanych jest 8 mln pielgrzymów,
są organizowane w perspektywie nowej
ewangelizacji. „Sanktuaria i pielgrzymki
zajmują obecnie ważne miejsce w życiu religijnym, szczególnie osób bardzo
oddalonych od zwyczajnych praktyk religijnych. Sanktuaria są miejscem cichej
ewangelizacji” – podkreślił bp Perrier. Na
temat atrakcyjności sanktuariów będą
dyskutować uczestnicy kongresu maryjnego i mariologicznego, jaki odbędzie się
w Lourdes w dniach 4-8 września 2008
r. pod hasłem „Objawienia Matki Bożej:
między historią, wiarą i teologią”.
Przedstawiony przez hierarchę bogaty kalendarz Roku Jubileuszowego
obejmuje m.in. sympozjum w dniach
9-11 grudnia 2007 o aktualności orędzia
z Lourdes dziś i w przyszłości. Boże
Narodzenie będzie w sanktuarium obchodzone pod hasłem „Nie bądźcie sami
w Boże Narodzenie – czeka na was
Maryja”. Noc sylwestrową wypełni spotkanie przeznaczone głównie dla ludzi
młodych, które obejmie nie tylko Mszę
św. w grocie Massabielskiej – miejscu
objawień Maryi – ale także adorację eucharystyczną, spektakl i koncert.
W ciągu roku 2008 odbędzie się
sześć serii rekolekcji. Od 18 lutego do 4
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marca, a więc w okresie, kiedy w 1858
r. objawiała się Matka Boża, zgodnie z
Jej prośbą, aby Bernadeta każdego dnia
przychodziła do groty, wierni zgromadzeni w sanktuarium będą wspominać
wydarzenia danego dnia sprzed 150 laty
i odmawiać różaniec. 25 marca, gdy w
1858 r. odbyło się 16 z kolei objawienie,
wspominana też będzie 50 rocznica
konsekracji bazyliki Matki Bożej Różańcowej. W imieniu papieża Piusa XII
dokonał jej – podczas obchodów setnej
rocznicy objawień maryjnych w Lourdes
– kard. Angelo Roncalli, który kilka miesięcy później został papieżem Janem
XXIII.
Od 23 do 30 marca trwać będzie w
sanktuarium Festiwal Muzyki Sakralnej,
zaś 7 kwietnia obchodzona będzie rocznica 17 objawienia Maryi. Natomiast w
dniach 25-26 kwietnia, podczas setnej
pielgrzymki młodzieży z regionu paryskiego, planowane jest sympozjum
„Czy Kościół ufa młodym?” Z kolei w
dniach 22-25 maja przybędzie do Lourdes jubileuszowa 50 Międzynarodowa
Pielgrzymka Wojskowa. W jej trakcie,
24 maja zostanie w sanktuarium otwarta „wioska pokoju”. Przez cały rok będą
tam również przyjmowane pielgrzymki
narodowe, m.in. francuska, portugalska,
tamilska, cygańska i pielgrzymka anglofonów.
W czasie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Québeku
(15-22 czerwca), w Lourdes codziennie
odprawiane będą Msze św. związane z
tematem dni kongresowych, można będzie wysłuchać konferencji o Eucharystii
i uczestniczyć w godzinie świętej. Po-

dobnie podczas Światowego Dnia Młodzieży w Sydney (15-20 lipca) młodzież,
która nie pojechała do Australii będzie
mogła wziąć udział w specjalnie dla niej
przygotowanym programie, obejmującym m.in. występy młodych artystów
chrześcijańskich. 16 lipca młodzi katolicy będą obecni na obchodach rocznicy
ostatniego objawienia Matki Bożej św.
Bernadecie. Natomiast 6-7 września odbędzie się festiwal filmowy „Lourdes w
kinie”. Obchody Roku Jubileuszowego
zakończą się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2008 r.
Bp Perrier zapowiedział, że pielgrzymi przybywający do Lourdes będą mogli
przejść „drogę jubileuszową”. Rozpocznie się ona przy chrzcielnicy w kościele
parafialnym, gdzie została ochrzczona
Bernadeta Soubirous, aby uświadomić
sobie, że przede wszystkim była ona nie
wizjonerką, ale chrześcijanką. Następnymi etapami drogi będą: ubogie domostwo rodziny Soubirous, co pomoże w
zrozumieniu Bożych wyborów, oraz grota
Massabielska, gdzie będzie można przypomnieć sobie treść objawień lurdzkich,
wzywających do pokuty za grzeszników i
potwierdzających niepokalane poczęcie
Maryi. „Droga jubileuszowa zakończy
się w kaplicy hospicjum, gdzie Bernadeta przyjęła I Komunię św., co oznacza,
że cały szlak będzie prowadzić od chrztu
do Eucharystii” - wyjaśnił hierarcha.
Z okazji jubileuszu została skomponowana msza przez br. Jean-Paula Lécota.
Natomiast o. Ivan Rupnik wykonał mozaiki na fasadzie bazyliki Matki Bożej

Różańcowej, przedstawiające tajemnice
światła. Zostaną one zainaugurowane
na rozpoczęcie Roku Jubileuszowego,
8 grudnia br. Wśród licznych publikacji,
jakie będą wydane w związku ze 150.
rocznicą objawień maryjnych, znajdzie
się kilkutomowa historia sanktuarium i
wydana po włosku encyklopedia „Lourdes od A do Z”.
Izrael-Watykan: rozmowy o
prawie własności Wieczernika
W Jerozolimie odbyło się robocze
spotkanie delegacji Stolicy Apostolskiej
z przedstawicielami rządu izraelskiego. Rozmowy dotyczyły m. in. kwestii
własności ważnych dla chrześcijaństw
a
miejsc, takich jak np. Wieczernik.
W Jerozolimie, w siedzibie ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbyło się
robocze spotkanie delegacji Stolicy
Apostolskiej z przedstawicielami rządu
izraelskiego. Rozmowy dotyczyły kwestii
podatkowych, statusu prawnego dóbr
kościelnych oraz sprawy własności ważnych dla chrześcijaństwa miejsc, takich
jak np. Wieczernik. Są to problemy związane z wprowadzeniem w życie zasadniczego porozumienia Stolicy Apostolskiej
z Izraelem. Zawarto je przed 14 laty, 30
grudnia 1993 r.
Jak wynika ze wspólnego oświadczenia ogłoszonego na zakończenie sesji,
tematem negocjacji była konwencja
ekonomiczna dotycząca kwestii podatkowych oraz własnościowych Kościoła
katolickiego w Ziemi Świętej. Chodzi
przede wszystkim o gwarancje prawne
własności kościelnych w Izraelu oraz
o uznanie przywileju zwolnienia z po-

Z okazji obchodów 150 rocznicy objawienia się Matki Bożej w Lourdes
(1858-2008) przypominamy o naszym filmie i polecamy go wszystkim,
którzy pragną zapoznać się ze słowami przekazanymi przez Matkę Bożą
Film DVD trwający niecałe 60 minut przedstawia historię życia św. Bernadetty
Soubirous oraz doznane przez nią w 1858 r. objawienia Najświętszej Maryi Panny.
Wszystkie zdjęcia do filmu zostały nakręcone w Lourdes oraz w Nevers, miejscu
życia i śmierci św. Bernadetty, gdzie obecnie spoczywa jej zachowane od rozpadu
ciało.
Treść filmu pozwala zapoznać się dogłębnie ze słowami Matki Bożej wypowiedzianymi do „najbiedniejszej z Jej córek” – jak określała siebie mała wizjonerka.
Historia powstania cudownego źródła w Lourdes oraz analiza orędzia ukazuje
ogromną miłość Maryi do wszystkich Jej dzieci oraz wzywa do dnia dzisiejszego do
oddania się Jej Niepokalanemu Sercu i nawrócenia.
Cena DVD (płyta tłoczona, do otwarzania w każdym sprzęcie) z VAT: 20 zł. Film
dostępny jest także na kasecie VIDEO (cena 12 zł), a ścieżka dźwiękowa na kasecie magnetofonowej (6 zł).
Zamówienia: B. H. Lumen 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 6
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datków, który Kościół posiadał jeszcze
przed powstaniem państwa.
Według przyjętego wcześniej kalendarza kolejne posiedzenie stałej roboczej komisji dwustronnej zaplanowano
12 grudnia. Następnego dnia mają się
odbyć rozmowy na szczeblu plenarnym
między Stolicą Apostolską a Izraelem.
Wznowiono je na tym poziomie 21 maja
bieżącego roku, po pięcioletniej przerwie.
Hiszpania: Kościół potępia
aborcyjny horror
Horror aborcyjny wykryty w klinikach
Barcelony wywołał w Hiszpanii prawdziwy skandal. Media donoszą o zabijaniu
dzieci nawet w siódmym miesiącu ciąży
(na zdjęciu poniżej dziecko w 5 miesiącu
życia płodowego).
Potępiając te haniebne czyny Kościół
katolicki kolejny raz stanął w obronie
każdego poczętego życia.
Policja, która dokonała szeregu zatrzymań odkryła urządzenia świadczące
o szczególnym okrucieństwie lekarzy
dokonujących aborcji. Lekarze prowokowali poród, jednak by matka nie zorientowała się, że rodzi żywe dziecko
noworodkom wstrzykiwano wcześniej
truciznę. Następnie odcinano im głowę,
a ciała mielono i spuszczano do kanalizacji. Lekarze często odsysali też płodom mózg.
„Kościół jest przeciwny wszelkim rodzajom aborcji i w tym względzie jego
nauczanie jest wyraźne i jednoznaczne. Każda osoba ma prawo do życia od

pierwszego momentu poczęcia aż do
naturalnej śmierci” - powiedział metropolita Sewilli kard. Carlos Amigo Vallejo.
Dokonywanie aborcji w Hiszpanii
doprowadziło do skandalicznej sytuacji, ponieważ w wielu klinikach nie
przestrzega się przypadków, w których
obecna ustawa zezwala na nią, ani też
terminów określonych przez prawo. Doszło do sytuacji całkowitej bezkarności i
działania na marginesie prawa.
„Jest to niedopuszczalne w państwie,
które opiera się na prawie” – stwierdził
Benigno Blanco, przewodniczący Hiszpańskiego Forum Rodziny. Wskazał,
że stosowne władze sanitarne powinny
skończyć z sytuacją bezkarności i podjąć skuteczne działania, aby kliniki nie
pozostawały obojętne na aktualnie obowiązujące prawo w kwestii aborcji.
Według danych Instytutu Polityki Rodzinnej, w Katalonii dochodzi do aborcji
co 24 minuty. Liczba dzieci zabitych każdego dnia w wyniku aborcji jest większa
niż liczba uczniów dwóch klas szkoły
podstawowej. Ponadto do Katalonii
przyjeżdża w tym celu wiele kobiet z zagranicy, co sprawia, że stała się ważnym
ośrodkiem „przemysłu śmierci”.
W 2006 r. dokonano w Hiszpanii ok.
100 tys. aborcji. Według Eduardo Hertfeldera, przewodniczącego Instytutu
Polityki Rodzinnej, który opracował raport poświęcony zabijaniu dzieci w ciągu
ostatnich 21 lat, „aborcja jest w Hiszpanii
najczęstszą przyczyną śmierci”. Co 5,5
minuty w kraju tym ginie jedno dziecko.
Oznacza to 270
aborcji dziennie. W 2006 r.
co szósta ciąża

zakończyła się zabiciem dziecka w łonie
matki.
Instytut Polityki Rodzinnej uważa, że
za mało się robi w Hiszpanii na rzecz
promocji życia. Niewystarczająca jest też
polityka socjalna mająca zapewnić pomoc matkom. Kraj stoi w obliczu kryzysu
demograficznego, który mogłoby zahamować przychodzenie na świat co roku
ponad 100 tys. dzieci, a więc tylu, ile w
ciągu ostatniego roku zabito w Hiszpanii.
Tymczasem szczególnie prywatne kliniki
powszechnie łamią prawo i wykorzystując przepis zezwalający na usunięcie
ciąży w przypadku zagrożenia zdrowa
matki, masowo dokonują aborcji.
Wielka Brytania: bezprecedensowy raport nt. aborcji
W Wielkiej Brytanii opublikowano
bezprecedensowy, pierwszy tego typu,
raport na temat przerywania ciąży. Z
dokumentu wynika, iż w ciągu czterech
dekad obowiązywania ustawy dokonano
prawie 7 mln aborcji.
Przygotowano go w związku z obchodzoną w tym roku 40 rocznicą liberalizacji
prawa aborcyjnego na Wyspach Brytyjskich. We wprowadzeniu do raportu zatytułowanego „Demograficzny wpływ na
społeczeństwo i konsekwencje zdrowotne dla kobiety ustawy aborcyjnej z 1967
roku po 40 latach” dr Hans-Christian
Raabe, zwolennik zaostrzenia prawa
do przerywania ciąży i znany w Anglii
obrońca życia, zwraca uwagę, iż przed
40 laty zwolennicy liberalizacji prawa
aborcyjnego podkreślali, że w Wielkiej
Brytanii każdego roku dokonywano od
40 do 200 tys. zabiegów przerywania
ciąży. Jednocześnie przekonywano, że
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liberalizacja nie ma za zadanie wprowadzenia do prawodawstwa aborcji na życzenie. Po 40 latach widać wyraźnie, że
argumenty przywoływane w 1967 roku
były nieprawdziwe – stwierdził Raabe.
Jak czytamy w raporcie, którego autorem jest Patrick Carroll, specjalista
w dziedzinie ubezpieczeń i statystyk z
Instytutu Badań nad Ludnością i Systemami Emerytalnymi, w ciągu 40 lat
obowiązywania w Wielkiej Brytanii ustawy aborcyjnej dokonano prawie 7 mln
zabiegów przerwania ciąży. – To utracone pokolenia – stwierdził Carrol. W
tym samym czasie populacja czynnych
zawodowo Brytyjczyków zmniejszyła się
o 7 proc.
Prognozy są jeszcze bardziej niepokojące: wskazują bowiem, iż do 2017 r.
powyższy wskaźnik sięgnie aż 11 proc.
Oznacza to, że w brytyjskim systemie
ubezpieczeń społecznych zabraknie
około 7,5 mln płatników. Autor raportu
wylicza, iż obciążenia z tytułu składki
zdrowotnej i emerytalnej mogą w ciągu
20 lat wzrosnąć w Wielkiej Brytanii o
około 30 proc.
W raporcie opublikowano m.in. szczegółowe dane na temat dokonywanych na
Wyspach Brytyjskich zabiegów przerwania ciąży. Aż 87 proc. z nich finansowanych jest ze środków Narodowej Służby
Zdrowia (NHS - National Healt Service).
Prawie wszystkie aborcje dokonywane
były ze względu na zagrożenie życia
matki, niektóre tylko z powodu trwałego
uszkodzenia płodu. To, zdaniem autora
raportu, dowód na faktycznie istniejącą
w Wielkiej Brytanii aborcję na życzenie.
Carroll zwraca uwagę, że nad wyraz
często u kobiet, które dokonały przerwania ciąży, w późniejszym okresie pojawia
się rak piersi. Podkreśla, że rola zabiegu
aborcyjnego jako jednego z faktorów ryzyka zachorowania na raka piersi została już zauważona w literaturze fachowej,
jednak nadal nie udało się wyjaśnić kon-
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kretnych przyczyn tej zależności.
Wskaźnik urodzeń na Wyspach Bry
tyjskich kształtuje się na poziomie 1,86
(dane z 2006). Gdyby aborcja w Wielkiej
Brytanii była zabroniona wskaźnik ten
wyniósłby 2,40.
USA: Amerykanie głoszą
Ewangelię przez YouTube
Amerykańscy katolicy z powodzeniem wykorzystują internetowy portal
YouTube w głoszeniu Ewangelii. W zeszłym roku jeden z kardynałów opublikował tam swoje wideo rozważania wielkopostne, które okazały się prawdziwym
sukcesem.
YouTube jest portalem internetowym,
dzięki któremu wszyscy zarejestrowani
użytkownicy mogą umieszczać swoje
filmy wideo na serwerach www i udostępniać je szerokiej publiczności. W
ciągu roku od powstania strona ta stała
się jedną z najczęściej odwiedzanych w
całej sieci.
Pierwszym z amerykańskich hierarchów, który użył portalu YouTube jako
narzędzia ewangelizacji, był metropolita
Filadelfii kard. Justin Rigali. „Reakcje
na jego refleksje wielkopostne były zaskakujące – stwierdziła Donna Farrel,
odpowiedzialna za kontakty z mediami
w archidiecezji Filadelfii. – Otrzymaliśmy
wiele odpowiedzi na film z całego świata,
z Australii, Filipin, Włoch, a także wiele z
samej archidiecezji, w tym od jednego
młodego chłopaka, który określił się jako
«15-letni deskorolkowiec»”. Po udanym
starcie, kuria podjęła decyzję umieszczania na portalu filmów z homiliami i
oświadczeniami kardynała, ważnymi dla
życia archidiecezji.
„YouTube jest miejscem, w którym
ludzie wypowiadają swoje opinie na
wiele kwestii. Oczywiście, z punktu widzenia Kościoła, pragniemy tam głosić
Chrystusa. Mamy przesłanie Ewangelii,
pokrzepiającą nowinę Jezusa, przesłanie nadziei, miłości i wiary” – powiedział
agencji Zenit kard. Rigali.
Archidiecezja Filadelfii nie jest jedyną
jednostką Kościoła w USA, która w swojej misji wykorzystuje portal YouTube.
Np. „Inside Catholic” - magazyn internetowy, który chce być „katolickim głosem”
w amerykańskiej przestrzeni publicznej
- przygotował 57-sekundowy spot „Baby
in the box” („Dziecko w pudełku”). Krótki
film o tematyce pro-life spotkał się z dużym zainteresowaniem. Komentarze ze
strony internautów były na tyle zachę-

cające, że redakcja pisma zdecydowała się kontynuować misję, „dokąd tylko
YouTube będzie istniał”. „Za trzydzieści
lat ludzie będą mogli oglądać nasze
filmy i z nich korzystać. To wspaniałe!”
- stwierdził redaktor „Inside Catholic”,
Brian Saint-Paul.
Inną organizacją pro-life, która umie
ściła na portalu filmy o tematyce antyaborcyjnej jest organizacja pozarządowa Population Research Institute (PRI)
ze stanu Wirginia. Po pokazaniu pierwszego filmu na YouTube PRI otrzymała
wiele zachęt ze strony internautów do
dalszej pracy w tym kierunku. Przygotowała więc serię filmów nt. obrony życia
poczętego. Dzięki umieszczeniu krótkich
spotów na YouTube, działalność PRI
zyskała nowy wymiar i mogła trafić do
szerszego koła odbiorców.
„Sądzimy, że te filmy wideo, krótkie,
dynamiczne mają fundamentalne znaczenie w promocji, wśród młodego pokolenia, świadomości dotyczącej kwestii,
które odnoszą się do życia poczętego” stwierdził Colin Mason, odpowiedzialny
za produkcję medialną w PRI. „Młodzi
kochają media. Lubią oglądać krótkie
filmy wideo w chwilach przerwy lub dla
odprężenia” - dodał Mason i wyjaśnił, że
trzeba wykorzystać ten fakt do uświadomienia im wagi obrony życia poczętego.
(vd)

Informujemy, że...

Następny numer
„Vox Domini” (1/2008)
ukaże się w lutym 2008.
Prześlemy go tym osobom,
które uregulowały opłatę
za prenumeratę za rok
2007 oraz nie zgłosiły
rezygnacji z niej w roku
2008.
*
Kilka razy w roku odprawiana jest msza św.
za Was i w Waszych
intencjach.
Ostatnia
– 7 listopada 2007 –
sprawowana była za zmarłych czytelników naszego
pisma i książek.
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Świadectwo lekarza:
Dlaczego przestałem dokonywać aborcji?

Georges Flesh

Pierwsze aborcje, jakich dokonałem
jako asystent szpitalny, nie wywołały we
mnie żadnych emocji. Czułem, że pomagam pacjentce w rozwiązaniu poważnego problemu. Płód był tylko niepożądaną
tkanką. Jednak przerywanie ciąży w drugim trymestrze mąciło niekiedy mój spokój, ale szybko przezwyciężałem skrupuły, powtarzając sobie, że chodzi, ogólnie
rzecz biorąc, o prawo kobiet i o ich wolny
wybór. Tak samo jak wiele osób, które
szanowałem, sądziłem, że prawo do
aborcji powinno stanowić część Deklaracji Praw Człowieka.
Moje niezadowolenie pojawiło się po
tym, kiedy miałem już na swoim koncie
setki wykonanych zabiegów. Zdecydowałem, że nie będę więcej przerywał
ciąży w drugim trymestrze, w momencie,
gdy otworzyłem swój prywatny gabinet.
Usuwanie płodu, kawałek po kawałku,
wpływało źle na mój sen. Jednak jako
konsultant ginekologiczny w szpitalu
uniwersyteckim czytałem wiele raportów.
Niepożądane ciąże stanowią – jeśli się na
to spogląda z dystansem – najzwyklejszy
problem chirurgiczny, jeśli chodzi o młode kobiety. Pałałem wielką sympatią do
tych kobiet, często opuszczonych przez
swych partnerów lub przerażonych, tym
że będą musiały im wyjawić, że są w
ciąży. Jednak, podstępnie, znikało moje
zadowolenie z życia. Uczucie przygnębienia dopadało mnie każdego ranka,
gdy miał się odbyć zabieg. Mój puls kapitulował w momencie, kiedy dawałem
miejscowe znieczulenie. Współczułem
wciąż 20-letniej studentce, ale odczuwałem coraz więcej złości w stosunku
do małżeństw, które prosiły o przerwanie
ciąży, z powodu ważnej, sprawy zawodowej, która była w toku lub z powodu
nieurządzonego do końca domu lub po
prostu dlatego, że był już kupiony bilet
na wakacyjną podróż. W czasie niektórych spotkań towarzyskich ogarniał mnie
niepokój, wraz z nudnościami, drganiem
serca i zawrotami głowy. Czułem się,
jakbym był na procesie lub przynajmniej
czułem, że powinienem tam być. Nie
odczuwałem już więcej dumy z bycia
lekarzem. Kiedy wracałem do domu, a
moje dzieci całowały mnie radośnie, czułem się niegodny, że Bóg pobłogosławił

mnie ich uśmiechniętymi twarzami. Kiedy goliłem się rankiem i widziałem swoją
smutną twarz w lustrze, była to dla mnie
męczarnia: mówiłem sobie, że te wszystkie dyplomy i te wyróżnienia, które mi
przyznano stworzyły w efekcie anioła
śmierci.
Dlaczego w końcu się zmieniłem?
Na początku mojej praktyki chirurgicznej przyszło do mnie pewne małżeństwo,
abym dokonał aborcji. Ale macica pacjentki była sztywna, nie udawało mi się

jej rozszerzyć. Poprosiłem ich, aby przyszli tydzień później, kiedy macica będzie
bardziej giętka. Małżeństwo powróciło,
ale tylko dlatego, aby mi powiedzieć, że
zmienili zdanie. Siedem miesięcy później
asystowałem przy narodzinach ich dziecka. Kilka lat później grałem z Jeffreyem
na korcie klubu tenisowego, którego ja i
jego rodzice byliśmy członkami. Jeffrey
był piękny i szczęśliwy. Byłem przerażony na myśl, że zaledwie mała trudność
techniczna przeszkodziła mi w przerwaniu jego życia. Związek pomiędzy sześciotygodniowym ludzkim embrionem i
uśmiechniętym dzieckiem przestał być
dla mnie abstrakcją. Gdy całowałem rano
przed wyjściem do pracy moich synów,
myślałem o narzędziach chirurgicznych,
jakich miałem użyć dwie godziny później.

Doznawałem napięcia emocjonalnego,
którego nie potrafiłem znieść.
Nie mogłem, z drugiej strony, żyć z
konfliktem, jaki istniał pomiędzy żydowskim prawem a moją praktyką medyczną. Judaizm stał się szkłem powiększającym, przez które widzę odtąd świat. Boże
przykazania kierowały moim postępowaniem. Jednak, dla mnie jako religijnego
żyda, pragnienie życia zgodnie z Torą1
było niedorzeczne dopóty, dopóki dokonywałem aborcji, które były ewidentnym
wykroczeniem. Przestrzeganie rytualnych reguł wydawało mi się puste i fałszywe. Chciałem modlić się i śpiewać
z pasją. Nie udawało mi się zbliżyć do
Boga. Noszenie obrzędowych szat
było już bez znaczenia. Sprzeczność
była zbyt silna. Moje duchowe dążenia były zniszczone. Moja umysłowa
integralność rozbita. Musiałem zaprzestać dokonywać aborcji.
Uważam, że ćwiartowanie rozwiniętego płodu, część po części, tylko
dlatego, że jego matka o to prosi, jest
czynem niemoralnym. Społeczeństwo
nie powinno zezwalać na taką dewaluację ludzkiego życia, ani na znieczulanie medycznego personelu, czego te
zabiegi wymagają. Nie chodzi w tym
o to, czy płód to odczuwa czy też nie,
ale o to, co my powinniśmy odczuwać będąc obecni przy rozbieraniu
na części wspaniałej istoty ludzkiej, w
części już ukształtowanej. Życzyłbym
sobie, aby każdy, zanim wyrobi sobie
zdanie na ten temat, mógł być obecny
przy przerywaniu ciąży w drugim trymestrze. Odkąd zaprzestałem wykonywania
tych zabiegów moje życie rozkwitło. Na
nowo pokochałem swój zawód. Lata walki i poczucia winy zakończyły się. Czuję,
że jestem bliżej Boga. Urodziło się nasze trzecie dziecko, Hana, dostarczając
mojej żonie i mnie samemu niezmiernej
radości. Dziewczynka nosi imię moich
dwóch babci, z których jedna przeżyła w
Auschwitz, a druga tam umarła.

Fragment z książki „Ofiary aborcji” René
Lejeune, Ed. du Parvis. Artykuł ukazał się 18
września 1991 roku w „International Herald
Tribune”, str. 5. Dr Flesh pracuje jako położnik i ginekolog w Los Angeles (USA).
1 Tora, Pięcioksiąg, pierwsze 5 ksiąg w Biblii.
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POKŁON TRZECH MAGÓW
Fragment pism Marii Valtorty „Poemat Boga-Człowieka”
Napisane 28 lutego 1944. A, 2091-2109
Mój wewnętrzny informator mówi: «To
rozważanie, które otrzymasz i które ci
skomentuję, nazwij „Ewangelią Wiary”.
Zostanie ono bowiem przedstawione
tobie i innym po to, aby ukazać wam potęgę Wiary i jej owoce, ażeby utwierdzić
was w wierze w Boga.»
Widzę małe i białe [domki] Betlejem,
zgromadzone jak pisklęta pod światłem
gwiazd. Przecinają je na krzyż dwie
główne drogi. Jedna z nich przebiega
miejscowość od jednego krańca do drugiego, ale nie dalej. Druga biegnie z daleka przez całą okolicę i ciągnie się ku
innej osadzie. Małą miejscowość przecinają inne wąskie i kręte uliczki. Nie ma
najmniejszej prawidłowości w rozplanowaniu ulic, tak jak to występuje u nas.
Dostosowują się one raczej do terenu i
jego różnych poziomów oraz do położenia domów wybudowanych to tu, to tam,
w zależności od kaprysu gruntu i jego
właściciela. Jedne [dróżki] zwrócone są
w lewo, inne – w prawo, a jeszcze inne
[biegną] ukośnie w stosunku do drogi
głównej. Wygląda ona jak wstęga, która
– zamiast biec prosto od jednego punktu do drugiego, bez skręcania – rozwija
się i pełna jest zawijasów. Od czasu do
czasu widać albo mały placyk służący za
targowisko, albo jest tu studnia, albo to
reszta gruntu po budowach bez planu,
tak krzywa, że już nic nie można na niej
zbudować.
W miejscu, w którym – jak sądzę – mam
się koniecznie zatrzymać, jest właśnie
jeden z takich niekształtnych placyków.
Powinien być kwadratowy lub chociaż
mniej więcej prostokątny. Tymczasem
stał się trapezem tak dziwacznym, że
wydaje się trójkątem ostrokątnym o ściętym wierzchołku. U najdłuższego boku,
u podstawy tego trójkąta, stoi szeroka i
niska budowla. Jest największa w okolicy. Od zewnątrz znajduje się gładka i
naga ściana, w której znajdują się zaledwie dwie, teraz całkiem zamknięte bramy. Na pierwszym piętrze natomiast, od
środka, w jej obszernym kwadracie, są
liczne okna, a pod nimi ciągną się – zarzucone słomą i odpadkami – krużganki.
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Otaczają one podwórze, zaopatrzone w
kadzie do pojenia koni i innych zwierząt.
Proste kolumny krużganków mają kółka
służące do przywiązywania zwierząt. Po
jednej stronie [dziedzińca] mieści się obszerna wiata do przetrzymywania trzody
i koni. Domyślam się, że to gospoda w
Betlejem.
Po obu stronach placu, jednakowej
długości, stoją domy i domki. Przed jednymi są niewielkie ogrody, przed innymi
ich nie ma. Jedne z nich bowiem stoją
zwrócone fasadami w stronę placu, a
inne są odwrócone tyłem. Po drugiej,
znacznie krótszej stronie – naprzeciw
gospody będącej miejscem postoju karawan – znajduje się jedyny domek z
zewnętrznymi schodkami. Kończą się
one w połowie fasady i prowadzą do
izb mieszkalnych, które znajdują się na
piętrze. Wszystkie okna są zamknięte,
bo jest noc. Z powodu [późnej] pory nie
widać także nikogo na ulicy.
Dostrzegam wzrastającą nocną poświatę. Napływa ona z nieba pełnego
gwiazd. Na orientalnym niebie są one
piękne, tak jasne i ogromne, że zdają
się tak bliskie, iż z łatwością można dosięgnąć i dotknąć te kwiaty błyszczące
na aksamitnym nieboskłonie. Podnoszę
oczy, żeby dostrzec źródło tego wzrastającego światła. Gwiazda o tak niebywałej
wielkości, jakby mały księżyc, przesuwa
się naprzód po niebie nad Betlejem. Inne
wydają się gasnąć, żeby zrobić jej miejsce, jak dwórki na przejście królowej. Jej
blask góruje nad nimi i sprawia, że znikają w [jej świetle]. Z tej kuli – zdającej się
olbrzymim jasnym szafirem, rozpalonym
od wewnątrz przez słońce – wypływa
smuga, a w jej dominującą barwę jasnego szafiru, wtapiają się żółcie topazów i
zielenie szmaragdów, opalizujący blask
opali, krwawa czerwień rubinów i łagodne błyski ametystów. Wszystkie drogocenne kamienie ziemi są w tej smudze,
która zamiata niebo szybkim, falującym
ruchem, jakby była żywa. Jednak najintensywniejszym kolorem, wydobywającym się z kuli gwiazdy, jest rajski odcień
bladego szafiru. Zstępuje on, zdobiąc

lazurowym srebrem domy, drogę, ziemię
Betlejem – kolebkę Zbawiciela.
Nie jest to już ubogie miasteczko,
które dla nas byłoby mniejsze od wieśniaczej osady. To jakby zaczarowane
miasto z bajki, w którym wszystko jest ze
srebra. Nawet woda w studniach i zbiornikach wygląda jak płynny diament.
Gwiazda, rozbłyskując żywszym
blaskiem, zatrzymuje się nad małym
domem, który znajduje się przy najkrótszym boku placyku. Ani jego mieszkańcy, ani inni Betlejemici nie widzą jej, gdyż
śpią w pozamykanych domach. Gwiazda
zaś wzmaga swe pulsowanie światłem
[również przez swój] ogon, który drży i
faluje mocniej, znacząc niemal półkola
na niebie. Całe [niebo] goreje od mnóstwa iskier, które za sobą ciągnie, jakby
w sieci pełnej klejnotów. Błyszczą one,
malując najrozmaitszymi kolorami inne
gwiazdy, jakby dla przekazania im radosnej wieści.
Mały domek cały jest skąpany w tym
płynnym ogniu klejnotów. Dach niewielkiego tarasu, stopnie z ciemnego kamienia, małe drzwi, wszystko jest jakby
blokiem czystego srebra, pokrytym diamentowym pyłem i perłami. Żaden królewski pałac na ziemi nie miał i nie będzie miał nigdy schodów takich jak te, po
których stąpali aniołowie i których używała ta Matka, która jest Matką Boga.
Drobne stopy Niepokalanej Dziewicy
mogą spoczywać na tej pięknej bieli – te
Jej małe stopy, które są przeznaczone
do wstępowania po stopniach Bożego
tronu. Dziewica jednak nic o tym nie wie.
Czuwa nad kołyską Syna i modli się. W
Jej duszy jest większy blask niż ten, którym gwiazda ozdabia przedmioty.
Główną drogą zbliża się orszak: konie
w uprzęży, inne – prowadzone za uzdę.
Dromadery i konie z jeźdźcami bądź z
ładunkiem. Tętent kopyt to jakby odgłos
wody spadającej na kamienie potoku.
Po dotarciu do placu, wszyscy zatrzymują się. W promiennym świetle gwiazdy orszak nabiera nadzwyczajnego piękna. Przebogate ozdoby wierzchowców,
ubiory jeźdźców, twarze, wyposażenie,

wszystko to jaśnieje nadzwyczajnie.
Blaskiem ożywia się też metal, skóra, jedwab, klejnoty i sierść. Świecą się oczy,
śmieją usta, bo jeszcze inne piękno
wstąpiło w serca: piękno nadprzyrodzonej radości.
Podczas gdy słudzy ze zwierzętami
udają się do miejsca postoju karawan,
trzy dostojne osoby zsiadają z wierzchowców, które sługa zaraz odprowadza gdzie indziej. Oni zaś podchodzą
pieszo do domu. Tam klękają, uderzają
czołem o ziemię i całują proch. To trzej
możni. Świadczą o tym ich przebogate
stroje. Jeden, o bardzo ciemnej skórze,
gdy tylko zsiadł z wielbłąda, owija się
cały błyszczącym szalem1 z jasnego jedwabiu. Czoło i talię ściskają mu kosztowne obręcze. [U boku] ma sztylet lub
miecz z gardą bogato zdobioną drogimi
kamieniami. Drugi z tych, którzy zsiedli
ze wspaniałych rumaków, ubrany jest
w przepiękny prążkowany strój, w którym przeważa barwa żółta. [Jego szata]
uszyta jest jak długie domino,2 przystro-

jone kapturem i sznurem, utkanym złotym haftem, wyglądającym jak misterna
praca złotnika. Trzeci nosi jedwabną
bufiastą koszulę oraz długie i szerokie,
zmarszczone przy stopach spodnie.
Owija się bardzo delikatną chustą, która
wygląda jak kwitnący ogród, tak żywe są
zdobiące ją kwiaty. Na głowie ma turban,
przytrzymany łańcuszkiem ozdobionym
diamentami.
Po uczczeniu domu, w którym przebywa Zbawiciel, wstają i idą do zajazdu
dla karawan. Tam słudzy już kołatali i
otwarto im.
Tu widzenie urywa się. W trzy godziny później rozpoczyna się sceną hołdu
[składanego] Jezusowi przez Magów.
Teraz jest dzień. Słońce świeci pięknie na popołudniowym niebie. Jeden ze
sług trzech [Magów] przechodzi przez
plac i wchodzi na schody małego domku. Wchodzi, potem wychodzi. Wraca do
gospody. Wychodzą trzej Mędrcy, a za
każdym z nich kroczy jego sługa. Przechodzą przez plac. Nieliczni przechodnie
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oglądają się, żeby spojrzeć na pełne dostojeństwa osobistości, kroczące wolno
i uroczyście. Pomiędzy przybyciem sługi a nadejściem tych trzech mija dobry
kwadrans, co dało mieszkańcom domu
możność przygotowania się na przybycie gości.
Przybysze są dziś jeszcze bardziej bogato odziani niż wczorajszego wieczora.
Błyszczą jedwabie, połyskują klejnoty, a
na głowie tego, który nosi turban, skrzy
się i migoce olbrzymi pióropusz, składający się z drogocennych piór, usianych
jeszcze cenniejszymi łuskami.
Jeden ze sług niesie całkowicie pokrytą intarsją szkatułę, której metalowe
wzmocnienia są wykonane ze złota. Drugi [ma ze sobą] misternej roboty kielich,
zakryty rzeźbionym wieczkiem, cały ze
złota. Trzeci [niesie] rodzaj szerokiej i niskiej amfory, także ze złota, zakorkowanej zamknięciem w kształcie piramidki, z
osadzonym na wierzchołku brylantem.
Przedmioty te zdają się ciężkie, słudzy
bowiem niosą je z wysiłkiem, zwłaszcza

1
Strój etiopski.
2
Domino – płaszcz z kapturem, noszony dawniej przez
mnichów.
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– szkatułę.
Wszyscy trzej idą po schodach.
Wchodzą do izby prowadzącej od drogi na tyły domu. Przez okno otwarte
na słońce widać ogródek. W bocznych
ścianach znajdują się drzwi, przez które
zagląda rodzina gospodarzy: mężczyzna, niewiasta i troje lub czworo dzieci w
różnym wieku.
Maryja siedzi z Dzieciątkiem na kolanach, a Józef stoi z boku. Na widok
wchodzących trzech Magów Maryja
wstaje i kłania się. Ubrana jest całkiem
na biało. Jakaż jest śliczna w skromnej
sukni, zakrywającej Ją od szyi do stóp,
od ramion do delikatnych nadgarstków.
Jakże piękną ma głowę otoczoną koroną jasnych warkoczy, z mocniej zarumienioną ze wzruszenia twarzą. Oczy
uśmiechają się ze słodyczą, usta zaś
wypowiadają słowa pozdrowienia:
«Niech Bóg będzie z wami.»
Trzej zatrzymują się na chwilę, zaskoczeni. Potem podchodzą i upadają
do stóp Maryi. Proszą, żeby usiadła.
Sami nie chcą usiąść, chociaż Maryja o
to prosi. Pozostają na kolanach, opuszczając się na pięty. Za nimi klęczą także
trzej słudzy, którzy znajdują się tuż za
progiem. Postawili przed sobą trzy przyniesione przedmioty i czekają.
Trzej Mędrcy wpatrują się w Dzieciątko, które wydaje się mieć dziewięć miesięcy, może rok, takie jest silne i mocne.
Siedzi teraz na kolanach Mamy i śmieje
się, szczebiocząc jak ptaszek. Ubrane
jest na biało, tak samo jak Mama, a na
maleńkich stópkach ma sandałki. Szatka
jest bardzo prosta. To koszulka, spod której wystają ruchliwe nóżki i pulchniutkie
rączki, które chciałyby wszystkiego dotknąć. Nade wszystko śliczna jest Jego
twarzyczka. Błyszczą ciemnoszafirowe
oczy i śmieją się usteczka z dołeczkami,
odsłaniając pierwsze, małe ząbki. Loczki
zdają się złotym pyłem, tak są błyszczące i puszyste.
Najstarszy z Mędrców odzywa się w
imieniu wszystkich. Tłumaczy Maryi, jak
to pewnej grudniowej nocy minionego
roku zapłonęła na niebie nowa gwiazda o wyjątkowym blasku. Żadne mapy
nieba nie pokazywały takiej gwiazdy ani
nic o niej nie wspominały. Imię jej było
nieznane, nie miała bowiem nazwy. Narodziła się więc z łona Boga i rozkwitła,
ażeby oznajmić ludziom błogosławioną
prawdę – Boży sekret. Ludzie jednak
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nie zwrócili na nią uwagi, gdyż w ich duszach było zepsucie. Nie wznosili oczu
ku Bogu i nie umieli czytać słów, które
On – niech będzie błogosławiony na
wieki – kreśli ognistymi gwiazdami na
sklepieniu nieba.
Oni jednak ujrzeli ją i starali się pojąć
jej wymowę. Wyrzekając się dobrowolnie odrobiny snu koniecznego dla ciała,
zapominając o jedzeniu, zagłębiali się
w badaniach Zodiaku. Układy gwiezdne, czas, pora roku, dawne obliczenia
i astronomiczne kombinacje pozwoliły
im znaleźć imię i ujawnić tajemnicę tej
gwiazdy. Jej imię: „Mesjasz”. Jej sekret:
„Żyje Mesjasz, który przyszedł na świat”.
Wyruszyli więc w drogę, aby Go uczcić.
Nic nie wiedzieli o sobie nawzajem.
Podróżując nocą przez góry i pustynie,
doliny i rzeki, dążyli ku Palestynie, bo
gwiazda posuwała się w tym kierunku.
Dla każdego z nich, wyruszającego z
trzech odrębnych punktów ziemi, w taki
sam sposób przesuwała się. Spotkali
się nad Morzem Martwym. Wola Boża
tam ich połączyła. Wyruszyli więc razem
dalej, rozumiejąc się nawzajem, chociaż
każdy z nich mówił swoim odmiennym
językiem. Nie tylko mogli się nawzajem
zrozumieć, lecz także – dzięki cudowi
Wiecznego – mogli w tym kraju mówić
jego językiem.
Doszli razem do Jerozolimy. Wiedzieli
bowiem, że Mesjasz miał być Królem Jerozolimy, Królem Żydów. Gwiazda jednak
ukryła się na niebie ponad tym miastem.
Oni więc, ze złamanymi bólem sercami,
zaczęli badać siebie, żeby pojąć, w czym
mogli Bogu uchybić. Uspokoiwszy się
jednak w swoich sumieniach, zwrócili się
do króla Heroda z zapytaniem, w jakim
pałacu narodził się Król Żydów, któremu
właśnie przybyli się pokłonić.
Król [Herod] zwołał więc przedniejszych kapłanów i uczonych w Piśmie i
zapytał ich o to, gdzie mógł narodzić się
Mesjasz. Oni zaś odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim”.
Udali się więc w kierunku Betlejem, a
gdy tylko opuścili Święte Miasto, gwiazda
znowu ukazała się ich oczom. Poprzedniego wieczora wzmogła blask i całe
niebo zapłonęło. Kiedy zaś zatrzymała
się nad tym domem, połączyła w swoim płomieniu całe światło pozostałych
gwiazd. Zrozumieli więc, że znajdują
się tu, gdzie jest Boski Syn. Oddają Mu
teraz chwałę i przynoszą skromne dary.

Przede wszystkim zaś ofiarowują serca,
które nigdy nie ustały w błogosławieniu
Boga za otrzymaną łaskę i miłują Jego
Syna, którego Święte Człowieczeństwo
oglądali. Potem mają powrócić, żeby
zdać sprawę królowi Herodowi. On bowiem także pragnie się Jemu pokłonić.
«A oto tutaj jest złoto należne królowi;
oto kadzidło, jakie należy się Bogu; a tu, o
Matko, tutaj jest mirra. Twój Syn bowiem
jest Człowiekiem, a nie tylko Bogiem.
Pozna więc gorycz ciała i ludzkiego życia
oraz nieuniknione prawo śmierci. Przez
wzgląd na naszą miłość wolałbym tych
słów nie wypowiadać. Wolałbym sądzić,
że także w ciele jest wieczny, jak wieczny jest Jego Duch. Jednak, o Niewiasto
– jeżeli nasze pisma, a zwłaszcza jeżeli
nasze dusze się nie mylą – to On, Twój
Syn, jest Zbawicielem, Bożym Chrystusem. Dlatego właśnie będzie musiał –
dla zbawienia świata – przyjąć na Siebie
zło tego świata... A jedną z kar za nie
jest śmierć. Żywica ta przeznaczona jest
właśnie na tę godzinę, aby Jego święte
ciało nie zaznało zgnilizny rozkładu i zachowało doskonałość aż do zmartwychwstania. Niech przez wzgląd na ten dar
pamięta o nas i niech zbawi Swoje sługi,
dając im Swe Królestwo. Ty, Matko, powiedz Swemu Dziecku o naszej miłości,
abyśmy zostali uświęceni. Obyśmy, całując Jego stopy, sprowadzili na siebie
niebiańskie błogosławieństwo.»
Maryja – przezwyciężając przerażenie spowodowane słowami Mędrca, pokrywając uśmiechem smutek powstały
na myśl o pogrzebie – podaje Dziecię.
Kładzie Je w ramiona najstarszemu, który Je całuje. Jezus go głaszcze. Potem
podaje Dziecię innym. Jezus z uśmiechem bawi się łańcuszkami i frędzlami.
Przygląda się z zaciekawieniem otwartej
szkatule, pełnej czegoś żółtego i błyszczącego. Śmieje się widząc, jak słońce
tworzy tęczę, padając na brylant pokrywy [naczynia] z mirrą.
Później Mędrcy oddają Dziecię Matce
i powstają. Maryja też wstaje. Najmłodszy nakazuje sługom wyjść i wszyscy
kłaniają się po kolei. Trzej [Magowie]
rozmawiają jeszcze przez chwilę. Nie
potrafią opuścić tego domu. W oczach
mają łzy wzruszenia. Zbliżają się w końcu do wyjścia, odprowadzani przez Maryję i Józefa,
Dziecko chciało zejść na ziemię i podaje małą dłoń najstarszemu z trzech.
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Idzie, trzymane za rękę przez Maryję i
jednego Mędrca, pochylonego, żeby Go
podtrzymywać. Jezus stawia niepewne
dziecięce kroczki. Śmieje się, dotykając nóżką smugi, rzucanej na posadzkę
przez słońce.
Dochodząc do progu – trzeba pamiętać, że izba ciągnie się przez całą długość domu – trzej żegnają się, klękając
raz jeszcze, żeby ucałować stopy Jezusa. Maryja, pochylona nad Dzieciątkiem,
ujmuje Jego rączkę i prowadzi ją, czyniąc znak błogosławieństwa nad głową
każdego Maga. Jest to już znak krzyża,
który kreślą prowadzone przez Maryję
paluszki Jezusa.
Trzej schodzą potem ze schodów.
Na placu czeka karawana, gotowa do
wymarszu. W zachodzącym słońcu lśnią
ozdobne guzy przy wędzidłach koni. Na
placyku tłoczą się ludzie, żeby zobaczyć
niezwykłe widowisko.
Jezus śmieje się, klaszcząc w rączki.
Mama podniosła Go i oparła o szeroki
parapet, ograniczający podest schodów.
Obejmuje Jezusa ramieniem na wysokości Jego piersi, żeby nie spadł. Józef
schodzi wraz z trzema, a gdy wsiadają
na konie i wielbłąda, przytrzymuje każdemu strzemię.
Teraz słudzy i panowie są już w siodłach. Dają hasło do wymarszu. Trzej
Mędrcy chylą się w ostatnim ukłonie aż
do karków wierzchowców. Józef kłania
się, Maryja także i ponownie prowadzi
rączkę Jezusa w geście pożegnania i
błogosławieństwa.

UWAGI NA TEMAT
WIARY MAGÓW

Mówi Jezus:
«A teraz? Co mam wam teraz powiedzieć, o dusze, które czujecie, że umiera
wiara?
Ci Mędrcy ze Wschodu nie posiadali
niczego, co mogłoby ich umocnić w prawdzie. Niczego nadprzyrodzonego... Tylko obliczenia astronomiczne oraz swoje
przemyślenia, które stały się doskonałe
dzięki nieskazitelności ich życia.
A jednak wierzyli. Wierzyli wszystkiemu: wierzyli nauce, wierzyli sumieniu,
wierzyli dobroci Bożej. Dzięki wiedzy zawierzyli też znakowi gwiazdy – tej nowej,
która mogła być tylko „tą” oczekiwaną od
wieków przez ludzkość: Mesjaszem. Poprzez sumienie mogli usłyszeć i uwierzyć
[wewnętrznemu] głosowi, który – jako
niebiański „głos” – pouczał ich: „To jest

gwiazda zwiastująca przyjście Mesjasza.” Wierząc dobroci ufali, że Bóg ich
nie zdradzi. Ponieważ ich intencja była
prawa, [dlatego sądzili, że Bóg] na różne
sposoby będzie im pomagał dotrzeć do
celu.
I udało im się. Tylko oni, spośród bardzo wielu badających znaki, zrozumieli
ten znak. Jedynie oni bowiem mieli w
duszy dręczące pragnienie poznania
słów Bożych i szlachetny zamiar natychmiastowego oddania samemu Bogu czci
i chwały.
Nie szukają własnej korzyści. Wprost
przeciwnie. Idą na spotkanie, [narażając
się] na zmęczenie i wydatki. Nie proszą
w zamian za to o nic, co ludzkie. Proszą
tylko, żeby Bóg pamiętał o nich i zapewnił im wieczne zbawienie. Ponieważ nie
szukali żadnej przyszłej ludzkiej zapłaty, dlatego – udając się w podróż – nie
mieli żadnych ludzkich oczekiwań. Wy
poddalibyście się tysiącom obaw: „Jak
odbędę podobną podróż, w [obcym] kraju i pośród ludzi mówiących innym językiem? Czy mi uwierzą? A może wtrącą
mnie do więzienia jako szpiega? Jakiej
pomocy mi udzielą w przejściu przez
pustynie, rzeki i góry? A upał? A wiatry
na płaskowyżach? A stałe gorączki pojawiające się w strefach bagiennych? A
wezbrane deszczem rzeki? A odmienne
pożywienie? A obcy język? A... a... a...”
Tak wy rozumujecie. Oni tak nie myśleli.
Powiedzieli ze szczerą i świętą śmiałością: „Ty, o Boże, czytasz w naszych
sercach i widzisz, do jakiego celu dążymy. Oddajemy się ufnie w Twe ręce. Daj
nam nadludzką radość adorowania Twojej Drugiej Osoby, która stała się Ciałem
dla zbawienia świata”.
Tylko tyle. I wyruszają w drogę z odległych Indii, z mongolskich pasm górskich,
nad którymi szybują tylko orły i sępy, a
Bóg przemawia przez szum wichrów i
[szmer] potoków, wypisując tajemnicze
słowa na bezkresnych stronicach [pokrytych] śniegiem. [Jeden wyrusza] z ziem,
z których wytryska Nil i płynie żyłą zielonego lazuru do błękitnego serca Morza
Śródziemnego. I ani góry, ani lasy, ani
piaski wyschniętych oceanów i bardziej
niebezpieczne od nich wody mórz nie
powstrzymują ich marszu. Gwiazda jaśnieje nad nimi nocami, nie pozwalając
im zasnąć. Gdy bowiem szuka się Boga,
wtedy zwierzęce nawyki ciała muszą
ustąpić przed niecierpliwością serca i
nadludzkimi potrzebami.

Gwiazda prowadzi ich z północy, ze
wschodu i z południa i – dzięki cudowi
Bożemu – idzie [przed] wszystkimi trzema do jednego punktu. W nim, po przebyciu tak wielu mil, gromadzi ich dzięki
drugiemu cudowi. Dzięki nowemu [cudowi] udziela im, wyprzedzając mądrość
Pięćdziesiątnicy, daru wzajemnego rozumienia się, tak jak jest w Raju, gdzie
mówi się jednym językiem – Bożym.
Tylko w jednej chwili ogarnia ich przerażenie: kiedy gwiazda znika. A wtedy
oni, pokorni – bo są naprawdę wielcy – nie myślą, że mogło tak się stać z
powodu zła kogoś innego, że to zepsuci ludzie z Jerozolimy nie zasługują na
ujrzenie gwiazdy Bożej. Myśleli, że to
oni sami przestali zasługiwać na Boga.
Badali siebie z przerażeniem, już gotowi
do [okazania] żalu i do proszenia o przebaczenie.
Umacnia ich jednak własne sumienie.
Dusze przyzwyczajone do rozważania
mają sumienie nadzwyczaj wrażliwe,
wyostrzone przez stałe trzymanie się
na baczności, przez wnikliwy wgląd
w siebie. I to właśnie uczyniło wnętrze
mędrców zwierciadłem odbijającym najmniejsze cienie codziennych wydarzeń.
Uczynili sumienie swoim nauczycielem,
głosem, który ostrzega i krzyczy na najmniejszy... nie powiem: błąd, lecz na to
co ma pozór błędu, na to, co tylko ludzkie, na zadowolenie swego „ja”. Dlatego,
kiedy stają naprzeciw tego nauczyciela –
tego zwierciadła surowego i czystego –
wiedzą, że ono nie będzie kłamać. Teraz
sumienie ich uspokaja, więc odzyskują
siły.
„O, miła to rzecz odczuwać, że nic w
nas nie jest przeciwne Bogu! Mieć przekonanie, że On patrzy z upodobaniem na
duszę wiernego dziecka i mu błogosławi.
Dzięki temu odczuciu zwiększa się wiara
i zaufanie, nadzieja i siły, i cierpliwość.
Teraz jest [czas] burzy, ale minie, gdyż
Bóg mnie kocha. On wie, że i ja Go kocham. Bóg nie przestanie mi nadal pomagać.” Tak mówią ci, którzy odczuwają
pokój pochodzący z prawego sumienia,
będącego królem każdego ich czynu.
Powiedziałem, że byli „pokorni, gdyż
byli naprawdę wielcy”. A co dzieje się w
waszym życiu? Nigdy nie jest pokorny
ten, kto czyni się potężnym przez swój
despotyzm i przez wasze głupie bałwochwalstwo, z którym się spotyka nie dlatego, że jest wielki, ale z powodu swego
despotyzmu.
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Istnieją nieszczęśnicy, którzy – będąc
jedynie zarządcami u jakiegoś władcy,
odźwiernymi w jakimś urzędzie, urzędnikami, krótko mówiąc: sługami tego, który
ich nimi uczynił – przyjmują pozy półbogów. Jakąż budzą litość!
Trzej Mędrcy byli naprawdę wielcy.
Po pierwsze, z powodu cnót nadprzyrodzonych; po drugie, z powodu wiedzy;
po trzecie wreszcie, z powodu bogactwa. A jednak czuli się niczym: prochem
na prochu ziemi w porównaniu z Bogiem
Najwyższym, który Swoim uśmiechem
stwarza światy i rozrzuca je jak ziarenka pszenicy, aby [widokiem] gwiezdnych
naszyjników nasycić oczy aniołów.
Czują się niczym w porównaniu z
Najwyższym Bogiem, który stworzył
planetę, na której żyją, czyniąc ją tak
urozmaiconą. On jest Rzeźbiarzem Nieskończonym bezkresnego dzieła. Tu
naciśnięciem kciuka umieścił wieniec
łagodnych pagórków, tam – kościec
szczytów i iglic, podobnych do kręgosłupa tego olbrzymiego ciała, którym
jest ziemia. Żyłami [tego ciała] są rzeki,
miednicami – jeziora, sercem – oceany,
sukniami – lasy, welonami – chmury,
ozdobami – lodowce z kryształu, klejnoty turkusów i szmaragdów, opale i beryle
wszystkich wód, które śpiewają, tworząc
z borami i wichrami wielki chór na chwałę swego Pana.
Mędrcy czuli, że ich wiedza jest nicością wobec Najwyższego Boga, od
którego pochodzi ich mądrość. Wiedzieli, że Bóg dał im oczy potężniejsze od
dwóch źrenic, dzięki którym dostrzegają
różne rzeczy. [Dał im bowiem] oczy duszy, potrafiące w rzeczach czytać słowa,
które nie są zapisane ręką ludzką, lecz
zostały wyryte Bożą myślą.
Czuli, że ich bogactwo to naprawdę
nicość, odrobinka wobec bogactw Posiadacza wszechświata. On bowiem rozmieszcza kruszce i szlachetne kamienie
na gwiazdach i planetach. [On daje też]
nadprzyrodzone bogactwa, [wkładając]
niewyczerpaną ich obfitość w serca tych,
którzy Go miłują.
Przybywszy przed ubogi dom w najnędzniejszej mieścinie Judei, nie potrząsnęli głowami, mówiąc: „Niemożliwe”,
lecz zgięli plecy i kolana, a zwłaszcza
serca, i oddali cześć.
Tam, za tymi biednymi murami [betlejemskiego domku], jest Bóg. Tego Boga
zawsze wzywali, ale nigdy nie ośmie-
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lili się spodziewać, że będą Go mogli,
choćby niewyraźnie, ujrzeć. Wzywali Go
dla dobra całej ludzkości i dla „własnego”
dobra wiecznego. O, jedynie tego sobie
życzyli: móc Go widzieć, poznawać, posiadać w życiu, które nie zna już świtów
ani zachodów!
On jest tam, za biedną ścianą [tego
domu]. Kto wie, może Jego dziecięce
serce, które jest przecież zawsze sercem Boga, słyszy teraz te trzy serca,
które pochylone w prochu drogi brzmią
jak dzwony: „Święty, Święty, Święty! Błogosławiony Pan, Bóg nasz! Chwała Mu
w Najwyższych Niebiosach i pokój Jego
sługom! Chwała, chwała, chwała i błogosławieństwo!” Myślą tak z miłosnym
niepokojem i przez całą noc i następny
poranek najżarliwszą modlitwą przygotowują ducha na spotkanie z BogiemDzieckiem. Do ołtarza – którym jest
dziewicze łono noszące Boską Hostię
– nie udają się tak, jak wy [to czynicie]: z
duszą pełną ludzkich usilnych próśb.
Zapominają o śnie i pokarmie. Jeśli ubierają najpiękniejsze szaty, to nie
dla ludzkiego przechwalania się, lecz
po to, aby oddać cześć Królowi królów.
Na dwory królewskie władcy i dostojnicy wchodzą w najpiękniejszych strojach. A do tego Króla nie mieliby wejść
w odświętnych szatach? Jakie święto
może być dla nich większe od tego?
O, w swoich odległych ziemiach wiele
razy musieli przyozdabiać się dla ludzi
podobnych sobie, aby ich uczcić i przyjąć okazale. Słusznie więc trzeba u stóp
Najwyższego Króla uniżyć purpury i klejnoty, jedwabie i cenne pióropusze. Pod
Jego stopy, pod te słodkie stopy trzeba
położyć ziemskie tkaniny, klejnoty ziemi,
pióropusze ziemi, metale ziemi. Są przecież Jego dziełami. Niechże więc i te
ziemskie rzeczy uczczą swego Stwórcę.
[Sami Mędrcy] byliby szczęśliwi, gdyby
Dzieciątko nakazało im położyć się na
ziemi, żeby uczynić sobie z nich dywan
dla Swoich dziecięcych kroczków. [Napełniliby się radością], gdyby kroczył po
nich Ten, który porzucił gwiazdy dla nich,
będących prochem, prochem, tylko prochem.
Są pokorni i szlachetni, i posłuszni
„głosom” z Wysoka. One to nakazywały
zanieść dary nowo narodzonemu Królowi. I przynoszą dary. Nie mówią: „On jest
bogaty i nie potrzebuje ich. Jest Bogiem
i nie zazna śmierci”. Są posłuszni. I są

jednymi z pierwszych, którzy wspierają
Zbawiciela w ubóstwie. Jakże pożyteczne stanie się złoto dla Tego, który jutro
będzie uchodźcą! Jakże wiele znaczy
mirra dla Tego, który wkrótce zostanie
zabity! Jakże szlachetne jest to kadzidło
dla Tego, który będzie musiał odczuwać
smród ludzkiej rozwiązłości, kłębiący się
wokół Jego nieskończonej czystości!
Pokorni, hojni, posłuszni są pełni szacunku dla siebie nawzajem. Cnoty wciąż
rodzą następne cnoty. Z cnót zwróconych ku Bogu [rodzą się] cnoty skierowane ku bliźniemu. Z szacunku rodzi się
miłość.
Najstarszy z Mędrców ma mówić w
imieniu wszystkich i jako pierwszy ma
otrzymać pocałunek Zbawiciela, potrzymać Jego rączkę. Pozostali będą mogli jeszcze Go zobaczyć. Ale on – nie.
Jest starcem, zbliża się więc dzień jego
powrotu do Boga. Zobaczy Chrystusa
po Jego straszliwej śmierci i pójdzie w
orszaku zbawionych za Nim, powracającym do Nieba. Ale na tej ziemi już Go
nie zobaczy. Jako wsparcie na [ostatnią]
drogę pozostanie mu ciepło małej rączki,
która się powierza jego pomarszczonej
już [dłoni].
Inni wcale mu nie zazdroszczą. Nawet
rośnie ich szacunek dla starego Mędrca.
[Myślą, że] z pewnością zasłużył sobie
[na to] bardziej niż oni, że zasługiwał na
to od dłuższego czasu. Bóg-Dziecię to
wie. Słowo Ojca jeszcze nic nie mówi,
ale Jego gest jest Słowem. I niech będzie błogosławione Jego niewinne słowo
[wyrażone gestem], wskazującym tego
[starszego Mędrca] jako umiłowanego.
Ale, o dzieci, są jeszcze dwa inne
pouczenia [wynikające] z tej wizji. To postawa Józefa, który umie pozostawać na
„swoim” miejscu. Obecny jest jako stróż
oraz jako opiekun Czystości i Świętości.
Nie przywłaszcza sobie jednak [przysługujących im] praw. To Maryja ze Swoim
Jezusem przyjmuje hołd i słowa. Józef
cieszy się z tego ze względu na Nią i nie
martwi się, że sam stoi na uboczu. Józef jest sprawiedliwym człowiekiem, jest
Sprawiedliwym. I zawsze kieruje się tym,
co słuszne. Także w tej chwili. Opary [pychy] w tej uroczystej [chwili] nie uderzają
mu do głowy. Pozostaje pokorny i sprawiedliwy.
Jest szczęśliwy z [otrzymania] darów.
Nie myśli jednak o sobie. Cieszy się, że
dzięki nim będzie mógł uczynić bardziej
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wygodnym życie Małżonki i słodkiego
Dziecka. Nie ma zazdrości w Józefie.
Jest rzemieślnikiem, który nadal będzie
pracować, ale niech „Oni” – jego dwie
miłości – mają wygodę i wsparcie. Ani
on, ani Mędrcy nie wiedzą jeszcze, że te
dary będą użyteczne w czasie ucieczki i
w życiu na wygnaniu. Zasoby te rozproszą się jednak jak obłoki gnane wichrami. Po powrocie do ojczyzny i po utracie
wszystkiego, klientów i wyposażenia,
zachowają się tylko ściany domu, strzeżonego przez Boga, gdyż tam On stał
się Ciałem, zjednoczony z Dziewicą.
Józef, stróż Boga i Matki Boga - Oblubienicy Najwyższego, jest pokorny do
tego stopnia, że podtrzymuje strzemię
tym sługom Bożym. Jest biednym cieślą,
gdyż ludzka brutalność pozbawiła dziedziców Dawida ich królewskich dóbr. Zawsze jednak jest potomkiem królewskim
i ma rysy królewskie. Także o nim powiedziano: „Był pokorny, gdyż był naprawdę
wielki.”
I jeszcze ostatnie słodkie pouczenie.
Maryja bierze rękę Jezusa, która nie
potrafi jeszcze błogosławić, i wodzi nią
w świętym geście. To cały czas Maryja
chwyta rękę Jezusa i nią kieruje. Także
obecnie. Teraz Jezus potrafi błogosławić.
Wiele razy jednak Jego zraniona ręka
opada zmęczona i zniechęcona, bo wie,
że błogosławieństwo jest bezowocne.

Wy niszczycie Moje błogosławieństwo.
Opada Moja wzgardzona ręka, bo Mnie
przeklinacie. Wtedy Maryja odejmuje
pogardę tej ręce, całując ją. O, pocałunek Mojej Matki! Któż mógłby się oprzeć
temu pocałunkowi? A następnie Swoimi
delikatnymi, ale bardzo nalegającymi
palcami ujmuje z miłością przegub Mojej
dłoni i przymusza Mnie do błogosławienia. Nie mogę odepchnąć Mojej Matki.
Trzeba więc uciekać się do Niej, aby stała się waszą Orędowniczką.
Ona jest Moją Królową, a nie tylko waszą. Jej miłość do was ma dla was taką
pobłażliwość, jakiej nie zna nawet Moja
[miłość]. Maryja – nawet bez słów, ale
Swoim płaczem i wspomnieniem Mojego Krzyża, którego znak każe Mi kreślić
w powietrzu – staje w waszej obronie i
upomina Mnie: „Bądź Zbawicielem. Zbawiaj”.
Oto, dzieci, „Ewangelia wiary” w wizji
pokłonu Mędrców. Rozważajcie i naśladujcie. Dla waszego dobra.»
Piątek, 3 marca 1944. Mówi Jezus:
«Napisz jeszcze tylko to. Kilka dni
temu powiedziałaś, że umierasz z gorącego pragnienia ujrzenia Miejsc Świętych. Tymczasem widzisz je takie, jakie
były, kiedy Ja uświęcałem je Moją obecnością. Teraz – po dwudziestu wiekach
znieważania spowodowanego nienawiścią lub [źle pojmowaną] miłością – nie

są już takie, jakie były. Pomyśl więc, że
ty je widzisz, a ten, kto udaje się do Ziemi Świętej, nie widzi ich. I nie martw się
tym.
Druga sprawa. Skarżysz się, że nawet
książki, które mówią o Mnie, nie wydają
ci się już ciekawe, chociaż wcześniej tak
bardzo je lubiłaś. To jest spowodowane
twoją obecną sytuacją. Jakże mogą ci
się wydawać doskonałe dzieła ludzkie,
skoro dzięki Mojemu dziełu znasz prawdę o wydarzeniach [z Mojego życia]?
Coś takiego dzieje się z przekładami,
nawet dobrymi: zawsze kaleczą trafność oryginalnego zwrotu. Ludzkie opisy
miejsc, wydarzeń lub uczuć są [tylko]
„tłumaczeniami”. Z tego powodu są one
zawsze niepełne, niedokładne. A nawet
jeśli wiernie przedstawiają słowa i wydarzenia, nie ukazują w pełni przeżyć.
Dzieje się tak szczególnie teraz, kiedy
racjonalizm wszystko bardzo wyjałowił.
Dlatego też dla kogoś, kogo Ja unoszę,
żeby widział i poznawał, każdy inny opis
[dokonany bez podobnego Mojego uniesienia] będzie chłodny, pozostawi niedosyt i niezadowolenie.
Po trzecie: jest piątek. Pragnę więc,
abyś ponownie przeżywała Moje cierpienie. Chcę tego dzisiaj, byś je przeżyła
ponownie w myślach i w swoim ciele. To
tyle. Znoś cierpienia w pokoju i z miłością. Błogosławię cię.»

«Poemat Boga-Człowieka»
na płytach CD audio i mp3

Wszelkie informacje oraz zamówienia:
B. H. «Lumen» 43-190 Mikołów
ul. Żwirki i Wigury 6
Tel.: 032 7383869
b.h.lumen@voxdomini.com.pl

Bardzo gorąco polecamy w okresie Bożego Narodzenia, ale
nie tylko, nasze nagranie dźwiękowe pism Marii Valtorty,
przedstawiających w sposób obrazowy i żywy życie Jezusa
Chrystusa. Zwłaszcza dla osób niedowidzących, starszych, a
także podróżujących, taka forma przekazu może być znacznie łatwiejsza w odbiorze. Na płytach CD audio – wybrane
wizje. Na płytach CD mp3 – wszystkie wizje. Dotychczasowe nagranie obejmuje następujące Księgi:
Księga I: „Przygotowanie” czyli o narodzinach Jezusa, Jego
dzieciństwie oraz życiu do śmierci św. Józefa.
Księga II: „Pierwszy rok życia publicznego” czyli wizje, nauczanie, cuda, spotkania Jezusa z tego okresu.
Księga III: „Drugi rok życia publicznego”.
Nagrania dalszych Ksiąg – w przygotowaniu!
Zainteresowanych nagraniem innych pism Marii Valtorty
infromujemy, że posiadamy także w wersji mp3 „Koniec
czasów” oraz „Godzinę Świętą”.
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Na chwilę refleksji. Z pism o. Mateo Crawley-Boevey

POTRZEBA WIARY
„Przymnóż nam wiary!” (Łk 17,5)

Wiara jest podstawą wszelkiego życia
duchowego i wszelkiej działalności apostolskiej. Przekonać drugich może tylko
ten, kto sam jest przekonany. A kto mieć
będzie nadprzyrodzone, Boskie przekonanie, kto potrafi znaleźć argumentację?
Tylko ten, kogo oświeca Jezus, ten tylko,
kto Jezusa Chrystusa zna prawdziwie,
czyli nie znajomością jakąś niewyraźną,
powierzchowną – lecz znajomością bliską, zupełną i głęboką. Tylko ten zna Jezusa, komu On sam raczył odkryć tajemnice swej miłości i tajniki swojego Serca,
tylko ten, kto słucha jego głosu. Bo tylko
Chrystus mógł wyrzec te słowa:
„Nazwałem Was przyjaciółmi, bo,
oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” (J 15,15) oraz „Ja
jestem światłością świata. Kto idzie za
mną, nie chodzi w ciemności” (J 8,12).
Jezus jest Światłem, bo jest mądrością Boga. Mądrość ludzka jest szaleństwem i ciemnością, o ile nie jest promieniowaniem Boskiego Słońca, jakim jest
Jezus.
Nieszczęściem naszym jest to, że
jesteśmy zbyt mądrymi ale mądrością
tego świata. Za wiele filozofujemy. Najwyższą mądrością jest mądrość wiary.
Bardzo mądry i bardzo uczony jest ten,
kto wierzy. Z tego punktu widzenia jedynymi mędrcami, jedynymi uczonymi są
święci.
W każdym czasie, a zwłaszcza w
obecnej dobie, nie potrzeba nam mędrców tego świata, ani polityków, ani myślicieli. Jeśli ich mądrość nie pochodzi
od Boga i od jego mądrości, jeśli jest
owocem ich własnego doświadczenia i
własnych zabiegów – taka mądrość na
nic się im nie przyda.
Czy wiecie, czego potrzeba, aby
otrzeźwić świat? Potrzeba dusz pełnych
wiary, dusz świętych, oświeconych, lecz
prostych. Potrzeba nam proboszczów
z Ars! Zdziałają oni dla społeczeństwa
więcej dobrego, niż wszyscy uczeni i geniusze razem wzięci. Dlaczego? Bo mają
udział w świetle Bożym, bo je rozlewają,
bo promieniują Jezusem, bo poza nim
wszystko jest ciemnością i ułudą.
Powtarzam: trzeba żyć życiem wiary;
i to wiary mocnej, świetlanej i czynnej. To
odnosi się do wszystkich chrześcijan, ale
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w szczególny sposób do nas – apostołów. Apostoł powinien być człowiekiem
przebóstwionym przez ducha wiary.
Przecież jego powołaniem jest objawiać
Syna, dawać poznawać Go innym, aby
miłowali Go i aby Mu służyli.
Żaden człowiek nie udzieli nam tej
Boskiej wiedzy, bo jest ona darem nieba
i można ją zdobyć jedynie siłą modlitwy
i ofiary. Napisano bowiem: „Nikt nie zna
Syna, jedynie Ojciec, ani Ojca nikt nie
zna, jedynie Syn i ten, komu by chciał
Syn objawić” (Mt 11,27).
Pierwszym etapem apostolskiego życia jest więc duch żywej wiary. Potrzeba
nam go do poznania Boga.
Potrzeba nam wielkiej wiary, aby
wniknąć w Serce Jezusowe, aby znaleźć Jezusa nieuszczuplonego, nieumniejszonego, że się tak wyrażę, nie w
karykaturze – lecz Jezusa w pełni jego
piękna, w całym przepychu jego miłości.
Trzeba, byśmy wniknęli w Serce Jezusa głębiej niż włócznia Longina, by w
wielkim świetle wiary pojąć skarby, jakie
Zbawiciel zachował dla swoich przyjaciół
i apostołów.
Jeśli prawdą jest, iż „służyć Panu – to
królować”, ośmielę się dodać: to więcej
niż królować. To stać się zdobywcą serc,
zdobywcą całego świata, aby ten świat
nawrócić, przeobrazić i rzucić pod stopy Króla Miłości. Więcej jeszcze: służyć
Panu – to być zdobywcą jego Serca, co
jest większą chwałą niż królowanie. A
chwała ta jest naszym udziałem. Służyć
Zbawicielowi – to być panem jego Serca,
to zdobyć je wiarą. Łaskę tę otrzymujemy w miarę postępu, jaki czynimy w duchu wiary, w pragnieniu widzenia Boga i
tylko Jego.
Kogo to światło przepromieni, temu
już niczego nie potrzeba; ten spoczywa w
Bogu, którego niejako już ogląda. Wówczas wszystkie inne cierpienia, ofiary i
prześladowania stają się drobiazgami...
lub raczej zamieniają się w bogactwa o
bezcennej wartości. Lecz w jaki sposób
uczy nas Jezus poznawać Boga?
Przez poufne życie z nim i przez modlitwę. I dlatego ludzie prości posiadają
nieraz więcej wiedzy pod tym względem,
aniżeli uczeni. Dziecko, człowiek prosty,
niewykształcony, ale umiejący modlić się

prawdziwie, ma w sprawach Boskich tyle
światła i wiadomości, ile nie posiada żaden uczony tego świata.
Przypominam sobie pewnego wieś
niaka w Lourdes, który zagadnął mnie
tak:
– Czy to ty, ojcze, miałeś kazanie?
– Tak, to ja.
– Pięknie mówiłeś, ojcze: Jezus Chrystus, Król miłości, Jezus Chrystus, Król
miłosierdzia. Zaprawdę, o to właśnie
chodzi. Od dwudziestu lat przystępuję
co dzień do Stołu Pańskiego i w każdy
czwartek odprawiam Godzinę świętą, a
Jezus Chrystus przedstawia mi się coraz
bardziej jako Król miłosierdzia i miłości.
Dwadzieścia lat mija, jak proszę Boga,
by dał poznać światu te wielkie rzeczy,
które, ojcze, dziś z ambony głosiłeś.
Czy to nie uderzające? Od dwudziestu prosił on Boga, aby głoszono Królestwo Serca Jezusowego!
Kto wie, czy właśnie ten pobożny wieśniak nie dał początku intronizacji?
Dwie godziny mówił mi z obfitości ser
ca o Królestwie Chrystusa. Słuchałem
wzruszony; jego teologia zawstydzała
mnie. Gdy mieliśmy się rozstać, powiedziałem mu:
– Czy nie zechciałbyś, przed pożegnaniem pozwolić mi nazwać się przyjacielem?
Na co on szczerze, naiwnie, z pewnym odcieniem protekcjonalności odparł:
– Owszem, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zostali przyjaciółmi.
– Dziękuję!... Lecz jeśli mamy być
przyjaciółmi, musimy z sobą utrzymać
jakiś związek, tym bardziej, że zostajesz
tu na miejscu, a ja dalej prowadzić będę
żywot żyda tułacza.
Związkiem tym może być tylko wymiana korespondencji. Obiecaj mi, że
będziesz do mnie pisał. Od czasu do
czasu napiszesz mi na dużych arkuszach ołówkiem, wszystko to, co ci na
myśl przyjdzie o Boskim Sercu JezusaKróla. Zostawię papier i gotowe koperty ze swoim adresem. I co dwa lub trzy
tygodnie wyślesz pocztą tę spisaną rozmowę, a ja odpowiem na pocztówkach.
Oto cała moja prośba; obiecaj, że zrobisz mi tę przyjemność.
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Na co on wybuchnął śmiechem i
rzekł:
– Niemożliwe, ojcze. Ani czytać, ani
pisać nie umiem.
Pomyślałem w pierwszej chwili, że
żartuje:
– Któż więc nauczył cię tego wszystkiego, o czym przed chwilą mówiłeś,
skoro wcale nie czytasz?...
– Kto? – odparł wieśniak, przechodząc w ton poważny.
– Odprawiasz, ojcze, co rano Mszę
św.; mamy więc tego samego Pana. Jeśli ja te rzeczy wiem, a Ty ich nie znasz,
to nie Pana naszego wina, lecz twoja
własna!
A gdy stałem osłupiały wobec tej odpowiedzi, wówczas on, myśląc, iż go nie
zrozumiałem, dodał to piękne i trafne
porównanie:
– Oto, ojcze, powiedzmy, że ten stół
jest ołtarzem. Ty stoisz z tej strony i trzymasz w palcach Hostię Przenajświętszą,
a ja jestem z drugiej strony w tej samej
odległości; pomiędzy nami, tuż obok jaśnieje Słońce, jakim jest Jezus. Ja widzę,
a ty, Ojcze nie widzisz?... To chyba nie
wina Słońca, Jezusa, lecz twoich oczu!
Cóż za wzniosła nauka!
Cóż za teologia!
Któż więc zna Pana?
Czy człowiek wykształcony?...
Nie zawsze. Któż zatem?
Zarówno prostak, jak i uczony, byle
umieli zbliżyć się do Słońca, jakim jest
Jezus Chrystus, byle z głębi jego Serca
czerpali to światło, jakiego żadna książka dać im nie może. Kto przez ściany
Tabernakulum potrafi usłyszeć tajemnice niebieskie u stóp Mistrza, w tajemniczym „sam na sam” z swym Bogiem, ten
właśnie jest prawdziwym znawcą rzeczy
Bożych, choćby to był prosty zamiatacz
ulic.
A jeśli mi ktoś zada pytanie: „Jak się
trzeba modlić, by modlitwa potęgą swą
rozdarła zasłony tajemnic Bożych”? –
odpowiedziałbym bez wahania: „Jak kto
kocha – tak się modli”.
W jaki sposób dziecko przemawia
do matki? Czy mądrym rozumowaniem
i uczonymi zdaniami? Nie – raczej z
sercem na ustach. Gdy miłość wychodzi
na spotkanie drugiej miłości, gdy serce
puka do serca – wówczas wystarczy jedno słowo, jedno spojrzenie.
Jezus Chrystus nie chce w stosunku
do nas być kimś o mniejszym znaczeniu
niż matka; nie chce On, by Go uważano
za mniej przystępnego, za mniej skłonnego do zrozumienia nas, do wysłuchania, aniżeli matka. Wszak to On uczynił
serca matek takimi, jakie są. Wyryjmy

więc w sercu naszym tę prostą a podstawową odpowiedź:
„Jak kto kocha
– tak się modli”.
I nie zapominajmy, że modlitwa, że
duch modlitwy jest ową wielką, tajemniczą krynicą światła nadprzyrodzonego,
tryskającego z Serca Boskiego Przyjaciela.
Koniecznie przecież trzeba, by modlitwa była prosta, bardzo prosta. Nie
potrzeba jakichś specjalnych systemów
i wyszukanych sposobów modlitwy, aby
dotrzeć do Boga. Idźmy za odruchem
duszy, poszukującej prawdy i miłości w
ich pierwotnym, przedwiecznym źródle.
Raz jeszcze powtarzam: „Jak kto kocha
– tak się modli. Jaka jest miłość nasza –
taka jest nasza modlitwa!”
Z tej pełnej miłości modlitwy, z tego
zbliżenia się do Pana, płynie jeszcze
inne światło: poznanie samego siebie.
...Kto zna siebie prawdziwie? Czy ten,
kto robi co dzień dwa lub trzy rachunki
sumienia? Nie. Raczej ten, kto żyjąc z
wiary z zadziwiającą jasnością ogląda w
świetle Jezusa, w zwierciadłach Boskich
jego Oczu – przepastne otchłanie własnego sumienia. Widzi on zarówno swą
nędzę, jak i swoje zalety, przenika się
całkowicie, poznaje jakim jest w oczach
Boga. Mamy bowiem wady i nędze, ale
mamy również strony dodatnie. Bylibyśmy niewdzięczni, gdybyśmy ich nie
uznawali. Dał nam je Zbawiciel. Sami
z siebie jesteśmy nędzą, naczyniem
glinianym, lecz spodobało się Bogu złożyć w te kruche naczynia wielkie skarby.
Dlaczego? Bo postanowił tak w swoim
miłosierdziu. Potrzeba nam więc mocniejszego światła niż światło ludzkie,
aby poznać samych siebie prawdziwie,
szczerze, bez pychy i bez zniechęcenia.
Wobec tego wiara wytyka nam nasze
nędze, nasze wady, nasze winy, ale równocześnie wskazuje, iż lekarstwa na nie
szukać należy w Jezusie Chrystusie. Z
drugiej strony wiara pokazuje nam dary
Boże w nas oraz użytek, jaki z nich – z
woli Bożej – mamy czynić.
Potrzeba nam też wiary, aby być apostołem, aby uznać prawa Jezusa Chrystusa, Jego panowanie nad nami i nad
duszami...
Jak zdołalibyśmy sprostać naszemu
powołaniu, gdybyśmy nie mieli wiary?
Tylko brak wiary rodzi nieufne skargi,
jakie nieraz słyszymy: „O, gdybym miał
zdrowie, majątek, gdybym posiadał więcej czasu, dużo mógłbym zdziałać dla
chwały Boga i zbawienia dusz; niestety
jestem chory, mam czas zajęty”. Takie
wywody zdradzają wiarę bardzo ubogą

i chwiejną.
Gdy Jezus Chrystus szedł na podbój
świata, czy na apostołów wybrał ludzi
uczonych, bogatych, ludzi ze stanowiskiem, w mniemaniu świata – ludzi wielkich? Nie. Wybrał nieznanych biedaków
i prostaków. Tacy właśnie roznoszą Jego
chwałę. Albowiem: „podobało się Bogu
przez głupstwo przepowiadania zbawić
wierzących” (1 Kor 1,21). Wybrał On
tak pospolite narzędzia, by głosiły Jego
chwałę; wtedy właśnie widać jasno, że
On jeden jest Sprawcą wszystkiego, co
się dzieje w duszach.
Czyż nawracanie dusz jest dziełem
ludzkim? – Świat pełen jest księgozbiorów, zawierających pełno gruntownych
prac, które... nikogo nie nawróciły. Nawracanie dusz jest dziełem Bożym, dziełem Jego łaski.
W naszej nieświadomości przypisujemy powodzenie w pracy apostolskiej
widzialnemu narzędziu, kaznodziei.
Tymczasem nieraz bywa on nawet narzędziem wcale nie najlepszym. Wiecie,
kto zwykle był prawdziwym narzędziem
Bożym w dziele nawracania? Oto jakaś
nieznana, ukryta duszyczka, która się
modli, cierpi i promieniuje swą wiarą.
Oto narzędzie Boga!
Świat zdumiony nieraz wielkimi nawróceniami, przypisuje je sile wymowy
i argumentacji kaznodziei. Nic podobnego! Byłem świadkiem zdumiewającego
nawrócenia, którego nie mogę zapom
nieć.
Pewien nieszczęśliwy ojciec rodziny
był bliski śmierci. Powracał on do Boga
z daleka, z bardzo daleka i wówczas dopiero przystępował do pierwszej Komunii
św. wraz z żoną i trojgiem dzieci...
W kąciku klęczała pokorna kobieta,
ich kucharka i płakała ze wzruszenia.
Nagle wstała, podeszła do łóżka umierającego i rzekła czule: „Panie, czy pozwolisz twej starej kucharce ucałować
cię w tak pięknej i uroczystej chwili”?
A gdy chory z niemałym wzruszeniem
ścisnął ją serdecznie, wówczas dodała
ona ze łzami: „Oto więcej niż dwadzieścia lat jestem na służbie u Pana, ale w
ciągu tych dwudziestu lat byłam czymś
więcej niż biedną kucharką; starałam się
być apostołem Serca Jezusowego!... Od
dwudziestu lat ofiaruję Sercu Jezusa codziennie swoje Komunie święte, modlitwy, cierpienia i ofiary z wielką miłością,
prosząc go, abym nie wstąpiła w progi
nieba zanim nie ujrzę zwycięstwa Serca
Jezusowego w tym domu.
Stało się. I oto oglądam wielkie zwy
cięstwo Jezusa; teraz, Panie, mogę
umrzeć spokojnie”.
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1907-2007
STULECIE INTRONIZACJI
OJCIEC MATEO I JEGO DZIEŁO
„Dobrze czynisz, drogi Synu, biorąc w ręce przyczynę
ludzkiego społeczeństwa, pobudzając przede wszystkim i
rozpowszechniając chrześcijańskiego ducha w domowych
ogniskach, zaszczepiając w łonie naszych rodzin miłosierdzie
Jezusa Chrystusa, aby ono w nich królowało. Tak działając,
jesteś posłuszny Jezusowi Chrystusowi, jemu samemu, który
obiecał rozlewać swoje dobrodziejstwa na domy, w których
obraz Jego Serca jest wyeksponowany i czczony.”
Te słowa napisane 27 kwietnia 1915 przez papieża Benedykta XV, adresowane do ojca Mateo, ze Zgromadzenia Najświętszych Serc, dotarły do Francji, kiedy szalała I wojna.
Edward Crawley-Boewey, który w zakonie przybrał potem
imię ojca Mateo, urodził się 18 listopada 1875, w Tingo, blisko
Arequipa, w Peru. Bardzo wcześnie jego rodzina wyemigrowała do Chile, do Valparaiso, gdzie podjął naukę w college`u
Ojców ze Zgromadzenia Najświętszych Serc. Na ponawiane
przez niego prośby, pomimo młodego wieku, dokładnie w wieku 15 lat, został przyjęty do nowicjatu. Ubrał habit picpuciena
(tak nazywa się na zachodzie Ojców Najświętszych Serc) 2
lutego 1891, w Los Perales (Chile), złożył śluby 11 września
1892 w Valparaiso i otrzymał święcenia kapłańskie w Santiago 17 grudnia 1898 roku.
Oto zwycięstwo Serca Jezusowego
odniesione za pośrednictwem kobiety, wierzącej w miłosierdzie tego Serca
uwielbionego i oddanej bez zniechęcenia modlitwie i nadziei! Jaki to potężny i
pouczający przykład!
Na drodze apostolskiej często natrafimy jak gdyby na wielką górę, którą trzeba „ruszyć z posad”. Któż tego dokona?
Kto wyrzeknie owo potężne: „Usuń się”?
– tylko wierzący!
Wierzmy Temu, który wyrzekł: „Ufajcie, Jam zwyciężył świat”.
Zwyciężył go i my z Nim zwyciężymy! Miejmy wielką wiarę, nie tylko w
dniu zwycięstwa, ale i w dniu pozornych
przegranych; mówię „pozornych”, bo
rzeczywistych przegranych nie ma. Zwycięstwo zapewnione, wielkie zwycięstwo
Serca Jezusa i Jego miłości! Wierzący
nie może być ani pobity, ani oszukany.
Niestety, podobnie jak kiedyś św.
Paweł, mamy jeszcze łuski na oczach;
oby one w czasie tych rekolekcji opadły;
obyśmy teraz uwierzyli głęboko w potęgę Serca Jezusowego.
W kogo mielibyście zwątpić?... W
siebie?... Kiedy to nie my działamy!... W
Zbawiciela?... Przenigdy!
Wierzmy w Niego i śmiało ruszajmy
naprzód! Niech nam On króluje! Niech
On nas prowadzi!
(Fragment pochodzi z książki
o. Mateo „Jezus Król Miłości”)
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W 1897, jeszcze jako młody kleryk w
Valparaiso, zafascynował się obrazem
przedstawiającym Najświętsze Serce.
To tutaj musiała zrodzić się w o. Mateo
przyszła wizja pracy: poruszać społeczne struktury duchem Chrystusa i Jego
Ewangelii. W jaki sposób? Najważniejszy środek, jaki chciał zastosować:
uczyć w rodzinach życia z Chrystusem.
Konkretnym znakiem ich przynależności
do osoby Jezusa, miałaby być uroczysta
intronizacja obrazu Najświętszego Serca
w centrum mieszkania.
Od 1898 do 1907 roku, liczne kontakty jakie miał jako profesor z młodzieńcami i ich rodzicami, dały mu możliwość
odkrywać znaczenie i ważność rodziny,
podstawowej komórki społeczeństwa i
Kościoła. Przed ogromem swego apostolstwa, z powodu niedostatku kapłanów, zwrócił się zdecydowanie do
wiernych świeckich, nie po to tylko, by
rozdzielać obrazy i ulotki, ale po to, żeby
przygotowywać rodziny do rozpoznania
Serca Jezusa jako Króla ich ognisk domowych i ich środowisk pracy. W czasie
strasznego trzęsienia ziemi w sierpniu
1906, ta sieć apostolstwa przemieniła się
w sieć pomocy. Ale zdrowie ojca Mateo
zostało nadszarpnięte, zaproponowano
mu odpoczynek, którego miał szukać w
Europie.

Zszedł ze statku w Genui w pierwszych dniach kwietnia 1907, i od razu
skierował swoje kroki do Rzymu. Nie
miał jednak szczęścia spotkać się z Papieżem. 28 kwietnia przybył do Brainele-Comte, w Belgii. To tam, znajdował
się po wypędzeniu z domu macierzystego Zgromadzenia z dzielnicy Picpus w
Paryżu, Ojciec Generał Zgromadzenia
Najświętszych Serc. To tu zostało ostatecznie zatwierdzone dzieło o. Mateo,
którym pragnął wznieść duchowo nie tylko młodzież, ale zwłaszcza rodziny.
Jego niezwykła misja rozpoczęła się
w Rzymie w czerwcu 1907, gdy o. Mateo
został przyjęty na audiencji przez Papieża Piusa X. Przedstawił mu dzieło Intro
nizacji. Kiedy zapytał Ojca Świętego, czy
pozwoli mu poświęcić życie tej krucjacie
miłości, Papież odpowiedział: „Nie, mój
synu, nie pozwalam ci, ja ci rozkazuję.
Ja ci je powierzam; poświęć temu całe
swoje życie”…
24 sierpnia tego samego roku, właśnie w Paray-le-Monial, ma miejsce najważniejsze zdarzenie dla fundacji Dzieła
Intronizacji Najśw. Serca. Wszedłszy do
kaplicy objawień, o. Mateo klęknął blisko
relikwiarza błogosławionej Małgorzaty
Marii. Dwie siostry furtianki widziały go
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Zgromadzenie
Najświętszych
Serc w Polsce
W Polsce nie jest ono jeszcze liczne,
lecz działa bardzo aktywnie, na terenie
całego kraju. Nie liczy się odległość i
wysiłek jeśli gdzieś w Polsce lub za jej
granicami ktoś pragnie poznać ideę intronizacji, głoszoną przez Zgromadzenie zwłaszcza w osobie o. Mateo, już
od 100 lat.
Z okazji tej okrągłej rocznicy początków dzieła intronizachi Ojcowie
byli inicjatorami opublikowania książki
o. Mateo „Godziny Adoracyjne” (sprzedaż prowadzi B. H. „Lumen”).
Na życzenie, na zaproszenie prowadzą dni skupienia w parafiach; rekolekcje intronizacyjne oraz odprawiają
Msze św. w poleconych intencjach.
Jest więc możliwość zamówienia
u Ojców ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Mszy św. w dowolnym terminie w ciągu roku:
– mszy św. okolicznościowych,
– rocznicowych,
– za zmarłych,
– gregoriańskich (30 mszy św.)
– formie nowenn (9 mszy św.)
lub innych w ważnych
dla ofiarodawcy intencjach.
Adres dla zaintresowanych:
Zgromadzenie
Najświętszych Serc
ul. Rolnicza 219 skr. poczt. 13
05-092 Łomianki
Tel.: 022 4976543
Nr konta dla wpłat: Pekao SA
10124020631111001001825447
Przy wpłatach intencji mszalnych
należy dokładnie określić intencję i
ewentualnie datę.
O możliwości i terminach zorganizowania rekolekcji intronizacyjnych można dowiedzieć się więcej kontaktując
się z ojcem Zbigniewem Zalewskim
e-mail: zalzbi@tlen.pl
Oficjalna polska strona
w internecie: http://www.sscc.pl

Na zdjęciach:
Ojcowie ze Zgromadzenia
Najświętszych Serc w Polsce
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wchodzącego: był chudy, bardzo blady i ledwie się trzymał na nogach. Ale,
podczas modlitwy podniósł się, i poczuł
się zupełnie wyleczony, całkowicie przemieniony. O tym, co się wydarzyło z o.
Mateo możemy przeczytać we wstępie
jego książki: „Jezus Król Miłości”. Gdy
tylko ukląkł w kaplicy, w której kiedyś
ukazywał się Chrystus i kiedy rozpoczął
modlitwę, doznał jakiegoś dziwnego
wstrząsu w całym swoim ciele... Został
uzdrowiony. To czego doświadczył w
tamtej chwili, nie można opisać; wolno
jednak przypuścić, że Jego serce zostało zranione strzałą miłości. Tego wieczora bowiem podczas medytacji Godziny
Świętej otrzymał od Najświętszego Serca obok mandatu zdobycia Chrystusowi
— rodzina po rodzinie — całego świata,
całkowity plan Intronizacji, takiej, jaką
praktykuje się na całym świecie.”
Zanim opuścił Paray, nakazał zawiesić pamiątkową płytę powyżej drzwi
kaplicy. Tekst datuje się na 1 września
1907. Widnieje pod nim podpis: Mateo
Crawley-Boewey: „Oto świątynia boskiej
Miłości; oto źródło niewyczerpanego
życia. Ponieważ poszliśmy do Serca
Jezusa, on jest z nami tutaj. Oto tajemnicze drzwi, przez które przechodzimy
do Twojego Królewskiego Serca, Bracie
i Przyjacielu, najmiłosierniejszy Jezu. W
tym niebie, zapisałeś już nasze imiona
niezatartymi czcionkami. Znajdują się
one ukryte w tej głębokiej ranie, bądźmy złączeni z Tobą wiecznie w życiu w
świętości, w pragnieniu Twojej chwały,
w miłości wynagradzającej. Niech żyje
Najświętsze Serce Jezusa!”
Powróciwszy do Chile w marcu 1908,
miał radość spotkać się z Arcybiskupem
Santiago, który zaaprobował dzieło.
Ulotki i listy zostały rozesłane na wszystkie strony.
Sama Ameryka Południowa nie satysfakcjonowała jego gorliwości. Po Chi-

le, Peru, Argentynie i Urugwaju, wrócił
do Europy w 1914. Ta misja zajęła mu
dwadzieścia lat. Nic go nie zatrzyma: ani
nieufność, ani letniość, ani trudności językowe. W rezultacie nauczył się języka
francuskiego, hiszpańskiego, angielskiego, włoskiego, portugalskiego i umiał podejść do najróżniejszych odbiorców.
Zaproszenia przychodziły teraz z
wszystkich stron świata, z Afryki, z
Oceanii, z Azji, zaproszenia zbyt mało
ważne, by dawały satysfakcję. Oto jednak w roku 1935 przyszedł z Dalekiego
Wschodu list podpisany przez dwunastu
wikariuszy apostolskich. Po zebraniu informacji, Papież Pius XI zwrócił się także
z zachętą do kontynuowania misji i ustanowił go misjonarzem misjonarzy. Ojciec
miał już 60 lat.
Przez sześć kolejnych lat podjął nadzwyczajne podróże do krajów Azji Południowej. Przemierzył Japonię, Koreę,
Mandżurię; wielokrotnie Wyspy Filipin.
W Chinach, głosił w Szanghaju, w HongKongu, w Kantonie, w Makao. W Indochinach, widzieliśmy go w Hano, w Dalat, w Sajgonie, w Hué. Podbił Malezję,
Banka, Penang i Cejlon, potem zbliżał
się do Indii.
W marcu 1940 udał się w okolice
Oceanii; głosił kazania na Hawajach,
potem podbił Amerykę, najpierw USA,
a następnie Kanadę. To właśnie w Kanadzie, w roku 1947, choroba zakończy
aktywne apostolstwo: będzie ona trwała
13 lat.
13 lutego 1956 powraca do Valparaiso, kołyski swego – podjętego za natchnieniem Bożym – dzieła. Białaczka
pokona w końcu walecznego kaznodzieję. 4 maja 1960 r. o 21.50, otrzymał sakramenty i zgasł spokojnie w obecnosci
całej wspólnoty pogrążonej w modlitwie.
Opuszczając ten świat, ojciec Mateo
pozostawiał swojej rodzinie zakonnej
dzieło, które odpowiadało całkowicie

ideałowi zaproponowanemu przez Założycieli. To właśnie takimi chcieli, aby się
stały ich dzieci: zakonnicy i zakonnice,
poświęceni bez reszty służbie Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, realizujący
obietnicę „włożenia całego możliwego
wysiłku dla rozpowszechnienia prawdziwej pobożności do Najświętszego Serca
Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi,
w miarę aprobaty dla tego kultu przez
Świętą Stolicę Apostolską.”
„Zdobyć cały świat dla Królestwa
Serca Jezusa, rodzina po rodzinie”. Taki
będzie program tego wielkiego apostoła
Najświętszego Serca. Żeby go realizować, o. Mateo opuścił rodzinę dla innej
rodziny. Nie zatrzymał się na rodzinie
rozumianej jako prywatne zgrupowanie i
zamkniętej w sobie, ale uznał za ognisko
rodzinne grupę o społecznym zasięgu,
widząc każde ognisko rodzinne jako kamień węgielny w konstrukcji społeczeństwa, które ma swój początek od Boga,
który je żywi.
Intronizacja Najświętszego Serca
pokazała w swoim czasie, przez swoją
zadziwiającą ekspansję w świecie, że
jest ona jednym ze środków przyczyniających się „do odnowienia osobistego
życia każdego człowieka, życia rodzinnego, życia publicznego i społecznego”. Ta odnowa, jak wskazywał Papież
Paweł VI „jedyny cel soboru niedawno
zamkniętego” (Bulla z 7 grudnia 1965),
nic nie straciła ze swej pilności.
Kto może powiedzieć, że nasze społeczeństwo nie potrzebuje dziś usłyszeć
przesłania miłości, miłosierdzia i zaufania nie mającego końca w Sercu Jezusa? Czy zabraknie świadków przesłania
tej Dobrej Nowiny, kiedy my składamy
Bogu dzięki za dar dzieła intronizacji w
Kościele i w świecie tego natchnienia
otrzymanego przed 100 laty na ręce
Ojca Mateo? W Polsce o to dzieło troszczą się Ojcowie Najświętszych Serc.

PROMOCJA ŚWIĄTECZNA
DO 6 STYCZNIA 2008

«TRYPTYK KRÓLOWEJ POKOJU» 1 płyta DVD – Film o objawieniach w Medziugorju
stara cena: 30 zł, cena promocyjna: 20 zł
«PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU» płyta DVD – Spotkanie z Vassulą w Warszawie u Księży Marianów (1994) stara cena: 30 zł, cena promocyjna: 20 zł
«PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU» – komplet 5 płyt CD mp3
stara cena: 45 zł, cena promocyjna: 30 zł + koszty przesyłki
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BOŻE NARODZENIE:
dlaczego przypada 25 grudnia?
Chrześcijanie pierwszego pokolenia,
a w ślad za nimi ewangeliści, w ogóle
nie interesowali się chronologią życia
Zbawiciela. Nie wiemy, w którym roku
się urodził, nie wiemy, ile lat żył, ani jak
datować jego śmierć. Precyzyjnie możemy określić jedynie rok, w którym zaczął
swą kaznodziejską działalność po przyjęciu chrztu z rąk Jana Chrzciciela – nastąpiło to w 15 roku panowania cesarza
Tyberiusza, czyli między 1 września 27 a
1 października 28 roku n.e. (Ewangelia
św. Łukasza 3,1). Tradycja przechowana
w kręgu uczniów Chrystusa i ich wychowanków nie zawierała informacji pozwalających na datowanie rozmaitych epizodów z życia Mistrza. Jeśli data chrztu
przetrwała, to dlatego, że Jan Chrzciciel
był postacią uwikłaną w wydarzenia polityczne Palestyny, stąd Łukasz Ewangelista mógł znaleźć o nim wiadomości w
tekstach niechrześcijańskich. Brak zainteresowania szczegółami natury chronologicznej żywotu Chrystusa nie jest trudny do wyjaśnienia: w oczach pierwszego
pokolenia jego wyznawców były to fakty
bez znaczenia, naprawdę ważna była
śmierć Chrystusa, jego Zmartwychwstanie i wynikająca z nich obietnica zbawienia. Z tej perspektywy nawet data roczna
kresu życia Pana nie była istotna, można
ją było spokojnie ignorować.
Dopiero na przełomie II–III w. owe
szczegóły bez znaczenia stały się ważne dla wielu chrześcijan, zresztą nie od
razu dla wszystkich. Klemens Aleksandryjski (140–215), jeden z najwybitniejszych pisarzy chrześcijańskich swoich
czasów, wspomina o różnych propozycjach precyzyjnego określenia daty
Bożego Narodzenia, które miało przypadać 18 lub 19 kwietnia, 29 maja lub 17
listopada. Niestety, nie wiemy, na jakiej
podstawie proponowano akurat te daty.
Klemens nie wskazał też, którą należy
preferować.
Próby osadzania w czasie wydarzeń
z życia Chrystusa nie wynikały li tylko
z ludzkiej ciekawości: chodziło przede
wszystkim o ustalenie kalendarza świąt
wspólnoty chrześcijańskiej pragnącej
czcić kolejne wydarzenia biblijne. Święta zaś muszą mieć swoje daty dzienne i
miesięczne.
SYMBOLE NAJWAŻNIEJSZE...

Gdy Biblia nie pomagała ludziom poszukujących precyzyjnych informacji o
najważniejszych datach życia Chrystusa, próbowano je ustalić w inny sposób.
U podstaw różnych zabiegów chronologicznych legło przekonanie, że najważniejsze fakty z życia Zbawiciela nie
mogły się zdarzyć w dniach dowolnych,
przypadkowych. Poszukiwano więc dat
o wartościach symbolicznych. Tak zrodził się pomysł, że Zwiastowanie (a więc
Poczęcie) przypadło na ten sam dzień, w
którym po latach Chrystus został zamęczony. Dla obliczenia daty jego narodzin
miało to znaczenie kapitalne: dodając
dziewięć miesięcy (czas ciąży) do daty
Zwiastowania uzyskiwano przynajmniej
przybliżoną datę przyjścia na świat. Pod
jednym warunkiem – trzeba było ustalić
dzienną i miesięczną datę śmierci Chrystusa, a nie był to zabieg prosty.
Punktem wyjścia wszelkich obliczeń
była informacja podana przez św. Marka
i św. Jana, że męka Pańska przypadła w
piątek. Co do reszty ewangeliści nie byli
zgodni. Wedle Jana był to dzień Przygotowania Paschy, kiedy w świątyni zabijano baranki na ucztę paschalną – 14
miesiąca żydowskiego nisan. Pascha,
wedle Jana, przypadała więc na 15, a
nie 14 nisan. Natomiast Marek, Mateusz i Łukasz są przekonani, że Ostatnia
Wieczerza miała miejsce po zachodzie
słońca, czyli już podczas Paschy (doba
w kalendarzu żydowskim zaczyna się od
zachodu słońca), podobnie proces i egzekucja. Bibliści współcześni idą zazwyczaj za świadectwem Jana, gdyż trudno
przypuścić, by od schwytania Chrystusa
do Jego śmierci zdążono przeprowadzić
pełną procedurę w dniu świątecznym. W
okresie rządów Poncjusza Piłata (26-36
n.e.) 14 nisan przypadał w piątek w roku
27, 30 i 33. Można od razu wykluczyć rok
27 (za wcześnie), zastanawiając się co
wybrać: 7 kwietnia 30 roku czy 3 kwietnia 33 roku. Obie daty są możliwe, choć
wydaje się, że bardziej prawdopodobna
jest ta pierwsza, gdyż druga jest trochę
za późna. Starożytni chrześcijanie mieli
inne propozycje: 21, 23, 25 marca, 9, 13,
19 kwietnia (nie jest jasne, na czym je
opierali).
Największym powodzeniem cieszyła
się data 25 marca, choć z pewnością
była nietrafna. W okresie, na który przy-

pada koniec życia Chrystusa, ani razu
Pascha obchodzona w piątek nie przypadła na 25 marca. Trudno przypuścić,
aby chrześcijańscy uczeni oddający się
z taką gorliwością obliczeniom dat Paschy tego nie zauważyli! Ale potrzeby mistycznej symboliki były silniejsze. Data
25 marca miała wielki atut – tego dnia
przypada wszak wiosenne przesilenie
Słońca! Właśnie z racji astronomicznego
waloru data ta była od dawna wskazywana przez uczonych żydowskich jako data
stworzenia świata (byłoby absurdem sądzić, że Bóg stwarzając świat, nie nakazał ciałom niebieskim rozpocząć ruch od
początku cyklu).
OD ŚMIERCI DO NARODZIN
JEZUSA CHRYSTUSA
Wybór 25 marca dawał przepiękną
serię zbieżnych dat: powstanie wszechświata, wcielenie Chrystusa i jego
śmierć. Dziewięć miesięcy liczonych od
25 marca wskazuje nam datę 25 grudnia
jako datę narodzenia Pana. A była to także data astronomicznie i symbolicznie
nieobojętna: w tym dniu przypada zimowe przesilenie Słońca, co tłumaczy, że w
kultach solarnych na różne sposoby uroczyście obchodzono ten dzień. Wiemy,
że czczono wówczas narodziny Mitry, a
także narodziny wielkiego bóstwa słonecznego Sol Invictus (Słońca Niezwyciężonego), którego gorliwym czcicielem
był cesarz Aurelian (270–275). Na jego
polecenie 25 grudnia ustanowiono oficjalnym świętem.
Aurelian dążył do uczynienia z Sol Invictus najważniejszego bóstwa państwa
rzymskiego i powołał do życia nowe kolegium kapłańskie, którego członkowie
nosili tytuł pontifices Solis, paralelny do
tytułu pontifeksów Jowisza. Wyniesienie
Słońca Niezwyciężonego nie wiązało się
bynajmniej z podjęciem jakichkolwiek
kroków przeciwko religii tradycyjnej, a
zwłaszcza nie naruszało centralnej w
niej pozycji Jowisza Kapitolińskiego. W
ówczesnej religii pogańskiej kwitł swoisty monoteizm, współistniejący z kultem
politeistycznym: istniało tylko jedno wielkie bóstwo, a inni bogowie jawili się jako
jego imiona, wcielenia – postacie, które
należało czcić wg obyczajów przodków.
Chrześcijanie mogli spokojnie wykorzystać to święto mimo jego pogańskiej
przeszłości, gdyż Chrystus był określany
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mianem Słońca Sprawiedliwości. Zgodnie z proroctwem Malachiasza (V wiek
p.n.e.), interpretowanym jako zapowiedź
przyjścia Chrystusa: „Bo oto nadchodzi
dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni
i wszyscy wyrządzający krzywdę będą
słomą, więc spali ich ten nadchodzący
dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie
pozostawi po nich ani korzenia ani gałązki. A dla was, czczących moje imię,
wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Wyjdziecie
swobodnie i będziecie podskakiwać jak
tuczone cielęta” (3,19-20).
Dość często historycy późnej starożytności podejrzewają ludzi kierujących
gminami chrześcijańskimi o chęć zastąpienia, a przynajmniej przysłonięcia tego
popularnego i ważnego święta pogańskiego. Znamy przykłady, kiedy utworzenie święta chrześcijańskiego miało
na celu zwalczanie religii pogańskiej,
której wyznawcom odbierano okazję do
organizowania świątecznych obchodów.
Jednak Boże Narodzenie nie zostało
umieszczone 25 grudnia z takich powodów. Zbieganie się w czasie święta
słonecznego z końcem ciąży Marii, wyliczonym dzięki przyjęciu daty poczęcia,
posiadającej także walor astronomiczny
(pierwsza wiosenna pełnia Księżyca),
musiało być w oczach tych, którzy owe
kalkulacje czynili, silnym dowodem na
rzecz prawdziwości uzyskanych wyników. Zwróćmy też uwagę, że chrześcijanie nie przejmowali się pogańską prze-
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szłością święta, nie mieli antypogańskiej
obsesji, nie obawiali się „skażenia” własnego święta przez pogańskie zaszłości.
W późniejszych czasach pamięć o tym,
że kiedyś w tym dniu święcono narodziny Mitry czy Niezwyciężonego Słońca,
uległa zatarciu, ale nie był to efekt świadomych działań chrześcijan, a po prostu
zanik pamięci o pogańskim kulcie.

25 GRUDNIA CZY 6 STYCZNIA?

25 grudnia nie był jedyną datą narodzin Chrystusa, jaką proponowano w
późnej starożytności. Drugą, konkurencyjną, był 6 stycznia, święto o bardzo
powikłanej i nie do końca znanej historii.
Wiemy, że po raz pierwszy ta data pojawiła się w środowisku sekty gnostyckiej zwolenników Bazylidesa (działał w
Aleksandrii w latach 120-145) jako data
chrztu Chrystusa. Znacznie później,
w nieznanych okolicznościach, zaakceptowała ją znaczna część kościołów
(przede wszystkim na Wschodzie) także jako datę Epifanii, czyli objawienia
boskiej natury Chrystusa (to właśnie w
czasie chrztu odezwał się głos z niebios:
„Oto mój syn umiłowany, w którym mam
upodobanie” (Mk 1,11). Święto miało
skomplikowane dzieje: dodano do niego
inne ważne wydarzenia z dziejów Zba
wiciela: pokłon Magów, pojawienie się
Gwiazdy Betlejemskiej, a także, co dla
nas istotne, Boże Narodzenie. 6 stycznia
zyskał na popularności dopiero w IV w.
na Wschodzie, a później na Zachodzie.
Zwyczaj uroczystego święcenia 25

grudnia jako dnia narodzin Jezusa powstał w Rzymie u schyłku III lub na
początku IV w. Jego pierwsze świadectwo znajdziemy w zbiorze dokumentów
zwanym Chronografem z 354 roku, a
dokładniej we wchodzącym w jego skład
i powstałym ok. 336 r. kalendarzu liturgicznym. Recepcja święta poza Rzymem przypada na drugą połowę IV wieku: wiemy, że w Kapadocji, krainie w Azji
Mniejszej, obchodzono je jeszcze przed
380 rokiem. W 380 roku Grzegorz z Nazjanzu odprawił uroczyste nabożeństwo
w Konstantynopolu, a w 386 roku Jan
Chryzostom – w Antiochii. Ale w Egipcie
u schyłku IV wieku ciągle jeszcze umieszczano Boże Narodzenie 6 stycznia. Data
25 grudnia zostanie przyjęta w Aleksandrii dopiero w 432 roku, w Jerozolimie
jeszcze później – w 439 roku. Afrykański pisarz Optat z Mileve (zmarł ok. 400
roku) wspomina o wspólnym święcie 25
grudnia na pamiątkę pokłonu Magów
i Rzezi Niewiniątek. Kościół w początkach V wieku zachował zatem lokalne
odmienności liturgicznego kalendarza.
Nie na długo: Boże Narodzenie jeszcze
w V wieku stało się jednym z najważniejszych świąt chrześcijańskiego świata,
usuwając w cień święto 6 stycznia.

*
Wszystkim naszym drogim Czytelnikom życzymy
na czas świętowania Bożego
Narodzenia głębokiej refleksji nad tajemnicą Wcielenia
Syna Bożego.
Niech okoliczności Jego
narodzin skłaniają każdego
do wynagradzania Bogu za
zamknięte dla Niego drzwi
serc i drzwi domów: za brak
miłości do Boga i do ludzi.
Niech uczą życzliwego
otwierania się na potrzeby
innych ludzi... Niech w chwilach osamotnienia, niezrozumienia, odrzucenia przez
świat skłonią do rzucania się
z ufnością w objęcia Boga,
który poznał, co oznacza odrzucenie Jego Osoby i Jego
Miłości. On zawsze przyjmie,
zawsze pocieszy, zawsze
pomoże, bo On jest Emmanuelem – nigdy nie opuszcza
– jest BOGIEM Z NAMI!
Redakcja „Vox Domini”

