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nie zatwardzajcie serc waszych!» (Hbr 4,7)
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Z myśli św. Bernarda:
Idąc za Nią, nie zbłądzisz.
Modląc się do Niej, nie zwątpisz.
Myśląc o Niej, nie pomylisz się.
Jej się trzymając, nie zginiesz.
Pod Jej opieką nie doznasz lęku.
Gdy cię prowadzić będzie,
nie utrudzisz się.
Gdy ci łaskawa będzie,
dojdziesz do celu...
Maryja wstrzymuje Syna,
by nie karał.
Wstrzymuje szatana,
by nie szkodził.
Cnoty wstrzymuje,
by nie uleciały;
zasługi, by nie zginęły;
łaski, by nie minęły.

„Inter flores”
De Maria Virgine
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DUCH ŚW. TERESY (3)

PRZYMIOTY MIŁOŚCI BOŻEJ
W ŚW. TERESIE OD DZIECIĄTKA JEZUS
MIŁOŚĆ DELIKATNA

„Ochotnego dawcę Bóg miłuje” , powiedział św. Paweł, jakby odpowiadając
na skargę Proroka: „Pokrywaliście łzami
ołtarz Pański, płaczem i wrzaskiem, tak,
że nie wejrzę więcej na ofiarę, ani przyjmę co ubłagającego z ręki waszej”2. Bóg
pragnie bowiem, „by w każdym datku
wesele jaśniało na obliczu waszym”3.
Chcąc Bogu składać w dani to, co On
kocha i czego pragnie, błogosławiona
Teresa usiłowała zawsze uśmiechać się,
składając ofiary.
Tłumacząc fragment Pisma: „Cóż
widzisz w Oblubien icy, jeśli nie chór
dźwięczny w obozie zbrojnym?”4 „O tak,
życie nasze jest prawdziwym bojowaniem”, pisze: Wzdychamy nad brzegami
rzek Babilonu: „Jakże mamy śpiewać
Panu pieśń na obcej ziemi?”5, a jednak
trzeba, byśmy śpiewały, trzeba, by życie
nasze było pieśnią...” (C., 1893).
Dlatego oświadcza gdzie indziej:
„Jeśli rycerza noszę twardą zbroję,
I naśladuję jego mężne boje,
I ja z Dziewicą
(wdzięk Jej niezrównany)
Śpiewając, pójdę w bój niepokonany.
W Twoich objęciach,
Oblubieńcze Boży,
Patrzę z uśmiechem
jak się ogień sroży,
I nucąc, legnę wśród bitwy, pogoni
Z mą bronią w dłoni!
(Moja zbroja, str. 415).
Widząc, że uczynki jej nie odpowiadają gorącej żądzy doskonałości, skarży się
w „Dziejach duszy” z miłosnym, ciszy pełnym żalem i przyrównuje się do małego
dzieciątka: „A więc! dziecko wonnościami
napełni tron Boży, i śpiewać będzie swym
srebrzystym głosikiem Pieśń Miłości!”
(Rozdz. XI, str. 218).
„Tak, śpiewać będę, śpiewać zawsze,
nawet choć trzeba rwać róże wśród cierni,
a śpiew mój będzie tym dźwięczniejszy,
im ciernie będą dłuższe i ostrzejsze”.
Przeczuwała, że delikatność miłości
będzie owocna: „Ale na cóż, mój Jezu,
przydadzą Ci się me kwiaty i pieśni? O
1 2 Kor 9,7.
2 Ml 2,13.
3 Syr 35,8.
4 Pnp 7,1.
5 Ps 136,4.
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wiem już na co. Ten deszcz wonnego
kwiecia, te wiotkie, bezwartościowe
listeczki, te pienia miłości maleńkiego,
nędznego serca zachwycają Cię jednak.
Tak, tym małym „nic” wywołuję uśmiech
na Boskich Twych ustach, a Kościół
triumfujący uśmiec ha się przyjaźnie,
odbiera je z rąk dzieciny, oddaje Tobie,
by różane listki nabrały w Twych rękach
wartości nieskończonej i obsypuje nimi
Kościół cierpiący, gasząc jego płomienie
i Kościół wojujący, krzepiąc go do nowych
zwycięstw”. (Rozdz. XI, str. 3.18),
Już w 14-tej wiośnie życia wyrażała
się w podobny sposób: „Co za radosna
myśl! Za każde cierpienie z radością
zniesione, będziemy tym serdeczniej
Boga miłowały przez wieczność całą!”
(A., 1887).
Oto, inaczej wyrażona, jej delikatna
miłość w ucisku. Im bardziej Jezus zdaje
się zapominać o niej, tym więcej okazuje
Mu radości:
Chociaż mnie opuścisz,
Boski Skarbie mój,
Chociaż nie popieścisz
Uśmiech mój jest Twój,
Chociaż sercu ranę
Zadasz Jezu słodki
Śpiewać nie przestanę
Mej miłosnej zwrotki!
(Oddanie się, str. 420).
Mówi dalej:
Wielbię Boga, mym niebem
jest uśmiech dla Niego,
Gdy się chce ukryć,
aby doświadczyć mej wiary.
Znowu z uśmiechem
czekać spojrzenia nowego,
Oto jest niebo mej wiary!
(Moje niebo, str. 420).
Jej miłość była nie tylko delikatną, ale
także i niewymownie czułą, co okazywało
się szczególniej w chwilach cierpień. Oto
maleńki przykład:
Przypominając sobie słowa Ewangelii:
„Przyjdę jak złodziej, o godzinie, której się
nie domyślacie”6, lubiła podczas ostatniej
swej choroby nazywać Pana Naszego
„Boskim Złodziejem”. To też pewnego
dnia, gdy była bardziej cierpiącą, powiedziano do niej: „A więc dziś widzisz
„Złodzieja” i zapewne cieszysz się tym
bardzo”.
6 Łk 12,40.

„Ach, choćbym Go nawet nie widziała
– odrzekła – tak Go kocham, że zawsze
zadowolona jestem z tego co robi. Nie kochałabym Go mniej, gdyby nie przyszedł
mnie ukraść, przeciwnie... kiedy mnie
zwodzi, prawię Mu różne grzeczności i już
sam nie wie, co ma ze mną zrobić”.
Czytamy w jednym jej wierszu:
...Zawsze czułości podwajam,
Gdy wiarę wystawia na próbę,
(Mój spokój i moja radość, str. 412).
„O gdybyś wiedziała, mówiła innym
razem, jak łaskawym Sędzią Bóg mi
będzie!
A chociażby nawet był trochę surowym, to znam Go tak dobrze, że i tak
słodkim wydawać mi się będzie. Gdyby
mię do czyśćca przeznaczył i tak będę
bardzo zadowoloną. Wiem już naprzód,
co czynić będę: naśladować będę owych
trzech młodzieńców w piecu ognistym,
przechadzać się będę wśród płomieni,
śpiewając hymny miłości”. (8 lipca).
„Myślę już teraz o tym, że gdybym
wszedłszy do nieba, nie była jego pięknością dosyć zachwyconą, to udawałabym
zachwyt, by nim Boga rozradować... Nie
ma obawy, by zauważył me rozczarowanie; tak się opanuję, że nic po mnie nie
pozna...” (15 maja).
Zawsze przez tę delikatność miłości
nie chciała się skarżyć na niedogodności
życia nawet tymi prostymi słowami: „tak
zimno”, „za gorąco”.
„Panu Bogu, który nas tak kocha, już
i tak jest przykro, że musi nam kazać na
ziemi przebywać czas próby, choć Mu nie
przychodzimy ciągle powtarzać, że nam
jest źle; trzeba udawać, że się na to nie
uważa!” (Wspomnienia niewydane).
Jeśli pociła się w czasie wielkich
upałów, albo bardzo ziębła w zimie, miała
tę znakomitą myśl obcierania twarzy,
lub rozcierania rąk (zwierzyła się raz)
„ukradkiem, aby Pan Bóg nie miał czasu
zauważyć tego...”
Tak samo, kiedy się oddawała ćwiczeniom pokutnym, przepisanym Regułą:
„Usiłowałam uśmiechać się, aby Pan Bóg,
jakby oszukany moim wyrazem twarzy,
nie widział, że cierpię”.
Zburczała tak nowicjuszkę, która
rozczulała się nad sobą: „Jezus lubi serca
wesołe, lubi dusze zawsze uśmiechnięte.
Kiedyż potrafisz ukryć przed Nim swoje
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strapienia, lub powiesz Mu śpiewając,
że jesteś szczęśliwą, mogąc cierpieć dla
Niego?” (Rady i wspomnienia str. 274).
W tej samej myśli powstrzymywała
się od wyrażania Panu Bogu pragnień
dotyczących łask doczesnych, „obawiając
się, by Go trochę nie zasmucić, jeśliby był
zmuszony odmówić jej czegoś”. Czasem
Go zapewniała: „Jeśli mej prośby nie
spełnisz, kochać Cię będę jeszcze więcej”
(15 sierpnia).
Gdy podczas ostatniej choroby kazano się jej modlić w pewnej intencji, której
wysłuchanie byłoby ją bardzo uszczęśliwiło, rzekła ze wzniosłą prostotą: „Nie
prosiłam o to wprost Pana Boga, gdyż nie
chcę Go w niczym krępować, niechaj czyni, co za najlepsze uważa; lecz zwróciłam
się z mą prośbą do Matki Boskiej, a to nie
wszystko jedno. Ona sama kieruje mymi
sprawami i prośbami, mówi o nich Bogu,
lub nie tak, aby Boga do wysłuchania ich
nie zmuszać” (4 czerwca).
Nawet w niebie chciała się tej zasady
trzymać: „Zanim wysłucham próśb do
mnie zanoszonych, mówiła, popatrzę
się dobrze w oczy Panu Bogu, by w nich
wyczytać, czy moja prośba nie będzie
Jego Woli przeciwną”.
Nie sądźmy jednak, by delikatność
ta nic ją nie kosztowała. Pewnego razu,
gdy podziwiano jej wspan iałomyślne
zdanie się na Boga w chwilach zupełnego
opuszczenia wewnętrznego i strasznych
ucisków duszy, odpowiedziała między
innymi: „Jeżeli w takich chwilach usilniej powtarzam Panu Bogu i wszystkim
świętym, że ich kocham, to, wierzcie mi,
wbrew temu co odczuwam w pierwszej
chwili” (25 sierpnia).
Wtedy właśnie „prawiąc Bogu grzeczności”, czerpała w nich siłę i wewnętrzne
zadowolenie, pokrywała nimi pokusy
przeciwko Dobroci Bożej. Słowa, jak te,
spotyka się ustawicznie w jej „Dzie
jach duszy”: „O Jezu, któż zdoła
wypowiedzieć, z jaką czułością, z jaką
słodyczą prowadzisz mą maleńką
duszyczkę!...” A przecież za chwi
lę wyznaje, iż „burza straszna
szaleje, że dla niej tylko noc,
zawsze noc najczarniejsza”.
(Rozdz. XI, str. 211).
Zdawało się jej, iż wykraczałaby przeciw delikatności
należnej Bogu, gdyby się w
każdej okoliczności nie czuła
zadowoloną.
„Zawsze podobało mi się
to, co Bóg mi dawał, mówiła,
nawet te rzeczy, które wydawały mi się nie tak dobre i nie
tak ładne, jak rzeczy innych”.

(14 lip., Rady i wspomnienia, str. 297).
A gdy jej mówiono: „Nieprawdaż, dziś
miałaś wiele przykrości”. Tak, odparła, ale
ja je lubię... Kocham wszystko, co Bóg mi
ześle” (14 sierpnia).
Zwyczaj chwalenia Boga za wszystko
i we wszystkim ułatwiał jej uczynki miłości
siostrzanej. Kuszona, by się zastanawiać
nad błędami niesympatycznej osoby,
myślała zaraz o przyjemności, jaką
sprawi Jezusowi „chwaląc Jego dzieło”.
Oto próbka jej postępowania w podobnej
okoliczności: „Ile razy spotkałam tę Siostrę, modliłam się za nią, ofiarując Bogu
jej cnoty i zasługi. Czułam, że sprawiam
tym Jezusowi wielką radość, gdyż każdy
artysta lubi, by dzieło jego chwalono, a i
Boski Artysta dusz rad jest, gdy nie zatrzymujemy się na zewnętrznej powłoce,
lecz przenikając aż do cudownego wnę
trza świątyni duszy, którą Sobie obrał
za przybytek, podziwiamy jej piękność”.
(Rozdz. IX, str. 172).
Wreszcie wszystko streszcza w tych
słowach: „Po śmierci, kiedy zobaczę
Boga tak dobrego, że będzie mnie chciał
obdarzać swą czułością przez całą wieczność, a nie będę Mu mogła nigdy okazać
mojej przez ofiary, nie mogłabym znieść
tego, gdybym na ziemi nie była zrobiła
wszystkiego, co
mogłam, aby
Mu zrobić
przyjemność!”

MIŁOŚĆ WYŁĄCZNA
„Miłość mocna jest jak śmierć, twarda
jak piekło jej zazdrość”7, mówi Duch Święty w Pieśni nad Pieśniami. I u naszej Błogosławionej widzimy tę świętą zazdrość,
z jaką strzegła serca swego od wszelkiej
innej miłości oprócz tej ku Boskiemu
Oblubieńcowi i jak tą miłością uświęcała
wszelkie skądinąd najświętsze uczucia.
Od dzieciństwa okazuje tę błogosławioną
dążność. Oto, co mówi o okresie następującym po jej pierwszej Komunii św.:
„Odczuwałam wielkie pragnienie kochania tylko Boga, znajdowania radości
tylko w Nim” (Rozdz. IV, str. 61).
„Jakżeż serce pełne ludzkich przywiązań zdoła się ściśle z Bogiem zjednoczyć?
Czuję, że to jest niemożliwe. Widziałam
tyle dusz, zwiedzionych tymi złudnymi
ognikami, lecących jak ćmy do światła
i opalających sobie skrzydełka, które
dopiero z sercem zranionym powracają
do Jezusa, tego Ognia Boskiego, który
paląc nie spala” (Tamże, str. 64).
Po czym stwierdza, że Boski Oblubienice spełnił jej pragnienie, że „zwodnicze
blaski miłości ziemskiej nigdy nie olśniły
jej oczu. Jezus sam był zawsze jej niewypowiedzianą słodyczą” (Tamże, str. 64).
Gdy w moim młodym sercu
żądza zapałała,
zwana zwykle miłością,
Ty jej zażądałeś,
Tobą się nasyciła moja dusza cała,
Bo miłości bez granic
pragnienie mi dałeś!
(Lilia wśród cierni, str. 64).
„Tak, Jezus był jedynym moim
Przyjacielem; z Nim tylko umiałam
rozmawiać; wszystkie inne roz
mowy, choćby najpobożniejsze,
męczyły mnie” (rozdz. IV, str.
68).
Podczas rekolekcji przed
obłóczynami pisała do Matki Agnieszki od Jezusa:
„Sam Jezus tylko
mnie zachwyca, chce
mi pokazać, że błądziłabym, szukając
gdzie indziej choćby
cienia piękna, który
mogłabym wziąć za
Piękność samą. Jak
dobrym dla mnie
ten, który wkrótce
ma być mym Oblubieńcem, jak jest
bosko miłym, nie
dozwalając, abym
się dała usidlić jakiejkolwiek ziem7

7 Pnp 6,6.
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skiej rzeczy!” (A., styczeń 1889).
„Nie chcę dać stworzeniom ani pyłka
mej miłości; chcę wszystko oddać Jezusowi, ponieważ daje mi poznać, że On
sam jest szczęściem doskonałym, nawet
gdy się ukrywa...”
„Gdybyś wiedziała do jakiego stopnia chcę być obojętną na wszystko co
ziemskie! Co mi po wszelkich pięknościach stworzonych! Byłabym bardzo
nieszczęśliwą, gdybym je posiadała!... O
jak wielkim wydaje mi się serce moje, gdy
je porównuję z dobrami tego świata, skoro
wszystkie razem wzięte nie mogłyby go
zadowolić; ale kiedy je porównuję z Jezusem, jakież wydaje mi się maleńkie!...
Pragnę Go tak bardzo kochać!”
Jednakowoż wiarą tylko i wolą wyrzeka się wszystkiego na ziemi: wyznaje, że
natura nie umarła:
„Przyznaję się, że serce moje gorąco
pragnie szczęścia, pisze do swej najstarszej siostry, ale widzę, że żadne stworzenie nie potrafi go zaspokoić!... Przeciwnie,
im więcej piłabym z tego zwodniczego
źródła, tym większe paliłoby mnie pragnienie...” (M., 8 stycznia 1889).
„Znam źródło „z którego, jeśli kto
pije, jeszcze pragnąć będzie”,8 ale pragnieniem słodkim, które zawsze można
zaspokoić: tym źródłem to cierpienie,
znane tylko Jezusowi!”
I w innym jeszcze liście czytamy:
„Niech wszystkie chwile naszego życia
będą tylko dla Niego, stworzenia niech
8 Koh 34,20.

nas dotykają tylko mimochodem”.
Mówiła Panu naszemu:
Przy Tobie bez szemrania
Zniosę opuszczenie,
Choćby mnie odejść miało
Całe Twe stworzenie...
(„Oddanie się Bogu”, str. 420)
W dniu swych ślubów zakonnych
złożyła na sercu słowa następującej
modlitwy: „O Jezu, niechaj nie szukam i
nie znajduję nigdy niczego, prócz Ciebie
samego! stworzenia niechaj będą niczym
dla mnie, a ja niczym dla nich!” (rozdz.
VIII, str. 134). A to uczucie utrwalało się
coraz bardziej.
„Trzeba z zazdrością strzec wszystkiego dla Jezusa... To tak słodko pracować tylko dla Niego!... serce napełnia
się radością, a w duszy tak lekko i swo
bodnie!” (A. 1891).
Lubi często przyrównywać się do
„marnego ziarnka piasku”.
„Jezus sam!... tylko On! Ziarnko
piasku jest tak małe, że gdyby chciało
otworzyć serce komu innemu, jak Jezusowi, już by miejsca nie było dla tego
Umiłowanego...” (A. 1892).
Na innym miejscu pod piękną przenośnią opisuje swe rekolekcje przed profesją: „Przed wyjazdem Oblubieniec mój
zapytał mnie, gdzie chcę podróżować,
jaką obrać drogę. Odrzekłam, że jedno
mam tylko pragnienie: dojść do samego
szczytu góry Miłości.
I natychmiast ujrzałam drogi rozliczne;

ale było tyle doskonałych, że sama żadnej
obrać nie mogłam. Rzekłam wtedy memu
boskiemu Przewodnikowi: (A. wrzesień
1890).
„Wiadomo Ci, dokąd pragnę się udać,
dla kogo chcę wejść na szczyty góry,
znasz Tego, którego miłuję i którego
pragnę jedynie zadowolić. Dla Niego tylko
podejmuję tę podróż; prowadź mnie zatem ścieżkami Jemu miłymi; byle On był
zadowolony, będę nader szczęśliwą”.
...„Oblubieniec mój milczy i ja też nie
odzywam się, mówię Mu tylko, że Go
miłuję więcej, niż siebie, a w głębi serca
czuję, że tak jest, bo należę więcej do
Niego niż do siebie”...
„Droga moja pozbawiona wszelkich
pociech, ale to Jezus ją wybrał, a ja pragnę zadowolić tylko Jego, tylko Jego!”...
„Sądzę, że Pan Jezus pracował
podczas mych rekolekcji nad jeszcze
zupełniejszym oderwaniem mnie od
wszystkiego, co nie jest Nim”. (M., 4
września 1890).
...„Skończyły się ziemskie uciechy!
Nie może już być dla mnie innych radości,
prócz niebiańskich, to i znaczy spokoju
głębokiego, gdzie wszelkie stworzenie,
które jest nicością, ustępuje Niestworzonemu, który jest rzeczywistością...” (M.,
17 września 1890).
Trzeba zaznaczyć, że życie zakonne
św. Teresy i rozpoczęło się i utrzymało
w tym uniesieniu, które ją, młodziutką
pociągało do świętości. Ma tylko jedną

Dom rodzinny św. Teresy
4

myśl nie pragnąć nigdy nic, tylko Jezusa
i najdrobniejsze wypadki życia przyprowadzają ją zawsze do Niego.
Myśląc o kwiatuszkach gór i samotnych dolin, „uważa je za szczęśliwsze
od wspaniałych róż ogrodowych, bo
nie kwitną dla stworzeń, ale jedynie dla
Stwórcy”. (C., 20 paźdz. 1890).
Zachęca swą siostrę Celinę, „towarzyszkę lat dziecięcych”, by się stała
kropelką rosy” i tak do niej pisze:
...„Szczęśliwa kropelka rosy, znana
tylko Bogu..., nie zatrzymuj się dla podziwiania biegu rzek tego świata; nie zazdrość nawet czystemu strumykowi, pły
nącemu wśród łąki. Bez wątpienia, szmer
jego bardzo miły, ale stworzenia mogą
go słyszeć... a kielich Boskiego „Kwiatu
polnego” nie mógłby go zatrzymać...” (C.,
25 kwietnia 1893; 6 lipca 1893).
„O mój Jezu! woła, „Imię Twoje jako
olej wylany”,9 chcę się cała w jego boskiej
woni zanurzyć, z dala od wzroku stworzeń”. (Rady i wspomnienia, str. 283).
Widząc względy i uprzejmość, wynikające z ludzkiej miłości u małżonków
światowych, wyjawia swą myśl ukrytą:
„Nie powiedzą chyba, że kobieta światowa więcej zrobi dla swego małżonka,
zwykłego śmiertelnika, niż ja dla mego
niebieskiego Oblubieńca... więcej niż
kiedykolwiek starać się będę podobać się
Mu we wszystkim, Jemu, który chce mnie
zaszczycić Boskimi zaślubinami”. (Rozdz.
VIII, str. 135).
Śpiewa Oblubieńcowi swej duszy:
„Miłość Twoja mię porywa,
Więc owieczki me zostawię,
Niechaj pasą się na trawie –
Nie obejrzę się za niemi,
Bylem się Tobie, Baranku,
Mogła podobać
Na ziemi!
(Co lubiałam, str. 507)
Jednego roku obcięto za późno, w
ogrodzie Karmelu, aleję kasztanów, która
szczególnie się jej podobała; Służebnica
Boża, widząc zielone gałązki rozrzucone
po ziemi, zmartwiła się bardzo; ale, opanowując się szybko, pomyślała:
„Gdybym się znajdowała w innym
klasztorze, cóż by mnie to obchodziło,
że wycięto całkiem kasztany Karmelu
w Lisieux? Nie chcę się już martwić rzeczami przemijającymi. Umiłowany mój
starczy mi za wszystko. Przechadzać
się będę tylko w ogrodach Jego miłości,
których żadna ręka naruszyć nie zdoła”.
(Wspomnienia i rady, str. 284).
Struny jej harfy brzmią zawsze na
jedną nutę:
Ty mi wystarczasz,
9 Pnp 1,2.

Dobro nieskończone,
W Tobie mam wszystko,
niebo z ziemią zespolone,
A kwiat królewski,
co za wszystko stanie,
To Ty, mój Panie!
(Co lubiałam str. 507)
Św. Teresa, usunąwszy z serca
przywiązanie do rzeczy przemijających,
widziała jasno działanie Boże we wszystkim. Nic nie wydawało się jej przechodzić
wprost od stworzeń, ani radości, ani
smutki, zawsze Pan Bóg dopuszczał, co
ją spotykało. Jakżeż wobec tego nie miała
chętnie przyjmować różnych wypadków
życia?
Pisała: „Wszechmocny dał nam punkt
oparcia. Siebie samego” (rozdz. X str.
203) „To ręka Jezusa wszystkim kieruje
– powtarzała bez znużenia – trzeba Jego
tylko widzieć we wszystkim...” (C., 21
paźdz. 1893).
Walcząc ze strasznym zawodem i palącymi cierpieniami serca ze względu na
ukochanego ojca, dotkniętego we własnej
osobie, jak święty mąż Job, pisze do swej
siostry w wigilię obłóczyn:
„Jak ci wypowiedzieć, co się dzieje w
mej duszy?... jaka rana! Ale czuję, że zadała ją ręka przyjacielska, zazdrosna ręka
Boża!... Prawda, że Jezus umieścił już był
niemało klejnotów w moim koszyczku, ale
brakło jednego, najkosztowniejszego; i
ten drogocenny diament dał mi dziś Jezus... Odbierając go, zalałam się łzami...
płyną jeszcze, gdy to piszę pióro zaledwie
utrzymać mogę. Ale to Jezus prowadził tę
sprawę, to On, i poznam Jego miłosne
dotknięcie...” (C., 23 września 1890).
Widzimy więc, że serce biednej
„Tereski” nie było nieczułe. Pisze jednak
dalej:
„Twoja Teresa umie tylko przemawiać
językiem nieba. Nie ludzka ręka to zdziałała, tylko Jezus. Jego miłosne wejrzenie
padło na nas. Przyjmijmy ochotnie cierń,
podany nam przez Jezusa...” (C., 23
września 1890).
W innej również bolesnej chwili
pisze:
„To ręka Jezusa zdobi swą oblubienicę na dzień zaślubin; o widzę to dobrze,
Jego dłoń umiłowana wyszukała ten
klejnot dla mnie najodpowiedniejszy...”
(C., 8 luty 1889).
W tym samym sensie pisze gdzie
indziej:
„O tak, pragnę tych ran serca, które
tak bardzo bolą... Jestem „słabą trzciną”,
zasadzoną nad brzegami wód miłości i
cierpienia, lecz trzcina gnie się, a nie – łamie, i jakżeż mogłabym się złamać, skoro
we wszystkim co mnie spotyka, widzę
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tylko słodką rękę Jezusa!” (A., 1889).
Ale Teresa nie jest ziarnkiem piasku,
słabą trzciną, jest raczej wspaniałą, błyszczącą gwiazdą. Oto jeden jej promień,
łączący się z pokorą:
Wszystko dobre, co czyni, przypisuje
„swemu jedynemu Jezusowi”.
Kiedy opowiada o wielkim zwycięstwie
nad swą wrażliwością, na Boże Narodzenie 1886 r., o zwycięstwie ostatecznym,
mówi:
„W jednej chwili Jezus, zadawalając
się moją dobrą wolą, dokonał dzieła,
któremu nie mogłam podołać w ciągu
kilku lat... Uczynił mnie silną i odważną,
przybrał mnie w swoją zbroję”. (Rozdz.
V, 75-74).
A dalej, opisując stan swej duszy:
„Jezus karmi mię co chwilę nową
strawą; znajduję ją w sobie, nie wiedząc
skąd się wzięła. Sądzę po prostu, że sam
Jezus, ukryty w głębi mego nędznego serca, działa we mnie w sposób tajemniczy
i uczy, co mam w danej chwili czynić”.
(Rozdz. VIII, str. 132).
...„Na każdym kroku On mną kieruje i
darzy światłem nieznanym dotąd, właśnie
w chwili, gdy go potrzebuję”. (Tamże,
str. 146).
Z prawdziwą przyjemnością powtarza
tę samą myśl, ujętą w inne słowa: „To
Jezus czyni wszystko, a ja nic nie czynię”.
(C. 6 lip. 1893).
Kiedy myśli o zdobywaniu dusz, liczy
jedynie na zasługi Pana Naszego:
Racz mnie połączyć z sobą,
o Winnico Boża,
A wtedy ma latorośl owoc Ci zgotuje
I słodkie grono,
równie złociste jak zorza,
Dziś jeszcze Ci ofiaruje!
(Pieśń na dzień dzisiejszy, str. 378)
I jeszcze:
Wiem o tym dobrze,
że ma sprawiedliwość
Nie ma w Twych oczach
najmniejszej wartości;
Więc, by mym czynom
zapewnić szczęśliwość,
W Twego je Serca
rzucam głębokości.
(Sercu Bożemu, str. 396).
Jakżeż wielka jest ta wartość w jej
oczach! Ośmiela się pisać: „Podniesienie
szpilki z miłości, może nawrócić duszę”.
(L., styczeń 1895)
Potem spiesznie dodaje jak zawsze:
„Jezus tylko może nadać taką wartość
naszym czynom...”
Wypowiadając swe zdanie o miłości siostrzanej, czyni to z tym samym
słusznym przekonaniem: „Kiedy jestem
miłosierna, Jezus sam działa we mnie.
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O mój Jezu! wiem, że nie rozkazałbyś nic
niemożliwego; znasz lepiej ode mnie moją
słabość i niedoskonałość, wiesz, że nigdy
nie potrafiłabym tak kochać mych Sióstr,
jak Ty je kochasz, gdybyś Ty sam, Boski
Zbawicielu, nie kochał je we mnie!...”
(rozdz. IX, str. 167-166).
„Skoro zrozumiałam, że nic nie mogę
zrobić sama, mówi, kiedy jej powierzono
nowicjuszki, zadanie moje wydało mi się
uproszczone. Jezus dał mi zrozumieć, że
nie byłam zdolna pocieszyć jaką duszę;
dopomóc duszy jest rzeczą również niepodobną, bez pomocy Bożej, jak sprawić,
by słońce świeciło u nas w nocy”. (Rozdz.
X, 183; Rady i wspomnienia, 298 ). A w
liście do swej siostry tak pisze:
„Wszystkie najpiękniejsze rozprawy
największych świętych, nie zdolne byłyby,
bez pomocy łaski, obudzić w sercach
ludzkich choćby najmniejszego aktu miło
ści Bożej; Jezus jedynie umie zagrać na
strunach serca”. (C., 13 sierp. 1893).
A gdy w ostatnich dniach jej życia,
dziękowano jej za niebiańskie wskazówki
i przykład, jaki dawała, odrzekła:
„To Bogu spodobało się dać mi rzeczy,
które mnie udoskonalają i którymi ja dzielę się z innymi: Duch Boży tchnie, kędy
chce...” (11 lipca).
„Dusza moja przedstawia ci się świetlana i ozłocona, bo jest wystawiona na
promienie Miłości; gdyby mnie Boskie
Słońce nie oświecało, stałabym się
natychmiast ponurą i ciemną”. (Rady i
wspomnienia, str. 266).
A kiedy chwalono jej cierpliwość:
„Ja! zawołała, jeszcze ani minuty nie
byłam cierpliwą; to nie moja cierpliwość,
mylicie się zawsze!” (18 sierp.).
Jeżeli przez nieuwagę popełniła jakąś
niedoskonałość; tak się modliła:
W Twym Bożym Sercu ukrywam się,
Jezu,
I nie drżę, bo w Tobie ma cnota!
(Bożemu Sercu, str. 396).
„Jeśli upadnę przez słabość, niechże
natychmiast Boskie Twe wejrzenie oczyści mą duszę i wyniszczy wszelkie niedoskonałości jak ogień, który wszystko w
siebie przeistacza”. (Akt ofiar., str. 306).
Przełożony klasztoru powiedział do
niej podczas ostatniej jej choroby: „Nie
trzeba tak młodo umierać, jeszcze nie
zasłużyłaś sobie na wieniec”.
„O tak, mój Ojcze, odparła Święta z
pośpiechem, masz słuszność, to nie ja
zarobiłam sobie na chwałę, ale Jezus to
wszystko uczynił...” (9 lipiec).
W roku 1896 pisała: „Jezus chce
nam darmo dać niebo”. (M. 17 września
1896).
A myśląc o tych słowach Pisma św.:
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„Oto przyjdę rychło, a zapłata moja
ze mną jest, abym oddał każdemu wedle
uczynków jego”10:
„Jezus będzie wobec mnie zakłopotany, gdyż nie mam żadnych uczynków...
A więc odda mi według Swych własnych
uczynków!” (15 maja).
„Czuję zawsze, pisała, to samo, pełne
ufności pragnienie stania się wielką świętą. Nie liczę na moje własne zasługi, żadnych bowiem nie posiadam; ufam jedynie
Temu, który jest cnotą i świętością samą.
Zadowalając się mymi słabymi wysiłkami.
On sam podniesie mnie do Siebie, okryje
Swymi zasługami i uczyni świętą” (rozdz.
IV, str. 55).
A w Akcie ofiarowania się Miłości:
„Na schyłku życia stanę przed Tobą,
Panie, z próżnymi rękoma, gdyż nie proszę, abyś policzył uczynki moje. „Wszystkie sprawy nasze mają skazy w oczach
Twoich”11 chcę się więc przyodziać Twą
własną sprawiedliwością i od Twej miłości
otrzymać wieczne posiadanie Ciebie”.
(Akt ofiar., str. 306).
Wreszcie w najwyższym uniesieniu,
kończąc „Dzieje duszy”, woła:
„Moim szaleństwem jest nadzieja, iż
wzlecę aż ku Tobie na Twych, własnych
skrzydłach, o Orle mój Boski!” (rozdz. XI,
str. 221).
c.d.n.
Materiał został zebrany i
uporządkowany dzięki ks. kan. Dubosq,
przełożonemu seminarium w Bayeux.
10 Ap 22,12.
11 Hb 15,15.

CAŁUN:
WIELKIE
PRZESŁANIE
MIŁOŚCI
DLA
WSZYSTKICH
CZASÓW
Rozmowa z Dominikiem Daguet,
katolickim pisarzem i specjalistą
od Świętego Całunu
Całun Turyński, długie lniane płótno,
posłużyło do zawinięcia człowieka zmarłego na skutek ukrzyżowania. Ani obraz,
ani też inny malunek, po prostu: odbicie
uczynione krwią. Jednak Święty Całun
przekazuje dużo więcej niż pyłki, ślady,
odbicia, kurz, które naukowcy usiłują analizować, przekazuje on bowiem największe przesłanie miłości wszystkich czasów,
to, że Jezus cierpiał i umarł na krzyżu dla
zbawienia świata. Męka Chrystusa wyryta
jest na Jego Całunie.
– Panie Dominiku, obejrzyjmy Ca
łun najpierw pobieżnie… co można na
nim zobaczyć?
– Całun pokazuje w negatywie obraz
dwóch ludzkich sylwetek, jedną widzianą
od przodu, drugą – od tyłu: człowiek ten
posiada wszelkie ślady biczowania i

Zapraszamy do naszego nowego sklepu w internecie:
http://www.voxdomini.com.pl/sklep

ukrzyżowania, jakie praktykowano w czasach rzymskich. Zauważamy tu jednak
rodzaj przesady w zadanej udręce. Na
przykład, ilość uderzeń przy biczowaniu.
Prawdopodobnie zadawano najczęściej
39 uderzeń, gdyż 40 było uważane za
śmiertelne. Znaki na Całunie wskazują,
że w tym wypadku liczba ta została znacząco przekroczona: było tych uderzeń
od 100 do 120. Człowiek, jakiego odbicie
obserwujemy na Całunie, został przybity
do krzyża gwoździami, w przeciwieństwie
do większości wówczas krzyżowanych
ludzi, którzy byli po prostu przywiązywani
do niego sznurami. Inne obrazy, ale tym
razem w pozytywie, ukazują te „dwie”
sylwetki. Są to odciski krwi, o których
już powiedziałem.
Najpierw spostrzega się twarz
Ukrzyżowanego. Słusznie można by się
spodziewać, że ją ujrzymy dosłownie
wykrzywioną z bólu, zastygłą w przerażeniu, gdyż ciała osób ukrzyżowanych
zaczynały już sztywnieć za życia. Tu
jednak nie dostrzega się nic podobnego, pomimo okrucieństwa tortur. Twarz
spokojna, jakby promieniała niepojętą
równowagą: w tym momencie przychodzi na myśl to zjawisko „zabłyśnięcia
ciała”, które było niekiedy stwierdzane
przy śmierci świętego lub świętej. Ten
ukrzyżowany człowiek sprawia, że ma
się wrażenie bycia jednocześnie w
obecności króla i przyjaciela, człowieka doskonale panującego nad sobą.
Nawet nie myśli się o tym, że kontempluje się twarz zmarłego… Powieki ma
zamknięte, ale ma się uczucie, że na
nas patrzy i to patrzy z łagodnością.
To zarazem twarz pana, człowieka
wolnego w najwyższym stopniu; jest
bowiem nie do pojęcia, że ta twarz
mogłaby należeć do niewolnika, łotra,
lub zdrajcy. Twarz dziwnie naznaczona
krzyżem uformowanym z grzbietu nosa
i dwóch łuków brwiowych…
Wystarczy zobaczyć tę twarz, aby
być pewnym, że jest to twarz Chrystusa, a nie – Judasza, jak utrzymuje
Koran, zastępując Jezusa przez tego,
który Go zdradził. Wymysł ludzki, niegodny Boga.
– Z punktu widzenia medycyny
sądowej, jakie szczególne znaki Męki
Chrystusa figurują na Całunie?
– Badanie ciała Ukrzyżowanego
pozwala w pierwszym rzędzie zobaczyć
rozmiar i okrucieństwo biczowania; w czasie tego biczowania Jezus mógł umrzeć,
a przecież wówczas nie był jeszcze
skazany na śmierć krzyżową. Gdyby tak
bowiem było, oprawcy dopilnowaliby sta-

rannie, ażeby nie umarł, nim nie zostanie
przybity do drzewa krzyża.
To biczowanie dosłownie przeorało
ciało Chrystusa, którego wierzchnia warstwa osłabiona została przez hematidrozę
lub inaczej krwawy pot. Dowodem tego
krwawego potu jest obecność znaczącej
ilości bilirubiny, zawartej w krwi z Całunu,
podobnie jak u niewielu osób cierpiących
na rzadką hematidrozę, które mogliśmy
zaobserwować. Zjawisko to obserwuje
się w przypadkach „cierpienia absolutnie
nie do zniesienia”: osobnik „poci się”
surowicą zabarwioną niezliczoną ilością

kropelek krwi, które uwalniając się rozrywają naczyńka krwionośne skóry. Tak
więc, dla niezmiernie osłabionej skóry
zadane batem ciosy będą ciężkim doświadczeniem.
To, co najbardziej wyryło się w umysłach to fakt, że Całun pokazuje, iż
gwoździe nie zostały wbite w środek
dłoni, jak przyzwyczailiśmy się wierzyć
niezliczonym krucyfiksom, ale – w nadgarstki. Chirurg Pierre Barbet sprawdził, iż

1/2008
gwoździe wbite w dłonie rozrywają ręce.
Fakt ten nie przeczy jednak Ewangeliom,
które mówią o przebitych dłoniach. U
Żydów nadgarstek był częścią dłoni. Powróćmy do biczowania: lekarze sądzą, że
ze względu na ekstremalną przemoc oraz
dlatego, że ciosy dosięgły obszaru nerek,
przyczyniło się ono do zatrzymania akcji
nerek, co było tak czy inaczej skazaniem
na szybką śmierć.
– Czy istnieje związek pomiędzy
Całunem a opisem Męki podawanym
w kanonicznych Ewangeliach?
– Zgodność jest zdumiewająca!
Wszystko, absolutnie wszystko, co
pokazuje Całun, niekiedy z nadmiarem szczegółów, odnajdujemy w
Ewangeliach. Nawet punkty, o których
nie myślimy od razu, jak olejek wylany
na włosy Jezusa przez Marię z Betanii. Wspomniałem już o zgodności
tekstu z opisem śladów na Całunie w
przypadku gwoździ, o tym, iż „krwawy
pot” spływający strugami na ziemię,
według Ewangelii, zgadza się z chemicznym dowodem mówiącym, że
Ukrzyżowany był ofiarą hematidrozy.
Niedawno, prof. André Marion obalił
domniemaną rozbieżność odkrywając
z tyłu Całunu prostokątne ślady. Z
nich wyciągnąć można wniosek, że
niesiony przez Ukrzyżowanego krzyż
był krzyżem kompletnym. Dotychczas
myślano, że Chrystus niósł tylko patibulum, poziomą belkę, podczas gdy
Pismo Święte mówi o krzyżu. Możliwe
jest, że skazani na śmierć krzyżową
na niskim krzyżu (crux humilis) nieśli
patibulum, z ramionami bezpośrednio
przywiązanymi do niej; tak więc belkę
łatwą do bezpośredniego położenia na
palu (pionowym maszcie) wbitym już
w ziemię. Chrystus został ukrzyżowany na crux sublimis (wysokim krzyżu),
prawdopodobnie dlatego, aby można
było dostrzec Jego Mękę z daleka. O
wysokim krzyżu wiemy dzięki ciosowi,
który zadano Jezusowi włócznią od
dołu w górę jak również dzięki informacji o gąbce zwilżonej octem, którą
należało umieścić na włóczni, aby Mu
dać pić. Ponadto zamiar przybicia Go do
Krzyża gwoździami, zmienił „technikę”
– jeśli można tak powiedzieć. Także epizod z Szymonem z Cyreny jest bardziej
zrozumiały, gdy myślimy o całym krzyżu,
a nie – o zwykłym patibulum.
Istnieje jeszcze inna oczywista zgodność pomiędzy Pismem Świętym a Całunem: ten Ukrzyżowany został w niego
owinięty, większość zaś ukrzyżowanych
ludzi wrzucano nagich do zbiorowego
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grobu. Nie został on obmyty, jak nakazywał żydowski zwyczaj owijania w całun. Stało się tak
dlatego, że zbliżał się dzień szabatu i należało
wszystko robić z pośpiechem. Odłożono zatem na
niedzielny poranek te działania, jakich zaniechano
z powodu pośpiechu, z jakim trzeba było działać w
piątek. Inne zbieżności: korona cierniowa, przebite
serce, brak śladów rozkładu, co odpowiada krótkiemu pozostawaniu ciała w Całunie od momentu,
kiedy zostało ono złożono w grobie aż do chwili
zmartwychwstania. Ten brak rozkładu dowodzi,
że ciało pozostało w Całunie mniej niż czterdzieści
godzin.
– Co rozumiemy patrząc na Całun?
– Rozumiemy, iż Całun ten mówi nam o Męce
Chrystusa i o Jego Zmartwychwstaniu. Jest tego
znakiem, wymownym dowodem. Świadczy dobitnie
o tym, że nie jest niczyim dziełem, tylko ciała Ukrzyżowanego. Znak ten jest nam dzisiaj objawiony nie
po to, abyśmy go oprawili w złote ramy. Powinien
być wystawiony na widok wszystkich chrześcijan,
gdyż jest ich skarbem, najcenniejszym skarbem,
jaki można sobie wyobrazić, noszącym w swych
niciach pozostałości krwi Zbawiciela.
– Na koniec naszej rozmowy, w trakcie
której chcieliśmy lepiej poznać Święty Całun,
proszę powiedzieć, jakie są wnioski, panie
Dominiku?
– Jedynym wnioskiem, jaki wydaje mi się możliwy do wyciągnięcia, jest to, że Całun zachowany
w Turynie, którego autentyczność potwierdzona
jest dziś tak przez naukę jak i historię, jest istotnym znakiem dla naszych czasów. Do nas należy
ukazanie tej relikwii nad relikwiami, jak mawiał o
Całunie Jan Paweł II, aby przemyśleć płynącą z
niego naukę, gdyż znak ten jest znakiem wzywającym do nawrócenia.
Rozmowa Oliviera Malcurat
www. christicity. com

Refleksja nad Męką
i jej mistycznym zapisem
Prof. Nicola Pende, specjalisty światowej sławy w dzie
dzinie patologii i endokrynologii, gorliwy katolik i czytelnik
zafascynowany dziełem Marii Valtorty – „Poemat BogaCzłowieka” – jako pierwszy określił je mianem „arcydzie
ła”. Napisał: „...dla mnie, to jest prawdziwe arcydzieło
zarówno w aspekcie jego stylu jak i piękna jego języka i
formy.”
Zatrzymując się następnie na jednym szczególe, podkre
ślił: „...Co wzbudziło we mnie, lekarzu, najwyższy podziw
i autentyczne zaskoczenie to mistrzostwo eksperta, z jakim
Valtorta opisuje zjawisko, jakie niewielu doskonałych lekarzy potrafiłoby opisać: scenę agonii Jezusa na krzyżu.
Ogromny ból skurczowy, jaki znosił Odkupiciel z powodu
ran głowy, rąk i stóp, które podtrzymywały resztę ciała, co
powoduje, w opisie Valtorty, skurcze całego ciała, zesztywnienie tężcowe piersi i członków, co wcale nie mąci ani
umysłu, ani woli Pana, a wyraża najsilniejszy ból fizyczny,
wywołany najgorszą z męczarni. Całość agonii Jezusa opisana w tym dziele ukazuje dobrze, że to ogromne cierpienie
ciała zatrzymało oddech i pracę serca Syna Człowieczego.
Współczucie i wzruszenie ogarniają chrześcijanina czytającego te wspaniałe stronice.”
Stanowisko Nicholas’a Pende to jedna z pierwszych
pozytywnych opinii o tym dziele, które pojawiły się w roku
1952, kiedy pisma nie były jeszcze opublikowane, ale były
dostępne w zeszytach przepisanych na maszynie. Zapozna
wali się z nimi jedynie uczeni i autorytety, odnotowując
swoje wrażenia.

Z listów naszych
Czytelników
Szczęść Boże !
Chciałbym bardzo podziękować za Waszą pracę związaną z rozpowszechnianiem orędzi współczesnych i dawnych
mistyków. Nabyłem większość książek M. Valtorty, orędzia
Vassuli Ryden i wiele innych materiałów. Odtąd stanowiły
one dla mnie ogromnie budujący duchowo materiał. Pozwoliły mi lepiej zrozumieć Boga i zbliżyć się do Niego. W
momentach, gdy niestety daję się zniechęcać do spraw
Bożych, lektura orędzi pomaga mi się nawracać i rozpalać
na nowo gorliwość serca. Czuję odpowiedzialność, jaką jesteśmy obarczeni wszyscy, którym Jezus pozwolił na głębsze poznanie Siebie przez te wyjątkowe orędzia. Starałem
się rozpowszechniać z różnym skutkiem orędzia Vassuli,
Marii Valtorty, błękitną książeczkę ks. Gobbiego. Cieszę się,
że strona internetowa jest bardzo rozbudowana i można z
niej ściągnąć w postaci elektronicznej tak wiele.
Życzę pokoju, wytrwałości i pozdrawiam.
Piotr
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ŚWIĘTA
ELŻBIETA
WĘGIERSKA,
KOBIETA
NIEZWYKŁA
Rok 2007 wyznaczył 800 rocznicę
urodzin Świętej, która nadal roztacza
światło na życie ludzi świeckich i
konsekrowanych. Nigdy nie
żyła w zakonnej wspólnocie, była osobą świecką,
żoną i matką, w końcu jako
wdowa samotnie przeżyła
niezwykłą, niedługą, lecz
wielką duchową przygodę.

Zaręczona
w wieku 4 lat
Elżbieta urodziła się na Węgrzech w roku 1207, jako
córka króla Andrzeja II i
Gertrudy z Andechs-Meran
(siostry św. Jadwigi Śląskiej, była więc siostrzenicą
tej wielkiej Świętej). Według tradycji
węgierskiej przyszła na świat 7 lipca
na jednym z ulubionych zamków rodziny królewskiej, w Sarospatah, na
północy Węgier. Jednak jeśli chodzi o
datę urodzin, to pewny jest tylko rok.
Zgodnie ze zwyczajem panującym
w średniowieczu, Elżbieta została
obiecana jako przyszła żona dla niemieckiego księcia Turyngii. Gdy miała
4 lata powierzono ją więc delegacji
niemieckiej, która przybyła w tym celu
do Presburga, najbardziej wysuniętego
miasta na zachód ówczesnego królestwa Węgier, tym samym zaręczono ją
w wieku 4 lat i oddano na wychowanie
na dworze wraz z przyszłym mężem.
Otrzymała staranne wykształcenie na
zamku w Turyngii razem z innymi dziećmi
rodziny książęcej przyszłego męża.
Mając 15 lat poślubiła 21-letniego
Ludwika IV, landgrafa Turyngii, brata
księcia, z którym była zaręczona
jako dziecko, który jednak zmarł
przedwcześnie. Urodziła mu troje
dzieci. Po śmierci męża, zaledwie
dwudziestoletnia Elżbieta zamieszkała
z biednymi i założyła szpital, najpierw

w mieście Gotha, następnie drugi w
Wartburgu. Umarła z wycieńczenia w
wieku 24 lat, 17 listopada 1231 roku, w
niemieckim Marburgu. Życie św. Elżbiety,
bardzo intensywne i pełne krzyży, zaprowadziło ją na szczyty świętości i uczyniło
zawsze aktualnym wzorem wyrzeczenia
i poświęcenia. Została kanonizowana 27
maja 1235 r. przez Papieża Grzegorza
IX. W 1539 r. zabrał relikwie św. Elżbiety
na zamek w Marburgu jej potomek Filip
Heski, ale w 1548 r. wróciły one ponownie
na swe dawne miejsce, czyli do kościoła
św. Elżbiety w Marburgu.
Niezwykłe cechy osobowości
Wyróżniał ją ostry zmysł sprawiedliwości. W ciągu swego krótkiego życia
wieloma gestami wyraziła sprzeciw
wobec niesprawiedliwości magnackiego systemu. Jej życie było
fascynującą historią miłości
do człowieka, a zwłaszcza
do Boga, którego kochała
z całego serca, z mocą
rzadko spotykaną nawet
wśród świętych. Stała się
światełkiem dla naszych
czasów. Większość ludzi
pożera ambicja, Elżbieta zaś
spalała się z miłości do Chrystusa, swych bliskich i ubogich.
Elżbieta Węgierska pozostanie
jedną z najbardziej wstrząsających
postaci historii chrześcijańskiej Europy, jedną z nadzwyczajnych świętych
w historii Kościoła. Jej życie wskazuje
drogę dla naszych czasów. Bogate społeczeństwa zaangażowały się w gonitwę
za pomnożeniem materialnych bogactw
już teraz przytłaczających; stawiając czoła ogromnej masie ubogich i rzucając im
zaledwie okruchy chleba, zamiast dzielić z
nimi serca i własne dobra, tak, jak czyniła
to Elżbieta na początku XIII wieku, który
przez chwilę wydawał się tworzyć już
Niebo na ziemi…

Bosa księżniczka
Elżbieta prowadziła życie księżnej.
Czasem towarzyszyła swemu mężowi
w podróżach, dlatego właśnie uczestniczyła u jego boku w Sejmie Rzeszy
w Wurzburgu. Była równocześnie pokorna, pobożna i miłosierna. Cierpiała
widząc swojego męża prowadzącego
konflikt terytorialny i zbrojny pomiędzy
landgrafami Turyngii a arcybiskupem Mayence Zygfrydem II. W
1219 roku arcybiskup został pokonany i musiał odstąpić Ludwikowi
IV kilka lenn i przyznać mu także
określone prawa kościelne. Nie ociągał
się jednak z rozpoczęciem na nowo swych
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nieprzyjacielskich działań… W kwietniu
1226 roku, Ludwik IV powierzył Elżbietę
nowemu kierownikowi duchowemu, Konradowi z Marburga, który ogłosił wyprawę
krzyżową w Niemczech i cieszył się zaufaniem papieża Grzegorza IX.
24 czerwca 1227 r. Ludwik IV opuścił
swoją żoną, aby udać się na wyprawę
krzyżową. Nie ujrzała go więcej żywego.
Przybył na Otrantę, gdzie wojsko Fryderyka II przygotowywało się do rozpoczęcia
wyprawy z początkiem sierpnia. Dotknięty
epidemią, młody landgraf umarł tam 11
września 1227 roku.
W ten oto sposób, w wieku 20 lat,
Elżbieta została wdową z trójką dzieci, z
których ostatnie narodziło się niedługo po
śmierci ojca, 29 września. Rodzina męża
naciskała na nią, aby ponownie wyszła za
mąż, ale Elżbieta stanowczo odmawiała,
pragnęła pozostać wdową żyjącą w
czystości. Niemile widziana i traktowana
przez swoich, opuściła, z końcem 1227
r., zamek w Wartburgu i oddaliła się w
okolice Eisenach ze swoimi wybranymi
towarzyszkami, Gutą i Isentrudą, aby
poświęcić się służbie ubogim. W roku
1228 uczestniczyła w pochówku sprowadzonego ciała męża. Jego szczątki
zostały złożone w opactwie w Reinharsbrunn. Kiedy jej wuj, arcybiskup Ekbert
de Pottenstein, usiłował nakłonić ją do
małżeństwa, opuściła to miejsce wiosną
1228 r. i dotarła do Marburga. Tu pozbyła
się ostatnich dóbr, rozdając ubogim pieniądze z posagu i zakładając szpital św.
Franciszka z Asyżu, który został właśnie
kanonizowany. Poświęciła się tu służbie
najbiedniejszym. Zmarła 17 listopada
1231 r. w wieku 24 lat.
To krótkie życie, w którym – na pierwszy rzut oka – nie ma nic spektakularnego
uderzyło jednak niezmiernie żyjących
ówcześnie ludzi i szybkość, z jaką papież
Grzegorz IX wyniósł ją na ołtarze (stało
się to w niespełna cztery lata po jej śmierci) świadczy o rozmiarze uznania, jakie
zdobyła. Gdzie tkwią źródła głębokiej
fascynacji, jaką wywołała postać św. Elżbiety, tak wśród ludu, który natychmiast
uczcił ją jak świętą, jak również wśród
hierarchii kościelnej, nie żałującej jej
swojego uznania?

W sercu świata
Święta Elżbieta jest jedną z pierwszych
kanonizowanych kobiet, które nie żyły ani
w klasztorze, ani we wspólnocie zakonnej. Już od chwili swego ślubu starała
się osiągać ewangeliczną doskonałość,
pozostając jednocześnie w sercu świata
i to tego najbardziej połyskującego.
Przyjaciółki i służące Elżbiety zeznają, że

10

jej pielgrzymka do Boga rozpoczęła się,
kiedy była jeszcze dzieckiem. Jej zabawy,
marzenia, modlitwy już od pierwszych lat
dziecięcych były skierowane ku Bogu.
Św. Elżbieta była nie tylko bogatą
kobietą, ale także córką króla, księżną.
Dopóki żył jej mąż, dopóty stosowała
się do wymogów wypływających z jej
książęcej pozycji. Uczestniczyła, w najpiękniejszych strojach, w publicznych
uroczystościach i ucztach, prywatnie zaś,
żyła surowym życiem pokutnym, o którym
nie wiedział nikt, z wyjątkiem Ludwika
IV, będącego zarazem jej powiernikiem
i pomocnikiem. Do roku 1227 Elżbieta
żyła jako wzorowa żona, matka, landgraf
Turyngii, kobieta z wyższych sfer cesarstwa. Jej małżeństwo, chociaż zgodnie z
ówczesnymi zwyczajami zaaranżowane
z racji politycznych i majątkowych, było
jednak wyjątkowo szczęśliwe. Elżbieta,
jako żona, wiele czasu przeznaczała na
modlitwę, którą przeciągała do późnych
godzin nocnych, modląc się w komnacie
małżeńskiej. Wiedziała, że powinna
całkowicie poświęcić się Ludwikowi, ale
słyszała też w swym sercu wołanie innego
Oblubieńca: „Pójdź za mną”.
Ta podwójna miłość była dla Elżbiety
źródłem głębokiej radości i szczęścia, nie
wywoływała ani konfliktu, ani wewnętrznego rozdarcia. Bóg był najwyższą i bezwarunkową wartością, którą karmiła się jej
miłość do małżonka, dzieci, ubogich.
Przyjmując pogodnie wymagania wypływające z jej społecznego i politycznego
stanowiska, nie zwracała jednak na siebie
uwagi, nie pozwalała też, by ją oczarowały przepych i otaczające bogactwa. Kiedy
więc większość kobiet z jej środowiska
organizowała liturgiczne uroczystości z
okazji narodzin dziecka, aby się afiszować klejnotami i urządzić przyjęcie, Elżbieta, bardzo skromnie ubrana, samotnie
udawała się do kościoła, by oddać chwałę
Bogu. W nocy długo modliła się i nie wahała się nawet wychłostać, gdy zarzucała
sobie uległość pokusie. To właśnie w tej
perspektywie należy umieścić również jej
stosunek do małżeństwa, zrównoważony
i wolny od kompleksów. W odróżnieniu od
wielu średniowiecznych świętych, Elżbieta szczerze kochała swego męża i dzieci i
w jej życiu nie znajdziemy żadnej oznaki
odrazy względem życia małżeńskiego. Ta,
która dobrowolnie nosiła proste ubrania
w czasie nieobecności męża, przywdziewała dla niego piękne stroje, jak tylko
zapowiadano jego bliski powrót. Ludwik
IV wydawał się być dla niej doskonałym
towarzyszem. Wspierał intencje pokutne i
modlitewne swojej małżonki, ale usiłował
jednocześnie złagodzić te umartwienia,

które mogłyby wywołać przykre konsekwencje zdrowotne. Jeśli grobowiec
znajdujący się aktualnie na chórze w
Georgenkirche d’Eisenach nie idealizuje
urody landgrafa, to można wnioskować,
że Elżbieta mogła być bardzo zakochana
w tym młodzieńcu o łagodnych rysach i
długich włosach. Wydaje się nawet, że
kochała bardziej swojego męża niż samo
małżeństwo, ponieważ po jego śmierci z
uporem sprzeciwiała się ponownym zaślubinom, do jakich nakłaniano 20-letnią
wdowę.
Średniowieczna kobieta, zwłaszcza
szlachcianka, nie należała do siebie:
znajdowała się w rękach swego rodu,
który najczęściej rozporządzał jej ciałem
i życiem, według własnego upodobania.
Jedynym sposobem na uniknięcie takiego
losu było wstąpienie do klasztoru, co w
przypadku Elżbiety nie było problemem,
gdyż mogła dowolnie zarządzać swoim
znaczącym posagiem, była też spokrewniona z wieloma przełożonymi klasztorów.
Z charakterystycznym dla siebie uporem
– skrywanym pod łagodnością i serdecznoscią obycia – odrzucała zarówno
ponowne zamążpójście jak i wstąpienie
do wspólnoty zakonnej. Dobrowolnie
wybrała życie najbardziej wówczas pogardzane: była siostrą w świecie, pokutnicą.
Takie życie było wówczas nowością,
możliwe, że słyszała o nim od pierwszych
Braci Mniejszych przybyłych do Niemiec
około 1221-1222 roku, w szczególności
od brata Rudiger, który jak się zdaje, był
jej duchowym kierownikiem do momentu,
kiedy wyjeżdżający na wyprawę krzyżową
mąż powierzył ją mistrzowi Konradowi
de Marburg, duchownemu surowemu i
władczemu.
Odrzucając swe bezpieczeństwo jak i
elitarne towarzystwo w klasztorze, stała
się jedną z pierwszych w Niemczech
kobiet, które przyjęły pokutniczy stan
życia. W ostatnich dziesięcioleciach XII
wieku odniósł on potem szybki sukces w
diecezjach w Liege oraz w Północnych
Włoszech. Elżbieta utworzyła ze swoimi
towarzyszkami Gudą i Isentrudą, (które
tak, jak ona złożyły ślub czystości) rodzaj
klasztoru, gdzie oddawały się modlitwie
i pracy. Powszechnie nazywa się ją patronką miłosierdzia chrześcijańskiego.
Pod jej imieniem powstało kilka żeńskich
zgromadzeń zakonnych, m.in. Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety.

Tercjarka franciszkańska
W roku 1228, w Marburgu, w obecności Braci Mniejszych, Elżbieta otrzymała
pokutniczy, szary habit i w sposób najbardziej autentyczny żyła duchem pokuty św.

Franciszka. Historycy spierali się, czy była
tercjarką franciszkańską. Musimy zdać
sobie sprawę, że w czasach, gdy żyła
Elżbieta nie używano jeszcze nazwy „tercjarka”. Ale byli liczni mężczyźni i kobiety,
którzy prowadzili życie pokuty ukazane
przez św. Franciszka i rozpowszechniane
przez jego braci. Bracia Mniejsi przybyli
do Eisenach, stolicy Turyngii, pod koniec
1224 roku lub na początku 1225. W tym
czasie na zamku w Wartburgu przebywał
dwór książęcy pod rządami Ludwika i
jego żony Elżbiety. Zwyczaj głoszenia
kazań do ludu, przejęty przez braci od
św. Franciszka, polegał na zachęcaniu
do prowadzenia życia pokutnego, czyli
wyrzeczenia się mentalności tego świata,
praktykowania modlitwy i umartwienia,
czynienia dzieł miłosierdzia. Ten styl
życia św. Franciszek opisał w Zachęcie
dla braci i sióstr pokutujących.
W życie pokutne wprowadził Elżbietę,
otwartą już na wartości duchowe, franciszkanin Rudiger. Świadectwa odnoszące się do jej związku z duchowością franciszkańską są liczne i niepodważalne:
– Elżbieta podarowała braciom franciszkanom kaplicę w Eisenach.
– Tkała wełnę na habity dla braci
mniejszych.
– Gdy została wyrzucona z zamku,
samotna i opuszczona przez wszystkich,
poprosiła franciszkanów o zaśpiewanie Te
Deum jako dziękczynienie Bogu.
– W Wielki Piątek, 24 marca 1228 roku,
z rękami położonymi na ogołoconym ołtarzu, złożyła publiczną profesję w kaplicy
franciszkanów. Przyjęła wtedy szary habit
jako zewnętrzny znak pokuty.
– Cztery służące, które były przesłuchiwane w czasie procesu kanonizacyjnego,
również przyjęły szary habit. Licha tunika,
w której Elżbieta chciała być pochowana,
była znakiem jej nowej tożsamości.
– Uczyniła św. Franciszka, kanonizowanego kilka miesięcy wcześniej, patronem szpitala w Marburgu (1229).
– Anonimowy autor z Zwettl
(1236) twierdzi, że Elżbieta „nosiła
szary habit braci mniejszych”.
Praktykowanie z wielką

gorliwością ubóstwa przez Elżbietę, jej
całkowite poświęcenie się Bogu i proszenie o jałmużnę było tym, czego św. Franciszek wymagał od swoich naśladowców.
Te świadectwa są potwierdzone także
przez inne źródła, jak reguły i dokumenty franciszkańskie, które ukazują życie
pokutne Elżbiety.
Kiedy w Wielki Piątek składała swe śluby, przyrzekła, że: 1) za nic będzie sobie
poczytywać wszystkie ziemskie dobra i
zaszczyty, 2) zniesie każde poniżenie i
wzgardę, 3) wyrzeknie się krewnych, a
nawet własnych dzieci.
Największą chyba dla niej ofiarę stanowiło to ostatnie przyrzeczenie, gdyż
jej najmłodsza córka Gertruda liczyła
wówczas zaledwie półtora roku. Wymowę
tej ofiary potęguje jeszcze fakt, iż Elżbieta
darzyła swe dzieci wprost wyjątkową
miłością.
Wszystkie te zachowania i gesty
świętej potwierdzają jej przywiązanie do
duchowej reguły franciszkańskiej. Czyż
sam Biedaczyna z Asyżu nie wybrał pro-
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wadzenia pokutniczego życia, stając się,
poprzez praktykowanie pokory i ubóstwa,
bratem wszystkich ludzi w Chrystusie?
Wywodząc się z innego środowiska i
mając inne doświadczenia, Elżbieta
podążyła za swym fundamentalnym
przeczuciem polegającym na zapoczątkowaniu nowego rodzaju związku ze
światem, opartym nie na regule, ale na
„sequela Christi” to znaczy na pragnieniu
naśladowania życia Chrystusa w sposób
najbardziej konkretny.

Służba ludowi
Krótkie życie Elżbiety obfitowało w
pokorną służbę, radość i cierpienie. Jej
wielka hojność i pomoc ubogim budziła
zgorszenie na zamku w Wartburgu, gdyż
życie jej nie pasowało do zwyczajów.
Wielu wasalów uważało ją za szaloną.
Był to dla Elżbiety jeden z najcięższych
krzyży: brak zrozumienia ze strony
społeczeństwa, do którego należała,
wobec jej pragnienia niesienia pomocy
potrzebującym.
Gdy była jeszcze księżniczką i sprawowała władzę w czasie nieobecności męża,
musiała stawić czoła klęsce nieurodzaju,
która spowodowała głód w całym kraju.
Nie zawahała się opróżnić zamkowych
spichlerzy, żeby nakarmić głodujących.
Elżbieta osobiście posługiwała biednym
i chorym. Troszczyła się o trędowatych
i odrzuconych przez społeczeństwo,
podobnie jak św. Franciszek. Dzień po
dniu, godzina po godzinie, uboga pośród
ubogich, żyła i czyniła dzieła miłosierdzia
w morzu cierpienia i nędzy, które ją
			
otaczało.
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W ludziach nieszczęśliwych Elżbieta
widziała osobę Chrystusa (Mt 25,40).
Dawało jej to siłę do przezwyciężenia naturalnej odrazy, tak że nawet zdobyła się
na ucałowanie gnijących ran trędowatego.
Jednym z aspektów najbardziej oryginalnych zachowania Elżbiety w latach, w
których żyła jako księżna u boku swego
męża, był szereg sytuacji, w których
odmawiała jedzenia. Autentyczność tych
wydarzeń jest niezaprzeczalna. Według
służących, którzy zeznawali w procesie
kanonizacyjnym, żona landgrafa Turyngii
zawsze pytała o pochodzenie żywności,
jaką podawano jej do stołu. Kiedy Ludwik
IV był u jej boku, udzielał jej informacji na
temat pochodzenia potraw, co pozwalało
jej się odżywiać w miarę normalnie.
Jednak w czasie jego nieobecności powstrzymywała się zawsze od spożywania
wszelkich niepewnych potraw i wolała
cierpieć głód, aniżeli kalać się dotykając
się ich. Nie umiejąc dowiedzieć się, skąd
pochodziła żywność, jaką jej podawano, poświęcała na jej zakup pieniądze
z posagu lub wysyłała posłańców do
sprawdzonych osób, mogących zapewnić
wyżywienie jej samej oraz jej służącym.
Taka postawa kryje w sobie coś z
dziwactwa. Kiedy serwowano jakieś
danie, Elżbieta zawsze wypytywała o
pochodzenie użytych do nich produktów
oraz o to, kim byli ich dostarczyciele na
dwór. Za swój obowiązek uznała bowiem
powstrzymywanie się od tych dań, które
przysyłali zarządcy posiadłości, znani z
nieuczciwości w sprawach finansowych.
Spożywała tylko te artykuły, które pochodziły z „osobistych dochodów i legalnych
dóbr” jej męża. Sformułowanie to jest
dwuznaczne; może oznaczać posiadłości
Ludwika IV, z wyjątkiem lenn kościelnych,
które zachowywał niesprawiedliwie.
Jednak bardziej prawdopodobne jest, że
chodzi o odróżnienie dóbr dziedzicznych
landgrafa od dochodów, jakie czerpał
ze sprawowania najwyższej władzy w
Turyngii. Służąca zeznająca w procesie
przyznała, że Elżbieta odmawiała z
reguły spożywania artykułów pochodzących z „zarobków wojskowych”. Swoim
zachowaniem zamierzała więc zaprotestować przeciwko postępowi Państwa
terytorialnego, które swymi strukturami
administracyjnymi uciskało, podatkami
przygniatało i opierało się na chciwości
urzędników.
Patrząc na te zachowania można wysnuć wniosek, że Elżbieta prawdopodobnie broniła tradycyjnej, średniowiecznej
koncepcji, coraz rzadziej respektowanej,
według której książę powinien „żyć ze
swojego”. Może też należy rozumieć to
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jeszcze szerzej: Elżbieta uważała ustrój
magnacki za formę rozboju instytucjonalnego i dopuszczała jedynie te dochody
jako legalne, które były pobierane przez
zarządców uczciwych w stosunku do
chłopów. Z braku dokładnych wskazówek nie jest łatwo dokonać wyboru
jednej z tych dwu hipotez. Odmawianie
przyjmowania posiłków nie było jednak
chwilowym zachowaniem się Elżbiety,
spowodowanym rzadkimi wydarzeniami. Był to raczej wyraz głębokiego
i trwałego przekonania. Odnajdujemy
u niej, rzadko spotykaną u chrześcijan
tamtych czasów, świadomość rozmiarów
zbiorowej niesprawiedliwości. Wobec
wykorzystywania ubogich przez panów,
wobec nadużyć spowodowanych rozwojem struktur państwowych reagowała
sprzeciwem, podobnie jak św. Franciszek
z Asyżu zareagował przeciw niesprawiedliwościom włoskiego społeczeństwa,
zrywając z nim, aby utworzyć bractwo, w
którym byłyby zniesione wszelkie bariery
klasowe i kulturowe. Będąc kobietą nie
mogła uczynić za wiele, ale rozumiała, że
przywrócenie solidarności z mnóstwem
nędzarzy i osób wyzyskiwanych, musi
się dokonać poprzez wyrzeczenie się
własności i pieniędzy. Jej przesłanie zostało źle przyjęte przez klasy dominujące
oraz przez duchowieństwo. Pośpiesznie
eliminowano ją jako osobę przewrotową.
Pokorni nie pomylili się jednak i zaczęli
napływać na grób Elżbiety od chwili jej
śmierci i od razu uznali ją za swoją wyjątkową obrończynię.

Konkretne
doświadczenie ubóstwa

Świętość widziana była w historii Kościoła jako szaleństwo krzyża. A szaleństwo młodziutkiej wdowy i matki Elżbiety
było przedziwne. W jej życiu szczególnym
blaskiem lśni cnota miłości. Jej życie było
całkowicie ukierunkowane na czynienie
dobra. Było pieśnią miłości, ułożoną ze
służby i wyrzeczenia. Postanowiła żyć
Ewangelią w sposób prosty, sine glossa
– jak mawiał św. Franciszek – pod każdym
względem: duchowym i materialnym. Nie
pozostawiła żadnych pism, ale liczne wydarzenia z jej życia mogą być zrozumiane
tylko wówczas, gdy przyjmiemy dosłowne
pojmowanie przez nią Ewangelii.
Dążenie Elżbiety do nadania charakterystycznych cech czynom miłosierdzia
wzmogło się po tym jak owdowiała, kiedy
to założyła w Marburgu, z tego, co zostało
z jej posagu, szpital dla ubogich. Tutaj,
widuje się ją rzeczywiście wynajdującą
dla siebie systematycznie zajęcia najbardziej pogardzane, samą zajmującą
się cierpiącymi na odpychające choroby,

w szczególności trędowatymi dziećmi,
a nawet całującą rany trędowatych.
Dla Elżbiety, tak, jak współczesnego
jej św. Franciszka, ubodzy, zwłaszcza
najnędzniejsi, są samym Chrystusem. Z
tego względu, powinni być oni obiektem
szczególnej troski. Taki był cel wielkiej
uroczystości, która odbyła się w Marburgu
w 1228 roku, podczas której Elżbieta rozdała ubogim znaczną sumę jak na tamte
czasy (pięćset marek). Wszyscy biedni
żyjący w odległości dwunastu mil, byli
kolejno wzywani i każdy z nich otrzymał
jałmużnę. Z nastaniem nocy większość z
nich odeszła. Wówczas Elżbieta kazała
rozdać jeszcze sześć denarów kolońskich na osobę chorym, którzy zostali.
Rozpaliła dla nich ognisko oraz umyła im
stopy. Zadowoleni i najedzeni bezdomni
zaczęli śpiewać, Elżbieta zaś oznajmiła
swym towarzyszkom: „Dobrze wam
powiedziałam, że powinnyśmy czynić
ludzi radosnymi”. Nie ulega wątpliwości,
że Elżbieta pragnęła postępować naprzód w tym konkretnym doświadczaniu
ubóstwa. Czyż nie było jej marzeniem,
jeszcze za życia męża, opuścić pewnego
dnia rodzinny zamek i przemierzając z
nim świat, chodzić od domu do domu i
żebrać? Od chwili, gdy owdowiała, powiadomiła swego spowiednika, Konrada
z Marburga o pragnieniu żebrania i prosiła
go kilkakrotnie o pozwolenie. Duchowny
jednak sprzeciwiał się temu zawzięcie.
Kościół zabraniał zakonnicom żebrać, pomijając przypadki absolutnej konieczności
i pod warunkiem, że wtedy zakonnice
przemieszczały się po dwie. Konrad nie
popierał tej skrajnej postawy i uważał, że
wdowa powinna używać raczej swoich
bogactw do dawania jałmużny, aniżeli z
nich rezygnować, by żyć dobrowolnie w
biedzie. Sprowadził on surowe służące,
aby pilnowały Elżbiety i oddzielił Elżbietę
od jej towarzyszek, Gudy i Isentrudy.
Pewnego dnia Konrad pobił ją po tym, jak
pocałowała rany trędowatego. Zabronił
jej też rozdawać ubogim pieniądze, pozwalając jedynie na dawanie im chleba.
Zadziwiająca jest ta postawa surowości u
człowieka, który sam żył w ubóstwie.
Elżbieta podporządkowała się jego
autorytetowi, ponieważ nie posiadał
on nic swojego, w przeciwieństwie do
innych duchownych, których znała.
Konflikt ten jednak zasmucał Elżbietę w
ostatnich miesiącach jej życia. Wyrażał
ścieranie się dwóch koncepcji ubóstwa.
Według Konrada, który szedł drogą
umiarkowanych ruchów reformatorskich
z XII wieku, ubóstwo ma wartość jedynie
dla duchowieństwa, ma też współgrać
ze świadectwem życia i apostolstwem.

Elżbieta natomiast jest przekonana, że
każdy chrześcijanin wezwany jest do
całkowitego ogołocenia się, z powodu
konieczności upodobnienia się do Chrystusa, który „nie miał miejsca, gdzie by
głowę mógł położyć” (por. Mt 8,20), który
doświadczył cierpienia i osamotnienia.
Podobnie jak żyjąca w jej czasie Klara z
Asyżu, Elżbieta, w dążeniu do swojego
ideału, zderzała się z ograniczeniami, jakie narzucała pozycja kobiet w społeczeństwie i w Kościele za jej życia. Dlatego
właśnie Elżbieta musiała zrezygnować z
tułaczej żebraniny i z pracy fizycznej, aby
prowadzić tradycyjne życie, posługując
w szpitalu. Konrad z Marburga gasił
niemiłosiernie jej entuzjazm i zabraniał jej
wszystkiego, co chciała robić, wymagając
od niej całkowitego posłuszeństwa i nakazując służącym szpiegować ją. Jednak
nawet ta porażka i cierpienia, które jej
towarzyszyły, doprowadziły ją do zajęcia
miejsca po stronie, po której pragnęła się
znaleźć: biednych i poniżonych.

Doświadczenie Boga

Mielibyśmy fałszywe wyobrażenie o
św. Elżbiecie, gdybyśmy widzieli w jej
niestrudzonych czynach miłosierdzia
zwyczajny wyraz szlachetnego temperamentu lub naturalnej łagodności. Oskarżano ją o twardość, kiedy odłączyła się od
swoich dzieci, aby lepiej służyć nędznym i
wtedy, gdy bez ronienia łez przyjęła zwłoki
swego ukochanego męża, sprowadzone
z Włoch. Pewne jest, że jej zachowanie,
z powodu którego była uważana przez
niektórych za szaloną, znajdują wytłumaczenie jedynie w głębokim doświadczeniu
religijnym. Począwszy od końca XIII w. w
całym chrześcijańskim świecie mówiono
o odkryciach, które przypisywano św.
Elżbiecie. Autentyczność tych faktów
jest wątpliwa. Jednak wymowne jest to,
że przyznawano jednoznacznie, iż jej
zażyłość z Bogiem była taka, że mogła
otrzymywać od Niego także szczególne
polecenia, gdyż była autentyczną mistyczką. Nie usatysfakcjonowana tym, że
modliła się dniem i nocą, podtrzymywała
z Panem ufną i zażyłą rozmowę naznaczoną śmiechem, płaczem, pieśniami
dziękczynienia. Dla niej Chrystus to żywa
osoba, od której otrzymuje pocieszenie
w ciężkich przeżyciach oraz którą prosi
o szczególną opiekę, w chwili kiedy
wszyscy ci, którzy powinni byli ją wspierać
prześladują ją. Zostawiwszy wszystko dla
Niego, dąży do zjednoczenia się z Nim,
tak jak zeznają służące: „Pozostawała
długo w głębokiej ciszy, nie wypowiadając
najmniejszego słowa. Wreszcie wymknęły
się z jej ust słowa: „Tak, Panie, będziesz

ze mną i ja będę z Tobą i nic mnie nigdy
od Ciebie nie odłączy”. Później, służące
zapytały ją, aby powiedziała im, na chwałę Bożą, co widziała. „Ujrzałam niebo
otwarte i Jezusa pochylającego się nade
mną z najwyższą dobrocią. Tonęłam w
niewypowiedzianej radości.” Ta rozmowa
z Jezusem przypomniała jej się w chwili
śmierci, powiedziała wówczas: „Nadchodzi moment, kiedy wszechmocny Bóg
wzywa Swych przyjaciół na niebiańskie
gody”.

Podsumowanie

Jej pielgrzymka do Boga charakteryzowała się coraz większym wewnętrznym
oderwaniem od świata, aż osiągnęła
całkowite ogołocenie, jak Chrystus na
krzyżu. Pod koniec życia nie pozostawiła
dla siebie nic oprócz ubogiej szarej tuniki
pokutnej, którą chciała zachować jako
znak oddania się Bogu i w której pragnęła
być pochowana. Elżbieta promieniowała
radością i pogodą ducha. W głębi jej duszy królował pokój. Przeżywała doskonałą
radość, której uczył św. Franciszek, w
przeciwnościach, samotności i cierpieniu.
„Powinniśmy uszczęśliwiać ludzi”, mówiła
do swoich służących-sióstr.
Dzień po śmierci Elżbiety, jej grób był
miejscem licznych cudów; w ten sposób
stał się miejscem pielgrzymowania.
Wypada odrodzić wśród chrześcijan kult
św. Elżbiety, choćby przez nadawanie
częściej imienia świętej nowonarodzonym
dziewczynkom. W ten sposób będą skutecznie chronione, jeśli taka będzie wola
Boża. W każdym razie, dziś jeszcze, św.
Elżbieta jest świętą bardzo zapracowaną
w Niebie w służbie tym, którzy na ziemi
przywołują ją z ufnością.
René Lejeune
Przekład z franc. Marta Z.

CHRONOLOGIA ŻYCIA

1207 (7 lipca) – Elżbieta przychodzi na
świat jako trzecie dziecko króla Węgier
Andrzeja II z rodu Arpadów i jego żony
Gertrudy von Andechs-Meranien.
1211 – Czteroletnia Elżbieta przeniesiona do Turyngii i zaręczona na zamku
Wartburg z Hermanem, najstarszym
synem landgrafa.
1213 (28 września) – Śmierć matki Elżbiety; pada ofiarą spisku na Węgrzech.
1215 – Fryderyk II koronowany na
cesarza Niemiec.
1216 – Narzeczony Elżbiety, Herman,
umiera. Elżbieta zaręczona z następnym
synem landgrafa, Ludwikiem.
1217 – Śmierć landgrafa Turyngii Hermana I. Władzę nad Turyngią, Saksonią i
Hesją obejmuje syn, landgraf Ludwik IV.
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1221 – 21-letni Ludwik poślubia 14-letnią Elżbietę.
1222 (28 marca) – Przychodzi na świat
pierwsze ich dziecko, Herman. Ludwik i
Elżbieta odbywają podróż na Węgry.
1223 – Do Turyngii przybywają pierwsi
franciszkanie. Elżbieta nawiązuje kontakt
z bratem Rodegerem, poznając idee
Franciszka z Asyżu.
1224 (30 marca) – Elżbieta rodzi drugie dziecko, Zofię.
1225 – W Eisenach z pomocą Elżbiety
powstaje klasztor franciszkanów.
1226 – Ludwik wysłany przez cesarza
Fryderyka do Kremony w Italii. Turyngię
nawiedzają głód, powodzie, epidemie.
Elżbieta rozdaje głodującym zasoby spichlerzy i zakłada szpital u stóp Wartburga.
Konrad z Marburga, kaznodzieja wypraw
krzyżowych, kierownikiem duchowym
Elżbiety.
1227 (11 września) – Ludwik umiera w
Otranto we Włoszech, w drodze do Ziemi
Świętej z wyprawą krzyżową. Elżbieta
rodzi trzecie dziecko (29 września). Nie
zaakceptowana przez braci zmarłego
opuszcza Wartburg.
1228 – W kościele franciszkanów w
Eisenach Elżbieta wyrzeka się wszelkiego światowego luksusu, powiązań
rodzinnych i własnej woli. Pogrzeb
przywiezionych szczątków Ludwika w
siedzibie rodu w Reinhardsbrunn. Konrad
z Marburga doprowadza do porozumienia
z braćmi Ludwika, Elżbieta otrzymuje
wdowią rentę oraz Marburg z dochodami,
z których funduje szpital św. Franciszka i
posługuje w nim.
1229 – Elżbieta oddaje dwuletnią córkę
Gertrudę do klasztoru Premonstratensek
w Altenbergu.
1231 (17 listopada) – Elżbieta umiera
wycieńczona ogromem pracy i przejść.
Pochowana w kaplicy szpitalnej św.
Franciszka.
1233 – Starający się o kanonizację
Elżbiety Konrad z Marburga zostaje
zamordowany (30 lipca).
Konrad z Turyngii funduje w Marburgu
klasztor Zakonu Niemieckiego, przejmuje
opiekę nad szpitalem św. Franciszka i podejmuje dalsze starania o kanonizację.
1235 (27 maja Zielone Święta) –
papież Grzegorz IX ogłasza w Perugii
Elżbietę świętą. Położenie kamienia
węgielnego pod kościół św. Elżbiety w
Marburgu.
1236 (1 maja) – Przeniesienie szczątków Elżbiety z grobu do relikwiarza, w
obecności cesarza Fryderyka II i niezliczonych tłumów.
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WIEŚCI Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
W POLSCE I NA ŚWIECIE
Potrzeba świadectwa
wiary świeckich
Przemawiając do licznie zgromadzonych kapłanów i wiernych w czasie
Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek w
katedrze tokijskiej, metropolita abp Peter
Takeo Okada podkreślił, że wartość tego
świadectwa jest ponadczasowa gdyż
„Japończykom trzeba było, tak kiedyś
jak i dziś, wskazywać drogę wyjścia z
«duchowej ślepoty»”.
„We współczesnym społeczeństwie
japońskim, nawet jeśli żyje ono w dużym
dobrobycie, widać wielu ludzi żyjących w
głębokim stresie, niepokoju i cierpieniu.
Tym ludziom potrzebne są przykłady
prostej i zarazem głębokiej wiary” – zaznaczył abp Okada.
Nawiązując do beatyfikacji Piotra
Kibe oraz 183 męczenników, która odbędzie się w Nagasaki 24 listopada br.,
metropolita Tokio zauważył, że „wśród
tych męczenników było tylko czterech
kapłanów i jeden brat zakonny. Wszyscy
pozostali, to świeccy, którzy przez swoje
życie nie przestają dodawać nam odwagi
i zwracają naszą uwagę na rolę świadectwa chrześcijańskiego”.
Mówiąc o współczesnej Japonii abp
Okada przypomniał postać Elżbiety Kitahara Reiko, która po II wojnie światowej
zasłynęła jako założycielka tzw. miasta
mrówek: baraków na przedmieściu Tokio.
Kitahara wraz z innymi wolontariuszamikatolikami pomagała tam wielu ludziom
dotkniętym wojennym kataklizmem,
szczególnie chorym, sierotom i biedakom.
Zmarła ona w opinii świętości w wieku 28
lat przed 50 laty. „Nasze społeczeństwo
potrzebuje właśnie tego typu świadków
wiary” – zakończył homilię metropolita.
Postęp w procesie beatyfikacji sześciolatki,
rodziców św. Teresy
i kardynała Newman’a.
Para małżonków, 6-letnia dziewczynka
oraz nawrócony z anglikanizmu kardynał
mogą wkrótce znaleźć się wśród tych
wiernych, którzy zostaną beatyfikowani
przez Kościół. Kardynał José Saraiva
Martins rozmawiał z L’Osservatore Romano o kilku z ponad 2200 przypadków,
poddawanych badaniu przez Kongregację ds. świętych, której jest prefektem.
Proces beatyfikacyjny Luigi Martin i
Celii Guerin jest bliski zakończenia – po-

14

wiedział. Byli rodzicami świętej Teresy z
Lisieux (na zdjęciach poniżej). Heroiczność ich cnót Kościół uznał oficjalnie w
1944 roku.
Drugi przypadek to Antonietta Meo,
6-letnia dziewczynka, która zmarła na
raka kości, chorobę, jaką przecierpiała z
radością. Ona również może wkrótce zostać beatyfikowana – powiedział kardynał
Martins. Benedykt XVI uznał heroiczność
jej cnót w lutym 2008 roku. Antonietta
byłaby najmłodszą beatyfikowaną niemęczennicą w Kościele katolickim.
Kardynał John Henry Newman, Anglik
żyjący w XIX wieku, nawrócony z anglikanizmu na katolicyzm może również być
wkrótce wyniesiony na ołtarze. Heroiczność jego cnót uznał w 1991 roku papież
Jan Paweł II. „Osobiście wierzę, że jego
beatyfikacja może mieć miejsce faktycznie w krótkim okresie czasu, ponieważ w
tym momencie byłoby to bardzo ważne
dla drogi, którą kroczy ekumenizm” – powiedział kardynał i tak samo jak w przypadku papieża Jana Pawła II, „wszystkie
zgromadzone dokumenty, będą skierowane do naszej kongregacji”. „Obecnie
przygotowywane jest positio dotyczące
Jana Pawła II, które będzie zawierać
najistotniejsze i najbardziej znaczące
elementy procesu, uporządkowane systematycznie i od podstaw. To konieczne dla
oceny praktykowania heroicznych cnót w

przypadku papieża Wojtyły, której będą
dokonywać teologowie, kardynałowie i
biskupi, będący członkami dykasterii. Na
chwilę obecną nie można podać żadnej
daty zakończenia procesu.
Zgoda na proces beatyfikacyjny zamordowanej
zakonnicy
Watykańska Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych wyraziła zgodę na otwarcie
diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego
siostry Laury Mainetti, zamordowanej
w bestialski sposób przez trzy nieletnie
dziewczyny 7 czerwca 2000 r. Poinformował o tym w czwartek emerytowany ordynariusz Como w północnych Włoszech,
bp Alessandro Maggiolini. Siostra Mainetti
pochodziła z miejscowości Chiavenna na
terenie tej diecezji. Zabójczynie związane
były z sektą satanistów, ich ofiara zaś w
momencie agresji prosiła Boga, by im
wybaczył tę zbrodnię.
Biblia dostępna
w 438 językach
Do końca roku 2007, poszczególne
księgi Biblii, jej fragmenty i jej pełny tekst
zostały przetłumaczone na 2.454 języki
świata – poinformował Światowy Związek
Towarzystw Biblijnych. Całość świętej
księgi chrześcijaństwa jest dostępna
w 438 językach. Jak wynika z danych
Związku, którego siedziba znajduje się

w Reading w Wielkiej Brytanii od końca
2006 r. liczba tłumaczeń całego tekstu
Biblii powiększyła się o 9 a poszczególnych ksiąg biblijnych o 28. Pismo Święte
jest najczęściej tłumaczoną i najszerzej
rozpowszechnioną księgą na świecie.
W ostatnim czasie najczęściej Biblia jest
tłumaczona w Afryce. Według danych
Towarzystw Biblijnych 95 proc. mieszkańców naszej planety ma teoretycznie
dostęp do niej w zrozumiałym dla siebie
języku, choć nie zawsze oznacza to, że
jest to ich język ojczysty.
Kard. Joachim Meisner
prosi Turcję o pozwolenie
na budowę kościoła
w Tarsie
Kardynał zwrócił się z tą prośbą do
premiera Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Jednocześnie wyraził nadzieję,
że skonfiskowana przez władze tureckie
dawna świątynia chrześcijańska, w której
obecnie znajduje sie muzeum, będzie mogla znowu spełniać swoją pierwotną rolę.
Antyczne miasto portowe Tars jest miejscem urodzenia św. Pawła. W związku z
przypadającą w tym roku 2000 rocznicą
urodzin Apostoła Narodów, papież Benedykt XVI ogłosił Rok św. Pawla.
Gest dobrej woli ze strony rządu tureckiego zostałby z wdzięcznością przyjęty
przez cały świat chrześcijański - napisał
kard. Meisner do premiera Erdogana.
Zwrócił przy tym uwagę, że zwłaszcza w
Kolonii poprawiłoby to stosunki z żyjącymi
tam muzułmanami. Metropolita Kolonii
poinformował, że osobiście wybiera się
do miasta św. Pawła jesienią br. wraz
z delegacją Konferencji Biskupów Niemieckich.
Już w ub.r. kard. Meisner zaproponował władzom Turcji umożliwienie budowy
centrum chrześcijańskiego dla pielgrzymów w Tarsie. Byłoby to – jego zdaniem –
znakiem, że w kraju istnieje wolność religii
oraz „wkładem na rzecz odprężenia” w
stosunkach z chrześcijanami. Erdogan
podczas wizyty w Niemczech w lutym
br. zadeklarował, że poprze ten projekt,
jeśli będzie sobie tego życzył Kościół. W
Roku św. Pawła, który rozpocznie sie 28
czerwca, do miejsca urodzin Apostoła
przybywać będą tysiące pielgrzymów. W
Watykanie mówi sie coraz częściej o tym,
że papież Benedykt XVI mógłby osobiście
przewodniczyć Mszy św. w Tarsie, która
zainauguruje Rok.
Pewne gesty ze strony władz tureckich
można było zaobserwować już w roku
ubiegłym. Po raz pierwszy od pięciu lat
Patriarchat Konstantynopola otrzymał np.
zgodę na sprawowanie liturgii w dniu św.
Mikołaja w kościele pod jego wezwaniem

w Demre na południu Turcji. Rzecznik
Patriarchatu, o. Dositheos Anagnostopoulos, powiedział niemieckiej agencji
KNA w Stambule, że zezwolenie władz
tureckich nadeszło niemal w ostatniej
chwili. Do Demre natychmiast udała się
delegacja duchownych z Patriarchatu. To
niewielkie miasteczko w pobliżu Antalyi na
tureckim wybrzeżu Morza Śródziemnego
nazywało się niegdyś Myra. Tam, w swoich rodzinnych stronach, w IV wieku św.
Mikołaj był biskupem. Patriarchat wyraził
nadzieję, że tak będzie mogło być już co
roku. Patriarchatowi wolno samodzielnie
decydować jedynie odnośnie nabożeństw
odprawianych w należących do niego
świątyniach w Stambule. Na odprawianie
nabożeństw w na ogół świecących pustkami prawosławnych kościołach Anatolii
Patriarchat musi mieć każdorazowo zezwolenie władz tureckich.
Ostatnie nabożeństwo w kościele
św. Mikołaja było sprawowane w 2002
roku. Obecnie kościół jest pod opieką
tureckiego ministerstwa ds. wyznań, które
urządziło w nim muzeum. Patriarchat
przez pięć lat rokrocznie składał prośbę
do ministerstwa o zgodę na odprawienie
liturgii, jednak zawsze otrzymywał odmowę. Główną przeszkodą była postawa
miejscowego, nacjonalistycznego Stowarzyszenia Mikołaja, które konkurując z
Patriarchatem ubiegało się o możliwość
zorganizowania w kościele swojej imprezy w dniu św. Mikołaja.
O tych, którym niełatwo
być chrześcijanami,
czyli strona o szczególnej
fobii w Europie
Bycie chrześcijaninem w Europie czasem oznacza bycie świadkiem lub ofiarą
christianofobii. Tak uważają propagatorzy
nowej strony internetowej szczegółowo
przedstawiającej to zjawisko. Wiedeńską
sieć internetową „Europa dla Chrystusa!”
zapoczątkowano stroną http://www.
christianophobia.eu, aby tłumaczyć internautom, co to takiego christianofobia,
oraz przekazywać, jak przeżywają to
zjawisko Europejczycy.
„Christianofobia oznacza irracjonalny strach przed chrześcijanami lub
nienawiść do chrześcijaństwa w ogóle”
– wyjaśnia Gudrun Kugler, założycielka
strony. „Przejawia się to na przykład w
antychrześcijańskich skłonnościach,
jest również manifestowane poprzez
powolne spychanie na margines życia
społecznego tych, którzy wyznają wiarę
chrześcijańską.”
Strona zawiera przypadki kpin lub
wyszydzania i wyśmiewania wiary chrześcijańskiej, usuwanie symboli chrześci-
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jańskich z miejsc publicznych, restrykcji
za noszenie symboli tej wiary i różnego
rodzaju ataków na chrześcijaństwo w
filmach i stacjach telewizyjnych.
Nowa strona określa również szczegółowo przypadki prześladowania „niepoprawnego politycznie” stanowiska,
będącego przecież czymś nierozłącznym dla chrześcijańskiej wiary, takich
jak: sprzeciw wobec zabijania dzieci
nienarodzonych lub wobec „małżeństw”
homoseksualistów. Znajdziemy tam przykłady ludzi, którzy są zwalniani z pracy
za przekonania religijne oraz o osobach
karanych za to grzywną.
Na przykład, jak podaje strona, francuski członek parlamentu, Christian Vanneste został ukarany karą wysokości 10 tys.
euro za swoje krytyczne komentarze na
temat homoseksualizmu.
Określenie christianofobia znalazło
się już w kilku dokumentach ONZ i w
dokumentach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Urzędnicy
watykańscy, wśród nich abp Dominique
Mamberti, sekretarz ds. relacji z państwami przy Watykańskim Sekretariacie Stanu
również potwierdził uznanie tego terminu
i samego zjawiska.
Strona zawiera wzmianki dotyczące
tego zjawiska ze strony przywódców
społecznych lub religijnych. Zawiera
też komentarz Joseph’a Weiler’a, żydowskiego pisarza i profesora prawa
międzynarodowego na Uniwersytecie
Nowojorskim. Stwierdził on, że europejski laicyzm różni się od amerykańskiego
sekularyzmu. Określił jako pozytywną tę
wrogość wobec religii, którą w Europie
jest chrześcijaństwo i nie wahał się w
książce mówić o chrystanofobii.
Prawosławny biskup Hilarion Alfeyev, reprezentant Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przy europejskich
strukturach, oskarża Unię Europejską
o kompletne zaślepienie, jeśli chodzi o
antychrześcijańskie praktyki w krajach
Unii. Domagając się bowiem tolerancji,
przywódcy Unii Europejskiej, piętnują
islamofobię i antysemityzm, ale często
ignorują różne praktyki antychrześcijańskie – stwierdza biskup.
Jak pisze założycielka strony Gudrun
Kugler: „Nastawienie Europy wobec
chrześcijaństwa staje się bardzo wrogie
i nieprzyjazne. Publikujemy te przypadki,
by zaalarmować opinię publiczną. Nasza
praca nie jest rozczulaniem się nad sobą.
Jest szukaniem rozwiązań, które powinny
być włączone do dyskusji na poziomie
politycznym.”
Jej zdaniem, gdyby chrześcijanie w
Europie mieli większą pewność siebie –
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byłoby to lekarstwem na obecną sytuację
i obecne problemy: „Chrześcijaństwo
legło u podstaw humanizmu, z którego
Europa jest znana i nadal ma wiele do
zaoferowania. W naszej gestii leży odważny i pewny siebie publiczny udział w
życiu społeczeństw. W następstwie takich
działań zmniejszyłyby się w Europie
tendencje do występowania przeciwko
chrześcijaństwu i chrześcijanom.
Inicjatywa “Europa dla Chrystusa!”
proponuje narzędzia pomocne do uczestniczenia w życiu publicznym takie jak
streszczenia poruszanych tematów i
problemów. Organizowana jest również
sieć modlitewna. Jej uczestnicy modlą
się do Ojca Niebieskiego o Europę
chrześcijańską.
Ponad 300 tysięcy osób
pragnie zobaczyć szczątki
ciała św. Ojca Pio
Od 24 kwietnia wystawione one będą
na widok publiczny w jego sanktuarium
w miejscowości San Giovanni Rotondo
na południu Włoch. Inicjatywę ogłoszono
6 stycznia br., jeszcze przed ich ekshumacją na początku marca. Kto nie zgłosi
swego przyjazdu ojcom kapucynom,
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opiekującym się sanktuarium świętego,
będzie musiał długie godziny stać w kolejce. Krypta otwarta będzie od poniedziałku
do piątku w godzinach 7-19, a w soboty i
niedziele do 21. Przewiduje się, że przed
trumną ojca Pio przechodzić będzie w ciągu kwadransa około stu osób. Każdego
roku odwiedza San Giovanni Rotondo
około pięć milionów pielgrzymów.
Obchody trzeciej rocznicy
śmierci Jana Pawła II
Trwały w Krakowie od 31 marca do 2
kwietnia, a ich kulminacją była uroczysta
Eucharystia w intencji kanonizacji Papieża-Polaka oraz wykonanie Oratorium
Leśniowskiego „Siedem pieśni Marii” na
Rynku Głównym w Krakowie. Obchodom
w całej Polsce towarzyszyło hasło kampanii społecznej: „Życie jest wieczne”.
Uroczystości rozpoczęła 31 marca
prezentacja projektu architektonicznego
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie
się!” w Krakowie-Łagiewnikach, przy ul.
Kanoniczej 18.
1 kwietnia 2008 r., we wtorek o g. 17.00
w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie
się!” otwarto wernisaż fotografii Arturo
Mari i Baik Nam Sika: „Jan Paweł II –

Apostoł Pokoju”. Baik Nam Sik był przez
dwadzieścia lat towarzyszem papieża w
jego podróżach. Fotografie te upamiętniają niezwykłe spotkania fotoreportera
z Ojcem Świętym.
1 i 2 kwietnia odbyły się projekcje
filmów: „Pielgrzym” w reżyserii Andrzeja
Trzosa – Rastawieckiego z 1979 r. oraz
„Karol – człowiek, który został papieżem”
w reżyserii Giacomo Batiatto z 2005 r.
Na pokazy filmowe w kinie Sfinks wstęp
był wolny.
Na krakowskim rynku wykonano Oratorium Leśniowskie „Siedem pieśni Marii”.
To widowisko ze słowami Zbigniewa
Książka. Koncentruje się ono na historii
życia Maryi – Matki Jezusa. Kompozytorem muzyki jest Bartłomiej Gliniak.
Oratorium Leśniowskie, składające się
zarówno z fragmentów biblijnych, jak i
współczesnych tekstów, elementów polskiego folkloru, a także dźwięków orientalnych, stanowi doskonale uzupełniającą
się formę muzyczną, przepojoną mistyką
i duchowością.
Trzydniowe odchody III rocznicy śmierci Jana Pawła II zakończyło czuwanie pod
oknem papieskim (ul. Franciszkańska 3),
2 kwietnia o godzinie 21.
Postulator procesu beatyfikacyjnego
Jana Pawła II ks. dr Sławomir Oder
nazwał świętowanie rocznicy śmierci
Jana Pawła II świętem o charakterze rodzinnym. „Należy przeżywać go w duchu
wdzięczności za dar osoby Jana Pawła II
i z ogromnym poczuciem jego obecności
i bliskości. Na pewno chodzi o bliskość i
życzliwość w ramach wspólnoty świętych
w wymiarze duchowym. Chodzi też o
bliskość i obecność, która jest zawarta
w jego myśli, którą powinniśmy pogłębić,
nad którą powinniśmy się zastanowić.
Dokonać refleksji i po prostu nią żyć.
Myślę, że to jest najlepszy sposób tego
świętowania.”
Wielkimi narodowymi rekolekcjami
z nauczaniem Jana Pawła II nazwał on
sam czas trwania procesu beatyfikacyjnego papieża-Polaka. Powiedział: „Nie
chciałbym być uważanym za przeciwka
szybkiego zakończenia właściwego
procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła
II. Ale wielokrotnie już mówiłem, że beatyfikacja papieża-Polaka nie powinna
ograniczyć się do wielkiego wydarzenia
o charakterze duchowym albo, co gorsze,
medialnym. Nie chodzi tu też o postawienie pomników w całej Polsce, które
i tak rosną jak grzyby po deszczu. Istotą
tego procesu jest budowanie żywego pomnika, składającego się z życia narodu,
którego Jan Paweł II czuł się członkiem,
który starał się uformować – mocą swojej

wiary i modlitwy – ku Chrystusowi.
Warto też mieć świadomość, że
obecny czas toczenia się procesu
to chwila jedyna, niepowtarzalna,
której nie będzie można już w
przyszłości powtórzyć, czy przeżyć
jeszcze raz.
Zakończono gromadzenie dokumentów, teraz jest czas ich
studiowania, wsłuchiwania się w
głos świadectw. Praca nad redagowaniem „Pozycji” jest mocno
zaawansowana. „Pozycja” to dokument stanowiący niejako syntezę
całego procesu udokumentowania
świętości osoby. W części zatytułowanej Sumariusz, opracowano i
zebrano zeznania świadków. Jest
też biografia i przedstawienie heroiczności cnót oraz kilka rozdziałów
o charakterze technicznym. Natomiast jeśli chodzi o tę zasadniczą
część „Pozycji”, jest ona praktycznie
rzecz biorąc ukończona. Powstaje przy
współpracy z relatorem - członkiem
Kongregacji ds. Świętych, który czytając
opracowania postulatora ma obowiązek
wskazać tematy, które powinny być wyjaśnione, dopracowane.
„Cuda” – książka której jestem współautorem – są zbiorem dokumentów,
które nadeszły do biura postulatora. Jest
to oczywiście drobny fragment tego, co
nadesłano z całego świata, dokumentów,
które wpisują się – nazywając to w języku
procesowym – w opinię świętości. Są to
przejawy miłości do osoby Jana Pawła II
i przeświadczenia o uzyskaniu łask przez
Jego wstawiennictwo. Tego, co jest zaprezentowane w książce „Cuda”, nie należy
rozumieć dosłownie, wiadomo bowiem,
że Kościół jest bardzo ostrożny w stwierdzaniu cudu, poprzedza je odpowiednim
dochodzeniem. W książce umieszczone
są świadectwa o indywidualnych łaskach,
które zostały zgłoszone i stanowią obraz
wielkiej miłości, szacunku do osoby Jana
Pawła II oraz przekonania o skuteczności
jego wstawiennictwa.
Kard. Hummes: «Kapłani
potrzebują modlitw!»
„Kapłani nie są doskonali, oni też po
trzebują pomocy, aby sprostać ich powołaniu i misji w dzisiejszym świecie” – mówi
prefekt kongregacji ds. duchowieństwa.
Kard. Claudio Hummes powiedział w
komentarzu do L’Osservatore Romano
o inicjatywie podjętej i zapoczątkowanej przez jego dykasterię 8 grudnia
2007, promującej nieustanną Adorację
Najświętszego Sakramentu i duchowe
macierzyństwo mające na celu otoczenie
opieką i wsparcie kapłanów.

Kardynał Hummes stwierdził, że księża
nigdy nie byli ludźmi doskonałymi, „ponieważ my wszyscy jesteśmy grzesznikami”
i że „ostatnio zostały ujawnione bardzo
poważne fakty.” Ale, jak potwierdził,
faktycznie mniej niż 1% kapłanów nie
jest wiernych zobowiązaniu do życia
w celibacie. Wszyscy zaś potrzebują
duchowej pomocy, aby sprostać życiu
zgodnemu z ich powołaniem i trudną
misją w dzisiejszym świecie.
Zaproponowaliśmy biskupom, aby
rozpowszechniali w swoich diecezjach
autentyczne „cenacles” w których zarówno osoby konsekrowane jak i świeccy
ofiarowaliby się i jednoczyli w duchu
prawdziwej komunii – w modlitwie – w
formie ciągłej adoracji eucharystycznej,”
wyjaśnił kardynał.
Celem tej inicjatywy jest, żeby „z każdego zakątka ziemi modlitwa adoracji,
dziękczynienia, uwielbienia, prośby i
wynagrodzenia była zawsze zanoszona
do Boga – nieustanna modlitwa o wzrost
nowych i odpowiadających potrzebom
współczesnego świata, a zwłaszcza
świętych powołań do kapłaństwa, a
równocześnie należy towarzyszyć kapłanom duchowo, rodzajem duchowego
macierzyństwa”, dodał. Kard. Hummes,
uważa, że religijność kobiet ma do
odegrania specjalną rolę jeśli chodzi o
pomoc tak bardzo potrzebną kapłanom:
„Podążając za przykładem Maryi, dusze
kobiet konsekrowanych mogą duchowo
adoptować kapłanów, aby w ten sposób
pomóc im w ich oddaniu się na służbę
Bogu, w modlitwie i pokucie.”
Kardynał argumentował, że powołanie
do bycia duchową matką kapłanów jest
zbyt mało znane, ledwie rozumiane, i
z powodu tego, rzadko realizowane w
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życiu, pomimo jego fundamentalnej i zasadniczej ważności.”
Niezależnie od wieku i statusu małżeńskiego, wszystkie kobiety mogą stać się duchowymi
matkami, wyjaśnił. Powiedział
też, że zaangażowanie, poświęcenie, oddanie - sugeruje modlitwę „za konkretnego kapłana i
w ten sposób jest to również towarzyszenie mu w jego życiu, „
zwykle w sposób zupełnie anonimowy, znany jedynie Bogu.
Kardynał Hummes dodał: „To
zjawisko, jak pokazuje nam
historia, przynosi wielkie duchowe owoce w życiu kapłanów”,
którzy „poświęcają całe swoje
życie, oddając się zupełnie
Bogu i bliźnim, nauczając, głosząc i rozpowszechniając dobro
oraz pomagając ludziom.
W społeczeństwie, w którym dominuje
kultura bardzo krytyczna wobec religii i
często sugerująca „tak jakby wiara była
już w zaniku”, kardynał potwierdził, że
wszyscy chrześcijanie są wezwani do
modlitwy za swoich kapłanów, ze świadomością, że dobrzy, gorliwi kapłani „są
największymi dobrodziejami ludzkości.”
Jerozolima.
Centrum Multimedialne
Prasa i stacje telewizyjne mają nowego
sojusznika w wyszukiwaniu informacji o
Ziemi Świętej: centrum multimedialne w
Jerozolimie. Franciszkańskie Centrum
zainaugurowało działalność 12 stycznia
br., przyjmując za cel rozpowszechnianie
informacji na temat miejsc świętych. Zostało ono utworzone jako część Kolegium
Terra Santa, a powierzone brazylijskiej
wspólnocie Cancao Nova, której misją
jest ewangelizowanie przy użyciu nowoczesnych mediów.
O. Pierbattista Pizzaballa, kustosz
Ziemi Świętej, powiedział, że utworzenie
centrum wymagało czterech lat czasu i
sprostania poważnym problemom ekonomicznym. Jest ono „w sercu ziemi,
która wzywa przede wszystkim – nas,
chrześcijan, wszystkich chrześcijan, nie
tylko katolików – abyśmy domagali się nie
tyle wielkich środków społecznego przekazu, ale sieci mediów dziennikarskich i
telewizyjnych i małych zespołów będących blisko wydarzeń, których działanie
jest skuteczniejsze w docieraniu do serc
ludzi w tak bardzo odległych miejscach
naszej planety. To centrum powstało,
aby komunikować z Ziemi Świętej: Słowo
Nadziei.
Przekład informacji z serwisu ZENIT
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NA PIELGRZYMIM SZLAKU
STARY SĄCZ

Stary Sącz... Historia i to ta największa, widoczna jest tutaj na każdym kroku.
Miejsce to pamięta wizyty królów, a także
Jana Pawła II, jest to ziemia świętej – Pani
Ziemi Sądeckiej – Kingi, która ponad
zaszczyty i radości tego świata wolała
pokorę, czystość i miłość Chrystusa.
Stary Sącz odwiedzamy czasem także
z tymi, którzy przyjeżdżają na rekolekcje
„Prawdziwego Życia w Bogu” do Szczawnicy, bo odległość jest niewielka. Właśnie
będąc w tym tak często zatłoczonym
uzdrowisku, i latem, i zimą, warto wybrać
się nieco dalej, aby chwilę porozmyślać
nad wielkimi kartami w historii Polski i
Kościoła. W Starym Sączu czas jakby się
zatrzymał, nawet architektura tego miasta
została zachowana taka, jaką była przed
wiekami. Gdzie zatem warto zatrzymać
się na chwilę refleksji?
Klasztor i kościół
Sióstr Klarysek
Historia zespołu klasztornego sióstr
klarysek jest związana nierozerwalnie z
dziejami Starego Sącza. Powstanie miasta było bowiem konsekwencją nadania
św. Kindze Ziemi Sądeckiej w roku 1257
i podjętej wówczas akcji kolonizacyjnej.
Ufundowany przez św. Kingę w roku 1280
klasztor klarysek otrzymał od fundatorki
jako uposażenie ziemię sądecką wraz
z miastem. Został on usytuowany obok
układu miejskiego, nad stromą skarpą
doliny Popradu.
Pierwszy kościół pod wezwaniem
św. Klary, założycielki zakonu klarysek,
zapewne drewniany, z częścią murowaną, poświęcony został w 1285 r. Przebudowany w 1332 r. w stylu gotyckim,
poświęcony został Trójcy Świętej, stąd
piękny Jej wizerunek w głównym ołtarzu.
Liczne pożary sprawiły, że budynek wielokrotnie przebudowywano i remontowano.
Zachował się jednak charakter budowli
gotyckiej, o czym świadczy bryła świątyni
oraz żebrowo krzyżowe sklepienie prezbiterium i kaplicy pod chórem. Kościół jest
budowlą jednonawową, o wydłużonym
pięcioprzęsłowym korpusie i krótkim,
węższym od korpusu prezbiterium. Trzy
zachodnie przęsła podzielone są na dwie
kondygnacje. Górną zajmuje oratorium
zakonne.
Ołtarz główny z 1699 r. i ołtarze boczne
są dziełem artysty włoskiego Baltazara
Fontany i wykonane zostały z czarnego
marmuru oraz stiuku. Obraz w ołtarzu
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głównym, trybowany w srebrnej blasze
przedstawia Trójcę Przenajświętszą
ze świętymi: Franciszkiem, Piotrem,
Janem Chrzcicielem, Pawłem i Kingą.
W wieńczącej glorii umieszczona jest
scena wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. W ołtarzach bocznych znajdują
się wizerunki św. Antoniego i św. Klary.
Na drzwiach zakrystii malowidła z XVII w.
przedstawiające przeniesienie relikwii św.
Stanisława oraz zwycięstwo Bolesława
Wstydliwego nad Jadźwingami. Ołtarze
boczne w nawie kościoła barokowe
poświęcone: po lewej, Matce Bożej Pocieszycielce Strapionych; po prawej, św.
Kindze.
W kościele znajduje się unikalna barokowa ambona z 1671 r. na rzucie gwiaździstym, z bogatą dekoracją rzeźbiarską
przedstawiającą drzewo genealogiczne
Chrystusa i Jego Matki. W przedsionku
kościoła znajduje się gotycka chrzcielnica
z XV w. w kształcie ośmiobocznego kielicha z dekoracją maswerkową. Wymyślna
forma wieżyczki – sygnaturki (ok. 1779 r.)
pośrodku korpusu kościoła nadana została przez krakowskiego architekta.
Do kościoła przylega czternastowieczna kaplica św. Kingi, otwarta od nawy
dużym oknem w marmurowej oprawie
barokowej, odgrodzona ozdobną kratą z
XVII w. Po lewej stronie okna umieszczono tablicę pamiątkową, ufundowaną na
podziękowanie za kanonizację Pani Ziemi
Sądeckiej oraz za pobyt w tym miejscu
Ojca Świętego Jana Pawła II 16 czerwca
1999 r. W kaplicy widoczny jest barokowy
ołtarz z posągiem Świętej Księżnej (ok.
1470 r.) wyrzeźbionym w drewnie lipowym. We wnęce pod posągiem znajduje
się trumienka z relikwiami Świętej. Bliżej
kraty znajduje się dawny grobowiec Kingi
w kształcie tumby, w którym początkowo
spoczywało Jej ciało.
Zespół klasztorny przebudowany
został przez włoskiego muratora Jana
de Simoni na początku XVII w. Nadał
on niemal nowy charakter budowli poprzez formy manierystyczno-barokowe
z dekoracją sgraffitową. Klasztor wzniesiony został na miejscu dawnej, luźnej
zabudowy w układzie czworobocznym z
wirydarzem pośrodku o surowym i ściśle
funkcjonalnym charakterze. Przy tej okazji
podkreślony został też charakter obronny
poprzez podwyższenie istniejących już
murów okalających klasztor – do dziś

stanowią one imponujący widok. Całości
dopełnia narożna cylindryczna baszta
od południa oraz okazała wieża bramna,
stojąca w sąsiedztwie kościoła.
Pamiątkowe tablice uświadamiają, jak
szczególne jest to miejsce – stykały się
tutaj ze sobą przez wieki losy i modlitwy
ludzi prostych i królów.
Kościół parafialny pod wezwaniem
św. Elżbiety Węgierskiej Wdowy.
Właśnie ta młodziutka, 24-letnia
święta, jakiej poświęciliśmy artykuł na
str. 9-13, jest patronką zbudowanej w
II połowie XIV w. świątyni parafialnej w
Starym Sączu. Kościół jest murowany z
kamienia i cegły. Konsekrowany przed
1470 r. Spalony w 1644 r. po czym odbudowany do 1649 r., w znacznej mierze
z fundacji ksieni klarysek Anny Lipskiej.
Zrabowany w czasie wojen szwedzkich
1655-1656. Jego wieża jest odbudowana
lub wzniesiona całkowicie w 1686 r. Ponadto w ciągu XVII wieku przybudowano
kaplice po bokach nawy.
Ołtarz główny jest w stylu pseudobarokowym, z drugiej połowy XIX w., z posągami św. Piotra i Pawła oraz obrazem
św. Elżbiety z tegoż czasu.
Lewy wczesnobarokowy ołtarz powstał
około połowy XVII w. z rzeźbami św.
Barbary, Rozalii, Wojciecha, Stanisława
Biskupa, Wacława, Kazimierza i Michała
Archanioła, oraz obrazami. Na środku –
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny.
Prawy, późnobarokowy ołtarz z roku
1709, z rzeźbami św. Józefa, Joachima,
Rocha, Sebastiana, Jana Ewangelisty,
Bartłomieja i Jana Chrzciciela oraz obrazami, w polu środkowym – Matki Bożej
Różańcowej.
Ołtarz Papieski
16 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan
Paweł II dokonał na starosądeckich błoniach kanonizacji błogosławionej Kingi.
Według ogólnego planu pielgrzymki po
uroczystości Ołtarz Papieski miał być
rozebrany, a świadkiem historycznego
wydarzenia pozostać miała mała kapliczka z figurą Pana Jezusa „frasobliwego”
(na zdjęciu obok). Zainteresowanie pielgrzymów i turystów Ołtarzem wpłynęło
jednak na decyzję władz samorządowych
oraz ks. Biskupa Ordynariusza aby cały
Ołtarz jako niezwykła pamiątka pozostał
na miejscu.
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Ołtarz jest drewnianą konstrukcją,
dwukondygnacyjną z podwyższoną
częścią środkową, którą wieńczy dach z
charakterystycznymi wieżyczkami (zob.
zdjęcia na str. 20). Mensa ołtarzowa pierwotnie wspierała się na dwóch słupach
soli kamiennej, pochodzącej z kopalni w
Bochni, jednak ze względu na niszczący
wpływ warunków atmosferycznych zostały one zastąpione granitowymi. Obecnie
bloki solne znajdują się w kaplicy Świętej
Kingi w bocheńskiej kopalni. Nad mensą
ołtarzową wisi kopia wizerunku kanonizacyjnego pędzla Józefy Kamińskiej. Obok
Ołtarza stoi wyżej wspomniana kapliczka
Pana Jezusa autorstwa Michała Gąsienicy Szostaka z Zakopanego.
W dolnej zamkniętej części Ołtarza
znajduje się Sala Pamięci Jana Pawła II,
zakrystia (wyposażona w niezbędne paramenty liturgiczne), sala audiowizualna
oraz sklepik z pamiątkami.
Sala Pamięci Jana Pawła II
Duża, zadbana i bogato wyposażona
Sala Pamięci znajduje się w pomieszczeniach, gdzie w czasie uroczystości
kanonizacyjnych w 1999 r. była zakrystia
dla kardynałów i biskupów, pod główną
kontrukcją ołtarza.
Na ścianach dominuje wystawa fotograficzna Sylwestra Adamczyka z
Mszy Św. Kanonizacyjnej, która jest
fragmentem jego albumu pt. „Ojciec Św.
na Sądeckiej Ziemi”. Można też zobaczyć
obrazy przedstawiające Ojca Świętego i
św. Kingę jak i wyroby artystyczne.
Jednym z ciekawszych eksponatów
jest prorocza płaskorzeźba Franciszka
Palki z Paszyna k. Nowego Sącza zatytułowana: „Święci Diecezji Tarnowskiej”.
Płaskorzeźba przedstawia Ojca Świętego
w czasie podniesienia Eucharystii, przy
czym hostia ma postać oblicza Pana Jezusa z łaskami słynącego obrazu „Przemienienie Pańskie” w nowosądeckiej
bazylice pod wezwaniem Św. Małgorzaty.
W tle nad postacią Ojca Świętego znajdują się 3 postacie (od lewej) Św. Kinga,
Św. Stanisław – biskup Szczepanowski i
Św. Świerad z Tropia. U dołu - biały orzeł,
jako symbol ojczyzny wyzwalającej się z
więzów niewoli.
Płaskorzeźbę nazywa się „proroczą”
gdyż artysta wyrzeźbił ją w 1979 r., a
więc 20 lat przed wizytą Ojca Świętego
w Starym Sączu, kiedy Św. Kinga była
jeszcze błogosławioną. W centrum ołtarza
dla papieskiej celebry z okazji kanonizacji bł. Kingi umieszczono kopię obrazu
„Przemienienie Pańskie”, i tak - mówiąc
w przenośni - te postacie spotkały się tutaj
razem 16.06.1999 r.

Pomiędzy gab
lotami znajdują się
meble z Mszy św.
kanonizacyjnej w
Starym Sączu: papieski tron kanonizacyjny, meble
asysty i ambonka.
W czasie kano
nizacji są używa
ne dwa trony
pap ieskie: jeden
do liturgii, a drugi
kanonizacyjny do
odczytania dekretu
kanonizacyjnego.
Eksponaty w
Sali Pamięci są
zas k akujące...! Ekwipunek osobisty
Ojca Świętego do turystyki pieszej to buty
firmy Dolomite, sweter, plecak, czapka,
rękawiczki i buty do codziennej porannej
gimnastyki.
Inne pamiątki to np. but podarowany
Ojcu Św. w Elblągu w 1999 r. oraz piłka
nożna podarowana przez Reprezentację
Polski około roku 1981-82).
Drobne pamiątki z wizyt apostolskich:
Karty wstępu do sektorów na Msze Św.
z Ojcem Świętym, notatki prasowe,
przypinki, plakietki, proporczyki, kartki
okolicznościowe, znaczki pocztowe, kilka
medali wybitych przy okazji kanonizacji
różnych świętych, a szczególnie św. Kingi. Pamiątkowe kasety magnetofonowe
z przemówieniami Ojca Świętego, płyty
kompaktowe, kasety video.
Są tu także medale wybite z okazji
pielgrzymek Apostolskich. Srebrne monety edycji watykańskiej wydawane
z okazji ważnych wydarzeń w czasie
pontyfikatu oraz kilka książek dotyczących życia Ojca Świętego, jak też
katalogi z wystaw exlibrisów jemu
poświęconych.
Świeczniki wyrzeźbione w bryłach
solnych z kopalni soli w Bochni używane podczas Mszy Św. kanonizacyjnej w Starym Sączu, ornat z Mszy
Św. kanonizacyjnej w Starym Sączu,
biała sutanna z pasem papieskim,
buty, piuska, których Ojciec Święty
używał przed rokiem 1999 r.
Jeden z najcenniejszych eksponatów to pierwsza piuska Ojca
Świętego podpisana od spodu w
dniu inauguracji pontyfikatu 22 października 1978.
Pamiątki, które Ojciec Święty
otrzymał przy różnych okazjach:
Kasetka na różańce z Indii, krzyż
podarowany przez młodzież 1983 r.
w czasie światowego Dnia Młodzieży

w Austrii, Pismo Św., które jeszcze jako
kardynał otrzymał w 1976 r od kardynała
Króla z Filadelfii, pocztówka, którą jako
kardynał wysłał do śp. ks. bpa Piotra
Bednarczyka, różańce, które Ojciec
Święty ofiaruje pielgrzymom na prywatnych audiencjach, jeden z czterech
srebrnych świeczników, jakie otrzymał
w Brazylii, rytuał liturgiczny nabożeństw
VII Pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r. i
album „Ojciec Święty na Ziemi Sądeckiej”
podpisany osobiście przez Ojca Świętego, jak również długopis z pierwszej
pielgrzymki do Diecezji Tarnowskiej w
1987 r. którym podpisywał Kronikę chóru
Pueri Cantores.
W jednej z gablot – narty. Te, na których jeździł jako ksiądz zostały w Wadowicach – w domu rodzinnym zamienionym
na muzeum, narty na których jeździł jako
biskup krakowski i kardynał znajdują się w
Krakowie, natomiast te, na których jeździł
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«Prawdziwe Życie w Bogu»
Najważniejsze tematy orędzi (3)
Duch Święty, jego rola w życiu Kościoła,
w odnawianiu świata; zapowiedź drugiej
Pięćdziesiątnicy i powrotu Chrystusa.

Ojciec Michael O’Carroll, kierownik duchowy Vassuli
Ryden, omawiając w swych książkach treść orędzi „Prawdziwe Życie w Bogu”, napisał, iż nikt – poza Papieżem
Janem Pawłem II – nie pisał tyle i tak pięknie o Duchu
Świętym, co Vassula, zwłaszcza w naszym czasie.
Pismo Święte zapowiada wielokrotnie Jego wylanie. I
tak w Księdze proroka Joela (3,1-4,2) czytamy:
„I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi
będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet
na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych
dniach. I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i
słupy dymne. Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w
krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny.
Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie
zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci,
których wezwał Pan.
I oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię
los jeńców Judy i Jeruzalem, zgromadzę też wszystkie
narody i zaprowadzę je na Dolinę Joszafat, i tam sąd nad
nimi odbędę w sprawie mojego ludu i dziedzictwa mego,
Izraela, które wśród narodów rozproszyli, a podzielili moją
ziemię...”
Również Jezus zapowiada Ducha Świętego (J
14,15-18.26; 16,12-14):
„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha
Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go
jako papież z Watykanu
nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was
trafiły do Sali Pamięci.
przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami:
Kurtka puchowa, w
Przyjdę do was. (...)
której jako Papież był
A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w
na Mount Blanc, buty
moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni
narciarskie, kijki, rękawam wszystko, co Ja wam powiedziałem.”
wiczki oraz specjalnie
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz
dla niego wyprodukojeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch
wana czapka.
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie
Medale wybite z okamówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy,
zji Synodów Biskupów,
i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą,
kongresów eucharyponieważ z mojego weźmie i wam objawi.”
stycznych jak również
To zapowiadane wylanie Ducha Świętego dokonało
pamiątki związane z
się już w przeszłości, ciągle się dokonuje i w wyjątkowy
osobami, które obsposób urzeczywistni się jeszcze w najbliższej przyszłosługiwały pielgrzymki
ści, co w szczególny sposób akcentują orędzia zapisane
Ojca Świętego: straż
przez Vassulę. Chrystus powróci i ujawni się szczególna,
papieska, media. Bilety
odnawiająca moc Ducha Świętego.
wstępu do sektorów,
*
karty parkingowe, oraz
Kilka Orędzi podyktowanych Vassuli, dotykających tej
drewniana kasetka kawłaśnie
często trudnej i niezrozumiałej tematyki.
pelana Ojca Świętego
ks. Dziwisza i osobisty
15.04.1991
ręcznik Ojca Świętego.
Pokój wam. Pisma nigdy nie kłamią. Zostało powieJednym słowem
dziane,
że w ostatnich dniach, które mają nadejść, ludzie
– miejsce
będą
okazywać
zewnętrzne pozory pobożności, ale
szczególne!
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wyrzekną się jej wewnętrznej mocy. Ach!
Moi umiłowani, czy przy Moim Powrocie
zostanie jeszcze odrobina wiary?
Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła
jest Mój Święty Duch, żyjący i działający
w Nim. Jak serce w ciele, tak Mój Święty
Duch stanowi Serce Mojego Ciała, którym
jest Kościół.
Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła
jest Mój Święty Duch udzielający w obfitości i rozdzielający Swe Dary i Łaski w taki
sposób, aby Kościół z nich korzystał.
Wewnętrzną mocą
Mojego Kościoła jest
Mój Święty Duch, Przypomnienie Mojego
Słowa, nie objawiający
nic nowego, lecz przypominający te same
wskazania, dane przez
tego samego Ducha.
Wewnętrzną mocą
Mojego Kościoła jest
Mój Święty Duch przemieniający, wznoszący i
przekształcający was w
prawdziwe kopie Mnie
Samego.
Wewnętrzną mocą
Mojego Kościoła jest
Mój Święty Duch,
Ogień, który was ożywia, oczyszcza i czyni
z waszego ducha kolumny ognia, gorejące
ogniska miłości, żywe
pochodnie światła dla
ogłaszania bez lęku Mojego Słowa, stające się
świadkami Najwyższego i uczące innych poszukiwania jedynie rzeczy niebieskich.
Wewnętrzną mocą Mojego Kościoła
jest Mój Święty Duch, Życie, Tchnienie zachowujące was przy życiu i sprawiające,
że wasz duch pragnie Mnie, nazywając
Mnie: Abba.
Moje dziecko, jeśli odrzucisz i jeśli
stłumisz dary Mojego Świętego Ducha,
jaką posługę będziesz mogło wypełnić i
ofiarować Mi? Nie bądź podobny do trupa,
zachowując zewnętrzne pozory religii,
lecz odrzucając wewnętrzną moc przez
czcze spekulacje ograniczające Mnie w
Mojej Boskości. Nie zatrzymuj tych, którzy
jak dzieci przychodzą do Mnie, żyjąc kultem Ducha Świętego. To Ja wzywam ich
do zaślubin Mego Świętego Ducha.
Tajemnica świętości polega na pobożności wobec Mnie, waszego Boga. Nic nie
możecie uczynić z samych siebie. To Mój
Duch żyjący w was prowadzi was i poucza
o rzeczach niebieskich.
Zaprawdę powiadam ci: Kto boi się

Mnie, ten przyjmie Moje upomnienie. Nie
śpij więc teraz, ponieważ to są Czasy, w
których powinno się być bardziej niż kiedykolwiek przebudzonym i czuwającym.
To są Czasy, w których należy otworzyć
uszy i słuchać Mojego Ducha bez lekceważenia Go. Nie udawaj mądrego w
złym momencie, usuwając Tchnienie
Mojego Świętego Ducha i zabijając w ten
sposób wewnętrzną moc ożywiającą Mój
Kościół. Chcesz być roztropny? Otwórz
więc oczy. Chcesz być roztropny? Otwórz

swoje serce i uszy, Mój przyjacielu, a nie
swój rozum. Osoba roztropna nigdy nie
lekceważy ostrzeżenia Ducha. Jedynie
pyszny nie zna lęku. Bojaźń Pana jest
początkiem Mądrości. Chcesz być
roztropny? Odszukaj Prawdę, która rozpaczliwie pochyla się nad twoją nędzą,
by cię ocalić! Zobacz, Kto pochyla się
nad waszą nędzą i niegodziwością, aby
was pociągnąć do Siebie, wydobyć was
z grobów i ponownie tchnąć w was Życie!
O, pójdź! Nie myl się co do Mnie: Ja cię
nie zmuszam ani nie próbuję pogwałcić
twojej wolności!
Miałem litość nad tobą, pokolenie. Nie
powtarzaj, że wszystko, co miałem do
powiedzenia zostało już powiedziane.
Dlaczego przypisujecie Mi wasze ograniczenia? Ja jestem Przypomnieniem
Mojego Słowa, tak, wewnętrzną mocą
Mojego Kościoła i mogę w sposób wolny
zsyłać wam nowe cudowne zjawiska i
dokonywać nowych cudów. Mogę w spo-

1/2008
sób wolny wznieść cię, pokolenie, wylać
leczniczy balsam pochodzący z Bogactw
Mego Najświętszego Serca, kiedy chcę i
na kogo chcę. Buduję, tak, odbudowuję
Mój Kościół leżący teraz w ruinach.
Kiedy więc staniesz przede Mną, pokolenie, twarzą w Twarz, w Dniu Sądu,
obym nie musiał ci powiedzieć: ty byłeś
jednym z tych Moich prześladowców,
którzy burzyli, kiedy Ja budowałem.
Miłosierdzie znajduje się teraz u
waszych drzwi, Moje Współczucie puka
do waszych drzwi w
tych czasach ucisku.
Uważacie się za świętych? Okażcie się świętymi ukazując wasze
uwielbienie dla Mnie.
Okażcie się świętymi
pokazując Mi dusze,
które nawracacie i które
Mi przynosicie. Moje
Królestwo bowiem nie
polega na słowach ani
na zewnętrznych przejawach religijności, ale na
Wewnętrznej Mocy, której Ja sam mogę wam
udzielić przez Mojego
Świętego Ducha, jeśli
będziecie Go szukać.
Odczujcie Moją
Obecność i Moją Miłość
do każdego z was. Ja,
Jezus Chrystus, jestem
obecny i wszystkich was
błogosławię z głębokości
Mojego Najświętszego
Serca, pozostawiając
Moje Tchnienie Miłości
na waszych czołach.
Bądźcie jedno. Kościół ożyje.
5.10.1992
Pokój niech będzie z tobą. To Ja,
Jahwe, twój Przedwieczny Ojciec, Ten,
który pouczył cię z Mądrością. Jestem
Najświętszym, który zbliżył się do ciebie w
twojej nędzy i uzdrowił cię. Przemówiłem
do ciebie w twoim śnie i od tej chwili spadły łuski z twoich oczu. Ujrzałaś Światłość.
Nauczyłem cię, córko, nie strachu przede
Mną, lecz lękania się jedynie wtedy,
kiedy Mnie odrzucasz i kiedy buntujesz
się przeciw Mnie. Pouczyłem cię, jak
trwać ufnie w Mej Obecności, ukazując ci
Moją Nieskończoną Czułość i Ojcowską
Miłość, jaką mam do każdego z was. Ja
Sam wykorzeniłem twe grzechy, a w ich
miejsce - w przestrzeni, która została Mi
dana - posadziłem w tobie Moje ziarna.
Kiedy twoja dusza wiła się jak w ogniu,
musiałem podążać Moją drogą do twojej
duszy i przewracać wszystkich rywali,

21

Vox Domini

którzy żyli pod twoim dachem. W Mojej
Zazdrosnej Miłości, zastąpiłem tych rywali
obfitymi owocami i stałem się odtąd twoim
biesiadnikiem, twoją radością! Posłuchaj
teraz, Moja córko, należąca do Mnie.
Napisz i powiedz Moim dzieciom:
Z głębokości Mojego Serca wołam do
was wszystkich! Błogosławieni ci, którzy
mają uszy, aby słuchać.
Powiedzcie Mi, kto zapowiedział przyjście Mojego Syna, jeśli nie Moi prorocy?
Mówicie, że żyjecie w Prawdzie i w Mojej
Miłości. Jak to się więc dzieje, że wasze
pokolenie zmusza dziś Moich proroków
do milczenia i prześladuje ich dokładnie
tak, jak czynili to wasi przodkowie? Dzięki
Mojemu Nieskończonemu Miłosierdziu
właśnie odbudowywane jest Miasto dla
Mojego własnego ludu. Czyż to odnowione Miasto zostanie odbudowane na krwi
tych, których będziecie wiecznie prześladować? Dziś bardziej niż kiedykolwiek
zsyłam Mojego Świętego Ducha, aby was
odnowił. Jednakże jak długo jeszcze to
pokolenie będzie opierać się Memu Świętemu Duchowi? Powiedzcie Mi, czy ciało
może żyć bez serca? Dowiedzcie się,
że Mój Święty Duch jest Sercem Ciała,
którym jest Kościół. Nauczcie się, że Mój
Święty Duch jest Oddechem Kościoła,
Istotą gorliwości dla Mnie, waszego Boga.
Mój Święty Duch jest słodką Manną z Nieba karmiącą ubogich. Błogosławiony człowiek, który otwiera swe serce na Mojego
Świętego Ducha. Będzie on jak drzewo
na brzegu rzeki, dające nowe owoce w
każdym czasie, mające liście, które nigdy
nie więdną i które leczą. Błogosławiony
człowiek otwierający swe serce na Mojego Świętego Ducha. Mój Duch popłynie
w jego sercu jak krystaliczny potok, jak
rzeka odnawiając go, tam bowiem, gdzie
płynie ta rzeka, wytryska życie i radość!
Czyż nie czytaliście: Rzeka Wody Życia
wypływająca z Mojego Tronu i Baranka
popłynie przez rynek miasta? Mój Święty
Duch odejdzie od dusz napiętnowanych
niegodziwością, lecz otwarcie ujawni
Siebie niewinnym, ubogim i prostym. Mój
Święty Duch ogarnie te dusze z radością
i stanie się ich Świętym Towarzyszem i
Przewodnikiem. Kiedy pójdą, ich krok nie
napotka przeszkód, a kiedy pobiegną, nie
upadną, a gdyby wypili śmiertelną truciznę, nie zaszkodzi im. Jeśli napotkaliby
na swej drodze legion demonów, poradzą
sobie bez zadraśnięcia.
Mój Święty Duch nauczy ich łagodności, która promieniuje ze Mnie, z
głębokości Mojej Odwiecznej Miłości. Mój
Święty Duch ogarnie niewinnych i zawrze
z nimi przymierze Miłości i Pokoju, aby
zostali duchowo wyposażeni i byli Jego
partnerami. Mój Święty Duch podniesie
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ich i poniesie. Jak oblubieniec przenosi
przez próg oblubienicę, tak On wniesie ich
w mury sanktuarium, tam gdzie znajdują
się niezgłębione bogactwa i tajemnice:
tajemnice, których jeszcze żadne oko
nie widziało. Jak Małżonek ozdabia
Oblubienicę klejnotami, tak On również
ozdobi ich królewskim poznaniem, aby
cieszyli się tronem i berłem.
Och! Czegóż nie zrobiłby dla was Mój
Święty Duch! Mój Święty Duch jest smakiem waszego życia, Królewską Koroną
Chwały, Diademem Piękna pochodzącym
z Moich Ust, promieniejącą Chwałą Żyjącego, Tajemnym Objawieniem waszego
stworzenia.
Mój Święty Duch jest zapachem waszych homilii w Moich Zgromadzeniach
i wypełnieniem waszego Czasu... On
jest Płonącym Ogniem waszych serc i
wnikaniem w Moje Tajemnice. Mój Święty
Duch jest treścią waszych uwielbień kierowanych do Mnie, objawiającym waszym
sercom, że Ja Jestem, Który Jestem;
objawiającym waszemu duchowi, że Ja
jestem waszym Abba i że wy jesteście
Moim potomstwem, Moim nasieniem...
Błogosławieni czystego serca, albowiem
oni Mnie zobaczą.
Cieszcie się i radujcie i otwórzcie się,
aby przyjąć Mojego Świętego Ducha,
abyście również wy mogli rozkoszować
się słyszeniem Mojego Głosu! Otwórzcie
wasze serca, a zobaczycie Moją Chwałę. Mój Święty Duch pocieszy was jak
dziecko potrzebujące pociechy, On, którego miłość do was przekracza wszelką
ludzką miłość. Ja, Stworzyciel nieba i
ziemi, mówię wam: Mój Święty Duch
jest Małżonkiem Oblubienicy, Tej, która
trzymała Dziecko, Które miało was zbawić
i odkupić, i w Którym, przez Jego Krew,
otrzymaliście wolność i przebaczenie
waszych grzechów.
On jest Małżonkiem Tej, którą znalazł jak otoczony ogród wydzielający
najrzadsze zapachy cnót, zapieczętowane źródło; Małżonkiem najbardziej
zachwycającej z Niewiast, zanurzonej w
czystości ze względu na Jej wyjątkową
doskonałość. Mój Duch zstąpił na Nią i
okrył Ją Swym cieniem, i uwielbił Mnie
czyniąc z Niej Matkę Boga, Matkę całej
ludzkości i Królową Niebios.
Takie jest Bogactwo Mojego Świętego
Ducha... Wyleję teraz na was wszystkich
Mojego Świętego Ducha... Dziś... Ja,
Jahwe Wszechmogący, mówię wam:
Daję wam wszystkim darmo ten dar, aby
was ocalić z powodu ogromu Miłości, jaką
żywię do was. Miłość i Wierność zstępują
teraz. Ja, Jahwe, pochylam się z nieba,
by was wszystkich objąć. Moja zbawcza
pomoc jest wam ofiarowywana z wysoka.

Czy pragniecie podporządkować się Mojemu Prawu? Czy pragniecie powierzyć
Mi wasze dusze? Nie mówcie, że jestem
niewrażliwy na waszą nędzę i że nie
odpowiadam na wasze modlitwy. Jeśli
wasze kraje ogarniają płomienie, jeśli
ogień pożera wasze narody i jeśli mieszkańcy ziemi rozkoszują się nieszczęściem
śmierci, to wszystko spowodowane jest
waszym wielkim odstępstwem. Unikaliście Mojego Świętego Ducha, Tego, który
przyodziałby was w błogosławieństwo;
Tego, który sprawiłby, że wasze serca i
ciała zadrżałyby i zaśpiewałyby z radości dla Mnie, waszego Boga. Lecz wy
woleliście pozostać bezdomni, żebrzący,
osieroceni i ginący dziś w cieniach śmierci. Jak Mi was żal...
O, pokolenie! Jak długo jeszcze
będziesz mogło Mi się przeciwstawiać?
Moja Miłość napełnia ziemię. Moje wołania napełniają usta Moich posłańców i
chociaż przeszywa Mnie boleść, a Moja
Sprawiedliwość już się wylewa, mogę
jeszcze pozwolić się ugiąć i mogę przyjąć
hołd, który Mi ofiarujesz. Jestem gotów
ci wybaczyć ze względu na Krew wylaną
przez Mojego Syna i ze względu na
Jego Ofiarę, jeśli weźmiesz Moje Słowa
do serca. Wkrótce, już niebawem Mój
Święty Duch tchnie na ciebie z siłą taką,
że echo odbije się mocnym odgłosem
w czterech stronach świata, jak przypomnienie wobec wszystkich mieszkańców
ziemi. Wtedy w jednej chwili, na odgłos
Tchnienia Mojego Świętego Ducha, ludy
ziemi upadną wszystkie na twarz w uwielbieniu dla Mnie, Pana Wszechmocnego,
Najwyższego i w końcu głęboko pochylą
się przed Tronem Baranka i przyjmą
Błogosławieństwa Tronu.
A teraz Ja, który was stworzyłem, Ja,
który was ukształtowałem, pytam was:
czy pozwolicie Mi usłyszeć wasze wołanie
skruchy?
23.12.1993
- Mistrzu, figowiec zacznie wkrótce
formować swe figi, a winorośl zakwitnie.
- Nie, Moja oblubienico. Figowiec
już uformował swe figi, a winorośl już
przekwitła. Córko, czy nie widzisz? Czy
nie dostrzegłaś Mojego Znaku na niebie?
Posłuchaj i pisz:
Pokolenie, wysłałem do ciebie i nadal
wysyłam Moich aniołów, aby zgromadzili
Moje wybrane dusze z czterech stron
świata, z jednego krańca niebios do drugiego, aby były gotowe, ponieważ wkrótce wyjdzie z niebios Oblubieniec i będzie
z wami. Wasz dzisiejszy świat szybko się
zużyje. Wysyłam wam Moich aniołów,
aby zgromadzili Moich wybranych, Mój
lud, aby odnowili Mój Kościół. Czy nie

zauważyliście? Czy nie zrozumieliście?
Czyż wciąż nie dostrzegacie Mojego
Znaku? Dziś Mój Święty Duch porywa co
drugą duszę, ogarnia ją Swym gorejącym
Ogniem i wysyła, by była świadkiem
Najwyższego. Mój Święty Duch podnosi
jednego, a drugiego zostawia w prochu
pomiędzy prochem. Jeden jest wzięty,
jeden zostawiony. Mój Święty Duch jak
wiatr wieje tam, gdzie Mu się podoba.
Słyszycie Jego Głos, lecz nie umiecie
powiedzieć, skąd przychodzi ani dokąd
podąża. Mój Święty Duch pojawia się
za waszych dni jak Oblubieniec, aby was
zjednać, zdobyć i poślubić. Mój Święty
Duch złożony jest w waszych sercach jak
drogocenny kamień węgielny, aby stać
się fundamentem waszej wiary, waszej
nadziei, waszej miłości i gorliwości dla
Mnie, waszego Boga. Za waszych dni
Mój Święty Duch wieje na was z jednego
krańca na drugi. Jego tchnienie jest jak
rzeka płynąca we wszystkich kierunkach
i wszędzie, gdzie płynie ta rzeka, drzewa
owocowe wypuszczają listki, które nigdy
nie więdną i leczą; ktokolwiek je spożyje,
doznaje uzdrowienia.
Tak, Mój Święty Duch jest Źródłem
dającym życie, wewnętrzną Mocą Mego
Królestwa, podnoszącym uczniów Mądrości. Mój Święty Duch buduje, odnawia i
upiększa, Zwodziciel natomiast niszczy
i uderza śmiertelnie wszystko, co jest
święte. Jak to się dzieje, że nie możecie
dostrzec olśniewającego światła Mojego
Świętego Ducha? Jak światło siedmiu dni
w jednym, tak Mój Święty Duch lśni dziś na
niebiosach. Czyż nie wystarcza wam ten
Znak Syna Człowieczego, ukazujący się
na niebiosach? Jak pasterz gromadzący
stado, Mój Święty Duch gromadzi i ocala
rozproszone stado.
Pokolenie, ujawniam
przed tobą rzeczy ukryte
i nieznane, w stosownym czasie ujawniam
przed tobą te rzeczy.
Czy obrócisz się na
prawo, czy na lewo,
zobaczysz na niebiosach olśniewający znak
Mojego Świętego Ducha
i twoje uszy usłyszą:”Ja
Jestem!”
Ja Jestem jest z wami
sercem. Ja Jestem znajduje się tutaj, aby zbudować wasze nadzieje,
waszą siłę, waszą wiarę
i waszą miłość.
Moje dziecko, „kum!”
Wstań teraz ty, który od
dawna jesteś umarły. Wstań, Moje dziec-

ko, i zajmij miejsce. Oto laska pasterska.
Pokieruję twoją duszą, by otrzymała
wiedzę. Idź teraz na poszukiwanie reszty
Moich zagubionych baranków. Nie zmęcz
się w drodze, Moje dziecko, a gdyby ci
się to przytrafiło, poniosę cię na Moich
Ramionach.
Dzisiaj Sam zgromadzę Moje owce.
Ach! Pokolenie, jakże możesz Mnie
prosić o więcej znaków, o więcej niż
Znak Syna Człowieczego, który dziś ci
daję? Zaprawdę, który człowiek może nie
widzieć Moich Zamiarów? Mówię Prawdę, jednakże wy nie wierzycie, że to Ja
mówię. Jak się to dzieje, że nie możecie
usłyszeć Mojego Głosu? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, w jaki
sposób zostały wyprostowane ścieżki
tych, którzy żyli w prochu? Czy zapytaliście się, kto otwarł usta niemym i udzielił
języka Mądrości nic nie wiedzącym? A kto
pouczył ubogich w duchu, nędznych, jak
ich nazywacie? Czy nie słyszeliście, że
Mój Święty Duch jest naprawdę Dawcą
Życia? Czy nie zrozumieliście, jak Mój
Święty Duch unika pysznych sercem, a
okazuje Swą bliskość pokornym?
Dziś Mój Święty Duch jest wam dany
jako Wielki Znak na niebiosach, odblask
Mego Powrotu. Dopóki wasze myśli
pozostaną ziemskie, dopóty będzie niezdolni pojąć rzeczy niebieskie. Czy nie
czytaliście: „Pan się zjawi nad nimi. Jak
błyskawice wzlecą Jego strzały”? Czy
widzicie, jak Pan przychodzi w ogniu?
Aby pożogą nasycić Swój gniew i groźby
Swe płomieniami ognia. Dzieła Mego
Ojca muszą zostać wykonane.
Słuchajcie i pojmijcie: powiedziałem,
że przyjdę zgromadzić narody wszystkich
języków. Wielu z was pyta: „Kiedy to

Vassula z biskupem i wiernymi
w Tajlandii
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nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia?” Uprzedziłem was, że kiedy ujrzycie
ohydę spustoszenia, o której mówił prorok
Daniel, rozpościerającą się w Miejscu
Świętym - to znaczy, kiedy zobaczycie
Nieprzyjaciela zajmującego miejsce tam,
gdzie być go nie powinno, czyli w Mojej
Świątyni, w Miejscu Mojego Zamieszkania, kiedy zobaczycie tego Buntownika
wynoszącego się ponad wszystko, co
ludzie nazywają „bogiem”, sądzącego,
że jest o wiele większy od wszystkiego,
czemu oddaje się cześć, kiedy ujrzycie,
że sam zasiada w Mojej Świątyni i sądzi,
że jest Bogiem, wiedzcie, że chodzi o
znak zapowiadający, dany przed Znakiem Syna Człowieczego, który już teraz
pojawia się na niebiosach, aby was ocalić.
Podnieście wasze głowy i szukajcie na
niebie Mojej niebieskiej Manny.
Pozostańcie stojąc, trzymajcie podniesione głowy, ponieważ wasze wyzwolenie
jest w zasięgu ręki. Jak to się dzieje, że
tylu spośród was nie umie dostrzec Mego
Świętego Ducha? Ziemia i jej głębiny
są wstrząśnięte Moją wizytą, zatem nie
mówcie już, że nie ma sprawiedliwości
i że Arka Przymierza jest daleko. Arka
Przymierza znajduje się tuż ponad
wami, na niebiosach, abyście mogli być
świadkami Mojej Chwały. Jeśli będziecie
spożywać Moją Mannę, ożyjecie, odrodzicie się na nowo. Nie szukajcie więc
innych znaków.
Czy nie słyszeliście, że to Duch daje
życie? Jeśli niektórzy spośród was nie
wierzą, to dzieje się tak dlatego, że nie
spożywaliście tej Manny. Tak, to Mój
Święty Duch mógł wam dać jasne zrozumienie Moich Tajemnic. To niebieskie
pożywienie jest pokarmem ubogich i
nie można go kupić za
pieniądze. Uświęcajcie się i oczyszczajcie,
aby wejść do Ogrodu,
którym jest Moje Królestwo. Daję wam dziś
na niebie znak Mego
Świętego Ducha. On napełnia cały świat i czyni
wszystkie rzeczy nowe,
rozciągając Swą Siłę z
jednego krańca ziemi
na drugi. Wielu z was
jednak prowokuje Moje
Miłosierdzie i ośmiela
się mówić: „Gdzie są
znaki Boga? Nie ma
żadnego znaku Syna
Człowieczego ukazującego się na niebie,
aby nam udowodnić, że
Jego Majestat jest u naszych drzwi.” I
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zastawiacie zasadzki na namaszczonych
Moim Duchem, ponieważ was drażnią i
przeciwstawiają się waszemu sposobowi
myślenia! Tak, sam ich widok jest przykry
dla waszego ducha. Ach! I korzeń waszego poznania się rozpada... Mówię wam:
namaszczeni Moim Świętym Duchem
mogą wam się wydawać słabi, lecz są
mocno zakorzenieni we Mnie: wprawdzie
zaledwie rozkwitli, lecz są wszczepieni we
Mnie. Poruszam nimi jak zwierciadłem
bez skazy, aby wszędzie zabłysły Moje
Słowa, a gdziekolwiek oni będą, tam i Ja
Jestem. Będą nadal sprawiać, że Moje
Słowa zabłysną dla was wszystkich, by
was doprowadzić do Mojego Królestwa.
Będą nadal ukazywać Moją Moc, nawet
jeśli potraktujecie ich surowo. Pokornie
zniosą obrazę i zniewagę, aby was ocalić.
Nie otworzą ust, aby się wam sprzeciwić
na oczach wszystkich narodów, lecz będą
jak aniołowie, których stopy niosą dobrą
nowinę. Sprawią, że Moje Słowo ciągle
będzie błyszczeć jak zwierciadło bez skazy, ogłaszając Zbawienie, zapowiadając
Pokój i Miłość. I chociaż będą pogardzani
i odrzucani przez wielu, zniosą z godnością swe cierpienia. Każą wam podnieść
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wzrok i rozpoznać Mój Znak.
Przychodzę odbudować Mój Dom.
Przychodzę cię odnowić, pokolenie.
Wszystkim wam objawiam Moje Święte
Oblicze, aby was zbawić. Przyjdź ty,
który jeszcze się wahasz. Powiadam ci:
od początku nigdy nie mówiłem do ciebie
niezrozumiale i tak działo się przez cały
czas. Zawsze byłem obecny.
A ty, Moja córko, pozostań bez plamy,
aby Moje Światło mogło osiągnąć krańce
ziemi. Głoś dokładnie wszystko, co Mój
Duch ci daje. Dodam ci odwagi, córko
należąca do Mnie. Twój Oblubieniec jest
z tobą.
9.01.1996
Przyjdźcie! Przyjdźcie zaskarbić sobie
przyjaźń Mego Świętego Ducha, aby
stać się Jego współpracownikami, których On wprowadzi łaskawie w Nasze
tajemnice, otwierając waszego ducha i
oczy na zrozumienie i dostrzeganie tego
co Niewidzialne, a co jest wam mimo to
udzielane hojnie i darmo. Och! Przyjdźcie! Nie trwajcie w bezruchu. Przyjdźcie
odziedziczyć to, co należy do was od początku. Przyjdźcie odziedziczyć Światłość

niedostępną, która jednak jest wokół was i
która może być w was! Przyjdźcie posiąść
to, co Niedosięgłe, a jednak znajduje się
w zasięgu wszystkich! Przyjdźcie! Nie
stójcie przerażeni w oddali. Przyjdźcie
odziedziczyć tajemnice Mojego Królestwa. Dziś ofiarowuję wam Radość,
Pokój, wasze Dziedzictwo. Ofiarowuję
wam Skarb Nieoceniony, wspanialszy
od tego, który ktoś mógłby otrzymać, a
nawet sobie wyobrażać. Jeśli podążam
za wami bez wytchnienia, to dzieje się tak
z powodu wielkiej miłości, jaką mam do
was. Wśród łask, jakimi was wyróżniłem,
Ta jest ich Ukoronowaniem. Przyjdźcie blisko Mnie, a tchnę w was nieśmiertelność.
Ożywię wasze dusze, aby poruszały
się, wdychały i oddychały Moją Chwałą,
abyście już więcej nie należeli do samych
siebie, lecz do Tego, który w was porusza
się w jedności naszej Jedyności.
Nie mówcie: „Jakże ja, grzeszny,
mógłbym się odważyć prosić o Niedostępną Światłość, którą osiągają jedynie
święci?”. Jeśli naprawdę uwierzycie, że
jesteście - jak mówicie - grzesznikami i
niegodnymi Moich darów, wówczas niemożliwe stanie się możliwe. Ogarnę was
natychmiast, aby was pochłonąć i wypalić
aż do korzeni to, co nie jest Mną. Wtedy
zastąpię wszystko, co przeszkadzało
Mojemu przejściu przez was: przejściu
Tego, którego uważaliście za Nieosiągalnego. On będzie światłem waszych oczu,
sensem waszego istnienia, poruszeniem
waszego serca, okrzykiem w waszych
przemówieniach, waszym uśmiechem i
radością, królewską ozdobą waszej duszy, stróżem waszego ducha. On będzie
waszym bratem, siostrą i wiernym przyjacielem. On będzie waszym świętem,
waszą ucztą, ukrytym skarbem, perłą,
waszym hymnem dla Hymnu, waszym
amen dla Amen, ziemią obiecaną i fundamentem wszystkich cnót, na których
On wypisze Swoje Święte Imię.
Przyjdźcie zatem i przyjmijcie pieczęć
waszej wolności poprzez uznanie, że jesteście grzesznikami i poddani grzechowi.
Wtedy Ja nie będę szczędził wam Moich
Niewyczerpanych Bogactw i Królestwa
Niebieskiego. Mój Święty Duch może
zaspokoić wasze pragnienie.
Pragnę was wszystkich przemienić w
pokolenie nieskazitelne, w naród święty,
na Nasz Obraz, dlaczego więc, dlaczego
prosicie Mnie o tak niewiele i z tak słabą
wiarą....? Dlaczego nie doceniacie Mojej
Hojności? Brak wiary jest fatalną trucizną dla waszego ducha. Pociąga was
ku temu, co Ja odrzucam: ku ludzkim
doktrynom i zasadom.
Wiecie, że Kościół jest Ciałem Mego
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Syna i że On jest Jego Głową. Dlatego też
ten, kto stanowi cząstkę Jego Ciała, powinien pragnąć darów Mojego Świętego
Ducha i wnikać w tajemnicę Chrystusa:
tajemnicę, która was przebóstwi. Dzięki
mocy Mego Ducha ujrzycie chwalebną
wizję waszego dziedzictwa, w którym
spoczywa cały święty naród. Ujrzycie
wasze miejsce odpoczynku. Czy jesteście godni Mojego Królestwa? Komu
ufacie? Niech na Mnie spoczną wasze
oczy, duch i serce. Przyjdźcie posiąść
Moje Królestwo. Przyjdźcie Mnie posiąść:
Mnie, waszego Boga. Nie powierzajcie się
nikomu innemu jak tylko Mnie.
Waszą wewnętrzną mocą jest Mój
Święty Duch, w którym oddychacie i
poruszacie się, nigdy nie przestając
żyć. Waszym wewnętrznym wdziękiem,
wielkością, wymową i pięknem jest Mój
Święty Duch. Wewnętrznym światłem
waszej duszy jest Mój Duch Trzykroć
Święty. Sprawia On, że wasza dusza jest
niezniszczalna, napełniona łaską, że staje
się Moim niebem, Moim odpoczynkiem
i doskonałym mieszkaniem dla Mnie,
waszego Boga Trójosobowego, lecz
jednego ze względu na jedność istoty.
Waszym wewnętrznym pośrednikiem
unoszącym waszego ducha w obłoku i
prowadzącym was do komunii z Moimi
Świętymi i Aniołami jest Mój Święty Duch.
On nauczy was niewzruszoności, gdy
będziecie prześladowani i oczerniani z
Mojego powodu. Bądźcie z całego serca
gotowi do udoskonalenia waszych dusz,
napełniając je Moim Duchem, a będziecie
żyli!

Modlitwy
22.09.1987

O, Ukochany Stworzycielu,
Duchu Święty,
Błogosławię Cię za Dzieła,
które zlałeś na mnie.
Błogosławię Cię
za Światłość,
którą zesłałeś na mnie.
Chwała Bogu
Wszechmogącemu. Amen.
26.10.1989

Przyjdź, Duchu Święty,
przyjdź dzięki potężnemu
wstawiennictwu
Niepokalnego Serca Maryi,
Twojej umiłowanej
Oblubienicy. Amen

Modlitwa do Ducha Świętego
Duchu Święty, Dawco Życia, Duchu Święty, Trzykroć Święty,
udziel mi mocy, mnie również, do wzrastania w miłości,
bym poznał Boga i otrzymał Jego Królestwo.
Udziel mi Ducha Pobożności,
aby mój duch wzrastał w zasadach Świętych,
aby moje myśli stały się Twoimi Myślami,
moje działania, Twoimi Działaniami,
całkowicie czystymi i Boskimi.
Święty Duchu Pobożności, Boski Przyjacielu,
naucz mnie osiągać doskonałość i zapanować nad wszystkim,
co jest we mnie złe, dla osiągnięcia Życia Wiecznego.
Duchu Pobożności, tak wspaniale przyodziany,
przyjdź do mnie i oblecz mojego ducha w czystość,
abym ja również mógł być miły w Oczach Bożych.
Przyodziej moją duszę Duchem Żyjącym,
aby służyła Najświętszej Trójcy ze czcią i wdziękiem.
Spraw, bym umarł dla swoich zasad;
spraw, bym umarł dla mojej stronniczości,
dla mojej letniości, mojego letargu i dla moich ambicji.
Przyjdź ożywić mnie Twoją Czystością;
Szafarzu owoców z Drzewa Życia,
Radości Wieczna, udziel mi również Twojego Ducha,
abym miał udział w życiu Najświętszej Trójcy,
abym odziedziczył Twoje Królestwo.
Niech mój język smakuje to, co najczystsze
w Światłości Boga Trzykroć Świętego.
Niech spożywa Tego, który powiedział:
"Ja jestem Chlebem Życia".
Święty Duchu Życia, Trzykroć Święty,
daj mojemu duchowi osiągnąć doskonałość
w Poznaniu Ducha Pobożności,
abym się nauczył, jak z bojaźnią patrzeć na to,
co jest prawdziwym Ciałem i prawdziwym Pokarmem,
prawdziwą Krwią i prawdziwym Napojem,
abym mógł żyć w Ojcu, w Synu i Duchu Świętym,
w Trójcy stanowiącej Jedno, jedno co do istoty.
Spraw, by moja dusza działała zgodnie z Twoimi zamiarami,
które są święte i odkupieńcze,
by podobała Ci się w najwyższym stopniu.
Wchodząc do mojej duszy Twój Duch Pobożności
przemieni mnie w sługę wiernego i oddanego.
Boska Światłości mojej duszy,
daj mi pobożność Twoich Świętych,
abym święcie przestrzegał Twoich Praw.
Okaż łaskawość mojej nędznej duszy, aby mi przypomnieć,
że nieskazitelność doprowadzi mnie do Boga Trójjedynego,
Wszechmogącego i Najświętszego,
a wtedy nic nieczystego
nie będzie mogło zamieszkać we mnie. Amen.

„Prawdziwe Życie w Bogu”, 19 czerwca 1995
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Jak orędzia «Prawdziwego Życia w Bogu»
wpłynęły na moje życie...

Chciałbym podzielić się kilkoma przemyśleniami na temat tego, jak przesłania
zawarte w „Prawdziwym Życiu w Bogu”
okazały się dla mnie pomocne. Chciałem
to zrobić już od jakiegoś czasu i może ten
właściwy czas nadszedł akurat teraz!
Dla mnie, jako benedyktyna, mnicha i
kapłana, orędzia te okazały się idealnym
materiałem dla moich codziennych Lectio
Divina, czyli czytań dla potrzeb medytowania i kontemplacji. Te gotowe rozmowy
z naszym Bogiem Ojcem, naszym Panem
i Zbawicielem Jezusem, Duchem Świętym, Mamą Maryją, świętymi, a nawet
z moim Aniołem Stróżem – pomogły mi
uczynić prawdziwe postępy w moim życiu
duchowym.
Orędzia „Prawdziwego Życia w Bogu”
poznałem przed 12 laty. Od siedmiu lat
korzystam z nich prawie codziennie,
włączając je w moje dziękczynienie po
Komunii świętej. Są one bardzo przydatne, jeśli chodzi o osobiste, głębokie
zjednoczenie z Jezusem wkrótce po
zakończeniu Mszy Świętej. Są to jakby
moje „rozmowy z Jezusem”.
Oprócz tego jako profesor teologii dogmatycznej i głosząc wykłady od ponad
20 lat w Wyższym Seminarium o Trójcy
Świętej, Chrystologii, jedynym Bogu,
Duchu Świętym i charyzmatach, uzmysłowiłem sobie, że orędzia „Prawdziwego
Życia w Bogu” są prawdziwie inspirujące.
To jak pożywienie dla kontemplacji tajemnic naszej wiary. Wierzę, że – aby je
rzeczywiście docenić – musimy podejść
do nich nie tylko umysłem, ale zwłaszcza
z sercem, równocześnie modląc się, działając w świecie i służąc bliźnim.
Orędzia pomogły mi dokonać odniesienia doktryny wiary, którą wykładałem, do
mojego codziennego życia, polegającego
na modlitwie i działaniu. Odkryłem, że nie
ma w nich absolutnie żadnej rozbieżności
między umysłem i sercem. Przeciwnie,
w orędziach panuje idealna równowaga
między prawdami dogmatycznymi naszej
wiary a naszym codziennym życiem zewnętrznym, w czasie którego wypełniamy
nasze obowiązki chrześcijańskie.
Orędzia zawarte w „Prawdziwym
Życiu w Bogu” są autentycznym polem
ćwiczeń dla osiągania zdrowej równowagi między modlitwą i pracą, czyli dla
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realizacji benedyktyńskiej zasady życia:
ora et labora (módl się i pracuj). To przesłania to rzeczywiście Wiara-i-Miłość-wDziałaniu, jak można by napisać w duchu
Orędzi. Muszę dodać w tym miejscu, że
w następstwie wykładania teologii Trójcy
Świętej przez tak wiele lat, myślałem i
mówiłem o Bogu, ciągle na płaszczyźnie intelektualnej. Tymczasem poprzez
lekturę orędzi zostałem też prawdziwie
obdarzony głębokim, osobistym, kontemplacyjnym doświadczeniem Trzech Osób
Boskich, łaską rozmowy z Ojcem, Synem
i Duchem Świętym.
Odkryłem, że wiele fragmentów tekstu
„Prawdziwego Życia w Bogu” jest bardzo
podobnych do pism natchnionych innych
Świętych, wspomnę tu jedynie o kilku,
np. św. Katarzyna ze Sieny, św. Teresa
z Avila, św. Teresa od Dzieciątka Jezus,
św. Gertruda, św. Faustyna, św. Ludwik
Maria de Montfort, św. Ojciec Pio. Orędzia
przekazywane przez Vassulę wydają
się jakby kompedium duchowości tych
wszystkich wymienionych świętych, ale
innych również.
Jeśli chodzi o mnie, to wśród licznych
tematów znalezionych w przesłaniach,
mój największy respekt budzą te z nich,
które dotyczą duchowości Maryjnej.
Jako przykład przytoczę tu przepiękne
orędzie z 25 marca 1996 r. o „Niewieście
przyobleczonej w słońce”, znalazłem
w nim piękną refleksję i streszczenie
wielu tytułów naszej Błogosławionej
Matki, używanych w tradycyjnej „Litanii
do Najświętszej Maryi Panny”, którą
niezmiennie, od lat recytowaliśmy po
odmówieniu naszego rodzinnego różańca. Jest ona jakby częścią Hymnu Bożej
Miłości dotyczącą Jej „Imienia”. Zaczyna
się od wezwań: „Królowo Nieba”, „Matko
Boga”, itd., itd.
Jest jeszcze coś w orędziach „Prawdziwego Życia w Bogu”, co ubogaca moje
życie modlitewne: wiele przepełnionych
Duchem Świętym i natchnionych modlitw. Większość z nich Pan podyktował
Vassuli. Kiedy zastanawiam się nad całą
treścią tego Hymnu Miłości Boga do nas,
to – w moim przekonaniu – właśnie zbiór
wszystkich modlitw przekazanych nam
poprzez Vassulę, jest wystarczającym
powodem, aby przekonać każdego chrze-

ścijanina do przeczytania tych orędzi w
celu pogłębienia swego życia modlitwy.
Ponadto widzę ten aspekt modlitwy w
orędziach jako jedną z najmocniejszych
dróg do realizacji wezwania do jedności
chrześcijan.
Nasz Pan nie tylko pomaga nam
ponownie zgłębić fundamentalne prawdy, dotyczące praktyki modlitwy ustnej,
myślnej i kontemplacyjnej, ale również
stara się nas prowadzić krok po kroku
do nowego zrozumienia naszej z Nim
komunii w modlitwie osobistej, liturgicznej
i sakramentalnej – zwłaszcza w czasie
sprawowania Eucharystii.
Chciałbym tu dodać jeszcze jeden
istotny punkt. Może on być najbardziej
znaczący ze wszystkich! Jest nim dokładne, szczegółowe, niezwykłe wykorzystanie treści Pisma Świętego. Poprzez Swe
rozmowy, nasz Pan i Jego Najświętsza
Matka bardzo mocno zachęcają do
czytania Słowa Bożego zawartego w
Biblii. Rzeczywiście w wielu przypadkach
należy przeczytać i przemyśleć dokładnie
przytoczone odnośniki do Biblii. Fakt
ten, kiedy go zauważyłem, spowodował
pewne odświeżenie modlitwy, skupionej
na Biblii i zrodził się we mnie na nowo głód
Słowa Bożego. Czuję, że to Sam Pan dokonuje dla nas, z nami i w nas ponownej
lektury Pisma Świętego. Wybiera pewne
kluczowe zagadnienia Biblii, wyławiając je
z rozmaitych miejsc w Piśmie Świętym i
czytając je nam swoimi własnymi Ustami.
Jest to jak świeże tchnienie Ducha Świętego, mające wlać w nas Nowe Życie.
Zjawisko to jest podobne do tego, które
przydarzyło się dwóm uczniom idącym
do Emmaus: Pan przyłącza się do naszej
drogi przez życie i jeszcze raz „otwiera
Pisma” dla nas, uświadamiając nam
nowe znaczenie tych fragmentów, które
już wiele razy czytaliśmy, wywierając w
ten sposób istotny wpływ na nasze serce
i całe życie... aż wreszcie prowadzi nas do
zrozumienia związku między Pismami a
Eucharystią, w następstwie czego zarówno w łamaniu się Słowem jak i Chlebem,
jesteśmy zdolni rozpoznać Pana i powiedzieć: „To jest Pan!” (J 21,7)
Ojciec Ludwik-Maria Navaratne OSB
Uniwersytet Gregoriański
Rzym

DUCHOWOŚĆ «PRAWDZIWEGO ŻYCIA W BOGU»
Kilka refleksji mnicha, żyjącego klauzurowym
kontemplacyjnym życiem modlitwy

Kiedy mnich po raz pierwszy przekracza klauzurę zwykle jest pełen zapału dla
Boga i gotowy do wykonywania każdej
pracy, jaka będzie mu w klasztorze zlecona. Widzi on te prace w kategoriach
praktycznych. Rozumie, że jego służba
nie polega na wchodzeniu w życie parafii i pomaganiu we wszystkich dobrych
przedsięwzięciach podejmowanych przez
konkretny kościół, ale dostrzega w swoim
klasztorze praktyczne sprawy, które wymagają jego pracy: np. utrzymanie budynków, pomoc w gospodarstwie rolnym albo
w ogrodzie, dbanie o księgozbiór, spełnianie obowiązków i udział we wszystkich
potrzebnych pracach domowych. Zakłada
on, że jego życie będzie polegało na
spełnianiu tych praktycznych i widocznych prac wewnątrz klasztornej klauzury.
Ale tam czeka na niego, i może on nie
zdawać sobie z tego sprawy, aż sam nie
stawi temu czoła: praca, zadanie, innej
rangi: czujność, wytrwałość, wierność,
kontemplacja i modlitwa, wyczekiwanie
na Ducha Świętego, kiedy wydaje się, że
wokół nic wielkiego się nie dzieje. W istocie mogłoby się nawet nieraz wydawać,
że otoczenie zmierza w niewłaściwym
kierunku, dąży wręcz do katastrofy. Mnich
zaś ma za zadanie mocno trzymać się
wiary oraz charyzmatu, jaki został mu
powierzony i jaki ma kontynuować. Dla
świata wykonywane przez niego zadania mogą nie być wcale żadną pracą.
Nie będzie żadnej przesady w słowach
przyglądających się mu, którzy powiedzą:
„Nie robisz niczego! Powinieneś zająć się,
czymś autentycznym”. Tymczasem to,
co robi, to bardzo praktyczne duchowe
zadania, wymagające wykonania z takim
samym wysiłkiem, co przygotowanie
posiłku, ścięcie trawy czy przygotowanie
kaplicy na Eucharystię.
Może ktoś powie: „Dobrze, to naprawdę interesujące. Ale co w takim razie my,
pozostający poza klasztorem, mamy do
zrobienia?” Myślę, że to samo. Wszystko.
Duchowość „Prawdziwego Życia w Bogu”
jest to bowiem duchowość mnicha, ale
przeznaczona dla każdego i osiągalna dla
każdego, gdziekolwiek jest i w jakichkolwiek stanie żyje. Nawiązuje ona do tego,
co mnisi robili na samym początku, przed
siedemnastoma wiekami: wychodzili na
pustynię, na poszukiwania. Spostrzegli
tam coś, ku czemu byli prowadzeni, do
czego tęsknili, w czym pokładali nadzie-

ję. Znalazłszy tam Boga, spostrzegli, że
droga ta nie jest przeznaczona tylko dla
nich ani nawet nie jedynie dla wierzących,
ale że Bóg jest dziedzictwem każdego
człowieka.
Świadek wiary, żyjący w klasztorze,
często nie jest doceniany dziś ani w
Kościele, ani w świecie, podobnie nie
docenia się „Prawdziwego Życia w Bogu”.
Obserwujemy to stale. To, co Orędzia
proponują, o czym informują, przez
wielu jest oceniane jako zbyt trudne, by
to realizować. Możemy spotkać się ze
zdumieniem i niezrozumieniem, o ile nie
z całkowitą wrogością, gdy próbujemy
dawać świadectwo. Ale ponieważ staramy
się być wytrwali, mocni w wierze i popieramy to, co według naszego rozeznania
jest prawdziwe i prawe – możemy być
spokojni. Kroczymy pewnie naprzód, bo
Słowa Pana umacniają nas w wierze i
pogłębiają nasze życie duchowe. Staje
się ono bogatsze i bardziej stałe niż wcześniej, gdy oddawaliśmy się tylko pracy.
Przyjęcie „Prawdziwego Życia w Bogu”
to nie jest pójście na łatwiznę ani nie jest
to szukanie usprawiedliwienia dla braku
sukcesu w świecie, to wskazanie prawdziwej drogi do chrześcijańskiej doskonałości. Jeżeli twoja grupa modlitewna nie
tętni życiem tak, jak oczekiwałeś, jeżeli
twoje życie modlitwy jest jak pustynia i
jałowe, jeżeli twoje nadzieje i marzenia
odnośnie do przyszłości są niewiele
warte, jeżeli twoje wysiłki w pracy dla
Boga nie przynoszą rezultatów, to nabierz
otuchy. To dobra droga, jaka prowadziła
już wielu idących przed tobą. Mów do
nich, myśl o nich, podtrzymuj dialog z
nimi, świętuj ich uroczystości, ciesz się ich
towarzystwem, ich radą. Oni powiedzą ci,
że to dobra droga. Idź nią dalej, postępuj
naprzód. Dojdziesz w ten sposób do
takiego zrozumienia i do takiej głębi, jak
nigdy dotąd. Módl się, trwaj w wierze i
karm się lekturą „Prawdziwego Życia w
Bogu”. Chociaż jedno orędzie dziennie jeżeli nie masz czasu na więcej i oczekuj
na Niego. W Adwencie śpiewamy: „Choć
wydaje się spóźniać, czekaj na Niego...
On na pewno przyjdzie i nie spóźni się...”
Gdy nic się nie dzieje i czujemy czasami
jakiś niepokój i pragnienie, by opuścić
głowę, nasz Pan pracuje w tym czasie
w naszych sercach, przygotowując je na
czas, który nadchodzi. Czas milczenia to
czas, w którym Pan pracuje nad nami.
brat Andrzej
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Drodzy Czytelnicy!

W roku 2008 nasze pismo bę
dzie się ukazywać nadal jako
kwartalnik, czyli przygotujemy 4
numery w ciągu roku, o objętości
64 strony każdy.
Przypominamy, że pracę tę po
dejmujemy w różnym czasie, w
zależności od natężenia innych
prac wydawniczych. Prosimy
więc o cierpliwość, jeśli czasem
naszym stałym Czytelnikom wy
daje się, że jakiś numer się opóź
nia. Będziemy się starać, aby w
ciągu każdego kwartału pismo
do Was dotarło. Osoby zaintere
sowane dalszą prenumeratą pro
simy o wpłatę – jeśli to możliwe
– w wysokości 30 zł.
Osoby, które nie wyrażają chę
ci dalszej prenumeraty prosimy o
powiadomienie nas o tym fakcie
(telefonicznie, listownie lub sms
na nr 0695532906). Przy korzy
staniu z przekazów zamieszcza
nych w poprzednich numerach
pisma, prosimy zawsze o bardzo
uważne sprawdzenie, czy numer
konta uwidoczniony na przekazie
jest prawidłowy i aktualny.
Dziękujemy
za Wasze modlitwy i wsparcie!
Vox Domini 43-190 Mikołów,
skr. poczt. 72. Tel./fax: 0322584228
(od 7.30 do 13.30).
e-mail: biuro@voxdomini.com.pl
http://www.voxdomini.com.pl
Druk: Drukarnia im. K. Miarki, Mikołów.
Redakcja: Ewa Bromboszcz.
Nakład: 2,5 tys. egz.
Nie zwracamy materiałów nie zamówionych. Przedruk i wykorzystanie tekstów
możliwe wyłącznie po otrzymaniu pisemnej
zgody Wydawnictwa. Dotyczy to również
przenoszenia tekstów na strony internetowe, którym musi towarzyszyć aktywny link
do tekstu źródlowego na naszej stronie.
Bez zgody można dokonywać kserokopii
całego pisma bez zmian w formie oraz
treści i nie w celach komercyjnych.
Aktualny numer naszego konta
w mBanku:
16114020040000360234222480
w Getinbanku (I/O Katowice):
51156011110000907000140768
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Fundacja na rzecz
PRAWDZIWEGO ŻYCIA W BOGU

Drodzy Bracia i Siostry
w Chrystusie,
przyjaciele
„Prawdziwego Życia
w Bogu”!
Z wielką radością pragnę poinformować o oficjalnym założeniu i rejestracji w
Genewie, w Szwajcarii, fundacji, która
ma służyć „Prawdziwemu Życiu w Bogu”.
Jako sekretarz Fundacji i na wyraźne
życzenie Vassuli streszczam w kilku
słowach, czym jest ta Fundacja, jaki był
powód jej powstania, jaką jej powierzono
misję i ważne zadania.
Vassula powiedziała:
«Stworzyłam Fundację na rzecz
Prawdziwego Życia w Bogu, w Genewie,
w Szwajcarii, aby zwrócić na nie uwagę
i pomóc w finansowaniu rozszerzania
orędzi „Prawdziwego Życia w Bogu”, jakie
otrzymuję od 1986 r. Ta Fundacja mnie
przeżyje i dlatego jej zasady działania są
ograniczone moimi pisemnymi instrukcjami. Poprzez swe uprawnienia, posiadaną
władzę i instytucjonalność Fundacja
będzie czuwać i działać stosownie do
okoliczności, w zgodzie zwłaszcza ze
wskazówkami naszego Pana:
„Pamiętajcie o Mojej Świętej Obecności. Bądźcie naczyniami Światła, niosącymi Moje Słowo i rozpowszechniającymi
Moje Orędzia” (10.04.1990).»
Szwajcarska Fundacja jest jednostką
legalną, ściśle nadzorowaną. Nadzór ten ma w zgodzie z prawem
zapewnić, żeby wszystkie działania Fundacji były ściśle zgodne
ze statutem. Konieczne jest więc,
aby co roku przedkładano raport
z działalności. Ten obowiązek
jest gwarantem pracy Fundacji
na rzecz „Prawdziwego Życia w
Bogu”, gdyż właśnie w tym celu
została ona powołana do życia
przez fundatora.
Statut Fundacji, podany do pu
blicznej wiadomości, jest wiążący.
Jakiekolwiek zmiany wymagają
zatwierdzenia przez zarząd.
Fundacją kieruje Rada złożona
z 12 członków. Vassula powołała
9 członków Rady. Będzie się ona
odnawiała przez głosowanie,
wymagające większości, ściśle
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stosując się do wskazówek wytyczonych
dla przyszłych jej członków.
Członkowie Rady są powołani spośród przedstawicieli wielu różnych zawodów i krajów. Zasiadają w niej osoby ze
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Singapuru,
USA, Irlandii i Hiszpanii. Przewodniczy jej
prawnik z Genewy, pan Kooger, Jacques
Gay jest wiceprzewodniczącym, Michel
Bornet został skarbnikiem, a ja – niżej
podpisany – jestem sekretarzem. Skarbnik i sekretarz nie są Członkami Rady.
Jak wiecie, Vassula nie otrzymuje
żadnego wynagrodzenia za działalność
na rzecz „Prawdziwego Życia w Bogu”.
Ta sama zasada obowiązuje wszystkich
członków Fundacji oraz organów wykonawczych powiązanych z „Prawdziwym
Życiem w Bogu”. Jedynie pracujący na
rzecz Fundacji profesjonaliści z zewnątrz
(księgowy, rewident) są opłacani z zasobów Fundacji. Legalny kapitał konieczny
dla jej utworzenia w Szwajcarii powstał
dzięki darowiznom.
MISJA FUNDACJI
Fundacja została założona, aby:
(1) promować wiedzę o dziele zatytułowanym „Prawdziwe Życie w Bogu” i
pomagać je zrozumieć. Fundacja jest odpowiedzialna za to, aby pisma przetrwały
próbę czasu, za ich rozpowszechnianie
wszędzie, w każdej formie, jaką Fundacja
zdecyduje się zastosować, oraz za fizyczne zachowanie oryginałów tych pism.
(2) promować jedność między Ko-

ściołami chrześcijańskimi, czyli realizować dążenie, będące następstwem
kontemplacji orędzi „Prawdziwego Życia
w Bogu”, szukać zawsze chwały Bożej
i rozprzestrzeniania Jego Królestwa dla
duchowej korzyści wszystkich ludzi bez
wyjątku.
(3) promować charytatywne dzieło,
jakim jest sieć domów dla ubogich Beth
Myriam, a także zapewnić im finansowe
wsparcie tam, gdzie to konieczne, zgodnie z założeniami Vassuli.
(4) zapewnić, aby dzieło Beth Myriam
rozwijało się zgodnie z duchem orędzi
„Prawdziwego Życia w Bogu” i przyjętych
już zasad.
(5) rozpowszechniać to dzieło, a tam,
gdzie to konieczne, zapewnić wsparcie
finansowe innym słusznym formom działalności charytatywnej, które inicjowane
są pod wpływem przesłań „Prawdziwego
Życia w Bogu”.
(6) zapewnić długoterminową kontynuację dzieła „Prawdziwego Życia w
Bogu” i ewangelizację w duchu tych
orędzi.
(7) bronić opinii na temat orędzi
„Prawdziwego Życia w Bogu” oraz samej
Vassuli.
(8) działać w bliskim kontacie z narodowymi stowarzyszeniami „Prawdziwego
Życia w Bogu”, służyć im w wysiłkach
związanych z ewangelizacją i wspierać
w niekorzystnych okolicznościach.
(9) zapewnić publikację orędzi na
całym świecie i we wszystkich
możliwych językach.
(10) dbać o projekty ponadnaro
dowe, o prawa autorskie Vassuli
do orędzi i zapewnić respektowanie następujących chronionych
marek: TLIG; True Life in God; La
Vraie Vie en Dieu; Wahres Leben
in Gott; La Verdadera Vida en
Dios; Prawdziwe Życie w Bogu
oraz Vassula.
(11) powiększać fundusze,
aby umożliwić Fundacji osiąganie
celów.
Albert Muller, sekretarz
Genewa, marzec 2008
foundation@tlig.org
Tel./fax: 00 41 21 803 1794
P. O. Box 714
1110 Morges 1 Szwajcaria

1/2008

List Vassuli z 7 stycznia 2008

Drodzy przyjaciele
«PRAWDZIWEGO ŻYCIA W BOGU»
Ubiegłej nocy Matka Boża nie dała
mi zasnąć od 3.10 do 4 nad ranem,
chcąc mi przekazać orędzie dla was
wszystkich. Matka Boża dała mi do
zrozumienia, że obecnie Chrystus jest
atakowany bardziej niż w jakimkolwiek
innym czasie. Nasza Święta Matka
mówiła do mnie od godziny 3.30 do
4. Nie prosiła mnie, abym wstała
natychmiast i pisała, ale bałam się,
że zapomnę to, o czym mi mówiła.
Zapewniła mnie, że pomoże mi zapamiętać to, aż to zapiszę i prześlę wam
do rozpowszechnienia.
Oto Jej orędzie:
Pierwsza jego część dotyczyła
mnie osobiście, a pozostała część
była do upublicznienia. Pierwsza
część, która mnie dotyczyła, stanowiła
umocnienie i pociechę. Nasza Pani
powiedziała, że jest zawsze przy mnie,
szczególnie w tych trudnych czasach,
kiedy szatan gwałtownie zwraca z
wściekłością swój gniew przeciw
mnie i przeciw całemu światu; że Bóg
jest bliżej mnie niż kiedykolwiek i że
mnie kocha i że Niebo nie jest ślepe
na trudności i palące cierpienia, jakie
przeżywam, lecz Bóg potrzebuje tych
cierpień i ofiar; że Bóg jest wierny
Swemu Słowu i że Ją uszczęśliwię,
jeśli mnie usłyszy, jak odmawiam różaniec regularnie... Potem powiedziała :
«Bądź bardziej skupiona w czasie
swej modlitwy…»
Oto druga część orędzia:
Nasza Pani powiedziała, że jesteśmy bardzo blisko wydarzeń, o
jakich zostało zapowiedziane, że
ludzkość musi im stawić czoła. One
są u naszych drzwi. To wydarzenia,
przyciągane przez złe postępowanie
świata, egoizm, brak miłości; wydarzenia, jakie wynikają z odrzucenia Słowa
Boga przez świat, z jego niegodziwości, obłudy i bezbożności. Ziemia jest

w niebezpieczeństwie i doświadczy
ognia. Gniew Boga nie może być już
dłużej powstrzymywany i spadnie na
nią, gdyż człowiek odmawia zerwania
z grzechem. Boże Miłosierdzie przez
wszystkie te lata pragnęło przyciągnąć jak największą liczbę dusz do
Boga. On wyciągał ramiona, aby je
ocalić, lecz tylko niewielu zrozumiało
i posłuchało. Jego Czas Miłosierdzia
nie będzie już trwał i nadchodzi czas,
kiedy każdy zostanie poddany próbie,
a ziemia zwymiotuje ze swego wnętrza rzeki ognia i ludzie tego świata,
którzy nie mieli Boga w swych sercach
pojmą swą małość i nędzę. Bóg jest
niew zruszony i prawdomówny w
Swym Słowie. Nadszedł czas, kiedy
domownicy Boga zostaną poddani
próbie i ci, którzy odrzucali Jego Miłosierdzie zakosztują Ognia Boga.
Tu zapytałam, co z tymi ludźmi
Kościoła, którzy prześladują Dzieła
Miłosierdzia Bożego i są zaślepieni.
Matka Boża powiedziała mi, że oni
także doświadczą tego, na co zasługują. Mówiła dalej o ofierze. Prosiła
mnie, abym wszystkim przypomniała,
że Bóg, nasz Stwórca, prosi nas o
większe zaangażowanie wobec Niego
i że nie wystarczy nawrócić się, bez
ofiar i regularnych modlitw. Jeśli ktoś
mówi, że się nawrócił i że znalazł Boga
przez «Prawdziwe Życie w Bogu»,
to powinien ponosić więcej ofiar w
aktach poświęcenia się. Są liczne
sposoby pokazania Bogu miłości i
wspaniałomyślności. Nikt nie może
mówić «jestem z Prawdziwego Życia
w Bogu», a nie składać w ofierze
miłości poświęcającej się. Kto kocha
naprawdę Boga jest błogosławiony i
nie powinien się lękać w tych dniach.
Nasza Święta Matka powiedziała, że
ci, którzy trwają w doświadczeniach
są błogosławieni i że Ona jest zado-

wolona z wszystkich kapłanów, którzy
przyjmują i rozszerzają te Dzieła Boże,
to ci, którzy idą za «Prawdziwym Życiem w Bogu» i są otwarci na Ducha.
Oni powinni trwać w ufności, gdyż
otrzymają specjalne łaski od Bożego
Ducha i poprzez Ducha Świętego
staną się silniejsi w Panu i w Jego
zbawczych planach. Chrystus udzieli
im Swego Pokoju.
Wobec każdego, kto służy i kto
składa siebie w ofierze, sąd, jaki ma
nadejść przez ogień, nie będzie tak
surowy, gdyż w swoim duchu rozraduje się on wezwaniem Boga, który go
doprowadził do życia. Wielu uciekło,
lecz wielu zostanie podniesionych.
Wielu miało zachować Słowo Boga
bezpieczne w swym sercu, a przekroczyli słowo, jakie zostało im dane
nie tylko w orędziach «Prawdziwego
Życia w Bogu», ale także w Biblii.
Potem Matka Boża powiedziała:
«Vassulo, ktokolwiek cię osądza,
będzie także osądzony surowo przez
Boga. Nadal oczekuj z niecierpliwo
ścią na usłyszenie w twoim uchu
Słowa Boga i bądź szczęśliwa, Moje
dziecko. Twoja Matka nigdy cię nie
opuści.»
Potem nasza święta Matka przypomniała mi wizję, jaką miałam, kiedy
byłam bardzo młoda: moje duchowe
zaślubiny z Chrystusem, kiedy Ona
przyjęła mnie z uśmiechem i poprawiała mi suknię ślubną, układając ją
tu i tam, poprawiając mi włosy, aby
mój wygląd był doskonały dla Jej Syna
Jezusa Chrystusa.
«Mów bez lęku i nie bój się tych,
którzy ci się sprzeciwiają. Pan i Ja
błogosławimy cię i udzielamy ci pokoju
i miłości.» Oto wszystko.
Proszę przeczytajcie to uważnie i
zastanówcie się nad tym.
W Chrystusie, Vassula
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CZY NAPRAWDĘ REALIZUJEMY SŁOWA PANA?

Komentarz ks. Johna Abbertona
Ostatnio Vassula przekazała nam
orędzie Najświętszej Panny. Vassula
i ks. John Abberton, egzorcysta i proboszcz parafii w Anglii, odpowiedzialny za Stowarzyszenie „Prawdziwego
Życia w Bogu” w Wielkiej Brytanii,
dodali do tego tekstu kilka komentarzy,
które pomogą czytelnikom przemyśleć
te treści. Vassula przypomina nam, że
mieliśmy już podobne objawienia w
istniejących orędziach „Prawdziwego
Życia w Bogu”. Przypomina także, że
nie wiemy, kiedy tego rodzaju proroctwa się wypełnią; może to nastąpić
za dziesięć lub więcej lat, nie wiemy
kiedy. Ks. Abberton zaś przypomina,
że powinniśmy próbować żyć orędziami „Prawdziwego Życia w Bogu”, bo
potraktować poważnie to proroctwo
oznacza odtąd żyć prawdziwym
życiem w naszym Panu, bez zwłoki.
Ksiądz John Abberton pisze:
Trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że jedyną nową rzeczą w tym
orędziu jest stwierdzenie, że jesteśmy
bliżej tego, co nam przepowiadano.
Jedne orędzia „Prawdziwego Życia w
Bogu” zawierają treści apokaliptyczne,
inne zaś – dramatyczne. Za przykład
może posłużyć orędzie dane 28 kwietnia, 1995 r. Jezus mówi najwyraźniej o
tym, co Biblia nazywa Dniem Pana:
„Ukażę się na białym koniu jako
wojownik sprawiedliwości i za wszystkich Moich świętych, apostołów i
proroków wydam wyrok przeciw smokowi, Bestii i fałszywemu prorokowi,
czyli drugiej Bestii, oraz przeciw trzem
duchom nieczystym. Moim mieczem
uderzę każdego z nich i runą wieże,
które wybudowali.”
Mówi także o zwolennikach, z których niektórzy najwyraźniej wniknęli
do Kościoła: „wyrwę każdy z nich i
spalę w ogniu. Moje Tchnienie pochłonie resztę z nich jak ogień...”
Czym jest ten ogień? Nasz Pan
mówi o Swym Tchnieniu, Oddechu
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jako o „ogniu”. W tym orędziu słowo
Oddech jest napisane z dużej litery i
tak powinno być pisane, gdyż Duch
Święty jest Oddechem Boga. Duch
Święty jest tym Ogniem, który przybywa z Nieba.
Vassula poucza nas, że kiedy
czytamy tego rodzaju orędzia, powinniśmy szukać ich duchowego
znaczenia. Nie zawsze mamy myśleć
o fizycznych lub geograficznych wydarzeniach, ale także o duchowych
zmianach, jakie Nowe Zesłanie Ducha
Świętego przyniesie każdemu z nas i o
tym, że jasne objawienie się (Miecza)
Prawdy zadziała jak sąd, szczególnie
na tych, którzy odrzucili Ewangelię.
Wszystko to jest przepowiedziane w
Piśmie Świętym, zarówno w Starym
jak i w Nowym Testamencie.
Oczywiście, kiedy czytamy orędzie
Najświętszej Panny, musimy przyznać, że nadchodząca kara (jeśli o tym
jest mowa) będzie zawierała fizyczne
wydarzenia. Styl bez wątpienia wskazuje na geograficzne i historyczne
wydarzenia: „ziemia zwymiotuje ze
swego wnętrza rzeki ognia”. Podobne
obrazy można znaleźć w orędziach
danych ks. Gobbi z Kapłańskiego
Ruchu Maryjnego (ten Ruch był wielokrotnie na początku wspominany
w Orędziach „Prawdziwego Życia w
Bogu”). Szczególnie jedno orędzie z
15 września 1993 r. mówi o nadejściu
ognia oraz o tym, że ogromna część
ludzkości będzie zniszczona. W tym
samym orędziu, jednak nie dosłownie,
są wspomniane objawienia i orędzia
z Akita. Podobne wizje pojawiają się
po części w orędziach z Garabandal,
do których nawiązują zarówno teksty
z „Prawdziwego Życia w Bogu” jak i z
książki „Do Kapłanów, umiłowanych
synów Matki Bożej”. Można by wiele
na ten temat pisać, jednak – nie znając
rozwoju wydarzeń – pozostańmy przy
duchowym znaczeniu tych treści. Ta

bowiem droga jest najważniejsza dla
interpretacji tego typu przesłań.
Na początku trzeba zaznaczyć,
że to orędzie wymaga od nas, żebyśmy spojrzeli w lustro i przyjrzeli
się sobie samym. Czy naprawdę
jesteśmy naśladowcami Chrystusa?
Czy naprawdę przyjmujemy orędzia
„Prawdziwego Życia w Bogu”? Żyjemy
w niebezpiecznych czasach. Nasi
wrogowie nie zawsze są widzialni, ale
są realni. Czy poważnie traktujemy tę
walkę? Pierwsi chrześcijanie cierpieli.
Wielu z nich wolało męczeństwo niż
wyrzeczenie się Chrystusa. Podejmowali wiele ofiar aż do wyrzeczenia
się swojego życia. Jak my żyjemy?
Wygodnie? Jakie podejmujemy ofiary? Jeśli cofniemy się aż do orędzia
z Fatimy z roku 1917, zobaczymy że
Najświętsza Pani prosi nas o dobre
życie, a oznacza to składanie ofiar ze
wszystkiego. Pierwsze ofiary to te,
które podejmujemy, kiedy próbujemy
żyć życiem chrześcijanina, odpowiednio do naszego powołania, sytuacji
życiowej, miejsca zamieszkania. W
wielu wypadkach to wystarczy. Pomyślcie o chrześcijanach z Pakistanu, z
innych krajów muzułmańskich, którzy
ryzykują życiem nawet za samo
posiadanie Biblii. Wiele osób na bogatym Zachodzie powinno dawać z
siebie więcej, ale „więcej” nie musi
wcale oznaczać „wiele”. Po prostu
nie powinniśmy nigdy pozwalać, aby
dzień minął bez jakiejś ofiary. Można
składać małe ofiary. Nie musimy robić
więcej, niż Bóg od nas oczekuje, ani
zakładać, że oczekuje się od nas
więcej niż jesteśmy w stanie uczynić.
Należy unikać duchowej pychy. Nie
wolno nam także szkodzić sobie na
zdrowiu. Każdy może sobie wyliczyć,
co może czynić jako wolontariusz. To
nie jest duży wysiłek: podjąć decyzję,
co każdy może zrobić. Najważniejsze
znaczenie ma fakt zaakceptowania
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ofiar, jakie należy podjąć jeśli jest się
przekonanym co do prawdziwości
„Prawdziwego Życia w Bogu”: może
to być częstsza i lepsza modlitwa,
udzielanie pomocy ludziom biednym,
dawanie świadectwa, współcierpienie
z Chrystusem. Cierpliwe znoszenie
prześladowań to także część ofiary.
Jednocześnie nie wymaga się od
nas, abyśmy byli ponurzy. Św. Teresa
z Avila modliła się: „Panie, ocal nas
od smutnych świętych”. Nie mówi się
nam, że mamy się wyrzec wszystkich
przyjemności. Potrzebujemy odpoczynku, rozrywki. To nie są złe rzeczy,
ale trzeba być pewnym, że wszystko
robimy w Panu. Jeśli ktoś nam coś
proponuje, o czym wiemy, że nie
moglibyśmy robić tego w obecności
Boga, wtedy musimy odmówić. To
przykład ofiar, które musimy składać,
jeśli mamy pozostać wierni naszym
postanowieniom. Pan nie prosi nas
o to, abyśmy byli smutni i żyli jak
pustelnicy. Oczywiście jeśli jesteś
pustelnikiem, musisz żyć jak pustelnik,
ale nawet pustelnicy nie muszą być
smutni.
Wszystko robimy w Jego obecności, czy jesteśmy tego świadomi czy
nie. Jako czytelnicy „Prawdziwego
Życia w Bogu” mamy żyć, pamiętając
o słowie „My”. Wynikiem pamięci o tym
jest unikanie grzechu, wszystko zaś,
co czynimy, o czym myślimy i mówimy,
robimy w zjednoczeniu z Dwoma Sercami. Jezus jest w nas, czy jesteśmy w
kinie, czy w kościele. On jest z nami,
zatem powinniśmy być świadomi
tego, czego On pragnie. Powinniśmy
decydować o tym, co chcemy oglądać
lub nie oglądać, co robić lub czego
nie robić. Musimy być świadomi bezowocności niektórych czynności oraz
marnowania cennego czasu. To nie
oznacza, że musimy być nadgorliwymi
w naszych czynnościach, ale jedynie,
że mamy utrzymywać równowagę w
naszej codzienności.
Jedna z najbardziej wymagających
spraw w orędziu danym nam przez
Matkę Bożą jest na końcu. Prosi ona

Vassulę i nas, żebyśmy byli bardziej
skupieni podczas modlitwy. Ponownie,
stajemy w obliczu potrzeby ofiary.
Jedną z największych tajemnic życia
duchowego jest koncentracja. Możemy to opisać w następujący sposób:
wszystko, co robimy, może być zamienione na modlitwę. Nie musimy robić
wielkiego wysiłku, ale po prostu powiedzieć: „Panie, ofiarowuję tę czynność
Tobie” i zrobić to, co zamierzamy,
najlepiej jak umiemy. W przypadku
np. benedyktyńskiego mnicha, jego
praca w ogrodzie lub w wytwórni
świec, lub gdziekolwiek indziej, jest
ważna i może być ofiarowana Bogu.
Żeby praca ta stała się dobrą ofiarą –
a zarazem dobrą modlitwą – musi on
swe czynnosci wykonywać dobrze.
Modlitwa uczy nas koncentracji oraz
świadomości obecności Boga przez
cały dzień. Trzeba przemienić taką
modlitwę, podczas której nieustannie
się rozpraszamy lub myślimy o tym,
co mamy jeszcze do zrobienia. Nie da
się uniknąć rozproszeń, ale wysiłkiem
woli możemy powracać do koncentracji. Liczy się właśnie ten wysiłek oraz
intencja serca.
Słowo „ofiara” może być różnie
rozumiane. Co oznacza? Jedna z
definicji mówi o całopaleniu. Słowo to
oznacza więc to, co najistotniejsze:
jakaś część w nas musi zostać spalona, czyli musi umrzeć. Zepsuta, egoistyczna część musi być uleczona, a
drogą do tego jest „śmierć dla samego
siebie”. To oznacza mówić „nie!” temu,
co w nas złe. To oznacza wewnętrzną
dyscyplinę i poświęcenie. Post jest
częścią tego procesu uzdrawiania.
Słowo „ofiara”, „poświęcenie” łączy
się też z czynnością „ofiarowywania”.
Co ofiarowuję Bogu? Jeśli pozwalam ogniowi Ducha Świętego mnie
oczyścić, wtedy to, co we mnie jest
duchowo martwe, może być w końcu
ostatecznie zniszczone i usunięte.
Mogę ofiarować Bogu siebie oczyszczonego przez ogień, poświęconego.
Może we mnie płonąć Miłość Boga i
usuwać grzechy oraz niedoskonało-

ści. To nie jest praca na dzień lub rok,
chodzi jednak o przyjęcie takiej postawy. Ostatecznie jest to dzieło Boga,
przy współpracy człowieka. Ofiarą
jest również postawa posłuszeństwa,
wyrzeczenie się dumy, wybranie pokory, nawet upokorzenia w niektórych
przypadkach.
„Kto się uniża, będzie wywyższony” – zapewnia nas Jezus w Ewangelii
według św. Łukasza (18,14).
Już na początku zaznaczyłem, że
w Orędziu tym nie mamy do czynienia
z niczym nowym. Jest w nim jedynie
zachęta do „zniszczenia” siebie,
aby otrzymać „wszystko”, czym jest
Jezus. Jest tu po prostu wezwanie
do świętości, o którym tyle razy czytaliśmy wcześniej. Żyjcie orędziami, a
będziecie w jedności z Bogiem. Czy
musimy wiedzieć więcej?

Ojcze Najmiłosierniejszy,
spraw, by ci,
którzy pomimo słuchania
nigdy nie zrozumieli, usłyszeli
tym razem Twój Głos
i zrozumieli, że to Ty,
Święty Świętych.
Otwórz oczy tych,
którzy pomimo patrzenia nigdy
nie dostrzegają.
Niech tym razem zobaczą
na własne oczy
Twoje Święte Oblicze
i Twoją Chwałę.
Dotknij Swym Palcem
ich serc, niech się otworzą
i zrozumieją Twoją Wierność.
Modlę się, prosząc Cię
o wszystkie te rzeczy,
Ojcze Sprawiedliwy;
aby wszystkie narody
nawróciły się
i zostały uzdrowione
przez Rany Twojego
Umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa.
Amen.
15.05.1990
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CIERPLIWOŚĆ OWOCEM MIŁOŚCI
Pewnego dnia św. Franciszek Salezy
przyjął pewną zuchwałą kobietę, która
go rozzłościła niegrzecznymi słowami.
Święty jednak odpowiedział grzecznie i
spowodował tym, że kobieta przeprosiła
go za swe kłótliwe zachowanie. Sługa biskupa z Genewy zapytał go dlaczego nie
odesłał jej tonem bardziej szorstkim, by w
ten sposób dać jej lekcję grzeczności. Na
to św. Franciszek odparł: „Widzisz, mój
przyjacielu, to już 25 lat walczę ze sobą o
to, aby być łagodnym dla ludzi jak Jezus,
mój Mistrz, nie chciałbyś chyba, abym
przez pięć minut złości zrujnował 25 lat
mojego wysiłku i wewnętrznej walki”.
W dzisiejszych czasach brakuje
nam cierpliwości w stosunku do samych
siebie, do swoich dzieci, małżonka, żony
i otoczenia. Chcielibyśmy, aby wszystko
działo się szybko i tak jak to przewidzieliśmy. Cóż, ciężko jest z człowiekiem, który
zawsze wymaga więcej od innych, aniżeli
od samego siebie. Ale Bóg nie postępuje
tak, jak my i całe szczęście! Bóg jest cierpliwy względem człowieka, potrafi czekać
na chwilę naszego nawrócenia i naszego
powrotu do Niego, w wolności, którą
nam dał, a którą często wykorzystujemy
przeciwko Niemu. Bóg jest cierpliwy, gdyż
ma w perspektywie wieczność. Mimo to
niecierpliwi się, chcąc zobaczyć nas jak
się zmieniamy, gdyż On jest Miłością i
wie, że nasz czas jest ograniczony i powinniśmy go wykorzystywać do naszego
zbawienia, zanim nie będzie za późno.
Nie wykorzenia zła z naszego życia gwałtownie, ale stopniowo pracuje w nas, aby
nam pomóc Swoją łaską przemienić się
w Prawdzie i w Miłości, którymi On jest.
Chce nas przebóstwić, aby uczynić z nas
istoty szczęśliwe: prawe i szlachetne.
Bóg nie chce śmierci grzesznika ale
jego nawrócenia i życia wiecznego (por.
Ez 18,23). Boża radość ma źródło w
naszym ocaleniu, które zapewnia nam
wieczne szczęście. Szczęście to zaczyna
się już na ziemi dla tych, którzy umieją się
modlić o poznanie Jezusa, którzy umieją
żywić się Nim, aby kochać Go coraz bardziej i umieją prosić Go o przebaczenie w
celu otrzymania Jego miłosierdzia, Jego
pokoju, żyć Nim.
Dzisiejszy człowiek jest niecierpliwy,
gdyż jest wiecznie zestresowany i nie
potrafi już myśleć. A myśli i postępuje źle,
ponieważ nie potrafi już uwielbiać swego
Boga, który wszystko wie i wszystko może
dla niego uczynić. Oto wielkie cierpienie
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współczesnego człowieka: jest sam, pozbawia się Boga; jego krzyżem jest chęć
odniesienia sukcesu w pojedynkę, bez
pomocy Boga; przez pychę, chce sobie
radzić sam, bez Stwórcy, a tymczasem
On jako jedyny może poprowadzić go
do szczęścia, ukazując mu prawdę, nauczając go Praw życia oraz pokazując,
jak żyć miłością, która uświęca człowieka
i wykracza poza życie, dając szczęście
temu, kto kocha i tym, których kocha. Od
chwili, w której człowiek zgrzeszył, demon
posiał na świecie zło odwracając ludzkie
serce od Boga. Rozplenił wszędzie kąkol
kłamstwa, nieczystości, pychy, egoizmu,
skąpstwa, łakomstwa, lenistwa, zawiści i
gniewu. Wielu zastanawia się, dlaczego
Bóg nie zabierze zła z tego świata. Łatwo
to zrozumieć. Bóg zostawia ten kąkol na
świecie w dwóch celach: aby pomóc człowiekowi w uświęceniu poprzez podjęcie
walki ze złem i zdobycie zasług oraz po
to, aby nauczyć go pokory przez staranie
się o pokonywanie zła łaską Chrystusa.
W ten sposób zło staje się bodźcem do
życia w cnocie i źródłem zasług dla chrześcijanina uczącego się panować nad
sobą w celu jego zwalczania i uczącego
się wzrastać w Bożych oczach poprzez
umartwienie i nieustanną walkę, aby
pozostać wiernym Panu.
U schyłku życia zrozumiemy przyczynę zła starającego się zniszczyć nasze
życie, zranić serce i czasem zrujnować
ciało, pogrążając je w przewlekłych
chorobach fizycznych i umysłowych. Ale
Bóg jest zawsze z nami. Każde z przyjętych doświadczeń, kiedy nas skłania do
refleksji, prowadzi nas do uświadomienia
sobie albo braku mądrości albo zuchwalstwa. Prawie wszystkie nasze ziemskie
błędy są wynikiem naszego pośpiechu,
niekontrolowanych namiętności oraz
nieopanowanych żądz.
Panie, jeśli zachowasz moje myśli i
czyny w świetle Twojej mądrości i jeśli
dasz mi siłę Twojej miłości, wówczas będę
chodzić Twoimi drogami dla osiągnięcia
szczęścia mojego życia i dla Twojej
większej chwały.
Niestety! Większość ludzi wybrała
zbieranie kąkolu zamiast dobrego ziarna i
podążanie za staczającym się w przepaść
światem. Gdy człowiek uświadamia sobie
własne szaleństwo często jest już za
późno. Mimo to Bóg jest zawsze przy nim
i czeka na rozpaczliwe wołanie o pomoc,
aby dotrzeć do nas w osobie przyjaciela,

chrześcijanina, przyjaciółki, księdza –
będących zawsze wysłannikami Jego
Prawdy i Miłości. Kapłan przybywa, aby
nam przypomnieć, że Bóg jest Miłością, a
Jego miłosierne serce wszystko wybacza
pokutującemu grzesznikowi, który godzi
się na obmycie, czyli przyjmuje wiarę
w Boga i podążanie za Nim, kocha Go
wystarczająco, naśladuje Jego mądrość i
miłosierdzie, poznaje prawdziwą wolność
miłości w prawdzie. Cierpliwość, o jaką
Bóg nas prosi w życiu, to cierpliwość,
która oznacza przyjmowanie innych
takimi, jacy są, a nie domaganie się na
siłę, aby byli natychmiast takimi, jakimi
chcielibyśmy, aby byli. Boża cierpliwość
wyraża się też w stałej nadziei, jaką Bóg w
nas pokłada. Jest to nadzieja Boga, który
liczy na nasze nawrócenie, pomimo tego,
że nieustannie upadamy i oglądamy się
wstecz. Wierzyć w człowieka to czekać,
tak jak Bóg, na chwilę, w której droga osoba się nawróci, aż dokona się widoczna
przemiana istoty, odtąd zmienionej przez
łaskę i zdecydowanej już żyć inaczej z
miłości do Chrystusa. Bóg jest cierpliwy,
gdyż kocha nas nieskończenie i nie przestaje wierzyć w nasze uświęcenie. Jedynie miłość pozwala pokładać nadzieję w
wynędzniałym człowieku; jedynie miłość
pozwala wierzyć, że człowiek zraniony i
zbuntowany może się przemienić. Jedynie miłość jest w stanie obudzić w nas
odwagę i wolę, które nie ustępują; bo
„jedynie miłość we wszystkim pokłada
nadzieję, wszystko znosi, wszystko
przetrzyma i nigdy nie ustaje” mówi św.
Paweł (1 Kor 13,7). Jaka jednak miłość
jest w stanie przetrwać w obliczu istot bezwzględnych, nieprzejednanych, leniwych,
zatwardziałych egoistów, nie okazujących
skruchy pyszałków! Chrystus daje nam z
krzyża nadzieję. Bóg nigdy nie opuszcza
Swojego dziecka. Stworzył je z miłości i
zbawił je z miłości. Wierzy, że jest zdolne
odpowiedzieć na Jego miłość, gdy upadnie na kolana i przyzna się do słabości i
niemocy, gdy porzuci życie bez Boga i
bez Jego łaski.
Człowiek traci nadzieję, gdy męczy go
własny nędzny stan i wciąż te same wady.
Jednak gdy przez łaskę zamieszkuje go
Bóg i Jego Duch Miłości, wtedy się już
nie zniechęca, lecz odżywia go niezwyciężona miłość Chrystusa w Eucharystii;
wtedy wie, iż jest w stanie kochać tak, jak
Jezus i trwając w jedności z Nim cierpliwie stawi czoła otoczeniu, w którym go
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dotąd drażniły oporne charaktery ludzi
zamkniętych na mądrość i miłość. Mocy
takiej miłości, czerpanej z Boga, nic się
nie oprze, gdyż każdy człowiek pragnie
kochać i być kochanym. Prawdziwe
szczęście to być kochanym i kochać tak,
jak Bóg chce, a nie – według własnej woli.
Nasza bowiem wola kieruje nas raczej ku
szukaniu zadowolenia i ludzkiej chwały, a
nie – ku szczęściu i chwale Boga. Prośmy
Pana, obecnego w Eucharystii, w której
nam Siebie pozostawił, abyśmy odzyskali
smak cierpliwości, umiłowanie cichości,
pragnienie zrozumienia i kochania innych
oraz pomagania im we wzrastaniu w tej
dojrzałości świętych, mających jedno
pragnienie: pozwolić się zamieszkiwać
przez Ducha Świętego tak, aby Bóg żył
w ludzkich sercach przez piękno Swojej
mądrości i łagodność Swojej miłości.
Ojciec François Zannini
Stella Maris, nr 432, str. 33
Przekład u franc.: Marta Z.

WAKACYJNE SPOTKANIA MODLITEWNE

Z „PRAWDZIWYM ŻYCIEM W BOGU”

Odbędą się tradycyjnie w pięknej
wsi Jaworki (Szczawnica).
Planowane terminy:
14-19.07; 11-16.08.2008.
Pobyt ma formę prywatnych rekolekcji dla osób czytających Orędzia
lub pragnących się z nimi zapoznać,
jak i dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o tym, jak założyć
grupę modlitewną „Prawdziwego
Życia w Bogu”. W czasie tego wakacyjnego pobytu będzie możliwość
głębszego poznania Orędzi dzięki
osobistej i wspólnotowej modlitwie,
lekturze, dyskusji oraz przystąpienia
do sakramentu pojednania.

Do godziny 12.15:
Jutrznia, śniadanie, modlitwa ró
żańcowa, Msza św., adoracja Naj
świętszego Sakramentu, spotkanie
modlitewne w formie kręgu biblijnego, błogosławieństwo i modlitwa na
Anioł Pański.
Popołudniu, po obiedzie: Czas na
spacery po pięknej okolicy Małych
Pienin; indywidualna modlitwa, lektura, odpoczynek.
Wieczorem: modlitwa różańcowa,
kolacja, projekcja filmu religijnego,
nieszpory, kompleta.
Dodatkowe informacje i zapisy
pod numerem telefonu: 0695532906
(PLUS).
Przyjazd w pierwszym dniu najpóźniej do obiadu (godz. 14), wyjazd
w ostatnim dniu – po śniadaniu.
Odpłatność: 235 zł. Dla niepracującej młodzieży: 185 zł. W tym pełne
całodzienne domowe wyżywienie i
noclegi w pokojach dwuosobowych z
łazienkami.
Przy zapisie i rezerwacji miejsca
wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 35 zł. Płatność na konto Wydawnictwa do 30 czerwca 2008:
1611402004000036023422 2480
(mBank, określając wpłatę należy
podać datę pobytu).
W razie rezygnacji z przyjazdu
zaliczka nie jest zwracana. Gdyby z
powodu nieprzewidzianych okoliczności turnus nie doszedł do skutku,
wtedy zwrócimy pieniądze.
Dom umożliwia pobyt małżeństw
oraz zarówno mężczyzn jak i kobiet,
osób duchownych i świeckich. Atmosfera rodzinna, małe grupy, maksymalnie 18-osobowe.
Zaproszenie jest skierowane do
osób od 18 roku życia. Nie ma żadnej możliwości przyjazdu rodzin z
dziećmi poniżej 18 roku życia ani
pozostania na czas dłuższy niż pobyt
rekolekcyjny.
ZAPRASZAMY!
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PROROCY? NAJPIERW...

MUSZĄ UMRZEĆ!

Kiedy mówię o prorokach mam na
myśli te osoby, których zadaniem jest
mówić, pisać i działać w imię Boga, osoby
bezpośrednio oświecone Jego Mądrością
i podtrzymywane Jego niezwyciężoną
miłością do ludzkości. Są to mężczyźni i
kobiety, dzieci i osoby starsze, konsekrowane i świeckie, które – poza nielicznymi
wyjątkami – napotkały na swej drodze
więcej cierni niż róż, więcej przeciwności niż pomocy, więcej pogardy aniżeli
zwykłej gotowości do ich wysłuchania.
Tacy byli prorocy Starego Przymierza,
podczas gdy prorocy Baala wydawali się
być bardziej szczęśliwi, ci, którzy głosili
przepowiednie przychylne dla rządzących. Tak było i z Jezusem, „prorokiem
Ojca” i z Jego współczesnymi, począwszy
od Jana Chrzciciela, a zakończywszy
na tych, których wspomina Ewangelia i
Dzieje Apostolskie oraz wszystkie pisma
Nowego Przymierza. A skoro tak się
działo ze współczesnymi Jezusowi oraz z
pierwszymi głosicielami Ewangelii, tak też
było w przypadku blisko stu proroków, których Duch Święty wzbudził w przeciągu
dwudziestu wieków istnienia Kościoła. To,
co zapowiedział Jezus spełniło się „Jeśli
Mnie prześladowali i was prześladować
będą” (zob. J 15,20).
Z pewnością to nie ludzie obierają
proroków dla swoich korzyści; ani też
nie czyni tego hierarchia kościelna, gdyż
mogłaby w związku ze sprawowaną przez
nich posługą nadawać im autorytet, który
im nie przysługuje, jak ma to miejsce w
przypadku kapłana. Bycie prorokiem to
otrzymanie charyzmatu od Tego, który
zawsze wybiera tego, kogo chce i kiedy
chce. Nie jest więc prorokiem ten, kogo
zwodzi demon lub ten, kto sam „ogłasza
się” wysłannikiem Najwyższego przez
swą zgubną naiwność. To Bóg z największą swobodą wybiera proroków do
wykonania małych lub wielkich misji, które
my określamy mianem „prywatnych”.
Misje te powołani do nich, wypełniają
owocnie, usilnie wierząc, oni – jako
pierwsi, w to zadanie, jakie zostało im
zlecone do wykonania, borykając się z
upokorzeniem i cierpieniem, z jakim misja
jest związana.
Wybrani do wypełnienia misji prorocy
oraz ci, których wybrał Bóg, aby byli ich
przewodnikami, wiedzą, że skoro sam
Jezus, z heroicznym posłuszeństwem
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Ojcu, przyjął podczas Męki gorzką żółć,
Jego zaś przeciwnicy szaleńczo wierzyli,
że Go uciszą, przybijając Go do krzyża,
to ta kropla żółci przygotuje także im
wieczne błogosławieństwo, przekraczające wszelkie pragnienie. Pamiętajmy
jednak, że fakt, iż prorocy świadomi są
zarówno bólu, jak i radości nie zmniejsza
odpowiedzialności tych, którzy przez
pychę, płytkość myślenia lub niewiedzę,
podważają Boży dar i ośmielają się przeciwstawiać Jego planom.
Mając do wyboru niezliczoną ilość
dawnych i obecnych pism, przytoczę
zaledwie trzy fragmenty. Pochodzą one z
traktatu Bruno Fisichella; z pism jednej z
największych mistyczek minionego wieku,
Marii Valtorty; z książki kardynała Martini,
napisanej w Mediolanie, kiedy był jeszcze
moim umiłowanym arcybiskupem.
Bardzo niewiele wiemy o proroctwach,
które stanowią jednak fundamentalną
część Kościoła, wraz z apostołami i
Magisterium. Według Bruno Fisichella,
istnieje wiele opracowań o prorokach
Starego Przymierza ale bardzo mało o
prorokowaniu w czasach istnienia Kościoła. Kościół istnieje dwa tysiące lat, a
znalazłem jedynie jedno niezbyt obszerne, nieśmiałe opracowanie poruszające
ten temat1. Dlaczego?
Oto fragment z traktatu „Jezus z
Nazaretu, proroctwo Ojca” Fisichella2:
„Jeszcze wiele czasu zajmie nam wejście
na drogę prowadzącą do zidentyfikowania
proroków oraz do pojęcia ich znaczenia.
Warunkiem jest jednak to, żebyśmy byli
przekonani, że warto podążyć tym tropem. Prorocy są przecież wciąż pośród
nas i proszą, aby usłyszano ich wołanie.
Tak Duch Święty przemawia do Swego
Kościoła. Nikt nie może pozwolić sobie na
pogardzanie proroctwami, a poświęcanie
więcej uwagi temu, co przemijające i
pozbawione sensu.
Należy się obawiać nie tyle braku
proroctw, ile braku naszej zdolności do
ich odczytywania. Prorocy żyją obok nas,
spotykamy ich każdego dnia. To oni wskazują nam drogę do składania owocnego
chrześcijańskiego świadectwa.
Powinniśmy się szczerze zapytać: czy
1 In Dammi il tuo Nience, Ks. 5, str.
109-115. Apostolato Mariano, Italie.
2 Gesù di Nazareth proofezia del Padre, Paoline, 2000, str. 9.

mamy jeszcze oczy zdolne dostrzec ich
obecność pośród nas i czy mamy uszy nastawione na słuchanie ich przesłania?
Jednak pytanie zasadnicze, jakie
się nasuwa koncentruje się nie tyle na
tożsamości dzisiejszych proroków ani
na formach urzeczywistnienia proroctw,
ile na zdolności rozpoznania proroków
oraz odpowiadania na ich wezwania. To
prawdziwy problem, jaki napotyka dziś
Kościół. Zadanie trudne, gdyż wydaje się,
że prorocy nabierają dla nas znaczenia
dopiero po swym odejściu z tego świata!
Pytania, jakie wywołują w nas ich przesłania, często wyjaśniają się dopiero po
ich śmierci. Dlaczego?...”
A oto fragment wyjęty z «Poematu
Boga-Człowieka», pism napisanych pod
natchnieniem przez Marię Valtortę, które
tak harmonijnie służą lepszemu zrozumieniu Pisma Świętego, a zwłaszcza
Ewangelii.
Tym zaś, którzy mówią, że prorocy nie
są potrzebni odpowiadam: „Kto może narzucić ograniczenia Najwyższemu Panu?”
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że
zawsze będą prorocy tak długo, jak długo
będzie człowiek. To są pochodnie pośród
ciemności nocy. To są ogniska pośrodku
zlodowaciałego świata. To dźwięk trąbek,
które budzą śpiących. To głosy, które
przypominają Boga i Jego prawdy, które
wpadły w zapomnienie i zostały zaniedbane z czasem, a niosą człowiekowi bezpośredni głos Boga, wzbudzając drżenie
emocji u zapominających, apatycznych
synów ludzkich. Inne będzie ich imię, lecz
podobna misja i ten sam los ludzkiego
bólu i nadprzyrodzonej radości. Biada,
gdyby nie było tych duchów, których
świat będzie nienawidził, a Bóg ukocha
je ponad wszystko! Biada, gdyby ich nie
było, żeby cierpieć i wybaczać, kochać i
pracować w posłuszeństwie Panu! Świat
uległby zniszczeniu pośród mroków, chłodu, w śmiertelnym letargu, w otępieniu
umysłowym, dzikiej i zezwierzęcającej
niewiedzy. Bóg więc będzie ich wzbudzał i
zawsze będą. I któż będzie mógł narzucić
Bogu, aby tego nie czynił? Ty, Sadoku?
Lub ty? Zaprawdę powiadam wam, że nawet duchy Abrahama, Jakuba i Mojżesza,
Eliasza i Elizeusza nie mogłyby narzucić
Bogu tych ograniczeń, a Bóg jeden wie,
jak święci byli oni i jakimi wiecznymi światłami są.» (Księga IV, wizja nr 222 „Jezus

wypowiada się o Sabei z Betlei” )
Ostatni fragment pochodzi z książki:
„Ważny przypadek wiary”4, którą kardynał
Martini, arcybiskup Mediolanu wysłał w
prezencie wszystkim kapłanom w diecezji, kiedy odchodził z urzędu. Napisał w
niej: „Widzimy wreszcie bardzo poważną
odpowiedzialność Sanhedrynu, Wielkiego
Kapłana, władzy, jaką uwypukla Gamaliel:
‘Nie ryzykujcie wypowiadaniem wojny
Bogu’. Za każdym razem, kiedy czytam
3

3 Poema del l’Uomo-Dio, t. 8. s.218.
4 Caso serio della Fede, Piemme, str.
259.

opis Męki Jezusa i księgę Dziejów Apostolskich jestem zmieszany stwierdzając,
że to właśnie władza religijna przeszkadza światłu w ukazaniu się. Oznacza to,
że sprawujący władzę w Kościele powinni
nieustannie zadawać sobie pytanie, czy
nie ma w nich jakiejś ciemności. Jedną
z przyczyn, dla której zrzekam się dobrowolnie po 22 latach pełnienia funkcji
arcybiskupa, to chęć odejścia, aby się
wyzwolić z lęku, że jestem współwinnym
ciemności, w konfrontacji z Ewangelią.
To prawda, jesteśmy wezwani do oce-
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niania. Jednak powinna nam zawsze
towarzyszyć obawa i świadomość, że do
naszego osądu przenika ludzki czynnik
zdolny blokować dzieło Boże, zamiast je
promować. Z pewnością, dzieło Boże jest
potężniejsze od nas, więc Pan zwycięży;
jeśli zaś się pomylimy, On nam wykaże
błąd. W każdym bądź razie, to bardzo
smutne znajdować się po stronie tych,
którzy przeszkadzają działaniu Ducha św.
i je spowalniają.”
Stella Maris nr 436 str. 20-21
Don Renzo del Fante

ORĘDZIA MATKI BOŻEJ

DLA PARAFII W MEDZIUGORJU I DLA ŚWIATA
z 25 marca 2008:
Drogie dzieci, zachęcam was
do pracy nad waszym osobistym
nawróceniem. Jesteście jeszcze
daleko od spotkania Boga w waszym sercu. Zatem poświęcajcie
w miarę możliwości więcej czasu
na modlitwę i na adorację Jezusa
w Najświętszym Sakramencie
Ołtarza, aby On przemienił was i
włożył w wasze serca wiarę żywą
i pragnienie życia wiecznego.
Wszystko przemija, drogie dzieci,
jedynie Bóg pozostaje. Ja jestem z
wami i zachęcam was z miłością.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na
moje wezwanie.
Doroczne orędzie dane Mirjanie Dragicević 18 marca:
Kilka tysięcy pielgrzymów zgromadziło się na modlitwie we Wspólnocie Cenacolo. Objawienie rozpoczęło się o 14:01 i trwało do 14:08.
Mirjana stwierdziła, że nigdy nie
widziała, aby Najświętsza Panna
zwracała się do nas w ten sposób. Wyciągała ramiona i z tak wyciągniętymi
rękoma mówiła:

Drogie dzieci, dziś wyciągam do
was ręce. Nie bójcie się ich przyjąć.
One pragną dać wam miłość, pokój
i pomóc wam w zbawieniu. Oto dlaczego, drogie dzieci, przyjmijcie je.
Napełnijcie moje serce szczęściem,
a Ja poprowadzę was ku świętości.
Droga, po której was prowadzę,
jest trudna, pełna doświadczeń i
upadków. Ja będę z wami i moje

ręce was podtrzymają. Bądźcie wytrwali, abyśmy na koniec tej drogi,
mogli wszyscy razem, z radością i
miłością, ująć za rękę mojego Syna.
Chodźcie ze Mną, nie lękajcie się.
Dziękuję wam.
z 25 lutego 2008:
Drogie dzieci, w tym czasie łaski
wzywam was na nowo do modlitwy
i do umartwienia. Niech wasz dzień
będzie utkany z małych gorliwych
modlitw za tych wszystkich, którzy
nie poznali miłości Boga. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje
wezwanie.
z 25 stycznia 2008:
Drogie dzieci, wraz z czasem
Wielkiego Postu zbliżacie się do
czasu łaski. Wasze serce jest jak
ziemia zaorana i przygotowana
na przyjęcie owocu, który będzie
wzrastał jako dobro. Wy, drogie
dzieci, jesteście wolni, aby wybrać
dobro lub zło. Oto dlaczego zapraszam was do modlitwy i postu.
Zasiewajcie radość, a owoc radości
zakiełkuje w waszych sercach dla
waszego dobra i inni zobaczą go
i otrzymają poprzez wasze życie.
Wyrzeknijcie się grzechu i wybierzcie życie wieczne. Ja jestem z wami
i wstawiam się za wami u mojego
Syna. Dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie.
z 25 grudnia 2007:
Drogie dzieci, z wielką radością
w sercu, przynoszę wam Króla

Pokoju, aby wam udzielił swego
błogosławieństwa. Wy, adorujcie
Go i dajcie czas Stwórcy, za którym
tęskni wasze serce. Nie zapominajcie, że jesteście przechodniami na
tej ziemi i że rzeczy mogą wam dać
małe radości, tymczasem poprzez
mojego Syna otrzymujecie życie
wieczne. Oto dlaczego jestem z
wami, aby was zaprowadzić do
tego, za czym tęskni wasze serce,
Dziękuję, że odpowiedzieliście na
Moje wezwanie.
Doroczne orędzie dane
Jakowowi 25 grudnia 2007:
Matka Najświętsza ukazała mu
się z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. Objawienie rozpoczęło się o
14.29 i trwało 6 minut. Matka Boża
powiedziała:

Drogie dzieci, dziś w szczególny
sposób zachęcam was do otwarcia
się na Boga i do tego, aby każde z
waszych serc stało się dziś miejscem narodzenia Jezusa. Drogie
dzieci, przez cały ten czas, kiedy
Bóg pozwala mi być z wami, pragnę was doprowadzić do radości
waszego życia. Drogie dzieci, jedyną prawdziwą radością waszego
życia jest Bóg. Oto dlaczego, drogie
dzieci, nie szukajcie radości w rzeczach tej ziemi, ale otwórzcie wasze
serca i przyjmijcie Boga. Wszystko
przemija, drogie dzieci, jedynie
Bóg pozostaje w waszym sercu.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na
moje wezwanie.
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W MEDZIUGORJU
LUDZIE NAWRACAJĄ SIĘ
DO BOGA
W roku 1988, gdy jeszcze byłem
biskupem w Luizjanie, miałem zaszczyt
przeżyć w Rzymie moją pierwszą wizytę
u Sługi Bożego, Ojca Świętego Jana
Pawła II. W towarzystwie innych biskupów z Luizjany, zostałem zaproszony na
obiad, tak jak miał to w zwyczaju czynić
Jan Paweł II. Razem było nas przy stole
ośmiu. Zupa została podana. Biskup
Stanley Ott z Baton Rouge, który już dziś
nie żyje, zapytał wtedy Ojca Świętego:
”Co sądzi Ojciec Święty o Medziugorju?”.
Na co on odpowiedział:
„Medziugorje! Medziugorje! Medziugorje! W Medziugorju dzieją się same
dobre rzeczy, ludzie modlą się, spowiadają, uwielbiają Jezusa w Najświętszym
Sakramencie i nawracają się do Boga.
Wydaje się, że w Medziugorju dzieją się
naprawdę tylko dobre rzeczy.”
Na tym rozmowa się zakończyła i
przeszliśmy do innych tematów. Niemniej
jednak doskonale utkwiła mi w pamięci
zręczna i rozważna odpowiedź Ojca
Świętego.

PIELGRZYMKA
PEŁNA TAJEMNIC

W październiku 2006 roku miałem
okazję odwiedzić Medziugorje. Przyjaciel,
którego znam od pięćdziesięciu lat, Jim
McHale z Connecticut, długo marzył o
tym wyjeździe. Jednakże jego żona nie
mogła jechać z różnych powodów, przede
wszystkim z powodu przygotowań do wesela córki w Nowym Jorku. Polecieliśmy
samolotem do Amsterdamu, dalej do
Pragi i przez Węgry do Splitu. Tu spędziliśmy dwa dni. Następnie jechaliśmy
wzdłuż wybrzeża adriatyckiego, przez
góry, do Medziugorja w Bośni-Hercegowinie. Niezwykłą przygodą jest już sama
podróż do małej wioski, która tylko dzięki
objawieniom stała się znana na całym
świecie. Mieliśmy szczęście poznać wtedy panią Stephanie Percić z Minneapolis,
która była na swojej setnej pielgrzymce
razem z grupą z Twin Cities, z Crookston,
z Duluth i innych krajów. Czuliśmy się
raźniej, ponieważ była ona już znana
wśród mieszkańców. Droga ze Splitu
do Medziugorja była wspaniała. Trasa
prowadzi wzdłuż wybrzeża, górami. Niektóre odcinki wydają się niebezpieczne,
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ale piękno okolic wprawiało nas w
autentyczne zdumienie. Dotarliśmy
na miejsce w piątkowe popołudnie.
Przy końcu tygodnia, w Medziugorju
było około 30-40 tysięcy pielgrzymów,
co zrobiło na mnie ogromne wrażenie.
Przybyli ze wszystkich stron świata:
z Europy, ze Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Filipin, najliczniejsza grupa
pielgrzymów przybyła z Włoch. Wczesnym rankiem w sobotę spotkaliśmy się
z osobą, której objawia się Matka Boża.
Muszę powiedzieć, że wszystko, co
mówiła, było bardzo mądre, roztropne.
Jeden ze słuchaczy zadał pytanie odnośnie do Komunii świętej, przyjmowanej
na rękę. Odpowiedź była jednoznaczna i
prosta: „Proszę zachować posłuszeństwo
Kościołowi, w ten sposób nie będą pojawiały się wątpliwości”. Dla mnie osobiście
wyjątkowym przeżyciem była posługa w
konfesjonale, każdego popołudnia od
godziny 17 do 22, a nawet do 22.30.
Czterdziestu sześciu księży słuchało spowiedzi w różnych językach. Wielką łaską
jest to, że ludzie w Medziugorju nawracają się do Boga. Przechodziłem obok i
widziałem ludzi czekających w kolejkach
do 26 konfesjonałów, w których siedzieli spowiednicy, a innych dwudziestu
spowiedników wysłuchiwało spowiedzi
w przenośnych, prowizorycznych konfesjonałach. Tak samo było w sobotnie
popołudnie, gdy słuchałem spowiedzi w
języku angielskim. Także kaplica adoracji
zrobiła na mnie duże wrażenie. Ludzie
wchodzili i wychodzili, modlili się do Boga
obecnego w Eucharystii. Uporządkowany
program dnia przebiegał w spokojnej atmosferze. Grupy wiernych odmawiały na
ulicach różaniec. W niedzielne południe
odprawiałem mszę świętą jako główny
celebrans. Kościół był przepełniony.
Wokół kościoła stały po trzech stronach
ławki, skąd także można było słuchać
mszy św. Poruszyła mnie bardzo głęboka
wiara tylu ludzi.

WEWNĘTRZNA
TĘSKNOTA

W październiku, gdy obchodziliśmy
wspomnienie św. Ignacego z Antiochii
przeczytałem, że napisał on w swoim
liście do Rzymian: „Jest we mnie żywe

Świadectwo arcybiskupa
Harry’ego Josepfa Flynna
z St. Paul,
Minneapolis, USA
źródło, które głęboko w sercu mówi:
przyjdź do Ojca”. We wszystkich pielgrzymach tkwi coś z tej tęsknoty, która woła
„przyjdź do Ojca”. Pokazują ją w swojej
pobożności, w miłości do Maryi i Jezusa.
Wołanie tkwi głęboko w sercu każdego
z nas. W poniedziałkowe przedpołudnie
nasza pielgrzymka dobiegła końca. W
kaplicy adoracji odprawiłem mszę św.
dla pielgrzymów, była tam także Stephanie Percić. Silna wiara pielgrzymów
i ich postanowienie modlenia się za całą
archidiecezję bardzo mnie poruszyły i
uszczęśliwiły.
Rozważając to wszystko, wspominam
słowa Jana Pawła II, które wypowiedział
podczas posiłku pewnego dnia roku
1988: „Medziugorje! Medziugorje! Medziugorje! Wydaje się, że w Medziugorju
dzieją się naprawdę tylko dobre rzeczy.
Ludzie nawracają się do Boga...”
*
Wyjazdy do Medziugorja
organizuje przez cały rok

Biuro pielgrzymkowoturystyczne „HALINA”
posiadające koncesję
i doświadczenie.
Informacje i zgłoszenia:
ul. 1 Maja 18, 41-706 Ruda Śląska
Tel./fax: 0322426833
Tel./fax: 0322422390
Tel.: 0327889036; 0323406476;
0327885326;
tel. kom: 0601471527; 0501340285;
0698967995.
bpt_halina@poczta.onet.pl;
biuro@halina.com.pl.
http://www.halina.com.pl

Słowo o historii
Od 24 czerwca 1981 Matka Boża objawia się jako
KRÓLOWA POKOJU w Medziugorju. Jest to wieś
w Hercegowinie, w diecezji Mostar. Codzienne objawienia trwają do dziś. Ci widzący, którym Maryja
przekazała już dziesięć tajemnic, mają objawienia
zasadniczo tylko jeden raz w roku. Wszyscy spotykają się z pielgrzymami, przekazują orędzie Maryi,
podróżując po całym świecie. Każdego 25 dnia miesiąca Marija Pavlović otrzymuje orędzie dla parafii
w Medziugorju i dla świata.
W jednym z pierwszym objawień Maryja powiedziała: «Jestem Królową Pokoju. Świat żyje w grzechu. Jeśli będzie tak dalej postępował, koniec będzie
tragiczny. Tylko w pokoju można znaleźć zbawienie,
a pokój osiągnie się tylko wtedy, gdy odnajdzie się
Boga (...) Nawróćcie się, nie zwlekajcie, bo nie wiecie, co Pan Bóg dopuści na świat (...) Bóg nie chce,
aby ludzkość cierpiała i ginęła; przyjmijcie poważnie moje prośby.»
Medziugorje, dzięki obecności Matki Bożej i
ożywionemu życiu modlitwy, zostało ochronione
w trwającej w Jugosławii wojnie, choć jeden z generałów serbskich powiedział, że jego celem w tej
wojnie jest zniszczenie Medziugorja...

1/2008
Orędzie Matki Bożej w Medziugorju zawiera między
innymi 5 środków walki z szatanem, porównanych przez
Maryję do 5 kamyków Dawida, dzięki którym pokonał
on Goliata:
– Modlitwa, zwłaszcza: Różaniec Święty
– Eucharystia, jeśli to możliwe: codzienna
– Post (o chlebie i wodzie w środy i piątki); inne
wyrzeczenia przez wzgląd na miłość do Boga
– Lektura Pisma Świętego
– Spowiedź Święta, przynajmniej co miesiąc

***

Pragnącym dowiedzieć się więcej
polecamy nasze wydawnictwa
o Medziugorju:
„Tryptyk Królowej Pokoju” – film, DVD
promocyjna cena: 25 zł (lub VHS - 15 zł)
„25 lat z Królową Pokoju” – film DVD cena promocyjna 25 zł lub VHS; film z rocznicy objawień
„Tryptyk Królowej Pokoju” CD mp3 (nagranie
dźwiękowe) wraz z innymi objawieniami maryjny
mi w XIX/XX w. i Różańcem św.; cena: 13 zł
„Z Maryją w szkole miłości i świętości” CD mp3
rekolekcje s. Emmanuel Maillard (dostępne także
na 5 kasetach audio - 30 zł) cena CD: 10 zł
Przesłanie z Medziugorja. Synteza (1981-2006),
książka prezentująca (w układzie tematycznym)
wszystkie Orędzia Matki Bożej jako szkołę
prowadzącą do świętości, cena: 10 zł

Foto: Jacek Puto
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PRYWATNE OBJAWIENIA MARYJNE
I ROZSZERZANIE SIĘ KULTU SERCA
MARYI W KOŚCIELE
Kult Serca Jezusa
u źródeł kultu
Serca Jego Matki
Początki kultu prywatnego, który zaczyna przybierać zorganizowaną formę,
zarysowują się na początku XII w. wraz
z rozwojem kultu Męki Pańskiej. Pobożność chrześcijańska wyrażająca się w
dziele odkupienia oraz w kulcie, zawsze
ściśle łączyła Jezusa z Maryją. Czcząc
Jezusa jako „Męża boleści”, zrozumiałą
jest rzeczą, że zaczęto równocześnie
czcić Maryję jako „Matkę boleści”. Cierpienie Chrystusa i współcierpienie Maryi
złożyły się na jedno dzieło zbawienia. W
tym znaczeniu pisze św. Albert Wielki:
„Jak cały świat zaciągnął z przyczyny
cierpienia dług wobec Boga, tak z przyczyny współcierpienia zaciągnął dług
wobec Maryi”.1 Z tego też względu w ślad
za rozwijającym się kultem rany boku
Chrystusa, przez co rozumiano Jego
zranione Serce, zaczął się szerzyć kult
bolejącego i cierpiącego Serca Maryi,
której duszę również „przeniknął miecz
boleści”.
Pomimo że kult Serca Maryi rozwinął
się z kultu Serca Jezusa, to jednak nie
pozostał on bez wpływu na charakter
nabożeństwa do Serca Jezusowego. W
Średniowieczu wierni czcząc Chrystusa
cierpiącego głównie zwracali uwagę na
zewnętrzną stronę Jego boleści. Zachwycano się jaskrawymi, drastycznymi
opisami różnych przejawów Jego męki.
W tamtej epoce powstawały różne nabożeństwa do poszczególnych narzędzi,
którymi zadawano rany Chrystusowi.
Jednak pod wpływem kultu Matki
boleści zaczęto zwracać większą uwagę
na duchową stronę cierpienia. Przecież
Maryja nie odniosła żadnych cielesnych
ran, a mimo to była powszechnie uważana za Królową męczenników, w taki
oto sposób przeniesiono powoli kult na
Serce Chrystusowe, z serca zaś rozwinął się kult miłości, która aktom ludzkim
także i cierpieniu nadaje właściwą wartość. Zauważamy, że kult Serca Jezusa i
kult Serca Maryi tak w swym powstaniu,
jak i rozwoju ściśle się ze sobą łączą i
wzajemnie uzupełniają.
1 L. Krupa, Kult Serca… dz. cyt., s. 86.
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W tym okresie znajdujemy niewiele
śladów kultu Serca Maryi, najczęściej
są to modlitwy jako ćwiczenia zbiorowe
praktykowane zwłaszcza w zgromadzeniach zakonnych. Są to pobożne zwroty
do Serca Maryi jako Matki Miłosierdzia.
Kult ten był rozwinięty bardzo słabo,
gdyż był w cieniu rozwijającego się kultu
Serca Jezusa.
Wielkie mistyczki
w szkole Serca Maryi
Początek prywatnego kultu Serca
Maryi odnajdujemy w prywatnych objawieniach św. Mechtyldy z Hackeborn, św.
Gertrudy i św. Brygidy. Bez względu na
to, jaki charakter przypiszemy pismom
tych wielkich mistyczek, to zawsze będą
one historycznym dowodem na istnienie
kultu Serca Maryi w tamtej epoce.
W objawieniach św. Mechtyldy
z Hackeborn (zm. ok. 1298), ksieni
SS. Benedyktynek, znajdujemy obok
słów uwielbienia dla Serca Maryi i
Jego godności, wyraźne zalecenia, by
temu Sercu oddawać należną cześć:
„polecenie, ofiarowanie, poświęcenie i
oddanie swego serca najświętszemu i
najczystszemu Sercu Maryi”,2 zwraca
się do niej w widzeniu Chrystus. Sam
też Zbawiciel poucza ją, w jaki sposób i
dlaczego powinna czcić Serce jego Matki. Mianowicie powinno być One czczone
ze względu na to, że jest przebogate we
wszystkie dobra nader pożyteczne dla
ludzi, że jest najczystsze, najpokorniejsze, najpobożniejsze, najbardziej miłujące Zbawiciela i że dzięki temu zasłużyło
sobie na to, iż w Nim dokonało się wcielenie Słowa Bożego; że jest najbardziej
gorejące miłością Boga i bliźniego, że
najlepiej zachowało tajemnice dotyczące
życia Jej Syna, że jest najcierpliwsze,
najwierniejsze i że ustawicznie modli się
za Kościół i za ludzi.
Sama Najświętsza Maryja Panna w
objawieniach odkryła św. Mechtyldzie
wewnętrzne piękno swego Serca. Opisuje to święta w następujący sposób:
2 G. Geenen, Les antécédents doctrinaux et historiques de la consécratoin
du monde au Coeur Immaculé de Marie,
dans Maria t. I, pod red. H. Manoir, Pa
ris 1949, s. 853.

„Kiedy śpiewano wiersz Auro veritis
intus... będziesz odziana wewnątrz złotem, otworzyło się Serce Najśw. Panny
i wyszły z niego dwa promienie, które
napełniły obydwa chóry. I było mi dane
pozdrowić Serce Najśw. Dziewicy w tych
przymiotach, w których jest Ono dla nas
najbardziej pożyteczne ze wszystkich
serc po Chrystusie, najpierw w Jego
pragnieniu, jakie miał ponad wszystkich
Patriarchów i Proroków do człowieczeństwa Chrystusowego. Po drugie w
miłości, gdyż dzięki swej najgorętszej
i najpokorniejszej miłości Maryja stała
się Matką Boga. Po trzecie w pobożności, słodyczy, z jaką tak czule żywiła
Dziecię Jezus. Po czwarte w gorliwym
zachowywaniu słów Chrystusowych. Po
piąte jako wzór w cierpliwości w męce
Chrystusa. Po szóste w troskliwej modlitwie i trosce o Kościół. Po siódme za
to, czego codziennie dokonuje w niebie
wobec Trójcy Świętej przedstawiając Jej
nasze życzenia”.3
Zauważamy, że motywem kultu, który św. Mechtylda stawia na pierwszym
miejscu, jest „użyteczność” Serca Maryi
dla ludzi. Jest to zresztą ten sam motyw,
jaki podaje ona odnośnie do kultu Serca Jezusa. Serce Jezusa pragnie ona
uczcić w Jego „bożej dobroci”, gdyż jest
Ono „źródłem i początkiem wszelkiego
dobra”. Sercu Maryi oddaje cześć dla
Jego „obfitości wszelkich dóbr, które są
wiernym nader pożyteczne”.4
Św. Gertruda z Eisleben (12561302), krewna św. Mechtyldy, nieco
głębiej ujmuje wzniosłość i godność
Serca Maryi. Jest Ono jej zdaniem
godne czci nie tyle „dla obfitości dóbr”,
z których wierni mogą korzystać, ile
raczej dlatego, że przez swą niewinność
i miłość jest przedmiotem upodobania
nie tylko Jej Syna jako Boga - człowieka, ale także całej Trójcy św. I tak
widziała jak Dziecię Jezus „ssało Serce
Matki Dziewicy z największą rozkoszą”.
Przez to symbolicznie Chrystus dawał
św. Gertrudzie do zrozumienia, że ,jak
człowieczeństwo Jezusa żywiło się Jej
mlekiem dziewiczym, tak Jego Bóstwo w
3 Tamże,
4 Tamże,
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tym najniewinniejszym i najbardziej kochającym Sercu z radością znajdowało
ukojenie i upodobanie”. Zjednoczenie
zaś Maryi z Trójcą św. widziała św.
Gertruda symbolicznie przedstawione
pod postacią „trzech strumieni, które
wychodziły, jeden od Ojca Przedwiecznego, drugi od Syna, a trzeci od Ducha
św. i przenikały Serce Dziewicy Matki, a
potem wychodząc zeń z wielką gwałtownością wracały, skąd wyszły. To oddanie
się Trójcy św. Najświętszej Maryi Pannie
oznaczało - zdaniem św. Gertrudy że
jest Ona po Ojcu najpotężniejsza, po
Synu najmędrsza, a po Duchu św. najłaskawsza” .5
W objawieniach św. Brygidy Szwe
dzkiej (1303-1373), wielkiej mistyczki
Skandynawii, znajdujemy pewne ślady
kultu Serca Maryi. Św. Brygida żyje
prawie sto lat później, ale jej pisma
zasługują na wzmiankę, dlatego, że żyje
ona w innym środowisku, to znaczy w
Szwecji i podaje nową koncepcję kultu,
którą przyjmą niektórzy propagatorzy,
mianowicie cześć Sercu Jezusa i Maryi
jako jeden przedmiot: „ponieważ Maryja i
Jezus odkupili rodzaj ludzki jednym i tym
samym sercem”.
Szczególnie należy zwrócić uwagę
na jej modlitwę do Serca Maryi. Jest to
tak zwana „Quarta oratio renelata”, w
której święta, zwracając się do poszczególnych części Ciała Maryi, pozdrawia
też i Jej Serce. „O Pani moja, radości
serca mego, Panno Maryjo – modli się
– niech będzie pochwalone i uczczone
najchwalebniejsze Serce Twoje, które
ponad wszelkie stworzenia nieba i ziemi
najbardziej szukało czci Bożej, którego
płomień miłości sięgnął na wysokość
niebios do Boga Ojca i dlatego Syn
Boży od Ojca wraz z działaniem Ducha
św. zstąpił do chwalebnego Twego łona,
nie odłączywszy się przecież od Ojca,
chociaż według rozporządzenia Boga
w Twoich dziewiczych wnętrznościach
najchwalebniej przyjął ciało ludzkie”.6
Nie należy jednak zbytnio przeceniać
roli św. Brygidy jako czcicielki Serca
Maryi. Kult Serca Maryi nie zajmuje w
jej pismach uprzywilejowanego miejsca.
W powyższej modlitwie święta pozdrawiając wszystkie inne członki i wszystkie
części ciała Najświętszej Maryi Panny,
pozdrawia też i Jej Serce bez specjalnego jego wyróżniania.
Mistycy Średniowiecza
Do czcicieli Serca Maryi możemy tak5 Tamże,
6 L. Krupa, Kult Serca… dz. cyt., s. 89.

że zaliczyć bł. Hermana z zakonu Dominikanów. Nie wiemy jednak, czy kult ten
rozwijał się w klasztorze drogą normalnych codziennych ćwiczeń zakonnych,
czy też bł. Herman działał pod wpływem
prywatnych objawień. Czas w jakim żył
(ok. 1245) jest zbyt wczesny, by mógł
on korzystać z objawień św. Metchyldy,
z drugiej jednak strony widać jego wielką
zależność od nich. Wydaje się jednak,
że odznaczał się on nie tylko osobistym
nabożeństwem do Serca Maryi, ale że i
wśród innych, zwłaszcza wśród swoich
współbraci je propagował, skoro kronika
zakonu zwraca specjalną uwagę na
niego jako czciciela Serca Maryi. Charakterystyczne dla jego kultu jest to, że
czcił on Serce Maryi jako Serce pałające
taką miłością Boga, że dzięki tej miłości
zostało przyśpieszone dzieło zbawienia
ludzkiego; Serce, od którego nie ma nic
świętszego i nic pożyteczniejszego dla
rodzaju ludzkiego po Sercu Jezusa; Serce, które z niezrównaną odpowiedzialnością podjęło się wychowania Dziecięcia
Jezus i zachowało przez trzydzieści lat
wszystkie Jego słowa.7
Objawienia wielkich mistyków Średniowiecza wywarły bezsprzecznie
silny wpływ na rozwój prywatnego
nabożeństwa do Przeczystego Serca
Maryi. W tym czasie były one bardzo
rozpowszechnione i cieszyły się wielką
popularnością i autorytetem. Na pewno
były częściej czytane i znane, zwłaszcza
w klasztorach, niż dzieła teologiczne
ówczesnych mistrzów scholastyki.
Do czasów św. Bernardyna ze
Sieny (zm. 1444) teoria kultu wcale
nie była rozwinięta. Do tego czasu nie
określono właściwego przedmiotu kultu.
Spotkaliśmy wprawdzie wiele pięknych
uwag o Sercu Maryi, pod tą nazwą zazwyczaj jednak rozumiano miłość Matki
Najświętszej bez specjalnego zwracania
uwagi na Jej cielesne Serce.
Św. Bernardyn jako pierwszy w
swoim dziele „Sermo IX De Visitatione”
daje nam ścisłe określenie przedmiotu
kultu, ujętego w tak treściwą formę, że
właściwie w niej zawarte jest już wszystko, co następne wieki tylko rozwinęły.
Dzieło św. Bernardyna możemy uznać
za pierwszą rozprawę na temat kultu
Serca Maryi.
Określenia św. Bernardyna są tak
krótkie i dosadne, że konieczna jest głębsza analiza. Na początku trzeba podkreślić, że autor nie uważa serca za organ
i źródło uczucia. Według niego serce

jest siedzibą krwi i ciepła, a przez to dopiero jest też mieszkaniem „uczuciowej
miłości”. Uczucie nie powstaje wprost –
jego zdaniem – w sercu, ale pośrednio
przejawia się w nim, o ile znajduje w nim
pewien oddźwięk. Przedmiotem kultu
jest jednak serce materialne, ale jako
naczynie, ognisko miłości bożej, jako
komora, z której wychodzi najgorętszy
płomień miłości. Pierwszorzędnym zaś
przedmiotem kultu jest miłość Maryi,
która skupia się w Jej cielesnym Sercu i z
którego mocą swej wewnętrznej prężności przejawia się w Jej duchowym życiu.
Nie chodzi tu o miłość, która rodzi się w
zmysłach, ale o gorejącą miłość bożą w
cielesnym sercu.
Tak pojęty przez św. Bernardyna
przedmiot kultu ma znacznie szerszy
zakres, niż serce fizyczne. Pod jego
pojęcie podciąga on także duszę Maryi,
a nawet całą Jej osobę. Wprawdzie nie
znajdujemy u świętego tych ścisłych teoretycznych rozróżnień, są one owocem
późniejszych dyskusji, ale tkwią one w
jego nauce.
Stosunek serca cielesnego Maryi do
Jej miłości mamy określony w następującym tekście: „U Mateusza w rozdziale
12, mówi Pan: Dobry człowiek z dobrego
skarbca wydobywa dobre rzeczy. To
zdanie będzie tematem naszego rozważania. Któż bowiem wśród zwykłych
ludzi może być lepszym człowiekiem od
Tej, która zasłużyła, by być Matką Boga,
która przez dziewięć miesięcy w swoim
Sercu i w swoim łonie gościła samego
Boga? Jakiż skarb lepszy od samej miłości bożej, którym ogniste Serce Dziewicy
gorzało? Z tego właśnie Serca, jakoby
z pieca bożego żaru, błogosławiona
Dziewica wydała dobre słowa, tj. Słowa
najgorętszej miłości. Jak bowiem z naczynia pełnego najznakomitszego wina
może pochodzić tylko najlepsze wino;
albo jak z pieca największego żaru wychodzi tylko ogień gorejący, tak właśnie z
Matki Chrystusa mogły wyjść tylko słowa
najwyższej i najbardziej bożej miłości i
bożego żaru”.8
Wyrazem zaś doskonałej miłości Maryi jest siedem „słów” wypowiedzianych
przez Nią, a zanotowanych w Ewangelii:
„Z aniołem dwa razy mówiła” (Łk 1), „Jakoż się to stanie...”, „Oto ja służebnica
Pańska...”; z Elżbietą również dwa razy
(Łk 1): „Uwielbiaj duszo moja Pana...”; z
Synem także dwa razy. Raz w świątyni
(Łk. 2): „Synu cóżeś nam uczynił?”; także
raz ze sługami (J 2): „cokolwiek powie

7 Tamże,

8 Tamże,
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wam, czyńcie” ...Te siedem słów... to
jakby siedem płomieni Jej ognistego
Serca”.9
Słowa te były tylko znakiem tego, co
działo się w Jej duszy: „W duszy Najśw.
Dziewicy taka była słodycz miłości, że
nie mogła o niczym innym mówić, jak
tylko o miłości Boga i wydawała z najświętszej komory Serca swego najgorętszy płomień miłości wymowy bożej, na
podobieństwo gorejącego pieca, który
taki płomień wyrzuca, jaką posiada moc
żaru ognia”.10
Widzimy więc, że św. Bernardyn
ze Sieny na pierwszym miejscu stawia
miłość Maryi, łączy ją jednak ściśle z Jej
dziewiczym cielesnym Sercem, w którym
ta miłość mieści się. Żaden z teologów
dotychczas nie określił tak ściśle i jasno
przedmiotu kultu Serca Maryi, słusznie
należy się św. Bernardynowi zaszczytny tytuł doktora Niepokalanego Serca
Maryi.
Kolejne wieki
dostrzegają piękno Maryi
Od tego czasu u różnych pisarzy, tak
mistyków jak i teologów spotykamy wiele
pięknych myśli o Sercu Maryi, wiele
osobistych wynurzeń, świadczących, że
ten kult nie tylko istniał, ale coraz więcej
rozszerzał się. Wśród, tych którzy przyczynili się do rozwoju kultu Serca Maryi
w XV i XVI wieku, można jeszcze wymienić Marka Villare, św. Filipa Néri, Jana
Gerson, św. Laurenta Justinien, który, w
bardzo poetycki sposób określił Serce
Maryi „Serce Dziewicy jako najbardziej
przejrzyste lustro Męki Chrystusa i doskonały obraz Jego śmierci”.11
Na szczególne wyróżnienie zasługuje nauka św. Franciszka Salezego
(1567-1622) nie tylko dlatego, że ów
Doktor Kościoła tak swymi pismami, jak
i powagą przyczynił się do ugruntowania
i rozszerzania kultu Serca Maryi, ale
także, że jego ideę kultu później przejęli
św. Jan Eudes i Galliffet. Nie napisał on
wprawdzie oddzielnego traktatu o Sercu
Maryi, ale z uwag i myśli, jakie nam na
ten temat pozostawił w swoich dziełach,
możemy odtworzyć jego pogląd na to
zagadnienie.
Przede wszystkim pojęciu serca
nadaje on szersze znaczenie i rozumie
przez nie duchową miłość. Daje temu
wyraz, gdy uzasadnia, że Maryja wraz
z Jezusem stanowiła dzięki wzajemnej
9 Tamże,
10 Tamże,
11 B. Margerie, Le Coeur dz.cyt., s. 49.
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miłości „jedność serca, duszy i życia”.12
„Pan nasz i Pani nasza – pisze – były
to wprawdzie dwie osoby, ale w jednym
sercu, w jednej duszy, w jednym życiu i
jeśli węzeł miłości tak łączył i jednoczył
pierwszych chrześcijan, że tak o tym św.
Łukasz zapewnia, mieli oni tylko jedno
serce i jedną duszę to, o ile więcej my
mamy powód mówić i wierzyć, że Syn
i Matka, nasz Pan i nasza Pani, mieli
jedną duszę, jedno życie?”13
Wsłuchując się w słowa św. Pawła,
wielkiego Apostoła, który tak odczuwał tę
jedność i łączność miłości między nim a
swoim Mistrzem, że wyznaje, iż żyje on
tylko życiem Chrystusa ,,żyję ja, lecz nie
ja, lecz Jezus Chrystus we mnie. O ludu!
Ta jedność, to zlanie się, łączność serc
była tak wielka, że kazała wypowiedzieć
św. Pawłowi te słowa; nie można jednak
jej równać z jednością, jaka była między
Sercem Syna Jezusa i Sercem Matki
Maryi, gdyż miłość, jaką darzyła swego
Syna, przewyższała miłość, jaką św.
Paweł darzył swego Mistrza i to o tyle,
o ile nazwa matki i syna w przedmiocie
uczuć jest doskonalsza od nazwy mistrza i sługi. Dlatego, jeśli św. Paweł żył
tylko życiem Pana naszego, tak samo
nasza Pani żyła tym samym życiem,
ale znacznie doskonalej, w wyższym
stopniu, bardziej całkowicie”.14
Te same myśli, prawie w tych samych
słowach powtarza później w swoim
najważniejszym dziele - pisanym od
1607 do 1616 roku - jakim jest „Traité de
l’Amour de Dieu”, który można nazwać
syntezą myśli tamtej epoki na temat
Niepokalanego Serca Maryi i kończy je
stwierdzeniem: „że to nie była już tylko
łączność, ale jedność Serca, duszy i
życia między tą Matką a tym Synem”.15
Ta idea jedności Serca Jezusa i Maryi będzie się powtarzać w historii kultu
aż do roku 1765, kiedy to ostatecznie
zostanie przez Stolicę Apostolską zatwierdzony kult Serca Jezusa, a tym
samym zostanie od niego oddzielony
kult Serca Maryi.
Miłości Maryi nie pojmował jednak
św. Franciszek Salezy abstrakcyjnie, w
oderwaniu i niezależnie od Jej Serca cielesnego. Właśnie w sercu materialnym
ta miłość duchowa ma swe oparcie i w
nim się rozwija. Tę myśl jasno wyraża,
gdy sercu cielesnemu w stosunku do
miłości przypisuje taką rolę, jaką spełnia
12 L. Krupa, Kult Serca... dz.cyt., s. 90.
13 Tamże,
14 Tamże,
15 V. Jurga, La devotion au Coeur Immaculé de Marie, Watykan 1956, s. 13.

drogi kamień „azbest” w stosunku do
światła, którym błyszczy: „Jak on dzięki
swej niespotykanej właściwości - pisze zatrzymuje na stałe ogień raz otrzymany,
tak samo Serce Dziewicy na zawsze
pozostaje zapalone świętą miłością,
którą Ona otrzymała od swego Syna,
z tą jednak różnicą, że ogień azbestu
wprawdzie nie może być zgaszony, ale
nie może też się i powiększyć, święte zaś
płomienie Dziewicy nie mogą ni zginąć,
ni zmniejszyć się, ani pozostać w tym
samym stanie; nie przestaną nigdy w
sposób niewiarygodny wzrastać aż do
nieba, skąd wzięły swój początek. W
ten sposób sprawdza się, że ta Matka
jest Matką pięknej miłości tzn., że jest
najmilszą, najbardziej kochającą, jak i
najbardziej kochaną Matką tego jedynego Syna, który jest tak samo najmilszym,
najbardziej kochającym,najbardziej
kochanym Synem tej Matki”.16
Tak pojęte cielesne Serce Maryi, dla
swych przymiotów, szczególnie zaś dla
swej czystości „dzięki której zostało przeznaczone do doskonałej świętej miłości” i
dla swej dziewiczości, która przewyższa
nawet „dziewiczość aniołów” - jest godne
najwyższej czci: „Dziewiczość Jej Serca
i Jej Ciała była większa i bardziej godna
czci niż dziewiczość aniołów. Dlatego
to właśnie Jej duch nie podzielony, jak
mówi św. Paweł (1 Kor 7, 32-34), cały był
zatopiony w myślach o rzeczach bożych,
by Bogu się spodobać. Czegoż więc ta
miłość macierzyńska najgwałtowniejsza,
najczynniejsza i najgorętsza ze wszystkich miłości, nie znająca zmęczenia ni
dosytu, czegoż nie mogła dokonać w
sercu ludzkim Maryi, dla Serca takiego
Syna”.17
W tym krótkim zarysie mamy ujętą
naukę św. Franciszka Salezego o Sercu
Maryi. Mamy określony jasno przedmiot
materialny, jak i przedmiot formalny
kultu.
Jaki zaś był jego osobisty stosunek
do Serca Maryi, jaką miłością darzył on
Maryję, świadczy najwymowniej „modlitwa dedykacyjna”, umieszczona w tymże
„Traité de l’Amour de Dieu”: „Najświętsza
Matko Boga, naczynie niezrównanego
wybrania, Królowo najwyższej miłości,
jesteś najmilsza, najbardziej kochająca i najwięcej kochana ze wszystkich
stworzeń. Miłość Ojca Niebieskiego od
wieków znalazła w Tobie upodobanie,
przeznaczając Twoje czyste Serce
do doskonałości świętej miłości, byś
16 Tamże,
17 Tamże,
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pewnego dnia mogła kochać swego
Jednorodzonego Syna jedyną miłością
macierzyńską, jak On Go kochał od
wieków jedyną miłością ojcowską. O
Jezu, mój Zbawicielu, komuż mogę lepiej
poświęcić te słowa o Twojej miłości, jak
nie Sercu najukochańszej Oblubienicy
Twojej duszy”.
Z dzieła ojca De Barry: „Le Paradis
ouvert a Philagie” możemy dowiedzieć
się o stanie kultu Serca Maryi na początku XVII w. Autor przedstawia w
nim sto różnych rodzajów nabożeństw
praktykowanych w ciągu roku ku czci
Maryi. Pod dniem pierwszego czerwca pisze: „Niektórzy gorliwsi czciciele
Bogarodzicielki, pouczeni od innych o
nabożeństwie ku czci Serca Matki Bożej ustanowili święto Jej Najśw. Serca
w dniu pierwszego czerwca. Już to dla
tego, by i w tym miesiącu było święto
Najśw. Maryi Panny, skoro wszystkie
inne miesiące – z wyjątkiem tego jedynego – poświęciły Jej jakiś dzień, już to dla
tego, by wprowadzić zwyczaj oddawania
czci należnej Najśw. Sercu Matki Bożej
dla zasług, jakie zawdzięczamy Jej Sercu, które jest wzorem wszystkich serc,
już to ze względu na uroczystość Trójcy
św., która najczęściej przypada w pierwszych ośmiu dniach czerwca: nie ma
bowiem wątpliwości, że Najśw. Trójca
ozdobiła tysiącami łask i niesłychanym
błogosławieństwem to Serce... Wydaje
się więc słuszną rzeczą, byśmy czcili
Serce Maryi w tym samym czasie, kiedy
czcimy Najświętszą Trójcę, od której
Maryja otrzymała tyle miłości i łask.
Z treści powyższej wynika, że nabożeństwo do Serca Maryi nie było jeszcze
w szerszych kołach znane, skoro praktykowali je tylko „gorliwsi czciciele Bogarodzicielki”. Równocześnie dowiadujemy
się, że byli to nie sami zwykli wierni,
ale i duchowni, skoro mieli możliwość
„ustanowienia święta Serca Maryi”. Możliwe, że mamy tu do czynienia z jakimś
w pewnym znaczeniu bractwem, pod
kierownictwem władz kościelnych.
Kult z ram prywatnych
wkracza do Kościoła
W tym czasie nabożeństwo do
Serca Maryi przestaje już być przywilejem pojedynczych pobożnych osób, a
zaczyna wchodzić w ramy prywatnego
kościelnego kultu. Zwłaszcza gorliwsi
duszpasterze propagowali ten kult wśród
swoich wiernych, przynajmniej w ramach
innych bractw maryjnych.
W tym samym czasie można zauważyć pewien postęp w samym teore-

tycznym traktowaniu zagadnienia kultu
Serca Maryi. Teologowie w swych rozprawach już piszą o Sercu Najświętszej
Maryi Panny jako o części należącej do
całości zagadnień mariologicznych.
Pierwszy traktat tego rodzaju napisał
Bartholomaeus de los Rios w swoim
dziele: De Hierarchia Mariana, wydanym
w Antwerpii w 1641 roku.
Zajmuje się on szczególnie motywami kultu Serca Maryi. W swych
wywodach w dużej mierze korzysta z
objawień św. Mechtyldy i św. Gertrudy.
Nie określa jednak, jak należałoby od
teologa oczekiwać, przedmiotu kultu
Serca Maryi. Autor rozumie przez serce
szczególnie miłość Maryi do Boga i ludzi,
motywem zaś, dla którego winniśmy

oddawać mu cześć, to zasługi Maryi,
którym zawdzięczamy zbawienie. Zwraca przede wszystkim uwagę na bolejące
Serce Maryi, na Jej współcierpienie z
Chrystusem, dzięki czemu stała się Ona
współodkupicielką ludzi.
Uważa on równocześnie, że kult
Serca Maryi jest środkiem służącym do
Jej poznania i ukochania.
W takim mniej więcej stanie swego
rozwoju znajdował się kult Serca Maryi,
gdy św. Jan Eudes rozpoczął starania
o zaprowadzenie go w oficjalnej formie
liturgicznej w Kościele.
(cdn)
O. Zbigniew Zalewski sscc
Łomianki
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NOWOŚCI NA NASZEJ
WYDAWNICZEJ PÓŁCE

Nowości, jakie pragniemy Wam zaprezentować, jest wiele i to dlatego
nowy numer pisma „Vox Domini” dociera
do naszych Czytelników nieco później
niż zwykle. Przygotowujemy go zwykle
wtedy, kiedy pozwalają na to inne prace
wydawnicze.

ORĘDZIE PRZESTROGI
I NADZIEI DLA ŚWIATA.
FATIMA - 1917

DVD (płyta tłoczona) 25 zł
kaseta video VHS 15 zł
nowe nagranie audio 6 zł
Film o objawieniu się Matki Bożej w
Fatimie w roku 1917. Historia, treść i znaczenie Orędzia Maryi dla współczesnego
świata. Opracowanie na podstawie relacji
złożonych przez s. Łucję biskupowi Leirii
w Portugalii, dotyczących całej fatimskiej
tajemnicy, ogłoszonej przez Kościół w
roku Wielkiego Jubileuszu 2000.
Przygotowując ten film, już od lat,
doznawaliśmy stale jakichś nieprzewidzianych trudności. W końcu jednak film
powstał, aby głosić cześć Niepokalanego
Serca Maryi i pewnie właśnie dlatego
nieprzyjaciel przeszkadzał, aby tę cześć
umniejszyć. Mamy nadzieję, że film się
spodoba, zaznajomi z treścią przesłania
Matki Bożej, z Jej zapowiedziami dla
naszego czasu, z drogami realizacji Jej
próśb. Ci, którym nie udało się i już się
nie uda nawiedzić tego świętego miejsca
mogą na chwilę poczuć się pielgrzymami
odwiedzającymi wszystkie miejsca uświęcone obecnością Matki Bożej w 1917 roku
oraz oddać hołd błogosławionym dzieciom, które całym sercem odpowiedziały
na Jej wezwanie.
Czas trwania filmu: 90 minut. Film
składa się z trzech części. Pierwsza
prezentuje historię; druga – tajemnice
przekazane dzieciom; trzecia – realizację
próśb Matki Bożej m. in. poprzez Kapłański Ruch Maryjny.

OBJAWIENIA MARYJNE
W XIX i XX WIEKU:
La Salette, Lourdes,
Fatima, Garabandal,
Medziugorje

Nagranie dźwiękowe na CD mp3. Jest
to płyta, która z powodzeniem zastępuje
9 kaset audio, gdyż jako uzupełnienie
znajduje się na niej także nagranie całej
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modlitwy różańcowej (wszystkie cztery
części z rozważaniami na podstawie wizji
Marii Valtorty z „Poematu Boga-Człowieka”). Modlitwę tę prowadzi założycielka
Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci,
Magda Buczek.
Zasadnicza prośba Matki Bożej, jaka
rozlegała się we wszystkich prezentowanych miejscach objawień, mogąca
uleczyć nasze duchowe bolączki to
właśnie modlitwa i to zwłaszcza modlitwa
różańcowa. Płyta daje zatem możliwość
zazajomienia się z przesłaniami Matki
Bożej oraz odpowiedzi na Jej wezwania
do ofiarowania czasu Bogu poprzez
skupienie się na rozważaniu tajemnic
różańcowych.
Polecamy jedną CD mp3 zamiast
dotychczasowych nagrań na kasetach
magnetofonowych, które powoli będą już
wycofywane. 9 kaset po 6 zł to odpowiednik jednej płyty CD mp3 w cenie 13 zł.

Ks. Michał Kaszowski
DOSKONAŁOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA (t.1)
«CZY MIŁUJESZ?»

O warunkach dobrej spowiedzi
i dobrych rozmowach z ludźmi
Książka liczy 224 str. Cena: 18 zł
Jako pierwsza z cyklu o dążeniu do
chrześcijańskiej doskonałości, porusza
tematy związane ze spowiedzią świętą
oraz kształtowaniem właściwych, opartych na miłości bliźniego, relacji z ludźmi
poprzez rozmowy.
Książka zawiera następujące rozdziały: Miłość jedyną drogą do doskonałości;
Grzech; Sakrament pojednania darem
Miłosiernego Boga; Poznanie siebie przez
dobry rachunek sumienia; Żal za grzechy
i postanowienie poprawy; Przyznać się
nie tylko przed sobą do swoich grzechów;
Naprawa tego, co zło zepsuło; Odpusty
darem i zachętą do czynienia dobra;
czynić życie lżejszym do zniesienia; Praca nad swoim sposobem rozmawiania z
ludźmi; Rozwiązywanie konfliktów.
Autor w swoich publikacjach posługuje
się, sprawdzoną od lat, formą pytań i
odpowiedzi, wychodząc naprzeciw poszukującym rozstrzygnięcia wielu problemów Czytelnikom. Problemy te dotykają
zarówno dziedziny religii, wiary, jak i życia
codziennego, w którym zasady zalecane
przez Jezusa Chrystusa czasem niełatwo
realizować.

Ks. Michał Kaszowski
WIELKIE TAJEMNICE (t.1)
ŚMIERĆ
I WIECZNE ISTNIENIE

Książka liczy 336 str. Cena: 20 zł
Jej treść stanowi nauczanie Kościoła o
życiu wiecznym. Jest to pierwsza publikacja z serii eschatologii, czyli tematyki dotyczącej ostatecznego losu człowieka.
Każdy człowiek styka się ze śmiercią,
która wcześniej czy później dotknie
również jego samego, dlatego wytwarza
sobie jakąś jej wizję. Czy jednak człowiek
może w pełni przeniknąć tajemnicę końca
swojego ziemskiego życia, tajemnicę
śmierci? Autor odpowiada jasno: tak,
może w pewnym stopniu ją przeniknąć,
ale musi się oprzeć na wiedzy kogoś,
kto zna prawdę o śmierci i nie rozpowszechnia jedynie swych subiektywnych
wyobrażeń i poglądów. Musi się oprzeć na
odpowiednim autorytecie, którym ostatecznie jest wszechwiedzący Bóg.
Książka, będąca pierwszym tomem z
serii „Wielkie Tajemnice”, próbuje udzielić
odpowiedzi – opartej na wierze Kościoła
– na różne pytania o charakterze eschatologicznym, takie jak: Skąd się wzięła
śmierć? Dlaczego istnieje ona pomimo
dzieła Odkupienia dokonanego przez
Syna Bożego, Jezusa Chrystusa? Co się
dzieje z umierającym człowiekiem, z jego
„ja”, z jego osobowością, z jego życiem
psychicznym? Na czym polega wyjście
przez śmierć poza ziemską przestrzeń,
czas i historię? I wiele innych pytań...
Tom jest refleksją nad sposobem istnienia zmarłych od chwili ich śmierci do
zmartwychwstania ciał. Lektura ubogaca
poszukujących jedynej Prawdy bogactwem przemyśleń Autora, który ukazując,
w charakterystyczny dla siebie sposób
– jasno, prosto i jednoznacznie – nauczanie Kościoła katolickiego, nie stroni od
refleksji nie tylko nad pismami teologów,
ale też mistyków oraz świętych.
Kolejne rozdziały książki:
1. Śmierć dopuszczona przez Boże Miłosierdzie.
2. Następstwo grzechu zamienione przez
Chrystusa w narzędzie zbawienia.
3. Śmierć istnieje, chociaż Chrystus dokonał
dzieła odkupienia.
4. Śmierć – nauczycielka przemawiająca
głośno i zdecydowanie.
5. Umierający mówią do żyjących.
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6. Bolesna śmierć bliskich.
7. Śmierć ciała, śmierć duszy, śmierć wieczna i „śmierć śmierci”.
8. Śmierć nie pozbawia człowieka istnienia.
9. Przejściowe naruszenie jedności natury
ludzkiej przez śmierć.
10. Nieśmiertelna dusza nadal istnieje po
śmierci człowieka.
11. Biblijne i filozoficzno-teologiczne określenia duszy.
12. Pozorne zniszczenie całego życia przez
śmierć.
13. Osobą – na ziemi i osobą – w wieczności.
14. Ludzkie „ja” istnieje po śmierci.
15. Świadomość ludzka na ziemi i po
śmierci.
16. Czy wszystkie uzdolnienia człowieka
giną w chwili śmierci?
17. Myślenie i poznanie nie kończy się z
chwilą śmierci.
18. Pamięć u zmarłych.
19. Wolna wola nadal istnieje.
20. Problem odczuwania i cierpienia po
śmierci.
21. Zdolność do kontaktu z innymi bytami
osobowymi.
22. Bierność czy aktywność po śmierci?
23. Wyjście poza ziemską przestrzeń przez
śmierć.
24. Wyjście poza ziemski czas i wejście w
wieczność przez śmierć.
25. Czy śmierć odrywa od ziemskiej historii
zbawienia?
26. Stopniowe realizowanie się wydarzeń
eschatologicznych pomimo znajomości
przyszłości przez Boga i wieczności Jego
działań.
27. Co nie następuje w chwili śmierci człowieka?
28. Niezmienność i zmienność po śmierci.
29. Śmierć nie rozpoczyna nowego wcielenia się duszy.
30. Słabość materialistycznego podejścia do
śmierci i duszy ludzkiej.
31. Teoria „śmierci totalnej”.
32. Manipulacja nie tylko wtedy, gdy mówi
się o śmierci i o duszy.
33. Tendencyjne metody interpretowania
Pisma Świętego.
Kolejne tomy tego cyklu będą dotyczyć
sądu szczegółowego, sądu ostatecznego,
czyśćca, nieba i piekła...
Autor, od chwili uzyskania tytułu doktora teologii na Uniwersytecie Katolickim w
Louvain w Belgii (1977), jest wykładowcą
na katolickich uczelniach, prowadzi również własny serwis internetowy: http://
www.teologia.pl. Jest redaktorem i tłumaczem niektórych ksiąg „Poematu BogaCzłowieka” oraz redaktorem polskiego
wydania „Prawdziwego Życia w Bogu”.
Niektórzy Czytelnicy pytają z mniej-

szym lub większym niepokojem: któż to
taki „redaktor”? To ktoś, kto sprawdził
tekst pod względem poprawności tłumaczenia na język polski, zwłaszcza tam,
gdzie potrzeba było wiedzy teologicznej,
aby zastosowane słownictwo oddało dobrze treść oryginału, bez ryzyka, że błędy
tłumaczenia mogą rzucić cień na Dzieło,
podważając jego wiarygodność. Praca
redaktora to też opracowanie indeksów
biblijnych, tematycznych, opatrzenie ksią
żek w języku polskim wstępami i udzielenie odpowiedzi nawet na wyjątkowo
trudne pytania, a umiejętność ta wydaje
się szczególnym charyzmatem Autora.
Catalina Rivas
«Z SYNAJU NA KALWARIĘ»
REFLEKSJA O OSTATNICH
SŁOWACH PANA JEZUSA
NA KRZYŻU
Książka liczy 80 str. Cena: 5,5 zł
Za słowo informacji o tej nowej publikacji Cataliny niech posłuży na pierwszym
miejscu opinia biskupa, który udzielając
zgody na publikację (imprimatur), napi
sał:
Lektura książki „Z Synaju na Kalwarię”
kreśli piękny plan dla całkiem nowego
wzrostu duchowego. Nie znalazłem w jej
treści nic, co przeczyłoby Pismu Świętemu jak również nic, co byłoby niezgodne
z doktryną Kościoła. Znalazłem jedynie
pojęcia i zasady, które mogą dopomóc
wewnętrznemu ubogaceniu wierzącego.
Z tego powodu udzielam mojego Imprimatur, prosząc naszego Stwórcę o Jego
specjalnie błogosławieństwo dla każdego
czytelnika.
Opinię tę w El Salvador (Ameryka
Środkowa) wydał 9 lutego 2004 José O.
Barahona C., biskup San Vicente.
Zapis natchnień Cataliny koncentruje
się wokół ostatnich słów, wypowiedzianych przez Chrystusa, ich wymowy,
znaczenia, odniesienia do naszego życia.
Tekst tradycyjnie zwarty, niedługi, skłania
do głębokiej zadumy nad cierpieniem, jakiego doświadczył Zbawiciel dla naszego
ocalenia.
Niestety nieco dłużej – niż było to
planowane – przyjdzie nam poczekać na
kolejną zapowiadaną publikację
Cataliny Rivas pt. „Męka Pańska”.
Tłumaczka, która była bliska ukończenia tekstu już przed Wielkim Postem
2008, boryka się obecnie z poważną
chorobą i bardzo liczy na naszą modlitwę,
aby móc dokończyć podjętą pracę.
Osoby zainteresowane lekturą dalszych pism Cataliny Rivas prosimy zatem
o wsparcie duchowe tej sprawy i bardzo
za tę pomoc dziękujemy.

Nasz mały jubileusz

1993-2008

W marcu 2008 minęło już 15
lat od powstania naszego wydawnictwa. Aż trudno uwierzyć,
że przez tak długi czas mogliśmy
pracować dla Was wszystkich –
zawsze z Bożą pomocą, uzyskiwaną także dzięki duchowemu
wsparciu wielu osób.
Przetrwaliśmy rozmaite trud
ności, burze, problemy. Dopóki
nie ustanie na zawsze walka do
bra ze złem będą zagrażać nam
nadal, bo to ze Słowem Pana i
Jego Matki pragniemy dotrzeć
do potrzebujących pociechy.
W zwiazku z tą dla nas ważną rocznicą chcielibyśmy w
symboliczny sposób nagrodzić
tych, którzy wiernie trwają przy
nas i którzy zamawiają nasze
publikacje. Wszyscy zatem, którzy do końca lipca 2008 zamówią przesyłki za sumę pobrania
co najmniej 50 zł otrzymają w
prezencie komplet 15 naszych
pocztówek. Zamówienia realizuje B.H. Lumen.
Dziękujemy za tak często
wyrażaną życzliwość, za Wasze
modlitwy i wsparcie w różnych
okolicznościach. Mamy nadzieję, że nasza praca jeszcze długo
będzie służyć duchowemu dobru wielu ludzi, aby Królestwo
Boże szerzyło się w sercach ludzi
i na całym świecie, mimo zamętu, ciemności, prześladowania
dobra. Trwajmy razem na modlitwie, dzięki Słowom Pana i Jego
Matki, w tym nowym duchowym Wieczerniku, oczekując na
ostateczne zwycięstwo Chrystusa nad złem.
Dziękujemy zwłaszcza tym,
którzy w ostatnim czasie włączyli się w modlitwę za Pana Dariusza Kuśmierskiego z BH Lumen,
walczącego z poważną chorobą.
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„Pan miłuje tych, co zła nienawidzą...” Ps 97,10

O książce
„DOSKONAŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA”
Zwykle, widząc tytuł i okładkę jakiejś publikacji, zastanawiamy się nad
tym, o czym jest ta książka. Zadajemy sobie pytanie, czy nas zainteresuje, czy pożyteczna będzie dla nas jej treść. Być może zrodzi podobne
pytania okładka i tytuł tej publikacji. Co można więc w niej znaleźć? Ta
książka jest o tym, co bardzo różnie się rozumie i przedstawia: o doskonałości, o jej zagrożeniach i o tym, jak – po upadkach i potknięciach – iść
wytrwale dalej, drogą upragnioną dla nas przez Boga.
Otaczający nas świat, a zwłaszcza różnego rodzaju media, proponują
różne doskonałości oraz rozmaite „techniki” dochodzenia do nich: doskonałość formy ciała, doskonałość panowania nad emocjami, doskonałość
zawodowa, doskonałość zdrowia, sprawności fizycznej, doskonałość
manipulowania innymi dla osiągania własnych celów...
Mówi o doskonałości także Chrystus. Ukazał nam ideał doskonałości
zaskakującej, niezwykłej, bo uformowanej na wzór Kogoś nie z tego
świata – na wzór samego Boga. Rozmawiając z uczniami, zachęcał ich
do innej doskonałości niż ta, którą proponuje świat: „Bądźcie więc wy
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” .
Kto chce się dowiedzieć, jaki jest ten Najwznioślejszy Wzór doskonałości dla istoty stworzonej na Jego obraz i na Jego podobieństwo, kto
chce wiedzieć, jaki jest Ojciec, ten powinien popatrzeć na Chrystusa.
Kto bowiem Jego zobaczy, zobaczy Ojca , zobaczy Tego, który Go do
nas posłał . Kto Jezusa przyjmie, ten już nie tylko zobaczy, lecz przyjmie
Tego, który Go posłał . Kto zaś Chrystusa znienawidzi, ten i Jego Ojca
znienawidzi .
Chrystus ukazał nam Ojca. Swoimi słowami i swoim życiem wskazał nam drogę Jego doskonałości. Swoim ziemskim życiem dał nam
przykład, jak się upodobnić do niewidzialnego Boga. Kto zastanawia
się nad tym, jaki jest Chrystus, ten pozna ideał doskonałości. Ale nie
tylko rozważanie tego Boskiego i ludzkiego zarazem przykładu przynosi
pożytek. Wiele korzyści wypływa z rozważania życia Maryi i świętych.
Ich postępowanie może się stać dla nas drogowskazem na drodze do
wyznaczonej nam przez Boga doskonałości.
Skoro nasz Pan prosił nas o wielką doskonałość, o doskonałość na
wzór Ojca, oznacza to, że jest ona możliwa do osiągnięcia, choć wymaga
wysiłku i czasu – czasu tyle, ile przewidział i dał nam Bóg na ziemskie
pielgrzymowanie do wieczności. Nieznajomość, kiedy kres życia nastąpi,
to bodziec, by nie odkładać na przyszłość dążenia do doskonałości, gdyż
do niej możemy dochodzić jedynie tu na ziemi.
„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” – obiecał nam Pan. Wyzwala przede wszystkim poznanie Prawdy, którą jest sam Bóg. Pomaga
w wyzwoleniu się również poznanie prawdy o tej doskonałości, której
On od nas oczekuje. Jak dojść do prawdy o doskonałości i o drogach,
które do niej prowadzą? Jak pośród różnych zawiłych sytuacji życiowych
dążyć do tego podobieństwa do Ojca, o które prosi nas Chrystus? Autor
tej książki chciałby w tym pomóc Czytelnikowi. Zamierza – w oparciu
o Pismo Święte i nauczanie Kościoła katolickiego, zawarte głównie w
Katechizmie – przybliżyć mu niektóre aspekty doskonałości. Chciałby
dać odpowiedź lub przynajmniej wskazówki do znalezienia odpowiedzi
na takie pytania związane z dążeniem do doskonałości jak:
- Czym jest miłość – jedyna droga do prawdziwej doskonałości?
- Czym jest grzech i od czego zależy jego wielkość?
- Jak przygotowywać się do sakramentu pojednania, by pomagał
skutecznie wyzwalać się z grzechu i rozwijać w sobie autentyczną
miłość?
- Jak można poznać siebie przez dobry rachunek sumienia?
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- Co oznacza żal za grzechy i mocne postanowienie poprawy?
- Czy nie wystarczy przyznać się tylko przed sobą do grzechów?
- Po co naprawa tego, co zło zepsuło?
- Dlaczego odpusty są darem i jak zachęcają do czynienia
dobra?
- Jak czynić życie lżejszym do zniesienia?
- Dlaczego warto podjąć pracę nad swoim sposobem rozmawiania z ludźmi?
- Jak się zachowywać, gdy pojawiają się konflikty?
Prawda o doskonałości, do której dochodzi się przez stałe
rozwijanie miłości do Boga i do ludzi, to treść pierwszej części
tej książki. Mowa będzie o tym, jak osiągać doskonałość przez
miłość, która jest więzią doskonałości. Poznanie prawdy o autentycznej doskonałości, którą jest miłość, wyzwala z błędnych
dążeń do doskonałości modnych, lansowanych przez różne
prądy myślowe i rozszerzanych nieraz przez media. Wyzwala
z nich także wpatrywanie się w prawdziwą doskonałość Boga,
w Jego miłość nieudawaną, autentyczną, prawdziwą.
Doskonałość wymaga usuwania przeszkód, jakie stawia
przeciwnik na drodze wytyczonej przez Chrystusa dla Jego
uczniów. Główną przeszkodą jest grzech. Doskonałość na wzór
Ojca wymaga więc usunięcia grzechu. Bez tego nie można
jej osiągnąć. Istocie grzechu oraz sposobom oceniania jego
ciężaru poświęcony jest drugi rozdział. Prawda o grzechu, o
jego szkodliwości, wyzwala z lekceważącego podejścia do
niego, jako czegoś bez większego znaczenia, w niczym nie
zagrażającego nam.
Prawda o sobie, poznanie siebie wyzwala z nieprawdziwych
wyobrażeń o sobie i umożliwia upodobnianie się do Ojca. Prawda
o sobie wyzwala ze złudzeń, z wyobrażeń o sobie. Autentyczne
poznanie siebie umożliwia uwolnienie się od tego, co grzeszne i
co przeszkadza w dążeniu do prawdziwej doskonałości na wzór
Ojca i Chrystusa, który jest Jego najdoskonalszym obrazem .
Poznanie prawdy o sobie ma jednak pomóc odkryć nie tylko
swoje braki, ale również swoje charyzmaty, swoje uzdolnienia,
sposoby ich rozwijania, swoje możliwości czynienia dobra, swoją
osobistą drogę chrześcijanina dążącego do upodobnienia się
do Boga. Poznana prawda ma pomóc porzucić to, co może jest
modne, ale niewłaściwe, niezgodne z nauczaniem Chrystusa,
z tym, czego On dla nas pragnie jako autentycznego dobra na
wieczność.
Grzech to przeciwieństwo doskonałości. Nie można do niej
dojść bez uwolnienia się od niego. O wyzwalaniu z grzechu
przez Boga w sakramencie pojednania mówi kolejny rozdział
książki. Wierzymy, że usunąć grzech może jedynie Bóg. Poznanie prawdy o miłości przebaczającej Boga, o miłosierdziu
Bożym ukazanym w sakramencie pojednania, wyzwala z lęku
przed spowiedzią.
Z pesymizmu, jaki wywołuje fakt ciągłego popadania w swoje
grzechy, wyzwala prawda o tym, że z pomocą łaski Bożej można
naprawiać wyrządzone przez siebie zło. Można zmniejszyć
cierpienie, które komuś zadaliśmy. To zagadnienie jest omawiane w wielu miejscach tej publikacji. Każdy, pomimo swojej
słabości i grzeszności, nie tylko zło potrafi czynić. Boża pomoc
uzdalnia każdego z nas do tego, by codziennie czynić wokół
siebie życie ludzi i swoje własne przynajmniej trochę lżejszym
i radośniejszym. Jesteśmy zdolni nie tylko do tego, by tworzyć
wokół siebie piekło zła i nienawiści, lecz także – rozsiewać
odrobinę dobroci nieba.
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Kolejne rozdziały mówią o sposobach
owocnego przygotowywania się do sakramentu pojednania. Omawiają warunki
dobrej i owocnej spowiedzi: rachunek
sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, wyznanie grzechów
i zadośćuczynienie.
Trudno się zmienić, trudno doskonalić
swoje życie bez dobrego poznania siebie, bez dogłębnego rachunku sumienia.
Z tego powodu zajmuje on w tych rozważaniach szczególne miejsce. Różne są
formy jego przeprowadzania, rozmaite
też są problemy i trudności, jakie może
wywoływać. W książce jest zatem wiele
różnych wskazówek, dotyczących poznania siebie, swego postępowania, a
przede wszystkim – jego najgłębszych
motywów.
Dość obszernie omówiono grzechy
główne, takie jak: pycha, chciwość,
zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo lub znużenie duchowe.
„Nazywa się je ‘głównymi’, ponieważ
powodują inne grzechy i inne wady” .
Grzechy te mają duży wpływ na nasze
decyzje świadome lub niezbyt wyraźnie
sobie uświadamiane, a często nie są
zauważane, zwłaszcza pycha. Z tego
powodu bardzo często jest o nich mowa
w tej publikacji.
Z sakramentem pojednania łączy się
temat nieraz pomijany, który jednak nie
został nigdy usunięty z nauczania Kościoła: odpusty. O odpustach zupełnych
i cząstkowych oraz o warunkach ich
zyskiwania, a także o tym, co mogą one
mieć wspólnego z dążeniem do chrześcijańskiej doskonałości, jest mowa w
kolejnym rozdziale książki.
Doskonałość nie jest tylko sprawą
prywatną. Jest to nowy sposób życia i
działania, który zasiewa wokół dobro,
przemieniając świat. W stałym odnawianiu go pomaga sakrament, który
wymaga wielkiego osobistego zaangażowania się: sakrament spowiedzi.
Jest on nazywany także sakramentem
nawrócenia, gdyż przemiany określanej przy pomocy tego terminu wymaga
jeszcze przed przystąpieniem do niego.
Ciągłego nawracania się wymaga także
po uzyskanym w nim przebaczeniu grzechów. Umacnia on i zarazem zobowiązuje do stałej pracy nad doskonalszym
życiem, pełniejszym zaangażowaniem
się w przemienianie świata w Królestwo
Boże, w usuwanie cierpienia ze świata.
Te zagadnienia podejmują kolejne rozdziały. Człowiek dążący do doskonałości
to ktoś, kto pragnie przemieniać świat
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we wspólnotę ludzi należących do Boga,
zgodnych we wzajemnych uczuciach
nawet wtedy, gdy różnią się swoimi
poglądami, żyjących w jedności – o
co tak bardzo prosił Ojca Chrystus tuż
przed Męką.
Przemienianie świata to między innymi usuwanie cierpienia z życia ludzi lub
zmniejszanie go. Jedną z dróg, które
do tego prowadzą, jest podejmowany
wysiłek wprowadzania wśród ludzi
pokoju duchowego poprzez rozwiązywanie konfliktów i doskonalenie sposobu rozmawiania z nimi. Ten właśnie
problem został poruszony w ostatniej
części książki. Sposób posługiwania
się darem mowy wymaga ciągłego
reformowania i doskonalenia go po to,
aby z rozmów podejmowanych z innymi
ludźmi powstawało jak najwięcej dobra
i aby dzięki nim ludzie nie oddalali się,
lecz raczej zbliżali się coraz bardziej do
siebie. W stałym i wytrwałym dążeniu do
doskonałości jeszcze ta jedna prawda
jest nam więc potrzebna: poznanie, jak
kontaktujemy się z ludźmi przez słowa,
z których kiedyś zdamy sprawę przed
Bogiem. Trzeba poznać prawdę i w tej
dziedzinie, czyli to, jakie skutki naprawdę wywołują wypowiadane przez nas
słowa: Czy ubogacają lub też zubożają
duchowo innych? Czy prawdziwie zbliżają? Albo może oddalają lub niszczą?
Czy tworzą bliskie więzy osobowe albo
też je rujnują? Poznanie tej prawdy
jest potrzebne, aby wyzwolić siebie z
takich zachowań, które ustawicznie
ranią innych i wypracować takie, które
będą pomagać w wytwarzaniu więzów
przyjaźni między ludźmi.
Książka ma formę pytań i odpowiedzi.
Dlaczego? Po to, aby Czytelnik pośród
setek pytań, ułożonych tematycznie,
mógł odnaleźć swoje własne problemy i
wątpliwości pojawiające się obecnie lub
te, które pojawiały się w jego dawnym
poszukiwaniu prawdy.
Można by na koniec postawić jeszcze jedno pytanie. Św. Jan w pewnym
sensie definiuje w swym liście dążenie
do doskonałości słowami: „Kto wypełnia
Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w
nim” . Poucza On, że przez wypełnienie
Bożych przykazań człowiek dochodzi
do doskonałości. Ten ważny problem
został jednak zaledwie zarysowany
w tej książce. Dlaczego? Dlatego, że
temu zagadnieniu poświęcona jest inna
publikacja książkowa z serii mówiącej o
tym, jak dążyć do doskonałości chrześcijańskiej.

GDZIE KUPIĆ
NASZE KSIĄŻKI,
PŁYTY I KASETY?

Biuro Handlowe ‘Lumen’
43-190 Mikołów,
ul. Żwirki i Wigury 6,
Tel.: 0327383869;
Fax: 0327389412.
e-mail:
b.h.lumen@voxdomini.com.pl
Ceny są zgodne z naszą ofertą.
Przesyłka – pocztą.
Wystarczy zatelefonować;
napisać; wysłać e-mail lub fax.
E-maile z zamówieniami wysyłane na nasz adres (np. biuro@
voxdomini.com.pl lub sklep@voxdomini.com.pl) przekazujemy
do realizacji do B.H. Lumen
i wysyłamy potwierdzenie
zamówienia.
NOWY SKLEP INTERNETOWY
http://www.voxdomini.
com.pl/sklep
Do kwoty transakcji są naliczane koszty przesyłki i informacja
o nich jest przesyłana dopiero
mejlem lub podawana telefoni
cznie! Nie ma możliwości korzystania z płatności kartą kredytową, a zatem osoby z zagranicy
powinny raczej prosić w Polsce
krewnych lub przyjaciół o pośrednictwo.
Nr konta bankowego
B. H. „Lumen”
realizującego zamówienia
ze sklepu internetowego
oraz inne wysyłki:
MBS 40 8436 0003 0000 0015
9281 0001
UWAGA! Na konto wydawnictwa przyjmujemy jedynie
wpłaty za prenumeratę.
Inne sklepy, które polecamy:
TORUŃ: ul. Żwirki i Wigury 80,
sklep Fundacji „Nasza Przyszłość” na terenie Radia „Maryja”
Tel.: 0566108117
oraz
TORUŃ: Księgarnia Diecezjalna,
Rynek Staromiejski 18
Tel.: 0566226687

Modlitewnik, jakich mało:

„Moje Serce cię słucha.
Godziny adoracyjne
ku czci Serca Jezusa”
W wielu miejscach słyszymy o prośbie, wyrażanej przez wielu mistyków, o
trwanie przed Panem w Eucharystii realnie lub przynajmniej duchowo, zwłaszcza
w czwartki i w piątki na tak zwanych
godzinach świętych. Nieraz powstaje
pytanie, jak to zrobić? jak się wtedy modlić? co Bogu podoba się najbardziej?
rozmyślanie? milczenie? słuchanie Go?
przedstawianie Mu własnych spraw,
próśb, dziękczynienia?
Modlitewnik promotora światowej
intronizacji to jedna z propozycji właśnie
na czas godzin świętych. W ubiegłym
roku minęło 100 lat, odkąd – za sprawą ojca Mateo Crawley-Bœvey sscc
(1875-1960) – zrodziło się dzieło, które
wyniosło na tron Najświętsze Serce Jezusa w ogniskach domowych. W kaplicy
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w
Paray-le-Monial, ojciec Mateo, zakonnik
ze zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, dostrzegł jasno swoją misję.
Potwierdziło ją doznane w tej samej chwili
uzdrowienie: doprowadzić do królowania
Serca Jezusa w społeczeństwie poprzez
rodziny. Te godziny adoracyjne, przez
niego pod natchnieniem zanotowane,
prowadzą krok po kroku ku głębokiej
rozmowie z Bogiem, w którym równoważy się prośba z uwielbieniem, a także
– wynagrodzeniem za tych, którzy Boga
obrażają najbardziej.
Kim był ojciec Mateo? Urodził się w
Arequipa, w Peru, 18 listopada 1875. Matka była katoliczką, z hiszpańskiej rodziny,
ojciec zaś – Anglikiem i protestantem. W
1884 rodzina osiedliła się w Valparaiso w
Chile, i mał Mateo rozpoczął naukę w kolegium Ojców Najświętszych Serc. Dzięki
temu też nauczył się trzech języków, co
przygotowało go do przyszłej misji «apostoła Najświętszego Serca na świecie»:
dzięki matce znał hiszpański, dzięki ojcu
– angielski, którym musiał posługiwać się
w domu, przy stole, a z kolegium – język
francuski. W wieku 15 lat, wstąpił do
nowicjatu zgromadzenia Najświętszych
Serc i otrzymał imię Mateo.
Na kapłana został wyświęcony 17
grudnia 1898. Jego przełożeni powierzyli

mu kierowanie kilkoma dziełami. W roku
1903 założył instytut studiów wyższych i
zbudował bardzo piękny budynek blisko
kolegium. 16 sierpnia 1906 r., straszne
trzęsienie ziemi zniszczyło to dzieło, jak
również wielką część Valparaiso. Ojciec
Mateo poświęcał się bez reszty, ratując
rannych pośród ruin i zgliszczy, przynosząc pomoc poszkodowanym. To w tym
czasie podupadł na zdrowiu. Uszkodzenie
mięśnia sercowego zmusiło go do porzucenia na rok działalności. Bezczynność
była przygnębiająca. Lekarze widząc
jego depresyjny stan doradzili mu podróż.
Prowincjał wysłał go do Europy.
Ojca Mateo pociągało jedno miejsce:
Paray-le-Monial. Zdecydował się więc
tam odbyć pielgrzymkę. Klęcząc w kaplicy
objawień usilnie prosił o łaskę większego
umiłowania Serca Jezusa. Nagle odczuł
całkowitą przemianę fizyczną i duchową. Został uzdrowiony! Pochwycony
przez Ducha Świętego pojął, że musi
całe swe siły poświęcić służbie rodziny,
a w tym celu wprowadzić ją do szkoły
Serca Chrystusowego, które zapewnia
ochronę i uświęcenie, według obietnic
Jezusa danych świętej Małgorzacie Marii:
«Jako źródło wszystkich błogosławieństw,
Ono rozprzestrzeni je z obfitością we
wszystkich miejscach, gdzie obraz Jego
Serca zostanie umieszczony po to, aby
Je kochano i czczono.»
W pokoju naprzeciw kaplicy objawień
(dzisiaj jest tam siedziba stowarzyszenia
«Cor Cristi»), notuje dokładnie wszystkie
szczegóły dla urzeczywistnienia Intronizacji. To on usilnie prosi Papieża Piusa
X o pozwolenie na rozpoczęcie swego
apostolstwa. Ojciec Święty odpowiada:
«Nakazuję to ojcu, czy to zrozumiałe?
Nie tylko się zgadzam, ale nakazuję, by
ojciec poświęcił swe życie dla tego dzieła
społecznego ocalenia. To dzieło godne
podziwu, niechaj więc ojciec poświęci mu
całe swe życie.»
Rok 2007 wyznaczył setną rocznicę
uzdrowienia, które pozwoliło ojcu Mateo
przemierzyć świat, by obwieszczać miłość
Serca Jezusa i zachęcać do Intronizacji
Jego obrazu pośrodku rodziny.
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«Przewodnią i wyłączną ideę intronizacji – pisał – przejąłem bezpośrednio z
objawień w Paray. To znaczy: chciałem
nadać ciało i konkretną formę życzeniu
wyjawionemu przez Naszego Pana
świętej Małgorzacie Marii. Intronizacja
jest nie czym innym jak zespołem próśb
wyrażonych przez Najświętsze Serce w
Paray-le-Monial i wspaniałych obietnic,
które towarzyszyły tym prośbom. Mówię,
że zawiera w sobie wszystkie prośby,
ponieważ uświęcenie rodziny jest to
wzniosły cel całego tego apostolstwa: ta
komórka społeczna musi być pierwszym
tronem żyjącego Króla Miłości.»
Intuicja ojca Mateo nadal nie straciła
aktualności. Jan Paweł II stwierdził:
«Odrodzenie rodziny i społeczeństwa
przechodzi przez Serce Chrystusa, będące środkiem i źródłem życia... Trzeba
pracować i dobrze przygotować świeckich
do poświęcenia indywidualnego i do wyniesienia na tron Najświętszego Serca w
rodzinach» oraz «Dla szerzenia Ewangelii
dzisiaj, trzeba, aby Serce Chrystusa zostało uznane za Serce Kościoła.»
Benedykt XVI stwierdził: «Nic nie
może zastąpić rodziny... przyszłość
ludzkości przechodzi przez rodzinę...
Jedność i trwałość rodzin pomaga społeczeństwu żyć autentycznymi wartościami
i otworzyć się na Ewangelię.»
Niech więc każda rodzina składa
dziękczynienie Sercu Jezusa za honor,
jaki ją spotyka, kiedy może żyć pod Jego
okiem. Odnówmy to wyznanie wiary,
sprawdźmy, czy obraz Najświętszego
Serca Jezusa zajmuje swe honorowe
miejsce u nas, a jeżeli nie, skorzystajmy z
okazji, by dokonać Intronizacji w naszych
mieszkaniach.
W pierwszym dniu lipca 2007 wielkie
uroczystości miały miejsce w Paray-leMonial. Niech trwa nadal wraz z ojcem
Mateo modlitwa ludzi dobrej woli:
„Najświętsze Serce Jezusa,
przyjdź królestwo Twoje!”
Osobom zainteresowanym polecamy
2 książki ojca Mateo „Moje Serce cię
słucha” – 9 godzin adoracyjnych oraz
„Adoracja nocna w rodzinie”, bardzo
cenne pomoce w modlitwie dla uczczenia
Najświętszego Serca Jezusa i wynagrodzenia Mu za doznawane zniewagi.
Pragnący skontaktować się ze wspólnotą Ojców Najświętszych Serc Jezusa i
Maryi (istnieje tam możliwość zamawiania
mszy św.) zachęcamy do kontaktu pod
adresem: Dom Prowincjalny
ul. Rolnicza 219 Kiełpin
05-092 Łomianki, skr. poczt. 13
Tel.: 022 4976543
sscc@onet.pl http://www.sscc.pl
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Vox Domini

„...i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” J 8,32

Śmierć i co dalej...?

Ponieważ każdy człowiek styka się
ze śmiercią, która wcześniej czy później
dotknie również jego samego, dlatego
wytwarza sobie jakąś jej wizję. Czy jednak człowiek może w pełni przeniknąć
tajemnicę końca swojego ziemskiego
życia, tajemnicę śmierci? Tak, może w
pewnym stopniu ją przeniknąć, ale musi
się oprzeć na wiedzy kogoś, kto zna
prawdę o śmierci i nie rozpowszechnia
jedynie swych subiektywnych wyobrażeń
i poglądów. Musi się oprzeć na odpowiednim autorytecie, którym ostatecznie jest
wszechwiedzący Bóg.
Pomocą w tym szczególnym poznaniu
może być książka „Śmierć i wieczne istnienie”, prezentująca dogłębnie nauczanie
Kościoła katolickiego w tej dziedzinie oraz
liczne przemyślenia Autora, sięgającego nie
tylko do podręczników teologii, lecz wiele
razy także do tekstów mistyków i świętych
– łączników pomiędzy Niebem a ziemią,
odkrywających to, co dla nas zakryte.
Aby znaleźć właściwą odpowiedź
na pytanie dotyczące tego, co dzieje
się z człowiekiem w chwili śmierci, nie
można polegać wyłącznie na tym, co
odbierają nasze zmysły. One bowiem
nie przekazują całej prawdy o śmierci.
Zmylą nas oczy, które w martwym ciele
nie dostrzegają żadnego ruchu, żadnego
śladu życia. Zmylą nas uszy, które nie
usłyszą dźwięku mowy ani bicia serca
człowieka, który zakończył ziemskie
życie. Zmyli dotyk, odbierający jedynie
chłód martwego ciała.
Do błędnego rozumienia śmierci doprowadza nie tylko oparcie się na bardzo
ubogim poznaniu zmysłowym, lecz rów
nież zawierzenie jakiejś nieprawdziwej filozofii lub religii. W ciągu wieków powstało
wiele różnych wyobrażeń filozoficznych
i religijnych na temat śmierci i tego, co
po niej następuje. Ukształtowały się
liczne mity, które na różne sposoby przed
stawiają tę rzeczywistość. Rozumienie
śmierci, do jakiego dochodzi człowiek,
może być prawdziwe lub nieprawdziwe.
Zależy to od tego, na czym się oparł w
swoim poznaniu, jakim prądom filozoficzno-religijnym uległ.
Jeśli spotka się z jakąś odmianą
filozofii materialistycznej, to może się
utwierdzić w przekonaniu, że to, co widzą jego oczy i odbierają jego zmysły,
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stanowi całą prawdę o człowieku. A więc
dojdzie do przeświadczenia, że nie ma
żadnego życia po zakończeniu się jego
ziemskiej formy. Pod wpływem błędnych
nauk człowiek może utwierdzić się w
przeświadczeniu, że śmierć jest absolutnym kresem życia ludzkiego, jego pełnym
unicestwieniem się.
Bezkrytyczne poddanie się jakimś
błędnym poglądom religijno-filozoficznym
może doprowadzić do nieprawdziwego
rozumienia śmierci nawet wtedy, kiedy
uzna się fakt, że nie unicestwia ona w pełni bytu ludzkiego. I tak np. ulegając jakimś
prądom religijno-filozoficznym Wschodu,
można – niezgodnie z prawdą – widzieć
w śmierci początek nowego wcielenia się
duszy, rozpoczęcie się kolejnego cyklu
jej istnienia w nowym ciele. Zawierzenie
natomiast pewnym teologom1, głoszącym
tzw. śmierć totalną, może doprowadzić do
błędnego i nie mającego uzasadnienia
poglądu, że śmierć jest momentem zmar
twychwstania całego człowieka, zarówno
jego ciała jak i duszy.
Uleganie jakiejś fałszywej filozofii lub
błędnym wierzeniom religijnym oddala
człowieka od poznania czegoś bardzo dla
niego ważnego: prawdy o śmierci. Z tego
względu potrzeba krytycyzmu, zwłaszcza
wobec różnych masowo przyjmowanych,
modnych w pewnych okresach czasu
poglądów filozoficzno-religijnych.
Tylko głębsza refleksja rozumu oświeconego przez wiarę prowadzi do poznania
prawdy o śmierci. Jedynie kontakt ze
źródłem prawdziwego poznania może
uchronić od niewłaściwego rozumienia
śmierci. Takie w pełni prawdziwe poznanie posiada Bóg. Stwórca człowieka wie
absolutnie wszystko o jego życiu, o jego
umieraniu oraz o jego losie poza granicami ziemskiego istnienia. Człowiek dowie
się, czym naprawdę jest śmierć i co po
niej następuje, jeśli oprze się w swoim poznaniu na Prawdzie Absolutnej, na Bogu,
oraz na Jego wiedzy i mądrości, którą
nam objawił. Będzie miał prawdziwe poznanie śmierci, jeśli będzie ją dostrzegał
1 W publikacji tej Autor zwykle unika po

dawania nazwisk teologów szerzących w
dzisiejszych czasach nieprawdziwe nauki o
śmierci. Uważa on bowiem, że często robią
to nieświadomie, powtarzając modne poglą
dy, których sami nie wymyślili.

tak, jak widzi ją wszechwiedzący Bóg.
Oparcie na Bożym objawieniu swojej
wiedzy o śmierci i o tym, co po niej następuje, nie stoi w sprzeczności z rozumem
– z tak zwanym zdrowym rozsądkiem
– i z prawdziwą filozofią, która bazuje na
poznaniu rozumowym. Dobra filozofia,
nieuprzedzony rozum poucza nas, na
jakich autorytetach możemy się oprzeć,
a na jakich nie powinniśmy bazować,
jeśli chcemy posiąść prawdziwą wiedzę
o śmierci. Prawdziwa filozofia dostarcza
ponadto argumentów wykazujących, że
przekazana nam przez Boga nauka o
życiu po śmierci nie stoi w sprzeczności
z rozumem i może być przyjęta bez żadnych obaw.
Jednak sam rozum ludzki nie posiada
wystarczającej zdoln ości naturalnej,
by bez światła i pouczenia Bożego
przeniknąć w pełni tajemnicę śmierci i
istnienia poza granicami naszego świata.
Potrzebne jest mu pouczenie Boga, dla
którego nie jest tajemnicą przechodzenie
umierającego człowieka do wieczno
ści. Jeśli chce przynajmniej w pewnym
stopniu zgłębić tajemnicę śmierci musi
się oprzeć na Bożej mądrości.
Co Mądrość Najwyższa mówi o końcu ludzkiego ziemskiego życia? Boże
objawienie jest jednoznaczne: w chwili
śmierci człowiek z całą pewnością nie
unicestwia się. To tylko nasze oczy widzą
w śmierci koniec życia. Dla Boga wszyscy umarli nadal żyją. Śmierć w oczach
Bożych to powrót zbawionych do Niego,
to przyczynienie się do wzrostu chwały
Bożej dzięki ich zbawieniu. Bóg widzi
śmierć wielu ludzi jako wejście w ostate
czny etap końcowego oczyszczenia się,
aby potem żyć w wiecznym szczęściu.
Bóg dostrzega też w śmierci ostateczne
odejście od Niego i wejście w wieczne
cierpienie tych, którzy Go zupełnie dobrowolnie i bez powodu znienawidzili.
Podobnie człowiek wierzący, który oparł
swoje poznanie na Boskim autorytecie,
widzi śmierć jako koniec tego życia i
początek życia ostatecznego: z Bogiem
na wieki, po ewentualnym oczyszczeniu
się, lub bez Niego, w cierpieniu – również
na zawsze.
Skoro tylko Bóg posiada pełną wiedzę o śmierci, to powstaje pytanie: w
jaki sposób my możemy dotrzeć do tej

wiedzy? Czy Bóg musi ją objawiać bezpośrednio każdemu
człowiekowi? Prawdę Bożą o
śmierci poznajemy zazwyczaj
za pośrednictwem innych ludzi:
dzięki tym, którzy zostali przez
Boga pouczeni i przyjęli Jego
pouczenie. Nauczanie tych, któ
rzy posiadają Jego wiedzę, jest
prawdziwe. Trzeba więc przyjąć
pouczenie tych, którzy przekazują naukę Bożą o śmierci.
Boże pouczenie o śmierci
przekazali nam przede wszystkim natchnieni przez Ducha
Świętego autorzy ksiąg biblijnych. Jednak
ludzie ci nie byli jedynymi świadkami,
w których zamieszkała Boża mądrość.
Wielu innych również ją przechowywało i
przekazywało słownie, tworząc Tradycję,
żywy przekaz Bożej prawdy, dotyczącej
również śmierci.
Bożą prawdę o śmierci głosi również
Kościół. Jego nauczanie opiera się na
autorytecie samego Ducha Świętego. To
On przez wieki formował i nadal kształtuje zarówno jego wiarę jak i nauczanie.
Kościół pomaga nam wniknąć w Bożą
Mądrość. Prowadzony w szczególny
sposób przez Ducha Prawdy przekazuje
przez wieki rodzącym się nowym pokoleniom prawdziwą naukę o śmierci i o tym,
co po niej następuje. Duch Święty pomaga Kościołowi dobrze rozumieć Bożą
prawdę, strzec jej od zniszczenia przez
błędy i dobrze przekazywać wszystkim
pokoleniom aż do skończenia świata.
Nauczanie Kościoła zawiera w sobie
zarówno to, co przekazali nam natchnieni
przez Ducha Świętego autorzy Ksiąg Pis
ma Świętego, jak i tę prawdę Bożą, która
była przekazywana ustnie. Kto zatem
oprze się na nauce Kościoła, ten będzie
miał dobre rozumienie zarówno Pisma
Świętego jak i Tradycji, Kościół bowiem
w prawdziwy sposób interpretuje Bożą
naukę zawartą w tych dwóch skarbnicach
prawdy. Kto zawierzy Kościołowi, który
przekazuje prawdziwą mądrość, ten nie
pobłądzi, gdyż będzie znał Bożą prawdę
o śmierci.
Książka ta jest pierwszym tomem serii
publikacji poświęconych zagadnieniom
eschatologicznym. Obecny tom jest
refleksją teologiczną nad nauczaniem
Kościoła o śmierci jako odłączeniu się
duszy od ciała. Jest on próbą wyjaśnienia
powtarzanej wielokrotnie przez Katechizm Kościoła Katolickiego prawdy o
duszy odłączającej się od ciała w chwili
śmierci, o duszy idącej na spotkanie z

Bogiem i o duszy trwającej „w oczekiwa
niu na ponowne zjednoczenie ze swoim
uwielbionym ciałem”2.
Książka próbuje udzielić odpowiedzi
– opartej na wierze Kościoła – na różne
pytania o charakterze eschatologicznym,
takie jak: Skąd się wzięła śmierć? Dlaczego istnieje ona pomimo dzieła Odkupienia
dokonanego przez Syna Bożego, Jezusa
Chrystusa? Co się dzieje z umierającym
człowiekiem, z jego „ja”, z jego osobowością, z jego życiem psychicznym? Na
czym polega wyjście przez śmierć poza
ziemską przestrzeń, czas i historię?
Ten tom jest refleksją nad sposobem
istnienia zmarłych od chwili ich śmierci
do zmartwychwstania ciał, niezależnie
od tego, czy osiągnęli oni zbawienie, czy
podlegają oczyszczeniu, czy też zostali
potępieni. W następujących po sobie rozdziałach jest mowa o tym, co z ludzkiego
ziemskiego życia przechodzi do istnienia
pozaziemskiego, a co zanika.
Takie zagadnienia jak sąd szczegółowy, niebo, czyściec, piek ło, Sąd
Ostateczny, Paruzja, Królestwo Boże
przewidziane zostały jako odrębne
opracowania, którym będą poświęcone
kolejne tomy. W tej publikacji problemy
te są tylko naszkicowane na tyle, na ile
to konieczne dla lepszego zrozumienia
omawianych szczegółowo zagadnień.
Pomocą w zrozumieniu nauki Kościoła
jest dorobek wielu pokoleń teologów. W
publikacji tej uprzywilejowane miejsce
zostało przyznane świętym, kanonizowanym lub beatyfikowanym, oraz literaturze
mistycznej. Powodów tego jest kilka.
Święci i mistycy mieli nieraz większe
wyczucie niż wykształceni teologowie
tego, czego oko nie widziało, czego ucho
nie słyszało, czego serce człowieka nie
zdołało pojąć, czyli – tych wielkich rzeczy
przygotowanych przez Boga tym, którzy
Go miłują. Im dał to poznać Bóg przez
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Ducha Świętego . Ponadto
święci, napełnieni Duchem
Bożym, tak patrzyli na śmierć i
tak ją przedstawiali innym, aby
refleksja nad nią nie wtrącała
nikogo w rozpacz ani też nie
zajmowała umysłu niewiele zna
czącymi, czysto teoretycznymi
problemami, lecz pomagała w
kształtowaniu dobrego życia
i w dojściu do zbawienia. Do
szerszego wykorzystania literatury mistycznej skłonił autora
również fakt zbyt częstego i
lekceważącego jej pomijania w
różnych opracowaniach, pretendujących
do rangi „naukowych”.
Kolejność rozdziałów tej książki została tak ułożona, aby nie zniechęcać do
lektury czytelników niezbyt obeznanych z
filozofią czy teologią. Dlatego na początku
zostały omówione zagadnienia – zdaniem
Autora – najłatwiejsze do zrozumienia,
potem dopiero dosyć skomplikowane (jak
problem wyjścia przez śmierć poza czas
i przestrzeń), aż po zagadnienia, które
mogą interesować tylko specjalistów (jak
problem „śmierci totalnej” czy manipulacji
stosowanej w teologii).
Forma pytań i odpowiedzi została
wprowadzona po to, aby ułatwić przemy
ślenie różnych spraw związanych z ostateczną przyszłością człowieka, w którą
wchodzi on przez śmierć. Taka struktura,
przyjęta w całym cyklu, nawiązuje również do pytań stawianych przez wiele
osób, gdyż treści ich dotykają spraw dla
człowieka najistotniejszych, a najbardziej
tajemniczych. Forma taka ma ułatwić
Czytelnikowi odnalezienie odpowiedzi na
różne stawiane sobie pytania.
Książkę Autor dedykował Najświętszej
Maryi Pannie, gdyż w uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki zakończył jej redagowanie. Bożej i naszej Matce powierzamy
zatem i my jej rozpowszechnienie. Niech
będzie Jej własnością, aby jak najwięcej
Jej dzieci doszło do prawdziwego poznania tego, czym jest śmierć i co dzieje się
po niej, kiedy życie nasze nie kończy się,
ale doznaje przemiany.
Pierwszy Czytelnik, jaki napisał do wydawnictwa po przeczytaniu książki, wyraził
podziw nad ogromem wiedzy o duszy.
Znana dotąd jedynie z katechetycznych
ścisłych i krótkich definicji dusza stała się
nagle rzeczywistością niezgłębioną, a jednak bliższą i bardziej zrozumiałą.
(vd)

2 KKK 997.

3 Por. 1 Kor 2,9-10.

3
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„UFAJCIE, DZIECI!” (Ba 4,27)
Kiedy czytamy słowa Proroków,
jesteśmy zachwyceni, widząc jak bardzo
Bóg ich oświecał i umacniał, aby głosili
Jego przesłanie. Jak wiemy, Jezus nie
przyszedł znieść Prawa i Proroków, lecz
wypełnić (por. Mt 5,17). To
wypełnianie będzie trwać
aż do skończenia świata.
Dlatego właśnie powinniśmy
traktować poważnie aktualność prorockiego przesłania, oświecającego ludzi
wszystkich czasów.
Biblijni prorocy byli
ludźmi wielkiej wiary. Podążali za Bogiem w miłości i
wierności Jego świętej woli.
Wybrani przez Najwyższego
na Jego rzeczników, doznali
wielu doświadczeń i prześladowań znosząc w swych
ciałach i duszach liczne
utrapienia. Ci Boży słudzy
są prorockimi zapowiedziami Mesjasza, który miał
przybyć. Wpatrując się w
nich, dostrzegamy w nich z
wyprzedzeniem zapowiedź
Męki Odkupiciela. Życie
Proroków pomaga w zrozumieniu niezmierzonego bólu
Pana Jezusa i Jego zbawczego Orędzia. Zjednoczeni
całkowicie z Panem, ulegli
Duchowi Świętemu, z odwagą wypełnili Bożą misję,
gotowi umrzeć dla miłości
Boga i ludzi. Są dla nas pewnym punktem
odniesienia. Słuchając ich, mamy pewność, że nie zbłądzimy. Ujrzeli i usłyszeli
to, co Bóg im objawiał, a świadczą o tym
ich czyny, życie, cuda oraz słuszność ich
słowa. Z łaski Wszechmocnego zostali
umocnieni i ujrzeli nadchodzące wydarzenia, których większość się spełniła,
choć jeszcze nie wszystkie. Ich przesłanie
odkrywa bowiem całą historię ludzkoś
ci. Przesłanie ich nie dotyczy jedynie
przeszłości, jak niektórzy błędnie sądzą.
Wystarczy przeczytać te Święte teksty i
do nich powracać, aby uświadomić sobie,
że wiele razy przepowiednie Proroków
odnoszą się do jeszcze niedokonanych
czasów, do końca świata, ostatnich dni,
Dnia Boga, walk eschatologicznych, do
powszechnego Sądu, do zapłaty i końcowego wybrania...
Prorocy wiedzą, że ludzie dobrzy,
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sprawiedliwi, wybrani zmierzają ku wie
cznemu szczęściu Raju, źli zaś prawdopodobnie zostaną straceni na zawsze w
straszliwym ogniu nienawiści. Dlatego
właśnie Prorocy nigdy nie zmęczyli się

nawoływaniem do nawrócenia, do prawdziwej wiary, sprawiedliwości, miłości i
pokoju. Trudzili się, aby przyprowadzić
owieczki do ich owczarni, pocieszając,
dodając odwagi wiernemu Ludowi,
prześladowanemu z powodu wiary w
jedynego, prawdziwego Boga. Prorocy
posiadają również ten godny podziwu dar
polegający na rozpoznawaniu duchów i
wydarzeń. Oświeceni Duchem Świętym,
uważni, potrafili czytać nie tylko w sercach
ludzi, ale i całego narodu. Bezprawie, bałwochwalstwo, zdrady, niesprawiedliwości,
nieszczerość, bezbożność, kłamstwo,
różne przewinienia, nic nie umykało prorokom. Z pewnością, byli ludźmi swojego
czasu, ale ponieważ żyli w Bogu, ich przesłanie jest słyszalne w kolejnych epokach,
nie tracąc nic ze swej mocy.
Dziś silnie rozbrzmiewa słowo Proroków, gdyż sytuacja, w jakiej znajduje się

współczesny świat i Lud Boży przypomina
sytuację z czasów życia proroków. „Nic
zgoła nowego nie ma pod słońcem” –
mówi Kohelet (Koh 1,9). Tak! Te same
błędy i ohydy, jakie wytykali niegdyś
prorocy, powtarzają się w
ciągu wieków. Człowiek
zaślepiony pychą, bezbożnością i nienawiścią
nigdy nie wyciąga nauki
z przeszłości. Większość
zła ma swe korzenie w niewierności Bogu, Jego Miłości, Jego prawdziwemu
Słowu. Dlatego właśnie,
w dzisiejszych czasach,
kiedy działa odstępstwo,
naszym prorockim powołaniem, misją całego Kościoła jest budzenie ludzi ze
snu, w udrękach bowiem,
my także dostrzegamy
wiele cierpień i zdrad.
Miłość i wiara ostygły. Wielu chrześcijan, niegdyś
zapalonych do służenia
Panu, słuchających pilnie
Ewangelii i orędzi Maryi,
jakie przekazywała w swoich objawieniach, odeszło,
zwiedzionych urokami tego
świata, zgubionych przez
pokusy i syreny naszej
epoki. Wielu nie zważa już
na przesłania pochodzące
z Nieba. Ludzie podążają
za tym światem, za jego
modami i nie mają już wcale sił i nie są
już zdolni do tego, aby iść drogą wiary,
modlitwy, wyrzeczenia dla Miłości Boga.
Kąkol przydusił dobre ziarno. Obojętność
przeniknęła wiele serc i sumień...
Czas już więc się przebudzić i nie lękać świata, jego gróźb, straszenia i innych
ukrytych form nienawiści i prześladowań,
jakie gotują fałszywi prorocy, przebrani
za owce. Wiele jest w naszych czasach
lekcji bezbożności udzielanych przez
tych, którzy się wydawali sprawiedliwymi.
Nastawiają jednych przeciwko drugim w
rozmaitych dziedzinach. Myślą, że nikt
niczego nie spostrzeże… Świat żyjący z
dala od Boga nie znosi, kiedy ujawnia się
ciemności, jakie go zamieszkują. Jednak
pewnego dnia historia sprawi, że dzięki
łasce Boga, prawda zajaśnieje. Zacznijmy
więc na nowo słuchać Słowa Proroków
tak, jakby przemawiali do nas dzisiaj.

Przemawiają także przez nas, jeśli tylko
trwamy wiernie w Panu, w Jego Miłości.
Słowo zaś Pana do tych, którzy
słuchają wróżbitów, fałszywych proroków
i przyjaźnią się z bezbożnikiem jest następujące (Jr 29,17-19):
„Oto poślę między nich miecz, głód
i zarazę; postąpię z nimi tak jak z zepsutymi figami, które są tak niedobre, że się
nie nadają do jedzenia. Będę ich ścigał
mieczem, głodem, zarazą; uczynię ich
przedmiotem zgrozy dla wszystkich królestw ziemi, klątwą, postrachem, pośmiewiskiem i urągowiskiem dla wszystkich
narodów, wśród których ich rozproszyłem,
za to, że nie słuchali moich słów – wyrocznia Pana – chociaż posyłałem im swoje
sługi, proroków, nieustannie, a oni nie
chcieli słuchać – wyrocznia Pana”.
A do odstępców mówi (Jr 2,11-13):
„Mój zaś naród zamienił swoją
Chwałę na to, co nie może pomóc. Niebo,
niechaj cię na to ogarnie osłupienie, groza
i wielkie drżenie! – wyrocznia Pana. Bo
podwójnie zło popełnił mój naród: opuścili
Mnie, źródło żywej wody, żeby wykopać
sobie cysterny, cysterny popękane, które
nie utrzymują wody” (por. J 4,10-14).
Natomiast do tych, którzy Go słuchają Pan mówi (Jr 30,22-24):
„Wy będziecie moim narodem, a Ja
będę waszym Bogiem. Oto wichura idzie
od Pana, zrywa się burza, spadnie ona na
głowy niegodziwych. Nie ustanie palący
gniew Pana, dopóki nie wykona On i nie
urzeczywistni zamiarów swego serca.
Przy końcu dni to zrozumiecie” (por. Jr
23,19-20).
Wiele jest cierpień na świecie: epidemie, kataklizmy, huk morza i nawałnice
budzące trwogę (por. Łk 21,25), efekt
cieplarniany, wojny, bunty, prześladowania, nienawiści, głód, aborcje, eutanazje,
wzrastające ubóstwo, a z drugiej strony
– haniebne bogactwo, niewierności,
rozwody, rozpusta, niesprawiedliwość,
nieuczciwość, przejawy fałszywego
miłosierdzia w służbie nowej eugeniki,
zmierzającej do wyeliminowania ludzi
słabych i „niepotrzebnych”, pogarda wobec poczętego życia, zanieczyszczenie
środowiska, marnotrastwo naturalnych
zasobów i publicznych pieniędzy, bezbożność, bałwochwalstwo itd. Wielu jest
w tej sytuacji bliskich zniechęceniu, podobnie jak Baruch, piszący pod dyktando
Jeremiasza1, który woła: „Biada mi! Pan
bowiem dodaje zgryzotę do mego bólu.
Słabnę od wzdychania, nie znajduję
wytchnienia” (Jr 45,3). Ale Pan odpowiada: „Chcesz szukać wielkich rzeczy dla
1 Baruch był wiernym kopistą proroka Je
remiasza (por. Jr 32,12-16; 36,4-32; 45,1-5).

siebie? Nie szukaj! Sprowadzę bowiem
nieszczęście na wszelkie ciało – wyrocznia Pana – lecz tobie dam twoje życie
jako zdobycz wszędzie, dokądkolwiek
pójdziesz” (Jr 45,5).
Nie pozwólmy się więc zniechęcić
przez wydarzenia ze świata, odstępstwo,
brak wiary. Będąc nawet sami w miejscu,
w którym żyjemy, pozostańmy światłem
dla innych. Ci, którzy należą do tego
świata, zazdroszczą ludziom prawdziwie
wierzącym ich szczęścia. Czasem jednak oczekują oni od wiernych całkowitej
wierności Bogu, żeby zachować dla
siebie, na czas nieszczęścia, wiarygodny
drogowskaz. Jeśli jesteśmy osamotnieni,
pamiętajmy, że Prorocy najpierw, przed
nami, byli samotni, a jeszcze bardziej –
nasz Boski Zbawiciel.
NIE ZNIECHĘCAJCIE SIĘ!
Prorok Baruch ulegał zniechęceniu,
ale pokonał je. Bóg przekazał nam przez
niego słowa zachęty (Ba 4,21-22):
„Miejcie ufność, dzieci, wołajcie do
Boga, a wyrwie was z mocy, z ręki nieprzyjaciół. Ja zaś z ufnością powierzyłem
Przedwiecznemu wybawienie wasze i
rozradował mnie Święty miłosierdziem,
jakie okaże wam prędko Przedwieczny,
wasz Zbawca”.
„Delikatne moje dzieci szły drogami
przykrymi, zostały uprowadzone jak stado
zagrabione przez nieprzyjaciół. Ufajcie,
dzieci, wołajcie do Boga, a Ten, który
dopuścił to na was, będzie o was pamiętał. Jak bowiem, błądząc, myśleliście o
odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie.
Albowiem Ten, który zesłał na was to
zło, przywiedzie radość wieczną wraz z
wybawieniem waszym” (Ba 4,26-29).
Oto jesteśmy małą resztą słuchającą
uważnie Pana. Spójrzmy na msze święte,
odprawiane w świątyniach w tygodniu.
Wierny Kościół, w społeczeństwach
dawniej chrześcijańskich, jest tak mały, że
wydaje się staruszką tracącą moc. Pozostaje jednak pewna liczba wiernych dusz
zapewniających odrodzenie. W ciszy i
pokorze trwa to nowe rodzenie.
Chciałbym sobie tu pozwolić na małą
dygresję... Maryja jest doskonałym wzorem Kościoła. Jęczy w bólach rodzenia.
Obserwujemy to w Jej objawieniach dla
naszych czasów. Ona także mówi nam:
„Ufajcie dzieci, nie zniechęcajcie się,
idźcie za Bogiem”.
Jak każdy żyjący wiarą człowiek,
Dziewica Maryja znała Pisma proroków.
Nie była wcale taką kobietą, jaką ukazuje
nam tak bardzo rozczarowujący film o
Narodzeniu Jezusa. W filmie tym nie

1/2008
ma ani nic duchowego, ani nie ma w
nim zgodności z Bożymi Tajemnicami.
Szkoda. W przeciwieństwie bowiem do
tego filmu, Maryja jest bardzo łagodna,
pełna miłości, tak jak jej rodzice, którym
była posłuszna. Radosna, uśmiechnięta,
a nie – dręczona jakimś wewnętrznym
niepokojem. Była w pełni piękna Bogiem,
święta, pełna łaski, całkowicie czysta, żyła
nieustanną modlitwą. Rodzina Maryi nie
potrzebowała pieniędzy i raczej wspierała nimi biednych. Józef zaś był czysty,
łagodny, cierpliwy, święty, pobożny, pełen
ufności i miłości. Przy Narodzeniu Jezusa
czuwało wiele Aniołów, jaśniejących pięknem, miłością i blaskiem, których światło
osłoniło Syna Bożego...
Kościół, przedstawiony w postaci
Niewiasty, która zbiegła na pustynię, żyje
właśnie na tej pustyni, która będzie się
powiększać aż w końcu Bestia poniesie
klęskę wraz z fałszywym prorokiem, o
czym mówi księga Apokalipsy (por. Ap
12,14). Nie dziwmy się zatem obserwując
tę wzrastającą ciągle pustkę. To musi
nadejść... W niedługim czasie każdy zda
sobie sprawę z tego impasu, w którym
utkwił świat z powodu odstępstwa i niewierności. Będąc daleko od Boga ludzie
biegną ślepo ku chaosowi. Czuwanie
to nasza najlepsza zbroja. Widzimy, że
nadchodzą wydarzenia wcześniej zapowiedziane. Maryja, jako Królowa Pokoju,
mówi nam, że żyjemy w czasie łaski.
Każdy powinien z niego korzystać, żeby
powrócić do Pana całym swoim sercem,
przez szczere i trwałe nawrócenie. Po tym
bowiem czasie nadejdzie czas zapłaty.
Nikomu nie uda się przed nim uciec. Dlatego też, w wytrwałej modlitwie, w nadziei
uzbrójmy się w ufność. Flp 4,4-7:
„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech
będzie znana wszystkim ludziom wasza
wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!
O nic się nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem.
A pokój Boży, który przewyższa wszelki
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli
w Chrystusie Jezusie”.
Złóżmy życie pokornie w ręce Boga.
Naszym schronieniem, naszą tarczą jest
Pan. On zapewni nam wieczną radość.
Jacques Magnan
Stella Maris nr 433 str. 1-3.
Przekład z franc.: Marta Z.,
za zgodą szwajcarskiego
wydawnictwa du Parvis
Na str. 50 Jezus i dziecko,
obraz namalowany
przez Patrycję Niezgodę.
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NABOŻEŃSTWA MAJOWE
Maj, dla wielu
najpiękniejszy miesiąc roku...
...to w Kościele okres szczególnej
czci Matki Bożej. Zwłaszcza w Polsce gromadzimy się wieczorami w
kościołach, przy grotach, kapliczkach
i figurach przydrożnych. Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać
w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku,
Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie, a od
1852 r. – uroczyście w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Po 30 latach
nabożeństwa majowe stały się bardzo
popularne i znane w całym kraju.
Rodowód tych nabożeństw...
...jest jednak znacznie wcześniejszy
niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki
Bożej było znane już na Wschodzie w V
w. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu
maj jako miesiąc Maryi święcono raczej
sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII
i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc
poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił
tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+
1284). Władca ów zapraszał do udziału
w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym
zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki
Bożej. Dominikanin bł. Henryk Suzo
(+1366), uczeń Jana Eckharta i przyjaciel Jana Taulera, znanych mistyków
średniowiecza, wyznaje, że jako mały
chłopiec zbierał w maju kwiaty i niósł
je do stóp Matki Bożej. Lubił z kwiatów
pleść wieńce i kłaść je na głowę figur
Bożej Rodzicielki. Matka Boża nagrodziła go za to wizją chwały, jaką odbiera
od Aniołów. W roku 1549 ukazała się
w Niemczech książeczka pod tytułem:
Maj duchowy. Tam po raz pierwszy
maj został nazwany miesiącem Maryi.
W żywocie św. Filipa Nereusza (+
1595) czytamy, że gromadził on dzieci
przy figurach i obrazach Matki Bożej,
śpiewał z nimi pieśni, zbierał kwiaty
i zachęcał do składania ku Jej czci
kwiatów, duchowych ofiar i wyrzeczeń.
Nowicjusze dominikańscy we Fiesole (w
latach 1677-1709) w maju gromadzili się
przed wizerunkiem Najświętszej Maryi i
czcili ją muzyką, śpiewem i składaniem
duchowych wyrzeczeń. Jednakże...
...za autora właściwych
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nabożeństw majowych
historycznie uważa się...
...jezuitę, o. Ansolani (1713). On
to w kaplicy królewskiej w Neapolu
codziennie w maju urządzał koncert
pieśni ku czci Bożej Matki, który kończył
się błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem.
Za największego apostoła...
...nabożeństw majowych uważa się
jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał
on broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe. Co więcej rozesłał
ją do wszystkich biskupów Italii. Sam w
Rzymie zaprowadził to nabożeństwo w
słynnym kościele zakonu Al Gesu mimo,
że zakon wtedy formalnie już nie istniał,
zniesiony przez papieża Klemensa XIV
w roku 1773. Odprawiał on również
nabożeństwo majowe w Paryżu, gdzie
towarzyszył papieżowi Piusowi VII w
podróży na koronację Napoleona Bonaparte. Pius VII nabożeństwo majowe
obdarzył odpustami. Dalsze odpusty
do nabożeństwa majowego – na które
składa się Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana
oraz błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem – przypisał w 1859 roku
papież bł. Pius IX.
W Polsce pierwsze
nabożeństwo majowe...
...wprowadzili jezuici w Tarnopolu
(1838), misjonarze w Warszawie w
kościele Św. Krzyża w roku (1852),
ksiądz Golian w Krakowie (w 1856) i
we Włocławku – biskup Marszewski
(1859). W tym samym czasie cześć
Królowej maja szerzył w Galicji poezją
o. jezuita Karol Antoniewicz (+1852).
Ks. Wincenty Buczyński (jezuita) wydał we Lwowie pierwszą książeczkę o
nabożeństwach majowych (1839). W
dziesięć lat potem podobną broszurę
wydano we Wrocławiu w roku 1850.
Wydał ją ks. Aleksander Jełowicki,
zmartwychwstaniec. W połowie XIX
wieku nabożeństwo majowe przyjęło się
we wszystkich prawie krajach.
Centralną częścią
nabożeństwa majowego
jest Litania Loretańska...
...jeden ze wspaniałych hymnów

na cześć Maryi, w którym wysławiane
są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi
obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska
powstała w XII wieku, prawdopodobnie
we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie
papież Sykstus V. Nazwę „Loretańska”
otrzymała od miejscowości Loretto
we Włoszech, gdzie była szczególnie
propagowana i odmawiana.
Tekst litanii miał przedłożyć w 1578
r., do zatwierdzenia papieżowi Grzegorzowi XIII, archidiakon Guido Candiotti.
11 czerwca 1587 r. Sykstus V obdarzył
„Litanię Loretańską” dwustu dniami
odpustu. Kolejne odpusty przypisali do
niej Pius VII i Pius XI. W 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała
dokonywania w tekście samowolnych
zmian; te, które następowały, posiadały
aprobatę Kościoła.
Kiedyś w litanii było więcej tytułów,
m.in.: Mistrzyni pokory, Matko Miłosierdzia czy Bramo odkupienia. Później
pojawiały się inne wezwania: Królowo
Różańca Świętego (1675), Królowo bez
zmazy pierworodnej poczęta (1846),
Matko Dobrej Rady (1903), Królowo
pokoju (1917), Królowo Wniebowzięta
(1950), Matko Kościoła (1980), Królowo
Rodzin (1995).
W litanii wymieniane są kolejne
tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w
Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej
uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono
12 października 1923 r. wezwanie „Królowo Polskiej Korony”, przekształcone
po drugiej wojnie światowej na „Królowo
Polski”.
Jest też w Litanii Loretańskiej, zwła
szcza tej odmawianej na terenie diecezji
katowickiej...
wezwanie do Matki
sprawiedliwości i miłości
społecznej...
Pragniemy przybliżyć skąd wezwanie to wzięło się w tej modlitwie, gdyż –
zwłaszcza w internecie – obserwuje się
wiele informacji fałszywych, prezentujących nawet oburzenie z powodu modyfikacji, jak się czasem sądzi, samowolnej
wydawców modlitewników, myślących
w duchu... „komunistycznym”.
Jako źródło informacji chcemy przytoczyć artykuł na ten temat sprzed 25
lat, odnaleziony w internecie.
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Litania
Loretańska
Kyrie eleison. Chryste eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się
nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za
nami.
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko sprawiedliwości i miłości
społecznej
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławny pobożności
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo Niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów

Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo różańca świętego
Królowo rodzin
Królowo pokoju
Królowo Polski
Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata, przepuść nam,
Panie.
Baranku Boży, który gładzisz
grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz

grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami,
święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi
obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Panie, nasz Boże,
daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem
Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych
utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Pana Naszego, Jezusa
Chrystusa, Króla miłosierdzia,
który z Tobą i z Duchem Świętym
okazuje nam miłosierdzie teraz i
na wieki wieków.
Amen
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Znalezione w sieci...
Ks. Michał Kaszowski

TYTUŁ „MATKA SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI
SPOŁECZNEJ” W LITANII LORETAŃSKIEJ
DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
Różne były powody pojawiania
się wezwań w Litanii Loretańskiej, z
których każde posiada swoją wymowę
teologiczną1. List Kongregacji do Spraw
Sakramentów i Kultu Bożego z dnia 15
stycznia 1983 r., podpisany przez proprefekta, arcybiskupa Józefa Casorię,
informuje, że Ojciec Święty Jan Paweł
II wyraził zgodę, aby na terenie diecezji
katowickiej używać w Litanii Loretańskiej
do Najświętszej Maryi Panny tytułu:
„Matko sprawiedliwości i miłości społecznej”2. W niniejszym opracowaniu pragnę
wskazać, jak doszło do wprowadzenia
nowego wezwania do Litanii Loretańskiej
oraz podać jego treść teologiczną.

PRZYCZYNA WPROWADZENIA NOWEGO WEZWANIA
DO LITANII LORETAŃSKIEJ
Dnia 28 października 1982 r. biskup
katowicki, Herbert Bednorz, skierował
do Ojca Świętego Jana Pawła II list,
w którym prosi o przywilej używania
wezwania: „Matko sprawiedliwości i
miłości społecznej, módl się za nami” w
Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi
Panny, odmawianej na terenie diecezji
katowickiej. Ostateczna decyzja wystosowania prośby do Papieża o zezwolenie
na używanie nowego wezwania w Litanii
do Najświętszej Maryi Panny została
podjęta przez biskupa H. Bednorza po
nawiedzeniu kopii obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej w katowickiej katedrze
1 Por. J. Kótnik, Litania Loretańska, Kraków
1983; L. von Kist, Die Lauretanische Litanei
in vierundzwanzig Vortragen erklaert, Mainz
1863.
2 „Excellentissime Domine, litteris die 27
octobris 1982 datis, Excellentia tua petition
em rriisit ad Summum Pontificem Joannem
Paulum II, ut nova invocatio marialis „Mater
iustitiae et amoris socialis” in Litanias Lau
retanas Beatae Mariae Virginis ad usum is
tius dioecesis Katovicensis inseri potuisset.
Gratum nunc mihi duco Tecum, Excellentis
sime Domine, communicare quod Summus
Pbntifex, attentis peculiaribus rationibus in
ipsa petitione expositis, benigne concedit ut
usus praedictae invocationis admitti valeat in
territorio, pro quo cocessio petita fuit”. List
Kongregacji do Spraw Sakramentów i Kul
tu Bożego do Biskupa Katowickiego z 15
stycznia 1983 r.
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Chrystusa Króla, które miało miejsce w
dniach od 14 do 20 października 1982
r., w czasie trwania stanu wojennego,
który mocno zapisał się w pamięci Polaków. W liście do papieża Jana Pawła
II Biskup diecezji katowickiej pisze:
„Nawiedzenie kopii Obrazu Matki Boskiej
Jasnogórskiej, które miało miejsce w
Diecezji Katowickiej w dniach 14-20 paź
dziernika br. wywołało wśród wiernych
diecezji takie poruszenie, jakiego nie
pamięta prawie sześćdziesięcioletnia
historia diecezji. Duszpasterze przez
wiele tygodni przygotowywali wiernych
na to spotkanie z Matką Boską w Jej
Obrazie. Jednak tłumy zgromadzone już
na trasie przejazdu Obrazu, a jeszcze
bardziej liczba odwiedzających katedrę
Chrystusa Króla w Katowicach, gdzie
Obraz był wystawiony, przeszły wszelkie
oczekiwania. Szacuje się, że prawie co
drugi diecezjanin stawił się w Obecności
Matki Boskiej Jasnogórskiej, a olbrzymia
katedra Chrystusa Króla w Katowicach
była w ciągu tygodnia Nawiedzenia przez
całą dobę wypełniona. Próbując wyjaśnić
to zjawisko, można powiedzieć, że był to
wyraz spełnionych tęsknot ludu śląskiego, któremu przed prawie dwudziestu
laty odmówiono prawa goszczenia u
siebie peregrynującego Obrazu Matki
Boskiej Jasnogórskiej, Królowej Polski,
tak że wtedy mógł tylko w swoich parafiach oglądać puste ramy, które były
symbolem obecności Maryi”.
Nie tylko nawiedzenie kopii obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej było
pow odem zwrócenia się biskupa H.
Bednorza do papieża Jana Pawła II o
pozwolenie na używanie w Litanii Loretańskiej nowego wezwania maryjnego.
25 lat temu do Litanii Loretańskiej wprowadzono w Polsce
w niektórych diecezjach – za
zgodą Ojca Świętego Jana
Pawła II – nowe wezwanie.
Artykuł przedstawia genezę
tego wezwania i okoliczności oficjalnego zatwierdzenia
przez Kościół.

Również specyfika diecezji katowickiej
podyktowała, aby zwłaszcza na jej terenie zwracać się do Maryi jako do Matki
sprawiedliwości i miłości społecznej.
Diecezja ta charakteryzuje się wysokim
stopniem uprzemysłowienia. Znaczny
procent jej mieszkańców pracuje w
górnictwie i hutnictwie. Dla ciężko
pracujących ludzi bliska sercu może być
modlitwa do Maryi, Matki sprawiedliwości
i miłości społecznej, na co zwrócił uwagę
papież Jan Paweł II, gdy przemawiał do
pielgrzymów na katowickim lotnisku dnia
20 czerwca 1983 r. Powiedział wtedy:
„Nikogo nie może więc dziwić, że tu,
na Śląsku — w tym wielkim „zagłębiu
prac y” — czci się Matkę Chrystusa
jako Matkę sprawiedliwości i miłości
społecznej”3. Papież przypomniał też,
że w Piekarach często poruszany był
problem niedziel wolnych od pracy4. Z
pracą ściśle powiązana jest sprawiedliwość i miłość społeczna. „Praca ludzka
stoi bowiem — stwierdził Jan Paweł II
— w pośrodku całego życia społecznego.
Poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość
i miłość społeczna, jeżeli całą dziedziną
pracy rządzi właściwy ład moralny. Jeśli
jednakże tego ładu brak, na miejsce
sprawiedliwości wkrada się krzywda, a
na miejsce miłości nienawiść”5.
Lud Śląska często zwracał się do
Maryi w trudnych sprawach społecznych. Szczególnym przejawem szukania
macierzyńskiej opieki Maryi w zawiłych
kwestiach społecznych stała się od wielu
lat pielgrzymka mężczyzn do Piekar, będąca fenomenem na skalę światową, ze
względu na dużą ilość uczestniczących
w niej wiernych, zwłaszcza robotników.
W sanktuarium piekarskim Maryja była
czczona jako Matka sprawiedliwości i
miłości społecznej. Przypomina to list
biskupa H. Bednorza, propagatora kultu
Maryi jako Matki sprawiedliwości i miłości
społecznej, do papieża Jana Pawła II. Bi3 Jan Paweł II, Homilia podczas nabożeń
stwa maryjnego, 1. (dalej cytowane jako:
Homilia). Tekst według L’Osservatore Ro
mano, wyd. polskie, numer specjalny 16-23
czerwca 1983 r.
4 Por. Homilia, 8.
5 Por. Homilia, 7.
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skup katowicki wspomina w swym liście,
że wyjątkowo liczny udział diecezjan w
spotkaniach z obrazem Matki Boskiej
Częstochowskiej w katedrze Chrystusa
Króla w Katowicach „jest wynikiem wieloletniego procesu duszpastersko-społecznego, w ramach którego Matce Najświętszej poleca się wszystkie trudne sprawy
dnia codziennego, problemy życia nie
tylko osobistego, ale także zawodowego
i społecznego. W czasie Nawiedzenia
Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej
osiągnęło to swój punkt szczytowy, ale
od wielu lat w sposób wyraźny bywa
to akcentowane w Piekarach w czasie
dorocznych pielgrzymek, zwłaszcza
mężczyzn w ostatnią niedzielę maja. Tam
to, w miarę pojawiania się pierwszych
oznak, a następnie narastania bardzo
głębokiego kryzysu społecznego w naszym kraju, zaczęto czcić Maryję jako
Matkę Sprawiedliwości Społecznej, a
wielki udział we wzroście tego kultu
ma także Wasza Świątobliwość, który
jeszcze jako Arc ybiskup Metropolita
Krakowski głosił płomienne kazania do
zgromadzonych pielgrzymów. Pozwolę
sobie przypomnieć, że w czasie jednej
z audiencji u Waszej Świątobliwości,
użyłem już tytułu „Matka Sprawiedliwości
Społecznej”, co spotkało się z aprobatą
Waszej Świątobliwości”.
Po wspomnieniu nawiedzenia kopii
obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej w
katowickiej katedrze oraz szczególnego
kultu oddawanego Maryi w Piekarach
biskup H. Bednorz kończy swój list do
papieża Jana Pawła II słowami: „Stąd
moja prośba: aby Wasza Świątobliwość
udzielił przywileju odmawiania w Die
cezji Katowickiej w Litanii Loretańskiej
dodatkowego wezwania — „Matko
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej,
módl się za nami”. Wydaje mi się, że ze
względu na aktualną sytuację, trzeba
wymienić zarówno sprawiedliwość, jak
i miłość społeczną. Wezwanie takie
byłoby jednak nie tylko wynikiem doraź
nej potrzeby, ale pewnych ważnych
doświadczeń”.
Po uzyskaniu zgody Papieża nowe
wezwanie zostało dołączone do Litanii
Loretańskiej odmawianej na terenie
diecezji katowickiej po wezwaniu: „Mat
ko dobrej rady”6. Wprowadzono je w
okresie, kiedy w społeczeństwie pols
kim, żywo pragnącym odnowy wszelkich
dziedzin życia, ujawniły się ostre tarcia i
konflikty. W homilii wygłoszonej w czasie
nabożeństwa maryjnego w Katowicach,
dnia 20 czerwca 1983 r. papież Jan
6 Por. Okólnik duszpasterski, nr 6/83

Paweł II wspomniał, że modlitwa
do Matki sprawiedliwości i miłości
społecznej stanowi znak gorącego pragnienia ładu moralnego w
życiu społecznym. Pragnienie to
szczególnie ujawniło się w czasie
wydarzeń sierpniowych w 1980
r. „Wzywając Maryję jako Matkę
sprawiedliwości i miłości społecznej — powiedział Ojciec Święty —
Wy, Drodzy Bracia i Siostry, jako
ludzie pracy Śląska i całej Polski
— pragniecie wyrazić, jak bardzo
leży Wam na sercu ów właśnie ład
moralny, który winien rządzić dziedziną ludzkiej pracy”7. Jan Paweł
II włączył się w modlitwę swoich
rodaków o społeczną odnowę, o
sprawiedliwość i miłość społeczną
i — przed obrazem Matki Boskiej
Piekarskiej — wypowiedział następujące słowa: „Dziś ja — Biskup
Rzymu, a równocześnie syn polskiego Narodu, pragnę włączyć
się w modlitwę współczesnego
Śląska, który w wizerunek Pani
Piekarskiej wpatruje się jako w
obraz Matki sprawiedliwości i
miłości społecznej”8.

Piekarska Bazylika Matki Bożej
zwana sanktuarium Matki
sprawiedliwości i miłości społecznej

TEOLOGICZNA TREŚĆ
NOWEGO WEZWANIA
W LITANII LORETAŃSKIEJ
Po rozważeniu genezy nowego wezwania w Litanii do Najświętszej Maryi
Panny odmawianej na terenie diecezji
katowickiej, przejdźmy do analizy teo
logicznej treści modlitewnego wezwania:
„Matko sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się za nami”.
Słowo „matka” oznacza istotę, która
przekazała życie swojemu dziecku. W
takim znaczeniu Maryja jest Matką Jezusa Chrystusa. Dobrowolnie zgodziła
się na macierzyństwo. Ponieważ w
Chrystusie, z racji unii hipostatycznej,
istnieje tylko jedna osoba Słowa Bożego,
dlatego Maryi, jako Matce Chrystusa,
przysługuje również tytuł Matki Bożej.
Maryja jest prawdziwą Matką Tego, przez
którego wszystko się stało, co się stało
(por. J 1, 3), który wszystkim przyjmującym Go przez wiarę daje moc, „aby się
stali dziećmi Bożymi” (J 1,12), który jako
światłość prawdziwa „oświeca każdego
człowieka, gdy na świat przychodzi”
(J 1,9). Z pełności Jezusa Chrystusa,
prawdziwego Boga i człowieka, Syna
Maryi, „wszyscyśmy otrzymali — łaskę
po łasce” (J 1,16). „Podczas gdy Prawo
7 Homilia, 7.
8 Homilia, 4.

zostało nadane przez Mojżesza, łaska i
prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa” (J 1,17). Dawcą wszelkich łask jest
dla nas sam największą Łaską Bożą.
Można więc Maryję, Matkę Chrystusa,
darzyć tytułem Matki łaski Bożej. Taki
tytuł Matki Najświętszej znajduje się w
Litanii Loretańskiej9. Jako Matka Dawcy
wszelkich łask Maryja może być nazwana także Matką każdej szczegółowej
łaski, pochodzącej od Jej Syna, Jezusa
Chrystusa. Przysługuje Jej więc także
tytuł Matki sprawiedliwości i miłości społecznej. Sprawiedliwość bowiem i miłość,
dwie fundamentalne cnoty rządzące
prawidłowym życiem społecznym, pojawiają się tam, gdzie człowiek przyjmuje
łaski wysłużone i udzielone przez Jezusa
Chrystusa, Syna Maryi. Zesłany przez
Zbawiciela od Ojca Duch Święty odradza
człowieka, leczy go z egoizmu, rozpala w
j ego sercu miłość Bożą (por. Rz 5,5), pobudza do kierowania się nią we wszyst
kich dziedzinach życia społecznego. Kto
prawdziwie kocha człowieka, szanuje
wszystkie jego prawa, czyli przestrzega
sprawiedliwości społecznej. Odrodzony
przez łaskę Chrystusa człowiek potrafi
budować społeczność, której funda
mentem jest sprawiedliwość i miłość.
9 „Maryja dlatego, że jest Matką Chrystu
sa — Zbawiciela, sprawcy wszelkiej łaski,
jest też Matką laski Bożej”. J. Kótnik, dz.
cyt.,77.
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Maryję można nazwać Matką Łaski
Bożej oraz Matką sprawiedliwości i mi
łości społecznej nie tylko dlatego, że jest
Matką Chrystusa — Dawcy wszystkich
łask, ale też i dlatego, że w szczególny
sposób była włączona w Jego dzieło
odkupienia. Życie Maryi
było ściśle złączone z
życiem i działalnością Jej
Syna, Jezusa Chrystusa,
naszego jedynego Odkupiciela. „Błogosławiona
Dziewica — poucza Sobór Watykański II — przeznaczona od wieków łącznie z wcieleniem Słowa
Bożego na Matkę Boga,
stała się tu, na ziemi, z postanowienia Opatrzności
Bożej, Matką — żywicielką Boskiego Odkupiciela,
w sposób szczególny
przed innymi szlachetną
towarzyszką i pokorną
służebnicą Pana” (KK 61).
Maryj a była odkupiona
przez Chrystusa. Spodobało się jednak Bogu, aby
wszyscy odkupieni przez
Jego Syna ludzie w jakiś
sposób wysługiwali dla
świata zbawcze łaski. Do
osób dopuszczonych najpełniej do udziału w zbaw
czym dziele Chrystusa
należy przede wszystkim
Maryja, gdyż — ściśle
zjednoczona z Nim przez
wiarę i miłość — była ze
swoim Synem od momentu poczęcia aż po krzyż.
Matka Najświętsza wyraziła zgodę na wcielenie,
a także — w wielkim bólu
— na śmierć krzyżową swojego Syna.
Zjednoczenie Maryi z Chrystusem na
płaszczyźnie łaski, Jej udział w zbawczych wydarzeniach okazał się bardzo
owocny dla całej ludzkości: Bogurodzica
przyczyniła się do nadprzyrodzonego
odrodzenia człowieka. Przypomina tę
naukę Sobór Watykański II, kiedy mówi:
„Poczynając, rodząc, karmiąc Chrystusa,
ofiarując Go w świątyni Ojcu i współcierpiąc z Synem swoim umierającym
na krzyżu, w szczególny zaiste sposób
współpracowała z dziełem Zbawiciela
przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą
dla odnowienia nadprzyrodzonego życia
dusz ludzkich. Dlatego stała się nam
matką w porządku łaski” (KK 61). Jako
Matka Chrystusa, Maryja w szczególny
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sposób włączona została w zbawczą
ofiarę krzyżową: z Nim się współofiarowała, stojąc pod krzyżem. „Wartość
ofiary Maryi wzmagała głębia Jej wiary,
żarliwość miłości, natężenie cierpienia i
ścisła łączność z Synem. Bóg, który prze-

niknął macierzyńskie serce Maryi na widok męki Jezusa, zbliżył Ją tak bardzo do
Niego, że współcierpiała z Nim bardziej,
niż gdyby była równocześnie poddawana
fizycznej męce. Cierpiała bowiem nie
obok Syna, ale przeżywała Jego osobiste
katusze; była w nie włączona, w ścisłym
duchowym zjednoczeniu z wypełnianą w
ten sposób przez Chrystusa wolą Ojca”10.
Ściśle zjednoczona ze Zbawicielem
przez wiarę i miłość Maryja w szczególny
sposób uczestniczyła w dziele odkupienia i wysługiwała dla świata zbawcze
łaski. Według niektórych teologów Ma10 R. Laurentin,B. Przybylski, Maryja, Matka Boga i nasza, w: Wprowadzenie do zagadnień teologicznych. Dogmatyka, Poznań
1969, 655.

ryja, z racji swej szczególnej relacji do
Boga, wysłużyła ludziom wtórnie to, co
Jezus Chrystus jako człowiek i Syn Boży
równy Ojcu wysłużył im z tytułu ścisłej
sprawiedliwości11. Z racji Jej wyjątkowych
zasług, Maryję można nazwać Matką łaski Bożej, a także Matką
sprawiedliwości i miłości
społecznej, gdyż te dwie
cnoty są także łaską
Bożą udzielaną ludzkości nie tylko ze względu
na zasługi Chrystusa,
lecz również ze względu
na zasługi Jego Matki.
Oprócz Bożego macierzyństwa Maryi i Jej
szczególnego udziału w
dziele Odkupienia istnieje jeszcze inny powód,
by darzyć Ją tytułem
Matki łaski Bożej oraz
Matki sprawiedliwości i
miłości społecznej: jest
nim Jej pośrednictwo.
Matka Chrystusa, jako
pośredniczka, wyprasza
dla nas u Boga liczne
łaski, konieczne dla zbawienia. „Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestaje tego zbawc zego
zadania, lecz poprzez
wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary
zbawienia wiecznego.
Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuj e się
braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze
i narażonymi na trudy i
niebezpieczeństwa, póki
nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Dlatego to
do Błogosławionej Dziewicy stosuje się
w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki.
Rozumie się jednak te tytuły w taki sposób, że niczego nie ujmują one ani nie
przydają godności i skuteczności działania Chrystusa, jedynego Pośrednika”
(KK 62). Matka Boża wyprasza dla nas
także łaski niezbędne do budowania na
ziemi królestwa Bożego, czyli królestwa
sprawiedliwości i miłości, wyprasza łaskę
sprawiedliwości i miłości społecznej, dary
nieodzowne do życia wspólnotowego
i społecznego. Wprowadzenie wezwania: „Matko sprawiedliwości i miłości
społecznej, módl się za nami” do Litanii
11 Tamże, 655.
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Loretańskiej odmawianej na terenie
diecezji katowickiej stanowi zachętę do
szukania u Najświętszej Panny pomocy
w trudnych kwestiach społecznych. Dzięki Jej wstawiennictwu można otrzymać
łaski konieczne do wprowadzania w życie sprawiedliwości i miłości społecznej,
bez których nie zaistnieje harmonia w
żadnym społeczeństwie.
Przykład doskonałego życia, miłości,
dany przez Maryję, to kolejny powód
— oprócz Jej Bożego macierzyństwa,
wyjątkowych zasług i wstawiennictwa—
dla którego można Ją uważać za Matkę
sprawiedliwości i miłości społecznej.
Bogurodzica najpełniej realizowała w
swoim życiu wszystkie możliwe dosko
nałości. Jej postawa charakteryzowała
się pełnym otwarciem się na Boga i na
bliźnich, czyli miłością. Matka Najświętsza zawsze kierowała się w życiu wolą
Bożą. Bóg zaś pragnie, jak o tym pouczają księgi Starego i Nowego Testamentu,
sprawiedliwości i miłości zarówno w
życiu rodzinnym, jak i społecznym.
Naśladowanie miłości Maryi do bliźnich,
Jej szacunku dla nich uczy szanowania
praw osobowych, czyli przestrzegania
sprawiedliwości społecznej. Matka sprawiedliwości i miłości społecznej stanowi
dla wiernych przykład postaw, umożliwiających doskonałe funkcjonowanie życia
społecznego.
Wprowadzenie do Litanii Loretańskiej
na terenie diecezji katowickiej wezwania:
„Matko sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się za nami” zachęca wiernych
zarówno do szukania u Maryi pomocy w
sprawach społecznych, jak też do naśladowania Jej miłości i związanej z nią
ściśle sprawiedliwości, do wprowadzania
reform społecznych, bazujących na prawach moralnych. Ten ostatni obowiązek
przypomniał papież Jan Paweł II, kiedy
zwrócił się do pielgrzymów zebranych
na katowickim lotnisku mówiąc: „Nas,
którzy żyjemy, czeka wielki moralny
wysiłek związany z ewangelią pracy:
wysiłek zmierzający do wprowadzenia
w życie polskie sprawiedliwości i miłości
społecznej. Pod znakiem Maryi — i przy
jej pomocy!”12. Ojciec Święty określił
bliżej, na czym polegają te dwie podstawowe cnoty społeczne. „Sprawiedliwość
społeczna — stwierdził on — polega na
poszanowaniu i urzeczywistnianiu praw
człowieka w stosunku do wszystkich
członków danego społeczeństwa”13. Do
podstawowych zaś praw należy między
innymi prawo do sprawiedliwej zapłaty,
12 Homilia, 13.
13 Homilia, 8.

czyli do takiej, która wystarcza na
utrzymanie rodziny, prawo do zabezpieczenia w razie wypadków związanych
z pracą, prawo do wypoczynku, do
tworzenia związków zawodowych14.
Sprawiedliwość społeczna przygotowuje grunt miłości społecznej, która jest od
niej większa. Nie ma prawdziwej miłości
bez zachowania sprawiedliwości. Z
drugiej strony, jak uczy Jan Paweł II,
„tylko miłość może zabezpieczyć pełnię
sprawiedliwości. Trzeba więc, ażeby
naprawdę miłowany był człowiek, jeżeli
w pełni mają być zabezpieczone prawa
człowieka. To jest pierwszy i podstawowy wymiar miłości społecznej”15.
Drugim wymiarem miłości społecznej,
zwróconej ku osobie, jest troska o
rodzinę, aby mogła być „podstawową
szkołą miłości społecznej”16. „Dalszym
wymiarem miłości społecznej — uczy
Papież — jest ojczyzna: synowie i
córki jednego narodu trwają w miłości
wspólnego dobra, jakie czerpią z kultury
i historii, znajdując w nich oparcie dla
swej tożsamości, a zarazem dostarczając tego oparcia bliźnim, rodakom”17.
Miłość społeczna obejmuje nie tylko
konkretnego człowieka — osobę, rodzinę, ojczyznę, lecz jest także „otwarta
ku wszystkim ludziom i ku wszystkim
ludom”18. Miłość społeczna i złączona
z nią sprawiedliwość nakłada obowiązek troszczenia się o prawa jednostki i
rodziny nie tylko we własnej ojczyźnie,
ale też i na całym świecie.
Nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej odpowiada nie tylko głębokiej
potrzebie społecznej, wyrażającej się
w pragnieniu sprawiedliwości i miłości
w każdej dziedzinie życia, ale może też
być wykorzystane duszpastersko do
rozbudzenia nadziei ciągłej odnowy:
Maryja jest Matką sprawiedliwości i
miłości społecznej, dlatego społeczeństwo może się wewnętrznie umacniać,
jednoczyć i doskonalić. Nowe wezwanie
pobudza do modlitw w intencji odnowy
społecznej oraz skłania do aktywnego
wprowadzania w życie sprawiedliwości
i miłości społecznej.
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne XVI (1983), str. 15-20.
Tekst na stronie w internecie:
http://www.wtl.us.edu.pl/ssht/index.php?numer=16&str=15-21
14 Por. Homilia, 8-9.
15 Homilia, 12.
16 Tamże.
17 Tamże.
18 Tamże.

Z dokumentów Kościoła

Konstytucja o liturgii
świętej „SACROSANCTUM CONCILIUM”
DODATEK.
OŚWIADCZENIE
II WAT YKAŃSKIEGO
SOBORU POWSZECHNEGO W SPRAWIE
REFORMY
KALENDARZA
Święty Powszechny Sobór Watykański II, oceniając doniosłe znaczenie wielokrotnie wyrażonych pragnień, aby święto Zmartwychwstania
związać z określoną niedzielą i
ustalić kalendarz - po uważnym rozważeniu wszystkich następstw, które
mogą wyniknąć z wprowadzenia
nowego kalendarza, oświadcza co
następuje:
1. Sobór święty nie sprzeciwia
się temu, aby uroczystość Zmartwychwstania została wyznaczona
na określoną niedzielę w kalendarzu
gregoriańskim, jeżeli zgodzą się na
to wszyscy zainteresowani, zwłaszcza
bracia odłączeni od wspólnoty ze
Stolicą Apostolską.
2. Podobnie Sobór święty oświadcza, że nie sprzeciwia się projektom
wprowadzenia do społeczności cywilnej kalendarza stałego.
Kościół nie sprzeciwia się tym
tylko rozmaitym systemom, proponowanym dla ustalenia kalendarza
stałego i wprowadzenia go do społeczności cywilnej, które zachowują i
zabezpieczają siedmiodniowy tydzień
z niedzielą, nie wtrącając żadnych
dni poza tygodniem, tak aby następstwo tygodni pozostało nienaruszone,
chyba że wystąpią bardzo poważne
racje przeciwne, które osądzi Stolica
Apostolska.
Dokument uroczyście zatwierdzony przez Pawła VI dnia 4 grudnia
1963
*
W roku 2008 miesiąc po katolickich obchodach świąt Wielkanocnych dzień ten świętować będzie
Kościół prawosławny, wesprzyjmy
modlitwą dążenia tych, którzy pragną ujednolicenia daty Wielkanocy
w całym Kościele powszechnym.
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Vox Domini
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Nie powinniśmy nigdy w życiu tracić nadziei i wiary
o. Jozo Zovko
108
Męczeństwo Vicki Ivankowić
Lisa Baril-Leclerc
108
Medziugorskie tajemnice – na pytania odpowiada o. Petar Ljubcić
108
Więcej o Medziugorju – reklama naszych wydawnictw związanych z Redakcja
tym miejscem objawień Matki Bożej
109
Kilka słów o Medziugorju
Redakcja
111
Gdy mamy Boga – mamy wszystko. Rozmowa z Jakovem Colo
25.06.2007 r w Medziugorju
111
Medziugorje jest cudem i darem dla nas wszystkich – 24.06.2007
O. Jozo Zovko
111
Matka Boża uratowała mnie i życie mojej rodziny - świadectwo
Patrick i Nancy Latt
111
Otwórzcie się na łaskę Boga! – wywiad z Ivanem Dragicevicem
111
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli
abp Bernardo Cazzaro
Comiesięczne orędzia Matki Bożej
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Orędzie dane Mirjanie 18.03.2006
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107
Orędzie dane Mirjanie 2.09.2006
107
Orędzie dane Mirjanie 2.10.2006
108
Orędzia z 25.12.2006
108
Orędzie dane Jakovowi Colo 25.12.2006
108
Orędzie dane Mirjanie 2.01.2007
108
Orędzie z 25.01.2007
109
Orędzia z 25.02, 25.03, 25.04, 25.05.2007
109
Orędzie dane Mirjanie Dragicević-Soldo 18.03.2007
110
Orędzia z 25.06, 25.07, 25.08.2007
111
Orędzie z 25.09, 25.10, 25.11.2007
111
Orędzie dane Mirjanie 2.11.2007
Organizacje i ruchy w Kościele
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Trzeci Zakon od pokuty św. Dominika nadprzyrodzoną drogą do doskonałości duchowej
111
1907-2007 Stulecie intronizacji. Ojciec Mateo i jego dzieło.
111
Zgromadzenie Najświętszych Serc w Polsce
Maria Valtorta – życie i dzieło
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104
„Mieliście być światłem świata...” z książki „Koniec Czasów”
107
Pokłon pasterzy
109
„Poemat Boga-Człowieka” Opinie o niezwykłych pismach
109
„Pisząc spełniasz moją wolę...” z pism Marii Valtorty 11.08.1943
Vassula Ryden i jej misja
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Pięciotygodniowa podróż Vassuli po Azji
Vassula także potrzebuje modlitwy
Świadectwo z waszych listów
Wakacyjne spotkania modlitewne z „Prawdziwym Życiem w Bogu”
„Prawdziwe Życie w Bogu” wezwanie i narzędzie
List do Czytelników
Doświadczenie Bożego Miłosierdzia... świadectwo
„Ja jestem...” z orędzi Prawdziwego Życia w Bogu” – sformułowania
zebrane w formie modlitwy
107
Czy to Bóg daje dziś znak? (1) – zastosowanie reguł rozeznania do Vassuli
oraz kilku innych przypadków
107
Modlitwa Jezusa – rekolekcje „PŻwB” w Grecji
107
Wakacyjne spotkania z „Prawdziwym Życiem w Bogu” 2007
107
Modlitwa skruchy i wyzwolenia – podyktowana Vassuli 13.11.2006
107
Oderwanie się, doskonały pokój duszy i wolność od pożądliwości...
108
Czy to Bóg daje dziś znak? (2)
108
Myśli na Nowy Rok (2007)
108
Akt poświęcenia kraju Dwom Sercom
108
„Prawdziwe Życie w Bogu” Drogi Bożej Opatrzności
108
Zjednoczyć się sercem
108
„Szukaj Mojego Świętego Ducha...” orędzie z 19.06.1995
109
Wszyscy są wezwani do pełni miłości i szczęścia
110
Kroczyć śladami proroków z przeszłości. Refleksje z pielgrzymki
110
„Prawdziwe Życie w Bogu” – najważniejsze tematy orędzi (1)
110
„Aniołowi Kościoła w Efezie napisz...” – świadectwo na temat „Praw
dziwego Życia w Bogu”
110
„Rozsądźcie, czy słuszne jest bardziej słuchać ludzi niż Boga?” (Dz
4,19). Pielgrzymka „Prawdziwego Życia w Bogu”
110
Jeśli pragniesz jedności i Ty możesz wykonać mały gest...
111
„Prawdziwe Życie w Bogu” – najważniejsze tematy orędzi (2)
Polecane lektury i filmy
104
„Egzorcyzmy Emily Rose” prawda czy filmowa fikcja?
107
Adoracja nocna w rodzinie
109
Kilka słów o książce ojca Mateo ”Moje Serce cię słucha...”
Duchowość – modlitwy, refleksje
104
104
104
104
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104
104
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104
104
104
104
104
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104
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Modlitwa na Wielki Post
Wola Boża (1 J 2,17)
Słowa modlitwy są terapią ducha
„Modlitwa Jezusa”
Fragmenty pism Elżbiety Kindelmann
„Pasja“ Mela Gibsona piętnuje zło i przemoc - wywiad z biblistą o
pozytywnych wrażeniach po obejrzeniu filmu
Modlitwa o zrozumienie krzyża
Modlitwa przeciwko czarom - z rytuału greckiego
Z Dziennika duchowego
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
„Kościół musi mówić o szatanie”
Modlitwa o uwolnienie
Z pism świętego Franciszka Salezego
Matka Teresa z Kalkuty i Cudowny Medalik
Nie ma przyjaciela nad Jezusa - medytacja
Moje kochane dziecko!
Uczyć się poznawać Ducha Świętego
Nowenna do Ducha Świętego
Litania do Ducha Świętego

Vassula Ryden

Vassula Ryden
René Laurentin
Vassula Ryden
O. James Fannan
Vassula Ryden
René Laurentin
Vassula Ryden

Redakcja
Jacques Magnan
Św. Grzegorz z Nyssy
Ag. Inform. ZENIT
Karl Rahner
Annelise Michel
Kard.George Cottier
św. Fraciszek
O. James McCurry
Matka Teresa z Kalkuty
René Lejeune
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Modlitwa do Ducha Świętego
Maryjne doświadczenie duchowe Kościoła Prawosławnego
Modlitwa przeciwko wszelkiemu złu
Niepokalane Serce Maryi – Arką ocalenia
Litania do św. Stanisława biskupa
Przeczytaj, jeśli masz czas dla Boga… na chwilę refleksji
Modlitwa poranna; modlitwa wieczorna
Szkaplerz Karmelitański
Szkaplerz znakiem „przymierza” z Maryją – list z okazji 750-lecia
szkaplerza świętego
105
Szkaplerz Jana Pawła II trafił do Wadowic; „Szkaplerz noszę zawsze”o nabożeństwie do MB Szkaplerznej
106
Różaniec – najbardziej rozpowszechniona modlitwa w Kościele
106
Z myśli św. Augustyna; Wyznania, Ks.IV 10-11
106
Modlitwa o beatyfikację Sł. B. Augusta Hlonda
106
Życie mistyczne a świętość
106
Modlitwa codzienna do Ducha Świętego; Modlitwa do Ducha Świę
tego; Akt poświęcenia się Duchowi Świętemu
107
Walka duchowa
107
Modlitwa do św. Michała Archanioła
107
Objawienie Pańskie – pokłon trzech króli
107
Życie Kościoła ożywiają ingerencje Jezusa i Maryi (1)
107
Akt poświęcenia się Najświętszej Maryi Pannie
107
Z pism więziennych
107
Z odległej dali... z tęsknoty za Polską – wspomnienia sławnych Po
laków z Wigilii poza Ojczyzną
108
Życie Kościoła ożywiają ingerencje Jezusa i Maryi (2)
108
Modlitwy do Ducha Świętego
108
„Ufaj Panu” Psalm 27,14
108
Fragment XIV Homilii do Listu św. Pawła Rz 8,12-27
108
Kanon pokutny św. Andrzeja z Krety
108
Wielki Post
109
„Jahwe błogosławi siedzibę prawych”
109
Zatroszczyć się o jedność z Bogiem – komentarz do J 17,20-26
109
Modlitwy do Ducha Świętego
109
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana
109
Modlitwa do Serca Jezusowego
109
Kochać Maryję jak Jezus... Nabożeństwo Pierwszych Sobót
109
Modlitwa Elżbiety od Najświętszej Trójcy
109
„Stać się chrześcijaninem...” wywiad z o. T. D.Williamsem
109
Płacz Maryi
110
Wywiad z biskupem: od nawrócenia do pasterzowania w Kościele
110
Duch Św. Teresy (1) Miłość Boża podstawą życia wewnętrznego św.
Teresy od Dzieciątka Jezus
110
Biblijne źródła modlitwy w Starym Przymierzu
110
Modlitwa. Śladami świętych...
110
„Chrystus się ukazał” (1 Kor 15,3-8)
110
Doskonałość Różańca Świętego – wybór myśli
110
Dobrodziejstwa Różańca
110
Upomnienie do kapłanów o świętym Różańcu
110
Różaniec - najważniejsze daty i wydarzenia
111
Duch św. Teresy (2) - Przymioty Miłości Bożej w św. Teresie od
Dzieciątka Jezus
111
Historia kultu Serca Maryi (1)
111
Zatracić się w Maryi, aby promieniowała przeze mnie
111
Pokłon Trzech Magów
111
„Przymnóż nam wiary” - z książki „Jezus Król Miłości”.
Współczesne zagrożenia wiary
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św. Augustyn
o. Wladimir Zieliński
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Aktualne promocje
Spis treści pisma „Vox Domini” od nr 91-103
List do Czytelników
Reklama nowych wydawnictw
Moja przygoda z fotografią...
Nowości mp3 i wyjaśnienia techniczne
O Medziugoriu: nasze publikacje
Z archiwum: Vox Domini 2001-2006 (opis roczników)
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O. Zbigniew Zalewski
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św. Ludwik Grignion

Rażący wzrost treści pornograficznych w internecie i konsekwencje
„Pan Bóg mnie ocalił” (1) – o niebezpieczeństwach Wschodu, New Age,
ezoteryzmu i innych zjawiskach.
105
Analiza „Kodu Leonarda da Vinci” – wywiad z apologetą M. Shea
105
„Pan Bóg mnie ocalił” (2) – o niebezpieczeństwach Wschodu, New Age,
ezoteryzmu, radiestezji, magnetyzmu i in.
106
„Pan Bóg mnie ocalił” (3) – o niebezpieczeństwach Wschodu, New Age,
ezoteryzmu, radiestezji, magnetyzmu i in.
107
Walka duchowa
111
Dlaczego przestałem dokonywać aborcji – świadectwo lekarza.
Listy, reklama, notki redakcyjne
104
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 olecamy zarówno prenumeratę pisma – którą można zamówić
P
w dowolnej chwili – jak i numery archiwalne, które można nabyć zawsze po
zakończonym roku, po obniżonej cenie i spięte (lub pojedyncze egzemplarze):
Rocznik 2001 – 10 zł
Rocznik 2002 – 10 zł
Rocznik 2003 – 10 zł
Rocznik 2004 – 10 zł
Rocznik 2005 – 10 zł
Rocznik 2006 – 15 zł
Rocznik 2007 – 20 zł
PRENUMERATA 2008: roczna standardowa – 30 zł (1 egz. pisma) ;
„wspierająca” tych, których nie stać na pełną odpłatność: 35 zł.
Pismo zamawiać można telefonicznie lub faxem: 0322584228;
mejlem: biuro@voxdomini.com.pl; listownie pod adresem:
Vox Domini, 43-190 Mikołów, skr. poczt. 72.
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Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
Matka, która wszystko rozumie,
sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.
Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
by niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
trzeba Boga,
więc ludziom
nieśmy Go,
tak jak Ona.
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